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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

Την ετοιμότητα της εκκλησί-
ας να προβεί σε επενδύσεις 
δεκάδων, ίσως και εκατο-

ντάδων, εκατομμυρίων ευρώ σε 
έργα που αφορούν την ενέργεια 
και στον τραπεζικό τομέα για απά-
βλυνση των οικονομικών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
τόπος, εξέφρασε τη Μεγάλη Δευ-
τέρα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Χρυσόστομος Β’.  Σε δηλώσεις 
του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά 
τη συνάντηση του με τον πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη 
Χριστόφια, ο Αρχιεπίσκοπος 
δήλωσε ότι «επισκεφθήκαμε τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
πρώτα θέλαμε να του ευχηθούμε, 
όπως και του ευχηθήκαμε, για τις 
επικείμενες γιορτές, τα χρόνια τα 
πολλά, καλή Μεγάλη Εβδομάδα 
να περάσουμε, να βιώσουμε και 
να χαρούμε την Ανάσταση του 
Κυρίου». «Είχα μια υποχρέωση», 
πρόσθεσε, «να τον ευχαριστήσω 
και δια ζώσης για το θέμα της φο-
ρολογίας που επί δεκαετίες ήταν 
σε εκκρεμότητα και έλαβε ένα αί-
σιο τέλος προς το συμφέρον και 
της Εκκλησίας και του Κράτους»

«Μου εδόθη η ευκαιρία να εκ-
φράσω τις ευχαριστίες μου προς 
τον πρόεδρο για αυτή την όμορ-
φη τελική απόφαση που έγινε 
ούτως ώστε να μην ερχόμεθα σε 
αντεγκλήσεις και να έχουμε προ-
βλήματα η Εκκλησία με το Κρά-
τος», συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος. 

Είπε, επίσης, ότι κατά τη συνά-
ντηση «κάναμε μια ανασκόπηση 
εφ΄ όλης της ύλης σε θέματα που 
μας απασχολούν ως Εκκλησία 
και απασχολούν και το Κράτος», 
σημειώνοντας ότι «αυτή η κατά-
σταση, η παγκόσμια ύφεση που 
ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο σήμε-
ρα μας ταλαιπωρεί και εμάς και 
ευχηθήκαμε γρήγορα, αν είναι 
δυνατόν, να φύγει από τον τόπο 
μας». Εξέφρασε, παράλληλα, την 
ετοιμότητα της Εκκλησίας να συμ-
βάλει όπως μπορεί «ούτως ώστε 
να μπορέσει ο λαός μας να ζήσει 

καλύτερα, να ανοιχτούν δουλειές, 
η οικονομία να πάει προς τα 
πάνω, που είναι επιθυμία όλων 
μας και της κυβέρνησης και εμάς 
και όλου του κόσμου. Σε αυτό το 
πλαίσιο είχε κινηθεί η συνομιλία 
μας», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς 
αν υπάρχει συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία από μέρους της Εκκλησί-
ας για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, ο Αρχιεπίσκοπος είπε 
«γίνονται μελέτες, πιστεύω ότι ως 
Εκκλησία είμαστε έτοιμοι να κά-
νουμε κάποιες επενδύσεις γιατί 
μας ενδιαφέρει αυτός ο τόπος να 
πάει μπροστά και ο λαός μας να 
δουλέψει». 

