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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"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.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

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.  

 
Raine&Horne 

South Hurstville
Shop 3, 63 Conells Point Road, South Hurstville

 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
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

www.facebook.com/kosmosnewspaper

•Τηλ.: (02) 95536955 •Fax: (02) 9553 6944 •E-mail: kosmos@kosmos.com.au
Shop 7/5 Belgrave St, Kogarah, NSW 2217

www.kosmos.com.au

Κάθε

Τρίτη 
Τετάρτη

& Παρασκευή

SYDNEY 
NEWCASTLE 
CENTRAL COAST

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 
που εκπέμπει στη συχνότητα 151.850 μεγακύκλων
24 ώρες το 24 ωρο  - 7 ημέρες την εβδομάδα  

Τηλ.: (02) 9759 0000  • Fax: (02) 9740 4733
Διεύθυνση: 888 Canterbury Road Roselands NSW 2196
e-mail: galaxias@galaxias.com.au • web: www.galaxias.com.au

Μεγαλύτερη πρόκληση για την Κυβέρνηση το 
Κυπριακό, είπε η Επίτροπος Περιβάλλοντος

Επικίνδυνα τα σενάρια 
σύνδεσης Κυπριακού και 
ενέργειας, λένε οι Οικολόγοι
“Επικίνδυνα για τα συμφέροντα του κυπριακού λαού 
τα σενάρια πακετοποίησης Κυπριακού και ενέργειας”, 
αναφέρουν οι Οικολόγοι σε ανακοίνωσή τους. “Με 
ανησυχία παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα του Τύ-
που, που αναφέρονται σε ενδεχόμενο πακετοποίησης 
Κυπριακού και ενεργειακού προγράμματος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Αυτή η τάχα λύση, που φαντάζει 
βολική -αν προωθηθεί- θα αποτελέσει τον Δούρειο 
Ίππο της τουρκικής παρουσίας στην Κύπρο. Άλλωστε 
αυτός είναι ο διαχρονικός στόχος της πολιτικής της 
Άγκυρας, αφού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχει κά-
νει πολλές φορές σαφές πως το ενδιαφέρον της αφο-
ρά στην επικυριαρχία σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη 
δήθεν προστασία των Τουρκοκυπρίων να είναι απλά 
το όχημα προς αυτό το αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποδεχτεί 
διασύνδεση των δύο ζητημάτων. Η εκμετάλλευση του 
φυσικού μας πλούτου είναι αναφαίρετο δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, του μόνου αναγνωρισμένου 
και ουσιαστικού εκπροσώπου Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Δικαίωμα στο οποίο η Τουρκία με 
κανέναν τρόπο δεν πρέπει να καταστεί συνδιαχειρι-
στής . Το προϊόν της εκμετάλλευσης αυτής, ανήκει στο 
σύνολο του κυπριακού λαού και σε καμία περίπτω-
ση στην κατοχική Τουρκία. Ως Κίνημα Οικολόγων 
– Συνεργασία Πολιτών επισημαίνουμε πως η αδρά-
νεια που επιδεικνύεται από τη μεριά του Προεδρικού 
μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τον 
τόπο και τον λαό. Τα σενάρια της συνδιαχείρισης, εί-
ναι μόνο προάγγελος αυτών των εξελίξεων, που με 
κάθε τρόπο πρέπει να αποτραπούν”, καταλήγουν.

Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης και η Κυβέρνηση του, θεω-
ρούν ότι το Κυπριακό ήταν και παραμένει 
η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση, ανέφερε 

