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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Οκτώ διαρρήξεις και κλοπές από Δημοτι-
κά Σχολεία και Νηπιαγωγεία στη Λάρνακα απ’ 
όπου άγνωστοι είχαν πάρει αριθμό ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, φαίνεται ότι έχει εξιχνιάσει 
η Αστυνομία ύστερα από τη σύλληψη τεσσάρων 
προσώπων.

Συγκεκριμένα, χθες η Αστυνομία έλαβε πληρο-
φορίες ότι Βούλγαρος είχε στην κατοχή του ηλε-
κτρονικό υπολογιστή για τον οποίο ηγέρθηκαν 
υποψίες ότι δυνατόν να ήταν κλοπιμαίος. Όταν 
μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τον Βούλγαρο 

και του ζήτησαν εξηγήσεις, αυτός τους παρέπεμ-
ψε σε άλλο πρόσωπο από το Μπαγκλαντές, το 
οποίο φαίνεται να είχε πουλήσει τον ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή. 

Από εκεί η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη δύο Ελ-
ληνοποντίων 17 και 18 χρόνων, οι οποίοι και 
παραδέχθηκαν διαρρήξεις και κλοπές από σχο-
λεία.

Η Αστυνομία αναζητεί ακόμα ένα Ελληνοπό-
ντιο 18 χρόνων, ενώ ήδη έχει εντοπιστεί μεγά-
λος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με πηγές του 24H, η ιδέα για να ορι-
στεί ιδιωτική εταιρία που θα εξετάσει το θέμα του 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Κύπρο, ήταν 
λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιδέα για ορισμός 
ιδιωτικής εταιρίας για το ξέπλυμα ήταν κυριολε-
κτικά του «ποδαριού». Παρουσιάστηκε κατά την 
διάρκεια των συζητήσεων που είχαν πραγματο-
ποιήσει λειτουργοί του ΥΠΟΙΚ με τους αντίστοι-
χους της Τρόικα. 

Η Τρόικα, όταν πια είχε φουντώσει για τα καλά 
το θέμα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τα 
γερμανικά και ολλανδικά πυρά ήταν σχεδόν κα-
θημερινά, αποφάσισε την ιδέα αυτή να την μετου-
σιώσει σε πρόταση η οποία και συζητήθηκε στις 
31 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας 
του Eurogroup. 

Στη συγκεκριμένη συνάντηση  συμμετείχε ο τε-
χνοκράτης που είχε προτείνει την ιδέα για ιδιω-
τική εταιρία ελέγχου του ξεπλύματος και μάλιστα 
όταν η πρόταση μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης, 
εκείνος συναίνεσε με την τελική πρόταση όπως 
αυτή καταγράφεται σε εσωτερικό σημείωμα του 
Προέδρου της ομάδας εργασίας του Eurogroup 
Τόμας Βίζερ και στην οποία τονίζεται ότι «θα πρέ-
πει το πρόγραμμα της Κύπρου να περιλαμβάνει 
και έλεγχο από ιδιωτική εταιρία για το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος».

Η υπόθεση παίρνει δραματικές διαστάσεις, κα-
θώς σύμφωνα με πηγές του 24H, ο Υπουργός 
Οικονομικών Βάσος Σιαρλή, ο οποίος εκείνη την 
περίοδο είχε πάει στην Ολλανδία μαζί με κλιμά-
κιο της Κ.Τ. και έδινε μάχη να πείσει ότι η Κύπρος 
δεν έχει πρόβλημα με ξέπλυμα, δεν γνώριζε ότι ο 

τεχνοκράτης που εκπροσωπούσε την Κύπρο στο 
Eurogroup working group, είχε αποδεχθεί την 
πρόταση για τον έλεγχο περί ξεπλύματος του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος από ιδιωτική εταιρία.

Ο κ. Σιαρλή έγινε γνώστης της υπόθεσης 48 
ώρες πριν, μόλις έγινε γνωστό το δημοσίευμα των 
Financial Times περί πρότασης για κούρεμα κα-
ταθέσεων. Μάλιστα στο χθεσινό Eurogroup δεν 
πήρε μαζί του τον συγκεκριμένο τεχνοκράτη.

Τα δεδομένα πια δημιουργούν τεράστια ερωτή-
ματα:

1.Τι λένε οι υποψήφιοι Πρόεδροι μετά τις χθε-
σινές εξελίξεις στις Βρυξέλλες;

2.Πάνω σε ποια κριτήρια οι τεχνοκράτες του 
ΥΠΟΙΚ διαπραγματεύονται με την Τρόικα. Ο κα-
θένας λέγει και την δική του ιδέα;

3.Το Υπουργείο Οικονομικών γιατί δεν αντέ-
δρασε δραστικά όταν έγινε γνωστή η ιστορία με 
αποτέλεσμα ο κ. Σιαρλή να εκτίθεται με δηλώσεις 
του τύπου «δεν πρόκειται να δεχθούμε έλεγχο από 
ιδιωτική εταιρία;» 

Συνελήφθηκαν για διαρρήξεις σχολείων

Κύπριος τεχνοκράτης πίσω 
από την απόφαση για το ξέπλυμα

Η απαντΗσΗ του υποΙΚ

6
 Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Οικονο-
μικών, η επίσημη θέση που μας δόθηκε είναι η εξής:
«Ουδέποτε είτε τεχνοκρατικό είτε σε πολιτικό επί-
πεδο δεχθήκαμε τον διορισμό ιδιωτικής εταιρίας για 
το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην 
Κυπριακή Δημοκρατία».


