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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:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 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 95466188

Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Eξαιρετικό διαµέρισµα που διαθέτει ξεχωριστό 
χώρο µέσων µαζικής ενηµέρωσης - µελέτης, 
κύριο υπνοδωµάτιο µε εντοιχισµένες ντουλάπες 
και µπαλκόνι, πολυτελές µπάνιο, κοµψή κουζίνα 
µε φυσικό αέριο και συσκευές BOSCH από 
ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο ασφαλείας, εσωτερικά 
πλυντήρια, κλιµατισµό.

Ένα µεγάλο αβαντάζ για τους επενδυτές είναι η 
εξασφαλισµένη απόδοση ενοικίου ύψους $ 
600.00 την εβδοµάδα. Επί του παρόντος, 
µισθωµένο σε ένα µακροχρόνιο µισθωτό 
ενοικιαστή, αυτή η κατοικία δίνει εξαιρετική 
ελκυστικότητα στους αγοραστές.
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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 

N.S.W. 2200 AUSTRALIA

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 

Mobile: 0416066138

Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 

ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.

24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.

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.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 

áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 

üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ

×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá

Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 

ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 

óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ

152.325

Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 

ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 

ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé

ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,

ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville

  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

ΚΥΠΡΟΣ
Χιλιάδες και φέτος οι άποροι μαθητές
Στο ίδιο επίπεδο με πέρσι εκτιμάται ότι θα εί-
ναι ο αριθμός των μαθητών που θα χρειαστούν 
στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας για τη σίτι-
ση τους εντός των σχολικών μονάδων. 
Οι συμβουλευτικές επιτροπές και οι εκπαιδευ-
τικοί τους κάθε σχολείου ξεκίνησαν να συλλέ-
γουν στοιχεία με στόχο να διαπιστωθεί ο ακρι-
βής αριθμός των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες 
που θα λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα. 
Οπως εξήγησε η Σοφία Ιωάννου, πρώτος λει-
τουργός εκπαίδευσης, από την πρώτη μέρα 
παρουσίας των παιδιών στο σχολείο έχει ξεκι-
νήσει η σίτιση βάση των δεδομένων που είχα-
με την περασμένη χρονιά και σε περιπτώσεις 
νέων παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό βάση 
συνεννόησης με το νηπιαγωγείο που ενημερώ-
νει το δημοτικό για ανάγκες ή για νεά παιδιά 
μετά από διακριτική παρατήρηση από τους εκ-
παιδευτικούς. 
Πέρσι δωρεάν πρόγευμα λάμβαναν 13.300 μα-
θητές από όλες τις βαθμίδες και φέτος αναμέ-
νεται ο ίδιος αριθμός. 
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Εθελοντισμού η 
στήριξη χιλιάδων μαθητών άρχισε πολύ πριν 
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με την 
παραχώρηση σχολικών ειδών και ρουχισμού. 
«Τα στοιχεία που έχουμε τώρα από τις οργα-
νώσεις αυτές είναι ότι 2 χιλιάδες 100 παιδιά 
έχουν στηριχθεί από τις οργανώσεις με γραφι-
κή ύλη είδη ένδυσης», είπε ο κ. Γιαννάκη. 
Ο ακριβής αριθμός των μαθητών που χρειάζο-
νται στήριξη, θα ξεκαθαρίσει στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου. Στόχος τους Υπουργείου Παιδείας είναι 
να μην μείνει κανένας μαθητής χωρίς φαγητό 
στο σχολείο.  

Guardian: Δημοσίευμα για Ρώσους ολιγάρχες στην Κύπρο 

Ρ
ώσοι και Ουκρανοί δισεκατομμυριούχοι, 
απέκτησαν το διαβατήριο της Ε.Ε, μέσω των 
προγραμμάτων παροχής «χρυσής βίζας» από 
την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει σε δη-

