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

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ σε συνεργασία με την ομάδα 

υποστήριξης της Σχολής Χορού,  διοργανώνουν 

 Χοροεσπερίδα για την Γιορτή της Μητέρας 
Σάββατο 7 Μαΐου 2016,  7.30μμ 

 1ος όροφος, Cyprus Community Club 58-76 Stanmore Rd, Stanmore 
Μουσική με D.J 

Όλοι οι μαθητές της Σχολής Χορού θα χορέψουν την βραδιά αυτή 
  

 $40 για μεγάλους, $15 για παιδιά κάτω 12 ετών, 
$10 για μαθητές χορού 

(Θα βραβευτεί η πιο νέα και η πιο μεγάλη μητέρα της βραδιάς) 
Για κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε με την Ρούλα 0418 229 236, 
 την Ειρήνη 0417 295 044 & την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 

Κυριακή των Βαΐων - 24 Απριλίου 2016 
Μεσημεριανό  12μμ-2μμ 

  

Σαλάτα, Ταραμοσαλάτα, σκορδαλιά, σαρδέλες, χταπόδι, φρέσκες 
γαρίδες, στρείδια, καλαμάρι, ψάρι, prawn cutlets, μαριδάκι, 

μπακαλιάρο και για επιδόρπιο νηστίσιμο σπιτικό γλυκό  

$30 για μεγάλους - $15 για παιδιά    Ζωντανή Μουσική  
 Κλείστε εγκαίρως το τραπέζι σας στο εστιατόριο  9550 3862 και στην 

Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256  

Γιορτή της Μητέρας 
στο εστιατόριο της   Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο 

Κυριακή 8 Μαΐου 2016 από τις 12.00μ.μ.  
Με Ζωντανή Μουσική   ΜΟΝΟ  $35 το άτομο  

Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, σαρδέλες, χταπόδι, χαλούμι 
Πιατέλα με φρέσκες γαρίδες, στρείδια, μύδια, καλαμάρι, σουβλάκι κότας, lamb loins 

και χοιρινά chops και για επιδόρπιο σπιτικό γλυκό.  
(Το μενού αυτό διατίθεται ανά 2 άτομα και άνω) 

Για τα παιδιά: Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, χαλούμι, καλαμάρι ή ψάρι με chips   
μόνο $15 

Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως στο εστιατόριο  9550 3862 και 
Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 
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Επ αυτοφώρω συνελήφθη νεαρός ο 
οποίος σύμφωνα με την αστυνομία πότι-
ζε φυτά κάνναβης που καλλιεργούσε σε 
καρότσα φορτηγού.

Αυξάνονται τα οικονομικά 
προβλήματα στα κατεχόμενα 

Τον «τσάκωσαν» να ποτίζει φυτά κάνναβης

Εν αναμονή της υπογραφής του 
νέου οικονομικού πρωτοκόλλου 
Τουρκίας-ψευδοκράτους στα 
τέλη του μήνα, μετά την έγκριση 
του «κυβερνητικού» προγράμμα-
τος ΚΕΕ-ΔΚ από τη ψευδοβου-
λή, τα προβλήματα αυξάνονται.
Μετά τις δηλώσεις ότι δεν θα 
μπορέσουν να πληρωθούν 
100% ούτε οι μισθοί του Απρι-
λίου των «δημοσίων» υπαλ-
λήλων χωρίς την οικονομική 
βοήθεια της Τουρκίας, η «Χα-
βαντίς» έχει πρωτοσέλιδο ότι 
και οι παραγωγοί αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα. Οι κτηνο-
τρόφοι πρέπει να πάρουν 24 
εκατ. τουρκικές λίρες (8 εκατ. 
ευρώ) άμεση βοήθεια και 33 
εκατ. ΤΛ (11 εκατ. ευρώ) επι-
δότηση γάλακτος ενώ οι γεωρ-
γοί συνολικά 38 εκατ. ΤΛ (πε-
ρίπου 13 εκατ. ευρώ). Μόνο οι 
πατατοπαραγωγοί διεκδικούν 
1,6 εκατ. ΤΛ (περίπου 550.000 
ευρώ), οι εσπεριδοκαλλιεργη-
τές 4,8 εκατ. ΤΛ (περίπου 1,6 
εκατ. ευρώ).
Οι εκπρόσωποι όλων των πα-
ραγωγών δηλώνουν ότι τα 
προβλήματα πρέπει να λυθούν 
άμεσα, χωρίς να χαθεί περισ-
σότερος χρόνος, ζητούν έναν 
“υπουργό” γεωργίας με πολιτι-
κή βούληση να δώσει λύσεις. 
Ως σημαντικότερα προβλήματα 
καθορίζουν την έλλειψη αγοράς 
και διάθεσης των προϊόντων 
τους και τη λειψυδρία.
Την ίδια ώρα, η «Κίπρις Ποστα-
σί» σε δημοσίευμά της αναφέρει 
ότι στην τελευταία συνάντηση 
Ακιντζί-Τουρκές στην Κωνστα-
ντινούπολη, στο περιθώριο της 

