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Σε συναγερμό 
οι Βρυξέλλες 

Έκτακτο σχέδιο δράσης επεξεργάζονται οι 
Ευρωπαίοι για το ενδεχόμενο αποχώρησης 
της Βρετανίας χωρίς συμφωνία. Ανάλογοι 
σχεδιασμοί τυγχάνουν επεξεργασίας και για 
το καθεστώς που θα διέπει τις Βρετανικές 
Βάσεις στην Κύπρο, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα 
εξακολουθήσει να ισχύει. >>9

Αμυντικές δαπάνες
μόνο για τα αναγκαία

Προβληματίζονται βουλευτές για τα μειω-
μένα κονδύλια που θα διατεθούν για την 
Άμυνα το 2019 καθώς καταγράφουν κάθε-
τη μείωση από το 1995 μέχρι σήμερα. Οι 
δαπάνες αρκούν μόνο για τη συντήρηση 
του υφιστάμενου στρατιωτικού εξοπλι-
σμού. >>17-18

Καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου τέχνης

Το Ίδρυμα Walk of Truth αποκτά στέγη το 
2019 στην Κύπρο και βάζει τη χώρα μας στον 
παγκόσμιο χάρτη καταπολέμησης του λαθρε-
μπορίου τέχνης, σύμφωνα με την Τασούλα 
Χατζητοφή. >>11

Γεωπολιτικό πόκερ 
λόγω Τζαμάλ Κασόγκι

Η δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογρά-
φου προκαλεί αναταραχή στην ευαίσθητη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς μια σει-
ρά από χώρες εμπλέκονται σε ένα παιγνίδι 
επιρροής και συμφερόντων. >>28-29

ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟςΥνΗς ΑΠΟ ενΑ ςΥλλεΚτΗ

Επιστρέφουν αρχαία
της εποχής του χαλκού
Συλλέγει αρχαία από χόμπι και τώρα αποφάσισε να 
τα επαναπατρίσει στην Κύπρο ως πράξη δικαιοσύνης. 
Ο λόγος για τον καλλιτέχνη David Johnson, που σε 
συνεργασία με το Walk of Truth επιστρέφουν στην 
πατρίδα αρχαιότητες της εποχής του χαλκού.   >>11

H λΟΥτ εΠΙςτΡεΦεΙ ΦεΒΡΑΡΗ

Κυπριακό σε καταστολή 

Τα ταξίδια της Τζέιν Χολ Λουτ θα λειτουργήσουν 
ως αναπνευστήρας για να διατηρηθεί ζωντανή 
η διαδικασία για τους επόμενους έξι μήνες. Τον 
Φεβράρη αναμένεται η επιστροφή της στο νησί. 
Θα προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. >>3

3 ΕΝΘΕΤEΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

▼ ΔΙΑΒΑςτε ςΗΜεΡΑ

ςτεΦΑνΟς ΚωνςτΑντΙνΙΔΗς
Μια γειτονιά της Λευκωσίας >>7

ΧΡΗςτΟς ΙΑΚωΒΟΥ
Χριστούγεννα της Ορθοδοξίας  
ή της παγκοσμιοποίησης >>7

ΜΑΡΙΟς εΥΡΥΒΙΑΔΗς
Ναι, ούτε στρατεύματα ούτε 
εγγυήσεις >>9

ΓΙΑννΗς ςΠΑνΟς
Μοιραίοι ηγέτες  >>10

λΟΥΚΗς λΟΥΚΑΐΔΗς
… στο βασίλειο 
της Δικαιοσύνης >>10

▼ ΑΠΟ τΗν ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τι λέγει ο τέως ΥΠΕΞ της Ελλάδας για το Κραν Μοντανά, το ΝΑΤΟ, το σενάριο για συνομοσπονδία

Νίκου Κοτζιά αποκαλύψεις
«ς την πραγματικότητα τις εγγυήσεις 

και τα στρατεύματα δεν τα θέλουν 
στην Άγκυρα για να προστατεύ-
σουν τους Τουρκοκύπριους, αλλά 
για να έχουν τον έλεγχο της Κύ-
πρου οι ίδιοι». Αυτό αναφέρει ο 

τέως υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, 
σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», ρίχνοντας φως 
στα παρασκήνια του Κραν Μοντανά, των προσπαθειών 
που προηγήθηκαν και όσων ακολούθησαν.

