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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 20ετής 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.  

  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

Μετά από την επιτυχημένη εκδήλωση της 16ης Ιουνίου 
επιστρέφουμε "Στης Γιωργίτσας 

Το Κουτούκι" κατά γενική απαίτηση με περισσότερα τραγούδια, 
μουσική και χορούς

 "Απ´ Την Πόλη Ως Την Κρήτη”

Απ΄ την Πόλη ως την Κρήτη
138 Norton Street

Leichhardt

Παρασκευή
28 Ιουλίου

από τις 08.00 μ.μ.

Κλείστε θέσεις
Τηλ.:

9560 6614
0437 864 493

Άγγελος 
Γάτσος

Γιώργος 
Αποστολίδης

Ρος
Σάββας

Μιχάλης 
Πλατύρραχος
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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 

N.S.W. 2200 AUSTRALIA

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 

Mobile: 0416066138

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.

ÊÁËÇ

×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá

Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 

ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 

óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ

152.325

Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

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.

  Raine&Horne South Hurstville

  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

ΚΥΠΡΟΣ
Χωρίς τέλος η ρύπανση 
στις παραλίες της Λεμεσού
Συσκέψεις επί συσκέψεων στο δημαρχείο της 
Λεμεσού, αλλά το χρόνιο πρόβλημα με τα λύ-
ματα που ρυπαίνουν τις παραλίες της πόλης, 
συνεχίζει να υπάρχει, ρεζιλεύοντας την Κύπρο 
διεθνώς.  Συνεργεία του Δήμου Λεμεσού προ-
βαίνουν σε καθαρισμό της παραλίας στην περι-
οχή Γερμασόγειας. Παρόλα ταύτα, όμως, η ει-
κόνα που υπάρχει μόνο οργή και αγανάκτηση 
προκαλεί.  «Το φαινόμενο αυτό είναι απαρά-
δεκτο και αυτοί που συμβάλουν σε αυτό το κα-
θεχρονικό τα τελευταία χρόνια φαινόμενο βα-
ρύνονται με εγκληματικές πράξεις. Δυστυχώς 
συνεχίζεται και φέτος η αδυναμία των κρατικών 
φορέων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Λεμεσού 
Νίκος Νικολαΐδης.  Σύμφωνα με το δήμαρχο 
Λεμεσού, δυο φορές την εβδομάδα ολόκληρη 
η παραλία της Λεμεσού θα ελέγχεται από αέρος 
με πτητικά μέσα και όπου εντοπίζεται ρύπανση 
θα υπάρχει άμεση παρέμβαση για αντιμετώπι-
ση του προβλήματος.  «Είμαι σίγουρος ότι όταν 
επιτέλους αρχίσουν να επιβάλλονται ποινές 
τότε θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Δυστυ-
χώς αν κοιτάξετε τι έγινε τα τελευταία χρόνια 
καμιά ουσιαστικά ποινή ή χρηματικό πρόστιμο 
δεν επιβλήθηκε», ειπε.  Καθαρισμός του θα-
λάσσιου χώρου θα γίνεται και από τα σκάφη 
του Δήμου Λεμεσού και του Τμήματος Αλιεί-
ας, ενώ έχει αποσταλεί και επιστολή προς της 
Αρχή Λιμένων και το Τμήμα Ναυτιλίας για τη 
λήψη μέτρων και για τα πλοία που βρίσκονται 
στο αγκυροβόλιο και τα οποία θεωρούνται ως 
η κύρια πηγή ρύπανσης της θάλασσας. 

Αναστάτωση στο Ακάκι λόγω μολυσμένου νερού

A
ναστάτωση επικρατεί στο Ακάκι, από την Πέ-
μπτη, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες γνω-
στοποίησαν ότι εντόπισαν αυξημένη ποσότητα 
κολοβακτηριδίων στο νερό από τις δεξαμενές 

υδροδότησης του χωριού. Οι κάτοικοι ανησυχούν, ενώ 
υγειονομικές υπηρεσίες και κοινοτικό συμβούλιο έλα-
βαν άμεσα μέτρα, και διαβεβαιώνουν πως ο κίνδυνος 
δεν είναι μεγάλος. 
«Η ποσότητα που βρέθηκε ευτυχώς δεν είναι η χειρό-
τερη. Αμέσως αρχίσαμε τις ενέργειες και εργασίες για 
επίλυση του προβλήματος. Αλλά κοινοποιήσαμε στον 
κόσμο το πρόβλημα για να αποφύγει την κατανάλωση 
του νερού γιατί υπάρχουν ευάλωτες ομάδες», δήλωσε 
ο πρόεδρος του κοινοτικου συμβουλίου Ακακίου, Γιαν-
νάκης Χατζηγιάννης. Οπως εξήγησε ο υγειονομικός 
λειτουργός Ηρόδοτος Ηροδότου,τα κολοβακτηριοειδή 
είναι δείκτες οι οποίες μας δείχνουν ότι πιθανόν να 
υπάρχει μόλυνση. Τα κολοβακτηριοειδή μπορούν να 

