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Κυπριακό και οικονομικές 
εξελίξεις βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντηση 

που είχε τη Δευτέρα ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμα-
ράς, με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ 
και υποψήφιο για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστα-
σιάδη, ο οποίος πραγματοποίησε 
επίσκεψη στην Αθήνα. 

Ο κ. Αναστασιάδης εξερχό-
μενος από το Μέγαρο Μαξίμου 
ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό για το ενδιαφέρον που 
δείχνει όσον αφορά το Κυπρια-
κό και σημείωσε ότι θέλησε να 
μοιραστεί μέρος της εμπειρίας 
του, δεδομένων των οικονομι-
κών εξελίξεων στην Ελλάδα. Στη 
δήλωσή του ο κ. Αναστασιάδης 
είπε: «Πρωτίστως και πάνω από 
όλα είναι γνωστό το ενδιαφέρον 
του πρωθυπουργού για την Κύ-
προ και το κυπριακό πρόβλημα. 
Αλλά ταυτόχρονα ανταλλάξαμε 
και απόψεις για την κρίση που 
και οι δύο χώρες πλέον αντιμε-
τωπίζουν. Οφείλω να πω ότι οι 
εμπειρίες του πρωθυπουργού 
είναι σημαντικές, ιδιαίτερα με τα 
τελευταία γεγονότα και τις εξελί-
ξεις. Ως εκ τούτου, θεώρησα ότι 
καλό ήταν εκ των εμπειριών του 
πρωθυπουργού να αντλήσω κά-
ποια μαθήματα. Θέλω να ευχαρι-
στήσω θερμά για το ενδιαφέρον, 
το οποίο παραμένει πάντοτε - 
όπως ήταν εξάλλου ανέκαθεν - 
αδιάψευστο».

ΣυνάντηΣη 
με μεϊμάράκη

Ο κ. Ανασταστιάδης συναντή-
θηκε στη Βουλή των Ελλήνων με 
τον πρόεδρο του Σώματος, Ευ-

άγγελο Μεϊμαράκη. Σε δηλώσεις 
του μετά τη συνάντηση ο πρόε-
δρος της Βουλής των Ελλήνων, 
τάχθηκε υπέρ της στενότερης συ-
νεργασία μεταξύ του ελληνικού 
και του κυπριακού Κοινοβουλί-
ου. Ο κ. Αναστασιάδης από την 
πλευρά του ευχαρίστησε για ακό-
μα μια φορά τον κ. Μεϊμαράκη 
για τη στήριξη που παρείχε στην 
Κυπριακή Δημοκρατία προκειμέ-
νου να μπει στην ΕΕ, λέγοντας 
ότι χωρίς τη συμβολή του αυτό 
δεν θα ήταν δυνατόν. Αναφέρθη-
κε παράλληλα στην κοινή μοίρα 
των δύο χωρών τόσο όσον αφο-
ρά το κυπριακό πρόβλημα και 
την τουρκική κατοχή, όσο και τις 
οικονομικές εξελίξεις και την κρί-
ση που περνάνε οι δύο χώρες.

ΣυνάντηΣη 
με ΠάΠουλιά

Στη στασιμότητα στο Κυπριακό, 
αλλά και στα προβλήματα που 
προκαλεί η οικονομική κρίση 
στην Κύπρο αναφέρθηκε ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος 
πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο 
οποίος στο πλαίσιο της επίσκε-
ψης του στην Αθήνα έγινε δεκτός 
από τον Έλληνα πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. 
Ο κ. Αναστασιάδης κατά τη συζή-
τηση του με τον πρόεδρο Παπού-
λια εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
η Κύπρος μπορεί να ξεπεράσει 
τα οικονομικά προβλήματα, κα-
θώς όπως είπε «υπάρχει μία γε-
νική υπευθυνότητα, ένα αίσθημα 
ευθύνης», με δεδομένη και την 
πείρα από την οικονομική κρίση 
που πέρασε η χώρα το 1974, η 
οποία ξεπεράστηκε γρήγορα. 

