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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

Η Banda Politika θα παρουσιάσει παραδοσιακές λαϊκές μελωδίες από τις 
περιοχές της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, του Πόντου, της 
Καππαδοκίας, της Κύπρου και της Κρήτης, Η χρήση παραδοσιακών 
έγχορδων μουσικών οργάνων όπως η λύρα (kemence),, lute, καθώς και 
τα πιο πρόσφατα μαντολίνο, κιθάρα και κρουστά  δημιουργούν το σκηνικό 
για ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι στις ακτές της Μικράς Ασίας στα 
Ελληνικά Νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο
 Για κλείσιμο θέσεων επικοινωνείστε: και ηλεκτρονικά 
https://www.stickytickets.com.au/NXVRJ 

Μουσική  της Ανατολικής Μεσογείου

Κυριακή, 08 Νοεμβρίου
στις 6 μ.μ. – 8:30 μ.μ. 

Γιώργος Αποστολίδης Μιχάλης Πλατύρραχος Μαρία Μουρατίδου Χριστίνα Μπακιέλλα

Την ερχόμενη Δευτέρα η 
συνάντηση Αναστασιάδη-ΤατάρΑναστασιάδης: «Ελπίζω οι θέσεις 

Τατάρ να μην είναι επιδίωξή του» Η πρώτη, κοινωνικού χαρακτήρα, συνάντηση μεταξύ 
του Προέδρου Αναστασιάδη και του Ερσίν Τατάρ θα 
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα σύμφωνα 
με πληροφορίες τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρω-
σης. Ο Ερσίν Τατάρ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων την Παρασκευή και θα 
ακολουθήσει το ταξίδι στην Άγκυρα και η συνάντηση 
με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Χαλκίν Σεσί 
(πηγή ΓΤΠ) ο Ερσίν Τατάρ και ο Νίκος Αναστασιά-
δης «θα έχουν κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση τη 
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στη νεκρή ζώνη». Η Χαλκίν 
Σεσί γράφει επίσης ότι «αποφασίστηκε όπως οι δύο 
ηγέτες λάβουν μέρος σε εκδήλωση κοινωνικού χα-
ρακτήρα που θα διοργανώσουν τα Ηνωμένα Έθνη».
Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιβεβαιώνει την 
πραγματοποίηση της συνάντησης των δυο ηγετών, 
ωστόσο αναφέρει πως αυτή τοποθετείται χρονικά 
προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. 
Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι σε συνέντευξή 
του, ο Τατάρ δήλωσε ότι όταν ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί, 
συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση 
κοινωνικού περιεχομένου το συντομότερο. Σημεί-
ωσε ότι το κυπριακό πρόβλημα συνεχίζεται και ότι 
οι δύο πλευρές δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη 
και υποστήριξε ότι γι’ αυτό τον λόγο ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης ζήτησε να τον αποκαλεί «Ερσίν» 
και ο ίδιος θα τον προσφωνεί ως «Νίκο».
Ο Ερσίν Τατάρ θα ορκιστεί ως νέος ηγέτης της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας στη διάρκεια τελε-
τής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 
Οκτωβρίου στη «βουλή» των κατεχομένων.

Μ
ε δηλώσεις του ο πρό-
εδρος της Κύπρου 
Νίκος Αναστασιάδης 
μετά την συνάντηση 

με τον πρωθυπουργό της Ελλά-
δας Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά 
την διάρκεια των εργασιών της 
8ης τριμερούς συνόδου Ελλά-
δας-Κύπρου-Αιγύπτου εξέφρα-
σε την ανησυχία του για τις 
απόψεις που έχει διατυπώσει ο 
παράνομος πρόεδρος του ψευ-
δοκράτους των Κατεχομάνων 
Ερσίν Τατάρ.
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι ήδη 
επικοινωνήσει με τον Τατάρ, και 
του εξέφρασε την ετοιμότητα και 
την αποφασιστικότητα να συμ-
μετάσχει στην οποιαδήποτε νέα 
πρωτοβουλία ο Γενικός Γραμμα-
τέας ήθελε να συγκαλέσει, προ-
κειμένου να επαναρχίσει ένας 
δημιουργικός διάλογος.
«Ελπίζω οι θέσεις που διατυ-
πώθηκαν μέχρι σήμερα από 
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να 
μην είναι και η τελική επιδίω-
ξη, διότι σε μία τέτοια περίπτω-
ση, αντιλαμβάνεσαι, θα έχουμε 
μία εκτροπή. Ενόσω εκκρεμεί 

η συνάντηση την οποία έχου-
με συναποφασίσει να γίνει την 
επόμενη εβδομάδα και ενόψει 
των πρωτοβουλιών του Γενικού 
Γραμματέα δεν θέλω να προβαί-
νω σε δηλώσεις που μπορεί να 
δυναμιτίσουν το κλίμα.
Αυτό που λέω είναι ότι εμείς πα-
ραμένουμε σταθεροί στην εξεύ-
ρεση μιας λύσης που θα είναι 
λειτουργική και συνεπώς βιώσι-
μη, που θα στηρίζεται στα ψη-
φίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, αλλά βεβαίως και 
των αρχών και αξιών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, χώρα μέλος της 
οποίας είμαστε και θα παραμεί-
νουμε και μετά την κρίση» κατέ-
ληξε ο Νίκος Αναστασιάδης.
Σημειώνεται ότι ο νέος κατοχι-
κός ψευδοηγέτης σε συνέντευ-
ξή του στο διαδικτυακό κανάλι 
TVNET, την οποία δημοσιεύει 
πρωτοσέλιδα η φιλοκυβερνητι-
κή εφημερίδα Γενί Σαφάκ υπό 
τον τίτλο «Είμαι περήφανος που 
είμαι ο άνθρωπος της Τουρκίας, 
Γκρέμισα ένα κάστρο», είπε:
«Θα συνεχιστούν οι σχέσεις 

μας με Τουρκία για να προστα-
τευτούν τα συμφέροντα Τ/κ. 
Θα συνεχιστούν οι εγγυήσεις. 
Η τδβκ θα υπάρχει. Θα είναι 
οπωσδήποτε ένα κράτος που θα 
συνεχίσει να υπάρχει. Από δω 
και μπρος για να προστατεύσου-
με τα συμφέροντα του λαού μας 
ξεκινούμε διάλογο σε αυτό το 
πλαίσιο με Ε/κ».
Ο Εκίν Τατάρ, απόλυτα εξαρ-
τημένος από τον Ερντογάν, 
επιχειρεί να θέσει ταφόπλακα 
κατά της όποιας προοπτικής 
συνομοσπονδίας, αποκάλυψε 
τα ταπεινά ελατήρια των σχε-
διασμών της Αγκυρας: «Η ομο-
σπονδία είναι εντελώς παγίδα. 
Στο πλαίσιο αυτής της παγίδας 
η Τουρκία θα έφευγε από εδώ 
και η πλειοψηφία θα κατάπινε 
την μειοψηφία σαν χάπι. Είναι 
πολύ περισσότεροι αυτοί από 
εμάς. Η οικονομία τους είναι σε 
καλή κατάσταση, όλος ο κόσμος 
τους στηρίζει οικονομικά. Εμείς 
είμαστε όρθιοι μόνο με στήριξη 
της Τουρκίας. Φτάσαμε μέχρι 
εδώ μαζί με την Τουρκία και θα 
συνεχίσουμε μαζί τους».

ΚΥΠΡΟΣ


