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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
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.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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óôç óõ÷íüôçôá ôùí  
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ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ
152.325

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò Ãéþñãïò Áðïóôïëßäçò¢ããåëïò ÃÜôóïò

ÌÏÕÓÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ï  Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò, ìå ôçí êñçôéêÞ ëýñá, ôç âéïëüëõñá êáé ôï ëáïýôï, 
ï Ãéþñãïò Áðïóôïëßäçò ìå ôçí êéèÜñá êáé ï ¢ããåëïò ÃÜôóïò ìå ôï ìðÜóï êáé ôï 

áêïñôåüí óáò õðüó÷ïíôáé ìéá õðÝñï÷ç âñáäéÜ ìå Ýíá ðëïýóéï ðñüãñáììá
óå íçóéþôéêá, ñåìðÝôéêá, ìéêñáóéÜôéêá, ðáëéÜ ëáéêÜ äçìïôéêÜ êáé Ýíôå÷íá ôñáãïýäéá.

 
  

Ìéá ìïíáäéêÞ âñáäéÜ ðïõ èá èõìßæåé ôá ãëÝíôéá óôçí ðáôñßäá, 
óôï The Great Taste of Greece

57 D Park Road, KOGARAH BAY  (parking at rear)

ÐáñáóêåõÞ 28 Áõãïýóôïõ 2015 áðü ôéò 7.30  ôï âñÜäõ.

Ôï The Great Taste of Greece õðüó÷åôáé óå üëïõò áðïëáõóôéêÜ öáãçôÜ. 
Ãéá êñáôÞóåéò åðéêïéíùíåßóôå óôï ôçëÝöùíï:

95473860
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Μακάρειο: Απεβίωσε νεογνό που έφερε το πανανθεκτικό βακτηρίδιο Επιστολή Αδούλωτης  

Κερύνειας προς απόδημους

Σ
ε συναγερμό έχει θέσει τη διεύ-
θυνση του Μακάρειου Νοσοκομεί-
ου και το Υπουργείο Υγείας η επα-
ναλαμβανόμενη εμφάνιση, στην 

μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, 
νοσοκομειακής λοίμωξης από μικρόβιο 
με την ονομασία ακινετοβακτηρίδιο. Πρό-
κειται, σύμφωνα με ειδικούς, για ένα από 
τα πιο ανθεκτικά νοσοκομειακά μικρόβια, 
ως προς την αντιμετώπιση τους με αντι-
βιοτικά. Σύμφωνα με τη διευθύντρια της 
μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών, 
Χριστίνα Καραολή, τα περιστατικά είχαν 
αρχίσει να παρουσιάζονται εδώ και κά-
ποιες εβδομάδες. Προσβλήθηκαν τέσσερα 
νεογνά, ενώ η εμφάνιση του μικροβίου 
συμπίπτει χρονικά και με το θάνατο νεο-
γνού, που νοσηλευόταν για δώδεκα ημέ-

ρες στη μονάδα. Τα αποτελέσματα εργα-
στηριακών εξετάσεων κατέδειξαν πως το 
νεογνό έφερε το συγκεκριμένο μικρόβιο. 
«Δεν έγινε μέσα σε μία μέρα είναι το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα κάποιον εβδο-
μάδων και επειδή επαναλαμβάνεται το 
ίδιο στέλεχος αυξήθηκαν τα μέτρα νοση-
λείας, τα νεογνά είναι καλά, σταθερά άλλα 
έχουν αποθεραπευθεί, αλλά παραμένουν 
σε σταθερή κατάσταση και χρειάζονται κά-
ποιες μέρες θεραπείας, υπάρχει θεραπεία 
και αντιμετώπιση» δήλωσε η κυρία Καρα-
ολή. Η κυρία Καραολή, έδωσε και περισ-
σότερες λεπτομέρειες, για την εμφάνιση 
του συγκεκριμένου μικροβίου. Συγκεκρι-
μένα, ανέφερε ότι «Ιδιαίτερα στις μονάδες 
εντατικής νοσηλείας είτε αυτές αφορούν 
ενήλικες είτε παιδιά είτε νεογνά υφίστα-

ται κατά καιρούς πρόβλημα λοιμώξεων. 
Όταν αυτές οι λοιμώξεις αφορούν ένα συ-
γκεκριμένο μικρόβιο το οποίο επαναλαμ-
βάνεται για παραπάνω από τρεις τέσσερις 
φορές με το ίδιο στέλεχος τότε αυξάνονται 
τα μέτρα ασφαλείας». 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Υγείας, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι 
απομόνωση των νεογνών που έχουν προ-
σβληθεί, χορήγηση της κατάλληλης φαρ-
μακευτικής αγωγής, ενω έχει ληφθεί πρό-
νοια όπως τα νέα περιστατικά νεογνών 
νοσηλευθούν σε ξεχωριστό χώρο, με τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό. 
Εξάλλου, τα μέτρα τηρούνται με αυστηρές 
διαδικασίες, τόσο από το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό όσο και από τους 
γονείς των νεογνών.

