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Γιώργος Μεταξάς  &  Μαρία Τόλια 
H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

διοργανώνει MELBOURNE CUP Γεύμα με Σαμπάνια  

Tρίτη 3 Νοεμβρίου 2015    11.30 πμ – 4.00 μμ 
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore 

$40.00 το άτομο  
Eπίδειξη μόδας από τον οίκο μόδας «Starlight Fashion» στο Kogarah σε ανοιξιάτικη και 

καλοκαιρινή συλλογή ρούχων. Πολλές εκπλήξεις και θα παρακολουθήσετε τις κούρσες σε 

μεγάλη οθόνη. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στην Στέλλα Πιτσιατάρη στο 9674 1157 

&  0425 236 012  ή στα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας  στο 9557 1256 

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής, το Διοικητικό Συμβούλιο και       
η Γυναικεία Επιτροπή της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 

σας προσκαλούν στο  «Κυπριακό Μεσημέρι» 
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015   1.00μ.μ. 

 1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα   58-76 Stanmore Road, Stanmore 
$35 για μεγάλους & $20 για παιδιά   

 

Κυπριακό μεσημεριανό με Κυπριακά φαγητά (σαλάτες, πνιγούρι, οφτό 
κλέφτικο κ.α), Κυπριακό γλύκισμα, Κυπριακή μουσική, διαγωνισμός 

Κυπριακού χορού και Κυπριακά χορευτικά συγκροτήματα. 
Ελάτε να απολαύσετε το καταπληκτικό κυπριακό σκετς «Η Χριστινού» 

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στην ΄Ελλη Κάμπου 9529 2991, στον Σωτήρη Τσουρή 
0419 414 322 & στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή 

στο Orange για να μαζέψουμε κεράσια Κυριακή 6 Δεκεμβρίου  
Τιμή $40 και συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, πρωινό & απογευματινό γλυκό 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την Στέλλα Πιτσιατάρη  
9674 1157 & 0425 236 012, Αντρούλα Δήμου 9743 3418 & με την Κυπριακή Κοινότητα στο 9557 1256 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015 
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 

• Επίσημη έναρξη της Γιορτής του Κρασιού από το Δήμαρχο του 
Marrickville, κ. Sam Iskandar. 

• Wine Tasting 
• Η χορωδία «Ορφέας» σε τραγούδια του κρασιού. 
• Χορευτικά συγκροτήματα της Κυπριακής Κοινότητας 
• Ακολουθεί κοκτέιλ 

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 
• Ολοήμερο φεστιβάλ – πανηγύρι! 
• Παιχνίδια για παιδιά. 
• Δωρεάν κρασί 
• Επίδειξη Μαγειρικής 
• Χορευτικά Συγκροτήματα - Ζωντανό μουσικό πρόγραμμα 

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 30 OCTOBER 2015 17ΚΥΠΡΟΣ

Με Τούρκους κρατικούς αξιωμα-
τούχους με τους οποίους συζή-
τησαν την πορεία των διαπραγ-
ματεύσεων, συναντήθηκαν κατά 
την ολιγόωρη παραμονή τους 
στην Αγκυρα, ο τουρκοκύπριος 
διαπραγματευτής Οζντίλ Ναμί, ο 
εκπρόσωπος του κ. Ακιντζί Μπα-
ρίς Μπουρτζιού και ο λεγόμενος 
υφυπουργός εξωτερικών και μέ-
λος της διαπραγματευτικής ομά-
δας, Ερχάν Ερτσίν. 
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδο-
νται από τα κατεχόμενα πρόκει-
ται για διαβουλεύσεις ρουτίνας 
και δε δίδεται καμιά επιπρόσθε-
τη πληροφορία για τους ποιους 
επρόκειτο νά συναντήσουν και 
ποια θέματα επρόκειτο νά συ-
ζητηθούν. Αναφορικά με τις 
συναντήσεις των διαπραγμα-
τευτών ο Μπαρίς Μπουρτζιού, 
δήλωσε ότι προχωρούν σε 
ασκήσεις επί του περιουσιακού, 
οι οποίες θα αξιολογηθούν από 