την Κυριακή η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ιωάννα 
Παναγιώτου, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή 
πλευρά είναι έτοιμη και αποφασισμένη να εργαστεί 
μέσα από μια διαδικασία ουσίας που να είναι ικα-
νή να δώσει αποτέλεσμα. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του ΓΤΠ, η Επίτροπος είπε ακόμα πως εάν και 
η άλλη πλευρά είναι αποφασισμένη όσο η δική μας 
πλευρά και εγκαταλειφθούν οι τουρκικές προκλήσεις 
και οι απειλές κατά της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της ΑΟΖ της, τότε είναι δυνατόν να 
εισέλθουμε σε μια διαδικασία που θα έχει δυνατό-
τητες επιτυχίας, αφού φυσικά, προετοιμαστεί σωστά 
για να μην υποστούμε τα αποτελέσματα του Κραν 
Μοντανά. «Αγωνιζόμαστε για λύση που θα τερματίζει 
την κατοχή και τον εποικισμό, θα απαλλάσσει την 
Κύπρο από τα ξένα στρατεύματα και θα διασφαλίζει 
ένα φυσιολογικό – κανονικό κράτος, χωρίς εγγυή-
σεις και ξένες εξαρτήσεις, όπως άλλωστε υποστήριξε 
και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών», 
συνέχισε η κ. Παναγιώτου. Επεσήμανε περαιτέρω 
ότι η πατρίδα μας έχει πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες 
ανάπτυξης και ευημερίας, αν οι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι συμφωνήσουν σε μια λύση, με την 
οποία θα ξεπεραστεί η διαίρεση. Είμαστε χρεωμέ-
νοι από την Ιστορία να παραδώσουμε στα παιδιά 
μας μια ενωμένη, ελεύθερη, δημοκρατική και ευη-
μερούσα Κύπρο, με πολιτική και οικονομική σταθε-
ρότητα που να εμπνέει στους πολίτες της σιγουριά 
και εμπιστοσύνη για το σήμερα και για το αύριο. Η 

Επίτροπος Περιβάλλοντος μιλούσε στο μνημόσυνο 
του ήρωα Δημητράκη Παπαμιλτιάδους. Αναφερόμε-
νη στη θυσία του ήρωα υπενθύμισε ότι έπεσε στις 
μάχες της Πάφου στις 9 Μαρτίου 1964, ημέρα των 
33ων γενεθλίων του. Είπε ακόμα πως ο Δημητρά-
κης Παπαμιλτιάδους εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ στις 6 
Ιουλίου 1955 και έδρασε με την ομάδα της Αγίας 
Μαρίνας Ξυλιάτου μέχρι το τέλος του αγώνα, οπόταν 
επέστρεψε στην Αργάκα όπου το 1962 πρωτοστάτη-
σε στη διοργάνωση και εκπαίδευση μυστικών ομά-
δων προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
την τουρκική οργάνωση Τ.Μ.Τ. Κατά την περίοδο 
Δεκεμβρίου 1963 – Μαρτίου 1964, αφού ορκίσθηκε 
ως ειδικός αστυνομικός, υπηρέτησε στην οργάνωση 
μαχητών, στην κατασκευή αυτοσχέδιων τεθωρα-
κισμένων και πολέμησε γενναία σε όλες τις μάχες 
της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς, Τηλλυρίας, Πάνω 
Γιαλλιάς, Χρυσοχούς, Ανδρολίκου και Πελαθούσας. 
Με προσωπικές ριψοκίνδυνες ενέργειές του, κατά-
φερε να ελευθερώσει από τους Τουρκοκύπριους της 
Μακούντας όλους τους Ελληνοκύπριους ομήρους, 
που εργάζονταν στον υδατοφράκτη Αργάκας – Μα-
κούντας και στη συνέχεια συνέβαλε στη συμφιλίωση 
και συνεργασία των δυο κοινοτήτων χωρίς άλλες με-
ταξύ τους εχθροπραξίες. Στις 9 Μαρτίου, 1964 ευ-
ρισκόμενος μέσα σε αυτοσχέδιο τεθωρακισμένο με 
άλλους συναγωνιστές του, έλαβε μέρος στη μάχη της 
Πάφου. Προελαύνοντας προς την τουρκική συνοικία 
συνάντησαν το συναγωνιστή τους ήρωα Κώστα Καρ-
νάβαλο, τραυματισμένο να καλεί βοήθεια. Αμέσως 
κατέβηκε από το τεθωρακισμένο για να τον βοηθή-
σει. Εκεί δέχθηκε τα τούρκικα βλήματα οπλοβομβί-
δας και έπεσε νεκρός.


