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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" 

ΚΥΠΡΟΣ
2.330 καταγγελίες από την 
Τροχαία σε μόλις 48 ώρες 
2.330 καταγγελίες εξέδωσε η τροχαία σε δι-
άστημα μόλις δύο ημερών για σωρεία παρα-
βάσεων, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για 
πρόληψη των οδικών συγκρούσεων το Σαββα-
τοκύριακο.
Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Αστυνομίας προ-
έβησαν σε 160 καταγγελίες για οδήγηση υπό 
την επήρεια αλκοόλης και σε 723 καταγγελίες 
για παράβαση του ορίου ταχύτητας. 
Αξιοσημείωτες είναι οι καταγγελίες στις οποίες 
προέβησαν τα μέλη του Ειδικού Ουλαμού Μο-
τοσικλετιστών του Αρχηγείου. 
Σε μια περίπτωση εντόπισαν δύο πρόσωπα να 
οδηγούν μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού που 
δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής.
Κατά την ανακοπή και έλεγχο των στοιχείων 
των οδηγών, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάτο-
χοι άδειας οδηγού και δεν καλύπτονταν από 
πιστοποιητικό ασφάλισης 
Σε άλλη περίπτωση, 43χρονος οδηγός παρέλει-
ψε να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει 
του ελέγχου. Αφού ανακόπηκε από τα μέλη της 
Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό 
την επήρεια αλκοόλης, χωρίς άδεια κυκλοφο-
ρίας και με φθαρμένα τα μπροστινά ελαστικά 
του οχήματός του, ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί 
σε νάρκοτεστ με αποτέλεσμα να συλληφθεί. 
Στη Λεμεσό, τα μέλη της τροχαίας προέβησαν 
σε 75 καταγγελίες μόνο στο παραλιακό μέτω-
πο. Οι αστυνομικοί της τροχαίας εντόπισαν 
οδηγούς χωρίς άδεια και ασφάλεια ενώ 44 
πρόσωπα οδηγούσαν με αυξημένη ταχύτητα. 

Ανυπόστατο, σύμφωνα με την κυπριακή Αστυνομία, 
δημοσίευμα για πιθανή δράση τρομοκρατών
Η κυπριακή Αστυνομία, σε ανακοίνωση της ανα-
φέρει ότι «δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανη-
συχίας» από το δημοσίευμα της βρετανικής εφημε-
ρίδας «Daily Star Sunday», που περιλαμβάνει την 
Κύπρο στους δυνητικούς στόχους ισλαμιστών τρο-

μοκρατών αυτό το καλοκαίρι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά 
από διερεύνηση σε συνεργασία και με υπηρεσίες 
άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, το δημοσί-
ευμα φαίνεται ότι δεν ευσταθεί 

Ανασκαφή ΔΕΑ για ομαδικό τάφο στο Δίκωμο  
και ερευνες σε Βώνη, Κατωκοπιά και Αμμόχωστο

Ο
μαδικό τάφο Ελληνοκυ-
πρίων αγνοουμένων ανα-
ζητούν τα συνεργεία της 
Διερευνητικής Επιτροπής 

για του αγνοουμένους σε στρατι-
ωτική περιοχή του Δικώμου.
Στην συγκεκριμένη περιοχή σύμ-
φωνα με μαρτυρίες τάφηκαν πέραν 
των 20 εκτελεσθέντων εθνοφρου-
ρών οι οποίοι θεάθηκαν για τελευ-
ταία φορά να αναγκάζονται από 
τους εισβολείς να εισέρχονται σε 
λεωφορείο. 
Ο Εκπρόσωπος της Ελληνοκυπρι-
ακής πλευράς στη ΔΕΑ Νέστορας 
Νέστορος δήλωσε: "Είμαστε σίγου-
ροι ότι υπάρχει χώρος ταφής στην 
συγκεκριμένη περιοχή αλλά δυστυ-
χώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπι-
στεί το σωστό σημείο εξού επιμο-

νή μας να βρισκόμαστε στο χώρο. 
Γίνεται συζήτηση για λεωφορείο 
με στρατιώτες και ένα γέροντα που 
εκτελέστηκαν στην περιοχή".
Επίσης οι ανασκαφές συνεχίζονται 
στη Βώνη, την Κατωκοπιά, την Αμ-
μόχωστο κοντά στην ενορία του 
Αγίου Λουκά, ενώ το αμέσως επό-
μενο διάστημα οι εργασίες της ΔΕΑ 
θα επεκταθούν σε Συγχαρί και Κο-
ντέα. 
"Στο Συγχαρί δεν έχουμε βρει 
όλους όσους εξαφανίζονται από 
παλιές ανασκαφές και στην Κοντέα 
αναζητούμε πολίτες που εξαφανί-
ζονται στην περιοχή", είπε ο κ. Νέ-
στορος. 
Ο κ. Νέστορος απηύθυνε εκ νέου 
έκκληση για πληροφορίες αναφο-
ρικά με τρίτο σημείο στον Τράχω-

να, στο οποίο πιθανόν να τάφηκαν 
άτομα τα οποία εξαφανίστηκαν 
στην συγκεκριμένη περιοχή, την 
Νεάπολη και την Ομορφίτα.
Καμία πληροφορία δεν προέκυψε 
για εξακρίβωση της ταυτότητας του 
προσώπου που απεικονίζεται, σε 
βίντεο να μεταφέρεται τραυματίας 
σε φορείο από αυστριακούς ειρη-
νευτές παρά το νοσοκομείο στον 
Τράχωνα.

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/
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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,

Camelot Lounge

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

9550 3777

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” το Φεβρουάριο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 5 Αυγούστου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/events/195800277898442/?ti=icl


