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«Συζητούμε σήμερα για ακόμα μια 
φορά το μέλλον της Ένωσης.  Ένα 
μέλλον που καθορίζεται όμως από 
τη συνέχιση των αδιέξοδων και 
αντιλαϊκών πολιτικών...» είπε ο Νε-
οκλής Συλικιώτης στο ΕΚ... 

Σελ 8

Μια άλλη Ευρώπη...
Πριν από τις 22 Ιανουαρίου, ελά-
χιστοι πολίτες της Βενεζουέλας εί-
χαν ακούσει το όνομα Juan 
Guaidó. Η ιστορία του άγνωστου 
«πολιτικού» ξεκίνησε δεκατέσσερα 
χρόνια πριν... 

Σελ 9

Πρόεδρος - πράκτορας ;
Εκτοξεύτηκε με απόλυτη επιτυχία 
ο ελληνικός δορυφόρος Hellas 
Sat 4, από την Γαλλική Γουιάνα, 
προκειμένου να λάβει την τρο-
χιακή θέση της Ελλάδος και της 
Κύπρου. 

Σελ 6

Η Κύπρος στο διάστημα

Υπουργοί της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου διεξά-
γουν μυστικά συνομιλίες σχετικά με ένα σχέδιο για την ανα-
βολή της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της συ-
ντηρητικής βρετανικής εφημερίδας The Telegraph το οποίο 
αναρτήθηκε στον ιστότοπό της αργά το βράδυ της Τρίτης. 

 Η καθυστέρηση αυτή θα σήμαινε, εάν εξασφάλιζε τη συναί-

νεση των Βρυξελλών, ότι το Brexit θα γινόταν πραγματικότητα 

την 24η Μαΐου, εξηγεί η εφημερίδα . 

 Αυτή τη στιγμή, βάσει της διαδικασίας του άρθρου...  

Σελ 3

Αυξάνονται συνεχώς τα θανατηφόρα 
κρούσματα της Γρίπης Α’ στην Κύπρο

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ (σελ 2)

σελ 6

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΗ ΦΕΡΕΤΑΙ Η ΛΟΥΤ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΗΓΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (σελ 5)

Μυστικές συνομιλίες υπουργών για παράταση

ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ Α.ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Τ.ΕΡΝΤΟΓΑΝ (σελ 4)

Θολό παραμένει το τοπίο στο Κυπριακό
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Τη σημασία που αποδίδει το Ηνωμένο Βασίλειο 
στη συνεργασία των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο 
επισημαίνει σε επιστολή-απάντηση προς την πρό-
εδρο του Συνδέσμου Ριζοκάρπασου στη Βρετανία 
ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών λόρδος 
Άχμαντ, που έχει αρμοδιότητα για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα. 

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρία Ελένη Καρα-
ολή είχε συντάξει την επιστολή με αφορμή την 70ή 
επέτειο από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι το Ριζοκάρ-
πασο τελεί υπό κατοχή από το 1974 και την τουρκική 
εισβολή. 

Όπως αναφερόταν στην επιστολή, τότε ζούσαν 
στο Ριζοκάρπασο περί τους 4.000 Ελληνοκύπριους. 
Σήμερα μόνο 228 εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι 
διαβούν εκεί, εκ των οποίων 48 παιδιά. 

«Επί καθημερινής βάσης οι εγκλωβισμένοι στε-
ρούνται ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 

ελευθεριών. Η σύληση του νεκροταφείου στο Ριζο-
κάρπασο και η λεηλασία και καταστροφή των πε-
ρισσότερων εκκλησιών είναι μέρος της πολιτιστικής 
καταστροφής των κατεχόμενων περιοχών, που απο-
τελεί εσκεμμένη πολιτική εθνοκάθαρσης από την 
Τουρκία, ώστε όλα τα ίχνη της ελληνοκυπριακής πα-
ρουσίας στη βόρεια Κύπρο να εξαλειφθούν», ση-
μείωνε ενδεικτικά η επιστολή της προέδρου του εν 
Βρετανία Συνδέσμου Ριζοκάρπασου. 

Προσέθετε ότι τα μέλη του Συνδέσμου στερούνται 
των περιουσιών τους κατά παραβίαση του Άρθρου 
17 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, καθώς και ότι αψηφώντας διεθνείς συμ-
βάσεις η Τουρκία έχει μεταφέρει 200.000 εποίκους 
στην κατεχόμενη κυπριακή γη. 

Η επιστολή έκλεινε με έκκληση προς τον υφυ-
πουργό Εξωτερικών να ασκήσει την επιρροή του 
στην Τουρκία για να υιοθετήσει η χώρα μία πιο θετική 
και εποικοδομητική επαφή με την Κυπριακή Δημο-

κρατία, να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα της 
και τους παράνομους πολίτες της, να επιτρέψει σε 
όλους τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες 
και περιουσίες τους με ασφάλεια και να επιτρέψει 
την επανένωση της Κύπρου ώστε όλοι οι πολίτες 
της να μπορέσουν να ζήσουν αρμονικά μαζί, «χωρίς 
φόβο από έναν μεγάλο, επιθετικό γείτονα που λέγε-
ται Τουρκία». 

Στην απαντητική επιστολή ο υφυ-
πουργός επαναδιατυπώνει την πε-
ποίθηση της βρετανικής πλευράς 
ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
επίλυσης των ζητημάτων που 
έθετε η κα Καραολή είναι «μέσω 
μίας δίκαιης και με διάρκεια λύ-
σης» του Κυπριακού ζητήματος. 
Ο λόρδος Άχμαντ προσθέτει ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο παρα-
μένει ένας «ισχυρός υποστη-
ρικτής» της λύσης που θα 
βασίζεται «στο διεθνώς απο-
δεκτό μοντέλο μίας διζωνι-
κής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας» 

Η επιστολή επισημαίνει 
πως παρά το γεγονός ότι 
ολοκληρώθηκε χωρίς 
κατάληξη, η Διάσκεψη 
για την Κύπρο σημεί-
ωσε «σημαντική πρό-
οδο». Το Foreign Of-
fice «χαιρετίζει τη 
συνεχιζόμενη δέσμευση από 
όλες τις πλευρές σε μία λύση με διάρκεια, 
ενστερνίζεται την άποψη του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών ότι οι προοπτικές για μια λύση παραμένουν 
ζωντανές και καλωσορίζει τη συνεχιζόμενη προθυμία 
του να εργαστεί με τα μέρη για να διεξαχθούν σε 
βάθος διαβουλεύσεις επί μίας οδού προς τα 
εμπρός». 

Η επιστολή σημειώνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βα-
σίλειο υποστηρίζει αυτές τις διαβουλεύσεις μέσω 
διαλόγου και αναφέρεται σε «παραγωγική» συνά-
ντηση του υπουργού Ευρώπης σερ Άλαν Ντάνκαν 
με την Τζέιν Χολ Λουτ στις 8 του περασμένου μήνα, 

τη δεύτερη συνάντηση μετά από εκείνη του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου. 

«Ενθαρρύνουμε τα μέρη να εμπλακούν εποικο-
δομητικά και να επιδείξουν ότι είναι δεσμευμένα στο 
να σημειώσουν πρόοδο προς μία λύση. Αυτό θα 
απαιτήσει σκληρές επιλογές και συμβιβασμούς, αλλά 
με πραγματική πολιτική βούληση κρίνουμε ότι μία 
συμφωνία παραμένει εφικτή, προς το όφελος όλων 

των Κυπρίων και της ευρύτερης περιοχής», συ-
νεχίζει η επιστολή. 

Αναφορικά με το θέμα 
της συνεργασίας μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων στην 
Κύπρο, σημειώνεται στην 
επιστολή ότι «μπορεί να 
δημιουργήσει ατμόσφαιρα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
καθώς και να βοηθήσει να 
προετοιμαστούν και οι δύο 
κοινότητες για συμφιλίωση σε 
πρακτικό επίπεδο». Δίνονται 
ως παραδείγματα η συνεργα-
σία με το αναπτυξιακό πρό-
γραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
για την αναστήλωση του Πύργου 
του Οθέλλου και της μονής του 
Αποστόλου Ανδρέα. 

«Υποστηρίζουμε, επομένως, τη 
συνεχιζόμενη συνεργασία αυτού 
του είδους και πιστεύουμε ότι οποι-
αδήποτε πρόσθετα μέτρα εμπιστο-
σύνης που οι δύο πλευρές αποφασί-
σουν να επιδιώξουν θα συνεχίσουν 
να συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία 
λύσης του Κυπριακού», σημειώνει ο 

Βρετανός αξιωματούχος. 
Στην τελευταία παράγραφο της επιστολής επιση-

μαίνεται ότι «οι λεπτομέρειες μίας λύσης του Κυ-
πριακού είναι ζήτημα για τους δύο ηγέτες και για τις 
κοινότητες που εκπροσωπούν. «Πιστεύουμε ότι ο 
σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 
Κυπρίων πρέπει να είναι στην καρδιά μίας δίκαιης, 
ορθής και βιώσιμης λύσης», καταλήγει.

Επιστολή Βρετανού υφ. Εξωτερικών για τη διακοινοτική συνεργασία στην Κύπρο

Α
ντιδράσεις έχει προκαλέσει στην παροικία του 
Λονδίνου η νέα διαφημιστική τουριστική εκ-
στρατεία του ψευδοκράτους στη βρετανική 

πρωτεύουσα. 
Αφίσες που διαφημίζουν τουριστικά τα κατεχόμενα 

έχουν αναρτηθεί σε δεκάδες κόκκινα λεωφορεία της 
βρετανικής πρωτεύουσας, σε 22 σταθμούς του υπο-
γείου σιδηροδρόμου, καθώς και σε 25 κεντρικά ση-
μεία της πόλης. 

Καλούν τους Λονδρέζους να αποφύγουν τον μου-
ντό καιρό και την καθημερινότητα και να επιλέξουν 
την κουζίνα, τη διασκέδαση, τις παραλίες, την αρχαία 
ιστορία, τη λιακάδα και τη φιλοξενία της «Βόρειας 
Κύπρου». 

Η εκστρατεία άρχισε στις 28 Ιανουαρίου και θα 
διαρκέσει έναν μήνα. Είχε προηγηθεί κατά το διά-
στημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 η παροχή δια-
φημιστικών κονδυλίων σε tour operators στο Ηνω-
μένο Βασίλειο από το λεγόμενο «Υπουργείο 
Τουρισμού και Περιβάλλοντος» του ψευδοκράτους. 

Ο υπεύθυνος του τομέα τουρισμού του ψευδο-
κράτους στο Ηνωμένο Βασίλειο Καντίρ Ντορουχάν 
δήλωσε στην τουρκόφωνη εφημερίδα του Λονδίνου 
Londra Gazete ότι στόχος είναι η αύξηση των κρα-
τήσεων από Βρετανούς στις αρχές του έτους και 
εκτίμηση πως ο αριθμός των επισκεπτών από τη 
Βρετανία θα αυξηθεί φέτος. 

Επιστολές διαμαρτυρίας αποστέλλει εκ μέρους 
της κυπριακής κυβέρνησης η Ύπατη Αρμοστεία στο 
Ηνωμένο Βασίλειο προς το δήμαρχο Λονδίνου, προς 
την επιτροπή συγκοινωνιών του δημοτικού συμβου-
λίου του Λονδίνου και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Transport for London (TfL), του οργανισμού που 
διαχειρίζεται τις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. 

Επιστολή διαμαρτυρίας με παραλήπτη τον δή-
μαρχο Λονδίνου Σαντίκ Καν απευθύνει επίσης ο 
πρόεδρος Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρί-
στος Καραολής. Ο δήμαρχος της πόλης έχει την ευ-
θύνη για τη λειτουργία του Transport for London 
(TfL). 

Ο κ. Καραολής επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι 
αφίσες διαφημίζουν περιοχές που τελούν υπό πα-
ράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974. 

Θετει υπόψη του κ. Καν ότι πολλά μέλη της βρε-
τανοκυπριακής κοινότητας στο Λονδίνο είναι 
ιδιοκτήτες περιουσιών στα 
κατεχόμενα και στε-
ρούνται βασικών αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων 
σε σχέση με αυτές. 

Ο κ. Καραολής αναφέ-
ρεται στην πλειάδα ψη-
φισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών 
οργανισμών σχετικά με το 
υπό κατοχή τμήμα της Κύ-
πρου και παράλληλα επι-
σημαίνει ότι το ΗΒ αναγνω-
ρίζει μόνο την Κυπριακή 
Δημοκρατία ως νόμιμη κρα-
τική οντότητα στο νησί. 

Εξάλλου, η οργάνωση της 
παροικίας Lobby for Cyprus 
καυτηρίασε τη διαφημιστική εκ-
στρατεία σημειώνοντας μέσω 
Twitter ότι «πολλοί πρόσφυγες 
που εκτοπίστηκαν από την Κύ-
προ από τους Τούρκους και ανα-
ζήτησαν καταφύγιο στο Λονδίνο 
θα υποστούν την περαιτέρω ασέ-
βεια του να βλέπουν τα κατεχό-
μενα εδάφη τους, τα σφετερισμένα 
σπίτια και ιδιοκτησίες τους να δια-
φημίζονται για τουρισμό στους σταθμούς του υπο-
γείου του Λονδίνου. Ντροπή στο TfL που υποστηρί-
ζει τον τουρισμό της κατοχής».  

Επιστολή-καταπέλτης 

προς την εφημερίδα Sun  
Ενωρίτερα, τη διαμαρτυρία της παροικίας είχε 

προκαλέσει τετρασέλιδη διαφήμιση της εφημερίδας 
Sun με πακέτο διακοπών μίας εβδομάδας στα κα-
τεχόμενα ως ειδική προσφορά για τους αναγνώστες 
της. 

Το πακέτο προσφέρεται 
στην εκπτωτική τιμή των 149 
λιρών, έναντι κανονικής τιμής 
1.149 λιρών. 

Το διαφημιζόμενο ταξίδι 
περιγράφεται ως «πολιτι-
στική περιοδεία 5 αστέρων 
για οκτώ ημέρες» (μαζί με 
την ημέρα της αναχώρη-
σης). 

Περιλαμβάνει «πτήσεις 
με εταιρείες κύρους προς 
και από το παράνομο αε-
ροδρόμιο της Τύμπου 
«Ερτζιάν», επτά νύχτες 
σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία τεσσάρων και πέ-
ντε αστέρων, μετακινή-
σεις με σύγχρονο 
πούλμαν με ξεναγούς 
στην αγγλική γλώσσα 
και επισκέψεις σε ση-
μεία πολιτιστικού και 
τουριστικού ενδιαφέ-
ροντος μεταξύ άλ-
λων στη Λευκωσία, 

στην αρχαία Σαλαμίνα, στα 
μοναστήρια Απ. Βαρνάβα και Απ. Ανδρέα, 

στον καθεδρικό Αγίου Νικολάου, στο Μπέλαπαϊς και 
στην Κερύνεια. 

Η προσφορά είναι διαθέσιμη από τα αεροδρόμια 
Γκάτγουικ του Λονδίνου και του Μάντσεστερ από 
τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους έως και τον 
Ιανουάριο του 2020. 

Σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον διευθυντή της 
Sun ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-

δίας Χρίστος Καραολής δηλώνει «εξαιρετικά απο-
γοητευμένος» με την καταχώριση. 

Όπως τονίζει στη συνέχεια, η διαφήμιση αυτή καθ’ 
αυτή είναι «παραπλανητική», καθώς τόσο τα σημεία 
επίσκεψης όσο και τα μέρη διαμονής βρίσκονται σε 
περιοχή της Κύπρου που τελεί υπό παράνομη τουρ-
κική στρατιωτική κατοχή από το 1974. 

«Είναι εξαιρετικά προσβλητικό ότι ενστερνίζεστε 
διακοπές που υποστηρίζουν ξενοδοχεία εκ των 
οποίων τα περισσότερα ανήκουν σε πρόσφυγες, 
των οποίων η γη ή η περιουσία χρησιμοποιείται από 
εποίκους για την παραγωγή μεγάλων ποσών κέρ-
δους ετησίως», σημειώνει ο κ. Καραολής και προ-
σθέτει ότι η διαφήμιση υπονομεύει τις προσπάθειες 
για επανένωση του νησιού. 

Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι ο κατεχόμενος 
κυπριακός βορράς έχει αλλάξει σχεδόν πέραν ανα-
γνώρισης από το 1974 και έπειτα, με μετονομασίες 
τοπωνυμίων και αφανισμό στοιχείων θρησκευτικής 
κληρονομιάς. 

Ο κ. Καραολής θέτει υπόψη του διευθυντή της 
εφημερίδας Sun την ύπαρξη πλειάδας ψηφισμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανι-
σμών και παράλληλα επισημαίνει (όπως και στην 
περίπτωση του Transport of London) ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρα-
τία ως νόμιμη κρατική οντότητα στο νησί. Παραθέτει 
μάλιστα σχετικό απόσπασμα από την επιστολή της 
Μάργκαρετ Θάτσερ προς τον πρόεδρο της Τουρκίας 
το 1983 με την οποία τον καλούσε να πράξει τα μέ-
γιστα για την ανατροπή της παράνομης μονομερούς 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους. 

Η επιστολή κλείνει ως εξής: «Προτρέπω τη Sun 
να μην επιτρέψει διαφημίσεις για ταξίδια στην πα-
ρανόμως κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου σε μελ-
λοντικές εκδόσεις της εφημερίδας σας». 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία προτρέπει μέλη 
της παροικίας να απευθύνουν παρόμοιες επιστολές 
διαμαρτυρίας προς την εφημερίδα.

Αισθήματα οργής και αγανάκτησης της παροικίας για την εκστρατεία 
διαφήμισης των κατεχομένων ως τουριστικού προορισμού
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ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Μυστικές συνομιλίες υπουργών για παράταση
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ BREXIT ΚΑΤΑ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Υ
πουργοί της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
διεξάγουν μυστικά συνομιλίες σχετικά με ένα σχέδιο 
για την αναβολή της αποχώρησης της χώρας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της συντηρητικής βρετανικής εφημερίδας The 
Telegraph το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπό της αργά 
το βράδυ της Τρίτης. 

 Η καθυστέρηση αυτή θα σήμαινε, εάν εξασφάλιζε τη 
συναίνεση των Βρυξελλών, ότι το Brexit θα γινόταν πρα-
γματικότητα την 24η Μαΐου, εξηγεί η εφημερίδα . 

 Αυτή τη στιγμή, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 50 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, το ΗΒ είναι προγραμματι-
σμένο να αποχωρήσει από την ΕΕ την 29η Μαρτίου. 

 Κατά το ρεπορτάζ της Τέλεγκραφ, οι υπουργοί ελπίζουν 
πως η ΕΕ θα συμφωνήσει να δοθεί μια δίμηνη "περίοδος 
χάριτος" μετά την 29η Μαρτίου στην περίπτωση που η 
συμφωνία αποχώρησης που διαπραγματεύθηκε η πρω-
θυπουργός περάσει εντέλει από τη Βουλή των Κοινοτήτων 
με κάποιες προσαρμογές, ώστε να υπάρξει χρόνος για 
να καταρτιστεί και να επικυρωθεί νέα νομοθεσία. 

 Η Μέι αναμένεται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου σκο-
πεύει να πει στους ηγέτες των υπολοίπων 27 χωρών-με-
λών της ΕΕ πως θα πρέπει να αποδεχθούν νομικά δε-
σμευτικές αλλαγές ως προς τις διατάξεις της συμφωνίας 
που αφορούν τη μελλοντική διευθέτηση για τα σύνορα με 
την Ιρλανδία. Θα συμπληρώσει πως σε διαφορετική περί-
πτωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιας μη 
συντεταγμένης αποχώρησης. 

 Το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες έχουν επιδοθεί τις τελευ-
ταίες ημέρες σε μια σειρά αντεγκλήσεων για το εάν η συμ-
φωνία αποχώρησης που κλείστηκε τον Νοέμβριο μπορεί 
να μεταβληθεί ή όχι. Κυριαρχεί η αβεβαιότητα και όλα τα 
σενάρια παραμένουν ανοικτά - η αναβολή του Brexit, μια 
συμφωνία στο παρά πέντε, ή ακόμη η αποχώρηση χωρίς 
συμφωνία για τους όρους.  

Χωρίς επαναδιαπραγμάτευση 
και backstop στο τραπέζι  

Στις 15:00 τοπική ώρα Βρυξελλών ορίστηκε η συνά-
ντηση της Πρωθυπουργού, με τον Πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.  

Με βάση την εντολή των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του άρθρου 50 της 25ης 
Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα ξεκαθαρίσει 
στην κ.Μέι ότι κανένα Κ-Μ της ΕΕ δεν σκοπεύει να ανοίξει 

τη Συμφωνία Αποχώρησης (ΣΑ) προς επαναδιαπραγμά-
τευση, περιλαμβανομένου του backstop. Θα ξεκαθαρίσει 
ακόμη ότι η ΕΕ δεν θα εγκαταλείψει την Ιρλανδία και ένα 
νομικά δεσμευτικό backstop απαιτείται για την ασφάλεια 
δικαίου στην νήσο, ανεξαρτήτως του αν και κατά πόσο θα 
προηγηθεί ρύθμιση του ιδίου θέματος στο πλαίσιο της 
μελλοντικής σχέσης. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εξηγήσει ότι οι 27 πα-
ρείχαν στο ΗΒ, ήδη, ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο διαβε-
βαιώσεων, όπως είχε ζητηθεί, τα συμπεράσματα της 25ης 
Νοεμβρίου. Τα κείμενα των συμπερασμάτων έχουν νομική 
ισχύ και αναιρούν την ανάγκη για πρόσθετα πρωτόκολλα 
όπως θα ήθελε το ΗΒ. Οι 27 θα μπορούσαν να επαναδια-
τυπώσουν τις ίδιες διαβεβαιώσεις, αλλά όχι να αφαιρέσουν 
το backstop ή να ξανανοίξουν τη ΣΑ. Ταυτόσημη θέση θα 
εκφράσει και ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζ.Κ.Γιούνκερ, ενώ 
από αυτήν δεν έχει παρεκκλίνει ουδείς εκ των 27 αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων, παρά τις περί του αντιθέτου 
ερμηνείες επί δηλώσεων της καγκελαρίου Μέρκελ, εξηγούν 
διπλωματικές πηγές των Βρυξελλών. 

Εν τω μεταξύ, «ακλόνητη» είναι η δέσμευση της Τερέζα 
Μέι να αποτρέψει την επαναφορά των σκληρών συνόρων 
μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρ-
λανδίας, όπως είπε η ίδια σε ομιλία της ενώπιον επιχειρη-
ματιών στο Μπέλφαστ το απόγευμα της Τρίτης. 

Η πρωθυπουργός είπε ότι θεωρία ως «μία από τις πιο 
βαριές ευθύνες» της να προστατέψει τα συμφέροντα των 

ταλαιπωρημένων από δεκαετίες βίας πολιτών της Βόρειας 
Ιρλανδίας και να διατηρήσει την ένωση της Βόρειας Ιρ-
λανδίας με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό, όπως 
σημείωσε, προϋποθέτει αταλάντευτη στήριξη της ειρηνευ-
τικής συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. 

Υπό το πρίσμα αυτό, είπε η κα Μέι, έχουν διεξαχθεί οι 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και υπό το ίδιο πρίσμα η ίδια 
αποδέχθηκε καλή τη πίστει τη Συμφωνία Αποχώρησης 
που περιλαμβάνει το αμφιλεγόμενο ‘backstop’. Αυτή η 
ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή σκληρών συνόρων 
στην Ιρλανδία και τελωνειακών συνόρων στη Θάλασσα 
της Ιρλανδίας διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια τελω-
νειακή ένωση με την ΕΕ μέχρι να βρεθεί άλλη λύση. 

Η κα Μέι πρόσθεσε όμως ότι έχει αναδειχθεί ως βασικό 
θέμα η ανάγκη αλλαγής του backstop, κάτι που υποστή-
ριξαν με την ψήφο τους προ ημερών οι Βρετανοί βουλευ-
τές. Σε μια αποστροφή του λόγου της, πάντως, που ίσως 
απογοητεύσει τους Brexiteers είπε ότι δεν επιδιώκει μία 
συμφωνία «που δεν περιέχει αυτή την ασφαλιστική δι-
κλείδα για το μέλλον». 

Σημείωσε ότι αναγνωρίζει πως η προοπτική αλλαγής 
του backstop δημιουργεί ανησυχία στη Βόρεια Ιρλανδία 
και στην Ιρλανδία και διαβεβαίωσε πως θα επιδιώξει από 
την ΕΕ μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει ευρεία υποστή-
ριξη στη Βόρεια Ιρλανδία και την πλειοψηφία στη Βουλή 
των Κοινοτήτων - μια συμφωνία χωρίς σκληρά σύνορα 
και χωρίς αλλαγή στην καθημερινότητα των κατοίκων του 
νησιού της Ιρλανδίας. «Δε θα κάνω τίποτα που θα θέσει 
αυτά σε κίνδυνο», υποσχέθηκε η πρωθυπουργός Μέι, 
προσθέτοντας: «Δε θα επιτρέψω επιστροφή στα σκληρά 
σύνορα». 

