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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:
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.

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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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87 μετανάστες από τη Συρία στο λιμάνι της Λάρνακας 
Συνολικά 87 άτυποι μετανάστες από τη Συρία, με-
ταξύ των οποίων 10 γυναίκες και 16 παιδιά, επέ-
βαιναν στο σκάφος που εντοπίστηκε το πρωί της 
Δευτέρας ανοικτά του Κάβο Γκρέκο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ξύλινης κατασκευής 
σκάφος μήκους 13 μέτρων εντοπίστηκε γύρω στις 
08.30 το πρωί, από το παράκτιο σύστημα ραδιο-επι-
σήμανσης της Λιμενικής Αστυνομίας να πλέει περίπου 
20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κάβο Γκρέκο.
Το σκάφος τέθηκε υπό παρακολούθηση και αναγνω-
ρίστηκε λίγο αργότερα από άκατο της Λιμενικής Αστυ-
νομίας, ενώ με την βοήθεια και δεύτερης ακάτου το 
συνόδευσαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Λάρνακας.
Το σκάφος, πιθανόν προερχόμενο από τη Μερσίνα, 

έφτασε γύρω στη μία το μεσημέρι στο λιμάνι και το 
υποδέχθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δη-
μοκρατίας μεταξύ των οποίων η Πολιτική Άμυνα, το 
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία 
Ασύλου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Οι άτυποι 
μετανάστες από τη Συρία αποβιβάστηκαν από το 
σκάφος και μέλη της Αστυνομίας και του Τμήματος 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κατέγραψαν τα στοι-
χεία τους από τα οποία διεφάνη ότι πρόκειται για 61 
άνδρες, δέκα γυναίκες και 16 παιδιά. Με την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών στο λιμάνι Λάρνακας, οι 
άτυποι μετανάστες θα μεταφερθούν με τη συνοδεία 
Αστυνομίας στον χώρο κράτησης μεταναστών στην 
Κοκκινοτριμιθιά. 

platirahos

Λευκωσία και Λονδίνο διαβεβαιώνουν 
ότι το Brexit δεν θα επηρεάσει 
την καθημερινότητα των πολιτών

Ο
Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστεί η κα-
θημερινότητα τόσο των Κυπρίων στη Βρε-
τανία όσο και των Βρετανών στην Κύπρο, 
λόγω του Brexit, δόθηκαν εκατέρωθεν κατά 

τη διάρκεια συνάντησης που είχε την Δευτέρα  το 
πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με τον Ύπατο Αρμοστή 
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο Στίβεν Λίλι. 
Αυτό δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, αναφέροντας πως συ-

ζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και έχουν σχέση 
με την Κύπρο, ενώ έγινε αναφορά και στο Κυπριακό, 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επαναβεβαιώνει 
την ετοιμότητά του να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. 
Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το εμπόριο 
και τις διμερείς σχέσεις της Κύπρου με τη Βρετανία, 
και τονίστηκε η διάθεση και η πρόθεση των δυο με-
ρών να συνεχίσουν τις σχέσεις και να υπάρξει περαι-
τέρω συνεργασία, σημείωσε ο Εκπρόσωπος.

Η Κύπρος πήρε πίσω
το εμπορικό σήμα για 
χαλλούμι σε Βρετανία 
Πίσω κατάφερε να πάρει η Κύπρος το εμπορικό 
σήμα για το χαλλούμι στη Μεγάλη Βρετανία, το 
οποίο και έχασε τον Μάιο του 2018, από λάθος 
λειτουργών του Υπουργείου Εμπορίου.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» 
του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, και σχολιάζοντας την 
είδηση που αποκάλυψε το Σίγμα, ο υπουργός 
Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης, ανέφερε πως 
ενάμιση χρόνο μετά, «διορθώσαμε εκείνο το σο-
βαρό λάθος που έγινε». Όπως εξήγησε, είχαν 
υποβάλει αίτηση για επανεγραφή του προϊόντος 
και στις 31 Ιανουαρίου η μάχη κερδήθηκε. Κάτι 
που ανακοινώθηκε και στην ιστοσελίδα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας της Μεγάλης Βρετανίας.
αθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, ο κ. Λακ-
κοτρύπης εξήγησε πως υπήρξαν πολλές νομι-
κές δυσκολίες, έτσι υπήρχε στενή συνεργασία 
με τη Γενική Εισαγγελία, η οποία και καθοδήγη-
σε το Υπουργείο, από την αρχή μέχρι το τέλος.
«Αυτή την φορά ευτυχήσαμε το αποτέλεσμα να 
είναι υπέρ μας», εξήγησε.
Παράλληλα ο κ. Λακκοτρύπης αποκάλυψε πως 
η πειθαρχική έρευνα για το λάθος που έγινε το 
2018 στο Υπουργείο, έχει ολοκληρωθεί και πα-
ραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία.
Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύ-
σκεψη στο Προεδρικό, υπό τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, μαζί με αρ-
μόδιους, για το χαλλούμι.


