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ΕKTEΘΕΙΜΕΝΟ πλήρως αφήνει το 
υπουργείο Παιδείας η έκθεση της Γε-
νικής Ελέγκτριας Χρυστάλλας Γιωρκά-
τζη για την ψηφιακή βιβλιοθήκη «Αρι-
στοτέλης». Η Ελέγκτρια επιβεβαιώνει 
ουσιαστικά τα όσα καταγγέλθηκαν 
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Ελέγχου. Ότι δηλαδή, η πρό-
ταση της εταιρείας Squarelab αξιολο-
γείτο ενάμιση μήνα πριν την επίσημη 
ανακοίνωση του υπουργείου Παιδεί-
ας. Αφήνονται επίσης αιχμές για από-
κρυψη στοιχείων αλλά και για την 
«εξαφάνιση» του φακέλου.  
 >>8

Καίει Κενεβέζο η έκθεση πρεσβευτική κατοικία στην Ουάσιγκτον >>20

ΜΕ εξοικονόμηση $1,8 εκατ. ολοκληρώ-
θηκε η ανακαίνιση της πρεσβευτικής 
κατοικίας της Δημοκρατίας στην Ουάσι-
γκτον, ύστερα από τη μείωση του αρχι-
κού προβλεπόμενου ποσού, που ανερχό-
ταν σε $2,5 εκατ. Στην οικία διέμενε ο 
διάσημος καλλιτέχνης Φράνκ Σινάτρα και 
από εκεί πέρασαν η Μέριλιν Μονρόε και 
άλλες προσωπικότητες. Αγοράστηκε από 
την Κυπριακή Δημοκρατία λίγο πριν την 
εισβολή του 1974. >>23

ΕΝΤΟΝΟ παρασκήνιο και διεθνείς παρεμ-
βάσεις σημαδεύουν τα τελευταία 24ωρα 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει της 
έναρξης της διαδικασίας των διαπραγμα-
τεύσεων, πιθανότατα την ερχόμενη Δευ-
τέρα. Είναι σαφές πως διαμορφώνεται ένα 
σκηνικό, στο οποίο ο διεθνής παράγοντας, 
πρωτίστως οι ΗΠΑ, θα θέσουν «υπό την 
προστασία τους» τη διαδικασία. Οι Αμερι-
κανοί επιστράτευσαν τον αντιπρόεδρο 
Τζον Μπάιντεν, ο οποίος χθες επικοινώνη-
σε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη, για να του εκφράσει την υποστήριξή 
του ενόψει της έναρξης της διαδικασίας 

καθώς και τη στήριξή του σε μέτρα οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης. Ο Αμερικανός 
υφυπουργός Εξωτερικών Γουίλιαμ 
Μπερνς, επικοινώνησε με τον κατοχικό 
ηγέτη Ντερβίς Έρογλου, ενώ ο Οζντίλ Ναμί 
βρέθηκε χθες στις Βρυξέλλες και συναντή-
θηκε με τον Επίτροπο Διεύρυνσης, Στέφαν 
Φούλε. Την ίδια ώρα, οι πρέσβεις των Ηνω-
μένων Πολιτειών και της Βρετανίας, πραγ-
ματοποιούν συνεχείς επαφές τόσο στις 
ελεύθερες περιοχές όσο και στα 
κατεχόμενα.

Χθες, πάντως, ο κατοχικός ηγέτης 
Ντερβίς Έρογλου αποδέχθηκε το κοινό 
ανακοινωθέν. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμε-
νόμενη και προδιαγεγραμμένη καθώς, 
όπως είναι γνωστό, οι Αμερικανοί συμφώ-
νησαν με την Τουρκία για το περιεχόμενο 
του κοινού ανακοινωθέντος εδώ και 
μέρες. 

Στο μεταξύ, Αθήνα και Λευκωσία συ-
ζήτησαν τις εξελίξεις χθες στο Μέγαρο 
Μαξίμου σε επίπεδο του Πρωθυπουργού 
Σαμαρά και του Προέδρου Αναστασιάδη. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέταξε τα ράσα μόλις
κρίθηκε ένοχος για βιασμό
Ένοχος κηρύχθηκε ομόφωνα από το Κακουργι-
οδικείο Λευκωσίας ο 42χρονος ιερέας, που 
εκατηγορείτο ότι βίασε τη 26χρονη αδελφότε-
κνη του. Όταν άκουσε την απόφαση, έβγαλε τα 
ράσα και ακολούθησε τους αστυνομικούς στις 
Φυλακές. >>20

