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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

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.

Greek Fringe | Thraki Showcase

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΥ 2021
ΣΤΙΣ 7 Μ.Μ. 

THE GREAT CLUB

160-164 Livingstone Road Marrickville

Spots are limited. Book now: 
http://www.thegreatclubsydney.com/gigs/greekfringe

Εφαρμόζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία, λόγω των αλλαγών που 
γίνονται παγκόσμια εξαιτίας της πανδημίας, σας καλούμε να γευτείτε 

τη μουσική της Θράκης, μιας περιοχής που απλώνεται σε τρεις χώρες, 
την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, με μουσικούς που θα 

μεταδίδουν απευθείας από την Ελλάδα, αλλά και μουσικούς από το 
Σύδνευ που θα παίζουν ζωντανά.

Η «Εβριτική Ζυγιά» λατρεύει την Ελλάδα και συνεργάστηκε με τη 
φημισμένη τραγουδίστρια Κατερίνα Δούκα για να διαδώσει τους 

παραδοσιακούς ήχους της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η παράσταση, γυρίστηκε στον ¨Εβρο, ένα ποτάμι στα σύνορα 
Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας και είναι ένας τόπος μεγάλης 

γεωπολιτισμικής σημασίας για τη λαογραφία της Θράκης.

Επίσης το συγκρότημα Banda Politiκa με έδρα το Σύδνευ θα παίζει 
παραδοσιακές μελωδίες από τις περιοχές της Θράκης καθώς και από 
τη Μακεδονία (αφιέρωμα στην κληρονομιά του Great Club ως πρώην 

Alexander the Great Club). 

Τα τραγούδια που θα παιχτούν ενσωματώνουν την αλληλεπίδραση 
πολιτισμών που κατέλαβαν μια περιοχή που είναι το σταυροδρόμι 

μεταξύ ανατολής - δύσης. 

Θα ακούσετε παραδοσιακά όργανα όπως:λαούτο, λύρα, γκάιντα 
νταούλι και άλλα.
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€300 πρόστιμο σε εκπαιδευτικό που αρνήθηκε να κάνει τεστ 
Διαστάσεις προσλαμβάνει το θέμα 
των εκπαιδευτικών που αρνήθηκαν 
να υποβληθούν σε διαγνωστικό 
έλεγχο rapid test με αποτέλεσμα να 
τους έχει απαγορευθεί η επιστροφή 
στις τάξεις. Το θέμα θα τύχει χειρι-
σμού από το Υπουργείο Παιδείας.
Αίσθηση προκαλεί πάντως η ανα-
φορά του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, 

Θέμη Πολυβίου, ο οποίος φιλοξε-
νούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή 
του ΑΝΤ1, ανέφερε πως υπάρχει 
περίπτωση εκπαιδευτικού που με-
τέβη στην Αστυνομία, προκειμένου 
να καταγγείλει ότι δεν του επιτρά-
πηκε η είσοδος στο σχολείο λόγω 
μη προσκόμισης αρνητικού rapid 
test, ωστόσο όχι μόνο δεν έγινε 

δεκτή η καταγγελία του, αλλά έφυ-
γε κιόλας από το αστυνομικό τμή-
μα με πρόστιμο 300 ευρώ ακριβώς 
επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε 
διαγνωστικό έλεγχο. Σημειώνεται 
ότι συνολικά οκτώ εκπαιδευτικοί 
– πέντε στη Δημοτική και τρεις στη 
Μέση Εκπαίδευση – αρνήθηκαν να 
υποβληθούν σε έλεγχο rapid test.

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
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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 25ετής 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

Σταθερή η θέση της 
Ιορδανίας για το πλαίσιο 
λύσης του Κυπριακού

Την Κυριακή στο Ισραήλ ο Πρόεδρος 
για επαφές με τον Νετανιάχου

Την σταθερή θέση αρχών της Ιορδανίας 
για λύση του Κυπριακού στη βάση των 
σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, επανα-
βεβαίωσε ο Πρέσβης της χώρας και Πρύ-
τανης του Διπλωματικού Σώματος στην 
Κύπρο Mohamed el Fayez, κατά τη διάρ-
κεια συνάντησης που είχε με τον Πρόε-
δρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο Πρόεδρος της Βουλής εξέ-
φρασε ευχαριστίες για τη στάση αρχών 
που τηρεί η Ιορδανία όσον αφορά στο 
κυπριακό πρόβλημα. Αναφερόμενος στις 
τρέχουσες εξελίξεις, ο Δρ Αδάμου στη-
λίτευσε τις διχοτομικές θέσεις που προ-
βάλλει η τουρκική πλευρά, υπό το φως 
της εξαγγελθείσας πρόθεσης του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει άτυπη 
Διάσκεψη (5+1), με στόχο την επανέξαρ-
ξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.
«Τέτοιες ενέργειες, τόνισε ο Δρ Αδάμου, 
οι οποίες αντίκεινται στα σχετικά Ψη-
φίσματα του ΟΗΕ και στο συμφωνηθέν 
πλαίσιο λύσης στο Κυπριακό, δεν μπο-
ρούν να γίνουν αποδεκτές», αναφέρεται.  
Προστίθεται ότι ο κ. Fayez, «επαναβεβαί-
ωσε τη σταθερή θέση αρχών της Ιορδανί-
ας όσον αφορά στο Κυπριακό, υπογραμ-
μίζοντας ότι η λύση πρέπει να βασίζεται 
στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ».

Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης θα μεταβεί στο Ισραήλ, την Κυριακή, 
14 Φεβρουαρίου, κατόπιν πρόσκλησης του 
Πρωθυπουργού του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νε-

τανιάχου, όπως ενημερώνει με γραπτή ανακοίνωση ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος.
Κατά τη μονοήμερη παραμονή του στο Ισραήλ, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον κ. 
Νετανιάχου το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό, οι διμερείς σχέσεις, η επικρατούσα κατάσταση 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και 
οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Σημαντικό επίσης το γεγονός ότι θα συζη-
τηθούν θέματα ενέργειας και ειδικότερα του τουρισμού, 
με τον τελευταίο τομέα μάλιστα να κρίνεται κεφαλαιώ-
δους σημασίας για την Κύπρο, ούτως ώστε να υπάρξει 
τουριστική ροή τους θερινούς μήνες εφόσον ανοίξει η 

αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και την εμβολιαστική ροή 
στη γείτονα χώρα. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα 
συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστο-
δουλίδης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριά-
κος Ι. Κούσιος.

ΚΥΠΡΟΣ


