
Με επίσκεψη στην πρεσβεία 
της Ελλάδας στη Λευκω-
σία, ο υποψήφιος για την 

προεδρία της Δημοκρατίας, Σταύ-
ρος Μαλάς, πραγματοποίησε την 
Τρίτη την πρώτη συνάντηση με 
τον πρεσβευτή, Βασίλη Παπαϊω-
άννου, στο πλαίσιο των επαφών 
που εγκαινιάζει με τις διπλωμα-
τικές αντιπροσωπείες, ανταλλάσ-
σοντας, μεταξύ άλλων, απόψεις 
μαζί του για θέματα σχετικά με τη 
τρόικα και την ελληνική εμπειρία.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν 
έχει ενημερωθεί σχετικά με τις 
τελευταίες αλλαγές που έχουν 
γίνει στις τελικές προτάσεις της 
κυβέρνησης Χριστόφια προς την 
τρόικα, ο κ. Μαλάς είπε ότι δεν 
έχει «ενημερωθεί επισήμως για 
τις προτάσεις της κυβέρνησης 
μέχρι στιγμής». «Έχουμε αρχίσει 

τις επαφές με τις διπλωματικές 
αντιπροσωπείες», είπε μετά τη 
συνάντηση ο κ. Μαλάς, δηλώνο-
ντας ότι «για ευνόητους λόγους», 
οι επαφές αυτές ξεκινούν «με την 
πρώτη συνάντηση με τον πρε-
σβευτή της Ελλάδας».

«Θέλω εδώ, πρώτα από όλα», 
συνέχισε ο κ. Μαλάς, «να υπεν-
θυμίσω πως το γεγονός ότι η 
Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης το οφείλει, σχεδόν 
αποκλειστικά, στην εξωτερική 
πολιτική της Ελλάδας και αυτό θα 
πρέπει να το θυμόμαστε και να εί-
μαστε ευγνώμονες».

«Οι δύο χώρες (Ελλάδα και 
Κύπρος)», όπως ανέφερε ο κ. 
Μαλάς, «ευρίσκονται κάτω από 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες, 
όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι 
οι δύο χώρες έχουν πολύ στενές 

οικονομικές σχέσεις και, ανε-
ξαρτήτως των προβλημάτων τα 
οποία έχουν προκύψει στο τρα-
πεζικό σύστημα, αυτές τις σχέσεις 
τις οικονομικές θα πρέπει να τις 
συσφίξουμε και θα πρέπει να δη-
μιουργήσουμε συνθήκες περισ-
σότερης εμπιστοσύνης στις εμπο-
ρικές μας σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών». 

«Έχουμε, επίσης», πρόσθεσε, 
«ανταλλάξει απόψεις όσον αφορά 
τα θέματα σχετικά με τη τρόικα 
και ο κ. πρεσβευτής με ενημέ-
ρωσε για την ελληνική εμπειρία, 
που πάντοτε για εμάς είναι πολύ 
χρήσιμη και θεωρώ ότι αυτές οι 
συναντήσεις, ειδικά με τον πρε-
σβευτή της Ελλάδας, θα είναι 
πάρα πολύ εποικοδομητικές για 
τη διαμόρφωση της δικής μας 
εξωτερικής πολιτικής».

Επίσημη επίσκεψη στην Αγία 
Εδρα και στο Παρίσι θα 
πραγματοποιήσει ο πρόε-

δρος της Δημοκρατίας Δημήτρης 
Χριστόφιας. Σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας ήταν προγραμματισμένο να 
αναχωρήσει χθες, Τετάρτη, για 
την Αγία Εδρα, όπου θα πραγμα-
τοποιήσει επίσημη επίσκεψη, στο 
πλαίσιο της οποίας θα έχει συνά-
ντηση με τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ.

Τον Πρόεδρο Χριστόφια συ-
νοδεύουν, επίσης, η υπουργός 
Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου 
Μαρκουλλή, ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Χρίστος Χριστοφίδης 
και η σύζυγό του, Ελση Χριστόφια. 

Σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρί-
ου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα έχει συνάντηση με τον Πάπα 
Βενέδικτο ΙΣΤ’  και στη συνέχεια 
θα συναντηθεί με τον Γραμματέα 
του Κράτους (πρωθυπουργός) της 
Αγίας Εδρας Καρδινάλιο Ταρτσί-
σιο Μπερτόνε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της 

Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει 
επίσκεψη στο Τάγμα των Ιπποτών 
της Μάλτας και ακολούθως θα 
έχει συνάντηση με τα στελέχη της 
Κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου. 

Αύριο, Παρασκευή 26 Οκτω-
βρίου, ο πρόεδρος Χριστόφιας, 
συνοδευόμενος από το Διευθυντή 
του Γραφείου του, θα μεταβεί στο 
Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με 

τον Γάλλο πρόεδρο, Φρανσουά 
Ολάντ. Αργότερα, ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα τελέσει τα εγκαί-
νια έκθεσης κυπριακών αρχαιοτή-
των στο Λούβρο, στο πλαίσιο της 
Κυπριακής Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της ΕΕ. 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα επιστρέψει στην Κύπρο το Σάβ-
βατο 27 Οκτωβρίου.
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ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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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.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Στο Αμερικανικό Ινστιτούτο 
Καρδίας μετά από καρδια-
κό επεισόδιο που υπέστη τα 

ξημερώματα της Κυριακής (ώρα 
Κύπρου), νοσηλεύεται ο ευρωβου-
λευτής του Κινήματος Σοσιαλδημο-
κρατών ΕΔΕΚ, Σοφοκλής Σοφο-
κλέους. Η κατάσταση της υγείας του 
είναι ελεγχόμενη, ενώ του χορηγεί-

ται η ενδεικνυόμενη φαρμακευτική 
αγωγή.  Ο κ. Σοφοκλέους αναμένε-
ται να υποβληθεί σε επέμβαση by 
pass για διάνοιξη τριών αρτηριών 
σήμερα, Πέμπτη. 

Ο κ. Σοφοκλέους, βρισκόταν το 
βράδυ του Σαββάτου σε γάμο φιλι-
κού του προσώπου, όταν αναχω-
ρώντας ένιωσε έντονες ενοχλήσεις 

στο στομάχι. Μετέβη αμέσως στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, 
όπου μετά από εξετάσεις οι γιατροί 
διαπίστωσαν πρόβλημα στην καρ-
διά. Το έμφραγμα μυοκαρδίου που 
υπέστη ο ευρωβουλευτής δεν είναι 
μεγάλης έκτασης. Στη συνέχεια με-
ταφέρθηκε στο Αμερικανικό Ινστι-
τούτο Καρδιάς. 

Έμφραγμα μυοκαρδίου υπέστη 
ο ευρωβουλευτής Σοφοκλής Σοφοκλέους
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Επίσκεψη Μαλά στην πρεσβεία της Ελλάδας 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ ΚΑΙ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΛΑΝΤ

Επίσημη επίσκεψη Χριστόφια 
στην Αγία Εδρα και το Παρίσι 