την κάθε πλευρά χωριστά. 
Ο εκπρόσωπος του τουρκοκύ-
πριου ηγέτη, σχολίασε τις θέσεις 
της δικής μας πλευράς για το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο. 
«Η πολιτική ισότητα, η διζωνικό-
τητα και η δικοινοτικότητα είναι 
οι βασικές αρχές που πρέπει να 
τηρούνται και να προστατεύο-
νται. Οι νόμοι της ΕΕ θα πρέπει 
να εφαρμοστούν χωρίς να βλά-
πτουν αυτές τις βασικές αρχές», 
είπε. 
Υποστήριξε επίσης ότι ο εκπρό-
σωπος του προέδρου της Κο-
μισιόν Πίτερ Βαν Νούφελ, στις 
διαπραγματεύσεις, συμμετέχει 
μόνο στην επιτροπή που συστά-
θηκε με σκοπό την προετοιμασία 
των τουρκοκυπρίων για την Ευ-
ρωπαϊκή ένωση. Στα κατεχόμενα 
αύριο προγραμματίζονται επίσης 
εορτασμοί για την επέτειο της 
ίδρυσης της Τουρκικής Δημο-
κρατίας. 

Τσιόλας: Τον Νοέμβριο συμπεράσματα 
για πορεία συνομιλιών

Μέσα από τη διαπραγμάτευση, 
ειδικότερα τον Νοέμβριο όπου 
αναμένεται να εντατικοποιηθούν 
οι συναντήσεις των ηγετών, θα 
μπορέσουμε να εξαγάγουμε πιο 
ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση 
με το πώς προχωρά η όλη δια-
δικασία στο Κυπριακό, δήλωσε 
ο Γραμματέας του Υπουργικού 
Συμβουλίου Θεοδόσης Τσιόλας 
σε πανδημοτική εκδήλωση στην 
Αθηένου για την εθνική επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
είπε, είναι αποφασισμένος να 
εργαστεί, χωρίς να φείδεται κό-
που και χρόνου για τον τερματι-
σμό του σημερινού απαράδεχτου 
κατοχικού στάτους κβο.
Πρόσθεσε ότι μετά από 41 χρό-
νια ημικατοχής, δοκιμασίας 
και οδύνης, έχουν διαμορφω-
θεί συνθήκες που δημιουργούν 
καλύτερες προϋποθέσεις προ-

σπέλασης της αδιαλλαξίας της 
τουρκικής πλευράς. “Χωρίς να 
παραγνωρίζουμε θέσεις και το-
ποθετήσεις, που σαφώς μας βρί-
σκουν αντίθετους, σήμερα υπάρ-
χει ένας νέος Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, με τον οποίο σημειώσα-
με πρόοδο σε σημαντικά θέματα. 
Υπάρχει, όμως, απόσταση και δι-
αφωνία σε άλλα εξίσου σημαντι-
κά θέματα”, είπε. Σημείωσε ότι 
“μέσα από τη διαπραγμάτευση, 
ειδικότερα τον Νοέμβριο όπου 
αναμένεται να εντατικοποιηθούν 
οι συναντήσεις των ηγετών, το 
αποτέλεσμα αυτής της εντατι-
κοποίησης των συνομιλιών θα 
μας επιτρέψει να εξαγάγουμε πιο 
ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση 
με το πώς προχωρά η όλη δια-
δικασία και πόσο βάσιμες είναι 
οι ελπίδες για τον οριστικό τερ-
ματισμό της σύγχρονης εθνικής 
περιπέτειάς μας”.

cyprus club

Στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις ο Ναμί
Στην Αγκυρα για διαβουλεύσεις, βρέθηκε 
κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας ο 
τουρκοκύπριος διαπραγματευτής Οζντίλ 
Ναμί. Ο εκπρόσωπος του Μουσταφά Ακι-
ντζί, σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα ανα-
φέρθηκε σε αρχές τις οποίες δεν πρέπει να 
βλάπτουν οι νόμοι της ευρωπαϊκής ένωσης.

Tον Νοέμβριο όπου αναμένεται να εντατι-
κοποιηθούν οι συναντήσεις των ηγετών, 
θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε πιο ασφαλή 
συμπεράσματα σε σχέση με το πώς προχω-
ρά η όλη διαδικασία, ανέφερε.


