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Τρεις μεγάλοι τραγουδιστές του Σύδνεϋ για 
πρώτη φορά μαζί στην Κυπριακή Κοινότητα 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 
Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο  

σας προσκαλούν στο 
 

Πανηγύρι του  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2016 
«Φεστιβάλ της Αφροδίτης» 

 

 Κυριακή 3 Ιουλίου 2016  12μ.μ - 5μ.μ 
 στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας  58-76 Stanmore Rd. Stanmore 

 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, μουσική, χορευτικά συγκροτήματα,  
Κυπριακά φαγητά, ζεστό φρεσκοζημωμένο ψωμί, γλυκά, λουκουμάδες, 

κρασιά, διαγωνισμούς και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και παιδιά  
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:                                                       
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 
 Ελάτε να διασκεδάσουμε     ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦOΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 
(Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πείρα) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τον  
κο Χάρη Αντωνίου, τηλ: 9557 1256 

 

Τελευταία ημέρα προσφορών 19 Ιουνίου 2016 

Σ.Ε.Κ.Α  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

διοργανώνει «Μεσημεριανό Γεύμα» 
 

προς ενίσχυση του ταμείου της ΣΕΚΑ ΝΝΟ για κάλυψη  
των εξόδων της Μαύρης Επετείου 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016   από τις 12.00μ.μ. 
 Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore 

 

$40 το άτομο  
 

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256,   
κ. Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 & κ. Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322 

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 10 JUNE 2016 17ΚΥΠΡΟΣ

Μilliyet: Συγκρατημένος και όχι τόσο αισιόδοξος ο Ακιντζί 

Ακιντζί: Δεν επιδιώκουμε συνομοσπονδία

Συγκρατημένο και όχι τόσο αι-
σιόδοξο όσο στον παρελθόν 
είδε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, 
Μουσταφά Ακιντζί ο αρθρο-
γράφος της τουρκικής εφημε-
ρίδας «Μilliyet» Σαμί Κοχέν, ο 
οποίος συναντήθηκε στα κατε-
χόμενα μαζί του και συζήτησε 
το Κυπριακό.
Σύμφωνα με τον Σαμί Κοχέν, 
ο Τ/κ ηγέτης ήταν το ίδιο απο-
φασιστικός αλλά ενώ στις προ-
ηγούμενες συναντήσεις τους 
πίστευε ότι το 2016 θα ήταν 
χρονιά λύσης τώρα είπε ότι 
μπορεί η λύση να μετατεθεί 
για το 2017. Σύμφωνα με τον 

δημοσιογράφο της «Μilliyet», 
ο Μουσταφά Ακιντζί δήλωσε 
ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος 
στις διαπραγματεύσεις μέχρι 
σήμερα και ότι από τα έξι κε-
φάλαια υπήρξε συμφωνία στα 
βασικά σημεία των τεσσάρων 
κεφαλαίων. Τώρα τα δύσκολα 
ζητήματα είναι των εγγυήσεων 
και της ασφάλειας, όπως ανέ-
φερε. Σημαντικά είναι και τα μέ-
τρα οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
όπως είναι η κοινή εκδήλωση 
των Ε/Κ και Τ/Κ μαθητών την 
περασμένη βδομάδα υπό την 
αιγίδα των δύο ηγετών, όπως 
φέρεται να είπε. 

