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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:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, 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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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Ανησυχούν οι πολιτικοί μηχανικοί της Κύπρου για 
τις πλημμύρες μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις

Η 
κλιματική αλλαγή και η πύκνωση της δόμησης στα 
αστικά κέντρα, αναφέρει ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχουν φέ-
ρει τις υφιστάμενες ελλιπείς και αποσπασματικές 
υποδομές στα όρια τους και ότι θα πρέπει επιτέ-

λους να υπάρξει συντονισμός για προγραμματισμό και υλο-
ποίηση των υποδομών. ΚΥΠΕ
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) 
εκφράζει την ανησυχία του για τις πλημμύρες λόγω καιρι-
κών συνθηκών που παρατηρήθηκαν εντός αστικών αλλά 
και σε παραποτάμιες περιοχές της υπαίθρου.
Μάλιστα, ο ΣΠΟΛΜΗΚ επισημαίνει ότι αυτές ανέδειξαν τις 
διαχρονικές αδυναμίες του κεντρικού Κράτους και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά τον 
προγραμματισμό, αδειοδότηση και την υλοποίηση των ανα-
πτυξιακών σχεδίων, θέματα διαχείρισης όμβριων υδάτων.
Σημειώνει ότι η απουσία αποτελεσματικού θεσμικού πλαι-
σίου που να καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των 
εμπλεκομένων και να καθορίζει ρητά ποιος θα έχει ευθύ-
νη συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο πόλης, συντονισμού 
υλοποίησης και συντήρησης των υποδομών, καθώς και η 
ελλιπής χρηματοδότηση, αποτελούν διαχρονικά τη ρίζα του 
προβλήματος.

Υποδομές στα όρια
Η κλιματική αλλαγή και η πύκνωση της δόμησης στα 
αστικά κέντρα, αναφέρει ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχουν φέρει τις 
υφιστάμενες ελλιπείς και αποσπασματικές υποδομές 
στα όρια τους και ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει 
συντονισμός για προγραμματισμό και υλοποίηση των 
υποδομών που απαιτούνται με επιστημονικό και προ-
γραμματισμένο τρόπο.

Όσον αφορά το φαινόμενο των ποτάμιων πλημμυρών σε 
περιοχές της υπαίθρου, σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνει 
αντιληπτό ότι οι κοίτες των ποταμών θα πρέπει να λει-
τουργούν ως κοίτες και όχι ως περιοχές ανάπτυξης ενώ 
οι όποιες αγροτικές δραστηριότητες σε αυτές θα πρέπει να 
είναι συμβατές με τον χαρακτήρα τους και να διατηρούν τη 
φυσική τους κατάσταση.

Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων
«Η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και 
να καθορίσει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, 
παράλληλα με απόδοση των κατάλληλων πόρων, προ-
σωπικού και κονδυλιών, ώστε επιτέλους το θέμα της δι-
αχείρισης των όμβριων υδάτων να τύχει ολιστικής αντι-
μετώπισης και όχι να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, 
μεταφέροντας απλά το πρόβλημα σε άλλες περιοχές». προ-
σθέτει.
Επισημαίνει ότι τυχόν συνέχιση της αντιμετώπισης του 
θέματος των αστικών και ποτάμιων πλημμυρών με ‘πυρο-
σβεστικές’ και αποσπασματικές παρεμβάσεις μετά από θε-
ομηνίες θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο μέλλον 
και θα επιβαρύνει συνεχώς την οικονομία του τόπου μας 
με το κόστος επιδιόρθωσης των επιπτώσεων.

Η ετοιμότητα των υπηρεσιών
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών χαιρετίζει τέλος, την 
ετοιμότητα και άμεση απόκριση που επιδείχθηκε από τις 
υπηρεσίες και αρχές που ήταν επιφορτισμένες με το έργο 
της προστασίας των πολιτών κατά την εκδήλωση του και-
ρικού φαινομένου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να μην 
θρηνήσουμε θύματα.

Μεγαλώνει η διάβρωση 
παραλιακών περιοχών 
στην επ. Λάρνακας
Μεγαλώνει η διάβρωση παρα-
λιακών περιοχών στη Βορόκλη-
νη και τα Περβόλια της επαρχί-
ας Λάρνακας και τα Κοινοτικά 
Συμβούλια με την Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβο-
λής Λάρνακας (ΕΤΑΠ) ζητούν 
από το κράτος να προχωρήσει 
τάχιστα στη δημιουργία των επι-
πρόσθετων κυματοθραυστών.
Σε γραπτή ανακοίνωση της Εται-
ρείας αναφέρεται ότι «εντείνεται 
και μάλιστα με γρήγορους ρυθ-
μούς το ήδη σοβαρό πρόβλημα 
διάβρωσης της ακτογραμμής 
των τουριστικών κοινοτήτων 
Βορόκληνης και Περβολιών της 
επαρχίας Λάρνακας».
Προστίθεται ότι «στη Βορόκλη-
νη, στην οποία είχαν διαχρο-
νικά απολεσθεί 23 μέτρα πα-
ραλίας, μετά και τις πρόσφατες 
βροχοπτώσεις, έχουν χαθεί 
ακόμη 2 μέτρα. Η δε διάβρωση 
στο παραλιακό μέτωπο Περβο-
λιών είναι, σύμφωνα με το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο, σε ανησυχη-
τικά επίπεδα στα σημεία όπου 
δεν υπάρχουν κυματοθραύ-
στες».  


