
Επίθεση εναντίον των δύο 
συνυποψηφίων του, Νίκου 
Αναστασιάδη και Γιώργου 

Λιλλήκα, εξαπέλυσε ο υπο-
ψήφιος για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, Σταύρος Μαλάς, 
λέγοντας ότι «όποιος διεκδικεί 
τα ηνία του τόπου θα πρέπει να 
πει επιτέλους στο λαό τί λύση 
θα υποστηρίξει στο Κυπρια-
κό». Παράλληλα έκανε λόγο για 
«τριχοτομημένο ΔΗΚΟ», ενώ 
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα 
βρίσκεται στον β’ γύρο των προ-
εδρικών εκλογών του Φεβρου-
αρίου. Μιλώντας σε εκδήλωση 
των Λαϊκών Οργανώσεων Λα-
πήθου και Καραβά στη Λεμεσό, 
στην οποία τιμήθηκαν πρώην 
βουλευτές Κερύνειας και αναφε-
ρόμενος στο εθνικό πρόβλημα, 
ο κ. Μαλάς είπε ότι «όποιος βά-
ζει το Κυπριακό στο ράφι, όπως 
θα κάνει ο κ. Αναστασιάδης, 
για να εξυπηρετήσει πολιτικές 
σκοπιμότητες, ή θα προκαλέσει 
διολίσθησή του όπως ο κ. Λιλ-
λήκας, τότε θα πετύχουν το ίδιο 

αποτέλεσμα: την διχοτόμηση, 
την διαιώνιση και την εδραίωση 
των στρατηγικών επιδιώξεων 
της Τουρκίας». Μιλώντας μετά 
την εκδήλωση στους δημοσιο-
γράφους ανέφερε ότι «δεν υπάρ-
χει περίπτωση να μην είμαστε 
στο β’ γύρο». Κληθείς να σχο-
λιάσει δημοσκόπηση, σύμφωνα 
με την οποία ο Γιώργος Λιλ-
λήκας περνά στον β’ γύρο των 
εκλογών με μικρή διαφορά, ο 
Σταύρος Μαλάς είπε πως αυτό 
που δείχνουν οι δημοσκοπή-
σεις είναι ότι «δεν έχει επέλθει 
η απαιτούμενη συσπείρωση από 
το χώρο της Αριστεράς και είναι 
ηλίου φαεινότερο ότι εάν επέλ-
θει έστω και ένα 10% περισσό-
τερη συσπείρωση, τότε τα πράγ-
ματα θα ανατραπούν άρδην».

«Όπως δείχνουν οι δημοσκο-
πήσεις, για τον μεν κ. Αναστασι-
άδη δεν φαίνεται, τους τελευταί-
ους 2-3 μήνες, να μεταβάλλεται 
η δυναμική του, στη δε περί-
πτωση του κ.Λιλλήκα και πάλι 
τα πράγματα έχουν ουσιαστικά 

φτάσει σε ένα τέλμα και όταν 
αναλύσει κανείς τις ψήφους και 
των δύο υποψηφίων, είναι ξε-
κάθαρο ότι δεν μπορούν πλέον 
αν αντλήσουν άλλους ψηφοφό-
ρους», συμπλήρωσε. Σχολιάζο-
ντας εξάλλου αναφορά του περί 
«τριχοτομημένου ΔΗΚΟ», ο κ. 
Μαλάς είπε πως αυτό είναι αντί-
κτυπο της συνεργασίας του κόμ-
ματος με τον ΔΗΣΥ και τον υπο-
ψήφιο του Νίκο Αναστασιάδη, 
«το οποίο αντανακλάται σε ολό-
κληρη την κοινωνία και ουσια-
στικά αναιρεί και το επιχείρημα 
του κ. Αναστασιάδη ότι ενώνει 
δυνάμεις. Δεν ενώνει δυνάμεις, 
διασπά δυνάμεις». Απαντώντας 
σε ερώτηση ανέφερε ότι αυτή η 
«τριχοτόμηση» του ΔΗΚΟ δεν 
είναι ισόποση, καθώς «φαίνεται 
ο κ. Λιλλήκας να εξασφαλίζει 
την πλειοψηφία των ψηφοφό-
ρων του ΔΗΚΟ ή τουλάχιστον 
ένα 45% , ο κ. Αναστασιάδης 
ακολουθεί πτωτική πορεία και η 
δική μου υποψηφιότητα έχει μια 
ανοδική πορεία».

