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Σαφώς υποβαθμισμένα ως προς την 
έκταση τους, αλλά και την συμμετοχή 
του στρατού κατοχής, ήταν φέτος τα πα-
νηγύρια στα κατεχόμενα για την επέ-
τειο της τουρκικής Εισβολής. Συνεπεία 
της απόπειρας πραξικοπήματος στη 
Τουρκία και εκκαθαριστικών επιχειρή-
σεων που διέταξε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Χωρίς άρματα και αεροσκάφη 
τα πανηγύρια στα κατεχόμενα

Κ
τυπητή ήταν και η 
απουσία του Τούρκου 
προέδρου, καθώς την 
κατοχική δύναμη εκ-

προσώπησε ο Αναπληρωτής 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας 
Τουγρούλ Τουρκές, ο οποίος 
μάλιστα, αναχώρησε μαζί με 
τη συνοδεία του για τη Τουρ-
κία πριν αρχίσει η στρατιωτική 
παρέλαση, με την ολοκλήρω-
ση της ομιλίας του Μουσταφά 
Ακιντζί.  Ο κατοχικός ηγέτης, 
αφού επέμεινε στα περί «ει-
ρηνευτικής επιχείρησης της 
Τουρκίας» την οποία όπως είπε 
προκάλεσε το πραξικόπημα της 
Ελληνικής Χούντας, χαρακτήρι-
σε κρίσιμους για το μέλλον του 
κυπριακού τους επόμενους δύο 
μήνες, καθώς όπως υπέδειξε η 
σε εξέλιξη προσπάθεια μπορεί 
να είναι η τελευταία της παρού-
σας γενιάς για μια ομόσπονδη 
λύση. 
Κάλεσε δε του Τ/Κ να παρακο-
λουθούν στενά τις εξελίξεις τις 
ερχόμενες εβδομάδες και να εί-
ναι ενήμεροι, καθώς όπως είπε 
η έγκριση, η εφαρμογή και η 
διατήρηση της λύσης επαφίεται 
στις δύο κοινότητες. «Αν η δι-
απραγματευτική διαδικασία έχει 
επιτυχή κατάληξη, πρόσθεσε, 
οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες 
γνωρίζοντας όλες τις λεπτομέ-
ρειες για το τι θα ψηφίσουν.» 
Ο Ακιντζί δε παρέλειψε τέλος 
να καταδικάσει εκ νέου του 
πραξικόπημα στη Τουρκία, και 
ενώπιον του Τουρκές, ο οποίος 
ξεκαθάρισε πως «οι διαπραγμα-
τεύσεις που λαμβάνουν χώρα 
τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία 
για λύση στο πλαίσιο των παρα-
μέτρων των ΗΕ και πως αν το 
Κυπριακό εισέλθει σε ένα φαύ-
λο κύκλο χωρίς χρονοδιαγράμ-
ματα, αυτό δεν θα ωφελήσει κα-
νένα.» 
Η λύση υπέδειξε ο Τούρκος 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός 
θα πρέπει να προστατεύει την 
πολιτική ισότητα, τα δικαιώ-
ματα και την ασφάλεια της τ/κ 
πλευράς που αποτελεί, όπως 
είπε, προτεραιότητα για την 

Τουρκία. 
Μετά την εκδήλωση, και αφού 
αναχώρησαν για την Τουρκία, 
ο Τουρκές και η συνοδεία του, 
ο Ακιντζί παρακολούθησε μαζί 
με τον ψευδοπρωθυπουργό 
και άλλους αξιωματούχους του 
ψευδοκράτους την κατ επίφαση 
στρατιωτική παρέλαση. 
Έλαβαν μέρος η στρατιωτική 
μπάντα, στρατιώτες του κατο-
χικού στρατού, βετεράνοι, μα-
θητές, «αστυνομικοί», αριθμός 
στρατιωτικών και πυροσβεστι-
κών οχημάτων, κλασικά αυτο-
κίνητα αλλά όχι τεθωρακισμένα 
οχήματα και τανκς.
Προκλητικός παρουσιάστηκε ο 
λεγόμενος υπουργός εξωτερι-
κών του ψευδοκράτους. Η πα-
ρουσία του τουρκικού στρατού 
στο νησί, υποστήριξε, συνεχί-
ζει να αποτελεί τη μόνη πηγή 
ασφάλειας για τους Τουρκοκύ-
πριους και συνεπώς κατά την 
έκφραση του «η συνέχιση των 
τουρκικών εγγυήσεων είναι 
απαραίτητη για την τουρκοκυ-
πριακή πλευρά». 
Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου τα 
έβαλε και με τον Υπουργό Εξω-
τερικών Ιωάννη Κασουλίδη, κα-
τηγορώντας τον ότι προσπαθεί 
να χρησιμοποιήσει τις εξελίξεις 
στην Τουρκία ως πολιτικό ερ-
γαλείο και ως ευκαιρία «για να 
διαστρεβλώσει τις παραμέτρους 
και τις συναντιλήψεις στις δια-
πραγματεύσεις». 
Σημειώνεται πως ακυρώθηκαν 
οι εορτασμοί για την επέτειο της 
τουρκικής εισβολής στην Κύ-
προ που είχαν προγραμματιστεί 
όπως κάθε χρόνο στη Μερσίνα 
λόγω, όπως ανακοινώθηκε των 
εξελίξεων στην Τουρκία με την 
απόπειρα πραξικοπήματος.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 

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 24 Ιουλίου 2016 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει 
 Κυριακή 28 Αυγούστου – Μονοήμερη εκδρομή στο Kangaroo Valley 

& Fitzroy Falls (Καταρράκτες). Τιμή $45 και συμπεριλαμβάνει 
λεωφορείο, πρωινό και απογευματινό γλυκό. Αναχώρηση από την 
Κυπριακή Κοινότητα στις 7.30πμ. 

 

 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου – Μονοήμερη εκδρομή στην Καμπέρα  για 
το Tulip Festival. Τιμή $45 και συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, πρωινό 
και απογευματινό γλυκό. Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 
7.00πμ.  

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα Πιτσιατάρη 
9674 1157 & 0425 236 012, ή με τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας στο 9557 1256 


