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Ο ΚΟΜΠΟΣ έφτασε στο χτένι σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των κυ-
βερνητικών εταίρων με συνακόλουθες επιπτώσεις στα ανοιχτά μέ-
τωπα που βρίσκονται μπροστά από την πολιτειακή και πολιτική ηγε-
σία του τόπου, αυτήν τη χρονική περίοδο. Η αυριανή συνεδρία του
Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος κρίνεται ως
καθοριστικής σημασίας για τη συνοχή της κυβερνητικής συνεργα-
σίας, αλλά και το πώς το ΔΗΚΟ θα πολιτεύεται από εδώ και πέρα. 
Σημαντικότατο ρόλο στη διάλυση των πυκνών συννέφων που
έχουν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό μέτωπο, αναμένεται να παί-
ξει η διαχείριση που θα γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» ο Πρόεδρος Χριστόφιας προ-
τίθεται να συγκαλέσει τάχιστα το Εθνικό Συμβούλιο - μέσα στις
επόμενες μέρες θα συγκεκριμενοποιηθεί η ημερομηνία της συ-

νεδρίας- με προφανή στόχο
να ξεκαθαρίσει θέσεις και
προθέσεις από το σύνολο
των πολιτικών δυνάμεων. Το
επίμονο αίτημα ΔΗΚΟ και
ΕΔΕΚ για απόσυρση των προ-
τάσεων για την εκ περιτρο-

πής προεδρία, την σταθμισμένη ψήφο και τους εποίκους θα κλί-
νει την πλάστιγγα προς διατήρηση ή όχι της συνεργασίας. 
Το ΑΚΕΛ αποφεύγει να ρίξει λάδι στη φωτιά, άνκαι δεν αποκρύ-
πτει ότι δοκιμάζεται η ανοχή και η αντοχή της εκλογικής του
βάσης που άρχισε να αντιδρά στην κριτική δηκοϊκών αξιωμα-
τούχων προς τον Πρόεδρο Χριστόφια. Ο εκπρόσωπος Τύπου του
κόμματος Σταύρος Ευαγόρου τονίζει σε συνέντευξή του στον
«Φ» ότι με συμπεριφορές όπως αυτές που αναδείχθηκαν τον τε-
λευταίο καιρό, η βαλίτσα της συνεργασίας δεν μπορεί να πάει
μακριά. Τονίζει ότι ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να διαπραγματεύ-
εται και υποδεικνύει στο ΔΗΚΟ ότι οφείλει να πάρει τις αποφά-
σεις του. Αρκούντως δηκτικά σημειώνει ότι κάποιοι επιδιώκουν
να δαιμονοποιήσουν την όποια λύση, με στόχο να οδηγήσουν
στην απόρριψη. 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αγγελίδης
δηλώνει ότι έφτασε η ώρα για έξοδο του κόμματός του από το
κυβερνητικό σχήμα. Σε συνέντευξή του στον «Φ» δηλώνει έτοι-
μος να στηρίξει πρόταση για αποχώρηση εάν τεθεί στο Εκτελε-
στικό Γραφείο. Στη συνεδρία του Εκτελεστικού θα κατατεθεί και
παρέμβαση του Μάρκου Κυπριανού, που απουσιάζει εκτός Κύ-
πρου σε αποστολή. Η επιστολή του ΥΠΕΞ βρίσκεται στα χέρια
του προέδρου του ΔΗΚΟ. 

παρεμβασεις

συνεντευξεις >>4,6

• Σκληρά μηνύματα 
ανταλλάσσουν Ευαγόρου
και Αγγελίδης

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη κοι-
νότητα των 4.000 κατοίκων αν
και το δικαιούται, εντούτοις,
απορρίπτει το ενδεχόμενο δη-
μαρχοποίησής της >>48

Τα μηνύματα 
δεν είναι ξεκάθαρα
Μικτή είναι η εικόνα για τις
οικονομίες και την ιδιωτική
κατανάλωση στις χώρες
εκείνες που αποτελούν τους
κύριους τροφοδότες μας σε
τουρίστες. Αν και τα πράγμα-
τα βελτιώνονται, οι δυσκο-
λίες παραμένουν.             >>4

