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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

$1,700,000

11 Stewart Street, 
ARNCLIFFE, 2205, New South Wales

Κρυμμένη Όαση με χαρακτήρα και γοητεία

Χτισμένο από τους επιμελητές των Βασιλικών 
Βοτανικών Κήπων το 1888, αυτή η μοναδική 
κατοικία έχει υποστεί μια αξιοσημείωτη 
μεταμόρφωση που συνδυάζει το βικτοριανό 
μεγαλείο με τη σύγχρονη ζωή.
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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

Ο Οζτούρκ Γιλμάζ, προειδοποίησε την τουρκική κυβέρνηση ότι 
αν συνεχίσει έτσι, θα χάσει όλα τα δικαιώματα που έχει η Τουρ-
κία στην Κύπρο.

Άφαντος ο 83χρονος δύτης
Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται  οι έρευ-
νες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 
83χρονου σκηνοθέτη, ηθοποιού και ψαρά 
Νίκου Σιαφκάλη που αγνοείται από την Κυ-
ριακή στη θαλάσσια περιοχή του Λατσιού, 
σύμφωνα με καταγγελία του γιου του.
Στις έρευνες που επανήρχισαν με το πρώτο 
φως της ημέρας συνδράμει και το ελικόπτε-
ρο της Αστυνομίας «Ακρίτας». 
Οι έρευνες συνεχίζονται από ξηράς, θαλάσ-
σης και αέρος με την συμμετοχή ομάδας δυ-
τών της Λιμενικής Αστυνομίας, εθελοντών 
δυτών και μελών του αστυνομικού σταθμού 
Πόλης Χρυσοχούς. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 83χρονος 
μετέβη για ψάρεμα τις πρωινές ώρες της 
Κυριακής, ωστόσο οι οικείοι του ανησύ-
χησαν και ειδοποίησαν το απόγευμα την 
Αστυνομία, αφού ο 83χρονος δεν απαντού-
σε στις κλήσεις τους. 
Ακόμη ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά 
πόσο ο 83χρονος μετέβη για ψάρεμα στην 
περιοχή του Λατσιού με καλάμι ή με ψαρο-
τούφεκο, αφού η Αστυνομία δεν έχει καμία 
μαρτυρία στα χέρια της.
Ο 83χρονος, που είναι  συνταξιούχος και 
κατάγεται από χωριό της Επαρχίας Πάφου, 
μετέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του 
λιμανιού του Λατσιού και της περιοχής 
Λουτρά της Αφροδίτης, στις 07:00 το πρωί 
της Κυριακής.
Στο αυτοκίνητο του 83χρονου εντοπίστηκε 
το κινητό του τηλέφωνο και διάφορα προ-
σωπικά του αντικείμενα.

Πιέζει η τουρκική αντιπολίτευση για το Κυπριακό

Ο
αντιπρόεδρος του Ρεπου-
μπλικανικού Λαϊκού Κόμ-
ματος, Οζτούρκ Γιλμάζ, 
προειδοποίησε σήμερα 

την τουρκική κυβέρνηση ότι αν 
συνεχίσει έτσι, θα χάσει όλα τα δι-
καιώματα που έχει η Τουρκία στην 
Κύπρο και η λεγόμενη ‘ΤΔΒΚ’ θα 
εκλείψει.
Υποστήριξε μάλιστα ότι η ελληνο-
κυπριακή πλευρά κατάφερε και απέ-
σπασε υποχωρήσεις από την Τουρ-
κία στο εδαφικό και πως τώρα σειρά 
έχει η κατάργηση των εγγυήσεων.
Ο Τούρκος βουλευτής σε συνέντευ-
ξη τύπου που έδωσε στην τουρκική 
εθνοσυνέλευση για το Κυπριακό 
είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βρί-
σκονται σε κρίσιμο σημείο, εκτιμώ-
ντας ότι «στρατηγική της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς είναι να γίνουν οι 
Τουρκοκύπριοι μειονότητα με την 
εκδίωξη του τουρκικού στρατού από 
την Κύπρο και τη δημιουργία μιας 
ενωμένης Κύπρου».
«Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η Τουρ-
κία στο θέμα της Κύπρου είναι μόνη 
της. Και η στήριξη του ‘προέδρου’ 
στο νησί (σ.σ. Μουσταφά Ακιντζί) 

όσον αφορά τη λύση αυξάνει τις 
ανησυχίες μας. Για να έχεις ισχύ 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
πρέπει μερικές φορές να αναποδο-
γυρίζεις το τραπέζι και να το αφή-
νεις έτσι. Ό,τι και να πείτε, αν πάτε 
με την λογική του ‘θέλω λύση’ τα χέ-
ρια σας θα είναι δεμένα», δήλωσε.
Ο Οζτούρκ Γιλμάζ υπενθύμισε ότι 
είχαν προειδοποιήσει την τουρκική 
κυβέρνηση πως δεν θα έπρεπε να 
υποβληθεί χάρτης για το εδαφικό. 
«Σας προειδοποιούμε και πάλι! Ο 
ελληνοκυπριακός τομέας έχει κατα-
φέρει και έχει αποσπάσει μεγάλες 
υποχωρήσεις στο εδαφικό. Τώρα 
ήρθε η σειρά της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων να καταργηθούν. Η ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά θέλει να άρει 
το τέταρτο άρθρο της Συμφωνίας 
Εγγυήσεων που προβλέπει το δικαί-
ωμα της μονομερούς επέμβασης.
Αν αύριο υπάρξει λύση και αν αυτή 
τη λύση οι Ελληνοκύπριοι τη κατα-
λύσουν, η τουρκική πλευρά δεν θα 
μπορεί να παρέμβει επειδή δεν θα 
έχει το μονομερές δικαίωμα. Η δεύ-
τερη προτεραιότητά τους είναι να 
μειώσουν τον αριθμό του στρατού. 

Η μείωση του αριθμού του στρατού 
και η άρση του δικαιώματος επέμβα-
σης σημαίνει πως όποια λύση και να 
έρθει, δεν θα την εφαρμόσω και θα 
αφομοιώσω ολόκληρη την Κύπρο. 
Η ελληνοκυπριακή πλευρά παίζει 
βυζαντινά παιχνίδια. Η κυβέρνηση 
δεν βγάζει άχνα και συμπεριφέρεται 
σαν να μην γίνεται καμία διαπραγ-
μάτευση στην Κύπρο», ανέφερε.
Ο Τούρκος βουλευτής προειδοποί-
ησε τέλος την τουρκική κυβέρνηση 
πως αν συνεχίσει έτσι, τότε θα χα-
θούν όλα τα δικαιώματα της Τουρ-
κίας στην Κύπρο. «Ξεκινά η έκλειψη 
της ‘ΤΔΒΚ’. Ο,τι και να πουν, μια 
λύση η οποία δεν θα προβλέπει πα-
ρουσία στρατού, θα είναι η απαρχή 
προβλημάτων για την Τουρκία. Αν 
η Τουρκία χάσει την Κύπρο, θα τα 
χάσει όλα στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Όταν ο αμερικανικός και ο ρω-
σικός στρατός συσσωρεύεται στην 
Κύπρο, είναι ανόητο εσύ να αποσύ-
ρεις τον στρατό σου. Προσοχή, σας 
προειδοποιώ μην παίζετε ένα τέτοιο 
παιχνίδι. Η Κύπρος είναι εθνική 
μας υπόθεση», κατέληξε ο Οζτούρκ 
Γιλμάζ.


