
ΑΝ ΚΑΙ αναγνωρίζουν όλοι στην ομάδα πως η απο-
βολή του Λαμπάν ήταν καθοριστική για την

εξέλιξη του αγώνα, εντούτοις θεωρούν
τον διαιτητή του αγώνα, Μάριο Πα-

ναγή και τους βοηθούς του,  τους
βασικούς υπαίτιους για την ήττα.
Γι’ αυτό και θεωρείται παρα-
πάνω από σίγουρο πως θα
αποφασιστεί η καταγγελία
του τρίο της διαιτησίας. 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ και αποφασιστικά θα
αντιδράσουν οι διαιτητές, στο εν-
δεχόμενο που συνεχιστούν οι απει-
λές και οι εκβιασμοί κατά των μελών
του συνδέσμου, όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρουν σε ανακοίνωση
που εξέδωσαν, «μη αποκλειομένων
και της λήψης δυναμικών μέτρων
συμπεριλαμβανομένης και της πλή-
ρους αποχής από τους αγώνες». 

ΕΥΘΥΝΕΣ για τον τρόπο αντίδρασης της Αστυ-
νομίας σε σχέση με πληροφορίες για το ενδε-
χόμενο επεισοδίων στα γήπεδα φούτσαλ με-
ταξύ οπαδών της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ,
επιρρίπτει το πόρισμα διοικητικής έρευνας που
διατάχθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
Το πόρισμα μαζί με την έκθεση γεγονότων πα-
ραδόθηκαν την περασμένη Παρασκευή το από-
γευμα στον Αρχηγό Αστυνομίας Μιχάλη Πα-
παγεωργίου, ο οποίος το μελέτησε το Σαββα-
τοκυρίακο και σήμερα αναμένεται να πάρει τις
αποφάσεις του. Δεν αποκλείεται να ζητήσει
περαιτέρω συμπληρωματικές καταθέσεις, ενώ
στην περίπτωση που κρίνει ότι το πόρισμα εί-
ναι πλήρες, τότε θα αποφασίσει κατά πόσον
θα προχωρήσει στην απόδοση ευθυνών. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες του «Φ» και από αθλη-
τικούς παράγοντες, από τις καταθέσεις που λή-
φθηκαν αλλά και τα γεγονότα όπως ακολού-
θησαν, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η
Αστυνομία γνώριζε από το βράδυ του Σαββά-
του 14 Νοεμβρίου ότι υπήρχε ορατό το ενδε-
χόμενο να γίνουν σοβαρά επεισόδια στα γή-
πεδα Νουέβο Κάμπο. Η πληροφορία, όπως ανα-
φέρθηκε στον «Φ», διαβιβάστηκε στην Αστυ-
νομία από τους Συνδέσμους Φιλάθλων των δύο
ομάδων. Είχε δοθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση
Λευκωσίας που ακολούθως τη διαβίβασε πε-
ραιτέρω, ώστε να ενημερωθούν τα αρμόδια
τμήματα για λήψη μέτρων. Εδώ φαίνεται να έγι-
νε κάποιο μπέρδεμα και η πληροφορία διαβι-
βάστηκε μόνο στον Αστυνομικό Σταθμό Λα-

τσιών. Στα γήπεδα φούτσαλ πήγε περιπολικό
του αστυνομικού σταθμού Λατσιών, διαπι-
στώθηκε ότι δεν υπήρχαν επεισόδια και γύρω
στις 4.30 μ.μ. αποχώρησε, μόλις θεάθηκε να
διέρχεται από τον αυτοκινητόδρομο κάποιο λε-
ωφορείο (προφανώς της αποστολής του
ΑΠΟΕΛ). Δέκα λεπτά αργότερα έγιναν οι άγριες
συμπλοκές με τον βαρύ τραυματισμό του
20χρονου οπαδού του ΑΠΟΕΛ. 
Στο πόρισμα επιρρίπτεται ευθύνη σε έναν αξιω-
ματικό, ενώ δεν αποκλείεται να αφήνονται και
για άλλους ευθύνες σε σχέση με το τι πήγε
λάθος και η Αστυνομία, αν και γνώριζε, δεν
ήταν παρούσα ώστε να προληφθούν ή και να
κατασταλούν τα επεισόδια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΩΡΙΣ τις ινσουλίνες των διαβητικών μεταβαί-
νουν στις πλείστες των περιπτώσεων γιατροί και
φαρμακοποιοί στα ιατρεία των κοινοτήτων της
υπαίθρου στην Επαρχία της Λεμεσού και αυτό
βεβαίως συμβαίνει στις καλύτερες των περι-
πτώσεων, καθώς υπάρχουν κοινότητες τις οποί-
ες οι γιατροί επισκέπτονται αραιά και πού, ή
για πολύ λίγη ώρα ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν
τις επισκέπτονται καθόλου. 
Αυτά αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, η περιοδεία
του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου σε 20
χωριά της Επαρχίας Λεμεσού. 
Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Επαρ-
χιακής Επιτροπής του Διαβητικού Συνδέσμου