Τηλεφωνική παρέμβαση Μπάιντεν, κινήσεις από Βρυξέλλες και Λονδίνο
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Το τόξο της ελπίδας αγκάλιασε τη Γιόλου
Εγκαινιάστηκε χθες στη Γιόλου η δεύτερη κουζίνα του προγράμματος «μαγειρεύω και προσφέρω» του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά. Για όλη τη χρονιά οι 
μαθητές του ολοήμερου σχολείου θα βρίσκουν κάθε μεσημέρι στρωμένο τραπέζι με ζεστό φαγητό, που θα ετοιμάζεται επί τόπου από δικούς τους ανθρώ-
πους. Το φιλόδοξο πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από τον «Φιλελεύθερο» και με τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Το Τόξο της Ελπίδας» που πραγματοποιήθηκε 
τον Δεκέμβριο συγκέντρωσε για το σκοπό αυτό το ποσό των €95 χιλιάδων. Έτσι όλες οι κουζίνες αυτής της φάσης αναμένεται να είναι έτοιμες και να λει-
τουργήσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. >>20

Μας στοίχισε 
€6,8 εκατ., μένει
αναξιοποίητο
Ένα μεγαλεπήβολο αθλητικό έργο το 
οποίο κατασκευάστηκε πριν 11 χρόνια 
στον Αγρό και το οποίο στοίχισε 4 εκατ. 
λίρες (6,8 εκατ. ευρώ) παραμένει ουσια-
στικά αναξιοποίητο. Παρέχει ιδανικές 
συνθήκες και διευκολύνσεις σε αθλητές 
για προετοιμασία, όμως αξιοποιείται μό-
νο στο ελάχιστο.  >>21

στον Αγρό
Ομάδα ξένων ειδικών
θα αναλάβει τα δάνεια
Δυνάμεις από το εξωτερικό φέρνει η 
Τράπεζα Κύπρου στην προσπάθειά της 
να ανακτήσει μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια και να προχωρήσει στις αναδιαρ-
θρώσεις. Η ομάδα του Euan Hamilton 
θα ενισχυθεί με ξένους που κατέχουν 
τα προσόντα κι έχουν την πείρα από 
προβληματικές επιχειρήσεις και προ-
βληματικά δάνεια. Ήταν και θέση της 
Τρόικας που απαίτησε επίσπευση των 
διαδικασιών.
 >>10

τράπεζα Κύπρου

Στέκονταν έξω από το κελί και δεν ήξεραν τι να κάνουν
ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ στοιχεία για το τι έχουν 
καταγράψει κάμερες στις Κεντρικές Φυ-
λακές περιέλαβε στον ανακριτικό της φά-
κελο η Αστυνομία, που ενημέρωσε ήδη 
χθες τη Νομική Υπηρεσία. 

Για οκτώ ολόκληρα λε-
πτά, δύο δεσμοφύλακες στέ-
κονταν έξω από κελί κατάδι-
κου που βρισκόταν κρεμα-
σμένος χωρίς ν’ αποφασί-
ζουν τι να πράξουν. Αυτό 
αποδίδεται στην απειρία και 
την έλλειψη εκπαίδευσής 
τους, αλλά και στην έλλειψη σαφών οδη-
γιών για το πώς πρέπει ν’ αντιδρούν σε 
τέτοια περιστατικά. Αυτά και πολλά άλλα 
έχουν καταγραφεί από τις κάμερες δια-
δρόμων πτερύγων στις οποίες συνέβησαν 
διάφορα τραγικά περιστατικά.

Χθες οι ανακριτές ενημέρωσαν τη Γε-
νική Εισαγγελία για την πορεία των ερευ-
νών και ότι αυτές έφτασαν σχεδόν στο 
τέλος τους. Για δύο από τις πέντε αυτοκτο-

νίες φαίνεται να προκύπτουν και ποινικά 
αδικήματα, εκτός από πειθαρχικά, ενώ 
σαφή ποινικά αδικήματα προκύπτουν και 
για τον βιασμό 20χρονου αλλοδαπού, ο 

οποίος βρίσκεται ακόμα υπό 
φρούρηση στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας.

Για τις δύο αυτοκτονίες, η 
Αστυνομία πήρε οδηγίες για 
το ποια κατεύθυνση πρέπει 
να ακολουθήσει ώστε να 
ασκηθούν διώξεις, αφού 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

να προκύπτουν αδικήματα. 
Σε μια περίπτωση μέλος του προσωπι-

κού είχε σημειώσει στο βιβλίο της πτέρυ-
γας ότι έλεγξε τα κελιά και όλα ήταν εντά-
ξει, ενώ φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
αφού τα ευρήματα του ιατροδικαστή ήταν 
εντελώς διαφορετικά.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι 
δεν αποκλείεται να αποφασιστεί και δίω-
ξη προσώπου που δεν ανήκει στο δυναμι-

κό των Φυλακών σε σχέση με κρατούμενο 
που αυτοκτόνησε παρόλο ότι ετύγχανε 
παρακολούθησης.

