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Διαβάστε σήμερα

Ο Ιβάν στάμπαρε το
όνομα του Ζουέλα
Έτοιμη 100%
• ΑΕΛ:
ΟΜΟΝΟΙΑ:
«Εκεί που της
• αξίζει», δηλώνει
ο Λεόνι
ΑΠΟΛΛΩΝ:
Ώρα
• ανακοινώσεις για

www.sentragoal.com.cy

www.philenews.com

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΤΟ!

Κομματικό
υποψήφιο
ζητά η βάση
του ΑΚΕΛ

Σπουδαίο
γάλα από
κυπριακά
γαϊδούρια

Συζητούνται 4 κομματικά
στελέχη, ενός υπουργού και δύο
κυριών.

Παραγωγή καθημερινά για τακτικούς Κύπριους πελάτες που
αναζητούν τις επιβεβαιωμένες
ευεργετικές του ιδιότητες.

>>4
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Βεντέτα χωρίς
έλεος στα στοιχήματα
εμπρησμοί, οι εφτά μέσα στο Μάιο
••Έντεκα
Ο ηλεκτρονικός τζόγος απλώνει πλοκάμια και στις επαρχίες
•850 υποστατικά τυχερών παιχνιδιών, παράνομα και μη

ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ «Φ»

>>17, 23

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρογλου: Ζητά
άνοιγμα «πρεσβειών»
Η Άγκυρα κινείται μεθοδικά και με μικρά βήματα
για αναβάθμιση του ψευδοκράτος. Γίνονται ανοίγματα σε χώρες της Ισλαμικής Συνεργασίας για να
ανοίξουν γραφεία στα κατεχόμενα. Στόχος η αλ>>3
λαγή της διαδικασίας.

ΥΓΕΙΑ

Είναι μόδα, υπάρχουν
αμφιβολίες για την υγεία
Η ξαφνική εξάπλωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου προκαλεί και αρκετές συζητήσεις ως προς
το εάν είναι ακίνδυνο ή όχι και οι ισχυρισμοί εκατέρωθεν είναι αντικρουόμενοι. Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν και τα νομοθετικά κενά που
>>20
υπάρχουν.

Αστυνομικοί με το
δάχτυλο στη σκανδάλη
Νέες διαταγές από την ηγεσία του Σώματος, αλλάζουν τα δεδομένα που ίσχυαν επί δεκαετίες και
πλέον τα μέλη της αστυνομικής δύναμης θα μπο>>22
ρούν να ανοίγουν πυρ κατά βούληση.

Η Αγία Πετρούπολη
στη Λεμεσό
Υπεγράφη πρωτόκολλο για την πενταετία 20122017 για συνεργασία σε σημαντικούς τομείς κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Δήμου Λεμεσού στην
>>28
Αγία Πετρούπολη.

DOWN TOWN

Ο Χρ. Βασιλόπουλος
σε ταινία πορνό
Η είδηση έκανε μπαμ. «Ο Χρήστος Βασιλόπουλος
σε ταινία σχεδόν πορνό στο Χόλιγουντ»! «Kamikaze
love» με την υπογραφή του σκηνοθέτη της περίφημης ταινίας «9½ εβδομάδες». Ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός λέει τα πάντα στο Down Town χωρίς ενδοιασμούς.

ΠΡΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τα όπλα του,
τα συνθήματα
και το
επιτελείο
στο δρόμο για
τις εκλογές

Εγγυάται την
αλλαγή που
έχει ανάγκη
ο τόπος,
ο Νίκος
Αναστασιάδης

>>12

>>6

Καμπανάκι για μέτρα από ΕΕ
>Ο εκπρόσωπος του Όλι Ρεν προειδοποιεί για τις ανισορροπίες στην οικονομία
ΣΑΦΕΣ μήνυμα για επείγουσα αντιμετώπιση των «ανισορροπιών» της κυπριακής οικονομίας απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη Λευκωσία. Σε διαφορετική περίπτωση οι ανισορροπίες θα καταστούν υπερβολικές, μια εξέλιξη που θα βάλει την
Κυπριακή Δημοκρατία σε περιπέτειες με επίκεντρο την υποχρέωση της Λευκωσίας να υποβάλει ειδικό σχέδιο δράσης (action
plan), με ξεκάθαρο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα λήψης μέτρων. Ο εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της Κομισιόν Όλι Ρεν,
Αμαντέου Αλταφάι Τάρντιο, ανέφερε ότι «η Κύπρος οφείλει να
αναλάβει δράση» προς υλοποίηση των εφτά συστάσεων των
Βρυξελλών. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια φάση κατά την
οποία η Κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική για την αναβλητικότητά της να προχωρήσει σε μέτρα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι δεν
>>11 χάθηκε ο κόσμος εάν από το
2,5% το δημοσιονομικό έλΘα εγερθεί θέμα
λειμμα ανέβει στο 3%. Μια
κυρώσεων στο
δέσμευση που δόθηκε στις
κράτος- παραβάτη
Βρυξέλλες από τον τότε
υπουργό των Οικονομικών Κίκη Καζαμία, που δέχθηκε την προεδρική αμφισβήτηση στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την εσωτερική διακυβέρνηση.
Ο εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της Κομισιόν εξήγησε ότι η
κατεπείγουσα ανάγκη για μέτρα στην περίπτωση της Κύπρου
έχει τριπλή αφετηρία:
1. «Το εύρος και το πεδίο των ανισορροπιών που διαπιστώθηκαν στην Κύπρο, όπως επίσης και οι ενδεχόμενες αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες σε άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης, δημιουργούν την ανάγκη για μια συνολική ρύθμιση και μια αποφασιστική πολιτική δράση σε σταθερή βάση, επειγόντως»,
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της κυπριακής οικονομίας στο
2,5% ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2012.
2. «Τη βαριά έκθεση» του κυπριακού τραπεζικού τομέα στην
ελληνική οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, που, όπως
ανέφερε, «έχουν αξιοσημείωτη επίδραση στην κυπριακή οικονομία». Υπό το φως αυτών των δεδομένων, «η ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών πρέπει να τύχει στενής παρακολούθησης».
3. «Το μεγάλο ύψος του συσσωρευμένου χρέους του ιδιωτικού τομέα έχει επίσης αναγνωριστεί ως πηγή ανησυχίας». Επιπλέον, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο βαθμός χρέωσης των νοικοκυριών στην Κύπρο είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ, κυρίως λόγω δανείων που χορηγήθηκαν για στεγαστικούς σκοπούς.

