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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

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει 

MELBOURNE CUP Γεύμα με Σαμπάνια

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 11.30 πμ – 4.00 μμ

1ος όροφος Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ
$55 το άτομο 

Επίδειξη μόδας από το New Avenue στο Earlwood & επίδειξη 
παπουτσιών από το Adore Shoes

Οι τυχεροί της εισόδου θα κερδίσουν μια δωροεπιταγή από το New
Avenue & μια δωροεπιταγή από το Adore Shoes

Πολλές εκπλήξεις και θα παρακολουθήσετε τις κούρσες 
σε μεγάλη οθόνη.

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε Έλλη Στασσή 0411 354 235,                             
με την Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, ή με τα γραφεία της Κυπριακής 

Κοινότητας στο 9557 1256

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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Θ
έμα στην ατζέντα του 
Συμβουλίου Εξωτερι-
κών Υποθέσεων (ΣΕΥ- 
FAC) της ΕΕ θα είναι 

το ζήτημα των συνεχιζόμενων 
παράνομων τουρκικών γεωτρή-
σεων εντός της κυπριακής Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης, 
όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη  
επίσημα το Συμβούλιο των Κρα-
τών Μελών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
επικυρωμένη ατζέντα που έδω-
σε στη δημοσιότητα, το ΣΕΥ 
«θα συζητήσει τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες γεωτρήσεων της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσό-
γειο», σημειώνοντας ότι «η Τουρ-
κία διεξάγει περαιτέρω δραστηρι-
ότητες γεώτρησης 45 nm από τη 
νότια ακτή της Κύπρου» και υπεν-
θυμίζοντας ότι η Ύπατη Εκπρό-
σωπος συνομίλησε για το θέμα 
με τον Υπουργό Εξωτερικών της 
Κύπρου στις 4 Οκτωβρίου 2019, 
αλλά και παραπέμποντας στα συ-
μπεράσματα του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις τουρκικές δραστηριό-
τητες γεώτρησης στην Ανατολική 
Μεσόγειο, από τις 15 Ιουλίου 
2019.
Επιπλέον το Συμβούλιο Εξωτερι-
κών Υποθέσεων θα ξεκινήσει με 
μια συζήτηση για τις τρέχουσες 
υποθέσεις, επιτρέποντας στους 
Υπουργούς να εξετάσουν πιεστι-
κά θέματα στο διεθνές πρόγραμ-
μα. Οι Υπουργοί αναμένεται να 
παρακολουθήσουν τις συζητήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την 74η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ). Ανα-
μένεται να εξετάσουν το θέμα για 
το Ιράν, καθώς και την κατάστα-
ση στη Λιβύη και στο Ιράκ.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος και οι 
Υπουργοί Εξωτερικών θα ανα-
φερθούν στη Βενεζουέλα μετά τις 
συναντήσεις στο περιθώριο της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμέ-
νων Εθνών, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Διεθνούς Ομάδας Επα-
φής, και  πριν τη διάσκεψη για 
την κρίση των μεταναστών της 
Βενεζουέλας στις 28-29 Οκτω-
βρίου.
Ακολούθως οι Υπουργοί Εξω-
τερικών θα συζητήσουν την κα-
τάσταση στο Αφγανιστάν, μετά 
τις προεδρικές εκλογές της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2019. Αναμένεται 
επίσης να αποτιμήσουν τις πρό-
σφατες εξελίξεις στις ειρηνευ-
τικές διαπραγματεύσεις και τις 
προσπάθειες για την εξεύρεση 
μόνιμης και διαπραγματευόμενης 
πολιτικής λύσης στη σύγκρουση.
Το Συμβούλιο θα συζητήσει και 
για τη Συρία υπό το πρίσμα των 
τελευταίων εξελίξεων στη χώρα. 
Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ 
του Συνασπισμού της Συρίας Γκέ-
ιρ Πέντερσεν θα συμμετάσχει στη 
συζήτηση.
Τέλος θα συζητήσουν για την 
Ουκρανία για να προετοιμάσουν 
την ανταλλαγή απόψεων με τον 
υπουργό Εξωτερικών της, Βαντίμ 
Πρυστάικο, κατά τη διάρκεια του 
γεύματος.

CYPRUS CLUB

Κατεχόμενα: Περισσότεροι από 250 χιλιάδες με 
«υπηκοότητα»- 117 χιλιάδες «άδειες» παραμονής 
Τις 252.497 έφτανε ο αριθμός 
όσων έχουν την «υπηκοότητα» του 
ψευδοκράτους στις 26 Μαρτίου 
2019, σύμφωνα με την «υπουρ-
γό εσωτερικών» ενώ τα άτομα με 
«άδεια» (παραμονής, εργασίας, 
φοιτητική κ.ά (έφταναν τις 117. 
291 στις 24 Απριλίου 2019.
Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, τα 
νούμερα αυτά ανακοίνωσε χθες 
στη «βουλή» η «υπες», Αϊσεγκιούλ 
Μπαϊμπάρς σε συζήτηση για το 
«νομοσχέδιο περί υπηκοοτήτων 
και άδειες νόμιμης παραμονής», 
ανακοινώνοντας παράλληλα ότι 
από τις 23 Οκτωβρίου θα μπο-
ρούν όσοι δικαιούνται, να υπο-
βάλουν αίτημα για παραχώρηση 
«άδειας παραμονής» ηλεκτρονικά.
Πρόσθεσε ότι η «κυβέρνηση» επα-
ναξιολογεί το «νομοσχέδιο» για τη 
«λευκή ταυτότητα» και τις μόνιμες 
«άδειες παραμονής».
Στις 24 του περασμένου Απρί-
λη, είπε, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία υπήρχαν 53.844 άτο-

μα με «άδεια εργασίας», 452 με 
«άδεια για την δημιουργία επιχεί-
ρησης», 4.297 με «άδεια συνο-
δού», 3.698 με «άδεια επισκέπτη» 
και 55.000 με «φοιτητική άδεια».
Η κ. Μπαϊμπάρς είπε ότι η ανά-
γκη για το «νομοσχέδιο» που αφο-
ρά τις άδειες παραμονής αφορά 
τα παράπονα για τις ελλείψεις 
και τα προβλήματα στους τομείς 
της υγείας και της παιδείας. Επί-
σης, συνέχισε, για να μπορούν να 
ελέγχουν τις κοινωνικές υπηρεσί-
ες που χρειάζεται να προσφέρουν, 
θα πρέπει να μπει μία τάξη στο κα-
θεστώς των αδειών. Σχολιάζοντας 
πρόταση της «βουλευτή» Ντογούς 
Ντεριά να παραχωρηθεί η άδεια 
παραχώρησης «υπηκοοτήτων» 
από το «υπουργικό συμβούλιο» 
στην «βουλή», η κ. Μπαϊμπάρς 
είπε ότι αυτό δεν θα ήταν σωστό. 
Σημείωσε τέλος ότι η αύξηση του 
πληθυσμού στα κατεχόμενα κυ-
μαίνεται στο 1,5% που είναι πιο 
ψηλό από τον μέσο όρο στη ΕΕ.

Επίσημα στην ατζέντα του Συμβουλίου 
Εξωτερικών τη Δευτέρα, θέμα 
παράνομων τουρκικών γεωτρήσεων