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι δεν θα δεχθεί συμφωνία 
που θα διαχωρίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη Βόρεια Ιρ-
λανδία από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η κα Μέι αναφέρθηκε εξάλλου σε πρόθεση στενότερης 
συνεργασίας με την Ιρλανδία μετά από το Brexit, αφήνο-
ντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινής διεκδίκησης από Λον-
δίνο και Δουβλίνο της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυ-
πέλλου ποδοσφαίρου του 2030. 

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός είχε χθες Τετάρτη συνα-
ντήσεις με εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων 
της Βόρειας Ιρλανδίας, πριν μεταβεί την Πέμπτη στις Βρυ-
ξέλλες για νέες διαπραγματεύσεις επί του backstop.

Σχεδόν μία στις τρεις επιχει-
ρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 
σχεδιάζουν να μεταφέρουν 
ορισμένες από τις δραστηριό-
τητές τους εκτός της χώρας ή 
το έχουν ήδη πράξει, ώστε να 
διαχειριστούν τις συνέπειες 
ενός σκληρού Brexit. Αυτό 
προκύπτει από έρευνα του Ιν-
στιτούτου Διευθυντών, οργά-
νωσης που εκπροσωπεί τις δι-
οικήσεις επιχειρήσεων στο ΗΒ. 

Από τα 1.200 μέλη που συμ-
μετείχαν στην  έρευνα, το 29% 
απάντησαν ότι το Brexit επι-
σύρει σημαντικό κίνδυνο για τις 
δραστηριότητές τους στη χώρα 
και ως εκ τούτου έχουν απο-
φασίσει τη μεταφορά αυτών 
στο εξωτερικό. Το 16% των 
ερωτηθέντων ανέφεραν ότι 
έχουν ήδη ενεργοποιήσει ή 
έχουν σχεδιάσει την έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας σε άλλες χώρες και το 13% 
ότι εξετάζουν μια τέτοια πιθα-
νότητα. 

Ο υπηρεσιακός διευθυντής 
του Ινστιτούτου Έντουιν Μόρ-
γκαν δήλωσε ότι «δεν μπο-
ρούμε πλέον να αγνοούμε τις 
πραγματικές συνέπειες της 
σύγχυσης και οι ηγέτες των 
επιχειρήσεων δεν μπορούν να 
αγνοούν τις επιλογές που 
έχουν για να προστατεύσουν 
τις εταιρείες τους».

Μεταφορά υπηρεσιών 
εκτός Βρετανίας λόγω 
Brexit σχεδιάζουν μία 

στις τρεις επιχειρήσεις

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Μέι : Δεν φεύγει το backstop  
H ομιλία της Τερέζα Μέι στο Μπέλφαστ την Τρίτη 

καλύφθηκε ευρέως από τις περισσότερες εφημερί-
δες της Τετάρτης. 

Η Daily Telegraph (06/02) επισημαίνει ότι η πρω-
θυπουργός διακινδυνεύει να προκαλέσει - "τη μανία 
των Brexiteers" - όταν υπογράμμισε ότι το backstop 
δεν θα αφαιρεθεί από τη συμφωνία Brexit. 

Ωστόσο η κ. Μέι έκανε σαφές ότι επιδιώκει αλλα-
γές στο - "δίκτυ ασφαλείας" - για τα ιρλανδικά σύ-
νορα, μας ενημερώνει η Telegraph. 

Η εφημερίδα i επικρίνει την κ. Μέι επειδή με τις 
ενέργειές της προσπαθεί - "να ικανοποιήσει τους 
πάντες" - και προειδοποιεί ότι αυτή η προσέγγιση 
μπορεί να τροφοδοτήσει τους φόβους εκείνων που 
πιστεύουν ότι η πρωθυπουργός έχει εξαντληθεί από 
ιδέες και - "τρέχει πίσω από τον χρόνο που παρέρ-

χεται" - με την ελπίδα ότι οι βουλευτές θα αλλάξουν 
γνώμη και η Βρετανία τελικά θα μπορέσει να απο-
φύγει μια μη-συμφωνία Brexit. 

Η Daily Mirror τονίζει ότι - " η εχθρική αντίδραση" 
- στις δηλώσεις Μέι που έχει εκφράσει - "ξαφνικά 
την αντίθεσή της" - στη συμφωνία Brexit θα πρέπει 
να προβληματίζει την κυβέρνηση. 

Εν τω μεταξύ οι Irish Times σημειώνουν ότι το 
Δουβλίνο απέρριψε τη νέα έκκληση για την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ , 
εκφράζοντας τις ανησυχίες της Δημοκρατίας της Ιρ-
λανδίας για τις - "παράλογες προσδοκίες" - του Λον-
δίνου σχετικά με το backstop. 

Σύμφωνα με τη Sun, η ΕΕ φαίνεται να παροτρύνει 
τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας - "να μαλακώσει τις 
θέσεις της" - στο ζήτημα των ιρλανδικών συνόρων. 

Η Sun εκτιμά ότι η Τερέζα Μέι θα μπορέσει να εξα-
σφαλίσει από τις Βρυξέλλες μια νέα συμφωνία για 
την έξοδο της Βρετανίας από το ευρωπαϊκό μπλοκ 
εφόσον οι Remainers - "δεν εκτροχιάσουν εξ ολο-
κλήρου το Brexit την επόμενη εβδομάδα" .  

To Brexit διώχνει το Χ-Trail από τη Βρετανία  
Οι επιπτώσεις από την απόφαση της Nissan να 

μην προχωρήσει στην παραγωγή του μοντέλου X- 
Trail στο Σάντερλαντ είναι πρωτοσέλιδο θέμα σε 
πολλές εφημερίδες αυτή την εβδομάδα. 

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία απέσυρε τα 
σχέδιά της για την κατασκευή του οχήματος στη μο-
νάδα παραγωγής του Σάντερλαντ και αποφάσισε 
να πάει την παραγωγή του αποκλειστικά και μόνο 
στην Ιαπωνία. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο υπουργός 

Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανίας Γκρεκ 
Κλαρκ και η επιστολή που έστειλε στον πρώην πρό-
εδρο της εταιρείας το 2016 υποσχόμενος ότι οι ερ-
γασίες παραγωγής του νέου αυτοκινήτου δεν επρό-
κειτο να επηρεασθούν αρνητικά από το Brexit. 

Την επιστολή αυτή, στην οποία ο Κλαρκ υποσχό-
ταν να παράσχει στη Nissan κρατική βοήθεια πολ-
λών εκατομμυρίων λιρών υπό την προϋπόθεση ότι 
θα παρήγαγε δύο καινούργια μοντέλα στο Σάντερ-
λαντ, ο οικονομικός συντάκτης της εφημερίδας The 
Guardian (05/02) την χαρακτηρίζει - "άκρως ενο-
χλητική". 

"Όχι μόνο ο υπουργός έκανε υποσχέσεις που δεν 
μπορούσε να εκπληρώσει", λέει ο συντάκτης του 
Guardian, αλλά "η Nissan είναι ελεύθερη να υπο-
βάλει εκ νέου αίτηση για τα μετρητά και μπορεί να 
είναι σίγουρη ότι θα τα πάρει", προσθέτει.
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ειδήσεις σε 2’

Στην ανάγκη μιας αποτελε-
σματικής διάσκεψης προετοι-
μασίας για το θέμα της ασφά-
λειας στο Κυπριακό, ανα- 
φέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας σε 
συνέντευξή του στο ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Ανατο-
λού. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι 
κατά τις αμοιβαίες επισκέψεις 
των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρ-
κίας για πρώτη φορά «συζη-
τήσαμε το θέμα της ασφάλειας 
και πλησιάσαμε σε λύση». 
Ανέφερε ότι πριν από την 
έναρξη των διαπραγματεύ-
σεων είναι αναγκαίο να υπάρ-
ξει συμφωνία στους όρους 
αναφοράς. 

Για τη σχέση του με τον 
Τούρκο Πρόεδρο είπε ότι βα-
σίζεται στο σεβασμό, την ειλι-
κρίνεια και την ευθύτητα. Ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός ανέ-
φερε ακόμη ότι «πρέπει να οι-
κοδομήσουμε μία σχέση με-
ταξύ Ελλάδας – Τουρκίας που 
θα ωφελήσει και τους λαούς 
μας και την περιοχή».

Εύχομαι να δημιουργηθούν 
στην Κύπρο συνθήκες μιας 
μόνιμης ειρήνης και να φτά-
σουμε σε ένα μέλλον που δεν 
θα χρειαζόμαστε οδοφρά-
γματα, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, 
Μουσταφά Ακιντζί από το οδό-
φραγμα Δερύνειας, το οποίο 
επισκέφθηκε το Σάββατο. 

 Όπως μεταδίδεται στα κα-
τεχόμενα, ο κ. Ακιντζί μετέβη 
εκεί για επιθεώρηση του ση-
μείου ελέγχου και όπως ανέ-
φερε «δεν είναι δύσκολο να 
χτιστούν στην Κύπρο συνθή-
κες για ένα μέλλον με ειρήνη 
και ευμάρεια χωρίς την ανάγκη 
οδοφραγμάτων. Και αυτό γί-
νεται με το να δείξουν και οι 
δύο πλευρές σεβασμό στα 
αμοιβαία δικαιώματα και την 
πολιτική ισότητα». 

 Από τους αριθμούς των διε-
λεύσεων στο οδόφραγμα Δε-
ρύνειας – Αμμοχώστου, είπε 
ο Τ/κ ηγέτης, φάνηκε ότι αυτό 
ήταν μια ανάγκη και ευχαρί-
στησε όσους συνέβαλαν στην 
διάνοιξή του, εκφράζοντας 
χαρά που και ο ίδιος πήρε μέ-
ρος σε αυτή την προσπάθεια.

«Εύχομαι ένα μέλλον 
χωρίς οδοφράγματα»

Συμφωνία για προπαρασκευαστικές συναντήσεις για Κυπριακό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σε λύση του Κυπριακού με όρους επα-
νένωσης της Κύπρου αναφέρθηκε ο Τούρ-
κος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συ-
νάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα, αναφέρουν στο ΚΥΠΕ δι-
πλωματικές πηγές ενώ επισημαίνουν ότι 
συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν σύντομα 
προπαρασκευαστικές συναντήσεις για το 
Κυπριακό ωστόσο δεν συμφωνήθηκε ούτε 
σε ποιο επίπεδο, ούτε και χρονοδιάγραμμα. 

Συγκεκριμένα οι ίδιες διπλωματικές πη-
γές ανέφεραν ότι θέση της ελληνικής πλευ-
ράς είναι πως σε σχέση με το Κυπριακό, 
θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα προπα-
ρασκευαστικές συναντήσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών ωστόσο, θα δουν σε ποιο 
επίπεδο, αλλά θα είναι μέσω των ΥΠΕΞ. 
“Η Ελλάδα τις ζητούσε από το 2016 και αν 
είχαν γίνει για τα θέματα ασφάλειας, τότε 
θα είχαν περισσότερη επιτυχία οι συνομι-
λίες που έχουν γίνει (Κραν Μοντανά). 
Υπήρξε συμφωνία στο να ξεκινήσουν αυτές 
αλλά όχι σε ποιο επίπεδο ακόμη, ούτε 
υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Μόνο συμφωνία 
ότι θα γίνει”, ανέφεραν.  

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι και ο πρό-
εδρος Ερντογάν αναφέρθηκε σε λύση του 
Κυπριακού με όρους επανένωσης της νή-
σου. “Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στη συνά-
ντηση. Και ο Τσίπρας ήταν επίσης ξεκάθα-
ρος ότι αυτό είναι το μόνο, το οποίο 
συζητούμε. Σε λύση με βάση τις γνωστές 

παραμέτρους. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε 
μόνο στο θέμα της πολιτικής ισότητας, πα-

ρότι μετά το Κραν Μοντανά είχαν πει ότι 
θέλουν να αναζητήσουν άλλο πλαίσιο”, 
ανέφερε.  

Σύμφωνα πάντα με τους εν λόγω διπλω-
μάτες, συζητήθηκε και η επόμενη περίοδος 
σε σχέση με την Κύπρο. “Τονίστηκε από 
τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι πρέπει να 
υπάρξει σεβασμός στην ανατολική Μεσό-
γειο και υπογραμμίστηκε το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει 

τους πλουτο-παραγωγικούς της πόρους 
και παράλληλα, πέραν αυτού, τονίστηκε η 

σημασία που έχει η ενεργειακή συνεργα-
σία”. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στην 
Τουρκία με τη λογική να χτιστεί μία σχέση 
αμοιβαίου σεβασμού και να ξαναπιάσει το 
νήμα της θετικής ατζέντας που είχε αρχίσει 
το 2015-2016 στη Σμύρνη. Τα σημαντικά 
που βγαίνουν:   

1. Για το Αιγαίο, η ενεργοποίηση ενός δι-
αύλου επικοινωνίας μεταξύ των υπουργών 

Άμυνας με πρώτη συνάντηση στις Βρυ-
ξέλλες, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτοί θα 
δώσουν τη μεγαλύτερη δυναμική στο θέμα. 
Επίσης των γραμματέων των ΥΠΕΞ, που 
θα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, για 
μία επανεκκίνηση των μέτρων οικοδόμη-
σης εμπιστοσύνης. Ζήτησε από Ερντογάν 
τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο.   

2. Το πιο σημαντικό ήταν η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σμύρνης με την 
προοπτική το πρώτο καράβι να μπει το κα-
λοκαίρι.  

3. Ενεργειακά, οικονομικά θέματα, μετα-
ναστευτικό και ζητήματα αύξησης ροών 
(στον Έβρο και στα νησιά).   

6. Ο Ερντογάν ζήτησε αντάλλαγμα για 
τη Χάλκη, εκλογή μουφτήδων. 

7. Ο Τσίπρας ζήτησε ενημέρωση για τα 
δικαιώματα της ελληνορθόδοξης μειονότη-
τας, έθεσε θέμα Χάλκης σαφώς, τέθηκαν 
κι άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
τους Κων/τες. Ο Ερντογάν τον ενημέρωσε 
σχετικά. Και το αντίστροφο. Δεν μπήκαν 
σε πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά. 
Θέση του Τσίπρα είναι ότι βάσει της Λωζά-
νης υπάρχει αλληλο-ενημέρωση αλλά στο 
ζήτημα των μεταρρυθμίσεων είναι θέμα πο-
λιτών και δεν έχει να κάνει με τις διμερείς 
σχέσεις, είτε οι μεταρρυθμίσεις που προ-
χωράμε συμπίπτουν με τις διακηρύξεις της 
Τουρκίας, είτε δεν συμπίπτουν.

Άντρος Κυπριανού: Το Προεδρικό προσπαθεί 
να ελέγξει την κοινή γνώμη στο Κυπριακό

Καταβάλλεται μια προσπάθεια από το Προεδρικό, όχι 
μόνο από τον πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και από τους 
λειτουργούς του να ελεγχθεί η κοινή γνώμη στο κυπριακό 
τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Σημείωσε ότι δεν υπήρξε επίσημη 
ενημέρωση από την κυβέρνηση για τις επαφές του προ-
έδρου με την Τζέιν Χολ Λουτ. 

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο Άντρος Κυπριανού επανέλαβε 
την ανησυχία του ΑΚΕΛ ότι αυτός ο γύρος των συναντή-
σεων με την Τζέιν Χολ Λουτ έχει αποβεί άκαρπος. Ο κ. 
Κυπριανού εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι με το παρατε-
ταμένο αδιέξοδο, θα οδηγηθούμε σταδιακά σε διχοτό-
μηση, η οποία θα είναι καταστροφική για την Κύπρο και 
τον κυπριακό λαό. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος ο 
Νίκος Αναστασιάδης να μείνει στην ιστορία ως ο πρό-
εδρος της διχοτόμησης της Κύπρου. 

Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συζητηθεί οτιδή-
ποτε άλλο εκτός από τη λύση Διζωνικής Δκοινοτικής Ομο-
σπονδίας. Πρόσθεσε ότι όσοι φλερτάρουν με άλλες προ-
σεγγίσεις, είναι εκτός πλαισίου και απεργάζονται σχέδια 
σε βάρος του λαού. 

Παράλληλα, ο κ. Κυπριανού διερωτήθηκε ποια είναι 
τα αποτελέσματα των διαβημάτων της κυβέρνησης από 
τη στιγμή που το Μπαρμπαρός συνεχίζει να βολτάρει 
ανενόχλητο ανοικτά της Κύπρου. 

Επίσης, μιλώντας κατά την παρουσίαση των υποψη-

φίων του ΑΚΕΛ–Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για τις επερ-
χόμενες Ευρωεκλογές, στη Λάρνακα, ο κ. Κυπριανού 
είπε ότι η κατάσταση στο Κυπριακό είναι κάτι περισσότερο 
από κρίσιμη, ενώ είπε ότι «είτε θα λυθεί το Κυπριακό με 
έντιμο συμβιβασμό, είτε θα ανοίξουμε την πόρτα στον 
εφιάλτη της διχοτόμησης». 

 Είπε εξάλλου ότι η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Βό-
ρεια Πράσινη Αριστερά είναι εκείνη η δύναμη στο Ευρω-
κοινοβούλιο που στέκεται στο πλευρό του κυπριακού 

λαού με συνέπεια, στηρίζοντας την υπόθεση της Κύπρου 
στη βάση αρχών. 

Αναφερόμενος στον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι 
«πρόκειται για πολιτικό με θέσεις βαθιά συντηρητικές, 
δογματικές και λαϊκιστικές» που «αγγίζει τα όρια της ακρο-
δεξιάς». 

 Παρουσιάζοντας τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές 
Γιώργο Γεωργίου, Άθω Γεωργίου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, 
Γιώργο Κουκουμά, Μαρίνα Νικολάου και Νεοκλή Συλι-
κιώτη, ο κ. Κυπριανού είπε ότι πρόκειται για άτομα που 
είναι γνωστά από την κομματική τους δράση, αλλά και 
για άλλα νεότερα στελέχη, που έχουν όλα τα εφόδια και 
τις γνώσεις για να προσφέρουν. 

 Όσον αφορά την παρουσία Τουρκοκυπρίου στο ψη-
φοδέλτιο του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είπε ότι ο 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ δεν είναι μέλος του ΑΚΕΛ αλλά «συμ-
μερίζεται μαζί μας την ανάγκη επίτευξης λύσης του Κυ-
πριακού στη βάση των συμφωνημένων αρχών και όχι 
μόνο». Η επανένωση του τόπου μας, είναι στόχος ζωής 
για το ΑΚΕΛ, ενώ ο αγώνας για την επανένωση στη 
βάση της ομοσπονδίας, είναι κοινός αγώνας Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων, ανέφερε. Είπε ακόμη ότι Ελ-
ληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούμε και πρέπει να 
συμβιώσουμε στην κοινή μας πατρίδα.

Τσίπρας: Για πρώτη φορά 
πλησιάσαμε σε λύση 
στο θέμα ασφάλειας



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Απογοήτευση προκάλεσαν στην Ειδική Απεσταλ-
μένη του ΓΓ του ΟΗΕ, κα Τζέιν Χολ Λουτ τα μηδαμινά 
έως ανύπαρκτα αποτελέσματα από την επίσκεψη της 
στην Κύπρο και τις χωριστές συναντήσεις που είχε 
με τους ηγέτες των δυο Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί. Θολό παραμένει το τοπίο για τους όρους ανα-
φοράς, γεγονός που δεν επιτρέπει την επανέναρξη 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας.  

Με το δεδομένο αυτό οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ 
ενθαρρύνουν τις δυο πλευρές στην προώθηση έστω 
μέτρων που θα βοηθήσουν στην αλλαγή του κλίμα-
τος. Ήδη ανακοινώθηκε συνάντηση Αναστασιάδη – 
Ακιντζί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη. 

Κινήσεις που συναρτώνται άμεσα με την προοπτική 
επανέναρξης του διαλόγου, είναι και η ανακοίνωση 
των Ερντογάν – Τσίπρα για προκαταρκτικές επαφές 
μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας για τα θέματα ασφάλειας, 
καθώς επίσης οι επόμενες επαφές της κας Λουτ με 
τις εγγυήτριες δυνάμεις.  

Το αρνητικό στις εξελίξεις είναι οι συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις και προκλήσεις της Τουρκίας στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, τον τερματισμό των οποίων ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης έθεσε στην κα Λουτ, όπως διαρρέει το 
Προεδρικό, ως προϋπόθεση για επανέναρξη του δια-
λόγου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση όπως προ-
χώρησε με την κα Λουτ δεν άγγιξε  διαδικαστικά ζη-
τήματα. Άγγιξε όμως τα θέματα που αφορούν τις εγ-
γυήτριες δυνάμεις, σύμφωνα και με τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο, με τις οποίες θα έχει επαφές η ειδική 
απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ. 

Άτυπο 8σέλιδο έγγραφο 

 είχε μαζί της η κα Λουτ 

Πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθ-
μός Alpha Νews αναφέρουν ότι η ειδική αντιπρόσω-
πος του Γ.Γ. του ΟΗΕ, κα Λουτ, παρουσίασε άτυπο 
έγγραφο, έκτασης 8 σελίδων. Το έγγραφο δεν κατα-
τέθηκε διότι δεν ικανοποίησε καθόλου τις θέσεις Ανα-
στασιάδη. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Πρόεδρος 
ζήτησε -διά της Λουτ- από τον Μουσταφά Ακιντζί να 
καταθέσει γραπτώς τις θέσεις του επί του πλαισίου 
Γκουτέρες, ενώ με τη βοήθεια του κ. Μαυρογιάννη ο 
κ. Αναστασιάδης παρουσίασε αποσπάσματα από τα 
πρακτικά συναντήσεων στο Κραν Μοντανά. Μετά την 
αντίδραση Αναστασιάδη το έγγραφο δεν παραλή-
φθηκε, με τον Πρόεδρο να δηλώνει ότι θέλουμε να 
περάσουμε το ξεκάθαρο μήνυμα για τις δικές μας θέ-
σεις -και ένα είναι το μήνυμα- ότι είμαστε έτοιμοι να 
ξεκινήσουμε και σήμερα το διάλογο από κει που διε-
κόπη τον Ιούλιο του 2017. 

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανταπόκριση 
και μηνύματα από την άλλη πλευρά, όχι μόνο την 
τουρκοκυπριακή, αλλά και την Τουρκία, η οποία δια-
δραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη λύση του Κυπρια-
κού, θα είναι θετικά. 

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε 
ότι «άλλο είναι η διαμόρφωση του πλαισίου αναφο-
ράς, ή όπως άλλως μπορεί να το ονομάσουμε, και 
άλλο η έναρξη του διαλόγου, αν και εφόσον υπάρχουν 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις». Επανέλαβε εξάλλου 
την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη, 
επιρρίπτοντας ευθύνες στον κ. Ακιντζί γιατί δεν συ-

ναντήθηκαν… 

Η πολιτική ισότητα συζητήθηκε 

μεταξύ Λουτ και Ακιντζί 

Δεσμευμένος παραμένει στα όσα έχουν συμφω-
νηθεί, δήλωσε ο Μουσταφά Ακιντζί. 

Δεν θα προσφέρει υπηρεσία προς την κατεύθυνση 
της έναρξης της διαδικασίας η υποχώρηση πρωτί-
στως από την πολιτική ισότητα, αλλά και από τις συμ-
φωνίες στις οποίες υπήρξε κατάληξη μέχρι σήμερα, 
σημείωσε σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος 
του Τ/κ ηγέτη, Μπαρίς Μπουρτζιού. 

Στη γραπτή δήλωση, μετά και τη λήξη της συνά-
ντησης της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο κ. Μπουρτζιού αναφέρεται 
στο τι συζήτησαν Ακιντζί – Λουτ σημειώνοντας ότι εκ 
των ων ουκ άνευ για την τ/κ πλευρά είναι η αποδοχή 

της πολιτικής ισότητας και αυτό τόνισε ο Μουσταφά 
Ακιντζί και στη δεύτερη μεταξύ τους συνάντηση, στην 
απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, κα Λουτ, δίδοντας 
διάφορα παραδείγματα για τη σημασία αυτού. 

Σύμφωνα με τον κ. Μπουρτζιού, ο Μουσταφά Ακι-
ντζί συνέχισε τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο 
με την κα Λουτ για τη δημιουργία ενός κοινού εδά-
φους, «παραμένοντας δεσμευμένος στις συμφωνίες 
του παρελθόντος, έχοντας μια εποικοδομητική στάση 
με φραστική συνέπεια». 

Σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή λύση είναι ξεκά-
θαρο, προστίθεται στη γραπτή δήλωση, ότι δεν μπο-
ρεί να υπάρξει σχέση πλειοψηφίας – μειοψηφίας. «Η 
πολιτική ισότητα των Τ/κ και η αποτελεσματική συμ-
μετοχή στις αποφάσεις είναι βασική. Η αφοσίωση σε 
αυτή την αρχή είναι αναπόφευκτη για να μπορέσουν 
να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι όροι αναφοράς». 

