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Εντοπίστηκε στην Κερύνεια η 11χρονη που αγνοείτο
Στην κατεχόμενη Κερύνεια βρέ-
θηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η 
11χρονη βρετανικής καταγωγής 
Phoebe Collorick, η οποία εθεά-
θη για τελευταία φορά την Τρίτη 
στο δημοτικό σχολείο στον Άγιο 
Επίκτητο Κερύνειας.
Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, η 
11χρονη εντοπίστηκε από ένα 
πολίτη εντός της κατεχόμενης 

πόλης και παραδόθηκε στην 
«αστυνομία» η οποία στη συνέ-
χεια ειδοποίησε και παρέδωσε 
το παιδί στην οικογένεια του.

Τα ισχυρότερα συμπεράσματα κατά 
της Τουρκίας. ΥΠΕΞ: Ζητούμενο 
πως θα μετουσιωθούν σε πράξη

Κ
τίζει τις επόμενες κι-
νήσεις της η Λευκωσί-
α,στη βάση της ισχυρής 
στήριξης που εξασφάλι-

σε στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Ενωσης.
Οι ξεκάθαρες αναφορές στο κεί-
μενο Συμπερασμάτων που υιοθέ-
τησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών 
των 28, για τις κυπρογενείς υπο-
χρεώσεις της Αγκυρας, την ανά-
γκη να συμβάλει εποικοδομητικά 
στην προσπάθεια επίλυσης του 
Κυπριακού αλλά και η καταδίκη 
των έκνομων τουρκικών ενεργει-
ών σε ανατολική Μεσόγειο και 
Αιγαίο, θεωρούνται ως οι πλέον 
καλύτερες που εξασφαλίστηκαν 
από την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Τουρκί-
ας, και ότι προσθέτουν επιπλέον 
όπλα στη φαρέτρα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
«Είναι μηνύματα προς εταιρείες οι 
οποίες είτε στο παρελθόν είτε στο 
άμεσο μέλλον προγραμματίζουν 
να δραστηριοποιηθούν εντός της 
ΑΟΖ. Αλλά περισσότερο από όλα 
είναι α μηνύματα προς την Τουρ-
κία, ξεκάθαρα ότι η ευρωπαϊκή 
της προοπτική εξαρτάται από τις 
κινήσεις που η ίδια θα προβεί 
συμπεριλαμβανομένης και της 
συμπεριφοράς της προς το Κυπρι-
ακό.» είπε ο ΥΠΕΞ.
Μάλιστα ο υπουργός εξωτερικών 
παρέπεμψε και στις αναφορές 
των Συμπερασμάτων για την Αλ-
βανία και τα Σκόπια καλώντας την 
Τουρκία να ακολουθήσει το πα-
ράδειγμα των δυο αυτών χωρών 
και να προχωρήσει στην επίλυση 
των διαφορών που έχει με κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ο Νίκος Χριστοδουλίης είπε ότι 
«Η ενταξιακή πορεία της Τουρ-
κίας εξαρτάται από την ίδια. εάν 
δηλαδή η Τουρκία επιθυμεί να 
προχωρήσει η ενταξιακή πορεία 
πρέπει να ακολουθήσει το παρά-
δειγμα των δυο χωρών και πέραν 
από τις κυπρογενείς υποχρεώ-
σεις, το σεβασμό των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων του κράτους 
δικαίου να προχωρήσει και στην 
επίλυση του Κυπριακού.»
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 

με ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις 
της Τουρκίας, πρόσθεσε ο υπουρ-
γός εξωτερικών.
Σημείωσε ότι η αναμενόμενη κά-
θοδος στην περιοχή της ειδικής 
αντιπροσώπου του γενικού γραμ-
ματέα, η οποία θα πρέπει να γίνει 
το συντομότερο δυνατό, εν πολ-
λοίς θα καταδείξει τις πραγματι-
κές προθέσεις της Αγκυρας στο 
Κυπριακό. Σε ότι αφορά τις ενερ-
γειακές εξελίξεις ο κ. Χριστοδου-
λίδης, αποκάλυψε ότι σύντομα θα 
υπάρξουν εξελίξεις γύρω από το 
αυξημένο ενδιαφέρον ξένων εται-
ρειών κολοσσών για την Κυπρι-
ακή Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη.
«Ένα ενδιαφέρον που το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα δούμε να 
μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες 
ενέργειες και αποφάσεις από 
πλευράς κυβέρνησης. Αυτό που 
θεωρούμε σημαντικό είναι ότι το 
ενδιαφέρον δεν περιορίζεται από 
εταιρείες και ξένες χώρες στην 
ΑΟΖ της ΚΔ αλλά επεκτείνεται 
γενικότερα στην περιοχή της Αν. 
Μεσογείου. Και είναι μια ένδειξη 
των προοπτικών που υπάρχουν.»
Τα κόμματα σχολιάζοντας τις 
αναφορές στο Κείμενο Συμπερα-
σμάτων, κάνουν λόγο για θετική 
εξέλιξη. Τις ξεκάθαρες υποδείξεις 
και αυστηρές προειδοποιήσεις 
προς την Αγκυρα, αλλά και την 
ισχυρή στήριξη στις θέσεις της 
Λευκωσίας σημειώνει ο Δημο-
κρατικός Συναγερμός.
Η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι θα πρέπει 
να προχωρήσει και η λήψη μέ-
τρων σε βάρος της Τουρκίας ενώ 
την ανάγκη να αξιοποιηθεί το 
αρνητικό σε βάρος της Τουρκίας 
κλίμα τονίζει η Συμμαχία Πολι-
τών, ενώ υλοποίηση των Συμπε-
ρασμάτων ζητά το Κίνημα Αλλη-
λεγγύη.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το 
Γραφείο της Κοινότητας, τηλ: 9557 1256

Τελευταία ημέρα προσφορών 8 Ιουλίου 2018

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής ΟΑΜ, JP και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την 
44η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος 

της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο
Κύριος ομιλητής Mr Soteris Tsouris OAM, JP

Πρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ
Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, 3.00μ.μ

1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore 
Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας σε πατριωτικά τραγούδια για την Κύπρο

Μετά την εκδήλωση θα προσφερθούν εδέσματα και ποτά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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 8 Ιουλίου 2018, 12.00μ.μ.
Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore

$40 για μεγάλους $10 για παιδιά κάτω των 12 ετών
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως: Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256

Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 & Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322


