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ΕΛΕΝΑ        ΧΡΗΣΤΟΣ             ΧΑΡΑ
ΜΑΝΤΖΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Παρασκευή)      (Παρασκευή & Σάββατο)        (Σάββατο)

Μαζί τους οι:
Σαμ Χριστοδουλίδης, Ανδρέας Καλογερόπουλος, 

Μάριος Ξάνθου, Γιώργος Σβόλος, 
Παναγιώτης Κοκκίνης & Στηβ Έλλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

Το εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας τώρα υπό νέα 
διεύθυνση του Μάριου και της Νικολέττας                                    

και με νέα ονομασία                                                                           
«Το Ταβερνάκι της Κυπριακής»                           

Ελληνικοί Κυπριακοί μεζέδες, διοργανώσεις εκδηλώσεων 
και βραδινές διασκεδάσεις.                                                 

Για κρατήσεις θέσεων, τηλεφωνήστε στο                                                 
9557 1256, 9550 3862 & 0414 975 746

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

σας προσκαλούν σε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον 

κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
Τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας  

Κύριος ομιλητής: κ. Σωτήρης Τσουρής ΟΑΜ
Αντιπρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η                                       
κ. Μάρθα Μαυρομμάτη                                                           

Ύπατη Αρμοστής της Κύπρου στη Αυστραλία
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019, 3.00μ.μ

1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ
58-76 Stanmore Rd, Stanmore

Μετά την εκδήλωση θα προσφερθούν εδέσματα και ποτά
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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CYPRUS CLUB

Προδρόμου για Βαρώσια και 
συνεργασία Κύπρου - Αιγύπτου
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθη-
κε την Τετάρτη το απόγευμα, 
στην οικία του, στη Λεμεσό, τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύ-
πτου κ. Σάμεχ Σιούκρι.
Μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρο-
μος Προδρόμου δήλωσε στους 
δημοσιογράφους ότι «ήταν μια 
πολύ θετική και, όπως πάντα, 
παραγωγική συνάντηση με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύ-
πτου, ο οποίος  μετέφερε τους 
χαιρετισμούς και τις ευχές για 
ανάρρωση του Προέδρου Σίσι 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Είναι γνωστό πως συνδέει πολύ 
στενή σχέση και τις χώρες μας, 
αλλά και τους δυο Προέδρους με-
ταξύ τους. Συζητήθηκαν τα θέματα 
που αφορούν τη στενή σχέση, ο 
Πρόεδρος ενημέρωσε για τα όσα 
προκλητικά, δυστυχώς, συνεχί-
ζει η Τουρκία στην περιοχή μας. 
Έγινε ανασκόπηση της πορείας 
των πραγμάτων όσον αφορά τις 
κυπρο-αιγυπτιακές σχέσεις, αλλά 
και την τριμερή συνεργασία.
Μπορώ αυτή τη στιγμή να σας 
ανακοινώσω ότι σχεδιάζεται η 
επόμενη τριμερής, ανάμεσα σε 
Αίγυπτο - Κύπρο - Ελλάδα, πι-
θανότατα τον επόμενο Νοέμβριο. 
Βεβαίως υπήρξε επανάληψη της 
υποστήριξης της Αιγύπτου προς 
την κυπριακή πλευρά για τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα και το ενερ-
γειακό πρόγραμμα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, και η ευχή να 
υπάρξει πραγματική διάθεση και 
να επαναρχίσουν οι διαπραγμα-
τεύσεις, για να έχουμε μια λύση 
του Κυπριακού.
Ο κ. Σιούκρι ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο και για την πρόοδο του 
ενεργειακού φόρουμ, του οποίου 
την πρωτοβουλία έχει η Αίγυπτος 
και, βεβαίως, θα ακολουθήσουν 
τα επόμενα βήματα στη διαρκή 
συνεργασία που υπάρχει ανάμε-
σα στις δυο χώρες μας».
Ερωτηθείς ο κ. Προδρόμου είπε 
ότι «η τριμερής συνεργασία συ-
νεχίζεται και με βάση την πρω-
τοβουλία που έχει πάρει το δικό 
μας Υπουργείο Εξωτερικών για 
τη δημιουργία Γραμματείας Συ-
ντονισμού. Όλα τα θέματα προ-
ωθούνται τακτικά, αθόρυβα και 
φυσικά αυτή τη στιγμή θα επα-
ναβεβαιωθεί η δυναμική της τρι-
μερούς, με την επόμενη Σύνοδο 
Κορυφής που πιθανότατα θα γί-
νει τον Νοέμβριο, όπως ήταν η 
πρόταση που έχει κάνει αποδε-
κτή σήμερα η δική μας πλευρά».
Ο κ. Προδρόμου πρόσθεσε ότι η 
επόμενη τριμερής σύνοδος ανα-
μένεται να γίνει στην Αίγυπτο.
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου 
ότι κινούνται διάφορα πράγμα-
τα σε ό,τι αφορά την Αμμόχω-

