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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

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.  

  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
Η μουσική ενώνει τους λαούς.

Η Κρητική λύρα πρώτη φορά
στο ναό της μουσικής!

Στην Όπερα του Σύδνευ,
σε μια φαντασμαγορική, 

πολυπολιτιστική, μουσική 
εκδήλωση!

ΣΥΝΤΟΜΑ

Η Kρητική λύρα στην Όπερα του Σύδνευ!

Προκαλεί το Συμβούλιο 
Ασφαλείας υπό τον 
Ερντογάν: Δεν θα γίνει 
δεκτή η μη αποδοχή 
δύο κρατών, λένε

Στην κυπριακή ΑΟΖ, το γεωτρητικό πρόγραμμα 
θα συνεχισθεί στα μέσα του 2021

Η επιμονή για μη αποδοχή παρουσίας 
δύο κοινοτήτων και δύο κρατών στην 
Κύπρο δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή, 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμ-
βουλίου Εθνικής Ασφαλείας, η οποία 
εκδόθηκε μετά τη συνεδρίασή του υπό 
την προεδρία του Τούρκου Προέδρου 
Ταγίπ Ερντογάν.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι “η επιμονή να μην γίνεται 
αποδεκτή η παρουσία δύο κοινοτήτων 
και δύο κρατών στην Κύπρο καθώς 
και η επιμονές που συνιστούν τη βάση 
της μη λύσης, αγνοώντας την ύπαρξη 
των Τ/κ στην Κύπρο δεν θα γίνουν 
ποτέ αποδεκτές”.
Σχετικά με τη νηοψία που πραγματο-
ποίησε γερμανική φρεγάτα σε τουρκι-
κό εμπορικό πλοίο προ δύο ημερών, 
το ΣΕΑ αναφέρει ότι “θα ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα βήματα σε κάθε επίπε-
δο”.
Το ΣΕΑ στην ανακοίνωσή του καταδι-
κάζει τη “μονομερή και αντίθετη με το 
διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις συμμα-
χίας παρέμβαση στο τουρκικό πλοίο 
στο πλαίσιο της Επιχείρησης Ειρήνη”.

Γ
ια το δεύτερο μισό του 2021 
μετατέθηκε το γεωτρητικό 
πρόγραμμα στην κυπριακή 
ΑΟΖ, δήλωσε η Υπουργός 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας Νατάσα Πηλείδου, τονίζοντας 
ωστόσο πως οι περιορισμοί που 
έχουν επιβληθεί λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού έχουν κατα-
στήσει τέτοια έργα ολοένα και πιο 
περίπλοκα.
«Οι αδειοδοτημένες εταιρείες 
έχουν μεταθέσει το γεωτρητικό 
τους πρόγραμμα για το δεύτερο 
μισό του 2021», ανέφερε η κ. Πη-
λείδου μιλώντας στο συνέδριο του 
Economist, που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά λόγω της πανδημίας.
Λέγοντας πως η πανδημία επέφε-
ρε αρκετούς περιορισμούς στα τα-
ξίδια και στη διακίνηση, η κ. Πη-
λείδου είπε πως το Υπουργείο «σε 
συνεργασία με τις εταιρείες έχουν 
εξελίξει διάφορα σενάρια και βρι-
σκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία 
με τις εταιρείες ευελπιστώντας ότι 
το (γεωτρητικό) πρόγραμμα θα συ-
νεχιστεί με ασφάλεια».
Για το τεμάχιο «Αφροδίτη», η κ. 
Πηλείδου είπε πως οι κυπριακές 
Αρχές βρίσκονται σε συζητήσεις 
με την Chevron, προσθέτοντας πως 

