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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

 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

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. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.
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Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

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

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 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
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Νορβηγία: Οι μηχανές του 
κρουαζιερόπλοιου Viking Sky 
σταμάτησαν επειδή δεν είχαν... 
λιπαντικό
Οι μηχανές του πολυτελούς κρουαζιερό-
πλοιου που έμεινε ακυβέρνητο κατά τη 
διάρκεια μιας καταιγίδας στα ανοιχτά της 
Νορβηγίας το Σάββατο έσβησαν επειδή 
το επίπεδο του λαδιού ήταν πολύ χαμη-
λό, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ναυτι-
λιακή Αρχή της χώρας. Το Viking Sky, 
που μετέφερε περίπου 1.400 επιβάτες 
και πλήρωμα, εξέπεμψε σήμα κινδύνου 
το Σάββατο ενώ έπλεε στη θάλασσα της 
Νορβηγίας. «Το συμπέρασμά μας είναι 
ότι η βλάβη στη μηχανή προκλήθηκε 
από τη χαμηλή πίεση του λαδιού», ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση της Ναυτιλια-
κής Αρχής. Το επίπεδο του λιπαντικού 
λαδιού στις δεξαμενές ήταν εντός των 
προβλεπομένων ορίων, ωστόσο ήταν 
σχετικά χαμηλό όταν ξεκίνησε το πλοίο 
για να διαπλεύσει το Χουσταντβίκα, τη 
θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε 
η βλάβη. Κατά πάσα πιθανότητα, από 
τα βίαια τραντάγματα λόγω της θαλασ-
σοταραχής που επικρατούσε οι αντλίες 
που μεταφέρουν το λάδι σταμάτησαν να 
λειτουργούν. Οι υπηρεσίες διάσωσης 
απομάκρυναν με ελικόπτερα 479 αν-
θρώπους τις πρώτες ώρες αλλά την Κυ-
ριακή η τρικυμία κόπασε και μπόρεσαν 
να ρυμουλκήσουν το πλοίο σε λιμάνι. Το 
κρουαζιερόπλοιο ναυπηγήθηκε το 2017 
και ανήκει στη Viking Ocean Cruises.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τέλος τα πλαστικά 
καλαμάκια και οι μπατονέτες από το 2021

Μ
πατονέτες, καλαμάκια, αναδευτήρες 
του καφέ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο επικύρωσε την Τετάρτη με μεγά-
λη πλειοψηφία, το τέλος στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από το 2021, 
της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης που μολύ-
νουν τους ωκεανούς.
Περίπου δέκα κατηγορίες προϊόντων, που 
περιλαμβάνουν επίσης τα κουβέρ, τα πιάτα ή 
ακόμη τις βάσεις στήριξης για μπαλόνια θα 
απαγορευτούν, αν υπάρχουν εναλλακτικές.
Για άλλα προϊόντα, κυρίως τις πλαστικές συ-
σκευασίες για τρόφιμα έτοιμα για κατανάλω-
ση, ο σκοπός είναι να περιοριστεί η κατανά-
λωσή τους σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχουν 
πιο αυστηροί κανόνες για την κατασκευή, τον 
σχεδιασμό και την επισήμανσή τους.
«Το πλαστικό δηλητηριάζει τις θάλασσές μας, 
σκοτώνει τους κατοίκους τους, και μας απειλεί, 
εμάς, στο τέλος της αλυσίδας. Ήταν επείγον να 
αναλάβουμε δράση», δήλωσε η Βελγίδα Φρε-
ντερίκ Ρις (ομάδα Alde, φιλελεύθεροι), ειση-
γήτρια του κειμένου, που εγκρίθηκε με 560 
ψήφους υπέρ, 35 κατά και 28 αποχές.
Η ΕΕ επιτίθεται επίσης στα λεγόμενα οξο-βι-
οδιασπώμενα (που φέρουν καταχρηστικά τη 
επισήμανση βιοδιασπώμενα), στις συσκευασί-
ες για φαγητό και στα ποτήρια από πολυστυ-
ρόλιο, αξεσουάρ, γνωστά σε όσους παραγγέλ-
λουν φαγητό απέξω.
Η νομοθεσία, για την οποία οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί κατέληξαν σε συμφωνία σε τέλη Δεκεμ-

βρίου, ορίζει εξάλλου έναν στόχο συλλογής 
στο 90% για τα πλαστικά μπουκάλια έως το 
2029.
Τα μπουκάλια αυτά πρέπει να περιέχουν κατά 
25% ανακυκλώσιμο προϊόν στην κατασκευή 
τους έως το 2025 και κατά 30% έως το 2030.
Το κείμενο ενισχύει επίσης την αρχή «ο ρυπαί-
νων πληρώνει», ιδιαίτερα για τη βιομηχανία 
του καπνού, που θα πρέπει να καλύψει, αρχής 
γενομένης το 2023, το κόστος της συλλογής 
και ανακύκλωσης των φίλτρων των τσιγάρων, 
που είναι αληθινή πληγή για το περιβάλλον, 
αφού πρόκειται για το δεύτερο πλαστικό προ-
ϊόν μιας χρήσης που απορρίπτεται πιο συχνά 
στην ΕΕ.
«Μια γόπα που πετιέται στον ωκεανό μολύνει 
από 500 έως 1.000 λίτρα νερού», υπογράμμι-
σε η Φρεντερίκ Ρις.
Τα προϊόντα που καλύπτονται από τη νομο-
θεσία αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, τουλάχιστον το 70% των θαλάσ-
σιων απορριμμάτων, απόβλητα των οποίων 
βρίσκονται σε πολλά είδη όπως οι θαλάσσιες 
χελώνες, οι φώκιες, οι φάλαινες ή τα πτηνά 
αλλά και ψάρια και μαλάκια που προορίζονται 
για την ανθρώπινη διατροφή.
Παρουσιάζοντας την πρότασή της τον Μάιο 
του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμει-
νε στο κίνδυνο να υπάρχουν περισσότερα 
πλαστικά από ψάρια στους ωκεανούς έως το 
2050, αν δεν γίνει τίποτα στη καταπολέμηση 
της ρύπανσης. 


