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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
Μόλις στο 13% η απορρόφηση 
ευρώ-κονδυλίων
Την έκθεση του ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου 
εξέτασαν από κοινού οι επιτροπές ελέγχου οικο-
νομικών και εξωτερικών. Είμαστε πολύ πίσω στην 
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων διαμηνύει 
το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΕ Λάζαρος 
Λαζάρου. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα απορρόφησης 
ευρωπαϊκών κονδυλίων βρίσκεται αυτή τη στιγμή η 
Κύπρος σύμφωνα με το μέλος του ελεγκτικού συνε-
δρίου της ευρωπαϊκής ένωσης Λάζαρο Λαζάρου. Ο 
κύριος Λαζάρου παρουσίασε την Δευτέρα την έκθε-
ση του 2016 σε κοινή συνεδρίαση των επιτροπών 
Οικονομικών ελέγχου και εξωτερικών της βουλής. 
Ανέφερε ότι για την περίοδο προγραμματισμού 
2014 - 2020 η Κύπρος έχει απορροφήσει μόνο το 
13% των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
«Είναι στον μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών ακόμα στην Κύπρο δεν έχει πάρει μπρος αλλά 
αναμένω πως και πάλι πλήρη απορρόφηση.»
Η κύριος Λαζάρου χαιρέτισε το γεγονός ότι στην 
Κύπρο τα επίπεδα ελέγχου είναι σε πολύ ψηλά 
επίπεδα. Αναφορικά με την έκθεση του συνεδρίου 
ανέφερε πως για πρώτη φορά καταγράφηκε γνώμη 
με επιφύλαξη αντί αρνητική γνώμη.
«Σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα των 
πληρωμών και αυτό γιατί διαπιστώνουμε ότι το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος πέραν του 2% ,» 
ανέφερε ο Λάζαρος Λαζάρου.
Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου Ζαχαρίας Κου-
λίας ζήτησε την οικονομική ανεξαρτησία του γενι-
κού ελεγκτή όπως δηλαδή ισχύει και με το ευρω-
παϊκό ελεγκτικό συνέδριο. Και συμπλήρωσε πως η 
επιτροπή ελέγχου θα κάνει διαβήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Ριζοκάρπασο: Τ/κ πρόεδρος του 
συνδέσμου γονέων δημοτικού

Γ
ια πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια ένας 
Τ/κ, η Τσιλέρ Σιαμπί, εξελέγη πρόεδρος 
του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων στο 
ε/κ δημοτικό Ριζοκαρπάσου, γράφει πρω-

τοσέλιδα σήμερα η τ/κ εφημερίδα «Χαβαντίς», 
σημειώνοντας ότι η Τσιλέρ Σιαμπί δεν θέλησε να 
προβεί σε δηλώσεις, ζητώντας μόνο η εκλογή του 
να μην κριθεί με πολιτική διάσταση, αλλά να αντι-
κρισθεί από την εκπαιδευτική αντίληψη και την αν-
θρώπινη πλευρά. Ο μόνος του στόχος, είπε, είναι να 
υπηρετήσει το σχολείο και τους μαθητές. Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ της Ντουϊγκού Αλάν στην Χαβαντίς, 
ο Σιαμπί είναι από την Γαληνόπορνη, παντρεμένος 
με Ελληνοκύπριο της περιοχής, η οποία τον στήριξε 
στην προσπάθειά του να εκλεγεί πρόεδρος του συν-
δέσμου κηδεμόνων, καθώς ένα από τα παιδιά τους 
φοιτάει στο δημοτικό Ριζοκαρπάσου.
Ο «δήμαρχος» Ριζοκαρπάσου, Σουπχί Τζιοσκούν 
είπε ότι για τους ίδιους είναι μια κάτι φυσιολογικό 

στην εξέλιξη της καθημερινότητας, προσθέτοντας 
ότι στο Ριζοκάρπασο ζούνε (μαζί Τ/κ και Ε/κ) ήσυ-
χα και δεν προσεγγίζουν τα γεγονότα με πολιτική 
χροιά αλλά αξιολογούν τους ανθρώπους. «Κάντε κι 
εσείς το ίδιο», προέτρεψε την εφημερίδα που ζήτησε 
και από πολιτικούς σχόλιο. Η εκλογή μιας Τ/κ στον 
σύνδεσμο κηδεμόνων του ε/κ δημοτικού Ριζοκαρ-
πάσου δείχνει την ενότητα και την ανεκτικότητα της 
τοπικής κοινωνίας, δήλωσε στην Χαβαντίς ο «βου-
λευτής» του ΡΤΚ, Αρμαγάν Τζιαντάν που επέκρινε 
τον «υπουργό εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλο-
γλου για την απόφαση επιβολής «δασμών» στην 
ανθρωπιστική βοήθεια προς τους εγκλωβισμένους. 
«Δεν έχει δικαίωμα να χαλά το επίπεδο γαλήνης 
που υπάρχει εκεί», πρόσθεσε.
Ο ανεξάρτητος «βουλευτής» Οντέρ Σενάρογλου ανέ-
φερε επίσης στην Χαβαντίς ότι είναι ένα παράδειγ-
μα της φιλίας και των σχέσεων που έχουν οι Τ/κ με 
τους Ε/κ που ζουν εδώ και χρόνια στον «βορρά».

30χρονη παραδέχτηκε κλοπή τσαντών 
Τη διάπραξη δύο κλοπών στην επαρχία Λάρνακας πα-
ραδέχτηκε την Κυριακή 30χρονη κατά την ανάκριση 
της από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας. Συγκεκριμένα, 
γύρω στις 12.00 την Κυριακή το μεσημέρι, η 30χρονη 
μετέβηκε σε κατάστημα στην Λάρνακα, όπου αναγνω-
ρίστηκε από πολίτη ως η ύποπτη γυναίκα, που στις 20 
Αυγούστου, 2017, στο ίδιο κατάστημα, πιθανόν είχε 
κλέψει μία γυναικεία τσάντα με χρηματικό ποσό, ιδιο-
κτησία πελάτισσας του καταστήματος. Μέλη της Αστυ-

νομίας, αφού έλαβαν την πιο πάνω πληροφόρηση, στο 
πιο πάνω κατάστημα, όπου εντόπισαν τη 30χρονη. 
Ανακρινόμενη η 30χρονη παραδέχτηκε τη διάπραξη 
της πιο πάνω κλοπής. Περαιτέρω παραδέχτηκε πως 
στις 31 Αυγούστου, 2017, σε άλλο κατάστημα στην 
Λάρνακα, έκλεψε άλλη μία γυναικεία τσάντα, η οποία 
περιείχε χρηματικό ποσό, τόσο σε χαρτονομίσματα 
του ΕΥΡΩ, όσο και σε ξένο συνάλλαγμα, ένα κινητό 
τηλέφωνο και ένα ζεύγος γυαλιά ηλίου.


