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Συμφωνία Κύπρου και Ισραήλ
για υποθαλάσσια μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας

Η ανάπτυξη της υπαίθρου 
βασική προτεραιότητά μας, 
λέει ο υπουργός Γεωργίας

Το Ισραήλ και η Κύπρος υπέ-
γραψαν συμφωνία για την 
κατασκευή στη Μεσόγειο 

υποθαλάσσιου καλωδίου ηλε-
κτρικής ενεργείας, που θα συνδέ-
ει τις δύο χώρες, πρώτο βήμα της 
ένωσης με το ηλεκτρικό δίκτυο 
της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Η κατασκευή του καλωδίου 
αυτού, υψηλής τάσης 2.000 
MGW, μήκους 287 χλμ σε βά-
θος 2.000 μέτρων, αναμένεται 
να ολοκληρωθεί ως το 2016, 
βάσει της συμφωνίας που υπε-
γράφη στην Ιερουσαλήμ, ανά-
μεσα στην ισραηλινή εταιρεία 
ηλεκτρικής ενεργείας και τον 
ελληνοκυπριακό όμιλο ΔΕΗ 
Quantum Energy. Το σχέδιο 

αυτό με την ονομασία «Euro-
Asia Interconnect», θα επιτρέψει 
στις δύο χώρες να παράσχουν η 
μια στην άλλη ηλεκτρική ενέρ-
γεια σε περίπτωση ανάγκης και 
την εξαγωγή στην Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ενωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας που θα παράγουν 
οι δύο χώρες από τα κοιτάσματα 
του φυσικού αερίου τους. 

«Το Ισραήλ θα μπορεί να λαμ-
βάνει ηλεκτρική ενέργεια από 
την Κύπρο και την Ευρώπη σε 
περίπτωση ανάγκης και στο μέλ-
λον θα μπορούμε να τους πα-
ράσχουμε ενέργεια», δήλωσε ο 
Ισραηλινός υπουργός Ενεργείας 
και Υδατος Ούζι Λαντάου.

Ο πρόεδρος της ΔΕH Quantum 

Energy Αθανάσιος Κτωρίδης, 
χαιρέτισε και αυτός τη συμφωνία 
από την οποία, όπως είπε, θα 
επωφεληθούν η Κύπρος, η Ελλά-
δα και το Ισραήλ. 

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρίδη, 
η Ελλάδα θα έχει έναν αποτε-
λεσματικό και σημαντικό ρόλο 
στον ένεργειακό τομέα της Ευ-
ρώπης, η Κύπρος θα γίνει μια 
ενεργειακή πλατφόρμα και το 
Ισραήλ ένας σημαντικός προμη-
θευτής της Ευρώπης. 

Η συμφωνία που υπεγράφη θα 
πρέπει να εγκριθεί από τις κυβερ-
νήσεις του Ισραήλ, της Κύπρου 
και της Ελλάδας, ύστερα από μια 
μελέτη σκοπιμόττας, η οποία θα 
ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο.

Η διατήρηση και ανάπτυξη 
των κοινοτήτων της υπαί-
θρου αποτελεί βασική προ-

τεραιότητα του κράτους, η οποία 
ενισχύεται με διάφορα προγράμ-
ματα, δήλωσε ο υπουργός Γεωρ-
γίας, Σοφοκλής Αλετράρης, σε 
ομιλία στη γιορτή της ανθισμένης 
αμυγδαλιάς στην κοινότητα Λι-
μνατίου. Τη Γιορτή διοργάνωσε 
το Σύμπλεγμα 12 κοινοτήτων της 
κοιλάδας του Κούρη και Ξυλού-
ρικου. Οπως είπε ο υπουργός, 
η περιβαλλοντική σημασία της 
αμυγδαλιάς έχει διαπιστωθεί από 
το υπουργείο γι’ αυτό έχει περι-
ληφθεί στις πρόνοιες του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013. Συγκεκριμένα, ση-
μείωσε, μέσα από το μέτρο για 
τη «Διατήρηση της φυσικής αξίας 
του γεωργικού περιβάλλοντος 
και του παραδοσιακού τοπίου» 
και το μέτρο για την «Ανάπτυξη 
της βιολογικής παραγωγής γεωρ-
γικών προϊόντων», παρέχονται 
ενισχύσεις στους γεωργούς που 
καλλιεργούν αμυγδαλιές. Είπε 
εξάλλου ότι η αμυγδαλιά αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της φυ-
τικής βιοποικιλότητας και σχετί-
ζεται άρρηκτα με την παράδοση, 
τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής 
και η καλλιέργειά της σε περιο-

χές όπου δύσκολα μπορούν να 
αποδώσουν άλλες καλλιέργειες, 
αυξάνει τη σημασία της για το 
κυπριακό τοπίο. Απευθυνόμενος 
στους διοργανωτές και τους πα-
ρευρισκόμενους ο κ. Αλετράρης 
εξέφρασε τα συγχαρητήριά του 
και διαβεβαίωσε ότι υπουργείο 
θα είναι πάντοτε αρωγός για την 
αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν 
προβλημάτων. Ο κ. Αλετράρης 
είπε επιπρόσθετα ότι η συνεργα-
σία 12 διαφορετικών κοινοτήτων 
για τη διοργάνωση της εκδήλω-
σης, αποτελεί τρανή απόδειξη 
για τις προσπάθειες περαιτέρω 
σύσφιγξης των σχέσεων.
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íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 
êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 2 ôï áðüãåõìá 
óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç 

óõ÷íüôçôá 152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí 
åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü 
óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò êáé áíáóýñåé 

áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò 
ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç 

ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò 
ðïõ üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç êáé ôçí Éóôïñßá 

ôïõ ôüðïõ ìáò.

ÏÌÉËÏÓ ÊÑÇÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ
CRETAN FOLKLORIC COMPANY 

Åðßóçò Ý÷ïìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò åöïäéÜóïõìå ìå óõóêåõÞ
ìÝóù ôçò ïðïßáò ìå êáëÞ óýíäåóç ºíôåñíåô ìðïñåßôå íá âëÝðåôå 
ðÜíù áðü 40 ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá áðü ôçí ÅëëÜäá üðùò áêñéâþò 
ôá âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò óôçí ðáôñßäá, üëïõò ôïõò ñáäéïöùíéêïýò 
óôáèìïýò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëëçíéêÝò 
ôáéíßåò ôïõ ðáëéïý Åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ÷ùñßò ìçíéáßåò 
óõíäñïìÝò ðëçñþíïíôáò ìüíï ôç óõóêåõÞ êáé ôçí ÉíôåñíåôéêÞ 

óáò óýíäåóç.  


