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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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platirahos

Το ΡΙΚ δεν έπεισε τη Βουλή 
για αποδέσμευση €2,5 εκ.

Στην Κύπρο μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε η Προεδρία

Δεν τους έπεισαν. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΡΙΚ, κατά τη συζήτηση στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, 
για την αποδέσμευση κονδυλίου δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ ως επιπλέον χορηγία, δεν έπει-
σε την πλειοψηφία των μελών της Επι-
τροπής, η οποία τάχθηκε εναντίον της 
αποδέσμευσης του κονδυλίου. 
Τα 2,5 εκατομμύρια είχαν περιληφθεί 
στον προϋπολογισμό του κρατικού 
Ιδρύματος μετά την αποκοπή των εσό-
δων από εμπορικές διαφημίσεις, τα 
οποία η Βουλή δέσμευσε κατά τη ψήφι-
ση του προϋπολογισμού. 
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο 
Πρόεδρος του ΡΙΚ Ανδρέας Φράγκος 
είπε ότι το ίδρυμα αδυνατεί να προ-
χωρήσει στην υλοποίηση θεμάτων λει-
τουργικότητας και ασφάλειας. 
''Ο οργανισμός βρίσκεται σε μια πρω-
τόγνωρη, δυσάρεστη και δυσχερή 
θέση καθώς από τη μια έχουν κοπεί 
οι διαφημίσεις και από την άλλη εί-
ναι δεσμευμένο το ποσό των €2,5 εκ. 
Αδυνατούμε να προχωρήσουμε στην 
εκπλήρωση των συμβατικών μας υπο-
χρεώσεων έναντι ξένων συμβαλλομέ-
νων οι οποίοι έχουν αρχίσει να μας 
στέλνουν επιστολές μέσω δικηγόρων'', 
δήλωσε ο Πρόεδρος του ΡΙΚ, Ανδρέας 
Φράγκος. 

Ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο μέσα 
στο επόμενο δεκαήμερο. Όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης είχε χθες βράδυ τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 

Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο συνεχάρη για το εκλο-
γικό αποτέλεσμα και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία για 
τη διακυβέρνηση της χώρας. Συμφωνήθηκε όπως ο 
νέος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκε-
φτεί την Κύπρο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, κατα-
λήγει η ανακοίνωση.

Λευκωσία: Συμμορφώθηκαμε με απόφαση 
ΕΔΑΔ για κράτηση αλλοδαπών

Η 
Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώθηκε με 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην 
υπόθεση τριών ανδρών από τη Σρι Λάνκα, οι 

οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση ενόψει της απέλασής 
τους από την Κύπρο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 
που απέστειλε η Λευκωσία στο Στρασβούργο. Οι κυ-
πριακές αρχές ζητούν παράλληλα από την Επιτροπή 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης να κλείσει 
την εξέταση της υπόθεσης.
Πρόκειται για την υπόθεση «Kahadawa Arachchige 
και Άλλοι εναντίον Κύπρου» για την οποία το ΕΔΑΔ 
αποφάσισε τελεσίδικα τον Δεκέμβριο του 2019. 
Το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η κράτηση των 
Don Uditha Niroshana Kahadawa Arachchige, 
Dehiwalage Shehan Fernando και Dushan Aruna 
Shanthi Budda Koralage που προηγήθηκε της απέ-
λασής τους από την Κύπρο, τον Ιανουάριο του 2011, 
δεν παραβίασε το δικαίωμά τους στην ελευθερία και 

στην ασφάλεια. Ωστόσο, το ΕΔΑΔ είχε κρίνει ότι 
παραβιάστηκαν οι πρόνοιες που προβλέπουν ότι το 
δικαστήριο αποφασίζει σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα περί της νομιμότητας της κράτησης.
Οι τρεις, οι οποίοι είχαν έρθει στην Κύπρο για να 
εργαστούν, είχαν συλληφθεί και προφυλακίστηκαν 
μετά από συγκρούσεις με ομοεθνείς τους στη Λευ-
κωσία. Ο πρώτος και ο τρίτος αιτητής είχαν τεθεί 
υπό κράτηση για πέντε ημέρες προτού απελαθούν, 
ενώ ο δεύτερος αιτητής κρατήθηκε για επτά ημέρες. 
Οι τρεις, οι οποίοι αρνούνται ότι έλαβαν μέρος στις 
ταραχές, δεν διεκδίκησαν κάποια αποζημίωση.
Σύμφωνα με τη Δημοκρατία δεν εκκρεμεί η απόδο-
ση ατομικών μέτρων, ενώ ως προς τα γενικά μέτρα 
σημειώνεται η υιοθέτηση σχεδίου δράσης σε άλλη 
υπόθεση, με τα μέτρα αυτά να έχουν τύχει θετικής 
ανταπόκρισης από την Επιτροπή Υπουργών και 
να είναι σε θέση να απαντήσουν στις αιτιάσεις του 
ΕΔΑΔ. 


