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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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Ο 
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρι-
σε την Τετάρτη «απολύτως 
απαράδεκτο» το ειρηνευτι-

κό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που 
παρουσίασε την Τρίτη, ο Αμερικα-
νός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το 
οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην 
Ιερουσαλήμ ως «την αδιαίρετη πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ».
«Η Ιερουσαλήμ είναι ιερή για τους μου-
σουλμάνους. Το σχέδιο που προβλέπει 
να δοθεί η Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ εί-
ναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε ο 

Ερντογάν, όπως μετέδωσε το πρακτο-
ρείο Anadolu. «Είναι ένα σχέδιο που 
έχει στόχο να νομιμοποιήσει την ισρα-
ηλινή κατοχή», κατήγγειλε.
Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει επίσης 
την προσάρτηση περιοχών της Δυτικής 
Όχθης από το Ισραήλ, κάτι που χαρο-
ποίησε ιδιαίτερα τους Ισραηλινούς, 
αλλά προκάλεσε την οργή των Παλαι-
στίνιων. Μεταξύ των πολλών ευαίσθη-
των ζητημάτων στα οποία αναφέρεται 
το σχέδιο είναι και η προσάρτηση από 
το Ισραήλ εβραϊκών οικισμών που δη-
μιουργήθηκαν στην κατεχόμενη Δυτι-

κή Όχθη μετά το 1967, κυρίως στην 
κοιλάδα του Ιορδάνη, η οποία προβλέ-
πεται να γίνει το ανατολικό σύνορο του 
Ισραήλ.
«Το σχέδιο αυτό έχει στόχο να επιβάλει 
στους Παλαιστίνιους ένα ακόμη τετελε-
σμένο», κατήγγειλε ο Τούρκος πρόε-
δρος.
«Ακόμη κι αν κάποιες αραβικές χώρες 
τους γυρίσουν την πλάτη, εμείς θα εξα-
κολουθήσουμε να απευθυνόμαστε στους 
διεθνείς θεσμούς για να υπερασπιστού-
με τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και 
της Ιερουσαλήμ», πρόσθεσε. 

Η McDonald’s έκλεισε «εκατοντάδες» φαστ-φουντ στην επαρχία Χουμπέι
Η εταιρεία McDonald’s ανακοίνωσε 
την Τετάρτη ότι έκλεισε «εκατοντάδες» 
εστιατόριά της στην επαρχία Χουμπέι 
της Κίνας, η οποία βρίσκεται στο επί-
κεντρο της επιδημίας του νέου κορο-
ναϊού. Διευκρίνισε όμως ότι περίπου 
3.000 φαστ-φουντ παραμένουν ανοι-
χτά σε όλη τη χώρα.
Η κατάσταση παραμένει «ρευστή και 
ανησυχητική», ανέφερε εκπρόσωπος 
του ομίλου σε τηλεφωνική συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε, με την ευκαι-
ρία της παρουσίασης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Για να προληφθεί και να ελεγχθεί η 
επιδημία, η McDonald’s έχει συγκρο-
τήσει μια ομάδα εργασίας. Βασικός 
στόχος της είναι να εξετάσει τον τρό-
πο λειτουργίας στις κουζίνες των φαστ-
φουντ αλλά και τη διανομή γευμάτων 
στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκομεί-
ων. Ο όμιλος θεωρεί ότι οι οικονομι-
κές επιπτώσεις θα παραμείνουν «αρκε-
τά περιορισμένες», εφόσον η επιδημία 
δεν επεκταθεί εκτός της Κίνας. Η Κίνα 
φιλοξενεί το 9% των φαστ-φουντ της 

εταιρείας, αλλά η αγορά της αντιπρο-
σωπεύει μόνο το 4-5% των παγκόσμι-
ων πωλήσεων. 
Την Τρίτη η αμερικανική αλυσίδα 
Starbucks είχε επίσης ανακοινώσει ότι 
έκλεισε περισσότερα από τα μισά κα-
ταστήματά της στην Κίνα. Η αγορά της 
Κίνας αντιπροσωπεύει το 10% του πα-
γκόσμιου κύκλου εργασιών του ομίλου 
και οι επιπτώσεις «θα εξαρτηθούν από 
το διάστημα που θα παραμείνουν κλει-
στά τα καταστήματα», εξήγησε ο γενικός 
διευθυντής της, Κέβιν Τζόνσον.

Ερντογάν: Απολύτως απαράδεκτο το 
σχέδιο Τραμπ για το Μεσανατολικό

Η Μόσχα απαντά στις 
καταγγελίες Ερντογάν: 
Τηρούμε τις δεσμεύσεις 
μας στη Συρία
Η Ρωσία είναι προσηλωμένη στην 
εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει στη Συρία, ήταν η απάντηση 
του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών 
στις καταγγελίες του Τούρκου προέ-
δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφω-
να με τις οποίες η Ρωσία δεν σέβεται 
τις συμφωνίες που έχει υπογράψει 
αναφορικά με τη βορειοδυτική Συρία.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε 
μια λιτή ανακοίνωση του, την οποία 
μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο TASS , δηλώνει ότι « η Ρωσία 
είναι προσηλωμένη στην αυστηρή τή-
ρηση των δεσμεύσεων που έχει ανα-
λάβει».
«Με τη Ρωσία υπογράψαμε συμ-
φωνίες (…) Αν η Ρωσία σέβεται τις 
συμφωνίες αυτές, τότε θα κάνουμε 
το ίδιο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, 
η Ρωσία δεν τις σέβεται», δήλωσε ο 
Ερντογάν, όπως μετέδωσε το πρακτο-
ρείο Anadolu. Η σπάνια αυτή κριτική 
του Τούρκου προέδρου προς τη Ρω-
σία έγινε μετά την ανακατάληψη από 
τον συριακό στρατό της Μααρέτ αλ 
Νούμαν, μιας στρατηγικής σημασίας 
πόλης στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρί-
ας, έπειτα από μήνες βομβαρδισμών.

PLATIRACHOS


