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Ερχεται η πρώτη τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Η σημασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα για συμμετοχή στο Ενεργειακό 
Φόρουμ Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) όπως και η 
πραγματοποίηση το αμέσως προσεχές διάστημα της 
πρώτης επίσημης τριμερούς συνάντησης Κύπρου-ΗΑΕ-
Ελλάδας τονίστηκαν κατά τη συνάντηση που είχε το 

βράδυ της Δευτέρας , στο Άμπου Ντάμπι, ο υπουργός 
Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον 
υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας

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
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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 25ετής 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
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Παραδόθηκαν στους 
Τ/κ τα πρώτα 1.080 
εμβόλια της Pfizer

Το Κυπριακό σε τηλεφωνική συνομιλία Αναστασιάδη - Μπορέλ 

Αφού τα πολιτικά παιχνίδια του Ερσίν 
Τατάρ με το θέμα των εμβολίων δεν έπια-
σαν τόπο, παραδόθηκαν την Δευτέρα και 
με καθυστέρηση 3 περίπου βδομάδων, οι 
πρώτες 1080 δόσεις των εμβολίων στην 
τ/κ κοινότητα.  Ο Ε/κ επικεφαλής της Τε-
χνικής Επιτροπής για την υγείας, Λεωνί-
δας Φυλακτού παρέδωσε στον Τ/κ ομό-
λογό του το κιβώτιο με τα εμβόλια, στο 
Οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. 
«Ήταν δυνατή η παράδοση της πρώτης 
δόσης μετά από πολλές διεργασίες μέσω 
της Τεχνικής Επιτροπής. Μας πήρε 3-4 
βδομάδες έτσι ώστε να γίνει ο συντονι-
σμός, να ολοκληρωθεί το πλάνο των Τ/κ 
με όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για 
τα εμβόλια της Ε.Ε.», δήλωσε ο Ε/κ Επι-
κεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για την 
Υγείας, Λεωνίδας Φυλακτού.
Λόγω ελλείψεων υποδομών, ισάριθμη πο-
σότητα εμβολίων θα αποσταλεί εκ νέου στα 
κατεχόμενα σε 3 περίπου βδομάδες για την 
χορήγηση της δεύτερης δόσης. 
«Οι δεύτερες δόσεις θα έρθουν εντός του 
ερχόμενου μήνα. Εμείς έχουμε ζητήσει 400 
χιλιάδες δόσεις αλλά δεν πήραμε ακόμη 
ξεκάθαρη απάντηση για το πόσες δόσεις 
τελικά θα μας δοθούν», σημείωσε με τη 
σειρά του ο Τ/κ Επικεφαλής της Τεχνικής 
Επιτροπής για την Υγεία, Τζενκ Σοϊντάν.

Ο
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Νίκος Αναστασιάδης 
είχε την Δευτέρα τηλεφω-
νική επικοινωνία με τον 

Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πο-
λιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, 
Ζοζέπ Μπορέλ, με επίκεντρο το Κυ-
πριακό. Όπως αναφέρει σε γραπτή 
δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος, Κυριάκος Κούσιος ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον 
κ. Μπορέλ για τις τελευταίες σχετικές 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης και 
της άτυπης Διάσκεψης που αναμένε-
ται να συγκληθεί υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τις πρω-
τοβουλίες που ο ίδιος έχει αναλάβει.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πρό-
σφατη συνάντησή του με την Ειδική 
Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό, κα Τζέιν Χολ Λουτ, ως επί-
σης και τις τελευταίες προτάσεις που 
έχει υποβάλλει προς τον κ. Γκουτέ-

ρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέ-
γεται και σειρά Μέτρων Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης που μπορούν να 
λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προ-
σπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών 
συνομιλιών με στόχο την επίλυση του 
Κυπριακού εντός του συμφωνημένου 
πλαισίου του ΟΗΕ και στη βάση των 
αρχών και αξιών της ΕΕ. Ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης τόνισε, επίσης, 
τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής 
της ΕE στη νέα προσπάθεια, σύμφω-
να και με τα συμπεράσματα προηγού-
μενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμ-
μισε την ανάγκη στοχοπροσήλωσης 
στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέ-
τησης του Κυπριακού στη βάση μίας 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας, επαναλαμβάνοντας την ισχυρή 
βούλησή του για την επανέναρξη ενός 
γόνιμου διαλόγου από το σημείο που 
είχε διακόπηκε στη Διάσκεψη του 
Κρανς Μοντανά και σύμφωνα με τη 

συναντίληψη των δύο ηγετών με τον 
Γενικό Γραμματέα στις 25 Νοεμβρί-
ου 2019 στο Βερολίνο. Περαιτέρω, 
ζήτησε εκ νέου τη στήριξη του Ύπα-
του Εκπρόσωπου όσον αφορά στην 
αποκλιμάκωση της κατάστασης στην 
ευρύτερη περιοχή και τον τερματισμό 
των έκνομων μονομερών ενεργειών 
της Τουρκίας, είτε επί του εδάφους 
στην Αμμόχωστο είτε στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας,  αλλά και 
των εμπρηστικών δηλώσεων από μέ-
ρους της Τουρκίας  που δεν υποβοη-
θούν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού 
κλίματος, ειδικά στην κρίσιμη συγκυ-
ρία στην οποία βρισκόμαστε.
Από δικής του πλευράς, ο κ. Μπο-
ρέλ μετέφερε στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας την έμπρακτη στήριξη της 
Ένωσης προς την ταχεία επανέναρξη 
των συνομιλιών υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ και εντός των παραμέτρων του 
Οργανισμού, δηλώνοντας ταυτόχρο-
να την ετοιμότητα της ΕΕ να συνδρά-
μει την προσπάθεια αυτή. 

ΚΥΠΡΟΣ


