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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.

ΚΥΠΡΟΣ
Τηλεδιάσκεψη 
Αναστασιάδη με Σαρλ 
Μισέλ ενόψει του 
έκτακτου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου

Υποψήφιο μέλος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για πρώτη φορά η Κύπρος

Σε τηλεδιάσκεψη συμμετείχε την Τρί-
τη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και αρχηγούς κρατών μελών 
της ΕΕ.
Στη συμμετοχή του Προέδρου, καθώς 
και στο θέμα της απορρόφησης κονδυ-
λίων της ΕΕ από την Κύπρο, αναφέρ-
θηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Κυριάκος Κούσιος, ο οποίος μεταξύ 
άλλων υπενθύμισε ότι κατά την περίο-
δο 2021-2027, η Κύπρος θα απορρο-
φήσει ποσό πέραν των 3 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, το οποίο θα διοχετευθεί 
στην πραγματική οικονομία προς όφε-
λος των εργαζομένων, των επιχειρή-
σεων και των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από την 
Προεδρία, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος 
είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, συμμετείχε σε 
τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Σαρλ Μισέλ,στην οποία συμμετείχαν, 
επίσης, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερ-
νήσεων της Αυστρίας, της Φινλανδίας, 
της Ρουμανίας και της Σλοβακίας.

Τ
ην απόφαση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να διεκδικήσει, 
για πρώτη φορά στην ιστορία 
της, θέση μέλους στο Συμβού-

λιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ για την περίοδο 2025-27 ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της 
Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά 
τη 46η Σύνοδο του Συμβουλίου, που 
πραγματοποιείται στη Γενεύη.
Στην ομιλία του ο Κύπριος υπουργός 
υπογράμμισε, ανάμεσα σε άλλα, ότι 
η προάσπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων ανέκαθεν περιλαμβάνο-
νταν στις προτεραιότητες της εξωτε-
ρικής πολιτικής της Κύπρου. Σε αυτό 
το πλαίσιο, τόνισε τη δέσμευση της 
Κύπρου να εργαστεί με όλα τα άλλα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ για την προστα-
σία και την προώθηση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.
«Πιστεύοντας ακράδαντα στην αξία 
της πολυμέρειας και της διεθνούς 
συνεργασίας», ο κ. Χριστοδουλίδης 
υπογράμμισε ότι η Κύπρος θα έχει 
ουσιαστική συμβολή ως μέλος του 
Συμβουλίου, για την επίτευξη του 
κοινού στόχου που δεν είναι άλλος 
από την ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για όλους.
Η Κύπρος δεσμεύεται να εργαστεί 

μέσα από συγκεκριμένο πλάνο προς 
αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε, και 
σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που κα-
λύπτει, μεταξύ άλλων, και τους τομείς 
της ισότητας των φύλων, της καταπο-
λέμησης της εμπορίας προσώπων, 
των δικαιωμάτων παιδιών και νέων, 
της προστασίας των πολιτιστικών δι-
καιωμάτων και των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα 
δικαιώματα.
Στην προσφώνησή του στο Συμβού-
λιο, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερι-
κών αναφέρθηκε, επίσης, στην ετή-
σια έκθεση του Γραφείου της Υπάτης 

Αρμοστού για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα σχετικά με το ζήτημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύ-
προ, ενώ με την ευκαιρία, ενημέρω-
σε το Σώμα για τις τελευταίες εξελί-
ξεις σε σχέση με το Κυπριακό και την 
επικείμενη άτυπη διάσκεψη για την 
Κύπρο που θα συγκαλέσει ο γενικός 
γραμματέας του ΟΗΕ, με στόχο την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για συνολική και βιώσιμη λύση του 
κυπριακού, στη βάση των ψηφισμά-
των του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ για μία δικοινοτική και διζωνική 
ομοσπονδία.