βρεθούν και στο χώμα και στα φυτά, αλλά και από κό-
πρανα των ζώων ή ανθρώπων. Ο έλεγχος αν υπάρχουν 
κόπρανα γίνεται στα εξειδικευμένα κολοβακτηριοειδή, 
στα οποία δεν είχαν εντοπιστεί στα συγκεκριμένα δείγ-
ματα. 
Το κρατικό χημείο θα διενεργήσει αύριο νέες εξετάσεις 
στο νερό από τις εν λόγω δεξαμενές, για να διαπιτωθεί 
κατά πόσο τα μέτρα απολύμανσης έχουν λύσει το πρό-
βλημα. Οι κάτοικοι ήδη από την Πέμπτη προμηθεύονται 
μόνο εμφιαλωμένο νερό, αλλά παραμένουν ανήσυχοι, 
παρόλο που οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν πως το νερό 
της βρύσης δεν απαγορεύεται να το χρησιμοποιούν για 
άλλες εργασίες ή και για το μαγείρεμα. 
Να σημειωθεί ότι και στην εξαμηνιαία έρευνα για την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που 
διενεργούν οι υγειονομικές υπηρεσίες, είχε εντοπιστεί 
κατά την προηγούμενη χρονιά αυξημένος όγκος κολο-
βακτηριδίων στο νερό στην περιοχή Ακακίου.

Ακάμας: Νεκρή επιβάτης ταχύπλοου που καρφώθηκε σε βράχια
Σε τραγωδία κατέληξε την Δευτέ-
ρα αργά το απόγευμα η θαλάσσια 
βόλτα τουριστών στην περιοχή Φο-
ντάνα Αμορόζα του Ακάμα. Βάσει 
των πρώτων στοιχείων, ταχύπλοο 
σκάφος που μετέφερε για αναψυχή 
τουρίστες στην περιοχή για θαλάσ-
σια βόλτα, υπό συνθήκες που διε-
ρευνά  η Αστυνομία έπεσε σε βράχια 
με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα τον 
ακαριαίο θάνατο μιας γυναίκας και 
τον σοβαρό τραυματισμό πέντε άλ-
λων επιβαινόντων στο σκάφος.
Το τραγικό περιστατικό αντιλήφθη-
κε στις 7.15μμ πολίτης που διερχό-

ταν από απόμερη τοποθεσία μετα-
ξύ Λατσιού και Φοντάνα Αμορόζα. 
Όπως ανέφερε στην Αστυνομία, την 
οποία ειδοποίησε αμέσως από το 
κινητό του τηλέφωνο, ένα ταχύπλοο 
σκάφος ήταν καρφωμένο σε βράχια 
στην ακτή, με αρκετά άτομα, όπως 
είπε, να δείχνουν αναίσθητα ή τραυ-
ματισμένα. Μέλη της Αστυνομίας 
που έσπευσαν επί τόπου, διαπίστω-
σαν όντως το θαλάσσιο ατύχημα, με 
μια γυναίκα να δείχνει νεκρή και 
άλλα πέντε άτομα τραυματισμένα. 
Στο μέρος κλήθηκαν εσπευσμένα 
ασθενοφόρα και ιατρικό προσω-

πικό από το Νοσοκομείο Πόλης, 
που παρέλαβαν τους επιβαίνοντες 
στο σκάφος. Το ιατρικό προσωπι-
κό διαπίστωσε ότι η γυναίκα ήταν 
ήδη νεκρή, ενώ άλλα πέντε άτομα 
μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πό-
λης αρχικά και στη συνέχεια στο 
Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθη-
καν για νοσηλεία με ένα εξ αυτών 
να είναι σύμφωνα με τους γιατρούς 
σε σοβαρότερη κατάσταση από τους 
υπόλοιπους. Σοβαρότερη είναι η 
κατάσταση του κύπριου χειριστή του 
σκάφους που τραυματίσθηκε στην 
σπονδυλική στήλη.