Πρόσθεσε ότι κάθε φορά θα συ-
ζητούν καθορισμένα κεφάλαια 
που δεν έχουν ακόμη κλείσει, 
στα οποία υπάρχουν διαφορές. 
Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η 
τ/κ πλευρά δεν καταθέτει προ-
τάσεις για την ίδρυση συνομο-
σπονδίας, καθώς δεν έχει τέ-
τοια πρόθεση.
Η πρόταση για τις ημέρες των 
συναντήσεων ήταν δική του 
και έγινε αποδεκτή, είπε, προ-
σθέτοντας ότι με αυτόν τον 
εντατικό ρυθμό πιστεύει ότι θα 
επιτύχουν μια πιο παραγωγική 
εργασία, υπενθυμίζοντας ότι 
στην ε/κ πλευρά δεν έχει ακό-
μη ξεκαθαρίσει το θέμα του δι-
απραγματευτή. Εάν, συνέχισε, 
ο κ. Μαυρογιάννης εκλεγεί στη 
θέση του Προέδρου της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 
13 Ιουνίου, θα υπάρξει θέμα 
διορισμού νέου διαπραγματευ-
τή. Εάν όμως δεν εκλεγεί, πρό-
σθεσε, τότε θα συνεχιστούν οι 
διαπραγματεύσεις με εκείνον, 
“αλλά αυτό είναι θέμα του ‘νό-
του’, αυτοί θα αποφασίσουν 
ποιος θα είναι ο διαπραγμα-
τευτής”.
Ο ίδιος, είπε, έχει δεκάδες 
φορές εκφράσεις τη θέση ότι 
η χρονική περίοδος μέχρι το 
τέλος του χρόνου είναι σημα-
ντική και εξέφρασε ικανοποί-
ηση γιατί σήμερα διαπίστωσε 
ότι το ίδιο αισθάνονται όλες οι 
πλευρές. Και ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και τα ΗΕ, ανέφερε 
ο Τ/κ ηγέτης, παρουσίασαν την 
ίδια κατανόηση στο θέμα της 
αξιολόγησης με τον πιο εποι-
κοδομητικό τρόπο αυτής της 
περιόδου, επίτευξη της λύσης, 
εάν είναι εφικτό, πριν βγει το 
τρέχον έτος και να μην παρα-
δώσουν στις επόμενες γενιές 
της Κύπρου αυτό το πρόβλημα 
αλλά να οικοδομήσουν ένα νέο 
μέλλον για τους νέους. “Για εμέ-
να είναι πολύ σημαντική αυτή 
η ομαδική κατανόηση. Εύχομαι 
αυτές οι προσπάθειές μου να 

μην πάνε χαμένες”, είπε.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι η 
πρόταση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη για την καταγραφή 
των συγκλίσεων μέχρι σήμε-
ρα, είναι χάσιμο χρόνου, ο κ. 
Ακιντζί είπε ότι δημιουργήθηκε 
μια συναντίληψη ότι δεν χρει-
άζεται η ετοιμασία ενός τέτοιου 
εγγράφου, επειδή “εμείς ξέρου-
με πού είναι οι συγκλίσεις, πού 
υπάρχουν σημεία αποκλίσεων. 
Βεβαίως αυτά μπορούμε να τα 
ετοιμάσουμε για εμάς, για εσω-
τερικούς μας λόγους. Αυτοί τα 
ετοιμάζουν γι` αυτούς και εμείς 
για εμάς. Κάποιες προετοιμασί-
ες κάνουν τα ΗΕ αλλά οι υφι-
στάμενες συγκλίσεις που έγιναν 
στο παρελθόν, είναι τα σημεία 
που - όπως λέγεται συνεχώς – 
έχουν μετατραπεί σε μαύρα και 
αυτά τα σημεία είναι ξεκάθα-
ρα”. Γι αυτό, είπε, δεν είναι λο-
γικό να χάσουν χρόνο σε αυτά 
αλλά να εντατικοποιήσουν τις 
προσπάθειές τους όσον αφορά 
τα σημεία στα οποία δεν υπάρ-
χουν συγκλίσεις κι αυτό απο-
φάσισαν να κάνουν. “Γι` αυτό 
να σταματήσουμε για να ετοι-
μάσουμε ένα νέο έγγραφο δεν 
θα το κάνουμε, δεν χρειάζεται”.
Σήμερα, συνέχισε, αποφάσι-
σαν ποια ζητήματα ανά κε-
φάλαιο θα συζητήσουν στις 
επόμενες 3-5 συναντήσεις, 
δίδοντας ως παράδειγμα ότι 
στην επόμενη συνάντηση θα 
συζητήσουν τις ομοσπονδιακές 
αρμοδιότητες. Σε ποια σημεία 
δεν υπάρχουν συγκλίσεις, σε 
ποια υπάρχουν, σε ποια θέμα-
τα δεν υπάρχει ξεκαθάρισμα 
ακόμα. Αυτά τα θέματα είναι 
γνωστά αλλά οι πλευρές θα τα 
ξανασυζητήσουν, πρόσθεσε. 
Στο τέλος, είπε, στις 17 Ιουνί-
ου θα συναντηθούν και θα ξέ-
ρουν ποια είναι τα σημεία σύ-
γκλισης, σε ποια δεν υπάρχει 
συμφωνία και πώς μπορούν να 
ξεπεράσουν αυτά μη συμφωνη-
θέντα ζητήματα.

CYPRUS CLUB


