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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 

KYΠΡΟΣ 17Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 4 OCTOBER 2019 ΚΥΠΡΟΣ

Δ
εν βοηθούν οι δηλώ-
σεις του Προέδρου 
Αναστασιάδη, δήλω-
σε την Τετάρτη ο Τ/κ 

ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, λέ-
γοντας παράλληλα ότι δεν αλη-
θεύει το ότι συμφώνησαν στις 
9 Αυγούστου για τους όρους 
αναφοράς και ακολούθως η τ/κ 
πλευρά υπαναχώρησε. «Δεν 
υπήρξε κατάληξη σε συναινετι-
κό έγγραφο στις 9 Αυγούστου, 
οπότε δεν έγινε καμία υπανα-
χώρηση από ένα έγγραφο το 
οποίο δεν υπάρχει», ανέφερε.
Διερωτήθηκε παράλληλα για 
ποιόν λόγο έμεινε μια εβδομάδα 
στην Κύπρο η ειδική απεσταλ-
μένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ 
Λουτ, αν είχαν συμφωνήσει στις 
9 Αυγούστου για τους όρους ανα-
φοράς.
Κατά τον κ. Ακιντζί, ενόσω συ-
νεχίζεται η προσπάθεια των ΗΕ, 
οι δηλώσεις του Προέδρου Ανα-
στασιάδη δεν είναι καθόλου βο-
ηθητικές. «Λέει ότι δεν θέλει να 
προβεί σε κατηγορίες, αλλά μας 
κατηγορεί» ανέφερε σε δηλώσεις 
του στο παράνομο αεροδρόμιο 
της Τύμπου, στα κατεχόμενα, 
μετά την επιστροφή του από τη 
Νέα Υόρκη.
Ο Τ/κ ηγέτης ισχυρίστηκε εξάλ-
λου ότι ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης «προσπαθεί να δημιουργήσει 
εντυπώσεις και πρέπει να εγκατα-
λείψει αυτή την προσπάθεια». Τα 
τελευταία δύο χρόνια η τ/κ πλευ-
ρά επαναλαμβάνει με σταθερότη-
τα και αποφασιστικότητα το ίδιο 
πράγμα, ότι η πιθανή λύση βρί-
σκεται εντός των παραμέτρων του 
ΟΗΕ, στη βάση μιας ομόσπονδης 
λύσης με δύο συνιστώσες πολι-
τείες με πολιτική ισότητα, είπε. 
Τα αναγκαία έγγραφα βρίσκο-
νται στο κοινό ανακοινωθέν της 
11 Φεβρουαρίου 2014, στις συ-
γκλίσεις του παρελθόντος και στο 
πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ της 30ης 
Ιουλίου 2017, συμπλήρωσε.
«Ο κ. Αναστασιάδης συμφώνησε 
μαζί μου στις 9 Αυγούστου στο 
θέμα μια διαδικασίας επικεντρω-
μένης στο αποτέλεσμα που δεν 
θα είναι ανοικτού τέλους και μας 
κατηγορεί ότι σήμερα κάνουμε 
εμείς βήμα πίσω;», διερωτήθηκε
«Την ημέρα που ο κ. Αναστασι-
άδης θα αποδεχθεί το πλαίσιο 
Γκουτέρες της 30ης Ιουνίου, δεί-
χνοντας σεβασμό στις αποφάσεις 
του ΣΑ του ΟΗΕ σε αυτό το θέμα 
και τη δέσμευσή του στις σχετικές 
με την αποτελεσματική συμμετο-
χή, συγκλίσεις, εκείνη την ημέρα, 
οι όροι αναφοράς θα ολοκληρω-
θούν», ανέφερε.
Είπε ακόμη ότι εδώ και δύο χρό-
νια ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
«πέταξε από κλαδί σε κλαδί» 

και βλέπουμε ότι προσπαθεί να 
μην αποδεχθεί το πλαίσιο της 
30ης Ιουνίου. «Εμείς θέλουμε να 
υπάρξει ξεκαθάρισμα. Δύο χρό-
νια προσπάθησε να κάνει την 
30η Ιουνίου 4η Ιουλίου. Λουτ 
και Γκουτέρες το γνωρίζουν αυτό. 
Ο κ. Γκουτέρες θέλει να μας βο-
ηθήσει και να αναλάβει πρωτο-
βουλία. Γνωρίζει τις αρνητικές 
εξελίξεις γύρω από την Κύπρο, 
στα ενεργειακά» είπε.
«Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν 
να σκοτώσουν την πρωτοβουλία 
του κ. Γκουτέρες πριν καν αρχί-
σει. Ο κ. Αναστασιάδης δεν πρέ-
πει να είναι ένας εξ αυτών και 
ως ηγέτης της ε/κ κοινότητας θα 
πρέπει να είναι ρεαλιστής, να λέει 
την αλήθεια και να μην καταβάλ-
λει προσπάθειες για δημιουργία 
εσφαλμένων αντιλήψεων, αλλά 
να έχει μια ειλικρινή συνεργασία 
μαζί μας» είπε.
Αναφερόμενος στο θέμα των 
ενεργειακών και τη συζήτηση 
που είχε με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη 
συνάντησή τους επί αυτού του 
ζητήματος, ο κ. Ακιντζί είπε ότι 
υπογράμμισαν με τον κ. Γκουτέ-
ρες ότι υπάρχει ένταση γύρω από 
την Κύπρο και ότι δεν θα πρέ-
πει να τηρούν χαλαρή στάση. Το 
θέμα του φυσικού αερίου μπορεί 
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη έντα-
ση και σε ανεπιθύμητες καταστά-
σεις, ως εκ τούτου θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη 
λύση του Κυπριακού, είπε ο Τ/κ 
ηγέτης ενώ πρόσθεσε ότι ο ΓΓ του 
ΟΗΕ δεν σκέφτεται με διαφορετι-
κό τρόπο.
Αναφερόμενος στο θέμα της 
τριμερούς ή πενταμερούς συνά-
ντησης, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι ο 
ΓΓ δεν προβλέπει μια τριμερή 
σε σύντομο διάστημα, αλλά του 
είπε με έμμεσο τρόπο ότι μπο-
ρεί να συγκαλέσει μια τριμερή. 
«Τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, 
σίγουρα πριν τον νέο χρόνο μια 
τριμερή και μετά από μια καλή 
προετοιμασία πενταμερή στην 
Νέα Υόρκη ή αλλού. Είδα ότι εί-
ναι αποφασισμένος ο ΓΓ να ανα-
λάβει την πρωτοβουλία. Κατά 
πάσα πιθανότητα πρώτα θα θέ-
λει να γίνει η τριμερής, αυτό μας 
άφησε να εννοηθεί. Δεν αποκλεί-
ει την πενταμερή, ωστόσο δεν 
θέλει να ξαναζήσει την αποτυχία 
που υπήρξε στο παρελθόν» είπε.
Ως προς τις επαφές του στη Νέα 
Υόρκη, ο κ. Ακιντζί δήλωσε ότι 
ενημερώθηκε από τον Τούρκο 
ΥΠΕΞ Μεβλουτ Τσαβούσογλου 
για τη συνάντησή του με τον κ. 
Γκουτέρες, ενώ συναντήθηκε και 
με τον ΥΠΕΞ της Σλοβακίας Μί-
ροσλαβ Λάιτσακ, ο οποίος κατά 
την επίσκεψή του στην Κύπρο 
δεν πέρασε στα κατεχόμενα. 

CYPRUS CLUB

Ακιντζί: Δεν υπήρξε συμφωνία 
για όρους αναφοράς στις 9/8


