
ΚΥΠΡΟΣ 15O Κόσμος WEDNESDAY 5 JUNE 2013

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÊÁËÇ
×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá
Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ìå 17 ÷ñüíéá åìðåéñßáò óôï ÷þñï ôoõ Real Estate 
ùñßìáóå ç éäÝá åíüò êôçìáôïìåóéôéêïý ãñáöåßïõ ôï ïðïßï 

êáé äçìéïýñãçóå, ìå õðåõèõíüôçôá êáé óùóôÞ 
êáôåýèõíóç.

O Ìé÷Üëçò ìå ôçí óýæõãü ôïõ ÍéêïëÝôôá åßíáé ðÜíôá 
óôç äéÜèåóÞ óáò.

¸÷åôå êÜðïéáò ìïñöÞò éäéïêôçóßá óå ïðïéáäÞðïôå ðåñéï÷Þ
ôïõ Óýäíåû êáé èÝëåôå íá ðïõëÞóåôå Þ íá íïéêéÜóåôå;

¸÷åôå áíÜãêç íá áãïñÜóåôå Þ íá íïéêéÜóåôå ïðïéáóäÞðïôå
ìïñöÞò áêßíçôï;

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óáò ðåñéìÝíåé óôï ïëïêáßíïõñéï
ãñáöåßï ôïõ êáé íá åßóôå óßãïõñïé üôé èá óáò âïçèÞóåé íá 

âñåßôå ôç ëýóç ðïõ åðéèõìåßôå.

Shop 3, 63 Connells Point Road,
SOUTH HURSTVILLE NSW 2221
T: 02 9546 6100 F: 02 9546 6188

M: 0427 316 888
Email: enquiries.southhurstville@rh.com.au

Raine & Horne South Hurstville

Το ζήτημα της Αμμοχώστου, είπε ο κ. Κασουλίδης, θα 
μπορούσε να προωθηθεί παράλληλα, αμέσως μετά 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον  Οκτώβριο.

Σε ότι αφορά τις συνομιλίες, ο υπουργός Εξωτερικών, 
σημείωσε ότι μέχρι τότε θα πρέπει να υπάρξει σωστή 
προετοιμασία.
Πρόσθεσε ότι η υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
διαδικασία, πρέπει να εμπλέκει και την Άγκυρα, χαρα-
κτηρίζοντας ψευδαίσθηση ότι το Κυπριακό μπορεί να 
λυθεί με μόνο την εμπλοκή των δύο κοινοτήτων.
Με τη διάσταση αυτή, συνάδει και η απόφαση για διορι-
σμό συνομιλιτή, ο οποίος δεν θα έχει θεσμική σχέση με 
όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το σχολιο Τησ κυβέρνησησ
Κληθείς να σχολιάσει το θέμα της επιστροφής της Αμ-
μοχώστου, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ανέφερε λακωνικά ότι «ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν επιθυμεί περαιτέρω δη-
μόσια συζήτηση για το θέμα της Αμμοχώστου. Συνεπώς, 
ουδέν σχόλιο».

οι ανΤιδρασέισ Των κομμαΤων
Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο η 
είδηση ότι οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται φόρμουλα για 
επιστροφή της Αμμοχώστου.
O ΔΗΣΥ ήταν ανέκαθεν υπέρ της επιστροφής της πόλης 
της Αμμοχώστου και χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης στο εν λόγω θέμα, δηλώνει η 
Πινδάρου.
Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα αναφέρει πως 
«η επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμι-
μους κατοίκους της μπορεί την ίδια στιγμή να συμβάλλει 
και στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος, υποβοηθώ-
ντας έτσι την επανέναρξη των συνομιλιών για τη συνο-
λική επίλυση του Κυπριακού.
Το ΑΚΕΛ ζητεί την πλήρη ενημέρωση του Εθνικού Συμ-
βουλίου γύρω από την κινητικότητα που παρατηρείται 
για το θέμα της Αμμοχώστου, υπογραμμίζοντας, παράλ-
ληλα, ότι πιθανή επιστροφή της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου στους κατοίκους της, θα αποτελέσει 
ένα καθοριστικό βήμα για τη συνολική επίλυση του κυ-
πριακού προβλήματος.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐ-
δης, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ ότι στηρίζει ως προτεραιότητα 
το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, 
στο πλαίσιο των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο την επιστροφή των 
νομίμων κατοίκων της πόλης στα σπίτια και τις περιου-
σίες τους.
Ανάλογα, όπως πρόσθεσε, στηρίξαμε τη σχετική πρότα-
ση της προηγούμενης κυβέρνησης στα πλαίσια του γνω-
στού «τρίπτυχου», με βάση την οποία προβλεπόταν επι-
στροφή των Βαρωσίων με ταυτόχρονη λειτουργία του 
λιμανιού της Αμμοχώστου κάτω από την αιγίδα της ΕΕ, 
κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα για το άνοιγμα κεφα-
λαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας.
 Ο κ. Λουκαΐδης σε ερώτηση αν υπήρξε ενημέρωση 
σχετικά με πρόθεση διασύνδεσης του ζητήματος της επι-
στροφής της Αμμοχώστου με το άνοιγμα του αεροδρο-
μίου της Τύμπου, απάντησε αρνητικά. Δήλωσε πάντως, 

