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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
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Μελβούρνη
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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: Το Κυπριακό, το 2004, 
οι Τουρκοκύπριοι και η ΕΕ

Π
αρατηρούμε ότι όταν οι 
Τουρκοκύπριοι επιδει-
κνύουν βούληση για λύση 
του Κυπριακού ανοίγουν 

γι’ αυτούς οι πόρτες στις διεθνείς 
πλατφόρμες, δήλωσε ο κατοχικός 
ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου των Καϊχάν 
Καράτζα και Δρ. Μεχμέτ Τσαγλάρ 
με τίτλο «Κύπρος: Ο οικογενειακός 
καβγάς της Ευρώπης», στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι συζητήσεις 
για την Κύπρο στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης κατά την περίοδο 1950-
1974. Σύμφωνα με την «Βατάν», ο 
Ακιντζί είπε ότι μετά το δημοψήφι-
σμα το 2004 είχαν την ευκαιρία να 

βρεθούν στην Κοινοβουλευτική Συ-
νέλευση του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης προσθέτοντας ότι «κατά την πε-
ρίοδο μετά τις προσπάθειες για το 
Σχέδιο Ανάν δεν κατέστη δυνατό να 
τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις που 
μας δόθηκαν. Δεν έγιναν όλα που 
υποσχέθηκαν ειδικά οι θεσμοί της 
οι θεσμοί της Ευρώπης εντός του 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί».
Ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ακόμα 
ότι χαροποιεί το γεγονός ότι μετά το 
2004 οι Τουρκοκύπριοι έχουν έστω 
και περιορισμένο δικαίωμα λόγου 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα 
πάρουν αυτό που δικαιούνται όχι 
μόνο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
αλλά και σε όλες τις διεθνείς πλατ-
φόρμες.
«Πρέπει να αγωνιζόμαστε γι’ αυτό 
χωρίς να απομακρυνόμαστε από 
την βούληση για λύση, χωρίς να 
βαριόμαστε, χωρίς να κουραζόμα-
στε. Όταν απομακρυνόμαστε από 
την βούληση για λύση παρατηρή-
σαμε ότι εδραιώνεται η εκπροσώ-
πηση των Ελληνοκυπρίων μόνων 
τους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
είναι ένα παράδειγμα γι’ αυτό. Αυτό 
δεν είναι αποδεχτό», ανάφερε σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα.

Υποχρεωτικό τεστ με ίδια έξοδα 
στην Κύπρο για όσους επιβάτες 
καταφθάνουν από χώρες κατηγορίας Γ

TUI Βρετανίας: Ακυρώνει τα ταξίδια της στην Κύπρο μέχρι και τις 23 Αυγούστου

Υποχρεωτική μοριακή εξέταση για τη νόσο 
COVID-19, με 48ωρο αυτοπεριορισμό και 
μάλιστα με ίδια έξοδα επιβάλλει η Κύπρος 
στους πολίτες που καταφθάνουν από χώρες 
που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ.
Το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης 
πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy.
Ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται εφόσον το 
αποτέλεσμα της επαναληπτικής εργαστηρια-
κής εξέτασης είναι αρνητικό.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το 
περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα (Αρ. 30, 
παράγραφος 2.8 (α)) του 2020, επιτρέπεται 
η είσοδος στη Δημοκρατία από χώρες Κα-
τηγορίας Γ μόνο καθορισμένων κατηγορι-
ών πολιτών που μπορούν να επιλέξουν να 
υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο για την 
νόσο COVID-19 κατά την άφιξή τους στην 
Κύπρο ή να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό 
RT-PCR COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα 
το αργότερο 72 ώρες προ της αναχώρησης. 
Αν η περίοδος διαμονής τους στη Δημοκρα-
τία υπερβαίνει τις 4 μέρες, τα πρόσωπα αυτά 
οφείλουν να παραμένουν σε καθεστώς περι-
ορισμού για 14 μέρες.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των κρατών που 
εμπίπτουν στην κατηγορία Γ ανήκουν 5 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Πορτογαλία, 
Σουηδία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία) καθώς 
και οι Αλγερία, Σερβία, Μαυροβούνιο.

Έως τις 23 Αυγούστου παρέτεινε ο βρετανικός βρα-
χίονας του οργανωτή ταξιδίων TUI, τα ταξίδια από 
βρετανικά αεροδρόμια προς Κύπρο.
Αν και η Κύπρος βρίσκεται στην «πράσινη» ταξιδιω-
τική λίστα των βρετανικών αρχών, οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες επικαλούνται την επιβάρυνση της υπο-
χρέωσης αρνητικού τεστ για τον κορωνοϊό έως 72 
ώρες πριν το ταξίδι ως ανασταλτικό παράγοντα για 
τους Βρετανούς τουρίστες.
«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται θα έχουν τη δυ-

νατότητα να τροποποιήσουν τις διακοπές τους δω-
ρεάν και να λάβουν κίνητρο για νέα κράτηση ή να 
ακυρώσουν και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημά-
των», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η TUI.
Προσθέτει ότι η υγεία και η ασφάλεια των πελατών 
της εταιρείας και την εργαζομένων είναι η ύψιστη 
προτεραιότητα.
Σημειώνεται ότι ο άλλος μεγάλος οργανωτής τα-
ξιδιών της Βρετανίας Jet2 θα επαναρχίσει ταξίδια 
προς την Κύπρο στις 17 Αυγούστου.


