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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

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. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.
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Κάβο Γκρέκο: Διασώθηκαν 
οι επιβαίνοντες του σκάφους 

Κόκκινη Λίμνη: Άκαρπες οι έρευνες - Φεύγει το σόναρ 

Δεκατέσσερα άτομα-10 άντρες, 1 
γυναίκα σε προχωρημένο στάδιο 
εγκυμοσύνης και 3 παιδιά- περι-
συνέλεξε το ΚΣΕΔ από ακυβέρ-
νητο σκάφος που έπλεε νότια του 
Κάβο Γκρέκο. Οι διασωθέντες με-
ταφέρθηκαν με ασφάλεια στον αε-
ρολιμένα Λάρνακας.
Το ΚΣΕΔ σε δελτίο Τύπου αναφέ-
ρει πως την Κυριακή στις 15:38, 
έλαβε επείγουσα κλήση κινδύνου 
από εμπορικό πλοίο, το οποίο 
εντόπισε μικρό σκάφος να πλέ-
ει ακυβέρνητο με μεγάλο αριθ-
μό επιβαινόντων, στη θαλάσσια 
περιοχή νότια του Κάβο Γκρέκο 

(περίπου 29ΝΜ). Το ΚΣΕΔ ενερ-
γοποίησε άμεσα το Εθνικό Ειδι-
κό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης 
«ΝΕΑΡΧΟΣ», αποστέλλοντας στην 
περιοχή σκάφος της Λιμενικής και 
Ναυτικής Αστυνομίας με νοσηλευ-
τικό προσωπικό της Υπηρεσίας 
Ασθενοφόρων Οργανισμού Κρα-
τικών Υπηρεσιών Υγείας. Εθεσε 
σε ετοιμότητα και Ελικόπτερο της 
Μοίρας Αεροπορικών Επιχειρή-
σεων της Αστυνομίας.Η διάσωση 
ολοκληρώθηκε τελικώς στις 20:40 
από την Άκατο της Λιμενικής και 
Ναυτικής αστυνομίας η οποία πε-
ρισυνέλεξε συνολικά 14 άτομα.

Άκαρπες και οι έρευνες της Κυ-
ριακής για εντοπισμό των ενα-
πομεινάντων θυμάτων του καθ’ 
ομολογία κατά συρροή δολοφό-
νου, Νίκου Μεταξά.
Στην Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσε-
ρό οι δύτες «πάλεψαν» για ακόμη 
μία μέρα με τις λάσπες, για εντο-
πισμό και της τρίτης βαλίτσας, 
στην οποία, όπως ομολόγησε ο 
35χρονος, τοποθέτησε σορό γυ-
ναίκας.
Οι καταδύσεις δεν είχαν αποτέ-
λεσμα, την ίδια ώρα που ο τερά-
στιο όγκος λάσπης και η μηδενι-
κή ορατότητα, έκαναν ακόμη πιο 
δύσκολο το έργο.
Το Σάββατο χωροθετήθηκε δι-
άδρομος και οι δύτες καταδύ-

ονταν εναλλάξ, χωρίς όμως να 
βρεθεί το οτιδήποτε. Μάλιστα, 
εξαιτίας των τόνων λάσπης, από 
το απόγευμα οι έρευνες γίνονταν 
δια της αφής.
Στο μεταξύ, την Τρίτη φεύγει 
από την Κύπρο το σόναρ κα-
θώς η σάρωση των δύο λιμνών 
έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει 
να προσφέρει περισσότερα στις 
έρευνες.
Αν στην Κόκκινη λίμνη δεν 
εντοπιστεί η βαλίτσα εντός του 
διαδρόμου που χωροθετήθηκε 
θα κληθούν εκ νέου να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους το-
πογράφοι οι οποίο θα χωροθε-
τήσουν νέα σημεία ερευνών με 
βάση τις καταγραφές του σόναρ.