Τις επόμενες ημέρες ο κ. Ακιντζί θα συναντηθεί με 
την «κυβέρνηση» και σε σύντομο διάστημα θα συ-
γκαλέσει συνεδρία της «βουλής» για να ενημερώσει. 

Α. Κυπριανού: Ο Πρόεδρος υιοθετεί 

εκείνα που μέχρι χθες κατηγορούσε 

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού δή-
λωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης υιοθετεί σήμερα εκείνα τα οποία μέχρι χθες 
κατηγορούσε, κάνοντας λόγο για εντυπωσιακή μετα-
μόρφωση που έχει ως αποτέλεσμα κανείς, εντός ή 
εκτός, να μην γνωρίζει με σιγουριά τις πραγματικές 
του προθέσεις. 

Σε δηλώσεις του στα γραφεία του ΑΚΕΛ ο Α. Κυ-
πριανού αναφέρθηκε και στην συνάντηση του Τούρ-
κου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα Πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χαιρετίζοντας την εξαγγελία 
συναντήσεων ανάμεσα στις δύο χώρες για συζήτηση 
των ζητημάτων της ασφάλειας στο Κυπριακό. 

Σχολιάζοντας απόσπασμα συνέντευξης του Προ-
έδρου στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, είπε ότι «ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του χρη-
σιμοποίησε την επιχειρηματολογία ότι σημασία έχει 
το περιεχόμενο της λύσης και όχι η ονοματολογία». 

Ένα επιχείρημα,  σημείωσε, «το οποίο πρέπει να 
πω ότι χρονολογείται. Χρησιμοποιήθηκε στο παρελ-
θόν κατά κόρον από διάφορους με αντικειμενικό 
στόχο να απορρίψουν την ομοσπονδία και να θέσουν 
στη συζήτηση το θέμα του ενιαίου κράτους με ένα 
τρόπο πλάγιο». 

Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε ο Α. Κυπριανού, «στη συ-
γκεκριμένη συνέντευξη ρωτήθηκε αν προκρίνει τη 
λύση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας και απάντησε 
ότι δεν έχει σημασία το όνομα». Κάποιος, ανέφερε, 
«θα μπορούσε εύκολα να εξάγει το συμπέρασμα ότι 
ο κ. Αναστασιάδης σήμερα υιοθετεί εκείνα τα οποία 
μέχρι χθες κατηγορούσε». 

«Πρέπει να πω ότι η δική μας η άποψη που ήταν 
η ίδια και χθες και σήμερα είναι ότι στις ονομασίες 
υπάρχει ουσία», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Σύμφωνα με 
τον ίδιο «δεν είναι μόνο ονομασία. Άλλο είναι η ομο-
σπονδία και άλλο είναι η συνομοσπονδία. Η ομο-
σπονδία αφορά σε ένα κράτος και η συνομοσπονδία 
αφορά σε δύο κράτη». 

«Αν θυμηθούμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του 
κ. Αναστασιάδη ότι δηλαδή δεν παρέλαβε κράτος και 
θα παραδώσει κοινότητα, δηλώσεις τις οποίες κατα-
κεραύνωνε στο παρελθόν όταν γίνονταν από άλλους, 
όταν έγιναν από τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδό-
πουλο, τότε μπορούμε να πούμε ότι η μεταμόρφωση 
του κ. Αναστασιάδη είναι εντυπωσιακή», ανέφερε. 

«Συνεχίζει στο δρόμο της υιοθέτησης συνθημάτων 
που ο ίδιος επέκρινε δριμύτατα στο παρελθόν, με 
αποτέλεσμα τόσο στο εσωτερικό αλλά δυστυχώς και 
διεθνώς κανείς να μην γνωρίζει με σιγουριά ποιες εί-
ναι οι πραγματικές του προθέσεις,», είπε. 

 Αναφερόμενος στη συνάντηση του Έλληνα Πρω-
θυπουργού και του Τούρκου Προέδρου ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ είπε ότι «είναι από μόνη της θετικό γεγονός». 

«Θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους συναντήσεις και 

επαφές διατηρούνται κανάλια επικοινωνίας και δια-
λόγου που είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργού-
νται προϋποθέσεις για επίλυση προβλημάτων», ανέ-
φερε. 

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, πρόσθεσε, «κρίνουμε 
θετικά τις δηλώσεις που έγιναν από τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό στη διάρκεια της διάσκεψης Τύπου». 

«Χαιρετίζουμε τις εξαγγελθείσες συναντήσεις ανά-
μεσα στις δύο χώρες για τη συζήτηση των ζητημάτων 
της ασφάλειας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό», σημεί-
ωσε. Πρόσθεσε ότι «συμφωνούμε μάλιστα με τις δια-
κηρυγμένες θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης ότι οι 
εγγυήτριες δυνάμεις έχουν ρόλο να διαδραματίσουν 
στην επίλυση των ζητημάτων της διεθνούς πτυχής 
του Κυπριακού και τη θέση τους ότι η εσωτερική 
πτυχή είναι θέμα που πρέπει να επιλυθεί ανάμεσα 
στις δύο κοινότητες στην Κύπρο». 

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «στις συναντήσεις οι 
οποίες έχουν εξαγγελθεί και οι οποίες ελπίζουμε να 
πραγματοποιηθούν θα υποβοηθηθεί ουσιαστικά η 
προσπάθεια για την επίτευξη λύσης του Κυπρια-
κού». 

«Την ίδια στιγμή θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι 
βασικό καθήκον αυτής της περιόδου είναι η επίτευξη 
συμφωνίας στους όρους αναφοράς έτσι που να κα-
ταστεί κατορθωτή η επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων από το σημείο που διακόπηκαν και διαφυλάσ-
σοντας τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν», είπε. 

Ο Α. Κυπριανού ανέφερε ακόμη ότι «όπως, άλ-
λωστε υπογράμμισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
στο Κραν – Μοντανά είχαμε φτάσει πολύ κοντά την 
επίτευξη συμφωνίας στα θέματα της ασφάλειας και 
εδώ ακριβώς πρέπει να επικεντρώσει ο κ. Αναστα-
σιάδης όλες του τις προσπάθειες». 

Σχολιάζοντας τη δημόσια συζήτηση για την ανα-
φορά του κ. Ερντογάν για την πολιτική ισότητα ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ είπε ότι «η πολιτική ισότητα είναι κάτι που 
περιλαμβάνεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ 
από το 1992. Την έχουμε αποδεχθεί το σύνολο των 
πολιτικών κομμάτων στην ελληνοκυπριακή κοινό-
τητα, είπε, διευκρινίζοντας «την πολιτική ισότητα, όχι 
την αριθμητική ισότητα». 

«Δεν θα πρέπει να μας ξενίζει λοιπόν η απαίτηση 
είτε του κ. Ερντογάν είτε του κ. Ακιντζί», σημείωσε. 
Εκείνο, σύμφωνα με τον ίδιο, «που έχει σημασία και 
εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας 
είναι ποιο περιεχόμενο προσδίδουν σε αυτή την πο-
λιτική ισότητα. Και εκεί ακριβώς είναι που θα πρέπει 
να διαπραγματευτούμε για να της δοθεί το σωστό 
περιεχόμενο». 

Η Λευκωσία αναμένει από την Άγκυρα 

να ανοίξει πολιτική βούληση 

κατά τις επαφές με Λουτ 

Η Λευκωσία αναμένει από την Άγκυρα να δείξει 
πολιτική βούληση, κατά τις επαφές που θα έχει με 
την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.  

Απαντώντας μετά το πέρας του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ο κ. Προδρόμου είπε εξάλλου ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας θα έχει επικοινωνία με τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση 
της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία και 
θα τύχει ενημέρωσης για τη συζήτηση που είχαν την 
Τρίτη στην Άγκυρα Τσίπρας και Ερντογάν ειδικά για 
το Κυπριακό.
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Θολό παραμένει το τοπίο για τo Kυπριακό
ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΑΚΙΝΤΖΙ
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Παροπλίζονται τα βρετανικά 
μαχητικά αεροσκάφη τύπου 
Tornado μετά από 40 χρόνια 
λειτουργίας, καθώς αντικαθί-
στανται από πιο σύγχρονα αε-
ροσκάφη. Τα τελευταία τρία 
Tornado που είχαν μείνει στη 
βάση Ακρωτηρίου αναχώρη-
σαν την Τρίτη για την τελική 
τους πτήση, επιστρέφοντας 
στο ΗΒ και συγκεκριμένα στην 
αεροπορική βάση του Μάραμ 
στο Νόρφολκ. Τα άλλα πέντε 
Tornado που τα τελευταία χρό-
νια βρίσκονταν στην Κύπρο εί-
χαν επιστρέψει στην ίδια βάση 
τη Δευτέρα. Τα Tornado τέθη-
καν στην υπηρεσία της Βασι-
λικής Πολεμικής Αεροπορίας 
το 1979.

Παροπλίζονται 
τα βρετανικά Tornado

Στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις 
τελευταίες ημέρες με Γρίπη Α’, άφησε χθες 
την τελευταία του πνοή 34χρονος από τη 
Λάρνακα. 

Όπως μεταδίδει ο «Διάλογος» στην Κύ-
προ, ο 34χρονος δεν είχε βεβαρημένο ια-
τρικό ιστορικό και έχασε τη ζωή του από 
βαριάς μορφής Γρίπη Α. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 
κατέληξε χθες, στις 3 τα ξημερώματα, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου είχε 
διακομιστεί την Τρίτη, μετά από πολυήμερη 
μάχη με την ασθένεια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος 
ο οποίος είναι πατέρας ενός παιδιού, με-
τέβη μόνος του στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρνακας την περασμένη Κυριακή 3 Φε-
βρουαρίου. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε 
επισκεφθεί ξανά το Τμήμα Πρώτων Βοη-
θειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας 
τις προηγούμενες μέρες με συμπτώματα, 
ωστόσο, δεν κρατήθηκε για νοσηλεία. 

Την Κυριακή έσπευσε από μόνος του 
στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας 
του επιδεινώθηκε ραγδαία με σταδιακή κα-
τάρρευση ζωτικών οργάνων. 

Οι γιατροί τον τοποθέτησαν στον ανα-

πνευστήρα αλλά η κατάσταση της υγείας 
του κατέστη μη αναστρέψιμη. 

Την Τρίτη διακομίστηκε στο Γενικό Νο-
σοκομείο Λευκωσίας και εισήχθη στην εντα-
τική όπου τελικά απεβίωσε. 

Το νέο, θανατηφόρο περιστατικό, ανε-
βάζει τον αριθμό των νεκρών από τη Γρίπη 
Α’ στους 6. 

Όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως τις τε-
λευταίως μέρες, από τα 39 περιστατικά γρί-
πης Α΄ που είχαν νοσηλευτεί σε κρατικά 
νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια, πέθαναν τέσσερις υπερήλικες και 
ένα μωρό 20 μηνών. 

Η Βοηθός Διευθύντρια Παιδιατρικής και 
Συντονίστρια της Ομάδας Επιτήρησης και 

Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων στο 
Υπουργείο Υγείας Μαρία Κολιού, δήλωσε 
ότι ποσοστό 100% των περιστατικών ήταν 
γρίπη Α΄. 

 Ανέφερε ότι στη διάρκεια των μηνών 
από Δεκέμβριο, Ιανουάριο και αρχές Φε-
βρουαρίου που καταγράφονται τα σοβαρά 
περιστατικά γρίπης, έχουμε καταγράψει μέ-
χρι στιγμής 39 περιστατικά γρίπης σοβα-
ρότατα, τα οποία νοσηλεύονται ή νοσηλεύ-
τηκαν σε κάποιες φάσεις στα κρατικά και 
σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

 Τα περισσότερα από αυτά φυσικά, ση-
μείωσε, έχουν γίνει καλά και έχουν επιστρέ-
ψει σπίτι τους. 

 «Από τα 39 περιστατικά περιλαμβάνο-

νται μόνο τρία παιδιά κάτω των 15 χρόνων. 
Οι άλλοι είναι ενήλικες και υπερήλικες. Η 
διάμεση ηλικία είναι 59 χρόνων. Από αυτά 
τα περιστατικά πέθαναν τα πέντε. Οι τέσ-
σερις στους πέντε ήταν ενήλικες και μάλι-
στα προχωρημένης ηλικίας, ενώ, μόνο το 
ένα ήταν παιδάκι, 20 μηνών. 

 Στο μεταξύ όμως, υπήρχαν και υπάρ-
χουν περιστατικά, τα οποία αναμένονταν 
να επιβεβαιωθούν. Υπήρχαν επτά περι-
στατικά ήπια, ελαφράς γρίπης. 

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «εφόσον 
ξεκίνησε νωρίς θα πέσει το επιδημικό κύμα. 
Η κορύφωση της γρίπης μας ήρθε νωρίς 
φέτος, ξεκίνησε η δραστηριότητά της μέσα 
στα Χριστούγεννα αντί πρώτη εβδομάδα 
Ιανουαρίου που είναι συνήθως και το μέ-
γεθος της δραστηριότητας της γρίπης - 
ήταν η δεύτερη εβδομάδα Ιανουαρίου αντί 
δεύτερη εβδομάδα Φεβρουαρίου με απο-
τέλεσμα να πιστεύω ότι θα πέσει και πιο 
νωρίς». Η Δρ. Κολιού ανέφερε ότι η κλασική 
εμφάνιση της γρίπης είναι η έναρξη ρίγους, 
καταβολής, κεφαλαλγιών, αρθρώσεις, πό-
νος στα κόκαλα, αλλά κυρίως το αίσθημα 
της αδιαθεσίας, να νιώθει αδύνατος ο ορ-
γανισμός και ο ασθενής να θέλει να κοιμά-
ται. Μπορεί να υπάρχει πόνος στον λαιμό,

Πανικός και ανησυχία για τη φονική Γρίπη Α’ - 6 οι νεκροί
34ΧΡΟΝΟΣ XΩΡΙΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΡΙΠΗ Α’Σύμφωνα με τις πρώτες 

πληροφορίες, οι γονείς του 
άτυχου βρέφους, γύρω στα 
μεσάνυχτα της Τρίτης προς 
Τετάρτη, αφού διαπίστωσαν 
ότι το παιδί τους δεν είχε τις 
αισθήσεις του, το μετέφεραν 
σε σταθμό ασθενοφόρου στην 
Ορόκλινη. Αφού έγιναν όλες 
οι διαδικασίες για ανάνηψη του 
βρέφους χωρίς αποτέλεσμα, 
άμεσα μεταφέρθηκε με ασθε-
νοφόρο στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Λάρνακας, όπου δυστυ-
χώς οι επί καθήκοντι ιατροί 
διαπίστωσαν απλά το θάνατό 
του. Τα ακριβή αίτια θανάτου 
θα διαφανούν από τη νενομι-
σμένη νεκροτομή.

Πέθανε βρέφος 
μόλις 30 ημερών

Μπογιές πέταξαν άγνωστοι 
στο άγαλμα του ολετήρα της 
Κύπρου, Γεώργιου Γρίβα στη 
Λεμεσό. Όπως φαίνεται, 
ομάδα αγνώστων πέταξε μπο-
γιές στο άγαλμα, στο οποίο 
υπάρχουν ακόμα τοποθετη-
μένα στεφάνια από όλη τη δε-
ξιά και ακροδεξιά ηγεσία του 
τόπου, πιθανότατα το βράδυ 
της Τρίτης. Στη σκηνή βρέθηκε 
αμέσως η Αστυνομία.

Μπογιές στο άγαλμα 
του Γρίβα

ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η ΠΣΕΜ δηλώνει πως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
με την επιμονή του για επιβολή των εξετάσεων ανά τετράμηνο 
δεν της αφήνει άλλη επιλογή από το να αντιδράσει δυναμικά 
και καλεί  όλους τους μαθητές σε μαζική κινητοποίηση έξω από 
το Υπουργείο Παιδείας, σήμερα Πέμπτη, στις 10:30 το πρωί, 
ώστε να στείλουν ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα δεχτούν να μετα-
τραπούν τα σχολεία σε κέντρα βαθμοθηρίας και εξετάσεων. 

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΣΕΜ με αφορμή τις τοποθετήσεις 
του Υπουργού Παιδείας στη συνδιάσκεψη της Επαρχιακής Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Λάρνακας, για την οποία ανα-
φέρει ότι «δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να κάνει 
ένα διάλογο κωφών όσο αφορά τα ζητήματα της αξιολόγησης 
των μαθητών», η ΠΣΕΜ εκφράζει την αγανάκτησή της, αφού 
όπως αναφέρει «ενώ βρισκόμαστε σε διάλογο για το σχέδιο 
αξιολόγησης του μαθητή, ενώ σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι φορείς 
εξέφρασαν την αντίθεση τους με τις εξετάσεις ανά τετράμηνο 
ενώπιον της Επιτροπής την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και είναι 
έτοιμοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενόψει της συνάντη-
σης στις 8 Φεβρουαρίου το  Υπουργείο επιμένει για την εφαρ-
μογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο». 

«O ίδιος ο Υπουργός», σημειώνει, «ένιωσε την ανάγκη να 
παρευρεθεί στη συνδιάσκεψη της ΕΣΕΜ Λάρνακας για να ενη-
μερώσει τους μαθητές για την εφαρμογή των εξετάσεων ανά 
τετράμηνο και για την αξιολόγηση του μαθητή ενώ ακόμα δεν 
έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος των αρμόδιων φορέων με την 
Επιτροπή Αξιολόγησης του Μαθητή. Το Υπουργείο έπεσε και 
πάλι σε αντιφάσεις, ενώ ακούστηκαν πράγματα, που δεν ειπώ-
θηκαν ούτε δόθηκαν ποτέ γραπτώς στη ΠΣΕΜ στις συναντήσεις 
μας με το Υπουργείο». 

Όπως συνεχίζει «δυστυχώς επιβεβαιώνεται για ακόμα μια 
φορά η θέση μας ότι ή το Υπουργείο δεν ξέρει ακόμα πως θα 
λειτουργήσει το μέτρο που θα εφαρμόσει ή προσπαθεί να πείσει 
τους μαθητές με επικοινωνιακά τεχνάσματα και ψέματα». 

Επίσης, αναφέρει ότι «δεν έφταναν όλα αυτά το Υπουργείο 
είπε στους μαθητές της Λάρνακας ότι οι εξετάσεις τετραμήνων 
θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 
αγνοώντας πλήρως τις απόψεις μαθητών, καθηγητών και γο-
νιών ενάντια στο μέτρο αυτό» και προσθέτει πως «το Υπουργείο 
με τον ετσιθελισμό του, τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, τα ψέ-
ματα, τον δήθεν διάλογο που προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη 
και την επιμονή του για επιβολή των εξετάσεων ανά τετράμηνο 
δεν μας αφήνει δυστυχώς άλλη επιλογή, από το να αντιδρά-
σουμε δυναμικά».

Σε μαζική κινητοποίηση έξω 
από το Υπ. Παιδείας κατέρχεται 

σήμερα Πέμπτη η ΠΣΕΜ
Η μυθική Αριάδνη έστειλε στο διάστημα 

τον δορυφόρο Hellas Sat 4

Εκτοξεύτηκε με απόλυτη επιτυχία ο ελληνικός δο-
ρυφόρος Hellas Sat 4, από την Γαλλική Γουιάνα, 
προκειμένου να λάβει την τροχιακή θέση της Ελλά-
δος και της Κύπρου. 

«Η εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat 4 θα 
αυξήσει τις δυνατότητές για αυτόνομες δορυφορικές 
επικοινωνίες μεταξύ των σημείων του Δημοσίου, για 
την Αμυνα, την Ασφάλεια αλλά θα αυξήσει τις δυνα-
τότητες και για την ΕΡΤ που έχει πια το δικό της δί-
κτυο να τον αξιοποιήσει», δήλωσε ο υπουργός Ψη-
φιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς στην ΕΡΤ 
χαρακτηρίζοντας σημαντικό βήμα για την Ελλάδα 
την εκτόξευση του δορυφόρου. Θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη της οικονομίας υπογράμμισε ο κ. Παπ-
πάς. 

«Με την εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat 4 
η Ελλάδα καταλαμβάνει πια ισχυρή θέση στο διεθνή 
διαστημικό χάρτη παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου όπου απαιτηθεί. Θα παρέχει στις ελληνικές 
Ενοπλες Δυνάμεις απολύτως αξιόπιστες δορυφορι-
κές επικοινωνίες», δήλωσε στη ΕΡΤ ο υπουργός 
Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης.  

Νέα σελίδα στη διαστημική ιστορία Κύπρου  
Η πετυχημένη εκτόξευση του δορυφόρου Hellas 

Sat 4, είναι εξέλιξη η οποία, χωρίς καμιά αμφιβολία, 
ανοίγει μια νέα σελίδα στη διαστημική ιστορία της 
Κύπρου και της Ελλάδας, δήλωσε η Υπουργός Με-
ταφορών Βασιλική Αναστασιάδους. 

Μιλώντας μετά την εκτόξευση του Hellas Sat 4 
από το Διαστημικό Κέντρο ``Κουρού``, στη Γαλλική 
Γουιάνα, η Υπουργός ανέφερε ότι «εκτός από τα 
γεωπολιτικά, τεχνολογικά και εμπορικά οφέλη που 
έχει να προσφέρει ο Hellas Sat 4,  νιώθουμε περή-
φανοι για το γεγονός ότι οι σημαίες των δύο χωρών 
συνοδεύουν τον δορυφόρο στη διαστημική του τρο-
χιά». Είπε ότι η εκτόξευση του Hellas Sat 3 τον 
Ιούνιο του 2017 και η εκτόξευση σήμερα του Hellas 
Sat 4 επεκτείνουν και διαφοροποιούν την υφιστά-
μενη δορυφορική κάλυψη της εταιρείας με την πα-
ροχή μεγαλύτερης δορυφορικής χωρητικότητας στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.   

«Αυτό είναι καθοριστικό και για την ενίσχυση τη 
θέσης της Κύπρου ως ελκυστικού κέντρου δορυφο-
ρικών επικοινωνιών, βοηθώντας μας με αυτόν τον 
τρόπο να επιτύχουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο 
πολιτικής, να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ένα πε-
ριφερειακό κέντρο υπηρεσιών, στον τομέα των τη-
λεπικοινωνιακών υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Diyana LTD 
ELDERLY HOME CARE  

The providers of 4Day care 4Night care 
4Domiciliary care 4Live-in care 
4Respite care 4Palliative care  

For more information:  
0757 8346242

Με έξι πτήσεις την εβδο-
μάδα συνέδεε την Πάφο η αε-
ροπορική εταιρεία χαμηλού κό-
στους Germania που κλείνει 
τα φτερά της.  Η εταιρεία κή-
ρυξε πτώχευση και ακύρωσε 
όλες τις πτήσεις. Η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξη και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου 
(ΕΤΑΠ) εκφράζει τη λύπη της 
για την πτώχευση της αερο-
πορικής εταιρείας Germania. 

Η εν λόγω αεροπορική εται-
ρεία κατήλθε στην Πάφο το 
2015 μετά από έντονες προ-
σπάθειες με πτήσεις από διά-
φορα αεροδρόμια όπως Ντί-
σελντορφ, Βρέμη, Βερολίνο, 
Αμβούργο και Έρφουρτ.

Πλήγμα η κατάρρευση της 
αεροπορικής Germania

Τα νέα στοιχεία της ΥΚΑΝ 
που δείχνουν αύξηση των μα-
θητών που απασχόλησαν την 
υπηρεσία κατά 79% έπρεπε 
να κινητοποιήσουν όλες τις δο-
μές του κράτους. 

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής 
του Γραφείου Παιδείας του 
ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης 
ασκώντας έντονη κριτική για 
τον τρόπο που χειρίζεται το 
θέμα η κυβέρνηση. 

Στοιχεία σοκ για μαθητές 
με ναρκωτικά
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Μπροστά σε ένα μακάβριο 
θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα 
της Δευτέρας (4/2) οι αστυνο-
μικοί του ΑΤ Καρύστου. Μετέ-
βησαν στο σπίτι 81χρονης, 
που διέμενε μόνη της και είχε 
να δώσει σημεία ζωής τουλά-
χιστον 20 ημέρες, όπου αντί-
κρισαν πολύ σκληρές εικόνες. 
Στην αυλή του σπιτιού βρήκαν 
δύο ανθρώπινα μέλη, σε προ-
χωρημένη σήψη. 

Οι αστυνομικοί όσο και αν 
έψαξαν δε βρήκαν το υπό-
λοιπο σώμα που φαίνεται ότι 
έγινε βορά των σαρκοβόρων 
ζώων.

