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Μήνυμα αλληλεγγύης στην Κύπρο

Κουκουλοφόροι έκλεψαν δεκάδες  
χιλιάδες ευρώ υπό την απειλή όπλου

Τα θερμά του συλλυπητήρια 
εξέφρασε εκ μέρους των Ελ-
λήνων Βουλευτών ο Πρόεδρος 
της Βουλής Νίκος Βούτσης στις 
οικογένειες των Κύπριων Πυ-
ροσβεστών που έχασαν τη ζωή 
τους, αλλά παράλληλα υπο-
γράμμισε και την αλληλεγγύη 
του στον Κυπριακό λαό για τη 
δοκιμασία που αντιμετωπίζει.
«Με μεγάλη θλίψη παρακο-
λουθούμε την εξέλιξη των 
πυρκαγιών στην Κύπρο και 
πληροφορούμεθα για την 
απώλεια της ζωής των θαρρα-
λέων Κυπρίων πυροσβεστών.

Εκ μέρους της Βουλής των 
Ελλήνων και εμού προσωπι-
κώς, επιθυμώ να εκφράσω τα 
θερμά μου συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των θυμάτων, κα-
θώς και τη συμπόνια μας στις 
κυπριακές αρχές για τη μεγά-
λη καταστροφή. Στις δύσκολες 
αυτές στιγμές, είμαστε αλλη-
λέγγυοι στο πλευρό των Κυ-
πρίων αδελφών μας και στις 
υπηρεσίες που αγωνίζονται 
για την κατάσβεση της πυρκα-
γιάς χωρίς να υπάρξουν άλλα 
θύματα» αναφέρει ο Πρόεδρος 
της Βουλής. 

Υπό την απειλή πιστολιού και 
σφυριού, άγνωστοι κουκουλο-
φόροι απέσπασαν δεκάδες χι-
λιάδες ευρώ, που αποτελούσαν 
τις εισπράξεις εταιρείας και οι 
οποίες βρίσκονταν σε χρημα-
τοκιβώτιο εντός αυτοκινήτου.
Η ληστεία διαπράχθηκε την 
Τετάρτη λίγο μετά τις 14:00, 
όταν υπάλληλος εταιρείας είχε 
επιστρέψει στην οικία του, στα 
Πολεμίδια, μετά τις εισπράξεις 
χρημάτων από περίπτερα, δή-
λωσε από τη σκηνή ο υπεύθυ-
νος του ΤΑΕ Λεμεσού, Ιωάν-
νης Σωτηριάδης.
Δύο πρόσωπα κατέβηκαν από 
όχημα που ακολουθούσε, ενώ 
τρίτο πρόσωπο παρέμεινε στη 
θέση του οδηγού, είπε ο κ.Σω-
τηριάδης, προσθέτοντας ότι, 
υπό την απειλή πιστολιού και 
σφυριού, οι άγνωστοι ζήτησαν 
τα κλειδιά του χρηματοκιβωτί-
ου που βρισκόταν στο πίσω μέ-
ρος του εμπορικού οχήματος.
Όταν ο υπάλληλος αντέδρασε 
δέχθηκε γρονθοκόπημα στο 
κεφάλι και ακολούθως παρέ-
δωσε τα κλειδιά, με τα οποία οι 
δράστες άνοιξαν το χρηματοκι-
βώτιο και πήραν τα χρήματα, 
ενώ ακολούθως εξαφανίστη-
καν με το αυτοκίνητο, το οποίο 
από έρευνες εντοπίστηκε εγκα-
ταλειμμένο πέντε περίπου χι-

λιόμετρα βορειότερα και διαπι-
στώθηκε ότι είχε καταγγελθεί 
ως κλοπιμαίο.
Το θύμα μεταφέρθηκε από 
μέλη του ΤΑΕ στο Γενικό Νο-
σοκομείο Λεμεσού για να του 
παρασχεθούν οι Πρώτες Βοή-
θειες ενώ σύμφωνα με τα όσα 
ανέφερε, οι δράστες του μίλη-
σαν με σπαστά ελληνικά.
Το χρηματικό ποσό που κλά-
πηκε δεν έχει διευκρινιστεί, 
ωστόσο, όπως είπε ο υπεύθυ-
νος του ΤΑΕ Λεμεσού, πρόκει-
ται για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Ο κ. Σωτηριάδης δεν απέκλει-
σε το γεγονός οι δράστες να 
παρακολουθούσαν τον υπάλ-
ληλο και να γνώριζαν τη δια-
δρομή που ακολουθούσε, ενώ 
τόνισε πως αυτός δεν είναι ο 
ενδεδειγμένος τρόπος για με-
ταφορά μεγάλων χρηματικών 
ποσών και επανέλαβε τις συ-
στάσεις της Αστυνομίας προς 
τις εταιρείες να χρησιμοποιούν 
ειδικά οχήματα, οι υπάλληλοι 
τους να μην είναι ποτέ μόνοι 
κατά την μεταφορά και να λαμ-
βάνονται όλα τα δέοντα μέτρα 
προστασίας.
Η σκηνή έχει αποκλειστεί και 
γίνονται έρευνες για εντοπισμό 
τεκμηρίων που μπορεί να βο-
ηθήσουν στον εντοπισμό και 
σύλληψη των δραστών.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 
Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο  

σας προσκαλούν στο Πανηγύρι του  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 
«Φεστιβάλ της Αφροδίτης» 

 Κυριακή 3 Ιουλίου 2016  12μ.μ - 5μ.μ 
 στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας  58-76 Stanmore Rd. Stanmore 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, μουσική, χορευτικά συγκροτήματα,  Κυπριακά 
φαγητά, ζεστό φρεσκοζημωμένο ψωμί, γλυκά, λουκουμάδες, κρασιά, διαγωνισμούς 

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

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
 Ελάτε να διασκεδάσουμε     ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦOΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 
(Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πείρα) 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τον  
κο Χάρη Αντωνίου, τηλ: 9557 1256 

Τελευταία ημέρα προσφορών 26 Ιουνίου 2016 

Σ.Ε.Κ.Α  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

διοργανώνει «Μεσημεριανό Γεύμα» προς ενίσχυση 
του ταμείου της ΣΕΚΑ ΝΝΟ για κάλυψη των εξόδων της Μαύρης Επετείου                                             

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016   από τις 12.00μ.μ. 
 Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore  

$40 το άτομο  
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256,   
κ. Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 & κ. Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322 

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο 
 σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την  

42η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος  
της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο 

Κύριος ομιλητής  Δρ. Αντώνης Δρακόπουλος 
 Επίκουρος Καθηγητής Επικεφαλής Τμήματος Νέων Ελληνικών Πανεπιστημίου Σύδνεϋ 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016, 3.00μ.μ 
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 

 Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας σε τραγούδια για την Κύπρο 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 


