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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.

Π
ροβάδισμα της Νέας Δημοκρατί-
ας με 6,6% καταγράφει νέα δη-
μοσκόπηση 6 ημέρες πριν τις 
εκλογές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πανελλα-
δική έρευνα της Rass που διενεργήθηκε 
από 8 έως 11 Μαΐου για λογαριασμό του 
Action 24, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 
30,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24,2%, το ΠΑΣΟΚ 
9,8%, το ΚΚΕ 7,7%, το ΜέΡΑ25 3,2% και 
η Ελληνική λύση 2,7%.
Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται στο 
2,1%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 
9,9% δεν έχει αποφασίσει ακόμη.
Στην παράσταση νίκης, το 71,1% θεωρεί 
ότι η ΝΔ θα είναι νικήτρια στις κάλπες 
της 21ης Μαΐου. 
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την 
πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
προηγείται με 24,1% έναντι του Αλέξη 
Τσίπρα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημοτικό-
τητα των πολιτικών αρχηγών, τη δεύ-
τερη θέση καταλαμβάνει ο Δημήτρης 
Κουτσούμπας με 31,1%, έναντι 29,8% 
του Αλέξη Τσίπρα που κατατάσσεται 
τρίτος. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλά-
κης με 28,4%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 
17,8% και τελευταίος ο Κυριάκος Βελό-
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Προβάδισμα ΝΔ με 6,6% και πεντακομματική 
Βουλή - Τι θέλουν οι πολίτες από το ΠΑΣΟΚ 

πουλος με 12,5%. 
Τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε περί-
πτωση μη αυτοδύναμης κυβέρνησης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν οι απα-
ντήσεις των πολιτών στο πώς πρέπει 
να αντιδράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το 
βράδυ των εκλογών, σε περίπτωση που 
δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Το 27,9% προτιμά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να 
μη συναινέσει και η χώρα να πάει σε δεύ-
τερος εκλογές. Το 27,2% θέλει να δώσει 
ψήφο εμπιστοσύνης αν πρώτο κόμμα εί-
ναι η ΝΔ και να μπει στην κυβέρνηση. 

ΕΛΛΑΔΑ

Σε περίπτωση που στην πρώτη θέση βρε-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το 21,1% προτείνει πάλι 
ψήφο εμπιστοσύνης και συμμετοχή του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην κυβέρνηση.
Ένα 11% προτείνει να δώσει ψήφο ανο-
χής στο πρώτο κόμμα χωρίς να μπει στην 
κυβέρνηση και το 12,8% δεν απαντά. 
Τέλος, στο ερώτημα πώς κρίνουν οι ψη-
φοφόροι το εκλογικό μπλόκο στο κόμμα 
του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, το 
69,3% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί 
με τον αποκλεισμό, σε αντίθεση με το 
26,3% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. 


