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Για δυο κράτη και νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης άκουσε στην Άγκυρα η Λουτ
Τη θέση της Τουρκίας ότι το ομοσπον-
διακό μοντέλο λύσης στην Κύπρο δεν 
συζητείται πλέον, επανέλαβε ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, στην Τζέιν Λουτ, απεσταλ-
μένη του ΟΗΕ για το Κυπριακό, κατά 

την επίσκεψή της στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Τσαβού-
σογλου στο twitter, η οποία πλαισιώ-
νεται από φωτογραφία κατά τη συνά-
ντησή τους, η Τουρκία προωθεί πλέον 
τη λύση των δύο κρατών με βάση την 

ισότιμη κυριαρχία, καθώς αυτό επιβάλ-
λουν οι πραγματικότητες στο νησί.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπο-
γράμμισε επίσης προς την κ. Λουτ ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί το έδαφος για 
μία νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης.

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:
3/98 MARKET STREET CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, Mobile: 0416066138
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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.  

 Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Conells 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 95466188

Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του
γραφείου μας εύχονται στους πελάτες

αλλά και σε όλο τον ελληνισμό
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τα ΗΑΕ θέλουν 
να ενταχθούν στο 
ενεργειακό φόρουμ 

Δεν ανοίγει προς το παρόν malls και εκκλησίες η κυβέρνηση 

Αίτηση για ένταξη στο ενερ-
γειακό φόρουμ της Ανατο-
λικής Μεσογείου έκαναν τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Εξέλιξη η οποία ενισχύει 
ακόμα περισσότερο την συμ-
μαχία των χωρών της Ανατο-
λικής Μεσογείου.
Για την εξέλιξη αυτή ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Αιγύ-
πτου, Σαμέχ Σούκρι είχε την 
Τετάρτη  τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Κύπριο ομόλο-
γό του Νίκο Χριστοδουλίδη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας ο Σαμέχ Σούρκι ανέφε-
ρε στον Νίκο Χριστοδουλί-
δη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα ζήτησαν να εντα-
χθούν στο EMGF (Eastern 
Mediterranean Gas Forum) 
στο οποίο συμμετέχουν όλες 
οι χώρε της περιοχής πλην 
της Τουρκίας.
Εξάλλου σύμφωνα με δημο-
σιεύματα στον αιγυπτιακό 
τύπο το Κάιρο χαιρέτισε την 
πρόθεση των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων να εντα-
χθούν στον περιφερειακό 
οργανισμό.

«Η
επιδημιολογική εικόνα, όπως αξιολογείται 
από τους ειδικούς επιδημιολόγους, είναι τέ-
τοια που δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε πε-
ραιτέρω χαλάρωση σε αυτό το στάδιο, αλλά το 

θέμα επίσης θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργι-
κού Συμβουλίου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριά-
κος Κούσιος, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συζήτηση, για τα 
θέματα της πανδημίας του κορωνοϊού συζήτησε, μεταξύ άλλων, 
την απόφαση της Ιεράς Συνόδου και της επιστολής, που έχει 
σταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, συζητήθηκε μεταξύ άλλων η απόφαση της 
Ιεράς Συνόδου για τους εκκλησιασμούς στην παρουσία πιστών 
και αποφασίστηκε, όπως εξεταστεί το ζήτημα στην επόμενη συ-
νεδρία του Υπουργικού.
Την ίδια απόφαση, έλαβε το Υπουργικό Σύμβούλιο και για την 
επαναλειτουργία των εμπορικών κέντρων, καθώς το αίτημα για 
επαναλειτουργία με περιορισμούς θα επανεξεταστεί επίσης την 
επόμενη εβδομάδα.
Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «η επιδημιολογι-
κή ομάδα είχε εκφράσει τις απόψεις της στον Υπουργό Υγείας, 
ο οποίος τις μετέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασί-
στηκε όπως το όλο θέμα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη βδομάδα. Το ίδιο θέμα 
αφορά και τα πολυκαταστήματα (Malls)».
Δήλωσε ακόμη ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 

του συνεδρίαση, απασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με τα θέματα 
της θεομηνίας, του ανεμοστρόβιλου που έπληξε κοινότητες της 
επαρχίας Λευκωσίας στις 14 Δεκεμβρίου 2020 και αποφάσι-
σε την κατ΄ εξαίρεση έγκριση οικονομικής βοήθειας προς τους 
πληγέντες συμπολίτες μας.
Η οικονομική στήριξη αφορά την παραχώρηση άμεσης προκα-
ταβολής κατά χάρη οικονομικής βοήθειας ύψους δύο χιλιάδων 
ευρώ προς όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών 
στις περιπτώσεις που οι κατοικίες, έχει κριθεί ότι έχουν υποστεί 
οικονομικές ζημιές, κάτι που ήδη έχει ανακοινώσει ο Υπουργός 
Εσωτερικών κατά την επιτόπια επίσκεψη του.
Για τις περιπτώσεις που με την ολοκλήρωση της καταγραφής 
των ζημιών, η εκτίμηση θα ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες, θα γίνε-
ται άμεση καταβολή ολόκληρου του ποσού μέχρι και τρεις χιλιά-
δες. Για τις περιπτώσεις που το ποσό της εκτίμησης των ζημιών 
είναι πέραν των τριών χιλιάδων, θα εγκρίνεται η κατά χάρη 
καταβολή των δύο χιλιάδων ευρώ και περαιτέρω θα εγκρίνεται 
νέα κατά χάρη βοήθεια που θα υπολογίζεται στο 35% του ποσού 
της συνολικής εκτίμησης των ζημιών.
Επίσης, αποφασίστηκε να συσταθεί Επιτροπή στην Επαρχιακή 
Διοίκηση Λευκωσίας της οποίας θα προεδρεύει πολιτικός μη-
χανικός και θα αποτελείται και από άλλους δύο τεχνικούς για να 
εξετάσει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν.
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Επιτρο-
πής Ενστάσεων η οποία θα εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις οποιεσ-
δήποτε ενστάσεις από την απόφαση της τεχνικής επιτροπής.

ΚΥΠΡΟΣ


