
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα ζήτη-
σε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου να ασκή-
σει την επιρροή του στον Πρόεδρο Χριστόφια ώστε αυτός «να
συμφωνήσει σε έκδοση κοινής ανακοίνωσης στο τέλος της φά-
σης των διαπραγματεύσεων». Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποί-
ος έθεσε το ζήτημα τούτο κατά την πρόσφατη συνάντησή που εί-
χε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και  εξήγησε πως μια τέτοια
εξέλιξη «θα βοηθήσει πολύ τον κ. Ταλάτ» στην εκλογική διαδι-
κασία των κατεχομένων. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες, επιθυμούν στο κοινό ανακοινωθέν να γίνεται ει-
δική αναφορά σε «σημαντική πρόοδο».  Το θέμα της έκδοσης κοι-

νού ανακοινωθέντος, δεν εγεί-
ρεται μόνο από τους Αμερικανούς
αλλά και από άλλες κυβερνήσεις
καθώς και από τα Ηνωμένα Έθνη
και η επιδίωξη αυτή συνδέεται
ενόψει ψευδοεκλογών. Ο Γιώρ-

γος Παπανδρέου, μετά από αμηχανία δευτερολέπτων εξήγησε
ότι η Αθήνα δεν έχει με τη Λευκωσία τη σχέση εξάρτησης που
διατηρεί το κατοχικό καθεστώς με την Αγκυρα. Η ελληνική κυ-
βέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει τίποτα στην κυπριακή, είπε,
και ζήτησε από τον πρόεδρο Ομπάμα να απευθυνθεί στην Τουρ-
κία η οποία παραμένει εξαιρετικά αδιάλλακτη και ανυποχώρητη. 
Στο μεταξύ, ο κατοχικός ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ απέστειλε επι-
στολή προς τις κυβερνήσεις των πέντε μονίμων μελών του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας.  Η επιστολή, την οποία αποκαλύπτει σήμε-
ρα ο «Φ», φέρει ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου και συνιστά απά-
ντηση σε αυτή που είχε νωρίτερα (13 Ιανουαρίου) στείλει ο Πρό-
εδρος Χριστόφιας προς τους πέντε του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας στη δική του επιστολή σχολίαζε τις προ-
τάσεις Ταλάτ για τη διακυβέρνηση. 
Ο κατοχικός ηγέτης, στην επιστολή-απάντηση προς τον «ομόλο-
γό του», όπως χαρακτηρίζει συνεχώς τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, αναδεικνύει μια σειρά θεμάτων, είναι πρόδηλο ότι έχει
μια βασική στόχευση: Να τονίσει πως βάση λύσης του Κυπριακού
διά των παραμέτρων του ΟΗΕ είναι το σχέδιο Ανάν ενώ επιχειρεί
να εκθέσει την ε/κ πλευρά. Τη χαρακτηρίζει αντιφατική, κυρίως
σε ό,τι αφορά το σχέδιο Ανάν και διστακτική για να προχωρήσει
η διαδικασία. Στην επιστολή αναφέρει πως στη διαδικασία των
απευθείας διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν έξι κεφάλαια και
«σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε κάποιες πτυχές. Η διστα-
κτικότητα των Ε/κ για ενεργότερη δυναμική εμπλοκή του ΟΗΕ
και καθορισμό χρονοδιαγράμματος μάς εμπόδισε να πετύχουμε
περισσότερες συγκλίσεις».

κυπριακο 

διπλωματια >>3,6

• Αθήνα: Στραφείτε 
προς την Άγκυρα 

Η βασίλισσα της Ισπανίας Σο-
φία είχε την ευκαιρία την περα-
σμένη Παρασκευή να αφιερώ-
σει το χρόνο της για να γνωρί-
σει την Κύπρο, ταξιδεύοντας
όλη μέρα. Τη νύχτα όμως, δια-
σκέδασε … >>52

Τροποποιήσεις από ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ
Τις εισηγήσεις τους στα μέτρα ενίσχυσης της οικο-
νομίας ετοιμάζουν  οι συγκυβερνώντες.  >>1

Ανάπτυξη - συντάξεις στο προσκήνιο
Στην ανάπτυξη των οικονομιών τους επικεντρώ-
νονται οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη σύμφωνα
με τα προγράμματα σταθερότητας. >>4

