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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.  

  Web:  www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888 Telephone: 02 95466100
Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Aegean Quartet

Το μουσικό σχήμα Aegean Quartet μετά την μεγάλη επιτυχία στην φετινή εμφάνισή του στο Ελληνικό 
Φεστιβάλ Σύδνεΰ συνεχίζει τις εμφανίσεις του στις ελληνικές πίστες της πόλης μας, δίδοντας άφθονο 
χρώμα Αιγαίου όπου κι αν κάνει την παρουσία του. Προγραμματισμένη εμφάνιση στην Ελληνική ταβέρνα 
Θάλεια, την Κυριακή 4 Ιουνίου, στο Beverly Hills, 467 King Georges Road. Κλείστε θέσεις στο τηλέφωνο 
8084 5485, για μια υπέροχη ελληνική βραδιά.
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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
ΥΠΟΙΚ: Δεν υφίσταται 
πλέον η απαίτηση για 
λήψη μέτρων το 2017 
Οι συστάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής για 
την Κύπρο είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμι-
σμένες με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, 
αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικο-
νομικών Χάρης Γεωργιάδης, τονίζοντας πως η 
απαίτηση για λήψη δημοσιονομικών μέτρων 
για το 2017 προφανώς δεν υφίσταται πλέον». 
Σε γραπτή δήλωση με αφορμή την έκδοση των 
συστάσεων για την Κύπρο μετά τη σημερινή 
συνεδρία του Eurogroup, ο κ. Γεωργιάδης ση-
μειώνει πως «οι Συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων  της Κύπρου για το 2017 
(Country Specific Recommendations) είναι 
σε ένα μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένες με τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης». «Χωρίς αμ-
φιβολία», προσθέτει, «η διασφάλιση της αντα-
γωνιστικότητας και της αναπτυξιακής προο-
πτικής επιβάλλει μια διαρκή μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια». Συμπληρώνει δε πως η Κύπρος 
καταγράφει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην 
εφαρμογή των Συστάσεων και του Εθνικού 
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα 
με τον ΥΠΟΙΚ, στη σημερινή συνεδρία, κατά 
την οποία συζητήθηκαν οι εαρινές προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Eurogoup δια-
πίστωσε πως «η Κυπριακή οικονομία καταγρά-
φει ευρεία ανάκαμψη, υποστηριζόμενη από 
την εύρωστη ενίσχυση της απασχόλησης, της 
κατανάλωσης και των επενδύσεων, αλλά και 
στην πρόβλεψη ότι για την επόμενη διετία θα 
συνεχίσει να καταγράφεται ισχυρή ανάπτυξη».

Γενί Ντουζέν: Κρίσιμη εβδομάδα για 
το μέλλον των διαπραγματεύσεων 

Γ
ια κρίσιμη εβδομάδα στο Κυ-
πριακό γράφει η Γενί Ντου-
ζέν που επικαλείται διπλω-
ματικές πηγές, σύμφωνα με 

τις οποίες εάν αυτή την εβδομάδα 
δεν υπάρξει απόφαση για συνέχιση 
της Διεθνούς Διάσκεψης πηγαίνο-
ντας στην Γενεύη, υπάρχει ανησυ-
χία ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί 
να καταρρεύσουν. Η δημοσιογρά-
φος Εσρά Αϊγκίν γράφει ότι «πρώτη 
φορά τα ΗΕ έθεσαν με σοβαρό τρόπο 
το θέμα ότι η κυπριακή διαδικασία 
μπορεί να εγκαταλειφθεί. Επικαλού-
μενη διπλωματική πηγή πολύ κοντά 
στις συνομιλίες, η Αϊγκίν προσθέτει 

ότι υπάρχει επιφύλαξη κατά πόσο οι 
πλευρές αυτή την εβδομάδα θα μπο-
ρέσουν να καταλήξουν σε ομοφωνία 
στο θέμα της μετάβασης στη Γενεύη. 
Η ίδια πηγή ανέφερε, συνεχίζει το 
δημοσίευμα, ότι σε περίπτωση μη 
συμφωνίας «θα είναι πολύ πιο δύ-
σκολο από δω και στο εξής για τους 
Κύπριους». Αναφέροντας τις προτά-
σεις των δύο πλευρών για την δια-
δικασία προς μία Γενεύη, η Αϊγκίν 
γράφει ότι τα ΗΕ από την περασμένη 
εβδομάδα προσπαθούν να εντατικά 
να καθορίσουν τον χάρτη που θα 
ακολουθηθεί για την Γενεύη και προ-
σθέτει ότι μετά την επιστροφή του 

στην Κύπρο, ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε 
θα προσπαθήσει να βρει την χρυσή 
τομή. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν σύμ-
φωνα με την τ/κ δημοσιογράφο, ότι 
σε όλα τα κεφάλαια υπάρχει σημα-
ντική πρόοδος ενώ σε προχωρημένο 
στάδιο βρίσκεται το θέμα ασφάλειας 
και εγγυήσεων. Επίσης όλες οι πλευ-
ρές γνωρίζουν το τελικό σχήμα της 
λύσης, περιλαμβανομένου και του 
θέματος που αφορά την ίση μεταχεί-
ριση Τούρκων και Ελλήνων πολι-
τών. Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν τέλος 
ανησυχία για δημιουργία έντασης 
λόγω της έναρξης των γεωτρήσεων 
τον Ιούλιο στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ξεκίνησε δειλά η διανομή φαρμακευτικής κάνναβης 
Ξεκίνησε αυτό τον μήνα η διανομή της φαρμακευτικής 
κάνναβης, σε μορφή κανναβινέλαιου. Έτσι, οι λειτουργοί 
στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ειδοποίησαν τον κάθε δι-
καιούχο και ήδη αρκετοί ασθενείς έχουν το παρασκεύασμα 
στα χέρια τους. Όπως υπογραμμίζει το σωματείο «Φίλοι 
της Κάνναβης», το εν λόγω προϊόν είναι ζωτικής σημασίας 
αλλά και απαραίτητο για εκατοντάδες ασθενείς που έρχο-
νται αντιμέτωποι με δύσκολες νόσους, όπως ο καρκίνος, 
αλλά και με πολύ πιο απλές και καθημερινές δυσκολίες, 
όπως ο πονοκέφαλος. Εκ μέρους του κινήματος, ο Πέτρος 
Ευδόκας μίλησε στον «Φ» για τις νέες εξελίξεις του ζητή-

ματος της ιατρικής κάνναβης στη χώρα, για τα ωφελήματά 
της και για τις άφθονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ασθενείς και ενδιαφερόμενοι. Όπως μας πληροφόρησε ο 
κ. Ευδόκας, πλέον το φάρμακο διατίθεται σε καθορισμένα 
φαρμακεία σε κάθε πόλη. «Οι παραγγελίες είναι ονομα-
στικές και αφορούν συγκεκριμένα άτομα. Το φάρμακο δεν 
διατίθεται μαζικά», σημείωσε. Ανέφερε μάλιστα πως είναι 
απίθανο κάποιος να έχει πρόσβαση στο προϊόν του φαρ-
μακείου χωρίς να είναι ασθενείς ή να έχει εξασφαλίσει 
συνταγή: «Οι διαδικασίες είναι αδιάβλητες και υπάρχουν 
πολύ καλές ασφαλιστικές δικλίδες».


