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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Τη στυγερή δολοφονία του 24χρονου φοιτητή 
από το Μπαγκλαντές ομολόγησε ο 29χρονος συ-
γκάτοικος του. Όπως ανέφερε στους ανακριτές, 
εκνευρίστηκε επειδή το θύμα δεν ξυπνούσε να τον 
αντικαταστήσει στην δουλειά, και τον αποκεφάλι-
σε. Για την υπόθεση συνελήφθη και 33χρονος ο 
οποίος τον βοήθησε να μετακινήσει το πτώμα.

Από τη μια τον είχε σαν αδελφό του, και από 
την άλλη τον αποκεφάλισε γιατί δεν έλεγε να 
ξυπνήσει...

Ο λόγος για τον συγκάτοικο του 24χρονου φοι-
τητή από το Μπαγκλαντές που βρέθηκε δολοφο-
νημένος στο πορτ- μπακάζ του αυτοκινήτου του 
στην Παλιά Λευκωσία.

Ο 29χρονος δράστης αφού πέρασε από εξα-
ντλητική ανάκριση, δεν άντεξε και ομολόγησε τα 
πάντα.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟΥ
«Εγώ τον σκότωσα με μαχαίρι στο δωμάτιο μας 

επειδή αρνήθηκε να σηκωθεί από το κρεβάτι για 
να με αντικαταστήσει στην υποδοχή του ξενοδο-
χείου όπου εργαζόμασταν, πράγμα το οποίο συνέ-
βαινε συχνά.»

Για το αποτρόπαιο έγκλημα συνελήφθη και 
33χρονος ομοεθνής τους, ο οποίος ήταν αυτός 
που βοήθησε τον 29χρονο να μεταφέρει την τα-
ξιδιωτική τσάντα με το πτώμα, αγνοώντας όμως, 
όπως ισχυρίστηκε στους ανακριτές, το περιεχό-
μενο της.

Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας 
Αγγελίδης, ανέφερε ότι «Οι δυο ύποπτοι οδηγήθη-
καν το πρωί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου 
Λευκωσίας το οποίο διέταξε την 8ημερη κράτηση 
τους και οι έρευνες συνεχίζονται»

Παρά το γεγονός ότι ο 29χρονος ομολόγησε 
όλες τις φρικιαστικές λεπτομέρειες, ενώπιον δικα-
στηρίου πρόβαλε άλλους ισχυρισμούς.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΠΤΟΥ
«Το μόνο λάθος που έκανα ήταν ότι μετακίνησα 

το πτώμα του επειδή φοβήθηκα και τώρα βρέθηκα 
μπλεγμένος. Είχα την ευκαιρία να φύγω από την 
Κύπρο και δεν το έκανα. Δεν ήταν απλώς συγκά-
τοικος μου, ήταν σαν τον αδελφό μου.»

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία αναζητεί το φονικό 
όργανο, ενώ αξιολογεί και τα βίντεο από κλειστά 
κυκλώματα παρακολούθησης.

Είμαστε σε καλό δρόμο και σε ό,τι αφορά στην κά-
λυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για τον Απρί-
λιο”, δήλωσε την Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος Στέφανος Στεφάνου, απαντώντας σε ερώτηση 
κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να καλύψει τις χρηματο-
δοτικές της ανάγκες και για τον Απρίλιο.

Ο κ. Στεφάνου είπε εξάλλου, απαντώντας σε άλλη 
ερώτηση, πως η Ρωσία φαίνεται να ενδιαφέρεται να 
εμπλακεί στα της Κύπρου, ανάλογα βέβαια με τις εξε-
λίξεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο

Ερωτηθείς κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να καλύ-
ψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και για τον Απρί-
λιο, ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως όπως δήλωσε χθες ο 
Υπουργός Οικονομικών  πάντοτε όταν βρισκόμαστε 
στο τέλος του μήνα μπορούμε να αξιολογήσουμε ξανά, 
ανάλογα με το πώς κύλησε ο προηγούμενος μήνας, 
και τις ανάγκες που έχουμε για τους επόμενους μήνες.

«Και όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών εί-
μαστε σε καλό δρόμο και σε ό,τι αφορά στις υποχρε-
ώσεις που έχουμε και τις χρηματοδοτικές ανάγκες που 
έχουμε για τον μήνα Απρίλιο», είπε ο κ. Στεφάνου.

Κληθείς να διευκρινίσει ποιές είναι αυτές οι ανά-
γκες ο κ. Στεφάνου είπε πως οι ανάγκες δεν είναι μόνο 
τα πάγια που πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία, δη-
λαδή σε μισθούς και συνήθως σε άλλα λειτουργικά 
έξοδα, αλλά πολλές φορές υπάρχουν ληξιπρόθεσμα 
δάνεια «τα οποία χρειάζεται κάθε φορά να διασφαλί-
ζουμε ότι θα αναχρηματοδοτηθούν, είτε από την ίδια 
πηγή, είτε άλλως πως».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποια ενημέρωση ανα-
φορικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στη διαδικασία 
στην οποία βρισκόμαστε, ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος απάντησε: «Ακόμα όχι. Λέγονται και γρά-
φονται πολλά αναφορικά με το ρόλο της Ρωσίας. 
Έχουμε τις δηλώσεις τόσο του Ρώσου Προέδρου 
όσο και του Ρώσου Πρωθυπουργού, που είναι στο 
ίδιο μήκος κύματος, και η Ρωσία φαίνεται να εν-
διαφέρεται να εμπλακεί στα της Κύπρου, ανάλογα 
βέβαια με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που θα 
ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα η Ρωσία 
εξαρτά τη δική τη  θέση από τις τελικές αποφάσεις 
και ενέργειες που θα γίνουν από μέρους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης».

ΦΡΙΚΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Τον αποκεφάλισε γιατί δεν πήγε δουλειά!

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σε καλό δρόμο για την κάλυψη 
των χρηματοδοτικών αναγκών τον Απρίλιο


