
Mέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας αναμένεται ότι θα 
υποβληθεί προς το Συμ-

βούλιο Ασφαλείας η έκθεση των 
καλών υπηρεσιών του Γενικού 
Γραμματέα, σύμφωνα με πηγές 
στα Ηνωμένα Εθνη, οι οποίες 
αναμένουν ότι θα είναι «περιγρα-
φική» και «τεχνοκρατική».

Η έκθεση θα περιγράφει κυ-
ρίως τα όσα έχουν λάβει χώρα 
στο διάστημα που μεσολάβησε 
από την προηγούμενη του περα-
σμένου Ιουλίου, δηλαδή τις δύο 
συναντήσεις του Greentree, τους 
στόχους που τέθηκαν και που 
βρίσκονται στο σημείο αυτό οι 
διαπραγματεύσεις.

Τα συναισθήματα των αξιω-
ματούχων που χειρίζονται το 
Κυπριακό στην έδρα του ΟΗΕ 
είναι απαισιόδοξα, καθώς θεω-
ρούσαν ότι θα μπορούσε να είχε 
κλείσει τουλάχιστον το κεφάλαιο 
της διακυβέρνησης, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του Αλεξάντερ Ντά-

ουνερ. Παράλληλα και μετά την 
επιστροφή των ηγετών στη Λευ-
κωσία και την πρώτη συνάντηση 
που είχαν, δεν υπάρχουν εκείνα 
τα στοιχεία που να δείχνουν ότι 
μπορεί να σημειωθεί ουσιαστική 
πρόοδος. Η ίδια πηγή των Ηνω-
μένων Εθνών είπε πως στις συ-
νομιλίες υπάρχει πολιτική αντι-
παράθεση η οποία δεν επιτρέπει 
μεγάλη αισιοδοξία, ενώ επιβεβαί-
ωσε ότι δεν έχουν ακόμη ανταλ-
λαγεί όλα τα στοιχεία που ζήτησε 
ο Γενικός Γραμματέας, καθώς ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ντερβίς 
Έρογλου υποστήριξε πως ό,τι 
δίνεται «διαρρέει στον ελληνο-
κυπριακό Τύπο». Όπως είπε «η 
κατάσταση είναι αδιέξοδη».

Παρότι απομένει λίγο περισ-
σότερος από ένας μήνας, μέχρι 
το τέλος Μαρτίου, οπόταν ο Αλε-
ξάντερ Ντάουνερ θα υποβάλει 
την έκθεσή του προς το Γενικό 
Γραμματέα για το αν βλέπει να 
συγκληθεί διεθνής διάσκεψη, 

διπλωμάτης χώρας μέλους του 
Συμβουλίου Ασφαλείας είπε πως 
με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
αναμένει πως η εισήγηση του 
Αυστραλού διπλωμάτη θα είναι 
αρνητική. 

Η κοινή συνισταμένη στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας είναι να μην 
χαθούν όλα όσα επιτεύχθηκαν 
στα 3,5 χρόνια των συνομιλιών 
και οι ανεπίσημες εισηγήσεις των 
πέντε μονίμων μελών προς το Γε-
νικό Γραμματέα του ΟΗΕ είναι 
να συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι 
το Νοέμβριο, κυρίως σε επίπεδο 
των αντιπροσώπων των ηγετών, 
αλλά και με αραιές συναντήσεις 
Χριστόφια-Έρογλου.

Ο ίδιος διπλωμάτης, κληθείς 
να σχολιάσει τις δηλώσεις της 
τουρκικής πλευράς ότι όλα θα 
τελειώσουν την 1η Ιουλίου, είπε 
πως «το να πει κανείς όχι σε κάτι 
που θα ζητήσει ο Γενικός Γραμμα-
τέας και συμφωνεί το Συμβούλιο 
Ασφαλείας έχει υψηλό κόστος».

H εξαγγελία των Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας 
για στάση εργασίας στις 2 

Μαρτίου θα έχει ως αποτέλεσμα 
να επηρεαστούν 20 συνολικά 
πτήσεις από και προς τα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου, 
από και προς τα αεροδρόμια άλ-
λων χωρών. Από τις 20 πτήσεις, 
οι 10 είναι αναχωρήσεις και οι 
άλλες 10 αφίξεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στο δι-
εθνές αεροδρόμιο Λάρνακας 
επηρεάζονται 16 πτήσεις, ενώ 
στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου 
επηρεάζονται 4 πτήσεις. Σύμ-
φωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου 
των αεροδρόμιων της Κύπρου, 
Αδάμο Ασπρή, «για τις εξαγγελ-
θείσες απεργίες στις 7, 12 και 

