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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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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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
Επιβεβαιώθηκε ότι το 
3χρονο αγγελούδι πνίγηκε 
με φαγητό
Σε ασφυξία λόγω πνιγμού από την εισρόφη-
ση τροφών και εμεσμάτων, οφείλεται ο θά-
νατος της 3χρονης Γεωργίας Πολυκάρπου 
την περασμένη Παρασκευή στο Τραχώνι της 
Λεμεσού.
Αυτό αποφάνθηκε η ιατροδικαστής Αγγελι-
κή Παπέτα μετά τη νενομισμένη νεκροτομή 
που διενήργησε επί της σορού της άτυχης 
Γεωργίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Όπως είναι γνωστό το μικρό αγγελούδι βρι-
σκόταν στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς 
στο Τραχώνι στη Λεμεσό, και έτρωγε λου-
κανικόπιττα όταν σωριάστηκε στο έδαφος. 
Αμέσως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βο-
ήθειες ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο 
την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμε-
σού.
Το προσωπικό του ασθενοφόρου, αλλά και 
αργότερα οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο κα-
τέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη 
διάσωση του κοριτσιού, ενώ της έκαναν και 
αναρρόφηση τροφής. Μάταια όμως, Το μοι-
ραίο δεν απεφεύχθη.
Σύμφωνα με την κυρία Παπέττα βρέθηκαν 
υπολείμματα φαγητού στο στομάχι της μι-
κρής αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος 
της. Ενώ σημείωσε πως έχουν ληφθεί δείγ-
ματα τα οποία και στάλισαν για ιστοπαθολο-
γικές εξετάσεις. 

Όρο για το άνοιγμα της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου θέτει ο Ακιντζί

Τ
η νομιμοποίηση διεθνών 
πτήσεων από το αεροδρό-
μιο Ερτζιάν, εκτός από την 
λειτουργία, σύμφωνα με 

πρόταση της κυπριακής κυβέρνη-
σης του λιμανιού της Αμμοχώστου 
για απευθείας εμπόριο με την ΕΕ, 
θέτει ως όρο ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί για το 
άνοιγμα υπό την διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών της περίκλει-
στης περιοχής της Αμμοχώστου.
Σε συνέντευξη στην εφημερίδα 
Milliyet ο κ. Ακιντζί είπε ότι στο 
θέμα του αεροδρομίου «δεν υπάρ-
χει προσέγγιση» από την ελληνο-
κυπριακή πλευρά. Σε αυτό το στά-
διο, δήλωσε δεν υπάρχει απόφαση 
για άνοιγμα της περίκλειστης περι-
οχής της Αμμοχώστου.

Ο κ. Ακιντζί υποστήριξε ότι η ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά, σε κάθε 
διαδικασία για λύση, συμπεριφέ-
ρεται σαν «νύφη που δεν θέλει να 
χορέψει».
Αναφέρθηκε σε φόρμουλα υπό τη 
στέγη της ομοσπονδίας βασισμέ-
νη στη βάση της ισότητας και του 
διαμοιρασμού. «Αυτό το προσπα-
θήσαμε και η ελληνοκυπριακή 
πλευρά δεν πλησίασε», είπε.
Ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι 
υπάρχουν «δύο κράτη» και πρό-
σθεσε: «Ή θα καταλήξουμε σε 
ομόσπονδη λύση κάτω από την 
στέγη της ΕΕ και θα μετατρέψουμε 
την Τουρκική Δημοκρατία Βορεί-
ου Κύπρου σε μια ίση συνιστώ-
σα πολιτεία ή αν δεν γίνεται, θα 
συνεχίσουν να ριζώνουν αυτές οι 

δύο διαφορετικές οντότητες».

«Δεν σας ψηφίσαμε για να 
εδραιώσετε τη διχοτόμηση»
Τις δηλώσεις Ακιντζί επέκρινε σε 
ανάρτησή της στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης το στέλεχος του Ρε-
πουμπλικανικού Τουρκικού Κόμ-
ματος, Ντογούς Ντεριγιά.
Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά 
μέσα ενημέρωσης η κ. Ντεριγιά 
στην ανάρτησή της έγραψε: «Δεν 
σας ψηφίσαμε για να εδραιώσετε 
τη διχοτόμηση και τη δημιουργία 
χωριστών κρατών. Αν το θέλαμε 
αυτό, θα ψηφίζαμε τον Έρογλου. 
Αν δεν μπορείτε να φέρετε εις πέ-
ρας το καθήκον σας για εξεύρεση 
μιας λύσης, τότε το πιο πρέπον εί-
ναι να παραιτηθείτε».

Λευκωσία: Απόπειρα φόνου εναντίον 16χρονου
Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοι-
χεία, γύρω στις 3μ.μ. της Δευτέρας, 
ενώ ο 16χρονος, βρισκόταν σε προ-
αύλιο εκκλησίας, στη Λευκωσία, 
μαζί με 17χρονο, δέχθηκαν επίθεση 
από τρία πρόσωπα, με αποτέλεσμα 
να τραυματιστούν.

Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώ-
θηκε ότι ο 16χρονος φέρει τραύμα 
μήκους πέντε εκατοστών, στο λαιμό 
και δεύτερο τραύμα, μήκους 20 εκα-
τοστών στο θώρακα, τα οποία φαί-
νεται να προκλήθηκαν από αιχμηρό 

αντικείμενο. Αφού υποβλήθηκε σε 
χειρουργική επέμβαση, κρατήθηκε 
για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θε-
ράποντες ιατρούς, η κατάσταση της 
υγείας του είναι σταθερή.
Ο 17χρονος, αφού έτυχε των πρώ-
των βοηθειών απολύθηκε.


