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Στηρίζει τα ψηφίσματα για 
την Αμμόχωστο η Βρετανία
Την πλήρη στήριξη της βρετανι-
κής Κυβέρνησης στα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας που 
αφορούν στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου, όπως τα ψηφί-
σματα 550 και 789, εκφράζει με 
επιστολή της προς τη βουλευτή 
Τερέζα Βίλιερς η νέα Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών με αρμοδιότητα 
την Ευρωπαϊκή Γειτονιά, Γουέντι 
Μόρτον.
Η φιλοκύπρια βουλευτής του Συ-
ντηρητικού Κόμματος είχε απευ-
θύνει επιστολή για την Αμμόχω-
στο προς τον Βρετανό Υπουργό 
Εξωτερικών μετά από συνάντη-
ση που είχε με Κύπριους πρό-
σφυγες του βορείου Λονδίνου, 
τους Αντώνη και Νίκο Σαββίδη 
καθώς και τον Σπύρο Νεοφυ-
του από την Αμμόχωστο και τον 
Δώρο Παρτασίδη από τον Λάρ-
νακα της Λαπήθου.
Η κ. Μόρτον επισημαίνει στην 
απαντητική επιστολή ότι τα άνω 
ψηφίσματα ξεκαθαρίζουν πως 
«απόπειρες να εποικιστεί οποιο-
δήποτε τμήμα των Βαρωσίων 
από ανθρώπους άλλους από τους 

κατοίκους τους είναι απορριπτέ-
ες και καλεί για τη μεταβίβαση 
εκείνης της περιοχής στη διοίκη-
ση των Ηνωμένων Εθνών».
Η κ. Μόρτον συμπληρώνει ότι 
τα παραπάνω υπογραμμίστηκαν 
ξανά πρόσφατα στο ψήφισμα 
2506 του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας.
Η Υπουργός Ευρωπαϊκής Γειτο-
νιάς προσθέτει ότι η βρετανική 
Kυβέρνηση παραμένει πεπεισμέ-
νη πως, εν τέλει, μία συνολική 
λύση είναι η καλύτερη ευκαιρία 
για την επίλυση τέτοιων σύνθε-
των ζητημάτων.
«Προς το σκοπό αυτό συνεχίζου-
με να είμαστε δυνατοί υποστηρι-
κτές μίας συνολικής, δίκαιης και 
με διάρκεια λύσης στο κυπριακό 
ζήτημα, βασισμένης στο διεθνώς 
αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνι-
κής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές 
να εμπλακούν εποικοδομητικά 
και να επιδιώξουν ότι είναι προ-
σηλωμένοι στην επίτευξη προό-
δου προς μία λύση», προσθέτει 
η επιστολή.

Ό
πως μεταδίδει το Ρω-
σικό Πρακτορείο TASS 
από τις Βρυξέλλες, τέσ-
σερεις χώρες εκτός Ε.Ε. 

υιοθέτησαν τις κυρώσεις κατά 
της Τουρκίας, που αποφάσισε 
η Ε.Ε. λόγω των παράνομων 
Τουρκικών γεωτρήσεων στην 
Κυπριακή ΑΟΖ. Οι πέντε χώ-
ρες είναι η Βόρεια Μακεδονία, 
το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η 
Ισλανδία και η Αρμενία.
Αυτό αναφέρεται σε δήλωση 
του επικεφαλής της διπλωματί-
ας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, που 
κυκλοφόρησε την Τρίτη στις 
Βρυξέλλες αναφέρει το TASS.
«Οι υποψήφιες χώρες (για 
ένταξη στην ΕΕ) Δημοκρα-
τία της Βόρειας Μακεδονίας, 
Μαυροβούνιο και Αλβανία, 
το μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου Ισλαν-
δία, καθώς και η Αρμενία θα 

προσχωρήσουν σε αυτή την 
απόφαση του Συμβουλίου, δι-
ασφαλίζοντας ότι οι εθνικές 
τους πολιτικές είναι συνεπείς 
με την απόφαση του Συμβου-
λίου», αναφέρεται στη δήλω-
ση.
Το TASS υπενθυμίζει ότι, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στα τέλη 
Φεβρουαρίου, επέκτεινε τις 
κυρώσεις της κατά της Τουρ-
κίας λόγω των παράνομων 
γεωτρητικών δραστηριοτήτων 
στην ΑΟΖ  της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και αποφασίστηκαν 
απαγορευτικά μέτρα εναντίον 
του αντιπροέδρου και του επι-
κεφαλής του τμήματος εξερεύ-
νησης της τουρκικής κρατικής 
πετρελαϊκής εταιρείας TPAO 
(Τουρκική πετρελαϊκή εται-
ρεία) Mehmet Ferruh Akalin, 
καθώς και του αναπληρωτή 
του Ali Koskun Namoglu.