Λεμεσού, Μιχάλης Μέζος, «οι κάτοικοι των κοι-
νοτήτων που επισκεφθήκαμε φαίνεται ότι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα με τη χορήγηση των ιν-
σουλινών τους». Στις περισσότερες περιπτώσεις
«οι φαρμακοποιοί δεν μεταφέρουν τις ινσουλί-
νες διότι δεν υπάρχουν ψυγεία για να διατηρη-
θούν, για αυτό και οι κάτοικοι αναγκάζονται να
επισκέπτονται τα νοσοκομεία των πόλεων για
να εξυπηρετηθούν». Σε κάποιες άλλες περι-
πτώσεις μεταφέρονται ινσουλίνες αλλά ο αριθ-
μός τους δεν είναι αρκετός για αυτό «και εμείς
εξασφαλίζαμε υποσχέσεις από τους κοινοτάρ-
χες ότι θα αγοραστούν τα απαραίτητα ψυγεία». 
Από τις μετρήσεις διαβήτη και αρτηριακής πίε-

σης που έγιναν στους κατοίκους των 20 χωριών,
είπε ο κ. Μέζος, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν άν-
θρωποι οι οποίοι είχαν ψηλό διαβήτη αλλά δεν
το γνώριζαν και «αυτό σημαίνει ότι λόγω της
άγνοιάς τους βρίσκονταν σε κίνδυνο». Μάλιστα,
είπε, «μεταξύ των ανθρώπων αυτών ήταν και
ένα επτάχρονο παιδάκι». 
Τέλος, «οι κάτοικοι μας ανέφεραν ότι οι επι-
σκέψεις των γιατρών γίνονται κάθε δεκαπέντε
ημέρες και για πολύ λίγη ώρα κάθε φορά με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για να εξυπη-
ρετηθούν όλοι. Υπάρχει δε και μια κοινότητα την
οποία δεν επισκέπτεται κανένας γιατρός». 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009  
ETOΣ 54ο - AP. 17995- TIMH €1

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1955

Η ΣΥΝΟΧΗ στο ΔΗΚΟ κρέμεται από μια κλωστή
και όλοι αναμένουν τις προθέσεις του Μάριου
Καρογιάν, ο οποίος χθες έδειξε ότι παραμένει
δεσμευμένος στα όσα διεμήνυσε την περα-
σμένη Παρασκευή. 
Την ίδια ώρα μια ομάδα στελεχών του κόμμα-
τος κινείται τα τελευταία 24ωρα καταβάλλο-
ντας προσπάθειες να αποπυροδοτηθεί το κλί-
μα και να ρίξουν αμφότερες οι πλευρές «νε-
ρό στο κρασί τους». Τα στελέχη αυτά που βρί-

σκονται σε
επαφή και
με τις δύο
π λ ε υ ρ έ ς
έχουν ειση-

γηθεί, προς τον κ. Καρογιάν, να αναβάλει τη
συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να προη-
γηθεί συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου.
Παράλληλα, έχουν εισηγηθεί στα άλλα μέλη
της ηγετικής πυραμίδας να χαμηλώσουν τους
τόνους και να αποφύγουν τις επόμενες ημέρες
τοποθετήσεις που «δεν βοηθούν στην απο-
κλιμάκωση». 
Το τι σκοπεύει να κάνει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ
αναμένεται να διαφανεί σήμερα όταν θα επι-
στρέψει στο γραφείο του και θα συζητήσει τις
εσωκομματικές εξελίξεις με τους στενούς του
συνεργάτες, η γνώμη των οποίων φαίνεται να
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κ. Καρογιάν. Τις
δικές της κινήσεις μελετά η ομάδα της ηγε-
σίας που διαφωνεί με τον κ. Καρογιάν και βρί-
σκεται σε αναμονή αποφάσεων. Σύμφωνα με
πληροφορίες μας αυτό που έχουν διαμηνύσει
προς κάθε κατεύθυνση είναι πως δεν θα απο-
δεχθούν τη θυματοποίηση οποιουδήποτε στε-
λέχους του κόμματος. 
Ο Νίκος Κλεάνθους, με συνέντευξή του στον
«Φ», απευθύνει προς όλους έκκληση να «βά-
λουν μυαλό» και νερό στο κρασί τους. 

Από μια κλωστή η συνοχήΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεύμα Ταλάτ προς 
πρέσβεις της ΕΕ
Προσκάλεσε σε γεύμα τους πρέσβεις της ΕΕ ο
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Η πρόσκληση είναι για την
Τετάρτη προκειμένου να τους ενημερώσει μα-
ζικά για τις συνομιλίες και τις τουρκικές θέσεις.
Η κίνηση στοχεύει σε αναβάθμιση του κατοχι-
κού καθεστώτος και παράλληλα εγείρει θέμα
τάξης για όσους πάνε. >>5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

OIKONOMIA
Μεγαλώνει ο κύκλος
των ελλειμμάτων
Στερεύει η ρευστότητα ταμείων και ανεβάζει
το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,5% το 2009
και 5,7% το 2010. Μείωση εσόδων από ακί-
νητα €620 εκατ., από ΦΠΑ και εταιρικό φόρο
€300 εκατ. >>10

