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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.  

  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 Έλληνες και ξένοι μουσικοί
ενώνουν τις δυνάμεις τους ως 
ένα σύνολο για να μοιραστούν
την κοινή πολιτιστική, ιστορική
και μουσική κληρονομιά της 

Μικράς Ασίας με το μουσικόφιλο
κοινό, στο πιο αναγνωρίσιμο 

εμβληματικό οράσημο του κόσμου

ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ
στο Utzon Room

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
στις 7.30 μ.μ.

15 μέρες πριν την εκδήλωση στις 
2.00 μ.μ.τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν

και προγραμματίστηκε  
επανάληψη του προγράμματος 

την ίδια μέρα στις 7.30 μ.μ. 
Για εισιτήρια επικοινωνείστε 
στο τηλέφωνο: 92507777

Τραγούδια χωρίς σύνορα

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.

Οι μουσικοί που παίρνουν μέρος από αριστερά:
Adem Yılmaz, Deniz Şimşek, Ayșe Göknur Shanal,

Παναγιώτης Καλανδράνης, Γεωργία Γκιάτης 
και Μιχάλης Πλατύρραχος.

Ίδρυση φιλανθρωπικού 
ιδρύματος για αξιοποίηση του 
μαλλιού των προβάτων

Κλείνουν εμπορικά κέντρα, εστίαση, εκκλησίες 
στην Κύπρο: Τηλεκπαίδευση στα Λύκεια

Ένα νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο θα 
συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των ορ-
γανώσεων και ομάδων της Ευρώπης που εν-
διαφέρονται για την κυκλική οικονομία του 
πρόβειου μαλλιού και την επιστροφή του 
στην κοινωνία ως πολύτιμος πόρος για πολ-
λές χρήσεις παρά ως ένα οργανικό απόβλη-
το, έχει ιδρυθεί στην Κύπρο.  Σύμφωνα με τη 
Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος European 
Wool Exchange Ισαβέλλα Καηλίδου « η απο-
στολή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το θε-
ραπευτικό πλέξιμο για να βελτιώσουμε την 
ευεξία γενικά ως συμπλήρωμα των ιατρικών 
θεραπειών όπως επίσης και την αυτοδιαχεί-
ριση των μακροπρόθεσμων συνθηκών υγεί-
ας».  Από την πλευρά του ο Υπουργός Γεωρ-
γίας Κώστας Καδής σημείωσε πως « είμαστε 
στη διάθεση του ιδρύματος και θα στηρίξου-
με τη δράση του συμβάλλοντας στην προώ-
θηση της πράσινης ανάπτυξης στον τόπο μας 
και την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας προς όφελος των κτηνοτρόφων 
μας αλλά και γενικότερα των σημερινών και 
επόμενων γενεών». 
Το Ίδρυμα στοχεύει σε όλες τις πιθανές αγο-
ρές και προωθεί νέες τεχνολογίες και διαδι-
κασίες κυκλικής οικονομίας.  Ο ιδρυτής του 
Ιδρύματος δρ. Alberto Costa σημείωσε ότι « 
είναι κρίμα και ντροπή που ακόμα έχουμε τα 
πρόβατα για κρέας και γάλα, χωρίς να ξέρου-
με τι θα κάνουμε το μαλλί τους και το καίμε, 
το πετάμε καταστρέφοντας το περιβάλλον». 

Α
πό την ερχόμενη Παρασκευή και ως τις 31 
Δεκεμβρίου κλείνουν όλα τα εμπορικά κέντρα 
και οι χώροι εστίασης και οι εκκλησίες και στα 
Λύκεια εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση.

Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου σε διάσκεψη 
Τύπου ανακοίνωσε ότι δεν αποκλιμακώνονται τα μέτρα 
λόγω της επιδημιολογικής εικόνας και επιδείνωσης των 
δεικτών. “Μας ανησυχεί”, είπε, “η αύξηση θετικότητας 
από τεστ αντιγόνου, και φαίνεται ότι ο ιός είναι πα-
ντού και πρέπει να τον καταστείλουμε προτού να είναι 
αργά”. Πρόσθεσε ότι τα μέτρα λαμβάνονται με επίκεντρο 

τους κλειστούς χώρους με αυξημένη επικινδυνότητα. Ο 
Υπουργός είπε ότι παρατείνονται, από 11/12 τα μέτρα 
που είναι σε ισχύ και παράλληλα αναστέλλεται η λει-
τουργία των εμπορικών κέντρων ενώ τα υπερκαταστήμα-
τα πέραν των 500 τ.μ. θα λειτουργούν με πλαφόν, ανα-
στέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης αλλά 
επιτρέπεται η κατ` οίκον διανομή και το take away και 
παράλληλα ο εκκλησιασμός θα γίνεται χωρίς παρουσία 
πιστών. Επίσης από τις 14/12 η φοίτηση στα Λύκεια και 
ανώτερα/ανώτατα ιδρύματα θα γίνεται εξ αποστάσεως. 
Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία των φροντιστηρίων.

ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριοι της Βρετανίας επισημαίνουν ως προτεραιότητες 
το Κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις, στην ΕΕ
Η επανένωση της Κύπρου και η θεμελίωση μίας ανεξάρ-
τητης, κυρίαρχης χώρας δίχως εγγυήσεις και ξένα στρα-
τεύματα θα πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότη-
τα, επισημαίνουν με επιστολή τους προς τους ηγέτες των 
θεσμών της ΕΕ τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
νεοσύστατου Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων.
Οι επιστολές έχουν απευθυνθεί στην Πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι υπογράφοντες πρόσφυγες ή γόνοι προσφύγων Κύ-
πριοι της Βρετανίας αναφέρονται στη συνεχιζόμενη κα-
τοχή και στο πρόσφατο παράνομο άνοιγμα της παραλίας 
των Βαρωσίων κατά «ευθεία παραβίαση» των ψηφισμά-
των του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως γράφουν, «αυτές 
οι τουρκικές ενέργειες είναι μία ακόμα απειλή για την 

ειρήνη στη Μέση Ανατολή και για τις δημοκρατικές ελευ-
θερίες». Οι ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος μίας χώρας 
μέλους της ΕΕ όπως η Κύπρος χαρακτηρίζονται επίσης 
«καταστροφικές». Γίνεται επιπλέον αναφορά στις καθημε-
ρινές απειλές στην Ανατολική Μεσόγειο από τις κινήσεις 
των τουρκικών πλοίων και από την παρουσία του τουρ-
κικού στρατού στο νησί, καθώς και σε σαφή πρόθεση του 
νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ να δημιουργη-
θούν δύο κράτη και να διαιρεθεί οριστικά το νησί.
Σε αυτά αντιπαραβάλλεται η προθυμία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για συμμετοχή σε μια άτυπη σύνοδο ώστε 
να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που δια-
κόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, με σκοπό τη δι-
αφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυ-
πρίων.


