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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 

Το «Ταβερνάκι της Κυπριακής» διατίθεται για εκδηλώσεις 
Χριστουγέννων και όλα τα πάρτι σας. Δύο μεγάλες αίθουσες στη 
διάθεση σας. Τηλεφωνήστε μας στο 9550 3862 & 0414 958 849. 
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Η 
Τουρκία ζήτησε και 
έλαβε παράταση μέχρι 
και τα μέσα Δεκεμβρί-
ου προκειμένου να κα-

ταθέσει απόψεις σ’ ότι αφορά 
προσφυγές Ελληνοκυπρίων για 
τις ακίνητες περιουσίες τους στα 
κατεχόμενα. Πρόκειται για υπο-
θέσεις που αφορούν ακίνητα 
στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου και την κατεχόμε-
νη επαρχία Λευκωσίας.
Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητρι-
άδης δήλωσε στον «Φ» ότι χθες 
βράδυ πληροφορήθηκε πως για 
την υπόθεση του Βαρωσιού η 
Τουρκία ζήτησε και έλαβε πα-
ράταση μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 
προκειμένου να καταχωρήσει 
τις παρατηρήσεις της.
Αυτό, σύμφωνα, με τον Αχιλλέα 
Δημητριάδη δεν είναι άσχετο με 
την απόφαση που έλαβε τη Δευ-
τέρα το «εφετείο» στα κατεχόμε-
να για άλλη υπόθεση που αφορά 
ακίνητη περιουσία στο Βαρώσι. 
Ο Ελληνοκύπριος δικηγόρος 
δεν αποκλείει η αίτηση για πα-
ράταση να είναι μέρος των ευ-
ρύτερων σχεδίων της Τουρκίας 
σε σχέση με το Βαρώσι.
Περαιτέρω σημείωσε το γεγο-
νός ότι η προθεσμία που έδωσε 
το ΕΔΑΔ για να καταχωρηθούν 
παρατηρήσεις από τα εμπλε-
κόμενα μέρη ήταν στις 4 Νο-
εμβρίου. Με την επιστολή της 
η Τουρκία έλαβε παράταση έξι 
εβδομάδων για να καταθέσει τις 
παρατηρήσεις της.
Η απορία του Αχιλλέα Δημη-
τριάδη είναι κατά πόσο η Κυ-
πριακή Δημοκρατία θα κάνει τις 
δικές της κινήσεις προς την κα-
τεύθυνση του ΕΔΑΔ και θα επι-
δείξει ενδιαφέρον για τις συγκε-
κριμένες υποθέσεις. Σύμφωνα 
με τον Ελληνοκύπριο δικηγόρο 

η παρέμβαση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν έχει να κάνει 
με τους αιτητές αλλά αφορά πε-
ρισσότερο την υπεράσπιση των 
δικών της κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων, π.χ. το Κτηματολόγιο 
της ΚΔ, τα οποία αμφισβητεί η 
Τουρκία μέσα από τις διαδικα-
σίες ενώπιον του ΕΔΑΔ.
Όσον αφορά την απόφαση του 
«Εφετείου» στα κατεχόμενα ο 
Αχιλλέας Δημητριάδης σημεί-
ωσε πως αυτό που αντιλαμβά-
νεται «χωρίς να έχει διαβάσει 
την απόφαση» είναι πως «παρό-
λο που απορρίφθηκε η αίτηση 
των Ελληνοκυπρίων, αυτή έγινε 
στη βάση της αναγνώρισης των 
ελληνοκυπριακών τίτλων ιδιο-
κτησίας» όπως αυτοί παρουσιά-
στηκαν ενώπιον της «επιτροπής 
ακίνητων περιουσιών».
Περαιτέρω σημειώνει πως η 
απόφαση «λαμβάνει υπόψη τους 
τίτλους ιδιοκτησίας που υπήρ-
χαν μέχρι και τον Αύγουστο του 
1974 από την Κυπριακή Δημο-
κρατία, χωρίς να επιδέχονται 
αμφισβήτηση από τους ισχυρι-
σμούς του ΕΒΚΑΦ». Ο Αχ. Δη-
μητριάδης υπέδειξε ότι «το θέμα 
είναι πολύπλοκο και ότι η τελι-
κή απάντηση θα δοθεί από το 
ΕΔΑΔ στη γνωστή υπόθεση των 
Βαρωσίων».
Ο Ελληνοκύπριος δικηγόρος 
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
απόφαση που θα λάβει το ΕΔΑΔ 
στη συγκεκριμένη υπόθεση για 
τα Βαρώσια, γι’ αυτό και απευ-
θύνει έκκληση προς τις Αρχές 
της Δημοκρατίας να σπεύσουν 
αρωγός για τους Κύπριους αι-
τητές. Υπέδειξε ότι τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη έχουν μέχρι τις 4 
Νοεμβρίου για να καταχωρή-
σουν τις παρατηρήσεις τους στο 
ΕΔΑΔ.

CYPRUS CLUB

Ε.Ε.: Προχωρούν τη «λευκή λίστα» για την Τουρκία 
Η ώρα των μέτρων από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έναντι των 
έκνομων ενεργειών της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ πλησιάζει.
Η «λευκή λίστα» (empty annex) 
της ομάδας εργασίας της Ε.Ε. 
μπαίνει σε τροχιά έγκρισης, στη 
βάση των όρων εντολής που 
δόθηκαν από το Συμβούλιο, για 
στοχευμένα μέτρα κατά νομικών 
και φυσικών προσώπων που 
εμπλέκονται στις έκνομες δρα-
στηριότητες της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ.
Πληροφορίες του «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΥ» (Κύπρου) αναφέρουν ότι η 
ομάδα εργασίας Relex, που παρα-
κολουθεί νομικά θέματα και επε-
ξεργάζεται τη σύνταξη νομικών 

πράξεων, προέβη σε μια πρώτη 
ανάγνωση δύο κειμένων.
Αφενός, ενός προσχεδίου από-
φασης που κατέθεσε η Ευρωπαϊ-
κή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ, της οποίας προΐσταται η 
Φεντερίκα Μογκερίνι), αναφορι-
κά με τη σύσταση νέου καθεστώ-
τος αυτόνομων περιοριστικών 
μέτρων της Ε.Ε.
Και αφετέρου, ενός εφαρμοστι-
κού Κανονισμού, τον οποίο υπέ-
βαλε η Κομισιόν. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, τα δύο προσχέδια τυγχά-
νουν νομικής μελέτης και τα κρά-
τη-μέλη αναμένεται τις προσεχείς 
μέρες να υποβάλουν τις θέσεις 
τους.

ΕΔΑΔ: Παράταση μέχρι τον 
Δεκέμβρη για περιουσίες


