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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 
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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

από τη Δευτέρα 7 Μαΐου 
στις 8 το βράδυ και κάθε

Δευτέρα για πέντε εβδομάδες 
την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος 

ξεδιπλώνει με τη 
γλαφυρότητα της φωνής του 

τις γνωστές 
και άγνωστες πτυχές 

της θρυλικής 
Μάχης της Κρήτης.
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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.
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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.
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Επί τάπητος στη Βουλή 
η οριζόντια ψηφοφορία
Μία πρώτη συζήτηση για την οριζόντια ψη-
φοφορία στην επιτροπή εσωτερικών της βου-
λής επιχειρήθηκε την Δευτέρα. Ενώπιόν της, 
η επιτροπή έχει τέσσερις προτάσεις νόμου. 
Του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις δη-
μοτικές εκλογές, της Συμμαχίας Πολιτών και 
των Οικολόγων για τις βουλευτικές εκλογές 
και ακόμα μία των Οικολόγων για τις ευρω-
εκλογές οι οποίες ωστόσο απο τις πρώτες 
αντιδράσεις δεν φαίνεται να βρίσκουν πρό-
σφορο έδαφος. 
Το έργο της επιτροπής φαίνεται να είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο κάτι που διαπίστωσε και ο 
προϊστάμενος της υπηρεσίας εκλογών. 
«Είναι θέμα πολιτικής απόφασης, εάν ληφθεί 
εμείς θα την εφαρμόσουμε. Οι διαδικασίες 
που εισηγούνται είναι περίπλοκες και δύσκο-
λες. Θα χρειαστούμε να φέρουμε από το εξω-
τερικό να μας βοηθήσουν και θα χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος για την καταμέτρηση», 
εξηηγσε ο κ. Δημήτρης Δημητρίου. 
Η επιτροπή θα καταβάλει προσπάθεια έγκαι-
ρα να εξετάσει όλες τις προτάσεις ανέφερε η 
πρόεδρος της Ελένη Μαύρου. 
Προσπάθεια των κομμάτων είναι από την μία 
να διασφαλίσουν τις έδρες τους και από την 
άλλη να αποκλείσουν το ενδεχόμενο πριμο-
δότησης μικρών κομμάτων από τα μεγάλα 
ενω το ΑΚΕΛ δεν αποδέχεται την οριζόντια 
ψηφοφορία ως αρχή του. Πάντως σε λιγότε-
ρο από 11 μήνες θα διεξαχθούν οι ευρωε-
κλογές.

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ΕΣΡ 
επικαιροποίησαν την συνεργασία τους
Το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας τους 
επικαιροποίησαν Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
και Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Ελλάδας. 
Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των 
δύο θεσμών, στόχος των σημερινών υπογραφών εί-
ναι η προώθηση και βελτίωση των ρυθμιστικών αρ-

μοδιοτήτων που ασκούν στα οπτικοακουστικά μέσα 
καθώς επίσης στην ενίσχυση και αναβάθμιση της 
μεταξύ τους επικοινωνίας. Το μνημόνιο περιλαμβά-
νει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, 
καθώς και τη διαβούλευση για την ερμηνεία νόμων, 
κανονισμών και ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Πότε και που θα τρυπήσει ο «Πορθητής»

Α
πέναντι από τις βόρειες ακτές της Κύπρου 
ναυλοχεί από την Κυριακή το βράδυ το 
τουρκικό βυθοτρύπανο Πορθητής. Την ίδια 
ώρα η Αγκυρα εξακολουθεί να τηρεί σιγήν 

ισχύος για το πότε και που θα πραγματοποιηθεί η 
τουρκική γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 
πλοίο-τρυπάνι, μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές στην 
Τουρκία θα παραμείνει αγκυροβολημένο στο λιμάνι 
της Αττάλειας.
Η κάθοδος του Πορθητή στην περιοχή την συγκε-
κριμένη περίοδο, σύμφωνα με αναλυτές δεν είναι 
καθόλου άσχετη με την προεκλογική περίοδο στην 
Τουρκία και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν να αποκομίσει εκλογικά οφέλη. Χα-
ρακτηριστικές οι σημερινές αναφορές του Τούρκου 
Πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ σε προεκλογική 
του ομιλία στην πόλη Ντούζτζε, ευχήθηκε στο πλοίο 
κάθε επιτυχία στο όνομα του Αλλάχ. 
Αρκετές είναι οι υποψήφιες περιοχές για την πραγ-
ματοποίηση της τουρκικής γεώτρησης, με όλες σχε-
δόν να βρίσκονται εντός της Κυπριακής Αποκλειστι-

κής Οικονομικής Ζώνης. 
Η Λευκωσία εδώ και καιρό σε συνεννόηση με την 
Αθήνα, αλλά και με περιφερειακούς εταίρους κινεί-
ται προληπτικά στο διπλωματικό πεδίο. 
Πάντως παρά τις τουρκικές κινήσεις εντυπωσια-
σμού, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές δυ-
σκολίες στην προσπάθεια επάνδρωσης με εξειδικευ-
μένο προσωπικό του βυθοτρύπανου. 
Ξένες εταιρείες στις οποίες απευθύνθηκε η Τουρ-
κική Κρατική Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου, εμ-
φανίζονται απρόθυμες για συνεργασία και παροχή 
τεχνογνωσίας, φοβούμενες προφανώς τις συνέπειες 
οι οποίες θα προκύψουν από ενδεχόμενες έκνομες 
τουρκικές ενέργειες στην Κυπριακή Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, τέθηκε σε εφαρμογή το οικο-
νομικό πρωτόκολλο Τουρκίας Ψευδοκράτους για το 
2018, μέσω του οποίου η Αγκυρα θα ενισχύσει τα 
κατεχόμενα με το ποσό 430 εκατομμυρίων ευρώ, εκ 
των οποίων ποσό 62 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησι-
μοποιηθούν για πολεμικό εξοπλισμό.


