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Νέα σύντροφος για  
τον ηλικιωμένο μεγιστάνα  
των μέσων ενημέρωσης  
Ρούπερτ Μέρντοχ
Το ειδύλλιο - που έχει παραμείνει ένα καλά φυλαγ-
μένο μυστικό μέχρι τώρα – ξεκίνησε όταν το ζευγάρι 
γνωρίστηκε στην Αυστραλία από μια από τις αδελφές 
του Μέρντοχ. Είναι η πρώτη σοβαρή σχέση για τον 
84χρονο από το τέλος του γάμου του με την 46χρονη 
Γουέντι Ντέγκ. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι ο Μέρντοχ 
βγαίνει με την Χαλ, σηματοδοτεί ένα ακόμη πιο εκπλη-
κτικό κεφάλαιο στην ιδιωτική ζωή του δισεκατομμυρι-
ούχου επιχειρηματία. Στενός οικογενειακός φίλος των 
Μέρντοχ αποκάλυψε ότι «Είναι όλα πολύ καινούργια. 
Πραγματικά απολαμβάνει ο ένας την παρέα του άλλου» 
Την επόμενη εβδομάδα, το ζευγάρι θα εμφανιστεί μαζί 
για πρώτη φορά δημόσια στο τελικό του παγκοσμίου 
κυπέλλου ράγκμπι στο Twickenham. Κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων εβδομάδων, ο Μέρντοχ -οι επι-
χειρήσεις του οποίου περιλαμβάνουν την εφημερίδα 
The Sun και το Fox News- και η Χαλ πέρασαν χρόνο 
μαζί στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, όπου πήγαν 
και στο Broadway να δουν το μιούζικαλ Hamilton. Ο 
Μέρντοχ παντρεύτηκε για πρώτη φορά με την Πατρί-
σια Μπούκερ πρώην αεροσυνοδό από τη Μελβούρνη, 
και στη συνέχεια, τη δημοσιογράφο Αννα Τορβ από 
τη Γλασκώβη. Μετά τα δυο διαζύγια, ξαναπαντρεύτηκε 
μέσα σε ένα χρόνο με την Γουέντι Ντενγκ, αλλά από το 
τέλος του γάμου τους το 2013, ήταν μόνος. Η διαφορά 
ηλικίας των 25 ετών μεταξύ του Μέρντοχ και της Χαλ 
είναι μάλλον μικρότερη των 38 χρόνων ανάμεσα σε 
αυτόν και την Ντενγκ. Η νέα σχέση του με το Τεξανό 
μοντέλο και ηθοποιό -και πρώην σύντροφο του τρα-
γουδιστή των Roxy Music Μπράιαν Φέρι, τον οποίο 
άφησε για τον Μικ Τζάγκερ- αναφέρεται από τους φί-
λους του Μέρντοχ ως απόδειξη ότι είναι τόσο έντονος 
στην ιδιωτική ζωή του όσο και στις επιχειρήσεις του. 

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 
N.S.W. 2200 AUSTRALIA

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

Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
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.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ
×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá
Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 
ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ
152.325Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville
  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888
Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.auÌé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò  ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

O 
Υπουργός αρμόδιος για 
τις Υπηρεσίες των Ατό-
μων με Αναπηρίες και 
Υπουργός Πολυπολι-

τισμού John Ajaka επεσήμανε 
σήμερα το πολυπολιτιστικό επί-
κεντρο του Εθνικού Προγράμ-
ματος Ασφάλισης Ατόμων με 
Αναπηρίες (NDIS).
Η Κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο. ανα-
γνωρίζει ότι πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν οι ποικιλόμορφες 
πολιτιστικές και γλωσσικές 
ανάγκες των ανθρώπων με ανα-
πηρίες στη Ν.Ν.Ο. και είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή ενός πραγματικά εξα-
τομικευμένου συστήματος υπο-
στήριξης αναπήρων.
Η Κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο. και η 
Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης 
Ατόμων με Αναπηρίες (NDIA) 
θα συνεχίσουν να εργάζονται 
από κοινού ώστε να διασφαλί-
σουν ότι η μετάβαση θα έχει ευ-
αισθησία και θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων.

Ο κος Ajaka είπε ότι οι πλη-
ροφορίες σχετικά με το NDIS 
είναι τώρα διαθέσιμες στα Ελ-
ληνικά στον ιστότοπο του NDIS 
στη Ν.Ν.Ο. www.ndis.nsw.gov.
au  με μια πλήρη συνοδεία υλι-
κού διαθέσιμου στις ερχόμενες 
εβδομάδες και μήνες.
« Εμείς θα ανταποκρινόμαστε 
στην ανατροφοδότηση (σχόλια) 
της κοινότητας σχετικά με τους 
πόρους και θα είμαστε ανοιχτοί 
στη διεύρυνση του φάσματος 
των γλωσσών για μετάφραση » 
είπε ο κος Mr Ajaka.
« Η Ν.Ν.Ο. είναι μια πολιτιστικά 
ποικιλόμορφη πολιτεία, το 26 
τοις εκατό του πληθυσμού μας 
έχει γεννηθεί στο εξωτερικό και 
τουλάχιστον ένας στους πέντε 
κατοίκους ομιλεί μια γλώσσα 
εκτός της Αγγλικής στο σπίτι.
« Θα εστιάσουμε την προσοχή 
μας στις Πολιτιστικά και Γλωσ-
σικά Πολυποίκιλες (CALD) κοι-
νότητες στην περιοχή Nepean 
Blue Mountains ώστε να βεβαι-

ωθούμε ότι οι εντόπιες οικογέ-
νειες γνωρίζουν για τα αρχικά 
στάδια εφαρμογής του NDIS και 
πως θα μπορούν να έχουν κα-
λύτερη πρόσβαση σε υποστήρι-
ξη και υπηρεσίες.
Από την 1η Ιουλίου, 2016 τα 
άτομα που κατοικούν στις πε-
ριοχές South Western Sydney, 
Hunter New England, Southern 
NSW, Central Coast, Northern 
Sydney, Western Sydney και 
Nepean Blue Mountains θα εί-
ναι σε θέση να έχουν πρόσβαση 
στο NDIS.
Από την 1η Ιουλίου, 2017, το 
NDIS θα τεθεί σε εφαρμογή στις 
περιοχές Northern NSW, Mid 
North Coast, Sydney, South 
Eastern Sydney, Illawarra 
Shoalhaven, Murrumbidgee, 
Western NSW και Far West 
NSW. 
Μεταφρασμένες πληροφορίες/
πόροι σχετικά με το NDIS στη 
Ν.Ν.Ο. είναι διαθέσιμα στο 
www.ndis.nsw.gov.au. 

Εφαρμογή του Εθνικού  
Προγράμματος Ασφάλισης για  
Άτομα με Αναπηρίες στη Ν.Ν.Ο.