«οι σχεδιασμοί για το πρώτο αέριο 
από το τεμάχιο το 2025 παραμένει 
ο πρωταρχικός μας στόχος» παρά 
τις ανακατατάξεις που έγιναν μετά 
την εξαγορά της Noble Energy από 
την Chevron.
Είπε εξάλλου πως η ζήτηση για το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο ανα-
μένεται να ανακάμψει με την επα-
ναφορά της οικονομικής δραστηρι-
ότητας. «Το LNG θα αποτελέσει το 
κεντρικό βήμα προς την καθαρότε-
ρη ενέργεια», συμπλήρωσε.
Αναφέρθηκε επίσης στο Φόρουμ 
Φυσικού Αερίου της Ανατολικής 
Μεσογείου (ΕΜGF), λέγοντας ότι 
το φόρουμ ενισχύει τη συνεργασία 
μεταξύ των επτά χωρών όχι μόνο 
ως δέσμευση στο υγροποιημένο 
φυσικό αέριο ως πηγή οικονομι-
κής δραστηριότητας τα επόμενα 
χρόνια, αλλά και για προσέγγιση 
εταιρειών για συζήτηση τομέων συ-
νεργασίας.
Εξάλλου, ο Ρομαρίκ Ροϊνιάν, Αντι-
πρόεδρος της ΤΟΤΑL την Βόρειο 
Αφρική, ανέφερε ότι ο γαλλικός 
κολοσσός παραμένει δεσμευμένος 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η περιοχή είναι πλούσια σε φυσικό 
αέριο, είπε, προσθέτοντας ότι στην 
Κύπρο υπήρξαν τρεις ανακαλύψεις 

φυσικού αερίου, το Αφροδίτη, η 
Καλυπσώ και ο Γλαύκος, που συλ-
λογικά διαθέτουν μια εκτιμώμενη 
ποσότητα 17 τρισεκατομμυρίων 
κυβικών ποδών φυσικού αερίου.
Ωστόσο, ο κ. Ροινιάν είπε πως η 
πανδημία ανάγκασε την εταιρεία 
να αναβάλει το γεωτρητικό πρό-
γραμμα το 2020 και ότι η εταιρεία 
θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο 
για να καθορίσει το αναθεωρημένο 
της πρόγραμμα.
«Πριν έξι μήνες αναγκαστήκαμε να 
πάρουμε μια δύσκολη απόφαση να 
σταματήσουμε και είπαμε ότι θα 
επανέλθουμε μετά από έξι μήνες 
με ένα νέο σχεδιασμό, αλλά με το 
δεύτερο κύμα (του κορωνοϊού) σί-
γουρα χρειαζόμαστε περισσότερο 
χρόνο», είπε, προσθέτοντας ότι σε 
συνεννόηση με την ΕΝΙ και γενικό-
τερα με τη βιομηχανία, αφού στις 
συγκεκριμένες συνθήκες είναι δύ-
σκολο να κτιστεί η ικανότητα για τη 
διενέργεια γεώτρησης.
«Αυτός είναι ο στόχος μας και ελ-
πίζουμε να είμαστε έτοιμοι πριν το 
τέλος του 2021 αλλά αντιμετωπί-
ζουμε σημαντικές προκλήσεις και 
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν 
είναι όλα υπό τον έλεγχό μας» είπε.

ΚΥΠΡΟΣ
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Aegean Quartet Έλληνες και ξένοι μουσικοί
ενώνουν τις δυνάμεις τους ως 
ένα σύνολο για να μοιραστούν
την κοινή πολιτιστική, ιστορική
και μουσική κληρονομιά της 

Μικράς Ασίας με το μουσικόφιλο
κοινό, στο πιο αναγνωρίσιμο 

εμβληματικό οράσημο του κόσμου

ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ
στο Utzon Room

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
στις 2.00 μ.μ.

Τραγούδια χωρίς σύνορα

Voice: Ayșe Göknur Shanal
Voice: Georgia Giatis  
Lyra: Michael  Platyrrahos
Bağlama: Deniz Şimşek
Guitar: Panayioti Kalandranis
Percussion: Adem Yılmaz