Τ η θέση ότι ο κυπριακός ελ-
ληνισμός θα ανασηκώσει 
τα μανίκια και θα αγωνιστεί 

για το ξαναζωντάνεμα της κυπρι-
ακής οικονομίας, διατύπωσε την 
Κυριακή, ο πρόεδρος της Βουλής, 
Γιαννάκης Ομήρου, αποστέλλο-
ντας ταυτόχρονα το μήνυμα πως 
η δεινή οικονομική θέση στην 
οποία έχει περιέλθει η Κύπρος 
και ο λαός της δεν πρέπει να θε-
ωρηθεί από τους όποιους καλόπι-
στους ή κακόπιστους τρίτους, ότι 
θα οδηγήσει σε κάμψη του ηθικού 
του κυπριακού ελληνισμού για να 
αποδεχθεί μια ελλειμματική λύση 
του κυπριακού προβλήματος.

Σε δηλώσεις ύστερα από το 
ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του 
ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-59 Φώτη 
Πίττα στο Φρέναρος, ο κ. Ομή-
ρου είπε ότι «κλίνουμε ευλαβικά 
το γόνυ στην υπέροχη θυσία του 
και επαναδιακηρύσσουμε την 
απόφαση μας ότι θα συνεχίσου-
με μέχρι τέλους τον αγώνα για 
τερματισμό της κατοχής και την 
αποκατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών του λαού μας και 
να αποστείλουμε το μήνυμα ότι 
η δεινή οικονομική θέση στην 
οποία περιήλθε η κυπριακή οι-
κονομία, οι οικονομικές δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουμε να μην 
θεωρηθεί από κάποιους, τους 

όποιους κάποιους, τους όποιους 
τρίτους, καλόπιστους ή κακό-
πιστους ότι θα οδηγήσει στο να 
καμφθεί το ηθικό του κυπριακού 
ελληνισμού για να αποδεχθεί μια 
λύση ελλειμματική και να υπάρ-
χει ροή ήσσονος αντίστασης 
προς όσα απεργάζονται οι εχθροί 
της ελευθερίας της Κύπρου».

Πρόσθεσε ότι «ο κυπριακός 
ελληνισμός θα ανασηκώσει τα 
μανίκια, θα αγωνιστεί για το 
ξαναζωντάνεμα της κυπριακής 
οικονομίας, γιατί η οικονομία 
μαζί με την άμυνα αποτελούν 
κορυφαίες παραμέτρους μια σω-
στής αμυντικής στρατηγικής».  
Κληθείς να σχολιάσει ορισμέ-
νες πτυχές του μνημονίου που 
έχουν διαρρεύσει, ο πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ είπε ότι «εμείς ανα-
μένουμε μια πλήρη ενημέρωση 
γύρω από το υπό διαμόρφωση 
μνημόνιο, διότι όπως έχει ανα-
κοινωθεί και από τις Βρυξέλλες 
και από τον υπουργό Οικονο-
μικών δεν υπάρχει ένα τελικό 
κείμενο. Εμείς έχουμε με σαφή-
νεια τοποθετηθεί ότι θα πρέπει 
να διαφυλάσσονται τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θα πρέπει επίσης 
να διαφυλάσσεται η κοινωνι-
κή συνοχή, όχι απλώς με μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
λιτότητας αλλά και με πολιτικές 

ανάπτυξης για δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Θα πρέπει εδώ 
και καιρό να είχαν αναληφθεί 
πρωτοβουλίες και προσπάθειες 
για να υπάρξει δημοσιονομική 
εξυγίανση, για να μην ζούμε σε 
ένα ονειρικό κόσμο και να μην 
ξοδεύουμε περισσότερα από 
αυτά που παράγουμε», είπε, και 
πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση 
κώφευε στις προτροπές και τις 
εκκλήσεις μας». Από την άλλη 
όμως, συνέχισε, «οι πολιτικές 
αυτές που εφαρμόζονται δυστυ-
χώς σε χώρες του νότου από 
πλευράς τρόικας έχουν αποτύ-
χει. Γι’ αυτό αναμένουμε ότι τα 
όσα δηλώνουν στις Βρυξέλλες 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκ μέ-
ρους των ευρωπαϊκών συλλογι-
κών θεσμικών οργάνων ότι θα 
περάσουμε σε πολιτικές ανάπτυ-
ξης για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, θα πάρουν σάρκα και 
οστά. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα 
είναι μια από τα ίδια αυτό το μνη-
μόνιο». Ερωτηθείς εάν έχει ζητη-
θεί η γνώμη του για τη σύνταξη 
του τελικού κειμένου του μνημο-
νίου και εάν έχει οποιαδήποτε 
ενημέρωση σχετικά με το διάγ-
γελμα του προέδρου της Δημο-
κρατίας προς τον κυπριακό λαό, 
ο πρόεδρος της Βουλής απάντη-
σε ότι δεν έχει «καμία απολύτως 
ενημέρωση».
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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. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

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.
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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.

Θα είμαι στο β’ γύρο 
των προεδρικών εκλογών

Ο κυπριακός λαός θα αγωνιστεί 
για το ξαναζωντάνεμα 
της κυπριακής οικονομίας
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