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H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

Διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την  
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  14 Μαρτίου 2016 

Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα στο πανέμορφο Warragamba Dam.  
Θα γιορτάσουμε την αρχή της νηστείας με εύγεστα φαγητά  

προετοιμασμένα από την Γυναικεία Επιτροπή. 
 Τιμή: $40.00 

(Συμπεριλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και φρούτα) 
 Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 8.00πμ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 – 0425 236 012 
και τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

 σας προσκαλεί σε  Fundraising Dinner 
 Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για έρευνες του καρκίνου  

(Cancer Research)   

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016, 7:30μμ 
$60 για μεγάλους & $25 για παιδιά  (3 course meal) 

Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ  1ος όροφος, 58-76 Stanmore Rd, Stanmore  

  Ζωντανή μουσική και πολλά δώρα  
  Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 & 0425 236 012  
ή με την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256  

Τρεις μεγάλοι τραγουδιστές του Σύδνεϋ για 
πρώτη φορά μαζί στην Κυπριακή Κοινότητα 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ – ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
Παρασκευή & Σάββατο  

5 & 6 Φεβρουαρίου 2016           
Σας περιμένουμε !!!! 
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Νέες οδηγίες για αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας
Δύο νέες Κοινοτικές οδηγίες προωθούνται 
προς αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενη-
μέρωσε την Επιτροπή Νομικών, 
εξηγώντας πως η πρόθεση που 
επικρατεί είναι να ολοκληρω-
θούν οι οδηγίες εντός της πα-
ρούσας Προεδρίας της ΕΕ. Εξή-
γησε επίσης ότι οι χώρες που 
αντιμετώπισαν την ασύμμετρη 
απειλή πιέζουν για ολοκλήρωση 
της συζήτησης εντός Μαρτίου 
και για υιοθέτησή τους το συντο-
μότερο δυνατό.Είπε ακόμα ότι 
φαίνεται ότι στο κτύπημα που 
έγινε στο Παρίσι τα όπλα αγο-
ράστηκαν μέσω διαδικτύου από 
ανατολική χώρα, για αυτό και η 
ΕΕ προσπαθεί να ρυθμίσει αυτό 
το ζήτημα.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διατύ-
πωσε επίσης τη θέση ότι πρέπει 
να υπάρχει μητρώο των εισα-
γόμενων όπλων και αφού δι-
ευκρίνισε ότι οι δύο προτάσεις 
οδηγιών στοχεύουν στη ρύθμι-
ση ζητημάτων που επηρεάζουν 
ευρύτερα την ΕΕ, σημείωσε πως 
αυτά τα ζητήματα πρέπει να ρυθ-
μιστούν για το σύνολο της ΕΕ 
καθώς σχετίζονται με την κοινή 
αντιμετώπιση των κινδύνων.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέ-
φερε επίσης ότι με τις δύο οδη-
γίες δεν επηρεάζονται τα θέματα 
άμυνας και τα G3 που κατέχουν 
οι έφεδροι.
Ο Λειτουργός του Υπουργείου 
Άμυνας Λοϊζος Χατζηβασιλείου 
ανέφερε ότι στο κτύπημα στο 
Παρίσι υπήρξε μετατόπιση στον 

τρόπο των κτυπημάτων προς την 
κατεύθυνση των “μοναχικών λύ-
κων”, που προμηθεύτηκαν οπλι-
σμό από χώρες των Βαλκανίων 
όπου υπάρχει οπλισμός χωρίς 
έλεγχο.Ανέφερε επίσης ότι η 
πρόταση για τις οδηγίες κατατέ-
θηκε το Νοέμβριο 2015 και με-
ταξύ άλλων περιέχουν κανόνες 
για χαρτογραφημένη απόκτηση 
όπλων.
Ενημέρωσε επίσης την Επιτρο-
πή ότι πολλές από τις διατάξεις 
των οδηγιών υπάρχουν στην 
υφιστάμενη αυστηρή κυπριακή 
νομοθεσία για την οπλοκατοχή. 
Πρόσθεσε ότι απαγορεύουν την 
αγορά όπλων μέσω διαδικτύου, 
την καταγραφή απενεργοποιη-
μένων όπλων, ενώ περιλαμβά-
νεται πλήρης απαγόρευση των 
αυτόματων όπλων.
Είπε ακόμα πως περιέχονται δι-
ατάξεις που σχετίζονται με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και 
την αυτόματη εγγραφή όπλων 
από οπλοπώλες. Εξήγησε ότι 
θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό 
σύστημα στο οποίο θα υποχρε-
ούνται οι οπλοπώλες να κατα-
χωρούν τα όπλα άμεσα. Επίσης 
διαλαμβάνονται διατάξεις για 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών για απόρρι-
ψη παραχώρησης άδειας για 
οπλοκατοχή και η θέσπιση τυ-
ποποιημένων ιατρικών εξετάσε-
ων για παραχώρηση ή ανανέω-
ση άδειας κατοχής όπλου.

Από τις τοξικολογικές θα διαπιστωθεί 
η αιτία θανάτου των Βρετανών
Ο ιατροδικαστής Σοφοκλής 
Σοφοκλέους διενήργησε το 
πρωί   της Τετάρτης στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας τη νε-
νομισμένη νεκροτομή επί των 
σορών των δύο Βρετανών και 
όπως δήλωσε δεν έχει εξακρι-
βωθεί η αιτία θανάτου του ζεύ-
γους.
Από τις σορούς έχουν ληφθεί 
τοξικολογικά δείγματα τα οποία 
θα αποσταλούν για επιστημονι-
κές εξετάσεις, οι οποίες αναμέ-
νεται να καταδείξουν την αιτία 
θανάτου των δύο Βρετανών.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Βρετα-
νοί, ηλικίας 59 και 56 χρόνων, 
εντοπίστηκαν την Τρίτη από την 
Αστυνομία νεκροί στον καναπέ 
του σπιτιού τους. Την Τρίτη  το 
πρωί γνωστοί του ζεύγους τους 
αναζήτησαν και όταν δεν έδω-
σαν σημεία ζωής ειδοποίησαν 

την Αστυνομία, μέλη της οποίας 
μετέβησαν στο σπίτι τους και ει-
σήλθαν σ’ αυτό σπάζοντας την 
πόρτα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
κατά την είσοδο των μελών της 
Δύναμης στο σπίτι αναδυόταν 
έντονη μυρωδιά υγραερίου. 
Από τις έρευνες της Αστυνομίας 
διαπιστώθηκε ότι οι Βρετανοί 
είχαν χρησιμοποιήσει το βράδυ 
της Δευτέρας θερμάστρα υγραε-
ρίου για να ζεσταθούν η οποία 
φαίνεται να ήταν προβληματική 
και να υπήρξε διαρροή υγραε-
ρίου.
Η Αστυνομία απέκλεισε την 
εγκληματική ενέργεια ενώ η 
θερμάστρα παραλήφθηκε από 
ειδικούς της Ηλεκτρομηχανο-
λογικής Υπηρεσίας προκειμέ-
νου να εντοπιστεί οποιοδήποτε 
τυχόν πρόβλημα.

CYPRUS CLUB


