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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:
3/98 Market Street Condell Park NSW 2200  

Tel.:  97073408, 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

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. 

Λωξάντρα

Ας ανεβούµε και λίγο στα ψηλά κορφοβούνια 
του Ψηλορείτη µε την σκέψη και την ψυχή µας 

εκεί όπου βρίσκεται το εκκλησάκι 
του Τιµίου Σταυρού στις 14 Σεπτεµβρίου...

244 Rocky Point Rd, Ramsgate

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019 
στις 7 μ.μ. – 12 π.μ.

Ένα βράδυ κρητικής μουσικής που παρουσιάζεται στην αυθεντική της μορφή, με τη χρήση
παραδοσιακών μουσικών οργάνων από την Κρήτη: Λύρα, λυράκι, βιολόλυρα, μαντολίνο, μπουλγαρί.

Σκοπός της βραδιάς είναι να καθιερώσει κατά τακτά χρονικά διαστήματα μια συγκέντρωση από Κρήτες
μουσικούς που ζουν και δραστηροποιούνται στο Σύδνευ που θα παρουσιάζουν το ταλέντο και 

τη γνώση τους.
Ευπρόσδεκτοι και όλοι οι λάτρεις της αυθεντικής κρητικής μουσικής.
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platirahos

«Aποσχιστική πράξη» η πρόθεση 
Τουρκίας για «Γενικό Προξενείο» 
Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την εκφρασθεί-
σα πρόθεση της Τουρκίας για άνοιγμα «Γενικού Προ-
ξενείου» της Τουρκίας στην Αμμόχωστο, όπως διατυ-
πώθηκε μέσα από δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών 
της Τουρκίας κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο πλαίσιο 
της παράνομης επίσκεψης του στην Κύπρο στις 8-9 Σε-
πτεμβρίου 2019.  Σε ανακοίνωση αναφέρετια ότι « η 
πιο πάνω πρόθεση αποτελεί μία ακόμη πολύ σοβαρή 
αποσχιστική πράξη, κατά παράβαση των σχετικών ψη-
φισμάτων του ΟΗΕ, ειδικότερα του ψηφίσματος 550 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο μεταξύ άλλων 
«καταδικάζει όλες τις αποσχιστικές ενέργειες, περιλαμ-
βανομένης της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ 
της Tουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, κηρύσ-
σει αυτές παράνομες και άκυρες και ζητά την άμεση ανά-
κλησή τους» και έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες 
προκλητικές ενέργειες κατά το τελευταίο διάστημα από 
πλευράς της Τουρκίας και «αξιωματούχων» του κατοχι-
κού καθεστώτος σε σχέση με την Αμμόχωστο, αλλά και 
γενικότερα. Αυτή η συμπεριφορά είναι δηλωτική μιας 
προσπάθειας εκ μέρους της Τουρκίας που στόχο έχει 
την πρόκληση νέων απαράδεκτων τετελεσμένων και την 
υπονόμευση της προοπτικής επανέναρξης της διαδικα-
σίας για το Κυπριακό στο πλαίσιο της αποστολής Κα-
λών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να αντι-
μετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλητικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας, προβαίνοντας σε όλες τις δέουσες 
ενέργειες για αποτροπή τους. Παράλληλα, θα συνεχίσει 
να εργάζεται με στόχο την επιτυχία της εν εξελίξει προ-
σπάθειας για δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για 
επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό απ’ εκεί 
όπου διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά».

ΚΕ: Ο Τσαβούσογλου δεν κρύβει 
ότι ποδηγετεί την Τ/κ κοινότητα

Ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεν κρύβει ότι 
ποδηγετεί την Τ/κ κοινότητα ανέφερε 
σε γραπτή δήλωση του ο Κυβερνητικός 

Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.
Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση
Οι σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερι-
κών της Τουρκίας, καθώς και όλες οι ενέργειές 
του στη διάρκεια της παράνομης επίσκεψης που 
πραγματοποιεί στα κατεχόμενα, δείχνουν πέραν 
πάσης αμφιβολίας την ευθύνη της Τουρκίας για 
τη στασιμότητα που παρατηρείται στο Κυπριακό, 
καθώς και μια εντελώς προκλητική στάση που 
σκοπό έχει να δυναμιτίσει το κλίμα και εδνεχο-
μένως να αποτρέψει την προσπάθεια του Γ.Γ. των 
Η.Ε. για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων.
Με τις τοποθετήσεις του, ο κ. Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου δεν κρύβει ότι ποδηγετεί την τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα και ταυτόχρονα αποπειράται 
να ναρκοθετήσει την όλη προσπάθεια για επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς να παραλεί-
πει να προσπαθεί με τρόπο εντελώς ανυπόστατο 
να αποδώσει υπαιτιότητα στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά.
Η αξίωση ότι θα πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά να αποδεχτεί εκ των προτέρων τις ανεδαφι-
κές τουρκικές αξιώσεις σχετικά με συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων που θα σημαίνει και πλήρη 
έλεγχο του κράτους, είναι το ακριβώς αντίθετο 
της πολιτικής βούλησης για δημιουργικές δια-
πραγματεύσεις και συνιστά μια ωμή απόπειρα 

να προκαταλάβει τις συνομιλίες. Πρέπει όμως 
να υπογραμμιστεί ότι οι προσβλητικές αναφορές 
του στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
το μόνο που μπορεί να επιτύχουν είναι να εκθέ-
τουν την Τουρκία. Με τέτοιες αναφορές σαν αυτές 
που προβάλλει ο κ. Τσαβούσογλου, είναι σαν να 
ομολογεί η τουρκική κυβέρνηση ότι βρίσκεται εν 
αδίκω και γι’αυτό επινοεί τον δόλο. Σίγουρα πά-
ντως εμφανίζεται ανέτοιμη να συνδιαλλαγεί στη 
βάση του διεθνούς δικαίου και των κοινώς παρα-
δεκτών κανόνων διεθνούς συμπεριφοράς.
Ταυτόχρονα απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις 
επιτηδευμένες προσπάθειες του Τούρκου Υπουρ-
γού να προκαλέσει ρήγματα στο εσωτερικό της 
ελληνοκυπριακής πλευράς με διάφορες υπόνοιες 
και ανυπόστατους ισχυρισμούς.
Εξαιρετικά αντιπαραγωγική είναι και η απόπει-
ρα της τουρκικής πλευράς, για μια ακόμα φορά, 
να εκτρέψει τη διαπραγματευτική διαδικασία που 
απαιτείται για την επίλυση του Κυπριακού σε συ-
ζήτηση επί των σφετεριστικών αξιώσεων της ένα-
ντι του φυσικού πλούτου της Κύπρου.
Το ζητούμενο εξακολουθεί να είναι να εγκαταλεί-
ψει η Τουρκία αυτή την άγονη επιθετική συμπε-
ριφορά και να συγκατατεθεί στην κατεύθυνση της 
συνεννόησης που προέκυψε κατά την πρόσφατη 
συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με 
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και στη βάση της οποίας 
γίνονται και οι διαβουλεύσεις με τα Η.Ε., προκει-
μένου να καταλήξουμε σε Όρους Αναφοράς και 
επανέναρξη διαπραγματεύσεων.


