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Βρέθηκε σώος 
62χρονος Αυστραλός 
τουρίστας που 
χάθηκε στα Σφακιά
 
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση για τον εντοπισµό 
ενός 62χρόνου τουρίστα από την Αυστραλία, ο 
οποίος έχασε τον προσανατολισµό του επιχειρώ-
ντας πεζοπορία στα ορεινά της περιοχής των Σφα-
κίων. O 62χρονος διέµενε σε ξενοδοχείο στην πε-
ριοχή Ασκύφου από όπου και αναχώρησε στις 9 
το πρωί για να κάνει πεζοπορία. Αργά το απόγευµα 
ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ενηµέρωσε τις αρ-
χές ότι δεν έχει επιστρέψει και άµεσα οργανώθηκε 
επιχείρηση για τον εντοπισµό του. ∆ιασώστες της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το κλιµάκιο Ανώ-
πολης τον πυροσβεστικό σταθµό Βρυσών και της 
ΕΜΑΚ, κατάφεραν µέσω του στίγµατος του κινητού 
του τηλεφώνου να εντοπίσουν τον 62χρονο άνδρα 
πριν πέσει το σκοτάδι και να τον µεταφέρουν από 
την θέση «Λάκκοι» όπου και βρέθηκε στο κατάλυµα 
του. Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, κα-
θώς εξελίχθηκε σε µια δύσκολη ορεινή περιοχή µε 
µεγάλη έκταση.

Στα ύψη η  δυσαρέσκεια 
για τον πρωθυπουργό που 
συµπλήρωσε το πρώτο 
έτος της θητείας του
Πτώση της δηµοτικότητας του Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ καταγράφει η τελευταία δηµοσκόπηση της 
Newspoll που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα The 
Australian. Η δυσαρέσκεια για τον  πρωθυπουρ-
γό που συµπλήρωσε ένα χρόνο θητείας έχει αυ-
ξηθεί σηµαντικά, ενώ  την ίδια στιγµή µειώνεται η 
ψαλίδα µε τον Μπιλ Σόρτεν. Παρά το γεγονός ότι 
την περασµένη εβδοµάδα παραιτήθηκε ο γερουσι-
αστής Σαµ Ντάστιαρι, σηµαντικό στέλεχος των Ερ-
γατικών, η δηµοσκόπηση δείχνει ότι δεν υπήρξε 
κανένα κέρδος για το Συνασπισµό. Η δηµοσκόπη-
ση διεξήχθη από την περασµένη Πέµπτη έως την 
Κυριακή  σε δείγµα 1.680 ψηφοφόρων, και έδειξε 
ότι το ποσοστό του Συνασπισµού είναι στο 41%, 
Των Εργατικών  στο 36% και οι Πράσινοι στο 9%. 
Η δυσαρέσκεια µε την απόδοση Turnbull αυξήθη-
κε στο 53%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει κατα-
γράψει και έχει υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 
12 µήνες.

Eνημερωτική εκδήλωση για τον έρανο του 2mm  
από τον Διευθυντή του σταθμού Γιάννη Μεράβογλου
Ο έρανος του 2ΜΜ για το 2016 για την υπο-
στήριξη των συµπατριωτών µας στην Ελλάδα 
ολοκληρώθηκε µε την παράδοση των ειδών 
ανάγκης που αγοράστηκαν µε τα χρήµατα που 
πρόσφεραν οι ακροατές µας.
Ο 2ΜΜ ευχαριστεί και πάλι την παροικία που 
ανταποκρίθηκε στον έρανο, όπως επίσης µετα-

φέρει τις ευχαριστίες των φορέων και ιδρυµά-
των που βοηθήσαµε στην Ελλάδα.
Το συνολικό ποσό που µαζεύτηκε είναι 
$61,454.05.
Σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε στην πα-
ρουσίαση που θα κάνει ο διευθυντής του 2ΜΜ, 
Γιάννης Μεράβογλου, σχετικά µε την αγορά και 

παράδοση των ειδών στην Ελλάδα. Θα δωθεί 
πλήρη ενηµέρωση, θα προβληθεί φωτογραφι-
κό υλικό και θα παρουσιαστούν τα παραστατικά 
των αγορών.
Σας περιµένουµε στην Κυπριακή Κοινότητα 
Stanmore Rd, Stanmore την Τετάρτη 28 Σεπτεµ-
βρίου στις 6.00 µ.µ. Είσοδος ελεύθερη.

Η γερουσιαστής των Πράσινων Λαρίσα Γου-
ότερς χαρακτήρισε ξεπερασµένες τις απόψεις 
του πρώην πρωθυπουργού Τζον Χάουαρντ 
για τις γυναίκες. Αφορµή ήταν δήλωση του 
βετεράνου πολιτικού στην οποία υποστήριξε 
ότι οι γυναίκες δεν θα µπορέσουν ποτέ να 
εκπροσωπηθούν ισότιµα στο Κοινοβούλιο 
λόγω του ρόλου τους στη φροντίδα των παι-
διών. “Είµαι έγκυος και σίγουρη ότι µπορώ 
να συνεχίσω να ανταπεξέρχοµαι στα καθήκο-
ντα µου”, ανέφερε η Γερουσιαστής και προ-
σθεσε “δεν αισθάνοµαι ότι ο ρόλος της µη-
τέρας µε περιορίζει ή µε εµποδίζει να κάνω 
τη δουλειά µου. Ας ελπίσουµε ότι αυτές οι 
παλιοµοδίτικες απόψεις δεν θα αποτρέψουν  
νέες γυναίκες να εισέλθουν στην πολιτική ή 
να διεκδικήσουν αυτό που τους αξίζει στο 
χώρο εργασίας «

Harriet Wran: Σεβαστείτε 
την ιδιωτική μου ζωή

Ξεπερασµένες οι απόψεις του Χάουαρντ για 
τις γυναίκες λέει η γερουσιαστής Λάρισα Γουότερς 

H Harriet Wran µε τη µητέρα της έξω από τη φυλακή του Silverwater

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργός της Νέας 
Νότιας Ουαλίας Neville Wran που βγήκε 
χθες το πρωί από τη φυλακή  ζήτησε από 
του δηµοσιογράφους να σεβαστούν την 

ιδιωτική της ζωή. Η Harriet Wran καταδικάστηκε 
σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία 
του εµπόρο ναρκωτικών Daniel McNulty  τον 
Αύγουστο του 2014 αλλά τελικά παρέµεινε στη 
φυλακή για δύο χρόνια. Χθες έξω από τη φυλακή 
Silverwater στο Σίδνεϊ, η κα Wran, οι οποία κατά 
τη διάρκεια της δίκης της είχε αναφερθεί λεπτο-

µερώς στην προσπάθεια της να απεξαρτηθεί από 
το ναρκωτικό ice ζήτησε από τα µέσα ενηµέρω-
σης να σεβαστούν την ιδιωτική της ζωή. «Νόµιζα 
ότι θα έρθω και να πω γεια, γιατί ξέρω ότι ήταν 
ένα κοµµάτι της αναµονής για σας πάρα πολύ», 
είπε σε δηµοσιογράφους έξω από Silverwater 
φυλακή. «∆εν είµαι εδώ για να δώσω συνέντευ-
ξη Τύπου. Προσπαθώ ακόµη να συνέλθω και να 
πατήσω στα πόδια µου. Θα είναι µια µακρόχτονη 
και επίπονη διαδικασία. Σας παρακαλώ να µε κα-
ταταλάβετε”,  δήλωσε η κα Wran.




