
WEDNESDAY 25 JULY 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,

Camelot Lounge

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” το Φεβρουάριο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 5 Αυγούστου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970
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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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

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.

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" 

ΚΥΠΡΟΣ
Καθημερινές οι μάχες με κακόβουλες 
φωτιές. Η πυροσβεστική καλεί τους 
πάντες σε εγρήγορση
Κακόβουλη, ήταν τελικά και η πυρκαγιά στην 
Κούρδακα της Πάφου. Μόνο με την αύξηση 
των ποινών θα δοθεί ένα τέλος στο πρόβλη-
μα, τονίζει ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής 
και καλεί τους πάντες να είναι σε εγρήγορση.
Κάποιο στοιχείο, που θα οδηγήσει στον εντο-
πισμό και τη σύλληψη του προσώπου ή των 
προσώπων που κρύβονται πίσω από την 
χθεσινή πυρκαγιά στην Κοόρδακα της Πά-
φου, αναζητούν οι αρχές, αφού όπως διαπι-
στώθηκε ήταν και πάλι έργο εμπρηστών.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας  Μάρκο Τράγκολα, «Αυτός ο 
οποίος την έθεσε κυκλοφόρησε πεζός, πήγε 
στο σημείο εκείνο που ήταν και πυκνή η βλά-
στηση και έθεσε την πυρκαγιά για τους δι-
κούς του κυρίως λόγους και το θέμα είναι ότι 
δεν είχαμε καμία πληροφόρηση δεν τον είδε 
κανένας για να δώσει κάποιες πληροφορίες 
στην αστυνομία. Καμία λογική δεν υπάρχει.»
Σύμφωνα με τον διευθυντή της πυροσβε-
στικής, μόνο με την αύξηση των ποινών θα 
δοθεί ένα τέλος στο πρόβλημα, που διογκώ-
νεται ολοένα και περισσσότερο. Και κάλεσε 
όλους να είναι σε εγρήγορση
«Τα μηνύματα θα δοθούν όταν μετά τις συλ-
λήψεις οδηγηθούν ποιο σύντομα ενώπιον 
δικαστηρίων. Για να μην μεσολαβεί μεγάλο 
διάστημα από την μέρα που θα κατηγορηθεί 
μέχρι την μέρα που θα δικαστεί. Θα βοηθήσει 
στην πρόληψη των πυρκαγιών» πρόσθεσε.

58 οδηγοί στην Λεμεσό, καταγγέλθηκαν μέσα σε ένα 12ωρο
Συνολικά καταγγέλθηκαν πενήντα οκτώ οδηγοί κατά 
τους ελέγχους που διενήργησε την Κυριακή η Αστυ-
νομία σε ολόκληρη την πόλη, από τις 7 το πρωί μέχρι 
τις 6 το απόγευμα.  
Συγκεκριμένα κατήγγειλαν δύο οδηγούς που οδηγού-
σαν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, τρεις μεθυ-
σμένους οδηγούς, ένα διαρρήκτη και δεκάδες άλλους 
που προέβαιναν σε σωρεία τροχαίων παραβάσεων.
Ενώ και ένας ποδηλάτης εντοπίστηκε επίσης να οδη-
γεί το ποδήλατο του μεθυσμένος.
Στα πλαίσια των ελέγχων οι αστυνομικοί εντόπισαν 
και συνέλαβαν οδηγό στην κατοχή του οποίου βρέ-
θηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και εναντίον του εκκρε-
μούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση διάρρηξης και 
κλοπής.

Παράλληλα δύο οδηγοί συνελήφθησαν διότι οδηγού-
σαν χωρίς ασφάλεια, εκ των οποίων ο ένας μετέφερε 
στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του, δύο ανήλικα 
κοριτσάκια σε μη σταθερά καθίσματα.
Παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου ταχύτητας, μέχρι την 
επόμενη Κυριακή, 29 Ιουλίου η Αστυνομία, σε μια 
προσπάθεια μείωσης μιας από τις συχνότερες αιτή-
σεις πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημά-
των.
Μεγαλύτερη έμφαση θα δίνεται σε εκείνα που αποδε-
δειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης 
τροχαίων συγκρούσεων, όπως η οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλης, η χρήση ζώνης ασφάλειας ή προ-
στατευτικού κράνους και η οδήγηση με μη ελεύθερα 
χέρια.

ΠτΔ: Ομάδα 60 ατόμων στη διάθεση 
της Ελλάδας για τις φωτιές

Ο
μάδα 60 Πυροσβεστών, 
Δασοπυροσβεστών και 
στελεχών της Πολιτικής 
Άμυνας θέτει στη διάθε-

ση της Ελληνικής Κυβέρνησης η 
Κυπριακή Δημοκρατία.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του 
στο Twitter, ο Πρόεδρος Νίκος 
Αναστασιάδης, «βρισκόμαστε σε 
συνεχή επαφή με την Ελληνική 
Κυβέρνηση για παροχή βοήθειας 
για την κατάσβεση των μεγάλων 

πυρκαγιών στην Αττική. Άμεσα 
διάθεση ομάδας 60 Πυροσβε-
στών, Δασοπυροσβεστών και στε-
λεχών της Πολιτικής Άμυνας».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας συ-
ζήτησε νωρίτερα με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και μαζί εξέτασαν 
το ενδεχόμενο να παρασχεθεί 
βοήθεια.
Έγιναν επίσης και διακυβερνητι-
κές συνεννοήσεις.

Ο Πρόεδρος παρακολουθεί  με 
ανησυχία και αγωνία τον πύρινο 
εφιάλτη που εξελίσσεται στην Ατ-
τική. 


