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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

 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

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” τον Αύγουστο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 
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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

Τι συζήτησαν Τσαβούσογλου-Μογκερίνι.  
Η απειλητική στάση Άγκυρας προς Κυπριακή ΑΟΖ

Μ
ια απροκάλυπτη απειλή, στα πρόσωπα των 
ευρωπαίων αξιωματούχων, της Φεντερίκα 
Μογκερίνι και του Γιοχάνες Χαν, αντανα-
κλάται μέσα από συζήτηση που είχαν με τον 

Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφορικά με τα κοιτάσματα 
και τις γεωτρήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κύπρου. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατέστη-
σε σαφές ότι προτεραιότητα για την Άγκυρα αποτελεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων, όπως 
η ίδια τα ερμηνεύει και ότι η ειρήνη και η σταθερότητα 
στη περιοχή, περνούν σε δεύτερη μοίρα και συνεπώς 
δεν λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη από τη Τουρκία.
Όλα αυτά απορρέουν μέσα από επιστολή που συνέταξε 
η ίδια η Φεντερίκα Μογκερίνι στις 10 Ιανουαρίου, προ-
κειμένου να ενημερώσει ευρωπαίο αξιωματούχο για τα 
αποτέλεσμα των επαφών της με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου.  Στην επιστολή Μογκερίνι η Ευρωπαία αξιωματού-
χος αναφέρει προς τον κ. Τσαβούσογλου: 
«Η κυριαρχία της Κύπρου επί των χωρικών της υδάτων 
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Αποκλειστική 
Οικονομική της Ζώνη, πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού 
από όλους». 
Σύμφωνα με την επιστολή Μογκερίνι, ο κ. Τσαβούσο-
γλου απαντά:
 «... η Τουρκία αναγνωρίζει τη δυνητική απειλή για την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή, αλλά συνεχίζει 
να επιθυμεί να δει την προστασία των δικαιωμάτων και 
των δύο κοινοτήτων». 
Ο κ. Τσαβούσογλου επεσήμανε προς την κ. Μογκερίνι 
και τον Επίτροπο διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν, ότι η κατο-
χύρωση των δικαιωμάτων της Τουρκοκυπριακής κοινό-
τητας αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα και ότι θα 

συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, αν και αντιλαμ-
βάνεται την ενδεχόμενη απειλή για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα στη περιοχή, που προφανώς περνούν σε 
δεύτερη μοίρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται... 
Η κ. Μογκερίνι, για λόγους που μόνο η ίδια γνωρίζει, 
επέλεξε να μην επανέλθει στο ζήτημα και να μην προβεί 
σε υποδείξεις προς τον κ. Τσαβούσογλου για την προ-
φανή απειλή που εκστόμισε.  Κοινοτικοί κύκλοι επιση-
μαίνουν ότι στόχος της Άγκυρας είναι η παραπομπή της 
άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις δύο κοινότητες και προς τούτο επιδι-
ώκει να εξασφαλίσει τη στήριξη ή έστω την ανοχή των 
Βρυξελλών.  Στην επιστολή Μογκερίνι αναφέρεται ότι ο 
Τσαβούσογλου ανέφερε ότι η Τουρκία είναι ευέλικτη για 
λύση του Κυπριακού και ότι δεν αποκλείει καμιά επιλο-
γή. Ο Τούρκος αξιωματούχος επέμεινε σε πλήρη ένταξη 
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε ξεπάγωμα 
πέντε εκ των διαπραγματευτικών κεφαλαίων που μπλο-
κάρει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία και αναβάθ-
μιση της Τελωνειακής Ένωσης, καθιστώντας σαφές ότι η 
Άγκυρα τα θέλει όλα δικά της. 

Διάλογος Μογκερίνι-Τσαβούσογλου 
«Η κυριαρχία της Κύπρου επί των χωρικών της υδά-
των και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Αποκλει-
στική Οικονομική της Ζώνη, πρέπει να τυγχάνουν σε-
βασμού από όλους», αναφέρει η Φεντερίκα Μογκερίνι.
«... η Τουρκία αναγνωρίζει τη δυνητική απειλή για την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή, αλλά συνεχί-
ζει να επιθυμεί να δει την κατοχύρωση των δικαιωμά-
των και των δύο κοινοτήτων», απάντησε ο Τσαβούσο-
γλου.

Πλήρης αποκατάσταση στο 
πρόβλημα διυλιστηρίου 
στην Πάφο - Τι ανακοίνωσε 
το Τμ.Αναπτύξεως Υδάτων
Αποκαταστάθηκε πλήρως η υδροδότηση 
στους Δήμους και κοινότητες της Πάφου, 
μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, 
στο διυλιστήριο Ασπρόκρεμμου, από τις 
έντονες βροχωπτώσεις. To Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων, ανακοίνωσε την αποκα-
τάσταση του προβλήματος μέσα από σχετι-
κή ανακοίνωση.
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώ-
νει ότι η υδροδότηση στους Δήμους και τις 
κοινότητες της περιαστικής περιοχής Πά-
φου έχει αποκατασταθεί πλήρως και η πα-
ροχή νερού προς όλες τις Τοπικές Αρχές 
Υδατοπρομήθειας είναι αδιάλειπτη από τις 
4.30πμ της 20ης Ιανουαρίου 2019.
Σημειώνεται ότι, οι έντονες βροχοπτώσεις 
του τριημέρου 14 με 16 Ιανουαρίου, προ-
κάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις πηγές 
υδατοπρομήθειας του ΤΑΥ με αποτέλεσμα 
να τεθεί εκτός λειτουργίας το Διυλιστήριο 
Ασπρόκρεμμου. 
Οι μεγάλες ροές στους ποταμούς που ακό-
μα συνεχίζονται κατέστησαν εξαιρετικά 
δύσκολη την προσπάθεια επιδιόρθωσης 
των κύριων αγωγών που τροφοδοτούν το 
Διυλιστήριο η οποία ολοκληρώθηκε το με-
σημέρι της 19ης Ιανουαρίου 2019. 
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ευχαριστεί 
τους πολίτες για την κατανόηση που επέ-
δειξαν! 


