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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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Προκλητική απάντηση της Τουρκίας 
στον Παυλόπουλο για το Αιγαίο 

Βόρειο Ιράκ: Έξι Κούρδοι 
νεκροί σε τούρκικες 
αεροπορικές επιδρομές

Σ
υνεχίζει την προκλητι-
κή ρητορική η Άγκυρα και 
αυτή τη φορά το τουρκικό 
ΥΠΕΞ προειδοποιεί την Ελ-

λάδα -απαντώντας στην πρόσφα-
τη παρέμβαση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για το δίκτυο Νatura 
2000- πως η Τουρκία «δεν θα ανε-
χτεί τετελεσμένα σε περιοχές του 
Αιγαίου το καθεστώς των οποίων 
αμφισβητείται». Η παραπάνω δή-
λωση έγινε από τον εκπρόσωπο του 
τουρκικού υπουργείου εξωτερικών 
Χαμί Ακσόι. Ο Ακσόι εκτόξευσε μά-
λιστα απειλές και εναντίον της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά «ανανεώνουμε τις 
προειδοποιήσεις μας και προς την 
ΕΕ ώστε να μην γίνει εργαλείο πο-
λιτικών εκμεταλλεύσεων της Ελλά-
δας». Ακόμη, ο τούρκος εκπρόσω-
πος σημειώνει πως η Τουρκία έχει 
διατυπώσεις τις θέσεις της για τις 
περιοχές Νatura σε σχετική ανακοί-
νωση του ΥΠΕΞ στις 31 Μαρτίου 
και πως την περασμένη εβδομάδα 
ενημέρωσε εκ νέου και τον εκπρό-
σωπο της ΕΕ. Επιπλέον, αναφερό-
μενος στις δηλώσεις του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλου υποστηρίζει πως αποτελούν 
παραδοχή ότι η Ελλάδα χρησιμο-

ποιεί τα περιβαλλοντικά προγράμ-
ματα για πολιτικές σκοπιμότητες.
Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα σε 
ομιλία του στο Πεντάγωνο ο Προκό-
πης Παυλόπουλος είχε διαμηνύσει 
στην Τουρκία ότι οι περιοχές του 
Δικτύου Νatura 2000 βρίσκονται 
εντός των συνόρων της Ελλάδας 
και εντός της ΕΕ και συνεπώς κάθε 
διεκδίκηση από πλευράς Άγκυρας 
είναι αβάσιμη και αυθαίρετη. Επί-
σης, υπενθυμίζεται η άθλια επίθεση 
του αντιπροέδρου της Τουρκίας. 
Μπ. Μποζντάγ κατά του Αλέξη Τσί-
πρα με αφορμή την απελευθέρωση 
των 8 Τούρκων αξιωματικών.

Έξι Κούρδοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές 
επιδρομές του τουρκικού στρατού στο όρος 
Καντίλ, στο βόρειο Ιράκ, όπως ανακοινώθη-
κε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρή-
σεις, όπως δήλωσε την Τετάρτη και ο εκπρό-
σωπος της κυβέρνησης Μπεκίρ Μπόζνταγ, 
λέγοντας ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που 
θα γίνει επιχείρηση στο Καντίλ.

Έχουν γίνει και στο παρελθόν και θα τις κά-
νουμε από αέρος και ξηράς, εφ όσον είναι 
απαραίτητες για την ασφάλεια, είπε χαρα-
κτηριστικά και κατηγόρησε το Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα λέγοντας ότι, όταν ανακοινώσα-
με την επιχείρηση στο όρος Καντιλ, αντί να 
αντιδράσει το PKK (το Εργατικό Κόμμα του 
Κουρδιστάν), αντέδρασε το Ρεπουμπλικανι-
κό κόμμα.

O τουρκικός στρατός πλέον και επίσημα 
επιχειρεί μέσα στο βόρειο Ιράκ. Και δια 
στόματος του Υπουργού Εσωτερικών Σου-
λεϊμάν Σοϊλού, που μίλησε στο πρακτορείο 
Ανατολή, οι ειδικές δυνάμεις επιχειρούν σε 
βάθος 20 χιλιομέτρων μέσα στο Ιράκ και 
καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τις τελευ-
ταίες μέρες και οι αεροπορικές επιδρομές σε 
στόχους που εντοπίζονται και με χρήση μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών.
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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 
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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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Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

Με δασμούς 2,8 δισ απαντά η Ε.Ε. στον Τραμπ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιβάλει επιπλέ-
ον δασμούς σε επιλεγμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ 
τον Ιούλιο ως απάντηση στους αμερικανικούς δα-
σμούς που επιβλήθηκαν στον ευρωπαϊκό χάλυβα και 
το αλουμίνιο, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.
Τα κράτη - μέλη της ΕΕ έχουν προσφέρει τη στήριξή 
τους στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορί-
σει δασμούς σε αμερικανικές εξαγωγές ύψους 2,8 δισ. 
ευρώ ως απάντηση σε αυτό που θεωρεί παράνομη 

ενέργεια από την πλευρά της Ουάσινγκτον.
«Η Κομισιόν αναμένει να ολοκληρώσει τη σχετική δι-
αδικασία σε συντονισμό με τα κράτη - μέλη πριν από 
το τέλος Ιουνίου ούτως ώστε η εφαρμογή των νέων δα-
σμών να ξεκινήσει τον Ιούλιο», δήλωσε ο Επίτροπος 
Μάρος Σέφτσοβιτς σε συνέντευξη Τύπου.
Ο κατάλογος των αμερικανικών προϊόντων αφορά 
από φυστικοβούτυρο μέχρι σκάφη και μοτοσικλέτες, 
καθώς οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών έχουν πει ότι 
θα ανταποδώσουν με την ίδια ένταση.