Τα δημοσιονομικά στο μικροσκόπιο 
Καμπανάκι στα επιτελεία των τραπεζών άναψαν
τα δημοσιονομικά προβλήματα. Στρέφουν την
προσοχή τους στα μέτρα που εξαγγέλλουν Ελλά-
δα και Κύπρος. >>16

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΥΘΥΝΩΝ 
ΜΙΑ ΣΥΝΕΤΗ ηγεσία, ύστερα από την πρό-
σφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), που
σαφέστατα και πέραν πάσης λογικής αμφιβο-
λίας υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και όχι
το διεθνές ή ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα έπρεπε να
προβληματιστεί για τους λόγους που (άλλο
ένα) στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα των
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει
υπαχθεί κάτω από τις σκοπιμότητες της τουρ-
κικής προπαγάνδας που αλωνίζει και εξαγο-
ράζει συνειδήσεις τόσον υπερατλαντικά

>Αποκαλύπτουμε τι είπαν Ομπάμα - Παπανδρέου και επιστολή Ταλάτ στους «5»

AΠΟΨΗ

Πολιτισμός >>41

Νέες εποχές >>29

Εκτός & Εντός >>17

Μ. Αγγελίες >>62

Φίλαθλος >>53

Πιέζουν πάλι για «πρόοδο»

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο καλαματιανός
της βασίλισσας

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Απόρριψη ομοσπονδίας = 
μονιμοποίηση ντε φάκτο

> Γυρίστε σελίδα

>> ΗΠΑ: Επενδύουν στην καλή χημεία των ηγετών
>> Βολιδοσκοπήσεις για το διορισμό απεσταλμένου 
>> Αναμένοντας τον Ταγίπ Ερντογάν το καλοκαίρι

στην Αθήνα

Ένα μέτρο που θα κι-
νήσει την οικονομία
και θα μειώσει την
απεργία, τονίζει. >>7

Φ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Δώστε 
κίνητρα
για επανε-
πένδυση 
κερδών
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ΡΙΚ: Πού πάνε 
τα εκατομμύρια 

ΦΑΚΕΛΟΣ >>26

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ τρύπες του μονίμως χρεοκοπη-
μένου ημικρατικού οργανισμού που είναι πλή-
ρως εξαρτημένος οικονομικά από το κράτος
παραμένουν και το όργιο σπατάλης του δη-
μοσίου χρήματος συνεχίζεται. Πληρώσαμε
€96 εκατ. τα τελευταία τρία χρόνια για να βλέ-
πουμε το κρατικό ίδρυμα και την ερχόμενη
Πέμπτη καλείται η Βουλή να εγκρίνει ακόμη
€46 εκατ. για το 2010.

Οι γυναίκες, το σεξ και
ο καρκίνος του μαστού

ΘΑΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ >>32

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ Ελλαδίτης νευρολόγος - ψυχία-
τρος Θάνος Ασκητής εξηγεί ότι τέσσερις στις
10 γυναίκες, εμφανίζουν μετά τη χειρουργι-
κή θεραπεία διαταραχές της σεξουαλικής
τους συμπεριφοράς και αναλύει πώς μπορούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Μιλά για όσα 
συμβαίνουν γύρω μας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ >>44

Η ΓΝΩΣΤΗ Ελληνίδα καλλιτέχνις σε μια αιχ-
μηρή συνέντευξη, ταράζει τα νερά και προ-
ειδοποιεί: «Παιδιά ξυπνήστε. Είστε σε λάθος
δρόμο».

Υλοποιήθηκε το όραμα 
του Μιχ. Κακογιάννη 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ >>14

Ο παγκοσμίου φήμης Κύπριος σκηνοθέτης,
ο πρώτος που έβγαλε τον ελληνικό κινημα-
τογράφο εκτός συνόρων, έκανε το όνειρό του
πραγματικότητα.

Πανόραμα νεοελληνικής 
ζωγραφικής στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ >>41

ΜΕΤΑ τις δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις
«Γκέρνικα: Η ιστορία ενός πίνακα»  και «Μι-
ρό της Μαγιόρκα», αυτή τη βδομάδα μια ακό-
μη σημαντική έκθεση έρχεται να προστεθεί
στην ατζέντα εκδηλώσεων αυτού του μήνα,
ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ εικαστι-
κών εκδηλώσεων. Πρόκειται για την έκθεση
«Νεοελληνική ζωγραφική - Διαδρομές στην
Ελλάδα και στην Κύπρο του 19ου και 20ού αι-
ώνα» που ανοίγει στις 17 Μαρτίου.

