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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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Κίνα: Τουλάχιστον 19 νεκροί 
εξαιτίας εκτεταμένων  
πλημμυρών σε δύο επαρχίες
Πλημμύρες τις οποίες προκάλεσαν 
οι καταρρακτώδεις βροχές στη νότια 
Κίνα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχι-
στον 19 ανθρώπους, μετέδωσε την 
Τετάρτη το κινεζικό κρατικό πρα-
κτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι κα-
τακρημνίσεις και οι πλημμύρες που 
πλήττουν την τελευταία εβδομάδα 
στην περιφέρεια της Γκουάνγκσι, 
που γειτονεύει με το Βιετνάμ, στοίχι-
σαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ 
οι πλημμυροπαθείς συνολικά είναι 
τουλάχιστον 570.000 άνθρωποι, 
σύμφωνα με το πρακτορείο, που επι-
καλέστηκε την υπηρεσία διαχείρισης 
εκτάκτων καταστάσεων στην περιο-
χή. Οι πλημμύρες κατέστρεψαν σπί-
τια και προκάλεσαν ζημιές σε καλ-
λιέργειες, κατά τις ίδιες πηγές. Στη 
γειτονική επαρχία Γκουανγκντόνγκ, 
7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 
άλλος ένας αγνοείται. Οι σφοδρές 
βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες κα-
τέστρεψαν δρόμους, αλλά και πολ-
λά σπίτια. Κατά την κινεζική δημό-
σια τηλεόραση CCTV, συνολικά 22 
επαρχίες σαρώθηκαν από τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν 
6,75 εκατομμύρια ανθρώπους και 
προκάλεσαν ζημίες ύψους που υπο-
λογίζεται σε τουλάχιστον 10 δισεκα-
τομμυρίων γιούαν (1,3 δισεκ. ευρώ). 

Kεφάλι προϊστορικού λύκου βρέθηκε 
σχεδόν άθικτο στη Σιβηρία

Έ
να κομμένο κεφάλι ενός τεράστιου προϊ-
στορικού λύκου, ηλικίας άνω των 40.000 
ετών, βρέθηκε σχεδόν άθικτο θαμμένο 
κάτω από τους πάγους της Σιβηρίας, στη 

βόρεια Γιακουτία, προκαλώντας ενθουσιασμό 
στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το εύ-
ρυμα θεωρείται πολύτιμο καθώς το κεφάλι διατη-
ρήθηκε ανέπαφο μαζί με τον εγκέφαλό του, αφού 
«καταψύχθηκαν». O  λύκος, του οποίου πλούσιο 
τρίχωμα μαμούθ και οι εντυπωσιακές κυνόδοντες 
παραμένουν άθικτα, ήταν ενήλικας, ηλικίας από 
δύο έως τεσσάρων ετών, όταν πέθανε.
Σύμφωνα με τους Siberian Times και το RT, το 
κεφάλι προϊστορικού ζώου - έχει μήκος 40 εκα-
τοστά, σχεδόν διπλάσιο εκείνου ενός σημερινού 

γκρίζου λύκου. Ο λύκος της περιόδου του Πλει-
στοκαίνου ζούσε στη Σιβηρία περίπου 8.000 χρό-
νια πριν εμφανιστούν εκεί οι πρώτοι άνθρωποι.

Τερέζα Μέι: Θα παραμείνω μέλος του κοινοβουλίου
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας 
Τερέζα Μέι δήλωσε την Τετάρτη 
πως σχεδιάζει να διατηρήσει τη 
βουλευτική έδρα της στη Βουλή 
των Κοινοτήτων, αφού αποχω-
ρήσει από τον πρωθυπουργικό 
θώκο τον επόμενο μήνα.
«Πράγματι, θα παραμείνω εδώ 
και θα συνεχίσω να είμαι μέλος 
του κοινοβουλίου για την εκλο-
γική περιφέρειά μου» σημείωσε 

η Μέι, απαντώντας σε βουλευ-
τές που την ρώτησαν για τα σχέ-
διά της.
Η ίδια απέρριψε το ενδεχόμενο 
να παραμείνει πρωθυπουργός 
της χώρας μετά τα τέλη Ιουλίου, 
όταν κατά την εκλογική διαδικα-
σία στους κόλπους των Συντη-
ρητικών αναμένεται να οριστεί 
ο νέος ηγέτης του κόμματος, ο 
οποίος, επίσης, θα διαδεχθεί τη 

Μέι στην ηγεσία της κυβέρνη-
σης.
«Έδωσα τον λόγο μου στο κόμμα 
μου σχετικά με το τί θα πράξω 
και θα τηρήσω τον λόγο μου» 
υπογράμμισε η Βρετανίδα πρω-
θυπουργός.
Η Τερέζα Μέι παραιτήθηκε επί-
σημα από την ηγεσία των Συ-
ντηρητικών την περασμένη Πα-
ρασκευή


