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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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G20: Σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας και στο βάθος... Ιράν 

Σ
ύγκρουση ανάμεσα στην Κίνα και τις 
ΗΠΑ για την οικονομική και τεχνολο-
γική κυριαρχία και μία σύγκρουση σε 
συνεχή κλιμάκωση γύρω από το Ιράν: 

Σε τέτοια «καυτή» ατμόσφαιρα θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή και το Σάββατο στην Οσάκα της Ια-
πωνίας η σύνοδος κορυφής της G20.
Μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσε-
ων χωρών που αντιπροσωπεύουν το 85% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ, την προσοχή θα τραβήξουν, 
όπως και στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής 
της G20 πέρυσι στο Μπουένος Άιρες, ο Ντό-
ναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ.
Την ώρα που η Ουάσινγκτον φορτώνει με δα-
σμούς τις κινεζικές εξαγωγές και απειλεί με τη 
συνολική υπερφορολόγησή τους, οι πρόεδροι 
των ΗΠΑ και της Κίνας θα προσπαθήσουν να 
επαναλάβουν τον διάλογο στην Οσάκα.
Η παγκόσμια ανάπτυξη κινδυνεύει να εκτρο-
χιασθεί εξαιτίας αυτής της σινο-αμερικανικής 
σύγκρουσης, η οποία επιβαρύνεται και από τις 
αμερικανικές κυρώσεις κατά εμβληματικών κι-
νεζικών εταιρειών όπως η Huawei.
Μένει να φανεί αν το Πεκίνο είναι έτοιμο να κά-
νει μία κίνηση, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. 
Και επίσης αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχθεί να 
εγκαταλείψει την πολεμοχαρή οικονομική ρητο-
ρική, που τόσο αγαπά, τη στιγμή που ξεκινά την 
εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2020.

Τρία πιθανά σενάρια
Για τον Matthew Goodman, του Center for 
Strategic and International Studies της Ουά-
σινγκτον, στην Οσάκα υπάρχουν τρία πιθανά 

αποτελέσματα της συνόδου κορυφής.
Το πρώτο σενάριο: η υπογραφή μίας συμφωνί-
ας, όχι πιθανό, αλλά ούτε και αδύνατον, εκ μέ-
ρους του Ντόναλντ Τραμπ, αυτού του μεγιστάνα 
του real estate που αγαπά τα deals και μάλιστα 
όταν συνοδεύονται από μεγάλη επικοινωνιακή 
προβολή.
Το δεύτερο σενάριο: ένα φιάσκο, που θα φθά-
σει μέχρι την ματαίωση της συνάντησης
Και το τρίτο, και πιο πιθανό: μία ανακωχή, 
όπως εκείνη που συμφωνήθηκε κατά τη σύνο-
δο του Μπουένος Άιρες και τελικά δεν διήρκε-
σε και πολύ. Για την Alice Ekman, υπεύθυνη 
για την Κίνα στο Institut Francais des Relations 
Internationales, «οι εντάσεις είναι τέτοιες που 
ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, και αυτό είναι 
αδύνατον να το ξέρουμε σήμερα, όλο αυτό θα 
αφήσει σημάδια».
«Πέραν μίας προσέγγισης ‘οφθαλμόν αντί 
οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος’, δεν υπάρχει 
η βούληση από τη κινεζική πλευρά διατύπωσης 
μίας εναλλακτικής πρότασης (για την παγκο-
σμιοποίηση), κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, 
ώστε αυτή να αποτελέσει σημείο αναφοράς».
Πόσο μάλλον που η κινεζική παρουσία εννο-
εί να κινηθεί πέραν του οικονομικού πλαισί-
ου. Το Πεκίνο, για παράδειγμα, καθιστά σαφές 
ότι δεν θα επιτρέψει καμία συζήτηση στο πλαί-
σιο της G20 για τις τεράστιες διαδηλώσεις στο 
Χονγκ Κονγκ. Ο Σι Τζινπίνγκ, άλλωστε, μόλις 
ολοκλήρωσε μία θριαμβευτική και εξαιρετικά 
φιλική επίσκεψη τον Βόρεια Κορέα. Και αυτό, 
τη στιγμή που ο διάλογος ανάμεσα στον Ντό-
ναλντ Τραμπ και τον Κιμ Γιόνγκ Ουν για το βο-

ρειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει βαλ-
τώσει, παρά τις «εξαιρετικές» και «υπέροχες» 
επιστολές που λένε ότι ανταλλάσσουν οι δύο 
ηγέτες. Ο αμερικανός πρόεδρος κατενθουσιά-
στηκε τη Δευτέρα για το μήνυμα που έλαβε από 
την Πιονγκγιάνγκ για τα γενέθλιά του.
«Δεν πρέπει η G20 να γίνει ένα κλαμπ διμερούς 
σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα», 
ανακοίνωσε θορυβημένη η γαλλική προεδρία.

Ιράν
Μία διμερής σύγκρουση που μεταφέρεται και 
γύρω από το Ιράν, θέατρο της πιο καυτής από 
τις σημερινές διεθνείς συγκρούσεις.
Η Κίνα είναι σύμμαχος του Ιράν απέναντι 
στην Ουάσινγκτον και από τους σημαντικότε-
ρους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία από την πλευρά 
τους απευθύνουν εκκλήσεις για την τήρηση 
της διεθνούς συμφωνίας για τον έλεγχο του 
ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, για την 
οποία ο Τραμπ ούτε θέλει ν΄ακούει και από 
την οποία θέλει πλέον να απαλλαγεί το Ιράν.
Οι Ευρωπαίοι, εγκλωβισμένοι και οι ίδιοι σε 
μία σύγκρουση για την διανομή των κορυ-
φαίων ευρωπαϊκών πόστων και ταυτόχρονα 
στόχος της οργής του Τραμπ στις εμπορικές 
συναλλαγές, μπορούν να βαρύνουν στην εξέ-
λιξη αυτής της σύγκρουσης που επιβαρύνεται 
από τα πρόσφατα περιστατικά στον Κόλπο;
Πάντως, ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνω-
σε ότι θα έχει συνάντηση στο περιθώριο των 
εργασιών της G20 με τον αμερικανό πρόεδρο 
για να συζητήσουν την ιρανική κρίση.


