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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Åðßóçò Ý÷ïìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò åöïäéÜóïõìå ìå óõóêåõÞ
ìÝóù ôçò ïðïßáò ìå êáëÞ óýíäåóç ºíôåñíåô ìðïñåßôå íá âëÝðåôå 
ðÜíù áðü 40 ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá áðü ôçí ÅëëÜäá üðùò áêñéâþò 
ôá âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò óôçí ðáôñßäá, üëïõò ôïõò ñáäéïöùíéêïýò 
óôáèìïýò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëëçíéêÝò 
ôáéíßåò ôïõ ðáëéïý Åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ÷ùñßò ìçíéáßåò 
óõíäñïìÝò ðëçñþíïíôáò ìüíï ôç óõóêåõÞ êáé ôçí ÉíôåñíåôéêÞ 

óáò óýíäåóç.  

http://www.platpub.com E-mail: cfc@platpub.com

Instructor: Michael Platyrrahos

ÏÌÉËÏÓ ÊÑÇÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ
CRETAN FOLKLORIC COMPANY 

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA  
    (02) 97073408,      (02) 97093919,       0410517973

Ï ¼ìéëïò ÊñçôéêÞò ÐáñÜäïóçò êáé öÝôïò óõíå÷ßæåé íá 
ðñïóöÝñåé ôç äõíáôüôçôá óôá åëëçíüðïõëá ôçò ðáñïéêßáò ìáò 

íá ìÜèïõí ôïõò ðåñÞöáíïõò ÷ïñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ìå 
éäéáßôåñç ÷áñÜ èá äå÷ôïýìå ôá äéêÜ óáò ðáéäéÜ êáé åããüíéá. 

Tá ìáèÞìáôá åêìÜèçóçò åëëçíéêþí ÷ïñþí äßäïíôáé öÝôïò óôçí 

ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Óýäíåû óôç Lakemba.
206-210 Lakemba Street LAKEMBA

ÊÜèå ÐáñáóêåõÞ óôéò 7.30 ì.ì. 

Ôá ìáèÞìáôá åßíáé äùñåÜí ðñïóöïñÜ ôïõ Ïìßëïõ ÊñçôéêÞò 
ÐáñÜäïóçò óôá Åëëçíüðïõëá ôïõ Óýäíåû.

Åìðéóôåõèåßôå ëïéðüí ôá ðáéäéÜ êáé åããüíéá óáò óôïí 
¼ìéëü ìáò êáé íá åßóôå óßãïõñïé üôé èá ôá êÜíïõìå

íá íéþèïõí ðåñÞöáíïé ¸ëëçíåò.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíåßóôå ìå ôïí

÷ïñïäéäÜóêáëï Ìé÷Üëç Ðëáôýññá÷ï óôï ôçëÝöùíï

0410 517 973

Η κυπριακή προεδρία της ΕΕ 
είναι «ένας κρίσιμος στό-
χος που, για να μπορέσου-

με να τον φέρουμε επιτυχώς εις 
πέρας, θα πρέπει να επιδιώξουμε 
την ευρύτερη συνεργασία όλων 
των φορέων, δημόσιων και ιδι-
ωτικών, των κοινωνικών εταί-
ρων, καθώς και της κοινωνίας 
των πολιτών», δήλωσε η υπουρ-
γός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου 
Μαρκουλλή, προσθέτοντας ότι 
«μια επιτυχής προεδρία αποτελεί 
στόχο όλων μας, ανεξαρτήτως 
πολιτικών και κομματικών προ-
σεγγίσεων, αφού θα αναδείξει 
και θα αναβαθμίσει την Κύπρο, 
όχι μόνο στον ευρωπαϊκό, αλλά 
και στον διεθνή χώρο».

Σε ομιλία της το Σάββατο με 
θέμα ‘’Η Κύπρος του χθες και του 
σήμερα: Η πρόκληση της προε-
δρίας του Συμβουλίου της ΕΕ’’, 
στον Ιατρικό Σύλλογο Λεμεσού, 
η κα Μαρκουλλή αναφέρθηκε 
στην ιστορία της ΕΕ και την έντα-
ξη της Κύπρου, που «αποτέλεσε 
σταθμό στην ιστορία του τόπου 
και το επιστέγασμα μιας μεγάλης 
και μακρόχρονης πορείας».

«Αποτέλεσε, όμως, και την 
απαρχή της άμεσης και αποτελε-
σματικής συμμετοχής της Κύπρου 
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Στην 
ΕΕ δεν είμαστε απλοί θεατές. 
Συμμετέχουμε ενεργά με στόχο 
τη δημιουργική μας συμβολή στη 
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών σε όλους τους τομείς», 
τόνισε. Πρόσθεσε ότι «η ανάλη-
ψη της προεδρίας αποτελεί μιαν 
ιστορική στιγμή για την Κύπρο, 
ίσως μια από τις σημαντικότερες 
στη μετά την ανεξαρτησία εποχή, 
αλλά και μια τεράστια ιστορική 
πρόκληση», και ανέφερε ότι «η 
κυπριακή προεδρία θα προω-
θήσει ζητήματα που έχουν να 
κάνουν κυρίως με την ποιότητα 
ζωής των Ευρωπαίων πολιτών».

«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει βιώσιμη οικο-
νομία χωρίς οικονομική ανάπτυ-
ξη και, κατ’ επέκταση, δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Για αυτό 
και μια από τις κύριες προτεραιό-
τητές μας θα είναι η ενδυνάμωση 
της οικονομικής ανάπτυξης, η 
οποία θα οδηγεί στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, ειδικά 
για τους νέους, που αντιμετωπί-
ζουν και το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα, σε όλες σχεδόν τις χώρες 
μέλη», είπε. Η κα Μαρκουλλή 
ανέφερε ότι «η κοινωνική προ-
στασία και η κοινωνική δικαιο-
σύνη αποτελούν μέγιστη έγνοια 
και προτεραιότητά μας», είπε, 
προσθέτοντας ότι «τη στιγμή που 
η ΕΕ βρίσκεται στη μέση μιας 
βαθύτατης κρίσης με αρνητικές 
συνέπειες στην οικονομία και 
την κοινωνία, η κυπριακή προε-
δρία θα κληθεί να ολοκληρώσει 
τις διαπραγματεύσεις για το νέο 
πολυετές Δημοσιονομικό Πλαί-
σιο, το οποίο αποτελεί ένα σημα-
ντικό σταθμό για το μέλλον της 
Ένωσης». Αναφέρθηκε, επίσης, 
στις διάφορες άλλες προτεραιό-
τητες της κυπριακής προεδρίας 
και σημείωσε ότι «η προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί 
για εμάς, πέρα από πρόκληση, 
και μια ιστορική ευκαιρία για να 
συμβάλουμε ακόμη πιο άμεσα 
στην επίτευξη των οραμάτων και 
στόχων της ΕΕ». «Φιλοδοξία μας 
ως προεδρεύουσα χώρα είναι να 
συμβάλουμε ώστε η ΕΕ να λει-
τουργεί ως δύναμη ειρήνης και 
σταθερότητας», είπε και αναφέρ-
θηκε στις εξελίξεις στην περιοχή, 
καθώς και στο ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η Κύπρος λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης, αλλά 
και των παραδοσιακών σχέσεων 
στενής συνεργασίας με τις χώρες 
της περιοχής.

Όσον αφορά τη διεύρυνση, 
είπε ότι η Κύπρος είναι αποφα-
σισμένη να την προωθήσει στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και 
ότι «η προσέγγισή μας έναντι της 
Τουρκίας θα συνεχίσει να βασίζε-
ται στις καθιερωμένες πρακτικές 
και διαδικασίες της ΕΕ όσον αφο-
ρά όλες τις υποψήφιες χώρες».

«Ο στόχος της πλήρους ένταξης 
της Τουρκίας στην ΕΕ αποτελεί 
την πάγια θέση μας, τηρουμένων 
βεβαίως εκ μέρους της υποψήφι-
ας χώρας όλων των υποχρεώσε-
ων που ανέλαβε έναντι της ΕΕ και 
των κρατών μελών της», είπε και 
σημείωσε ότι, παρά τις συνεχιζό-
μενες απειλές της Τουρκίας περί 
παγώματος των σχέσεων με την 
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
το δεύτερο εξάμηνο του 2012, «η 
Κύπρος δεν πέφτει στο επίπεδο 
της Τουρκίας» και θα συνεχίσει 
την παρακολούθηση της πορείας 
των ενταξιακών διαπραγματεύσε-
ων της Τουρκίας.

Όσον αφορά το Κυπριακό, είπε 
ότι «έχουμε κάνει ξεκάθαρο προς 
κάθε κατεύθυνση ότι η κυπριακή 
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
δεν θα μας μετακινήσει από τον 
αμετάκλητο στόχο για επίτευξη 
μιας βιώσιμης λύσης που να επα-
νενώνει την Κύπρο».

«Δυστυχώς, τον τελευταίο ενά-
μιση χρόνο βρισκόμαστε μπρο-
στά σε ένα τείχος αδιαλλαξίας, 
αλαζονείας και προκλητικότητας 
εκ μέρους της Τουρκίας και της 
ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων. 
Προσπάθειά τους είναι η παρε-
μπόδιση της όποιας προόδου και 
η επισφράγιση ενός αδιεξόδου το 
οποίο θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί από τουρκικής πλευράς 
για προώθηση των διχοτομικών 
επιδιώξεων και επεκτατικών στό-
χων της Τουρκίας», σημείωσε.

Η κ. Μαρκουλλή διαβεβαίωσε 
ότι «θα συνεχίσουμε να πορευ-
όμαστε το δύσκολο και άνισο 
αγώνα των διακοινοτικών δια-
πραγματεύσεων, μιας και απέ-
ναντί μας στην ουσία έχουμε την 
κατοχική Τουρκία και όχι την 
τουρκοκυπριακή ηγεσία, μέχρι 
να κάμψουμε την αδιαλλαξία της 
και να ανοίξει έτσι ο δρόμος της 
επανένωσης της Κύπρου μας και 
να ανατείλει η ευλογημένη μέρα 
της ειρηνικής συμβίωσης όλων 
των κοινοτήτων του τόπου μας 
στην κοινή τους πατρίδα».

Κρίσιμος στόχος για την Κύπρο 
η προεδρία της ΕΕ, για την ΥΠΕΞ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η υπουργός Εξωτερικών, 
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.


