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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

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 95466188

Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

531-535 Burwood Road, 
BELMORE, 2192, New South Wales

Μια καταπληκτική ευκαιρία για να στεγάσετε την
επιχείρησή σας σε ένα από τα νεόκτιστα κτίρια στην
περιοχή του Belmore. Είναι κατάλληλα για ένα ευρύ 

φάσμα χρηστών.Βρίσκονται σε προνομιακή 
τοποθεσία 14.5 χιλιόμετρα από το κέντρο του 
Σύδνεϋ και 700 μέτρα από τον σιδηροδρομικό 

σταθμό του Belmore.
Ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τον 

Μιχάλη Πλατύρραχο στο τηλέφωνο 
0427 316 888
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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 

N.S.W. 2200 AUSTRALIA

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 

Mobile: 0416066138

Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 

ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.

24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 

áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 

áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 

üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ

×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá

Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 

ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 

óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ

152.325

Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 

ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 

ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé

ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,

ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville

  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

ΚΥΠΡΟΣ
Ακίντζι: Λύση στο εδαφικό 
μέχρι τέλος του έτους
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά 
Ακιντζί, δήλωσε ότι στα μέσα Νοεμβρί-
ου θα γίνει εντατική διαπραγμάτευση 
με τον κ. Αναστασιάδη για το εδαφικό, 
εκτός κυπριακού εδάφους. Το πιθανότε-
ρο είναι οι διαπραγματεύσεις να γίνουν 
στην Γενεύη.
Ο κ. Ακιντζί είπε ότι θα ακολουθήσουν 
συζητήσεις για τις εγγυήσεις και την 
ασφάλεια, και ότι εντατικοποιείται η δι-
αδικασία με στόχο την λύση μέχρι το τέ-
λος του έτους. Επίσης, ανέφερε ότι απο-
μένουν τρεις συναντήσεις τον Οκτώβριο 
- στις 24, 26 και 31 - και ίσως γίνουν 
κάποιες, τις πρώτες ημέρες του Νοεμ-
βρίου.
Πρόσθεσε, ότι «παραμένουν δυσκολίες 
και διαφορές στον τρόπο κατανόησης 
των πραγμάτων, αλλά ως το τέλος του 
έτους, όλα θα ξεκαθαρίσουν». Ο Ακιντζί 
ανέφερε ότι όσοι έχουν λάβει την «υπη-
κοότητα» της «Τουρκικής Δημοκρατί-
ας Βορείου Κύπρου» ανέρχονται στις 
220,000 και πως «όλοι αυτοί, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή τους, θα 
είναι υπήκοοι της ομόσπονδης Κύπρου 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο Ακιντζί υποστήριξε ότι οι Ελληνοκύ-
πριοι το αποδέχτηκαν αυτό, γιατί, όπως 
είπε «είναι πολύ κοντά στις αναλογίες 
που ίσχυαν το 1960 και ότι το ποσοστό 
αυτό μπορεί να αυξηθεί με την πληθυ-
σμιακή αύξηση των κοινοτήτων».

Ληστεία €80,000 από χρηματαποστολή 
– Επίθεση κουκουλοφόρων

Υ
πό την απειλή κοντόκανου 
κυνηγετικού όπλου και με 
τη χρήση βίας, τρεις κου-
κουλοφόροι, κατόρθωσαν 

να αρπάξουν τις εισπράξεις υπερα-
γοράς στη Λεμεσό, οι οποίες ανέρ-
χονταν σε ογδόντα τρεις χιλιάδες 
ευρώ. Η ένοπλη ληστεία διαπρά-
χθηκε γύρω στις δέκα το πρωί, στο 
χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς, 
στην τουριστική περιοχή Γερμασό-
γειας.  Όπως δήλωσε ο Υπεύθυνος 
ΤΑΕ Λεμεσού Ιωάννης Σωτηριάδης 
«ενώ δυο άτομα, υπάλληλοι της συ-
γκεκριμένης υπεραγοράς ασχολού-
νταν με την μετακίνηση χρημάτων 
από διάφορα υποκαταστήματα της 
συγκεκριμένης υπεραγοράς, δέχθη-
καν επίθεση από 3 κουκουλοφό-
ρους, εκ των οποίων ο ένας οπλο-

φορούσε και οι οποίοι κατάφεραν 
με την απειλή του όπλου και χρη-
σιμοποιώντας βία, να αποσπάσουν 
δυο βαλίτσες οι οποίες περιείχαν 
τις εισπράξεις του Σαββατοκύρια-
κου από τα υποκαταστήματα της 
υπεραγοράς» 
 Οι τρεις κουκουλοφόροι αφού άρ-
παξαν τις δύο βαλίτσες με τα χρή-
ματα και τις επιταγές, επιβιβάστη-
καν σε όχημα και εξαφανίστηκαν. 
Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του Τμή-
ματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων 
και ασθενοφόρο το οποίο, μετέφερε 
τον τραυματία στο Γενικό νοσοκο-
μείο Λεμεσού.
Λίγη ώρα αργότερα, στην αστυ-
νομία έφθασε πληροφορία ότι σε 
απόσταση δύο χιλιομέτρων από την 
σκηνή εφλέγετο αυτοκίνητο.

 Ο κύριος Σωτηριάδης πρόσθεσε 
ότι «διέφυγαν μετά τη ληστεία με 
αυτοκίνητο το οποίο ήταν κλοπι-
μαίο και καταγγελμένο στο ΤΑΕ 
Λεμεσού σήμερα στις 9 το πρωί. 
Αργότερα το αυτοκίνητο βρέθηκε 
να καίγεται σε απόσταση δυο χιλιο-
μέτρων από το σημείο της ληστείας, 
προς τα βόρεια,»
Όπως όλα δείχνουν, οι δράστες 
παρακολουθούσαν τα δύο μέλη της 
χρηματαποστολής και όταν πήραν 
τις εισπράξεις και από τις εφτά υπε-
ραγορές της ίδιας εταιρείας υλοποί-
ησαν τα σχέδια τους. Η Αστυνομία 
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι 
δράστες να σχετίζονται και με άλλες 
δύο ληστείες που διαπράχθηκαν το 
τελευταίο διάστημα στη Λεμεσό με 
πανομοιότυπο τρόπο

Τις εισπράξεις επτά υπεραγορών άρπαξαν, τρεις κουκουλοφόροιτην 
Δευτέρα το πρωί στη Λεμεσό. Επιτέθηκαν σε δύο μέλη χρηματαπο-
στολής και αφού χτύπησαν το ένα από αυτά άρπαξαν υπό την απειλή 
κοντόκαννου κυνηγετικού όπλου δύο βαλίτσες με ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ. Για τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν κλοπιμαίο αυτοκίνητο το 
οποία και έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. 


