
O Κόσμος FRIDAY 28 JUNE 2013ΚΥΠΡΟΣ 15

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

Eνταλμα για κατάσχεση κρατικής περιουσίας που 
εξέδωσε το 2011 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-
κωσίας, έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο 

την κατάσταση γύρω από τις υποθέσεις που βρίσκο-
νται ενώπιον της Δικαιοσύνης και αφορούν προσφυ-
γές πολιτών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
απαλλοτριώσεις γης, για τις οποίες δεν καταβλήθηκε 
εκ μέρους του κράτους το σχετικό αντίτιμο. Και αυτό 
γιατί σήμερα το πρωί καταχωρήθηκε ενώπιον του Δι-
καστηρίου διάταγμα κατάσχεσης ακινήτων για την ίδια 
υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Φεβρουαρίου, επιδότες προ-
σπάθησαν να κατασχέσουν κρατικά οχήματα. Τότε δη-
μιουργήθηκε ένταση όταν οι επιδότες προσπάθησαν 
να κατασχέσουν την υπουργική λιμουζίνα του τότε 
υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Νεοκλή Συλικιώτη.
 Σήμερα καταχωρήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου δι-
άταγμα κατάσχεσης ακινήτων. Η καταχώρηση αυτού 
του διατάγματος ανάβει το πράσινο φως για κατάσχε-
ση -με σκοπό την εκποίηση- όλων των κρατικών οχη-
μάτων που κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία και/ή το 
Υπουργείο Οικονομικών και τα οποία βρίσκονται στο 
Προεδρικό Μέγαρο.
Με άλλα λόγια δηλαδή, ο/οι επιδότης/ες μπορούν 
να εισέλθουν στο Προεδρικό Μέγαρο και να παρα-
δώσουν δικαστικά εντάλματα για κατάσχεση κρατικής 
κινητής περιουσίας, κατάσχοντας ακόμα και την προε-
δρική λιμουζίνα.
Ο χρόνος επίδοσης του εντάλματος εναπόκειται πια 
στον επιδότη. Εκείνο που παραμένει να διαφανεί είναι 
εάν και πότε θα εκτελεστεί το διάταγμα ακινήτων (rit).

Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, δηλώνει ότι οι πρόσφα-
τες συζητήσεις μεταξύ ενδιαφερομένων μερών για την 
επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό αποτε-
λούν «καλή βάση» για μια νέα προσπάθεια, η οποία θα 
πρέπει να προετοιμαστεί πολύ καλά και να οδηγήσει σε 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εντός ενός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.
Ο Αμερικανός πρέσβης θεωρεί ότι η επιστροφή των 
Βαρωσίων θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική στο 
Κυπριακό με θετικό τρόπο.
Σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας στο Κυπριακό, ση-
μειώνει ότι η Άγκυρα πληρώνει κόστος λόγω της διαιώ-
νισης του προβλήματος, αφού δημιουργεί εμπόδια στην 
ενταξιακή της πορεία και βρίσκεται ακόμα στην ημερή-
σια διάταξη των Ηνωμένων Εθμών. «Αυτό δεν είναι 
κάτι καλό», προσθέτει.
Θεωρεί ότι ο τομέας της ενέργειας αποτελεί ένα «νέο και 

δυναμικό παράγοντα» στην περιοχή, που προσφέρει 
ευκαιρίες σε όλες τις χώρες της περιοχής για να εργα-
στούν μαζί και να αντιμετωπίσουν η μια την άλλη με νέα 
προσέγγιση, που θα βοηθήσει στην επίλυση πολιτικών 
διαφορών.
Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, τονίζει ότι η συνερ-
γασία με την κυπριακή κυβέρνηση είναι «απίστευτα βο-
ηθητική» στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, 
της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών, επι-
σημαίνοντας ότι «η Κύπρος, με δεδομένη τη γεωγραφι-
κή της θέση, είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς».
Στη συνέντευξή του, ο Αμερικανός διπλωμάτης δηλώ-
νει ακόμα ότι η κυβέρνηση του προέδρου Αναστασιάδη 
είναι περισσότερο δεσμευμένη σε στενή συνεργασία με 
τις ΗΠΑ παρά οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη κυβέρ-
νηση, γεγονός που καθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία 
ένα πιο ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ. 

Διάταγμα για κατάσχεση και της προεδρικής λιμουζίνας

Πρέσβησ ηΠΑ: η επιστροφή των 
βαρωσίων μπορεί να αλλάξει τη δυναμική


