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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 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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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.

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

ΚΥΠΡΟΣ
Απόπειρα φόνου 
σε κάμπινγκ στην Πόλη 
Χρυσοχούς: Αιτία η 
δυνατή μουσική
Εντατικές έρευνες διεξάγει  το Τμήμα Ανι-
χνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου για την δια-
λεύκανση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 
που διεπράχθη τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας στον κατασκηνωτικό χώρο της Πόλης 
Χρυσοχούς  σε βάρος 36χρονου από την 
Λάρνακα. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές 
εξετάσεις αιτία του καυγά φέρεται να ήταν η 
δυνατή μουσική.
Το συμβάν σημειώθηκε όταν  δύο παρέες 
μία από την Λάρνακα και μία από την Λευ-
κωσία  που βρίσκονταν στο κατασκηνωτικό 
χώρο και διασκέδαζαν , η μία εκ των δύο 
ενοχλήθηκε από τη μουσική της δεύτερης 
παρέας. 
Ξέσπασε καυγάς και σε κάποια στιγμή ένα 
πρόσωπο από την παρέα της Λευκωσίας, 
τραυμάτισε με μαχαίρι τον 36χρονο από 
την Λάρνακα.
Ο 36χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Τμή-
μα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκο-
μείου Πόλης Χρυσοχούς .
Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, υπέ-
στη βαθύ θλαστικό τραύμα στην αριστερή 
ωμοπλάτη . Αφού του παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες κρατήθηκε για νοσηλεία. 
Η κατάσταση του περιγράφεται εκτός κιν-
δύνου . 

Ρυθμός ανάπτυξης +3.6% το β’ τρίμηνο του 2017 

Σ
το 3,6% υπολογίζεται ο ρυθ-
μός ανάπτυξης της οικονο-
μίας κατά το δεύτερο τρίμη-
νο του 2017, σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, 
σύμφωνα με την Προκαταρκτική 
Εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσί-
ας. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως 
προς τις εποχικές διακυμάνσεις και 
τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανά-
πτυξης διαμορφώνεται στο 3,5%.
Για «ισχυρή ανάπτυξη της οικονο-
μίας» κάνει από την πλευρά του 
λόγο ο Υπουργός Οικονομικών, 
Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος ανα-
φέρει σε γραπτή του δήλωση ότι 
για άλλο ένα τρίμηνο καταγράφεται 
ανάπτυξη σε όλους τους παραγωγι-
κούς τομείς. Επισημαίνει παράλλη-
λα ότι τα δημόσια οικονομικά είναι 
«υπό έλεγχο».
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπη-
ρεσία, η αύξηση του ρυθμού ανά-
πτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στους τομείς των «Ξενοδοχείων και 
Εστιατορίων», «Λιανικό και Χον-
δρικό Εμπόριο», «Κατασκευές» και 
«Μεταποίηση». Αρνητικό ρυθμό 
ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας των 
«Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλι-
στικών Δραστηριοτήτων».   
«Η ισχυρή ανάπτυξη της οικονομί-
ας μας, που ξεπερνά πλέον το 3,5% 
του ΑΕΠ, δημιουργεί μια νέα προ-

οπτική για τους συμπολίτες και την 
χώρα μας» αναφέρει ο κ. Γεωργι-
άδης.
Προσθέτει ότι «προφανώς δεν 
έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει πλή-
ρως τις δυσχέρειες και τις προκλή-
σεις» όμως, με σταθερά βήματα, 
λέει, καλύπτουμε το χαμένο έδα-
φος.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικο-
νομικών, «για άλλο ένα τρίμηνο 
καταγράφεται ανάπτυξη σε όλους, 
ουσιαστικά, τους παραγωγικούς το-
μείς, χωρίς επίπλαστη ώθηση από 
αλόγιστες και ελλειμματικές δημό-
σιες δαπάνες ή από υπερβολικό 
τραπεζικό δανεισμό».
Προσθέτει ότι οι φορολογικές ελα-
φρύνσεις που προωθήθηκαν πρό-
σφατα έχουν στηρίξει τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις, ενώ θετικά 
συμβάλλει η δραστική μείωση των 
δανειστικών επιτοκίων αλλά και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια προς μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 
καταρτιστεί σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
«Τα δημόσια οικονομικά είναι υπό 
έλεγχο, χωρίς καμία απόκλιση από 
τον ισοσκελισμένο προϋπολογι-
σμό, και επιτρέπουν την προώ-
θηση νέων δημοσίων έργων που 
συμπληρώνουν τις σημαντικές ντό-
πιες και ξένες ιδιωτικές επενδύσεις 

που πραγματοποιούνται σε διάφο-
ρους τομείς» λέει ο Χάρης Γεωργι-
άδης.
Προσθέτει ότι τα φορολογικά κί-
νητρα για τις καινοτόμες επιχειρή-
σεις, αλλά και οι επενδύσεις στις 
πανεπιστημιακές και ερευνητικές 
υποδομές διευρύνουν την παραγω-
γική μας βάση, ενώ η ενίσχυση της 
αεροπορικής συνδεσιμότητας έχει 
στηρίξει τον τουρισμό.
Κάνει, παράλληλα, λόγο για ευκαι-
ρίες από τις επενδύσεις στα λιμάνια 
και για «μεθοδικές κινήσεις» στον 
τομέα της ενέργειας, που όπως 
λέει, διανοίγουν μια εντελώς νέα 
προοπτική.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει 
ότι η ανεργία μειώνεται και έχει 
φτάσει κάτω από το 11%, ενώ η 
κοινωνική πολιτική έχει μεταρρυθ-
μιστεί και ενισχυθεί στηρίζοντας 
αυτούς που πραγματικά έχουν ανά-
γκη.
«Η μεγάλη αυτή συλλογική προ-
σπάθεια φέρνει αποτελέσματα, 
δικαιώνει τις προσπάθειες και τις 
θυσίες των συμπολιτών μας και 
δείχνει τον δρόμο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε, μένοντας μακριά 
από τις ανεύθυνες πρακτικές του 
παρελθόντος και από πολιτικές της 
μεμψιμοιρίας και της άρνησης» κα-
ταλήγει ο Υπουργός.