Απίστευτη τραγωδία: 
την έφαγαν τα ζώα

Τρεις νεκρές από έκρηξη 
φιάλης υγραερίου

Τρεις γυναίκες έχασαν τη 
ζωή τους στην Καλαμάτα μετά 
από ισχυρή έκρηξη που ση-
μειώθηκε σε εστιατόριο στην 
παραλία της πόλης.  

Σύμφωνα με την Πυροσβε-
στική, η έκρηξη σημειώθηκε 
από ανάφλεξη φιάλης υγραε-
ρίου στην κουζίνα του εστια-
τορίου, την ώρα που η μία γυ-
ναίκα επιχειρούσε να την 
αλλάξει.

Τετραμερή συνάντηση, υπό 
τον πρωθυπουργό ή έστω τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, 
ζητούν οι αγρότες και κτηνο-
τρόφοι, που από τις 28 Ια-
νουαρίου έχουν στήσει 
μπλόκα σε διάφορα κομβικά 
σημεία του οδικού δικτύου της 
χώρας. 

«Στην τελευταία μας σύ-
σκεψη στη Νίκαια αποφασί-
σαμε ομόφωνα να κλιμακώ-
σουμε τις κινητοποιήσεις μας, 
αρχής γενομένης από σήμερα 
και να καλέσουμε σε τετρα-
μερή συνάντηση τους ερμόδι-
ους υπουργούς, είπε εκπρό-
σωπός τους.

Οι αγρότες κλιμακώνουν 
τις αντιδράσεις τους

Νέες συγκλονιστικές μαρτυ-
ρίες έρχονται σχεδόν καθημε-
ρινά στο φως, όσον αφορά 
στη δολοφονία της 21χρονης 
φοιτήτριας, Ελένης Τοπα-
λούδη, στη Ρόδο. 

Σύμφωνα με το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του Star, ένας 
φίλος του 19χρονου Αλβανού 
ανέφερε πως «όσες φορές τον 
είχα δει με κοπέλα της μιλούσε 
άσχημα. Από τρίτους είχα 
ακούσει ότι στην Αλβανία είχε 
σκοτώσει μέλος της οικογέ-
νειάς του». Από την άλλη 
πλευρά κάμερες ασφαλείας 
έχουν καταγράψει καρέ-καρέ 
τις κινήσεις των δύο κατηγο-
ρουμένων τόσο πριν όσο και 
μετά τη δολοφονία της.

Μαρτυρία καίει τον 19χρονο 
που φέρεται να σκότωσε 

την Τοπαλούδη

Θετικά αποτιμά η ελληνική πλευρά την 
πρώτη ημέρα της επίσκεψης του 

Αλέξη Τσίπρα στην τουρκική πρωτεύουσα 
και τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο 
Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  

Ελληνικές διπλωματικές πηγές έκαναν 
λόγο για ένα νέο ξεκίνημα στη θετική ατζέ-
ντα των δύο χωρών, μετά από μια περίοδο 
επιδείνωσης των σχέσεων. Yπογρα-μμί-
ζουν, παράλληλα, ότι κατά το επόμενο διά-
στημα θα ακολουθήσουν συναντήσεις και 
θα υπογραφούν συμφωνίες, στην κατεύ-
θυνση της ενίσχυσης του θετικού αυτού 
κλίματος, όπως άλλωστε προαναγγέλθηκε 
και από τους δύο ηγέτες, κατά τις κοινές 
δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους. 

Εκτός από το Κυπριακό (σελ 4 & 5), 
υπήρξε ευρεία αναφορά στις ευρωτουρκι-
κές σχέσεις και στο θέμα της αναθεώρησης 
της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, 
προς όφελος όλων των χωρών της περιο-
χής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Ως προς αυτό το ζή-
τημα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας απο-
κλεισμός. 

Όσον αφορά τον στόχο της μείωσης της 

έντασης στο Αιγαίο, η ελληνική πλευρά 
επενδύει στην ενεργοποίηση του διαύλου 
επικοινωνίας των Υπουργών Άμυνας, οι 
οποίοι θα έχουν την πρώτη τους συνά-
ντηση στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της 
Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σε επί-
πεδο Γενικών Γραμματέων των Υπουρ-
γείων Εξωτερικών ανοίγει νέος δίαυλος επι-
κοινωνίας, με στόχο την προώθηση 
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πη-
γές, ο κ. Τσίπρας ζήτησε, επίσης, ενημέ-
ρωση για τα δικαιώματα της ελληνοορθό-
δοξης μειονότητας, έθεσε το θέμα της 

Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς και 
άλλα ζητήματα που αφορούν τους Κων-
σταντινουπολίτες. Από την πλευρά του, ο 
κ. Ερντογάν ζήτησε να ενημερωθεί σε 
σχέση με τη Θράκη.  

Την επόμενη φορά να διαβούμε  
τη Χάλκη με Ερντογάν 

Ελπίζω η επόμενη φορά που θα διαβώ 
το κατώφλι της Χάλκης να είναι με Ερντο-
γαν για να κηρύξουμε επαναλειτουργία της, 
δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Σχολή 
της Χάλκης όπου συναντήθηκε με τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνο-

δευόμενος από τον εκπρόσωπο της τουρ-
κικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν. 

«Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κοντά στη 
μέρα που θα γεμίσουν με χαμόγελα μαθη-
τών οι αίθουσες σχολής», είπε ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός ενώ ανέφερε ότι παραδέ-
χεται ότι η τουρκική κυβέρνηση έκανε βή-
ματα ιδιαίτερα στο ζήτημα περιουσίας οι-
κουμενικού Πατριαρχείου. «Η σημερινή 
μέρα δίνει σωστά μηνύματα. Υπάρχουν ζη-
τήματα διαφωνίας τα οποία ωστόσο μπο-
ρούν να επιλυθούν», ανέφερε. 

Μίλησε για ιστορικά βήματα στα μνημεία 
ελληνισμού τα οποία πλέον είναι παγκό-
σμια. Όπως είπε, πέρασε δύσκολα η ελ-
ληνική κοινότητα αλλά δεν έχασε τις ρίζες 
της, ενώ εξέφρασε συγκίνηση που βρίσκε-
ται εδώ στο ιστορικό νησί της Χάλκης. 

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης είπε ότι είναι τιμή για το Φανάρι 
να φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό της Ελλά-
δας, προσθέτοντας οτι η παρουσία του έχει 
υψηλό συμβολισμό, όχι επειδή το θέμα 
επαναλειτουργίας αποτελεί διμερές μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας αλλά επειδή εμπίπτει 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία

ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

Έντονες αντιδράσεις τόσο από 
την πλευρά της ελληνικής κυβέρ-
νησης, όσο και από αυτή της αντι-
πολίτευσης, προκαλεί η απόφαση 
της τουρκικής κυβέρνησης, ανή-
μερα της επίσκεψης του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, να 

επικηρύξει τους οκτώ Τούρκους 
στρατιωτικούς στους οποίους έχει 
δοθεί πολιτικό άσυλο στην Ελ-
λάδα. 

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ενέταξε τους 
οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς 
στη λίστα των τρομοκρατών που 

θεωρεί πραξικοπηματίες, επικη-
ρύσσοντας κάθε έναν από αυτούς 
με 700.000 ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για 
τους οκτώ Τούρκους αξιωματι-
κούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει 
στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2016, 
με την Άγκυρα να τους εκζητεί 
έκτοτε για συμμετοχή στην από-
πειρα πραξικοπήματος. 

Σχολιάζοντας την απόφαση της 
τουρκικής κυβέρνησης, ο Έλλη-
νας Υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας τη χα-
ρακτήρισε ως ανεπίτρεπτη ενέρ-
γεια. Ο κ. Βίτσας υπογράμμισε ότι 
«έχει μεγάλη σημασία οποι-
αδήποτε κίνηση ή δραστηριότητα 
να μην τραυματίζει την κυριαρχία 
της χώρας μας.

Αντιδράσεις για την επικήρυξη των «8» Τούρκων

Επί τάπητος το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Την Παρασκευή θα εισαχθεί 
στην Ολομέλεια της ελληνικής 
Βουλής το Πρωτόκολλο για την 
ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και 
την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και η 
σχετική ψηφοφορία. 

Στην ενημέρωση αυτή προχώ-
ρησε το πρωί της Τρίτης ο Πρό-
εδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
Νίκος Βούτσης. 

Υπενθυμίζεται ότι το Πρωτό-
κολλο Ένταξης της πΓΔΜ στο 
ΝΑΤΟ είναι το τελικό βήμα της 
Συνθήκης των Πρεσπών η οποία 
κυρώθηκε από την ελληνική 
βουλή με 153 ψήφους.  

Έπεσαν οι υπογραφές στις 
Βρυξέλλες  

Την έναρξη της διαδικασίας κύ-
ρωσης του πρωτοκόλλου προ-
σχώρησης της “Δημοκρατίας της 
Βόρειας Μακεδονίας” στο ΝΑΤΟ, 
ξεκίνησαν χθες τα μέλη του Βο-
ρειοατλαντικού Συμβουλίου (πρε-
σβευτές των Κρατών Μελών της 
Συμμαχίας) στις Βρυξέλλες, υπο-
γράφοντας από κοινού με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της υπο-
ψήφιας χώρας Ν.Ντιμιτρόφ το 
σχετικό νομικό κείμενο. Το πρω-

τόκολλο θα πρέπει τώρα να κυ-
ρωθεί από τα 29 Κοινοβούλια των 
Κ-Μ. Η μελλοντική “Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας”, θα 
αποτελέσει το 30 μέλος της Συμ-
μαχίας.  

“Κλείνουμε την τελευταία δια-
φορά που είχαμε με τους γείτονές 
μας”, δήλωσε ο Υπουργός Εξω-
τερικών των Σκοπίων και διαβε-
βαίωσε ότι “τα σύνορά μας είναι 
διευθετημένα” και “θα είμαστε δύ-
ναμη ηρεμίας στην περιοχή”.  

Ευχαρίστησε μάλιστα τους 
Πρωθυπουργούς Ζάεφ και Τσί-
πρας για το όραμά τους, αλλά και 
τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό 
Μπορίσοφ που ξεκίνησε τη δια-
δικασία συμφιλίωσης στην πε-
ριοχή. Υπενθύμισε δε ότι η όλη 
πορεία δεν ήταν αυτονόητη ή εύ-
κολη και ανέγνωσε μια φράση 
από τον Λόρενς της Αραβίας: “τί-
ποτα δεν έχει γραφτεί, αν δεν το 
γράψουμε”.  

Ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ τόνισε ότι η χώρα προχώ-
ρησε σε πολλές μεταρρυθμίσεις 
για να φτάσει στην ένταξη, τις 
οποίες και ζήτησε από την υπο-
ψήφια χώρα να συνεχίσει.

Ενα ακόμη "χτύπημα" σε 
μηχάνημα ΑΤΜ σημειώθηκε 
χθες τα ξημερώματα, αυτή τη 
φορά στην Αρτέμιδα. Σύμ-
φωνα με την αστυνομία, 
άγνωστοι δράστες, προκάλε-
σαν έκρηξη, πιθανότατα με 
διοχέτευση αερίου, σε ΑΤΜ 
που βρίσκεται έξω από σού-
περ μάρκετ, στη λεωφόρο 
Βραυρώνος. Οι δράστες μόλις 
κατάφεραν να πάρουν τις κα-
σετίνες με τα χρήματα τράπη-
καν σε φυγή.

Ανατίναξαν ΑΤΜ 
στην Αρτέμιδα

Πριν συμπληρωθούν δύο 24ωρα από το θάνατο της 5χρονης 
Χαράς από γρίπη τύπου Η1Ν1 σημειώθηκε ένας ακόμα θάνατος 
στην Κρήτη αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για μια 78χρονη 
που νοσηλευόταν με πνευμονία αλλά τελικά κατέληξε από επι-
πλοκές της γρίπης. 

 Σύμφωνα με το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκο-
μείου Ρεθύμνου κύριο Μαρκάκη: «η 78χρονη κατέληξε το πρωί 
της Δευτέρας από επιπλοκές της γρίπης. Η γυναίκα νοσηλευόταν 
για 15-20 ημέρες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και παρέμενε διασω-
ληνωμένη. Η 78χρονη ανήκε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
και αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα».   

Δεν ήταν εμβολιασμένη   
Η άτυχη ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 

από τα Χανιά, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Παρ’ ότι η ηλικιωμένη 
ανήκε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, δεν ήταν εμβολιασμένη 
γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. 

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον τρίτο θάνατο από γρίπη 
στην Κρήτη. Από Η1Ν1 «έσβησαν» ακόμη το 5χρονο κορίτσι στο 
Ηράκλειο και ένας 38χρονος στα Χανιά.

Νέος θάνατος από γρίπη στην Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ HELLENIC TV  
Το Hellenic TV σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων 

WHITE BLUE θα παρουσιάσει το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 8μμ το ντοκιμαντέρ «Κεραμαριό».  
Το ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ είναι ένας επίγειος παράδεισος στην Θεσσαλία. Στην παραγωγή αυτή του White 

Blue Productions για το Hellenic TV, η Ιφιγένεια Φρεν παρουσιάζει το καταπληκτικό αυτό καταφύγιο 
όπου η φύση εναρμονίζεται τέλεια με την ανθρώπινη παρουσία. Με σκηνοθέτη τον Σπύρο Φρεν και 

κινηματογραφιστή τον  Βαγγέλη Λαχτάρα, προβάλλεται ο επίγειος αυτός παράδεισος, μέσα από υπέ-
ροχα δάση και κρυστάλλινα πηγές. Στο καταφύγιο αυτό θα δείτε, μεταξύ άλλων, ένα κοπάδι από ελά-

φια να μην ανησυχεί με την ανθρώπινη παρουσία και ένα ελάφι να πλησιάζει 
και να τρώει μέσα από ένα ανθρώπινο χέρι. Αξίζει να το δείτε. 

Διάρκεια 27 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV 
στο: 0208 292 7037
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Μια άκρως αποκαλυπτική ψηφοφορία  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Του Γιώργου Κουκουμά*  
Tην περασμένη Πέμπτη πρα-

γματοποιήθηκε στο Ευρωκοινο-
βούλιο μια ψηφοφορία εξαιρετικά 
αποκαλυπτική για το τι εστί «ευ-
ρωπαϊκή δεξιά» και για τα συμφέ-
ροντα που εκπροσωπεί. Στη 
συζήτηση για τους Κανονισμούς 
του Ευρωκοινοβουλίου τέθηκε σε 
ψηφοφορία τροπολογία με την 
οποία απαιτείται να καθιερωθεί 
υποχρέωση ευρωβουλευτών να 
καταγράφουν σε δημόσιο μη-
τρώο τις συναντήσεις τους με 
λόμπι (ή πιο εύπεπτα, με «ομά-
δες συμφερόντων») προκειμένου 
οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι και 
πώς επιδρούν στις απόψεις/ψή-
φους των ευρωβουλευτών. 

Ως γνωστό στις Βρυξέλλες κα-
τοικοεδρεύει μια στρατιά 25 χιλιά-
δων υπαλλήλων λόμπι πολυ- 
εθνικών και μεγαλοβιομηχανιών 
με αντικείμενό τους τις… «επα-
φές» με ευρωβουλευτές, αξιωμα-
τούχους και τεχνοκράτες, ώστε να 
επιδρούν στη διαμόρφωση των 
νομοθεσιών. 

Είναι λοιπόν ένα αυτονόητο 

μέτρο να γνωρίζουμε, για παρά-
δειγμα όταν ένας ευρωβουλευτής 
θα είναι εισηγητής μιας έκθεσης 
που αφορά τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα των αυτοκινήτων, αν και 
πόσες φορές τον συνάντησαν οι 
μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες 
της Ευρώπης. Ή όταν συζητιού-
νται τα δισεκατομμύρια που θα 
δοθούν στην στρατιωτική έρευνα, 
είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε π.χ. 
ότι οι εμπλεκόμενοι ευρωβουλευ-
τές κατά τη σύνταξη της νομοθε-
σίας είχαν αλλεπάλληλες… 
επαφές με τους κολοσσούς της 
πολεμικής βιομηχανίας. 

Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλο 
τομέα όπου διακυβεύονται δισε-
κατομμύρια ευρώ για τα πολυε-
θνικά μονοπώλια: από την 

ευημερία των ζωών και τα εργα-
σιακά μέχρι τα φορολογικά και τις 
εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Εντούτοις, το κόμμα της ευρω-
παϊκής δεξιάς, το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα (όπου συμμετέχει 
και ο ΔΗΣΥ), το οποίο κλίνει σε 
όλες τις πτώσεις τη «διαφάνεια», 
προσπάθησε με κάθε τρόπο να 
εμποδίσει αυτή την τροπολογία. 
Στην Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, τον περασμένο Δε-
κέμβρη, η ευρωδεξιά καταψήφισε 
την τροπολογία, η οποία ωστόσο 
πέρασε οριακά με 11-10. 

Όταν όμως έφτασε στην Ολο-
μέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, το 
ΕΛΚ (δια του κύριου Βέμπερ, τον 
οποίο με καμάρι στηρίζει ο ΔΗΣΥ 

για πρόεδρο της Κομισιόν), εκμε-
ταλλευόμενο μια άγνωστη πρό-
νοια του κανονισμού, επέβαλε να 
γίνει ΜΥΣΤΙΚΗ ψηφοφορία! Δη-
λαδή φρόντισε να καλύψει τους 
ευρωβουλευτές που δεν θέλουν 
να φανερωθούν οι σχέσεις τους 
με τα ισχυρά λόμπι και τα μονο-
πώλια. 

Παρά την προσπάθεια της ευ-
ρωδεξιάς, η τροπολογία εγκρί-
θηκε. Για να είμαστε ειλικρινείς, η 
επίμαχη τροπολογία δεν αποτελεί 
και κανένα επαναστατικό μέτρο. 
Άλλωστε θα ακολουθήσει διαβού-
λευση με τα άλλα όργανα μέχρι 
την κατάληξη, ενώ, όπως πολλοί 
υποστηρίζουν, αυτή η υποχρέ-
ωση «διαφάνειας» πρέπει να 
επεκταθεί και στα άλλα όργανα 
της ΕΕ, π.χ. το Συμβούλιο. 

Το πιο χρήσιμο όμως από την 
προχθεσινή ψηφοφορία είναι μια 
επιβεβαίωση για το τι είναι και για 
ποιους δουλεύει μέσα στο Ευρω-
κοινοβούλιο το κόμμα της ευρω-
παϊκής δεξιάς.  

*Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ, 
υποψήφιος ευρωβουλευτής

Χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη
«Συζητούμε σήμερα για ακόμα 

μια φορά το μέλλον της Ένωσης.  
Ένα μέλλον που καθορίζεται 
όμως από τη συνέχιση των ίδιων 
αδιέξοδων και αντιλαϊκών πολιτι-
κών. Των πολιτικών εκείνων που 
προωθούν τη φτωχοποίηση, τη 
διάλυση του κοινωνικού κράτους, 
προκαλούν την καταστροφή του 
περιβάλλοντος, προωθούν τη 
στρατιωτικοποίηση και το φλέρτ 
των κυρίαρχων πολιτικών κύκλων 
με τον ρατσισμό και την ξενοφο-
βία.» 

Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων 
στην Ολομέλεια του Κοινοβου-
λίου ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ 
Νεοκλής Συλικιώτης. Ο κύριος 
Συλικιώτης μιλούσε εκ μέρους της 
ΕΕΑ/ΒΠΑ στον κύκλο των Αρχη-
γών των κοινοβουλευτικών ομά-
δων αναφορικά με το μέλλον της 
Ευρώπης. Παρόν ήταν ο πρωθυ-
πουργός της Φινλανδίας,  ο Πρό-
εδρος της Κομισιόν, και 
εκπρόσωπος του Συμβουλίου.  

«Πόσο πιο δυνατά χρειάζεται 
να το πούν οι λαοί της ΕΕ πως 
χρειάζεται ρήξη με τις πολιτικές 
εις βάρος του περιβάλλοντος; 

Ρήξη με τις πολιτικές διάλυσης 
του κοινωνικού κράτους;» διερω-
τήθηκε ο κύριος Συλικιώτης.  
«Μόλις την προηγούμενη εβδο-
μάδα ξεχύθηκαν στους δρόμους 
του Βελγίου δεκάδες χιλιάδες μα-
θητές και εργαζόμενοι για αλλαγή 
της πορείας των πολιτικών για το 
κλίμα. Στη Γαλλία και αλλού οι ερ-
γαζόμενοι εκφράζουν το θυμό και 
την αγανάκτηση τους για τις πο-

λιτικές οι οποίες τους φτωχοποι-
ούν. Ακόμα και στη Φινλανδία, 
που αποτέλεσε παράδειγμα κρά-
τους κοινωνικής αλληλεγγύης, η 
κοινωνία παρακολουθεί παγω-
μένη σκάνδαλα που ήταν αποτέ-
λεσμα των ιδιωτικοποιήσεων και 
της απορρύθμισης στον τομέα 
της υγείας. Υποστελέχωση στις 
στέγες ηλικιωμένων λόγω ιδιωτι-
κοποιήσεων, ακατάλληλα φάρ-

μακα στους ηλικιωμένους για αύ-
ξηση του κέρδους των εταιριών 
φροντίδας» είπε.  

«Αυτό που χρειάζεται σήμερα η 
Ευρώπη είναι κοινωνική δικαιο-
σύνη και κοινωνική αλληλεγγύη. 
Χρειάζεται να ανακατανέμεται δί-
καια ο παραγόμενος πλούτος. 
Χρειάζεται μια τολμηρή πολιτική 
για την αντιμετώπιση της Κλιματι-
κής Αλλαγής. Σήμερα η βιομηχα-
νία καθορίζει τις πολιτικές για το 
κλίμα σύμφωνα με τις δικές της 
ανάγκες. Οι λαοί όμως απαιτούν 
πολιτικές αποφάσεις που να θέ-
τουν φραγμούς στην ανεξέλεγκτη 
και ασύδοτη δράση των πολυε-
θνικών επιχειρήσεων. Απαιτούν 
δεσμευτικούς στόχους για προ-
στασία του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλ-
λαγών, ακόμα πιο φιλόδοξους και 
από τη Συμφωνία του Παρισιού.»  

Κλείνωντας, ο κύριος Συλικιώ-
της είπε πως «για να γίνουν όλα 
αυτά χρειαζόμαστε μια άλλη Ευ-
ρώπη». «Την Ευρώπη των 
Λαών.»

ΤΟ ΕΚ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

Πιο κρίσιμες από ότι ποτέ προ-
ηγουμένως χαρακτηρίζονται οι 
Ευρωπαϊκές Εκλογές που θα 
πραγματοποιηθούν φέτος τον 
Μάιο, υπό το φως των πολλα-
πλών προκλήσεων που αντιμε-
τωπίζει η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση 
(ΕΕ), όπως το Brexit και το μετα-
ναστευτικό, και της ανόδου των 
εθνικιστικών κινημάτων στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα 
κράτη μέλη της ΕΕ από τις 23 μέ-
χρι και τις 26 Μαΐου. Στην Κύπρο 
θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 
Μαΐου. Μετά την έξοδο της Βρε-
τανίας από την ΕΕ, οι ψηφοφόροι 
των 27 κρατών μελών θα ψηφί-
σουν για τους 705 Ευρωβουλευ-
τές του νέου Κοινοβουλίου, καθώς 
στις 18 Απριλίου 2019 ολοκληρώ-
νεται η όγδοη κοινοβουλευτική πε-
ρίοδος του σώματος. 

Ένα από τα ζητήματα που απα-
σχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, λόγω και των αυξανόμενων 
απειλών υπό τις οποίες βρίσκεται 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι 
και το ζήτημα του κατά πόσον οι 
πολίτες της ΕΕ θα προσέλθουν 
στις κάλπες για να ψηφίσουν στις 
εκλογές αυτές. 

Η πλατφόρμα «Αυτή τη φορά 
ψηφίζω» δημιουργήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 24 
γλώσσες και στηρίζει δεκάδες χι-
λιάδες εθελοντές σε όλα τα κράτη 
μέλη, οι οποίοι έχουν εγγραφεί 
στην πλατφόρμα και ανέλαβαν να 
πείσουν και άλλους να ψηφίσουν 
στις Ευρωπαϊκές Εκλογές. Στόχος 
είναι η ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών, χωρίς κα-
μία κομματική ταυτότητα. 

Η διαδικασία που άρχισε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον 
Ιούνιο ζητά από τους Ευρωπαί-
ους όχι μόνο να ψηφίσουν αλλά 
και να κινητοποιήσουν συγγενείς 
και φίλους. 

Η ιστοσελίδα "Τί κάνει η Ευ-
ρώπη για μένα" δημιουργήθηκε 

από την Υπηρεσία `Ερευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
περιλαμβάνει εκατοντάδες σύ-
ντομα παραδείγματα του πώς 
επηρεάζει θετικά της ζωή μας η 
ΕΕ. Ο χρήστης μπορεί να βρει 
εύκολα συγκεκριμένες πληροφο-
ρίες για το τί κάνει η Ευρώπη για 
την περιοχή του, το επάγγελμά 
του ή ακόμα το χόμπι του. 

