
WEDNESDAY 31 JANUARY 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΚΥΠΡΟΣ

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

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου
103 Railway Pde

Marrickville,
Το κουαρτέτο του Αιγαίου παρουσιάζει μουσική από τα ελληνικά 

νησιά και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η μουσική θα παρουσιαστεί 
στην αυθεντική της μορφή με τη χρήση παραδοσιακών οργάνων

όπως, ακορτεόν, βιολί, κιθάρα, κρητικό λαούτο, μαντολίνο, κρητική 
λύρα, ποντιακή λύρα και κρουστά όργανα, όπως τουμπερλέκι και 

νταούλι.

Camelot Lounge

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 22

9550 3777

Τηλ. 9550 3777
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ΚΥΠΡΟΣ
Στα μαύρα η οικογένεια 
του 16χρονου Νεόφυτου 
Τσαγγαρά
Συγκλονισμό και οδύνη σκόρπισε 
η είδηση του θανάτου του 16χρο-
νου μαθητή Νεόφυτου Τσαγγαρα 
από την Γεροσκηπου, σε τροχαίο 
που έγινε την Κυριακή σε αγροτικό 
δρόμο στην Αχέλεια και στο οποίο 
τραυματίστηκε και ο ηλικίας δέκα-
τριών ετών εξάδελφος του που ήταν 
συνοδηγός στο μοιραίο διπλοκά-
μπινο. Το νέο θανατηφόρο δυστύ-
χημα έγινε το απόγευμα.
Το διπλοκάμπινο που οδηγούσε ο 
16χρονος παρεξέκλινε της πορείας 
του, πλαγιολίσθησε, προσέκρουσε 
σε μεταλλικό πάσσαλο και καρφώ-
θηκε σε κυπαρίσσι.
Από την σφοδρή σύγκρουση ο 
16χρονος εγκλωβίστηκε στα συ-
ντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβα-
ση της πυροσβεστικής υπηρεσίας 
για τον απεγκλωβισμό του.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 
γενικό νοσοκομείο Πάφου, όπου ο 
επι καθηκοντι ιατρός διαπίστωσε 
τον θάνατο του.
Ο 13χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιω-
τική κλινική και στη συνέχεια στο 
γενικό νοσοκομείο Λεμεσού, όπου 
και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τους 
ιατρούς η κατάσταση του είναι σο-
βαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Κύπρου-Γαλλίας
Διεθνής άσκηση έρευνας και διάσω-
σης με την ονομασία “CYFRA-01/18”, 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στη θα-
λάσσια περιοχή ανατολικά της Κύπρου, 
εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας και 
διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

με τη συμμετοχή πτητικών μέσων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της γαλλι-
κής φρεγάτας «JEAN DE VIENNE». Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση η άσκηση εντάσ-
σεται μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης της 
συνεργασίας για αντιμετώπιση περιστα-

τικών έρευνας και διάσωσης ή καταστά-
σεων ανάγκης που δύναται να προκύ-
ψουν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 
εντός της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης και την περιοχή έρευνας και διά-
σωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μη εκραγέντα βλήματα Βρετανών στον Ακάμα 

Σ
τη χερσόνησο του Ακάμα 
εντοπίζονται από επισκέπτες 
μη εκραγέντα βλήματα από 
τις παλαιότερες ασκήσεις 

των Βρετανών. Οι Βρετανοί είχαν 
αναλάβει μετά τον τερματισμό των 
ασκήσεών τους στην περιοχή να την 
καθαρίσουν από τα υπολείμματα των 
στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων 
και ειδικά τα μη εκραγέντα βλήματα 
στη θάλασσα και τη στεριά, φαίνεται 
όμως ότι η εργασία αυτή δεν ολοκλη-
ρώθηκε. Αυτό καταγγέλλουν στον «Φ» 
παράγοντες της περιοχής, βάσει ανα-
φορών επισκεπτών, αλλά και δικών 
τους όπως τονίζουν εμπειριών τα τε-
λευταία χρόνια. Με αφορμή την δρο-
μολόγηση των διαδικασιών για την 
δημιουργία του Εθνικού Πάρκου, οι 
φορείς της χερσονήσου ζητούν όπως 
η συγκεκριμένη πτυχή ληφθεί πολύ 
σοβαρά υπόψη προκειμένου να δια-
σφαλισθεί ότι δεν θα προκύψει ένα 
τέτοιο σοβαρό ζήτημα που άπτεται 
ανθρωπίνων ζωών κατά την προώ-

θηση των εργασιών για δημιουργία 
του πάρκου. Σχετική καταγγελία, θυ-
μίζουμε, είχε κάνει προ διετίας και ο 
βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών, Γιώργος Περδί-
κης, ο οποίος κατέθεσε στη Βουλή και 
σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό 
Άμυνας. Ο κ. Περδίκης ζητούσε από 
τον αρμόδιο υπουργό να πληροφο-
ρήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αν σχεδιάζεται να οργανωθεί από την 
Εθνική Φρουρά επιχείρηση καθα-
ρισμού της χερσονήσου του Ακάμα 
από τα μη εκραγέντα βλήματα των 
ασκήσεων των Βρετανών. Απαντώ-
ντας στον βουλευτή των οικολόγων, 
ο Χριστόφορος Φωκαΐδης επεσήμανε 
ότι σύμφωνα με το αρχείο το οποίο 
τηρείται στο ΓΕΕΦ, οι Βρετανοί έχουν 
προβεί σε εκκαθάριση του Πεδίου 
Βολής Ακάμα τμηματικά, σε χρονικές 
περιόδους από το έτος 2000 μέχρι το 
έτος 2003. « Οι εργασίες εκκαθάρισης 
έγιναν με ευθύνη των Βρετανών χω-
ρίς την εμπλοκή της Εθνικής Φρου-

ράς και χωρίς να διευκρινιστεί τότε 
εάν αυτές έχουν ολοκληρωθεί, καθώς 
δεν δόθηκε στο ΓΕΕΦ οποιαδήποτε 
αναφορά», επισημαίνει. « Έχουν δο-
θεί οδηγίες στο ΓΕΕΦ όπως τεθεί το 
όλο θέμα σε επικείμενη συνάντηση 
με τις στρατιωτικές αρχές των Βρετα-
νικών Βάσεων προκειμένου να πα-
ρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρι-
νήσεις και να συμφωνηθούν τυχόν 
περαιτέρω ενέργειες». Όσον αφορά 
στο θέμα οργάνωσης από την ίδια την 
Εθνική Φρουρά, επιχείρησης καθαρι-
σμού της χερσονήσου του Ακάμα από 
τυχόν μη εκραγέντα βλήματα, τονίζει 
ο Υπουργός Άμυνας, κατά την παρού-
σα περίοδο δεν υπάρχει η δυνατότητα 
αυτή, καθώς η Διμοιρία Εκκαθάρισης 
Ναρκών Ξηράς (ΔΕΝΞ), που είναι 
επιφορτισμένη να εκτελεί αυτές τις 
αποστολές, εκτελεί τη συντήρηση των 
ναρκοπεδίων και ο αριθμός του προ-
σωπικού που την επανδρώνει δεν εί-
ναι επαρκής για παράλληλη ανάληψη 
άλλης αποστολής.


