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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

Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

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.

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" 
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Μέρκελ: Στο μεταναστευτικό χρειάζεται 
μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση 

Νέα υποχώρηση της 
τουρκικής λίρας 

Η 
καγκελάριος της Γερμανί-
ας Άγγελα Μέρκελ διατύ-
πωσε την εκτίμηση ότι η 
μεταναστευτική πολιτική 

αποτελεί ένα «αποφασιστικής ση-
μασίας τεστ» για το μέλλον της Ευ-
ρώπης.
«Για εμένα, το ζήτημα του να γνω-
ρίζουμε πώς θα προσεγγίσουμε το 
θέμα της μετανάστευσης συνιστά 
ενός είδους αποφασιστικής ση-
μασίας τεστ για το μέλλον και τη 
συνοχή της Ευρώπης» επισήμανε 
η Γερμανίδα καγκελάριος κατά τη 
διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου 

που παραχώρησε με τον πρωθυ-
πουργό του Βελγίου Σαρλ Μισέλ.
Επιπλέον, όπως τόνισε η Άγγελα 
Μέρκελ, η Ευρώπη χρειάζεται μια 
ενιαία προσέγγιση που θα αντα-
ποκρίνεται στα συμφέροντα κάθε 
κράτους μέλους, σημειώνοντας ότι 
η Ιταλία δεν αισθάνεται ότι λαμ-
βάνει επαρκή στήριξη από τα άλλα 
κράτη μέλη.
«Είναι πολύ, πολύ σημαντικό για 
εμένα η Γερμανία να μην ενεργεί 
μονομερώς, αλλά ό,τι κι αν κάνου-
με να γίνεται μεθοδικά, σε συμ-
φωνία με τους άλλους, επομένως 

να έχουμε μια πραγματικά ενιαία 
ευρωπαϊκή προσέγγιση» είπε η 
Άγγελα Μέρκελ στους δημοσιο-
γράφους.
«Η Ιταλία υποδέχθηκε πολλούς 
πρόσφυγες και αυτό είναι ένα από 
τα προβλήματα τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε» σημείωσε η κα-
γκελάριος της Γερμανίας.
«Πρέπει να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες όλων στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μοιάζει 
σαν τον τετραγωνισμό του κύκλου, 
όμως η Ευρώπη πρέπει να επιδεί-
ξει αλληλεγγύη» υπογράμμισε.

Η Τουρκία βρέθηκε και πάλι στο κέντρο της 
καταιγίδας, με τη λίρα να υποχωρεί περί-
που 2%, σημειώνοντας απώλειες για τρίτη 
συνεχόμενη ημέρα που αναμένεται να φθά-
σουν στο 4% από την αρχή της εβδομάδας 
και οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τα κέρ-
δη που είχε την περασμένη εβδομάδα, μετά 
τη δεύτερη μεγάλη αύξηση του επιτοκίου 
από την κεντρική τράπεζα.
Οι μεγάλες ανάγκες εξωτερικής χρηματο-
δότησης της Τουρκίας την καθιστούν πιο 
ευάλωτη σε μία αύξηση των αμερικανικών 
επιτοκίων, ενώ οι επενδυτές είναι ανήσυ-
χοι σχετικά με τη δέσμευση του προέδρου, 
Ταγίπ Ερντογάν, να ενισχύσει τον έλεγχό 
του στη νομισματική πολιτική μετά τις εκλο-
γές της 24ης Ιουνίου.
«Τα πιθανότερα σενάρια για την Τουρκία 
μετά τις γενικές εκλογές του Ιουνίου περι-
λαμβάνουν μία περαιτέρω δημοσιονομική 
επιδείνωση, μικρότερη θεσμική ανεξαρτη-
σία και επιβράδυνση της οικονομικής ανά-
πτυξης - όλα αυτά μπορεί να επηρεάζουν 
αρνητικά το νόμισμα», δήλωσε ο αναλυτής 
της Societe Generale.
Η απόδοση των εγχώριων 10ετών τουρκι-
κών κρατικών ομολόγων αναφοράς αυξή-
θηκε στο νέο υψηλό επίπεδο - ρεκόρ του 
15,92%, ενώ οι τιμές ορισμένων ομολό-
γων σε δολάρια μειώθηκε περισσότερο 
από 1 σεντ
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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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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.
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Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

Βιετνάμ: Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στο νότιο τμήμα της χώρας
Μετά το Χο Τσι Μιν και η πόλη Καν Θο στις νότιες 
περιοχές της χώρας ανέφερε τις πρώτες επιβεβαιωμέ-
νες και ύποπτες περιπτώσεις γρίπης των πτηνών ( A 
/ H1N1), σύμφωνα με ανακοίνωση του επαρχιακού 
Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής.
Μια 84χρονη ασθενής στο Γενικό Νοσοκομείο του 
Καν Θο βρέθηκε θετική στον ιό A / H1N1, καθιστώ-
ντας την έτσι ως την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση 
λοίμωξης στην πόλη αυτή μετά από χρόνια που είχε 
απαλλαχθεί από τον ιό. Επίσης συμπτώματα παρουσί-
ασαν ο γιατρός και οι δύο νοσηλευτές που είχαν φρο-
ντίσει την 84χρονη γυναίκα. Νωρίτερα αυτό το μήνα 

οι υγειονομικές αρχές του Χο Τσι Μιν ανέφεραν 28 
ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα το ιού, μεταξύ 
των οποίων τα 16 ήταν επιβεβαιωμένα.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η γρί-
πη A / H1N1 μπορεί να μεταδοθεί από σταγονίδια 
που προέρχονται από βήχα και φτάρνισμα, μολυσμένα 
χέρια και επαφή με άλλους ανθρώπους σε κλειστούς 
χώρους με συνωστισμό. Σε μια τροπική χώρα όπως 
το Βιετνάμ, η γρίπη των πτηνών κυκλοφορεί όλο το 
χρόνο, φθάνοντας σε έξαρση την περίοδο των βρο-
χοπτώσεων. Ο ιός A / H1N1 προκαλεί θανατηφόρα 
λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.


