
O Κόσμος THURSDAY 28 febRUARY 2013ΚΥΠΡΟΣ 17

ÊÁËÇ
×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá
Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

Ê ÇËÁ
ÍÏ ÁÑ É×

äáåäÁ ë ú á
ý åí ûÓ ä

íñ óâé ÜÂ ç

× ð ñìü ôá

èÝ çñÐ

ñå â çý íïëÌ

á ñðì ñÝ áÊ

2 2 M. 5 HZ1  5 3

a c to aN rr w s
FM ceiv R ee r

 1  ne  9 0u o 0 Mt t . F

.

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.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

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.

Για κατασκευασμένη επίθεση κατά του Προεδρι-
κού, μετά το ατύχημα της 11ης Ιουλίου 2011 στο 
Μαρί, έκανε σήμερα λόγο ο απερχόμενος Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, μι-
λώντας ενώπιον του προσωπικού όλων των υπη-
ρεσιών του Προεδρικού Μεγάρου και των μελών 
της Προεδρικής Φρουράς κατά τη διάρκεια απο-
χαιρετιστήριου γεύματος που παρέθεσε  προς τιμήν 
του το προσωπικό του Προεδρικού Μεγάρου.

Στην ομιλία του, σε μια συγκινησιακά φορτισμέ-
νη ατμόσφαιρα και φανερά συγκινημένος, ο Πρό-
εδρος Χριστόφιας αναφερόμενος στην Προεδρική 
Φρουρά είπε πως πρόκειται για τους ανθρώπους 
που «ανέλαβαν το καθήκον να υπερασπίζονται τη 
ζωή μας και τη ζωή της οικογένειάς μας. Παιδιά 
σας ευχαριστώ θερμά», είπε και πρόσθεσε: «Είναι 
οι άνθρωποι που κράτησαν το Προεδρικό αλώβη-
το την ώρα της μεγάλης επίθεσης, της κατασκευα-
σμένης επίθεσης, μετά από το ατύχημα στο Μαρί. 
Θέλω να τους ευχαριστήσω ολόψυχα».

Είπε ακόμη πως οι εισηγήσεις «τις οποίες κάμα-
με» στο Κυπριακό και τις οποίες, όπως ανέφερε, 
διαμόρφωσε ο Τουμάζος Τσελεπής και τις οποίες 
άλλοι χαρακτήρισαν δώρα για τον ίδιο αποτελούν 
σωτηρία για τον τόπο

Απευθυνόμενος στο προσωπικό, ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας είπε πως «μαζί δουλέψαμε έντιμα και 
σας αποχαιρετώ όπως είπα και δημόσια με το κε-
φάλι ψηλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα 
γιατί δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό για να πετύ-
χουμε κοινούς στόχους, όχι προσωπικούς για τον 
καθένα είτε κομματικούς. Στόχους που έχουν ως 
αποστολή τους την υπηρεσία στην πατρίδα», ανέ-
φερε.

Είπε πως «αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των 
ανώτατων αξιωματούχων αυτού του κράτους. Δου-
λέψατε ενσυνείδητα. Παρήγαμε έργο. Αυτό θα το 
πει η ιστορία στην πορεία, το πόσον είναι και ποι-
όν είναι αυτό τον έργο. Εργο το οποίο είναι θεμελι-
ώδες, είναι υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του τόπου μας», συνέχισε.

Είπε πως τα μέλη του διπλωματικού γραφείου 
ήταν το δεξί του χέρι «στη μεγάλη εκστρατεία που 
κάναμε ανά το παγκόσμιο» και τους ευχήθηκε καλή 
σταδιοδρομία όπου και αν θα υπηρετήσουν. «Ψηλά 
το κεφάλι και ψηλά τη σημαία της πατρίδας» είπε. 

Ευχήθηκε υγεία πρώτα από όλα, χαρά και ευτυ-
χία στο προσωπικό και στις οικογένειές τους.

