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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

 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

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.
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Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” τον Αύγουστο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 
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Β. Μακεδονία: Αποφασίστηκε η μετονομασία θεσμικών οργάνων  
και ιδρυμάτων κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία των Πρεσπών

Τ
ο υπουργικό συμβούλιο της Βόρειας Μακε-
δονίας, κατά τη συνεδρίαση του την Τρίτη 
υπέδειξε σε 136 συνολικά θεσμικά όργανα 
και ιδρύματα της χώρας να προχωρήσουν 

άμεσα σε αλλαγή των δημόσιων πινακίδων στις εισό-
δους όπου αυτά στεγάζονται, σε ότι αφορά το όνομα του 
κράτους, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ανέ-
φερε την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώ-
ρας, Μίλε Μποσνιάκοφσκι. Επίσης, το υπουργικό συμ-
βούλιο της Βόρειας Μακεδονίας ανέθεσε και υπέδειξε 
σε όλους τους θεσμούς, να ελέγξουν αν έχει συντελεστεί 
η αλλαγή όλων των ψηφιακών στοιχείων (λογότυπα, 
μνημόνια, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιστοσελίδες, 
ΜΜΕ κλπ). Με την υπόδειξη αυτή του υπουργικού 
συμβουλίου, οι φορείς, θεσμικά όργανα και ιδρύματα 
που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό Προϋπολο-
γισμό, υποχρεούνται να αλλάξουν την ονομασία τους 
και όπου αναφέρεται ότι αποτελούν όργανα της «Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας», πρέπει αυτό να μετατρα-
πεί σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Π.χ η 
Βουλή της χώρας, που σήμερα αποκαλείται «Βουλή της 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας», μετονομάζεται πλέον 
σε «Βουλή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». 
Αντίστοιχα η κυβέρνηση και τα υπουργεία της χώρας 
της χώρας, όπως και η Προεδρία της Δημοκρατίας, θα 
αναφέρονται ως «κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βό-
ρειας Μακεδονίας», «υπουργείο... της Βόρειας Μακεδο-
νίας», «Προεδρία της Βόρειας Μακεδονίας».
Ακόμη, σε ονομασίες ιδρυμάτων όπου σήμερα υπάρχει 
ο προσδιορισμός «μακεδονικό-ή ό», π.χ «Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων», αυτός αλλάζει με τον προσδι-
ορισμό «εθνικός-ή-ό» και στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση, το εν λόγω πρακτορείο θα μετονομαστεί σε «Εθνικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων». Ανάλογα, ο κρατικός ραδιοτη-
λεοπτικός οργανισμός της χώρας, που σήμερα αναφέ-
ρεται ως «Μακεδονική Ραδιοτηλεόραση» θα αποκαλεί-
ται πλέον ως «Εθνική Ραδιοτηλεόραση».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, 
Νίκολα Ντιμιτρόφ, ανέφερε ότι οι θεσμοί της Βόρειας 
Μακεδονίας θα πρέπει εντός λογικής προθεσμίας να 
αλλάξουν τις επωνυμίες τους στο πνεύμα της Συμφω-
νίας των Πρεσπών. Ο Ντιμιτρόφ σημείωσε ότι βάσει 
της Συμφωνίας των Πρεσπών, υπάρχει αφενός η υπο-
χρέωση των θεσμών να εφαρμόσουν το νέο όνομα της 
χώρας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, και αφε-
τέρου τα ζητήματα που συνδέονται με την εθνική ταυ-
τότητα. «Σε αυτή την περίπτωση το επίσημο όνομα, για 
παράδειγμα, του στρατού θα πρέπει να είναι Στρατός 
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, επειδή αυτό 
είναι τώρα το συνταγματικό όνομα της χώρας, αλλά, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση του Μακεδονικού Λαϊκού 
Θεάτρου, έχουμε ένα εθνοτικό στοιχείο και πιθανότα-
τα θα μείνει Μακεδονικό Λαϊκό Θέατρο», είπε ο Ντι-
μιτρόφ. Σε σχέση με την «Μακεδονική Ακαδημία Επι-
στημών και Τεχνών» ( MANU) ο Ντιμιτρόφ σημείωσε 
ότι αυτή αποτελεί κρατικό ίδρυμα αλλά πρόσθεσε ότι 
υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, και εξέφρασε την ελπίδα 
να βρεθεί, όπως είπε, μία καλή λύση. Σημείωσε ακό-
μα, ότι ουσιαστικά αυτό που έκανε το υπουργείο Εξω-
τερικών της Βόρειας Μακεδονίας με τις ρηματικές δια-
κοινώσεις που επέδωσε προς τον ΟΗΕ, τους διεθνείς 
οργανισμούς και όλες τις χώρες του κόσμου για την 
αλλαγή του ονόματος, ουσιαστικά τώρα γίνεται και σε 
σχέση με τους κρατικούς θεσμούς, επειδή, όπως είπε, 
είναι σημαντικό να υπάρχει ενιαία πρακτική βάσει της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.

Βουλγαρία: Στα 66 
τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα ιλάρας 
στη χώρα
Συνολικά εξήντα έξι περιστα-
τικά ιλαράς καταγράφηκαν στη 
Βουλγαρία, 41 εκ των οποίων 
επιβεβαιώθηκαν με εργαστη-
ριακές εξετάσεις, ανακοίνωσε 
το υπουργείο Υγείας.
Τα περισσότερα εξ αυτών αφο-
ρούν την περιοχή Μπλαγκόε-
βγκραντ στη νοτιοδυτική Βουλ-
γαρία, όπου έχουν καταγραφεί 
τα 48 από το σύνολο των 66 
περιστατικών. Στην πόλη της 
Σόφιας και στην ευρύτερη πε-
ριοχή έχουν καταγραφεί 8 πε-
ριστατικά.
Οι περισσότεροι από τους 
ασθενείς (29 περιπτώσεις) εί-
ναι νήπια ηλικίας μεταξύ 1 και 
4 ετών. Δεκατέσσερα βρέφη 
ηλικίας κάτω του ενός έτους 
έχουν προσβληθεί από ιλαρά, 
εννέα παιδιά, ηλικίας 5-9 ετών 
και άλλα τέσσερα παιδιά, ηλι-
κίας μεταξύ 15 και 19 ετών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπουργείου Υγείας, το 74% 
του συνόλου των περιστατικών 
δεν ήταν εμβολιασμένο.


