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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

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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Νέα αντιπαράθεση Ακιντζί - Μπαχτσελί: «Πρόδωσε 
το αίμα των ηρώων που χύθηκε στην Κύπρο»

Μ
ε τίτλο «Βρυκολάκιασαν 
οι Λύκοι» η Αφρίκα έκανε 
πρωτοσέλιδο την Κυριακή 
τις αναφορές του Ντεβλέτ 

Μπαχτσελί, Προέδρου του κόμματος 
Εθνικιστικής Δράσης στην Τουρκία, 
εναντίον του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί, τον οποίο χαρακτήρισε ως 
τον κομμουνιστή που κοιμόταν, ξύ-
πνησε και πρόδωσε.
Η νέα αντιπαράθεση σημειώθη-
κε καθώς τις δηλώσεις Μπαχτσελί 
σχολίασε ο Μπαρίς Μπουρτζιού 
στον οποίο – σύμφωνα με την 
Αφρίκα της Δευτέρας – ανταπάντη-
σε ο βοηθός του κ. Μπαχτσελί, Ιζέτ 
Γιοντέρ, μέσω των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης.
Μετά από αρκετό διάστημα που ο 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί ήταν άρρωστος 
σε μια ομιλία του σε εγκαίνια στην 
Κωνσταντινούπολη το Σάββατο είχε 
αναφερθεί, με αφορμή τη στρατιω-
τική επιχείρηση της Τουρκίας στη 
Συρία, τόσο στις ΗΠΑ και την ΕΕ, 
όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά 
και στον κ. Ακιντζί λόγω της γνω-
στής του αρχικής ανάρτησης στα 
ΜΚΔ για το θέμα.
«Τελικά ο κομμουνιστής που κοι-
μόταν ξύπνησε, έκανε ταυτόχρονα 
την εμφάνισή του με τους απάν-

θρωπους». Το να βάζει στο ίδιο κα-
λάθι την επιχείρηση στην Συρία με 
εκείνη στην Κύπρο, συνέχισε ο κ. 
Μπαχτσελί αναφερόμενος στον κ. 
Ακιντζί, απέδειξε ότι "πρόδωσε το 
αίμα των ηρώων που χύθηκε στην 
Κύπρο, τους Τουρκοκύπριους".
Των δηλώσεων Μπαχτσελί ακο-
λούθησε γραπτή δήλωση του εκ-
προσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μπαρίς 
Μπουρτζιού που είπε ότι ο Πρόε-
δρος του κόμματος Εθνικιστικής 
Δράσης στοχοποίησε με μια φασι-
στική γλώσσα και ύψος τον «πρόε-
δρο», αναφερόμενος στον Μουστα-
φά Ακιντζί.
Ο κ. Ακιντζί δεν είναι αυτός που 
πρόδωσε, αλλά το αντίθετο, είναι 
αυτός που ολόκληρη τη ζωή του 
κρατά πάνω από όλα τα δικαιώμα-
τα και τα συμφέροντα των Τ/κ και 
εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο 
τον τ/κ σύγχρονο «λαό», κατά την 
έκφρασή του. Μίλησε επίσης για 
παρωχημένη νοοτροπία του Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί εκτός των αρχών 
του Ατατούρκ που δείχνει ξεκάθα-
ρα ότι προσπαθεί να εξολοθρεύσει 
σπιλώνοντας όσους δεν υποτάσσο-
νται σε καταπιεστικές διοικήσεις 
και το όραμα των Παντουρκιστών.
Πλέον η καρέκλα του Ακιντζί είναι 

άδεια, σχολίασε στα ΜΚΔ ο Ανα-
πληρωτής Πρόεδρος του κόμματος 
Εθνικιστικής Δράσης, Ιζζέτ Γιοντέρ 
και έκανε λόγο για «βρομερό/άθλιο 
εκπρόσωπο» αναφερόμενος στον 
Μπαρίς Μπουρτζιού. «Ο κομμουνι-
στής που κοιμόταν δεν έμεινε την 
πιο ευαίσθητη περίοδο να κοιμάται, 
μέσω των άθλιων εκπροσώπων του 
απλώνει γλώσσα του με ανήθικο 
τρόπο ενάντια στον αρχηγό μας. 
Πλέον η καρέκλα του Ακιντζί είναι 
άδεια».
Στο μεταξύ, η διευθύντρια του κέ-
ντρου ερευνών για την ταυτότητα, 
τα δικαιώματα και τους πρόσφυγες, 
Μινέ Γιουτζέλ σε δηλώσεις της στην 
ηλεκτρονική εφημερίδα Γκαζέτα 
ανέφερε ότι σε έρευνα που δεν έχει 
δημοσιοποιηθεί ακόμα και διεξή-
χθη τον τρέχοντα μήνα, Οκτώβριο, 
φαίνεται ότι ο Μουσταφά Ακιντζί 
αυξάνει τα ποσοστά του από την 
ένταση που υπάρχει στις σχέσεις 
του με την Άγκυρα.
Την ίδια ώρα, στην έρευνα έχει 
προστεθεί, όπως είπε, το όνομα 
του Ερσίν Τατάρ στους υποψηφί-
ους «προέδρους» και αυτός βρίσκε-
ται στην δεύτερη σειρά, όπου μέχρι 
πρότινος βρισκόταν ο Τουφάν Ερ-
χιουρμάν, πρόεδρος του ΡΤΚ.

Μάχη για να κρατηθεί στη 
ζωή δίνει ο 20χρονος που 
χτυπήθηκε από κεραυνό
Στο νευροχειρουργικό τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 
20χρονος κυνηγός από τη Λεμεσό, 
που κτυπήθηκε από κεραυνό στην 
περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλαμά-
νου την Κυριακή το απόγευμα.
Λόγω της κρισιμότητας της κατά-
στασης της υγείας του, και ειδικό-
τερα λόγω αιματώματος που φέρει 
στο κεφάλι μετά την πτώση του στο 
έδαφος, οι θεράποντες ιατροί στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού έκρι-
ναν αναγκαία τη μεταφορά του στο 
νοσοκομείο Λευκωσίας.
Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται 
στο νοσοκομείο και ο 61 ετών θεί-
ος του 20χρονου. Η κατάσταση της 
υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Σύμφωνα με την αστυνομία το 
ατύχημα συνέβη στις τρεις την Κυ-
ριακή το απόγευμα. Ο 20χρονος 
κυνηγούσε με τον 12χρονο αδελ-
φό του και τον  61 ετών θείο του. 
Λόγω του ότι ξέσπασε καταιγίδα 
στην περιοχή, οι τρεις επιχείρη-
σαν να επιστρέψουν στο σπίτι του 
61 ετών κυνηγού που βρίσκεται 
στην περιοχή.   Για κακή τους τύχη 
όμως  οι δύο κυνηγοί κτυπήθηκαν 
από κεραυνό.  Το παιδί δεν τραυ-
ματίστηκε.