Όσον αφορά στον βιασμό Ρουμάνου 
από συγκρατούμενούς του, φαίνεται να 
εντοπίζονται στοιχεία τόσο από τις κάμε-
ρες όσο και από την κατάθεσή του που 
αποδεικνύουν τα του βιασμού. Κλειδί 
στην υπόθεση αποτελούν και τα ευρήμα-
τα της ιατρικής εξέτασης, αλλά και τα όσα 
το ίδιο το θύμα έχει καταθέσει στους ανα-
κριτές, παρόλο που οι κατάδικοι αρνού-
νται κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση που η 
υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαι-
οσύνης, η Γενική Εισαγγελία προτίθεται να 
ζητήσει την άμεση εκδίκασή της, ενώ το 
θύμα για ευνόητους λόγους θα κληθεί να 
καταθέσει πίσω από παραβάν. 

Για τη λήψη των τελικών αποφάσεων, 
αναμένεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα 
θα υπάρξει νέα συνεννόηση ανακριτών 
και Γενικής Εισαγγελίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

Τον έβλεπαν κρεμασμένο για οκτώ λεπτά

Συγκλονιστικά 
στοιχεία 

κατέγραψαν 
οι κάμερες 

στις Φυλακές

Αναμένονται
συλλήψεις για
τις διαρροές
Σκέψεις και για συλλήψεις κάνουν 
Εισαγγελία και Αστυνομία για τις δι-
αρροές συνομιλιών που έγιναν στο 
δικηγορικό γραφείο του Γ. Γεωργίου 
και οι οποίες αφορούσαν το σκάνδα-
λο της Δρομολαξιάς. Τη Δευτέρα θα 
ληφθούν αποφάσεις. >>20
>> Ξέσπασε κόντρα μεταξύ 

ΑΚΕΛ και Β.Γ. Εισαγγελέα 
>> Πλήρη διερεύνηση στους 

ισχυρισμούς περί σικέ ζητά  
ο Κουτσοκούμνης

Έρευνα για μπίζνες 
ειδικού επιστήμονα
στο Πανεπιστήμιο
Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για 
διαπλοκή στο Ωκεανογραφικό Κέ-
ντρο. Οι καταγγελίες, που διαβιβά-
στηκαν και ενώπιον της Γενικής Ελέ-
γκτριας Χρ. Γιωρκάτζη, φέρουν επι-
στήμονα του Ωκεανογραφικού Κέ-
ντρου να έχει συστήσει ιδιωτική εται-
ρεία στην οποία είναι διευθυντής και 
μεγαλομέτοχος, κερδίζοντας προ-
σφορές του δημοσίου που διεκδικού-
σε και το ίδιο το Ωκεανογραφικό Κέ-
ντρο του Πανεπιστημίου.   >>3

ΚΛΗΘΕΙ
ΣΑ από τον «Φ» να σχολιάσει τα 

παράπονα αναφορικά 

με την αξιοποίηση του 

Αθλητικού Κέντρου στον 

Αγρό, η Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χα-

τζηστεφάνου Παπαέλ-

ληνα, ανέφερε ότι τον παρόν Δ.Σ., το 

οποίο ανέλαβε καθήκοντα πριν από 

περίπου έναν μήνα, δεν εξέτασε ακόμη 

το συγκεκριμένο θέμα. 

Σύμφωνα με την κ. Πα-

παέλληνα ευρύτερα το 

θέμα της ορθής αξιοποί-

ησης όλων αθλητικών 

χώρων που είναι ιδιο-

κτησία του ΚΟΑ θα απα-

σχολήσει συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

ΤΟΥ ΝΕΑΡΧ
ΟΥ ΚΥΠΡΙΑ

ΝΟΥ

Α
ναξιοποίητο παραμένει το μεγα-

λεπήβολο αθλητικό έργο που 

δημιουργήθηκε πριν από έντεκα 

χρόνια στον Αγρό. Το σύγχρονο αθλητι-

κό κέντρο το οποίο παρέχει τις ιδανικές 

συνθήκες και διευκολύνσεις σε αθλητές 

για την προετοιμασία τους, χρησιμοποι-

είται ουσιαστικά μόνο 

από τους μαθητές του 

Απεήτειου Γυμνασίου 

Αγρού και από την κα-

λαθοσφαιρική ομάδα 

του Αχιλλέα Αγρού. Το 

έργο στοίχισε πέραν των 

4 εκατομμυρίων λιρών. 

