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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.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells 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

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” τον Αύγουστο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

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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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

Γιατροί από την Ελλάδα ενδιαφέρονται για 
ένταξη στο Γενικό Σχέδιο Υγείας της Κύπρου

Ο 
υπουργός υγείας, Κων-
σταντίνος Ιωάννου, 
δήλωσε ότι υπάρχει 
ενδιαφέρον από για-

τρούς του εξωτερικού, κυρίως 
από την Ελλάδα, για ένταξη στο 
Γενικό Σχέδιο Υγείας, ΓΕΣΥ, 
και αυτό λόγω των ελκυστικών 
όρων απασχόλησης που προ-
σφέρονται.
Ο υπουργός Υγείας, δήλωσε 
ωστόσο, ότι στόχος είναι να 
εγγραφούν στο σχέδιο όσο το 
δυνατό περισσότεροι Κύπριοι 
γιατροί.
Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή 
το άνοιγμα των καταλόγων για 
εγγραφή γιατρών που επιθυ-
μούν να ενταχθούν στο σχέδιο, 
υπό το πρίσμα της άρνησης του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλό-
γου, ΠΙΣ να αποδεχθεί έντα-
ξη των ιδιωτών γιατρών στο 
σχέδιο, με το επιχείρημα ότι ο 
σχεδιασμός και οι όροι απα-
σχόλησης είναι κακοί. Εξ άλ-
λου, ο γενικός διευθυντής του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγεί-
ας, Άθως Τσινωντίδης, είναι να 
εγγραφούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι γιατροί και εξέφρα-
σε αισιοδοξία ότι θα υπάρξει 

ενδιαφέρον από ικανοποιητικό 
αριθμό γιατρών. Ο κ. Τσιτωντί-
δης απέφυγε να απαντήσει σε 
ερώτηση, κατά πόσο ο Παγκύ-
πριος Ιατρικός Σύλλογος έχει 
τη δυνατότητα να παρεμποδίσει 
την εγγραφή γιατρών από την 
Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι με 
βάση το νόμο το αρμόδιο σώμα 
να αξιολογήσει τα προσόντα 
των γιατρών και να τους εγγρά-
ψει στα μητρώα ανά ειδικότητα.
Ο ΠΙΣ, απαντώντας σε δήλωση-
απειλή του Οργανισμού Ασφά-
λισης Υγείας, ότι στην ανάγκη 
θα «εισαγάγει» γιατρούς από την 

Ελλάδα, ανέφερε ότι αν απειλη-
θούν τα συμφέροντα των μελών 
του, θα αρνηθεί να εγγράψει 
ξένους γιατρούς – γεγονός που 
προκάλεσε την αντίδραση κομ-
μάτων που εξέφρασαν πρόθεση 
να αλλάξουν τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας. 
Πάντως, ο κ. Τσιντωνίδης υπέ-
δειξε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή 
οδηγία, η οποία διασφαλίζει 
την ελεύθερη διακίνηση επαγ-
γελματιών, περιλαμβανομένων 
και των γιατρών, εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τρ. Κύπρου εξηγεί για  
κούρεμα και αξιόγραφα
Στον απόηχο των αντιδράσεων και της σύγκρουσης 
στο χώρο της δικαιοσύνης, πηγές από την Τράπεζα 
Κύπρου έδωσαν την Δευτέρα στοιχεία για τις εξώδικες 
διευθετήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει σε σχέση με 
το κούρεμα καταθέσεων, μετοχές και αξιόγραφα. 
Συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει σε 333 εξώδικες δι-
ευθετήσεις, που αφορούν το είκοσι τοις εκατό, του 
συνόλου των αγωγών. Πρακτική και διαδικασία, που 
χαρακτηρίζουν συνήθη και υπό προϋποθέσεις, για την 
διευθέτηση υποθέσεων του 2013, όπως εκείνη του 
Μύρωνα Νικολάτου, προέδρου του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου. 
Σε σχέση με τους κατόχους αξιογράφων, η Τράπεζα 
Κύπρου έχει διευθετήσει εξώδικα, 241 υποθέσεις, που 
επίσης αφορούν συνολικά στο εικοσιδύο τοις εκατό, 
των συνολικών αγωγών. Εκ των οποίων οι 195 υπο-
θέσεις, αφορούν την πρώην Λαική Τράπεζα, σε ποσο-
στό ογδόντα τοις εκατό.
Μάλιστα, σημειώνουν πως πέραν των 333 υποθέσε-
ων, έχουν επίσης διευθετηθεί άλλες 1145 υποθέσεις 
αξιογράφων ή ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό, από τις 
συνολικά 1680 υποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται επι-
λέξιμες για διευθέτηση δανείων που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου και της 
Λαϊκής. Αυτές οι υποθέσεις αφορούν σε συμψηφισμό 
δανείων, περιλαμβανομένης και διαγραφής μέχρι πε-
νήντα τοις εκατό.  Αναφορικά με τις προϋποθέσεις, 
σημείωναν πως Εξετάζεται δηλαδή, κατά πόσον ο κάθε 
παραπονούμενος έχει πιθανότητες επιτυχίας στο δικα-
στήριο, το κόστος διευθέτησης και το κόστος εκδίκασης 
της υπόθεσης, για να ληφθεί απόφαση κατά πόσον θα 
διευθετηθεί εξώδικα επίλυση του ζητήματος.


