
WEDNESDAY 7 JUNE 2017 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΚΥΠΡΟΣ

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.  

  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

The Cretan Music Group will be presenting music  "From Constantinople To 
Crete" in a display of authentic music from Asia Minor encompassing 
musical traditions from Constantinople, Smyrna the Greek Islands and Crete.
Taking part:
Michael Platyrrahos - Cretan Lyra, Viololyra, Lyraki, Lute, Vocals
Angelo Gatsos - Accordion, Acoustic Bass Guitar
George Apostolidis - Guitar, Vocals, Tasos Tsagaris - Percussion

138 Norton  Street
Leichhardt

Friday 16 June

From Constantinople to Crete

From 8 pm

Phone: 9560 6614
0437 864 493
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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
Σε κλίμα συγκίνησης  
πλήθος πιστών στην  
κατεχόμενη Αγία Τριάδα
Κατάμεστη ήταν η εκκλησία και στη φετινή 
διοργάνωση της Θείας Λειτουργίας για τη 
Γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην κατεχόμενη 
Αγία Τριάδα της Καρπασίας, στο ετήσιο συ-
ναπάντημα προσφύγων, εγκλωβισμένων και 
συγγενών. Ο ΑΝΤ1 μίλησε με τον Κοινοτάρχη 
της κοινότητας Γιάννη Χατζηγιάννη, ο οποί-
ος συγκινημένος ευχαρίστησε το Θεό που τα 
μέλη της κοινότητας του λειτουργήθηκαν για 
ακόμα μια φορά στην Αγία Τριάδα:
«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε 
όλο τον κόσμο που έφτασε από όλα τα σημεία 
της Κύπρου εδώ στην κατεχόμενη κοινότητά 
μας για να προσευχηθούν μαζί μας, διατρα-
νώνοντας έτσι και έμπρακτα τη συνεχή αγά-
πη μας για το χωριό μας, και την αταλάντευ-
τη βούληση μας για επιστροφή μετά από μία 
συμφωνημένη λύση». Ερωτηθείς εάν αντιμε-
τώπισαν οι κάτοικοι και επισκέπτες οποια-
δήποτε προβλήματα κατά τη διοργάνωση 
της λειτουργίας, ο κ. Χατζηγιάννης απάντησε 
αρνητικά, για να προσθέσει ότι τέτοιες μέρες 
κάθε χρόνο πολίτες επισκέπτονται το χωριό το 
τριήμερο ενισχύοντας, όπως είπε το ελληνικό 
στοιχείο στην Αγία Τριάδα.  Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, παρά την ασάλευτη αισιοδοξία τους 
για επίλυση του εθνικού μας θέματος, δεν 
έχουν απομείνει πολλοί πλέον εγκλωβισμένοι 
οι οποίοι διαμένουν στην Αγία Τριάδα. ενώ 
πρόκειται για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Τραγωδία στα Περβόλια: 28χρονος ανασύρθηκε 
νεκρός - Αναίσθητη αλλά σώα 22χρονη

Ε
πί ποδός τέθηκαν οι αρχές 
ασφαλείας την Δευτέρα λίγο 
πριν από τις 5 το απόγευμα 
μετά την πληροφορία ότι 

νεαρός άνδρας ανασύρθηκε νε-
κρός στην παραλία «Φάρος» στα 
Περβόλια, ενώ αναίσθητη από 
τη θάλασσα ανασύρθηκε νεαρή η 
οποία βρισκόταν μαζί του. 
Σύμφωνα με τις αρχές οι δύο δια-
σκέδαζαν μαζί με τρεις φίλους τους 
στην ακτή, και ακολούθως πήγαν 

για να κολυμπήσουν. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, πρόσωπο από 
την παρέα αντιλήφθηκε τους δύο 
να επιπλέουν στο νερό και αμέσως 
ενημέρωσε τις αρχές. 
Επιτόπου έσπευσαν μέλη της αστυ-
νομίας και ασθενοφόρα μετέφεραν 
τους δύο στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ο 
θάνατος του νεαρού. 
Η κοπέλα κρατήθηκε για νοση-
λεία με την κατάσταση της να είναι 

εκτός κινδύνου. 
Οι έρευνες της αστυνομίας έδειξαν 
πως πρόκειται για 28χρονο και 
22χρονη από την Ινδία και γίνο-
νται έρευνες για να διαπιστωθεί 
εάν διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο 
ή αν έφτασαν εδώ για διακοπές.
Εκ πρώτης όψεως ο θάνατος του 
28χρονου αποδίδεται σε πνιγμό, 
την ακριβή όμως αιτία αναμένεται 
να καταδείξει η νενομισμένη νε-
κροτομή επί της σορού του. 

Ξανά παππους ο Ακιντζί ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη

Ζευγάρι τραυματίστηκε με αλεξίπτωτο θαλάσσης

Ξανά παππούς έγινε ο κατοχικός ηγέτης την ώρα που 
βρισκόταν ατη Νέα Υόρκη για την συνάντηση με τον 
ΓΓ του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η κόρη του 
Ζερρίν και ο σύζυγός της Σερτζιάν Εροζάν απέκτησαν 

το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο τους παιδί, ένα κο-
ριτσάκι που το ονόμασαν Φρεγιά.Η Ζερρίν Ακιντζί εί-
ναι η μικρότερη κόρη του ζεύγους Ακιντζί, ασχολείται 
με την μόδα και είχε γίνει παλαιότερα εξώφυλλο σε 
ε/κ μηνιαίο περιοδικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,  ο 35χρονος αρχικά δι-
ακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου σύμφωνα με τους 
θεράποντες ιατρούς  υπέστη υποσκληρίδιο αιμάτωμα 
στο κεφάλι ενώ σοβαρά τραυματίστηκε και στο λαιμό. 
Το ατύχημα έγινε την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι κατά 
τη διαδικασία απογείωσης με αλεξίπτωτο θαλάσσης 

στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά στο Λιμανάκι της Κάτω 
Πάφου,  όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται 
το αλεξίπτωτο έγειρε προς τη θάλασσα με αποτέλεσμα 
οι δύο τουρίστες ο 35χρονος και η 25χρονη επίσης 
Βρετανίδα να πέσουν στο νερό.
Μεταλλικός δοκός, που απεκόπη από το σκάφος που 
τραβούσε το αλεξίπτωτο, χτύπησε το ζευγάρι.