στο και ερωτηθείς πόσο προ-
βληματίζουν οι ενέργειες αυτές 
και πώς τις αντιμετωπίζουμε επί 
του εδάφους, ο Εκπρόσωπος 
είπε ότι «καταρχάς, η δική μας 
η προσέγγιση είναι ότι ο στόχος 
δεν είναι να επικοινωνούμε με 
δηλώσεις και ανταπαντήσεις με 
την άλλη πλευρά. Για αυτό τον 
σκοπό, εξάλλου, είναι εκείνο που 
από καιρό προτείνει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και έχει τελικά 
γίνει αποδεκτό, δηλαδή μια συ-
νάντηση ανάμεσα στους δυο, τον 
Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη.
Θα γίνει στις 9 Αυγούστου και ο 
Πρόεδρος προσβλέπει σε αυτή τη 
συνάντηση με κάθε καλή θέληση, 
ευχόμενος, ελπίζοντας να αντιμε-
τωπίσει θετική πολιτική βούλη-
ση, όπου θα μπορέσουν ακριβώς, 
ελεύθερα, να συζητήσουν άτυπα. 
Δεν είναι διαπραγμάτευση, αλλά 
θα είναι ευκαιρία να συζητήσουν 
όλα τα θέματα που πρέπει να συ-
ζητηθούν, να διευκρινιστούν, με 
στόχο, φυσικά, την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων. Βεβαί-
ως, μιλώντας για το πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, είναι γνωστό 
ότι για την πόλη της Αμμοχώ-
στου, για το Βαρώσι, υπάρχουν 
συγκεκριμένες αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών.
Δεν είναι θέμα να αντικρούσουμε 
επιχειρήματα και ισχυρισμούς. 
Εξάλλου, η Αμμόχωστος, και εί-
ναι γνωστό πια αυτό, είναι στην 
κορυφή, είναι η πρώτη προτεραι-
ότητα των ΜΟΕ, τα οποία έχει 
προτείνει, για ακόμα μια φορά, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρό-
σφατα, προς τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη.
Πιθανώς να είναι και αυτό ένα 
από τα ζητήματα που θα μπορούν 
να συζητήσουν στις 9 Αυγούστου, 
για αυτό νομίζω είναι καλύτερα 
να μην επεκταθούμε. Σημασία, 
όμως, έχει να υπενθυμίσουμε 
αυτό που και προχθές βράδυ ο 
Πρόεδρος, με την ευκαιρία του 
δείπνου προς τιμή του Έλληνα 
Πρωθυπουργού είχε υπογραμμί-
σει, ότι επιδιώκουμε επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων από εκεί 
όπου είχαμε μείνει στη βάση του 
πλαισίου των ΗΕ.
Λέγοντας από εκεί όπου είχαμε 
μείνει εξυπακούεται ότι πρέπει 
να αξιοποιηθεί όλη η πρόοδος 
και οι συγκλίσεις που υπήρχαν. 
Άρα, λοιπόν, δεν είναι ώρα για 
αποκλίσεις, είναι ώρα για επα-
ναβεβαίωση των συγκλίσεων και 
συζήτηση των υπολοίπων θεμά-
των, όπως αυτά κωδικοποιήθη-
καν και από το πλαίσιο με τις πα-
ραμέτρους του ΓΓ του ΟΗΕ, και 
γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι 
έξι παράμετροι».


