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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 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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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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

ΚΥΠΡΟΣ

Άσκηση Έρευνας και Διάσωσης Κύπρου – Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2020, 
κοινή άσκηση Έρευνας-Διάσωσης (Ε-Δ), μεταξύ Κύπρου 
και Ελλάδας με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ - 02/21». Η 
άσκηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη θαλάσσια πε-
ριοχή της Κύπρου, εντός της περιοχής ευθύνης Ε-Δ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), με τη συμμετοχή της ελ-
ληνικής Φρεγάτας «Υδρα» και ελικοπτέρου AW-139 της 
460 Μοίρας Ε-Δ της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ. 
Τον συντονισμό είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και 
Διάσωσης (ΚΣΕΔ), σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο 

Ναυτικού της Ελλάδος. Το σενάριο αφορούσε σε αεροδι-
ακομιδή τραυματία από πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα και 
ως εκ τούτου τέθηκε σε εφαρμογή από το ΚΣΕΔ το Εθνικό 
Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση του περι-
στατικού. Η εν λόγω άσκηση αποτελεί τη δεύτερη προ-
γραμματισμένη δραστηριότητα, εντός του 2021, η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης συνεργασίας 
σε θέματα Ε-Δ, μεταξύ των δυνάμεων της ΚΔ και αερο-
ναυτικών δυνάμεων της Ελλάδας που δραστηριοποιού-
νται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Έμβασμα ποσού 610.000 
ευρώ από την ΕΕ 
για μεταφορά 
ιατροφαρμακευτικού υλικού 
από την Κίνα στην Κύπρο

Οι εισηγήσεις των ειδικών στον Πρόεδρο-Σταδιακή η άρση μέτρων

Θετικά αξιολογήθηκε η πρόταση που 
υπέβαλε το υπουργείο Μεταφορών 
της Κύπρου προς τη Γενική Διεύθυν-
ση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασί-
ας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για κάλυψη του κόστους μεταφοράς ια-
τροφαρμακευτικού υλικού και αναλω-
σίμων από την Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας. Συγκεκριμένα, το 2020 η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία ναύλωσε δύο πτήσεις 
με τις οποίες μεταφέρθηκαν 60 τό-
νοι/412 κυβικά μέτρα ιατροφαρμακευ-
τικού υλικού και αναλωσίμων το οποίο 
αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας 
για καταπολέμηση της πανδημίας του 
κορωναϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογι-
στήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 
ποσό των 610.000 ευρώ για κάλυψη 
του κόστους μεταφοράς του συγκεκρι-
μένου υλικού. Το Υπουργείο Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύ-
πρου λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα, στους τομείς αρμοδιότητας του, 
που αφορούν στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωναϊού αξιοποιώ-
ντας παράλληλα ευρωπαϊκά κονδύλια 
που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό.

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
προήδρευσε την Δευτέρα  
στο Προεδρικό Μέγαρο, 

σύσκεψης με τη συμβουλευτική επι-
στημονική ομάδα για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του COVID-19. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, 
οι Υπουργοί Υγείας, Εργασίας, και 
Παιδείας, εκπρόσωποι του ΟΚΥΠΥ, 
καθώς και ο Καθηγητής Κωνσταντί-
νος Φελλάς, Πρόεδρος της Ειδικής 
Επιτροπής για την ψυχολογική στή-
ριξη των πολιτών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημε-
ρώθηκε από τα μέλη της συμβουλευ-
τικής επιστημονικής ομάδας για την 
παρούσα επιδημιολογική εικόνα της 
χώρας, μετά και την εφαρμογή αυστη-
ρότερων περιοριστικών μέτρων.

Σε γραπτή του δήλωση ο Αναπλη-
ρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. 
Παναγιώτης Σεντώνας ανέφερε ότι 
τα μέλη της επιστημονικής ομάδας 
κατέθεσαν τις προτάσεις τους σε σχέ-
ση με τη σταδιακή άρση των μέτρων, 
τον χρονικό ορίζοντα αποκλιμάκω-
σης των μέτρων, την αποτελεσματική 
επιτήρηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων, καθώς και για το πρόγραμμα 
εργαστηριακών ελέγχων.
Τις εισηγήσεις της συμβουλευτικής 

επιστημονικής ομάδας θα επεξεργα-
στεί η αρμόδια Διυπουργική Επιτρο-
πή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
στρατηγική σταδιακής αποκλιμάκω-
σης των περιοριστικών μέτρων.
Στόχος της Κυβέρνησης είναι η άρση 
των μέτρων να γίνει σταδιακά και με 
συγκεκριμένο σχεδιασμό, προκειμέ-
νου να διατηρηθεί η επιδημιολογική 
εικόνα της χώρας σε επίπεδα που 
δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία. 


