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Ανησυχεί ο ΥΠΕΞ για τις προκλήσεις της Τουρκίας
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστο-
δουλίδης, υπογράμμισε την ανάγκη για 
πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (EΔΑΔ), περιλαμβανομέ-
νης αυτής για την 4η Διακρατική Προ-
σφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας, 
εκφράζοντας την ίδια ώρα βαθιά ανη-
συχία για τις κλιμακούμενες προκλήσεις 
της Τουρκίας κατά της Κύπρου.
Σε παρέμβασή του σήμερα, μέσω τηλε-
διάσκεψης, στη Σύνοδο των Υπουργών 
Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ακόμη 
πως «καταδικάζουμε απερίφραστα την 
απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει μέρος 
το παραλιακού μετώπου της περιφραγ-
μένης περιοχής των Βαρωσίων στις 8 
Οκτωβρίου 2020, με στόχο της δημιουρ-
γία νέων και επικίνδυνων τετελεσμένων 
επί του εδάφους, παραβιάζοντας τα σχετι-
κά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείς 
των Ηνωμένων Εθνών».

Πρόσθεσε πως το Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών ήταν ξεκάθαρο 
στην αντίδρασή του μέσω της Δήλωσης 
που εκδόθηκε από τον Πρόεδρό του, 
ζητώντας αντιστροφή αυτής της πορείας 
δράσης. Ως προς αυτό, είμαστε επίσης 
ευγνώμονες προς τη ΓΓ του ΣτΕ για την 
ξεκάθαρη δήλωσή της για αυτό το θέμα, 
επεσήμανε.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «είναι 
συλλογικό μας καθήκον να συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε, μέσω της Επιτροπής 
Υπουργών, για να διασφαλίσουμε την 
πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων» του 
ΕΔΑΔ, περιλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν διακρατικές προσφυγές, σημει-
ώνοντας πως μια τέτοια είναι και η 4η 
Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου ενά-
ντια στην Τουρκία, η οποία δεν συμμορ-
φώθηκε μέχρι σήμερα με την απόφαση 
του Δικαστηρίου.
Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε 
επίσης στο θέμα των αγνοουμένων της 

Κύπρου, το οποίο όπως επεσήμανε είναι 
πρώτα και κύρια ανθρωπιστικής φύσεως. 
«Αποτελεί ντροπή το ότι η τύχη των μι-
σών αγνοουμένων της Κύπρου παραμέ-
νει αδιευκρίνιστη τα τελευταία 46 χρόνια 
μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή. 
Ασφαλώς αυτό δεν αποτελεί αντανάκλα-
ση του διεθνούς συστήματος προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο 
όλοι επιθυμούμε», σημείωσε.
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταδίκασε επίσης 
με αποφασιστικό τρόπο όλες τις μορφές 
τρομοκρατικών επιθέσεων και ρητορικής 
μίσους και εξέφρασε για ακόμη μια φορά 
την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξη 
της Κύπρου στη Γαλλία και στην Αυστρία 
μετά τις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επι-
θέσεις που σημειώθηκαν εκεί, όπως είπε.
«Η Κύπρος είναι πεπεισμένη ότι χρειά-
ζεται περισσότερη δράση για προστασία 
της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθε-
ρίας των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώ-
πη», υπογράμμισε.
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 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 
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Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο μας εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες μας.
Σας εξυπηρετούμε όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.

Η 20ετής πείρα μας στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα 
να επιλέγουμε για τους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις 
που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων 

ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά 
συμφέρουσα.  

  Web:  www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888 Telephone: 02 95466100
Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Aegean Quartet

103 Railway Pde
Marrickville,

Django @ Camelot

Είσοδος $ 22

Τηλ. 9550 3777

Η Banda Politika θα παρουσιάσει παραδοσιακές λαϊκές μελωδίες από τις 
περιοχές της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, του Πόντου, της 
Καππαδοκίας, της Κύπρου και της Κρήτης, Η χρήση παραδοσιακών 
έγχορδων μουσικών οργάνων όπως η λύρα (kemence),, lute, καθώς και 
τα πιο πρόσφατα μαντολίνο, κιθάρα και κρουστά  δημιουργούν το σκηνικό 
για ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι στις ακτές της Μικράς Ασίας στα 
Ελληνικά Νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο
 Για κλείσιμο θέσεων επικοινωνείστε: και ηλεκτρονικά 
https://www.stickytickets.com.au/NXVRJ 

Μουσική  της Ανατολικής Μεσογείου

Κυριακή, 08 Νοεμβρίου
στις 6 μ.μ. – 8:30 μ.μ. 

Γιώργος Αποστολίδης Μιχάλης Πλατύρραχος Μαρία Μουρατίδου Χριστίνα Μπακιέλλα

Η Κυβέρνηση 
καταδικάζει την 
νέα Τουρκική 
NAVTEX στην ΑΟΖ 

Υπάρχει διάσταση θέσεων, δηλώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατα-
δικάζει με τον πιο έντονο τρό-
πο την εξαγγελία από μέρους 
της Τουρκίας νέων παράνομων 
σεισμικών ερευνών εντός της 
κυπριακής υφαλοκρηπίδας και 
Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ), παραβιάζοντας 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
αυτά απορρέουν από τη Σύμβα-
ση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας και το εθι-
μικό Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Προεδρίας, 
η παράνομη τουρκική NAVTEX 
που εκδόθηκε προς τούτο αργά 
την Τρίτη το βράδυ, δεσμεύει μέ-
ρος της θαλάσσιας περιοχής, η 
οποία έχει νομίμως οριοθετηθεί, 
μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας 
και Αιγύπτου, με διμερή Συμφω-
νία Οριοθέτησης ΑΟΖ το 2003, 
και αφορά τμήματα των θαλάσ-
σιων Τεμαχίων 5 και 6 της κυ-
πριακής ΑΟΖ, εκ των οποίων το 
δεύτερο  έχει νομίμως αδειοδο-
τηθεί σε ευρωπαϊκές εταιρίες.

Σ
ε δηλώσεις του κατά την άφιξή 
του στο Προεδρικό μετά την συ-
νάντηση ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης ανέφερε ότι κατά τη συνά-

ντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
φιλική ατμόσφαιρα ο ίδιος «επέμενα 
ότι αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι 
να δούμε πως επανενώνεται ο τόπος 

και η προοπτική για το μέλλον και ο 
ίδιος (Ερσίν Τατάρ) είπε ότι μετά από 
τόσα χρόνια θα πρέπει να δούμε και 
άλλες μορφές λύσης».
Οπωσδήποτε, πρόσθεσε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, αυτό που έχει σημασία 
είναι να υπάρξει η απαραίτητη προε-
τοιμασία έτσι ώστε να επιτραπεί στο ΓΓ 

να συγκαλέσει μια άτυπη πενταμερή.
Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε 
ότι δεν θα ήθελε να κάνει δηλώσεις 
μετά την πρώτη συνάντηση οι οποίες 
«θα μολύνουν ενδεχόμενα μια φιλική 
ατμόσφαιρα», προσθέτοντας ότι «χω-
ρίς αμφιβολία υπάρχει διάσταση θέ-
σεων».

ΚΥΠΡΟΣ


