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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 25ετής 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

Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του
γραφείου μας εύχονται στους πελάτες

αλλά και σε όλο τον ελληνισμό
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Κάβο Γκρέκο: Διασώθηκαν 
26 μετανάστες που 
επέβαιναν σε σκάφος

Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κύπρο λέει ο Τσαντ Γουλφ

Σκάφος με 26 μετανάστες που ξεκί-
νησε από τη Συρία και έπλεε βορειο-
ανατολικά του Κάβο Γκρέκο, διασώ-
θηκε από σκάφος της Λιμενικής και 
Ναυτικής Αστυνομίας.
Σε γραπτή ανακοίνωση του Κέντρου 
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 
Λάρνακας (ΚΣΕΔ), αναφέρεται ότι 
«γύρω στις 15:40 την Τρίτη το από-
γευμα, το Κέντρο έλαβε πληροφορία, 
ότι μικρό σκάφος με 26 άτομα, πα-
ρασυρόταν ακυβέρνητο στη θαλάσ-
σια περιοχή 16 ναυτικά μίλια βορει-
οανατολικά του Κάβο Γκρέκο, όπου 
επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες».
Το ΚΣΕΔ «ενεργοποίησε το Εθνι-
κό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης 
«ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητοποιώντας την 
άκατο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» της Λιμενικής 
και Ναυτικής Αστυνομίας, η οποία 
ρυμούλκησε το ακυβέρνητο σκάφος 
προς το αλιευτικό καταφύγιο «Golden 
Coast», στο Παραλίμνι».
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι 
«ενημερώθηκαν όλες οι εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες της Δημοκρατίας για 
την περαιτέρω διαχείριση των δια-
σωθέντων και τις ενέργειες αρμοδι-
ότητας τους, όπως προβλέπονται στο 
Εθνικό Ειδικό Σχέδιο «ΝΑΥΚΡΑ-
ΤΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών».

Τ
ην πεποίθηση ότι οι διμερείς σχέσεις Κύπρου 
και ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες κατά τη δι-
άρκεια των 60 χρόνων διπλωματικών σχέσεων, 
εξέφρασε ο Εκτελών χρέη Υπουργού Εσωτερι-

κής Ασφάλειας των ΗΠΑ Chad Wolf κατά τη διάρκεια 
συνάντησης που είχε την Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών, στη Λευκωσία, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Στις δηλώσεις του μετά την υπογραφή της Διακήρυξης 
Προθέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας στον το-
μέα της Συνοριακής Ασφάλειας, ο κ. Wolf χαρακτήρισε 
αρχικά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ εξαιρετική, η οποία 
επικεντρώθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών στην 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ασφάλειας και στην 
προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου.
Ένα μόνο παράδειγμα αυτής της αυξανόμενης συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως είπε, αποτελεί η 
υπογραφή σήμερα της Διακήρυξης Πρόθεσης για τη συ-
νεργασία στο θέμα της συνοριακής ασφάλειας. «Είμαστε 
περήφανοι που προχωρούμε με αυτήν την ισχυρή διμε-
ρή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας για την αντιμε-
τώπιση των απειλών», σημείωσε.
Ο κ. Wolf είπε πως συζήτησαν επίσης τις κυπριακές 
φιλοδοξίες για πρόσβαση στο Πρόγραμμα Απαλλαγής 
από τις θεωρήσεις των ΗΠΑ. Όπως είπε, συμμερίζεται 
την προθυμία για συνέχιση της προσπάθειας ώστε να 
καθιερωθούν οι διαδικασίες για να στηριχθεί η πρόο-
δος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εκπλήρωση των 
απαιτήσεων επιλεξιμότητας του προγράμματος. Αυτό με 
τη σειρά του, πρόσθεσε, θα διευκολύνει το εμπόριο και 
τα ταξίδια που ενισχύουν τη συνεργασία και τη σχέση 
ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών. Ανυπομονούμε να 
συνεχίσουμε τις εργασίες και σε αυτό, ανέφερε.
«Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι ΗΠΑ τιμούν 60 χρόνια 
διπλωματικών σχέσεων το 2020. Στις αρχές του έτους 

μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι διμερείς σχέσεις δεν 
ήταν ποτέ ισχυρότερες», είπε και εξέφρασε επίσης την 
πεποίθηση πως με βάση και τις σημερινές συζητήσεις, 
οι σχέσεις αυτές μόνο θα ενισχύονται.
Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και άλλες χώρες με κοινές ιδέες 
στην περιοχή για την επίτευξη των κοινών στόχων για 
την ασφάλεια και την ευημερία των πληθυσμών.
Καταλήγοντας, ο κ. Wolf ευχαρίστησε τον Υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία και για 
την παραγωγική συνάντηση. «Οι ΗΠΑ σίγουρα προσβλέ-
πουν στη μελλοντική θετική συνεργασία με τη Κυπριακή 
Δημοκρατία, όχι μόνο για την εταιρική σχέση ασφάλειας 
και τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφά-
λειας, αλλά και με την κυβέρνηση των ΗΠΑ», κατέληξε.

ΚΥΠΡΟΣ


