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ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
1η Απριλίου 1955

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο, 
σας προσκαλούν να γιορτάσουμε τα 64 χρόνια από την έναρξη του εθνικό-
απελευθερωτικού αγώνα του Κυπριακού λαού ενάντια του Αγγλικού ζυγού 

ΕΟΚΑ 1955-59

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 3:00μ.μ.
Κύριος ομιλητής: Δρ Παναγιώτης Διαμάντης

Αντιπρόεδρος Αυστ. Ινστιτούτου Μελετών Γενοκτονιών
Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 58-76 Stanmore Rd Stanmore

Ακολουθεί κοκτέιλ ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει

μονοήμερη εκδρομή στον ΕΛΑΙΩΝΑ του MUDGEE
Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα και να αγοράσουμε 
ελιές, ελαιόλαδο και ρόδια Τιμή: $50.00

(Συμπεριλαμβάνει πρωινό και απογευματινό γλυκό)
Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 6.30πμ
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την

Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, την Έλλη Στασσή 0411 354 235
και τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256

ΧΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΝΤΖΗ

(Σάββατο)              (Παρασκευή & Σάββατο)            (Παρασκευή)

Η Κυπριακή Κοινότητα Ν.Ν.Ο σας προσκαλεί στην 
παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρέσβη

Δρ Προκόπη Ν. Βανέζη
ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΧΙ 

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ
(MAKARIOS: Honourable Compromise Not Capitulation)

Παρουσίαση βιβλίου: Εντιμότατη κ. Μάρθα Μαυρομμάτη
(Ύπατη Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία)

Κυριακή 14 Απριλίου 2019   3.00μμ
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ

58-76 Stanmore Rd, Stanmore
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

(Θα προσφερθούν καφές και εδέσματα) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ
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Σχέδιο δράσης για την αύξηση της ροής 
επισκεψιμότητας ενέκρινε το υπουργικό

Χειροπέδες σε 2 πρόσωπα για παράνομη 
κατοχή φαρμακευτικών σκευασμάτων

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη 
συνεδρίαση του την Τετάρτη 
ενέκρινε πρόταση του Υφυ-
πουργού Τουρισμού μέσα από 
την οποία ζητείται η συνδρομή 
και των υπόλοιπων Υπουργεί-
ων για υποβοήθηση της πρό-
σβασης ξένων υπηκόων στην 
Κύπρο με σκοπό την αύξηση 
της ροής επισκεψιμότητας, ενώ 
για τον σκοπό αυτό αναμένεται 
να κατατεθεί σχέδιο δράσης. 
Όπως δήλωσε η Αναπληρώ-
τρια Κυβερνητική Εκπρόσω-
πος Κλέλια Βασιλείου μετά 
τη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου, η πρόταση απο-

σκοπεί στη συνεργασία και 
τον συντονισμό των 13 Γρα-
φείων του Υφυπουργείου στο 
εξωτερικό με τις διπλωματικές 
αποστολές, “στοχεύοντας στη 
συνάσπιση τόσο οικονομικών 
όσο και ανθρώπινων πόρων”, 
στοχεύοντας στο ίδιο αποτέλε-
σμα.
Για αυτό το θέμα εξουσιοδο-
τήθηκαν οι Υπουργοί Εξω-
τερικών, Μεταφορών και 
Τουρισμού για μελέτη και 
παρουσίαση σχεδίου δράσης 
στην επόμενη συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, κα-
τέληξε.

Συνελήφθη την Τετάρτη το πρωί 
και τέθηκε υπό κράτηση πρό-
σωπο ηλικίας 40 χρόνων, για 
διευκόλυνση των ανακρίσεων 
σχετικά με παράνομη κατοχή 
φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Της σύλληψής του προηγήθηκε 
έρευνα στο αυτοκίνητό του από 
μέλη της Αστυνομίας, στο πλαί-
σιο τροχονομικών ελέγχων σε 
διάφορες περιοχές του Αγίου 

Δομετίου.  Κατά την έρευνα που 
διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο του 
40χρονου, εντοπίστηκαν 525 
ενέσιμες αμπούλες (βιταμίνες) 
και 500 χάπια, χωρίς άδεια από 
την αρμόδια αρχή. 
Στο πλαίσιο των εξετάσεων, προ-
έκυψε μαρτυρία εναντίον 60χρο-
νου, βάσει της οποίας εξασφα-
λίστηκε ένταλμα έρευνας για το 
υποστατικό του στη Λευκωσία. 

ΠτΔ: Συντονισμός των αρμοδίων 
με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών

Τ
ην ανησυχία του αναφο-
ρικά με τον ενδεχόμενο 
κίνδυνο μεγάλων πυρ-
καγιών το καλοκαίρι, 

εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, κατά τη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, 
δίνοντας παράλληλα οδηγίες 
για συντονισμό των αρμοδίων, 
με στόχο την πρόληψη.
Σε δηλώσεις της μετά το πέρας 
του Υπουργικού Συμβουλίου, 
η Αναπληρώτρια Κυβερνητική 
Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου 
ανέφερε ότι λόγω της βροχό-
πτωσης, η βλάστηση είναι ιδι-
αίτερα αυξημένη. Ο Πρόεδρος, 
συνέχισε «έδωσε σαφέστατες 
οδηγίες σε όλα τα αρμόδια 
Υπουργεία για συντονισμό, για 
να ενεργοποιηθούν όλοι οι μη-
χανισμοί καθαριότητας, πρόλη-
ψης ή άλλως πως να μπορέσου-
με να προλάβουμε τον όποιον 
ενδεχόμενο κίνδυνο που φαί-
νεται να είναι μεγάλος».
Ταυτόχρονα, απηύθυνε έκκλη-
ση προς όλους τους αρμόδιους 
δήμους και κοινότητες, αλλά 
και σε όσους με οποιονδήποτε 
τρόπο μπορούν να λειτουργή-
σουν καταλυτικά προς αυτή την 
κατεύθυνση γιατί χρειάζεται με-

γάλη προσοχή από όλους μας.
Συνέστησε παράλληλα προσο-
χή σε όλους τους αρμόδιους 
Δήμους, κοινότητες και όποιους 
άλλους έχουν συμμετοχή ή με 
οποιονδήποτε τρόπο μπορούν 
να λειτουργήσουν καταλυτικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναφέρθηκε παράλληλα σε 
προληπτικά μέτρα που πρέπει 
να παρθούν «για να μπορέσου-
με να περάσουμε ένα, όπως 
φαίνεται, δύσκολο καλοκαίρι 
από άποψης φυσικών απειλών, 
και για να είμαστε έτοιμοι».
Η κ. Βασιλείου ρωτήθηκε εξάλ-
λου κατά πόσο συζητήθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο η από-
φαση του Διοικητικού Δικα-
στηρίου για τους μισθούς των 
δημοσίων υπαλλήλων, και είπε 
ότι «όντως έγινε μια αναφο-
ρά στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
στην απουσία όμως του Υπουρ-
γού Οικονομικών το θέμα έχει 
μετατεθεί για την επόμενη βδο-
μάδα».
Σε ερώτηση πότε θα γίνει η σύ-
σκεψη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας με τους αρχηγούς των 
κομμάτων, η κ. Βασιλείου είπε 
ότι «μόλις οριστικοποιηθεί θα 
σας ενημερώσουμε». CYPRUS CLUB


