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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

WEDNESDAY 4 JANUARY 2017 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΕΛΛΑΔΑ

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

Δεκαήμερο εξελίξεων και  
παρασκηνιακών παρεμβάσεων 
Δ

εκαήμερο καταιγιστικών 
εξελίξεων και παρασκη-
νιακών παρεμβάσεων 
αναμένεται στο Κυπρια-

κό με την είσοδο του 2017. Συ-
νεχίζεται και εντατικοποιείται η 
προετοιμασία της ελληνοκυπρι-
ακής πλευράς για τη διάσκεψη 
για το Κυπριακό στη Γενεύη, οι 
οποίες διεξάγονται στο επίπεδο 
προ της μετάβασης, της φάσης 
από τις 9-11 Ιανουαρίου αλλά 
και της πλέον κρίσιμης φάσης 
της συζήτησης για την ασφάλεια, 
δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδου-
λίδης.
Στην Αθήνα για επαφές θα βρί-
σκεται την Τετάρτη και την Πέ-
μπτη και ο ειδικός σύμβουλος 
του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, 
Έσπεν Μπαρθ Άιντα.
Όπως γράφει στα Νέα της Δευ-
τέρας ο Άνθος Λυκαύγης, η κοι-
νή εκτίμηση Αθήνας-Λευκωσίας 
(όπως προέκυψε από τη συνά-
ντηση Τσίπρα-Αναστασιάδη) 

είναι για τον κίνδυνο να ναυα-
γήσει πριν καν πραγματοποιηθεί 
η Διάσκεψη της Γενεύης για το 
Κυπριακό.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 
κεντρικός άξονας των εναλλα-
κτικών αποφάσεων στις οποίες 
κατέληξαν οι δύο πολιτικοί απο-
σκοπούν κυρίως στην αντιμετώ-
πιση του ενδεχόμενου να χρεω-
θεί με την ευθύνη του αδιεξόδου 
η ελληνική πλευρά.
Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι 
για τον Ερντογάν, η συγκυρία 
δεν είναι η καλύτερη για ουσια-
στικές υποχωρήσεις.
Την ίδια στιγμή επίσημα πλέον, 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ κάλεσε Βρε-
τανία και Ελλάδα ως συνεγγυή-
τριες, να εκπροσωπηθούν στη 
Γενεύη «στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο». Δηλαδή, με τους πο-
λιτειακούς τους ηγέτες. Κάτι που 
προεξοφλεί οριστικά την παρου-
σία Ερντογάν.
Επομένως αναμένεται η απόφα-
ση Αλέξη Τσίπρα και Τερίσα Μέι 

τις επόμενες ημέρες. Κάτι που θα 
οδηγήσει σε ακόμη αποφασιστι-
κότερες εξελίξεις.
Ταυτόχρονα, οι Βρυξέλλες πα-
ρεμβαίνουν αθόρυβα με δελεα-
στικές υποσχετικές όσον αφορά 
τις ευρωτουρκικές σχέσεις και 
κυρίως τις ενταξιακές προοπτι-
κές.
Η Λευκωσία -με τη συναίνεση 
της Αθήνας - έχει ετοιμάσει «άτυ-
πο πλαίσιο» για την Ασφάλεια 
και τις Εγγυήσεις.
Με βάση το οποίο: α) η κύρια δύ-
ναμη των κατοχικών στρατευμά-
των (περίπου το 75%) θα πρέπει 
να αποχωρήσει αμέσως μετά την 
υπογραφή συμφωνίας λύσης, β) 
δύναμη της τάξεως των 10.000 
ανδρών του Αττίλα θα παραμεί-
νει «για εύλογο χρόνο» περιορι-
σμένο σε στρατηγική βάση κά-
που στα εδάφη του «συνιστώντος 
τουρκοκυπριακού κρατιδίου». 
Χωρίς να προσδιορίζεται όμως 
επακριβώς χρονοδιάγραμμα 
πλήρους αποχώρησης.

Εκπρόσωπος: Εντατικοποιείται η προετοιμασία της ε/κ πλευράς Ακιντζί: Απώτερος στόχος  
ένα πλαίσιο λύσης στη Γενεύη
Στο μήνυμά του ο κ. Ακιντζί, αναφερόμενος στη 
διάσκεψη της Γενεύης, είπε ότι όλες οι ενδια-
φερόμενες πλευρές θα συμμετάσχουν σε μια 
διάσκεψη για την Κύπρο, στην υλοποίηση της 
οποίας η τ/κ πλευρά συνέβαλε θετικά και δημι-
ουργικά. “Όπως γνωρίζετε όλοι στις 9 Ιανουα-
ρίου στην Γενεύη συναντιόμαστε ως τ/κ και ε/κ 
πλευρά.
Στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουμε 
μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, θα διαπραγματευτούμε 
για την επίτευξη συμφωνίας σε σημαντικά ση-
μεία διαφωνιών. Δεν είναι μυστικό το γεγονός 
ότι παρά την πρόοδο σε πολλά θέματα, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν σημεία διαφωνίας, για τα 
οποία χρειαζόμαστε λύσεις”.

Ταυτοχρόνως, πρόσθεσε, οι δυο πλευρές στις 
11 Ιανουαρίου θα καταθέσουν τους δικούς τους 
χάρτες και την επόμενη ημέρα, στις 12 Ιανουα-
ρίου, με την συμμετοχή των τριών εγγυητριών 
δυνάμεων, θα ξεκινήσει η συζήτηση για τα θέμα-
τα της ασφάλειας και των εγγυήσεων.

Ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να 
προβλέψει αυτή την στιγμή το αποτέλεσμα στη 
Γενεύη, ωστόσο – σημείωσε – η τ/κ πλευρά με-
ταβαίνει εκεί με όλη την πολιτική βούληση και 
την αποφασιστικότητα “να δημιουργήσουμε μια 
διζωνική, δικοινοτική, ομόσπονδη και ενωμένη 
Κύπρο, με βάση την πολιτική ισότητα των δυο 
συνιστωσών πολιτειών στο πλαίσιο των συμφω-
νημένων παραμέτρων”.  


