
Mε ένα πηχυαίο τίτλο « 
Άι σιχτίρ και εσύ πια» 
η τουρκοκυπριακή εφη-

μερίδα «Afrika» καταφέρεται 
εναντίον του υπουργού Eυρω-
παϊκών Yποθέσεων της Τουρ-
κίας Εγκεμέν Μπαγίς, ο οποίος 
για πρώτη φορά στην πρόσφατη 
ιστορία μίλησε για προοπτική 
προσάρτησης των κατεχομένων 
στην Κύπρο. Ο Μπαγίς από το 
Λονδίνο όπου βρισκόταν δήλω-
σε πως οι εναλλακτικές λύσεις 
στο Κυπριακό Ζήτημα είναι δύο. 
Είτε οι ηγέτες των δύο πλευρών 
καταλήγουν στην ένωση των δύο 
κοινοτήτων ή στην διχοτόμηση 
του νησιού, είτε η Τουρκία θα 
προσαρτήσει την Βόρειο Κύπρο.

Όπως ήταν φυσικό η τοποθέ-
τηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις 
στην Λευκωσία αλλά και στα 
Κατεχόμενα αφού όλα τα κόμ-
ματα της τουρκοκυπριακής αντι-
πολίτευσης διαμαρτύρονται και 
κινητοποιούν τους πολίτες να 
κατεβούν στους δρόμους. Ήδη 
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 
κινητοποιήσεις από το Ρεπου-

μπλικανικό Τουρκικό Κόμμα της 
αντιπολίτευσης. Ακόμη και ο γιός 
του Ντενκτάς ζήτησε την διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος για να 
τοποθετηθούν οι Τουρκοκύπριοι 
πολίτες.

Η απαντΗσΗ τΗσ Κύπρού
Με γραπτή δήλωσή του, ο κυ-

βερνητικός εκπρόσωπος, Στέφα-
νος Στεφάνου, απάντησε στις δη-
λώσεις του Τούρκου υπουργού 
Εγκεμέν Μπαγίς, ο οποίος απεί-
λησε ότι υπάρχει για την Άγκυρα 
και η επιλογή της προσάρτησης 
τού κατεχόμενου τμήματος της 
Κύπρου στην Τουρκία. Η δήλω-
ση Μπαγίς «είναι κυνική, αλα-
ζονική και προκλητική», δήλωσε 
ο Κύπριος εκπρόσωπος, ενώ 
σημείωσε ότι «είναι παράλληλα, 
υβριστική για την τουρκοκυπρια-
κή κοινότητα».

«Αυτές οι δηλώσεις φανερώ-
νουν ότι η Τουρκία με την αρ-
νητική της στάση στο Κυπριακό, 
προωθεί το στόχο της διχοτόμη-
σης και της δημιουργίας δύο ξε-
χωριστών κρατών στην Κύπρο», 

τόνισε ο κ. Στεφάνου και υπενθύ-
μισε ότι πρόσφατα και ο Τουρκο-
κύπριος ηγέτης κ. Έρογλου, προ-
έβη σε παρόμοιου περιεχομένου 
δηλώσεις.

Η Διεθνής Κοινότητα, ανέφερε 
ο κ. Στεφάνου, καλείται να ασκή-
σει την επιρροή της πάνω στην 
Τουρκία, η οποία οφείλει να σε-
βαστεί τα περί Κύπρου ψηφίσμα-
τα του ΟΗΕ και να εργαστεί προς 
την κατεύθυνση της λύσης. «Για 
την Ελληνοκυπριακή πλευρά, 
στο τραπέζι των συνομιλιών βρί-
σκεται μόνο μια επιλογή. Η επι-
λογή της λύσης του Κυπριακού 
στη βάση της διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται 
στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
Λύση, η οποία θα τερματίζει την 
κατοχή και τον εποικισμό και θα 
επανενώνει τη χώρα και το λαό, 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύ-
πριους, στα πλαίσια ενός κράτους 
με μια και μόνη κυριαρχία, μια 
ιθαγένεια και μια διεθνή προσω-
πικότητα», κατέληξε ο Κύπριος 
εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος του αρμοδίου 
για τη διεύρυνση επίτρο-
πος Στέφαν Φούλε αρνή-

θηκε να σχολιάσει τη δήλωση του 
Τούρκου υπουργού Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Εγκεμέν Μπαγίς, 
σύμφωνα με την οποία «όλες οι 
επιλογές είναι στο τραπέζι για το 
Κυπριακό, ακόμη και η πιθανό-
τητα η Τουρκία να προσαρτήσει 

τη Βόρεια Κύπρο». Η Επιτροπή 
δεν σχολιάζει δηλώσεις ή ερμη-
νείες δηλώσεων πολιτικών εντός 
και εκτός Ευρώπης, δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο Πίτερ Στάνο.

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, 
ο ίδιος εκπρόσωπος επανέλαβε 
την πάγια θέση της Επιτροπής ότι 
εξετάζεται μόνο μία λύση, αυτή 
της επανένωσης της Κύπρου στη 

βάση μιας διζωνικής δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας. 

Ο Π. Στάνο τόνισε ότι όλες οι 
προσπάθειες θα πρέπει να επικε-
ντρωθούν για την επίτευξη αυτής 
της λύσης και προς τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή καλεί όλα τα 
μέρη να διαθέσουν όλη τους την 
ενέργεια για συνολική λύση του 
Κυπριακού.
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Για πρώτη φορά η  Άγκυρα 
μιλά επίσημα για προσάρτηση 
των κατεχόμενων

«Μόνο η επανένωση ως λύση του Κυπριακού» 

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Afrika με τον τίτλο «Aϊ σιχτίρ κι εσύ πια».
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

http://www.platpub.com E-mail: cfc@platpub.com

Instructor: Michael Platyrrahos
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 
êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 2 ôï áðüãåõìá 
óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç 

óõ÷íüôçôá 152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí 
åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü 
óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò êáé áíáóýñåé 

áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò 
ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç 

ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò 
ðïõ üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç êáé ôçí Éóôïñßá 

ôïõ ôüðïõ ìáò.

ÏÌÉËÏÓ ÊÑÇÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ
CRETAN FOLKLORIC COMPANY 

Åðßóçò Ý÷ïìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò åöïäéÜóïõìå ìå óõóêåõÞ
ìÝóù ôçò ïðïßáò ìå êáëÞ óýíäåóç ºíôåñíåô ìðïñåßôå íá âëÝðåôå 
ðÜíù áðü 40 ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá áðü ôçí ÅëëÜäá üðùò áêñéâþò 
ôá âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò óôçí ðáôñßäá, üëïõò ôïõò ñáäéïöùíéêïýò 
óôáèìïýò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëëçíéêÝò 
ôáéíßåò ôïõ ðáëéïý Åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ÷ùñßò ìçíéáßåò 
óõíäñïìÝò ðëçñþíïíôáò ìüíï ôç óõóêåõÞ êáé ôçí ÉíôåñíåôéêÞ 

óáò óýíäåóç.  