μονο στον «φ»
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ

Τα πράγματα ομιλούν
αφ’ εαυτών
>>4
ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ

Πτωχοτραπεζοκρατία

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Οι όμορφες ιδέες
όμορφα καίγονται >>8

βρυξελλες
•

μηνυματα
>> Η Λευκωσία οφείλει να κινηθεί για μείωση

του δημόσιου ελλείμματος, του δημόσιου χρέους.
>> Να λάβει μέτρα προς συγκράτηση των κρατικών
δαπανών, τη βελτίωση της συλλογής φόρων
και την πάταξη της φοροδιαφυγής.
>> Να προχωρήσει σε άμεση μεταρρύθμιση της ΑΤΑ

>>5

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Γιατί πεινάνε
τα παιδάκια
του Νίγηρα;

>>8

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ένας νοικοκύρης γιa
την οικονομία
>>9
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

Να πώς άλλαξε
ο κόσμος μας

>>9

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Υποψήφιος με
καθαρές θέσεις

>>9

ΛΟΥΚΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ

Μάχη για τη σωτηρία της Ελλάδας
λουκας τσουκαλης
Τι δείχνουν
Η Ελλάδα χρειάζεται
5 γκάλοπ
νέο αίμα όχι προϊόντα

στήθος με στήθος δίνουν
•Μάχη
ο Αντώνης Σαμαράς και ο

κομματικού σωλήνα

Αλέξης Τσίπρας για
την πρώτη θέση στο
νέο δίπολο που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό της
Ελλάδας εν όψει
των εκλογών της
17ης Ιουνίου,
όπως καταγράφηκε σε πέντε
γκάλοπ. >>26

Ο καθηγητής, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λουκάς Τσούκαλης αναλύει σε συνέντευξη στο «Φ» την κατάσταση της Ελλάδας. Η χώρα
βρίσκεται δυο βήματα
από το γκρεμό και στις
εκλογές δεν μπορείς
να ξέρεις τι θα βγάλει
>>10
η κάλπη.

Ο σωστός
δικαστής
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ

Τα golden boys
της Κύπρου
>>21
ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Σε κατάσταση
απελπισίας
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ΣΤΕΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Πολιτική
χρεοκοπία
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ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

De lege ferenda >>29
ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ύποπτα φαινόμενα
στην Ομογένεια >>41

AΠΟΨΗ

Όρθιοι με ή χωρίς πόδια
Ο Κώστας είναι 43 χρόνων και ο Αντρέας 23 χρόνων. Κυκλοφορούν με ηλεκτρονικά κάτω άκρα,
όμως με τη δύναμη της ψυχής ζουν χωρίς προβλήματα, αθλούνται και κάνουν όνειρα. >>18

Πρώτη Γραμμή
Νέες εποχές
Πολιτισμός
Ο Οικονομικός
Μ. Αγγελίες

>>17-32
>>33-44
>>1-32
>>1-12
>>24-25

Δάνειο και
Μηχανισμός
ταυτόχρονα

Η ΑΤΑ στο μικροσκόπιο

διπλή φόρμουλα η
• Επιλέγει
Κυβέρνηση και ευελπιστεί
Προς εξασφάλιση μέχρι
• €0,5
δισεκατομμύριο

Υπερδανεισμός, το άλλο
πρόβλημα

•

από ιδιώτες
€1-1,3 δισ. θα ζητηθούν
από το EFSF
>>1

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Το κόστος υπολογίζεται στα €100 εκατ.
• Τρεις
διακεκριμένοι παράγοντες
• στο χώρο
τους καταθέτουν απόψεις
και προβληματισμούς.

>>3

κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικο• Οικυριά
είναι από τα πιο υπερδανεισμένα
του ΑΕΠ το ποσοστό για τις εται• 146%
ρείες και 134% για τα πρόσωπα
>>4

Αντιπαραβολές και στη…
μέση Κ. Αερογραμμές
Ευαγόρου: Η εταιρεία πρέπει
• Στ.
να διασωθεί, κάνουμε ό,τι μπορούμε
Σιζόπουλος: Αδικαιολόγητες
• Μ.
αγορές, ενοικιάσεις, ιδρύσεις
εταιρειών στην Ελλάδα κ.ά.

>>7

ΣΕ περιόδους μεγάλης
και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης διαμορφώνονται «ιδανικές συνθήκες» για να υπάρξουν
και συγκρούσεις. Ή προωθούνται από κάποιους
κύκλους κινήσεις και
ενέργειες που προκαλούν
αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις αλλά και κρίσεις σε
άλλα πεδία, περισσότερο
πολιτικά. Σε μια περίοδο
κατά την οποία η προσοχή
όλων είναι στραμμένη
στην αναζήτηση τρόπων
> Γυρίστε σελίδα

