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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 
γερουσιαστής Μπέρνι Σά-
ντερς πήρε ευρύ προβάδισμα 
στην κούρσα για το χρίσμα 
του Δημοκρατικού Κόμμα-

τος, καθώς προηγείται με μεγάλη δι-
αφορά του πρώην αντιπροέδρου των 
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του δισεκα-
τομμυριούχου Μάικλ Μπλούμπεργκ, 
σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που 
δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.
Ενισχυμένος από τις επιδόσεις του 
στις προκριματικές εκλογές της Άιο-
βα και του Νιου Χαμσάιρ, ο Σάντερς 
συγκεντρώνει ποσοστό 32% στην 
πρόθεση ψήφου μεταξύ των Δημο-
κρατικών ψηφοφόρων τον Φεβρου-
άριο, κερδίζοντας 9 ποσοστιαίες μο-
νάδες από τον Ιανουάριο, σύμφωνα 

με τη μηνιαία δημοσκόπηση των 
Washington Post-ABC.
Στον αντίποδα, ο Τζο Μπάιντεν, που 
βρισκόταν στην κορυφή τον προη-
γούμενο μήνα, είδε τα ποσοστά του 
να κατακρημνίζονται και να χάνει 
16%, με αποτέλεσμα να βρίσκεται 
στη δεύτερη θέση εξασφαλίζοντας το 
16% στην πρόθεση ψήφου.
Στην τρίτη θέση, ο πρώην δήμαρ-
χος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλού-
μπεργκ έχει ποσοστό 14%, ενώ τον 
ακολουθεί η γερουσιάστρια Ελίζα-
μπεθ Ουόρεν με 12%.
Ο Πιτ Μπούτιτζετζ, που κατέγραψε 
καλές επιδόσεις στις εκλογές της Άι-
οβα και του Νιου Χαμσάιρ, λαμβάνει 
8% στην πρόθεση ψήφου.

Η δημοσκόπηση είδε το φως της δημο-
σιότητας λίγες ώρες πριν από την ανα-
μέτρηση που οργανώνεται στην πολι-
τεία της Νεβάδα κι όπου οι ψηφοφόροι 
των Δημοκρατικών θα αποφασίσουν 
το Σάββατο για το χρίσμα. Θα είναι 
η πρώτη τηλεμαχία της προεκλογικής 
αυτής εκστρατείας του δισεκατομμυ-
ριούχου Μάικλ Μπλούμπεργκ, τον 
οποίο κατηγορούν οι αντίπαλοί του ότι 
«αγόρασε» τη θέση του στην κούρσα 
για τον προεδρικό θώκο. Η δημοσκό-
πηση των Washington Post-ABC News 
έχει περιθώριο λάθους +-6% και διε-
νεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα 408 ψηφοφόρων του Δημοκρατι-
κού Κόμματος και ψηφοφόρων που 
τείνουν προς το Δημοκρατικό Κόμμα. 

PLATIRACHOS

Γερμανία: Εγκρίθηκε η εισαγωγή κατώτατης σύνταξης
Την έγκριση του υπουργικού συμ-
βουλίου έλαβε την Τετάρτη το σχέδιο 
νόμου για την εισαγωγή κατώτατης 
σύνταξης στην Γερμανία, ενός μέτρου 
εμβληματικής σημασίας για το Σοσιαλ-
δημοκρατικό Κόμμα (SPD).
Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 
το 2021 και θα ευνοήσει περίπου 1,3 

εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους οι 
οποίοι έχουν τουλάχιστον 33 χρόνια 
εργασίας.
Για την επιπλέον σύνταξη θα τεθούν 
εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα 
οποία το πλήρες ποσό θα λαμβάνουν 
όσοι έχουν ατομικό μηνιαίο εισόδημα 
έως 1.250 ευρώ ή ως ζευγάρια έως 

1.950 ευρώ. Η χρηματοδότηση του 
μέτρου, το οποίο θα έχει κόστος 1,3 
δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, πα-
ραμένει ωστόσο γρίφος για την κυβέρ-
νηση, η οποία ήλπιζε ότι θα είχε τεθεί 
εγκαίρως σε ισχύ ο ευρωπαϊκός φόρος 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τον 
οποίο προωθεί το Βερολίνο.

ΗΠΑ: Στα ύψη ο Σάντερς ενόψει των 
προκριματικών των Δημοκρατικών

Υεμένη: Οκτώ νεκροί 
από έκρηξη νάρκης
Ένα από τα οχήματα της αυτοκινη-
τοπομπής του υπουργού Άμυνας της 
Υεμένης έπεσε σε νάρκη και οκτώ 
από τους σωματοφύλακές του σκοτώ-
θηκαν από την έκρηξη, στα ανατολικά 
της πρωτεύουσας Σαναά, όπως έγινε 
γνωστό από πηγή του υπουργείου.
Ο υπουργός, στρατηγός Μοχάμεντ Άλι 
αλ Μαγκντάσι, επέβαινε σε άλλο αυτο-
κίνητο και δεν έπαθε το παραμικρό.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην 
επαρχία Μαρίμπ, ένα από τα κυριό-
τερα μέτωπα του πολέμου που σπα-
ράσσει από το 2014 την Υεμένη, με-
ταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και 
των ανταρτών Χούθι. Η περιοχή αυτή 
ελέγχεται εν μέρει από τους αντάρτες, 
όμως η πρωτεύουσα της επαρχίας εί-
ναι στα χέρια της κεντρικής κυβέρνη-
σης. Σε πολλές περιοχές της Υεμένης 
υπάρχουν διάσπαρτες χιλιάδες νάρ-
κες κατά προσωπικού και πέρσι οι αρ-
χές ανέφεραν ότι από εκρήξεις έχουν 
σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι. Σύμφω-
να με διάφορους ανθρωπιστικούς 
οργανισμούς, ο πόλεμος στην Υεμένη 
έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χι-
λιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά 
τους αμάχους. Περίπου 24 εκατομμύ-
ρια, δηλαδή τα δύο τρίτα του πληθυ-
σμού, χρειάζονται ανθρωπιστική βοή-
θεια, όπως εκτιμά ο ΟΗΕ.


