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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

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.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Άμεσα και σαρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
οπλοκατοχής - ειδικά σε ότι αφορά τα στρατιωτικού 
τύπου όπλα που κυκλοφορούν πολλές φορές σχεδόν 
ανεξέλεγκτα - παρουσίασε ο Μπαράκ Ομπάμα, εξη-
γώντας ότι «δεν μπορούμε να αναβάλλουμε άλλο» την 
ανάληψη δράσης γιατί η αδράνεια κοστίζει ανθρώπι-
νες ζωές. Τα μέτρα, ένα μείγμα προεδρικών διαταγ-
μάτων και προτάσεων νομοθεσίας που θα πρέπει να 
εγκριθούν από το Κογκρέσο, ανακοινώθηκαν σχεδόν 
ένα μήνα μετά τη σφαγή στο δημοτικό στο Κονέκτικατ, 
περιστατικό που σόκαρε την κοινή γνώμη - αλλά και 
τον ίδιο τον πρόεδρο - και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για 
αυτό το κοινωνικά και πολιτικά αμφιλεγόμενο ζήτημα.

«Εδώ είναι η γη των ελεύθερων και γενναίων αν-
θρώπων - και πάντα θα είναι - αλλά αντιληφθήκαμε 
επίσης ότι από τα δικαιώματα προκύπτουν και υποχρε-
ώσεις», τόνισε ο Ομπάμα κατά την παρουσίαση, έχο-
ντας τον αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο πλευρό του. 
Στο Λευκό Οίκο είχαν προσκληθεί μέλη των οικογενει-
ών των θυμάτων του Κονέκτικατ.

Στο πακέτο προτάσεων του Ομπάμα, όπως διαμορ-
φώθηκε από τις συνομιλίες που είχε ο αντιπρόεδρος 
με όλους τους εμπλεκόμενους στο θέμα της οπλοκα-
τοχής, περιλαμβάνεται η διεξαγωγή ελέγχων ποινι-
κού μητρώου πριν από όλες τις πωλήσεις όπλων και 
η εκ νέου απαγόρευση πώλησης επιθετικών όπλων. 
Επιπλέον, οι γεμιστήρες που θα πωλούνται θα μπο-
ρούν να περιέχουν μόνο μέχρι δέκα σφαίρες, ενώ θα 
υπάρξει απαγόρευση και για την πώληση διατρητικών 
σφαιρών.

Ο πρόεδρος πρότεινε ακόμη την απαγόρευση με 
ομοσπονδιακό διάταγμα των πωλήσεων όπλων σε τρί-
τους για λογαριασμό του πραγματικού αγοραστή. 

Επίσης, ο Ομπάμα ζήτησε από τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να διεξάγουν έρευνα 
για τα αίτια και για την πρόληψη της βίας από τα όπλα. 

Ακόμη θα πρέπει να ερευνηθεί και η επιρροή της 
βίας που εικονίζεται στα βιντεοπαιχνίδια, ένα μάλλον 
αμφιλεγόμενο σημείο, καθώς αρκετοί επιστήμονες δεν 
βλέπουν αιτιώδη σχέση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα.

Τα μέτρα θα υλοποιηθούν μέσω 23 προεδρι-
κών διαταγμάτων (executive actions) τα οποία 
δεν χρειάζονται έγκριση από το Κογκρέσο. Ο 
Ομπάμα προέτρεψε πάντως το Κογκρέσο να ανα-
λάβει δράση για να ψηφιστούν και νόμοι που θα 
περιορίζουν την διακίνηση όπλων.

Το κόστος των μέτρων υπολογίζεται σε 500 εκατ. 
δολάρια, ποσό που θα επιβαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του 2014.

Όπως ήταν φυσικό, οι προτάσεις του προέδρου 

απορρίφθηκαν από τη NRA που υποστήριξε ότι δεν 
είναι παρά επίθεση κατά των όπλων και κατά των 
νομίμων χρηστών τους. Πάντως, προσθέτει, «θα ερ-
γαστούμε με το Κογκρέσο για να βρούμε λύσεις ώστε 
να προστατεύσουμε το πιο πολύτιμο απόκτημα των 
ΗΠΑ - τα παιδιά».

Οι μαύρες τρύπες τΟύ ςύςτήματΟς 
και Ο πΟλιτικΟς γριφΟς

Οι έλεγχοι ποινικού μητρώου αλλά και οι έλεγχοι 
για την ψυχική κατάσταση των αγοραστών όπλων εί-
ναι τα προβληματικά σημεία του συστήματος μαζί με 
το επίσης ανεξέλεγκτο κύκλωμα πώλησης σε εκθέσεις 
όπλων ή μέσω διαδικτύου.

Περίπου 40% των πωλήσεων γίνονται χωρίς έλεγ-
χο, σύμφωνα με στοιχεία της Εκστρατείας Brady κατά 
της Βίας από τα Όπλα. Σε πολλές πολιτείες οι έλεγχοι 
είναι πρακτικά ανύπαρκτοι και η βαθμολογία τους από 
την Εκστρατεία είναι τόσο χαμηλή, ώστε στην πράξη τα 
όπλα να κυκλοφορούν σχεδόν ελεύθερα. Δεν φαίνε-
ται τυχαίο ότι όλες βρίσκονται στον συντηρητικό νότο 
όπου η NRA έχει ισχυρή υποστήριξη.

Εν τω μεταξύ, αναφέρει η «Wall Street Journal», οι 
πολιτείες δεν δίνουν στο FBI στοιχεία για το ποιοι πο-
λίτες δεν είναι ψυχολογικά σε θέση να κατέχουν όπλα. 
Καθώς έχει καταργηθεί η υποχρέωση ενημέρωσης, η 
βάση δεδομένων είναι αποσπασματική και «λείπουν 
εκατομμύρια εγγραφές».

Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα, η οπλοκατοχή 
στις ΗΠΑ είναι ζήτημα με σημαντικές πολιτικές και κοι-
νωνικές προεκτάσεις.

Το αν και κατά πόσο τα μέτρα θα τύχουν της υποστή-
ριξης του Κογκρέσου είναι ανοιχτό ζήτημα με δεδομένο 
το πόσο καλά δικτυωμένη στο νομοθετικό σώμα είναι 
η NRA. Το βαρύ πρόγραμμα με τις κρίσιμες αποφάσεις 
δημοσιονομικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πάρει το 
Κογκρέσο περιπλέκει ακόμα περισσότερο τον πολιτικό 
γρίφο σε ένα θέμα για το οποίο ο Ομπάμα θα ζητήσει 
διακομματική συναίνεση.

Πάντως, το αιματηρό περιστατικό στο Κονέκτικατ άλ-
λαξε τη διάθεση της κοινής γνώμης, που όπως είπε και 
ο πρόεδρος, ζητά απαντήσεις. Βεβαίως, κάποιοι απλώς 
έσπευσαν να αγοράσουν περισσότερα όπλα.

Οι δημοσκοπήσεις που επικαλείται το AP δεί-
χνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών, συγκλο-
νισμένη αλλά και ντροπιασμένη για ότι έγινε στο 
Κονέκτικατ, λέει «ναι» σε ελέγχους ποινικού μητρώ-
ου. Από την άλλη πλευρά, ένας στους δύο εκτιμούν 
ότι οι νόμοι παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίω-
μα στην οπλοφορία.

Ο Ομπάμα πήρε το όπλο του 
κατά της οπλοκατοχής

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ


