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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

Η σειρά της Τουρκίας να απαντήσει 
στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, 
τονίζει ο Προδρόμου
Τώρα είναι η ώρα που έχουν περάσει οι εκλογές 
και θα πρέπει να ακούσουμε και από την πλευρά 
της Άγκυρας, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ει-
δήσεων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η ελλη-
νοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη». «Τώρα δεν υπάρ-
χει πλέον κανένας αρνητικός παράγοντας», ανέφερε 
ο κ. Προδρόμου κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολι-
άσει τις εκλογές στην Τουρκία από κυβερνητικής 
πλευράς. «Οι εκλογές έχουν γίνει και περιμένουμε 
από την Τουρκία να ανταποκριθεί στην πρωτοβου-
λία του ΓΓ του ΟΗΕ, για να διαπιστώσουμε ποιες 
είναι οι πραγματικές προθέσεις. Αν έχει αλλάξει 
κάτι σε σχέση με αυτά που ακούγαμε όπως ΄να φύ-
γουμε από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών’. Αν 
μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε. 
«Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη», τόνισε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Τώρα είναι όμως η 
ώρα που έχουν περάσει οι εκλογές και θα πρέπει 
να ακούσουμε και από την πλευρά της Άγκυρας», 
σημείωσε.

Το κατοχικό καθεστώς κατέσχεσε τα φύλλα της εφημερίδας “Αφρίκα”
Σε μία νέα «επίθεση» προχώρησαν οι αρχές των 
κατεχομένων, προς την εφημερίδα Αφρίκα και τον 
εκδότη της και δημοσιογράφο, Σενέρ Λεβέντ, ανα-
φέρει η εφημερίδα Φιλελεύθερος στην ιστοσελίδα 
της. Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης, οι κατοχικές αρχές κατάσχεσαν 
την Κυριακή όλα τα φύλλα της εφημερίδας από τα 
πρακτορεία διανομής του τουρκοκυπριακού Τύ-
που. Ο λόγος, όπως αναφέρεται, είναι πως υπήρξε 

παραβίαση του εκλογικού νόμου. Σε συνέντευξή 
του στον Κυριακάτικο «Φιλελεύθερο», ο Σενέρ Λε-
βέντ αποκάλυψε πως θα κατέλθει ως ανεξάρτητος 
υποψήφιος στις Ευρωβουλευτικές εκλογές του ερ-
χόμενου Μαΐου. Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας τον 
Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε 
«αυτό που ήταν οι Χουντικοί, Ιωαννίδης, Παπα-
δόπουλος, Γκιζίκης, για την Ελλάδα, αυτό είναι ο 
Ερντογάν σήμερα στην Τουρκία».

Δεν βλέπει ουσιώδεις αλλαγές στο Κυπριακό μετά τις  
τουρκικές εκλογές ο υπ. Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης

Τ
ην εκτίμηση ότι δεν ανα-
μένεται να υπάρξουν ου-
σιώδεις αλλαγές σε ό,τι 
αφορά στη στάση της 

Άγκυρας στο Κυπριακό και τις 
ελληνοτουρκικές θέσεις, μετά το 
αποτέλεσμα των εκλογών, διατύ-
πωσε ο Κύπριος υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, 
εκφράζοντας την ελπίδα η συ-
νεργασία Ερντογάν - Μπαχτσελί 
να μην οδηγήσει σε ακόμα πιο 
σκληρή στάση στο Κυπριακό. Ο 
κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε στο 
ΡΙΚ ότι η Λευκωσία αναμένει 
πως η Άγκυρα θα δώσει αμέσως 
την έγκρισή της για αποστολή 
προσωπικότητας εκ μέρους του 
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, ώστε 

να διερευνηθούν οι προοπτικές 
επανέναρξης των συνομιλιών 
για το Κυπριακό.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μου-
σταφά Ακιντζί τηλεφώνησε την 
Κυριακή το βράδυ στον Ταγίπ 
Ερντογάν και τον συνεχάρη για 
την εκλογική του επιτυχία.
Τα αποτελέσματα των εκλογών 
είναι ανάμεσα στα βασικά θέμα-
τα στις σημερινές ελληνοκυπρια-

κές εφημερίδες.
Οι τίτλοι είναι: «ΑΛΗΘΕΙΑ»: 
«Θρίαμβος Ερντογάν από τον 
πρώτο γύρο».
«ΠΟΛΙΤΗΣ»: «Μία από τα ίδια 
στις τουρκικές εκλογές, με το 
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης να επιβεβαιώνει την ισχύ 
του. Επικράτηση Ερντογάν με 
εθνικιστικά βαρίδια».
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»: Γκρίζα νίκη 
από Ερντογάν. Κέρδισε το στοί-
χημα των εκλογών, που αφή-
νουν, ωστόσο, την Τουρκία μοι-
ρασμένη στα δύο».
«ΧΑΡΑΥΓΗ»: «Ταγίπ Ερντογάν 
κυρίαρχος στην Τουρκία. Συ-
μπλοκές σε εκλογικά κέντρα. 
Τρεις νεκροί στο Ερζερούμ». 


