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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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Ό
λο και περισσότεροι Βρε-
τανοί μετανιώνουν για το 
Brexit, σύμφωνα με την 
γενική διευθύντρια του Δι-

εθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρι-
στίν Λαγκάρντ.
«Φαίνεται ότι κι άλλοι Βρετανοί θα 
προτιμούσαν μάλλον να παραμεί-
νουν, παρά να βγουν», από την ΕΕ, 
σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ σε 
συνέντευξη που παραχώρησε από 
την Ουάσινγκτον.
«Πιστεύω ότι το μετανιώνουν σε αρ-
κετές γωνιές της Ευρώπης. Πιστεύω 
ότι το μετανιώνουν περισσότερο 

στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι 
πριν από έξι μήνες», σημείωσε σε 
συνέντευξή που παραχώρησε από 
το βήμα της Βιβλιοθήκης του Κο-
γκρέσου.
«Συνειδητοποιούν πλέον ότι θα 
υπάρξουν επιπλέον απώλειες, λόγω 
του Brexit και ότι αυτό δεν περι-
γράφηκε και δεν υπολογίστηκε από 
αυτούς που έκαναν την εκστρατεία, 
υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από 
την ΕΕ», σημείωσε.
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ υπο-
γράμμισε εξάλλου με αισιοδοξία ότι 
«νομίμως» η Βρετανία έχει τη δυνα-

τότητα να απαρνηθεί την έξοδό της 
από την ΕΕ, χωρίς να χρειάζεται την 
έγκριση των άλλων χωρών μελών, 
όπως επισήμανε την Τρίτη, ο γενι-
κός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.
«Υπάρχει ένας απολύτως νόμιμος 
τρόπος ανάκλησης του άρθρου 50, 
μια διάταξη σύμφωνα με την οποία 
το Ηνωμένο Βασίλειο αποσύρεται», 
πρόσθεσε η Λαγκάρντ.
«Αυτό είναι βιώσιμο;», την ρώτη-
σαν. «Τουλάχιστον είναι νόμιμο!», 
απάντησε η γενική διευθύντρια του 
ΔΝΤ.
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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

Μαρκ Χάρπερ: H συμφωνία της Μέι θα καταψηφιστεί
Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης της Βρετανίας, 
Μαρκ Χάρπερ, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την συμ-
φωνία για το Brexit της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι και 
προέβλεψε ότι το κοινοβούλιο θα την απορρίψει με 
τουλάχιστον 80 ψήφους, έγραψε την Τετάρτη η εφημε-
ρίδα «The Telegraph».
«Το Brexit θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για την χώρα 
μας για να ανοίξει τα φτερά της, όχι για να της κοπούν», 
είπε ο Χάρπερ, ο οποίος έχει διατελέσει αρχηγός της 
κοινοβουλευτικής ομάδας των Τόρις.

«Οι προτάσεις του υπουργικού συμβουλίου δεν είναι 
αποδεκτές γιατί απειλούν την ακεραιότητα της χώρας 
μας, μας κρατούν παγιδευμένους επ΄αόριστον σε μια 
τελωνειακή ένωση και μας αφήνουν σε μια αδύναμη 
διαπραγματευτική θέση για την μελλοντική μας σχέση», 
είπε στην εφημερίδα.
Σύμφωνα με τον Χάρπερ, η Μέι θα χάσει την ψηφοφο-
ρία της 11ης Δεκεμβρίου «με τουλάχιστον 80» (ψήφους 
διαφορά) και την κάλεσε να επαναδιαπραγματευτεί την 
συμφωνία για το διαζύγιο.

Λαγκάρντ: Όλο και περισσότεροι 
Βρετανοί μετανιώνουν για το Brexit

Τραμπ σε Ερντογάν: 
Δεν θέλω προβλήματα 
με την αγορά των F-35
Το θέμα της αγοράς των F-35 από την 
Τουρκία έθεσε στον Τούρκο ομόλογό 
του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Οπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Τα-
γίπ Ερντογάν ότι δεν θέλει να προκλη-
θούν προβλήματα στην πώληση των 
μαχητικών αεροσκαφών στην Αγκυρα.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έπει-
τα από τη συνάντηση των μελών του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Τουρκία 
δεν αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα στην 
προμήθεια των αεροσκαφών F-35 της 
Lockheed Martin παρά τις προσπάθει-
ες του Αμερικανικού Κογκρέσου να 
μπλοκάρει την πώληση. 

Ο Τραμπ έκανε το συγκεκριμένο σχό-
λιο στον Ερντογάν στη διάρκεια συνο-
μιλιών που είχαν στη Σύνοδο της G20. 

Η Αμερικανική Γερουσία ζητά να μπει 
φρένο στην πώληση των μαχητικών 
εκτός και αν ο Ντόναλντ Τραμπ επι-
βεβαιώσει ότι η Τουρκία δεν βάζει σε 
κίνδυνο το ΝΑΤΟ αγοράζοντας εξοπλι-
σμό από τη Ρωσία ή θέτοντας υπό κρά-
τηση Αμερικανούς πολίτες. 