Ευχαρίστησε εξάλλου τους στενούς του συνεργά-
τες «την μικρή ομάδα με την οποία μοιραζόμουν 
κάθε μέρα και τις χαρές και τις λύπες και τα βάσα-
να. Το φίλο μου το Γιώργο τον Ιακώβου τον Επί-
τροπο Προεδρίας. Επίσης αγαπητούς μου φίλους 

τον Τίτο Χριστοφίδη πάνω στον οποίο έσπαζαν 
πολλά κύματα. Τον Στέφανο (Στεφάνου) που ήταν 
στην πρώτη γραμμή νυχθημερόν, τον νεαρό τον 
Χρίστο (Χριστοφίδη)που ήλθε στα μισά του δρό-
μου και πρέπει να σας πως φοβόταν να έλθει και 
τον πίεσα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του Ελση είπε πως 
κάποτε αστειευόμενος μαζί της, της είπε ότι «έχεις 
μετατραπεί σε μια Μητέρα Τερέζα, διότι βοηθάς 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως από πού κατάγονται, 
την κοινοτική τους προέλευση, Ε/κ, Τ/κ, Μαρωνί-
τες, Αρμένιους, Λατίνους και βεβαίως ανεξαρτήτως 
της πολιτικής και κομματικής τους προέλευσης και 
τοποθέτησης. Αυτό έκανε τούτα τα πέντε χρόνια η 
Ελισάβετ, αυτό έκανε και τότε που υπηρέτησα ως 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και την 
ίδια ώρα είχε την ευθύνη της οικογένειας», πρό-
σθεσε.

 «Θεωρώ ότι η Ελισάβετ για μένα είναι ένας ήρω-
ας. Ενας άνθρωπος με πολύ λεπτές χορδές που 
έκλαψε πολλές φορές με κόσμο που υπέφερε και 
μου μετέφερε αυτό το άγχος και εμένα διότι έπρε-
πε σε κάποιο να λέει τον πόνο της. Είναι περιττό 
να σας πω ότι θα την αγαπώ ως το τέλος της ζωής 
μου», ανέφερε.

 «Ελισάβετ να είσαι καλά και εσύ και παιδιά σου 
διότι δεν θα παραλείψω να πω ότι και τα παιδιά 
μας στάθηκαν και στέκονται δίπλα μας, είτε είναι 
οι κόρες μας, είτε είναι ο γιός μας, είτε είναι οι γα-
μπρούδες μας», είπε και πρόσθεσε πως ως αντίδω-
ρο τους εκφράζει την αγάπη του ως πατέρας και ως 
συναγωνιστής και σύντροφος.

 «Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της 
ψυχής μου και εγώ και η Ελισάβετ και οι φίλοι οι 
οποίοι εργάστηκαν μαζί σας αυτά τα πέντε χρόνια 
για να υπηρετήσουμε το κοινό καλό, την πατρίδα 
μας, τον τόπο μας», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε εξάλλου πως όταν 
ο ίδιος είχε εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής και στη 
συνέχεια Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν απομά-
κρυνε τους ανθρώπους που υπηρετούσαν εκεί για 
να βάλει άλλα άτομα.

 «Δεν άγγιξα ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά και 
πρόσθεσε: “Παρόλο που ακούω ότι κάποια πρό-
σωπα λεν ήρθε η ώρα σας και θα φύγετε από εδώ 
για τον κόσμο που υπηρετεί εδώ στο Προεδρικό 
εγώ τους χαιρετώ και τους είπα ότι οι νικητές πρέ-
πει να δείχνουν μεγαλοψυχία. Αυτό είχαμε κάμει 
εμείς όταν μας εμπιστεύτηκε τα αξιώματα ο κόσμος 
και αυτό καλώ και τους νέους οικοδεσπότες του 
Προεδρικού να πράξουν”.

Είπε πως ποτέ δεν αντιμετώπισε το προσωπικό 
και στην Προεδρική Φρουρά ποτέ σαν «ο μάστρος».

Μίλησε για κατασκευασμένη 
επίθεση o Χριστόφιας

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΙ


