
Η ΑΓΚΥΡΑ επιχειρεί διά της πρόκλησης εντά-
σεων να επιβάλλει τα στρατηγικά της σχέδια
στην περιοχή. Ετοιμάζεται να βγάλει ερευνη-
τικά πλοία σε περιοχές της Ελλάδος και της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, για εντοπισμό πετρε-
λαίου. 
Σε μια εποχή συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο
και απειλών κατά της Κύπρου για το θέμα των
πετρελαίων, επιχειρεί να συντηρήσει κλίμα
έντασης και να προωθήσει διά των απειλών
διεκδικήσεις της. 

Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της
Τουρκίας, αναγνωρίζεται στην ΤΡΑΟ(τουρκική
κρατική εταιρεία πετρελαίου) το δικαίωμα έρευ-
νας για ένα έτος. Με βάση την απόφαση αλλά
και συναφή δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύ-
πο, οι περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν
έρευνες είναι νότια των περιοχών Αττάλειας
και Μούγλων και εκτός των τουρκικών χωρικών
υδάτων (ελλαδικές και κυπριακές περιοχές). 
Η Άγκυρα προβαίνει στις ενέργειες αυτές σε
μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέ-
λιξη οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και
ενόψει και της αξιολόγησης της ενταξιακής της
πορείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση  τον ερχό-
μενο Δεκέμβριο.
Χθες, στη συνάντηση Χριστόφια-Ταλάτ, επι-
βεβαιώθηκε το χάσμα απόψεων στο κεφάλαιο
των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, πάντως, σε ψεσινή ομι-
λία του κάλεσε τους εν δυνάμει μεσολαβητές
να πάψουν να εξαγγέλλουν χρονοδιαγράμ-
ματα και έναρξη του πάρε-δώσε, χωρίς να γε-
φυρωθούν οι διαφορές στις βασικές πτυχές.
Αυτό, όπως είπε, «μας ενοχλεί».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ο αγνοούμενος γιος
μου ζει στη Βασίλεια» 
Ο πατέρας μας καταθέτει τη συγκλονιστική
ιστορία του βρέφους που το πήρε από την αγκα-
λιά της νεκρής μάνας του ο Τούρκος αξιωμα-
τικός. >>3

Νέες αυξήσεις διδάκτρων 
στα ιδιωτικά σχολεία
Αυξάνονται τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχο-
λείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης από
την νέα χρονιά. >>48

Πράσινο στον Φωτιάδη
για Φοντάνα Αμορόζα
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εγκρίνει το μεγάλο τουριστικό έργο του
επιχειρηματία στην περιοχή Ακάμα, ενώ εδώ
και πολλά χρόνια το έργο δεν εξασφαλίζει την
έγκριση των κυπριακών κυβερνήσεων. >>48

Πόλεμος εντυπώσεων
για την… τιμή στο γάλα 
Πόλεμος δηλώσεων έχει ξεσπάσει τις τελευ-
ταίες μέρες με αφορμή τις τιμές του γάλακτος.
Μόνος κερδισμένος ο καταναλωτής. >>24

Μέτρα κατά
της φοροδιαφυγής
Μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής ετοιμάζει
η Κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων θα άρει το απόρ-
ρητο για φορολογούμενους, θα φορολογεί δά-
νεια διευθυντών, θα ποινικοποιήσει τη μη έκ-
δοση αποδείξεων και αρκετά άλλα. Ο υπ. Οικο-
νομικών ενημέρωσε χθες τις συντεχνίες.>>10

Καθαρίζουν κάθε μέρα
250 κιλά πατάτες
Επί έξι μήνες, τέσσερις υπάλληλοι του Νοσο-
κομείου Λευκωσίας καθαρίζουν με το χέρι 250
κιλά πατάτες, λόγω βλάβης της μηχανής που
δεν έχει αντικατασταθεί. >>48

