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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
Στην κατεχόμενη Αγία 
Τριάδα θα τελεστεί φέτος 
ο εορτασμός 
των Θεοφανείων

Κοριτσάκι το πρώτο 
παιδί του χρόνου

Στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα θα τελε-
στεί φέτος ο εορτασμός των Θεοφανεί-
ων. Σε γραπτή ανακοίνωση της Κοι-
νότητας αναφέρεται ότι «το Σάββατο 6 
Ιανουαρίου 2018 θα τελεστεί, προϊστα-
μένου του Επισκόπου Καρπασίας Χρι-
στοφόρου, στην κατεχόμενη Αγία Τριά-
δα, ο εορτασμός των Θεοφανείων. Μετά 
το πέρας της λειτουργίας θα τελεστεί ο 
καθιερωμένος καθαγιασμός των υδά-
των στον θαλάσσιο κολπίσκο στον Αγιο 
Θύρσο της κατεχόμενης Γιαλούσας».

Κοριτσάκι από την Επαρχία Πάφου εί-
ναι το πρώτο παιδί του 2018 .  
Το τρισχαριτωμένο κοριτσάκι γεννή-
θηκε στις 11:47 την Δευτέρα στο Ιδι-
ωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην 
Πάφο από Ελληνοκύπριους γονείς με 
καισαρική τομή και ζυγίζει 3,870 κιλά.
Σύμφωνα με τον Γυναικολόγο Μιχάλη 
Χρυσοστόμου και τον Παιδίατρο Αν-
δρέα Ελευθεριάδη τόσο η μητέρα του 
όσο και η μικρούλα είναι καλά στην 
υγεία τους.

Ο Αναστασιάδης μίλησε για το Κυπριακό, την 
οικονομία και τα ενεργειακά στο μήνυμα του

Α
ναφορές στο Κυπριακό και 
τις προσπάθειες λύσης, την 
οικονομία και την ανάπτυξη 
και τους ενεργειακούς σχε-

διασμούς της Κυβέρνησης, περιέχο-
νται στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νί-
κου Αναστασιάδη. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημει-
ώνει ότι σήμερα, στηριζόμενοι στη 
δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία 
μας, την αξιόπιστη διεθνή μας παρου-
σία και τις καθοριστικές μεταρρυθ-
μίσεις που υλοποιούμε καθημερινά, 
αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιο-
δοξία. «Θέσαμε τα θεμέλια για το μέλ-
λον που οραματιζόμαστε και είμαστε 
έτοιμοι για τα επόμενα μεγάλα βήματα. 
Γνωρίζουμε τις προκλήσεις, ξέρουμε 
πώς να τις αντιμετωπίσουμε. 
Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο, είναι να συνε-
χίσουμε την υλοποίηση των σχεδι-
ασμών που έχουν οδηγήσει σε απτά 
αποτελέσματα», αναφέρει ο Πρόε-
δρος. Συνεχίζει λέγοντας πως για να 
πετύχουμε αυτούς τους στόχους και 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, 
απαιτείται περισσότερο από ποτέ, με 
απόλυτο σεβασμό στις όποιες διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις και απόψεις, συ-
νεργασία και συναίνεση. «Αναγνωρί-

ζοντας το ειλικρινές ενδιαφέρον όλων 
των πολιτικών δυνάμεων για το καλό 
της πατρίδας μας, αισιοδοξώ πως μετά 
τις προεδρικές εκλογές, θα ακολουθή-
σει μια δημιουργική περίοδος προς 
όφελος του συνόλου», σημειώνει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει 
ότι το 2017, μέσα από τη συλλογική 
προσπάθεια και πάνω από όλα τη 
συνεργασία του κυπριακού λαού, κα-
ταφέραμε να ξεπεράσουμε σε μεγάλο 
βαθμό τις συνέπειες της πρωτόγνω-
ρης κρίσης που κληθήκαμε να δια-
χειριστούμε, θέτοντας ταυτόχρονα τα 
θεμέλια για σταθερή και βιώσιμη ανά-
πτυξη, η οποία στηρίζεται πλέον σε 
πραγματικά δεδομένα και έχει αρχίσει 
να αντανακλάται στην καθημερινότητα 
και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργί-
ας, και στην επιστροφή στους πολίτες 
διαφόρων φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων. 
Είπε ότι από τη νέα χρονιά επανέρ-
χεται η ΑΤΑ, η οποία πλέον θα είναι 
συνδεδεμένη με την πορεία της οικο-
νομίας, ενώ καταργήθηκε η έκτακτη 
εισφορά στους μισθούς του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα. Σε ό,τι αφορά 
τις διάφορες μεταρρυθμίσεις, ο Πρόε-
δρος είπε ότι τροχοδρομήθηκε μετα-

ξύ άλλων η έναρξη του ΓεΣΥ, έγιναν 
αλλαγές στην παιδεία και εκσυγχρο-
νίστηκε η ΕΦ, ενώ στις προκλήσεις 
συμπεριέλαβε τη μεταρρύθμιση της 
Δημόσιας Υπηρεσίας και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς 
του 2018, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε 
στη νέα γεώτρηση που είναι σε εξέλι-
ξη, και στην ενίσχυση των διαφόρων 
συνεργασιών σε περιφερειακό και δι-
εθνές επίπεδο, κάτι που ενισχύει το 
ρόλο της Κύπρου ως παροχέα ασφά-
λειας και σταθερότητας στην περιοχή. 
Για το Κυπριακό, επεσήμανε πως για 
πρώτη φορά θέσαμε την Τουρκία 
ενώπιον των ευθυνών της, συζητώ-
ντας στην παρουσία της Ε.Ε. το θέμα 
της ασφάλειας, των εγγυήσεων και της 
αποχώρησης των κατοχικών στρατευ-
μάτων. 
«Παρά την απογοήτευση που η τουρ-
κική αδιαλλαξία, για άλλη μια φορά 
προκάλεσε, αδιαπραγμάτευτος στόχος 
μας παραμένει η επίτευξη λύσης που 
να επανενώνει πραγματικά την πα-
τρίδα μας, μετατρέποντας την σε ένα 
σύγχρονο, ευρωπαϊκό και απόλυτα 
ανεξάρτητο Κράτος που θα ανταπο-
κρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών 
της», τόνισε, καταλήγοντας στο μήνυ-
μά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

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

Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του
γραφείου μας εύχονται στους πελάτες

αλλά και σε όλο τον ελληνισμό
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος


