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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
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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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Αντιαεροπορική “ομπρέλα” σχεδιάζει η Άγκυρα Ν. Κορέα: 
800.000 δολάρια 
στην Ελλάδα για 
το προσφυγικό 

Η
Τουρκία υπέγραψε επιστο-
λή προθέσεων με την Γαλ-
λία και την Ιταλία για την 
ενίσχυση της συνεργασίας 

σε κοινά αμυντικά προγράμματα, 
όπως συστήματα αντιαεροπορικής 
και αντιπυραυλικής άμυνας, τόνι-
σαν πηγές του τουρκικού υπουρ-
γείου Άμυνας, ενώ εξετάζουν και το 
ενδεχόμενο κοινής παραγωγής τέ-
τοιων συστημάτων Ως πρώτο βήμα 
της συνεργασίας αυτής, ο γαλλο-ιτα-
λικός όμιλος Eurosam και τουρκι-
κές εταιρείες θα διερευνήσουν ένα 
σύστημα που βασίζεται στο πυραυ-
λικό σύστημα SAMP-T, που κατα-
σκευάζεται από την Eurosam και να 
καθορίσουν τις κοινές ανάγκες των 
τριών χωρών, πρόσθεσαν οι πηγές. 
Η Τουρκία προχώρησε στην αγορά 

του ρωσικού ανεπτυγμένου αντιπυ-
ραυλικού συστήματος S-400, όπως 
δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα 
ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής 
εταιρείας Rostec Σεργκέι Σεμέζοφ. Ο 
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν θα επισκεφθεί το Σότσι 
της Ρωσίας στις 13 Νοεμβρίου, εν 
μέσω πληροφοριών για ενδεχόμενα 
προβληματικά σημεία στην αγορά 
αυτή. Η συμφωνία μεταξύ Τουρκί-
ας, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και 
Ρωσίας έχει προκαλέσει ανησυχία 
στις ΗΠΑ, εγείροντας επίσης ανη-
συχίες καθώς το οπλικό σύστημα 
δεν μπορεί να ενταχθεί στο αμυντι-
κό σύστημα του ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα 
εντούτοις βρίσκεται σε συνομιλίες 
την ίδια ώρα με τον όμιλο Eurosam 
και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 

Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε τον πε-
ρασμένο μήνα ότι ο Ερντογάν του τό-
νισε ότι η Άγκυρα συζητά την αγορά 
συστημάτων αντιαεροπορικής άμυ-
νας από την Γαλλία και την Ιταλία 
επιπλέον των S-400. Οι πηγές του 
τουρκικού υπουργείου Άμυνας τόνι-
σαν ότι Τουρκία, Γαλλία και Ιταλία 
θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους 
στην κοινή παραγωγή στρατιωτικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμι-
κού, συστημάτων προσομοίωσης και 
πολεμικού εξοπλισμού, καθώς και 
σε συστήματα αντιαεροπορικής και 
αντιπυραυλικής άμυνας. Η επιστολή 
προθέσεων υπεγράφη στις Βρυξέλες 
από τον υπουργό Άμυνας της Τουρ-
κίας Νουρετίν Τσανικλί, ο οποίος 
είχε παρευρεθεί σε συνάντηση των 
υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Η Ν. Κορέα αποδεικνύει και φέτος την 
έμπρακτη αλληλεγγύη της στην Ελλάδα 
για το προσφυγικό ζήτημα, προσφέρο-
ντας 800.000 δολάρια για την παροχή 
στέγασης και περίθαλψης στους πρό-
σφυγες που διαμένουν στη χώρα μας. 
Όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της 
Κορέας στην Ελλάδα, το ποσό των 
800.000 δολαρίων θα καταβληθεί 
μέσω της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυ-
γες και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστι-
κά για τους πρόσφυγες που διαμένουν 
στην ελληνική επικράτεια.
Υπεθυμίζεται πως η κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Κορέας προσέφερε 
στην Ελλάδα για το προσφυγικό ακρι-
βώς το ίδιο ποσό το 2016 και 1,5 εκατ. 
δολάρια το 2015.
«Οι συνεισφορές αυτές καταδεικνύουν 
τη δέσμευση της κυβέρνησης της Κορέ-
ας να προσφέρει την υποστήριξή της 
στις έκτακτες ανάγκες των προσφύγων 
στην Ελλάδα» υπογραμμίζεται στην 
ίδια ανακοίνωση της κορεάτικης πρε-
σβείας.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com
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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

NASA και Uber ετοιμάζουν ιπτάμενα ταξί
Η Uber κατέληξε σε συμφωνία με τη 
NASA για την ανάπτυξη λογισμού 
που θα επιτρέπει τη διαχείριση «ιπτά-
μενων ταξί» στα πρότυπα των υπηρε-
σιών που προσφέρει και στο έδαφος, 
ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.
Σύμφωνα με την Uber αυτή είναι η 
πρώτη επίσημη σύμβαση που συνά-
πτεται με την αμερικανική διαστημική 

υπηρεσία και καλύπτει τον εναέριο 
χώρο σε χαμηλό υψόμετρο και όχι 
στο διάστημα. Από τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1950 η NASA έχει συνάψει 
παρόμοιες συμφωνίες για την ανάπτυ-
ξη πυραύλων. Στέλεχος της εταιρεί-
ας, ο Τζεφ Χόλντεν, είπε ότι η Uber 
θα αρχίσει τις δοκιμές των ιπτάμε-
νων ταξί –που θα μπορούν να με-

ταφέρουν τέσσερις επιβάτες και θα 
πετούν με ταχύτητα 320 μιλίων την 
ώρα– το 2020 στο Λος Άντζελες.
Τα σχέδια της εταιρείας για την ανά-
πτυξη των ιπτάμενων ταξί θα αποκα-
λυφθούν στο Web Summit, ένα ετή-
σιο συνέδριο για το διαδίκτυο που 
θα φιλοξενηθεί αυτήν την εβδομάδα 
στη Λισαβόνα.


