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ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ σκεπτικό, το Δικαστήριο αρ-
νήθηκε χθες -σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις-
την εισήγηση της Αστυνομίας για ανανέωση
των διαταγμάτων κράτησης υπόπτων σε υπο-
θέσεις που συντάραξαν την κοινή γνώμη. Αφέ-
θηκαν ελεύθεροι, χωρίς να κατηγορηθούν, ο
Γιάννης Πιριπίτσης (ύποπτος για την υπόθεση
εκμετάλλευσης Ρουμάνων εργατών στο Δάλι),
αλλά και 23χρονος ο οποίος συνελήφθη ως

ύποπτος για τις
βαρβαρότητες στο
“Νουέβο Κάμπο”. 
Ο λόγος για την
απρόσμενη αυτή
εξέλιξη ήταν η
αδυναμία των
αστυνομικών ανα-
κριτών να διεκπε-
ραιώσουν το έργο

για το οποίο είχαν αρχικά ζητήσει την κράτηση
των υπόπτων. Μάλιστα στην υπόθεση εμπο-
ρίας και εκμετάλλευσης εργατών, η Αστυνομία
ζήτησε ανανέωση της κράτησης του Πιριπίτση
προκειμένου, όπως ανέφεραν, να μεταβεί ει-
δικό κλιμάκιο στη Ρουμανία. Το ίδιο επιχείρη-
μα όμως είχε θέσει και την πρώτη φορά που
πήρε τον ύποπτο στο δικαστήριο πριν από... 20
μέρες. Στην άλλη υπόθεση, αφέθηκε ελεύθε-
ρος και ο τελευταίος νεαρός που τελούσε υπό
κράτηση για τα γνωστά επεισόδια, λόγω της...
μη λήψης καταθέσεων από την Αστυνομία. Ση-
μειώνεται πάντως ότι η Αστυνομία άφησε μό-
νο δύο μέλη της να εργάζονται στην υπόθε-
ση αυτή, για την οποία έπρεπε να ληφθούν
γύρω στις 25 καταθέσεις μέσα σε ελάχιστες
μέρες. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο 23χρο-
νος, μαζί με άλλα τρία πρόσωπα, θεάθηκε μέ-
σω του κλειστού κυκλώματος παρακολού-
θησης να κρατά μπαστούνι του χόκεϊ και να
χτυπά με αυτό τον 20χρονο οπαδό.  

(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 39)
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκέφτονται διάταγμα 
για το υγραέριο
Σήμερα ξεκαθαρίζει κατά πόσο το υπουργείο
Εμπορίου θα προχωρήσει σε διάταγμα καθο-
ρισμού ανώτατων τιμών του υγραερίου στην
αγορά. Ήδη προηγήθηκαν συστάσεις στο σύν-
δεσμο μεταπωλητών. Οι καταναλωτές ζητούν
διάταγμα και δημοσιοποίηση αυτών που κατά
την άποψή τους αισχροκερδούν. Μέτρα ζητούν
και οι υπεραγορές. >>10

ΧΑΚ: Βουτιά 9%
σε δύο μέρες
Νέα βουτιά κατέγραψε χθες ο χρηματιστη-
ριακός δείκτης. Το ΧΑΚ έχει απωλέσει μέσα
σε δύο μέρες 9%, με πρώτες στον κατήφορο
τις μετοχές των τραπεζών. Η μετοχή της Τρά-
πεζας Κύπρου καταγράφει από το υψηλό έτους
21,3%, της Μαρφίν Λαϊκή 27% και της Ελλη-
νικής 23,5%. >>10

Τα σχέδια της νέας
Πλατείας Ελευθερίας
Ενώπιον των δημοτών εκτίθενται τα νέα σχέ-
δια ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται η
προκήρυξη των προσφορών και πριν το τέλος
του 2010 θα ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά
έργα. >>20

