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ΧΑΡΑ                 ΧΡΗΣΤΟΣ           ΕΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ          ΑΛΕΞΙΟΥ            ΜΑΝΤΖΗ

(Σάββατο)              (Παρασκευή & Σάββατο)            (Παρασκευή)

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 14 Ιουλίου 2019, 12.00μ.μ.
στην 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, Πανίκος Αχιλλέους 0404 901 044

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ
σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την 

45η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο

Κύριος ομιλητής:
κ. Σπύρος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ
Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, 3.00μ.μ

1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ
Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας 

σε πατριωτικά τραγούδια για την Κύπρο
Μετά την εκδήλωση θα προσφερθούν εδέσματα και ποτά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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CYPRUS CLUB

Εντόπισε και παρέδωσε 
πορτοφόλι με 1.450 ευρώ
Πορτοφόλι με το χρηματικό 
ποσό των 1.450 ευρώ παρέδω-
σε υπάλληλος ασφαλείας του 
πολυκαταστήματος Paphos Mall 
. Πρόκειται για τον Άγγελο Χα-
ραλάμπους από τον Μούταλλο.
Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΙ.ΦΑ (Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Φυλάκων – Ιδιωτών 
– Φυλάκων Ασφαλείας) με γρα-
πτή του ανακοίνωση συνεχάρη 
και δημόσια τον Χαραλάμπους 
για την πράξη του.
Τέτοιες περιπτώσεις, σημειώ-
νει ο Σύνδεσμος, “ μας κάνουν 
όλους περήφανους”, προσθέτο-
ντας πως στην πρώτη εκδήλωση 

που θα διοργανώσει ο Σύνδε-
σμος, θα βραβεύσουν τον συνά-
δερφο τους. 
Σύμφωνα με το ιστορικό της 
υπόθεσης, ο υπεύθυνος ασφα-
λείας του πολυκαταστήματος 
στην Πάφο Άγγελος Χαραλά-
μπους, κατά τον έλεγχο που έκα-
νε στον χώρο στάθμευσης του 
πολυκαταστήματος βρήκε ένα 
πορτοφόλι . Με την συνδρομή 
μάλιστα της ΑΔΕ Πάφου βρέθη-
κε ο κάτοχος του.  Το πορτοφό-
λι περιείχε το χρηματικό ποσό 
των 1.450 ευρώ καθώς και άλλα 
προσωπικά αντικείμενα.

Απαντήσεις Φόρειν Όφις για 
αγνοούμενους και Μόρφου

Τ
α θέματα των αγνοου-
μένων και της Μόρφου 
έθιξε με γραπτές ερωτή-
σεις της προς το Foreign 

Office η φιλοκύπρια βουλευτής 
βορείου Λονδίνου των Συντηρη-
τικών Τερέζα Βίλιερς.
Η κα Βίλιερς ρώτησε τον Βρετα-
νό Υπουργό Εξωτερικών αν θα 
προβεί σε παραστάσεις προς τον 
Τούρκο ομόλογό του ζητώντας 
να αποκτήσει η Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμε-
νους (ΔΕΑ) «πρόσβαση σε όλες 
τις στρατιωτικές περιοχές στην 
υπό τουρκικό έλεγχο Κύπρο, έτσι 
ώστε να διεκπεραιώσει το έργο 
της».
Την απάντηση ανέλαβε να δώ-
σει ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα 
σερ Άλαν Ντάνκαν, που χειρίζε-
ται το χαρτοφυλάκιο της Κύπρου 
για λογαριασμό της βρετανικής 
κυβέρνησης.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστη-
ρίζει πλήρως τις εκκλήσεις από 
την Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης να πα-
ρασχεθεί από την Τουρκία ανε-
μπόδιστη πρόσβαση στη ΔΕΑ 
σε όλες τις πιθανές τοποθεσίες 
ταφής. Ενθαρρύνουμε όλα τα 
σχετιζόμενα μέρη να μοιραστούν 
γεωγραφικές πληροφορίες για 
το πού μπορεί να έχουν συμβεί 
περιστατικά για να επιτραπεί στη 
ΔΕΑ να ταυτοποιήσει δυνητικές 
τοποθεσίες ταφής», ήταν η απά-
ντηση του σερ Άλαν Ντάνκαν.
Η κα Βίλιερς έθεσε επίσης προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών δύο 
ερωτήματα αναφορικά με τη 
Μόρφου.  Αρχικά ζήτησε να 
πληροφορηθεί αν θα γίνουν 
παραστάσεις προς τον Τούρκο 
υπουργό Εξωτερικών για να υπο-
στηριχθεί η συμπερίληψη της πό-
λης της Μόρφου στο έδαφος που 

θα απαρτίζει την ελληνοκυπρια-
κή πλευρά σε μία διζωνική διευ-
θέτηση στην Κύπρο στο πλαίσιο 
μίας συμφωνημένης μέσα από 
διαπραγματεύσεις λύσης του Κυ-
πριακού. Η φιλοκύπρια βουλευ-
τής ρώτησε επίσης αν θα γίνουν 
παραστάσεις προς το τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαί-
σιο της επιδίωξης μίας λύσης 
μέσω διαπραγματεύσεων «ώστε 
να σταματήσει η εκτενής οικοδό-
μηση στην πόλη της Μόρφου».
Σε αμφότερα αυτά τα ερωτήματα 
απάντησε και πάλι ο σερ Άλαν 
Ντάνκαν, δίνοντας την ίδια απά-
ντηση και στα δύο.
Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης 
ανέφερε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι δυνατός υποστηρικτής μίας 
συνολικής, δίκαιης και με διάρ-
κεια λύσης του Κυπριακού ζητή-
ματος, βασισμένης στο διεθνώς 
αποδεκτό μοντέλο μίας διζωνι-
κής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Ως εκ τούτου υποστηρίζουμε τις 
διαβουλεύσεις επί της λύσης υπό 
την αιγίδα του Γενικού Γραμμα-
τέα μέσω διαλόγου με τα Ηνω-
μένα Έθνη και μέσω τακτικής 
επαφής με τους ηγέτες από όλα 
τα μέρη. Ενθαρρύνουμε όλες τις 
πλευρές να εμπλακούν εποικοδο-
μητικά και να επιδείξουν γνήσια 
δέσμευση στην επίτευξη προό-
δου».
Εν τέλει, σημειώνει, το ζήτημα 
της Μόρφου είναι θέμα για τους 
δύο ηγέτες και για τις κοινότητες 
που αντιπροσωπεύουν να αντι-
μετωπίσουν ως μέρος μίας συ-
νολικής λύσης. «Δεν αρμόζει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώξει 
να καταστεί μέρος των συζητήσε-
ων πέρα των υποχρεώσεών μας 
ως εγγυήτρια δύναμη, ωστόσο 
συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
τις απόπειρες των δύο ηγετών να 
επιτύχουν πρόοδο», καταλήγει.


