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ΧΡΗΣΤΟΣ             ΧΑΡΑ ΣΑΜ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
(Παρασκευή & Σάββατο)       (Σάββατο)                  (Παρασκευή) 

Μαζί τους οι: Μινάς Ταμπά & Παναγιώτης Κοκκίνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

Πρωτοχρονιά στο Ταβερνάκι 
της Κυπριακής Κοινότητας

58-76 Stanmore Rd Stanmore
Ελάτε και εσείς μαζί με την οικογένεια σας 

να υποδεχτούμε το Νέο Έτος 2020
2 πατώματα διασκέδασης για όλους !!!

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ζωντανή μουσική / Ποικιλία με θαλασσινά & κρεατικά

$70 για μεγάλους - $35 για παιδιά κάτω των 12 ετών

1ος όροφος
Ζωντανή μουσική / Μπουφές με θαλασσινά & κρεατικά

$55 για μεγάλους - $25 για παιδιά κάτω των 12 ετών
(Θα κοπεί βασιλόπιτα και στις 2 αίθουσες)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΑΣ 
Τηλ. 9557 1256, 0414 958 849 & 0414 975 746

Η καφετέρια της Κυπριακής Κοινότητας
«Cyprus Club Cafe»                                              

τώρα υπό νέα διεύθυνση της Νατάσας & του Ανδρέα.                                                             
Ελάτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας καθώς και γλυκιές 

και αλμυρές Κυπριακές & Ελληνικές λιχουδιές

Το «Ταβερνάκι της Κυπριακής» θα είναι ανοικτό την
Παραμονή Χριστουγέννων Τρίτη 24 Δεκεμβρίου. 
Ζωντανή μουσική και Ελληνικά & Κυπριακά μεζεδάκια.

$30 για μεγάλους & παιδιά κάτω των 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
ΜΟΝΟ με κρατήσεις θέσεων.

Τηλεφωνήστε μας στο 9557 1256, 0414 958 849 & 0414 975 746 
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Αγωγός EastMed: Προχωρούν 
κανονικά οι σχεδιασμοί 

Η πρόταση της Κύπρου για το 
βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 

Προχωρούν κανονικά οι σχεδι-
ασμοί σε σχέση με το έργο που 
αφορά τον αγωγό EastMed και 
δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη 
στάση οποιουδήποτε, ανέφερε 
την Τετάρτη καλά ενημερωμένη 
πηγή. Ακολουθείται η διαδικασία 
που υλοποιείται για όλα τα έργα, 
επεσήμανε η ίδια πηγή, προσθέ-
τοντας πως «ελπίζουμε πως θα 
έχουμε και εμείς καλύτερη εικό-
να σε ό,τι αφορά τη γεωλογία μας 
και τις ανακαλύψεις για να παρ-
θεί μια απόφαση».

Σημείωσε, περαιτέρω, πως υπάρ-
χει αρκετό αέριο για όλα τα έργα 
αφού ήδη η Κύπρος έχει τα κοι-
τάσματα «Γλαύκος» και «Καλυψώ» 
και το Ισραήλ το μισό κοίτασμα 
Λεβιάθαν για το οποίο ψάχνει 
ακόμα για αγοραστή.
Σε ό,τι αφορά το πότε θα γίνουν 
οι επόμενες γεωτρήσεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, η ίδια πηγή ανέφε-
ρε πως αυτό εξαρτάται, για καθα-
ρά τεχνικούς λόγους, από το πότε 
θα ξεκινήσουν άλλες γεωτρήσεις 
στην περιοχή.

Η απόφαση για την πρόταση 
της Κύπρου σχετικά με το Νό-
μπελ Ειρήνης έγινε γνωστή την 
Τετάρτη μετά το πέρας της συνε-
δρίας του Υπουργικού Συμβου-
λίου, του οποίου προήδρευσε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Μετά τη συνεδρία, ο Αναπλη-
ρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος κ. Παναγιώτης Σεντώνας 
δήλωσε στους δημοσιογράφους 
ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο 
εξουσιοδότησε τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως να υποβάλει πρόταση στο 
Norwegian Nobel Institute για 
το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 

προτάσσοντας ως υποψήφιο το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων».
Αναφερόμενος στο σκεπτικό 
της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ο κ. Σεντώνας είπε 
ότι «το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
αποτελεί ένα θεσμό σημαντικό 
σε σχέση με την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ως προς τη διασφάλιση της 
διεθνούς δικαιοσύνης και την 
ευρύτερη συμβολή του ΕΔΑΔ 
σε σχέση με την εμπέδωση και 
προαγωγή της παγκόσμιας ειρή-
νης». 

Τ
ο Ισραήλ χαιρετίζει την  
απόφαση της Τετάρτης 
για υιοθέτηση από την 
Κυπριακή Δημοκρατία 

του νομικά μη δεσμευτικού, λει-
τουργικού ορισμού του Αντιση-
μιτισμού, όπως αυτός καθορίζε-
ται από τη Διεθνή Συμμαχία για 
τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.
Ανακοίνωση Τύπου της Πρε-
σβείας χαρακτηρίζει την από-
φαση της κυπριακής Κυβέρνη-
σης ως «σημαντικό βήμα».
Το Ισραήλ και η Κύπρος, προ-
σθέτει, «εργάζονται στενά για 
την εκπαίδευση/ενημέρωση 
για τη μνήμη του Ολοκαυτώ-
ματος και για την ευαισθητο-
ποίηση για καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού».
Η απόφαση, επιπλέον, θεωρεί-
ται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει 
της συνεχιζόμενης εξάπλωσης 
του αντισημιτισμού στην Ευρώ-
πη και σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Θα πρέπει να θυμόμαστε το 

παρελθόν για να διασφαλίσου-
με το μέλλον», αναφέρει η Πρε-
σβεία του Ισραήλ.
Σημαντικό βήμα για την κατα-
πολέμηση όλων των μορφών 
του αντισημιτισμού, χαρακτη-
ρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών 
του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, την 
απόφαση της Κύπρου να υιοθε-
τήσει την Τετάρτη τον λειτουρ-
γικό ορισμό του αντισημιτι-
σμού, όπως αυτός καθορίζεται 
από τη Διεθνή Συμμαχία για 
τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος 
(IHRA).
«Χαιρετίζω την ανακοίνωση 
της κυπριακής Κυβέρνησης για 
την υιοθέτηση εκ μέρους της 
του ορισμού του αντισημιτι-
σμού της IHRA. Είναι ένα ση-
μαντικό βήμα για την καταπο-
λέμηση όλων των μορφών του 
αντισημιτισμού, περιλαμβανο-
μένου του αντισιωνισμού» λέει 
σε ανάρτησή του στο twitter ο 
Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Σημαντικό βήμα 
για καταπολέμηση αντισημιτισμού 
η απόφαση Λευκωσίας 

CYPRUS CLUB


