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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.  

 
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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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 

ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.

24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 

áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 

áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 

üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.

ÊÁËÇ

×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá

Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 

ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 

óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ

152.325

Raine&Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 

ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 

ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé

ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,

ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville

  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888

Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville

Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò

 ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Άνοδος της Δεξιάς, πτώση της 
Αριστεράς και είσοδος δύο νέων κομμάτων
Τ

ο κόμμα της τουρκοκυπρι-
ακής Δεξιάς UBP (Κόμμα 
Εθνικής Ενότητας) είναι ο 
μεγάλος νικητής των πρόω-

ρων «βουλευτικών εκλογών», που 
έγιναν την Κυριακή στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου. Το κόμμα, σύμ-
φωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα 
που μεταδόθηκαν από τουρκοκυπρι-
ακά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να 
εξασφαλίζει ποσοστό 36,26%.
Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμ-
μα (CTP) δείχνει να καταγράφει πτώ-
ση 16%, σε σχέση με τις «εκλογές» 
του 2013, και να περιορίζεται στο 
21,65%. Το Κόμμα του Λαού (HP) 
φαίνεται να εξασφαλίζει ποσοστό, 
17,4%, το κόμμα Κοινοτικής Δημο-
κρατίας (TDP) 8,46%, το Δημοκρατι-
κό Κόμμα (DP) του Σερντάρ Ντενκτάς 
8,01%, το κόμμα Αναγέννησης των 
εποίκων(YDP) 6,1%, το κόμμα Κοι-
νοτικής Σωτηρίας 2,4% και το κόμ-
μα Εθνικιστικής Δημοκρατίας(MDP) 
0,09%.
Το όριο εισόδου στη «βουλή» ήταν 
5%. Δικαίωμα ψήφου είχαν 190 χι-
λιάδες με τη συμμετοχή να φθάνει 
στο 62,44%. Τα τελικά αποτελέσμα-
τα αναμένεται να ανακοινωθούν, 

σήμερα νωρίς το απόγευμα.
Ο καθηγητής στο Τμήμα Τουρκι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Νιαζί Κιζίλγιουρεκ σχολί-
ασε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «οι χθεσι-
νές εκλογές γεννούν νέες εκλογές», 
προβλέποντας ότι στα κατεχόμενα θα 
υπάρξει πολιτική αστάθεια.
Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP) 
του «πρωθυπουργού» Χουσείν Οζ-
γκιουρκούν, της ούτω καλούμενης 
«Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου 
Κύπρου («ΤΔΒΚ)», παρά το ψηλό πο-
σοστό του δεν φαίνεται να εξασφαλί-
ζει την αυτοδυναμία. ‘Αρα, σημείωσε 
ο κ. Κιζίλγιουρεκ, θα πρέπει να μπει 
στον νέο «κυβερνητικό συνασπισμό» 
το Κόμμα του Λαού (HP) του Κουτρέτ 
Οζερσάι. Προεκλογικά, ο κ. Οζερσάι 
απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Η είσοδος στη «βουλή» του Κόμμα-
τος του Λαού και της Αναγέννησης 
αλλάζουν τα δεδομένα στο πολιτικό 
σκηνικό στα κατεχόμενα.
Σύμφωνα με τον τουρκολόγο Νίκο 
Στέλγια, από την ανάγνωση των ανε-
πίσημων αποτελεσμάτων οι εκτιμή-
σεις, που εξάγονται, είναι:
-Πρώτον, η τουρκοκυπριακή (τ/κ) 
Δεξιά, παρά τις αδυναμίες της και τη 

διάσπαση που επικρατεί στους κόλ-
πους της, καταφέρνει για μια ακόμη 
φορά να σημειώσει μια σημαντική 
επιτυχία. Περίπου τρία χρόνια μετά 
την ήττα στις «προεδρικές εκλογές», 
η τ/κ Δεξιά ανασυγκροτεί τις δυνά-
μεις της και ελπίζει για ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα στις επικείμενες «δη-
μοτικές» και «προεδρικές εκλογές». 
Τέσσερα κόμματα που τοποθετούνται 
στον δεξιό και κεντρώο χώρο έχουν 
εξασφαλίσει την μερίδα του λέοντος 
στο τ/κ πολιτικό σκηνικό.
-Δεύτερον, η επιτυχία της τ/κ Δεξιάς 
σχετίζεται άμεσα με την εικόνα διά-
λυσης και αποδυνάμωσης που πα-
ρουσιάζει η Αριστερά. Τα νέα απο-
τελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Από 
σήμερα, ξεκινά μια νέα περίοδος αυ-
τοκριτικής και ανασυγκρότησης για 
όλες τις δυνάμεις, που υπερασπίζο-
νται τη διατήρηση της αυτόνομης πα-
ρουσίας της τ/κ ταυτότητας σε αυτά τα 
εδάφη. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό 
συμμετοχής στις χθεσινές «εκλογές» 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
θεωρηθεί ικανοποιητικό για το σύ-
νολο του τ/κ πολιτικού συστήματος.
-Τρίτον, μπορεί η νέα επιτυχία της 
τ/κ Δεξιάς να είναι σημαντική, ωστό-

σο δεν λύνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ηγεσίες των τ/κ 
δεξιών και κεντρώων κομμάτων. Στο 
εσωτερικό του Κόμματος Εθνικής 
Ενότητας, αλλά και στο Δημοκρατι-
κό Κόμμα συνεχίζεται ο παρασκηνι-
ακός αναβρασμός. Όσον αφορά το 
Κόμμα του Λαού, τα ποσοστά που 
φαίνεται να έχει εξασφαλίσει δεν 
του επιτρέπουν να υλοποιήσει άμεσα 
τα οράματα του. Το ενδεχόμενο για 
μια τρικομματική (Κόμμα Εθνικής 
Ενότητας, Τουρκικό Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα και Κόμμα του Λαού) 
«συγκυβέρνηση» δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια αισιοδοξίας για μια μα-
κρόχρονη και ισχυρή διακυβέρνηση. 
Το κλίμα της αβεβαιότητας εντείνεται 
από τις προβλέψεις του Κόμματος της 
Αναγέννησης περί επανάληψης των 
«εκλογών».
-Το αποτέλεσμα θα έχει αντίκτυπο 
και στο Κυπριακό και κυρίως την 
ομοσπονδιακή λύση.
Επισημαίνεται ότι κανένα από τα κόμ-
ματα που μπαίνουν στη «βουλή» δεν 
φαίνεται ικανό να αντιπαραταχθεί με 
την ‘Άγκυρα και να συναινέσει σε μια 
λύση του Κυπριακού από αυτή, που 
θα υπαγορεύσει η Τουρκία. 


