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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

Επαναβεβαίωση προτεραιοτήτων Κύπρου 
- Αιγύπτου σε θέματα ενέργειας 

Ο
ι προτεραιότητες Κύπρου 
– Αιγύπτου σε θέματα 
ενέργειας, επαναβεβαιώ-
θηκαν σε τηλεδιάσκεψη 

που είχε τη Δευτέρα η Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας Νατάσα Πηλείδου με τον 
Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύ-
πτου Τάρεκ Ελ Μόλα.
Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κα. 
Πηλείδου ανέφερε ότι η τηλεδιά-
σκεψη ήταν ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική και συζητήθηκαν θέματα 
τα οποία αφορούν τη συνεργασία 
των δύο χωρών.
Μεταξύ άλλων, όπως είπε η κα. 

Πηλείδου, συζητήθηκαν ζητήματα 
που αφορούν το κοίτασμα «Αφρο-
δίτη» και την εξαγορά της Noble 
Energy από την Shell, με τον Αι-
γύπτιο Υπουργό να  θεωρεί πως 
η εξέλιξη θα έχει θετικά αποτελέ-
σματα στην περιοχή. Η κα. Πη-
λείδου εξέφρασε την ελπίδα να 
προχωρήσουν τα πράγματα κατά 
το αναμενόμενο ώστε να αξιοποι-
ηθεί και το «Αφροδίτη», αλλά και 
ο φυσικός πλούτος της Αιγύπτου, 
που είναι επίσης μέσα στα σχέδια 
των δύο εταιρειών. Υπήρξε επί-
σης αλληλοενημέρωση για την 
διακρατική συμφωνία Κύπρου – 

Αιγύπτου για τον υποθαλάσσιο 
αγωγό και για το πώς προχωρούν 
οι διαδικασίες για να δημιουργη-
θούν οι κατάλληλες συνθήκες.
Συζητήθηκε επίσης το καταστατικό 
για το Φόρουμ Φυσικού Αερίου 
της Ανατολικής Μεοσγείου (East 
Med Gas Forum). «Ευελπιστούμε 
ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση 
να προχωρήσουμε με την υπογρα-
φή», ανέφερε η Υπουργός, αναφέ-
ροντας ότι τόσο η Κύπρος όσο και 
η Αίγυπτος διαβεβαίωσαν ότι εί-
ναι προτεραιότητα την οποία βλέ-
πουν θετικά και οι δύο χώρες και 
για την οποία εργάζονται.

Συμφωνία Οκτάι - Τατάρ: Άνοιγμα 
Βαρωσίων το συντομότερο 
Σε κοινή συναίνεση για το άνοιγμα των Βα-
ρωσίων το συντομότερο δυνατόν κατέληξαν 
κατά τις επαφές τους στην Άγκυρα ο Τούρ-
κος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι με τον Ερσίν 
Τατάρ. Οκτάι και Τατάρ συμφώνησαν επίσης 
«να συνεχιστεί η αποφασιστικότητα και συ-
νεργασία για την προστασία των δικαιωμά-
των των Τ/κ στην Ανατολική Μεσόγειο».
Σε γραπτή του ανακοίνωση ο Τούρκος Αντι-
πρόεδρος αναφέρει ότι πραγματοποίησε σή-
μερα συνάντηση στην Άγκυρα με τον Ερσίν 
Τατάρ για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα 
της «συμφωνίας οικονομικής χρηματοπιστω-
τικής συνεργασίας Τουρκίας - ‘τδβκ’».  Στην 
ανακοίνωση αναφέρει ότι συμφώνησαν 
όπως  «συνεχιστεί η διαδικασία στο πλαίσιο 
της στήριξης που παρέχει η Τουρκία στους 
Τ/κ για τον αγώνα κατά της πανδημίας».
Στο πλαίσιο αυτό κατέληξαν όπως «εντός της 
φετινής χρονιάς να ξεκινήσουν εργασίες για 
δημιουργία νοσοκομείου πανδημίας εξοπλι-
σμένο με υψηλή τεχνολογία με 100 κλίνες 
σε εντατικές μονάδες στην ‘τδβκ’».
Κατέληξαν ακόμη όπως ολοκληρωθούν τον 
Οκτώβριο του 2020 οι εργασίες επισκευής 
του αγωγού μεταφοράς νερού από το Ανα-
μούρ της Τουρκίας στα κατεχόμενα και να 
ξεκινήσει η παροχή νερού εκ νέου. Σύμφω-
να με τον Φουάτ Οκτάι συμφώνησαν ακόμη 
«να συνεχιστεί η στήριξη της οικονομίας της 
‘τδβκ’, να δοθεί ώθηση στην οικονομικές 
σχέσεις και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 
‘συμφωνία οικονομικής χρηματοπιστωτικής 
συνεργασίας 2020’».

Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρί-
σκονται οι συζητήσεις Κύπρου – 
Ισραήλ για τη διαφορά που αφο-
ρά το ισραηλινό κοίτασμα «Ισάι» 
που γειτνιάζει με το «Αφροδίτη», 
όπως ανέφερε η Υπουργός Ενέρ-
γειας Νατάσα Πηλείδου, ύστερα 
από την πρώτη τηλεδιάσκεψη 
που είχε σήμερα με τον Ισραηλι-
νό ομόλογό της Γιούβαλ Στάινιτς. 
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κα. 

Πηλείδου, το θέμα προχωρεί και 
την επόμενη εβδομάδα θα γίνει 
συζήτηση μεταξύ των Γενικών 
Διευθυντών των δύο Υπουργεί-
ων. Πρόσθεσε πως θεωρεί ότι 
πάει αρκετά καλά η συζήτηση στο 
θέμα.
Αυτή τη στιγμή όπως είπε συζητεί-
ται ειδική συμφωνία που να αφο-
ρά μόνο το κοίτασμα «Αφροδίτη» 
και όχι γενικότερα το τεμάχιο 12 

στο οποίο ανήκει το κοίτασμα. 
Μετά την υποβολή των λεπτομε-
ρών προτάσεων της Κύπρου και 
των σχετικών συμφωνιών με τις 
εταιρείες, το Ισραήλ έχει αρχίσει 
την εξέταση και εξέφρασε το ενδι-
αφέρον το θέμα να προχωρήσει 
σύντομα. Αν υπάρχουν εξελίξεις, 
η κα. Πηλείδου, δεν απέκλεισε να 
υπάρξει συνάντηση στο Ισραήλ 
εντός Σεπτεμβρίου για το θέμα.

Πηλείδου: Ειδική συμφωνία με Ισραήλ για «Αφροδίτη» 


