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Παιδιά από τη Φουκοσίμα 
υποδέχθηκε ο πρόεδρος Χριστόφιας

Την ευχή όπως το 2012 να 
είναι χρόνος ειρήνης και 
συνεργασίας μεταξύ των 

λαών αντί χρόνος πολέμων και 
καταστροφών, εξέφρασε ο πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Δημήτρης Χριστόφιας. Ο 
πρόεδρος μίλησε στο Προεδρικό 
Μέγαρο, σε παιδιά από περιοχές 
που επλήγησαν από τον σεισμό 
και το τσουνάμι στην Ιαπωνία και 
βρίσκονται στην Κύπρο ύστερα 
από πρόσκληση του υπουργείου 
Εξωτερικών. Είπε πως ‘’όλοι οι 
λαοί θα μπορέσουν να ζήσουν 
σε συνθήκες ειρήνης όταν υπάρ-
χει δημοκρατία κι όταν το ένα 
ισχυρό κράτος δεν επιτίθεται και 
επεμβαίνει στα εσωτερικά άλλου 
κράτους’’. Όλα τα κράτη, μικρά 
και μεγάλα να είναι ισότιμα, ανέ-
φερε, και οι λαοί να μπορούν να 
ζουν σε συνθήκες ειρήνης.

Απευθυνόμενος στα παιδιά, ο 
πρόεδρος είπε πως σαν αποτέλε-
σμα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου 
‘’η χώρα σας υπέστη πάρα πολλές 
ζημιές κι ο λαός της Χιροσίμα και 
του Ναγκασάκι έπεσαν θύματα 
των πυρηνικών βομβών που ρί-
φθηκαν από τους Αμερικανούς’’. 
‘’Κάθε Αύγουστο που εσείς ση-
μειώνετε αυτή την μαύρη επέτειο 
της καταστροφής των ανθρώπων 
από την χρήση των πυρηνι-
κών βομβών είμαστε στο πλευ-
ρό σας’’, σημείωσε. Δεν έφτανε 
αυτό, συνέχισε, έλαχε να σας τι-
μωρήσει και πάλι με τον σεισμό 
και το τσουνάμι και να επιφέρει 
και πάλι μεγάλες ζημιές στην 

χώρα σας. Δυστυχώς, σημείωσε, 
οι οικογένειες σας κτυπήθηκαν 
από αυτή την καταστροφή. Θέλω, 
συνέχισε ο πρόεδρος, να σας κα-
λωσορίσω σε αυτό το φιλόξενο 
τόπο που λέγεται Κύπρος και να 
σας πω ότι σας αγαπάμε, ότι είμα-
στε αλληλέγγυοι με εσάς. ‘’Να σας 
ευχηθώ να ξεπεράσετε τα οποια-
δήποτε προβλήματα και να γίνετε 
πολύτιμοι και χρήσιμοι πολίτες 
για την χώρα σας αλλά και για τον 
κόσμο γιατί πλέον είμαστε πολί-
τες του κόσμου όλοι μαζί και αν 
υποφέρει ένας υποφέρουμε όλοι 
και από τις οικονομικές κρίσεις, 
και από τα τσουνάμι και από την 
πυρηνική ενέργεια και από όλα 
τα κακά που βρίσκουν τον πλανή-
τη μας ένεκα και των κλιματικών 
αλλαγών που προκαλούμε εμείς 
οι ίδιοι με τις καταστροφικές μας 
ενέργειες’’, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Χριστόφιας ανα-
φέρθηκε εκτενώς στην ιστορικό-
τητα του χώρου του Προεδρικού 
Μεγάρου, στον πρώτο πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκο-
πο Μακάριο, το πραξικόπημα 
και την τουρκική εισβολή. Στον 
χώρο εδώ, είπε στα παιδιά ανα-
φερόμενος για το Προεδρικό Μέ-
γαρο, λειτούργησε ως πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ο ιδρυτής του 
Κυπριακού κράτους ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος για 17 χρόνια 
μέχρι τον θάνατο του. Το 1974, 
σημείωσε, φασιστικές δυνάμεις 
από την Ελλάδα και Κύπρο επι-
τέθηκαν σε αυτόν τον χώρο με 
στόχο να δολοφονήσουν τον 

πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
να επιβάλλουν φασιστική διδα-
κτορία στον τόπο μας. ‘’Βομβάρ-
δισαν και έκαψαν το Προεδρικό 
Μέγαρο. Ο Μακάριος γλύτωσε 
κατά τύχη’’, σημείωσε. Αυτό το 
γεγονός, συνέχισε ο πρόεδρος 
Χριστόφιας, το χρησιμοποίησε 
η Τουρκία ως πρόσχημα για να 
επιτεθεί κατά της Κύπρου δήθεν 
για να υπερασπιστεί τους Τ/κ 
αλλά λειτούργησε επιτακτικά 
κι εδώ και 37 χρόνια διατηρεί 
στρατεύματα και κατοχή του βό-
ρειου τμήματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. ‘’Μεγάλη κατα-
στροφή και από τότε μοιρασμέ-
νη η Κύπρος. Σαράντα χιλιάδες 
τουρκικός στρατός απέναντι μας. 
Προσπαθήσαμε να ξανακτίσουμε 
την Κύπρο, τα καταφέραμε αλλά 
δεν καταφέραμε να διώξουμε τα 
τουρκικά στρατεύματα παρά το 
γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα 
το απαίτησε πολλές φορές’’, είπε. 

Ενας εκ των συνοδών των παι-
διών, απευθυνόμενος προς τον 
πρόεδρο Χριστόφια του είπε πως 
‘’παρόλα τα προβλήματα που έχε-
τε εδώ στην Κύπρο με τον χωρι-
σμό της χώρας σας μεταξύ Βορρά 
και Νότου καταλαβαίνετε τις δικές 
μας δύσκολες καταστάσεις και 
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ’’. 
‘’Ολα τα παιδιά είναι ευγνώμονα 
για την ζεστασιά της καρδιάς σας 
με την οποία τους υποδεχθήκατε 
και τους είπατε για την Κύπρο και 
θα εργαστούν στην ζωή τους για 
το καλό και την ειρήνη στον κό-
σμο’’, συμπλήρωσε.

Όλα έτοιμα στη Λεμεσό
για τη λίμνη ομβρίων
Eνα σημαντικό έργο υποδο-

μής που θα συμβάλει καθο-
ριστικά στην επίλυση του 

προβλήματος των πλημμυρών 
που αντιμετωπίζει τα τελευταία 
χρόνια η Λεμεσός και ιδιαίτερα 
η ευρύτερη περιοχή δυτικά της 
πόλης περνά, μετά από αρκετά 
χρόνια, στην υλοποίησή του. 

Η πολυσυζητημένη δημιουρ-
γία λίμνης κατακράτησης των 
νερών της βροχής και του ανα-
γκαίου συστήματος διαχείρισης 
των ομβρίων υδάτων είναι, 
πλέον, ζήτημα χρόνου, αφού τα 
σχέδια προγραμματίζεται να αρ-
χίσουν να μπαίνουν σε εφαρμο-
γή εντός του νέου έτους.  

Σχετικές αποφάσεις λήφθηκαν 
σε σύσκεψη των εμπλεκομένων 
υπηρεσιών που πραγματοποιή-
θηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έρ-
γων κατά τη διάρκεια της οποίας 

αποφασίστηκε και δόθηκαν οδη-
γίες σε αρμόδιους λειτουργούς 
να προχωρήσουν μέσα στον Ια-
νουάριο στην προσφοροδότηση 
του έργου. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
που έχει εκπονηθεί, οι κατα-

σκευαστικές εργασίες θα αρχί-
σουν μέσα στον Απρίλιο και θα 
αποπερατωθούν σε χρονικό δι-
άστημα δώδεκα μηνών από την 
ημέρα έναρξής τους. Το δε κό-
στος του έργου υπολογίζεται να 
ανέλθει στα 10 εκατ. ευρώ.
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