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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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Χ
ρειάζεται προσοχή στη δημοσίευση στοι-
χείων που ενδεχομένως να βλάπτουν την 
ασφάλεια της Κύπρου, ανέφερε ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος κληθείς να σχολιά-

σει τα όσα έχουν ειπωθεί και δημοσιοποιηθεί για 
το ζήτημα της εφεδρείας, ενώ για το αν θα εξεταστεί 
θέμα ποινικών ευθυνών του Γενικού Ελεγκτή είπε 
ότι «το θέμα έχει καλυφθεί από την Κυβέρνηση» 
αναφερόμενος στις ενέργειες στις οποίες έχει προ-
βεί η Κυβέρνηση. 
Παραμένει γεγονός, σημείωσε, ότι χρειάζεται προ-
σοχή στην δημοσίευση στοιχείων που ενδεχομέ-
νως να βλάπτουν την ασφάλεια της Κύπρου, στην 
Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, συνέχισε, υπάρχουν 
ειδικές διαδικασίες για το τί συζητείται δημοσίως 
και τί δημοσιοποιείται. «Αδυναμίες που υπήρχαν 
για δεκαετίες στο σύστημα είναι γνωστές και αντιμε-
τωπίζονταν ήδη από το Υπουργείο Άμυνας και ήδη 
υπάρχουν βελτιώσεις και καλύτερα αποτελέσματα 
από τον προηγούμενο μήνα». 
Πρόσθεσε ότι αδυναμίες υπήρχαν και στο σύστη-
μα κατάταξης κληρωτών οι οποίες αντιμετωπίστη-
καν και κατά γενική ομολογία υπήρξε βελτίωση. Το 
ΥΠΑΜ μελετούσε εδώ και καιρό την αναμόρφωση 
του συστήματος εφεδρείας και τα μέτρα θα ληφθούν 
στη συνέχεια, σημείωσε. «Δεν ήταν σκόπιμο και 
πρέπει όλοι να δείξουν προσοχή σε ό,τι αφορά τη 
δημοσιοποίηση στοιχείων που μπορεί να προκαλέ-
σουν βλάβη αν δουν το φως της δημοσιότητας».
Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανα-
πέμψει τον εκλογικό νόμο που ψήφισε πριν από 
δύο εβδομάδες η Βουλή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ο 
νόμος μελετάται σε συνεργασία του Προέδρου Ανα-
στασιάδη με τον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε να λη-
φθεί κάποια απόφαση».

Για το Κυπριακό
Το Κυπριακό θα λυθεί αν συζητηθούν όλα τα θέμα-
τα όχι κατ΄επιλογήν, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, ερωτηθείς ο κ. Προδρόμου είπε 
ότι «έχει διευθετηθεί μια συνάντηση με τον κ. Ακ-
κιντζί, όπως ο Πρόεδρος επεδίωκε από την πρώ-
τη μέρα της επανεκλογής του εδώ και ένα χρόνο. 
Δυστυχώς μέχρι τώρα υπήρχε απροθυμία από τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη, ευτυχώς τώρα θα γίνει η συ-
νάντηση, η οποία είναι άτυπη και θα έχουν την 
ελευθερία να αναπτύξουν απόψεις για θέματα που 
αφορούν τη διαμόρφωση των όρων αναφοράς για 
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Αφού μιλάμε για επανέναρξη υπενθυμίζουμε ότι 
στο Κραν Μοντανά, ο Πρόεδρος στις 5 Ιουλίου 
κατέθεσε συνολικές προτάσεις υπό την αίρεση 
μιας τελικής συμφωνίας, αφού προηγουμένως είχε 
διευκρινιστεί και το πλαίσιο Γκουτέρες. Θα ήταν 
υποβοηθητικό -αυτό έχει τονιστεί και στη Λουτ - 
αν και από τουρκικής πλευράς είχαμε θέσεις και 
για τις έξι παραμέτρους του πλαισίου Γκουτέρες». 
Πρόσθεσε ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής 
και κατοχής, για αυτό υπάρχουν τα ψηφίσματα των 
ΗΕ που περιγράφουν και το πλαίσιο λύσης, αλλά 
και προνοούν και την αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων και είναι ουσιαστικό θέμα και οι έξι 
παράμετροι.
Ερωτηθείς είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας δεν απέσυρε ποτέ τις προτάσεις που έθεσε στο 
Κραν Μοντανά.
Επεσήμανε ότι «λύση σημαίνει αλλαγή της ομηρί-
ας της Κύπρου από εγγυήσεις και αποχώρηση του 

κατοχικού στρατού. Αν δεν υπάρξει η ετοιμότητα 
από την τουρκική πλευρά να συζητηθούν αυτά τα 
θέματα τότε υπάρχει πρόβλημα στις διαπραγματεύ-
σεις», προσθέτοντας ότι «θα λυθεί το κυπριακό αν 
συζητηθούν όλα τα θέματα όχι κατ΄επιλογήν».
Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις από πλευράς 
ΑΚΕΛ, ο κ. Προδρόμου είπε ότι «αυτή τη στιγμή 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις και το ΑΚΕΛ υπογραμ-
μίζουν ότι λύση σημαίνει κατάργηση του καθεστώ-
τος των εγγυήσεων και της κηδεμόνευσης έξωθεν 
και να αποχωρήσει ο κατοχικός στρατός. Αυτά τα 
πράγματα είναι πρωτίστως που επιδιώκει ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας μέσα από τις διαπραγματεύ-
σεις και αναμένουμε ότι όλες οι ελληνοκυπριακές 
πολιτικές δυνάμεις θα στηρίξουν αυτή την προ-
σπάθεια γα να πάψει να υπάρχει η κατοχή και να 
αποτρέπεται στο διηνεκές μια εξέλιξη όπως ήταν η 
εισβολή».
Σε ερώτηση ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της συ-
νάντησης του Προέδρου με τον κ. Ακκιντζί που θα 
ικανοποιούσε την πλευρά μας, ο Εκπρόσωπος είπε 
"να υπάρξει προσυνεννόηση για τη διαμόρφωση 
των όρων αναφοράς, διότι επιδίωξη μας είναι να 
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από εκεί που είχαν 
μείνει».
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
αναφέρθηκε στις διευκρινίσεις της 4ης Ιουλίου ως 
αφήγηση της δικής μας πλευράς, ο Εκπρόσωπος 
είπε ότι «δεν υπάρχουν αφηγήματα, ούτε υπάρχει ο 
χρόνος αυτή τη στιγμή για να αναλωθούμε σε δια-
δικαστικές συζητήσεις. Υπάρχουν έξι παράμετροι, 
δύο από αυτές αφορούν την κατοχή και την εισβο-
λή, την ασφάλεια, πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση 
σε αυτό το επίπεδο». Πρόσθεσε ότι όλοι θα πρέπει 
να δώσουν έμφαση στα θέματα της ασφάλειας.
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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.  
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Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.
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ΚΥΠΡΟΣ

Προδρόμου για εφεδρεία: Προσοχή στη δημοσίευση στοιχείων 


