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ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
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.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò
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ΚΥΠΡΟΣ
Τσαβούσογλου: 
Νερό από Τουρκία 
σήμερα στην  
Αμμόχωστο και  
αύριο στην Μόρφου

Τ
ην ροή του νερού από την 
Τουρκία στον πρώτο “δήμο” 
εκείνο της κατεχόμενης Αμ-
μοχώστου, ανακοίνωσε με 

γραπτή του δήλωση την Δευτέρα ο 
“υπουργός” γεωργίας και φυσικών 
πόρων, Ναζίμ Τσαβούσογλου. Όπως 
μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, από 
τις 10 το πρωί σήμερα τα 7.500 κυ-
βικά μέτρα νερού στο χώρο αποθή-
κευσης νερού του “τμήματος” υδάτων 
στο Δίκωμο άρχισαν να παραχωρού-
νται στο δίκτυο προς την Αμμόχωστο 
μέσω των παλιών αγωγών. Στην δή-
λωσή του ο κ. Τσαβούσουγλου εκ-
φράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
της παροχής νερού από την Τουρκία 
σε περιοχές των κατεχομένων και 
εκφράζει τις ευχαριστίες του για την 
συμβολή τους στους Ερντογάν, Γιλ-
ντιρίμ και Έρογλου, τους Πρόεδρο, 
Πρωθυπουργό και Υπουργό Δασών 
και Υδάτων της Τουρκίας.
Από αύριο, ανακοίνωσε επίσης ο 
“υπουργός” γεωργίας, νερό από την 
Τουρκία θα αρχίσει να τρέχει και 
προς την περιοχή της Μόρφου.

Φωτίου: Αποκλειστικά στην Τουρκία η ευθύνη για μη επίλυση θέματος αγνοουμένων
Η μη επίλυση του ανθρωπιστικού 
προβλήματος των αγνοουμένων και 
η συνέχιση της δοκιμασίας και της 
τραγωδίας που βιώνουν καθημερινά 
οι οικογένειες τους οφείλεται απο-
κλειστικά στη στάση της κατοχικής 
δύναμης, της Τουρκίας, τόνισε ο Επί-
τροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, 
σε ομιλία στην κηδεία των λειψάνων 
του μέχρι πρότινος αγνοούμενου, πε-
σόντα κατά την τουρκική εισβολή Γε-
ώργιου Κωστή. Η εκταφή των οστών 
του πεσόντα πραγματοποιήθηκε σε 
δυο φάσεις το 2010 και το 2014, από 
ομαδικό τάφο που εντοπίστηκε στην 
περιοχή του χωριού Καζάφανι.
Ο κ. Φωτίου σημείωσε πως παρά τις 
προσπάθειές μας και των συγγενών 
των αγνοουμένων, η τύχη περίπου 
1,000 αγνοουμένων μας παραμένει 
μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστη, προκα-
λώντας πόνο και αγωνία σε χιλιάδες 
οικογένειες συμπατριωτών μας.
Η Τουρκία, είπε, από το 1974 μέ-
χρι και σήμερα, προβάλλει συνεχώς 
προσκόμματα και αναλώνει το χρόνο 
υποσκάπτοντας την κάθε προσπάθεια 
για επίτευξη ουσιαστικής προόδου. 
«Είναι η κατοχική δύναμη που αρνεί-
ται με περιφρόνηση να εφαρμόσει τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 
τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους, 
όπως και τις πρόνοιες ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 

και άλλων διεθνών οργανισμών», 
ανέφερε.
Ο Επίτροπος είπε ότι είναι η Τουρκία 
και ο κατοχικός στρατός της που έχουν 
προβεί στην απάνθρωπη και εγκλη-
ματική ενέργεια της καταστροφής μα-
ζικών χώρων ταφής Ελληνοκυπρίων 
και της μετακίνησης των οστών τους 
σε άγνωστους μέχρι σήμερα χώρους 
και είναι η Τουρκία που αρνείται να 
καταθέσει τις πληροφορίες που υπάρ-
χουν στα στρατιωτικά της αρχεία για 
την τύχη των Ελληνοκυπρίων και 
Ελλαδιτών αγνοουμένων αδελφών 
μας.  Είναι η Τουρκία, συνέχισε, που 
αρνείται να υποδείξει τους μαζικούς 
χώρους ταφής όπου τάφηκαν αγνοού-
μενοι μας μετά τις περισυλλογές από 
τα πεδία των μαχών.
«Ο κατάλογος των ευθυνών και υπο-
χρεώσεων της κατοχικής δύναμης  
είναι βαρύς και ασήκωτος.Η κατοχι-
κή δύναμη έχει ηθική, πολιτική και 
νομική ευθύνη και υποχρέωση να 
συνεργαστεί επιτέλους με ειλικρινή 
διάθεση, ώστε να δοθούν στις οικογέ-

νειες των αγνοουμένων οι πειστικές 
και τεκμηριωμένες απαντήσεις που 
δικαιούνται για την τύχη των δικών 
τους.  Χωρίς τις πληροφορίες από τα 
αρχεία του τουρκικού στρατού και την 
υπόδειξη μαζικών τάφων από τους 
Τούρκους, το πρόγραμμα της ΔΕΑ 
φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης με 
τραγικές συνέπειες για την πλειοψη-
φία των οικογενειών», συνέχισε.
Ο κ. Φωτίου κάλεσε τη διεθνή κοινό-
τητα και ιδιαίτερα τα Ηνωμένα Έθνη 
που εκπροσωπούνται στη Διερευνητι-
κή Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, 
καθώς και τις χώρες που μπορούν να 
ασκήσουν την επιρροή τους, να κατα-
στήσουν σαφές στην Τουρκία πως δεν 
έχει άλλη επιλογή παρά να συμπερι-
φερθεί επιτέλους υπεύθυνα και να 
παραιτηθεί από την τακτική της απάν-
θρωπης περιφρόνησης πανανθρώπι-
νων αρχών και αξιών, όπως και των 
αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων.
 «Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα συμπερι-
φορά της Τουρκίας στο ανθρωπιστι-
κό πρόβλημα των αγνοουμένων δεν 
μας πείθει ότι έχει επιλέξει να είναι 
μέλος της πολιτισμένης ανθρωπότη-
τας. Η στάση της μας προβληματίζει, 
αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να παραι-
τηθούμε από την προσπάθεια και το 
ιερό μας χρέος να εργαστούμε μέσα 
και έξω από την Κύπρο για τη διερεύ-
νηση και της τελευταίας περίπτωσης 
των αγνοουμένων μας», πρόσθεσε.


