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Προσπάθησε να τραπεί σε φυγή πεζός, αλλά ανακόπηκε 
από μέλος της Αστυνομίας.

Ομπάμα-Τσίπρας για Κυπριακό: Άσκηση επιρροής υποσχέθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Τ
ο Κυπριακό ήταν ανάμεσα 
στα θέματα που συζήτησαν 
στις Βρυξέλλες ο Πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας Αλέ-

ξης Τσίπρας και ο Αμερικανός 
Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα. 
Στην ημίωρη συνάντηση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο περιθώ-
ριο των εργασιών της συνόδου 
του ΝΑΤΟ, ο κος Τσίπρας τόνισε 
την σημασία μίας δίκαιης και βιώ-
σιμης λύσης του κυπριακού προ-
βλήματος.
Στην βάση, όπως υπέδειξε των 
αποφάσεων των ΗΕ, και του Ευ-
ρωπαϊκού Κεκτημένου.

Σε σχέση με το κεφάλαιο της ασφά-
λειας αξίωσε την αποχώρηση των 
τουρκικών κατοχικών δυνάμεων 
και την κατάργηση των αναχρονι-
στικών εγγυήσεων. 
Παρόντες στη συνάντηση ήταν επί-
σης ο Υπουργός Εξωτερικών, Νί-
κος Κοτζιάς και ο Υπουργός Εθνι-

κής Άμυνας, Πάνος Καμμένος. 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές 
από την Αθήνα επί τάπητος τέθη-
καν και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί 
στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, οι τριμερείς συνεργασίες 
Ελλάδας και Κύπρου, με το Ισραήλ 
και την Αίγυπτο και ο ρόλος που η 
Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει, 
μετά τη λύση του Κυπριακού.
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος 
Ομπάμα υποσχέθηκε -σύμφωνα 
με τους ίδιους κύκλους- ότι θα 
ασκήσει την επιρροή της προς την 
Άγκυρα προκειμένου να συμβάλει 
και αυτή στη λύση του Κυπριακού.

Συνελήφθη 14χρονος να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα

Στις 4.15 τα ξημερώματα της Κυ-
ριακης μέλος του Αστυνομικού 
Σταθμού Ομορφίτας στη διάρκεια 
μηχανοκίνητης περιπολίας του, 
αντιλήφθηκε σε πρατήριο βενζί-
νης σε περιοχή στο Καϊμακλί, πέ-
ντε νεαρά πρόσωπα.
Ακολούθως, τα προσέγγισε με 
σκοπό να εξακριβώσει εάν υπήρ-
χε οποιονδήποτε πρόβλημα και 
οι νεαροί στη θέα του μέλους της 
Αστυνομίας επιβιβάστηκαν σε 

τρεις μοτοσικλέτες και τράπηκαν 
σε φυγή σε διαφορετικές κατευ-
θύνσεις.
Στη συνέχεια, ο αστυφύλακας ακο-
λούθησε τη μια εκ των τριών μοτο-
σικλετών και σε κάποιο σημείο ο 
οδηγός της σταμάτησε και κατέβη-
κε από αυτή, ενώ προσπάθησε να 
τραπεί σε φυγή πεζός.
Ακολούθως, ανακόπηκε από το 
μέλος της Αστυνομίας και από 
έλεγχο των στοιχείων του διαπι-

στώθηκε πρόκειται για 14χρονο.
Από περαιτέρω έλεγχο που έγινε 
διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα 
που οδηγούσε ήταν κλοπιμαία, 
ενώ οι αριθμοί εγγραφής της ανή-
κουν σε άλλη μοτοσικλέτα, που 
επίσης είναι κλοπιμαία.
Ο 14χρονος συνελήφθη και τέθη-
κε υπό κράτηση για διευκόλυνση 
των ανακρίσεων.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφί-
τας διερευνά την υπόθεση. 

Θερμοπληξία στρατιώτη: Γιατρός από 
Ισραήλ με έξοδα της οικογένειας
Σοβαρή παραμένει η κατάσταση του νεοσύλ-
λεκτου εθνοφρουρού, ο οποίος υπέστη θερ-
μοπληξία την περασμένη Πέμπτη στο ΚΕΝ 
Λάρνακας.
Ο εθνοφρουρός μεταφέρθηκε χθες από το 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας.
Με έξοδα της οικογένειας από χθες έφθασε 
στην Κύπρο και παρακολουθεί τον 18χρονο 
ειδικός εντατικολόγος, διευθυντής εντατικής 
μονάδας σε μεγάλο ιατρικό κέντρο του Ισρα-
ήλ. Ο θείος του νεοσυλλέκτου εθνοφρουρού 
αναφέρθηκε στα όσα είπε ο εντατικολόγος 
από το Ισραήλ στην οικογένεια μετά την 
πρώτη ιατρική εξέταση:  «Τον ιατρό τον φέ-
ραμε με προσωπικά έξοδα της οικογένειας, 
βέβαια πάντα με την έγκριση του Υπουργεί-
ου Υγείας σε συνεργασία με τους ιατρούς 
τους δικούς μας. Τα μηνύματα που πήραμε 
είναι θετικά. Ευτυχώς λειτούργησαν οι ια-
τροί οι δικοί μας όπως έπρεπε να λειτουρ-
γήσουν, ευελπιστούμε να πάνε καλύτερα 
τα πράγματα. Τα όργανα ήδη άρχισαν και 
επανέρχονται σε κανονική λειτουργία, είναι 
φυσικό μετά από μία τέτοια θερμοπληξία 
να υπολειτουργούν. Τώρα είναι σε ένα κα-
νονικό επίπεδο αλλά χρειάζονται παραπά-
νω βελτίωση». Ο θείος του εθνοφρουρού 
αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση άφιξης 
εντατικολόγου φανερώνοντας για ακόμη μια 
φορά τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν 
σε ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοση-
λευτήρια.
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