Μιλώντας σε σεμινάριο για τον 
Τύπο, που διοργανώθηκε το Σαβ-
βατοκύριακο 2-3 Φεβρουαρίου, 
στο Πισσούρι, η εκπρόσωπος Τύ-
που του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Κύπρο, Αλεξάνδρα Ατ-
ταλίδου, ανέφερε πως στόχος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 
να κινητοποιήσει τους ψηφοφό-
ρους. 

Επεσήμανε πως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θέλει ενημερωμέ-
νους ψηφοφόρους και πως η εκ-
στρατεία που γίνεται, την οποία 
χαρακτήρισε φιλοευρωπαϊκή, εί-
ναι πανευρωπαϊκή αλλά ταυτό-
χρονα και προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες της κάθε χώρας 

Προσπάθεια, σημείωσε η κ. Ατ-
ταλίδου, είναι να προσελκύσουμε 
ενεργούς πολίτες που θα δρά-
σουν για μας για να μεταφέρουν 
τα μηνύματα για τις εκλογές και 
να προσπαθήσουν να επηρεά-
σουν άλλους πολίτες. Σημείωσε 
πως προς το σκοπό αυτό η εκ-
στρατεία στοχεύει κυρίως στους 
πολίτες άνω των 55 χρόνων που 
παραδοσιακά ψηφίζουν, επαγγελ-
ματίες και σπουδαστές. 

Η κ. Ατταλίδου υπογράμμισε 
τον ρόλο του ΕΚ για τους πολίτες 
της ΕΕ, υπενθυμίζοντας πως το 
80-82% των νομοθεσιών κάθε 
κράτους μέλους προέρχονται από 
το σώμα αυτό.    

Τη σημασία των Ευρωεκλογών 
για την Κύπρο ανέλυσε στο σεμι-
νάριο ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος 
απάντησε σε ερωτήσεις των δη-
μοσιογράφων.

«Αυτή τη φορά ψηφίζω»
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Τουλάχιστον ένας άνθρω-
πος έχασε τη ζωή του και τέσ-
σερις παραμένουν παγιδευμέ-
νοι κάτω από τα συντρίμμια 
μετά την κατάρρευση οκταώ-
ροφης πολυκατοικίας στην 
Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε 
σήμερα το ιδιωτικό τουρκικό 
τηλεοπτικό δίκτυο NTV. 

Μέχρι στιγμής χθες το από-
γευμα δεν είχε γίνει γνωστό 
γιατί κατέρρευσε το κτίριο στη 
συνοικία Καρτάλ, στην ασια-
τική πλευρά της πόλης. Σύμ-
φωνα με το NTV, οι εισαγγελείς 
άρχισαν έρευνα για την κατάρ-
ρευση.

Κατάρρευση κτηρίου 
στην Κωνσταντινούπολη

Η ισπανική δεξιά και ακρο-
δεξιά θα διαδηλώσουν μαζί για 
πρώτη φορά την Κυριακή στη 
Μαδρίτη εναντίον του σοσια-
λιστή πρωθυπουργού της χώ-
ρας Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο 
κατηγορούν για «εσχάτη προ-
δοσία» λόγω του διαλόγου του 
με τους Καταλανούς αυτονο-
μιστές. 

Οι συντηρητικοί του Λαϊκού 
Κόμματος (PP), οι φιλελεύθε-
ροι του Ciudadanos και οι 
ακροδεξιοί του Vox απηύθυ-
ναν κάλεσμα σήμερα το πρωί 
προς τους υποστηρικτές τους 
να συγκεντρωθούν την Κυ-
ριακή το μεσημέρι στη Plaza 
Colon, δύο ημέρες πριν από 
την έναρξη, την Τρίτη, της ιστο-
ρικής δίκης 12 αυτονομιστών 
ηγετών για τον ρόλο τους στην 
προσπάθεια απόσχισης της 
Καταλονίας. 

Ο πρόεδρος του PP Πά-
μπλο Κασάδο χαρακτήρισε 
τον Πέδρο Σάντσεθ «παρά-
νομο πρόεδρο» και «τον με-
γαλύτερο προδότη στη δημο-
κρατική ιστορία της Ισπανίας», 
κατηγορώντας τον για «εσχάτη 
προδοσία» προς τη χώρα.

Διαδήλωση της δεξιάς και 
της ακροδεξιάς κατά του 
ισπανού πρωθυπουργού

Πριν από τις 22 Ιανουαρίου, ελάχιστοι πολίτες της Βενε-
ζουέλας είχαν ακούσει το όνομα Juan Guaidó. Η ιστορία 
του άγνωστου «πολιτικού» ξεκίνησε δεκατέσσερα χρόνια 
πριν, όταν μια ομάδα από δεξιούς φοιτητές της αντιπολί-
τευσης επιλέχθηκαν για «εκπαίδευση», από ένα «πρό-
γραμμα» αποκατάστασης της «Δημοκρατίας» στη Βενε-
ζουέλα. 

Στις 5 Οκτωβρίου 2005, με τη δημοτικότητα του Τσά-
βες στο αποκορύφωμά της, οι πέντε φοιτητές έφτασαν 
στο Βελιγράδι, στη Σερβία, για να ξεκινήσουν την εκ-
παίδευση τους. 

Οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν από το Κέντρο Εφαρμοσμέ-
νων Μη Βίαιων Δράσεων και Στρατηγικών, (CANVAS). Η 
ομάδα αυτή χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το 
Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, παράρτημα της CIA, σε 
συνεργασία με το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο και 
το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο για τις Διεθνείς Υποθέ-
σεις. Το CANVAS, το οποίο έχει στενή σχέση και με την 
«αντιεξουσιαστική» Otpor, (που χρηματοδοτούνταν από 
Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, το USAID και το Ινστι-
τούτο Albert Einstein, με σκοπό την ανατροπή Μιλόσεβιτς), 
καθοδηγείται ιδεολογικά από τον Gene Sharp, (τον λεγό-
μενο «Clausewitz του μη βίαιου αγώνα»), συνεργάτη του 
αναλυτή της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Άμυνας, (DIA), 
Robert Helvey. Βασικό θέμα της συνεργασίας τους ήταν 
η εκπόνηση ενός σχεδίου υβριδικού πολέμου, με στόχο 
κράτη που αντιστέκονται στην μονοπωλιακή κυριαρχία 
της Ουάσινγκτον. 

Το 2007 ο Guaidó μετακόμισε στην Ουάσιγκτον για να 
εγγραφεί στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης και Πολιτικής 
Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο George Washington υπό 
την κηδεμονία του οικονομολόγου Luis Enrique Berrizbei-
tia, ενός από τους κορυφαίους νεοφιλελεύθερους οικονο-
μολόγους της Λατινικής Αμερικής. Ο Berrizbeitia ήταν 
πρώην εκτελεστικός διευθυντής του ΔΝΤ, ο οποίος πάνω 
από μια δεκαετία εργάστηκε στον ενεργειακό τομέα της 
Βενεζουέλας υπό το ολιγαρχικό καθεστώς που απομα-
κρύνθηκε από τον Τσάβες. 

Εκείνη τη χρονιά, ο Guaidó οργάνωνε βίαιες συγκε-
ντρώσεις μετά την άρνηση της κυβέρνησης της Βενεζουέ-
λας να ανανεώσει την άδεια του Radio Caracas Televisión 
(RCTV), ενός ιδιωτικού σταθμού που διαδραμάτισε ηγετικό 
ρόλο στο πραξικόπημα του 2002 εναντίον του Τσάβες. 

Τότε δημιουργήθηκε και μια ομάδα στελεχών», η «Gen-
eration 2007», με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος 
της Βενεζουέλας. Βασικός συνεργάτης του Guaidó ήταν ο 
«ακτιβιστής» Yon Goicoechea, ο οποίος την επόμενη χρο-
νιά, ανταμείφθηκε για τις προσπάθειές του με το βραβείο 
Milton Friedman του Ινστιτούτου Cato για την προώθηση 
της ελευθερίας, μαζί με ένα βραβείο αξίας 500.000 δολα-
ρίων, το οποίο επένδυσε στην οικοδόμηση του πολιτικού 
δικτύου Liberty First (Primero Justicia). 

(Ο Φρίντμαν, βέβαια, ήταν ο νονός των διαβόητων νε-
οφιλελεύθερων Chicago Boys που εργάσθηκαν στη Χιλή, 
υπό τον ηγέτη της δικτατορίας Πινοσέτ, για να εφαρμόσουν 
τις πολιτικές ριζικής δημοσιονομικής λιτότητας «δόγμα 
σοκ». Και το Ινστιτούτο Cato είναι το ερευνητικό think tank, 

που ιδρύθηκε από τους αδερφούς Koch, δυο κορυφαίους 
δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι έχουν 
γίνει επιθετικοί υποστηρικτές της άκρας δεξιάς στην Λατι-
νική Αμερική). 

Η «Generation 2007»συνεργαζόταν στενά με την 
ακροδεξιά ομάδα JAVU. Εκείνη τη χρονιά ο Guaidó 
εντάχθηκε στο κόμμα Voluntad Popular του Leopoldo 
López, πρώτου ξαδέρφου του Thor Halvorssen, 
ιδρυτή του Αμερικανικού Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από 
τις ΗΠΑ. 

Το 2010, η Voluntad Popular και οι ξένοι υποστηρικτές 
της επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη χειρότερη ξηρασία 
που είχε χτυπήσει τη Βενεζουέλα για δεκαετίες. Μεγάλη 
έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας είχε αναστατώσει τη χώρα 
εξαιτίας της έλλειψης νερού, που ήταν απαραίτητη για την 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση 
και η πτώση των τιμών του πετρελαίου επιδείνωσαν την 
κρίση, προκαλώντας δημόσια δυσαρέσκεια. 

Σε αυτή τη συγκυρία, η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας 
επιδοτήθηκε με 40-50 εκατομμύρια δολάρια από αμερι-
κανικές κυβερνητικές οργανώσεις όπως η USAID και το 
Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, σύμφωνα με έκθεση 
του ισπανικού think-tank, του Ινστιτούτου FRIDE. Πολλά 
εκατομμύρια επίσης διακινήθηκαν μέσω προσωπικών λο-
γαριασμών. 

Τον Νοέμβριο του 2010, σύμφωνα με μηνύματα ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας που υπέκλεψαν οι υπηρεσίες 
ασφαλείας της Βενεζουέλας και παρουσίασε ο πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης Miguel Rodríguez Torres, ο 
Guaidó, ο Goicoechea, επικεφαλής ομάδας από «ακτιβι-
στές» παρακολούθησαν πενθήμερο σεμινάριο στο ξενο-
δοχείο Fiesta Mexicana στην πόλη του Μεξικού, από εκ-
παιδευτές της Otpor και τον Ότο Ράιτ, ενός φανατικού 
Κουβανέζου εξόριστου που εργάστηκε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών του Τζορτζ Μπους και του δεξιού Κολομβιανού 
προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε. 

Στο ξενοδοχείο Fiesta Mexicana, τα ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα ανέφεραν ότι ο Guaidó και οι συνάδελφοί του εργά-
σθηκαν γύρω από ένα σχέδιο για την ανατροπή του προ-
έδρου Hugo Chavez δημιουργώντας χάος μέσω βίαιων 
διαδηλώσεων. 

Τρεις προσωπικότητες της βιομηχανίας πετρελαίου – 
Gustavo Torrar, Eligio Cedeño και Pedro Burelli – φέρεται 

ότι κάλυψαν τα έξοδα των 52.000 δολλαρίων για τη διεξα-
γωγή της συνάντησης. Ο Torrar είναι ένας αυτοαποκα-
λούμενος «ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», 
του οποίου ο μικρότερος αδελφός Reynaldo Tovar Arroyo 
είναι εκπρόσωπος στη Βενεζουέλα της ιδιωτικής μεξικανι-
κής εταιρείας πετρελαίου Petroquimica del Golfo, η οποία 
έχει συνάψει σύμβαση παλιά με το κράτος της Βενεζουέ-
λας. 

Ο Cedeño, είναι ένας φυγάς επιχειρηματίας της Βενε-
ζουέλας που διεκδικεί άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
ο Pedro Burelli πρώην σύμβουλος της JP Morgan και 
πρώην διευθυντής της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας της 
Βενεζουέλας (PDVSA). 

Επιστρέφοντας στο Καράκας, ο Guaidó ,οργάνωσε τα 
guarimbas, σημεία ελέγχου σε γειτονιές, ελεγχόμενα από 
την αντιπολίτευση. Περίπου 43 πολίτες σκοτώθηκαν κατά 
τη διάρκεια των guarimbas του 2014. Τρία χρόνια αργό-
τερα, το 2017, οργανώθηκαν πάλι, προκαλώντας μαζική 
καταστροφή δημόσιων υποδομών και προχωρώντας σε 
σειρά δολοφονιών υποστηρικτών της κυβέρνησης. 126 
άτομα δολοφονήθηκαν, πολλοί από τους οποίους ήταν 
Τσαβίστας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υποστηρικτές της 
κυβέρνησης κάηκαν ζωντανοί από τις ένοπλες συμμο-
ρίες. 

Συνηθισμένη τακτική των guarimbas ήταν η guaya, ο 
αποκεφαλισμός ή θανάσιμος τραυματισμός μοτοσικλετι-
στών, με τη χρήση ατσάλινων συρμάτων κατά μήκος των 
δρόμων. 

Ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν για 
δολοφονίες, χρήση και κατοχή εκρηκτικών υλών και 
όπλων, ενώ ο Leopoldo López, σύμφωνα με σημειώματα 
διπλωματών των ΗΠΑ, που διέρρευσαν στα Wikileaks, 
ήταν «τόσο αλαζονικός, που δεν θα μπορούσε να συ-
σπειρώσει την αντιπολίτευση». Είχε έρθει η ώρα του 
Guaidó. 

Το Δεκέμβριο του 2018 ο Guaidó «επισκέφθηκε» την 
Ουάσιγκτον για το χρίσμα. 

Στις 11 Ιανουαρίου, τη σελίδα Wikipedia του Guaidó την 
επεξεργάστηκαν 37 φορές profile makers των ΗΠΑ, ώστε 
να σβήσουν τα ίχνη των προηγούμενων «δραστηριοτή-
των» του. 

Το κόμμα του έχει όμως απαξιωθεί εντελώς και στο 
εσωτερικό της Βενεζουέλας και στα πλαίσια της αντιπολί-
τευσης καθώς θεωρείται κυρίως υπεύθυνο για την κατά-
τμηση της, έτσι κι αλλιώς, έντονα αποδυναμωμένης αντι-
πολίτευσης. Στις δημοσκοπήσεις δεν ξεπερνάει ποτέ το 
20%, καθώς, σύμφωνα με αναλυτές η πλειοψηφία του 
πληθυσμού «δεν θέλει πόλεμο, αυτό που θέλουν είναι 
μια λύση». 

Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο επιλέχθηκε από την 
Ουάσιγκτον: Σκοπός των ΗΠΑ δεν είναι μια, οποιουδήποτε 
τύπου πολιτική λύση, στη Βενεζουέλα, αλλά η πλήρης κα-
ταστροφή της χώρας και μετατροπή της σε «μη κράτος», 
κατά τα πρότυπα των σχεδίων των ΗΠΑ στη Μέση Ανα-
τολή και τα Βαλκάνια. 

Και ο πράκτορας-δολοφόνος Guaidó είναι το κατάλληλο 
πρόσωπο.

O «πρόεδρος» πράκτορας-δολοφόνος της CIA
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο JUAN GUAIDΟ ;

Περίπου 50.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από πε-
ρίπου 200 δημόσια κτίρια, εμπορικά κέντρα και σχολεία στη Μόσχα 
και στην περιφέρειά της έπειτα από ανώνυμες απειλές για βόμβα 
που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσε εκ-
πρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης επείγουσων αναγκών 
στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik. 

«Μέχρι τις 18:00 ώρα Μόσχας, (ίδια ώρα Ελλάδας), 119 εγκα-
ταστάσεις έχουν ελεγχθεί στη Μόσχα έπειτα από απειλές για 
βόμβα, ακόμη 82 εγκαταστάσεις έχουν ελεχθεί στο Κεντρικό Ομο-
σπονδιακό Διαμέρισμα, μέσα σε αυτό και η περιοχή της Μόσχας», 
δήλωσε ο αξιωματούχος. 

Πρόσθεσε ότι οι απειλές για τοποθέτηση βόμβας οδήγησαν 
στην απομάκρυνση τουλάχιστον 30.000 ανθρώπων στη Μόσχα 
και 19.000 ανθρώπων σε περιοχές της Κεντρικού Ομοσπονδιακού 
Διαμερίσματος, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά 84 εγκαταστάσεις στη Μόσχα και 
στο Κεντρικό Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα έχουν ήδη ελεγχθεί και 
οι απειλές αποδείχθηκαν ψευδείς. 

Εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αγία Πετρού-
πολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η οποία είχε λάβει 
παρόμοιες ψευδείς προειδοποιήσεις για βόμβες τις προηγούμενες 
ημέρες. Δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα κατά τις έρευνες που 
ακολούθησαν αυτές τις εκκενώσεις. Σύμφωνα με τις αρχές που 
επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αυτές οι ειδοποιήσεις 
αποστέλλονταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το εξωτε-
ρικό, ιδίως από την Ουκρανία. 

Απομάκρυνση χιλιάδων από δημόσια 
κτήρια, εμπορικά κέντρα και σχολεία στη 

Μόσχα λόγω απειλών για βόμβα 

ΣΥΝΘΗ�ΚΗ INF

Η Ρωσία υπολογίζει να ανα-
πτύξει μέσα στα επόμενα δύο 
χρόνια μια χερσαία εκδοχή πυ-
ραύλων που χρησιμοποιούνταν 
μέχρι τώρα από το ρωσικό Πο-
λεμικό Ναυτικό, ως συνέπεια της 
απόφασης της Ουάσινγκτον και 
της Μόσχας να αναστείλουν την 
συμμετοχή τους στη Συνθήκη 
για τα πυρηνικά όπλα μέσου βε-
ληνεκούς (INF), ανακοίνωσε σή-
μερα ο υπουργός Άμυνας, Σερ-
γκέι Σόιγκου. 

«Κατά τα έτη 2019-2020, θα είναι απαραίτητο να 
αναπτύξουμε μια χερσαία παραλλαγή του συστή-
ματος Kalibr (…) που δοκιμάστηκε στην Συρία», δή-
λωσε ο Σεργκέι Σόιγκου, σύμφωνα με ανακοίνωση 
του ρωσικού στρατού. 

«Στην διάρκεια της ίδιας περιόδου, οφείλουμε να 
δημιουργήσουμε ένα σύστημα πυραύλων εδάφους 
μεγάλου βεληνεκούς», προσθέτει. Ο Σόιγκου είπε 
πως η απόφαση ελήφθη λόγω της αποχώρησης, 
στις 2 Φεβρουαρίου, των Ηνωμένων Πολιτειών από 
την INF, που είχε τεθεί σε ισχύ το 1987 και απαγό-
ρευε τους στρατηγικούς πυραύλους εδάφους με βε-
ληνεκές από 500 έως 5.500 χλμ. 

Οι πύραυλοι Kalibr χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά στη Ρωσία το φθινόπωρο του 2015. Με στόχο 
Σύρους αντάρτες, 26 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από 
ένα καταδρομικό στην Κασπία θάλασσα, σε από-
σταση 1.500 χλμ. από εκεί. 

Το βεληνεκές τους ανταποκρί-
νεται, άρα, στον τύπο των 
όπλων που απαγορεύονται από 
την συνθήκη INF, που ωστόσο 
ισχύει μόνο για πυραύλους εδά-
φους. 

Σύμφωνα με τον Σόιγκου, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες «εργάζονται 
τώρα για την δημιουργία ενός 
πυραύλου εδάφους βεληνεκούς 
μεγαλύτερου των 500 χλμ.», και 
αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο «ο πρόεδρος της Ρωσίας 

έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να  λάβει αντα-
ποδοτικά μέτρα». 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κατηγορούν 
η μία την άλλη ότι παραβιάζει την συνθήκη INF. Το 
Σάββατο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανα-
στέλλουν «τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συνθήκης INF». 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε αμέσως πως η Μό-
σχα «αναστέλλει επίσης» την συμμετοχή της στην 
συμφωνία και πως η Μόσχα δεν θα αναλάβει πλέον 
πρωτοβουλία διαπραγματεύσεων για τον αφοπλι-
σμό με τους Αμερικανούς, έως ότου θα έχουν «ωρι-
μάσει αρκετά». 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προηγουμένως απειλήσει 
ότι θα έδινε το πράσινο φως για την ανάπτυξη νέων 
πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, αν οι Αμερικανοί 
αποσύρονταν από την συνθήκη INF.

Συνθήκη INF: Ο Ρώσος ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ανάπτυξη νέων πυραύλων

Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερ-
ράγη και σκότωσε 24χρονο 

Αμερικανό

Ενας 24χρονος Αμερικανός 
σκοτώθηκε, όταν προσπαθώ-
ντας να χρησιμοποιήσει τη συ-
σκευή του ηλεκτρονικού τσι-
γάρου του, εξερράγη η 
μπαταρία που αυτό περιέχει, 
με συνέπεια θραύσματα με-
τάλλου να σφηνωθούν στο 
πρόσωπο και στο λαιμό του 
και να κόψουν την αρτηρία της 
καρωτίδας του. Το περιστατικό 
συνέβη μέσα στο αυτοκίνητό 
του άτυχου άνδρα στο πάρ-
κινγκ ενός καταστήματος με 
είδη για καπνιστές και ατμιστές 
στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. 

Ο Ουίλιαμ Μπράουν, ο 
οποίος είχε επισκεφθεί το κα-
τάστημα, προκειμένου να ζη-
τήσει βοήθεια για τη χρήση 
του ηλεκτρονικού τσιγάρου 
Mechanical Mod, έφυγε άπρα-
κτος, επειδή το κατάστημα δεν 
πουλούσε τη συγκεκριμένη 
μάρκα και αμέσως μετά προ-
σπάθησε να το χρησιμοποι-
ήσει μόνος του. έπαθε σοβαρό 
εγκεφαλικό μετά την έκρηξη 
και πέθανε μετά από δύο μέ-
ρες στο νοσοκομείο. 

Είναι το δεύτερο θανατη-
φόρο περιστατικό μετά από 
έκρηξη ηλεκτρονικού τσιγά-
ρου, ενώ έχουν συμβεί εκατο-
ντάδες έως χιλιάδες παρόμοιοι 
τραυματισμοί εξαιτίας δυσλει-
τουργίας της μπαταρίας.
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Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος 
Ηλίας Λεοντάρης πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) από 28 έως 30 Ιανουαρίου 
2019. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, στο πλαίσιο 
της παραμονής του στο Λονδίνο ο Αρχηγός της ΕΦ 
είχε συναντήσεις με:  

• Τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στο Λονδίνο, Πρέσβη Ευριπίδη Λ. Ευρυβιάδη, 
τον οποίο ενημέρωσε για το σκοπό της επίσκεψής 
του στο Λονδίνο καθώς και για θέματα που αφορούν 
στην Εθνική Φρουρά, ήτοι την κατάσταση, το σχέδιο 
Μετεξέλιξης καθώς και το εξοπλιστικό πρόγραμμα 
που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

• Τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων (Chief of 
Defense Staff) του Ηνωμένου Βασιλείου Στρατηγό 
Sir Nicholas Carter στις εγκαταστάσεις του Υπουρ-
γείου Άμυνας στο Whitehall του Λονδίνου. Ο Αρχη-
γός της ΕΦ ενημέρωσε τον ομόλογό του των ΕΔ 
του ΗΒ για την κατάσταση και τις εξελίξεις στην ΝΑ 
Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Συζητήθηκαν επίσης 
θέματα ενίσχυσης της Διμερούς Στρατιωτικής Συ-
νεργασίας και έγινε αναφορά στο πρόγραμμα Με-
τεξέλιξης της ΕΦ καθώς και στο αντίστοιχο Defense 
Modernizing Program (DMP) των ΕΔ του ΗΒ. Τέλος 
συμφωνήθηκε η έναρξη προγράμματος Συνομιλιών 
Επιτελείων (Staff Talks), για το συντονισμό των προ-
γραμμάτων και της συνεργασίας.  

• Tον Διοικητή της Διοίκησης Διακλαδικών Δυνά-
μεων (Commander of Joint Forces Command) Στρα-
τηγό Sir Chris Deverell, τον οποίο ο Αρχηγός της 
ΕΦ ενημέρωσε για την κατάσταση και τις εξελίξεις 
στην ΝΑ Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Ακολούθως 
έγινε συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν τη Διοί-
κησή του με επίκεντρο στη διαδικασία και τα μέτρα 
ενίσχυσης της Διακλαδικότητας των Βρετανικών Ενό-
πλων Δυνάμεων.  

