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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:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, 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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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Οργή Άγκυρας για δηλώσεις 
Ακιντζί: "Ανέντιμος αξιωματούχος"

Η 
Τουρκία επέκρινε 
την Δευτέρα δριμύ-
τατα τον τουρκοκύ-
πριο ηγέτη Μουστα-

φά Ακιντζί επειδή δήλωσε 
την περασμένη εβδομάδα ότι 
φοβάται μήπως η αυξανόμε-
νη εξάρτηση από την Άγκυ-
ρα οδηγήσει σε μια «φρικτή» 
προσάρτηση της κατεχόμε-
νης βόρειας Κύπρου από την 
Τουρκία.
Σε συνέντευξή του, που δη-
μοσιεύθηκε την Πέμπτη από 
τη βρετανική εφημερίδα The 
Guardian, ο Ακιντζί δήλωσε 
πως η επανένωση του νησιού 
σ' ένα ομοσπονδιακό κράτος 
είναι η «μοναδική βιώσιμη 
λύση», προσθέτοντας πως το 
σενάριο μιας προσάρτησης 
του τουρκοκυπριακού ψευ-
δοκράτους από την Άγκυρα 
είναι «φρικτό».
«Δεν θα γίνω ένας δεύτερος 
Ταϊφούρ Σοκμέν», πρόσθεσε 
αναφερόμενος στον πρωθυ-
πουργό και μοναδικό πρόε-
δρο της εφήμερης Δημοκρα-
τίας του Χατάι που ενώθηκε 
με την Τουρκία το 1939 μετά 

την απόσχισή της από την 
υπό γαλλική εντολή Συρία.
Τα σχόλια του Ακιντζί προ-
κάλεσαν την οργή της τουρ-
κικής κυβέρνησης.
«Ουδέποτε εργάσθηκα με 
έναν πολιτικό αξιωματούχο 
τόσο ανέντιμο όσο ο κ. Ακι-
ντζί», δήλωσε σήμερα ο τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 
«Εργαλειοποιεί την Τουρκία 
για εκλογικούς σκοπούς», 
πρόσθεσε στη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου στην Άγκυρα.
Το Σάββατο η τουρκική προ-
εδρία είχε ήδη καταγγείλει 

τις δηλώσεις του Ακιντζί 
λέγοντας πως «ο τουρκικός 
λαός θα του δώσει ένα μάθη-
μα» στις εκλογές που πρόκει-
ται να διεξαχθούν στα τέλη 
Απριλίου για την προεδρία 
του τουρκοκυπριακού ψευ-
δοκράτους.
Τον Οκτώβριο ο Ακιντζί είχε 
ήδη προσελκύσει την οργή 
της Άγκυρας επειδή είχε επι-
κρίνει την τουρκική επίθεση 
στη βόρεια Συρία.
«Ξεπέρασε τα όρια», είχε δη-
λώσει ο πρόεδρος Ταγίπ Ερ-
ντογάν.

Ακόμα μια δεντροφύτευση στην περιοχή της Σολέας
Μια ακόμη δεντροφύτευση στην περιοχή της Σολέας πραγ-
ματοποίησαν φίλοι της Σκουριώτισσας την Κυριακή, με 
πρωτοβουλία των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο 
μεταλλείο της περιοχής και την υποστήριξη των τοπικών 
κοινοτήτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Ηellenic Minerals Mining 
αναφέρει ότι στην δεντροφύτευση συμμετείχαν περισσότερα 
από 150 άτομα, όπως  παλαιοί μεταλλωρύχοι, εθελοντές, 
οικογένειες που ζουν στη Σολέα, φίλοι των μεταλλείων και 
περιβαλλοντικά ευαίσθητοι πολίτες.
Συνολικά φυτεύτηκαν 2.000 δενδρύλλια και θάμνοι με τη 
βοήθεια δασολόγων και με βάση ειδική μέθοδο, που πε-
ριλαμβάνει ειδική προετοιμασία του εδάφους και φροντίδα 
των δενδρυλλίων για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δράση εντάσσεται στο πλαί-
σιο του προγράμματος πλήρους αποκατάστασης του φυσικού 
τοπίου, που σχεδιάζεται από κοινού από τους τοπικούς φο-
ρείς της περιοχής.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί άλλες 25 δενδροφυ-
τεύσεις με περισσότερα από 22.000 δένδρα σε μια έκταση 
432.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ ο όγκος του πρασίνου 
αντιστοιχεί σε 5.720.000 κιλά οξυγόνου το χρόνο, καθώς 
δύο ενήλικα δέντρα μπορούν να «χαρίσουν» οξυγόνο για 
ένα χρόνο σε μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων.