Χωρίς φάρμακα
μένουν τα χωριά
Διαμαρτυρίες από τους διαβητικούς. Δεν έχουν
ινσουλίνη να τους δώσουν. >>48

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευκαιρίες και εμπόδια
για τους ευρωπαίους μας
Πλατιά χαμόγελα από την Ομόνοια, στη χθε-
σινή κλήρωση του Europa League, αφού κλη-
ρώθηκε με τη ρουμανική Βασλούι, ομάδα του…
ποδιού της! Η Ανόρθωση κληρώθηκε με Στουρμ
ή τη Σιρόκι και η Πέγεια, στο παρθενικό ευρω-
παϊκό της ταξίδι με τη Ραπίντ Βιέννης. Σαφώς
πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ΑΠΟΕΛ, στο
Champions League, που κληρώθηκε με την
Παρτιζάν Βελιγραδίου. >>25

ΦΙΛΑΘΛΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ της μεσαιωνικής εποχής, με τους
υπόδουλους κατοίκους να ξεσηκώνονται και
πληθώρα ιστορικών αναφορών, εκτυλλίσσεται
η τελευταία περιπέτεια ενός από τα πιο δημο-
φιλή παιχνίδια ανά το παγκόσμιο, το «Assassin’s
Creed» που παίζεται στο playstation. Τα κάστρα
της Κερύνειας και του Κολοσσίου, όπως και οι
τριγύρω περιοχές, γίνονται πεδία μάχης με ψη-
φιακούς κομπάρσους τους βασανισμένους Κυ-
πρίους του Μεσαίωνα και ήρωα, τον κλασικό
πολεμιστή του παιγνιδιού, τον Ασσασίνο Αλτάρ.
Οι Ασσασίνοι, με βάση τις προηγούμενες εκ-
δοχές του ψηφιακού παιγνιδιού, αλλά και τους
θρύλους, είναι αραβική φυλή αιμοσταγών πο-
λεμιστών - δολοφόνων. 
H ιστορία του παιγνιδιού (που θα εκδοθεί υπό
τον τίτλο “Bloodliness” από την εταιρεία Ubisoft)
ξεκινά όταν φτάνει στην Κύπρο ο Αλτάρ κυνη-
γώντας τους σταυροφόρους που υποχώρησαν
από τους Αγίους Τόπους. Είναι η χρονιά που ει-
σέβαλε, κατέλαβε και λεηλάτησε το νησί μας
ο Ριχάρδος Λεοντόκαρδος (1191) και το πώλη-
σε αμέσως μετά στους Ναΐτες ιππότες (1191).
Στο επίκεντρο του παιγνιδιού είναι η συλλογή
των 300 βυζαντινών νομισμάτων (όπως ανα-

φέρεται στην ιστορία) που έδωσαν οι Ναΐτες για
να αγοράσουν την Κύπρο. Μέσα από τις μάχες,
εμφανίζεται η εγκατάσταση Λουϊζινιανών ευ-
γενών-φεουδαρχών στο νησί, οι Κύπριοι σε κα-
τάσταση δουλείας με εξεγέρσεις που πνίγονται
στο αίμα, η εγκαθίδρυση της Λατινικής Εκκλη-
σίας και δυτικών εκκλησιαστικών Ταγμάτων στο
νησί, οι διωγμοί και οι συνωμοσίες, με τον ήρωα
να συμμαχεί με τους βασανισμένους κατοίκους
που αντιστέκονται. Αξίζει να σημειωθεί πως βα-
σικοί παραγωγοί του παιγνιδιού, μαζί με ιστο-
ρικό επισκέφθηκαν την Κύπρο και ιδιαίτερα οι

