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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

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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Δέσμευσή μας είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ήθος, 

εχεμύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 
Προτεραιότητά μας είναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυμίες σας 

και να προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε στο έπακρο. 
Η μακρόχρονη πορεία και εμπειρία μας έχει προσφέρει βαθειά γνώση της αγοράς 

και των μυστικών της επιτυχημένης πώλησης και διαπραγματεύσεων 
ώστε να εγγυόμαστε το αποτέλεσμα. 
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SYDNEY 
NEWCASTLE 
CENTRAL COAST

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 
που εκπέμπει στη συχνότητα 151.850 μεγακύκλων
24 ώρες το 24 ωρο  - 7 ημέρες την εβδομάδα  

Τηλ.: (02) 9759 0000  • Fax: (02) 9740 4733
Διεύθυνση: 888 Canterbury Road Roselands NSW 2196
e-mail: galaxias@galaxias.com.au • web: www.galaxias.com.au

Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλα από  
εκεί που μείναμε στην Ελβετία, λέει ο Προδρόμου

Η 
επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων από το σημείο που 
διακόπηκαν παραμένει βασι-
κή επιδίωξη της Κυβέρνησης 

τόσο γιατί μέχρι τη διακοπή τους είχε 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος, όσο 
και λόγω της ύπαρξης του πλαισίου 
Γκουτέρες και των παραμέτρων του, 
που θα καταστήσουν την Κύπρο κα-
νονικό κράτος, είπε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρό-
μου. Σημείωσε δε ότι για σκοπούς 
ενίσχυσης των προσπαθειών λύσης 
του Κυπριακού, χωρίς έλεγχο από την 
Τουρκία, η Κυβέρνηση αξιοποιεί και 
τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας. Ο 
κ. Προδρόμου μιλούσε, σύμφωνα με 
επίσημη ανακοίνωση, στο ετήσιο θρη-
σκευτικό μνημόσυνο των πεσόντων 
της κοινότητας Ψιμολόφου, Γρηγόρη 
Λουβιά και Κυριάκου Θεοφάνους, που 
έπεσαν πιστοί στο καθήκον για την 
πατρίδα, το 1964 και το 1968. Έκανε 
επίσης αναφορά στα αδέλφια Ευγένιο 
και Χρίστο Χρυσοστόμου, στον Νίκο 
Χρυσάνθου και στον Στέλιο Γεωργίου 
Ππασιά, οι οποίοι συγκαταλέγονται 
στον μακρύ κατάλογο των αγνοου-
μένων. «Βασική επιδίωξη του Προ-
έδρου μας και της Κυβέρνησης ήταν 

και παραμένει η επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων, από εκεί όπου αυτές 
διακόπηκαν εξαιτίας της απροθυμίας 
της Τουρκίας. Να ξεκινήσει ξανά η δι-
απραγμάτευση από εκεί όπου διακό-
πηκε, γιατί μέχρι τότε είχε σημειωθεί 
πρόοδος που πρέπει να κρατήσουμε» 
είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
σημειώνοντας ότι είχε κατοχυρωθεί η 
αυθεντική δημογραφική σύνθεση του 
κυπριακού λαού (4 προς 1) και είχε 
ξεκινήσει συζήτηση για τη γεωγραφι-
κή σύνθεση των δυο πολιτειών πάνω 
σε χάρτη για πρώτη φορά. «Αλλά και 
διότι έχουμε το Πλαίσιο Γκουτέρες. 
Με τις έξι παραμέτρους που διέκρινε ο 
Γενικός Γραμματέας και ανάμεσά τους 
τα ζητήματα ασφάλειας, κατάργησης 
των εγγυήσεων/παρεμβάσεων και 
αποχώρησης του τουρκικού στρατού, 
που θα κάνουν την Κύπρο κανονική 
χώρα, με κανονικό σύγχρονο κράτος» 
σημείωσε. «Επιμένει ο Πρόεδρος. Δι-
εκδικεί η Κυβέρνηση και μαζί πιστεύω 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις, μια συμ-
φωνία για έναν έντιμο συμβιβασμό, 
αλλά και μια λειτουργική σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πολιτεία που θα διαρκέσει 
και θα επιτρέπει στο λαό μας να ανα-
πτύξει πλήρως όλες τις αρετές του και 

να κερδίσει όλες τις δυνατότητες που 
έχουμε για ένα κοινό μέλλον ασφάλει-
ας και ευημερίας» συμπλήρωσε. Ο κ. 
Προδρόμου είπε πως η ελληνοκυπρι-
ακή πλευρά στηριζόμενη στις αρχές 
του Διεθνούς Δικαίου και τις ευρωπα-
ϊκές αξίες συνειδητοποιεί ότι το μέλ-
λον της ευημερίας είναι κοινό με τους 
Τουρκοκυπρίους και είναι αποφα-
σισμένη να εντείνει τις προσπάθειες 
προς αυτή την κατεύθυνση και κάλεσε 
τους Τουρκοκύπριους να επιλέξουν 
το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον, απο-
φεύγοντας τις περιπέτειες και αυτή 
την επιχείρηση που εξελίσσεται, με 
απώτερο σκοπό να αναιρεθεί η ίδια 
η δική τους ιδιαίτερη υπόσταση και 
να απορροφηθούν σε μεγαλομανικά 
σχέδια επιστροφής στην οθωμανική 
εποχή. Την ίδια ώρα ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος είπε πως αξιοποιώντας 
τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, 
τις σημαντικές συμμαχίες με τα γει-
τονικά κράτη που γίνονται στρατηγι-
κοί εταίροι της Κύπρου μέσα από ένα 
πλέγμα τριμερών συμμαχιών, τη θέση 
της Κύπρου μέσα στην ΕΕ, αλλά και 
το ρόλο της ως ευρωπαϊκού πυλώ-
να σταθερότητας σε αυτή την ταραγ-
μένη περιοχή, η διακυβέρνηση έχει 

τα τελευταία χρόνια αναβαθμίσει σε 
στρατηγικό επίπεδο και τη σχέση με 
τις ΗΠΑ, διατηρώντας πάντα τις πολύ 
καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Ταυ-
τόχρονα, είπε, δεν παραλείπει την 
ανάπτυξη της φιλίας και της συνερ-
γασίας με πολύ σημαντικές χώρες και 
ανερχόμενες δυνάμεις, όπως είναι η 
Ινδία –μια σταθερά φιλική χώρα από 
τη δεκαετία του 1960- τον Πρόεδρο 
της οποίας, κ.Κόνβιντ, υποδέχεται αύ-
ριο σε επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. «Με σκοπό βεβαίως 
να ενισχύσουμε την προσπάθεια επί-
λυσης του Κυπριακού και απελευθέ-
ρωσης της Κύπρου, χωρίς έλεγχο της 
Τουρκίας» επεσήμανε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος. Στον επιμνημόσυνο 
λόγο που εκφώνησε διαβεβαίωσε πα-
ράλληλα, για την αποφασιστικότητα 
της Κυβέρνησης να επιμείνει ακού-
ραστα, έτσι που να πετύχει επιτέλους 
να εκδηλωθεί η απαιτούμενη διάθεση 
και συνεργασία της Τουρκίας προ-
κειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες 
πληροφορίες, οι οποίες και θα οδη-
γήσουν σε απαντήσεις στα ερωτήματα 
των συγγενών των αγνοουμένων, που 
πονούν και προσμένουν να μάθουν 
για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.


