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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.

Τη σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτι-
κής, αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρία το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Κυβερνη-
τικό Εκπρόσωπο Στέφανο Στεφάνου, «στο πλαίσιο 
των καθιερωμένων συναντήσεων του Υπουργού 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τους εκ-
προσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για 
συζήτηση του θέματος των υδρογονανθράκων είχε 
τεθεί από τον Υπουργό, στη σύσκεψη της 9ης Νο-
εμβρίου 2012, το θέμα της σύστασης Συμβουλίου 
Ενεργειακής Πολιτικής».

Σκοπός του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής, 
ως ένα Σώμα καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα, 
είναι αφενός να παρέχει τη δυνατότητα τακτικής 
και ενδελεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής από-

ψεων μεταξύ του εκάστοτε Υπουργού Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων σχετικά με τη διαχείριση της 
ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης, με έμφαση 
στον τομέα των υδρογονανθράκων και, αφετέρου, 
να παρέχει προς την εκτελεστική εξουσία την ανα-
γκαία εμπειρογνωμοσύνη πριν τη λήψη των απο-
φάσεων, σημείωσε ο Εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε ότι «ο ρόλος αυτού του Συμβουλίου 
έχει στόχο να ενισχύσει και να εμβαθύνει τα ζητή-
ματα της διαφάνειας και συλλογικότητας και, ταυ-
τόχρονα, έχει ως στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση 
εμπειρογνωμοσύνης σε αυτά τα πολύ σημαντικά 
ζητήματα της ενέργειας και ειδικά τα ζητήματα των 
υδρογονανθράκων».

450 προσφυγές κατά της Τουρκίας, όπου οι ενάγο-
ντες διαμαρτύρονται για παραβίαση του δικαιώματος 
στην ελευθερία της έκφρασης, εκκρεμούν προς εκ-
δίκαση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβου-
λίου της Ευρώπης Θόρμπγιον Ζάγκλαντ.

Μιλώντας σε διάσκεψη, για την ελευθερία της έκ-
φρασης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην 
Τουρκία, ο κ. Ζάγκλαντ είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει 
να ενστερνισθεί πλήρως με τις αρχές και τις αξίες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και προς αυτήν την 
κατεύθυνση θα πρέπει να αναμορφώσει πλήρως τον 
αντιτρομοκρατικό της νόμο και να τροποποιήσει τον 
ποινικό της κώδικα, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 
ελευθερία της έκφρασης στην χώρα.

Οι πολιτικοί στην Τουρκία θα πρέπει να αποδε-
χθούν ότι τα λόγια και οι πράξεις τους υπόκεινται σε 
κριτική από τον Τύπο και το ευρύ κοινό και να μην 
ξεκινούν ποινικές ή αστικές διώξεις εναντίον δημο-
σιογράφων, διότι οι ενέργειες αυτές έχουν δυσμενή 
επίδραση στην ελευθερία της έκφρασης και  στην εύ-
ρυθμη λειτουργία του Τύπου, τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ΓΓ του ΣτΕ υπενθύμισε ότι, το διαδίκτυο έχει 
γίνει πλέον ένα από τα κύρια μέσα άσκησης της 
ελευθερίας της έκφρασης και αναφέρθηκε στην 
πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ όπου η Τουρκία κα-
ταδικάσθηκε για παραβίαση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης, επειδή εμπόδισε Τούρκο 
πολίτη να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσε-
λίδες του διαδικτύου.

Στους 45.933 ανήλθαν το Ιανουάριο του 2013 
οι άνεργοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, σε σχέ-
ση με τους 41.625 ανέργους του Δεκεμβρίου  και 
τους  37.102  του Ιανουαρίου του 2012. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η 
Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων τον Ιανουάριο του 2013 αυξήθηκε 
στα 40.496 πρόσωπα, σε σύγκριση με 40.074 
τον προηγούμενο μήνα και 32.448 τον Ιανουά-
ριο του 2012.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012, σημει-
ώθηκε αύξηση 8.831 προσώπων ή 23,8% που 
αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου 
(αύξηση 2.023 ανέργων), των δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης (αύξηση 1.426), των κατασκευών (αύ-
ξηση 1.057), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 
850), της μεταποίησης (αύξηση 730), καθώς επί-
σης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά ερ-
γασίας, όπου σημειώθηκε αύξηση 786 ανέργων.  

ΥποΥργικο

Σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής 

«Καλπάζει» η ανεργία 
νέο ρεκόρ τον Ιανουάριο

450 προσφυγές κατά της Τουρκίας 
εκκρεμούν στο ΕΔΑΔ