Πίσω στις ρίζες του
ιστορικό κειμήλιο
Ένα κειμήλιο μεγάλης συναισθηματικής αξίας
που μαρτυρεί τους αδελφικούς δεσμούς του
ΑΣΙΛ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωμα-
τείων Δωδεκανήσου, επέστρεψε μετά από 36
χρόνια στην προθήκη του ιστορικού Σωμα-
τείου. >>29

Με ταυτότητα οι 
κάρτες  “so eazy”
Τέρμα στην ανωνυμία που απολάμβαναν οι κά-
τοχοι καρτών κινητών τηλεφώνων “so eazy”,
επιθυμεί η Αστυνομία, που ζητά αλλαγή της νο-
μοθεσίας ώστε να αποκαλύπτεται η ταυτότη-
τα των στοιχείων των χρηστών της. >>40

ΚΟΣΜΟΣ

«Θαμμένος» 23 χρόνια
στο ίδιο του το σώμα 
Το γύρο του κόσμου, κάνει η απίστευτη ιστορία
ενός 46χρονου που για 23 χρόνια επισήμως βρι-
σκόνταν σε κώμα, αλλά τώρα αποκαλύφθηκε
ότι μπορούσε να αντιλαμβάνεται τι γινόταν γύ-
ρω του. Χάρη σε ένα νευρολόγο επανήλθε και
τώρα διεκδικεί όσα στερήθηκε. >>16

Με €80 η ψηφιακή 
μετατροπή των TV
Δεν χρειάζονται άλλες κεραίες και άλλοι δέ-
κτες, για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της
μικρής οθόνης, αλλά με την προσθήκη του απο-
κωδικοποιητή MPEG4, ο οποίος διατίθεται στην
αγορά προς €80. >>40

ΒΟΜΒΑ στην αξιολόγηση του Δεκεμβρίου βά-
ζει η Σουηδική Προεδρία. Υπέβαλε χθες αργά
τη νύκτα ένα επιεικώς απαράδεκτο και προ-
κλητικό προσχέδιο Συμπερασμάτων, «κομμέ-
νο και ραμμένο» στα μέτρα της Τουρκίας, επι-
χειρώντας να αδειάσει την Κυπριακή Κυβέρ-
νηση και κάθε προσδοκία για επιβολή κυρώ-
σεων αναφορικά με τις ανεκπλήρωτες υπο-
χρεώσεις της Άγκυρας. 
Το προσχέδιο Συμπερα-
σμάτων, το οποίο εξα-
σφάλισε και αποκαλύ-
πτει ο «Φ», καταγράφει
την άρνηση της Τουρκίας
να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο και να εξομα-
λύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημο-
κρατία, αλλά παραπέμπει τις ανεκπλήρωτες
τουρκικές υποχρεώσεις στις ελληνικές κα-
λένδες των ετήσιων εκθέσεων προόδου της
Κομισιόν και των Συμπερασμάτων του Συμ-
βουλίου, κλείνοντας την πόρτα στην προο-
πτική κυρώσεων. Και δεν φτάνει μόνο αυτό.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η Σουη-
δική Προεδρία συμπληρώνει το «έργο» της με
την αποενοχοποίηση της Άγκυρας στο Κυ-

πριακό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η
ενεργώς συμβολή της Τουρκίας στις εν εξελί-
ξει συνομιλίες στοχεύει σε μια δίκαιη, περιε-
κτική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού
προβλήματος»…  
Ειδικότερα, η παράγραφος του προσχεδίου Συ-
μπερασμάτων για τις ανεκπλήρωτες υποχρε-
ώσεις της Τουρκίας αναφέρει: «Υπενθυμίζο-

ντας τα Συμπεράσματα
της 10ης Δεκεμβρίου
2007 και της 8ης Δεκεμ-
βρίου 2008, το Συμβού-
λιο σημειώνει με απο-
γοήτευση ότι η Τουρκία,

παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, δεν έχει
ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλή-
ρη και χωρίς δυσμενείς διακρίσεις εφαρμογή
του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Συμ-
φωνίας Σύνδεσης. Ούτε έχει κάνει πρόοδο προς
την κατεύθυνση της εξομάλυνσης των σχέσε-
ων με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Συμβού-
λιο καλεί την Κομισιόν να αναφέρεται στα θέ-
ματα που καλύπτονται από τη δήλωση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, 21ης Σε-
πτεμβρίου 2005, στις επόμενες ετήσιες εκθέ-

σεις της. Σε αυτή τη βάση, το Συμβούλιο θα συ-
νεχίσει να παρακολουθεί στενά και να αξιο-
λογεί την πρόοδο που γίνεται, σύμφωνα με τα
Συμπεράσματα της 11ης Δεκεμβρίου 2006 και
άλλα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου.
Πρόοδος αναμένεται τώρα χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση», καταλήγει η παράγραφος του
προσχεδίου Συμπερασμάτων που υπέβαλε η
Σουηδική Προεδρία. 
Είναι προφανές ότι το προσχέδιο Συμπερα-
σμάτων, το οποίο θα συζητηθεί αύριο Παρα-
σκευή στη Σύνοδο Μονίμων Αντιπροσώπων
(ΚΟΡΕΠΕΡ) επιχειρεί να ανατρέψει κάθε προ-
σπάθεια της Κυπριακής Κυβέρνησης να εξα-
σφαλίσει ομόφωνη κοινοτική απόφαση για την
επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας στη Σύ-
νοδο Κορυφής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Στην
πραγματικότητα, δεν αφήνει κανένα περιθώ-
ριο στη Λευκωσία πέραν της επιβολής μονο-
μερών κυρώσεων. Η Λευκωσία φαίνεται να γνώ-
ριζε τις προθέσεις της Στοκχόλμης και ως εκ
τούτου εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για μο-
νομερές πάγωμα 5 μέχρι και 7 διαπραγματευ-
τικών κεφαλαίων της Τουρκίας. 

ΠΑΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Σουηδική βόμβα στην «αξιολόγηση»

ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ρυθμούς εξαπλώνεται στα δη-
μόσια εκπαιδευτήρια, ο “ιός πανικού” για τη νέα
γρίπη. Την ίδια ώρα που πολλά σχολεία αδειά-
ζουν, στα παιδιατρεία και σε κρατικά νοσηλευ-
τήρια, παρατηρείται το αδιαχώρητο. Η σύγχυση
και η ελλιπής ενημέρωση επιτείνει τις ανησυ-
χίες πολλών γονιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
παιδιά με συμπτώματα γρίπης, εν γνώσει των
κηδεμόνων τους (!), πηγαίνουν κανονικά στα

σχολεία. Υπάρχουν και τμήματα στα οποία μό-
λις οι μισοί μαθητές δηλώνουν παρόντες. Οι δά-
σκαλοι είναι έξω φρενών με τον τρόπο που χει-
ρίζεται την κρίση πανικού το υπ. Παιδείας, κά-
νοντας λόγο για “μεγάλο αριθμό μαθητών που
απουσιάζουν” και για προσπάθεια “απόκρυψης”
της πραγματικής εικόνας που επικρατεί.  Από το
υπ. Παιδείας καταλογίζονται ευθύνες σε μερί-
δα γονιών που έχουν οδηγηθεί “σε ακραίες συ-

μπεριφορές”, καθιστώντας τη συγκέντρωση
στοιχείων για την εξάπλωση της γρίπης δύσκο-
λη διαδικασία. Ωστόσο, αυξημένη αλλά όχι ικα-
νοποιητική ήταν η χθεσινή προσέλευση στα
κέντρα γρίπης.  