Ο κ. Παπούλιας εξέφρασε την 
ελπίδα η Κύπρος να ξεπεράσει 
την κρίση ευκολότερα από την 
Ελλάδα, στην οποία όπως είπε 
«η φτώχεια έχει φτάσει στο με-
δούλι των λαϊκών στρωμάτων», 
προσθέτοντας ότι απαιτείται με-
γάλη προσπάθεια εκ μέρους της 
ελληνικής κυβέρνησης, για να 
υπάρξει πρόοδος.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο 
πρόεδρος Παπούλιας επανέλαβε 
την ιστορική - όπως είπε - συ-
στράτευση της Ελλάδας, με τις 
προσπάθειες της Κύπρου για 
λύση. Απαντώντας ο κ. Ανα-
στασιάδης είπε ότι «μόνο με τη 
συλλογικότητα μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε την τουρκι-
κή αδιαλλαξία». Αναφερόμενος 
στην πολιτική των συμμαχιών, 
ο κ. Αναστασιάδης έφερε το πα-
ράδειγμα της ένταξης της Κύπρου 
στην ΕΕ, καθώς και την αξιοποί-
ηση των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
για την ΑΟΖ, ως αποτέλεσμα, 
όπως είπε «της εμπλοκής αμερι-
κανικών και ισραηλινών συμφε-
ρόντων», λέγοντας ότι αυτές ήταν 
δύο επιτυχίες οι οποίες ανέδει-
ξαν ότι αν έχεις τη βούληση και 
τη σωστή στρατηγική μπορείς να 
οδηγηθείς σε αποτελέσματα. Στο 
ίδιο πλαίσιο ο κ. Αναστασιάδης 
είπε ότι πρέπει η ΕΕ να εμπλακεί 
ενεργά στο Κυπριακό, το οποίο 
χαρακτήρισε ευρωπαϊκό πρό-
βλημα, εκφράζοντας την άποψη 
ότι υπάρχει η δυνατότητα να τε-
θεί η Τουρκία προ των ευθυνών 
της. Με τις συναντήσεις αυτές 
ολοκληρώθηκαν οι επαφές του 
κ. Αναστασιάδη στην Αθήνα, ο 
οποίος επέστρεψε στην Κύπρο.

Ικανοποίηση στην Κύπρο από 
την εξαγγελία του επιχειρημα-
τία Νίκου Σιακόλα να αναλά-

βει από την 1 Ιανουαρίου 2013 
και για ένα ολόκληρο χρόνο, τη 
σίτιση όλων των απόρων μαθη-
τών της Κύπρου που φοιτούν 
στα δημοτικά σχολεία. Η προ-
σφορά της οικογένειας Σιακόλα 

και του Ομίλου Εταιρειών για 
σίτιση των άπορων μαθητών 
θα αρχίσει με την επανέναρξη 
των μαθημάτων στα δημοτικά 
σχολεία μετά τις διακοπές των 
γιορτών των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Για το σκοπό 
αυτό έχει ορισθεί Επιτροπή, με 
πρόεδρο τον πρώην υπουργό 

Υγείας, Χάρη Χαραλάμπους, η 
οποία σε συνεργασία και συντο-
νισμό με το υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού θα εργαστεί για 
υλοποίηση της προσφοράς του 
κ. Σιακόλα, από την επανέναρ-
ξη των μαθημάτων στα δημοτι-
κά σχολεία, στις αρχές της νέας 
χρονιάς.
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Κυπριακό και θέματα οικονομίας 
συζήτησαν Αναστασιάδης-Σαμαράς

O Όμιλος Σιακόλα προσφέρει δωρεάν σίτιση απόρων μαθητών
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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. 
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ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.
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Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Ο Νίκος Αναστασιάδης με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά.


