
WEDNESDAY 22 NOVEMBER 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.  

 
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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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
Ρώσος παραδέχθηκε ότι σκότωσε 
τον Βούλγαρο. Διερευνούν 
το κίνητρο για τις 18 μαχαιριές
Το κουβάρι της στυγερής δολοφονίας 51 χρό-
νου από την Βουλγαρία άρχισαν να ξετυλίγουν 
οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας μετά και την 
σύλληψη την Κυριακή του 57 χρόνου από την 
Ρωσία. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 
συγκεκριμένου προσώπου μετά από πληροφορία 
που έλαβαν πως για ένα χρονικό διάστημα συ-
γκατοικούσε με το θύμα ενώ από το περασμένο 
Σάββατο μετά από καβγά μεταξύ των δύο συγκα-
τοίκων είχε εξαφανιστεί . Όπως ανέφερε ο Εκ-
πρόσωπος Τύπου Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελί-
δης «Φαίνεται το πρόσωπο να έχει παραδεχθεί 
να έχει δώσει μία κατάθεση η οποία σίγουρα αξι-
ολογείται . Πέραν όμως αυτής της κατάθεσης και 
της παραδοχής του υπόπτου οι ανακριτές προ-
χωρούν ώστε να εξασφαλίσουν τις οποιεσδήπο-
τε άλλες μαρτυρίες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η 
διερεύνηση και να υπάρχει μία σωστή εικόνα και 
συμπεράσματα ως προς την διάπραξη αυτής της 
εγκληματικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένου 
του κινήτρου ή των κινήτρων ή άλλων ελατηρί-
ων σε σχέση με το έγκλημα.» Ο ιατροδικαστής 
που διενήργησε νεκροτομή διαπίστωσε ότι το 
θύμα δέχτηκε 18 μαχαιριές. Ο 57 χρόνος οδη-
γήθηκε τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον δικαστηρί-
ου και τέθηκε υπό κράτηση για 8 ημέρες.Για την 
υπόθεση τελεί υπό κράτηση και δεύτερο πρόσω-
πο το οποίο είχε συλληφθεί από την Παρασκευή 
όταν και μέλη της αστυνομίας εντόπισαν νεκρό 
τον 51 χρόνο στο διαμέρισμα του .Και ο δεύτε-
ρος ύποπτος 49ετών είναι από τη Ρωσία 

Προκλητικός ο Ακντάγ για κυπριακούς υδρογονάνθρακες: 
Άγκυρα και Τ/κ έχουν δικαιώματα, λέει

“Α
ν υπάρχει έστω και το ελάχιστο δικαί-
ωμα στην Ανατολική Μεσόγειο για το 
πετρέλαιο δεν πρόκειται αυτό το δι-
καίωμα των Κυπρίων του Βορρά και 

της Τουρκίας να το δώσουμε σε κανένα. Αυτό να το 
γνωρίζουν όλα τα κράτη του κόσμου”, είπε ο Τούρ-
κος αντιπρόεδρος Ρετζέπ Ακντάγ. Ανέφερε ότι για 
την Τουρκία έχει τελειώσει η διαδικασία των δια-
πραγματεύσεων ωστόσο μπορεί να ξεκινήσει μια νέα 
διαδικασία αν και η Τουρκία και οι Τ/κ από δω και 
πέρα ’θα κοιτάξουν τον δικό τους δρόμο’ συνεχίζο-
ντας τα έργα ανάπτυξης στα κατεχόμενα. Σε δηλώσεις 
του ο Τούρκος αντιπρόεδρος είπε ότι στην Κύπρο 
ζουν οι αδελφοί τους, οι οποίοι είναι τόσο ομογενείς 
τους όσο και ομόθρησκοί τους. Υπενθυμίζοντας ότι 
η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη, επανέλαβε ότι “η 
Τουρκία δεν δέχεται να τους πειράξουν έστω και μια 
τρίχα από τα μαλλιά τους”. “Αυτό πρέπει να το ξέ-
ρει πολύ καλά και η ε/κ πλευρά και η Ελλάδα και 
η ΕΕ”, ανέφερε. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος κατηγόρη-
σε την ε/κ πλευρά και ιδιαίτερα την ηγεσία της ότι 
είναι “πολύ κακομαθημένη”. “Δεν αποδέχονται ότι 
στην περίπτωση που υπάρξει λύση πρέπει να είναι 

στο πλαίσιο της ισότητας”. Υποστήριξε ότι “στο τρα-
πέζι τίθενται οι σωστές φόρμουλες και στο τέλος στο 
δημοψήφισμα, όπως έγινε με το σχέδιο Ανάν, η τουρ-
κική πλευρά το αποδέχτηκε και εκείνοι το απέρρι-
ψαν”, προσθέτοντας ότι “και στο Κραν Μοντάνα πάλι 
αναποδογύρισαν το τραπέζι και έφυγαν. Και τι έγινε 
τότε; Αυτή ήταν η τελευταία διαδικασία που συνεχι-
ζόταν από το 2008. Κι εμείς είπαμε εντάξει τελείωσε 
τότε η διαδικασία. Δηλαδή αυτό το αποφασίσαμε ως 
Τουρκική Δημοκρατία. Αυτή η διαδικασία τελείωσε. 
Επομένως τι θα γίνει από δω και πέρα; Μπορεί να ξε-
κινήσει μια νέα διαδικασία αλλά εμείς θα κοιτάξουμε 
το δικό μας δρόμο”. Δήλωσε, επίσης, ότι το καθήκον 
που έχει ανατεθεί στον ίδιο είναι το αναπτυξιακό πρό-
γραμμα των κατεχομένων. Υπενθύμισε ότι έστειλαν 
ήδη νερό με αγωγό από την Τουρκία και πρόκειται να 
στείλουν και ηλεκτρική ενέργεια με καλώδιο. Ο Τούρ-
κος αντιπρόεδρος είπε ακόμη ότι στα κατεχόμενα θα 
οικοδομήσουν και νοσοκομείο. “Επομένως εμείς εκεί 
θα κάνουμε έργα ανάπτυξης. Εγώ τώρα σε αυτό επικε-
ντρώνομαι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην τον έχω 
δει στην βόρεια Κύπρο”, είπε και επανέλαβε καταλή-
γοντας πως δεν θα εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα.

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στη Λεμεσό 
Σεισμός 3,8 ρίχτερ έγινε αισθητός 
το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λε-
μεσό.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2 χι-
λιόμετρα, σε απόσταση 7 χιλιομέ-
τρων από την περιοχή Ακρωτηρί-
ου. Ελαφρά σεισμική δόνηση που 

έγινε αισθητή σε ολόκληρη την 
πόλη. Όπως αναφέρει στο Twitter 
του το Τμήματος Γεωλογικής Επι-
σκόπησης, ο σεισμός σημειώθηκε 
στις 12:52 και είχε μέγεθος 3,3 της 
κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βά-
θος υπολογίζεται στα 20χλ και το 

επίκεντρο της σεισμικής δόνησης 
εντοπίζεται 12χλμ BA της Λεμεσού.
Μέχρι στιγμής δεν έγιναν αναφο-
ρές για ζημιές, παρόλο που πολίτες 
πήραν τηλεφωνήματα για επιβε-
βαίωση του συμβάντος και περαι-
τέρω πληροφόρηση.  