Ιός πανικού στα δημοτικά σχολεία

ΟΙ AΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ αλχημείες της τουρκικής πλευ-
ράς στο θέμα των εποίκων αποσκοπούν να δια-
σφαλίσουν την παραμονή όλων των εκ Τουρκίας.
Θεωρούν πως όσοι έχουν «ιθαγένεια»( πέραν των
80.000), γεννήθηκαν στα κατεχόμενα, θα πρέ-
πει να παραμείνουν και μετά τη λύση ενώ επικα-
λούνται μεγάλο αριθμό Τ/Κ του εξωτερικού, που
έχουν «ταυτότητα» του ψευδοκράτους. Η ε/κ
πλευρά υποστηρίζει πως τα στοιχεία που παρου-
σιάζουν οι Τ/Κ δεν ανταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα και ζητά απογραφή υπό την εποπτεία
ΟΗΕ ή Ε.Ε. ή Συμβουλίου της Ευρώπης. >>5, 6
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Ξέχασαν την αριθμητική με εποίκους

Ανακρίσεις σε θολά νερά
Αφέθηκαν ελεύθεροι Πιριπίτσης και ύποπτος για επεισόδια στο «Νουέβο Κάμπο»

κολαφος >>40
• Το Δικαστήριο 

άφησε ακάλυπτη
την Αστυνομία 

• Δεν λήφθηκαν
οι καταθέσεις
που έπρεπε

αποκαλυπτικο 
• Προσχέδιο Συμπερασμάτων 

του Δεκεμβρίου για την Τουρκία

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ για διαπλοκή και διαφθορά στο χώρο του αθλητι-
σμού δεν είναι γενικές και αόριστες. Όπως αποκαλύπτει ο γενικός
διευθυντής του ΚΟΑ Κώστας Παπακώστας, αθλητές κατήγγειλαν γρα-
πτώς με επιστολές τους προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
τα διαπλεκόμενα συμφέροντα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που
υπάρχουν στις ομοσπονδίες. Η διοίκηση του ΚΟΑ ενημέρωσε ήδη
τον Γενικό Εισαγγελέα.

• Αποκαλυπτική συνέντευξη Παπακώστα στον «Φ»
• Διορίζεται εμπειρογνώμονας από την Εισαγγελία
• Ετοιμάζεται προσχέδιο κανονισμών για τους αθλητικούς

παράγοντες από τον ΚΟΑ >>30

Καταγγελίες αθλητών
για τη διαπλοκή >> Ευρωβουλή:

Αθωωτικό
ψήφισμα για
την Τουρκία

>> Δέκα πρέσβεις
στο γεύμα 
του Ταλάτ στο
«προεδρικό»

>> «Δεν κάνουν
βήμα στο
Κυπριακό χωρίς
ανταλλάγματα»

O AΠΟΕΛ πάλεψε όμως τελικά έμεινε στο 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο ΓΣΠ και το όνειρο χάθηκε.  Οι γαλαζο-
κίτρινοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5’ με πλασέ του Μιροσάβλιεβιτς, όμως η Ατλέτικο ισοφάρισε στο 62’ με σουτ
του Σιμάο. Ετσι ο ΑΠΟΕΛ έμεινε στην 4η θέση με 2 βαθμούς, ενώ  η Ατλέτικο είναι στην τρίτη με 3 βαθμούς. Στις 8
Δεκεμβρίου ο ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί με την Τσέλσι στο Λονδίνο, ενώ η Ατλέτικο υποδέχεται την Πόρτο και είναι
πιο κοντά στο βαθμολογικό κέρδος για να καπαρώσει την 3η θέση και να συνεχίσει  στο Γιουρόπα Λιγκ.               >>21

>> Αδειάζουν οι τάξεις, το αδιαχώρητο
σημειώνεται στα παιδιατρεία

αλαλουμ                          >>3

Ο ΑΠΟΕΛ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε
Τι έγινε ψες
στους αγώνες
του Champions   

League >>26

01ph_COLOR_261109_@  26-11-09  00:33  ™ÂÏ›‰·1