Πέντε χώρες υιοθέτησαν τις  
κυρώσεις κατά Τουρκίας για ΑΌΖ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 27 MARCH 2020 17ΕΛΛΑΔΑKYΠΡΟΣ

Mήνυμα από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κυπριακής Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλίας

Προς τα μέλη μας, φίλους, προσωπικό και υποστηρικτές του κλαμπ μας,  

μεταβιβάζουμε τις προσευχές μας, την συμπαράστασή μας και τις καλύτερες 

ευχές μας αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουμε όλοι μας.

Άμεση προτεραιότητά μας ήταν, είναι και θα είναι, η ασφάλεια και ευημερία 

των μελών μας και του προσωπικού. Γι΄αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Κυπριακής Κοινότητας προέβη στην απόφαση να κλείσει το Κλαμπ -μέχρι 

νεωτέρας- για να βοηθήσουμε στην μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση πάρθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Κυβέρνησης και βάσει 

των πληροφοριών που είχαμε από το Club NSW. 

Μεταφέρουμε τις ευχές μας σε όλους που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.  

Σε αυτούς που ταλαιπωρούνται με την υγεία τους ευχόμαστε  

καλή και γρήγορη ανάρρωση. Στους κλάδους που πλήττονται δραστικά  

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού -επιχειρηματίες  

και εργαζόμενους- ευχόμαστε καλή δύναμη.

Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη! Η πανδημία του κορωνοϊού 

και τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του, αναδεικνύουν τη σημασία  

της ατομικής ευθύνης και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες που εκδίδουν οι 

αρμόδιοι φορείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει.  

Θα μας αφήσει, όμως, νικητές και πιο ώριμους. Χαλυβδωμένους όσο ποτέ για 

να ξαναπάμε την οικονομία μπροστά και φυσικά το ξαναλειτουργήσει το κλαμπ 

της Κυπριακής Κοινότητας. 

Δεν απολύσαμε κανέναν εργαζόμενο και θα συνεχίσουμε 

να συμπαραστεκόμαστε σε όλους αυτές τις δύσκολες στιγμές. 

Θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας στο μέλλον.  

Προς το παρών όμως, αυτές τις δύσκολες ώρες, σας ζητούμε να προστατέψτε 

τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας. 

A message from the Directors 
of The Cyprus Community of NSW Limited

To our members, guests, staff and supporters of our Club, we pass on our 

prayers, support and best wishes as we proceed through turbulent times.

It has always been our mission to ensure the safety  

and wellbeing of our members and staff and  

on Saturday the 21st March 2020 the directors agreed  

to shut down the Club to assist  

in reducing the spread of the coronavirus until further notice.

This decision was made before the official government announcement and 

inline with the information received from Club NSW.

To everyone in our community who is now being affected by the coronavirus 

whether health, business operators and employees we pass on our sympathies.

We all need to work together, provide support to see through the virus and 

more so see through the months after we pass virus to help rebuild our 

economy and for us our community club.

As a club we have not stood down any employees and we will continue to 

work with them to see us through these turbulent times.

We look forward to your support in future and ask you all keep safe.

58-76 Stanmore Road STANMORE NSW 2048

Για τον κορωνοϊό συνομίλησαν 
Αναστασιάδης - Νετανιάχου
Τη διμερή συνεργασία σε θέματα αντιμετώπισης του κορωνοϊού συ-
ζήτησαν το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιά-
χου, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Νετανιάχου στον λογαριασμό του 
στο twitter. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους που αφορούν την 
μάχη κατά του κορωνοϊού, καθώς και τη διμερή συνεργασία σε θέ-
ματα πολιτικής, έρευνας και ανάπτυξης και προμηθειών, αναφέρεται.


