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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.  

  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

Lerian Annual Ball
2018

356 Homer Street
Earlwood

Σάββατο
23η Ιουνίου

από τις 07.00 μ.μ.

Κλείστε θέσεις
Τηλ.:

0400 205 366
Δημήτρης  
Γιαννίσης

Γιώργος 
Αποστολίδης

Μανόλης
Καραντάνης

Μιχάλης 
Πλατύρραχος

Το μουσικό σχήμα Aegean Quartet συνεχίζει τις εμφανίσεις του 
στις ελληνικές πίστες της πόλης μας, δίδοντας άφθονο χρώμα Αιγαίου όπου 
κι αν κάνει την παρουσία του. Το προσεχές Σάββατο 23 Ιουνίου εμφανίζεται

στην ετήσια χοροεσπερίδα της Λεριακής Αδελφότητας και αναμένεται οι
παρευρισκόμενοι να περάσουν μια υπέροχη βραδιά.

Aegean Quarter

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

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" 

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.
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Με δασμούς σε τζιν, μηχανές 
και ουίσκι απαντά η ΕΕ στις ΗΠΑ  

Γερμανία: Σχεδίαζε 
επίθεση με 
βιολογικό όπλο 

Δ
ασμοί σε αμερικανικά προϊόντα είναι η ευ-
ρωπαϊκή απάντηση στην απόφαση Τραμπ να 
υιοθετήσει πολιτική προστατευτισμού.
Από την Παρασκευή 22 Ιουνίου τίθεται σε 

ισχύ η επιβολή φόρου 25% στις εισαγωγές επί ευ-
ρείας γκάμας προϊόντων, όπως το μπέρμπον, τα τζην 
και οι μοτοσικλέτες, κάτι που είχε προαναγγείλει ο 
πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ από τον 
Μάρτιο.
Οι δασμοί 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις 
εισαγωγές αλουμινίου οδήγησαν στην υιοθέτηση νο-
μοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντί-
στοιχη επιβολή δασμών σε αγαθά αξίας 2,8 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ.
Τίθεται τώρα το ερώτημα, όπως σημειώνει το 
Euronews, αν η Ουάσινγκτον θα επιλέξει την κλιμά-

κωση με την επέκταση των δασμών και σε ευρωπαϊ-
κά αυτοκίνητα.
Οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου δεν μπορούν να 
παραβιάζονται χωρίς αντίδραση από τις Βρυξέλλες, 
αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επίτροπος Εμπορί-
ου Σεσίλια Μάλμστρομ ενώ χαρακτήριζει την αμερι-
κανική απόφαση «μονομερή και αδικαιολόγητη».

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας 
της Γερμανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 
απετράπη μια επίθεση «με βιολογική βόμβα» 
που περιείχε ρικίνη, ένα πολύ ισχυρό δη-
λητήριο, μετά τη σύλληψη την προηγούμενη 
εβδομάδα ενός Τυνήσιου στην Κολονία.
Ένας 29χρονος, ο οποίος κατονομάστηκε 
ως Σιφ Αλλάχ Χ., συνελήφθη στην Κολο-
νία, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, αφού 
βρέθηκε στο διαμέρισμά του ρικίνη κατά τη 
διάρκεια έρευνας αργά το βράδυ της προη-
γούμενης Τρίτης.
«Υπήρχε συγκεκριμένη προετοιμασία για 
τη διάπραξη μιας τέτοιας ενέργειας με ένα 
είδος βιολογικής βόμβας, κάτι που για τη 
Γερμανία είναι πρωτόγνωρο», δήλωσε ο 
Χόλγκερ Μουνχ στο κρατικό ραδιοφωνικό 
σταθμό της Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι ο 
ύποπτος είχε αρχίσει να παράγει ρικίνη.
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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.  
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«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.
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"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 

Συνάντηση Τραμπ με τη βασίλισσα Ελισάβετ 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συνα-
ντηθεί με τη βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής του στη Βρετανία τον επόμενο μήνα, 
είπε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρέσβης στο Λον-
δίνο στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.
Ο Τραμπ αναμένεται στη Βρετανία στα μέσα Ιου-
λίου κι ενώ είχε προηγηθεί φημολογία μηνών με 
επίκεντρο την ημερομηνία της επίσκεψής του στη 
χώρα. Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συ-

νάντησης με τη βασίλισσα, ο πρέσβης των ΗΠΑ 
Γούντι Τζόνσον απάντησε: «Ναι, θα πρέπει να δει 
την επικεφαλής του βρετανικού κράτους», προσθέ-
τοντας ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι λε-
πτομέρειες του ταξιδιού του Ρεπουμπλικάνου προ-
έδρου.
«Το να συναντηθεί με την Αυτής Μεγαλειότητα εί-
ναι το σημαντικότερο, διότι είναι η αρχηγός (του 
βρετανικού) κράτους» ανέφερε στο Sky News.  


