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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

Αναστασιάδης για Τουρκία: ‘Δεν θα αποδεχτώ τακτικές εκβιασμού’

Γ
ια κλιμακούμενες και διεθνώς κα-
ταδικαστέες ενέργειες της Τουρκί-
ας, όπως η παραβίαση των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων εντός της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και 
των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, απειλές εναντίον της Ελλάδας 
και των γειτόνων στην Ανατολική Μεσό-
γειο, αλλά και νέες εισβολές στη Λιβύη 
και τη Συρία, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της 
Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, επισημαίνο-
ντας ότι πρόκειται για ενέργειες οι οποίες, 
αντιβαίνοντας το διεθνές δίκαιο, εντείνουν 
το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή υπονο-
μεύοντας παράλληλα τη σταθερότητα, την 
ειρήνη και την ασφάλεια.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
απηύθυνε χαιρετισμό στη διαδικτυακή τε-
λετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου 
Αποδήμων Κυπρίων, που για πρώτη φορά 
φέτος δεν πραγματοποιήθηκε διά της φυ-
σικής παρουσίας, αλλά μέσω τηλεδιάσκε-
ψης.
«Όπως ακριβώς έχω κατ’ επανάληψη υπο-
στηρίξει, ο μόνος τρόπος να σταματήσουν 
και να αποφευχθούν νέες ανάλογες εντά-
σεις, είναι η υιοθέτηση επιτέλους μίας 
αποφασιστικής στάσης η οποία, μέσω των 
κατάλληλων μέτρων, θα επιφέρει κόστος, 
ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν είναι 
δυνατόν η Τουρκία να συνεχίσει να δρα 
ανενόχλητη στην περιοχή», τόνισε.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις 
επαφές του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν και τις κοινές διαπιστώσεις 

τους ότι «θα ήταν σημαντικό λάθος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει την ασφά-
λεια στην Ανατολική Μεσόγειο στα χέρια 
άλλων παραγόντων, ενώ εκείνοι που πα-
ραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υφί-
στανται κυρώσεις».
«Εκείνο για το οποίο επιθυμώ να σας δι-
αβεβαιώσω από τη δική μας πλευρά, εί-
ναι ότι ο αγώνας μας αφορά, ως άλλωστε 
έχουμε πολλάκις αποδείξει, την ειρηνική 
επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Αγώ-
νας, ο οποίος νομιμοποιείται στη βάση των 
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και 
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας και είναι σύμφωνος τις αρχές και τις 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας 
η Κύπρος είναι ισότιμο μέλος», προσέθεσε.
«Κύριο μέλημά μας», συνέχισε ο Κύπριος 
Πρόεδρος, «είναι να επιτύχουμε μία λύση 
η οποία θα δημιουργεί ένα κράτος ανεξάρ-
τητο και κυρίαρχο, απαλλαγμένο από τις 
όποιες αναχρονιστικές εγγυήσεις, την πα-
ρουσία κατοχικών στρατευμάτων, αλλά και 
τη στρατιωτική παρουσία τρίτων χωρών. 
Λύση, η οποία θα διασφαλίζει και θα κατο-
χυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέ-
ποντας στο σύνολο των νόμιμων πολιτών 
της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων, να συμβιώσουν και να συνδημι-
ουργήσουν μέσα σε συνθήκες ευημερίας, 
ανάπτυξης, ασφάλειας και ειρήνης».
Και κατέληξε: «Αυτές ακριβώς οι συνθήκες 
προκύπτουν μέσα από τις προτάσεις που 
ανέκαθεν καταθέτουμε στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, σεβόμενοι τις ευαι-

σθησίες των Τουρκοκύπριων συμπατριω-
τών μας και προκρίνοντας τις απαραίτητες 
δικλείδες ασφαλείας για τους Ελληνο-
κύπριους. Δεδομένης της δικής μας ειλι-
κρινούς πρόθεσης και θέσης, εκείνο που 
αναμένεται είναι επιτέλους η τουρκική και 
η τουρκοκυπριακή πλευρά να επιδείξουν 
την ίδια με εμάς απαραίτητη πολιτική απο-
φασιστικότητα και εποικοδομητική στάση, 
χωρίς να θέτουν τις όποιες προϋποθέσεις. 
Πρέπει να τονίσω ότι, πέραν της κατάλλη-
λης προετοιμασίας και της απαιτούμενης 
συνεργασίας που θα διασφαλίσουν τη θε-
τική έκβαση των διαπραγματεύσεων, εκεί-
νο που επίσης απαιτείται είναι η Τουρκία 
σεβόμενη τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, να τερματίσει τις 
όποιες προκλητικές ενέργειες, στις οποίες 
επανειλημμένα προβαίνει το τελευταίο δι-
άστημα εισβάλλοντας παράνομα στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ την ίδια 
στιγμή απειλεί πως θα εποικήσει παράνομα 
την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. 
Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σε καμία 
των περιπτώσεων δεν θα αποδεχθώ τακτι-
κές εκβιασμού και την όποια υπό απειλών 
διαπραγμάτευση όσον αφορά το Κυπρια-
κό ζήτημα. Την ίδια στιγμή, σεβόμενος τις 
δίκαιες απαιτήσεις του προσφυγικού κό-
σμου αλλά και την αξιοπρέπεια ολόκληρου 
του λαού σε καμία των περιπτώσεων, δεν 
πρόκειται να θέσω ενώπιον του την όποια 
πρόταση λύσης η οποία δεν θα δικαιώνει 
τις προσδοκίες του και δεν θα αποκαθιστά 
τα αναφαίρετα δικαιώματά του».

Ξεκίνησε την κάθοδο 
για την κυπριακή ΑΟΖ 
το Barbaros
Πλώρη για την κυπριακή 
ΑΟΖ  έβαλε λίγο μετά τις 
20:00 την Τετάρτη το ερευ-
νητικό σκάφος Barbaros 
το οποίο σύμφωνα με 
την τουρκική Navtex που 
εκδόθηκε την Τρίτη  θα 
πραγματοποιήσει έρευνες 
νοτιοανατολικά του κόλ-
που της Αμμοχώστου.
Η κίνηση του Barbaros 
επιβεβαιώνεται και από 
το σύστημα εντοπισμού 
των πλοίων marinetraffic, 
όπου διακρίνεται να έχει 
βγει από το λιμάνι που 
βρισκόταν, χωρίς ωστόσο 
να δηλώνεται ο τελικός 
προορισμός του. Προα-
ναγγελθείσα εκ νέου κά-
θοδος του Barbaros στα 
κυπριακά θαλασσοτεμάχια 
2,3 και 13 για παράνομες 
σεισμογραφικές έρευνες 
και κυρίως η συνεχιζόμενη 
γεωτρητική δραστηριότητα 
του Γιαβούζ, σε συνάρτηση 
με την υποτονική αντίδρα-
ση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, προκαλούν δυσφορία 
η οποία φαίνεται και στις 
δηλώσεις κυβερνητικών 
αξιωματούχων.


