
18 ΔΙΕΘΝΗ FRIDAY 16 OCTOBER 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ

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

 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,

Camelot Lounge

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020
από τις 06.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 25.00

Τηλ. 9550 3777

Το Aegean Quartet επιστρέφει στο Camelot, παρουσιάζοντας μουσική 
από τα Ελληνικά νησιά και τις ακτές της Μικράς Ασίας με τραγούδια που 

προέρχονται από το Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Η μουσική θα παρουσιαστεί στην αυθεντική της μορφή με τη χρήση 

παραδοσιακών οργάνων όπως το Ακορντεόν, έγχορδα όπως Βιολί, Κιθάρα, 
Κρητικό Λαούτο, Ποντιακή Λύρα, Κρητική Λύρα, Μαντολίνο και κρουστά όργανα 

όπως το Τούμπερλκι και το Ντάουλι.
Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας και ηλεκτρονικά! 

https://www.stickytickets.com.au/61970/the_aegean_quartet_songs_of_the_sea_
@_camelot_lounge/buy-tickets

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 

Δημήτρης Γιαννίσης Μιχάλης Πλατύρραχος Γιώργος Αποστολίδης Μανόλης Καραντάνης

Η Κύπρος καταργεί τα «χρυσά διαβατήρια» Μάας: Υπόθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου
H Κύπρος ανακοίνωσε ότι καταργεί το πρόγραμμα 
πολιτογραφήσεων μέσω επενδύσεων που χορηγού-
σε διαβατήρια για χρήση στην ΕΕ σε πολίτες τρίτων 
χωρών, μετά από αναφορές και δημοσιεύματα για 
αδυναμίες και κατάχρηση του συστήματος.
H κριτική για το πρόγραμμα κορυφώθηκε μετά την 
λήψη κρυφού βίντεο από το τηλεοπτικό σταθμό Αλ 
Τζαζίρα με κρατικό αξιωματούχο, έναν βουλευτή 
και έναν δικηγόρο που φέρονται να προσπαθούν 
να βοηθήσουν ένα φανταστικό Κινέζο επενδυτή- με 
ποινικό μητρώο – να πάρει διαβατήριο. Το ποινικό 
μητρώο αποτελεί λόγο απόρριψης. 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος ανα-
κοίνωσε μετά από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σε 
δημοσιογράφους ότι το υπουργικό συμβούλιο κατό-
πιν πρότασης των υπουργών Οικονομικών και Εσω-
τερικών αποφάσισε την κατάργηση του κυπριακού 
επενδυτικού προγράμματος από την 1η Νοεμβρίου.
Βάσει του προγράμματος, με επένδυση που ξεπερ-
νά τα 2 εκατ. ευρώ πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να 
αποκτήσει διαβατήριο και δυνατότητα ελεύθερης με-
τακίνησης στην ΕΕ. Το Reuters σε δημοσίευμα του 
τον Οκτώβριο του 2019 ανέφερε ότι Καμποτζιανός 
στο περιβάλλον του ηγέτη Hun Sen καθώς και μέλη 
της οικογένειας του είχαν αποκτήσει τα χρυσά δια-
βατήρια, οδηγώντας τις αρχές σε αναθεώρηση του 
προγράμματος. Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης 
Συλλούρης, που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο 
είπε ότι θα απέχει από τα καθήκοντά του από τις 19 
Οκτωβρίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Ο ίδιος είχε πει ότι είχε υποπτευθεί ότι κάτι δεν πάει 
καλά και προσπαθούσε να συλλέξει πληροφορίες και 
ότι πρόκειται για σκηνοθετημένη απόπειρα παγίδευ-
σης. (Michele Kambas, Μετάφραση Αίθουσα Σύντα-
ξης Αθηνών)

Η 
επίλυση των επίμαχων ζητημάτων στην 
Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο με τον απευθείας διάλογο με-
ταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, 

