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To μύνημα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοι-
μη να συμβάλει μαζί με την ΕΕ στη δανειοδότηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσε ο Πρόεδρος της 
Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια κατά την τηλε-
φωνική συνομιλία που είχαν χθες, όπως ανέφερε 
ο Πρόεδρος Χριστόφιας, σημειώνοντας ότι αυτό το 
χέρι βοήθειας από τη Ρωσία μπορεί να αποβεί σω-
στικό για την Κύπρο.

 Σε δηλώσεις του την Τετάρτη το  πρωί στους δη-
μοσιογράφους, στο Βελιγράδι, όπου βρίσκεται για 
να συμμετάσχει σε Διακυβερνητική Σύνοδο, ο Πρό-
εδρος Χριστόφιας είπε ότι «εδώ και μερικούς μήνες 
βρίσκομαι σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας κ. Πούτιν και γενικά με την ηγεσία 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Χθες είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Πού-
τιν εβρισκόμενος στη Ρώμη στο δρόμο προς το Βε-
λιγράδι. Ηταν θερμή η συνομιλία, όπως συνήθως, 
φιλικότατη και βεβαίως περιστράφηκε γύρω από την 
οικονομική κατάσταση της Κύπρου και την πιθανή 
συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη δανειοδό-
τηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Πούτιν με διαβεβαίωσε ότι η Ρω-
σική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να συμβάλει μαζί 
με την ΕΕ στη δανειοδότηση της Κύπρου. Είναι 
φυσικό η Ρωσική Ομοσπονδία να ενδιαφέρεται 
να δανειοδοτηθεί η Κύπρος και από την ΕΕ, εί-
ναι μέλος της Ενώσης. Την ίδια ώρα, όμως, ως 
παλιός φίλος της Κύπρου θα ήθελε να βοηθήσει 
σε συνεργασία με την ΕΕ. Βρίσκεται σε επαφή 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Οικο-
νομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ελπίζω 
σύντομα αυτή η υπόθεση να κλείσει θετικά.

Θέλω και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω 
θερμά τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλα-
ντιμίρ Πούτιν για την ετοιμότητα του να δώσει χέρι 
βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία τιμώντας 
την παλιά παραδοσιακή, στενή φιλία μεταξύ της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, έχω υποσχεθεί στον 
Βλαντιμίρ Πούτιν, θα φανεί αντάξια της φιλίας, θα 
φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης την οποία δείχνει η 
Ρωσική Ομοσπονδία προς την Κύπρο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η ρωσική 

συμμετοχή στο δάνειο καθιστά το δάνειο βιώσι-
μο σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
είπε ότι «δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες λεπτο-
μέρειες αυτή τη στιγμή. Ηθελα να δώσω αυτό 
το μήνυμα στον κυπριακό λαό, είναι σημαντικό 
μήνυμα, κατά την άποψή μου, το οποίο έρχεται 
από τη Μόσχα και οι λεπτομέρειες ας αφεθούν 
να αναλυθούν και από ειδικούς. Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι αυτό το χέρι βοήθειας μπορεί να είναι 
σωστικό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα απεκ-
δυθούμε εμείς υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά και 
διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία μας, αλλά 
και σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των πιθα-
νών δανείων είτε από την ΕΕ είτε από κοινού ΕΕ 
και Ρωσική Ομοσπονδία».

«Βιώσιμο χρέοσ» μέ ρώσική συμμέτοχή
Πληροφορίες του απεσταλμένου του ΡΙΚ στο Βελι-

γράδι, Νίκου Κέττηρου, αναφέρουν ότι με τη ρωσική 
συμμετοχή στη δανειακή σύμβαση της Κύπρου, το 
δημόσιο χρέος θα καταστεί βιώσιμο. Αναφέρουν επί-
σης ότι υπάρχει πρόθεση η όλη  υπόθεση  να κλείσει 
πριν από τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Ο απεσταλμένος του ΡΙΚ μετέδωσε ακόμη ότι βάσει 
των πληροφοριών του, η Μόσχα θα ικανοποιήσει το 
αίτημα της Κύπρου για επέκταση του χρόνου απο-
πληρωμής του δανείου των 2,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για άλλα πέντε χρόνια

  
έπικινδυνή για τή ρώσια 
τυχον καταρρέυσή 
τήσ κυπριακήσ οικονομιασ

Ο ρωσικός Τύπος γράφει ότι η Μόσχα ανησυχεί 
έντονα από το ενδεχόμενο κατάρρευσης της κυπρια-
κής οικονομίας.

 Η εφημερίδα «Νεζαβίσιμαγια Γκαζιέτα« υποστηρί-
ζει, μάλιστα, ότι η κατάρρευση του τραπεζικού συστή-
ματος της Κύπρου είναι πιο επικίνδυνη για τη Ρωσία, 
από ό,τι για την Ευρωζώνη.  Αποδίδει τον κίνδυνο 
στο ενδεχόμενο απώλειας των ρωσικών υπεράκτιων 
λογαριασμών που θα οδηγούσαν τη Ρωσία σε επεν-
δυτική ύφεση. Γι αυτό, αναφέρει η εφημερίδα, οι 
Ρώσοι αξιωματούχοι μιλούν για οικονομική βοήθεια 
προς την Κύπρο, όταν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι αρνού-
νται ακόμη και να εξετάσουν αυτό το ζήτημα.

Διαβεβαιώσεις Πούτιν προς Χριστόφια

Επιδρομές σε κτηνοτροφικές μονάδες στη 
νεκρή ζώνη του Αστρομερίτη, άρχισαν τώρα 
τούρκοι ζωοκλέφτες. Οι ιδιοκτήτες ανησυχούν 
καθώς η σπείρα, που δρούσε στην Ποταμιά και 
τις γύρω κοινότητες, φαίνεται ότι μετακινήθηκε 
στην περιοχή τους.

Στόχος ήταν τα υποστατικά άνδρα ηλικίας 58 ετών, 
από τα οποία έκλεψαν 30 αμνοερίφια συνολικής αξίας 
τριών χιλιάδων ευρώ περίπου.

Για την κλοπή των ζώων έχουν ενημερωθεί και τα 
Ηνωμένα Έθνη, αφού πιστεύεται ότι αποτελεί έργο 
Τούρκων ζωοκλεφτών, οι οποίοι μετά την Ποταμιά 
και τις γύρω κοινότητες μετακινήθηκαν τώρα στον 
Αστρομερίτη

Για να μην υπάρξουν παρόμοια κρούσματα η Αστυ-
νομία θα εντείνει από απόψε τις περιπολίες της κατά 
μήκος της νεκρής ζώνης, ενώ το ίδιο ζητήθηκε να πρά-
ξουν και τα Ηνωμένα Έθνη

Επιδρομές Τούρκων ζωοκλεφτών στον Αστρομερίτη
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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.