Κύπριος επιστήμονας
διαπρέπει στη Βρετανία
Ένας Κύπριος επιστήμονας, ο δρ Βασίλης Χ”Ανα-
στασίου, μόλις 37 χρόνων, συγκαταλέγεται με-
ταξύ των 17 χειρουργών στη Βρετανία που διε-
νεργούν μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά. Η
δραστηριότητά του, όμως, επεκτείνεται και στις
μεταμοσχεύσεις παγκρέατος. >>13

ΕΔΕΚ: Αντιμάχονται 
τις δεσμεύσεις
Την αντίδραση της ΕΔΕΚ στις προτάσεις που
έχει καταθέσει ο Πρόεδρος Χριστόφιας στο
τραπέζι των συνομιλιών εξέφρασε χθες ο Γιαν-
νάκης Ομήρου. Ενώπιον της Κεντρικής Επιτρο-
πής της ΕΔΕΚ, ο κ. Ομήρου είπε ότι αυτές αντι-
μάχονται τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κ.
Χριστόφια προς το Κίνημα. >>4

Τραγικός πνιγμός 
47χρονου δύτη
Τραγικό θάνατο βρήκε 47χρονος δύτης. Πνί-
γηκε στη θαλάσσια περιοχή Μαζωτού, με τα
αίτια να παραμένουν αδιευκρίνιστα. >>40

Δέχτηκε απειλές 
ο Κουτσοκούμνης
Σε «φημισμένους» χούλιγκαν και σεσημασμέ-
νους βομβιστές επικεντρώνει τις έρευνές της
η Αστυνομία για τη βομβιστική επίθεση στα
γραφεία της ΜΙΝΕΡΒΑ. Κατηγορηματικός ο Κου-
τσοκούμνης, ότι πίσω από την επίθεση βρί-
σκονται  οπαδοί συγκεκριμένης ομάδας από
τους οποίους δέχτηκε και απειλές, σύμφωνα
με καταγγελία του. >>40

ΚΟΣΜΟΣ
Επίδειξη δύναμης 
από την Τεχεράνη
Εν μέσω της κλιμακούμενης πίεσης από τη Δύση
για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το Ιράν ξεκίνη-
σε χθες στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμα-
κας με σκοπό την αντιμετώπιση επίθεσης ενα-
ντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.>>14

Πυροσβεστικές κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις στο ΔΗΚΟ

Ευθύνες στην Αστυνομία για τα επεισόδια
Πόρισμα: Κάτι πήγε στραβά με τη διαβίβαση της πληροφορίας

Ξεχασμένοι οι διαβητικοί στην ύπαιθρο
Δεν παίρνουν τις ινσουλίνες τους λόγω έλλειψης υποδομής

Άλλοτε θα έμοιαζε με μυστικό δείπνο. Τώρα οι εγκλωβισμένοι μαθητές
τρώνε γεύμα κάθε μεσημέρι. Το λεγόμενο συσσίτιο. Το ότι δεν είναι δεί-

πνο δεν σχετίζεται μόνο με την ώρα. Είναι που λείπει και ο Ιούδας από το τραπέζι. Εμείς όλοι που βολευτήκαμε. Μια οικογένεια μαθητές και δάσκαλοι. Κοινό
γεύμα, κοινός αγώνας επιβίωσης. >>3

Στην Καρπασία η ζωή συνεχίζεται... 

(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 32)

ΜΟΝΗ από χθες στο ρετιρέ της
βαθμολογίας, μετά τη νίκη της

επί του Άρη με 1-0. Νίκη που μπο-
ρεί να ήρθε με σχετική δυσκολία,
ωστόσο εκείνο που μετρά σε τέ-
τοιες περιπτώσεις δεν είναι τίπο-
τε άλλο από τους τρεις βαθμούς.
Πλέον οι «πράσινοι» ατενίζουν με
ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία τη

συνέχεια του πρωταθλήματος. 

εκκλησεις  >>4, 6
• Αναβολή Κ. Επιτροπής

και αυτοσυγκράτηση

>>21-31

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την εμφάνιση και τη νίκη, στο
ντέρμπι με την Ανόρθωση, που έφερε εκ

νέου την αισιοδοξία για τη συνέχεια.
Όλοι πλέον στην ομάδα σκέφτονται

το παιγνίδι με την Ατλέτικο για την
προτελευταία αγωνιστική του

Champions League, όπου με
νίκη οι γαλαζοκίτρινοι ελπί-

ζουν για την κατάληψη της
3ης θέσης. 
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ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ >>24

Θα αντιδράσουν
αποφασιστικά

ομονοια                         >>23

«Βράζουν» με τη διαιτησία
για την ήττα στο ντέρμπι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ >>27αποελ                                                   >>27

Σκέφτεται πλέον την
Ατλέτικο και την Ευρώπη

Πιο καλή 
η μοναξιά…
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