Γράφει «ιστορία» 
διασύροντας θεσμούς

ΡΕΠΟΡΤΑΖ >>24

ΚΑΠΟΤΕ οι Αρχές έψαχναν τον Μίτα, σήμερα
κάτω από κάθε πέτρα βρίσκουν τον Κίτα. Ακό-
μη και μέσα από τις Φυλακές ο ισοβίτης ξευ-
τιλίζει το κράτος, προκαλεί πανικό στην κοι-
νωνία και κάνει την Κύπρο να ζει στον «αστε-
ρισμό» του.

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ

«Είχαν προσωπικό μάγειρα  
και γκαρσόνι που τους 
σέρβιρε φαγητό στο κελί»
Ο ανώτερος αστυνόμος Γιώργος Τρυφωνίδης,
ανέλαβε μετά τα γεγονότα της απόδρασης Κίτα και
δίνει σήμερα μια συγκλονιστική μαρτυρία για το
χάος των φυλακών.

>> Μπήκα σε ένα ξέφραγο αμπέλι
>> Δεν ήξερα ποιος διοικούσε, η διεύθυνση ή οι κατάδικοι
>> Με υπονόμευσαν αυτοί που περίμενα να με βοηθήσουν
>> Θέλω να βλέπουν συχνά τη ΜΜΑΔ στις φυλακές 
>> Οι δεσμοφύλακες ένιωθαν υπηρέτες και ντρέπονταν

>>12
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Χαριστική βολή για τον μέσο πολίτη
Στην Ελλάδα των περίπου 400.000 δημοσίων υπαλλήλων, η ανακοίνωση των νέων μέτρων έσκασε σαν βόμβα στα θεμέλια του οικογενει-
ακού προϋπολογισμού. Στη χώρα που ένας στους έξι εργαζόμενους έχει κάποιου τύπου υπαλληλική σχέση με το δημόσιο τομέα, οι μειώ-
σεις σε μισθούς και επιδόματα έδωσε τη χαριστική βολή στην -έτσι κι αλλιώς- καταρρακωμένη ψυχολογία του μέσου Έλληνα. Η λέξη που

καλύτερα περιγράφει τα συναισθήματα του ελληνικού λαού μετά τα μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου είναι μία:
ΣΟΚ. Οι περισσότεροι, αν και περίμεναν τα μέτρα, δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι επιπτώσεις θα είχαν στην καθημε-

ρινή τους ζωή. Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωσή των μέτρων, καταδεικνύει πως το 76% των εργαζομέ-
νων στον ιδιωτικό τομέα και το 68% των συνταξιούχων αντιτίθενται στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Η Μαρία Ψαρά μεταφέρει μια
ακτινογραφία της εκρηκτικής ελληνικής αγοράς.
>> Πανικός στους δημόσιους υπάλληλους από τα μέτρα που ανατρέπουν τους προγραμματισμούς μιας ζωής.
>> Γιατί δεν άρχισαν πιάνοντας όσους φοροδιαφεύγουν, ερωτούν οι μισθοσυντήρητοι του ιδιωτικού τομέα. 

Οδηγήστε ό,τι   
ονειρεύεστε!
Το μεγαλύτερο περιοδικό
αυτοκινήτου στον κόσμο

Πλούσια Έκδοση: Σήμερα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Κύπρου με κορυφαίες εκδόσεις πολυτελείας

Ένα αφιέρωμα σε κάθε πόλη+
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4
Οι άνθρωποι που 
αξίζει να τιμούμε

4
TOP GEAR

To περιοδικό
που έγινε…
talk of the Town

DOWN TOWN
Λευκωσία: Σινεμά
Λεμεσός: Σύνδ. Κυριών
Λάρνακα:Φωτογράφος

Πάφος: Γ.  Σοφοκλή

Πλήρης οδηγός αγοράς+ Έξοδος για Κύπρο & ΑθήναΝέα ιστορική σειρά

2

1

Mεγάλοι
Κύπριοι
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Προειδοποιεί για τον παράγοντα χρόνο και
την επικίνδυνη απόσταση που κτίζεται με-
ταξύ των δύο κοινοτήτων. >>4

Ο Επίτροπος Διεύρυνσης Φούλε απορρί-
πτει την επιχειρηματολογία της Λευκω-
σίας και εμμένει σε απευθείας εμπόριο
Ε.Ε.-Τ/κ από τα κατεχόμενα λιμάνια.>>6

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Φούλε εμμένει σε
άρση «απομόνωσης»

ελλαδα >>27
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