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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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Ο
ι πρόσφατες αποφάσεις 
στα κατεχόμενα για τα Βα-
ρώσια συζητήθηκαν την 
Δευτέρα σε συνεδρίαση 

της "βουλής" στα κατεχόμενα όπου 
οι "βουλευτές" από διάφορα κόμ-
ματα κατέθεσαν τις απόψεις τους. 
Ο "πρωθυπουργός` Τατάρ επανέλα-
βε ότι η συζήτηση για ομοσπονδία 
έχει τελειώσει και ότι τα Βαρώσια 
θα ανοίξουν υπό τ/κ διοίκηση. Ανέ-
φερε επίσης πως η "συγκυβέρνηση" 
είναι σε αρμονία και ο ίδιος δεν έχει 
πρόβλημα με τον Μουσταφά Ακι-
ντζί.
Πρώτοι πήραν το λόγο οι αρχηγοί 
ή βουλευτές των κομμάτων. Ο Ερ-
χάν Αρικλί του Κόμματος Αναγέν-
νησης (YDP) ανέφερε πως γίνονται 
αντικρουόμενες τοποθετήσεις από 
την "κυβέρνηση" για το ζήτημα και 
ότι πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέ-
ρωση και συναίνεση. Ο ίδιος και το 
κόμμα του είπε, τάσσονται υπέρ της 
διάνοιξης υπό τ/κ διοίκηση.
Ο Τζεμάλ Οζγιγίτ του Κόμματος Κοι-
νοτικής Δημοκρατίας (TDP) ανέφε-
ρε πως όλα πρέπει να συζητηθούν 
ανοικτά και ότι ο ηγέτης της Τ/κ κοι-
νότητας δεν πρέπει να παρακάμπτε-
ται, και πρόσθεσε πως έγινε μυστική 
συνάντηση του "υπέξ" με τον Πρόε-
δρο Αναστασιάδη και αυτό σημαίνει 
ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο λαός. Ο 

Οζγιγίτ αναφέρθηκε σε σειρά βημά-
των όπως η διάνοιξη υπό τα Ηνω-
μένα Έθνη των Βαρωσίων και ότι 
τα ΗΕ μπορούν να επιβλέψουν την 
επιστροφή των νομίμων κατοίκων 
όποιοι και αν είναι αυτοί, υπενθυμί-
ζοντας ότι υπάρχουν και απαιτήσεις 
για γη που ανήκει στο ΕΒΚΑΦ.
Από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό 
Κόμμα (CTP) ο Τουφάν Ερχιουρμάν 
είπε πως η "κυβέρνηση" προβαίνει 
σε αντικρουόμενες δηλώσεις , ότι ο 
"πρωθυπουργός" είπε για άνοιγμα 
υπό τ/κ διοίκηση και ότι πρέπει να 
υπάρξει ενημέρωση το συντομότε-
ρο.
Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι 
ο Μουσταφά Ακιντζί δεν έχει γνώση 
για το τι συζητείται.
Ο "υπέξ" Κουντρέντ Οζερσάϊ πήρε 
αμέσως μετά το λόγο αναφέροντας 
ότι το "υπουργικό" έλαβε μια ξεκά-
θαρη απόφαση , ότι θα γίνει προ-
καταρκτική μελέτη στην περίκλειστη 
πόλη και ότι στόχος είναι να μην 
παραβιαστούν τα δικαιώματα των 
νομίμων κατοίκων αλλά και του ΕΒ-
ΚΑΦ.
Ο Οζερσάϊ είπε ότι θα γίνουν επαφές 
με τα κόμματα και τον "πρόεδρο" και 
θα ζητηθούν οι απόψεις τους και ότι 
συναντήσεις θα γίνουν και με τους 
Ταλάτ και Ερογλου. Ανέφερε ότι η 
"προεδρία" πάντοτε ενημερώνεται 

για "επίσημες" συναντήσεις και ότι 
αν προκύψει κάτι σε ανεπίσημη συ-
νάντηση, και τότε ενημερώνεται.
Στην "κυβέρνηση" υπάρχει αρμο-
νία είπε ο "πρωθυπουργός" Τατάρ 
προσθέτοντας ότι εξαντλείται η συ-
ζήτηση για την ομοσπονδία και ότι 
ο ίδιος δεν έχει το παραμικρό πρό-
βλημα με τον Ακιντζί. Ανέφερε ότι 
είναι ορθό να ασκείται προληπτική 
πολιτική για τα Βαρώσια και ότι θα 
πρέπει να ανοίξουν υπό τ/κ διοίκη-
ση. Ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι θα δο-
θούν αποζημιώσεις στους παλιούς 
ιδιοκτήτες ή αυτοί θα έρθουν υπό 
τ/κ διοίκηση ενώ δεν απέκλεισε σε 
κάποιο στάδιο να γίνει και κάποια 
συζήτηση με τα ΗΕ, χωρίς να κάνει 
αναφορά στο τι θα συζητηθεί.
Ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν συ-
ζητείται η εκπόνηση μελέτης και ότι 
καμία απόφαση δεν πάρθηκε ακόμη 
για άνοιγμα των Βαρωσίων και ότι 
όλα τα κόμματα στην "συγκυβέρνη-
ση" συμφωνούν για την διαδικασία.

ΚΥΠΡΟΣ

platirahos

Τατάρ: Τα Βαρώσια θα ανοίξουν υπό τ/κ διοίκηση Συνάντηση Αγγελίδη με τη 
Βρετανίδα ομόλογό του στη 
Λευκωσία για την τουρκική 
προκλητικότητα
Την ικανοποίηση της κυβέρνησης ανα-
φορικά με την ομόφωνη απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα όσα ανα-
φέρει στα συμπεράσματά του σε σχέση με 
τις παράνομες τουρκικές δραστηριότητες 
στην κυπριακή ΑΟΖ εξέφρασε ο Υπουρ-
γός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, σε συνά-
ντηση την Δευτέρα στο Υπουργείο Άμυ-
νας με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Penny 
Mordaunt. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Υπουργείου Άμυνας, ο κ. Αγγελίδης 
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την κ. 
Mordaunt σχετικά με τις παράνομες και 
εχθρικές ενέργειες της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις 
οποίες παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της Κύπρου, το διεθνές και ευρω-
παϊκό δίκαιο, αλλά και το Δίκαιο της Θά-
λασσας, θέτοντας παράλληλα σε άμεσο 
κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρης της 
Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης των δύο Υπουρ-
γών και στην παρουσία αντιπροσωπειών 
των δύο Υπουργείων, συζητήθηκαν θέ-
ματα διμερούς συνεργασίας στον τομέα 
ασφάλειας και άμυνας, και ανταλλάχθη-
καν απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη και εμβάθυνση της συνεργασίας τους, 
σύμφωνα και με το Μνημόνιο Συνεργα-
σίας που υπογράφηκε πρόσφατα.


