
18 ΔΙΕΘΝΗ FRIDAY 26 MARCH 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

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
Απορρίπτει 
η Κύπρος το 
προσχέδιο 
της Συνόδου 
για Τουρκία

Κυπριακό, διμερείς σχέσεις, τριμερή συνεργασία, 
πανδημία συζήτησαν Αναστασιάδης – Βασιλιάς Ιορδανίας

Απορρίπτει η Κύπρος το 
προσχέδιο της κοινής δή-
λωσης των «27», ενόψει 
της τηλεδιάσκεψης κορυ-
φής για την Ανατολική Με-
σόγειο και ειδικότερα την 
προσέγγιση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης απέναντι στην 
Άγκυρα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η Λευκωσία θεωρεί προ-
βληματικό εν συνόλω το 
περιεχόμενο του προσχεδί-
ου, ενώ και η Ελλάδα, από 
την πλευρά της, εκτιμά ότι 
η διατύπωση δεν αντανα-
κλά την πιο ισορροπημένη 
προσέγγιση που είχε υιο-
θετηθεί στην έκθεση του 
Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ. 
Συνεπώς, αναμένονται αλ-
λαγές στο προσχέδιο της 
κοινής δήλωσης, ενόψει 
της εξ αποστάσεως συνε-
δρίασης των «27».

Κ
υπριακό, διμερείς σχέσεις Κύ-
πρου – Ιορδανίας, τριμερής 
συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας 
και Ιορδανίας, πανδημία του 

κορωναϊού και περιφερειακές εξελί-
ξεις.
Αυτά είναι τα θέματα που βρέθηκαν 
στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινω-
νίας που είχαν την Δευτέρα ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας, 
Abdullah II bin Al-Hussein, με την ευ-
καιρία της εκατονταετηρίδας από την 
ίδρυση της Ιορδανίας.
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυ-
βερνητικού Εκπροσώπου, Κυριάκου 
Κούσιου, ο Πρόεδρος Αναστασίαδης 
μετέφερε στον Βασιλιά της Ιορδανίας τα 
θερμά συγχαρητήρια και τα αισθήματα 
σεβασμού και εκτίμησης εκ μέρους του 
ιδίου και του κυπριακού λαού. Ένεκα 
της επιδημιολογικής κατάστασης που 
προκάλεσε το δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, στο επίκεντρο της 
συνομιλίας των δύο ηγετών τέθηκαν οι 
προσπάθειες αναχαίτισης της εξάπλω-
σης του ιού Covid-19 και η πορεία των 
εμβολιασμών στις δύο χώρες, πρόσθε-
σε ο κ. Κούσιος.
Επεσήμανε πως ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης και ο Βασιλιάς Abdullah αντάλ-

λαξαν απόψεις για ζητήματα που άπτο-
νται των – ήδη εξαίρετων – διμερών 
σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου 
της Ιορδανίας, με στόχο την περαιτέρω 
εμβάθυνσή τους σε όλους τους τομείς. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας απεύθυνε πρό-
σκληση προς τον Ιορδανό Βασιλιά για 
πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης 
στην Κύπρο, όταν κι εφόσον οι συν-
θήκες με την πανδημία το επιτρέψουν, 
την οποία ο Βασιλιάς Abdullah αποδέ-
χθηκε.
Στην ατζέντα της τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας βρίσκονταν, επίσης, οι περιφε-
ρειακές εξελίξεις και η τριμερής συνερ-
γασία που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ 

Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας που 
μέχρι στιγμής έχει αποδώσει απτά απο-
τελέσματα προς όφελος των λαών των 
τριών χωρών και της ευρύτερης περι-
οχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ηγέτες 
συζήτησαν για την κατάσταση στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
καθώς και τρόπους για καλύτερο συ-
ντονισμό της τριμερούς συνεργασίας, 
έτσι ώστε Κύπρος και Ιορδανία, μαζί με 
την Ελλάδα, να συνεχίσουν να αποτε-
λούν ισχυρούς πυλώνες σταθερότητας, 
ασφάλειας και ειρηνικής συνύπαρξης 
στην περιοχή, πρόσθεσε ο κ. Κούσιος.
Ακολούθως, ανέφερε, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Ιορδα-
νό Βασιλιά για τις τελευταίες εξελίξεις 
γύρω από το Κυπριακό, ενόψει και 
της άτυπης συνάντησης τον προσεχή 
Απρίλιο στη Γενεύη, καθώς και για τις 
θέσεις και επιδιώξεις της δικής μας 
πλευράς, ενώ ευχαρίστησε τον Βασιλιά 
Abdullah για τη σημαντική στήριξη της 
Ιορδανίας στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για 
επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης 
λύσης.
Τέλος, συμφωνήθηκε όπως οι δύο ηγέ-
τες παραμείνουν σε επικοινωνία, ενό-
ψει της κρίσιμης περιόδου που ακο-
λουθεί, επεσήμανε ο Εκπρόσωπος.