Έρευνα για
τις κατανα-
λωτικές συ-
νήθειες των

νέων.      >>5

ΘΛΙΒΕΡΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ του Νοεμβρίου, αναμέναμε
ότι η πολιτικο-κομματική μας ηγεσία θα
έπρεπε να δαπανά όλο το χρόνο και όλη την
ενέργειά της για να πείσει (και να υπενθυμί-
σει) τους συν-Ευρωπαίους εταίρους μας τα
αυτονόητα για τον ερχόμενο Δεκέμβρη, αντί
να αντιμάχεται σε ακατανόητη διελκυστίνδα
ρεβανσισμού των νοσταλγών της «λύσης»
του 2004 που (συντριπτικά) απέρριψε ο Κυ-
πριακός λαός.
Να υπενθυμίσουμε ό,τι επισημαίναμε την
παρελθούσα Κυριακή:

> Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο προς ξεκαθάρισμα θέσεων

AΠΟΨΗ

Πολιτισμός >>41

Νέες εποχές >>29

Εκτός & Εντός >>17

Μ. Αγγελίες >>62

Φίλαθλος >>53

Tεστ αντοχής των εταίρων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το Ακάκι αρνείται
τον «τίτλο τιμής»

Δημοσκόπηση δείχνει τον Ερογλου να
προηγείται με 36% έναντι 31,4 % του
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Το 54,5% των ψηφο-
φόρων του κόμματος του Σερντάρ Ντεν-
κτάς θα υποστηρίξει τον Έρογλου και
μόλις το 10,6% τον Ταλάτ. >>22

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Προβάδισμα
στον Έρογλου

ΕΓΓΛΕΖΟΙ

Το καρότο στην Τουρκία
το μαστίγιο στην Κύπρο

> Γυρίστε σελίδα

>> Ευαγόρου: Αόρατο χέρι φαίνεται να κινεί τα 
νήματα, από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι το ΕΥΡΩΚΟ
και κάποιες φωνές στο ΔΗΣΥ.

>> Αγγελίδης: Υποσκάπτουν το ΔΗΚΟ και εμένα
προσωπικά από την Κύπρο και το εξωτερικό 
γιατί είμαστε εναντίον της ομοσπονδίας.

Λιγοστεύουν τα όπλα για την
Κύπρο όσον αφορά την
αντιμετώπιση των ελ-
λειμμάτων που δη-
μιουργεί η κρίση.
Από φορολογι-
κής πλευράς τα
περιθώρια εί-
ναι λίγα και από
εξοικονόμησης
δαπανών ελά-
χιστα. >>3

«Ξυπόλητοι» 
στα... ελλείμματα
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Στη Λευκωσία 
όλες οι πιέσεις 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ >>14

ΟΣΑ λέει και όσα γράφει τις πλείστες φορές
προκαλούν αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Μι-
χάλης Ιγνατίου αυτή τη φορά αντί να ερωτά,
απαντά σε ερωτήσεις και τοποθετείται σε όλα
όσα λέγονται στο προσκήνιο και στο παρα-
σκήνιο. Μιλά για τις έρευνές του στα απόρ-
ρητα έγγραφα των Αμερικανών, για το βιβλίο
του για τις οικονομικές ενισχύσεις των ΗΠΑ σε
Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία, για το Κυπριακό.

Ο «πλανήτης των 
παραγκουπόλεων»

ΚΟΣΜΟΣ >>17

ΜΕΧΡΙ το 2030, σύμφωνα με στοιχεία των
Hνωμένων Eθνών, δύο δισεκατομμύρια άν-
θρωποι θα ζουν σε παραγκουπόλεις, κυρίως
στην Aσία και την Aφρική, χωρίς πρόσβαση
σε πόσιμο νερό, τουαλέτες και πολιορκού-
μενοι από την ασιτία, τις ασθένειες και την
εγκληματικότητα.

