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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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Πολιτεία εκκλησία και λαός τί-
μησαν το πρωί της Κυριακής  τη 
μνήμη του Εθνομάρτυρα Αρχι-
επισκόπου Κυπριανού και του 
άλλων αρχιερέων κληρικών και 
λαϊκων οι οποίοι μαρτύρησαν 
την 9η Ιουλίου 1821. 
Ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ο 
οποίος είχε μυηθεί από νωρίς 
στη Φιλική εταιρεία συνελήφθη 
μαζί με τους Μητροπολίτες Πα-
φου Χρυσανθο, Κιτίου Μελέτιο, 
και Κηρυνείας Λαυρέντιο και 
εκτελέστηκαν από τους Τούρ-

κους δυνάστες. 
Το επίσημο μνημόσυνο τελέ-
στηκε στην ιστορική εκκλησία 
της Παναγίας Φανερωμένης 
στην εντός των τειχών Λευκω-
σία προϊσταμένου του Μητρο-
πολίτη Πάφου Γεώργιου. 
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε 
ο Υπουργός Παιδείας Κώστας 
Χαμπιαούρης, ο οποίος τόνισε 
πως την 9η Ιουλίου 1821 στην 
πλατεία, στο κατεχόμενο σήμε-
ρα τμήμα της Λευκωσίας απαγ-
χονίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυ-

πριανός και αποκεφαλίζονται 
οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου 
και Κυρηνείας. Η θυσίατο επι-
σφράγισμα, συμπληρώνει ο κ. 
Χαμπιαούρης. 
Ακολούθησε τρισάγιο μπροστά 
στο μαυσωλείο όπου φυλάσσο-
νται τα λείψανα των εθνομαρτύ-
ρων, στον προαύλιο χώρο του 
ιστορικού ναού.  Εκπρόσωποι 
κομμάτων σωματείων και οργα-
νωμένων συνόλων κατέθεσαν 
στεφάνια ενώ η τελετή ολοκλη-
ρώθηκε με τον εθνικό υμνο. 

Μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων αρχιερέων 
κληρικών και λαϊκών που μαρτύρησαν την 9η Ιουλίου 1821

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
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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

Πέρασαν εγγυήσεις και 
νομοσχέδια για εκποιήσεις 
Τ

ην Κυριακή λίγο πριν τις 10 ολοκληρώ-
θηκε η έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας 
με την οποία σφραγίστηκε ουσιαστικά η 
συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Τράπε-

ζας με το Συνεργατισμό αφού υπερψηφίστηκαν 
οι εγγυήσεις για μέρος των δανείων που θα 
μεταφερθούν από την ΣΚΤ στην Ελληνική. Πα-
ράλληλα υπερψηφίστηκαν όλα τα κυβερνητικά 
νομοσχέδια για τα μη εξυπηρετούμενα και την 
τιτλοποίηση δανείων. 

Δε δεχόμαστε τεχνητά 
χρονοδιαγράμματα για το Κυπριακό 
απαντά η Λευκωσία στον Ακιντζί
Η πρόοδος στις συνομιλίες καθορίζει τον χρόνο που 
απαιτείται και όχι το αντίθετο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
πηγή της ε/κ πλευράς, κληθείσα να σχολιάσει τις 
δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί πως θα 
αναφέρει στην απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν 
Χολ Λουτ ότι η τουρκική πλευρά είναι αποφασισμένη 
να μην συμμετάσχει σε μια ατέρμονη διαδικασία και 
πως ευνοεί μια διαδικασία με χρονοδιάγραμμα. Δεν 
δεχόμαστε τεχνητά χρονοδιαγράμματα του τύπου «θα 
δώσουμε 15 μέρες και αν δεν πετύχουμε, τότε ενερ-
γοποιείται σχέδιο Β», είπε στο ΚΥΠΕ η ίδια πηγή. “Ας 
μετακινηθούν από τις αδιάλλακτες θέσεις τους και 
το Κυπριακό λύνεται πολύ γρήγορα”, υπογράμμισε. 
Εμείς αντιλαμβανόμαστε, πρόσθεσε, «πως αν γίνει 
σωστή προετοιμασία, κυρίως στις εξωτερικές πτυχές, 
δεν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για να κατα-
λήξουμε, αν καταλήξουμε, σε στρατηγική συμφωνία». 
Πρόσθεσε πως «άμα έχουμε στρατηγική συμφωνία 
τότε απαιτούνται μερικοί ακόμα μήνες».


