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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 της ιστοσελίδας µας https://platpub.com

ή απευθείας από το Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
http://platpub.com:8000/stream.m3u

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, Mobile: 0416066138

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.  

  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
Διαθέτουμε  νέα ραδιόφωνα για όσους επιθυμούν να 
παρακολουθούν τα προγράμματα πέντε εικοσιτετράωρων 
ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών που υπάρχουν στο 
Σύδνευ. Εύκολο στη χρήση του, με καθαρό ήχο, ασύρματο, 
και μεταφέρεται παντού. Μπορείτε να το έχετε μαζί σας 
στον κήπο, στη βόλτα σας ή όπου αλλού θέλετε, για να μη 
χάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές.

ΝΕΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200 Tel.:  97073408, Mobile: 0416066138

Παρακολουθείτε καθημερνά στο σταθμό μας τον 
Σάββα Καλεντερίδη (Τρίτη-Σάββατο στις 11 το πρωί

και Κυριακή Δευτέρα στις 12) σε μια λεπτομερή
ανάλυση όλων όσα γίνονται στον κόσμο

και τον Γιώργο Σαχίνη στην καλύτερη εκπομπή της 
Ελληνικής τηλεόασης «Αντιθέσεις»

κάθε Δευτέρα στις 9 το πρωί.
Σύντομα θα προγραμματίσουμε να ακούγονται 

και οι ραδιοφωνικές του εκπομπές.

«Ο 
πατέρας μου στη διαθή-
κη του μου έδωσε ένα 
μόνο πράγμα, το όνο-
μά του. Το έργο του και 

η ιστορία του ανήκουν στον ελληνικό 
λαό και στην ελληνική ιστορία», τόνισε 
ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφι-
ος βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ –ΚΙ-
ΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Αναφορικά με 
τη μεγάλη κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ με 
αφορμή τον Ανδρέα Παπανδρέου και την 
παρακαταθήκη του, σημείωσε  «Ο πατέ-
ρας μου στη διαθήκη του μου έδωσε ένα 
μόνο πράγμα, το όνομά του. Μεγάλη τιμή. 
Αλλά το έργο του και η ιστορία του ούτε 
σε μένα ανήκουν, σε κανένα δεν ανήκουν, 
ανήκουν στον ελληνικό λαό και στην ελ-
ληνική ιστορία. Και έχουμε μια περίεργη 
σχέση με την ιστορία που πολλές φορές 
προσπαθούμε να οικειοποιηθούμε σύμ-
βολα όπως τον Παρθενώνα, τη σημαία, 
τους αγωνιστές μας, ενώ θα έπρεπε να 
ανακαλύπτουμε και να διδασκόμαστε την 
ιστορία. Και αν θέλουμε να διδαχθούμε 
και να τιμήσουμε την ιστορία του Ανδρέα 
Παπανδρέου, θα πρέπει να δούμε ποιοι 
είναι οι αγώνες του. Ο Ανδρέας Παπαν-

Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου 
έφερε, ώστε να 
βιώσει η Ελ-
λάδα για πρώ-
τη φορά, μια 
Αριστερά βαθιά 
δημοκρατική, 
μακριά από 
ιδεοληψίες, 
δογματισμούς, 
συγκεντρωτι-
σμούς

Γιώργος Παπανδρέου: Ο Ανδρέας ανήκει 
στην ιστορία, δεν πίστευε σε σωτήρες

δρέου έφερε, ώστε να βιώσει η Ελλάδα 
για πρώτη φορά, μια Αριστερά βαθιά δη-
μοκρατική, μακριά από ιδεοληψίες, δογ-
ματισμούς, συγκεντρωτισμούς, μακριά 
από τη λογική ότι υπάρχει μια αριστερά 

αυθεντία λαϊκισμού, ή αυταρχισμού που 
ξέρει όλες τις λύσεις. Ήρθε με μια λογική 
ότι είναι ο λαός που πρέπει να έχει τον 
λόγο. Και μάλιστα δεν μου αρέσει και η 
λογική ότι ο Αντρέας είναι ο σωτήρας τον 
οποίο πρέπει να μιμηθούμε. Δεν πίστευε 
σε σωτήρες ο Ανδρέας, ούτε θα πρέπει 
να πιστέψουμε. Ο Ανδρέας κατάφερε να 
απελευθερώσει δυνάμεις του ελληνισμού. 
Εκατομμύρια κόσμος που πίστεψαν, αλλά 
δεν πίστεψαν απλώς σε ένα πρόσωπο, 
πίστεψαν στην απελευθέρωση και στις 
δυνατότητες του ελληνικού λαού. Δηλαδή 
κατάφερε να δώσει ελπίδα, αισιοδοξία, 
αυτοπεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί. Ότι 
μπορούμε να κάνουμε αλλαγές και αυτό 
πιστεύω ενόχλησε και την παραδοσιακή 
Αριστερά. Προφανώς και τα κατεστημέ-
να και τη Δεξιά. Βεβαίως υπήρξε και το 
βρώμικο 89 διότι ουσιαστικά έσπασε την 
αντίληψη των κατεστημένων που θέλουν 
να ελέγξουν και βλέπουν την εξουσία ως 
λάφυρο. Αυτό ήταν που έφερε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, μια αυτοπεποίθηση ότι η 
Ελλάδα μπορεί. Και αυτό είναι, πιστεύω 
το πρόταγμα και διακύβευμα και αυτών 
των εκλογών. Επιτέλους να φύγουμε από 
την αντίληψη ότι το κράτος είναι λάφυρο».

ΕΛΛΑΔΑ


