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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
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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

Πρόεδρος για Τουρκία: Η ΕΕ δεν πρέπει 
να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η
ΕΕ δεν πρέπει να έχει δυο μέτρα 
και δυο σταθμά, υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, σε παρέμβασή του 

κατά τις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας χαιρέτισε την προσέγγιση και την άμεση 
αντίδραση της ΕΕ σε ό,τι αφορά την κατά-
σταση στη Λευκορωσία, υπογραμμίζοντας 
ότι «αναμένω, ωστόσο, την ίδια σθεναρή και 
αποφασιστική προσέγγιση να ακολουθηθεί 
από την ΕΕ και για τρίτες χώρες που παρα-
βιάζουν το διεθνές δίκαιο»/ Πρόσθεσε «η ΕΕ 
δεν πρέπει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθ-
μά».
Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκάλε-
σε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Σαρλ Μισέλ με αντικείμενο την ανασκόπηση 
της εν εξελίξει κατάστασης στη Λευκορωσία, 
μετά τη διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλο-
γών στη χώρα στις 9 Αυγούστου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το 
ΓΤΠ, στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η 
ΕΕ επιβάλλεται να είναι παρούσα όποτε πα-
ραβιάζονται δημοκρατικές αρχές, το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
διεθνές δίκαιο, και όχι κατ΄ επιλογήν ή με 
βάση τα ειδικότερα συμφέροντα των κρατών 
μελών, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η Κύ-

προς βιώνει εδώ και χρόνια την παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βα-
σικών ελευθεριών από την Τουρκία.
Σημείωσε, εξάλλου, τις παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθερι-
ών από την Τουρκία, υποψήφια χώρα για 
ένταξη στην ΕΕ, στο ίδιο το έδαφός της και 
ενάντια του ιδίου του λαού της, με φίμωση 
του Τύπου και της ελευθεροτυπίας, με φυλα-
κίσεις δημοσίων λειτουργών και άλλες δε-
κάδες χιλιάδες κατάφωρες παραβιάσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεχιζόμενη πα-
ραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, 
καθώς και στις παράνομες και προκλητικές 
ενέργειές της έναντι των θαλασσίων ζωνών 
Κύπρου και Ελλάδας.
Τόνισε ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να αντιδρά-
σει σε αυτές τις σοβαρές προκλήσεις έναντι 
της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η κλι-
μάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, όπως 
επιδεικνύεται και τώρα, δεν θα καμφθεί με 
μια χλιαρή αντίδραση από την ΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έχει συγκα-
λέσει έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου,  για την κατάσταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τις τουρκικές προκλήσεις, στις 
24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Τελική άδεια οικοδομής για σταθμό ηλεκτρικής 
διασύνδεσης EuroAfrica Interconnector 
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει την τελική άδεια οικο-
δομής για τον σταθμό ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAfrica 
Interconnector.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το κόστος κατασκευής της πρώτης 
φάσης της διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου με δυνατότητα μετα-
φοράς 1000MW, ανέρχεται σε 1.0 δις ευρώ, με σημαντικά κοι-
νωνικοοικονομικά οφέλη για τις εμπλεκόμενες στο έργο χώρες. 
Η διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα λειτουργήσει τον Δεκέμβριο 
του 2023 και παράλληλα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 θα λει-
τουργήσει και η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Κύπρου.
Η EuroAfrica Interconnector είναι ο επίσημος φορέας υλοποίη-
σης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραχώρηση της σχετικής 
άδειας ανάβει το πράσινο φως για την κατασκευή σταθμού μετα-
τροπής HVDC, για την οποία έχει επιλεγεί η Siemens ως προτι-
μώμενος κατασκευαστής.
Ήδη, από τον Νοέμβριο του 2019, το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγκρίνει την 
πολεοδομική άδεια για τα κατασκευαστικά έργα για τον σταθμό 
μετατροπής HVDC με μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 2,000 με-
γαβάτ, ως επίσης και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσ-
σιου καλωδίου που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρισμού της Κύπρου 
και της Αιγύπτου με την Ελλάδα (Κρήτη) και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Τον Ιούνιο του 2019, υπογράφηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας η σύμβαση παραχώρησης γης για 
την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην Κύπρο. Η 
διάρκεια της σύμβασης είναι 33 χρόνια, με τον Φορέα Υλοποί-
ησης του έργου να έχει το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης 
για άλλες δύο περιόδους 33 χρόνων, ενώ έχουν ήδη εκπονηθεί 
οι απαραίτητες περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες, και 
παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες άδειες από τις κυ-
πριακές αρχές.


