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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.  

  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

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” το Φεβρουάριο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 5 Αυγούστου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

Το Ισλαμικό Κράτος πίσω 
από την επίθεση στο Τορόντο

Λάος: Τουλάχιστον 19 νεκροί 
έπειτα από την κατάρρευση 
υδροηλεκτρικού φράγματος

Η 
οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την 
ευθύνη για το περιστατικό με τους πυροβο-
λισμούς που σημειώθηκε στο Τορόντο την 
Κυριακή, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο 

ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 13, ανέφερε 
την Τετάρτη  το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης 
AMAQ.
Ο επιτιθέμενος «ήταν στρατιώτης του Ισλαμικού Κρά-
τους και πραγματοποίησε την επίθεση ανταποκρινό-
μενος στις εκκλήσεις για στοχοθέτηση πολιτών των 
χωρών του συνασπισμού», ανέφερε ανακοίνωση της 
οργάνωσης.
Το Ισλαμικό Κράτος δεν έδωσε λεπτομέρειες ούτε 
παρείχε στοιχεία προκειμένου να στηρίξει τον ισχυ-
ρισμό του.
Τη Δευτέρα η αστυνομία κατονόμασε τον 29χρονο 
άνδρα, τον Φάιζαλ Χουσάιν, ο οποίος στις 22.00 το 

βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα 
Ελλάδας) άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστο δρόμο της 
ελληνικής συνοικίας του Τορόντο σκοτώνοντας μια 
γυναίκα 18 ετών κι ένα κορίτσι μόλις 10 χρόνων, 
ενώ τραυμάτισε άλλους 13 ανθρώπους, πριν πέσει 
νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-
ιν έδωσε εντολή να ληφθούν μέτρα, περι-
λαμβανομένης της αποστολής μιας ειδικής 
ομάδας διάσωσης και αρωγής, για να προ-
σφερθεί βοήθεια στα θύματα μετά την κατάρ-
ρευση ενός υδροηλεκτρικού φράγματος που 
ανεγειρόταν από νοτιοκορεατικές κατασκευ-
αστικές εταιρείες στο Λάος, γνωστοποίησε το 
γραφείο του.
Εκατοντάδες άνθρωποι στο νότιο Λάος αγνο-
ούνται, ενώ, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιω-
ματούχο, ήδη 19 κάτοικοι έχουν ανασυρθεί 
νεκροί μετά την κατάρρευση του φράγματος, 
που προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες που 
«κατάπιαν» χωριά.
«Ο πρόεδρος διέταξε να ληφθούν σθεναρά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής 
μιας ομάδας διάσωσης και βοήθειας, καθώς 
και να ερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήμα-
τος, αφού δικές μας εταιρείες συμμετείχαν 
στην ανέγερση του φράγματος» δήλωσε εκ-
πρόσωπος της προεδρίας στη Σεούλ.
Στο μεταξύ, ο Μπουνχόμ Φομασάν, κυβερνή-
της της απομακρυσμένης επαρχίας Αταπό, στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του Λάος, όπου κατέρ-
ρευσε το φράγμα, γνωστοποίησε ότι 19 άν-
θρωποι «βρέθηκαν νεκροί» και περισσότεροι 
από 3.000 «πρέπει να διασωθούν», ενώ 2.851 
διασώθηκαν ήδη, κατά δηλώσεις του που δη-
μοσίευσε η εφημερίδα «Vientiane Times».

Μήνυμα συμπαράστασης του Ιταλού Προέδρου προς τον Προκόπη Παυλόπουλο
Μήνυμα συμπαράστασης προς τον 
ελληνικό λαό απέστειλε ο Πρόεδρος 
της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο 
Ματαρέλα προς τον Έλληνα ομόλο-
γό του, Προκόπη Παυλόπουλο μετά 
τις φονικές πυρκαγιές, που έπληξαν 
την Ανατολική Αττική.
Στο μήνυμά του ο κ. Ματαρέλα ση-

μειώνει: «Παρακολουθώ με βαθιά 
συναίσθηση, μαζί με όλους τους 
Ιταλούς, τα δραματικά νέα που έρχο-
νται αυτές τις ώρες μετά τις εξαιρε-
τικά βίαιες πυρκαγιές που πλήττουν 
την περιοχή της Αθήνας.
Σε αυτές τις στιγμές τόσο μεγάλης 
θλίψης, επιθυμώ να μεταφέρω τα 

συναισθήματα ειλικρινούς και βα-
θιάς συμπαράστασης των Ιταλών, 
και εμού προσωπικά, στις οικογένει-
ες των θυμάτων, στους τραυματίες 
και στους διασώστες που δρουν με 
περίσσιο θάρρος και αυταπάρνηση 
προκειμένου να σωθούν ανθρώπι-
νες ζωές».


