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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

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

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

Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

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.

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" 
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Παράνομη επίσκεψη στα κα-
τεχόμενα θα πραγματοποίή-
σει ο Τούρκος Πρόεδρος Τα-
γίπ Ερντογάν στις 9 Ιουλίου, 
στο πρώτο του ταξίδι μετά την 
εκλογή του και αμέσως μετά 

την ορκωμοσία του. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο 
DHA κατά την επίσκεψή του 
θα εγκαινιάσει και το τζαμί 
Χάλα Σουλτάν στην περιοχή 
Μία Μηλιά, το οποίο είναι 37 

χιλιάδων τετραγωνικών μέ-
τρων. Το συγκεκριμένο τζάμί 
διαθέτει 4 μιναρέδες και θα 
μπορούν να προσευχηθούν σε 
αυτό περισσότεροι από 6 χι-
λιάδες πιστοί.

Στο ψευδοκράτος ο Ερντογάν στις 9 Ιουλίου

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
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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

Στόχος μας μια ειρηνική και δίκαιη λύση στο 
Κυπριακό, λέει η αν. κυβερνητική εκπρόσωπος

Σ
τόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ει-
ρηνική και δίκαιη λύση στο κυπριακό 
πρόβλημα. Αυτό ανέφερε την Κυριακή 

η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος 
Κλέλια Βασιλείου στον επιμνημόσυνο λόγο της 
στο ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο των ηρω-
ικά πεσόντων του 281 ΤΠ στον Κουτραφά. Η 
κ. Βασιλείου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «σή-
μερα, σαράντα τέσσερα χρόνια μετά, διατηρού-
με αναλλοίωτη την ιστορική μας μνήμη και 
συνεχίζουμε τον αγώνα μας, με στόχο να δη-
μιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για μια ειρηνική και δίκαιη λύση στο κυπριακό 
πρόβλημα». «Μια λύση που να ακυρώνει τα τε-
τελεσμένα της εισβολής, να προνοεί την απο-
χώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των 
εποίκων και να διασφαλίζει την εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνθήκες ασφά-
λειας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ευημερίας 
για όλους τους νόμιμους κατοίκους της μαρτυ-
ρικής μας νήσου», πρόσθεσε. Οφείλουμε, συνέ-
χισε, «να αντιληφθούμε ότι η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και των 
σύγχρονων προκλήσεων απαιτεί ενότητα δυνά-
μεων, σύμπνοια και ομοψυχία. Το καθήκον μας 
απέναντι στην ημικατεχόμενη πατρίδα και στις 
μελλοντικές γενιές είναι επιτακτικό. Το χρέος 
απέναντι στους ηρωικούς μας νεκρούς βαρύτα-
το. Δεν επιτρέπεται να φανούμε κατώτεροι των 
περιστάσεων». Η Κυβέρνηση, ανέφερε, «στηρί-
ζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και δηλώ-
νει την αποφασιστικότητά της να εργαστεί εντός 
του πλαισίου των έξι σημείων, που έθεσε ως 
βάση για συζήτηση ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ, καθώς επίσης στη βάση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ, εκφράζοντας 
παράλληλα την προσδοκία και την ετοιμότητα 
για επανέναρξη των συνομιλιών». Επιδιώκου-
με, είπε, «μια λύση που να είναι συμβατή με 
το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και να διασφαλίζει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθε-
ρίες των πολιτών. Μια λύση που θα δίνει τη 
δυνατότητα στους κατοίκους να συμβιώνουν ει-
ρηνικά και θα εξασφαλίζει την επιβίωση του κυ-
πριακού ελληνισμού στη γη των πατέρων του». 

Στην Κύπρο θα μεταβεί η  
Υπουργός Διασποράς της Αιγύπτου. 
Συναντήσεις με Κουίκ και Φωτίου 
Την Κύπρο θα επισκεφτεί η Υπουργός Διασποράς και 
Μεταναστευτικής Πολιτικής της Αιγύπτου Ναμπίλα 
Μάκραμ, όπου στις 3 Ιουλίου θα έχει συναντήσεις με 
τον Επίτροπο της Κυπριακής Προεδρίας αρμόδιο για 
θέματα Αποδήμων Φώτη Φωτίου και τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδος αρμόδιο για τον Απόδημο 
Ελληνισμό Τέρενς Κουΐκ. Η συνάντηση αυτή θα είναι 
η πρώτη των τριών αξιωματούχων, μετά την εξαιρε-
τική εκδήλωση του «ΝΟΣΤΟΣ» που πραγματοποιή-
θηκε από τις 30 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου στην 
Αλεξάνδρεια, το Κάιρο και το Σαρμ Ελ Σέιχ, παρου-
σία μάλιστα και των τριών Προέδρων των κρατών, 
του Αιγυπτίου Προέδρου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη 
και του Έλληνα Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, 
που τίμησαν με την παρουσία τους την κεντρική εκ-
δήλωση στην Αλεξάνδρεια. Είναι πλέον λοιπόν από 
σίγουρο ότι οι τρεις υψηλοί αξιωματούχοι αρμόδιοι 
για τους απόδημους μιας εκάστου των χωρών τους, 
θα κάνουν έναν πρώτο απολογισμό των εκδηλώσε-
ων αυτών που έφεραν στη γη των προγόνων τους 
120 Αιγυπτιώτες από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι 
οποίοι μάλιστα έτυχαν θερμής υποδοχής και από την 
ελληνική παροικία στη Χώρα του Νείλου. Μετά και 
το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα, οι τρεις χώρες επι-
θυμούν ξεκάθαρα να επεκτείνουν το πρόγραμμα του 
«ΝΟΣΤΟΥ» και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου 
διαμένουν Κύπριοι, Αιγύπτιοι και Έλληνες, με πιθα-
νό πρώτο σταθμό του νέου κύκλου των εκδηλώσεων 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.


