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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

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. 

Η Λωξάντρα το παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στον 
λίγο καιρό που λειτουργεί, έχει γίνει το σημείο 
αναφοράς για τους γλεντζέδες του Σύδνεϋ και για 
εκείνους που αρέσκονται στις πικάντικες γεύσεις. 

O Μιχάλης Πλατύρραχος και ο Χριστόφορος 
Σκεντερίδης είναι η εγγύηση για την εκλεκτή 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. Παρουσιάζουν 
κάθε Σάββατο ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που 
ενθουσιάζει και όσους γεύονται τα εκλεκτά 
εδέσματα, αλλά και όσους λικνίζονται στην πίστα 
στους ρυθμούς της μουσικής.
Κανένα Σάββατο μέχρι τώρα δεν έχει μείνει 
καρέκλα άδεια. Γιαυτό κλείστε έγκαιρα τις θέσεις 
σας! 

Θα ενθουσιαστείτε! 

244 Rocky Point Rd Ramsgate. 

Για κρατήσεις τηλεφωνείστε: 9529 5566.
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Τ
ις εισηγήσεις τους για τον τρόπο επίλυσης του με-
γάλου προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δα-
νείων χωρίς να προχωρούν οι Τράπεζες κατευθείαν 
στις εκποιήσεις, παρουσίασαν στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον Υπουργό Οικονομι-
κών και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, η ηγεσία του 
Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών.
 Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Παύλος Μελάς είπε πως ανέλυσαν στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και στους συνεργάτες του την κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα σε σχέση με την αντιμετώπιση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων από τις Τράπεζες. Όπως είπε, 
οι Τράπεζες αντί να αρχίζουν με το πρώτο βήμα που είναι 
η σωστή αναδιάρθρωση, δείχνοντας διάθεση για αναδιάρ-

θρωση, προχωρούν στο τέλος του δρόμου, που είναι η εκ-
ποίηση.
Όπως είπε, κατά τη συζήτηση, ανέλυσαν τους τρόπους που ο 
Σύνδεσμος εισηγείται για την αντιμετώπιση του ζητήματος, 
ενώ εξέφρασε την άποψη και τη θέση ότι οι εισηγήσεις τους 
θα γίνουν αποδεκτές, ούτως ώστε οι Τράπεζες είτε με τον 
ένα τρόπο είτε με τον άλλο να αποφεύγουν τις εκποιήσεις 
και να αρχίζουν προσπάθειες για σωστές αναδιαρθρώσεις. 
Ο κ. Μελάς ανέφερε πως η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία 
μαζί με κάποιες άλλες λύσεις που έχουν εγκριθεί από τις ευ-
ρωπαϊκές εποπτικές αρχές σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου, 
την Ελληνική και την Άλφα Bank, θα δώσουν νέα κίνητρα 
ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να επιλυθεί σε ένα 
πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των ΜΕΔ.

ΚΥΠΡΟΣ

Η Κισσόνεργα χαιρετίζει τις εξαγγελίες Αναστασιάδη για μαρίνα Πάφου 
Η Κισσόνεργα χαιρετίζει την εξαγγε-
λία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας 
για συμπερίληψη στους σχεδιασμούς 
που γίνονται για την μαρίνα και υπο-
δομών ελλιμενισμού για κρουαζιε-
ρόπλοια. Αυτό τονίζει ο πρόεδρος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσό-
νεργας, Γιώργος Στυλιανού, μετά τις 
αναφορές του Προέδρου Αναστασιά-
δη στην Πάφο την περασμένη εβδο-
μάδα.
Θεωρούμε ότι η  μαρίνα με την συ-

μπερίληψη υποδομών για ελλιμενι-
σμό κρουαζιερόπλοιων, θέτει το όλο 
έργο σε νέα βάση και αποτελεί μια 
πιο ελκυστική επιχειρηματική πρό-
ταση που θα ελκύσει πολύ πιο σο-
βαρούς επιχειρηματίες τόσο από το 
εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, 
θα αναζωογονήσει και θα επιφέρει 
συνεχή έσοδα σε όλη την περιοχή, 
επισημαίνει ο κ. Στυλιανού.
« Φιλοδοξούμε ότι η κατασκευή της 
μαρίνας σε συνάρτηση με τους κυ-

ματοθραύστες που πρέπει να γίνουν 
στην περιοχή της παραλίας «Πότιμα», 
τονίζει, « η Κισσόνεργα θα γίνει ση-
μείο αναφοράς για όλη την Κύπρο 
και θα καταστεί η καλύτερη επιλογή 
για επενδύσεις και αγορά κατοικίας 
προσελκύοντας την παγκόσμια ελίτ».
Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά οι σχε-
διασμοί για την μαρίνα στην Κισ-
σόνεργα να προχωρήσουν τάχιστα 
να μην μείνουμε και πάλι μόνο στις 
εξαγγελίες, κατέληξε ο κοινοτάρχης.

platirahos

Για τα ΜΕΔ ενημέρωσαν εκπρόσωποι 
δανειοληπτών τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Παραμένει στον 
αναπνευστήρα, σε 
κρίσιμη κατάσταση ο 
Δημήτρης Χριστόφιας
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακο-
λουθεί να νοσηλεύεται στην 
εντατική του Γενικού Νοσο-
κομείου Λευκωσίας ο τέως 
πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Δημήτρης Χριστόφιας. Είναι 
σε καταστολή και του παρέ-
χεται μηχανική αναπνευστική 
στήριξη. 
Σε δηλώσεις του ο προσωπι-
κός Ιατρός του Δημήτρη Χρι-
στόφια, Μιχάλης Μηνά ανέ-
φερε ότι «η κατάσταση ειναι 
κρισιμή, ακόμη δεν έχει δια-
φοροποιηθεί καθόλου χρει-
άζεται μηχανική στήριξη για 
αναπνοή και μια πολυεπίπεδη 
υποστήριξη από την μεγάλη 
ομάδα των ιατρών και νοση-
λευτών». 
Σύμφωνα με τον κύριο Μηνά 
δεν μελετάται το ενδεχόμενο 
μεταφοράς του κύριου Χρι-
στόφια στο Ισραήλ. 
Ο τέως πρόεδρος της Δημο-
κρατίας νοσηλεύεται στη μο-
νάδα εντατικής θεραπείας από 
τη Δευτέρα 20 Μαΐου, λόγω 
σημαντικής αναπνευστικής 
επιβάρυνσης.


