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Συνομιλία Αναστασιάδη- Τζόνσον: Καταδίκασε τις τουρκικές ενέργειες 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον σε τηλεφωνική συνομιλία 
που είχε την Τρίτη με τον Πρόε-
δρο Νίκο Αναστασιάδη καταδίκασε 
τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Κύπρο και στην ευρύτερη περι-
οχή, και εξέφρασε την πρόθεση του 
να αναλάβει ενεργότερο ρόλο όσον 
αφορά το κυπριακό πρόβλημα. 
Αυτό αναφέρει σε γραπτή του δήλω-
ση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος  Κυ-
ριάκος Κούσιος, ο οποίος σημειώνει 
ότι  κατά την τηλεφωνική τους επι-
κοινωνία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν 
τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Με-
σόγειο, τα οποία απειλούν την ειρή-
νη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέ-
ρωσε τον Μπ. Τζόνσον για τις δι-
πλωματικές προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται προς αναχαίτιση των 
παράνομων τουρκικών γεωτρήσεων 
και σεισμικών ερευνών εντός των 
θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κατά παράβαση των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Ενημέρωσε, επίσης, τον Βρετανό 
Πρωθυπουργό για τις προκλητι-
κές και απαράδεκτες αποφάσεις της 
Άγκυρας σε σχέση με το άνοιγμα 
τμήματος του παραλιακού μετώ-
που της περίκλειστης περιοχής της 
Αμμοχώστου, κατά παράβαση των 
ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 
(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών.
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουρ-
γός Τζόνσον καταδίκασε τις έκνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο 
και στην ευρύτερη περιοχή, και εξέ-
φρασε την πρόθεση του να αναλάβει 
ενεργότερο ρόλο όσον αφορά το κυ-
πριακό πρόβλημα, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.
Προστίθεται ότι ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ευχαρίστησε τον Μπ. 
Τζόνσον για τη στήριξη και τις πρω-
τοβουλίες που προσωπικά ο ίδιος 

έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα 
προς την κατεύθυνση της αποκλιμά-
κωσης της έντασης που προκαλεί η 
Τουρκία στην περιοχή, καθώς και 
για την πρόθεση του να αναλάβει 
ενεργότερο ρόλο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επα-
νέλαβε, εξάλλου, την ετοιμότητα του 
για επιστροφή στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων, με στόχο τη συνο-
λική διευθέτηση του Κυπριακού, στο 
πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας του 
ΓΓ των ΗΕ.  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο 
Βρετανός Πρωθυπουργός συζήτη-
σαν, επίσης, την κατάσταση, όπως 
αυτή διαμορφώνεται, όσον αφορά 
την πανδημία του κορωνοϊού, και 
θέματα που αφορούν τον συντονισμό 
μεταξύ των χωρών τους προς αντιμε-
τώπιση της εξάπλωσης της νόσου.  
Τέλος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν 
να βρίσκονται σε συχνή επικοινω-
νία. 
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"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 
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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

Λεμεσός: Η μεγαλύτερη κοινή 
άσκηση Κύπρου – Βρετανίας

Ορίστηκε η πρώτη συνάντηση Αναστασιάδη – Τατάρ
Με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πλοί-
ων του Βασιλικού Πολεμικού Ναυ-
τικού στην εποχή της ανεξαρτησί-
ας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
στα ανοικτά της Λεμεσού κοινή 
άσκηση με την Κυπριακή Δημο-
κρατία αλλά και με συμμετοχή Γαλ-
λικού πολεμικού πλοίου.
Η άσκηση, που εντάσσεται στο 
πλαίσιο ανάπτυξης βρετανι-
κών δυνάμεων στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, υπό την ονομα-
σία «Littoral Response Group 
(Experimentation)» (LRGX), αφο-
ρούσε στο κύριος μέρος της την 
ανακατάληψη κυπριακού πλοίου 
μετά από πειρατεία. 
Εντυπωσιασμένοι και ικανοποιη-
μένοι από τη συνεργασία δήλωσαν 
ο Ύπατος Αρμοστής της Μ.Βρετα-
νίας Στίβεν Λίλι και ο Αρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος 
Δημόκριτος Ζερβάκης, οι οποίοι 
παρακολούθησαν την άσκηση από 
την ναυαρχίδα του Βασιλικού Πο-
λεμικού Ναυτικού, το HMS Albion. 
Συγκεκριμένα, ο κ.Λίλι ευχαρίστη-
σε την Κύπρο και τη Γαλλία για 
τη συμμετοχή τους και σημείωσε 
πως πρόκειται για την μεγαλύτερη 
παρουσία πλοίων του Βασιλικού 
Πολεμικού Ναυτικού στην Κύπρο, 
από τον καιρό της Ανεξαρτησίας.

Η
πρώτη συνάντηση του Προ-
έδρου της Κύπρου Νίκου 
Αναστασιάδη με τον νέο 
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων 

Ερσίν Τατάρ θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
Σε ανακοίνωση τους, τα Ηνωμένα 

Έθνη αναφέρουν πως η συνάντηση 
θα είναι άτυπη και θα πραγματο-
ποιηθεί υπό την αιγίδα της Ειδικής 
Συμβούλου του γ.γ. του ΟΗΕ στην 
Κύπρο, Επίζαμπεθ Σπέχαρ, στην 
κατοικία, στο παλαιό αεροδρόμιο 
Λευκωσίας, στις 19:00

«Η κ. Σπέχαρ ανυπομονεί να φιλο-
ξενήσει τον κ. Αναστασιάδη και τον 
κ. Τατάρ για την πρώτη άτυπη συνά-
ντησή τους ως ηγέτες της ελληνοκυ-
πριακής και της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας», καταλήγει η ανακοίνω-
ση των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΠΡΟΣ


