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Συνελήφθησαν δύο τσαντάκηδες στη Λεμεσό

Με τον Αυστραλό Αρμοστή συναντήθηκε 
αξιωματούχος του ΡΤΚ στα κατεχόμενα

Συνδέουν κατεχόμενα με Μαύρη 
Θάλασσα στην Τουρκία

Αρχικά η αστυνομία προχώρησε 
στη σύλληψη 30χρονου, ενώ  κα-
ταζητείτο και 43χρονος, ο οποί-
ος παρουσιάστηκε σήμερα στην 
Αστυνομία και συνελήφθη.
Τόσο ο 30χρονος, όσο και ο 
43χρονος, παραδέσθηκαν ενοχή 
στη διάπραξη έξι ληστειών και 
μιας απόπειρας ληστείας τσαντών 
από γυναίκες και συνεργάζονται 
πλήρως με τους αστυνομικούς 
ανακριτές, ενώ όπως αναφέρουν 
αστυνομικές πηγές, οι δυο επι-
καλούνται την ανάγκη τους για 
χρήματα, ώστε να εξασφαλίσουν 
τη δόση τους, αφού δηλώνουν 
εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά.
Η Αστυνομία οδηγήθηκε στη 
σύλληψη του πρώτου υπόπτου 
μετά από περιγραφή, τόσο του 
ιδίου όσο και του οχήματος που 

χρησιμοποιούσαν οι δράστες, 
οι οποίοι άρπαζαν τις τσάντες 
ανυποψίαστων γυναικών, ενώ 
το όχημα τους βρισκόταν εν 
κινήσει, με αποτέλεσμα σε κά-
ποιες περιπτώσεις τα θύματα 
να πέφτουν στο έδαφος και να 
τραυματίζονται. Ανακρινόμε-
νος ο 30χρονος κατονόμασε ως 
συνεργό του τον 43χρονο, ενα-
ντίον  του οποίου είχε εκδοθεί 
ένταλμα σύλληψης και καταζη-
τείτο, ωστόσο ο ίδιος παραδό-
θηκε σήμερα στις αστυνομικές 
Αρχές και αύριο αναμένεται να 
οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχι-
ακού Δικαστηρίου Λεμεσού για 
έκδοση διατάγματος κράτησής 
του. Εναντίον του 30χρονου 
εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 
οκτώ ημερών.

Με τον Ύπατο Αρμοστή της 
Αυστραλίας στην Κύπρο, Alan 
Sweetman είχε συνάντηση ο 
γραμματέας διεθνών σχέσεων 
του ΡΤΚ, Μουχιτίν Τολγκά Οζ-
σαγλάμ.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχό-
μενα, στη συνάντηση συζητή-
θηκαν οι τελευταίες εξελίξεις 
στο Κυπριακό, οι τρομοκρατι-
κές επιθέσεις στην ανατολική 
Μεσόγειο, το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος στη Βρετανία 
και οι επιπτώσεις του σε Κύπρο 
και ΕΕ. Ο κ. Οζσαγλάμ φέρεται 

να είπε ότι, μαζί με την εξωτε-
ρική δυναμική στο Κυπριακό, 
πρέπει να υπάρχει και ανάλογη 
δυναμική στο εσωτερικό για να 
γίνουν βήματα προς τη λύση.
Εκφράζοντας δε συλλυπητήρια 
για τις επιθέσεις στην Κων/
πολη, ο αξιωματούχος του ΡΤΚ 
αναφέρθηκε στην ανάγκη δι-
εθνούς συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 
αλλά και την ανασκόπηση από 
τα κράτη διεθνώς των οικονο-
μικών και κοινωνικών τους πο-
λιτικών. 

Α
πό τις 3 Αυγούστου αρχίζουν απευθείας πτήσεις από τα 
κατεχόμενα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
΅Συμφωνα με τον “υπουργό” δημοσίων έργων και μετα-
φορών, Κεμάλ Ντουρούστ οι πτήσεις θα πραγματοποι-

ούνται τρεις φορές την εβδομάδα από την ιδιωτική τουρκική 
αεροπορική εταιρεία «Pegasus» (Πήγασος), από το παράνομο 
αεροδρόμιο της Τύμπου στο αεροδρόμιο Όρντου - Κερασούντας 
και αντίστροφα.
Ο “υπουργός” μίλησε για μια πολύ ευχάριστη και θαυμάσια είδη-
ση για τους 18.000 “υπηκόους” του ψευδοκράτους που κατάγο-
νται από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και διαμένουν στα 
κατεχόμενα. Ευχαρίστησε δε τους αξιωματούχους της τουρκικής 
κυβέρνησης, τον «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα και την 
εταιρεία “Pegasus” για την την έναρξη των απευθείας πτήσεων. 

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 


