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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:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 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 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

531-535 Burwood Road, 
BELMORE, 2192, New South Wales

Μια καταπληκτική ευκαιρία για να στεγάσετε την
επιχείρησή σας σε ένα από τα νεόκτιστα κτίρια στην
περιοχή του Belmore. Είναι κατάλληλα για ένα ευρύ 

φάσμα χρηστών.Βρίσκονται σε προνομιακή 
τοποθεσία 14.5 χιλιόμετρα από το κέντρο του 
Σύδνεϋ και 700 μέτρα από τον σιδηροδρομικό 

σταθμό του Belmore.
Ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τον 

Μιχάλη Πλατύρραχο στο τηλέφωνο 
0427 316 888
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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 

N.S.W. 2200 AUSTRALIA

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 

Mobile: 0416066138

Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 

ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.

24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 

áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 

áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 

üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ

×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá

Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 

ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 

óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ

152.325

Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 

ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 

ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé

ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,

ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville

  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Στήριξη ΠτΔ από ΔΗΣΥ & ΑΚΕΛ  
- Πυρ ομαδόν από τα υπόλοιπα κόμματα

Τ
ις προσεχείς εβδομάδες και μήνες, πιθανόν 
να έχουμε μια ευκαιρία να απαλλαγούμε από 
την κατοχή, εκτιμά ο Πρόεδρος του Δημο-
κρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Στην ομιλία του κατά την έναρξη της συζήτησης για 
τον προϋπολογισμό του 2017, ο κύριος Νεοφύτου 
ανέφερε πως ασφαλώς και υπάρχουν κίνδυνοι σε 
αυτή την πορεία, σημειώνοντας ωστόσο, πως αυτοί 
που διστάζουν μπροστά στους κινδύνους, είναι αυ-
τοί που δεν πετυχαίνουν ποτέ τίποτα, βολεύονται στη 
στασιμότητα και αδυνατούν να δουν τους κινδύνους 
που η ίδια η ακινησία φέρνει. 
Αναφέρθηκε σε τέσσερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που διαφοροποιούν αυτή τη διαπραγμάτευση από 
όλες τις προηγούμενες: «Πρώτο, η ίδια η κυπριακής 
ιδιοκτησίας διαδικασία, το δεύτερο, είναι η ανάγκη 
να συμφωνήσουν οι δύο ηγέτες πρώτα, για να μπο-
ρέσουν να παρουσιάσουν σχέδιο λύσης στο λαό, το 
τρίτο, είναι το ότι η λύση που συζητάμε σήμερα είναι 
λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών και το τέταρτο, εί-

ναι ο κλυδωνισμός του συστήματος των εγγυήσεων 
που έχουμε από το 1960».
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, 
ανέφερε πως από από τη στιγμή που ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αποφάσισε να προχωρήσει με την επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων, το ΑΚΕΛ θα στηρί-
ξει την προσπάθεια.
Παράλληλα απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη να καταβάλει προσπάθεια μεγιστοποίησης 
των προοπτικών και περιορισμού των κινδύνων που 
ελλοχεύουν και κάλεσε τα άλλα κόμματα, να σκε-
φτούν τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλο-
γές: «Να δημιουργήσουμε συνθήκες μεγίστης ενότη-
τας. Να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα θέματα 
ουσίας, παρά της διαδικασίας. Να προσπαθήσουμε 
να συμβάλουμε εποικοδομητικά στην προσπάθεια 
λύσης που θα βασίζεται σε αρχές. Αυτό θα πράξουμε 
ως ΑΚΕΛ. Θα εργαστούμε ως πραγματικοί Κύπριοι 
που θέλουμε επιτέλους να δούμε την κοινή μας πα-
τρίδα επανενωμένη¨.

Σφοδρή ήταν όμως η κριτική στους χειρισμούς του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, από τα υπόλοιπα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέ-
φερε πως η απόφαση που λήφθηκε μετά το δείπνο 
με τον Μουσταφά Ακιντζί δημιουργεί νέα αρνητικά 
τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης 
του Κυπριακού. Ενώ ανησυχίες και προβληματισμό, 
εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. 
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος 
είπε: «Μετά το ναυάγιο του Μοντ Πελεράν, έτρεχε να 
βρει τρόπο να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και 
τον βρήκε αποδεχόμενος όλους τους όρους που έθε-
τε ο κατοχικός ηγέτης».
Εξίσου επικριτικοί στις δηλώσεις τους ο πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ και οι Γιώργος Λιλλήκας της Συμμαχίας 
Πολιτών, Μιχάλης Γιωργάλλας της Αλληλεγγύης και 
Γιώργος Περδίκης των Οικολόγων. Εξέφρασαν ανη-
συχίες για μια κακή λύση και για παραμονή εγγυήσε-
ων και τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση.

Με εκτενείς αναφορές στο Κυπριακό και τις τελευταίες εξελίξεις στη διαπραγματευτική δια-
δικασία,οι ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων, στο πλαίσιο της έναρξης της συζήτησης του 
κρατικού Προϋπολογισμού. Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ, θεωρούν θετικές τις εξε-
λίξεις, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, για τους χειρισμούς του.


