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Ανησυχίες Γκουτέρες για Βαρώσια: Αποφυγή μονομερών ενεργειών που θα προκαλέσουν εντάσεις 
Τη αποφυγή μονομερών ενεργειών 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
εντάσεις στο νησί και να υπονομεύ-
σουν την επιστροφή στον διάλογο ή τη 
μελλοντική επιτυχία των συνομιλιών, 
αναφέρει ο ΓΓ του στην ανακοίνωσή 
του που εκδόθηκε πριν λίγο για τα Βα-
ρώσια.
«Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί για 
την ανακοίνωση που έγινε την Τρίτη 
σχετικά με το άνοιγμα της παραλίας / 
ακτογραμμής των Βαρωσίων. Υπενθυ-
μίζει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Βαρώσια παραμένει αμετάβλητη 
και καθοδηγείται από τις σχετικές απο-
φάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Γενικός 
Γραμματέας τονίζει την ανάγκη απο-
φυγής μονομερών ενεργειών που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις 
στο νησί και να υπονομεύσουν την επι-

στροφή στον διάλογο ή τη μελλοντική 
επιτυχία των συνομιλιών.
Τέλος «καλεί όλα τα μέρη να ξεκινή-
σουν διάλογο για να επιλύσουν τις 
διαφορές τους και επαναλαμβάνει την 
ετοιμότητά του να φέρει τα μέρη μαζί».
Η προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών είναι το πρώτο μέ-
τρο που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση.
Αυτό δεν σημαίνει αίτημα για έκδοση 
άλλου ψηφίσματος, αφού η Λευκωσία 
έχει ήδη στη φαρέτρα της τα ψηφίσμα-
τα 550 και 789.
Το ψήφισμα 550 ήταν το ψήφισμα με 
το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη καταδί-
κασαν την αποσχιστική ενέργεια της 
Τουρκίας στα κατεχόμενα, με την πα-
ράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
στις 15 Νοεμβρίου του 1983.  Υιοθετή-
θηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ 11/05/1984
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο πέντε, 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών, θεωρεί τις απόπειρες για 
εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των 
Bαρωσίων από άτομα άλλα από τους 
κατοίκους τους, ως απαράδεκτες, και 
ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής 
στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών.
Επίσης, το ψήφισμα 789, υιοθετήθη-
κε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ 25/11/1992. Στην παράγραφο 
8, το Συμβούλιο Ασφαλείας προτρέπει 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευ-
θούν για την εφαρμογή μέτρων οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης με σκοπό την 
εφαρμογή του ψηφίσματος 550 (1984) 
η περιοχή που σήμερα βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης 
των Ηνωμένων Εθνών να επεκταθεί 
και να συμπεριλάβει τα Bαρώσια.
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"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
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Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/
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Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.
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Aegean Quartet

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020
από τις 06.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 25.00

Τηλ. 9550 3777

Το Aegean Quartet επιστρέφει στο Camelot, παρουσιάζοντας μουσική 
από τα Ελληνικά νησιά και τις ακτές της Μικράς Ασίας με τραγούδια που 

προέρχονται από το Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Η μουσική θα παρουσιαστεί στην αυθεντική της μορφή με τη χρήση 

παραδοσιακών οργάνων όπως το Ακορντεόν, έγχορδα όπως Βιολί, Κιθάρα, 
Κρητικό Λαούτο, Ποντιακή Λύρα, Κρητική Λύρα, Μαντολίνο και κρουστά όργανα 

όπως το Τούμπερλκι και το Ντάουλι.
Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας και ηλεκτρονικά! 

https://www.stickytickets.com.au/61970/the_aegean_quartet_songs_of_the_sea_
@_camelot_lounge/buy-tickets

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 

Δημήτρης Γιαννίσης Μιχάλης Πλατύρραχος Γιώργος Αποστολίδης Μανόλης Καραντάνης

Στον ΟΗΕ καταγγέλλει 
η Λευκωσία το 
άνοιγμα των 
Βαρωσίων

Το ψευδοκράτος ανοίγει τμήμα της παραλίας των Βαρωσίων

«Ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικά-
ζουν με το πλέον έντονο τρόπο την 
απόφαση της κατοχικής Τουρκίας 
και του εγκάθετου της στα κατεχόμε-
να Ερσίν Τατάρ, να επεκτείνουν την 
άδεια εισόδου στο παραλιακό μέτω-
πο των Βαρωσίων, σε μια προεκλογι-
κή φιέστα που έστησαν στην Αγκυρα, 
παραμονές της εκλογικής διαδικασί-
ας για την ανάδειξη νέου Τουρκοκύ-
πριου ηγέτη», αναφέρει σε γραπτή 
του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος της Κυπριακής κυβέρνησης, 
Κυριάκος Κούσιος.

Ο εκπρόσωπος τονίζει ότι η «προ-
κλητική και παράνομη ενέργεια της 
Τουρκίας και των εγκαθέτων της 
στην Κύπρο θα καταγγελθεί στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, στην ΕΕ 
και σε όλα τα διεθνή φόρα ως μια 
πράξη που παραβιάζει το Διεθνές Δί-
καιο και τα ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των ΗΕ και έρχεται 
σε αντίθεση με τα τελευταία Συμπερά-
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τ
ο άνοιγμα τμήματος της πα-
ραλίας της Αμμοχώστου ανα-
κοίνωσε ο «πρωθυπουργός» 
του ψευδοκράτους Ερσίν Τα-

τάρ από την Αγκυρα όπου είχε συνά-
ντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, πέντε 
ημέρες πριν από τις εκλογές στα κα-
τεχόμενα.
Οπως μεταδίδει η Καθημερινή Κύ-
πρου, ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε: «Το 
2019 υποσχεθήκαμε το άνοιγμα του 

Βαρωσίου και τώρα πραγματοποι-
ούμε το πρώτο βήμα», υπογηραμμί-
ζοντας ότι «ανοίγει για τον κόσμο η 
παραλιακή ζώνη και η Οδός Δημο-
κρατίας με την επίσκεψη στην περιο-
χή να είναι δυνατή από την Πέμπτη».
Από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν δήλωσε ότι «στηρίζει απο-
λύτως την απόφαση των Τουρκοκυ-
πρίων». και πρόσθεσε: «Γνωρίζω την 
σημασία του ανοίγματος του Βαρω-

σιού για τους τουρκοκυπρίους. Γνω-
ρίζουμε ότι θα ενοχληθούν κάποια 
κέντρα. Ωστόσο μέχρι σήμερα πάντα 
οι τ/κ ήταν αυτοί που έκαναν υπο-
μονή. Δυστυχώς δεν υπήρξε αντίκρι-
σμα για αυτήν την υπομονή. Πλέον 
κατανοητό ότι δεν υπάρχουν περι-
θώρια για συνολική λύση. Καιρός 
για να οικοδομηθεί ένας νέος οδικός 
χάρτης πάνω στις νέες πραγματικό-
τητες.Το Βαρώσι ανήκει στους τ/κ».

ΚΥΠΡΟΣ


