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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 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.  

 
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

Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

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.

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" 

ΚΥΠΡΟΣ
Υπερψηφίστηκαν από 
την Κυπριακή Βουλή τα 
νομοσχέδια για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια 
Η έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βου-
λής των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμους 
πέντε νομοσχέδια και ενέκρινε ένα κανο-
νισμό για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια 
(ΜΕΔ) Η Βουλή ενέκρινε επίσης την κυβερ-
νητική εγγύηση για τη συμφωνία απορρόφη-
σης των εργασιών της Συνεργατικής Κυπρι-
ακής Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα. 
Ψήφισε επίσης ομόφωνα σε νόμο την πρό-
ταση νόμου που κατατέθηκε από την Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και θα 
ρυθμίζει την επ΄ αόριστον προστασία των εγ-
γυητών για δανειολήπτες που εμπίπτουν στις 
πρόνοιες του νόμου για την αφερεγγυότητα 
για συμβάσεις που συνήφθησαν ή θα συνα-
φθούν μέχρι την ψήφιση του νόμου. Επιπλέ-
ον ψήφισε σε νόμους τις προτάσεις νόμου 
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου που ρυθμί-
ζουν το ενδιάμεσο καθεστώς της ΣΚΤ από τη 
στιγμή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
της μέχρι τη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων 
της και την παροχή ρευστότητας στη ΣΚΤ από 
την Ελληνική Τράπεζα μέχρι την απορρόφη-
ση των εργασιών της. Η Ολομέλεια, κυρίως 
με τις αντίθετες ψήφους των 28 Βουλευτών 
των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, καταψήφισε 
όλες τις τροπολογίες επί των κυβερνητικών 
νομοθετημάτων.

Παρ' ολίγον τραγωδία από κατάρρευση μπαλκονιού
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, όταν ανεμοστρό-
βιλος έπληξε την Κυριακή το απόγευμα την εντός των 
τειχών Λευκωσία.  Μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά 
για να σηκώσουν στην κυριολεξία μπαλκόνι από τον 
δεύτερο όροφο υποστατικού, το οποίο λειτουργούσε 
ως εργοστάσιο εδώ και τέσσερις δεκαετίες. 
Το πετρόκτιστο μπαλκόνι κατέρρευσε, και τα συ-
ντρίμια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο το οποίο ήταν 
σταθμευμένο εντός της οικοδομής. Το αλουμινένιο 
στέγαστρο εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε σε γειτο-

νικό γκαράζ, προκαλώντας υλικές ζημιές. 
Υποδεικνύοντας τις ζημιές στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο 
ιδιοκτήτης του εργοστασίου και ενοικιαστής του υπο-
στατικού, ανέφερε ότι μέσα σε τρία δευτερόλεπτα κα-
ταστράφηκε η δουλειά του. Χαρακτηριστικά ανέφερε 
ότι ευτυχώς εκείνη την στιγμή δεν περνούσε κανείς 
κάτω από το κτήριο, γιατί σήμερα δεν θα μιλούσαμε 
απλά για υλικές ζημιές. 
Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία προς 
αποφυγήν τραυματισμών. 

Η Κύπρος ενεργοποίησε το σχέσιο “Νέαρχος” για 
μεταφορά στο νοσοκομείο μέλους πληρώματος

Τ
ο Εθνικό Σχέδιο Έρευνας Διάσωσης «ΝΕ-
ΑΡΧΟΣ» ενεργοποίησε το απόγευμα της 
Δευτέρας η Κυπριακή Δημοκρατία για μετα-
φορά στο νοσοκομείο μέλους πληρώματος 

εμπορικού πλοίου στην Πόλη Χρυσοχούς. Σε ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Αμυνας αναφέρεται ότι το 
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνα-
κας έλαβε επείγουσα κλήση στις 15:52 λόγω ασθέ-
νειας ενός μέλους του πληρώματος του εμπορικού 
πλοίου M/V DANA TRADER, που βρισκόταν αγκυ-
ροβολημένο στον κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς. 
Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε άμεσα το Εθνικό Σχέδιο 
Έρευνας Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», αποστέλλοντας 
σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας του 
Σταθμού στο Λατσί, με τη συνοδεία νοσηλευτικού 
προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. Ο ασθενής με-
ταφέρθηκε αρχικά στο Λιμάνακι Λατσιού και ακο-
λούθως παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για την μετα-

φορά του στο Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς, 
όπου κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Για το 
συμβάν ενημερώθηκε το Τμήμα Προξενικών Υπο-
θέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου 
να ενημερωθούν αρμοδίως οι οικείοι του ασθενούς, 
αφού πρόκειται για ξένο Υπήκοο.