Οι μεγάλες προσδοκίες 

που δημιουργήθηκαν με 

την εγκαινίαση του 

Αθλητ ικού  Κέντρου 

«Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό τον 

Ιούλιο του 2003, δεν επαληθεύτηκαν 

ούτε στο ελάχιστο. Το σκεπτικό της δη-

μιουργίας του κέντρου, ήταν για προ-

σέλκυση αθλητικού τουρισμού, αλλά 

και για αναζωογόνηση της ευρύτερης 

περιοχής. 

Στο χώρο υπάρχει μια κεντρική αί-

θουσα αθλοπαιδιών και ομαδικών αθλη-

μάτων (καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, 

κ.λπ., βοηθητικές αίθουσες με τάπητα 

για τη διεξαγωγή αθλημάτων πολεμικών 

τεχνών- τζούντο, πάλη, τάεκβοντο και 

για αεροβική γυμναστική). Υπάρχει επί-

σης κολυμβητική δεξαμενή με οκτώ 

διαδρομές, αίθουσα γυμναστικής με 

ελεύθερα βάρη και μηχανήματα, αίθου-

σα σεμιναρίων, σάουνα, δημοσιογραφι-

κά θεωρεία για τηλεοράσεις, ραδιόφω-

να και γραπτό Τύπο, αίθουσα τηλεπικοι-

νωνιών, ιατρείο και αίθουσα ντόπινγκ 

κοντρόλ και αποδυτήρια. 

Από το σύνολο των εγκαταστάσεων 

που ανεγέρθηκαν, ελάχιστες είναι αυ-

τές που χρησιμοποιούνται, ενώ τα ση-

μάδια του χρόνου έκαναν την εμφάνισή 

τους κυρίως στους εξωτερικούς χώ-

ρους. 

Παράγοντες της κοινότητας ανέφε-

ραν στον «Φ» ότι χρησιμοποιείται από 

το σχολείο για εκδηλώσεις και για το 

μάθημα της γυμναστικής η μεγάλη αί-

θουσα αθλοπαιδιών. Μια φορά το χρό-

νο, περίπου για τρεις βδομάδες μετα-

βαίνει στον Αγρό μια ομάδα από τη 

Ρωσία για προετοιμασία στην κολύμβη-

ση. Πέρσι πραγματοποιήθηκαν στο κλει-

στό κολυμβητήριο οι αγώνες «Λεμέ-

σια». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το θέμα 

της μη αξιοποίησης αθλητικού κέντρου 

στον Αγρό, υπάρχουν αναφορές και σε 

παλαιότερες εκθέσεις της Γενικής 

Ελέγκτριας η οποία μάλιστα καλού-

σε τον ΚΟΑ να εξεύρει τρόπους κα-

λύτερης αξιοποίησης του χώρου. 

Όσον αφορά ζημιές που έχουν 

προκληθεί στον περιβάλλοντα χώρο, 

έχει ξεκινήσει διαδικασία επιδιόρθω-

σης. Σε διάφορα σημεία καθώς και στην 

κεντρική σκάλα για μετάβαση στο αθλη-

τικό κέντρο έχουν αποκολληθεί τα πα-

τώματα. Πρόσφατα ιδιωτική εταιρεία 

έχει αναλάβει το έργο της επιδιόρθω-

σης των ζημιών.  

Έργο–στολίδ
ι στον 

Αγρό χρησιμ
οποιείτα

ι 

μόνο από μαθητέ
ς

Αναξιοπ
οίητο Αθλητι

κό Κέντρο
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Εξετάζε
ι το θέμα το Δ.Σ. του ΚΟΑ

Επαναξιολογείται 

η αξιοποίηση όλων 

των αθλητικών χώρων
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Προσπάθειες για καλύτερη αξιοποίηση του αθλη-