μοσίευμά της η εφημερίδα Guardian.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από το 2013 η κυπρι-
ακή κυβέρνηση έχει αντλήσει περισσότερα από τέσ-
σερα δισεκατομμύρια ευρώ, παρέχοντας διαβατήριο 
ή υπηκοότητα σε μέλη της ρωσικής και ουκρανικής 
ελίτ, με αντάλλαγμα επενδύσεις στη χώρα. Μόνο 
πέρσι, υπολογίζεται ότι εκδόθηκαν περισσότερα 
από 400 διαβατήρια στο πλαίσιο αυτού του προ-
γράμματος. 
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Guardian, το 
2013 η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει την πρα-
κτική της χορήγησης βίζας σε όσους αιτούντες 
επενδύουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα ή 2,5 
εκατ.ομμύρια ευρώ σε εταιρείες ή κρατικά ομόλο-
γα, οι οποίοι  θα έπρεπε απλά να επισκέπτονται 
την Κύπρο τουλάχιστον μία φορά κάθε επτά χρό-
νια, χωρίς να απαιτείται από αυτούς η γνώση της 
γλώσσας ή η μόνιμης διαμονής  στο νησί.
Το παράδοξο είναι ότι τα κριτήρια, τα οποία ανα-
γραφονται στο άρθρο είναι αυτά τα οποία ίσχυαν 
από το 2013 - 2016, καθώς αυτά πλέον έχουν τρο-
ποποιηθεί, με επιπλέον προστιθέμενο όρο για την 
απόκτηση υπηκόοτητας, την κατοχή μόνιμης ιδι-
όκτητης κατοικίας στην Κύπρο, αξίας €500 χιλ., 
πλέον ΦΠΑ.
Στο άρθρο αναφέρεται επίσης, ότι πριν από το 
2013 η κυπριακή υπηκοότητα χορηγείτο μόνο επι-
λεκτικά από υπουργούς, σε μία πιο «ανεπίσημη» 
εκδοχή του υφισταμένου προγράμματος.
Το ρεπορτάζ επικαλείται κατάλογο που έχει διαρ-

ρεύσει με τα ονόματα εκείνων που έχουν λάβει κυ-
πριακή υπηκοότητα μέσω του προγράμματος και 
σχολιάζει ότι εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με 
τους ελέγχους ασφαλείας που διενεργούνται για 
τους αιτούντες κυπριακό διαβατήριο.
Επισημαίνεται, δε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, θα συζητήσει μια τροπολογία που υπέβαλε η 
βουλευτής της Πορτογαλίας Άνα Γκόμες, με την 
οποία απαιτείται από τις χώρες της Ε.Ε να διεξά-
γουν ενδελεχείς ελέγχους στους αιτούντες «χρυσές 
βίζες».
Η Guardian παραθέτει απάντηση του Υπουργείου 
Οικονομικών της Κύπρου που διευκρινίζει ότι το 
πρόγραμμα απευθύνεται «σε γνήσιους επενδυτές, 
οι οποίοι εγκαθιδρύουν μία επιχειρηματική βάση 
και αποκτούν μία μόνιμη κατοικία στην Κύπρο».
Τονίζεται επίσης ότι διενεργούνται αυστηροί έλεγ-
χοι στους αιτούντες επενδυτές, όπως έλεγχοι για 
ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος. Παράλληλα επι-
σημαίνεται ότι η Κύπρος δεν είναι η μοναδική χώ-
ρα-μέλος της ΕΕ που έχει παραχωρήσει υπηκοότη-
τα σε πλούσιους Ρώσους.
Η ίδια η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν υπάρχει 
κάποια υπόνοια περί παρανομίας από την πλευρά 
εκείνων που έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα.
Το κυπριακό Υπουργείο προσθέτει αναφερόμενο 
συγκεκριμένα στην περίπτωση του ξαδέρφου του 
Μπασάρ αλ Άσαντ ότι η αφαίρεση της υπηκοότη-
τας, που ούτως ή άλλως είχε δοθεί πριν από το 
2013, είναι απόδειξη της ετοιμότητας των κυπρια-
κών αρχών να επέμβουν. Σημειώνεται δε ότι από 
την έναρξη του προγράμματος το 2013 έχει συστα-
θεί μία κατά πολύ βελτιωμένη, διαφανής διαδικασία 
για την εξέταση των αιτήσεων.


