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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 25ετής 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

ΚΥΠΡΟΣ
Στο πλευρό του 
Προέδρου στη Γενεύη 
οι πολιτικοί αρχηγοί 
εκτός του ΕΛΑΜ

Έκκληση του Προέδρου Αναστασιάδη προς 
πολίτες Λεμεσού για τήρηση των μέτρων

Στο πλευρό του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, Νίκου Αναστασιάδη θα βρε-
θούν οι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς 
ανταποκρίθηκαν με θετικό τρόπο στην 
πρόσκληση που τους απηύθυνε για 
να τον συνοδέψουν κατά την άτυπη 
διάσκεψη 5+1 που θα πραγματοποι-
ηθεί μεταξύ 27 και 29 Απριλίου στη 
Γενεύη. Ωστόσο, το ΕΛΑΜ είναι το 
μόνο κόμμα το οποίο δεν πρόκειται να 
συνοδεύσει τον Πρόεδρο καθώς όπως 
αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, 
«απορρίπτει τη λύση διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας θεωρώντας ότι 
στην επερχόμενη πενταμερή η Τουρ-
κία θα εκμεταλλευτεί το γεγονός για να 
θέσει νέες παράλογες αξιώσεις».
Το Εθνικό Συμβούλιο κατά τη σημερι-
νή του συνεδρία ενημερώθηκε από τον 
Πρόεδρο για όλες τις τρέχουσες εξε-
λίξεις στο Κυπριακό. Όπως δήλωσε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος 
Κούσιος, ο Νίκος Αναστασιάδης ενημέ-
ρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά 
την πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη 
καλώντας τους να τον συνοδεύσουν 
κατά τη διαδικασία της πενταμερούς.

Ε
κκληση στους πολίτες της Λε-
μεσού για τήρηση των μέτρων 
απηύθυνε σε τηλεοπτικό μή-
νυμά του για την πανδημία, 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, προειδοποιώντας για 
ενδεχόμενη λήψη τοπικών μέτρων.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος 
είναι πολύ κοντά στην οριστική αντι-
μετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε 
ότι παρά την επιτυχημένη διαχείριση 
που κατέγραψε η χώρα στην αντιμε-
τώπιση μιας από τις καταστροφικό-
τερες πανδημίες της ανθρωπότητας, 
παρατηρούνται τελευταία συμπερι-
φορές από μικρές μερίδες πολιτών 
που, περιφρονώντας το αίσθημα αλ-
ληλεγγύης και ανθρωπιάς, θέτουν σε 
ορατό, πραγματικά, κίνδυνο τα όσα 
μέχρι σήμερα από κοινού πετύχαμε.
Εξέφρασε ιδιαίτερη λύπη που υπο-
χρεώνεται να παρέμβει σε σχέση 
με όσα απαράδεκτα σημειώθηκαν 
στη Λεμεσό και δυσχεραίνουν, δυ-
στυχώς, όπως είπε, τις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της πανδημίας.
«Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στα 
όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν από 
μέρος των συμπολιτών μου κατά την 

ημέρα των αποκριών», είπε.
Πρόσθεσε ότι δεν έχει πρόθεση να 
στοχοποιήσει του συμπολίτες του, 
αναφέροντας ότι τα στοιχεία είναι τέ-
τοια που μιλούν από μόνα τους.
Σημείωσε ότι το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο νοσοκομείο της χώρας, το Γενι-
κό Νοσοκομείο Λεμεσού, είναι ήδη 
υπερπλήρες, ενώ ασθενείς από τη 
Λεμεσό καλύπτουν το 70% των δια-
θέσιμων κλινών παγκυπρίως.
Από την 1η Μαρτίου μέχρι και χθες, 
ανέφερε, ποσοστό περίπου 90%, 
των συνανθρώπων μας που έχασαν 
τη ζωή τους, διέμεναν μόνιμα στη 
Λεμεσό, ενώ συμπλήρωσε ότι από 
σύνολο 4571 νέων κρουσμάτων, τα 
2788, ή ποσοστό 61%, αφορούσαν 

την πόλη της Λεμεσού.
«Συμπολίτισσες, συμπολίτες μου. 
Γνωρίζετε τα ιδιαίτερά αισθήματα 
που τρέφω για εσάς, αλλά και για την 
πόλη μας. Υπεράνω, όμως, των αι-
σθημάτων αγάπης, προέχει το καθή-
κον για το σύνολο της χώρας», ανέ-
φερε ο Πρόεδρος.
«Για αυτό και για υστάτη φορά, προ-
τού τα επιδημιολογικά δεδομένα μάς 
αναγκάσουν να λάβουμε νέα αυστη-
ρά και, ενδεχομένως, τοπικά μέτρα, 
καλώ το σύνολο των συμπολιτών μου 
να συνειδητοποιήσουν πως δεν θα 
επιτρέψω η χώρα, λόγω της αλόγι-
στης και ασυνείδητης συμπεριφοράς 
μιας θλιβερής μειοψηφίας να υποφέ-
ρει στο σύνολο της», πρόσθεσε.