15 Μαρτίου δεν έχει ακόμη πα-
ραληφθεί οποιαδήποτε επίσημη 
ειδοποίηση και ως εκ τούτου 
θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμη 

αρκετός χρόνος προκειμένου να 
επαναρχίσει ο διάλογος και να 
αποφευχθεί η άδικη ταλαιπωρία 
του επιβατικού κοινού».
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«Περιγραφική» θα είναι 
η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ

Είκοσι πτήσεις επηρεάζονται 
από την μεθαυριανή απεργία των ελεγκτών
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ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.
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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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¢íïéîå ðüñôá ôó' åêêëçóéÜò, ðüñôá ôïõ ðáñáäåßóïõ, 
íá êáôåâïýíå ïé Üããåëïé ôï ãÜìï íá åõëïãÞóïõí.

    ÕðÜñ÷ïõí óôç æùÞ ôùí áíèñþðùí ïñéóìÝíïé óôáèìïß ðïõ óçìáäåýïõí ôçí 
ðïñåßá ôïõò ó' áõôÞ ôç ãç. ¸íáò áð' áõôïýò åßíáé ï ãÜìïò, ç ìÝñá åêåßíç, ðïõ 
äýï íÝïé Üíèñùðïé åíþíïõí ôéò ôý÷åò ôïõò êé áðïöáóßæïõí íá æÞóïõí ìáæß, í' 
áãùíéóôïýí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí. Ôçí ìÝñá áõôÞ ãéïñôÜæïõí ôá íéÜôá, ãéïñôÜæåé 
ç áãÜðç, ãéïñôÜæåé ç æùÞ. Åßíáé ìßá ìÝñá óðïõäáßá. Ãé' áõôü êáé ç ëáúêÞ øõ÷Þ äåí 
ôçí áöÞíåé íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôç. Ôçí Ý÷åé óõíäÝóåé ìå ðïëëÝò åêäçëþóåéò 
êáé óõíÞèåéåò, ìå ÷áñÝò êáé ðáíçãýñéá ðïõ ôçí êÜíïõí ÷áñïýìåíç êáé 
ðåñßëáìðñç. 
    ¼ðïõ êé áí ôåëïýìå ôïí ãÜìï óÞìåñá, ðñÝðåé íá åîáêïëïõèïýìå íá ôçñïýìå 
ôá Þèç êáé ôá Ýèéìá, ðïõ ìáò Ýñ÷ïíôáé áðü ôï ìáêñéíü ðáñåëèüí êáé ìáò 
óõíäÝïõí Üìåóá ìå ôçí ðïëéôéóôéêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ, ãéáôß åðéâåâáéþíïõí ôçí 
åèíéêÞ ìáò ôáõôüôçôá êáé ðñïóôáôåýïõí ôï ìåãáëåßï ôçò EëëçíéêÞò ìáò øõ÷Þò.

    Ôá ìïõóéêÜ ó÷Þìáôá ôïõ Ïìßëïõ ÊñçôéêÞò ÐáñÜäïóçò Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
íá óõíïäÝøïõí ìïõóéêÜ ôï ðáéäß óáò, óôçí ðéï ÷áñïýìåíç óôéãìÞ ôçò æùÞò ôïõ, 
ìå ôá ôñáãïýäéá êáé ôéò ìáíôéíÜäåò ôïõ ãÜìïõ, óôï óôüëéóìá ôïõ ðáóôïý ìå ôá 
ëåãüìåíá ðáóôéêÜ ôçò íýöçò, óôï óôüëéóìÜ ôïõ ãáìðñïý êáé ôçò íýöçò ôçí 
çìÝñá ôïõ ãÜìïõ, óôçí áêïëïõèßá ôçò ðáôïýëéáò (ãáìÞëéáò ðïìðÞò) ðñïò ôïí 
Iåñü Náü ãéá ôçí óôÝøç, óôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ìå ôïí ëåãüìåíï «÷ïñü ôçò 
íýöçò», óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí êáé óôïí áíôßãáìï.  
    Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïí Ìé÷Üëç 
Ðëáôýññá÷ï óôá ôçëÝöùíá : 0410 517 973, 9597 6755

Íýöç ìïõ ôï âáóéëéêü ðïõ öÝñáí óôçí áõëÞ óïõ, 
íá ôï ðïôßæåéò æÜ÷áñç óå üëç ôç æùÞ óïõ.

Απαισιόδοξοι φέρονται να είναι 
οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ από 
την έλλειψη ουσιαστικής 
προόδου στις διαπραγματεύσεις.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας επηρεάζονται 16 πτήσεις, 
ενώ στο αεροδρόμιο Πάφου 4 πτήσεις.


