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Τελέστηκε το πρωί της Κυρια-
κής στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Ανδρέα στο συνοικισμό Στρό-
βολος 3, εθνικό μνημόσυνο 
για τους ήρωες της Νεάπολης, 
αλλά και δέηση για την ανεύρε-
ση των αγνοουμένων της. 
Εκ μέρους της κυβέρνησης πα-
ρέστη ο Επίτροπος Προεδρίας 
Φώτης Φωτίου, ο οποίος στην 
ομιλία του αναφέρθηκε στη 
θυσία και αγωνιστικότητα των 
ηρώων της Νεάπολης. Παράλ-
ληλα διαβεβαίωσε πως το θέμα 
των αγνοουμένων θα παρα-

μείνει ανοικτό μέχρι τη δια-
κρίβωση της τύχης όλων των 
αγνοουμένων μας: «Στη μνή-
μη των ηρώων της Νεάπολης, 
αλλά και στους υπερήφανους 
συγγενείς και τους δικούς τους 
ανθρώπους, υποσχόμαστε συ-

νέχιση του αγώνα τους για τε-
λική δικαίωση, μέσα από κοινή 
συστράτευση και ενότητα. Αυτό 
θα είναι το καλύτερο μνημόσυ-
νο, η μέγιστη τιμή για την αγέ-
ραστη μνήμη των ηρώων μας, 
η καλύτερη απόδειξη της αιώ-
νιας ευγνωμοσύνης μας προς 
τους ήρωες που σήμερα μνημο-
νεύουμε, καθώς και προς τους 
αγνοουμένους μας που για την 
τύχη τους ακόμα αγωνιούμε».
Του μνημοσύνου προέστη ο 
Μητροπολίτης Μεσαορίας Γρη-
γόριος.

Εθνικό μνημόσυνο για τους ήρωες και αγνοούμενους της Νεάπολης
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Δολοφονία με αυτοκίνητο στην Πάφο: Παρέσυρε τουρίστες 
με τους οποίους είχε διαπληκτιστεί σε μπυραρία

Σ
τις 3 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 
διαπράχθηκε η πρωτοφανής δολοφονία 
στην Πάφο. 
Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θα-

νάσιμα 39χρονο Βρετανό τουρίστα τραυματί-
ζοντας παράλληλα και συμπατριώτη του που 
βρισκόταν μαζί του. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συνέχεια ο 
οδηγός ο οποίος συνοδευόταν από 23χρονη 
εγκατέλειψε τη σκηνή και οδήγησε το αυτοκί-
νητο του στη θάλασσα προτού η 23χρονη προ-
λάβει να εξέλθει.
Πολίτες που διαπίστωσαν ότι κινδύνευε η ζωή 
της νεαρής βούτηξαν στη θάλασσα και τη βοή-
θησαν να επιστρέψει στη στεριά. 

Λίγο αργότερα η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο 
οδηγός του οχήματος και οι δύο Βρετανοί είχαν 
εμπλακεί σε καυγά σε νυχτερινό κέντρο στον 
κόλπο Κοραλίων.
Μέλη της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν 
τον οδηγό 35 ετών και τη νεαρή που επέβαινε 
στο αυτοκίνητο του. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθη-
καν ενώπιον δικαστηρίου το οποίο διέταξε την 
κράτηση τους για οκτώ ημέρες. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο καυγάς μεταξύ 
υπόπτου και Βρετανών Τουριστών προέκυ-
ψε όταν οι δυο τουρίστες του ζήτησαν το λόγο 
επειδή χειροδικούσε εις βάρος της 23χρονης.
Ο δεύτερος Βρετανός 32 ετών νοσηλεύεται 
εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σε Λευκωσία, Αθήνα και Κάιρο 
μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα 
ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Λε Ντριάν
Την Αίγυπτο, αλλά και την Κύπρο και την Ελλάδα, 
αναμένεται να επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Υβ Λε 
Ντριάν, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της 
γαλλικής διπλωματίας στο αιγυπτιακό κρατικό ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο ΜΕΝΑ. Σύμφωνα με το αι-
γυπτιακό ΜΕΝΑ, κατά την επίσκεψή του στην Αίγυ-
πτο, που θα είναι η δεύτερη σε δύο μόλις μήνες, ο 
κ. Λε Ντριάν θα διεξάγει συζητήσεις με τον Αιγύπτιο 
ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, σχετικά με τη Λιβύη, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην κρίση της 
Λιβύης και τις προσπάθειες που ασκούνται για τη δι-
εξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών 
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Επίσης, θα 
συζητηθούν η κρίση στη Συρία και η ειρηνευτική δι-
αδικασία στη Μέση Ανατολή. Να σημειωθεί ότι κατά 
το προηγούμενο ταξίδι του στην αιγυπτιακή πρωτεύ-
ουσα, τον περασμένο Απρίλιο, ο Γάλλος Υπουργός 
Εξωτερικών είχε συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της 
χώρας Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, επιβεβαιώνοντας 
από κοινού τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν τις 
προσπάθειες για πολιτική συμφιλίωση στη Λιβύη. 
Τα παραπάνω αναφέρει ρεπορτάζ της Αλ Αχράμ, που 
καταλήγει ότι τον περασμένο μήνα, η Αίγυπτος ήταν 
μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στη διάσκεψη 
του Παρισιού που διοργάνωσε η γαλλική κυβέρνηση 
για τη Λιβύη, η οποία στόχευε στη διαμόρφωση ενός 
πολιτικού οδικού χάρτη που θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε εκλογές που θα υποστηριχθούν από το ΟΗΕ 
μέχρι το τέλος του παρόντος έτους 2018.
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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

Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

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.

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" 


