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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

$1,700,000

11 Stewart Street, 
ARNCLIFFE, 2205, New South Wales

Κρυμμένη Όαση με χαρακτήρα και γοητεία

Χτισμένο από τους επιμελητές των Βασιλικών 
Βοτανικών Κήπων το 1888, αυτή η μοναδική 
κατοικία έχει υποστεί μια αξιοσημείωτη 
μεταμόρφωση που συνδυάζει το βικτοριανό 
μεγαλείο με τη σύγχρονη ζωή.
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Τσίπρας: Το σημείο εξόδου από τα μνημόνια είναι ορατό Βρετανία: Σπίτια  

σε επιζώντες της 
φονικής πυρκαγιάς 
παρέχει η κυβέρνηση

«Η
επιλογή μας ήταν 
από την αρχή να 
μην ρισκάρουμε 
να θρυμματίσουμε 

την Ελλάδα, να μην απαξιώσουμε 
την αριστερή ιδεολογία στην Ευρώ-
πη» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας μιλώντας σε ανοιχτή 
εκδήλωση της Προοδευτικής Συμ-
μαχίας (Progressive Caucus) στις 
Βρυξέλλες.
«Δεν ενστερνιζόμαστε τις πολιτικές 
λιτότητας. Δεν σταματήσαμε ποτέ 
να υλοποιούμε ένα παράλληλο 
πρόγραμμα που προστατεύει τους 
πιο ευάλωτους, πρόσθεσε ο πρω-
θυπουργός.
«Το σημείο εξόδου από τα Μνημό-
νια είναι ορατό, ξεκάθαρο και μη 
αναστρέψιμο μετά την συμφωνία 
του τελευταίου Eurogroup», ανέφε-
ρε. Προοδευτικοί, Οικολόγοι, Σο-
σιαλιστές έχουμε κοινό στόχο να 

αλλάξουμε αυτήν την Ευρώπη. Οι 
σοσιαλδημοκράτες πρέπει να δουν 
τις ιστορικές τους ευθύνες και να 
περιορίσουν την νεοφιλεύθερη συ-
ναίνεση, πρόσθεσε.
«Η κληρονομιά της Ευρώπης καλεί 
σε εγρήγορση. Η άρνηση της Βρετα-
νίας στα πλαίσια του ευρωσκεπτικι-
σμού, και η άνοδος της ακροδεξιάς 
είναι δείγματα της απώλειας εμπι-
στοσύνης» δήλωσε.
Η Ευρώπη, όπως είναι σήμερα, δεν 
εμπνέει και δεν ελκύει. Η αδράνεια 
οδηγεί αργά ή γρήγορα στην έκρη-
ξη. Πρέπει να οργανώσουμε το τέ-
λος μιας εποχής για την Ευρώπη 
φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ρεα-
λιστικό πλάνο για μια Ευρώπη που 
θα είναι πολύ κοντά στους πολίτες 
της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός ζήτησε «την συμ-
μαχία όλων των προοδευτικών δυ-
νάμεων» για «να πάρει η Ευρώπη 

την μοίρα της στα χέρια της». Η Ευ-
ρώπη θα πάρει την μοίρα της στα 
χέρια της, όταν οι λαοί πάρουν την 
μοίρα τους στα χέρια τους, όταν θα 
αφορά όλους τους πολίτες της και 
όχι κάποιους τεχνοκράτες όπως εί-
ναι τώρα.
«Η μοίρα των ανθρώπων της Ευρώ-
πης πρέπει να είναι κοινή και αυτό 
δεν μπορεί να γίνει όταν ένας τοί-
χος χρήματος χωρίζει τον Νότο από 
τον Βορρά.
Φορείς, όπως το Eurogroup -πρό-
σθεσε- πρέπει να λειτουργούν πε-
ρισσότερο δημοκρατικά. Για εμάς 
εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης 
σημαίνει μια δομή διακυβέρνη-
σης δημοκρατικής νομιμότητας και 
ανάληψης ευθυνών με συνεργασία 
προς την ανάπτυξη, με δημοσιονο-
μικό καταμερισμό των ευθυνών και 
παραμερισμό του κοινωνικού απο-
κλεισμού.

Διαμερίσματα σε πολυτελή κατοικία κο-
ντά στον πύργο Γκρένφελ, όπου σημει-
ώθηκε η φονική πυρκαγιά, παραχωρεί 
σε επιζώντες η βρετανική κυβέρνηση. 
Από τη φωτιά τουλάχιστον 79 άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί πε-
ρισσότεροι έμειναν άστεγοι.
Όπως γνωστοποίησαν κυβερνητικές 
πηγές, αποκτήθηκαν συνολικά 68 δια-
μερίσματα -ενός και δύο υπνοδωματί-
ων- στην καρδιά του Κένσινγκτον.
Τα διαμερίσματα, τα οποία είναι νεόδ-
μητα, βρίσκονται σε ένα συγκρότημα 
στο οποίο η τιμή των ιδιωτικών κατοι-
κιών ξεκινά από τα 1,5 εκατομμύρια 
ευρώ.
Το συγκρότημα περιλαμβάνει 24ωρη 
υπηρεσία θυρωρείου και ιδιωτικό κινη-
ματογράφο.
Το Τμήμα Κοινοτήτων και Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης δήλωσε ότι έχουν βρεθεί 
πρόσθετα δημόσια χρήματα ώστε τα 
διαμερίσματα να μπορούν να εξοπλι-
στούν πιο γρήγορα.
«Η προσδοκία είναι ότι αυτά τα νέα ακί-
νητα θα προσφερθούν ως μία από τις 
επιλογές για μόνιμη διαμονή των κατοί-
κων του πύργου Γκρένφελ».

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

Ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια ερευνά το FBI την επίθεση  
εναντίον αστυνομικού στο αεροδρόμιο του Μίσιγκαν 
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) 
ερευνά το περιστατικό κατά το οποίο ένας αστυνο-
μικός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Μπίσοπ στην πολιτεία του Μίσιγκαν, ως 
πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, μετέδωσαν αμερικα-
νικά ΜΜΕ σήμερα.  Οι τοπικές αρχές ταυτοποίησαν 

το θύμα της επίθεσης: πρόκειται για τον Τζεφ Νέβιλ, 
έναν υπαστυνόμο που είχε πάρει σύνταξη αλλά ερ-
γαζόταν στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζένι-
σι, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS 
επικαλούμενο την αστυνομία της πολιτείας του Μί-
σιγκαν.


