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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:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 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.
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Δέσμευσή μας είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ήθος, 

εχεμύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 
Προτεραιότητά μας είναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυμίες σας 

και να προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε στο έπακρο. 
Η μακρόχρονη πορεία και εμπειρία μας έχει προσφέρει βαθειά γνώση της αγοράς 

και των μυστικών της επιτυχημένης πώλησης και διαπραγματεύσεων 
ώστε να εγγυόμαστε το αποτέλεσμα. 
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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.  
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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
1η συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας
Ως μια από τις κορυφαίες και πιο σημαντικές προτε-
ραιότητες της κυβέρνησης, χαρακτήρισε ο υπουργός 
Οικονομικών το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για την 
Έρευνα και Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, μέσα 
από την σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας 
και Καινοτομίας.
Μιλώντας μετά την πρώτη συνεδρία του εννεαμελούς 
Συμβουλίου, όπου συμμετείχε στο εναρκτήριο μέρος, 
ο Χάρης Γεωργιάδης, τόνισε πως ρόλος και αποστολή 
του είναι η διεύρυνση της παραγωγικής τάξης, που θα 
διασφαλίζει σε βάθος χρόνου μια βιώσιμη οικονομι-
κή ανάπτυξη, μέσα από εισηγήσεις και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, στο δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα, σε στενή συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα και την πανεπιστημιακή κοινότητα. 
«Αυτό που τώρα πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς να 
προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, όχι μόνο στο 
κράτος, αλλά και στην οικονομία μας» δήλωσε ο Υπ. 
Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδη. 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας, Φίλιππο Πατσαλή, στις 
πρώτες δράσεις του συμβουλίου θα είναι ο καθορι-
σμός ενός οργανογράμματος, που θα συνδέει όλο τον 
παραγωγικό ιστό ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Όπως είπε ο κ. Πατσαλή «Αυτοί οι δύο πυλώνες θα 
συνεργαστούν και θα μετατρέψουν την καινούργια 
γνώση σε τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και σε προϊ-
όντα υψηλής τεχνολογίας, θα αποτελέσουν προτεραι-
ότητα αυτής της νέας στρατηγικής.» 
Το στρατηγικό πλάνο συνεργασίας, κατέληξε, προ-
βλέπει τον συντονισμό μεταξύ Πανεπιστημίων, Ιδρυ-
μάτων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. 

Πολλές και σημαντικές οι δράσεις, για το 2019,  
του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Ελλάδας – Κύπρου

Σ
τα μελλοντικά σχέδια 
του Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου – 
Ελλάδας για το 2019 

αλλά και στις προσπάθειες για 
την ακτοπλοϊκής σύνδεση Κύ-
πρου – Ελλάδας αναφέρθηκε 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, 
Ιωσήφ Ιωσήφ, στο Ετήσιο 
Επιχειρηματικό Δείπνο που 
πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 
όπως κάθε χρόνο, ο Σύνδε-
σμος, που είναι υπό την αιγίδα 
του ΚΕΒΕ, βράβευσε δύο εται-
ρείες μέλη του, μια από την Κύ-
προ και μία από την Ελλάδα. 
Οι εταιρείες που βραβεύτηκαν 
φέτος ήταν η Alpha Bank και ο 
Όμιλος Louis. Τα βραβεία επέ-
δωσαν ο Πρόεδρος της Βου-
λής Δημήτρης Συλλούρης και 
ο Πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας 
Φωτόπουλος. Σε ομιλία του ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιω-
σήφ Ιωσήφ αναφέρθηκε στη 
δράση του, ενημερώνοντας 
τους παρευρισκόμενους για 
την επιχειρηματική αποστολή 
στη Θεσσαλονίκη και τις επα-
φές με την Υπουργό Βορείου 
Ελλάδας, το Δημαρχείο Θεσ-

σαλονίκης και τα Επιμελητή-
ρια και οικονομικούς φορείς 
της Βορείου Ελλάδας. Ακόμα 
αναφέρθηκε στις προσπάθει-
ες του Συνδέσμου για την επί-
τευξη του στόχου καθιέρωσης 
ακτοπλοϊκής γραμμής Κύπρου 
– Ελλάδας. Τέλος, αναφέρθη-
κε στα μελλοντικά σχέδια του 
Συνδέσμου για το 2019 που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλ-
λων επιχειρηματική αποστο-
λή στην Αθήνα για επαφές με 
την Ελληνική κυβέρνηση και 
τα Επιμελητήρια Αθηνών και 

Πειραιά. Στη συνέχεια, οι πα-
ρευρεθέντες απόλαυσαν εδέ-
σματα από κυπριακή και ελλη-
νική κουζίνα και διασκέδασαν 
με τους καλλιτέχνες Κώστα 
Χατζημηνά, Γεωργία Δασκαλά-
κη και Αντώνη Βεκρή, που ήρ-
θαν ειδικά από την Αθήνα για 
το Επιχειρηματικό Δείπνο του 
Συνδέσμου. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε επίσης ο Αντι-
πρόεδρος του ΚΕΒΕ Γιώργος 
Μαυρουδής και πολλοί επιχει-
ρηματίες μέλη του Συνδέσμου.


