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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/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

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

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

 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 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

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

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 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.stickytickets.com.au/61970

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 
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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

Κατάινεν για «χρυσά διαβατήρια»: «Χρειάζεται 
συναντίληψη για να βελτιωθεί η διαφάνεια»

Ξ
εκάθαρος και κατηγορηματικός ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, έστειλε σαφή μηνύ-
ματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά 
την συνάντηση του στο Προεδρικό Μέγαρο 

με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Γίρκι Κατάινεν, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απέρριψε όλους τους 
ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην περιβόητη 
έκθεση της Κομισιόν, που έθεσε στο στόχαστρο της, 
την Κυπριακή Δημοκρατία για το θέμα της παραχώ-
ρησης υπηκοοτήτων και διαβατηρίων προς επενδυ-
τές κατοίκους τρίτων χωρών. Ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναθεώρηση 
και αυστηροποίηση του σχεδίου πολιτογραφήσεων 
από την Κύπρο και την πρόθεση άμεσης ανάθε-
σης σε εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού, της 
έρευνας για τους εν δυνάμει επενδυτές.  «Η Κυπρι-
ακή Κυβέρνηση είναι σε μόνιμη επαφή με την Κο-
μισιόν, ώστε να υιοθετήσουμε τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα της 
χώρας μας να εφαρμόζει δικές της πολιτικές. Χωρίς 
ποτέ να δεχθούμε να θυματοποιηθεί η Κύπρος ανά 
το διεθνές διότι έχει επενδυτική δραστηριότητα» 
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.  Σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο Γίρκι Κατάινεν, διαβεβαίωσε τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, ότι η Κομισιόν δεν στοχο-
ποιεί την Κύπρο και ανέλυσε τις ανησυχίες, προ-
κλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευ-
ρώπη, στην παραχώρηση των λεγόμενων χρυσών 
διαβατηρίων, χωρίς επαρκή έλεγχο και διαφάνεια. 
(ΓΡΑΦΙΚΟ) Όπως είναι ο εμπορικός πόλεμος με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχόμενες παρεμβάσεις 
της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις και 

ευρωεκλογές, αλλά και πρόσωπα που εμφανίζονται 
ως επενδυτές ακινήτων και μετατρέπονται σε στρα-
τηγικούς επενδυτές, αγοράς ευρωπαϊκών λιμανιών, 
νησιών και άλλων στρατηγικής σημασίας αγορών, 
όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες.
«Υπάρχουν ζητήματα ή και υποθέσεις και δεν πρό-
κειται να κατονομάσω εθνικότητες (σ.σ. χώρες) που 
μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν την υπηκοότητα, 
αυτός ή αυτή, μετατρέπονται σε ευρωπαίους επιχει-
ρηματίες» είπε ο αντιπρόεδρος της ΕΕ. 
Ο αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, μιλού-
σε μετά την συνάντηση που είχε στη συνέχεια, με 
τον υπουργό Οικονομικών, κατά την οποία συζη-
τήθηκε επίσης το θέμα των χρυσών διαβατηρίων. 
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν στοχοποιεί καμία 
χώρα. Κανένας δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο θέμα-
τα ασφάλειας και ξεπλύματος χρήματος (στην ΕΕ). 
Όλοι θέλουν να αποφύγουν αυτές τις αρνητικές 
επιπτώσεις» ξεκαθάρισε ο κ.  Κατάινεν.  Από την 
πλευρά του ο Υπ. Οικονομικών δήλωσε «Δώσαμε 
ξεκάθαρη διαβεβαίωση, ότι είμαστε απόλυτα έτοι-
μοι να συνεργαστούμε. Αυτό που πρέπει πρώτα να 
κάνουμε είναι να παράσχουμε όλη την πληροφόρη-
ση, με σαφήνεια και πλήρη διαφάνεια σε αυτό το 
πρόγραμμα.»
Το θέμα τέθηκε και στην κοινή συνεδρία των Επι-
τροπών Οικονομικών και Εξωτερικών της βουλής, 
στην οποία παρέστη ο ευρωπαίος αξιωματούχος. 
Απαντώντας στις τοποθετήσεις των βουλευτών, ο 
κύριος Κατάινεν αναφέρθηκε στις ανησυχίες της 
Ευρώπης και τόνισε πως, το θέμα θα απασχολήσει 
στο άμεσο μέλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νότια της Λεμεσού έστειλαν 
το «Μπαρμπαρός» οι Τούρκοι
Νότια της Κύπρου και σε απόσταση περίπου 30 
ναυτικών μιλίων από το Ακρωτήρι Λεμεσού, εντός 
του τεμαχίου 9 της κυπριακής ΑΟΖ, του οποίου τα 
δικαιώματα έρευνας έχουν οι ΕΝΙ-KOGAS, βρί-
σκεται από την Κυριακή το υπό τουρκική σημαία 
σεισμογραφικό «Μπαρμπαρός», συνοδευόμενο 
από το πλοίο υποστήριξης «TANUX-1» που πλέ-
ει ανατολικότερα του σεισμογραφικού. Η πλεύση 
και η ταχύτητά του δείχνουν ότι το «Μπαρμπαρός» 
ξεκινά παράνομες σεισμογραφικές έρευνες εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ. Υπενθυμίζεται ότι την περα-
σμένη Παρασκευή η Τουρκία εξέδωσε παράτυπη 
Navtex, με την οποία «δέσμευσε» θαλάσσια περιο-
χή νότια της Κύπρου για παράνομη δραστηριότη-
τα - σεισμογραφικές έρευνες - του «Μπαρμπαρός» 
για περίοδο τεσσάρων μηνών, δηλαδή μέχρι τις 
25 Μαΐου. Αφορά σε θαλάσσια περιοχή έκτασης 
40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που καλύπτει 
τμήματα των τεμαχίων 1, 8, 9 και 12 της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που ξεκινά από απόσταση περίπου 
20 ν. μιλίων (30 χιλιομέτρων) από το Ακρωτήρι 
Λεμεσού στο βορειοδυτικό της άκρο και σε από-
σταση 32 ναυτικών μιλίων (60 χιλιομέτρων) από 
τις ακτές του Μαζωτού στο βορειοανατολικό της 
άκρο. Για τα εν λόγω τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ 
βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές διαδικασίες, ενώ 
αναμένεται να γίνουν γεωτρήσεις τους επόμενους 
μήνες από τις ΤΟΤΑΛ και ΕΝΙ. Παράλληλα, για 
το τεμάχιο 7 αναμένεται το αμέσως επόμενο δι-
άστημα να αποφασίσει το υπουργικό συμβούλιο 
την έναρξη διαπραγματεύσεων για ανάθεσή του 
στην κοινοπραξία ΤΟΤΑΛ-ΕΝΙ.


