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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

 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

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.
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Oμαλά εξελίσσεται 
η υγεία του ΠτΔ 
Ομαλά και χωρίς οποιαδήποτε επιπλοκή 
εξελίσσεται η μετεγχειρητική κατάσταση 
του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη, ο οποίος σύμφωνα με τους 
συνεργάτες του ήταν ευδιάθετος και πολύ 
καλά στην υγεία του. Ο πρόεδρος συνεχί-
ζει να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσηλευτή-
ριο της Λεμεσού μετά και τον τραυματισμό 
που υπέστη στο δεξί πόδι το περασμένο 
Σάββατο. 
Το Νίκο Αναστασιάδη επισκέφθηκε το 
πρωί της Δευτέρας ο υπουργός υγείας 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος και ενη-
μερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς 
για την κατάσταση της υγείας του. Ερω-
τηθείς για το πότε ο Πρόεδρος θα πάρει 
εξιτήριο, απάντησε πως αυτό είναι θέμα 
που θα αποφασίσει ο γιατρός του, σε συ-
νεννόηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο.
 «Πότε παίρνει εξιτήριο αυτό είναι ο για-
τρός που θα το αποφασίσει σε συνεννόη-
ση με τον ίδιο τον ΠτΔ. Το μόνο που έχω 
να πω ότι ο Πρόεδρος είναι ευδιάθετος, η 
κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομα-
λά, όπως προβλεπόταν, είναι ευδιάθετος. 
Τίποτε περισσότερο», δήλωσε ο Υπουργός 
Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σύμφωνα 
με πληροφορίες από ιατρικούς κύκλους, η 
κατάσταση της υγείας του προέδρου βρί-
σκεται σε πολύ καλό δρόμο, και αναμένε-
ται ως την Τετάρτη να λάβει εξιτήριο για 
να μεταβεί στο σπίτι του.

«Η Κύπρος διαθέτει συστήματα 
για αντιπυραυλική προστασία» 

Η
Κύπρος διαθέτει συστήματα που της παρέχουν 
αντιπυραυλική προστασία αλλά ο βαθμός 
ετοιμότητας καθορίζεται με βάση την αξιολό-
γηση των κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν, 

και αναλόγως των περιστάσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
αρμόδια πηγή, με αφορμή τη συντριβή αντικειμένου 
στα κατεχόμενα, που πιστεύεται πως είναι πύραυλος.
Φαίνεται να πρόκειται για ένα εντελώς μεμονωμένο 
περιστατικό που δεν δικαιολογεί να υπάρχει ετοιμό-
τητα σαν να γίνεται πόλεμος ή να υπάρχει κίνδυνος 
για πόλεμο. Αξιολογώντας πάντοτε τις πληροφορίες 
πράττεις με βάση τα στρατιωτικά πρωτόκολλα, ανέφε-
ρε η ίδια πηγή.
Τα συστήματα που έχει η Κύπρος θα μπορούσαν και 
να εντοπίσουν και να καταρρίψουν αυτό το αντικείμε-
νο, εφόσον υπήρχαν οι περιστάσεις στις οποίες να δι-
καιολογείτο να ήταν σε ετοιμότητα αυτά τα συστήματα. 
Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει αιτιολόγηση 
για να έχουμε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας, σημείωσε η 
ίδια πηγή, επισημαίνοντας πως το συμβάν στα κατεχό-
μενα φαίνεται να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό 
και πως στόχος του πυραύλου δεν ήταν η Κύπρος.
Πρόσθεσε πως κάθε ημέρα "αξιολογούμε πληροφορί-
ες που έχουν σχέση με την άμυνά μας και δεν υπήρχε 
ίχνος αιτιολόγησης για ενεργοποίηση αυτών των συ-
στημάτων".
Το περιστατικό αξιολογείται σε κάθε του λεπτομέρεια. 
Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς μας με χώρες από 
τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε 

κάποια πληροφόρηση στα πλαίσια αξιολόγησης του 
όλου περιστατικού, ώστε να καταλήξουμε σε σωστά 
συμπεράσματα, σημείωσε η ίδια πηγή. Σημειώνεται 
πως μεταξύ των χωρών αυτών είναι και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στην 
Κύπρο.
Στο μεταξύ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Μεσογειακού 
Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων, Χρίστος Πέτρου, απα-
ντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ, δήλωσε πως "ένας 
πύραυλος που μπαίνει στο FIR μας σίγουρα είναι ένας 
κίνδυνος για την ασφάλεια πτήσεων και είναι κάτι που 
που μας ανησυχεί".
"Τέτοιου είδους περιστατικά θέτουν σε κίνδυνο τις 
πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών, κυρίως αυτών που 
είναι στη φάση είτε της προσγείωσης είτε της απογεί-
ωσης ή για οποιουσδήποτε λόγους κατεβαίνουν σε χα-
μηλότερο επίπεδο", επεσήμανε.


