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Πελεκάνος: Ελπίζουμε σε κάποια πίεση από
ΟΗΕ για να γίνει η συνάντηση του Προέδρου
Αναστασιάδη με τον Τατάρ

Ο Επίτροπος Προεδρίας
διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας για τη
στήριξη της Κυβέρνησης

Τ

ην ελπίδα ότι μετά την επιστολή του Προέδρου της
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη προς τον ΓΓ του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στις 30
Αυγούστου, θα υπάρξει κάποια
πίεση προς την τ/κ πλευρά για να
πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και
του τουρκοκύπριου Ερσίν Τατάρ,
εξέφρασε ο κύπριος κυβερνητικός
εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος.
Ο κ. Πελεκάνος σημείωσε παράλληλα ότι εκείνο που είναι δεδομένο είναι η συνάντηση που θα έχει ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον ΓΓ
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Πελεκάνος είχε ερωτηθεί από
το ΚΥΠΕ ποια θα είναι τα επόμενα
βήματα της δικής μας πλευράς, σε
συνέχεια της συνέντευξης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Omega
το βράδυ της Δευτέρας και της αναφοράς του ότι προσπάθεια της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν
Χολ Λουτ για μια κοινή συνάντηση
στη Νέα Υόρκη προσέκρουσε στην
άρνηση του Τ/κ διαπραγματευτή

Κ
Εργκιούν Ολγκιούν να διαβουλευθεί με τον Ε/κ διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη.
«Ο Πρόεδρος έχει στείλει μια επιστολή, όπως είπε στη συνέντευξή
του, στις 30 Αυγούστου στον Γενικό
Γραμματέα, στην οποία δηλώνει την
ετοιμότητα για να πραγματοποιηθεί
η συνάντηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένεται η απάντηση.
Εκείνο που είναι δεδομένο, πρόσθεσε, «είναι η συνάντηση που
θα έχει ο Πρόεδρος με τον ΓΓ στη

Νέα Υόρκη». Επομένως, σημείωσε, «ακόμα και να μην προκύψει
οτιδήποτε μέχρι τότε, ουσιαστικά
έχουμε ένα δεδομένο, που είναι η
συνάντηση». «Εμείς εκφράσαμε την
ετοιμότητά μας και περιμένουμε»,
είπε.
Σε ερώτηση αν γίνονται παρασκηνιακές προσπάθειες για να καμφθεί
αυτή η άρνηση, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος απάντησε ότι «διπλωματικές διεργασίες πάντα γίνονται
και πάντα θα γίνονται».
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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.
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ατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τις ελληνορθόδοξες
εκκλησίες και μονές του εξωτερικού που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, καθώς και προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής
Θεόδωρο Β’, για τη συνεχή στήριξη
της κυπριακής Κυβέρνησης προς το
Πατριαρχείο, αλλά και στο δύσκολο
έργο που επιτελεί ο ίδιος και το Πατριαρχείο σε χώρες της Αφρικής, που
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα
και ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν
οργανωμένα σύνολα των αποδήμων.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá ôùí 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/

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.
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