δήλωσε την Τρίτη  ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Γερμανίας Χάικο Μάας, υπογραμμίζοντας πως «εί-
ναι πλέον υπόθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει 
εκείνες τις συνθήκες και την ατμόσφαιρα για να 
υπάρχει εν τέλει η δυνατότητα διεξαγωγής των δι-
ερευνητικών συνομιλιών, χωρίς περαιτέρω προ-
κλήσεις».
Σε δηλώσεις του έπειτα από τις συνομιλίες, που 
είχε στη Λευκωσία με τον Κύπριο ομόλογό του, 
Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Μάας ανέφερε πως οι 
διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξαχθούν με επι-
τυχία μόνο σε ένα εποικοδομητικό περιβάλλον, 
υπογραμμίζοντας πως η τουρκική πλευρά «πρέπει 
επιτέλους να συμβάλει σε αυτό». Παράλληλα, χαι-
ρέτισε την κατ’ αρχήν, όπως είπε, προθυμία της 
κυπριακής Κυβέρνησης για συνέχιση των προ-
σπαθειών διεξαγωγής διαλόγου.
Μιλώντας μέσω διερμηνέα, ο κ. Μάας τόνισε πως 
η Γερμανία και η ΕΕ στέκονται αλληλέγγυες στο 
πλευρό της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρόσθεσε 
πως «η Γερμανία συνεχίζει να είναι πρόθυμη να 
στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις κάθε προσπά-
θεια αναζήτησης λύσεων και κυρίως στο πλαίσιο 
της Προεδρίας (της ΕΕ), που έχουμε αναλάβει 
αυτό το εξάμηνο».
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ είπε πως οι τελευταίες κινή-
σεις του Όρουτς Ρέις «στις αμφιλεγόμενες θαλάσ-
σιες περιοχές του Καστελόριζου δεν είναι παρά 
το αντίθετο ακριβώς ενός Μέτρου Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε».
Πρόσθεσε πως «σε περίπτωση που θα προβεί το 

σκάφος αυτό σε νέες έρευνες για φυσικό αέριο 
στις αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές αυτό 
θα αποτελεί πραγματικά σοβαρό πλήγμα στις προ-
σπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσό-
γειο και εκ μέρους της Γερμανίας και στις περαιτέ-
ρω εξελίξεις των ευρωτουρκικών σχέσεων».
Είπε ακόμη πως το άνοιγμα του παραλιακού με-
τώπου των Βαρωσίων «ήταν εντελώς περιττό και 
προκλητικό βήμα που έρχεται σε αντίφαση με τις 
τρέχουσες προσπάθειες για εκτόνωση και εμείς 
ερμηνεύουμε ακριβώς έτσι αυτό το βήμα».
Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης υπο-
γράμμισε πως μπροστά στα όσα απαράδεκτα συ-
ντελούνται στο έδαφος ενός κράτους μέλους της 
ΕΕ, οι Ευρωπαίοι πολίτες της Κύπρου μέλη της 
μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, προσβλέπουν 
στην αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ. Πρόσθε-
σε πως «αυτός είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της 
ΕΕ, η αλληλεγγύη και η προάσπιση του δικαίου».
Σημείωσε πως «η επιβολή κυρώσεων δεν είναι 
αυτοσκοπός. Εκείνο που μας ενδιαφέρει περισ-
σότερο δεν είναι να υιοθετηθούν κυρώσεις. Είναι 
πώς αντιμετωπίζονται παράνομες ενέργειες, τις 
οποίες κανείς στην ΕΕ δεν αμφισβητεί σε καμία 
απολύτως περίπτωση», επεσήμανε.
Ο κ. Χριστοδουλίδης, ακόμη, είπε πως η παρου-
σία του κ. Μάας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της 
Γερμανίας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Με-
σόγειο και την προσπάθεια του Βερολίνου «την 
οποία χαιρετίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα για 
την επικράτηση συνθηκών ασφάλειας και σταθε-
ρότητας στην περιοχή, καθώς και την προάσπι-
ση των ίδιων των συμφερόντων της ΕΕ. Θέλω να 
ευχαριστήσω δημόσια για το ενδιαφέρον και τη 
γερμανική πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

ΚΥΠΡΟΣ