• Τον Αρχηγό των Διακλαδικών Επιχειρήσεων  
(Chief of Joint Operations) Αντιναύαρχο Tim Fraser, 
στις εγκαταστάσεις του Permanent Joint HQ, στο 
Northwood. Οι Επιτελείς του Στρατηγείου ενημέρω-
σαν την αντιπροσωπεία μας για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και συμμετέχουν οι ΕΔ 
του ΗΒ καθώς και για τις ακολουθούμενες διαδικα-

σίες και τον τρόπο λειτουργίας του Στρατηγείου Δια-
κλαδικών Επιχειρήσεων.  

• Τον Διοικητή της Επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, EU NAVFOR SOMALIA «ATALANTA», 
Υποστράτηγο Charlie Stickland, στο Στρατηγείο στο 
Northwood, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία συμμε-
τέχει με Αξιωματικό Επιτελή. Κατά την παραμονή 
της στο Στρατηγείο η αντιπροσωπεία μας ενημερώ-
θηκε για την εξέλιξη της επιχείρησης καθώς και την 
πρόοδο της μετακίνησης του Στρατηγείου στην Ισπα-
νία και τη Γαλλία στο τέλος του Μαρτίου, λόγω 
BREXIT.  

• Τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο καθώς και με τον 
Πρόεδρο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βα-
σιλείου, τους οποίους ο Αρχηγός ενημέρωσε για το 
σκοπό της επίσκεψής του στο Λονδίνο καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην Εθνική Φρουρά, ήτοι 
την κατάσταση, το σχέδιο Μετεξέλιξης καθώς και το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Ο Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, ήταν επίσης 
προσκεκλημένος ως ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο 
της DGI (Defense Geospatial Intelligence), με θέμα 
«Delivering Security in SE Mediterranean». 

Το DGI αποτελεί το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο 
στην Ευρώπη, στο οποίο εξετάζεται η πρόοδος και 
η εκμετάλλευση των Γεωχωρικών Πληροφοριών 
(Geo.Intel) και η εμπλοκή τους στη Διαδικασία Λήψης 
Αποφάσεων και τη σχεδίαση των Επιχειρήσεων. 

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Αρχηγός της 
ΕΦ αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ιδιαιτερό-
τητες στον τομέα της ασφάλειας που συναντώνται 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, κα-
θώς και στο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως 
Πυλώνας Σταθερότητας και Ασφάλειας στην πε-
ριοχή. 

Τον Αρχηγό συνόδευαν στις συναντήσεις και τις 
συνομιλίες στο Λονδίνο Επιτελείς του ΓΕΕΦ, ο Ύπα-
τος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λον-
δίνο, Πρέσβης Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης, ο Ακόλου-
θος Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ 
καθώς και ο Ακόλουθος Άμυνας του Ηνωμένου Βα-
σιλείου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των μελών της Ελληνικής Κυπριακής Αδελ-
φότητας και στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου που θα γίνουν την Κυριακή 24 
Φεβρουαρίου 2019 στις 3.30μμ στο οίκημα της Αδελ-
φότητας – Britannia Road, North Finchley, London 
N12 9RU. Τηλ:  020 8445 9999, 020 8445 7070.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
          1.Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενι-

κής Συνέλευσης. 
         2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τα πεπραγμένα της Αδελφότητας  τον 
περασμένο χρόνο. 

         3. Παρουσίαση Ισολογισμού της οικονομικής 
ετήσιας χρήσης και οικονομικής κατάστα-
σης της Αδελφότητας. 

         4. Ερωτήσεις & εισηγήσεις. 
         5. Κτίριο Αδελφότητας. 
         6. Πολιτική επισκόπηση. 
         7. Ψηφίσματα. 
         8. Διάφορα. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.2 του καταστατι-

κού: 
Για την ανάδειξη των εννέα (9) μελών του Διοικη-

τικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 6.2 
(α) του Καταστατικού θα υποβάλλονται γραπτές 
υποψηφιότητες προς τον Πρόεδρο και θα αποστέλ-
λονται με συστημένες επιστολές ή RECORDED DE-
LIVERY  ή θα παραδίδονται ιδιοχείρως και θα πα-
ραλαμβάνονται από αυτόν τουλάχιστον οκτώ (8) 
μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέ-
λευσης. 

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από 
δύο άλλα μέλη της Αδελφότητας που έχουν το δι-
καίωμα ψήφου, κατά την ημέρα της υποβολής της 
υποψηφιότητας και τα οποία θα υπογράφουν την 
υποψηφιότητα. 

Παρακαλούνται τα μέλη που καθυστερούν τις συν-
δρομές του έτους 2018 να τις καταβάλουν μαζί με 
τις συνδρομές του 2019. 

Κόστος ετήσιας συνδρομής:  £10.

Επαφές του Αρχηγού της ΕΦ 
με την παροικία στο Λονδίνο

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Αδελφότητας

Παρουσίαση του νέου CD του πρωτοπρεσβύτε-
ρου των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Λονδίνου 
π. Ιωσήφ Παλιούρα που φέρει τον τίτλο: «Τα άνθη 
του Αιγαίου», σε μορφή παράστασης με την υπο-
γραφή της συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση και τις 
τιμητικές συμμετοχές των ερμηνευτών Ηλία Κλω-
ναρίδη και Σωτήρη Δογάνη. 

Ο π. Ιωσήφ Παλιούρας περνά τη γέφυρα από το 
βόρειο Λονδίνο με «τα άνθη του Αιγαίου» και έρχε-
ται παρέα με καταξιωμένους καλλιτέχνες να πα-
ρουσιάσει τα 14 τραγούδια του νέου του CD «ΤΑ 
ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟ Υ», την Τετάρτη 13η Φεβρουα-
ρίου 2019 στις 6:00 μμ στο cafe Ianos (Σταδίου 44 
Αθήνα) ταξιδεύοντας μας στην παράδοση των αι-
ώνων.  

Με «τρεχαντήρι» τη λογοτεχνική πένα και λυρική 
αφήγηση της συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση, συ-
νοδεία της Πιανίστας Κατερίνας Μεγάλου την δική 
του ερμηνεία, και τις δωρικές φωνές του ανυπέρ-
βλητου Ηλία Κλωναρίδη και του εξαίρετου Σωτήρη 
Δογάνη, με τη συνοδεία σπουδαίων μουσικών: Θε-
ολόγου Μιχελλή στο Βιολί, Στέφανου Δορμπαράκη 
το Κανονάκι, Γιώργου Βεντούρη στο Κοντραμπάσο, 
Κωνσταντίνου Καλατζή στα κρουστά και Δημήτρη 
Βαρελόπουλου στο Λαούτο, σε συνδυασμό προβο-
λής video art θα σεργιανήσει το φιλόμουσο κοινό 
από τον «Σάο στον Ψηλορείτη» με άνθη τραγούδια 
«σπαρμένα στη θάλασσα που ανάμεσα τους έχουν 
την Παναγιά». 

Στον συντονισμό η κ. Στέλλα Βερτινάκη Πολιτι-
κός Επιστήμων- Επικοινωνιολόγος. 

Τον π. Ιωσήφ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Γκούραρος, 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραι-
κός και Διαδικτυακού Περιοδικού ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ και 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ψηφιακών 
Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!

Όπως κάθε χρόνο, τα μέλη του Συνδέσμου Συ-
νταξιούχων Τραπέζης Κύπρου ΗΒ καλωσόρισαν το 
2019 με το καθιερωμένο γεύμα των μελών του που 
έγινε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στο Κυπριακό 
εστιατόριο «Βρυσάκι». 

Είναι ένας καθιερωμένος ετήσιος θεσμός  του 
Συνδέσμου για συνάντηση  των φίλων και συναδέλ-
φων για μια ευχάριστη συγκέντρωση και μια καλή 
ευκαιρία για να βρεθούν και να θυμηθούν παλιές 
ιστορίες από την επαγγελματική τους ζωή αλλά και 
για να ανταλλάξουν ευχές και να ανανεώσουν την 
προσωπική και οικογενειακή φιλία τους. 

Με αυτή την ευκαιρία παρευρέθηκαν πολλά πα-
λαιά αλλά και νέα μέλη. 

Το κόψιμο της βασιλόπιτας έγινε από τον συνά-
δελφο Ανδρέα Κωνσταντίνου –στέλεχος της Τρα-
πέζης στο Λονδίνο από τα πρώτα χρόνια όταν ιδρύ-

θηκε η Τράπεζα με το πρώτο κατάστημα στο Shaf-
tesbury Avenue και μετά στο Margaret Street -  με 
ευχές για ένα καινούργιο χρόνο γεμάτο υγεία. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου εξε-
λέγη το νέο συμβούλιο που θα απαρτίζεται  από 
τους:  

Κλεάνθης  Γ. Κοτσιοφίδης  – Πρόεδρος            
Σπύρος  Κλεάνθους – Αντιπρόεδρος 
Άβιβος  Παπαξάνθου – Ταμίας 
Χέλεν Παντελίδου – Γραμματέας 
Γεώργιος  Νεοκλέους – Μέλος 
Γιάννης  Ηατζιλαμπρή – Μέλος 
Δημήτρης  Αργυρού – Μέλος 
Γιάννης Πάουρος  -  Μέλος 
Ανδρέας Στυλιανού – Μέλος 
Παναγιώτης Πετρή – Μέλος

Αρχαιρεσίες και κοπή Βασιλόπιτας για το 2019
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

Μια ξεχωριστή δίγλωσση ανθολογία ερωτικών 
ποιημάτων (στα ελληνικά και αγγλικά) έρχεται να 
μας παρουσιάσει με τον δικό του ξεχωριστό 
τρόπο, ο ποιητής Άντης Κανάκης. 

Μια έκδσοη με 51 ερωτικά ποιήματα που εκδό-
θηκε το 2004. 

Στην πρώτη έκδοση συμπεριλήφθηκαν 51 ερω-
τικά ποιήματα που επιλέχθηκαν από κοινού από 
τον ποιητή και τον μεταφραστή από 10 ποιητικές 
συλλογές. 

Τα ποιήματά μου, 
αναφέρει ο ποιητής 
Άντης Κανάκης (λο-
γοτεχνικό ψευδώ-
νυμο του Αντρέα 
Κουκουμά) από την 
Αγκαστίνα, ένα κατε-
χόμενο χωριό της 
επαρχίας Αμμοχώ-
στου. 

Τα ποιήματα που 
επιλέχθηκαν αναφέ-
ρονται στην αγάπη, 
την αγάπη σε όλες 
της τις μορφές. Ποι-

ήματα για τις χαρές και το πάθος μιας ζωής γεμά-
της αγάπη. Ποιήματα επίσης για λύπες και τις 
οδύνες που προκλήθηκαν από την απουσία αγα-
πημένων προσώπων ή ακόμη από τον χαμό των 
σπιτιών τους που προκάλεσε η τουρκική εισβολή 
του 1974. 

Ποιήματα με εξαιρετική τεχνική που περιέχουν 
μια πλούσια ευαισθησία. 

Αυτό το ξεχωριστό βιβλίο, αυτά τα ιδιαίτερα 
ποιήματα αγάπης και οδύνης θα τα βρείτε από τα 
βιβλιοπωλεία: 

Βιβλιοπωλείο: MOUFFLON. 
Tηλ. 00357 22 665 155. 
Email: bookshop@moufflon.com.cy 
Bιβλιοπωλείο: ΜΑΜ 
Τηλ. 00357 22 753 536 
Email: mam@mam.com.cy

Ποιήματα αγάπης και οδύνης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρουσίαση νέου CD 
του π. Ιωσήφ Παλιούρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



 11      | Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ MANOR HILL

«Ας θυμηθούμε τον Αριστοτέλη...»

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας Κύπρου στο 
Ελληνικό Σχολείο Μάνορ Χιλλ 

Το Ανεξάρτητο Ελληνικό Σχολείο Μάνορ Χιλλ επι-
σκέφθηκε το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι ο 
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Κώστας Χαμπιαούρης, ως μέρος 
των επισκέψεών του σε παροικιακά ελληνικά σχο-
λεία. 

Η υποδοχή του κ. Υπουργού και της συνοδείας 
του έγινε στην αίθουσα τελετών του σχολείου, όπου 
είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι μαθητές με τους δασκα-
λους τους, μέλη των Σχολικών Επιτροπών Μάνορ 
Χιλλ και Φίνσλεϋ, καθώς και άλλοι γονείς.  

Τον κ. Υπουργό καλωσόρισε ο διευθυντής του 
σχολείου, Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος αναφέρθηκε 
εν συντομία στο έργο και τους στόχους του ελληνικού 
σχολείου, επέδωσε φάκελο με πλήρη ενημερωτικά 
στοιχεία για το Σχολείο και ευχαρίστησε την Κυ-
πριακή Πολιτεία για την πολύμορφη βοήθεια προς 
τα παροικιακά ελληνικά σχολεία. Συνεχάρη δε τον 
Υπουργό για τις τομές που έχει την τόλμη να επιφέρει 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. 

Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, ο κ. Χαμπι-
αούρης είπε ότι το έργο που επιτελείται εδώ στην 
Ομογένεια δεν είναι μόνον εκπαιδευτικό, αλλά και 
εθνικό.  

«...Δεν πρέπει να αποκοπούμε ποτέ από τον 
εθνικό κορμό τόσο ως Έλληνες Κύπριοι όσο και ευ-
ρύτερα ως Έλληνες, πρέπει να κρατήσουμε ψηλά 
τη σημαία, ψηλά τις αρχές και τις αξίες μας. Γιατί εί-
μαστε περήφανοι γι' αυτό που είμαστε, πρώτοι εμείς 
μιλήσαμε για δημοκρατία, για αλληλοσεβασμό, για 
αλληλο-αποδοχή, για ηθική για αρετές, ας θυμη-
θούμε τον Αριστοτέλη...» 

»...Σήμερα έχουμε ακούσει τα παιδιά εδώ και 
ακούσει για την γιορτή των Γραμμάτων. Τους τρείς 
μεγάλους φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος. Είναι 
αυτοί που κατάφεραν να συνδυάσουν την χριστια-
νική διδασκαλία με το μεγαλείο της Αρχαίας Ελληνι-
κής φιλοσοφίας και κατάφεραν να φτιάξουν ένα νέο 
πολιτισμό, να δώσουν μια νέα δυναμική σε αυτό 
τον κόσμο. Και αυτή η δυναμική δεν είναι τίποτα 
άλλο από την ελληνική δύναμη που λέγεται Ελληνι-
κός Πολιτισμός, ότι και να σημαίνει αυτό με τα ήθη 
και έθιμα μας την Ιστορία μας, τις ρίζες μας τις πα-
ραδόσεις μας». 

Στη συνέχεια ο Υπουργός συνεχάρη για το έργο 

όλων, τον διευθυντή του σχολείου, τους δασκάλους, 
τους γονείς που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για 
να μπορέσουν τα παιδιά μας στη μεγάλη παροικιακή 
ομάδα στη Μεγάλη Βρετανία να κρατήσουν άριστα 
συνδεδεμένες τις ρίζες τους με τον ευρύτερο πολιτι-
σμό και την πατρίδα τους Κύπρο και Ελλάδα. 

Τέλος, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι το Υπουργείο 
Παιδείας θα συνεχίσει να στηρίζει τα παροικιακά 
σχολεία και να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες που υπάρχουν και να υπάρξει 
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης.  

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας κ. Πανα-
γιώτης Αντωνίου, ο οποίος είπε πως η Επιτροπή 
του, στο μέτρο που την αφορά, θα συνεργαστεί με 
το Υπουργείο για το καλό της παροικιακής παιδείας. 

Μαθήτριες του σχολείου απήγγειλαν ποίημα για 
τους Τρεις Ιεράρχες και τα Ελληνικά Γράμματα και 
αμέσως μετά ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε τάξεις του 
σχολείου, όπου συνομίλησε με παιδιά και δασκά-
λους.  

Στον κ. Χαμπιαούρη και τη συνοδεία του εδόθησαν 
αναμνηστικά δώρα εκ μέρους του Σχολείου.  

ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ ΚΑΙ ΦΙΝΣΛΕΫ  

Μετά το πέρας της επίσκεψης, οι Επιτροπές Γο-
νέων Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ παρέθεσαν στην τρα-
πεζαρία του σχολείου γεύμα εργασίας. Τόσο ο διευ-
θυντής του Σχολείου όσο και μέλη των Επιτροπών 
έθεσαν στον κ. Υπουργό διάφορα θέματα που απα-
σχολούν την παροικιακή παιδεία.  

Ο κ. Χαμπιαούρης εμφανίστηκε πολύ θετικός στα 
όσα ζητήματα εγέρθηκαν και υποσχέθηκε να τα εξε-
τάσει με προσοχή και θετικό τρόπο. 

Τον κ. Υπουργό συνόδευαν: ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτης 
Αντωνίου, το Μέλος της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
κ. Αλέξανδρος Κουράτος, ο Διευθυντής Δημοτικής 
Εκπαίδευσης κ. Χρίστος Χατζηαθανασίου, η Προ-
ϊσταμένη του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Υποθέσεων κ. Νίκη Παπά Παπαδοπούλου, η λει-
τουργός του Γραφείου του Υπουργού κ. Αγγελική 
Ριαλά και η Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Μαρία Παπα-
λούκα.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Εορτή Τριών Ιεραρχών, βράβευση μαθητών 
και κοπή Βασιλόπιτας

Με επιτυχία στέφθηκε για άλλη μία φορά η Εορτή των 

3ων Ιεραρχών των Παροικιακών Σχολείων του Αγίου Ιωάν-

νου του Βαπτιστού στο Βόρειο Λονδίνο. Η εορτή έλαβε 

χώρα μέσα στον Ιερό Ναό, παρόντων πολλών γονέων και 

κηδεμόνων, της διευθύντριας των Σχολείων Κας Άνδρης 

Καμένου, των εκπαιδευτικών των Σχολείων και φυσικά των 

παιδιών. Ο π.Παύλος ξεκίνησε την εορτή με την προσευχή 

και το απολυτίκιον «Ευλογητός ει Χριστέ…», και, αμέσως 

μετά, τη σκυτάλη έλαβαν οι μαθητές με τους δασκάλους 

τους, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πολύ πλούσιο πρό-

γραμμα. Η εορτή περιείχε παρουσιάσεις με προβολή στην 

οθόνη, ποιήματα και τραγούδια σχετικά με την Εορτή των 

Γραμμάτων και αποσπάσματα από τα σοφά λόγια των 

3ων μας Ιεραρχών. Μετά το πέρας της εορτής, η Κοινότητα 

βράβευσε τους επιτυχόντες μαθητές της στις εξετάσεις 

GCSE και AS της περασμένης χρονιάς και τίμησε ταυτό-

χρονα και τους εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν να οδηγή-

σουν τα παιδιά των Σχολείων μας στις εξετάσεις καθώς και 

όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο εξεταστικό 

μας κέντρο. Ο π.Παύλος ευλόγησε και έκοψε την Βασιλό-

πιτα των Σχολείων και αμέσως μετά, μαζί με την διευθύντρια 

Κα Καμένου, πραγματοποίησαν την ετήσια κλήρωση της 

λαχειοφόρου αγοράς από όπου και δόθηκαν αρκετά και 

πλούσια δώρα. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχα-

ριστήσουμε όλους όσοι προσέφεραν χρήματα για την 

αγορά λαχείων αλλά και ως δωρεά στα Σχολεία μας, καθώς 

όλους όσοι προσέφεραν δώρα για την κλήρωση. Η στήριξή 

σας είναι απαραίτητη και εξαιρετικά σημαντική για ολόκληρη 

την Παροικία. Παρακάτω ακολουθούν τα νούμερα των λα-

χείων με τα δώρα που κέρδισαν και παρακαλούμε όσους 

δεν τα παρέλαβαν, να επικοινωνήσουν με τον π. Παύλο 

για να τα παραλάβουν.

01. TV 19”-24” / Τηλεόραση 19”-24”......2409 

02. Gold Ring / Χρυσό Δακτυλίδι ..........2300 

03. Gold Ring / Χρυσό Δακτυλίδι ..........3177 

04. Zumba Lesson / Μάθημα Zumba ...0574 

05. Women’s Purse / Πορτοφόλι ...........0100 

06. Pendant Cross / Σταυρός Λαιμού ....3063 

07. Microwavable Gloves / Γάντια .........0296 

08. Greek Book / Ελληνικό Βιβλίο .........0509 

09. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....0519 

10. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....0721 

11. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....3315 

12. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....0502 

13. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....2105 

14. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....3078 

15. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....0510 

16. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....3411 

17. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....0518 

18. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....1288 

19. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....0775 

20. Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....2471 

21 Bottle of Wine / Μπουκάλι Κρασί ....3453
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ «30» 
ΚΑΙ ΟΙ «ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΡΕΣ» ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ  
Το δράμα και η αθωότητα της Κύ-

πρου στο σινεμά ART HOUSE Crouch 
End.  Προβολές 22,23,24 & 28 Μαρ-
τίου 2019.  

Η ταινία μικρού μήκους «30» και το 
δημιουργικό βραβευμένο ντοκιμα-
ντέρ «Πολυαγαπημένες μέρες»  σκη-
νοθεσίας Κωνσταντίνου Πατσαλίδη, 
σε σενάριο και παραγωγή του Γιώρ-
γου Αβραάμ, ταξιδεύουν στο Λον-
δίνο για προβολές στο σινεμά Art 
House Crouch End. Μια πολύ σημα-
ντική επιτυχία για την παραγωγή, 
τους συμπαραγωγούς και τους χο-
ρηγούς του «30» και του ντοκιμαντέρ 

«Πολυαγαπημένες μέρες».  
Η ταινία μικρού μήκους «30», διάρ-

κειας 15 λεπτών, είναι εμπνευσμένη 
από πραγματικά γεγονότα που συνέ-
βησαν κατά την τουρκική εισβολή. 
Πρόκειται για μία συγκλονιστική ιστο-
ρία η οποία στηρίζεται σε τρεις κε-
ντρικούς πυλώνες, την απώλεια, την 
προσμονή και την ελπίδα. Μία συ-
γκλονιστική ιστορία η οποία φωτίζει 
μία πτυχή του δράματος της Κύπρου, 
τους αγνοούμενους.  

Οι «Πολυαγαπημένες μέρες», διάρ-
κειας 75 λεπτών, αναδεικνύουν «μια 
εποχή αθωότητας, όταν το 1970 το 
Χόλλυγουντ πήγε στην Κύπρο, για να 
γυρίσει ταινία στο χωριό Κάρμι. 

*Η προβολή αρχίζει με την ταινία 

μικρού μήκους «30» και συνεχίζει με 
τις «Πολυαγαπημένες μέρες».  

Walking through the Landscapes 
of Marina Adams  

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα 
Πέμπτη, στις 7 το βράδυ, στο Ελλη-
νικό Κέντρο θα γίνει διάλεξη και σύ-
ντομη παρουσίαση με θέμα την Μα-
ρίνα  Adams η οποία θα μας 
ταξιδέψει στο φανταστικό χώρο της 
σχεδιάστριας.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο  02074875060 ή 
Email: press@helleniccentre.org 

Το Ελληνικό Κέντρο βρίσκεται στη 
διεύθυνση  16-18 Paddington Street, 
Marylebone, London W1U 5AS.  

Φαίδρα -1  
Είναι το νέο έργο της θεατρικής 

ομάδας Persona Theatre Company, με 
βάση την Αθήνα, το οποίο έχει γρά-
ψει και σκηνοθετήσει η Άννα Σιδη-
ροπούλου και το οποίο θα παρουσια-
στεί στο Λονδίνο από τη Δευτέρα 
18/2 έως το Σάββατο 23/2 στο Τristan 
Bates Theatre, 1A Tower St, Covent Gar-
den, WC2H 9NP, London.  

Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 7.45 
το βράδυ και οι απογευματινές στις 
3μμ Τετάρτη, Παρασκευή και Σάβ-
βατο. Εισιτήρια: £12 και £10. 

Περισσότερες πληροφορίες από 
την ιστοσελίδα www.tristanbatesthea-
tre.co.uk/whats-on/phaedra-i ή από το 
τηλέφωνο 020 3841 6601. 

 
“Arthur’s Seat”   
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Μια 

εκθαμβωτική επίδειξη ταλέντου και 
χαρισματικής παρουσίας. Η Δήμητρα 
Μπάρλα σε μια επιτυχημένη παρου-
σία στον καινούριο της μονόλογο 
“Arthur’s Seat”.  Η υπάλληλος του Βε-
στιαρίου προσκαλεί το κοινό σ’ένα 
ταξίδι στα μυστικά του περίφημου 
εθνικού μουσείου Wallace Collection 
και του επαγγέλματός της, που δεν 
είναι άλλο από τη σπουδή της ανθρώ-
πινης φύσης. Μέσα από ευαίσθητες 
ιστορίες γεμάτες χιούμορ, τα εκθέ-
ματα ζωντανεύουν και οι επισκέπτες 
παίρνουν μυθικές διαστάσεις... 

Εισιτήρια £10 και concessions £8.

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνει ότι η ετήσια χοροεσπερίδα της 
θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2019 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Erlham Grove. 

