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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ MONDADORI!
Η πιο σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια για όλη την οικογένεια τώρα κοντά σας 

από τη μεγάλη ΠΡΟΣΦΟΡΑ της κυριακάτικης «Σ»! 14 Πολυτελείς Τόμοι - 

Απλή και κατανοητή γλώσσα γραφής - Πλούσια εικονογράφηση – Δεκάδες Χάρτες

Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τον 4ο Τόμο της σειράς σε όλα τα περίπτερα

Με
€7,90 

επιπλέον!

ΚΥριΑΚη 18 ΟΚΤΩΒριΟΥ 2009

2,50 ΕΥΡΩ 

Ζητούν κοινή 
στρατηγική 

Σε χάραξη κοινής στρατηγικής
μεταξύ Αθηνών - Λευκωσίας

προσβλέπουν τα κόμματα ενό-
ψει της επίσημης επίσκεψης,
που πραγματοποιεί από αύριο
στην Κύπρο ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός Γιώργος Παπανδρέου. 

ΣΕΛΙΔΑ 10 

Στήριξη στην
απασχόληση  

Η Υπουργός Εργασίας Σωτη-
ρούλα Χαραλάμπους παραδέ-
χεται την ύπαρξη προβλημά-
των στα εργασιακά δρώμενα
του τόπου, ως απόρροια της
οικονομικής κρίσης, και θέτει

τις προτεραιότητες του
υπουργείου της. 

ΣΕΛΙΔΑ 24

Η Λάρνακα 
«επιστρέφει» 

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέ-
ας Μωυσέως υποστηρίζει

πως η πόλη του έχει σήμερα
τις μεγαλύτερες προοπτικές
και έπαψε να αποτελεί το

«φτωχό συγγενή». Τι λέει για
το λιμάνι και τη μαρίνα.  

ΣΕΛΙΔΑ 26

Τουρκικά αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας 

Οι παγίδες του οδικού δικτύου  
Αποκαλύπτουμε τα 59 «μελανά σημεία» του
οδικού δικτύου της Κύπρου, όπως καταγρά-
φονται σε μελέτη του Τμήματος Δημοσίων
Έργων. Τα σημεία αυτά αποτελούν παγίδες για
τους οδηγούς και αιτία πρόκλησης σοβαρών
δυστυχημάτων, πολλά εκ των οποίων θανατη-
φόρα. Στη συμβολή των Λεωφόρων Γρίβα
Διγενή και Δημοσθένη Σεβέρη, στη Λευκωσία,
σημειώθηκαν τα περισσότερα δυστυχήματα. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 34, 47 

Σύσσωμο το φοιτητικό Κίνημα αξιώνει
μείωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά
πανεπιστήμια και αύξηση της κρατικής
χορηγίας. Οι επικεφαλής των φοιτητι-
κών παρατάξεων «Πρωτοπορία», «Προ-
οδευτική», «Αναγέννηση» και «Αγώνας»
μιλούν στη «Σ» για τα καυτά προβλήμα-
τα του φοιτητόκοσμου και καλούν την
Πολιτεία να δώσει άμεσες λύσεις.  

ΣΕΛΙΔΑ 28 

95 παραβιάσεις σε δύο μήνες  

Στους αιθέρες της Κύπρου… απογειώνεται η τουρκική

προκλητικότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγ-

κυρα επιχειρεί να δείξει καλό πρόσωπο στη διεθνή

κοινότητα και να διευκολύνει την ευρωπαϊκή της πο-

ρεία, αλλά και να εμφανίζεται ότι επιθυμεί λύση του

Κυπριακού. 

Το τελευταίο δίμηνο, τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη

παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημο-

κρατίας 95 φορές, ενώ σε 114 περιπτώσεις παραβία-

σαν τους διεθνείς κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας. 

Χαρακτηριστικό του εύρους των προκλήσεων είναι το γε-

γονός ότι, στις 15 Αυγούστου, τα τουρκικά στρατιωτικά

αεροσκάφη παραβίασαν το FIR Λευκωσίας έντεκα φορές.

Την τουρκική προκλητικότητα στον εναέριο χώρο της

Κύπρου κατήγγειλε γραπτώς στον ΟΗΕ ο Μόνιμος Αν-

τιπρόσωπος της Κύπρου στα Η.Ε. Μηνάς Χατζημιχαήλ. 

Ο κ. Χατζημιχαήλ ερμηνεύει τις παραβιάσεις από τουρ-

κικής πλευράς ως πράξεις που αποσκοπούν στην πα-

γίωση της ντε φάκτο διαίρεσης της Κύπρου. 

Ο Πρέσβης τονίζει, επίσης, πως -από τις απανωτές και

συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Λευκω-

σίας- εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών Νίκος Νικολαϊδης δήλωσε

στη «Σ» ότι για την ασφάλεια των πτήσεων πάνω από

την Κύπρο στηριζόμαστε στον επαγγελματισμό των

ελεγκτών εναέριας κυλοφορίας.

ΣΕΛΙΔΑ 4 

ΒΙΑΖΟΥΝ ΑΔΙΑΚΟΠΑ 
ΤΟ FIR ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Στις 6 Δεκεμβρίου
κάλπες στη Ν.Δ.  

Στις 6 Δεκεμβρίου, με κάλπες
που θα στηθούν σε όλη την
Ελλάδα, θα εκλεγεί ο νέος

Πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-
τίας. Θα προηγηθεί έκτακτο
συνέδριο, που έχει ορισθεί

για τις 7 Νοεμβρίου.
ΣΕΛΙΔΑ 19 

Οι έφηβοι 
της Φανερωμένης 

Τα επεισόδια
της 10ης

Οκτωβρίου
στη Φανερω-
μένη, όπως
τα έζησαν
από κοντά

δύο έφηβοι, η 16χρονη Δανάη
Αριστείδου και ο 18χρονος

Πιερής Ζηντίλης. 
ΣΕΛΙΔΑ 48 

Ημερομ. Παραβιάσεις Παραβιάσεις
Εναέριου Χώρου Διεθνών Κανονισμών

5/8 4 5
8/8 3 3
12/8 6 9
13/8 2 3
15/8 11 11
19/8 2 5
22/8 4 4
26/8 2 4
28-29/8 2 3
1/9 9 9
9/9 3 3
16/9 4 4
23/9 4 4
28/9 3 3

Κραυγή απόγνωσης από τους φοιτητές

Mαζικές παραβιά-
σεις του εναέριου
χώρου της Κύ-
πρου από τουρκι-
κά μαχητικά αε-
ροσκάφη κατήγ-
γειλε στον ΟΗΕ ο
Πρέσβης, Μηνάς
Χατζημιχαήλ.