γραφίστες, που αναπαράγουν μέσα από το παι-
γνίδι τα κάστρα, σκηνοθετούν τις γειτονιές και
τη φύση γύρω από αυτά. «Αυτή τη φορά, γύρω
από τον Αλτάρ οι χρήστες θα ανακαλύψουν
τις πόλεις Λεμεσό και Κερύνεια στην Κύπρο, ένα
όμορφο και ιστορικά πολύ ενδιαφέρον νησί στη
Μεσόγειο», αποκάλυψε ο υπεύθυνος παρα-
γωγός του υπερσύγχρονου παιχνιδιού, δήλω-
ση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταί-
ες μέρες στο ίντερνετ. Το παχνίδι αναμένεται
να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 17 Νοεμ-
βρίου. ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Ψηφιακές μάχες σε Κερύνεια και Κολόσσι
Η ιστορία της μεσαιωνικής Κύπρου κάνει το γύρο του κόσμου

διπλωματια              >>4,5,6

• Επιβολή θέσεων διά των απειλών

ΤΑ ΨΗΛΑ ποσοστά διαζυγίου και η επίδραση του 
τουρισμού, φαίνεται να είναι άμεσα συνδεδεμένα 
με τη μεγαλύτερη επικράτηση παράνομων ουσιών
εξάρτησης που παρατηρείται στις ελεύθερες 
περιοχές Αμμοχώστου, συγκριτικά με άλλες πόλεις
της Κύπρου, όπως διαπίστωσε έρευνα σε έξι 
ευρωπαϊκές χώρες. 

ερευνα >>35

ΤΡΟΠΟΥΣ για να εξασφαλίσει έγκαιρα και σε
συμφέρουσα τιμή εμβόλια για τη γρίπη Α ανα-
ζητά το υπουργείο Υγείας. Υπό μελέτη τρία σε-
νάρια, την ίδια ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας εκφράζει φόβους ότι οι χώρες κα-
τασκευής εμβολίων θα κρατήσουν μεγάλο μέ-
ρος των παρτίδων για δική τους χρήση. 

γριπη >>48

Στο νησάκι, σχήματος οβάλ με διαστάσεις 125 μέτρα μήκος και 40 πλάτος, θα κατα-
σκευαστούν κτήρια για ψυχαγωγία και εκδηλώσεις. Θα βρίσκεται στον κόλπο της Λε-
μεσού και η σύνδεση με την ακτή θα γίνεται με πεζογέφυρα. Ο δήμαρχος Λεμεσού
αντίκρισε θετικά τα σχέδια που του παρουσίασαν οι εμπνευστές του έργου και πλέον
αναμένεται το «πράσινο φως» για τη δημιουργία του πρωτοποριακού έργου. >>9

Ένα νησί αναδύεται στη Λεμεσό
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ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ

Michael
Jackson
Η επόμενη μέρα… 
Ποιος κληρονομεί τον
βασιλιά της Ποπ; 
Εξωφρενικά σενάρια,
απίστευτες ιστορίες και
ο πιο εμπορικός θάνατος
όλων των εποχών.

AYΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ «Φ»AYΡΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ

ΑΚΟΜΑ: Η ηθοποιός Έλενα
Ευσταθίου, με το ρόλο έκ-
πληξη στις Νεφέλες, απαντά
σε 20 αδιάκριτες ερωτήσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ο Δήμος Ανα-
στασιάδης, ο τραγουδιστής
που συζητούν όλοι, μας μιλά
για τα όνειρά του.

Εξασφαλίστε
τον 5ο Tόμο και 
το CD-ROM
πληρώνοντας
μόνο €5,90
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Ψαρεύουν για κρίση
Άγκυρα: Βγάζει ερευνητικά πλοία σε περιοχές Ελλάδος - Κύπρου

Στην Κύπρο θα
εκτυλιχθεί η πε-
ριπέτεια ενός
από τα πιο δημο-
φιλή παιχνίδια
παγκοσμίως, με
τον ήρωα Αλτάρ
να συμμαχεί με
τους υπόδου-
λους Κυπρίους
κατά των σταυρο-
φόρων. 

Κάνουν θραύση τα ναρκωτικάΘρίλερ με τα εμβόλια
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