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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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Δ
εκάδες μαϊμούδες έχασαν τη ζωή τους από τη 
φωτιά που εκδηλώθηκε σε έναν ζωολογικό κήπο 
στη γερμανική πόλη Κρέφελντ και είχε ως αποτέ-
λεσμα να καταστραφεί ο χώρος ολοσχερώς.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, που σύμ-
φωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης προκλήθηκε από πυρο-
τεχνήματα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας και άφησε 
πίσω της νεκρά περισσότερα από 30 ζώα. Ένας παρακείμε-
νος χώρος όπου βρίσκονται γορίλες παρέμεινε ανέπαφος.
Η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου ευχαρίστησε τις «πο-
λυάριθμες προσφορές βοηθείας», τονίζοντας όμως ότι δεν 
είναι σαφές τι είδους βοήθεια έχει ανάγκη. «Βρισκόμαστε 
ακόμη υπό την επήρρεια σοκ και δεν μπορούμε να πούμε 
ακριβώς αν και πού απαιτείται βοήθεια».
Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πυροτεχνημά-
των στην ΕΕ. Κάθε χρόνο την Παραμονή των Χριστουγέν-

νων εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις του εντυπωσιακού αυτού 
θεάματος κάνουν χρήση πυροτεχνημάτων σε όλη τη χώρα.
Ο ζωολογικός κήπος για μαϊμούδες είχε ανοίξει το 1975 
και με την πάροδο των ετών φιλοξένησε ουρακοτάγκους, 
χιμπατζήδες και γορίλες.

PLATIRACHOS

Ο Τραμπ θα ήταν «πολύ ικανοποιημένος» αν διεξαγόταν δίκη σε 
βάρος του στη Γερουσία, αλλά «δεν τον ενδιαφέρει» το θέμα
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 
θα ήταν «πολύ ικανοποιημένος» εάν 
διεξαγόταν δίκη σε βάρος του στη Γε-
ρουσία μετά την απαγγελία κατηγορι-
ών σε βάρος του από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι 

Δημοκρατικοί, αλλά πρόσθεσε πως 
στην πραγματικότητα δεν τον ενδια-
φέρει.
«Δεν με ενδιαφέρει στην πραγματι-
κότητα. Δεν έχει σημασία. Σε ό,τι με 
αφορά, θα ήμουν πολύ ικανοποιη-
μένος εάν γινόταν δίκη, διότι δεν 

κάναμε τίποτα κακό», είπε ο Τραμπ 
απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους 
στο ιδιόκτητο κλαμπ του στο Μαρ-α-
Λάγκο, στη Φλόριντα, επαναλαμβά-
νοντας για νιοστή φορά πως θεωρεί 
τη δίωξή του «απάτη», πολιτικό τέ-
χνασμα των Δημοκρατικών.

Γερμανία: Δεκάδες μαϊμούδες νεκρές 
από φωτιά σε ζωολογικό κήπο

Μεξικό: Δεκαέξι 
κρατούμενοι 
σκοτώθηκαν σε συμπλοκή 
μέσα σε φυλακή
Συμπλοκή ξέσπασε μέσα σε μια φυ-
λακή της πολιτείας Ζακατέκας στο 
βόρειο Μεξικό, με αποτέλεσμα να 
χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι κρατού-
μενοι και να τραυματιστούν άλλοι 
πέντε.
Η ασφάλεια αναμένεται να ενισχυ-
θεί στις φυλακές της πολιτείας αυ-
τής έπειτα από το περιστατικό που 
εκτυλίχθηκε στη φυλακή Βαρόνιλ, 
το οποίο ξέσπασε περίπου στις 2:30 
μ.μ. τοπική ώρα χθες, Τρίτη.
Ένας κρατούμενος συνελήφθη με 
όπλο στην κατοχή του, ενώ τρία 
ακόμη όπλα καθώς και διαφόρων 
ειδών μαχαίρια βρέθηκαν μέσα στη 
φυλακή. Η κυβέρνηση ξεκίνησε 
έρευνα για να εντοπίσει τους υπεύ-
θυνους της συμπλοκής και να δια-
κριβώσει πώς εισήλθαν τα όπλα στη 
φυλακή.
Το περιστατικό είναι το τελευταίο 
σε μια σειρά ανάλογων επεισοδίων 
που πλήττουν την καλή φήμη που 
έχει στο θέμα της ασφάλειας ο Με-
ξικανός πρόεδρος, Αντρές Μανου-
έλ Λόπες Ομπραδόρ, στον αγώνα 
του κατά της αυξανόμενης βίας στη 
χώρα.