Σε αυτήν θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Δρ.Μαρίνος Σιζόπουλος. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 
στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 

και κ. Γιώργο Κουττούκη 07949211155

Κοπή Βασιλόπιτας με τη σκέψη στραμμένη στην πατρίδα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, σε πολυτελή αίθουσα στο 
Covent δόθηκε απογευματινό τσάι και έγινε η κοπή της πίτας 
της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας. 

Την κοπή της πίτας ευλόγησε ο επίτιμος πρόεδρος της εται-
ρείας π. Αναστάσιος Σαλαπάτας. 

Στην κατάμεστη αίθουσα απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόξενος 
της Ελλάδας κ. Α. Ρίζος. 

Η πρόεδρος της Εταιρείας Δρ Λένα Μάρκου και σύσσωμο το 
ΔΣ. ευχήθηκαν στα μέλη και τους φίλους της εταιρείας υγεία και 
ό,τι έκαστος ποθεί.  

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης 
σας προκαλεί 

στην παρουσίαση 
του βιβλίου 

του Λεωνίδα Λεωνίδου   

ΕΠΤΑΚΩΜΗ – ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ   

Ομιλήτρια: 

Μαρία Παπαλούκα 

(Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

Ύπατης Αρμοστείας, 

Προϊσταμένη της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής)  
Ο συγγραφέας 
θα παρουσιάσει 

οπτικοακουστικό υλικό 
από την πολυετή έρευνά του 

για το θέμα.  
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 

7:30 μ.μ.   

Οίκημα Αδελφότητας, Britannia 

Centre, Britannia Rd, London 

N12 9RU 

Tηλ: 020 8445 9999.   

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές και οι δάσκαλοι του 
Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Αγίου Νικολάου, τίμησαν τους Τρεις  
Ιεράρχες στον ομώνυμο Ιερό Ναό. 

Στην εκδήλωση τιμής για τους Τρεις θαυμαστούς Διδασκάλους που 
με το έργο τους τίμησαν και καταξίωσαν την Παιδεία και τα Ελληνικά 
Γράμματα παρέστησαν πλήθος γονέων, ο Αιδεσιμότατος π. Σταύρος, 
ο Συντονιστής της Εκπαίδευσης της Πρεσβείας στο Λονδίνο, κ. Γεώρ-
γιος Κόσυβας, ο πρώην Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Υπάτης Αρμο-
στείας της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Μιχάλης Κασιής, ο Πρόεδρος της 
Σχολικής επιτροπής κ. Ηλίας Ντινένης και η Προϊσταμένη του Ελληνικού 
Νηπιαγωγείου κ. Αναστασία Μισιρλή  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από την κ.Ελευθερία Ξενοφώ-
ντος, Διευθύντρια του σχολείου και στη συνέχεια η μαθήτρια της Ε΄ τά-
ξης Κατερίνα Μπάδη απήγγειλε το ποίημα του Κ.Παλαμά «Στο Δά-
σκαλο» αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό και τον ουσιαστικό ρόλο του 
δασκάλου. Ακολούθησε ομιλία από την εκπαιδευτικό κ. Ιωάννα Μπα-
κανδρέα και η γιορτή συνεχίστηκε με την απαγγελία ποιημάτων από 
τους μαθητές της Α΄ και Γ΄ τάξης. Οι μαθητές της Ε΄& Στ΄τάξης μετέφε-
ραν αυτούσια σοφά αποφθέγματα των Τριών Ιεραρχών ενώ την εκ-
δήλωση πλαισίωσε η χορωδία του σχολείου, την οποία διηύθυνε ο 
κ. Νεκτάριος Καζίλας. 

Μετά το πέρας της εορτής οι μαθητές, οι οποίοι αρίστευσαν κατά το 
σχολικό έτος 2017-2018 στις εξετάσεις των επιπέδων GCSE, AS/A 
LEVEL αλλά και Ελληνομάθειας παρέλαβαν τα πιστοποιητικά τους  
από το Συντονιστή της Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Κόσυβα και τον κ. Μι-
χάλη Κασιή. 

Ιωάννα Μπακανδρέα

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών στο Acton
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας, τελεί την 
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 το ετήσιο μνημόσυvο του Σταυραετού του 
Μαχαιρά και υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 11.30 πμ, στην 
εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλωv Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 
Herts AL9 6NG.  

Θεωρούμε καθήκον μας να τιμούμε την μνήμη αυτώv που θυσιάστηκαv 
για μια ελεύθερη Κύπρο.  

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. Για περισσότερες πληροφορίες 
και καταθέσεις στεφάνων μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 07723 069879.  

Σώτος Πολιτάκης 
Πρόεδρος ΕΣΕΚΑ

Σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 
από την Κυπριακή Εστία Λονδίνου το κόψιμο της 
βασιλόπιτας στην αίθουσα της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και με 
την οικογένεια του ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμο-
στής, κ. Νικόλας Μανώλης, ο οποίος απηύθυνε χαι-
ρετισμό στους παρευρισκόμενους και ακολούθως 
έκοψε τη βασιλόπιτα. 

Η πρόεδρος της Κυπριακής Εστίας Λονδίνου, 
κ. Ελένη Χατζηφάνη, αναφέρθηκε περιληπτικά στις 
δραστηριότητες του χρόνου που πέρασε κι ευχή-
θηκε σε όλους καλή χρονιά κι εξεύρεση μιας δί-
καιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού που να 
οδηγήσει στην επανένωση της νήσου. 

Οι συνδαιτημόνες απόλαυσαν ωραίο φαγητό και 
χάρηκαν το ευχάριστο συναπάντημα τους.

Με ευχές για επίλυση 
του Κυπριακού

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 
Ηνωμένου Βασιλείου 

διοργανώνει 
Διαγωνισμό Ταβλιού 

στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο στο Wood Green, 

το Σάββατο 9/2/2019.  
Συμμετοχή: £12 με 

σουβλάκια και αναψυκτικό.  
Έπαθλα θα πάρουν 

ο πρώτος και ο δεύτερος 
νικητής του τουρνουά.   

Για συμμετοχές:  
Χριστάκης Νεοφύτου 

02087231925  
Ανδρέας Καρσεράς 

07951267346

Ολόκληρη η παροικία ευπρόσδεκτη στη χοροεσπερίδα του ΣΕΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γονέων οργανώνει την ετήσια χοροε-
σπερίδα του, την Κυριακή 17 Μαρτίου στο Grand Palace, 242 
High Road, Wood Green, N22 8JX, με την ορχήστρα «Αματέος». 

Είσοδος: £35 και για τα παιδιά £20. Για πληροφορίες και κρα-
τήσεις: 020 8889 1872. 

Στη χοροεσπερίδα θα χορέψουν τα χορευτικά συγκροτήματα 
όλων των σχολείων του Συλλόγου. Θα παρουσιάσουν όλους τους 
ελληνικούς και κυπριακούς χορούς. Επίσης, θα κυκλοφορήσει 
λαχείο με πολλά, αξιόλογα δώρα που πρόσφεραν επιχειρηματίες 
γονείς - μέλη και φίλοι του Συλλόγου. 

Ολόκληρη η παροικία είναι ευπρόσδεκτη.  
Αντώνης Αντωνιάδης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ  
HIGH COMMISSION OF 

THE REPUBLIC OF CYPRUS 
CULTURAL SECTION 

  
Το Πολιτιστικό-Μορφωτικό Τμήμα 

της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου Η.Β. 
και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

του King’s College London σας προσκαλούν 
στη διάλεξη  

Σκηνοθετώντας τους Αρχαίους Κλασικούς 
στον 21ο Αιώνα:  

Διασκευή, Επικαιροποίηση 
και η Ηθική της Σκηνοθεσίας  

με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Αύρα Σιδηροπούλου  

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
7:00 μ.μ.  

Nash Lecture Theatre 
King’s College  

Strand 
London WC2R 2LS  

Υπό την αιγίδα του Εξοχότατου 
Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στο Η.Β.,  

κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη  
Για πληροφορίες και κρατήσεις 

στην ιστοσελίδα:  
www.culturalchc.co.uk
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«Σύμβολο ειρήνης και ελπίδας»
Η

 απλή γλώσσα, τα πολλά παραδεί-
γματα, οι διευκρινίσεις, μαζί με τις 
φωτεινές διαφάνειες, εκαναν τη 

διάλεξη «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη 
σύγχρονη κοινωνία: Αρχιτεκτονική και 
λειτουργική προσέγγιση του Κέντρου 
Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος 
Ιωάννου του Πανεπιστημίου Κύπρου» 
που έδωσαν η Έλενα Διομήδη-Παρ-
πούνα, Αν. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης 
και ο Φίλιππος Ιωάννου Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Κύπρου), μια 
από τις πιο ενημερωτικές και ενδιαφέ-
ρουσες διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου που δόθηκαν στην Ελληνική 
Κυπριακή Αδελφότητα. 

Στη διάλεξή της η Ελενα Διομήδη Παρ-
πούνα, είπε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανε-
πιστημίου Κύπρου άρχισε να λειτουργεί 
και να αναπτύσσεται, με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το 1992. Καλύπτει σήμερα τις 
πληροφοριακές ανάγκες 8 Σχολών, 23 
ακαδημαϊκών τμημάτων και διαφόρων 
ανεξάρτητων ερευνητικών μονάδων. 
Πέραν της υποστήριξης που παρέχει 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα, είναι 
προσβάσιμη και παρέχει διαχρονικά τις 
υπηρεσίες της, προς όλο το κοινό της Κύ-
πρου, είτε στους χώρους της, είτε και δια-
δικτυακά, αξιοποιώντας σε μεγάλο 
βαθμό τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Ελλείψει άλλων μεγάλων βιβλιοθηκών 
στην Κύπρο, η ΒΙΒ του ΠΚ έχει αποκτή-
σει ένα ρόλο σημαντικά μεγαλύτερο από 
τον αμιγώς ακαδημαϊκό της ρόλο. Αυτός 
είναι και ο λόγος που πολλά σημαντικά 
αρχεία του τόπου καταλήγουν σταδιακά 
στη ΒΙΒ του ΠΚ, ως το καταλληλότερο 
μέρος για φύλαξη και ανάδειξή τους. 
Αυτή η εξέλιξη, καθιστά ακόμη πιο σημα-
ντική τη βιβλιοθήκη προς αξιοποίηση του 
μεγάλου όγκου υλικού που διαθέτει για 
την ιστορία και τον πολιτισμό, ενώ η 
άμεση πρόσβαση σε αυτό αποκτά στις 
μέρες μας καθοριστική σημασία, αναδει-
κνύοντας και τη βιβλιοθήκη ως άκρως 
υποβοηθητικό μέσο στη διαδικασία μά-
θησης, έρευνας και συνεχούς επιστημο-
νικής πληροφόρησης. 

Στην 25χρονη και πλέον λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης έχει παρατηρηθεί μια θεα-
ματική αύξηση περιεχομένου, η οποία 
έγινε εφικτή με την γενναιόδωρη οικονο-
μική στήριξη του κράτους προς το πρώτο 
δημόσιο πανεπιστήμιο του τόπου. Η πο-

λιτεία επένδυσε με στρατηγικό όραμα σε 
αυτό, για να μπορούμε σήμερα να μι-
λάμε, πρώτον, για ένα από τα καλύτερα 
νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως, και δεύ-
τερο, για μία από το τις καλύτερες ακα-
δημαϊκές βιβλιοθήκες στον ελληνικό και 
ευρωπαϊκό χώρο. 

Με την εξασφάλιση αρχείων της σύγ-
χρονης κυπριακής Ιστορίας, η βιβλιο-
θήκη καθίσταται πηγή που μπορεί να 
συνδέσει μέσω της τεχνολογίας τις ρίζες 
του τόπου μας με τον απανταχού κυ-
πριακό ελληνισμό. Επιδιώκεται η κάθε 
μορφής διασύνδεση και συνεργασία με 
την κυπριακή ομογένεια, με σκοπό τη  
διάσωση και διάδοση των εμπειριών των 
ομογενών μας στις δεύτερες τους πατρί-
δες. 

Η βιβλιοθήκη έχει επί σειρά ετών δια-
δραματίσει καθοδηγητικό ρόλο σε κάθε 
ιδιωτική και δημόσια πρωτοβουλία για 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των βιβλιο-
θηκών της Κύπρου και ιδιαίτερα, την 
πρόσφατη ίδρυση της Κοινοπραξίας Κυ-
πριακών Βιβλιοθηκών, ως μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα σύμπραξη δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα. Κύριο στόχο έχει την 
κοινή δράση των ακαδημαϊκών βιβλιοθη-
κών της Κύπρου για προμήθεια ηλεκτρο-
νικών πηγών πληροφόρησης, καθώς και 
για γενικότερη ενίσχυση όλων των βι-

βλιοθηκών σε θέματα τεχνολογικής υπο-
δομής, οργάνωσης, παροχής 
υπηρεσιών κ.ά. Ιδρυτικά μέλη της Κοινο-
πραξίας αποτελούν τα τρία δημόσια και 
τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύ-
πρου.  

Η πλούσια συλλογή της βιβλιοθήκης 
περιλαμβάνει σήμερα 550.000 τόμους βι-
βλίων και περιοδικών (όλα μέχρι πρό-
σφατα διάσπαρτα σε 5 διαφορετικούς 
χώρους στέγασης) 450.000 τουλάχιστον 
ηλεκτρονικά βιβλία, 160 επιστημονικές 
βάσεις δεδομένων, αμέτρητα επιστημο-
νικά περιοδικά/άρθρα, καθώς και πλήθος 
ψηφιακών εγγράφων. 

Το νέο κτήριο του Κέντρου Πληροφό-
ρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 
ήρθε σήμερα να καλύψει τη στέγαση της 
βιβλιοθήκης σε ένα ενιαίο υπερσύγχρονο 
χώρο-σύμβολο εκτίμησης της γνώσης 
και των γραμμάτων, καθώς και της αγά-
πης για τους ευεργέτες που το οραματί-
στηκαν.  

Βασικό μέλημα και προτεραιότητα 
κατά το σχεδιασμό του αποτέλεσε η κά-
λυψη των αναγκών κάθε επισκέπτη, εξ’ 

ου και η συστέγαση της βιβλιοθήκης με 
τις υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης 
του ΠΚ, δημιουργώντας το Κέντρο Πλη-
ροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν-
νου». 

Έχοντας ήδη βιώσει τις πρώτες ιστορι-
κές ώρες λειτουργίας της, από τον περα-
σμένο Δεκέμβριο που έγιναν τα εγκαίνιά 
της, μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι 
όλες, οι κατά τα άλλα αναμενόμενες δυ-
σκολίες και προκλήσεις ενός τέτοιου πο-
λυσύνθετου έργου, άξιζαν τον κόπο και 
ότι η λειτουργική του επιτυχία είναι αντι-
ληπτή και παραδεκτή σε μεγάλο βαθμό 
από όλους. Όραμα των υπευθύνων είναι 
όπως η βιβλιοθήκη καταστεί πόλος έλξης 
για όλο τον φιλομαθή πληθυσμό της Κύ-
πρου, αλλά και ένα ισχυρό σημείο ανα-
φοράς για τη μόρφωση, τη δημιουργική 
ενημέρωση, και τη ψυχαγωγία των νέων.  

Τέλος η κα Παρπούνα εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη όλων προς την οικογένεια 
των μεγάλων ευεργετών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, της Έλλης και του Στέλιου 
Ιωάννου, καθώς και προς τους άξιους 
συνεχιστές του έργου τους, τα παιδιά 
τους Δάκη και Σύλβια Ιωάννου. Ευχαρι-
στίες εξέφρασε επίσης σε όλους όσοι συ-
νέβαλαν έμμεσα ή εργάστηκαν άοκνα για 
την ολοκλήρωση και λειτουργία του κτη-
ρίου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιο-

θήκη «Στέλιος Ιωάννου» . 
Ο αρχιτέκτονας, μηχανικός των Τεχνι-

κών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Φίλιππος Ιωάννου, μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε με συντομία στα κύρια ζητή-
ματα, τα προβλήματα και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποί-
ηση αυτού του εμβληματικού έργου, Βι-
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Πολύτιμος 
αρωγός στην πραγματοποίησή του, είπε,  
ήταν η σημαντικότατη συνεισφο-
ρά/δωρεά ύψους €8.000.000 από την 
αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του 
συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020». Η μικρή μας πατρίδα 
Κύπρος μπορεί σήμερα να υπερηφα-
νεύεται, γιατί το έργο αυτό την καθιστά 
πολιτισμικά σημαντική και ισάξια με 
άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες. 

«Η μικρή μας Κύπρος με την επι-
τυχή ολοκλήρωση του Κέντρου Πλη-
ροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου»,  μπήκε στον παγκόσμιο 
χάρτη των χωρών με αξιόλογα αρχι-
τεκτονήματα,  ενώ στην απέναντι κα-
τεχόμενη πλευρά,  στη δική μας Μια 
Μηλιά, οι κατοχικές δυνάμεις εγκαι-
νιάζουν το Χαλά Σουλτάν, το μεγαλύ-
τερο τζαμί των κατεχομένων, ένα 
κτίσμα συνυφασμένο με τις επεκτατι-
κές βλέψεις της Τουρκίας και την ισ-
λαμοποίηση των κατεχόμενων. 

Εμείς αντίθετα, στην ελεύθερη 
Κύπρο, κτίζουμε και παραδίδουμε 
στις μελλοντικές γενιές, χώρους για 
έρευνα και γνώσεις, σύγχρονο πολι-
τισμό και μηνύματα, ειρήνης, ελπίδας 
και αισιοδοξίας», είπε μεταξύ άλλων. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Έλενα 
Διομήδη Παρπούνα και ο Φίλιππος 
Ιωάννου έδωσαν στο Γραμματέα Ανδρέα 
Καραολή Παλαίτυπα της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη βιβλιο-
θήκη της Αδελφότητας.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Ε/κ ποιητάρηδες του Ηνωμένου Βασιλείου ΜΕΡΟΣ Α
 
 

 
 
 

Οι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι μετανά-
στευσαν, και μάλιστα σε μεγάλους αριθ-
μούς σχετικά με τον πληθυσμό της 
Κύπρου, κι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (την Αγγλία, την Σκω-
τία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία) 
είχαν μεταφέρει μαζί τους, εκτός των 
άλλων, και τα παραδοσιακά ποιητικά δη-
μιουργήματα, τα γνωστά ως ποιητάρικα, 
γραμμένα όλα στο Ελληνοκυπριακό 
γλωσσικό ιδίωμα. Και τούτο, όταν μάλι-
στα σκεφτούμε ότι η πλειονότητά τους 
είχε αγροτική κι εργατική προέλευση, 
αλλά και μόρφωση το πολύ μερικών τά-
ξεων του Δημοτικού Σχολείου. Εξάλλου, 
μερικοί από αυτούς προέρχονταν και 
από φημισμένα, για την ποιητάρικη πα-
ραγωγή τους, χωριά της Κύπρου και 
ήταν συνεπώς προετοιμασμένοι να επι-
δείξουν τις όποιες ποιητικές τους ικανό-
τητες στους υπόλοιπους μετανάστες 
συμπατριώτες τους. Ταυτόχρονα δε, τις 
ποιητικές τους συνθέσεις. Στην προκει-
μένη περίπτωση, όμως, περιοριζόμαστε 
μόνο σε όσους κατατάσσουμε στην κα-

τηγορία των ποιητάρηδων και των λαϊκό-
τροπων ποιητών. Άλλωστε, οι λαϊκότρο-
ποι αυτοί στιχουργοί όχι μόνο μπορούν 
να κινηθούν άνετα στο γλωσσικό αυτό 
ιδίωμα, αλλά κι εμμένουν σ’ αυτό πεισμα-
τικά, ακριβώς επειδή και αυτό αποτελεί, 
αναντίρρητα, μέρος των πατρογονικών 
παραδόσεων, τις οποίες μετέφεραν είτε 
οι ίδιοι είτε ως επί το πλείστον το άμεσο 
περιβάλλον τους. Τα δε στιχουργήματά 
τους, όσο απλοϊκά και αν ήταν πολλές 
φορές, τα απάγγελναν σε περιπτώσεις 
ευθυμίας και διασκεδάσεων, είτε οι πιο 
τολμηροί και φιλόδοξοι τα δημοσίευαν, 
όπως γίνεται και στις μέρες μας, στον ε/κ 
Τύπο της παροικίας μας.  

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί εδώ ότι 
ακόμη και παιδιά της δεύτερης, της τρίτης 
και της τέταρτης γενεάς ε/κ μεταναστών 
μιλούν και συνεννοούνται πολύ πιο άνετα 
στο παραδοσιακό γλωσσικό ιδίωμα των 
γονιών και των παππούδων και γιαγιά-
δων τους παρά στην πανελλήνια Ελλη-
νική γλώσσα, την οποία διδάσκονται 
όταν φοιτούν στα Ελληνικά Σχολεία της 
Ομογένειας. Για το θέμα, λοιπόν, της πα-
ρούσας μελέτης μας θεωρούμε επιβε-
βλημένο ν’ αναφερθούμε και σε μερικές 
λαϊκότροπες ποιητικές συνθέσεις Ε/κ του 
ΗΒ. Και τούτο επειδή πιστεύουμε ότι από 
τα ποιήματα αυτά, οποιανδήποτε ποι-
ητική αξία και αν έχουν, αρυόμαστε αξιό-
λογες πληροφορίες είτε όσον αφορά 
τους πραγματικούς λόγους, για τους 
οποίους μετανάστευσαν από την Κύπρο, 

είτε και για υποτιθέμενα αποτελέσματα 
της μετανάστευσης στην ζωή των ιδίων 
και της γενέτειράς τους. 

Στο ΗΒ, όπως ασφαλώς όλοι γνωρί-
ζουμε, λόγω ακριβώς της σχετικά μακρο-
χρόνιας κατοχής της Κύπρου από τους 
Άγγλους (1878-1960) και των βελτιωμέ-
νων, σε σύγκριση με την Τουρκοκρατία, 
ταξιδιωτικών συνθηκών, μετανάστευσαν 
κι εγκαταστάθηκαν μόνιμα οι πλείστοι 
απόδημοι Κύπριοι. Ένας, μάλιστα, αξιό-
λογος αριθμός από αυτούς όχι μόνο βελ-
τίωσε σημαντικά την οικονομική του 
κατάσταση, αλλά κι απέκτησε κάποτε μια 
τόσο αξιόλογη περιουσία, ώστε δικαιολο-
γημένα πια να επιζητά την επένδυση, με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, των κεφα-
λαίων του σε ξενοδοχειακές, προπάντων 
δε και σε μεγάλες οικιστικές επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες. Παράλληλα, όμως 
χωρίς να αποφεύγει, αλλά αντίθετα να 
επιδιώκει με ζέση και πραγματικό ενδια-
φέρον, την ανάμειξή του και στον καθαρά 
πνευματικό-επιστημονικό-καλλιτεχνικό 
τομέα, όπου οι επιτυχίες των μεταναστών 
αυτών δεν είναι καθόλου καταφρονητέες. 
Οπότε και βρίσκουμε διακεκριμένους για-
τρούς, δικηγόρους, αρχιτέκτονες, λογι-
στές, καθηγητές και δασκάλους 
Ελληνοκυπριακής καταγωγής σε όλες 
γενικά τις βαθμίδες της ζωής της χώρας 
φιλοξενίας και τελικά μόνιμης εγκατάστα-
σης είτε των ίδιων, είτε κυρίως των απο-
γόνων τους. 

Το σημείο, όμως, που ενδιαφέρει εμάς 

εδώ είναι η έκδοση και κυκλοφορία Ελ-
ληνικών εφημερίδων, περιοδικών και γε-
νικά μέσων μαζικής ενημέρωσης της 
Ομογένειας που ζει και προοδεύει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Και τούτο, επειδή με 
τα μέσα αυτά δόθηκε η ευκαιρία σε μετα-
νάστες, οι οποίοι είχαν κάποια ποιητική ή 
μάλλον ποιητάρικη ικανότητα, να χρησι-
μοποιήσουν τον έντεχνο λόγο ως μέσο 
έκφρασης των συναισθημάτων τους στο 
καυτό και, πάντοτε για τους μετανάστες, 
επίκαιρο θέμα της μόνιμής τους «καταδί-
κης» ή «κακής μοίρας» να υποχρεωθούν 
να ζήσουν και ίσως να πεθάνουν μακριά 
από την γενέτειρά τους. Το δε συναί-
σθημα, μάλιστα, αυτό είχε καταστεί 
ακόμη πιο οξύ και οπωσδήποτε τραυμα-
τικό μετά την αναγκαστική, βίαιη κι εγκλη-
ματική εκρίζωση χιλιάδων Ε/κ από τις 
πατρογονικές τους εστίες λόγω της πα-
ράνομης Τουρκικής εισβολής και της ήδη 
μακροχρόνιας κατοχής μεγάλου μέρους 
της Κυπριακής γης από τα στρατεύματα 
των επήλυδων Τούρκων. 

