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Απογοητευµένοι δηλώνουν οι Κύ-
πριοι απόδηµοι από τη στάση των 
ΗΠΑ και ειδικότερα του Μπαράκ 

Οµπάµα στο Κυπριακό. Σε συνέντευξη 
του στο ΚΥΠΕ µε αφορµή το 28ο Ετήσιο 
Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ που θα διεξαχθεί 
από σήµερα µέχρι την Παρασκευή (6-8 
Ιουνίου), ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ 
Κρίστοφερ δηλώνει ότι ανέµεναν περισ-
σότερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο κ. 
Κρίστοφερ αναφέρει ότι η αµερικανική 
κυβέρνηση βασικά διατήρησε το στάτους 
κβο, προσφέροντας την ίδια ρητορική, 
πως δεν θα αναγνωρίσει τα κατεχόµενα, 
κάτι που τήρησε. Πρόσθεσε ότι η αµε-
ρικανική θέση για προστασία της πλατ-

φόρµας άντλησης αερίου είναι θετική, 
κυρίως και γιατί αφορά στην Noble, που 
είναι αµερικανική εταιρεία.

Εξέφρασε παράλληλα απογοήτευση 
για το γεγονός ότι ο Μπαράκ Οµπάµα 
έχει ασπαστεί τον Ερντογάν και θεωρεί 
την Τουρκία παράδειγµα δηµοκρατίας 
για τον ισλαµικό κόσµο.

Ο Αµερικανός πρόεδρος, είπε, δεν 
λαµβάνει υπόψη τις παραβιάσεις του δι-
εθνούς δικαίου στον κατεχόµενο τµήµα 
της Κύπρου, ούτε τις πολυάριθµες πα-
ραβιάσεις των θρησκευτικών ελευθερι-
ών, µειονοτικών δικαιωµάτων και την 
ασέβεια στα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
στην ελευθερία του Τύπου.

Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται 
η πρώτη αποφυλάκιση ισοβίτη 
στην Κύπρο, µε το Συµβούλιο 

Αποφυλάκισης Επ’ Αδεία να ανακοινώ-
νει τη σχετική απόφαση για να αφεθεί 
ελεύθερος ο Ανδρέας Αριστοδήµου, 
γνωστός ως «Γιουρούκκης». Από την 
µαρτυρία, που τέθηκε ενώπιον του Συµ-
βουλίου, η πλάστιγγα φαίνεται να γέρ-
νει, προς την αποφυλάκιση του ισοβίτη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, που µε-
ταδόθηκαν από το ΡΙΚ, η απόφαση θα 
ανακοινωθεί, εκτός απροόπτου, σήµερα 
Τετάρτη ή αύριο Πέµπτη και η αποφυ-
λάκιση του «Γιουρούκκη», αναµένεται 
µέχρι το Σαββατοκύριακο.

Ήδη έγιναν επαφές µε τρεις επιτη-
ρητές, για να επιλεγεί εκείνος που θα 
αναλάβει την επίβλεψη του ισοβίτη. Ο 

Ανδρέας Αριστοδήµου, είναι ο µακροβι-
ότερος κατάδικος των φυλακών, έχοντας 
εκτίσει έως σήµερα 26 χρόνια ποινή φυ-
λάκισης. Πέρασε την πύλη των φυλακών 
στα 24 του χρόνια µε δύο καταδίκες, µία 
για φόνο εκ προµελέτης και µία για αν-
θρωποκτονία.

Αν αποφυλακισθεί, το Συµβούλιο 
Αποφυλάκισης θα του δώσει µια δεύτε-
ρη ευκαιρία να επανενταχθεί στη κοινω-
νία, στα 50 του πλέον χρόνια. Τέσσερις 
ισοβίτες, που τηρούν τις προϋποθέσεις, 
υπέβαλαν αίτηση για αποφυλάκιση και 
περιµένουν να κληθούν για ακρόαση 
εδώ και δύο χρόνια. Πρόκειται για τους 
πρώην αστυνοµικούς της Αεροπορικής 
Πτέρυγας Σάββα Ιωάννου και Χρίστο 
Συµιανό και τους Ιερόθεο Χριστοδούλου 
Ρόπα και Νίκο Νικολάου.

Σε πολυτελές resort στην Πάφο της 
Κύπρου βρίσκεται αυτές τις ηµέρες 
ο Κριστιάν Καρεµπέ, καλεσµένος 

των διοργανωτών του τουρνουά γκολφ 
Aegean Pro-Am. Ο βετεράνος του Ολυ-
µπιακού, που λατρεύτηκε από τους οπα-
δούς των «ερυθρόλευκων», ανανεώνει 

τακτικά τις επαφές µε τους πολυάριθµους 
Έλληνες φίλους του και δεν χάνει την ευ-
καιρία να απολαµβάνει τον ήλιο και τη 
θάλασσα της Μεσογείου. Αυτήν τη φορά, 
µε δοκιµές στο patting green του γκολφ! 
Στη φωτό διακρίνεται µε τον Κερκυραίο 
γκόλφερ Στράτο ∆άλλα.

Παράπονα από τον Οµπάµα 
έχουν οι Κύπριοι απόδηµοι στις ΗΠΑ 

Προσεχώς... ελεύθερος 
ο πρώτος ισοβίτης στην Κύπρο

Στην Κύπρο για γκολφ 
ο Κριστιάν Καρεµπέ! 
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