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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.
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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.
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  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888
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Fax: 02 9546 6188

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

   

Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη 

Έβελιν Τσαβαλά, Γιάννης Νταβίσκας, Νίκος Τσιουκάνης 
Διονύσης Μεσσάρης, Κώστας Βερτζάγιας, Μιχάλης Καζώνης  

Αθανασία Κώστα, Χάρης Τσαβαλάς, Χρυσούλα Μεσσάρη, Μιμίκα Βαλαρή 
 Νικολέττα Γεωργίτση, Λιάνα Βερτζάγια, Κική Μπέττι, Χριστίνα Καλλιγάς 

Δήμητρα Αναστασίου, Φιώνα Ντούσκου, Μέλπω Παπαδοπούλου 

  σε σκηνοθεσία Σταύρου Οικονιμίδη   
μουσική: Δημήτρη Φωτιάδη 

In Greek 
with  

English 
Surtitles 

* Parental guidance  recommended  for children under 15 

13 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2016 
Παρασκευή & Σάββατο 7.30μμ - Κυριακή 4μμ 

Μαντουρίδειο Θέατρο - Greek Cultural Centre  
Building 36, 142 Addison Rd Marrickville 

  Online bookings: www.hellenicarttheatre.com.au 
  Μέλπω 9519 8104   Έβελιν 0413 989 007 
  $25 & $20 Concession (20% discount groups 12+) 

Τ η διάρκεια παραμονής του 
φρέσκου γάλακτος στα ρά-
φια, για χρονική περίοδο... 
100 ημερών, υποστηρίζει πως 

πέτυχε μία ομάδα Αυστραλών επι-
χειρηματιών, χάρη στη χρήση της 
τεχνολογίας. Οι Αυστραλοί επιχει-
ρηματίες θα εξάγουν αρχικά το γάλα 
στη Μαλαισία, ενώ τα πλάνα τους 
περιλαμβάνουν εξαγωγές και σε άλ-
λες ασιατικές χώρες. Η εταιρεία πα-
ραγωγής αναψυκτικών MADE, με 
έδρα τη Μελβούρνη, ανακοίνωσε 
μάλιστα την υπογραφή συμφωνίας 
ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων για τη 
μηνιαία εξαγωγή 200.000 λίτρων 
γάλακτος στη Μαλαισία, από τον 
Ιούνιο. Η εταιρεία πραγματοποίησε 
επένδυση που έφτασε στα 15 εκατ. 
δολάρια για την ανάπτυξη μίας τε-

χνολογίας που διατηρεί φρέσκο το 
γάλα, για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση 
του. Η εμφιάλωση του γάλακτος θα 
γίνεται σε μπουκάλια ανακυκλώσι-
μου πλαστικού, με κεντρικό εμπο-
ρικό στόχο τις ασιατικές αγορές. 
Το φρέσκο γάλα έχει ιδιαίτερα με-
γάλη ζήτηση στην Ασία, με τη νέα 
τεχνολογία -για την οποία μέχρι 
στιγμής δεν έγιναν γνωστές περισ-
σότερες λεπτομέρειες- να προσφέ-
ρει την ευκαιρία στη μικρομεσαία 
αυστραλιανή εταιρεία να επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της στην ασιατι-
κή αγορά. Μέχρι τώρα, η εξαγωγή 
φρέσκου γάλακτος δεν αποτελού-
σε βιώσιμη επιλογή για τις μικρές 
επιχειρήσεις, λόγω του υψηλού κό-
στους των αερομεταφορών.

Ο Νικ Κύργιος αποφάσισε να θέσει σε...δημόσια διαβούλευση το αν πρέ-
πει να είναι ή όχι στην ολυμπιακή ομάδα της Αυστραλίας στους προσεχείς 
Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Στην επίση-
μα σελίδα στο facebook του Ελληνοαυστραλού, όπου τέθηκε το σχετικό 
debate, τα σχόλια ήταν από αρνητικά έως ρατσιστικά και σίγουρα δεν ήταν 
αυτό που περίμενε ο 21χρονος τενίστας. Μία χαρακτηριστική τοποθέτηση: 
«Μα δεν είναι Αυστραλός, είναι Ελληνας. Επιστρέφει για να φάει κεμπάμ 
μαζί με τους γονείς του!» Υπήρξαν φυσικά και πιο ψύχραιμες απόψεις που 
καλούσαν τον Κύργιο να αλλάξει συμπεριφορά και να γίνει πιο σοβαρός 
αλλά και θερμά υποστηρικτικές από κόσμο που εξέφραζε την αγάπη του. 
Αγνωστο το πως τελικά αισθάνεται ο παίκτης μετά την πρωτοβουλία του.

Φρέσκο γάλα… 100 ημερών

Ρατσιστικό κρούσμα στη σελίδα του Κύργιου:  
“Είσαι Ελληνας, όχι Αυστραλός!”