τικού κέντρου καταβάλλει το Κοινοτικό Συμβούλιο 

του Αγρού. Μιλώντας στον «Φ» ο κοινοτάρχης 

Αγρού Μιχάλης Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι ως 

Κοινοτικό Συμβούλιο προσπαθούμε να δημιουρ-

γήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την καλύ-

τερη εκμετάλλευση του κλειστού αθλητικού κέ-

ντρου. «Με το νέο ΔΣ του ΚΟΑ έχει ζητηθεί συνά-

ντηση για να συζητήσουμε την καλύ-

τερη δυνατή αξιοποίηση του χώ-

ρου. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμε-

ρα το κλειστό δεν αξιοποιείται 

σωστά. Ως επί το πλείστον χρησι-

μοποιείται από τον Αχιλλέα 

Αγρού (ομάδα μπάσκετ) και από 

το σχολείο, ενώ πριν από μερικούς 

μήνες διεξήχθησαν τα Λεμέσια (κολυμ-

βητικοί αγώνες). Γίνεται προσπάθεια τόσο από το 

Κοινοτικό Συμβούλιο του Αγρού όσο και από άλ-

λους φορείς της κοινότητας, να αξιοποιηθεί καλύ-

τερα ο χώρος», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αγρού, 

γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης του ποδοσφαιρι-

κού γηπέδου του σχολείου, προκειμένου να απο-

τελεί σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο όπου θα 

μπορούν να μεταβαίνουν ομάδες για προετοιμασία. 

«Στο γήπεδο θα τοποθετηθεί συνθετικός ή φυσικός 

χλοοτάπητας. Σύντομα θα προκηρυχθούν προσφο-

ρές. Για το συγκεκριμένο έργο θα καταβάλει το 

Κοινοτικό Συμβούλιο €200.000, άλλες €150.000 

θα καταβληθούν από τον ΚΟΑ και ποσό €100.000 

από το υπουργείο Παιδείας, καθώς θα χρησιμοποι-

είται και από τους μαθητές του σχολείου», επεσή-

μανε ο κοινοτάρχης. 

ΔΗΜΙΟΥ
ΡΓΗΘΗΚ
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ΤΩΡΑ, 
ΜΑΖΙ

Ελέγκτρια για
«Αριστοτέλη»

>> Η πρόταση της εταιρείας ήταν 
ενώπιον του υπουργείου 
ενάμιση μήνα πριν  
να εξαγγείλει το υπουργείο 
το ενδιαφέρον του

>> Δεν έγινε κανένας έλεγχος 
του τελικού προϊόντος, ενώ 
ήδη πωλείται στους μαθητές

>> Η εταιρεία απαντά ανακοινώ-
νοντας αγωγές εναντίον  
της Γενικής Ελέγκτριας

Θα πληρώναμε $2,5 εκατ. 
για το σπίτι του Σινάτρα

Ηλιοθερμικός σταθμός 
με κόστος €195 εκατ. 
Σταθμό παραγωγής ενέργειας με κόστος €195 
εκατ. προγραμματίζει ιδιωτική εταιρεία στην 
περιοχή Αχεράς. Θα παράγει ενέργεια 50 MW 
που αντιστοιχεί με το 2% της ηλεκτροπαραγω-
γής της ΑΗΚ.Το έργο που χαρακτηρίστηκε ως 
καινοτόμο από την ΕΕ θα τύχει της συγχρημα-
τοδότησης των Βρυξελλών με ποσό €46,6 
εκατ. Θα είναι έτοιμο για λειτουργία στις 31 
Δεκεμβρίου 2016. >>13

Αντιδρούν στη Σολιά  
για αποχετευτικά τέλη
Κάτοικοι κοινοτήτων της Σολέας εκφράζουν 
παράπονα ότι τους επιβλήθηκαν αποχετευτικά 
τέλη τη στιγμή που δεν είναι ορατό το ενδεχό-
μενο να αρχίσει και να ολοκληρωθεί αποχετευ-
τικό σύστημα στο προβλεπτό μέλλον.  >>15

Ρωσικές ασκήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ
Ρωσικές αεροναυτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας 
με τη συμμετοχή του αεροπλανοφόρου «Στρατη-
γός Κουζνετσώφ» ξεκίνησαν σε δύο μεγάλα τμή-
ματα του FIR Λευκωσίας και της κυπριακής ΑΟΖ, με 
τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών και ελικο-
πτέρων.  >>15

Τι προβλέπει το σχέδιο
Δωρεάν Wi-fi 
Πολύ γρήγορο και ασφαλές ίντερνετ σε 120 
μικρές περιοχές έκτασης των 20.000 – 25.000 
τ. μ. η κάθε μία, προβλέπει το σχέδιο που ετοί-
μασε και προωθεί ο Ψηφιακός Πρωταθλητής 
της Κύπρου Στέλιος Χειμώνας.  >>22

Ακόμα €1 δισ. πάνω 
τα μη εξυπηρετούμενα
Κατά €1 δισ. αυξήθηκαν μέσα σε δύο μήνες τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφού τέλος Νοεμ-
βρίου ανήλθαν σε €25,1 δισ. από €24,1 δισ. 
τέλος Σεπτεμβρίου.  >>10

	 Ξεκινά η διαδικασία
 μετά το «ναι» Έρογλου

παρασκήνιο >>5,6
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