
WEDNESDAY 3 FEBRUARY 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΚΥΠΡΟΣ

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 
N.S.W. 2200 AUSTRALIA

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 
Mobile: 0416066138

Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ
×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá
Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 
ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ
152.325Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville
  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888
Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.auÌé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò  ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

WEDNESDAY 3 FEBRUARY 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣ

Αναστέλλουν τα απεργιακά μέτρα οι γιατροί Ετσι αποπειράθηκαν να  
απαγάγουν 4χρονο παιδίΑ

ρση των απεργιακών μέ-
τρων αποφάσισε σήμερα 
ο κλάδος Ιατρών Κύπρου, 
μετά και την απόφαση της 

Επιτροπής Οικονομικών της Βου-
λής για αναστολή της προώθησης 
του σχεδίου του ορίου αφυπηρέτη-
σης στο 68ον έτος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΔΥ
Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. και ο κλάδος Ιατρών 
της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ενημερώθηκαν 
για την αναστολή  συζήτησης του 
θέματος  επέκτασης του ορίου αφυ-
πηρέτησης στο 68ον  έτος, στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Βου-
λής και την αναστολή προώθησης 
του στην ολομέλεια της Βουλής. 

Μετά από έντονο προβληματισμό 
και ως ένδειξη καλής θέλησης, με 
μοναδικό γνώμονα το καλώς νο-
ούμενο συμφέρον των ασθενών 
μας, αναστέλλουμε στην παρούσα 
φάση τα μέτρα και καλούμε τους 
συναδέλφους αύριο 2 Φεβρουαρί-
ου 2016 να προσέλθουν κανονικά 
στους χώρους εργασίας τους.
Η ΠΑΣΥΚΙ και ο κλάδος ιατρών 
ΠΑΣΥΔΥ  θέλουν να πιστεύουν 
ότι δεν θα βρεθούν στην δύσκολη 
θέση να επαναφέρουν τα δυναμικά 
μέτρα για το συγκεκριμένο θέμα.
Οι Ιατροί του Δημοσίου, ενωμένοι 
θα επιδιώξουν συνάντηση με τους 
αρμοδίους φορείς, τα κόμματα και 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζη-

τώντας άμεση επίλυση των πολλα-
πλών θεμάτων που ταλανίζουν τον 
τομέα της υγείας τα οποία έχουν 
άμεση αντανάκλαση στην παροχή 
ποιοτικής φροντίδας υγείας προς 
τους ασθενείς, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους επαγγελματίες υγείας.
Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. και ο κλάδος Ιατρών 
της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ευχαριστεί όλους 
όσους στηρίζουν τις προσπάθειες 
τους για την μη επέκταση του ορίου 
συνταξιοδότησης στο 68 έτος, τον 
Υπουργό Υγείας, τα κόμματα και 
τους συναδέλφους. Ιδιαίτερα ευχα-
ριστούμε τους ασθενείς μας για την 
κατανόηση που επέδειξαν σε τυχόν 
ταλαιπωρία που προκαλέσαμε.

Η σύλληψη των τριών μεγαλόσωμων Νορ-
βηγών, ηλικίας 29, 40 και 60 ετών  έγινε 
στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου μετά 
από συντονισμένη επιχείρηση.
Οι πληροφορίες τους ήθελαν να πηγαινο-
έρχονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες 
περιοχές και να σχεδιάζουν την απαγωγή 
του κοριτσιού, κάτι που φαίνεται να επιβε-
βαιώθηκε από τους χάρτες που εντοπίστη-
καν στο όχημα τους και στους οποίους ήταν 
σημειωμένα το σπίτι της Ελληνοκύπριας 
μητέρας του κοριτσιού, το νηπιαγωγείο στο 
οποίο φοιτά η ανήλικη, αλλά και διάφορες 
διαδρομές που θα μπορούσε να ακολουθή-
σει κάποιος για να καταλήξει στα οδοφράγ-
ματα και τα κατεχόμενα. 
Οι τρεις ύποπτοι της πρωτοφανούς υπόθε-
σης, οδηγήθηκαν το πρωί στο Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας.
Ανακρινόμενοι αρνήθηκαν τα περί σχεδίου 
απαγωγής του κοριτσιού και προέβαλαν δι-
άφορους ισχυρισμούς οι οποίοι και διερευ-
νώνται.
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Την απαγωγή κοριτσιού ηλι-
κίας τεσσάρων ετών, από τρεις 
Νορβηγούς, οι οποίοι φαίνεται 
να στρατολογήθηκαν από τον 
πατέρα της ανήλικης, απέτρε-
ψε η Αστυνομία

Εκστρατεία με τίτλο «Cyprus Peace Challenge» ξε-
κίνησαν Ε/κ και Τ/κ νέοι, στην οποία αναμένεται 
να συμμετάσχουν και οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων 
στην Κύπρο, γράφει σήμερα η εφημερίδα Μιλλιέτ. 
Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, νέοι και από 
τις δύο πλευρές εξηγούν γιατί επιθυμούν ειρήνη 
στην Κύπρο το 2016. Η αλυσίδα ξεκινά με μονό-
λεπτα φιλμάκια τα οποία δημοσιεύονται μέσω των 
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Την κίνηση αυτή 
ξεκίνησε στην τ/κ πλευρά το Κόμμα Κοινοτικής Δη-
μοκρατίας (TDP) που στηρίζει τον Μουσταφά Ακι-
ντζί και στην τ/κ πλευρά ο ΔΗΣΥ, ενώ τις επόμενες 

ημέρες αναμένεται και οι δύο ηγέτες να `προκαλέ-
σουν` ο ένας τον άλλο με φιλμάκια, όπως γράφει η 
εφημερίδα. «Ξεκινήσαμε αυτή την εκστρατεία λόγω 
της επιθυμίας μας για ειρήνη. Στόχος μας να κινητο-
ποιήσουμε τους νέους για την ειρήνη», δήλωσε στη 
Μιλλιέτ ο Ρεντίφ Εκιντζί του TDP, προσθέτοντας ότι 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τους Ε/κ και 
από τους Τ/κ νέους. «Αυτό το ενδιαφέρον θα δια-
λύσει τις προκαταλήψεις μεταξύ των δύο πλευρών 
λαμβάνοντας θετικά αποτελέσματα στα δημοψηφί-
σματα και θα ιδρύσουμε ένα μέλλον σταθερό που να 
οδηγεί στην ειρήνη», ανέφερε.

Μιλλιέτ: Εκστρατεία ‘Cyprus Peace Challenge’ ξεκίνησαν Ε/κ και Τ/κ


