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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

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

Δέσμευσή μας είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ήθος, 

εχεμύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 
Προτεραιότητά μας είναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυμίες σας 

και να προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε στο έπακρο. 
Η μακρόχρονη πορεία και εμπειρία μας έχει προσφέρει βαθειά γνώση της αγοράς 

και των μυστικών της επιτυχημένης πώλησης και διαπραγματεύσεων 
ώστε να εγγυόμαστε το αποτέλεσμα. 
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Η 
ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στη 
Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να είναι 60 
χρόνια, αντί τα 63 που είχε προτείνει νω-
ρίτερα η Ρωσική κυβέρνηση, και τα 65 για 

τους άνδρες, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τους πολίτες 
της χώρας για τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό που 
έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.
Ο Πούτιν χαρακτήρισε λάθος τις προτάσεις που είχε 
κάνει η νωρίτερα η κυβέρνηση, να συνταξιοτούνται 
δηλαδή οι γυναίκες στα 63 χρόνια από τα 55 που συ-
νταξιοδοτούνται σήμερα. Διευκρίνισε όμως οτι είναι 
απαραίτητη η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα, 
προκειμένου να είναι βιώσιμο για αρκετά χρόνια. Τόνι-
σε επίσης οτι το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων είναι το 
υψηλότερο παγκοσμίως.  
«Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη απόφαση, παρακαλούμε 

να το αντιμετωπίσετε με κατανόηση», δήλωσε χαρακτη-
ριστικα ο Πούτιν και πρόσθεσε οτι είναι απαραίτητο να 
διατηρηθούν οι «συνταξιοδοτικές παροχές» για όσους 
δεν έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί. Για τις πρόωρες συ-
νταξιοδοτήσεις ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να μειω-
θεί η συντάξιμη ηλικία κατά τρία χρόνια, δίνοντας το 
δικαίωμα για τις γυναίκες μέχρι τα 37 εργάσιμα χρό-
νια και για τους άνδρες έως τα 42. Το δικαίωμα αυτό 
έχουν οι εργαζόμενοι σε τομείς όπως οι ανθρακωρύ-
χοι, αυτοί που εργάζονται σε χημικές βιομηχανίες, θύ-
ματα του Τσερνόμπιλ καθώς και αυτοί που ανήκουν 
σε μικρούς αυτόχθονες πληθυσμούς του Βορρά. Δεν 
απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο ποινικής ευθύνης για 
όσους απολύουν πολίτες που βρίσκονται σε ηλικία προ-
συνταξιοδότησης. Εξήγγειλε επίσης και ένα μέτρο για 
όσους προετοιμάζονται τώρα να συνταξιοδοτηθούν. Αυ-
τοί θα μπορούν να βγουν έξι μήνες νωρίτερα.
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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.  

  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

«Εχθρός του λαού» το CNN κατά τον Ντόναλντ Τραμπ 
«Εχθρό του λαού» χαρακτήρισε 
μέσω twitter ο Ντόναλντ Τραμπ 
το αμερικανικό δίκτυο CNN εξαπο-
λύοντας νέα σφοδρότατη επίθεση 
στα ΜΜΕ, κάνοντας εκ νέου λόγο 
εκ νέου για ψευδείς ειδήσεις.  Ει-
δικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
στην εν λόγω ανάρτησή του  έκανε 
λόγο για «πολλές ανώνυμες πηγές 

που δεν υπάρχουν», καθώς όπως 
ισχυρίστηκε ότι «είναι μυθοπλασία 
φτιαγμένη από τους δημοσιογρά-
φους των Ψευδών Ειδήσεων», κά-
νοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά 
στο CNN.
«Οι Ανώνυμες Πηγές αρχίζουν 
πραγματικά να ΚΑΙΝΕ τα μέσα ενη-
μέρωσης. Είναι γεγονός ότι πολλές 

ανώνυμες πηγές δεν υπάρχουν. 
Πρόκειται για μυθοπλασία φτιαγ-
μένη από τους δημοσιογράφους 
των Ψευδών Ειδήσεων. Κοιτάξτε 
το ψέμα μέσα στο οποίο βρίσκεται 
το Fake CNN. Πιάστηκαν επ’ αυ-
τοφώρω! Εχθρός του Λαού!», ση-
μειώνει αναλυτικότερα ο Ντόναλντ 
Τραμπ στη δημοσίευση του.

Υποχώρησε κατά τρία χρόνια ο 
Πούτιν στα συνταξιοδοτικά όρια 

Έτοιμη για τη μεγαλύτερη 
στρατιωτική άσκηση 
των τελευταίων 
40 χρόνων η Ρωσία 
Ετοιμη για τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκη-
ση των τελευταίων 40 ετών είναι η Ρω-
σία. Η άσκηση με την κωδική ονομασία 
Vostok-2018 θα διεξαχθεί στην κεντρική και 
ανατολική Ρωσία από τις 11 έως της 15 Σε-
πτεμβρίου. Θα συμμετάσχουν 300.000 στρα-
τιώτες, περισσότερα από 1.000 αεροσκάφη, 
δύο τμήματα του ρωσικού στόλου και όλες οι 
εναέριες μονάδες του.
Πρόκειται για στρατιωτική άσκηση ευρείας 
κλίμακας, τη μεγαλύτερη από το 1981.
Οπως αναφέρει το euronews, η στρατιωτική 
άσκηση του Βοστόκ είναι η μεγαλύτερη από 
την άσκηση Ζάπαντ το 1981. Έχει τον χαρα-
κτήρα μιας διεθνούς στρατιωτικής άσκησης 
που θα γίνει σε μια άνευ προηγουμένου κλί-
μακα όσον αφορά την επικράτεια αλλά και τον 
αριθμό των δομών διοίκησης και των στρα-
τευμάτων, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Αμυ-
νας. H στρατιωτική άσκηση θα διεξαχθεί σε 
μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ της 
Δύσης και της Ρωσίας, η οποία ανησυχεί για 
την ολοένα αυξανόμενη παρουσία του ΝΑΤΟ 
στα σύνορά της. Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τις 
δυνάμεις του στην ανατολική Ευρώπη για να 
αποτρέψει πιθανή ρωσική στρατιωτική δράση 
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 .


