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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.  

  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

Τραγούδια του Αιγαίου
103 Railway Pde

Marrickville,
Το κουαρτέτο του Αιγαίου παρουσιάζει μουσική από τα ελληνικά 

νησιά και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η μουσική θα παρουσιαστεί 
στην αυθεντική της μορφή με τη χρήση παραδοσιακών οργάνων

όπως, ακορτεόν, βιολί, κιθάρα, κρητικό λαούτο, μαντολίνο, κρητική 
λύρα, ποντιακή λύρα και κρουστά όργανα, όπως τουμπερλέκι και 

νταούλι.

Camelot Lounge

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 22

9550 3777

Τηλ. 9550 3777

ΚΥΠΡΟΣ
Δεν σταματά τις  
προκλήσεις η Άγκυρα: 
Με νέα NAVTEX 
δεσμεύει το μεγαλύτερο 
μέρος της κυπριακής ΑΟΖ
Σε συνέχεια προηγούμενων προ-
κλήσεων και έντασης της στρατηγι-
κής για αμφισβήτηση της Κυπρια-
κής ΑΟΖ, εξέδωσε νέα Navtex που 
καλύπτει την νοτιοδυτική, την νότια 
και την νοτιοανατολική Κύπρο μέ-
χρι και τις 9.00 το βράδυ της Τετάρ-
της 24 Ιανουαρίου. 

Η παράτυπη Navtex, που επι-
καλύπτει τμήματα των τεμαχίων 
1,2,3,6,7,8,9,13 αλλά και πέραν της 
Κυπριακής ΑΟΖ, τμήμα της ΑΟΖ του 
Λιβάνου (που εμπίπτει στην περιο-
χή ευθύνης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας για σκοπούς Navtex, ανα-
φέρει ότι τουρκικό πολεμικό πλοίο 
θα ελκύει υποβρύχια συσκευή, ανα-
φέρει ο “Φιλελεύθερος”. 

Να σημειωθεί ότι ακόμα δύο Navtex 
η Τουρκία έχει δημεύσει περιοχές 
νότια και νοτιοδυτικά του Καστελό-
ριζου για «υποθαλάσσια επιχείρη-
ση», η πρώτη μέχρι την Τετάρτη και 
η δεύτερη από την Τετάρτη μέχρι 
την Παρασκευή.

Σε τραγωδία εξελίσσεται η άγρια επίθεση γιου 
εναντίον μητέρας. Κλινικά νεκρή η ηλικιωμένη
Σε τραγωδία εξελίσσεται η επίθεση 
42χρονου εναντίον της ηλικιωμένης 
μητέρας του στη Λεμεσό. Η 73χρονη 
η οποία δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό 
από το ίδιο της το παιδί, και μετα-
φέρθηκε σε εξαιρετικά κατάσταση  
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 
είναι κλινικά νεκρή.
Η άτυχη 73χρονη δέχθηκε κτυπήμα-
τα από τον γιο της, με τον οποίο δια-
μένουν στο ίδιο σπίτι, στον Ύψωνα, 
μετά από διαπληκτισμό για οικονο-

μικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο δεύτερος.
 Σύμφωνα με την Αστυνομία, την 
73χρονη εξέτασε η ιατροδικαστής 
Ελένη Αντωνίου, στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας, όπου επιβεβαίω-
σε πως είναι κλινικά νεκρή.
 Η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρότατα 
τραύματα από τα κτυπήματα που φέ-
ρεται να της κατάφερε ο γιος της και 
συγκεκριμένα  υποσκληρείδιο αιμά-
τωμα, αιμορραγία εγκεφάλου και κα-

τάγματα 3ης και 4ης δεξιάς πλευράς.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Αστυ-
νομία δεν διερευνά πλέον υπόθεση 
πρόκλησης βαριάς σωματικής βλά-
βης αλλά φόνου εκ προμελέτης.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, 
ενέκρινε την Δευτέρα το αίτημα της 
Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα 
προσωποκράτησης για περίοδο οκτώ 
ημερών, εναντίον του 42χρονου για 
σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης 
απόπειρας φόνου.

Αστυνομία: Ψάχνουμε τον δράστη του «Γραμμικού» 

Α
ναφορικά με τις καταγγε-
λίες γυναικών ότι δέχθη-
καν άσεμνες επιθέσεις στο 
Γραμμικό Πάρκο Λευκω-

σίας, όπως αποκάλυψε πρώτο το 
philenews, η Αστυνομία  σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα 
της Δευτέρας, τονίζει  ότι διερευνά 
τις υποθέσεις αυτές με σοβαρότητα 
και προβαίνει σε πολύ συγκεκρι-
μένες ενέργειες για εντοπισμό του 
δράστη ή των δραστών.
Περαιτέρω για αποφυγή εντυπώ-
σεων και για ενημέρωση της κοι-

νής γνώμης, όπως αναφέρει,  ση-
μειώνει ότι έχουν γίνει τέσσερις 
καταγγελίες στην Αστυνομία από 
αντίστοιχο αριθμό γυναικών, προ-
σθέτοντας ότι από την πρώτη στιγ-
μή που λήφθηκαν οι καταγγελίες, 
τον περασμένο Νοέμβριο και κατά 
τις ημέρες των Χριστουγέννων, 
αυτές διερευνώνται συντονισμένα. 
Στο χρόνο που έχει μεσολαβήσει, 
η Αστυνομία έχει κινητοποιήσει 
αριθμό μελών της και έχει προβεί 
σε σειρά συντονισμένων ενεργειών 
με σκοπό τη σύλληψη του δράστη, 

συνεχίζει η Αστυνομία διευκρινί-
ζοντας ότι για ευνόητους λόγους 
δεν μπορεί να δοθούν περισσότε-
ρες λεπτομέρειες καθότι η υπόθεση 
παραμένει υπό διερεύνηση και ο 
δράσης δεν έχει ακόμα συλληφθεί. 

Τέλος η Αστυνομία εκφράζει τη συ-
μπάθεια και τη συμπαράστασή της 
προς τις επηρεαζόμενες γυναίκες 
και τις διαβεβαιώνει ότι ενεργεί 
για την εξιχνίαση των υποθέσεων, 
αλλά και για πρόληψη παρόμοιων 
περιστατικών.  


