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Δεκαπέντε εκλογικά τμήματα σε 
εννέα πόλεις της Ελλάδας θα 
λειτουργήσουν κατά τον πρώτο 
γύρο των εκλογών για ανάδειξη 
του νέου Προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, στις 28 Ια-
νουαρίου. Συγκεκριμένα, στην 
Αθήνα θα λειτουργήσουν πέντε 
εκλογικά τμήματα, όλα στο Δεύ-

τερο Πειραματικό Γενικό Λύκειο 
Αθηνών και τρία στη Θεσσαλονί-
κη, στο Δεύτερο Γενικό Λύκειο. 
Τα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα θα 
λειτουργήσουν στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο Πάτρας, στο 3ο Δημοτι-
κό Σχολείο Ιωαννίνων , στο 14ο 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, στο 
Αμφιθέατρο. Πολυλειτουργικού 

Κέντρου Κομοτηνής, στο Κτί-
ριο “Ανδρόγεω” στο Ηράκλειο 
Κρήτης , στο Κέντρο Νέων Δή-
μου Ρεθύμνης και στο Κεντρικό 
Δημαρχείο Βόλου. Αν χρειαστεί 
η διεξαγωγή δεύτερου γύρου, 
τα ίδια εκλογικά κέντρα θα λει-
τουργήσουν και την Κυριακή 4 
Φεβρουαρίου.

Δεκαπέντε εκλογικά τμήματα σε 9 πόλεις της 
Ελλάδας για τις Προεδρικές Εκλογές 2018

Πολιτική αστάθεια στα κατεχόμενα μετά τις εκλογές

Από τη Βραζιλία στην Κύπρο 
με κοκαΐνη στο στομάχι
Ένα κιλό κοκαΐνη έκρυβαν στο σώμα τους δύο 
Βραζιλιάνες που έφτασαν στο αεροδρόμιο Λάρ-
νακας με προορισμό την Κύπρο . Στις δύο γυ-
ναίκες δεν επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα και 
κατά την αναχώρηση έγινε αντιληπτή η κοκα-
ΐνη.Δύο γυναίκες από την Βραζιλία έφτασαν 
στην Κύπρο έχοντας στο πορτοφόλι τους μόνο 
100 ευρώ και χωρίς πληρωμένο ξενοδοχείο με 
αποτέλεσμα να μην τους επιτραπεί η είσοδος 
στην χώρα. 
Οι δύο 31 και 32 χρόνων εντοπίστηκαν από 
την υπηρεσία αλλοδαπών, που τις περιόρισε 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι την αναχώρη-
ση του αεροπλάνου με το οποίο θα επέστρεφαν 
στην χωρα τους.
Κατά τον έλεγχο πριν από την αναχώρηση εντο-
πίστηκαν στην τσάντα της μίας δύο συσκευασίες 
κοκαΐνης των 250 γραμμαρίων. 
Οι δύο γυναίκες έφτασαν στην Κύπρο από το 
Σάο Πάολο μέσω Μαδρίτης και Αθήνας. Η 
αστυνομία εξετάζει την διαδρομή που ακολού-
θησαν αλλά και τον τελικό παραλήπτη για τον 
οποίο πιστεύουν ότι βρίσκεται στην Κύπρο. Η 
υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών διερευνά την 
υπόθεση. 

Τ
ο τουρκοκυπριακό Κόμμα Εθνικής Ενότη-
τας (ΚΕΕ), το οποίο ήταν ο βασικός κορμός 
στην απελθούσα «κυβέρνηση» της παράνομης 
«Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου 

(ΤΔΒΚ)» και το οποίο στις «εκλογές» της 7ης Ιανου-
αρίου ήρθε πρώτο με ποσοστό 35%, δεν θα μετέχει 
στο νέο «κυβερνητικό συνασπισμό». Επίσης, δεν θα 
μετέχει το κόμμα «Αναγέννηση» των εποίκων. Σύμ-
φωνα με τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης νέος 
«πρωθυπουργός» θα είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν, 
αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος 
(ΡΤΚ). Στον συνασπισμό θα συμμετέχουν το Κόμμα 
του Λαού (ΚΛ), του Κουντρέτ Οζερσάι, το Κόμμα Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης (ΚΚΔ) του Ασίμ Ιντρίς και το 
Δημοκρατικό κόμμα του Σερντάρ Ντενκτάς. Ως γνω-
στό ο Σερντάρ Ντενκτάς συμμετείχε στην προηγούμε-
νη «κυβέρνηση» του ΚΕΕ. Ο αρχηγός του ΚΕΕ και τέως 

«πρωθυπουργός» του παράνομου καθεστώτος, Χουσε-
ΐν Οζγκιουργκιούν, πήγε στο γραφείο του Τουρκοκύ-
πριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιτνζί, στον οποίο υπέβαλε 
την παραίτηση της «κυβέρνησής» του. Ο Οζγκιουργκι-
ούν σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «πολιτικό πραξι-
κόπημα» εναντίον του κόμματός του, που ήρθε πρώτο 
στις «εκλογές». Επίσης, είπε πως η νέα «κυβέρνηση» 
δεν θα έχει την ανταπόκριση του λαού. Δεν φοβό-
μαστε, συνέχισε, να είμαστε στην αντιπολίτευση, μια 
προβληματική συμμαχία θα φέρει ζημιές. Η απάντηση 
στον Χουσεϊν Οζγκιουργκιούν δόθηκε μέσω Twitter 
από τον πρώην ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Μεχμέτ 
Αλί Ταλάτ, ο οποίος υπενθύμισε στον Οζγκιουργκιούν 
ότι την 1η Απριλίου 2016 ήταν το ΚΕΕ που έφυγε από 
την «κυβέρνηση» με το ΡΤΚ και αυτή κατέρρευσε, για 
να σχηματίσει με τους ανεξάρτητους «βουλευτές» μια 
πολυμερή «κυβέρνηση» το ίδιο το ΚΕΕ.

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

Τραγούδια του Αιγαίου
103 Railway Pde

Marrickville,
Το κουαρτέτο του Αιγαίου παρουσιάζει μουσική από τα ελληνικά 

νησιά και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η μουσική θα παρουσιαστεί 
στην αυθεντική της μορφή με τη χρήση παραδοσιακών οργάνων

όπως, ακορτεόν, βιολί, κιθάρα, κρητικό λαούτο, μαντολίνο, κρητική 
λύρα, ποντιακή λύρα και κρουστά όργανα, όπως τουμπερλέκι και 

νταούλι.

Camelot Lounge

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 22

9550 3777

Τηλ. 9550 3777


