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SPORTDAY

Η ΟΜΟΝΟΙΑ
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ
4-1 ΤΗΝ ΑΕΛ

ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Όλα τα έσοδα
του κράτους από
τους φόρους

270 Κύπριοι νέοι
θέλουν να
γίνουν γεωργοί

Πολιτικοί γάμοι:
Η χρυσή κότα
των Δήμων μας

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 20-21

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναλύει τις εξελίξεις στο κυπριακό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
το προκάλεσε η ξαφνική απαίτηση της
Τουρκίας για τις τέσσερεις ελευθερίες
4 Προϋποθέσεις για κατάληξη σε συμφωνία στο

κυπριακό υπάρχουν ακόμα και τώρα, παρά τα προβλήματα

Τ

ο έμφραγμα στις συνομιλίες το προκάλεσε η ξαφνική απαίτηση της Τουρκίας να ισχύσουν στην ενοποιημένη,
μετά τη λύση, Κύπρο, οι τέσσερεις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ και για εκείνους εκ
Τουρκίας, δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης.
«Να δοθούν οι τέσσερεις ελευθερίες σε 75
εκατομμύρια Τούρκους πολίτες έναντι ενός
πληθυσμού Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που μόλις υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της

Δημοκρατίας, αποκλείοντας μάλιστα κάθε
ενδεχόμενο να διαβουλευτεί η Άγκυρα κατ’
ευθείαν με τις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό.
Η απόφαση Ακιντζί, πρόσθεσε, να αποχωρήσει από τις συνομιλίες οφείλεται είτε στην
έλλειψη βούλησης από την Τουρκία να προβεί σε υποχωρήσεις στο κεφάλαιο ασφαλείας-εγγυήσεων-αποχώρησης κατοχικών
στρατευμάτων, είτε στις δυσκολίες που δεν
θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν ενόψει του
δημοψηφίσματος. ΣΕΛ. 3

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Το αίτημα για
τις τέσσερεις
ελευθερίες
νομικά είναι
περίπλοκο
όπως το Brexit
ΣΕΛ. 9

ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Η Βουλή να γίνει καταλύτης
για τις μεταρρυθμίσεις

		

ΣΕΛ. 10-11

ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ηλιόλουστο τριήμερο με λίγη σκόνη την Καθαρά Δευτέρα

Κ

αλός θα είναι οι καιρός αυτό το τριήμερο και ειδικά την Καθαρά Δευτέρα, ημέρα που οι Κύπριοι εκδράμουν
στην ύπαιθρο για να κόψουν τη μούττην της
Σαρακοστής. Η θερμοκρασία θα είναι γύρω
στους 20 βαθμούς, ενώ στην ατμόσφαιρα θα

αιωρείται αραιή σκόνη. Οι αρμόδιοι συστήνουν
προσοχή στο πέταγμα των χαρταετών, για να μη
δημιουργηθούν προβλήματα. Λόγω της αργίας
της Καθαράς Δευτέρας η «Αλήθεια», όπως και
οι άλλες εφημερίδες, δεν θα εκδοθεί αύριο
Δευτέρα. Ξανά κοντά σας από την Τρίτη. ΣΕΛ. 8

Η σπάνια συλλογή
αρχαιοτήτων του
Γλαύκου Κληρίδη
ΣΕΛ. 14

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (ΣΕΛ. 6-7)

