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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.  

 Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Conells Point Road, South Hurstville
 Web: www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au
Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 95466100
Fax:02 95466188

Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Eξαιρετικό διαµέρισµα που διαθέτει ξεχωριστό 
χώρο µέσων µαζικής ενηµέρωσης - µελέτης, 
κύριο υπνοδωµάτιο µε εντοιχισµένες ντουλάπες 
και µπαλκόνι, πολυτελές µπάνιο, κοµψή κουζίνα 
µε φυσικό αέριο και συσκευές BOSCH από 
ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο ασφαλείας, εσωτερικά 
πλυντήρια, κλιµατισµό.

Ένα µεγάλο αβαντάζ για τους επενδυτές είναι η 
εξασφαλισµένη απόδοση ενοικίου ύψους $ 
600.00 την εβδοµάδα. Επί του παρόντος, 
µισθωµένο σε ένα µακροχρόνιο µισθωτό 
ενοικιαστή, αυτή η κατοικία δίνει εξαιρετική 
ελκυστικότητα στους αγοραστές.
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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
Μεθυσμένος ξυλοφόρτωσε νοσηλεύτρια. 
Στάση εργασίας νοσηλευτών την Τετάρτη
Γης μαδιάμ τα έκαναν στο Τμήμα Ατυχημά-
των και Επειγόντων Περιστατικών του  Γενι-
κού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μεθυσμένος, 
συνοδός ασθενή, επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια 
προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Προκάλεσε 
πανικό, έβριζε και προκάλεσε αναστάτωση. Σε 
δίωρη στάση εργασίας στα τμήματα πρώτων 
βοηθειών θα προχωρήσουν σήμερα Τετάρτη 
οι νοσηλευτές, ανά το παγκύπριο. 
Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ Πανα-
γιώτης Γεωργίου στην εκπομπή «Μέρα Μεση-
μέρι’  «Απαιτούμε από τον εργοδότη μας να 
προστατεύσει τον εργαζόμενο».
Πρόκειται για το 12ο περιστατικό σωματικής 
βίας, εναντίον λειτουργών υγείας, μέσα σε ένα 
χρόνο όπως αναφέρει ο κος Γεωργίου. Διε-
ρωτήθηκε επίσης γιατί δεν έχει συλληφθεί ο 
συγκεκριμένος, με τους νοσηλευτές όπως είπε 
να αισθάνονται απροστάτευτοι και αβοήθητοι.
Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει κάτι όσον 
αφορά μέτρα για να αποφευχθούν τέτοιου εί-
δους περιστατικά, αναφέρει ο κος Γεωργίου.

«Μηδενική ανοχή» ζητά ο Υπουργός Υγείας
Απαράδεκτες συμπεριφορές, χαρακτηρίζει ο 
Υπουργός Υγείας αυτά τα περιστατικά. Δεν είναι 
δυνατόν να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε, είπε, 
αυτές τις συμπεριφορές.
Ζητά όπως είπε, ειδικά από τα όργανα επιβολής 
της τάξης, μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους 
περιστατικά. 
«Μου είναι αδιανόητο να είναι σε εξέλιξη τέ-
τοιο περιστατικό βίας ενώπιον αστυνομικού και 
να μην υπάρχει αυτόματα σύλληψη.» πρόσθεσε.

Ο Σιζόπουλος καταγγέλλει την χρήση υλικών 
από τα κατεχόμενα για Μακεδονίτισσα

“Τ
ο κράτος οφείλει 
να διερευνήσει σε 
βάθος το ζήτημα 
της χρήσης υλικών 

από τα κατεχόμενα στον Τύμβο 
της Μακεδονίτισσας”, αναφέρει ο 
πρόεδροςτης ΕΔΕΚ Μαρίνος Σι-
ζόπουλος. “Αναμφίβολα πρόκειται 
για μια θλιβερή εικόνα. Ανεξάρτη-
τα από την οικονομική πτυχή τί-
θενται δύο σοβαρά ζητήματα. Το 
πρώτο είναι η πολιτική διάσταση 
του ζητήματος και κυρίως οι αρχές 
του κράτους οι οποίες έπρεπε να 

είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο 
της ολοκλήρωσης αυτής της κατα-
σκευής και να ελέγχουν την ποιό-
τητα αλλά και την προέλευση των 
υλικών. Το δεύτερο είναι καθαρά 
θέμα ηθικής και σεβασμού απέ-
ναντι σε όλους αυτούς τους ήρωες 
που έδωσαν τη ζωή τους εναντίον 
της τουρκικής εισβολής, για να δι-
ατηρήσουν την ελευθερία και την 
ακεραιότητα της πατρίδας μας. 
Αυτή τη στιγμή τα μνήματά τους 
και επιτύμβιες πλάκες προέρχο-
νται είτε από τα κατεχόμενα είτε 

από την Τουρκία και στην ουσία 
ενισχύουμε οικονομικά το κατο-
χικό καθεστώς και εμμέσως πλην 
σαφώς τα κατοχικά στρατεύματα. 
Το κράτος οφείλει να διερευνήσει 
σε βάθος αυτό το ζήτημα και ήδη 
έχω ζητήσει το θέμα να εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 
την ερχόμενη Πέμπτη ώστε να 
δοθούν οι δέουσες διευκρινήσεις 
και να απαντηθούν τα ερωτήματα 
που τέθηκαν και προηγουμένως”, 
καταλήγει.

Στον αέρα βρίσκεται η διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας
Εκτός χρονοδιαγραμμάτων για ακόμη μια φορά, τίθε-
ται το θέμα του ανοίγματος του οδοφράγματος στη Δε-
ρύνεια, χωρίς να υπάρχει ακριβής ημερομηνία για το 
πότε αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα το ζήτημα 
αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη στην συνάντηση με τον γενικό γραμματέα 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.
Τα έργα που απαιτούνταν στις ελεύθερες και κατεχόμε-
νες περιοχές, έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μερικούς μή-
νες, εντούτοις απομένουν αυτά εντός της νεκρής ζώνης. 
Αιτία της καθυστέρησης οι δικαιολογίες και τα εμπόδια 
που θέτει το κατοχικό καθεστώς και συγκεκριμένα η άρ-
νηση του τουρκικού στρατού να μετακινήσει το φυλάκιο 
το οποίο δεσπόζει του δρόμου και στο οποίο το 1996 

δολοφονήθηκε ο Σολωμός Σολωμού. Το πρωί, οι αρ-
μόδιες κρατικές υπηρεσίες, προχώρησαν στην ηλεκτρο-
δότηση και την τοποθέτηση των στεγάστρων στις εγκα-
ταστάσεις της Αστυνομίας που κατασκευάστηκαν δίπλα 
από το δρόμο.
Οι αρχές του ψευδοκράτους φαίνεται να συνδέουν το 
άνοιγμα του οδοφράγματος στη Δερύνεια με αυτό της 
Λεύκας. Οι εργασίες που χρειάζονται στην περιοχή της 
Λεύκας θεωρούνται μεγαλύτερης δυσκολίας λόγω της 
μορφολογίας του εδάφους αλλά και περιβαλλοντικών 
παραμέτρων. Τα έργα οδοποιίας είναι μήκους πέραν 
των δυόμιση χιλιομέτρων ενώ μεγάλο μέρος της περι-
οχής είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο 
Νατούρα 2000.


