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δηλώνει η Ελλάδα, αλλά και τα χωρικά 
ύδατα, την αποστρατικοποίηση των νη-
σιών, το καθεστώς νησίδων και βραχο-
νησίδων, το εύρος του εναέριου χώρου 
και τη δικαιοδοσία στις περιοχές έρευ-
νας και διάσωσης.
Το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα 
είχε προτείνει ημερομηνίες στην Τουρ-
κία για τη νέα συνάντηση, ωστόσο η 
τουρκική πλευρά κωλυσιεργούσε, με 
αποτέλεσμα ο υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας να κατηγορήσει την 
Άγκυρα για παρελκυστική τακτική.

Μ
ε μία λιτή ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών, η 
Αθήνα επιβεβαιώνει ότι «ο 
62ος γύρος των διερευνητι-

κών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στις 16 
Μαρτίου».
Νωρίτερα η τουρκική Hurriyet μετέδω-
σε από τον δικτυακό της τόπο ότι Αθήνα 
και Άγκυρα κατέληξαν σε συμφωνία όχι 
μόνο για τις ημερομηνίες διεξαγωγής 
των διερευνητικών συνομιλιών αλλά 
και για διαβουλεύσεις σε πολιτικό επί-
πεδο μεταξύ των υπουργείων Εξωτερι-
κών. Σύμφωνα πάντα με τη Hurriyet, 
στις συνεδριάσεις θα προεδρεύουν οι 
αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών.
Ο προηγούμενος, 61ος γύρος των διε-
ρευνητικών επαφών είχε πραγματοποι-
ηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 25 
Ιανουαρίου. Σε αυτές επικεφαλής της 
ελληνικής διπλωματικής ομάδας ήταν 
ο πρέσβης ε.τ. Παύλος Αποστολίδης, 
που έχει ηγηθεί στους περισσότερους 
γύρους των διερευνητικών συνομιλιών 
και ο έμπειρος διπλωμάτης, πρέσβης 
Αλέξανδρος Κουγιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική προ-
εδρία αναβάθμισε αυτή τη συνάντηση, 
καθώς στις διερευνητικές συμμετείχε 
και ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, 
Ιμπραχίμ Καλίν, γεγονός που ερμηνεύ-
τηκε ως προσπάθεια του Τούρκου προ-
έδρου να δώσει τον τόνο. Βασικός δι-
απραγματευτής από τουρκικής πλευράς 
είναι ο μόνιμος υφυπουργός Εξωτερι-
κών Σεντάτ Ονάλ και συνεπικουρείται 
από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης 
Ναυτιλίας, Αεροπλοΐας και Συνόρων 
του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τσαγατάι Ερτσί-
γες. Ο επί σειρά ετών εκπρόσωπος της 
Τουρκίας στις διερευνητικές Φεριντούν 
Σινιρλίογλου δεν συμμετέχει, καθώς 
εκπροσωπεί τη χώρα του στα Ηνωμένα 
Έθνη.
Η τουρκική αντιπροσωπεία στις διε-
ρευνητικές επαφές έθεσε όλη τη γνω-
στή ατζέντα της Άγκυρας και όχι μόνο 
την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, όπως 
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Εγγραφή  Tων  Παιδιών  
Στα  Μαθήματα  Ελληνικών  Χορών  

Πέμπτη  18 Μαρτίου ,  2021  
5:00 – 6:00μμ   

 
        
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες 
 
Η Παρούλα Θέρμπαν είναι η μόνη Χοροδιδασκάλισσα που διδάσκει με επιτυχία 
τους ελληνικούς χορούς πάνω από 55 χρόνια στο Σύδνεϊ! Πολλές γενιές παιδιών 
έχουν μάθει ελληνικούς χορούς από την Παρούλα και έχουν λάβει μέρος σε 
Ελληνικές Εθνικές εκδηλώσεις χορεύοντας θαυμάσια με τις ενδυμασίες των 
Ελλήνων προγόνων μας. Το πιο σημαντικό είναι πως τα παιδιά μαθαίνουν 
ελληνικούς χορούς στην Παρούλα από 3 χρονών και άνω. Οι μαθητές που 
μαθαίνουν ελληνικούς χορούς απολαμβάνουν, βιώνουν και μαθαίνουν 
περισσότερα για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό στον σύγχρονο πολιτισμό μας 
που τα βοηθούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τις ελληνικές μας παραδόσεις 
μέσα από τις χορευτικές τους εμπειρίες. Τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικούς 
χορούς στο χωλ της Εκκλησίας των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης τα 
προστατεύουν οι δασκάλες γιατί είναι υπεύθυνες. Η Διευθύντρια και επικεφαλής 
των Διδασκόντων  κυρία Παρούλα Θέρμπαν είναι πολύ περήφανη, γιατί γνωρίζει 
πως το έργο που προσφέρει διδάσκοντας τους ελληνικούς χορούς από όλη την 
Ελλάδα και θα συνεχίζει μας είπε το έργο της γιατί αγαπά τα παιδιά! Είναι σίγουρο 
πως θα  παραμείνει στην ιστορία, στις καρδιές των Αποδήμων της Διασποράς και 
όλων των ελληνοπαίδων μαθητών της που θα τη θυμούνται για πάντα. 
 

Τα  μαθήματα  χορού  γίνονται  κάθε  Πέμπτη  5:00 – 6:00 μμ  
Για  να  γράψετε  τα  παιδιά  σας  στα  μαθήματα  χορού  μπορείτε  να  

έρθετε  στο  χωλ  της  Εκκλησίας  την  Πέμπτη  18 Μαρτίου  5:00 – 6:00μμ  
 
Δέσποινα Μπαχά 
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ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 

 

Η Ελληνική Κοινοτική Λέσχη γνωστοποιεί ότι το μεσημεριανό φαγητό της Πέμπτης 

θα επαναλειτουργήσει από 11 Μαρτίου 2021 στην γνωστή  διεύθυνση, 206-210 

Lakemba Street, Lakemba. 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, επιτρέπεται 

μόνο η ζωντανή μουσική. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνιέστε στα τηλέφωνα                             

(02) 9759 4014 ή (02) 9740 6022 

Εκ του Γραφείου 
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Η Ελληνική Κοινοτική Λέσχη γνωστοποιεί ότι το μεσημεριανό 

φαγητό της Πέμπτης θα επαναλειτουργήσει 
από 11 Μαρτίου 2021 στην γνωστή διεύθυνση, 

206-210 Lakemba Street, Lakemba.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων από την Αυστραλιανή 

Κυβέρνηση, επιτρέπεται μόνο η ζωντανή μουσική.
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206-210 Lakemba St., Lakemba 2195. Ρ.Ο. ΒOX 324 
Tel: Office (02) 9759 4014 (Bar) 9759 4256 Fax: (02) 9740 6362

PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au

ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S
Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία

Επισκευές για ψυγεία και συσκευές 
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
Τηλεφωνείστε στον Κώστα

 0414 535 096