ΥΠΑΜ: Οι ενέργειες της Τουρκίας 
αποκαλύπτουν τις προθέσεις της
Ο

ι παράνομες ενέργειες της Τουρκί-
ας στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συνιστούν πρωτοφανή παραβίαση 

των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και παράλληλα αποκαλύ-
πτουν τις πραγματικές προθέσεις της Τουρ-
κίας σε σχέση με το Κυπριακό, δήλωσε την 
Κυριακή ο Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγε-
λίδης, ο οποίος σημείωσε ότι επιπλέον θέτει 
σε κίνδυνο την κοινή προοπτική της ευρύτε-
ρης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και 
υπονομεύει την ανάπτυξη, την ευημερία και 
την ασφάλεια των κρατών της περιοχής.
Στον επιμνημόσυνο λόγο του, στην εκδήλω-
ση μνήμης πεσόντων και αγνοουμένων 286 
Μ/Κ ΤΟ, ο κ. Αγγελίδης είπε πως χρειαζό-
μαστε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
φορά, συνεργασία και ενότητα, μετριοπάθεια 
και πραγματισμό, προσθέτοντας ότι απαιτεί-
ται από όλους να βάλουν την Κύπρο πάνω 
από τις όποιες διαφωνίες.
«Άλλωστε», συμπλήρωσε, «σε χθεσινή του 
απόφαση το Εθνικό Συμβούλιο, διαμήνυ-
σε ομόφωνα πως χωρίς τον τερματισμό των 
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, δεν 
δημιουργούνται ευοίωνες προοπτικές για τη 
συνέχιση των προσπαθειών για επανέναρξη 
της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Βέ-
βαια, η εξεύρεση λύσης που θα κατοχυρώνει 
την πλήρη ανεξαρτησία του κράτους και η 
απαλλαγή του από τα τετελεσμένα της κατο-
χής είναι στόχος αδιαπραγμάτευτος».
Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας «ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας έχοντας επίγνωση του 
ιστορικού αυτού χρέους, συνεχίζει τον αγώ-
να με σταθερή βούληση, αποφασιστικότητα 
και υπευθυνότητα με το άπαν των δυνάμεων 
του, για να πετύχει τον κοινό στόχο που δεν 
είναι άλλος από την εξεύρεση μιας δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης στη βάση των ψηφισμά-
των του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
μιας λύσης που θα μας απαλλάσσει από το 
απαράδεκτο στάτους κβο και θα βασίζεται στο 
διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης».
Επιπλέον, είπε «μιας λύσης που θα οδηγεί 
στη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτη-
του και κυρίαρχου κράτους απαλλαγμένου 
τόσο από εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώ-
ματα όσο και από την παρουσία κατοχικών 
στρατευμάτων για την ευημερία, την πρόοδο 
και την ανάπτυξη όλων των κατοίκων του νη-
σιού μας».
Παράλληλα, πρόσθεσε, «θεωρώ υποχρέωσή 
μου, με την ευκαιρία που βρίσκομαι μαζί σας 
να σας μεταφέρω για άλλη μια φορά τη συ-
μπαράσταση, αλλά και την προσήλωση της 
κυβέρνησης στον αγώνα για πλήρη και απο-
τελεσματική διερεύνηση της τύχης όλων των 
αγνοουμένων μας».
«Είναι πραγματικά καιρός να στραφούν οι πι-
έσεις προς την Τουρκία, ώστε να αναγκαστεί 
να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για 
την ενίσχυση των προσπαθειών της Διερευ-
νητικής Επιτροπής. Πέραν των οχτακοσίων 
συμπατριωτών μας εξακολουθούν να βρίσκο-
νται στον μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων, 
επιβεβαιώνοντας πως η Τουρκία αρνείται να 
συνεργαστεί για ένα ανθρωπιστικό και όχι 
πολιτικό θέμα», είπε.

