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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:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, 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

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.  

 
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
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Ξ
ενοδοχεία, εστιατόρια και 
εμπορικά καταστήματα στη 
Γαλλία «υποφέρουν» από τις 
συνεχιζόμενες απεργιακές 

κινητοποιήσεις εναντίον της με-
ταρρύθμισης του ασφαλιστικού 
συστήματος, οι οποίες προκάλεσαν 
την Τετάρτη χάος για 14η συναπτή 
ημέρα, με το Παρίσι να δέχεται το 
μεγαλύτερο πλήγμα, εξήγησαν στο 
Ρόιτερς εμπορικοί φορείς.
Από την έναρξη της απεργίας στις 
5 Δεκεμβρίου, οι απώλειες εσόδων 
στο Παρίσι ανέρχονται σε ποσοστό 
30% σε σύγκριση με πέρυσι για τα 
ξενοδοχεία, σε 40% για τα καφέ 
και τα μπαρ και σε 50% για τα εστι-
ατόρια, είπε ο εκπρόσωπος τύπου 
της ομοσπονδίας ξενοδοχείων και 

εστιατορίων GNI.
Εκτός της Ιλ ντε Φρανς, όπου ανή-
κει η γαλλική πρωτεύουσα, η πτώ-
ση στα έσοδα ανέρχεται σε ποσο-
στό 10-20%.
«Ο φόβος είναι ότι η κατάσταση 
επιδεινώνεται και εξαπλώνεται σε 
άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια 
των εορτασμών του τέλους του 
χρόνου» εξήγησε ο εκπρόσωπος 
της GNI.
Στο ίδιο κλίμα, μια εκπρόσωπος 
τύπου του Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου της περιοχής του Παρισιού 
σημείωσε ότι ο αριθμός των επι-
σκεπτών καταγράφει πτώση περί-
που 30% στα καταστήματα εντός 
της πόλης και πτώση 6% στα εμπο-
ρικά κέντρα εκτός των πόλεων.

«Απέχουμε πολύ από μια συμφωνία»
Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης συν-
δικαλιστικής ένωσης της Γαλλίας, 
της οργάνωσης CFDT, δήλωσε σή-
μερα ότι «απέχουμε πολύ πολύ από 
μια συμφωνία» με την κυβέρνηση 
για τη μεταρρύθμιση του συνταξιο-
δοτικού συστήματος.
Ο Λοράν Μπερζέ, που βρέθηκε 
για περισσότερη από μία ώρα στην 
έδρα της κυβέρνησης, διαπίστωσε 
για μία ακόμη φορά μια «διαφω-
νία» επί ενός βασικού σημείου της 
μεταρρύθμισης, «της ηλικίας εξι-
σορρόπησης» (64 έτη το 2027), 
που ευνοεί τη πιο καθυστερημένη 
συνταξιοδότηση και στην οποία το 
CFDT αντιτίθεται.

PLATIRACHOS

Μπέρμιγχαμ: Επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά - 2 τραυματίες
Επίθεση με μαχαίρι ση-
μειώθηκε το απόγευμα 
της Τετάρτης σε δημοφι-
λές εμπορικό κέντρο στο 
Μπέρμιγχαμ, Bullring 
Open Market.
Από την επίθεση τραυ-
ματίστηκαν σοβαρά δύο 

έφηβοι και μεταφέρθηκαν 
εσπευσμένα στο νοσοκο-
μείο. Η αστυνομία έφτασε 
στο σημείο, έπειτα από 
κλήση που δέχτηκε για 
μια «αναταραχή».
Προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν ακόμα πληροφορίες 

για τον δράστη, ούτε για 
το κίνητρο της επίθεσης.
Από την αστυνομία των 
West Midlands Police εκ-
δόθηκε η παρακάτω ανα-
κοίνωση: «Αστυνομικοί 
κλήθηκαν να πάνε σε μια 
αναταραχή που προκλή-

θηκε στο Bullring. Δύο 
άνθρωποι έχουν τραυ-
ματιστεί και έχουν μετα-
φερθεί στο νοσοκομείο, 
ωστόσο τα τραύματά τους 
δεν φαίνεται να είναι 
απειλητικά για τη ζωή 
τους.

Γαλλία: «Πλήγμα» για τις επιχειρήσεις 
η συνεχιζόμενη απεργία

Ρουμανία: Δέκα 
τραυματίες από 
σύγκρουση τρένων 
στο Βουκουρέστι
Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν 
από τη μετωπική σύγκρουση μιας 
επιβατικής αμαξοστοιχίας με ένα 
τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων 
την Τετάρτη  κοντά στο Βουκουρέ-
στι, σύμφωνα με την τοπική υπη-
ρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ο 
μηχανοδηγός της εμπορικής αμα-
ξοστοιχίας και ένας εργαζόμενος 
στο επιβατικό τρένο. Η κατάσταση 
τους πάντως δεν εμπνέει ανησυ-
χία. Λόγω του ατυχήματος, διακό-
πηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή 
Βουκουρέστι-Νότιο Πλοέστι και 
στις δύο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, 
τα δύο τρένα εκτροχιάστηκαν 
στον σταθμό του Πλοέστι όταν 
το εμπορικό αγνόησε το σήμα να 
σταματήσει και συγκρούστηκε με 
το επιβατικό.