Ο κ. Κοτζιάς ρωτήθηκε εάν συζητήθηκε το θέμα του 
ΝΑΤΟ στην άτυπη συνάντηση των εγγυητριών δυνάμε-

ων, τον περασμένο 
Σεπτέμβριο στη Νέα 
Υόρκη. Ανέφερε πως 
ο κ. Τσαβούσογλου 
προσπάθησε αρχικά 
να ανοίξει θέματα που 
αφορούν στις εσωτερι-
κές πτυχές του Κυπρι-
ακού, αλλά του υπεν-
θύμισε ότι «ως εγγυ-
ήτριες δυνάμεις δεν 
έχουμε αρμοδιότητα 

για μια τέτοια κουβέντα και δεν θα τον ακολουθήσω». 
Κατόπιν, συνέχισε, «μπήκαμε στο ζήτημα των δύο μικρών 
συνθηκών που εμπίπτουν και στη δική μας αρμοδιότητα. 
Στο τέλος της κουβέντας, τους είπα ότι υπάρχουν 4 λύσεις. 
Δεν πρότεινα. Κατέγραψα. Εξήγησα τα υπέρ και τα κατά 
τους. Είπα αυτά που είχα ήδη ενημερώσει τη δική μας 
πλευρά ότι θα πω». Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, οι Τούρκοι 
«ρωτήθηκαν διερευνητικά αν θα τους έκανε το ΝΑΤΟ και 
αν σε αυτή την περίπτωση θα αποχωρούσαν. Ούτε αυτό 
τους άρεσε, επιπλέον, τους έφερνε σε δύσκολη θέση».

Ο τέως υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κο-
τζιάς,  σημειώνει σε σχέση με την πρόταση για την Ασφά-
λεια, πως κανείς σε Λευκωσία και Αθήνα δεν δικαιούται 
να αποστεί από αυτό το κεκτημένο, την πρόταση για την 
Ασφάλεια και την υποδοχή της οποίας έτυχε. Επισήμανε 
πως «το πρόβλημα της συνθήκης των εγγυήσεων και 
της κατοχής είχε τόσο υποχωρήσει, ώστε όταν το έθεσα, 
δέχθηκα επιθέσεις από τις πιο ‘’απίθανες’’ πλευρές. Ορι-
σμένες από αυτές μου κουνάνε ακόμα το δάκτυλο, χωρίς 
να ερυθριάζουν». Για το σενάριο συνομοσπονδίας η θέση 
του είναι ξεκάθαρη. Είπε πως για πρώτη φορά άκουσε 
για αυτό το σενάριο από τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου.  >>4

Συνέντευξη στον «Φ» 
«Δέχθηκα επιθέσεις από 
‘‘απίθανες’’ πλευρές 
όταν έθεσα το θέμα  
της Ασφάλειας, κάποιες 
ακόμα μου κουνάνε  
το δάκτυλο, χωρίς  
να ερυθριάζουν»

ΑΠΟΚΑλΥΠτΙΚΟΙ ΔΙΑλΟΓΟΙ ςΗΜΙτΗ - ΚλΗΡΙΔΗ

S-300: 20 χρόνια μετά - Ιδού  
η αλήθεια
Η	σύσκεψη	στο	Μέγαρο	Μαξίμου	στις	27	Νοεμβρίου	1998	για	το	ρωσικό	
πυραυλικό	σύστημα	έμελλε	να	στιγματίσει	το	κυπριακό	πολιτικό	σκηνικό.	
Ο	Γ.	Ομήρου,	ως	αυτόπτης	μάρτυρας	από	τη	θέση	του	υπουργού	 Άμυνας	
τότε,	καταγράφει	το	παρασκήνιο	και	το	προσκήνιο	της	συνάντησης	μεταξύ	
των	αντιπροσωπειών	της	Κύπρου	και	της	Ελλάδας.  >>14-15

