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Πάφος: Νεκρός 15χρονος- 
Καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Αποσωληνώθηκε ο εθνοφρουρός που υπέστη θερμοπληξία 

Στη Μογγολία ο Ν. Αναστασιάδης για τη Σύνοδο 
Αρχηγών Κρατών της ΕΕ με ασιατικά κράτη 

Ένα τραγικό δυστύχημα σημει-
ώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι 
της Τετάρτης στην περιοχή της 
Πάφου. Τρακτέρ ανατράπηκε και 
καταπλάκωσε 15χρονο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 
15χρονος οδηγούσε γεωργικό 

τρακτέρ, όταν κάτω από αδιευ-
κρίνιστες συνθήκες έχασε τον 
έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να 
ανατραπεί και να τον καταπλα-
κώσει.
Ο άτυχος νεαρός βρήκε ακαριαίο 
θάνατο. 

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύμα-
τα αναφορικά με την κατάσταση 
της υγείας του νεοσύλλεκτου 
εθνοφρουρού που υπέστη θερ-
μοπληξία και νοσηλεύεται στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας.
Σύμφωνα με έγκυρη ιατρική 
πηγή του ΚΥΠΕ, η κατάσταση 
της υγείας του εθνοφρουρού 
είναι σταθερή και παρουσιάζει 
σημάδια βελτίωσης, ενώ την 
Τετάρτη το πρωί αποσωληνώ-
θηκε.
“Είναι καλύτερα, είναι σταθε-
ρός”, ήταν η απάντηση που πή-
ραμε στην ερώτηση για το πώς 
εξελίσσεται η κατάσταση της 

υγείας του νεαρού.
Η ίδια πηγή μας διευκρίνισε 
πάντως ότι από τη στιγμή που 
συνεχίζει να νοσηλεύεται στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
σημαίνει ότι η κατάσταση της 
υγείας του παραμένει σοβαρή.

O 
Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης αναχώ-
ρησε αργά απόψε για 

τη Μογγολία, όπου θα συμμετά-
σχει στη Σύνοδο Αρχηγών Κρα-
τών και Κυβερνήσεων της ΕΕ 
με ασιατικά κράτη (ASEM), που 
θα πραγματοποιηθεί στην πρω-
τεύουσα της χώρας Ulaanbataar 
στις 15 και 16 Ιουλίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, τη 
Σύνοδο θα απασχολήσουν, με-
ταξύ άλλων, θέματα που αφο-
ρούν τη μελλοντική πορεία του 
ASEM με επίκεντρο την προώ-
θηση της συνδεσιμότητας για 
εμβάθυνση και αναβάθμιση της 
συνεργασίας μεταξύ Ασίας και 
Ευρώπης, καθώς επίσης διεθνή 
και περιφερειακά ζητήματα.
Σημειώνεται ότι η Σύνοδος χα-
ρακτηρίζεται από τον επετειακό 
της χαρακτήρα, αφού φέτος συ-
μπληρώνονται 20 χρόνια από 

τη σύσταση της ASEM.
Στο περιθώριο της Συνόδου ο 
Ν. Αναστασιάδης θα έχει συνα-
ντήσεις, μεταξύ άλλων, με τον 
πρόεδρο της Μογγολίας, τον 
πρωθυπουργό της Ρωσίας, τον 
πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης 
και τον αντιπρόεδρο της Ινδίας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο 
οποίος θα συνοδεύεται από τον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Νίκο 
Χριστοδουλίδη επιστρέφει στην 
Κύπρο στης 18 Ιουλίου.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 

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 17 Ιουλίου 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 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει 
 Κυριακή 28 Αυγούστου – Μονοήμερη εκδρομή στο Kangaroo Valley 

& Fitzroy Falls (Καταρράκτες). Τιμή $45 και συμπεριλαμβάνει 
λεωφορείο, πρωινό και απογευματινό γλυκό. Αναχώρηση από την 
Κυπριακή Κοινότητα στις 7.30πμ. 

 

 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου – Μονοήμερη εκδρομή στην Καμπέρα  για 
το Tulip Festival. Τιμή $45 και συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, πρωινό 
και απογευματινό γλυκό. Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 
7.00πμ.  

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα Πιτσιατάρη 
9674 1157 & 0425 236 012, ή με τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας στο 9557 1256 