Η κρίση φωτίζει 
την αλήθεια 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ >>44

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης
μιλά για το καινούριο του μυθιστόρημα «Σκό-
τωσε ό,τι αγαπάς».

ΓεΣΥ: Όνειρο 
για την Κύπρο 

ΦΑΚΕΛΟΣ >>24-25

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ στο νησί συνεχίζονται την στιγ-
μή που κάποια από τα πρότυπα που χρησι-
μοποιήθηκαν παρουσιάζουν σοβαρά προ-
βλήματα. 

Παιγνίδι για άνοιγμα
ενός λιμανιού 

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ >>9

Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ Προεδρία εισηγείται στην
Τουρκία να ανοίξει έστω και ένα λιμάνι
προς την Κυπριακή Δημοκρατία τον Δε-
κέμβριο, ενώ η Κομισιόν δεν αποκλείει
να εκληφθεί μια τέτοια κίνηση ως εκπλή-
ρωση των τουρκικών υποχρεώσεων, θέ-
τοντας έτσι και προϋποθέσεις ξεπαγώμα-
τος των οκτώ κεφαλαίων που βρίσκονται
στο ψυγείο από το 2006. 

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ
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«Επανάσταση 
στις συγκοινωνίες
Όλες οι ριζοσπαστικές αλλαγές 
χωρίς να αποκλείουν μετρό
>> Είναι ανήσυχος για ασφάλεια αεροδρομίου;
>> Πότε είπε το mea culpa;
>> Οι πιέσεις με τα μεγαλύτερα συμφέροντα.
>> Οι πειθαρχικές, οι προσφορές, οι συμβιβασμοί.
>> Η γραμμή του κόμματος και οι σοσιαλιστικές

ισορροπίες στην κυβέρνηση.

Και το πήγαιν’ έλα στη Λεμεσό, τα τσιπς, 
το κολοκάσι και το υπουργικό χαβιάρι. >>12
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Οι Βρετανοί υποδεικνύουν προς τη Λευκωσία
ότι εάν επιμένει πως η Άγκυρα θα έχει επιπτώ-
σεις, αυτό θα επηρεάσει τις συνομιλίες. >>3
>> Παρέμβαση Ομπάμα στην Ε.Ε. για την Τουρκία.

• Οι νέοι έχουν
άποψη και
καθορίζουν 
την αγορά

Δανειολήπτες χαμηλών δόσεων
Την αύξηση αυτών που δυσκολεύονται να πληρώσουν τις δό-
σεις των δανείων τους διαπιστώνουν μήνα-μήνα οι τράπεζες.
Προβλέπουν μάλιστα ότι το 2010 θα είναι πιο δύσκολο.   >>1

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο χρόνια μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Σαϊττά, Μοσφιλωτή και Καλαβασό, οι
συνέπειες εξακολουθούν να υφίστανται, παρά τις σημαντικές προσπάθειες αποκατάστα-
σης που καταβάλλει το Τμήμα Δασών με την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και την κα-
τασκευή αντιπλημμυρικών έργων. H μάνα γη κράτησε και κάποια ριζώματα και οι βλαστοί

πλατύφυλλων, όπως ο πλάτανος, η πικροδάφνη, η δάφ-
νη, η λατζιά, η αντρουκλιά, η αγριελιά, η αγριοχαρουπιά,

η σχοινιά ξαναζωντανεύουν το καμένο τοπίο.  Στις καμένες περιοχές λήφθηκαν και μέτρα
προκειμένου να αποφευχθεί διάβρωση του εδάφους από τις βροχές. Το Τμήμα Δασών δίνει
βοήθεια και σε ιδιώτες προκειμένου να αποκαταστήσουν και να αναδασώσουν ιδιωτικές
εκτάσεις γης που καταστράφηκαν στο πέρασμα των περσινών πυρκαγιών. Τα δάση θα ανα-
γεννηθούν νοουμένου ότι ο άνθρωπος δεν θα επιδείξει καταστροφική αμέλεια. >>26

Αυτοψία στις περιοχές 
των μεγάλων πυρκαγιών

• Το δάσος αναγεννάται
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