www.goal.com.cy

Οι προβολείς στο Τσίρειο 
ΑΕΛ	και	Ανόρθωση	συγκρούονται	στο	μεγάλο	
ντέρμπι	της	14ης	αγωνιστικής	του	πρωταθλή-
ματος	και	θέλουν	μόνο	τη	νίκη,	ενώ	στο	«Τάσος	
Μάρκου»	το	Παραλίμνι	υποδέχεται	την	Ομόνοια	
η	οποία	θέλει	να	επιστρέψει	στις	νίκες.	Χθες,	
έγιναν	άλλοι	τρεις	αγώνες:	Πάφος	FC	–	Απόλλων,	
ΑΠΟΕΛ	–	Ερμής	και	ΑΕΚ	–	Σαλαμίνα.	

ςΑΒΒΑς ΑΓΓελΙΔΗς
Η συνεργασία με ΗΠΑ 
έχει στρατηγικό ορίζοντα

Δηλώνει	ότι	η	συνεργασία	
της	Κυπριακής	Δημοκρατί-
ας	με	τις	ΗΠΑ	στους	τομείς	
Ασφάλειας	 και	 Άμυνας	
έχει	στρατηγικό	ορίζοντα. 
Σημειώνει	ότι	ως	Κύπρος	
αξιοποιούμε	τους	παράγο-
ντες	που	θα	διασφαλίσουν	

τα	κυριαρχικά	μας	δικαιώματα	και	επισημαίνει	
ότι	η	τριμερής	συνεργασία	είναι	σε	επίπεδο	που	
δικαιολογεί	τη	διεύρυνσή	της	με	τις	ΗΠΑ. >>8

ελεΑννΑ ΧΡΙςτΙνΑΚΗ
Η Κύπρια «θηλυκός»
Αντεντοκούνμπο…

Δεν	τα	βρήκε	όλα	ρόδινα	στη	
ζωή	της.	Από	τις	επίπονες	
προπονήσεις	στην	Αμερική	
μέχρι	την	κλήση	στην	Εθνική	
Ελλάδος	και	τη	μετεγγραφή	
στην	πρωτοπόρο	του	ισπανι-
κού	πρωταθλήματος,	η	ζωή	
της	είναι	γεμάτη	αγώνες,	τα-

ξίδια,	στερήσεις	και	κούραση.	Την	ίδια	στιγμή	δεν	
κρύβει	ότι	όνειρό	της	είναι	να	αγωνιστεί	μια	μέρα	
και	στα	γήπεδα	του	WNBA. >>24-25

Η ΚΡΑΥΓΗ ΑΓωνΙΑς ενΟς ΓΟνΙΟΥ
«Ο εφιάλτης που
κτυπά την πόρτα μου»

Είναι	γονιός	αυτιστικού	παι-
διού	και	καταγράφει	τον	
καθημερινό	Γολγοθά	του,	
αφού	η	κυπριακή	Πολιτεία	
δεν	έχει	πολιτική	για	τη	
φροντίδα,	την	εκπαίδευση	
αυτών	των	παιδιών.	Κραυγή	
αγωνίας	προς	τους	αρμοδί-

ους	για	να	λάβουν	τα	αναγκαία	μέτρα	και	να	
αξιοποιήσουν	εμπειρίες	κυπρίων	του	εξωτερι-
κού. >>20-21

τ Η ς  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η ς

ΖετΑ εΦ’ ΟλΗς τΗς ΥλΗς

Μετά	τον	Αστυνομικό,	και	
Λειτουργός	της	Γειτονιάς
Ζέτα	Αιμιλινίδου	εφ’	όλης	της	ύλης.	Αποκαλύπτει	τι	φέρνει	το	
2019.	 Όπως	τον	θεσμό	του	Κοινωνικού	Λειτουργού	της	Γειτο-
νιάς,	την	ολοκλήρωση	της	μελέτης	για	το	ύψος	του	επιδόματος	
ενοικίου	και	την	ανάλογη	αύξησή	του,	την	επανακατάθεση	στη	
Βουλή	του	νομοσχεδίου	για	την	Ενιαία	Υπηρεσία	Επιθεωρήσεων	
και	την	ετοιμασία	νέων	συγχρηματοδοτούμενων	προγραμμάτων	
και	πολιτικών	για	αντιμετώπιση	της	ανεργίας.
 Οικονομικός >>6

