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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

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.  

 Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Conells 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 95466188

Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

531-535 Burwood Road, 
BELMORE, 2192, New South Wales

Μια καταπληκτική ευκαιρία για να στεγάσετε την
επιχείρησή σας σε ένα από τα νεόκτιστα κτίρια στην
περιοχή του Belmore. Είναι κατάλληλα για ένα ευρύ 

φάσμα χρηστών.Βρίσκονται σε προνομιακή 
τοποθεσία 14.5 χιλιόμετρα από το κέντρο του 
Σύδνεϋ και 700 μέτρα από τον σιδηροδρομικό 

σταθμό του Belmore.
Ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τον 

Μιχάλη Πλατύρραχο στο τηλέφωνο 
0427 316 888
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Κομισιόν: Με κυρώσεις απειλεί την Ιταλία για το αυξανόμενο χρέος Η γαλλική αστυνομία 

ανέκρινε συνεργάτες 
της ΛεπένΠ

ροειδοποίηση στην Ιταλία 
απηύθυνε την Τετάρτη, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι 
μπορεί να εκκινήσει τη δι-

αδικασία κυρώσεων αναφορικά με 
το αυξανόμενο χρέος της χώρας, 
εάν η Ρώμη δεν υιοθετήσει έως τα 
τέλη Απριλίου νέα μέτρα λιτότητας 
ύψους τουλάχιστον 0,2% του ΑΕΠ 
της. Η κίνηση ασκεί περαιτέρω πί-
εση στην ιταλική κυβέρνηση, της 
οποίας ηγείται η Κεντροαριστερά, 
προκειμένου να υιοθετήσει μη δη-
μοφιλή μέτρα, την ώρα που η χώρα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδε-
χόμενο πρόωρων εκλογών, ενώ 
ενισχύονται οι ευρωσκεπτικιστικές 
δυνάμεις. Ωστόσο, η Κομισιόν δεν 
είχε πολλά περιθώρια για επιείκεια, 
καθώς η Ιταλία αναμένεται να αυ-

ξήσει το τεράστιο δημόσιο χρέος 
της παρά την υποχρέωσή της να το 
μειώσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
οικονομικές προβλέψεις της Κομι-
σιόν, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας 
αναμένεται να αυξηθεί στο επίπε-
δο-ρεκόρ του 133,3% του ΑΕΠ φέ-
τος από το 132,8% το 2016.
Βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, 
η Ιταλία θα πρέπει αντ’ αυτού να 
μειώσει το χρέος της κατά περίπου 
3,6% του ΑΕΠ ετησίως.
Δημοσιεύοντας έκθεση για το ιταλι-
κό χρέος, η Κομισιόν επιβεβαίωσε 
ότι η χώρα χρειάζεται να θεσπίσει 
«με αξιόπιστο τρόπο» επιπρόσθετα 
μέτρα ύψους τουλάχιστον 0,2% του 
ΑΕΠ της έως τα τέλη Απριλίου.
Το αίτημα έρχεται ύστερα από επι-
στολή που εστάλη στη Ρώμη τον Ια-

νουάριο, ζητώντας περαιτέρω μέτρα 
για μείωση του διαρθρωτικού της 
ελλείμματος. Αυτό με τη σειρά του 
θα οδηγήσει σε μείωση του χρέους.
Η Ρώμη έχει ήδη δεσμευθεί να 
υιοθετήσει νέα μέτρα. Η νέα προ-
ειδοποίηση έχει στόχο να ασκήσει 
πίεση στην Ιταλία να τηρήσει τα 
υποσχεθέντα. Σύμφωνα με σημείω-
μα της Κομισιόν, η απόφαση για την 
ενδεχόμενη διαδικασία κυρώσεων 
θα ληφθεί μόνο, αφού οι Βρυξέλλες 
θα έχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
για τις επόμενες οικονομικές τους 
προβλέψεις, οι οποίες αναμένονται 
τον Μάιο. Μια διαδικασία κυρώσε-
ων θα μπορούσε να καταλήξει στην 
επιβολή υψηλών προστίμων, αν 
και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ 
μέχρι τώρα. 

Η γαλλική δικαστική αστυνομία ανέ-
κρινε την Τετάρτη τον σωματοφύλακα 
και τον επικεφαλής του επιτελείου της 
ακροδεξιάς υποψήφιας για τις προεδρι-
κές εκλογές Μαρίν Λεπέν, στο πλαίσιο 
της έρευνας για φερόμενη κατάχρηση 
ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονταν 
για την καταβολή των μισθών δύο βοη-
θών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
δήλωσε ο δικηγόρος της.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την έρευνα 
της αστυνομίας στα γραφεία του Εθνι-
κού Μετώπου στο Παρίσι.
Ο Μαρσέλ Σεκάλντι δήλωσε στο Reuters 
πως πρόκειται για μία «παραπλάνηση» 
που έχει σκοπό να αποσταθεροποιήσει 
την προεκλογική εκστρατεία του Εθνι-
κού Μετώπου. Η Λεπέν έχει αρνηθεί 
οποιαδήποτε παρανομία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει 
να ανακτήσει 339.000 ευρώ από την 
ηγέτιδα του Εθνικού Μετώπου, ως μέ-
ρος της έρευνας για κακοδιαχείρηση 
κεφαλαίων. Η Λεπέν κατηγορείται για 
παραβίαση των κανόνων του Κοινοβου-
λίου, καθώς δύο από τους βοηθούς της 
- οι Τιερί Λεζιέ και Κατρίν Γκρισέ – οι 
οποίοι διενεργούν μη κοινοβουλευτικές 
εργασίες, πληρώνονταν από το θεσμικό 
όργανο της ΕΕ.

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

152.325

Raine&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.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

Η Τουρκία ήρε την απαγόρευση της μαντίλας για γυναίκες αξιωματικούς
Οι τουρκικές αρχές ήραν την Τετάρ-
τη την απαγόρευση της ισλαμικής 
μαντίλας για τις γυναίκες που υπη-
ρετούν ως αξιωματικοί ή υπαξιωμα-
τικοί στον στρατό, μετέδωσε το φιλο-
κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων 
Anadolu. Οι γυναίκες αξιωματικοί 
μπορούν να φορούν τη μαντίλα κάτω 
από το στρατιωτικό τους μπερέ ή το 
πηλίκιό τους, εφόσον είναι το ίδιο 
χρώμα με τη στολή τους και εφόσον 

δεν καλύπτει το πρόσωπό τους.
Δεν είναι ξεκάθαρο εάν το μέτρο 
αφορά γυναίκες που βρίσκονται σε 
στρατιωτικές αποστολές.
Το μέτρο αυτό, το οποίο έχει ισχυ-
ρό συμβολισμό λόγω της θέσης του 
προστάτη του λαϊκού χαρακτήρα του 
κράτους που έχει ο τουρκικός στρα-
τός από την ίδρυση της Τουρκικής 
Δημοκρατίας από τον Μουσταφά 
Κεμάλ, αφορά και τις φοιτήτριες στις 

στρατιωτικές σχολές.
Το 2010 η Άγκυρα ήρε την απα-
γόρευση για τη χρήση χιτζάμπ στις 
πανεπιστημιουπόλεις, ενώ το 2013 
επέτρεψε στις φοιτήτριες να φορούν 
μαντίλα σε κρατικά ιδρύματα και το 
2014 ήρε την απαγόρευση και για τα 
λύκεια.
Τον Αύγουστο, η Τουρκία επέτρεψε 
σε γυναίκες αστυνομικούς να φο-
ρούν την ισλαμική μαντίλα.


