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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:
3/98 Market  Street Condell Park NSW 2200 

Tel.:  97073408, 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 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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

ΚΥΠΡΟΣ

Ν. Αναστασιάδης: «Προς το συμφέρον της 
Κύπρου η παρουσία της ΕΕ στη Διάσκεψη»

Σ
το πλαίσιο της Άτυπης 
Διάσκεψης για την Κύ-
προ που έχει συγκαλέ-
σει ο ο γγ των Ηνωμέ-

νων Εθνών, ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης συναντήθηκε την 
Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγα-
ρο Λευκωσίας με την απεσταλ-
μένη των ΗΕ για το Κυπριακό, 
Τζέιν Χολ Λουτ.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας επανέ-
λαβε την αποφασιστικότητά του 
για δημιουργική παρουσία του 
ιδίου και της ελληνοκυπριακής 
πλευράς στην άτυπη διάσκεψη, 
διαβεβαιώνοντας για την πλήρη 
πολιτική του βούληση να συ-
νεργαστεί για την επίτευξη μιας 
λειτουργικής και διαρκούς, βι-
ώσιμης λύσης του Κυπριακού, 
στη βάση των αποφάσεων και 
των ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην 
κοινή δήλωση της 25ης Νοεμ-
βρίου, 2019, στο Βερολίνο, στις 
κατά καιρούς Συμφωνίες Κορυ-
φής, στην εργασία και τις συ-
γκλίσεις που έχουν επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα, καθώς και στις 

αρχές και αξίες της ΕΕ, ώστε η 
Κυπριακή Δημοκρατία να μετε-
ξελιχθεί σε μια διζωνική δικοι-
νοτική ομοσπονδία.
Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης τόνισε, για 
άλλη μια φορά, τη θέση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς ότι 
η παρουσία της ΕΕ ως παρα-
τηρητή κατά τη διάσκεψη για 
την Κύπρο, είναι προς το συμ-
φέρον ολόκληρης της Κύπρου 
ως χώρας μέλους της ΕΕ, υπό 
το φως, μάλιστα, των τελευταί-
ων δηλώσεων της τουρκικής 
κυβέρνησης, αναφορικά με τη 

θετική ατζέντα που επιδιώκει 
να έχει με την ΕΕ.
Σε γραπτή του δήλωση, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, Κυ-
ριάκος Κούσιος, ανέφερε ότι 
από την πλευρά της η κ. Λουτ 
ενημέρωσε τον κ. Αναστασι-
άδη ότι θα έχει αργότερα σή-
μερα, συνάντηση με τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, 
ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί 
στην Αθήνα για επαφές.
Τέλος, η κ. Λουτ ανέφερε ότι 
θα έχει, επίσης, επαφές με το 
βρετανικό υπουργείο Εξωτερι-
κών.

Luigi Di Maio: Η Ιταλία απορρίπτει 
κάθε προσπάθεια για λύσεις εκτός 
των παραμέτρων του ΟΗΕ

O Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας 
της Ιταλίας Luigi Di Maio δήλωσε την Τρίτη από τη 
Λευκωσία ότι η Ιταλία απορρίπτει σθεναρά κάθε προ-
σπάθεια για λύσεις στο Κυπριακό που να βρίσκονται 
εκτός των παραμέτρων των συμφωνιών και των απο-
φάσεων των Ηνωμένων Εθνών. 
Ο κ. Di Maio, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και στη συ-
νέχεια είχε συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε μετά την συνάντηση με τον 
Κύπριο ομόλογό του ότι αργότερα θα έχει συνάντηση 
και με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην 
Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ για να εκφράσει την ικα-
νοποίηση της Ρώμης για την πρωτοβουλία του ΓΓ του 
ΟΗΕ για την άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη. 
Επίσης, υπογράμμισε την στήριξη της Ιταλίας στην 
Κύπρο και την Ελλάδα εναντίον κάθε παραβίασης 
των δικαιωμάτων τους.
Μιλώντας μέσω διερμηνέα, ο Ιταλός ΥΠΕΞ χαρακτή-
ρισε τις διμερείς σχέσεις ως εξαιρετικές και είπε ότι 
θα συνεχίσουν να εργάζονται για εμβάθυνση της συ-
νεργασίας τους, σημειώνοντας ότι «το γεγονός ότι οι 
δυο μας χώρες ανήκουν σε μεσογειακή οικογένεια εί-
ναι προϋπόθεση πάνω στην οποία χτίζουμε μία σχέ-
ση όλο και πιο ευρεία και σύνθετη».
Στις συζητήσεις, είπε, επανέλαβαν την πρόθεσή τους 
για περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασί-
ας και της συζήτησης ιδιαίτερα σε στρατηγικούς το-
μείς, όπως η ενέργεια και υποδομές.


