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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:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 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.  

  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

Aegean Quartet

103 Railway Pde
Marrickville,

Django @ Camelot

Είσοδος $ 22

Τηλ. 9550 3777

Εφαρμόζονται όλα τα μέτρα της πολιτείας για προφύλαξη από την 
πανδημία.
Για κλείσιμο θέσεων επικοινωνείστε:
https://www.facebook.com/events/1218939025129447
(02) 9550 3777 Είσοδος $ 22 

BANDA POLITICA
Μουσική της Ανατολικής Μεσογείου

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου
στις 6 μ.μ. – 8:30 μ.μ. 

«Φωνάζει» για την άσκηση των τεσσάρων χωρών ο Τατάρ
Ο «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ερσίν Τατάρ, 
άσκησε κριτική κατά της κοινής άσκησης της Κύπρου, 
της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, ισχυριζό-
μενος ότι τέτοια κίνηση αποτελεί παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου.
Η ακτογραμμή της Τουρκίας στην περιοχή, είπε, 
εκτείνεται στα 1800 χιλιόμετρα, ενώ και το ψευδο-
κράτος έχει ακτογραμμή, όπως υποστήριξε, και πρό-
σθεσε ότι αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Είπε ακόμη ότι η ε/κ διοίκηση, όπως αποκάλεσε την 
Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπογράφει ή 
να είναι μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας ή συνεται-
ρισμού χωρίς την συγκατάθεση της τ/κ πλευράς που 
είναι ένα από τα δύο ίσα μέρη στο νησί.
Ανέφερε ότι η Κύπρος έχει τρεις εγγυήτριες δυνάμεις 
και μόνο αυτές έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στην 
περιοχή, και όχι η Γαλλία ή άλλη χώρα.
«Γιατί να κάνουν αυτή την άσκηση έτσι ξαφνικά; Τί 

προσπαθούν να αποδείξουν; Μήπως να δοκιμάσουν 
πώς να νικήσουν την Τουρκία σε περίπτωση πολέ-
μου; « ρώτησε. Μια πολεμική σύρραξη δεν θα είναι 
υπέρ κανενός, εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης, είπε.
Διερωτήθηκε ποια είναι τα κίνητρα πίσω από την 
παρουσία της Γαλλίας και της Ιταλίας στην περιοχή, 
λέγοντας ότι η εγγύτητα της Τουρκίας στο νησί και η 
επιρροή της δεν τίθεται αμφισβήτησης.
Ισχυρίστηκε ότι κάποιες χώρες της ΕΕ εργάζονται 
για να αποδυναμώσουν την Τουρκία στην Ανατολική 
Μεσόγειο και  ότι αυτές οι ενέργειες, υπό την ηγεσία 
της Ελλάδας και των Ε/κ, όπως είπε, είναι σε αντίθε-
ση με το δίκαιο και τους νόμους.
Το ηθικό του ψευδοκράτους, συνέχισε, έχει αναπτε-
ρωθεί μετά την ανακάλυψη φυσικού αερίου από την 
Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα και κατέληξε λέγοντας 
«ελπίζω να έχουμε την ίδια επιτυχία και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο».

Νέο διάταγμα για εκδηλώσεις, 
συναθροίσεις και χρήση 
μάσκας από το υπουργείο 
Υγείας της Κύπρου

Σε πλήρη εξέλιξη η «ΕΥΝΟΜΙΑ» με γυμνάσια και ξεκάθαρα μηνύματα

Νέο διάταγμα με σκοπό τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του ιού COVID-19, την προστασία της 
δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθα-
νής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από 
τυχόν διασπορά του ιού, εξέδωσε την Τετάρτη 
ο υπουργός Υγείας της Κύπρου, Κωνσταντίνος 
Ιωάννου, με ισχύ ως τις 15 Ιανουαρίου 2021.
Συγκεκριμένα, με το νέο διάταγμα απαγορεύ-
ονται οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 
διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια 
πανηγύρια και φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιω-
τικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
που καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες, 
τις οποίες εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο.
Εξάλλου, το νέο διάταγμα επιτρέπει την παρου-
σία και τις συναθροίσεις προσώπων σε οικίες 
και/ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους 
συνάθροισης και/ή άλλους χώρους, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες εκδί-
δει το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι οι συνα-
θροιζόμενοι δεν υπερβαίνουν τα 50 άτομα ανά 
οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των 
ανήλικων παιδιών.
Σημειώνεται ότι από τον παρόντα Κανονισμό 
εξαιρούνται οι χώροι εστίασης, αίθουσες δεξιώ-
σεων, συνεδριών και εκδηλώσεων, υπαίθρια και 
κλειστά θέατρα, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι 
χώροι καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγί-
ες, τις οποίες εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.

Σ
άρκα και οστά έλαβε την Τετάρτη επισήμως, 
η Πρωτοβουλία Τετραμερούς Συνεργασίας 
Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας και Κύπρου, για 
κοινή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με 

την έναρξη της ευρείας κλίμακας πολυεθνικής στρα-
τιωτικής άσκησης με την συμβολική ονομασία «ΕΥ-
ΝΟΜΙΑ».  Η τριήμερη άσκηση, βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη από το πρωί σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή που 
δεσμεύθηκε νοτίως της Κύπρου. Σε πλήρη σχηματι-
σμό μάχης τέθηκαν Γαλλικές, Ελληνικές και Ιταλικές 
φρεγάτες, συνεπικουρούμενες από σκάφης της Διοί-
κησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς .  Τρία γαλλικά 
μαχητικά Rafale και δυο ελληνικά F16 πραγματοποί-

ησαν πρωινές και απογευματινές εξόδους από την αε-
ροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Το πρωί συμ-
μετείχαν σε γυμνάσια σε συνεργασία με τα πολεμικά 
πλοία, ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν αεροπο-
ρικές προσβολές σε χερσαίους στόχους, με την αντια-
εροπορική ομπρέλα της Εθνικής Φρουράς να τίθεται 
σε πλήρη ανάπτυξη και ετοιμότητα. 
Η άσκηση διεξάγεται υπό την εποπτεία του Γενικού 
Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς και του ίδιου του 
αρχηγού της Δύναμης αντιστράτηγου Δημόκριτου 
Ζερβάκη. Το ΓΕΕΦ σε συνεργασία με τα επιτελεία και 
των άλλων συμμετεχόντων χωρών προετοίμασαν με 
απόλυτη εχεμύθεια και μεθοδικότητα όλα τα σενάρια . 


