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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

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
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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 

ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.

24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 

áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 

áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 

üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ

×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá

Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 

ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 

óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ

152.325

Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 

ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 

ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé

ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,

ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville

  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

ΚΥΠΡΟΣ
Shell: Μπαίνει δυναμικά για το ΦΑ της περιοχής
Το δυναμικό μπάσιμο που θέλει να κά-
νει ο ενεργειακός κολοσσός Σιέλ για το 
φυσικό αέριο της περιοχής αποτελούν 
θετικά μηνύματα για την Κύπρο. Η ολ-
λανδική πετρελαϊκή εταιρεία κοιτάζει 
προς την κατεύθυνση του Ισραήλ και 
της Κύπρου για την εξεύρεση ποσοτή-
των φυσικού αερίου το οποίο θα μετα-
φερθεί στα εργοστάσια υγροποίησης 
στην Αίγυπτο. Με τα δεδομένα αυτά 
ενισχύεται από τη μια η προοπτική 
συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών 
και από την άλλη δίνεται μεγαλύτερη 
ώθηση για τη σημασία που έχουν τα 
ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η νέα εξέλιξη αποτελεί μια 
σημαντική συνέχεια στην απόφαση της 
Αιγύπτου για να επιτραπεί σε εταιρείες 
της χώρας να προβαίνουν σε ιδιωτικές 
συμφωνίες για την προμήθεια φυσικού 
αερίου. Κίνηση η οποία επιτρέπει σε 
εταιρείες όπως η Σιέλ να προχωρήσει 
σε συμφωνίες για την αγορά φυσικού 
αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν 
και Αφροδίτη.  Σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Μπλούμπεργκ ο πετρελαϊκός 
κολοσσός Σιέλ αναζητεί λύσεις που θα 
της επιτρέψουν να μεταφέρει φυσικό 
αέριο από το Ισραήλ και την Κύπρο 
προς τις αγορές «ένα βήμα που μπορεί 
να συμβάλει στην μετατροπή της περι-
οχής της Μεσογείου σ’ ένα σημαντικό 
ενεργειακό παραγωγικό κόμβο», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δημο-
σίευμα. Όπως γράφει το Μπλούμπεργκ 

«η Σιελ βρίσκεται σε συζητήσεις για 
την αγορά φυσικού αερίου ισραηλινό 
τεμάχιο Λεβιάθαν, να το συνενώσει με 
την παραγωγή του κυπριακού τεμαχί-
ου Αφροδίτη, στο οποίο έχει μερίδιο 
35%, και να το προωθεί σε σταθμό 
υγροποίησης στην Αίγυπτο, σύμφωνα 
με άτομα που γνωρίζουν το όλο θέμα». 
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο πρακτο-
ρείο πως οι συζητήσεις βρίσκονται στο 
αρχικό τους στάδιο και ότι «κάποιες 
από τις ποσότητες φυσικού αερίου από 
το Αφροδίτη θα μπορούσαν να πουλη-
θούν σε τοπικό επίπεδο». Στο ίδιο ρε-
πορτάζ σημειώνεται πως εάν γίνει ένας 
συνδυασμός της παραγωγής από τα 
τεμάχια, στα οποία εμπλέκονται μερι-
κοί σημαντικοί επενδυτές, θα δημιουρ-
γούσε προοπτική βελτίωσης των οικο-
νομικών των έργων». Υπογραμμίζεται 
πως οι εταιρείες Νόμπλ και Ντέλεκ 
αναζητούν διάφορες ευκαιρίες πώλη-
σης του φυσικού αερίου καθώς έχουν 
ενώπιόν τους και ένα κόστος που αγ-
γίζει τα 3,75 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Γι’ αυτό, όπως σημειώνεται, μια συμ-
φωνία με τη Σιέλ θα ενισχύσει ακόμα 
τις δυνατότητες και την παραγωγή. Το 
Μπλούμπεργκ υπογραμμίζει ακόμα ότι 
οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου από 
Κύπρο και Ισραήλ, μαζί με το τεράστιο 
τεμάχιο Ζορ και αποθέματα ανοικτά του 
Λιβάνου «μπορούν να δημιουργήσουν 
ένα κέντρο παραγωγής φυσικού αερίου 
έξω από την πόρτα της Ευρώπης»

Εγκρίθηκε από την κυπριακή 
κυβέρνηση η πόντιση καλωδίων 
από ΗΠΑ στην κυπριακή ΑΟΖ

Τ
ο κυπριακό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών σε σημερινή ανακοίνω-
ση του αναφέρει ότι υπήρξε 
συμφωνία μεταξύ της Κυβέρ-

νησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για 
την πόντιση καλωδίων στην κυπριακή 
ΑΟΖ, που θα καταλήγουν στην βρετα-
νική βάση Ακρωτηρίου. Στην ανακοί-
νωση, με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα 
στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», 
αναφέρεται ότι η συμφωνία εγκρίθη-
κε από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
έγινε στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συ-
νεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας 
και ειδικότερα, στην καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, περιλαμβανόμενης 
και της ενίσχυσης των διεθνών καθε-
στώτων αφοπλισμού και μη διάδοσης 
όπλων μαζικής καταστροφής. Διευκρι-
νίζεται ότι «η Συμφωνία αφορά σε ένα 
σεισμικό-υδροακουστικό σύστημα, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
των προσπαθειών ενίσχυσης των δυ-
νατοτήτων του Οργανισμού της Συν-
θήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των 
Πυρηνικών Δοκιμών (Comprehensive 
Nuclear Test Ban Treaty Organisation 

-CTBTO)». Η Κυπριακή Δημοκρα-
τία, προστίθεται στην ανακοίνωση, 
θα λαμβάνει δεδομένα από το σύστη-
μα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για 
παρακολούθηση της σεισμικότητας 
του ευρύτερου χώρου της Κύπρου για 
σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης για 
σεισμούς και τσουνάμι, για προστασία 
των Κυπρίων πολιτών αλλά και της πε-
ριοχής ευρύτερα. Περαιτέρω, δεδομένα 
που λαμβάνονται από το σύστημα μπο-
ρούν, προστίθεται, να δίνονται στον 
Οργανισμό της Συνθήκης για την Πλή-
ρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκι-
μών. «Αυτό θα αποτελεί την έμπρακτη 
στήριξη και συμβολή προς εκπλή-
ρωση των στόχων της Συνθήκης, της 
οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
συμβαλλόμενο μέρος», επισημαίνει η 
ανακοίνωση. Τέλος, στην ανακοίνωση 
τονίζεται ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες 
ενέργειες και έχει λάβει όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα, τόσο για τη διαφύλαξη 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της όσο 
και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, 
όπως αυτά απορρέουν από τη Συνθήκη 
για το Δίκαιο της Θάλασσας και το διε-
θνές εθιμικό δίκαιο».


