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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

 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

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” τον Αύγουστο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

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. 

Κλείνει την πόρτα στην Τουρκία η ΕΕ
Μ

ε συντριπτική πλειοψηφία, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε  
την Τετάρτη την έκθεση που ζητά τη 
διακοπή των ενταξιακών διαπραγ-

ματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ.
Υπέρ της έκθεσης της Ολλανδής εισηγήτριας 
Κάτι Πίρι τάχθηκαν 370 ευρωβουλευτές, κατά 
109, ενώ υπήρξαν και 143 αποχές. Σημει-
ώνεται βέβαια ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει 
συμβουλευτικό ρόλο και ως εκ τούτου την τε-
λική απόφαση για μία de facto διακοπή των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων μπορούν να 
λάβουν μόνο οι αρχηγοί κρατών των χωρών - 
μελών της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί 
ότι απορρίφθηκε η σχετική τροπολογία για τη 
διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση περιλάμβανε 
εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για την Τουρκία 
και το καθεστώς Ερντογάν, τις παρεμβάσεις 
στο έργο της Δικαιοσύνης, τις διώξεις κατά μέ-
σων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, κ.λπ.
Η πρώτη επίσημη αντίδραση από την Τουρκία, 
ήρθε από το κυβερνών κόμμα AKP που έκανε 
λόγο για μία «άχρηστη» απόφαση, υποστηρί-
ζοντας ότι είναι ενδεικτική της «ακδροδεξιάς» 
τάσης που κυριαρχεί στο Ευρωκοινοβούλιο.

Για τις σχέσεις με Ελλάδα - Κύπρο
Όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με τους 
γείτονές της, το ΕΚ καλεί την Τουρκία να εντεί-
νει τις προσπάθειες για επίλυση όλων των δια-
φορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και στο 
πλαίσιο της καλής γειτονίας, καταδικάζοντας 

τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των 
θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας και τονίζοντας 
την ανάγκη άρσης του casusbelli. Ειδική μνεία 
γίνεται και στην Αγία Σοφία, με τους ευρωβου-
λευτές να αντιτίθενται σε κάθε ακραία άποψη 
που προωθεί την αλλοίωση της φυσιογνωμίας 
της ως ιστορικο-θρησκευτικού μνημείου, κα-
θώς και στη μετατροπή της σε τζαμί.
Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν τη θέση 
του ΕΚ για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη 
διευθέτηση του ζητήματος της Κύπρου με βάση 
μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με ενι-
αία διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία κυ-
ριαρχία και ενιαία ιθαγένεια και με πολιτική 
ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως ορί-
ζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφω-
να με το διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της 
ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις 
οποίες εδράζεται η Ένωση. Ζητούν δε από την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο 
ενεργό ρόλο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων.
Στο ψήφισμα καλείται επίσης η Τουρκία να αρ-
χίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την 
Κύπρο, να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιο-
χή της Αμμόχωστου στον ΟΗΕ, και να απόσχει 
από ενέργειες σχετικές με τους παράνομους 
εποικισμούς. Αναγνωρίζεται δε το δικαίωμα 
της Κύπρου να συνάπτει διμερείς συμφωνίες 
για την ΑΟΖ και καλείται η Τουρκία να σεβα-
στεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων 
των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση 
και εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Τέλος, η 
τουρκική κυβέρνηση καλείται να συνεργαστεί, 
ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί με την Ελλάδα 
και την Κύπρο, για οιαδήποτε μελλοντική εξέ-
λιξη για το πυρηνικό εργοστάσιο του Akkuyu.

ΝΔ: Γιατί καταψηφίσαμε την έκθεση
«Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε σήμερα στην 
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο την έκθεση βάσει της οποίας ζη-
τείται η διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων της Τουρκίας με την Ε.Ε. Και το έπραξε 
παρά το γεγονός ότι συμφωνεί απολύτως με τις 
σκληρές συστάσεις που απευθύνει η Ευρωβου-
λή προς την Τουρκία, καθώς το συμφέρον της 
Ελλάδος είναι να διατηρήσει έναν ισχυρό μοχλό 
πίεσης προς την Άγκυρα μέσω των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε η εκπρόσω-
πος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής 
κ. Μαρία Σπυράκη που ήταν παρούσα στη συ-
νεδρίαση «μία α λα καρτ σχέση Ε.Ε.- Τουρκίας 
μπορεί να ωφελεί ευρωπαϊκές χώρες που έχουν 
οικονομικά, κυρίως, συμφέροντα με την Τουρ-
κία, μπορεί να ωφελεί πιθανώς και την ίδια την 
Τουρκία διότι η εισροή χρηματοδότησης από 
την Ε.Ε. συνεχίζεται, αλλά αφαιρεί από την Ελ-
λάδα ένα ισχυρό όπλο: Αυτό του ελέγχου της 
ενταξιακής διαδικασίας. Εφόσον τελικά κριθεί 
ότι χρειάζεται να πάμε σε μια άλλου είδους σχέ-
ση Ε.Ε.-Τουρκίας, αυτή θα πρέπει να διέπεται 
από όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχους με 
εκείνους των ενταξιακών διαπραγματεύσεων».
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της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.


