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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:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, 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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Ε
μπάργκο στα υλικά και στις υπηρεσίες για τα 
τουρκικά γεωτρύπανα εφαρμόζουν οι ΗΠΑ 
εδώ και δύο μήνες με αποτέλεσμα η Άγκυ-
ρα να δυσκολεύεται να διεξάγει γεωτρήσεις 

ανοιχτά της Κύπρου καθώς τα αντίστοιχα κινέζικα 
υλικά δεν είναι αποτελεσματικά, αναφέρει η τουρ-
κική αντιπολιτευτική εφημερίδα Τζουμχουριέτ σε 
πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της με τίτλο “Εμπάργκο 
ΗΠΑ στην Μεσόγειο”.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα δύο γεωτρύπανα Φατίχ 
και Γιαβούζ και τα δύο ερευνητικά πλοία Μπαρμπαρός 
και Ορούτς Ρέικς συνεχίζουν τις έρευνές τους στη Με-
σόγειο και κατά διαστήματα πηγαίνουν στην Μερσίνα 
για ανεφοδιασμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρω-
τοσέλιδο δημοσίευμα της Τζουμχουριέτ, οι υποθαλάσ-
σιες έρευνες είναι πολύ δαπανηρές.
Η ενοικίαση ξένων γεωτρυπάνων ξενικά από ένα εκα-
τομμύριο δολάρια την ημέρα αλλά όταν το γεωτρύπανο 
σου μπορεί το κόστος να κατέβει μέχρι τα 300 χιλιάδες 
δολάρια επειδή τα μηχανικά και χημικά υλικά είναι 
πολύ ακριβά.
Και ο λόγος που είναι ακριβά είναι επειδή οι προμη-
θευτές έχουν μονοπώλιο με κέντρο τις ΗΠΑ και οι 
βρετανικές και γαλλικές εταιρείες υπάγονται σε αυτό.
Πάντως, σύμφωνα με την Τζουμχουριέτ, η Τουρκία 
δεν είχε πρόβλημα προμήθειας αυτών των υλικών όσο 
τα γεωτρύπανα της έκαναν εργασίες στα ανοιχτά της 
Μεσογείου, όταν όμως κατέβηκαν στην Κύπρο η κατά-
σταση άλλαξε και έγινε πολύ σοβαρή καθώς οι ΗΠΑ, 
η Βρετανία και η Γαλλία ξεκίνησαν να εφαρμόζουν 

εμπάργκο εναντίον της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 
εδώ και δύο μήνες δεν παρέχονται στην Τουρκία τα 
αναγκαία υλικά και οι υπηρεσίες για τη διεξαγωγή γε-
ωτρήσεων. “Τους λένε θα τα αγοράσουμε με χρήματα 
και τους λένε όχι”, γράφει η αντιπολιτευτική εφημερί-
δα. Όπως αναφέρει παρόλο που οι εταιρείες αυτές εί-
ναι ιδιωτικές, υπακούν στην απόφαση της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ. Μάλιστα την απόφαση αυτή εφαρμόζουν 
και οι εταιρείες της Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας.
Η Τζουμχουριέτ αναφέρει ότι και η Κίνα παράγει αυτά 
τα υλικά αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο, ειδικά 
για τις γεωτρήσεις σε τόσο ευαίσθητες εργασίες όπως 
είναι στη Μεσόγειο.
Γι αυτό και η Τουρκία προσπάθησε να βρει προσω-
ρινές λύσεις αλλά εμποδίζει τις μελλοντικές εργασίες 
της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αμερικανικές 
εταιρείες (Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford) 
και η ιταλική (Geo-log) ακύρωσαν τις συμφωνίες τους 
με την Τουρκία για παροχή υπηρεσιών, προσωπικού 
και χημικών υλικών στα ανοιχτά της Κύπρου για τις 
γεωτρήσεις Finike 1 και Karpaz 1.
Ωστόσο οι ίδιες εταιρείες συνεχίζουν να συμμετάσχουν 
σε εργασίες στη θάλασσα του Μαρμαρά. Το δημοσίευ-
μα υπογράφει ο δημοσιογράφος και βουλευτής του Ρε-
πουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Μουσταφά 
Μπαλμπάι ο οποίος είχε συλληφθεί και καταδικαστεί 
για 34 χρόνια φυλακή για την υπόθεση Εργκενεκόν, 
ωστόσο τελικά αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τέσσερα 
χρόνια στη φυλακή, τον Δεκέμβριο του 2013 και ανέ-
λαβε βουλευτής.

PLATIRACHOS

Τζουμχουριέτ: Η Τουρκία αποσύρει 
από τη Μεσόγειο τα γεωτρύπανα

Άλπεις: Πιθανή κατάρρευση 
παγετώνα στο Λευκό Όρος - 
Εκκενώνονται χωριά
Τμήμα ενός παγετώνα στο Λευκό Όρος, το υψη-
λότερο της Ευρώπης, κινδυνεύει να καταρρεύ-
σει και οι ιταλικές αρχές κλείνουν δρόμους και 
εκκενώνουν χωριά στις Άλπεις, ενώ ο ιταλός 
πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση για δράση 
με στόχο την αντιμετώπιση της ανόδου της θερ-
μοκρασίας στον πλανήτη.
Ένα τμήμα του παγετώνα, το οποίο υπολογίζε-
ται σε 250.000 κυβικά μέτρα πάγου, μπορεί να 
καταρρεύσει στο όρος αυτό, ανέφερε σε χθεσι-
νή δήλωσή του ο Στέφανο Μιζερόκι, δήμαρχος 
της γειτονικής πόλης Κουρμαγιέρ.
Ο Μιζερόκι έδωσε εντολή να κλείσουν δύο 
δρόμοι και να εκκενωθούν καλύβες στο ύψους 
4.800 μέτρων βουνό, αφού ειδικοί είπαν πως 
ο παγετώνας Πλανπενσιέ κυλάει με αυξανόμε-
νη ταχύτητα, απειλώντας τμήμα της κοιλάδας 
Φερέ. Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις αρχές 
Σεπτεμβρίου, το κάτω μέρος του παγετώνα κυ-
λούσε με ταχύτητα 50-60 εκατοστών την ημέρα.
«Τα φαινόμενα αυτά δείχνουν άλλη μια φορά 
πως το βουνό περνά μια περίοδο μεγάλων αλ-
λαγών λόγω κλιματικών παραγόντων, έτσι εί-
ναι ιδιαίτερα ευάλωτο», δήλωσε ο Μιζερόκι.
Ο ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κοντε, μιλώ-
ντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
δήλωσε πως «η είδηση ότι ένας παγετώνας στο 
Λευκό Όρος κινδυνεύει να καταρρεύσει είναι 
μια προειδοποίηση που δεν μπορεί να μας 
αφήσει αδιάφορους, πρέπει να μας συνταράξει 
και πρέπει να κινητοποιηθούμε».