Σε ερώτηση αν αναφέρεται 
και σε επενδύσεις σε τράπεζες, 
ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε «και 
σε τράπεζες και σε άλλα έργα, 
στα αέρια, στην ενέργεια γενικά. 
Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε 
όπου μπορούμε, ασφαλώς», πρό-
σθεσε, «και για το καλό της Εκ-
κλησίας, είναι μια επένδυση γιατί 
χωρίς οικονομικό υπόβαθρο, 
όπως πολλές φορές έχω τονίσει, 
ουδέν πνευματικό έργο μπορεί 
να γίνει».  «Ζούμε σε ένα υλικο-
πνευματικό κόσμο, χρειάζεται και 
η ύλη χρειάζεται και το πνεύμα», 
σημείωσε.  Ερωτηθείς αν υπάρ-
χουν ήδη κάποια οφέλη για το 
Κράτος από τη συμφωνία Εκκλη-
σίας-Κράτους για τη φορολογία, 
ο Αρχιεπίσκοπος είπε «ασφαλώς. 
Ήδη, προχθές για να πάρουμε 
τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου 
εκποιήσαμε κάποια οικόπεδα και 
εισέρρευσαν πέραν των δύο εκα-
τομμυρίων ευρώ στα ταμεία της 
κυβέρνησης». «Και εκείνο που 
είχα πει ότι φέτος, μέχρι το τέλος 
του χρόνου μπορεί να φτάσουν 
και τα 20 εκατομμύρια και θα εί-
ναι χαρά μας να συμβάλουμε και 
εμείς στην απάμβλυνση του οι-
κονομικού προβλήματος του τό-
που», πρόσθεσε.  Σε ερώτηση αν 
η Εκκλησία θα βοηθήσει και τη 
Λαϊκή Τράπεζα, ο Αρχιεπίσκοπος 
είπε ότι δεν θέλει να υπεισέλθει 

σε λεπτομέρειες, διευκρινίζοντας 
ότι η Εκκλησία έχει ελάχιστες 
μετοχές στη Λαϊκή. «Εμείς», είπε, 
«έχουμε στην Τράπεζα Κύπρου 
και στην Ελληνική Τράπεζα», 
προσθέτοντας ότι «δόξα τω Θεώ 
πάμε καλά, δεν θα έχουν κανένα 
πρόβλημα οι δύο τράπεζες, αλλά 
υπάρχουν περιθώρια και η τρίτη 
να σταθεί, χρειάζεται δουλειά, εί-
ναι σε καλά χέρια, πιστεύω ότι θα 
πάνε καλά». 

Ερωτηθείς για τις προθέσεις 
για επενδύσεις στον τομέα της 
ενέργειας, ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου απάντησε ότι «και στα 
φωτοβολταϊκά θα επενδύσουμε, 
αλλά και σε εργοστάσιο παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά 
όταν τα κάνουμε θα ενημερω-
θείτε έγκαιρα και θα ενημερωθεί 
και ο λαός». Κληθείς αναφορικά 
με το ύψος των επενδύσεων που 
σκοπεύει να κάνει η Εκκλησία, 
ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι «είναι 
πολλών εκατομμυρίων. Δεκάδων 
και ίσως εκατοντάδων. Αλλά, 
άστε να έρθει εκείνη η ώρα και 
θα τα πούμε καλύτερα».

Για τις 
προεδρικες εκλοΓες

Ερωτηθείς σε σχέση με τις προ-
εδρικές εκλογές και την πρόσφα-
τη εξαγγελία της υποψηφιότητας 
του Γιώργου Λιλλήκα, ο Αρχιεπί-
σκοπος, αναφερόμενος στα κόμ-
ματα του ενδιάμεσου χώρου, είπε 
ότι «νομίζω ότι δεν πάμε καθόλου 
καλά και πρέπει να σοβαρευτού-
με γιατί δεν θα πάμε καλά». 

«Ενδιαφέρομαι για τον ενδιά-
μεσο χώρο», είπε και πρόσθεσε 
ότι «έπρεπε να βρουν κάποιον 
να τον υποστηρίξουν όλοι. Σήμε-
ρα νομίζω ότι δεν πάμε καθόλου 
καλά. Τέλος πάντων δεν είναι της 
ώρας αυτά». Ερωτηθείς, τέλος, αν 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του 
είπε κατά πόσο θα είναι υποψή-
φιος για τις προεδρικές εκλογές, 
ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε ότι 
«δεν με αφορά αυτό».

Επενδύσεις σε ενέργεια και τράπεζες 
προαναγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος

ΔΕΚΑΔΕΣ  Ή ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΥΡΩ


