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Στην πρότασή του για άνοιγ-
µα της περίκλειστης πόλης 
της Αµµοχώστου αναφέρ-

θηκε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας, ∆ηµήτρης Χριστόφιας σε 
συνέντευξή του στην τουρκική 
εφηµερίδα «Μιλιέτ». Ο πρόε-
δρος Χριστόφιας σηµείωσε ότι 
σε περίπτωση ουσιαστικής προ-
όδου στο Κυπριακό είναι έτοιµος 
να υποβάλει και πάλι υποψηφι-
ότητα για την προεδρία της ∆η-
µοκρατίας, κάτι όπως ανέφερε 
που το είχε πει και στον Ντερβίς 
Έρογλου.

Είµαι, δήλωσε, έτοιµος για 
λύση µέχρι την τελευταία στιγ-
µή και σηµειώνει ότι η µέρα της 

λύσης θα είναι η ωραιότερη της 
ζωής του, αλλά για να γίνει αυτό, 

τόνισε, χρειάζεται και η συµβολή 
της άλλης πλευράς.

Στο πλαίσιο της βοήθειας 
που προσφέρει η Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Κύπρου σε άπο-

ρες οικογένειες και στα συσσίτια 
για απόρους των Εκκλησιών στη 
Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωτοσύγκε-
λος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου, Αρχιµανδρίτης Ιερώ-
νυµος Πυλιώτης, µοίρασε στις 
05/06/2012, για 4η φορά από 
τον Φεβρουάριο του 2012, 47 τό-
νους µε τρόφιµα και κρέας σε 10 
Ιερές Μητροπόλεις στη Βόρεια 
Ελλάδα (Εδέσσης, Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως, ∆ηµητριά-
δος και Αλµυρού, Σισανίου και 
Σιατιστής, Πολυάνης και Κιλκι-
σιου, Νέας Κρήνης και Καλαµα-
ριάς, Σιδηροκάστρου, Βέροιας, 
Νάουσης και Καµπανίας, Φλω-
ρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, 
Καστοριάς) στον ∆ήµο Καλαµα-

ριάς και στο Γενικό Προξενείο 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη (άπορες οικογένει-
ες Κυπρίων).

Κατόπιν εισήγησης του γενι-
κού προξένου και της προέδρου 
του Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης, 
δόθηκε βοήθεια και σε τρεις φο-
ρείς της πόλης (Ιερά Μητρόπολη 
Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ψυ-
χολογικό Κέντρο Β. Ελλάδας και 
Γηροκοµείο Ξάνθης). Επίσης, µε 
πρωτοβουλία του γενικού προξέ-
νου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωτοσύ-
γκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου, Αρχιµανδρίτης Ιερώ-
νυµος, επισκέφθηκε το Ελληνι-
κό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, 
όπου ξεναγήθηκε στους χώρους 
και συζήτησε µε την πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

κα ∆ανιηλίδου τα προβλήµατα 
επιβίωσης που αντιµετωπίζουν. 
∆ιαβεβαίωσε την πρόεδρο ότι 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 
θα σταθεί αρωγός στο έργο που 
επιτελείται στο Ελληνικό Παιδικό 
Χωριό.  Κατά την παραµονή του 
στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωτοσύ-
γκελλος είχε συνάντηση µε τον 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 
Άνθιµο, τον οποίο ενηµέρωσε 
για τη βοήθεια που προσφέρει η 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου σε 
άπορες οικογένειες στην Ελλάδα, 
αναφέροντας ότι παραµένει στη 
διάθεση του Πανοσιολογιότατου 
για τυχόν βοήθεια όσον αφορά 
τις ανάγκες της Μητρόπολης Θεσ-
σαλονίκης σε τρόφιµα. Συζήτη-
σαν, επίσης, τα προβλήµατα που 
δηµιουργεί η οικονοµική κρίση 
και στις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος Χριστόφιας δεν 
θέλει να καταλάβει ότι 
οµόλογός του στο τραπέζι 

των διαπραγµατεύσεων είναι οι 
Τούρκοι της Κύπρου, ανέφερε σε 
δηλώσεις του κατά την επιστροφή 
του από το Λονδίνο ο Τ/κ ηγέτης 
Ντερβίς Ερογλου.

Όπως µεταδόθηκε από τα κατε-
χόµενα, απαντώντας σε ερώτηση 
για τη πρόσφατη συνέντευξη του 
προέδρου Χριστόφια στον τουρ-
κικό Τύπο, ο κ. Ερογλου ανέφερε 
ότι ο πρόεδρος Χριστόφιας δεν 
θέλει να καταλάβει κάποιες πραγ-
µατικότητες, όπως ότι ο οµόλογός 
του στις διαπραγµατεύσεις είναι ο 
ίδιος ο Τ/κ ηγέτης, κάτι που πολ-

λές φορές δήλωσε και η Αγκυρα. 
Κάλεσε τον πρόεδρο Χριστόφια 
να σταµατήσει να κάνει δηλώσεις 
που στόχο έχουν να παραπλανή-
σουν. «Προσπαθεί (ο πρόεδρος 
Χριστόφιας) να δείξει ότι αυτός 
και ο κ. Ταλάτ έφτασαν στο ση-
µείο να υπογράψουν συµφωνία 
και η Τουρκία την εµπόδισε, ή 
η ανάληψη της «προεδρίας» από 
εµένα επηρέασε αρνητικά τις δια-
πραγµατεύσεις. Όλες οι αρνητικές 
εξελίξεις έχουν ένα λόγο και αυ-
τός είναι η έλλειψη βούλησης και 
θάρρους από τον κ. Χριστόφια για 
υπογραφή συµφωνίας», ισχυρί-
στηκε ο κ. Ερογλου. Μιλώντας για 
την επίσκεψη του στο Λονδίνο, ο 

κ. Ερογλου την χαρακτήρισε πολύ 
χρήσιµη. Οπως είπε, αξιολόγησαν 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό κατά τη συνάντηση του µε «φί-
λους» από τη Βουλή των Λόρδων. 
Πρόσθεσε ότι συνοµίλησε επίσης 
µε τον πρώην υπουργό Εξωτερι-
κών της Βρετανίας Τζακ Στρο σε 
δείπνο στο οποίο συµµετείχε.

Υποστήριξε ότι οι θέσεις του στο 
Κυπριακό καλωσορίστηκαν στη 
Βουλή των Λόρδων και από κά-
ποια πολιτικά κόµµατα της Βρετα-
νίας. Ανέφερε τέλος ότι οι Τ/κ που 
ζουν στο εξωτερικό επιθυµούν της 
συνέχιση του ψευδοκράτους και 
θέλουν να έχουν το δικαίωµα του 
«εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Επαναφέρει την πρότασή του 
για την Αμμόχωστο ο πρόεδρος Χριστόφιας

Βοήθεια της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
σε άπορες οικογένειες της Β. Ελλάδας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΜΙΛΙΕΤ»

Η µέρα της λύσης του Κυπριακού θα είναι η ωραιότερη της ζωής µου, 
ανέφερε στην «Μιλιέτ» ο πρόεδρος Χριστόφιας.
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Ο πρόεδρος Χριστόφιας ευθύνεται 
για τις αρνητικές εξελίξεις στο Κυπριακό


