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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
ο Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την Τουρκία να 
ακυρώσει την απόφαση της για την πραγ-
ματοποίηση γεωτρήσεων εντός της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με ανακοίνωση που χαρακτηρίζει τις εν λόγω δρα-
στηριότητες του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή 
«πολύ προκλητικό» βήμα, η εκπρόσωπος του αμε-
ρικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μόργκαν Ορ-
τέιγκους εκφράζει τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ για 
τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Άγκυρας, 
λέγοντας ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση 
της έντασης στην περιοχή.
«Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τις εξαγγελθεί-
σες προθέσεις της Τουρκίας σχετικά με την έναρ-
ξη υπεράκτιων γεωτρήσεων σε μια περιοχή την 
οποία έχει οροθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως 
την Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Αυτό το 
βήμα είναι πολύ προκλητικό και εγείρει τον κίν-
δυνο να αυξηθεί η ένταση στην περιοχή. Καλού-
με τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις 
δραστηριότητες και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να 
ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση», επισημαίνεται 
στην ανακοίνωση της εκπροσώπου του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ.
Σημειώνεται ότι η Αγκυρα επιδιώκει να δοκιμάσει 
εν μέσω θέρους την ετοιμότητα και τα αντανακλα-
στικά της Αθήνας και της Λευκωσίας, σε μια περίο-
δο κατά την οποία συγκλίνουν αρκετοί παράγοντες 
για την καλύτερη προώθηση των τουρκικών συμ-

φερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και δη στην 
περιοχή από τον 28ο (νότια Ρόδου) έως και τον 
32ο μεσημβρινό (δυτικά Ρόδου).
Ο πλους του γεωτρύπανου «Φατίχ» εντός της κυπρι-
ακής υφαλοκρηπίδας, η σχεδιαζόμενη αποστολή 
του ερευνητικού «Ορούτς Ρέις» μέσα στην ελληνική 
τον ερχόμενο Αύγουστο και η διαρκής παρουσία 
των Τούρκων στα νότια της Κύπρου μαρτυρούν τη 
γενικότερη κινητοποίηση αλλά και τον σκοπό της 
Αγκυρας, που δεν είναι άλλος από την αποτύπωση 
των μαξιμαλιστικών θέσεών της. Η επιλογή της πε-
ριοχής την οποία δεσμεύει για το «Φατίχ» η Αγκυρα 
είναι εξαιρετικά καλά σχεδιασμένη. Δεδομένου ότι 
Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν καταθέσει συντεταγ-
μένες κήρυξης μεταξύ τους αποκλειστικών οικονο-
μικών ζωνών (ΑΟΖ), βρίσκεται σε ένα σημείο που 
δημιουργεί και νομικές δυσκολίες για την Αθήνα.
Παρά το γεγονός ότι παρανόμως η Αγκυρα δεσμεύ-
ει τη συγκεκριμένη περιοχή, οι Τούρκοι αναμένε-

ται ότι θα επικαλεστούν την επήρεια που έχει (κατά 
την άποψή τους), στην περιοχή δυτικά της Κύπρου, 
η ζώνη των Κατεχομένων. Απώτατος στόχος των 
Τούρκων είναι η ξεκάθαρη και de facto παραγω-
γή αποτελεσμάτων. Η εντατική κινητοποίηση σε μια 
προεκλογική περίοδο για την Ελλάδα αποτυπώνει 
τις πάγιες τουρκικές αντιλήψεις για τα «παράθυρα 
ευκαιρίας» που δημιουργούνται σε αυτές τις περι-
πτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η προκαλούμενη έντα-
ση από την Τουρκία αυξάνεται κατακόρυφα σε κάθε 
εκλογικό έτος, όπως άλλωστε συνέβη και το 2015, 
έτος έξαρσης του προσφυγικού. Η πίεση που ασκεί-
ται μέσω της αύξησης της ναυτικής παρουσίας της 
Αγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά 
αποσκοπεί στην ακύρωση των θέσεων Αθήνας και 
Λευκωσίας περί εφαπτόμενων ορίων υφαλοκρηπί-
δας των δύο χωρών.
Η εικόνα των τουρκικών διεκδικήσεων στον χάρ-
τη έχει, λίγο-πολύ, ήδη διατυπωθεί μέσω του ιδεο-
λογήματος περί «Γαλάζιας πατρίδας», το οποίο έχει 
συνοδευθεί και από τις σχετικές καταθέσεις εγγρά-
φων στον ΟΗΕ. Το ανατολικό σκέλος αυτών των 
διεκδικήσεων σαφέστατα περιλαμβάνει τη δυτική 
πλευρά της κυπριακής ΑΟΖ και εκτεταμένα τμή-
ματα της νότιας. Το δυτικό σκέλος των τουρκικών 
διεκδικήσεων περιλαμβάνει μια τεράστια θαλάσσια 
έκταση (που δεν εμπεριέχει μόνον τις στήλες ύδα-
τος, αλλά και τον βυθό, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα) 
που απλώνεται νότια της Ρόδου και, βεβαίως, του 
Καστελλόριζου.

ΚΥΠΡΟΣ

platirahos

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την Τουρκία να μην  
προχωρήσει σε γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ


