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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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Ανεξάντλητα προκλητικός ο Ντονμέζ: 
Αν υπάρχει φυσικό αέριο 
στο Λευκωσία -1 θα το βρούμε
Αν υπάρχει φυσικό αέριο στο Λευκωσία-1 τη νέα περι-
οχή που ξεκίνησε παράνομη γεώτρηση το Γιαβούζ, θα 
το βρούμε, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φα-
τίχ Ντονμέζ υπενθυμίζοντας ότι το Γιαβούζ έφτασε στο 
νέο σημείο την περασμένη Παρασκευή. Πρόσθεσε πως 
“μόλις βρεθεί φυσικό αέριο, η ‘τδβκ’(ψευδοκράτος) θα 
πάρει αυτό που προβλέπει η συμφωνία” με την Τουρκία.
Μιλώντας σε τελετή για τη συμφωνία συνεργασίας για 
τον τομέα μεταλλωρυχείων μεταξύ Τουρκίας-Νίγηρα, ο 
Τούρκος Υπουργός Ενέργειας είπε ότι την Παρασκευή 
το γεωτρύπανο Γιαβούζ μπήκε στην περιοχή Λευκω-
σία-1. Όπως είπε “είναι ένα από τα τεμάχια που πήρε 
αδειοδότηση από την ‘τδβκ΄” και πως για φέτος έχουν 
προγραμματίσει 5 παράκτιες γεωτρήσεις. 
“Προηγουμένως στα ανατολικά του νησιού είχαμε κάνει 
γεώτρηση. Τώρα θα κάνουμε στις περιοχές λίγο πιο νό-
τια. Πέρσι η ‘κυβέρνηση’ της ‘τδβκ’ είχε προτείνει την 
από κοινού έρευνα, εξόρυξη και διαμοιρασμό των φυσι-
κών πόρων του νησιού στην ‘Ε/κ διοίκηση νοτίου Κύ-
πρου’. Κι εμείς είχαμε προτείνει να συμβάλουμε. Δυστυ-
χώς η ‘Ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου’ όπως ονόμασε τη 
νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, άφησε 
στον αέρα την πρόταση. Αυτό το τεμάχιο είναι τεμάχιο 
που πήραμε από την ‘τδβκ’.
Αν υπάρχει θα βρούμε, και μόλις βρεθεί η ‘τδβκ’ θα 
πάρει αυτό που προβλέπει η συμφωνία. Το έχουμε πει 
πολλές φορές πως τα μονομερή βήματα στο νησί δεν 
στηρίζουν την ειρήνη. Δεν είναι αργά, ελπίζω ότι η ‘Ε/κ 
διοίκηση’ θα αναθεωρήσει την πρόταση της ‘τδβκ’”, ανέ-
φερε.

ΥΠΕΞ ΕΕ: Δέσμευση για υλοποίηση των 
αποφάσεων για τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ

Π
ολιτική δέσμευση κατά τη συνεδρίαση 
την Δευτέρα του Συμβουλίου Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων  (ΣΕΥ) στις Βρυ-
ξέλλες, ανέλαβαν τα Κράτη Μέλη της 

ΕΕ, ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων 
για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μετά 
από παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Αναλυτικά, σύμφωνα με διπλωματικές πη-
γές, στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξω-
τερικών σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει 
και εντείνει την παράνομη δράση της στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευρύ-
τερα στην Ανατολική Μεσόγειο, ως μέρος 
ενός συνολικού σχεδίου που συνδέεται άμε-
σα και με το πως συμπεριφέρεται στη Λιβύη 
αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής. 
Με την Τουρκία να βρίσκεται από το Σάβ-
βατο το βράδυ εντός τεμαχίου στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανήκει σε 
δύο Ευρωπαϊκές εταιρίες, την TOTAL και 
την ΕΝΙ, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμα-
νε ότι η δράση της Τουρκίας δεν στρέφεται 
αποκλειστικά εναντίον της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας αλλά και ενάντια εταιριών ευ-
ρωπαϊκών συμφερόντων, όπως επίσης και 
ενάντια της ίδιας της ΕΕ, η οποία επενδύει 
στην Ανατολική Μεσόγειο ως ένας εναλλα-
κτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευ-
ρώπη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Χριστο-

δουλίδης υπέδειξε ότι η απλή συζήτηση του 
θέματος και η έκδοση δηλώσεων, όχι μόνον 
δεν πτοεί την Τουρκία αλλά πλήττει την ίδια 
την αξιοπιστία της ΕΕ.
Αφού σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η 
σχετική συζήτηση στην αρμόδια ομάδα ερ-
γασίας για να συμπεριληφθούν στον κατά-
λογο συγκεκριμένα ονόματα φυσικών και 
νομικών προσώπων, που εμπλέκονται στις 
παράνομες δραστηριότητες της Τουρκί-
ας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός 
Εξωτερικών ζήτησε την ξεκάθαρη πολιτική 
δέσμευση να εντατικοποιηθούν και να ολο-
κληρωθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.
Ξεκαθάρισε δε ότι σε περίπτωση που δεν 
προχωρήσει τάχιστα η όλη διαδικασία, 
δεν θα είναι εφικτό να δοθεί από μέρους 
της Κύπρου συγκατάθεση, οριζόντια, επί 
οποιουδήποτε θέματος συζητείται στην ΕΕ 
που αφορά την Τουρκία, σύμφωνα με τις 
ίδιες διπλωματικές πηγές.
Όπως έγινε γνωστό, ο Ύπατος Εκπρόσω-
πος Μπορρέλ συμφώνησε με την προσέγγι-
ση του κ. Χριστοδουλίδη και σημείωσε ότι 
ήγειρε το θέμα κατά τη διάρκεια συνομιλίας 
που είχε με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Τσαβούσο-
γλου στο περιθώριο της Διάσκεψης του Βε-
ρολίνου, και είπε ότι είναι καιρός να προ-
χωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες.
Την εν λόγω προσέγγιση υποστήριξαν επί-
σης η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, αναφέ-
ρουν διπλωματικές πηγές.


