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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

Ανησυχία προκαλεί η ροή προσφύγων στην Κύπρο τονίζει ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών μετά από μαρτυρίες ότι σε καταυλισμό της Μερσίνας 
λειτουργεί καλά οργανωμένο κύκλωμα που προωθεί πρόσφυγες προς 
τις ελεύθερες περιοχές.Μάλιστα, όπως ανέφερε, αναμένεται νέο σκά-
φος με πρόσφυγες εντός των ημερών ενώ οι ενενήντα πρόσφυγες 
που έφθασαν στην Κύπρο το Σάββατο αιτήθηκαν πολιτικό άσυλο .

Γιούνκερ: Το Κυπριακό  
θα επιλυθεί σύντομα
Την πεποίθησή του ότι το Κυπριακό ζήτημα θα 
επιλυθεί σύντομα, διατυπώνει ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
με έγγραφη απάντησή του, στην επιστολή του 
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρη Παπαδημούλη και του ευρωβουλευ-
τή του ΑΚΕΛ Τάκη Χατζηγεωργίου. Συγκεκρι-
μένα, ο Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ τονίζει την υπο-
στήριξη της Κομισιόν στη διαπραγματευτική 
διαδικασία και δείχνει τον δρόμο για το αίσιο 
τέλος των διμερών διαπραγματεύσεων. «Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά υπο-
στηρίζουμε σθεναρά, πολιτικά και τεχνικά, τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών των δύο 
κυπριακών κοινοτήτων για την επίλυση του 
Κυπριακού προβλήματος υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών και χαιρετίζουμε την πρόο-
δο και τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε 
αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάσκεψη στη Γενεύη», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. Η επιστολή του Ζ. 
Κ. Γιούνκερ αποτελεί απάντηση σε πρόσφατη 
επιστολή των δύο ευρωβουλευτών με αφορμή 
την κρισιμότητα των διαπραγματεύσεων. Ειδι-
κότερα, οι Δημήτρης Παπαδημούλης και Τάκης 
Χατζηγεωργίου είχαν ζητήσει από τον πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργότερο ρόλο 
της ΕΕ, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το 
Κυπριακό ζήτημα, πέρα από εθνικό, είναι ευρύ-
τερα ευρωπαϊκό ζήτημα και επιπρόσθετα, η επί-
λυσή του θα συμβάλει καθοριστικά στην ενδυ-
νάμωση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε 
μια ιδιαιτέρως εύθραυστη γεωγραφική ζώνη».

Σχέδιο μεταφοράς 700 προσφύγων από τη Μερσίνα

Α
νησυχία και προβληματισμός μετά και τις 
μαρτυρίες Σύρων προσφύγων ότι λειτουρ-
γεί οργανωμένο κύκλωμα διακινητών στην 
Τουρκία που στέλνει πρόσφυγες στην Κύ-

προ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος μιλώ-
ντας στην μεσημβρινή εκπομπή του Αντεννα Μέρα 
μεσημέρι , έκανε λόγο για ένα καλά οργανωμένο 
κύκλωμα διακινητών σε καταυλισμό στην Μερσί-
να, με εκατοντάδες πρόσφυγες να περιμένουν να 
τους υποδειχθεί ποιος θα είναι ο προορισμός τους 
.
Μάλιστα όπως είπε αναμένεται εντός των ημερών 
νέο κύμα προσφύγων στις ακτές της κυπριακής δη-
μοκρατίας ενώ πληροφορίες του Αντεννα κάνουν 
λόγο για αυξημένες περιπολίες της λιμενικής αστυ-
νομίας.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης 
Χάσικος «Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανη-
συχητική.Με την έννοια ότι παραλάβαμε προχθές 
90 τόσους και στην βάση πληροφοριών αυτών των 
ανθρώπων υπάρχει ένας καταυλισμός στην Μερσί-
να που αριθμείς περί τα 700 άτομα και ότι πάντοτε 
στην βάση πληροφοριών θα έρθουν άλλοι τόσοι 
αυτήν την εβδομάδα δηλαδή άλλοι 90. Υπάρχει συ-

γκεκριμένος διακινητής ο οποίος στοχευμένα τους 
φέρνει στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου παρό-
λο ότι βολεύει η βάρκα να πάει στις κατεχόμενες 
περιοχές Κερύνεια για παράδειγμα.»
Απόδειξη των καλά οργανωμένων κυκλωμάτων 
στην Τουρκία όπως ανέφερε ο Σωκράτης Χάσικος 
είναι και το γεγονός ότι πέραν των μισών προσφύ-
γων που έφτασαν στην Κύπρο ξημερώματα του 
Σαββάτου ανέφεραν ότι έχουν συγγενικά πρόσωπα 
στην Κύπρο καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι 90 
από τους 93 αιτήθηκαν πολιτικό άσυλο.
Οι υπόλοιποι τρεις τέθηκαν υπό κράτηση για μία 
ημέρα καθώς είχαν απελαθεί στο παρελθόν και 
εναντίον τους διερευνώνται μεταξύ άλλων τα αδι-
κήματα της παράνομης εισόδου και την παράνομης 
παραμονής.
Εάν συνεχιστεί η ροή μεταναστών στο νησί ,τότε 
,ανέφερε ο κύριος Χάσικος ,ενδέχεται να χρεια-
στούμε νέες εγκαταστάσεις φιλοξενίας καθώς οι 
υφιστάμενες δεν θα είναι αρκετές .
Μετά τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσε-
ων οι 90 πρόσφυγες που έφθασαν στις ακτές του 
Κάτω Πύργου και φιλοξενούνται στην Κοκκιντρι-
μιθιά, μέχρι αργά απόψε θα αποχωρήσουν για να 
πάνε σε συγγενείς και φίλους. 


