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Γιώργος Μεταξάς  &  Μαρία Τόλια 
Τρίτη Μεσημεριανό – Senior’s Lunch 

μόνο $12 με ζωντανή μουσική 
Κυριακή βράδυ - Taverna Night 

μόνο $25  
με ζωντανή μουσική & τα πιο 

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

 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 

Η Υπηρεσία Multicultural Health του Υπουργείου Υγείας, σε 
συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ, σας προσκαλούν σε 

ομιλία στα ελληνικά, σχετικά με την  
 

«Κατάθλιψη» 
 

Ομιλήτρια: Γεωργία Brereton 
Bilingual Clinical Consultant 

(Transcultural Mental Health Centre) 
  

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 
11.00πμ – 11.45πμ 

 στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας 
58-76 Stanmore Rd Stanmore  

Όλοι ευπρόσδεκτοι – Είσοδος ελεύθερη 

Η μεγάλη 
πολυτελέστατη 

αίθουσα μας στον 1ο 
όροφο διατίθεται για 
όλες τις κοινωνικές 

σας εκδηλώσεις, 
γάμους, αρραβώνες, 

βαπτίσεις, χορούς 
συλλόγων κ.α 

 
Για περισσότερες 

πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο 

γραφείο της 
Κυπριακής 
Κοινότητας  

τηλ. 9557 1256 
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Χειροπέδες σε 41χρονο για την υπόθεση-σοκ

Χειροπέδες πέρασαν μέλη του 
ΤΑΕ Λευκωσίας σε 41χρονο κλη-
τήρα του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας, εναντίον του οποίου 
είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. 
Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρι-
σκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα 
που ανακρίθηκαν για την υπό-
θεση. Μέσα από το κλειστό κύ-
κλωμα παρακολούθησης του νε-
κροτομείου διαπιστώθηκε πως 
ο 41χρονος εισήλθε τρεις φορές 
στο δωμάτιο όπου βρίσκεται το 
ψυγείο για να τοποθετήσει σο-
ρούς. Ο 41χρονος ανακρίνεται 
στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσί-
ας, ενώ αστυνομική πηγή ανέφε-
ρε στον ΑΝΤ1, ότι τις επόμενες 
ώρες ενδεχομένως να υπάρξουν 
κι άλλες συλλήψεις.  Η αστυνο-
μία διερευνά τα αδικήματα της 
παραμέλησης υπηρεσιακού κα-
θήκοντως, παράνομης εισόδου 
σε χώρο φύλαξης νεκρού, και 
προσβολής νεκρού. 

Ερωτήματα για το πως  
βρέθηκε σε κάδο  
σκουπιδιών
Αν και οι ανακριτές της συγκλο-
νιστικής υπόθεσης με το νεκρό 
βρέφος, ανέμεναν πως θα έπαιρ-
ναν απαντήσεις από το υλικό του 
κλειστού κυκλώματος παρακολού-
θησης του νεκροτομείου, ωστόσο 
όσα κατέγραψαν οι κάμερες δεν 
βοηθούν στην έρευνα για το πώς 
βρέθηκε το νεογέννητο σε κάδο 
για τα σκουπίδια του νεκροτομεί-
ου, στο γενικό νοσοκομείο Λευ-
κωσίας.  Το βρέφος γεννήθηκε 
στις τριάντα Αυγούστου και απεβί-
ωσε δύο μέρες αργότερα. 
Εκτοτε βρισκόταν στο νεκροτο-

