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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

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

Ακιντζί για οδοφράγματα και συνομιλία με τον «νότο»

Ε
υχάριστο, αλλά όχι πρακτικά εφικτό, χαρακτήρισε 
ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί το ότι ο Ερ-
σίν Τατάρ εξουσιοδότησε τον λεγόμενο «υπουργό 
υγείας» του κατοχικού καθεστώτος να συζητήσει με 

τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου το θέμα των 
οδοφραγμάτων.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Ακιντζί είπε ότι 
δεν είναι πιθανόν να συμβεί και πρόσθεσε ότι σε μια πι-
θανή λύση οι δύο πλευρές θα είναι συνιστώσες πολιτείες 
και τα θέματα υγείας θα άπτονται των δύο πλευρών. «Σε 
μια τέτοια περίπτωση οι δύο υπουργοί υγείας θα μπορούν 
να προβαίνουν σε κάθε είδους συνεργασία». Αλλά, πρό-
σθεσε, αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα είναι στο πλαίσιο 
της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την υγεία που 
λειτουργία υπό την αιγίδα της «προεδρίας» να γίνουν οι 
διεργασίας και οι πολιτικές ηγεσίες, οι δύο πρόεδροι  - 
όπως είπε – με τη συναντίληψη των αρμοδίων οργάνων 
και θεσμών για θέματα ασφάλειας, την αστυνομία, την 
κυβέρνηση και το πλαίσιο αυτής όπως «πρωθυπουργός» 
και «υπεξ», να φτάσουν σε ένα σημείο για το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων.
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύ-
προ, πρόσθεσε ο Ακιντζί, οι διεθνείς φορείς έχουν ως συ-
νομιλητή τους τον «εκλελεγμένο ηγέτη» των Τ/κ και αυτό 
ισχύει και για την ε/κ πλευρά.
Η συνομιλία με τον «νότο», είπε, είτε απευθείας είτε μέσω 
των ΗΕ θα γίνει μέσω της «προεδρίας». Μαζί με τη δική 
του βούληση, νιώθω ευχαριστημένος από το γεγονός ότι 
και ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» έχει αντιληφθεί ότι έχει 
φθάσει η ώρα, φτάνει να είμαστε συγκρατημένοι και προ-
ληπτικοί», είπε.Υπενθύμισε ότι τις τελευταίες δύο μέρες 
έχει εντοπιστεί μόνο ένα κρούσμα κορωνοϊού στις ελεύθε-
ρες περιοχές και ευχήθηκε όπως σύντομα μηδενιστούν τα 
κρούσματα. Ο Μουσταφά Ακιντζί απαντούσε σε ερωτήσεις 

δημοσιογράφων για τις δηλώσεις νωρίτερα επί του θέμα-
τος από τους Τατάρ και Πιλλί. Και οι δύο πλευρές έζησαν 
μια πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας του αγώνα για κατα-
πολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, 
είπε προσθέτοντας ότι μπορούν να είναι αισιόδοξοι τώρα, 
αφού εδώ και ένα μήνα δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε 
κρούσμα κορωνοϊού στην τ/κ πλευρά. «Όμως και πάλι συ-
νεχίζουμε να το λέμε αυτό κατά ένα συγκρατημένο τρόπο. 
Δεν χρειάζεται να επικρατεί πανικός σε κανένα επίπεδο, 
όμως και πάλι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι».
Υποστηρίζοντας ότι σε όλη αυτή την διαδικασία βρισκόταν 
σε επαφή με τη «νότια» Κύπρο, κατά την έκφρασή του, και 
είχε έλθει σε επαφή μερικές φορές με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι συζήτησαν τόσο το θέμα 
της διέλευσης προς το «νότο» των 1,500 Τ/κ εργαζομένων 
στις ελεύθερες περιοχές, όσο και το θέμα των φοιτητών 
και μαθητών. Σε γενικές γραμμές, πρόσθεσε, συμφώνη-
σαν ότι για το θέμα του ανοίγματος των οδοφραγμάτων 
είναι πολύ σημαντικό, αντί να ληφθούν μονομερείς απο-
φάσεις, να ληφθούν αποφάσεις από κοινού.
Ήταν, συνέχισε, η «ε/κ διοίκηση» που προχώρησε μονο-
μερώς σε κλείσιμο των οδοφραγμάτων προτού καν εισέλ-
θει η πανδημία στο νησί και εξέφρασε τη θέση ότι όπως 
τότε έτσι και τώρα είναι της άποψης ότι αυτό δεν χρει-
αζόταν να γίνει, υπογραμμίζοντας ότι και η Δικοινοτική 
Επιτροπή για την Υγεία δεν είχε εκφράσει θέση προς αυτή 
την κατεύθυνση.
Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για να υπάρξει συνεργασία 
όχι μόνο στο θέμα του ανοίγματος των οδοφραγμάτων 
αλλά και σε διάφορα άλλα ζητήματα, ο Μουσταφά Ακιντζί 
ανέφερε ότι είναι ευχάριστο το ότι ο «πρωθυπουργός», ο 
οποίος αντιδρούσε ακόμη και για το ζήτημα των φαρμά-
κων, σήμερα αναζητεί τρόπους συνεργασίας για αυτό το 
θέμα.

Γ’ φάση άρσης των 
περιορισμών: Από 9 Ιουνίου 
ανοίγουν τα αεροδρόμια
Το σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης για 
τη σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων στις πτήσεις από και προς τα αε-
ροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς 
και για την επαναλειτουργία των ξενοδο-
χείων, τέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης 
της οποίας προέδρευσε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. 
Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας άνοι-
ξαν τα χαρτιά τους ενώπιον του Προέ-
δρου και εφτά Υπουργών, σχετικά με τις 
φάσεις για το άνοιγμα των αεροδρομί-
ων, την κατηγοριοποίηση χωρών προς 
ελευθεροποίηση των πτήσεων, και τον 
καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσε-
ων για κάθε κατηγορία. 
Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος, Παναγιώτης Σεντώνας τόνισε ότι 
«αποφάσεις τόσο για το σχέδιο δράσης 
επαναλειτουργίας των αεροδρομίων όσο 
και για την επαναδραστηριοποίηση των 
ξενοδοχείων θα ληφθούν από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο μεθαύριο, Παρασκευή». 
Οι πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν 
ότι τα κυπριακά αεροδρόμια θα ανοί-
ξουν τις πύλες τους για το ταξιδιωτικό 
κοινό στις 9 Ιουνίου, οπότε και θα επι-
τρέπονται τα ταξίδια από και προς συ-
γκεκριμένες χώρες τις οποίες θα προ-
τείνει η επιστημονική επιτροπή αφού 
πρώτα αξιολογήσει την επιδημιολογική 
τους εικόνα