Εξάλλου, μιλώντας στο περιθώριο της εκδή-
λωσης μνήμης των 40 ηρωικώς απόντων του 
286 ΜΤΠ στο Στρατόπεδο Μιχαλάκη Παρί-
δη στην Απλάντα και απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι 
«η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει ξεκάθαρο το τι 
συμβαίνει στην ΑΟΖ μας και για την πρω-
τοφανή κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων», προσθέτοντας πως 
«οι ενέργειες που γίνονται έχουν φέρει καρ-
πούς όσον αφορά τις δηλώσεις, που είναι δη-
λώσεις αλληλεγγύης αλλά και αναγνώρισης 
της Κυπριακής ΑΟΖ και ταυτόχρονα το γε-
γονός ότι είναι παραβίαση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κύπρου, μιας Ευρωπαϊκής 
χώρας, οποία σέβεται πάντοτε τη διεθνές δί-
καιο».
«Η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη τις ενέρ-
γειες σε διάφορα μέτωπα ώστε να υπάρξει 
τερματισμός της κατάφωρης παραβίασης της 
ΑΟΖ της Κύπρου από την Τουρκία(...) Σί-
γουρα δεν σταματούμε εδώ και συνεχίζουμε 
ακάθεκτοι με διάφορες ενέργειες σε διάφορα 
μέτωπα, έτσι ώστε να έχουμε και το ουσιαστι-
κό αποτέλεσμα που είναι ο τερματισμός αυτής 
της παρανομίας», συνέχισε.
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Λύση-πακέτο για εκτόνωση της κρίσης 
Σ

τη λογική της πακετοποίησης των «προβλη-
μάτων» θα κινηθεί η Άγκυρα, εντάσσοντας 
στην ατζέντα ενός διαλόγου το Κυπριακό, 
την Ενέργεια και τα ελλαδοτουρκικά. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες από ξένες διπλωματικές 
πηγές, η εκτόνωση της κρίσης που προκαλεί η 
Τουρκία από το Αιγαίο μέχρι και την Κύπρο, «θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από μια συμφωνία-
πακέτο».
Αυτό το ευνοεί για προφανείς λόγους η Τουρκία 
και όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, υπάρχουν δυ-
νάμεις, κράτη και Οργανισμοί, που μπορούν να 
αναλάβουν τον ρόλο των εν δυνάμει μεσολαβητών, 
ώστε να διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες που 
θα φέρουν στο ίδιο τραπέζι τους εμπλεκόμενους. 
Σε αυτούς τους… καλοθελητές, υπάρχουν χώρες 
με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία 
(επενδύσεις, εξαγωγές κ.λπ.).  
Την ίδια ώρα, είναι σαφές και από την ήπια αντί-
δραση κάποιων χωρών, όπως της Βρετανίας αλλά 
και την «ισορροπημένη» τοποθέτηση του ΟΗΕ, που 
επί της ουσίας κάλυψε τις τουρκικές προκλήσεις, 
πως διαμορφώνεται ένα σκηνικό για διάλογο εφ’ 
όλης της ύλης, στον οποίο το Κυπριακό είναι μέρος 
του παζλ. Ακόμη και χώρες που προσεγγίζουν θετι-
κά τις διαμαρτυρίες της Λευκωσίας, θεωρούν «λογι-
κό» να γίνει μια συζήτηση για όλες τις «διαφορές».
Είναι προφανές πως η πρόσφατη ενέργεια με την 
κάθοδο στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου του γε-
ωτρύπανου «Πορθητής», αποσκοπεί στη δημιουρ-
γία τετελεσμένων και την επιβολή των τουρκικών 
επιδιώξεων. Να εξαναγκάσει, δηλαδή, Ελλάδα και 
Κύπρο να μπουν σε ένα πάρε-δώσε, το οποίο εκ 

