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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

Για χρονοδιάγραμμα μέχρι αρχές Ιουλίου στις συνομιλίες για το Κυ-
πριακό, έκανε λόγο ο Μουσταφά Ακιντζί. Και υποστήριξε ότι η αξίωση 
της Τουρκίας για τις τέσσερις βασικές ελευθερίες έχει παρεξηγηθεί. Σε 
αυτό το κλίμα, το τουρκικό σκάφος Barbaros αναμένεται να διενεργή-
σει έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες εβδομάδες.

Ήπιε 11 φορές πάνω από 
το όριο, κάθισε στο τιμόνι 
& προκάλεσε τροχαίο
«Θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε 
τέτοια περιστατικά μέχρι να ευαισθη-
τοποιηθούν κάποιοι ασυνείδητοι οδη-
γοί», αναφέρει η αστυνομία σε έντονο 
ύφος στην ανακοίνωσή της για το νέο 
τροχαίο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνο-
μία, «μια 47χρονη γυναίκα, τραυματί-
στηκε σοβαρά την Κυριακή σε τροχαίο, 
επειδή κάποιος ασυνείδητος οδηγός, 
αποφάσισε όχι μόνο να πιει, αλλά να 
πιει υπερβολικά.
Τόσο υπερβολικά, όσο 11 φορές ναι 11 
φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο 
για τη δική του κατηγορία (107μg αντί 
9μg).
Ο οδηγός, (οδηγούσε αρθρωτό όχημα) 
κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 
εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπι-
κά με το αυτοκίνητο της 47χρονης, το 
οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύ-
θυνση.
Η 47χρονη παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό 
της και χρειάστηκε η επέμβαση μελών 
της ΕΜΑΚ Κοφίνου για τον απεγκλωβι-
σμό της. Σύμφωνα με τους θεράποντες 
ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της εί-
ναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.
Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρο 
αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση».

Ακιντζί: Χρονοδιάγραμμα μέχρι αρχές Ιουλίου. 
Τα ρίχνει στο ενεργειακό πρόγραμμα της ΚΔ

Π
λήρως ευθυγραμμισμένος 
με την ρητορική της Άγκυ-
ρας, η οποία αμφισβητεί το 
ενεργειακό πρόγραμμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Μου-
σταφά Ακιντζί έκανε λόγο για φυσι-
κό χρονοδιάγραμμα στις συνομιλίες 
για επίλυση του Κυπριακού, άμεσα 
συνυφασμένο με τις αναμενόμενες 
ενεργειακές εξελίξεις.
Μιλώντας, στα κατεχόμενα, σε φε-
στιβάλ για την κυπριακή ταυτότητα, 
οριοθέτησε αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα τις πρώτες εβδομάδες του Ιου-
λίου εκφράζοντας παράλληλα και 
προειδοποιήσεις για αντιδράσεις 
από μέρους της τουρκικής πλευράς.
Αν θα γίνουν γεωτρήσεις χωρίς να 
υπάρξει υπάρχει συμφωνία στην 
ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ότι 
και η τουρκική πλευρά θα εξωθηθεί 
σε παρόμοιες συμπεριφορές. Δεν 
θέλουμε εντάσεις, χρειαζόμαστε μια 

κουλτούρα συνεργασίας. Στο πλού-
το του φυσικού αερίου δικαιώματα 
και μερίδιο έχουν και οι δύο κοι-
νότητες, που ωστόσο μπορούν να 
επωφεληθούν σε κλίμα ειρήνης και 
λύσης, στο πλαίσιο μιας συνεργασί-
ας.
Το Barbaros το οποίο βρίσκεται 
στην περιοχή της νότιας Τουρκίας 
και συγκεκριμένα στο λιμάνι Τα-
σουτζιού απέναντι σχεδόν από την 
Κερύνεια, τις επόμενες των ημερών 
αναμένεται να αρχίσει σεισμογραφι-
κές έρευνες. Ακόμη δεν έχουν διευ-
κρινιστεί οι περιοχές όπου θα πραγ-
ματοποιηθούν οι έρευνες.
Η Λευκωσία ούτε πανικοβάλλεται 
αλλά ούτε και πρόκειται να  συμμε-
τέχει σε σκηνικό τεχνητής έντασης 
που ενδεχομένως η Τουρκία επι-
θυμεί να δημιουργήσει, τόνισε στο 
ΑΝΤ1 αρμόδια κυβερνητική πηγή.
Ο κ. Ακιντζί, ισχυρίστηκε ότι σε 

πιθανή λύση και σε μια δομή δυο 
μερών, οι αποφάσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται με τον λόγο και των 
δυο πλευρών.
Όπως είπε «Όταν λέμε ότι σε κάποια 
όργανα πρέπει να υπάρχει τουλάχι-
στον μια θετική ψήφος, δεν πρέπει 
να γίνεται αντιληπτό ως «αυτό είναι 
δικαίωμα βέτο». Σημαίνει συμμετο-
χή στις αποφάσεις, σε αντίθετη περί-
πτωση δεν υπάρχει νόημα ύπαρξης 
των Τ/κ, θα είναι σαν βρίσκονται 
εκεί μόνο ως θεατές και φιγούρες.»
Υποστήριξε επίσης ότι η ελληνο-
κυπριακή πλευρά προσπάθησε να 
καθοδηγήσει λάθος την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, αναφορικά με το θέμα 
των τεσσάρων ελευθεριών για τους 
τούρκους πολίτες.
Πρόσθεσε ότι το θέμα πρέπει να 
αποβλέπει στην ίση μεταχείριση Ελ-
λήνων και Τούρκων, που ήρθαν στο 
νησί από το 1960 μέχρι σήμερα.


