
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 19 JANUARY 2018 19ΔΙΕΘΝΗ

Πράσινο φως από Ερντογάν και 
στρατηγούς για εισβολή στη Συρία

Η Google επεκτείνει τις 
υπηρεσίες Cloud με τρία 
υποβρύχια καλώδια

Π
ράσινο φως δίνουν ο πρόεδρος της Τουρκίας 
και Τούρκοι στρατηγοί για την έναρξη της νέας 
εισβολής της Τουρκίας στη Συρία, ενώ την ίδια 
στιγμή, έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι 

λεπτομέρειες της επιχείρησης για το Άφριν.
Tην Τετάρτη ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, Μαχίρ Ουνάλ, 
μίλησε για το ζήτημα του Άφριν στο τουρκικό ειδησε-
ογραφικό δίκτυο NTV. Συγκεκριμένα, ο κ. Ουνάλ δή-
λωσε ότι στο επικείμενο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας 
αναμένεται να ληφθεί συμβουλευτική απόφαση για ει-
σβολή στο Άφριν.
Ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης δήλωσε επίσης, τα εξής: «Εμείς λέμε το εξής. 
Ως κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας και μέλος του 
ΝΑΤΟ θα προφυλάξουμε την ασφάλεια των συνόρων 
μας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την δημιουργία ενός δι-
αδρόμου τρομοκρατίας στα νότια σύνορα μας».
Μαζί με τις δηλώσεις του κ. Ουνάλ, ο τουρκικός τύπος 
εστιάζει πλέον στις λεπτομέρειες της επικείμενης επι-

χείρησης του τουρκικού στρατού στο Άφριν. Σύμφω-
να με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι ξένες και μεγάλες 
δυνάμεις δεν πρόκειται να εμποδίσουν την εισβολή 
της Τουρκίας, στην οποία θα συμμετάσχουν χιλιάδες 
Σύριοι μαχητές που εκπαιδεύτηκαν από τον τουρκικό 
στρατό. Σε πρώτο επίπεδο, ο τουρκικός στρατός και οι 
σύμμαχοι του θα αποδυναμώσουν την αντίσταση των 
Κούρδων και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η κυρίως 
επίθεση του στρατού.

Η Google φτιάχνει τρία υποβρύχια κα-
λώδια Ίντερνετ, με σκοπό να επεκτείνει 
τις υπολογιστικές υπηρεσίες διαδικτυα-
κής αποθήκευσης αρχείων και δεδομέ-
νων (cloud) που παρέχει.
Τα καλώδια θα ενώνουν τις ΗΠΑ με 
τη Χιλή, το νησί Γκουάμ και το Χονγκ 
Γκονγκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ 
από τον Ατλαντικό θα ενώνουν τις 
ΗΠΑ με τη Δανία και την Ιρλανδία.
Η Google ήταν μια από τις πρώτες τε-
χνολογικές εταιρείες που επένδυσε σε 
υποβρύχια καλώδια πριν από περίπου 
10 χρόνια. Από τότε, καθώς ο τομέας 
υπηρεσιών Cloud επεκτάθηκε, η συ-
γκεκριμένη πρακτική έγινε πιο διαδε-
δομένη.
Τώρα, η Google επενδύει σε 11 κα-
λώδια, ενώ οι ανταγωνιστές της, δη-
λαδή το Facebook, η Microsoft και η 
Amazon, κάνουν τις δικές τους επενδύ-
σεις σε υπερωκεάνιες συνδέσεις.
Τα εν λόγω καλώδια μεταφέρουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό της διαδικτυακής 
κίνησης. Υπάρχουν 430 καλώδια συ-
νολικά, τα οποία καλύπτουν κατά προ-
σέγγιση 1,1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, 
σύμφωνα με την ιστοσελίδα διεθνών 
τηλεπικοινωνιών και έρευνας αγοράς, 
TeleGeography.

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Τουρκία – Τρεις νεκροί
Τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος 
συνετρίβη την Τετάρτη στη νότια 
Τουρκία, ενώ μετείχε σε στρατι-
ωτική άσκηση, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν τρεις στρατιώτες, ανα-
κοίνωσε το γενικό επιτελείο ενό-
πλων δυνάμεων. Δύο πιλότοι και 
ένας μηχανικός επέβαιναν στο αε-

ροπλάνο και όλοι τους σκοτώθη-
καν όταν κατέπεσε κοντά στη λίμνη 
Εγκιρντίρ, στην επαρχία Ισπάρτα.
Τα αίτια του δυστυχήματος δεν 
έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Το με-
ταγωγικό, τύπου CASA CN-235, 
είχε απογειωθεί αργά το πρωί της  
Τετάρτης για να πραγματοποιήσει 

εκπαιδευτική πτήση. Γύρω στις 
11.50 (ώρα Ελλάδας) χάθηκε η 
επικοινωνία μαζί του και εξαφα-
νίστηκε από τα ραντάρ. Οι δια-
σώστες που έσπευσαν στο σημείο 
βρήκαν τα συντρίμμια του αερο-
σκάφους και τις σορούς των τριών 
στρατιωτών.

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.  

  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,
Το κουαρτέτο του Αιγαίου παρουσιάζει μουσική από τα ελληνικά 

νησιά και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η μουσική θα παρουσιαστεί 
στην αυθεντική της μορφή με τη χρήση παραδοσιακών οργάνων

όπως, ακορτεόν, βιολί, κιθάρα, κρητικό λαούτο, μαντολίνο, κρητική 
λύρα, ποντιακή λύρα και κρουστά όργανα, όπως τουμπερλέκι και 

νταούλι.

Camelot Lounge

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 22

9550 3777

Τηλ. 9550 3777