συνόδου του Οργανισμού Ισλα-
μικής Διάσκεψης, συμφώνησαν 
πως η «επιτροπή βοήθειας» που 
υπάρχει στην τουρκική «πρε-
σβεία» στα κατεχόμενα, έχει δη-
μιουργήσει αρνητικές εντυπώ-
σεις στους Τ/κ, και στο πλαίσιο 
της αλλαγής της εικόνας αυτής 
της «επιτροπής» προωθείται η 
αλλαγή της ονομασίας της.
Η εν λόγω «επιτροπή» διεξάγει 
τις διαπραγματεύσεις με την τ/κ 
ηγεσία για το εκάστοτε οικονο-
μικό πρωτόκολλο Τουρκίας-
ψευδοκράτους και διανέμει την 
οικονομική βοήθεια αναλόγως. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
συζητείται το όνομα «συμβού-
λιο οικονομικής και κοινωνι-
κής συνεργασίας» ή κάτι ανά-
λογο. Ο κατοχικός ηγέτης και 
ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
της Τουρκίας, αρμόδιος για 
θέματα Κύπρου, συμφώνησαν 
επίσης στην αλλαγή του τρόπου 
που εργάζεται αυτή η επιτροπή. 
Ωστόσο δεν αναφέρονται πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες.
 Ο τ/κ Τύπος κάνει επίσης ανα-
φορά σε δηλώσεις του Τούρκου 
υπουργού Επικοινωνίας, Μετα-
φορών και Ναυτιλίας, Μπιναλί 
Γιλτνιρίμ ο οποίος ανακοίνωσε 
στα εγκαίνια συνόδου για ηλε-
κτρονική συστήματα διαχείρι-
σης εγγράφων στην Άγκυρα, ότι 
πολύ σύντομα, στο πλαίσιο της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στο ψευδοκράτος, η επικοινω-
νία των «δημοσίων» φορέων 
στα κατεχόμενα θα γίνονται 
μέσω του συστήματος belgenet 
(ηλεκτρονικό σύστημα διακίνη-
σης εγγράφων). 

Επ αυτοφώρω συνελήφθη 
24χρονος από την Ακουρσο 
, να ποτίζει φυτά κάνναβης 
τα οποία καλλιεργούσε μέσα 
σε ακινητοποιημένη καρότσα 
φορτηγού σε αγροτική περιοχή 
της κοινότητας. 
Σύμφωνα με την αστυνομία , 
μέλη της Υπηρεσίας Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών Πάφου 
μετά από συντονισμένη επιχεί-
ρηση εντόπισαν τα φυτά ύψους 
περίπου 70 εκατοστών , κα-
μουφλαρισμένα στην καρότσα 
φορτηγού σε περιφραγμένο 

χώρο. 
Η περιοχή τέθηκε υπό παρα-
κολούθηση, και χθες βράδυ ο 
24χρονος συνελήφθηκε όταν 
μετέβη στην περιοχή με σκοπό 
να ποτίσει τα φυτά. 
Ανακρινόμενος ομολόγησε την 
κατοχή των φυτών και ισχυρί-
στηκε ότι τα καλλιεργούσε για 
δική του χρήση. 
Ο ύποπτος οδηγήθηκε την Τε-
τάρτη το πρωί στο Επαρχιακό 
Δικαστήριο Πάφου το οποίο 
εξέδωσε εναντίον του διάταγμα 
κράτησης 3 ημερών.

Εν αναμονή του νέου πρωτοκόλλου με την Τουρκία 
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