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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

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. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.
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Σ
ε νουθεσίες και υποδείξεις, με αποδέκτη τον 
Γενικό Ελεγκτή, προέβη ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. Να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο, για να αποφανθεί κατά πόσο υπερβαίνει τις 

αρμοδιότητες και τις εξουσίες του, όπως αυτές απορρέ-
ουν από το Σύνταγμα, κάλεσε την κυβέρνηση, ως απά-
ντηση, ο Γενικός Ελεγκτής. Και παρέμβαση του Γενικού 
Εισαγγελέα στη σύγκρουση. 
Εκτροπή από τα καθήκοντα του, όπως αυτά προβλέπο-
νται και καθορίζονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, χρέωσε στον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του 
προς την εφημερίδα Πολίτης, που δημοσιεύεται σήμερα, 
ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε 
ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα πρέπει να είναι άτεγκτος στους 
ελέγχους του αλλά όχι επιλεκτικός. 
"Δεν θα ήμουν ορθός εάν έλεγα ότι παραμένει εντός των 
πλαισίων που το Σύνταγμα καθορίζει. Πολλές φορές πα-
ρατηρείται παρερμηνεία των καθηκόντων με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν τριβές. Αυτό που θέλω να επισημάνω -και 
το έχω επισημάνει και στον ίδιο- είναι ότι δεν μπορεί και 
δεν επιτρέπεται σε κανέναν των θεσμών να συμπεριφέρε-
ται κατά τρόπο που να υποσκάπτει άλλους ανεξάρτητους 
θεσμούς της Δημοκρατίας."
Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απάντησε 
στις αναφορές του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη μέσα 
από τις προσωπικές του σελίδες σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, και παραπέμποντας στο Σύνταγμα. "Απόλυτα 
σεβαστές οι απόψεις του ΠτΔ ως αρχηγού της Πολιτείας, 
πλην όμως διαφωνώ με την εκτίμηση ότι εκφεύγω των 
συνταγματικών πλαισίων. Αν ο ΠτΔ το πιστεύει, το άρθρο 
139 του Συντάγματος αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο."
Να σημειωθεί ότι το άρθρο 139 δίνει μεταξύ άλλων το 

δικαίωμα στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προσφύγει 
στο Ανώτατο Δικαστήριο για να αποφανθεί εάν ο Γενικός 
Ελεγκτής έχει υπερβεί τις εξουσίες του ή έχει εκτραπεί 
των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές ορίζονται από το Σύ-
νταγμα. 
Σε παρέμβαση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέ-
ρι», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδόμου, 
δεν ξεκαθάρισε εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσα-
νατολίζεται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
"Ο πρόεδρος δεν μίλησε για κάποιο άρθρο του Συντάγμα-
τος. Ο Πρόεδρος είπε καθαρά ότι χρειάζεται προσοχή το 
έχει επισημάνει στο ΓΕ.  Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή 
να μην παρερμηνεύονται τα καθήκοντα να μην υπάρχει 
σύγκρουση με άλλους θεσμικούς αξιωματούχους και να 
μην υποσκάπτεται η λειτουργία άλλων θεσμών."
Ενώ σε παρέμβαση στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Γε-
νικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, ανέφερε ότι δεν 
διαπίστωσε υπέρβαση αρμοδιοτήτων από πλευράς του 
Γενικού Ελεγκτή. " Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι 
ότι στις περιπτώσεις που ο Γενικός Ελεγκτής ή Ελεγκτική 
Υπηρεσία έχει απευθυνθεί σε εμάς επιζητώντας κάποια 
γνωμάτευση ή την διερεύνηση κάποιον θεμάτων που πι-
θανόν να έχουν ποινική πτυχή έχουμε προχωρήσει στη 
διερεύνηση. Δεν έχω διαπιστώσει οτιδήποτε το οποίο να 
εκφεύγει των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του ΓΕ.'
Ο Γενικός Εισαγγελέας, στην παρέμβαση του, υπογράμ-
μισε επίσης, ότι δεν προέτρεψε κανένα να διορίσει ερευ-
νητική επιτροπή για τον τομέα της Δικαιοσύνης. Συγκε-
κριμένα χαρακτήρισε ως ψευδή την ερώτηση που τέθηκε 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στον Πολίτη, σύμφωνα με την οποία ο Γενικός 
Εισαγγελέας τον κάλεσε να διορίσει ερευνητική επιτροπή 
για τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
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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.  
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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.
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ΚΥΠΡΟΣ
Στην αντεπίθεση ο ΓΕ προκαλεί τον ΠτΔ να προσφύγει 
στο Ανώτατο αν βλέπει υπέρβαση εξουσιών

Ευρωβαρόμετρο: 
Ικανοποίημενοι από τη ζωή 
τους 85% των Κυπρίων
Τα αποτελέσματα του τακτικού ευρωβα-
ρόμετρου για το φθινόπωρο του 2018 
παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Επι-
κεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευ-
ρωπαικής Επιτροπής στην Κύπρο, ταυ-
τόχρονα με την παρουσίαση στα άλλα 
κράτη-μέλη της Ενωσης. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 85% των 
Κυπρίων δηλώνουν ικανοποιημένοι με 
τη ζωή τους, ποσοστό κατά 2% υψηλό-
τερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης. 
Οι Ιρλανδοί με ποσοστό 97% είναι οι 
πιο ικανοποιημένοι Ευρωπαίοι, ενώ οι 
Ελληνες οι πλέον δυσαρεστημένοι, με 
ποσοστό 49%. 
Οσον αφορά στα ζητήματα που απασχο-
λούν κατά κόρον τους Κύπριους πολί-
τες, αυτά είναι η οικονομική κατάσταση 
της χώρας και του νοικοκυριού τους, η 
ανεργία και η άνοδος των τιμών. 
Ποσοστό της τάξης του 54% των Κύπρι-
ων πολιτών, εμφανίζονται να πιστεύουν 
ότι τα πράγματα στη χώρα οδεύουν προς 
την λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ εντύ-
πωση προκαλούν και τα στοιχεία που 
αφορούν στην εμπιστοσύνη των Κυ-
πρίων προς τους θεσμούς. Το 84% των 
πολιτών δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά 
κόμματα, το 67% δεν εμπιστεύονται τη 
Βουλή, ενώ το 63% δεν εμπιστεύονται 
την Κυβέρνηση. 


