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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

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" 

ΚΥΠΡΟΣ
Στην εντατική 24χρονος 
μετά από ξυλοδαρμό 
- Χειροπέδες σε 21χρονο
Στην εντατική νοσηλεύεται 24χρονος μετά 
από σοβαρό τραυματισμό που του προκάλε-
σε 21χρονος τον οποίον και συνέλαβαν.Το 
περιστατικό με τους 2 τουρίστες συνέβη στην 
επαρχία Αμμωχόστου. 
Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της Κυρια-
κής, 24χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, τραυματι-
σμένος στο κεφάλι. Όπως διαπιστώθηκε έφε-
ρε υποσκληρείδιο αιμάτωμα στο κεφάλι.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, 
διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας, όπου αφού υπεβλήθη σε χειρουρ-
γική επέμβαση, κρατήθηκε για νοσηλεία στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας. 
Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώ-
θηκε ότι ο τραυματισμός του 24χρονου, προ-
ήλθε από επίθεση που δέχθηκε, από ομοεθνή 
του, τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Ιου-
λίου 2018, ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο 
όπου διέμενε στην επαρχία Αμμοχώστου.
Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπό-
θεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 
21χρονου τουρίστα. Εναντίον του εκδόθηκε 
δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του 
οποίου συνελήφθη, σήμερα, λίγα λεπτά μετά 
τα μεσάνυχτα και τέθηκε υπό κράτηση, για δι-
ευκόλυνση των ανακρίσεων.
Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.

Κατάσχεση εκατοντάδων απομιμήσεων στο Παραλίμνι
Εκατοντάδες απομιμήσεις σε τσάντες, πορτοφόλια 
και γυαλιά ηλίου εντόπισαν την Δευτέρα σε κα-
τάστημα στο Παραλίμνι, Λειτουργοί του Τμήματος 
Τελωνείων, σε συνεργασία με Μέλη του Ουλαμού 
Προλήψεως Εγκλημάτων της Αστυνομίας. Εντοπί-
στηκαν συγκεκριμενα 1.148 τεμάχια, κυρίως τσά-
ντες, πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, καπέλα, ζώνες, 

ακουστικά κλπ., που φέρουν τις εμπορικές επω-
νυμίες ADIDAS, MICHAEL ΚORS, MULBERRY, 
NIKE και BEATS συνολικής, αξίας €5.500 περί-
που και τα οποία είναι απομιμήσεις. 
Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης τα εγκατέλειψε στο Τμή-
μα Τελωνείων, το οποίο διερευνά τη συγκεκριμέ-
νη υπόθεση. 

Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τα τετελεσμένα της 
εισβολής, ξεκαθάρισε η Βασιλική Αναστασιάδου

Τ
η θέληση και την αποφα-
σιστικότητα να μην αποδε-
χθούμε ποτέ τα τετελεσμέ-
να της τουρκικής εισβολής 

και να συνεχίσουμε, με ακλόνητη 
πίστη στα δίκαια μας, τον αγώνα για 
τη δικαίωση της θυσίας τους, δια-
τράνωσε την Κυριακή σε εκδήλωση 
στη Θεσσαλονίκη, για τις μαύρες 
επετείους του 1974 η Υπουργός 
Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιά-
δου. Σε ομιλία της στην εκκλησία 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης, του Τρίτου Σώματος Στρατού, 
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και την κυπριακή κυ-
βέρνηση στις εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει η Ένωση Κυπρίων Βορείου 
Ελλάδας για τις μαύρες επετείους 
του προδοτικού πραξικοπήματος 
και της βάρβαρης τουρκικής ει-

σβολής, είπε ότι περιμένουμε, «να 
φυσήξει απ’ άκρου εις άκρον στην 
πατρίδα μας ο άνεμος της ελευθε-
ρίας που θα φέρει την επανένωση 
της, που θα τερματίσει την κατοχή 
και θα διασφαλίσει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις βασικές ελευθε-
ρίες όλων των πολιτών της». Κάθε 
χρόνο τέτοιες μέρες, είπε, μνημο-
νεύουμε και αποτίουμε φόρο τιμής 
σε όλους Έλληνες Κύπριους και 
Ελλαδίτες αδελφούς μας πρόσφε-
ραν με ηρωισμό και αυταπάρνηση 
τον εαυτό τους στο θυσιαστήριο της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας. Σε 
όλους όσοι αντιστάθηκαν στην προ-
δοσία που άνοιξε τις κερκόπορτες 
και έδωσε στην Τουρκία την ευκαι-
ρία που επιζητούσε. Και σε όλους 
όσοι ύψωσαν αγέρωχοι το ανάστη-
μά τους μπροστά στο βάρβαρο ει-

σβολέα και κατακτητή, αρνούμενοι 
να υποταχθούν στην υπεροπλία και 
το υπεράριθμο των στρατευμάτων 
του, είπε. Δεν θα συμβιβαστούμε 
όμως ποτέ με την παράνομη και 
απάνθρωπη αυτή κατάσταση πραγ-
μάτων, είπε η Υπουργός Μεταφο-
ρών, και ούτε θα επιτρέψουμε στη 
λήθη να συνθλίψει τις μνήμες μας 
και να επιφέρει τη συμφιλίωση μας 
με την κατοχή της πατρίδας μας, 
το σφετερισμό των πατρογονικών 
εστιών και την καταπάτηση των δι-
καιωμάτων μας. Ξεχωριστή θέση 
ανάμεσα σε αυτούς, συμπλήρωσε η 
κ. Αναστασιάδου, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση, έχουν οι αδελφοί μας του 
ελληνικού μητροπολιτικού χώρου 
που με τον ηρωισμό και το απα-
ράμιλλο θάρρος τους κέρδισαν το 
θαυμασμό όλων μας.


