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ΧΡΗΣΤΟΣ             ΧΑΡΑ ΣΑΜ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
(Παρασκευή & Σάββατο)       (Σάββατο)                  (Παρασκευή) 

Μαζί τους οι:
Ανδρέας Καλογερόπουλος, Μάριος Ξάνθου, Γιώργος Σβόλος, 

Παναγιώτης Κοκκίνης & Στηβ Έλλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής ΟΑΜ και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο

σας προσκαλούν να γιορτάσουμε μαζί την
59η Επέτειο Ανεξαρτησίας

της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, 3:00μ.μ.

Κύριος ομιλητής: κ. Βάκης Ζήσιμος
Πρόξενος της Κύπρου στην Αυστραλία

(Θα ακολουθήσει cocktail)
Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 1ος όροφος, 58-76 Stanmore Rd Stanmore

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής ΟΑΜ και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

σας προσκαλούν στον εορτασμό για τα

90 ΧΡΟΝΙΑ  
από την ίδρυση της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 7.30μμ
1Ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 58-76 Stanmore Rd, Stanmore

ΕΙΣΟΔΟΣ με 3 course meal:
$60 για μεγάλους & $35 για παιδιά κάτω των 12 ετών

Εκλεκτή μουσική, χορός και διασκέδαση.
Θα χορέψουν τα παιδιά της Σχολής Χορού και 

τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου θα απαγγείλουν ποιήματα
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τον 

Σωτήρη Τσουρή 0419 414 322, την Έλλη Στασσή 0411 354 235 
και το γραφείο της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256 
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Η 
Πολεοδομία έχει ολο-
κληρώσει την τεχνο-
κρατική διαδικασία που 
αφορά την ανάπτυξη 

των περιοχών των Βρετανικών 
Βάσεων με το ζήτημα να βρί-
σκεται για τρίτη φορά ενώπιον 
του Διοικητή των ΒΒ, όπως ενη-
μέρωσε την Επιτροπή Θεσμών 
της Βουλής ο Διευθυντής του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως Κυριάκος Κούνδουρος. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θε-
σμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου ανέ-
φερε ότι η Επιτροπή θα ζητήσει 
να τύχει πλήρους ενημέρωσης 
από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σε δηλώσεις του μετά την συνε-
δρία της Επιτροπής ο κ. Ζαχα-
ρίου ανέφερε ότι «η πολεοδομία 
είναι για κάποιους ο κινητήριος 
μοχλός της οικονομίας και για 
κάποιους είναι και τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη λόγω καθυστε-
ρήσεων που παρατηρούνται».
Θεωρούμε ως Επιτροπή Θε-
σμών, με αυτά που έχουν ακου-
στεί και σήμερα, «ως θετικό το 
έργο της Πολεοδομίας, αλλά 
ταυτόχρονα επιβάλλεται αλλαγή 
του τρόπου λειτουργίας, να γίνει 
πιο γρήγορη, συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα για να επιταχύ-
νει τις διαδικασίες της ώστε να 
μην υπάρχουν οι καθυστερήσεις 
που υπάρχουν σήμερα», είπε.
Ο κ. Ζαχαρίου ενημέρωσε επί-
σης ότι το τοπικό σχέδιο της 
Λάρνακας, το οποίο όπως και 
άλλα, έχει ακυρωθεί για διαδι-
καστικούς λόγους, θα είναι έτοι-
μο περίπου σε δύο μήνες για να 
επαναδημοσιευθεί όπως είχε 
πριν.
Για τις Βρετανικές Βάσεις, ανέ-
φερε ότι «η Πολεοδομία έχει 
ολοκληρώσει την τεχνοκρα-
τική διαδικασία όσον αφορά 
την ανάπτυξη στα πλαίσια των 
Βρετανικών Βάσεων και αναμέ-
νουμε εξελίξεις», προσθέτοντας 
ότι η Επιτροπή θα απευθυνθεί 
στο Υπουργείο Εξωτερικών για 
να έχει πλήρη ενημέρωση πότε 
ακριβώς θα ολοκληρωθεί έτσι 
ώστε οι κάτοικοι των περιοχών 
στις ΒΒ να απολαμβάνουν ό,τι 

απολαμβάνουν και οι υπόλοι-
ποι Κύπριοι πολίτες.
Έχουν δοθεί ήδη τα σχέδια προς 
τις Βρετανικές Βάσεις και ανα-
μένουμε εξελίξεις, σημείωσε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεσμών ανέφερε ότι σήμε-
ρα στις Βάσεις δεν μπορεί να 
υπάρξει ουσιαστικά ανάπτυξη. 
Πρόσθεσε ότι έχουν δοθεί χα-
λαρώσεις και μπορούν κάτοικοι 
συγκεκριμένων κοινοτήτων να 
κτίζουν σε χωράφια, χωρίς να 
μπορεί να γίνει διαχωρισμός σε 
οικόπεδα.
Αυτό που θα γίνει με την αλ-
λαγή, πρόσθεσε, «είναι ότι θα 
ισχύσει ότι ισχύει στην υπόλοι-
πη Κύπρο». Μια περιοχή των 
βάσεων θα χαρακτηριστεί ως 
ζώνη οικιστική θα μπορεί να 
διαχωριστεί σε οικόπεδα και θα 
μπορούν να κτίσουν ως έχει το 
σχέδιο ή η δήλωση πολιτικής 
για την συγκεκριμένη κοινότη-
τα, εξήγησε.
Για πρώτη φορά, αν ολοκληρω-
θεί σύντομα, οι κάτοικοι αυτών 
των περιοχών θα έχουν τη δυ-
νατότητα να αξιοποιήσουν τις 
περιουσίες τους «και να πάψουν 
να είναι πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας όπως ήταν μέχρι σήμε-
ρα» είπε.
Τοποθετούμενος ενώπιον της 
Επιτροπής νωρίτερα ο Διευθυ-
ντής του Τμήματος Πολεοδομί-
ας Κυριάκος Κούνδουρος ανέ-
φερε σχετικά με τις ΒΒ ότι τον 
περασμένο Δεκέμβριο δόθηκαν 
όλοι οι χάρτες και η περιβαλλο-
ντική μελέτη στο Διοικητή των 
ΒΒ, ο οποίος επανήλθε δύο φο-
ρές εγείροντας περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Σύμφωνα με τον κ. 
Κούνδουρο έγιναν και αυτές οι 
διορθώσεις και αλλεπάλληλες 
συσκέψεις.  Το θέμα βρίσκεται 
εκ νέου ενώπιον του Διοικητή 
των ΒΒ για τρίτη φορά, πρόσθε-
σε.
Εξήγησε επίσης ότι το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών συντονίζει 
τις ενέργειες και δίνει οδηγίες. 
Εμείς είμαστε πάντοτε ένα βήμα 
μπροστά στο ζήτημα, είπε.

CYPRUS CLUB

«Κλείδωσε» η συνάντηση  
Ακιντζί - Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη 
Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου θα 
πραγματοποιηθεί η συνάντηση 
μεταξύ του Τ/κ ηγέτη Μουστα-
φά Ακιντζί και του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα 
Υόρκη.
Η συνάντησή τους θα πραγματο-

ποιηθεί στο περιθώριο της 74ης 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο 
κ. Ακιντζί θα έχει συνάντηση και 
με την Φεντερίκα Μογκερίνι.
Τις συναντήσεις γνωστοποίησε 
ο Εκπρόσωπος του Μουσταφά 
Ακιντζί, Μπαρίς Μπουρτζιού. 

Έτοιμα τα σχέδια  
ανάπτυξης εντός Βάσεων 


