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Γιώργος Μεταξάς                    Χαρά Δημητρίου 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο  

Port Stephens & Hunter Valley 
Σαββάτο 13 & Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 

ΜΟΝΟ $180 το άτομο 
Συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, ξενοδοχείο & πρωινό  

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για ένα Σαββατοκύριακο που θα σας μείνει αξέχαστο  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την Στέλλα Πιτσιατάρη  

9674 1157 & 0425 236 012 ή με τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας στο 9557 1256 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το  

Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο  
 σας προσκαλούν σε διάλεξη του 

 Δρα. Ευάγγελου Ε. Κατσιαμπίρτα 
 Πρώην Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Κλιματολογία 

& Αγροτική Μετεωρολογία 
 

  Θέμα:   «Ο πλανήτης θερμαίνεται ή ψύχεται» 
 με ειδικές αναφορές στην Κύπρο και Ελλάδα  
Κυριακή 14 Ιουνίου 2015  3.00μμ 

 1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ  58-76 Stanmore Rd, Stanmore 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ 

Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το  
Διοικητικό Συμβούλιο  της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 

σας προσκαλούν στο   
Πανηγύρι του ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2015 

«Φεστιβάλ της Αφροδίτης» 
 Κυριακή 28 Ιουνίου 2015  12μ.μ - 5μ.μ 
 Στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, μουσική, χορευτικά 
συγκροτήματα,  Κυπριακά φαγητά, γλυκά, διαγωνισμούς και 

παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και παιδιά  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ: 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 Ελάτε να διασκεδάσουμε  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 
 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 

Δωρεάν η μετάγγιση αίματος 
σε όλους τους ασθενείς

Εξαήμερη κράτηση σε 23χρονο  
για υπόθεση βιασμού τουρίστριας

Κατάργηση του τέλους χρέω-
σης ύψους 200 ευρώ που κα-
ταβάλλεται από μη δικαιούχους 
ασθενείς για τη μετάγγιση αίμα-
τος, αιμοπεταλίων, πλάσματος 
και παραγόντων πήξης, θέτει 
με σημερινή απόφασή του το 
Υπουργικό Συμβούλιο.
Όπως αναφέρεται σε επίσημη 
ανακοίνωση, σύμφωνα με την 
πρόταση που κατατέθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας, το τέλος για 
την υπηρεσία μετάγγισης αίμα-
τος, αιμοπεταλίων, πλάσματος 
και παραγόντων πήξης καταρ-
γείται για λόγους ηθικής και δε-
οντολογίας, καθώς το αίμα δεν 
αντικαθιστάται, δεν παρασκευ-
άζεται και δεν αγοράζεται. Το 
αίμα δωρίζεται από εθελοντές 
αιμοδότες και δεν πρέπει να 
επιδέχεται της όποιας τυπικής 
ή άτυπης εμπορευματοποίησης.
Το Υπουργείο Υγείας θέτει με 
την απόφαση αυτή ένα οριστικό 
τέλος σε μια λανθασμένη πρα-
κτική, τονίζεται και προστίθεται 
ότι ως εκ τούτου, η μετάγγιση 

αίματος θα παρέχεται πλέον 
δωρεάν προς όλους τους ασθε-
νείς.
Το θέμα εξετάστηκε από την 
Τεχνική Επιτροπή Τελών και 
Δικαιωμάτων που ορίστηκε βά-
σει του περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Χρηματοοικονομικού Ελέγ-
χου της Δημοκρατίας Νόμου, η 
οποία και ενέκρινε την πρόταση 
του Υπουργείου Υγείας.
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέ-
ρεται, σε διαδικασία πιστοποί-
ησης βρίσκεται το Κέντρο Αί-
ματος, η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί πριν από το τέλος 
του χρόνου. Πρόσθετα, έχει 
εγκριθεί σε προκαταρκτικό στά-
διο, η προμήθεια της μοριακής 
μεθόδου ΝΑΤ, για τον έλεγχο 
του αίματος σε παγκύπριο επί-
πεδο, γεγονός που θα ενισχύσει 
σημαντικά την ασφάλεια του με-
ταγγιζόμενου αίματος. Η εφαρ-
μογή της μεθόδου προβλέπεται 
να γίνει με το τέλος του 2015.    

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμ-
μοχώστου εξέδωσε σήμερα 
διάταγμα εξαήμερης κράτησης 
εναντίον νεαρού 23 χρόνων 
από τη Λεμεσό για διευκό-
λυνση των ανακρίσεων της 
Αστυνομίας σχετικά με  διε-
ρευνώμενη υπόθεση βιασμού 
Βρετανίδας τουρίστριας που 
έγινε στην Αγία Νάπα ξημερώ-
ματα του Σαββάτου 30 Μαΐου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 
νεαρός που καταζητείτο από το 
περασμένο Σάββατο 30 Μα-
ΐου, μετέβη γύρω στις 8.30 
χθες το βράδυ στο ΤΑΕ Λεμε-
σού και παραδόθηκε.
Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου 
που εξετάζει την υπόθεση, 
μετέβησαν στη Λεμεσό, συ-
νέλαβαν τον 23χρονο και τον 
μετέφεραν στο Παραλίμνι. Σή-
μερα παρουσιάστηκε ενώπιον 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε 
διάταγμα εξαήμερης κράτησης 
του.
Εν τω μεταξύ χθες αφέθηκε 
ελεύθερος χωρίς να κατηγορη-
θεί αφού δεν προέκυψαν οποια-

δήποτε στοιχεία εναντίον του, ο 
23χρονος που είχε συλληφθεί 
για την ίδια υπόθεση την περα-
σμένη Κυριακή 31 Μαΐου.
Εξακολουθούν να παραμένουν 
υπό κράτηση ένας 25χρονος 
που συνελήφθη την Κυριακή 
και την Δευτέρα 1η Ιουνίου εκ-
δόθηκε διάταγμα οκταήμερης 
κράτησης του και δύο νεαροί 
ηλικίας 23 και 37 χρόνων που 
συνελήφθησαν χθες τα ξημε-
ρώματα και εναντίον τους το 
Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα 
επταήμερης κράτησης.
Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανί-
δα τουρίστρια κατήγγειλε στην 
Αστυνομία ότι το Σάββατο 30 
Μαΐου 2015 μεταξύ των ωρών 
01.05 – 03.05 σε άγνωστη πε-
ριοχή στην Αγία Νάπα έπεσε 
θύμα βιασμού από δύο άγνω-
στα πρόσωπα.
Η Βρετανίδα εξετάστηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώ-
στου από ιατροδικαστή και από 
τις εξετάσεις στις οποίες υπο-
βλήθηκε, δεν διαπιστώθηκαν 
οποιεσδήποτε εξωτερικές κα-
κώσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο νεαρός που 
καταζητείτο από το περασμένο Σάββατο 
30 Μαΐου, μετέβη γύρω στις 8.30 χθες το 
βράδυ στο ΤΑΕ Λεμεσού και παραδόθηκε.