Το σωματείο Αδούλωτη Κε-
ρύνεια καλεί τους απόδη-
μους, κατά το επικείμενο συ-
νέδριό τους, να απαιτήσουν 
απαντήσεις σε δύο ερωτήμα-
τα: πρώτον κατά πόσον αξι-
οποιείται πλήρως, δεόντως 
και αποτελεσματικά από την 
εκάστοτε κυπριακή Κυβέρνη-
ση η δυνατότητα που έχουν 
οι απόδημοι να επιτελούν σο-
βαρό διπλωματικό έργο υπέρ 
των δικαίων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του κυπρια-
κού Ελληνισμού και δεύτερο 
σε ποιο βαθμό η επίσημη κυ-
βερνητική πολιτική τους επι-
τρέπει να κάνουν όσα έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν 
για την Κύπρο. Παράλληλα 
ζητά από τους απόδημους να 
ζητηθεί, μέσω συζήτησης, ο 
τερματισμός των συνομιλι-
ών για διζωνική δικοινοτική 
ομοσπονδία και να επανατο-
ποθετηθεί το Κυπριακό ως 
θέμα εισβολής και κατοχής 
με στόχο την απελευθέρωση. 
Σε ανοικτή επιστολή προς 
τους απόδημους, το σωματείο 
τους καλωσορίζει, λέγοντας 
ότι αποτελούν “μια σοβαρή 
εμπροσθοφυλακή” και πρε-
σβευτές των δικαίων του κυ-
πριακού Ελληνισμού.

platiraxos

Εκλεψε ταξί και προκάλεσε δυστυχήματα και τραυματισμούς
Όλα άρχισαν την Κυριακή λίγο μετά τις 
πέντε το απόγευμα. Οδηγός ταξί που 
μετέφερε δύο πρόσωπα από το αερο-
δρόμιο Πάφου, σταματά έξω από ξενο-
δοχείο της πόλης για να κατέβει ο ένας 
εκ των δύο επιβατών.  Ακολούθως ο 
δεύτερος πελάτης ηλικίας 32 ετών εκ-
μεταλλευόμενος το γεγονός, ότι ο οδη-
γός ταξί κατέβηκε για λίγο στο ξενο-
δοχείο, κάθισε στη θέση του οδηγού, 
έβαλε μπροστά τη μηχανή και εξαφα-
νίστηκε. 
Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, 
και περιπολικά άρχισαν να αναζητούν 

το όχημα.  Τελικά, το ταξί, εντοπίστηκε 
στον αυτοκινητόδρομο, με τον 32 χρό-
νο, μόλις τους αντιλήφθηκε ανέπτυξε 
ταχύτητα, με αποτέλεσμα να αρχίσει 
άγρια καταδίωξη. Η όλη επιχείρηση, 
ενισχύθηκε και με περιπολικά από την 
αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. 
Μετά από ώρα, το ταξί ακινητοποιήθη-
κε, όταν ο 32 χρόνος έχασε τον έλεγχο 
του οχήματος και ανατράπηκε. 
Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Γιάν-
νης Σωτηριάδης δήλωσε ότι «Είχε μάλι-
στα περιπλανηθεί στα χωριά Αυδήμου 
Πάχνα. είχε συγκρουστεί διαδοχικά 

με 20 αυτοκίνητα στα οποία επέβαινα 
ανυποψίαστοι πολίτες». 
Αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες 
και τον οδήγησαν αρχικά στην αστυνο-
μική διεύθυνση Λεμεσού για κατάθε-
ση ωστόσο αργότερα μεταφέρθηκε στο 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας. 
«Το πρόσωπο αυτό φαίνεται πως αντι-
μετώπιζε κάποια προβλήματα είχε 
συλληφθεί για τα αδικήματα τα οποία 
διέπραξε όμως στην συνέχεια κατέλη-
ξε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για 
σκοπούς περίθαλψης» δήλωσε ο κος 
Σωτηριάδης. 