των πραγμάτων θα είναι για να λαμβάνει η Τουρ-
κία. Η κατοχική δύναμη σε έναν τέτοιο διάλογο δεν 
έχει να δώσει, πλην της αποφυγής προκλήσεων, 
έχει όμως να πάρει πολλά. 
Για την τουρκική πλευρά, λοιπόν, το σενάριο αυτό 
έχει ως στόχο να κερδίσει από Αιγαίο μέχρι Κύ-
προ και να έχει και μερίδιο στα ενεργειακά. Από 
το ερντογανικό καθεστώς της Άγκυρας προτάσσεται 
η τουρκική εκδοχή του αγγλιστί διαπραγματευτι-
κού όρου, win-win. Ο Ερντογάν με το kazan-kazan 
(τουρκική μετάφραση του win-win) είναι ξεκάθα-
ρος και το αναφέρει άλλωστε και δημόσια. Εννο-
εί αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε: «Δικό μου το 
50% και θέλω (μεγάλο) μερίδιο και από το άλλο 
50%».
Στη βάση αυτής της προσέγγισης θα κινηθεί την 
περίοδο αυτή, προσβλέποντας μέσα από ενέργειες, 
αναβάθμιση των προκλήσεων και τη συντήρηση 
κλίματος έντασης. 
Η Τουρκία, όπως πληροφορούμαστε, για να προ-
σέλθει σε διάλογο, απαιτεί όπως παγώσει το ενερ-
γειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Τούτο, σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές, έγι-
νε με αυτόβουλη πρωτοβουλία της Λευκωσίας το 
2015, όταν το γεωτρύπανο της ΕΝΙ πήγε για… συ-
ντήρηση. Συζητώντας το Κυπριακό, που όπως ζήτη-
σε η Τουρκία αυτό θα γίνει τον Ιούνιο, στο τραπέζι 
θα βρεθεί και το ενεργειακό, με απώτερο στόχο να 
διασφαλιστεί το διαχρονικό τουρκικό αίτημα για 
συνδιαχείριση και συναπόφαση. Η επιδίωξη αυτή 
της Άγκυρας αφορά στο σενάριο αυτό με ή χωρίς 
λύση στο Κυπριακό.
Περαιτέρω, την ίδια περίοδο θα συζητείται και η 

ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και είναι 
προφανές πως θα χρησιμοποιηθεί για μιαν ακόμη 
φορά ως εργαλείο άσκησης πιέσεων προς τη Λευ-
κωσία. 
Πώς, όμως, θα εμπλακούν και τα ελλαδουρκικά στο 
πακέτο; Αυτό θα γίνει εάν η Τουρκία προχωρήσει, 
στο πρότυπο της εισβολής του «Πορθητή» στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, για γεωτρήσεις στη θαλάσσια περιοχή 
του Καστελόριζου. Είναι σαφές πως μια τέτοια εξέ-
λιξη θα ενισχύσει το κλίμα έντασης και θα προκα-
λέσει την αντίδραση της Αθήνας. Αυτό προφανώς 
και θα προκαλέσει την παρέμβαση ισχυρών τρίτων. 
Είναι σαφές πως η επόμενη περίοδος θα είναι ιδι-
αίτερα κρίσιμη. Η διπλωματία από πλευράς τρίτων 
θα παρέμβει για να εκτονώσει την κρίση έχοντας ως 
βασικό στόχο να φέρει κοντά τους εμπλεκόμενους 
για να τα βρουν. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια θα 
περιληφθεί στην ατζέντα των συζητήσεων, όπως 
και τα ελλαδουρκικά. Η Τουρκία, την ίδια ώρα, επι-
διώκοντας την πακετοποίηση, θα αναβαθμίζει τις 
προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Είναι ξεκάθαρο πως για την Άγκυρα η εκτόνωση 
της κρίσης περνά μέσα από τη διαμόρφωση των 
συνθηκών που θα της προσφέρουν τη δυνατότη-
τα στρατηγικού ελέγχου ολόκληρης της Κύπρου, 
εμπλοκή της στα ενεργειακά και επεκτείνοντας τις 
δράσεις της στο Αιγαίο. Καθίσταται σαφές πως η 
Τουρκία επιχειρεί να οδηγήσει Ελλάδα και Κύπρο 
στη «φινλανδοποίηση». Στην προσαρμογή/υποτα-
γή τους στους τουρκικούς σχεδιασμούς, την επιβο-
λή όρων και τετελεσμένων υπό την απειλή πολέμου 
ή με συνεχή στρατιωτική πίεση.


