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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
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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ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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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

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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ΚΥΠΡΟΣ

Καταχωρήθηκε κατηγορητήριο 
εναντίον Χ. Χριστοδούλου,  
Βγενόπουλου και άλλων πέντε

Η
Νομική Υπηρεσία καταχώρησε το μεσημέρι 
της Δευτέρας, στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λευκωσίας, κατηγορητήριο εναντίον επτά 
προσώπων αναφορικά με υπόθεση δωρο-

δοκίας μέσω της εταιρίας Focus.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τους Ανδρέα Βγενό-
πουλο, Κυριάκο Μάγειρα και Μιχάλη Φόλε, τον ιδι-
οκτήτης της εταιρείας Focus εφοπλιστή Μιχάλη Ζο-
λώτα, καθώς και τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, την κόρη του 
και τον γαμπρό του.  Στο κατηγορητήριο περιλαμβά-
νονται και τρεις εταιρείες ως νομικά πρόσωπα. 
Η υπόθεση αφορά στο ένα εκατομμύριο ευρώ που 
δόθηκε από την εταιρεία Focus σε εταιρεία συμφερό-
ντων του Χριστόδουλου Χριστοδούλου. 
Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, χρηματισμό, 
δωροδοκία, δωροληψία και πράξεις που υποδηλούν 
διαφθορά.  Η υπόθεση ορίστηκε για τις τριάντα Σε-
πτεμβρίου, για παραπομπή των κατηγορουμένων σε 
δίκη στο Κακουργιοδικείο.

Επιστολή προς τον ΠτΔ: Πρόκριμα λύσης η διάνοιξη των Κοκκίνων
Το αίτημα των τοπικών αρχών 
και των κατοίκων των διαμε-
ρισμάτων Πόλης Χρυσοχούς 
και Τηλλυρίας για διάνοιξη του 
δρόμου Κοκκίνων-Παχυάμμου 
είναι απόλυτα δίκαιο, αφού 
με το άνοιγμα του δρόμου θα 
εξυπηρετηθούν χιλιάδες Ελλη-
νοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
συμπατριώτες μας στη διακίνη-
ση τους από και προς τη Λευ-
κωσία. Αυτό επισημαίνει με 
σημερινή του επιστολή προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς 
και πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής για τη διάνοιξη του 
δρόμου Κοκκίνων-Παχυάμμου, 
Άγγελος Οδυσσέως, ο οποίος 
τονίζει επίσης ότι είναι η ώρα 
να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό 
στα πλαίσια των μέτρων οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης και των 
προσπαθειών για επίλυση του 
εθνικού μας προβλήματος.
Ίσως να είναι και μια ευκαιρία 
να αναδειχθούν οι πραγματικές 
προθέσεις της άλλης πλευράς 
για μια μόνιμη, δίκαιη και λει-
τουργική επίλυση του κυπρια-
κού προβλήματος, παρατηρεί 
στην επιστολή του προς τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Δή-
μαρχος Πόλης. Εάν δεν μπορεί 

να βρεθεί λύση στη διάνοιξη 
ενός δρόμου μερικών χιλιομέ-
τρων διερωτόμαστε πώς θα επι-
τευχθεί μία συνολική λύση του 
κυπριακού προβλήματος, ανα-
φέρει χαρακτηριστικά.
«Η διάνοιξη του δρόμου Κοκ-
κίνων-Παχυάμμου θα συμβά-
λει μεταξύ άλλων στη βελτίωση 
των προοπτικών  οικονομικής 
και τουριστικής ανάπτυξης και 
κατ’ επέκταση στην ευημερία 
τόσο των Ελληνοκυπρίων, όσο 
και των Τουρκοκυπρίων», ανα-
φέρεται στην επιστολή. « Τόσο 
η περιοχή Τηλλυρίας, όσο και η 
περιοχή Πόλης Χρυσοχούς πα-
ραμένουν αποκλεισμένες, απο-
μονωμένες και υποβαθμισμένες 
από τα γεγονότα του 1963-
1964, γεγονός που είχε και 

εξακολουθεί να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις, τόσο στην ελεύθε-
ρη διακίνηση των κατοίκων και 
των επισκεπτών, όσο και στις 
προοπτικές οικονομικής ανά-
πτυξης και ευημερίας τους».
Η διάνοιξη του δρόμου Κοκ-
κίνων-Παχυάμμου θα δώσει 
νέα προοπτική τόσο στην πε-
ριοχή Πόλης Χρυσοχούς όσο 
και στην περιοχή Τηλλυρίας, 
οι οποίες περιοχές παραμέ-
νουν απομονωμένες και απο-
κλεισμένες εξαιτίας και της μη 
υλοποίησης του αυτοκινητό-
δρομου Πόλης- Πάφου και θα 
αποτελέσει κάποια διέξοδο για 
σύνδεση των περιοχών Πόλης 
Χρυσοχούς και Τηλλυρίας  με 
τη Λευκωσία, καταλήγει ο Άγ-
γελος Οδυσσέως. 
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