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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

138 Norton St, Leichhardt 

Είσοδος με φαγητό $ 55
Τηλ. 0427316888

Οι καταξιωμένοι μουσικοί Μιχάλης Πλατύρραχος, Γιώργος 
Αποστολίδης και Χριστίνα Μπακιέλλα θα σας προσφέρουν ένα 
πλούσιο ρεπερτόριο με μουσική και τραγούδια απ΄όλη την Ελλάδα αλλά 
και από τις αλησμόνητες σκλαβωμένες πατρίδες. 

Σήμερα που ο Ελληνισμός δοκιμάζεται εκ νέου, ελάτε να τραγουδήσουμε 
την αθάνατη Ελλαδα.
 
Για κλείσιμο θέσεων επικοινωνείστε: με τo τηλέφωνo: 0427316888

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κυριακή, 04 Οκτωβρίου
στις 6 μ.μ.. 

Μιχάλης ΠλατύρραχοςΓιώργος Αποστολίδης Χριστίνα Μπακιέλλα

Πορεία υπέρ της 
Αρμενίας και του λαού 
της στη Λευκωσία

ΠτΔ: Η Τουρκία πρέπει να τερματίσει κάθε παράνομη ενέργεια 

Πορεία υπέρ της Αρμενίας και του 
λαού της και κατά της Τουρκίας και 
του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη το απόγευμα στη Λευκω-
σία.
Αρμένιοι που διαμένουν στην Κύπρο 
αλλά και πολλοί Κύπριοι διαδήλωσαν 
κατά των πολεμικών συγκρούσεων 
στον θύλακα του Ναγκόρνο-Καρα-
μπάχ και υπέρ της ειρήνης.
Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Το 
Αρτσαχ είναι Αρμενία», «Κύπρος -Πό-
ντος-Αρμενία όχι άλλη γενοκτονία» 
και «Έξω οι Τούρκοι από τη Κύπρο 
και την Αρμενία», οι διαδηλωτές δι-
αδήλωσαν έξω από τις πρεσβείες της 
Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Γαλλίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 
οργανωτές επέδωσαν ψήφισμα στις 
πρεσβείες των τριών χωρών μονίμων 
μελών του Συμβουλίου Ασφαλεία του 
ΟΗΕ, ζητώντας να μεσολαβήσουν 
προς το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία 
για κατάπαυση του πυρός και αποφυ-
γή περαιτέρω θανάτων αμάχων.
Στην πορεία συμμετείχαν και μέλη 
κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Να σημειωθεί ότι κατά την πορεία οι 
συμμετέχοντες τηρούσαν τα πλείστα 
από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
δήλωσε ότι είναι απαραίτητο η Τουρκία να παρα-
μερίσει τις όποιες υπέρμετρες αξιώσεις σε βάρος 
της ελληνοκυπριακής πλευράς, ως επίσης να τερ-

ματίσει κάθε παραβίαση και παράνομη ενέργεια επί του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και των θαλάσσιων 
ζωνών της ως πολλάκις έχει διαμηνύσει.
«Είναι η μόνη οδός ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι συν-
θήκες, οι οποίες σύντομα θα μας κατευθύνουν στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων, για να συζητήσουμε στη βάση 
ενός δομημένου διαλόγου τη λύση που θα οδηγεί στον 
τερματισμό της απαράδεκτης κρατούσας κατάστασης, την 
αποκατάσταση της ειρήνης στην Κύπρο και την αρμονική 
συμβίωση όλων των νόμιμων κατοίκων της», είπε.
Σε χαιρετισμό του στην τελετή αποκαλυπτηρίων του μνη-
μείου «Μαθητιώσας Νεολαίας» στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
που διαβάστηκε από τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομο 
Προδρόμου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι είναι 
απαραίτητο η λύση να εδράζεται και να σέβεται απόλυτα 
τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και τις αρχές και αξίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
«Την ίδια στιγμή, είναι απαραίτητο η λύση να διασφαλίζει 
την πλήρη κυριαρχία της πατρίδος μας, μακράν εξαρτήσε-
ων από τρίτες χώρες ή παρουσίας κατοχικών στρατευμά-
των. Είναι σε μία τέτοια πατρίδα, ελεύθερη και επανενω-
μένη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες, 
που αξίζει να ζουν και να μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Μία 
πατρίδα στην οποία θα μπορούν μέσα σε συνθήκες αλλη-
λοσεβασμού, ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας, να 
συμβιώσουν, να συνδημιουργήσουν και να ευημερήσουν», 
πρόσθεσε.
Έχοντας πλήρη επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που μου 
αναλογεί, τόσο απέναντι στον προσφυγικό κόσμο όσο και 
ολόκληρο τον κυπριακό ελληνισμό, συνέχισε, «θέλω να 

σας διαβεβαιώσω πως είμαι αποφασισμένος, σε απόλυτη 
συνεργασία και πνεύμα ομοψυχίας με τις υπόλοιπες των 
πολιτικών δυνάμεων, να πράξω ό,τι είναι δυνατόν έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται στις παρούσες και τις μέλλουσες 
των γενεών ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον».
Εργαζόμενος προς την κατεύθυνση αυτή, είπε, θα καταβά-
λω το άπαν των δυνάμεων μου, εμμένοντας και εντείνο-
ντας τις προσπάθειες της επανέναρξης του διαλόγου, προ-
κειμένου να αποτραπούν τα τετελεσμένα που κάθε χρόνο, 
δυστυχώς, καταγράφονται εις βάρος της ελληνοκυπριακής 
πλευράς.
«Στο πλαίσιο αυτό, και ενόψει των νέων δεδομένων που 
τίθενται ενώπιον μας ύστερα από την ενεργό εμπλοκή του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ευελπιστούμε 
ότι η Τουρκία θα επιδείξει την ίδια με της δικής μας πλευ-
ράς αποφασιστικότητα και εποικοδομητική στάση, για να 
μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο Πρόεδρος είπε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Ιστορικής 
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ να ανεγείρει στο χώρο του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου παραπλεύρως της Σεβερείου Βιβλιοθή-
κης το σεπτό αυτό μνημείο, αναγνωρίζει και τιμά τη σπου-
δαία συμβολή της νεολαίας στην επίτευξη του στόχου της 
ελευθερίας και της απαλλαγής από την Αγγλική κατοχή.
Την ίδια στιγμή, σημείωσε, η γενικότερη δραστηριότη-
τα όλων των φορέων των Αγωνιστών, προβάλλοντας το 
ήθος, την πίστη, την αυτοθυσία  και το μεγαλείο των αγω-
νιστών του τόπου μας, καθοδηγεί την πνευματική πορεία 
του λαού μας, ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται 
η πατρίδα μας.
Απευθυνόμενος στους μαθητές ανέφερε ότι είναι βαρύτατη 
τιμή για κάποιον να υπηρετεί και να φοιτά στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, όπου δίδαξαν καθηγητές που διακρίθηκαν για 
το ήθος και τον επαγγελματισμό τους και φοίτησαν μαθητές 
που διέπρεψαν σε όλους τους τομείς της ζωής, στην πολιτι-
κή, τις τέχνες, τα γράμματα, τους αγώνες της πατρίδας μας.

ΚΥΠΡΟΣ


