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Στη Λευκωσία τη Δευτέρα o Μητσοτάκης για συντονισμό ενόψει της πενταμερούς στον ΟΗΕ
Στη Λευκωσία για συνομιλίες με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, θα βρεθεί τη Δευτέρα 
8 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό 
Λευκωσίας – Αθηνών ενόψει και της 
άτυπης διάσκεψης που προτίθεται να 
συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυ-
ριάκος Κούσιος, αναφέρει σε γραπτή 

δήλωση πως ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης θα έχει 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τη 
Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, στις 11 το 
πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Προσθέτει πως ο κ. Μητσοτάκης θα 
πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας 
στην Κύπρο, “με στόχο τον περαιτέ-
ρω συντονισμό Λευκωσίας – Αθηνών 
ενόψει και της άτυπης πενταμερούς 
διάσκεψης που προτίθεται να συγκα-

λέσει ο ΓΓ των ΗΕ”.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα πα-
ρακαθίσουν σε συνομιλίες, επικεφα-
λής των αντιπροσωπειών των δύο 
χωρών, σημειώνει ο κ. Κούσιος.
Ακολούθως, αναφέρει, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θα παραθέσει γεύμα 
εργασίας στον Πρωθυπουργό Μητσο-
τάκη και τα μέλη της ελληνικής αντι-
προσωπείας.
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Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/
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Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 25ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  
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Η επιστολή του 
Σ. Μισέλ προς τον 
Πρόεδρο-Έτοιμη 
για στήριξη η ΕΕ

Στροφές παίρνει η επανεκκίνηση 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Charles Michel δη-
μοσιοποίησε την επιστολή που 
απέστειλε στον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη, εκφράζοντας την 
ανησυχία του για την κατάσταση 
στα Βαρώσια και δηλώνοντας ότι 
η ΕΕ θεωρεί την κυβέρνηση της 
Τουρκίας υπεύθυνη για το status 
quo. Στην επιστολή του, ο Πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της 
ΕΕ για ταχεία επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων υπό την αι-
γίδα των Ηνωμένων Εθνών και 
για μια συνολική διευθέτηση του 
Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχε-
τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφω-
να με τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ 
και σημειώνει ότι η ΕΕ αναμένει 
το ίδιο από την Τουρκία. Επανα-
λαμβάνει επίσης την ετοιμότητα 
της ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό 
ρόλο στη στήριξη των διαπραγμα-
τεύσεων.

Σ
την πρώτη φάση των χαλαρώ-
σεων, ύστερα από την αυστηρή 
καραντίνα των τριών προηγού-
μενων εβδομάδων, εισέρχεται 

η Κύπρος, με την επιδημιολογική ει-
κόνα να είναι εμφανώς βελτιωμένη, 
αλλά σε επικίνδυνα ακόμα επίπεδα, 
και τους επιστήμονες να τονίζουν ότι η 
ανάγκη για πιστή τήρηση των μέτρων 
προστασίας «είναι επιτακτική». 
Από την Δευτέρα ανεβάζουν ρολά, κομ-
μωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και κου-
ρεία, ενώ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
υπηρεσιών, το ποσοστό εργαζομένων 
που θα μπορεί να εργάζεται με φυσική 
παρουσία αυξάνεται στο 50%. Επιπρό-
σθετα από την Δευτέρα  «ανοίγουν» και 
τα νοικοκυριά της Κύπρου, αφού βάσει 
των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης, 

θα επιτρέπονται οι επισκέψεις μέχρι 
και δύο ατόμων.  Επίσης θα επαναλει-
τουργήσουν τα πρακτορεία στοιχημά-
των, μόνο για σκοπούς συμπλήρωσης 
του δελτίου, αλλά και τα μουσεία και 
οι αρχαιολογικοί χώροι. Διαφοροποι-
ήσεις υπάρχουν και στις κατ’ εξαίρεση 
μετακινήσεις, καθώς προστίθεται η κα-
τηγορία 9 στο 8998, η οποία θα αφορά 
τις επισκέψεις σε κουρεία, κομμωτήρια 
και κέντρα αισθητικής, ενώ ο αριθμός 
5, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για τις μετακινήσεις σε οικίες. 
Τέλος, και όπως προνοεί το διάταγμα 
που από σήμερα τίθεται σε ισχύ, απα-
γορεύεται η άθληση σε όλα τα μονο-
πάτια της φύσης παγκύπρια αλλά και 
οι επισκέψεις στα χιονισμένα μονο-
πάτια του Τροόδους.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Συμ-
βουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούτης, 
«τα αποτελέσματα των τριών τελευταί-
ων εβδομάδων, άρχισαν να φαίνονται 
και είναι πολύ καλά». 
Ωστόσο, είπε με αρκετά έντονο ύφος, «η 
ανάγκη για πιστή τήρηση των μέτρων 
προστασίας είναι επιτακτική, αφού ο 
κίνδυνος μιας νέας έξαρσης είναι ορα-
τός». Άλλωστε, εξήγησε, «πρέπει να 
θεωρείται δεδομένο ότι με την έναρξη 
των χαλαρώσεων, κυρίως με τις χαλα-
ρώσεις της ερχόμενης εβδομάδας, θα 
αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια αύξηση 
στα ποσοστά μας. Άρα, για να συγκρα-
τήσουμε όσο το δυνατό τους δείκτες μας 
σε σχετικά ασφαλή επίπεδα, πρέπει να 
υπάρξει η συνεργασία όλων». 

ΚΥΠΡΟΣ