μείο, για σκοπούς νεκροτομής, 
την οποία και διενήργησε ειδικός 
ιατροδικαστής, ο οποίος μετακλή-
θηκε από την Βρετανία.  Οι οδηγί-
ες της ηγεσίας της Αστυνομίας εί-
ναι σαφείς, για την όσο το δυνατό 
συντομότερη εξιχνίαση της υπό-
θεσης, η οποία έχει προκαλέσει 
σοκ στο παγκύπριο.  «Την Τετάρτη 
το πρωί άρχισε ένας νέος κύκλος 
καταθέσεων με επίσκεψη των ανα-
κριτών στον συγκεκριμένο χώρο 
και επίσης σε αυτό το στάδιο πρέ-
πει να σημειωθεί ότι αξιολογείται 
το περιεχόμενο των καταθέσεων 
των συγκεκριμένων προσώπων 
που είχαν ανακριθεί σε μια προ-
σπάθεια να εξακριβωθούν κάποια 
συμπεράσματα. Η προσπάθεια μας 
είναι να εντοπίσουμε το πρόσωπο 
ή τα πρόσωπα που ενέχονται με 
την υπόθεσης αυτή», δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της Αστυνομί-
ας.  Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν 
ανακριθεί δέκα πρόσωπα ενώ οι 
ανακριτές της υπόθεσης είναι σε 
ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με 
την διεύθυνση του γενικού νο-
σοκομείου Λευκωσίας, αλλά και 
με το υπουργείο υγείας.  Την πι-
θανότητα να πρόκειται για εσκεμ-
μένη ενέργεια, και όχι για λάθος, 
διερευνούν οι ανακριτές, όπως 
επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της 
Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης.  
Είμαστε, είπε, σε επικοινωνία με 
την διεύθυνση του νοσοκομείου 
και του υπουργείο υγείας. Από την 
στιγμή που δεν έχει εξακριβωθεί 
και δεν υπάρχει μαρτυρία ενώπι-
ον της αστυνομίας που να αποδει-
κνύει ότι πρόκειται για λάθος η 
αστυνομία εξετάζει το σοβαρότερο 
δηλαδή το γεγονός να είναι εσκεμ-
μένο, εξήγησε.

Ταχυδρομικός υπάλληλος άδειαζε φακέλους με εισφορές
Οι πληροφορίες για τη δράση 
του υπαλλήλου στο ταχυδρο-
μείο της Λεμεσού δόθηκαν στην 
Κυπριακή Αστυνομία από την 
Αστυνομία της Ελλάδας. Οπως 
αναφερόταν αρκετοί φάκελοι 
με δωρεές για εκκλησίες έφτα-
ναν χωρίς το περιεχόμενο τους. 
Αμέσως στήθηκε ολόκληρη επι-
χείρηση και την Τρίτη το από-
γευμα μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου 
προχώρησαν στη σύλληψη του 
ταχυδρομικού λειτουργού. Οι 
αστυνομικοί έβαλαν σε πέντε φα-
κέλους φωτοτυπημένα χαρτονο-
μίσματα και τα τοποθέτησαν στα 
ταχυδρομικά κουτιά στον τομέα 

του 36χρόνου και παρακολου-
θούσαν. Σύμφωμα με τον υπεύ-
θυνο του ΤΑΕ Λεμεσού Γιάννη 
Σωτριάδη, ο ύποπτος συνελήφθη 
επ’αυτόφωρω από μέλη του ΤΑΕ 
Αρχηγείου να ανοίγει φακέλους 
οι οποίοι περιείχαν χρηματι-
κά ποσά, τα οποία βέβαια έβαζε 
στην τσέπη του. Διερευνάται μια 
μεγάλη περίοδος κατά την οποί-
αν υπήρχαν πληροφορίες ότι 
ο συγκεκριμένος ταχυδρομικός 
διανομέας είχε βάλει χέρι και σε 
άλλους φακέλους οι οποίοι απο-
στέλλονταν στο εξωτερικό και οι 
φάκελοι βέβαια εντοπίστηκαν κε-
νοί, ανέφερε ο κ. Σωτηριάδης.

cyprus club

41χρονο κλητήρα του νοσοκομείου συνέλαβε η 
Αστυνομία για την υπόθεση του νεκρού βρέφους 
που βρέθηκε στα σκουπίδια του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Λευκωσίας. Αμείλικτα τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν, ενώ πρόσθετο προβληματισμό προκαλεί το 
ενδεχόμενο που εξετάζουν οι αστυνομικοί ανακρι-
τές, κατά πόσο η ανίερη πράξη έγινε όχι από λάθος, 
αλλά εσκεμμένα.


