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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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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 
ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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ΚΥΠΡΟΣ

Αδιέξοδο στη Βουλή 
για τον φόρο ακινήτων 

Σ
ε αδιέξοδο κατέληξε η συζήτηση στη Βουλή για τον φόρο 
τον φόρο ακινήτων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της συνεδρίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών Οικονο-
μικών και Εσωτερικών.

Τα κόμματα δεν τα βρήκαν και θα συνεχιστούν οι παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις και ζυμώσεις σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοι-
νά αποδεκτή φόρμουλα.
Ενώπιον των επιτροπών τέθηκαν οι τελικές προτάσεις των κομμά-
των. Παρόλο που όλοι συμφωνούν σε κλιμακωτούς συντελεστές, 
διαφωνούν όμως για το εύρος τους. 

Νεκρός 42χρονος στην Πάφο
Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας Ουκρα-
νός, 42 ετών.Ο Βλαδίμηρος Σαρμπέι εντοπίστηκε στο διαμέρι-
σμά του στην περιοχή της Τεχνικής Σχολής Πάφου.
Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου που επι-
σκέφτηκαν την άμεσα τη σκηνή διαπίστωσαν πως η σορός του 
42χρονου δεν φέρει τραύματα ή οποιεσδήποτε εξωτερικές κα-
κώσεις και εκτιμάται ότι ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά 
αίτια. 
Ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του 42χρονου θα γίνουν 
γνωστά μετά τη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σορό του.
Λόγω των έργων ανακαίνισης που διεξάγονται στο Νεκροτομείο 
Πάφου έχει γίνει διευθέτηση από το Υπουργείο Υγείας ώστε οι 
σοροί να μεταφέρονται με ειδικό όχημα στο Νεκροτομείο Λεμε-
σού για τη μεταθανάτια εξέταση. 

Μητέρα Διδύμων: Οι 13 θυσιασθέντες καταδικάστηκαν 
σε νομικό θάνατο από την Εισαγγελία

Την Δευτέρα, στο 5ο ετήσιο μνημόσυνο, 
λειτούργησε για πρώτη φορά η εκκλησία 
που χτίστηκε εις μνήμη των αδικοχαμέ-
νων ηρώων της 11ης Ιουλίου.
Η εκκλησία αυτή, ανέφερε η κ. Πόπη 
Χριστοφόρου, είναι ένα ολοζώντανο 
μνημείο, ένα σημείο αναφοράς για το ότι 
έγινε αλλά και έλεγχος της δικαιοσύνης.
Η πολιτεία, ανέφερε, κάνει ότι μπορεί και 
δεν έχει σταματήσει να προσφέρει ενώ 
διερωτήθηκε εάν αυτοί που δημιούργη-
σαν την τραγωδία το έχουν καταλάβει. 
«Έχουμε τόσες ωραίες αναμνήσεις από 
τον Μίλτο μου και τον Χρίστο μου, που 
δεν πρόκειται να δηλητηριάσω τη ψυχή 

μου», είπε. Περίμενα, είπε, από τον 
έγκριτο νομικό της Γενικής Εισαγγελίας, 
ότι τουλάχιστον θα έκανε κάτι, όμως δεν 
πειράζει . Οι 13 θυσιασθέντες παρόλο 
που καταδικάστηκαν σε νομικό θάνα-
το από την Εισαγγελία, κάθε χρόνο θα 
μνημονεύονται μέχρι την συντέλεια των 
αιώνων, είπε χαρακτηριστικά, αναφερό-
μενη στην απόρριψη, από τον Γενικό Ει-
σαγγελέα,  του αιτήματος των συγγενών 
των θυμάτων,  για διενέργεια ποινικών 
ανακρίσεων για απόδοση ποινικών ευ-
θυνών εναντίον του πρώην Προέδρου 
της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και 
του Συνταγματάρχη Γιώργου Γεωργιάδη.


