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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

Ρώσος Πρέσβης: Στο πλευρό της Κύπρου στο Κυπριακό 
η Ρωσία, δεν επηρεάζουν οι σχέσεις με Τουρκία

Η 
Ρωσία είναι πάντοτε στο πλευρό του λαού 
της Κύπρου στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρέ-
σβης της Ρωσίας στη Λευκωσία Στάνισλαβ 
Οσάτσι την Τετάρτη, σημειώνοντας παράλ-

ληλα ότι οι σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία 
δεν επηρεάζουν την στάση της στο Κυπριακό.
Ο κ. Οσάτσι ο οποίος απαντούσε σε ερωτήσεις μετά 
από συνάντηση που είχε με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρο 
Κυπριανού, ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία ανησυχεί 
για τις επιδιώξεις των Αμερικανών στην Κύπρο με 
αναφορά στο νομοσχέδιο Menendez - Rubio, εκφρά-
ζοντας την ελπίδα ότι οι διπλωματικές σχέσεις Κύ-
πρου – Ρωσίας οι οποίες αναπτύσσονται εδώ και 60 
χρόνια «θα επιτρέψουν να ξεπεράσουμε τις δυσκο-
λίες».
Στις δηλώσεις του ο κ. Οσάτσι ανέφερε σε σχέση με 
την συζήτηση που είχε με τον κ. Κυπριανού ότι η κα-
τάσταση διεθνώς γενικά «είναι δύσκολη».
«Εμείς και η Κύπρος προσπαθούμε να συμβάλλουμε 
στην βελτίωση αυτής της κατάστασης. Συμφωνήσαμε 
ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε 
αυτό τον τομέα», είπε.
Πρόσθεσε ότι «συζητήσαμε και διμερή μας θέματα 
και το Κυπριακό».
«Είμαστε πάντα στο πλευρό του λαού της Κύπρου 
πάνω σε αυτό το θέμα», σημείωσε ο Πρέσβης της Ρω-
σίας στην Κύπρο. «Υποστηρίξαμε και θα υποστηρί-
ζουμε τις προσπάθειες του κυπριακού λαού να λυθεί 
αυτό το δύσκολο θέμα», πρόσθεσε.
Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι «θα πάμε μπροστά 
στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων έχοντας  
υπόψη πως σύντομα θα πρέπει να γιορτάσουμε και 

τα εξήντα χρόνια από την εγκαθίδρυσης αυτών των 
διπλωματικών μας σχέσεων».
Ενημέρωσε ότι έχει επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα 
εορτασμών, προσθέτοντας όμως ότι ο «κορωνοϊός 
μας εμποδίζει να αρχίσουμε τώρα, θα αρχίσουμε αρ-
γότερα».
Σε ερώτηση αν νοιώθει ότι υπάρχει μετατόπιση της 
Κύπρου στις διμερείς σχέσεις και αν αυτό τον ανησυ-
χεί απάντησε ότι «βεβαίως, δεν μπορεί να μην ανη-
συχεί εμάς αυτό το νομοσχέδιο Menendez – Rubio 
και αυτό που επιδιώκουν οι Αμερικανοί εδώ στην 
Κύπρο».
«Εμείς ελπίζουμε ότι οι διμερείς μας σχέσεις που 
αναπτύξαμε και αναπτύσσονται εδώ και 60 χρόνια 
θα επιτρέψουν να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες», 
ανέφερε ο κ. Οσάτσι.
Σε ερώτηση αν οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία 
επηρεάζουν την στάση της στο Κυπριακό απάντησε 
ότι «έχω ακούσει πολλές φορές ότι οι σχέσεις μας με 
την Τουρκία μπορεί να επηρεάσουν την τοποθέτησή 
μας στο Κυπριακό. Δεν είναι σωστό αυτό».
Με την Τουρκία, συνέχισε, «έχουμε δικές μας διμε-
ρείς σχέσεις που δεν είναι και τόσο εύκολες, μα ανα-
πτύσσονται με πολλή δυσκολία. Έχουμε τώρα διαφω-
νίες με την Τουρκία και στην Συρία και στη Λιβύη».
«Ελπίζουμε πως θα αναπτυχθούν και αυτές οι σχέ-
σεις, όμως αυτό δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το 
Κυπριακό», σημείωσε.  
«Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για 
σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τις χώρες μας, 
αλλά και τον πλανήτη ευρύτερα», ανέφερε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ στις δικές του δηλώσεις.

Πίλλι: Να μηδενιστούν για 14 μέρες 
τα κρούσματα στην ε/κ πλευρά και 
μετά να ανοίξουν τα οδοφράγματα
Στην ε/κ πλευρά η πανδημία συνεχίζεται και 
εάν αυτό συμβαίνει μέχρι τις 8 Ιουνίου, τα 
οδοφράγματα δεν θα ανοίξουν, δήλωσε ο 
«υπουργός υγείας», Αλί Πιλλί λέγοντας ότι 
σκέφτονται την υγεία του «λαού» και εάν η 
κατάσταση στην ε/κ πλευρά είναι όπως σή-
μερα, «δεν είμαστε υπέρ της επαναλειτουργί-
ας των οδοφραγμάτων. Εάν στην ε/κ πλευρά 
μηδενιστούν τα κρούσματα, όπως σε εμάς, 
και περάσουν 14 ημέρες, τότε θα τα ανοίξου-
με».
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. 
Πιλλί προέβη σε δηλώσεις σε τηλεοπτική εκ-
πομπή στον «Μπαϊράκ» όπου ρωτήθηκε για 
το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει και στις δύο 
κοινότητες να υπάρχει ένα κοινό σημείο, μια 
κοινή κατάσταση, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για το πότε θα αρχίσουν οι πτή-
σεις, ο κ. Πιλλί είπε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει 
ακόμα. Όταν ξεκαθαρίσει, συνέχισε, θα θέ-
σουν και τις προϋποθέσεις γι’ αυτό. Σημείωσε 
ωστόσο ότι όσοι «πολίτες» του ψευδοκράτους 
έρχονται από τον Ιούνιο στα κατεχόμενα θα 
είναι υποχρεωτικό να τηρούν την καραντίνα 
των 14 ημερών (σπίτι τους).
Ο κ. Πιλλί μίλησε για επιτυχία που ανήκει σε 
όλους, το γεγονός ότι τα κρούσματα κορωνο-
ϊού στα κατεχόμενα ήταν τόσο λίγα και σημεί-
ωσε ότι εδώ και 39 ημέρες δεν εντοπίστηκε 
κανένα θετικό κρούσμα. Συνέστησε όμως την 
χρήση μάσκας, την τήρηση της κοινωνικής 
απόστασης και των κανόνων υγιεινής.