Το ταξίδι θέλει
...πουρμπουάρ
Ξέρετε	το	ελάχιστο	φιλοδώρημα	ή	
πουρμπουάρ	ή	tips	που	θα	αφήσετε	
σ’	ένα	εστιατόριο,	στην	καμαριέρα	του	
ξενοδοχείου	ή	ακόμη	και	στο	ταξί,	στο	
εξωτερικό;	 Ένα	χαμόγελο	σ’	αρκετές	
χώρες	είναι	αρκετό.	Σε	άλλες	όμως	θα	
αφήσετε	από	1	μέχρι	20	ευρώ	ή	θα	
χρεωθεί	ανάλογα	ο	λογαριασμός	σας.
 Οικονομικός >>3

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΠΟΚλεΙςτΙΚΑ ςτΟ down town
Χριστούγεννα με τη Μαρίνα Φιλιππίδου- 
Θεοχάρους αλλά και 13 όχι και τόσο 
λαμπερές ιστορίες από τον Λούη Πατσαλίδη, 
τη Μαρία Ιωάννου, τη Ναταλία Γερμανού, 
τον Κωνσταντίνο Βασάλο και άλλους.

Η ΑΓΑΠΗΜενΗ ΗΘΟΠΟΙΟς 
ΑΥτΟςΥςτΗνετΑΙ

Eλένη Κοκκίδου: Θέλω 
να μη χάσω ποτέ την 
ικανότητά μου να αγαπώ 210

ΣΕΛΙΔΕΣ

ςΥνεντεΥΞΗ ΜεΧΜετ ΑλΙ τΑλΑτ 

Πρώτα πολιτική ισότητα
και μετά για εγγυήσεις 
Προτρέπει όλους να κοιτάξουν μπροστά και όχι στο παρελθόν και εξηγεί 
γιατί ο Ακιντζί δεν εμπιστεύεται τον Αναστασιάδη. Τονίζει ότι προέχει 
η συζήτηση για την πολιτική ισότητα, θεωρώντας δευτερευούσης ση-
μασίας τις τουρκικές εγγυήσεις. Απαιτεί όπως σταματήσουν οι έρευνες 
για εξεύρεση υδρογονανθράκων μέχρι να λυθεί το Κυπριακό. >>6

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Τα ντοκουμέντα
του παρασκηνίου

>> Σημίτης: Εστία έντασης  
οι πύραυλοι

>> Γερμανοί, Γάλλοι και  
Βρετανοί θα εμποδίσουν 
την ένταξη στην ΕΕ

>> Κληρίδης: Δεν πρέπει  
να υποκύψουμε. Ούτε 
πρέπει να συνδεθούν  
οι πύραυλοι με την ένταξη

>> Δεν είναι ορθή η θέση  
να μεταφερθούν  
οι πύραυλοι στην Κρήτη

>> Γιατί ο Κληρίδης  
απάντησε στον Σημίτη 
«θα γίνει πόλεμος»

ΚΑΘΥςτεΡΗΜες ΟΦεΙλες

Χιλιάδες	νέα	ΜΕΜΟ	από	τον	Φόρο	για	ΦΠΑ
ΜΕΜΟ,	δηλαδή	εμπράγματο	βάρος,	σε	ακίνητα	που	ανήκουν	σε	2.500	φορολογούμενους,	έβαλε	το	
Τμήμα	Φορολογίας.	Πρόκειται	για	φορολογούμενους	με	καθυστερημένες	οφειλές	ΦΠΑ.	Το	Τμήμα	
ενημέρωσε	ήδη	με	επιστολές	τους	επηρεαζόμενους.		 Οικονομικός >>1