ότι η προηγούμενη κυβέρνηση και όχι μόνο, απέρριπτε 
μια τέτοια διασύνδεση κάτω από οποιαδήποτε μορφή. ́
 Σε ότι αφορά το θέμα της εμπλοκής της ΕΕ στο θέμα της 
Αμμοχώστου, ο κ. Λουκαΐδης είπε πως και σε αυτό το 
ζήτημα θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, ως προς το 
ποιος είναι ο ρόλος που αναλαμβάνει η Επιτροπή. «Σε 
κάθε περίπτωση δεν προσεγγίζουμε αρνητικά, ως θέμα 
αρχής, την όποια ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το ουσιαστικό είναι το ποιες είναι οι δικές μας θέσεις 
γύρω από το ζήτημα», πρόσθεσε.
Το ΔΗΚΟ αποφεύγει να διασυνδέσει το θέμα της Αμμο-
χώστου με οποιοδήποτε άλλο θέμα ή να μπει στη λογι-
κή δημόσιας συζήτησης περί ανταλλαγμάτων, προτού το 
θέμα τεθεί ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, δήλωσε 
από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμμα-
τος, Άγγελος Βότσης, προσθέτοντας ότι η επαναφορά 
στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο του θέματος 
της επιστροφής της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώ-
στου στους νόμιμους κατοίκους της σε διασύνδεση με 
το άνοιγμα του λιμανιού της πόλης υπό την αιγίδα της 
ΕΕ πυροδοτεί διάφορες συζητήσεις προτού καν οι πολι-
τικές δυνάμεις του τόπου έχουν οποιαδήποτε επίσημη 
ενημέρωση.
 «Το ΔΗΚΟ, που πρωτοστάτησε στην εξασφάλιση των 
ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών που προνοούν την επιστροφή 
της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στους νόμι-
μους κατοίκους της, παραμένει σταθερό στη θέση του ότι 
μια τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για 
τη συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ένα 
βήμα που παράλληλα θα αποκαλύψει και τις πραγματι-
κές προθέσεις της Τουρκίας», συμπλήρωσε.
Το ΚΣ ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η επιστροφή της πόλης της Αμ-
μοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της αποτελεί επι-
τακτική υποχρέωση της Τουρκίας με βάση το ψήφισμα 
550 του Συμβουλίου Ασφαλείας και ως εκ τούτου θα 
πρέπει η κυβέρνηση να απαιτήσει έντονα και αποφασι-
στικά τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να παρέμβουν προς την πλευρά της Τουρκίας 
για να την πειθαναγκάσουν να συμμορφωθεί.
Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών 
αναφέρει πως «η επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους, χωρίς να οδηγεί ασφαλώς 
σε λύση του κυπριακού προβλήματος, θα δημιουργή-
σει προϋποθέσεις για τη συνολική λύση του Κυπριακού 
στη βάση των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού 
Δικαίου».
Υπέρ της επιστροφής της κατεχόμενης πόλης της Αμ-
μοχώστου, στους νόμιμους κατοίκους της, με παράλλη-
λο άνοιγμα του λιμανιού της πόλης, υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι τάσσεται ο πρόεδρος 
του ΕΥΡΩΚΟ, Δημήτρης Συλλούρης.
«Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά οι τουρκικές προ-
θέσεις δεν θα εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς, 
αλλά θα είναι ειλικρινείς. Η επιστροφή της Αμμο-
χώστου στους νόμιμους κατοίκους της, μπορεί να 
αποτελέσει ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
που θα συμβάλει θετικά στις προσπάθειες επίλυ-
σης του Κυπριακού», ανέφερε, τονίζοντας ωστόσο 
ότι «τυχόν διευθέτηση του ζητήματος της Αμμοχώ-
στου δεν σημαίνει λύση του Κυπριακού».

κυβέρνηση προσ πρέσβη Των ηπΑ:
κρίση και αέριο εκτός κυπριακού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συγκατάθεση Λευ-
κωσίας και Άγκυρας, επεξεργάζεται φόρμουλα 
για επιστροφή της Αμμοχώστου. Στην αποκάλυψη 
προέβη σε συνέντευξή του στο ΡΙΚ ο υπουργός 
Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης. Αποκάλυψε 
ακόμη ότι απ’ότι φαίνεται, η Τουρκία έχει διαμηνύ-
σει στις Βρυξέλλες ότι αυτό είναι πιθανό. «Ουδέν 
σχόλιο», η απάντηση του Προεδρικού...

Φόρμουλα έέ 
για Αμμόχωστο 


