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Κατεχόμενα: Πορεία για άνοιγμα οδοφράγματος στη Λουρουτζίνα 
Ειρηνική πορεία για το 
άνοιγμα σημείου διέλευσης 
ανάμεσα στα Λύμπια και τη 
Λουρουτζίνα πραγματοποι-
ούν την Κυριακή οι κάτοικοι 

της περιοχής. Μετά την ανα-
κοίνωση για παρόμοια δρά-
ση από την «Επιτροπή» των 
κατεχομένων, ανακοινώθηκε 
πορεία και στις ελεύθερες 

περιοχές. Η πορεία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 26 
Ιουλίου στις 18:00 με χώρο 
συγκέντρωσης το Κεντρικό 
Φυλάκιο Λυμπιών.

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
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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

Φρένο σε γάμους - συναυλίες από 1η Σεπτεμβρίου

Τ
ους διοργανωτές εκδηλώσεων να μην 
προγραμματίζουν τη διεξαγωγή εκ-
δηλώσεων από την 1η Σεπτεμβρίου, 
όπως συναυλίες, φεστιβάλ, πανηγύ-

ρια, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατό-
μων, αλλά και γάμων ή και άλλων κοινωνι-
κών εκδηλώσεων, χωρίς κανέναν περιορισμό 
ως προς τους προσκεκλημένους προτρέπει το 
Υπουργείο Υγείας, που εξηγεί πως δεν έχει 
ληφθεί καμία οριστική απόφαση σχετικά με 
την ημερομηνία που αυτά θα επιτραπούν.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, η 
διοργάνωση μαζικών ή/και κοινωνικών εκ-
δηλώσεων με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού 
ατόμων εμπερικλείουν, στο παρόν στάδιο, 
εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του 
ιού στην κοινότητα. Συνεπώς, η πραγματο-
ποίηση τέτοιων εκδηλώσεων απαγορεύεται, 
ειδικά εάν αυτές αφορούν συναυλίες, πανηγύ-
ρια και φεστιβάλ, όπου συγχρωτίζονται πολλά 
άτομα και η τήρηση των μέτρων υγιεινής και 
αποστασιοποίησης είναι αδύνατη.
Βάσει των εισηγήσεων του ECDC και του 
ΠΟΥ, η ενδεχόμενη εμφάνιση κρουσμάτων 

σε μεγάλες ανοικτές εκδηλώσεις δυσχεραίνει 
ιδιαίτερα τη διαδικασία ιχνηλάτησης, αλλά 
και τον έλεγχο της διασποράς του ιού. Κάνουν 
επίσης λόγο για μεγάλο ρίσκο εκτροχιασμού 
της κατάστασης σε χώρες με αρκετά καλή επι-
δημιολογική εικόνα, όπως η Κύπρος, δεδομέ-
νου ότι για την ώρα δεν υπάρχει εμβόλιο κατά 
της νόσου COVID-19, αλλά ούτε και φαρμα-
κευτική θεραπεία για την πρόληψή της.
Αναφορικά με τον σχεδιασμό της στρατηγικής 
για σταδιακή άρση των απαγορεύσεων, η Κύ-
προς ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες 
του ECDC και του ΠΟΥ. Σε ό,τι αφορά στη δι-
οργάνωση εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, φε-
στιβάλ, πανηγύρια, με τη συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού ατόμων, αλλά και γάμων ή και άλλων 
κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρίς κανέναν πε-
ριορισμό ως προς τους προσκεκλημένους, δεν 
έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση σχετικά 
με την ημερομηνία που αυτά θα επιτραπούν. 
Όπως συστήνουν και τα αρμόδια διεθνή και 
ευρωπαϊκά Σώματα, το ενδεχόμενο άρσης 
των περιορισμών σε μαζικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις θα πρέπει να εξεταστεί μετά τον 
Σεπτέμβριο και πάντοτε υπό αυστηρές προϋ-
ποθέσεις και υγειονομικά πρωτόκολλα.

Καραγιάννης: Πολιτική απόφαση 
το άνοιγμα της οδού Λήδρας 
Το άνοιγμα της οδού Λήδρας αποτελεί πολιτική απόφαση 
και εναπόκειται στους ηγέτες των δύο πλευρών, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ, το μέλος της Επιστημονικής Ομάδας, Καθηγητής Μι-
κροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας Πέτρος Καραγιάννης, τονίζοντας ότι η 
επιδημιολογική εικόνα τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και 
στα κατεχόμενα είναι αρκετά καλή.
Ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι έθεσαν επιτακτικά το άνοιγμα 
της οδού Λήδρας κατά την χθεσινή βιντεοδιάσκεψη της Δι-
κοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, κατά την οποία 
παρουσιάστηκε η επιδημιολογική μελέτη για την κατάσταση με 
τον κορωνοϊό στα κατεχόμενα.
«Τα μέτρα ασφαλείας στα σημεία διέλευσης λειτουργούν κανο-
νικά και από τις δύο πλευρές. Εκείνο που θέτουν οι Τουρκο-
κύπριοι είναι κατά πόσον μπορεί να ανοίξει η Λήδρας. Τους 
είπαμε ότι είναι πολιτική απόφαση και δεν εναπόκειται πλέον 
στην επιδημιολογική ομάδα. Η επιδημιολογική εικόνα είναι 
καλή και από τις δύο πλευρές. Επομένως αν οι δύο ηγέτες προ-
χωρήσουν να ανοίξουν την Λήδρας, θα την ανοίξουν», είπε.
Κατά την βιντεοδιάσκεψη τέθηκε και το ζήτημα των μεταναστών 
που έρχονται στα κατεχόμενα και μετά περνούν στις ελεύθερες 
περιοχές. Οι Τ/κ είπαν στη συνεδρίαση ότι οι ομάδες των με-
ταναστών έρχονται από τις ακτές και αμέσως μετά διακινούνται 
προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της πράσινης γραμμής. Ανέ-
φεραν επίσης ότι όσοι μετανάστες παραμένουν στα κατεχόμενα 
υπόκεινται σε ελέγχους για κορωνοϊό.
Ο κ. Καραγιάννης, ρώτησε τους Τουρκοκύπριους ειδικούς για τη 
διακίνηση των παράνομων μεταναστών. Η ερώτηση του, όπως 
ανέφερε, αφορούσε κατά πόσο ανησυχούν μήπως μεταδοθεί ο 
ιός από τους διακινητές των μεταναστών. «Η απάντηση τους ήταν 
ότι δεν ξέρουν ποιοι τους διακινούν και αν έχουμε πληροφορίες 
να τους τις δώσουμε. Είπαν επίσης, πως αν οι μετανάστες τους 
ζητήσουν βοήθεια, τότε θα τους κάνουν τεστ», σημείωσε.