Όπως, ασφαλώς, θα δούμε στα λαϊκό-
τροπα αυτά ποιήματα, το κατ’ εξοχήν, 
αλλά όχι και το μοναδικά γνώρισμά τους 
είναι η νοσταλγία της μακρινής πατρίδας 
του μετανάστη και ο ασίγαστος πόθος 
του για επιστροφή στα πατρογονικά του 
χώματα. Ο δε πόθος, μάλιστα, αυτός 
λαμβάνει τραγικές διαστάσεις όταν η με-
τανάστευση υπήρξε το αποτέλεσμα του 
βίαιου ξεριζωμού και της αναγκαστικής 
και, για πολλούς, μόνιμης πια προσφυ-

γοποίησής τους μετά την τουρκική ει-
σβολή του 1974. Γιατί, κακά τα ψέματα, 
εάν οι Τούρκοι δεν πειθαναγκαστούν από 
τους ισχυρούς της γης να εγκαταλείψουν 
τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, τότε 
οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες θα έχουν 
και αυτοί την ίδια πικρή μοίρα, την οποία 
είχε και οι Μικρασιάτες Έλληνες. Και 
αυτήν την διαπίστωση την γνωρίζουν κα-
λύτερα από όλους οι ίδιοι οι πρόσφυγες. 
Οι οποίοι, όμως, δεν θα πρέπει ποτέ είτε 
να λησμονήσουν τα πατρογονικά τους 
εδάφη είτε, πολύ περισσότερο, να παύ-
σουν να αγωνίζονται πάση θυσία να τα 
επανακτήσουν. Και αυτό είναι ακριβώς 
και το μεγάλο δίδαγμα που παίρνουμε 
από τα παραδοσιακά μας τραγούδια και 
τα διαχρονικά παραδείγματα των αγώ-
νων και των αυτοθυσιών των πρωταγω-
νιστών τους. Οι οποίοι προτιμούσαν τον 
βίαιο θάνατο από την εξευτελιστική υπο-
δούλωση στην αδράνεια και την άνευ 
όρων συνθηκολόγηση.   

Μέσα, πάντως, από τα λαϊκότροπα 
αυτά ποιητικά δημιουργήματα διακρίνει, 
επίσης, κανείς τους πραγματικούς λό-
γους, για τους οποίους η κυπριακή μετα-
νάστευση είχε πάρει τις τόσο μεγάλες 
διαστάσεις, οι οποίες κι απετέλεσαν την 
ακατάσχετη πληθυσμιακή αιμορραγία 
της Κύπρου... 

 
Η συνέχεια 

στην επόμενη έκδοση της «Π»

του 

Χάρη Μεττή
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Του Στέφανου Στεφάνου* 
 

Είτε δεν γνώριζε είτε έλεγε ψέματα ο Πρόεδρος, όταν δήλωνε πως 
«η Κύπρος έχει τα αυστηρότερα κριτήρια από τις είκοσι χώρες που 
παραχωρούν διαβατήρια». Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο, ένα είναι 
το γεγονός: Ο Πρόεδρος παραπλάνησε την κοινή γνώμη. 

Και για να είναι βέβαιος ότι κανένας δεν θα του απευθύνει ξανά το 
ενοχλητικό ερώτημα για τα λεγόμενα «χρυσά 
διαβατήρια», χρησιμοποίησε το γνωστό κα-
ταφύγιο των πατριωτικών κορώνων: τα έβαλε 
με τους Ευρωπαίους κατηγορώντας τους για 
σκοπιμότητες και δύο μέτρα και σταθμά. 
Άσχετο βέβαια αν αυτή που κατηγορεί την Κύ-
προ είναι η Κομισιόν σε έκθεσή της. Σημει-
ώνουμε βεβαίως και το γεγονός ότι παρόμοιες 
επισημάνσεις έγιναν τόσο από τον ΟΟΣΑ όσο 
και από τη Διεθνή Διαφάνεια. 

Εμφανής η μετακίνηση του Προέδρου από 
το 2013, όταν διεκδικούσε την προεδρία του 
κράτους και είχε λύσεις για όλα. Τότε έλεγε ότι 
οι Ευρωπαίοι ήταν φίλοι του. Σήμερα δηλώνει 
ότι έχουν σκοπιμότητες και ακολουθούν πολι-
τικές δύο μέτρων και σταθμών. Περί τούτου 
καμία αμφιβολία, Πρόεδρε, αλλά για να αντιμετωπίσετε αυτή τη συ-
μπεριφορά των Ευρωπαίων επιβάλλεται να έχετε αξιοπιστία. Και η 
αξιοπιστία δεν οικοδομείται με το να υποστηρίζετε πράγματα που δεν 
ανταποκρίνονται στην αλήθεια. 

Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο τρία κράτη, συμπεριλαμβανομένης 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν προγράμματα παραχώρησης 
διαβατηρίων στη βάση επενδύσεων. Οι υπόλοιπες χώρες στις οποίες 
αναφέρθηκε ο κύριος Αναστασιάδης έχουν προγράμματα παραχώρη-
σης υπηκοότητας μετά από μόνιμη διαμονή στη χώρα. Η Βουλγαρία 
μάλιστα εξήγγειλε ότι θα τερματίσει αυτή την πολιτική. Είναι ένα ζήτημα, 
λοιπόν, πώς θα πεισθούν οι Ευρωπαίοι να μη μας κάνουν πρόβλημα, 
όταν συσχετίζουν το θέμα με τη διαπλοκή, τη διαφθορά και το ξέπλυμα 
χρήματος. Πολύ περισσότερο που το δικηγορικό γραφείο που φέρει 
το επώνυμο του Προέδρου εμπλέκεται στην έκδοση «χρυσών διαβα-
τηρίων» και άντε μετά να πεισθούν οι ξένοι ότι τίποτα δεν συμβαίνει. 

Όπως και να έχει όμως το θέμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
οφείλει να προστατεύσει την Κύπρο. Με τον τρόπο που το χειρίζεται ο 

Πρόεδρος αφήνει εκτεθειμένη την Κύπρο στη διεθνή κοινότητα και 
απροστάτευτη στο διασυρμό που διάφοροι κύκλοι, εντός και εκτός 
ΕΕ, προβαίνουν. 

Πέρα από τις σοβαρές διεθνείς προεκτάσεις του θέματος, υπάρχει 
και η διάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας. Γύρω από τα λεγόμενα 
«χρυσά διαβατήρια» έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία από δικη-
γορικά, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, από κατασκευαστικές εταιρείες 

και οικονομικά κατεστημένα, που βγάζει πολλές 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η βιομηχανία αυτή 
-μαζί και οι κυβερνώντες- υποστηρίζει ότι όλη αυτή 
η βιομηχανία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανόρ-
θωση και ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί κανείς 
να το αμφισβητήσει, πλην όμως τούτο δεν αποτελεί 
ούτε καν τη μισή αλήθεια. Για να υπάρχει πλήρης 
και αντικειμενική εικόνα της κατάστασης πρέπει 
να ληφθούν υπόψιν οι προεκτάσεις της συγκεκρι-
μένης πολιτικής. Και πρωτίστως η φούσκα που 
έχει δημιουργηθεί στα ακίνητα και η οποία -αν δεν 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα- θα έχει την ίδια 
κατάληξη με τη φούσκα που προκάλεσε το χρη-
ματιστήριο και η χωρίς όρια και όρους επέκταση 

των τραπεζών. Είναι φανερό ότι η οικονομία μας χτίζεται στην άμμο 
και, αν δεν παρθούν μέτρα, κάποια στιγμή όλα θα καταρρεύσουν και ο 
κόσμος θα κληθεί πάλι να πληρώσει σκληρά τιμήματα. 

Η φούσκα στα ακίνητα έχει εκτοξεύσει στα ύψη τα ενοίκια και τις 
τιμές των ακινήτων -ιδιαίτερα στην περιοχή της Λεμεσού- γεγονός που 
έχει καταστήσει την απόκτηση στέγης απρόσιτη για τη μέση οικογέ-
νεια. 

Όλα συνηγορούν ότι η πολιτική των «χρυσών διαβατηρίων» πρέπει 
να αλλάξει. Πρέπει να τεθούν αυστηροί όροι και πλαίσια που να προ-
στατεύουν την Κύπρο από το διεθνή διασυρμό και την κυπριακή οικο-
νομία και κοινωνία από νέες περιπέτειες. 

Αυτό πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση. Είναι δική της ευθύνη. Η άρ-
νησή της να το πράξει αφήνει εκτεθειμένη την Κύπρο σε πολλαπλούς 
κινδύνους και θα είναι απολύτως υπεύθυνη για τις όποιες καταστροφι-
κές συνέπειες προκύψουν.  

*Εκπρόσωπος Τύπου, βουλευτής ΑΚΕΛ

Δεν γνώριζε ή έλεγε ψέματα

Ως κάποιος που έζησε και επηρεάστηκε από την Margaret Thatcher 
και τον τρόπο με τον οποίο διακυβέρνησε, έχω περάσει πολλές δεκαε-
τίες πεπεισμένος ότι αυτή ήταν η πιο σκληρή και ανυπόληπτη κυβέρ-
νηση που κατά πάσα πιθανότητα θα έβλεπα κατά τη διάρκεια της 
ζωής μου. Ωστόσο, η Theresa May μου έχει αποδείξει ότι είχα κάνει 
λάθος. Αυτή, η σημερινή κυβέρνηση των Τόριδων με την Theresa, 
κάνει τη Θάτσερ να μοιάζει με τη μοναχή Mother Teresa που έχει συγ-
χωρεθεί. Ε, λοιπόν, αυτή η διακυβέρνηση είναι ένας πραγματικός 
Εφιάλτης που δεν λέει να τελειώσει. 

Αυτή η κυβέρνηση, εκτός του ότι έχει εξευτελιστεί μόνη της, εκτός 
του ότι είναι βαθιά διχασμένη, έχει «βυθίσει» ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο σε μεγάλα χάλια. Από το 2010, καατγράφηκε τετραπλασια-
σμός των τραπεζών τροφίμων. Ένα εκατομμύριο παιδιά ζουν τώρα 
κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ, οι περικοπές που γονάτισαν 
κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες, έφτασαν κυριολεκτικά μέχρι… το 
κόκκαλο!  

Πρωταγωνίστρια στο "Hammer House of Horrors”  
Το κερασάκι στην τούρτα είναι φυσικά το Brexit. Οι Συντηρητικοί, με 

επικεφαλής την Τερέζα, έχουν χειριστεί επικίνδυνα, επιπόλαια και χωρίς 
καμία φαντασία αυτό το θέμα. Με πολύ άσχημα αποτελέσματα. "Έχω 
χρησιμοποιήσει τη λέξη «άσχημα», αλλά στην πραγματικότητα πρό-
κειται για έναν ασυγχώρητο και πολύ αντιεπαγγελματικό τρόπο αντι-
μετώπισης ενός τόσο σοβαρού θέματος που αφορά τον κάθε πολίτη, 
αφού αναπόφευκτα, εκατομμύρια πολίτων (σε πολλές χώρες) θα επη-
ρεαστούν σε αφάνταστο βαθμό εάν τελικά γίνουν πραγματικότητα τα 
όσα θέλει η Theresa. 

Είναι γι’ αυτό που για πολλούς η Theresa May παρομοιάζεται πλέον 
με χαρακτήρες του «Hammer House of Horrors», ενώ πολλοί είναι 
αυτοί που παρομοιάζουν τα όσα βιώνει αυτή η χώρα με ταινίες… φρί-
κης. Όσο για τον David Cameron, δικαίως κατά την άποψή μου χαρα-
κτηρίζεται ως «χασάπης» της πολιτικής μετά το τραγικό λάθος του να 
οδηγήσει τη χώρα σε διεξαγωγή δημοψηφίσματος, χωρίς να γνωρίζει 
κανένας (ούτε και ο ίδιος) τις δραματικές συνέπειες ενός Brexit. Αντ‘ 
αυτού, οι Brexiteers, συμπεριλαμβανομένων πολλών βουλευτών των 
Τόριδων, ακολούθησαν μια εκστρατεία βασισμένη στα ψέματα και στη 
ξενοφοβία… 

Οι Brexiteers μας είπαν ότι 350 εκατομμύρια στερλίνων θα καταλή-
γουν κάθε βδομάδα στα ταμεία για ενίσχυση και στήριξη NHS. Κάτι 
που φυσικά δεν έγινε, και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ο κόσμος βέβαια 
κατάλαβε ότι ήταν ένα αισχρό ψέμα, αλλά δυστυχώς, είναι ήδη άργα. 

Όσο για τα όσα ζήσαμε τελευταίως με τα επίκινδυνα εσωκομματικά 
παιχνίδια των Συντηρητικών, αυτά μιλούν από μόνα τους και καταδει-
κνύουν για ποιο λόγο έχει μπει αυτή η χώρα σε περιπέτειες. Και το χει-
ρότερο είναι ότι αυτά τα «καμώματα» των Συντηρητικών, έκαναν το 
Ηνωμένο Βασίλειο, περίγελο του κόσμου. Πολλοί ηγέτες της ΕΕ είναι 
πλέον «χορτασμένοι» από τις «αγωνίες» της Theresa May. 

Όμως, η απίστευτη αυθάδεια των Τόριδων, έχει και συνέχεια. Αυτή 

τη φορά, έχουν ξεπεράσει κάθε όρια της λογικής με τις ανυπόστατες 
κατηγορίες τους εναντίον του Jeremy Corbyn. 

Η Theresa May βρίσκεται σε αδιέξοδο. Έχει μόνο 3 επιλογές: να ζη-
τήσει νέο δημοψήφισμα, να διαλύσει το κοινοβούλιο και να πάει σε γε-
νικές εκλογές ή να παραιτηθεί. Εντούτοις, είναι προφανές ότι πρόκειται 
να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ανησυχεί τί θα γράψουν γι’ αυτήν προ-
σωπικά και το κόμμα της, τα βιβλία της Ιστορίας. Πρόκειται για ένα 
κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που βάζουν τα 
κομματικά συμφέροντα πάνω από το συμφέρον ολόκληρης της χώ-
ρας.  

O Jeremy Corbyn καλά έκανε και δεν μπλέχτηκε 
στα «νήματα της μάγισσας»   

Ο Τζέρεμι Κορμίν χειρίστηκε καλά το θέμα αποφεύγοντας οποι-
αδήποτε συνάντηση μαζί της μέχρι τη στιγμή που μπήκαν στο τραπέζι, 
έστω και μέσω της Βουλής, κάποιες δικλείδες ασφαλείας για το μέλλον 
της χώρας. Ο Jeremy Corbyn έχει ποιότητα ως πολιτικός, έχει χαρα-
κτήρα, αλλά και την πολιτική ανωτερότητα που τον κρατά μακριά από 
σαθρά πολιτικά φαινόμενα. Που ευτυχώς τον διαχωρίζουν από τους 
πολιτικούς αυτής της χώρας που κυριολεκτικά έχουν χάσει κάθε επαφή 
με την πραγματικότητα. 

Είναι σαφές ότι η Theresa May απλά περιμένει να φτάσει η κατά-
σταση στο «παρά πέντε» του χρονοδιαγράμματος για το Brexit, ώστε 
να μπορέσει να εκβιάσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποδεχτεί τη συμ-
φωνία στην οποία κατέληξε με την ΕΕ. Άλλωστε, τόσο η ίδια, όσο και 
οι Συντηρητικοί συνάδελφοί της, γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε περί-
πτωση Γενικών Εκλογών, θα χάσουν με μεγάλη πλειοψηφία. Και επέ-
λεξαν δυστυχώς να «γαντζωθούν» στις καρέκλες τους, να κρατήσουν 
τη χώρα ως «όμηρο» αδιαφορώντας για το συμφερόν της πατρίδας 
τους.     

Είναι όμως αναπόφευκτο. Γενικές εκλογές θα γίνουν φέτος. Και τότε 
θα διαφανεί ότι μόνο ο Jeremy Corbyn μπορεί να επαναφέρει την 
ομαλότητα. 

Και τότε είναι που κι’ εγώ προσωπικά θα χορέψω ξανά για να γιορ-
τάσω τη νίκη των Εργατικών, όπως χόρεψα και στην περίπτωση της 
εκλογής του συμπατριώτη μας Πάμπου Χαραλάμπους. Κάτι για το 
οποίο με κατηγορούν μέχρι σήμερα. Ειδικότερα ο David Burrowes 
που προσπαθεί διακαώς να μειώσει τον κύπριο βουλευτή, πιστεύοντας 
ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Μάλιστα, όπως μαθαίνω, έχει 30 
άτομα που τον βοηθούν τα Σαββατοκύριακα, αλλά και ένα full time 
agent παρακαλώ!  

Κύριε Βurroews, προσωπικά σου λέω ότι θα χάσεις. Και σας ενημε-
ρώνω ότι έχω ήδη αρχίσει τις πρόβες χορού, αφού είναι πλέον βέβαιο 
ο Πάμπος θα εκλεγεί ξανά.  

* Ο George Savva είναι στο Enfield Civic Centre κάθε Παρασκευή  
από τις 11:30π.μ. μέχρι τη 1μ.μ. Ζητήστε να δείτε τον Γιώργο Σάββα 
όταν φθάσετε στο Δημαρχείο.

Ο εφιάλτης που ονομάζεται Theresa May

 
 

 
 
 

 
 

Η ένταξη και η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα, άν όχι το μοναδικό θέμα που 
απασχόλησε τόσο πολύ την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, 
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε, και γενικά το Βρετα-
νικό λαό στο σύνολο του. Αναμφίβολα είναι σοβαρότατο θέμα 
το οποίο επηρεάζει τον κάθε πολίτη της χώρας που ζούμε. 
Έγιναν τόσα πολλά σχόλια υπέρ και κατά, που δικαιολογη-
μένα ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να ισχυριστεί ότι συγ-
χίστηκε και να μην μπορεί να θεωρηθεί αδικαιολόγητος.  

Κι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ικανότητα της Πρωθυ-
πουργού κ. Τερέζας Μέη η οποία ουσιαστικά αγνοεί το Βρε-
τανικό Κοινοβούλιο, αφού στην πράξη δεν δέχτηκε, καμία 
από τις τροποποιήσεις που προέκυψαν από την πολύ πρό-
σφατη συζήτηση για το θέμα αυτό. Γεγονός που είναι βασικά 
σε αντίθεση με την «ουδέτερη» κίνηση της Πρωθυπουργού 
σχετικά με τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων που τυχόν 
διεξαχθούν σχετικά με το πώς η κυβέρνηση θα προχωρήσει 
σε δέσμευση της μετά το Brexit.  

Το αποτέλεσμα του Κοινοβουλίου είναι αδιάφορο για την 
Πρωθυπουργό, αφού η στάση της ουσιαστικά στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στη συνταγματική ασάφεια η οποία παραχωρεί 
κυριαρχία του Στέμματος στο Κοινοβούλιο, γεγονός που ενι-
σχύει τεράστια, την Εκτελεστική της Εξουσία. 

Κάτω από κανονικές συνθήκες - δηλαδή, όταν η άρχουσα 
τάξη μπορεί να επιδιώξει ‘’εργασία ως συνήθως" - να μην 
υπάρχουν σοβαρές απειλές για τη διατήρηση της κυριαρχίας 
της -. Αυτό κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι οι Βρετανικές 
κυβερνήσεις σχεδόν πάντα στηρίζονται στον έλεγχο του Κοι-
νοβουλίου. Αλλά η κρίση που έχει κατακλύσει την κυρίαρχη 
τάξη της Βρετανίας και τα θεσμικά της όργανα έχει προκαλέσει 
παράξενες, αντιληπτικές ανωμαλίες. Δηλαδή η κυβέρνηση 
μπορεί να περιφρονεί το Κοινοβούλιο, με κάποιο τρόπο, αλλά 
ταυτόχρονα να «διατηρεί την εμπιστοσύνη».  

Η Πρωθυπουργός μπορεί να επιφέρει γενική καταστροφή 
στην κοινωνία της, αλλά την ίδια ώρα παραμένει στην εξουσία 
και αποφασίζει πώς και πότε επιθυμεί να επιστρέψει το θέμα 
πίσω για συζήτηση το οποίο νικήθηκε. Συνεπώς τούτο δεν 
αφήνει άλλη επιλογή στους Εργατικούς παρά να επικεντρω-
θούν στο να διανοίξουν αντιφάσεις στις θέσεις των Συντηρη-
τικών και να προκαλούν εκεί που μπορούν, πολλαπλές κοι-
νοβουλευτικές ήττες στην κυβέρνηση με σκοπό να ασκούν 
πίεση για γενικές εκλογές. Παρά το προσωρινό περιθώριο 
που έχουν, αυτό παραμένει και η μόνη σοβαρή προσέγγιση 
που έχουν στη διάθεση τους. 

Η μη μέχρι τώρα συμφωνία της Πρωθυπουργού μετά το 
Brexit δεν έχει αδυνατήσει ολοκληρωτικά. Ναι μεν η κυβέρ-
νηση ηττήθηκε με τη μεγαλύτερη ήττα σε επίπεδο Κοινοβου-
λίου σε πρόσφατη ψηφοφορία με ρεκόρ ψήφους ενάντια της, 
εντούτοις θεωρεί ότι πρόκειται για μια χούφτα αόριστων βου-
λευτών της. Υπαινίσσεται πως η πολιτική της κυβέρνησης 
είναι καθορισμένη και παρόλο ότι απορρίφθηκε συνεχίζει να 
απολαμβάνει από τις Βρυξέλλες εμπιστοσύνη.  

Εάν η κ. Μέη τελικά κατορθώσει να αποφύγει να επαναφέρει 
το θέμα στο  Κοινοβούλιο, επειδή μέχρι που να υπάρξει η κα-
τάλληλη ευφορία μεταξύ των  βουλευτών διότι αυτή πιστεύει, 
αυτό είναι καλό για τη Βρετανία, αλλά και επειδή φοβούνται 
να δουν τον Jeremy Corbyn στη Downing Street.  

Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι βουλευτές 
μπορούν να συνεργαστούν  για μια κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία που θα μπορούσε να συμμαχήσει για κάποια εναλ-
λακτική λύση. Ενώ καμία διαπραγμάτευση δεν είναι απλώς 
προεπιλεγμένη θέση σε περίπτωση που δεν επιφέρει καμία 
συμφωνία. Ο άλλος τρόπος είναι να αποκλεισθεί μια συγκε-
κριμένη εναλλακτική λύση, που θα έχει την ευλογία της ΕΕ. 

Η ετοιμότητα του Εργατικού Κόμματος να υποστηρίξει την 
παράταση του άρθρου 50, αναβάλλοντας την ημερομηνία 
αποχώρησής, δεν επιλύει την κρίση μάλλον προκαλεί  σο-
βαρούς κινδύνους ώστε πολλοί ψηφοφόροι να θεωρούν ότι 
αυξάνεται η πιθανότητα η πλειοψηφία των βουλευτών να 
εγκαταλείψουν την απόλυτη πίστη τους για την ΕΕ.   

Αλλά θα μπορούσαν να αγνοήσουν το αδιέξοδο, και να ερ-
γαστούν για θέματα πιο άμεσης σημασίας για τους απλούς 
ανθρώπους όπως - η άνοδος του αριθμού των αστέγων, το 
έγκλημα, τη φτώχεια και η ανασφάλεια – θέματα τα οποία πα-
ραγκωνίζονται από το Κοινοβούλιο και τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. Αλλά αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα συμβαίνει ή όχι, το 
κόμμα πρέπει να εργαστεί για να σπάσει το κοινοβουλευτικό 
αδιέξοδο από έξω. 

Το σημερινό γεγονός δείχνει ότι η Βρετανική κυβέρνηση 
είναι παράλυτη. Υπάρχει ένα αδιέξοδο μεταξύ του Κοινοβου-
λίου και της Πρωθυπουργού που δεν μπορεί να επιλυθεί στο 
σημερινό στάδιο. Οι γενικές εκλογές είναι ο μόνος δρόμος 
λοιπόν προς τα εμπρός και το Εργατικό Κίνημα που πρέπει 
να εξετάσει την αλλαγή της σημερινής κατάστασης με συγκε-
κριμένο εκλογικό πρόγραμμα που θα πείθει και τον τελευταίο 
ψηφοφόρο ότι θα επιφέρει την πραγματική αλλαγή και την 
επίλυση σοβαρών προβλημάτων και το καλό των εργαζομέ-
νων της.

του 
Χριστόδουλου 
Στυλιανού

Γενικές εκλογές, τώρα
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Π ά μ ε  τ ε λ ι κ ό  μ ε  Ο λ ύ μ π ι α

Έπαιξαν με δύναμη και ψυχή και πάνε τελικό του LFA οι λεβέντες της Ολύμπιας

Ένας από τους πιο ωραίους 

αγώνες σε ρυθμό μαχητι-

κότητας και τεχνικής, είδαμε 

την Κυριακή που μας πέρασε, 

μεταξύ της Ολύμπιας και της 

Ανόρθωσης. 

Δυο ομάδες που είναι οι κα-

λύτερες στο φετινό πρωτά-

θλημα του ΚΟΠΑ. Ένα 

πρωτάθλημα που δεν έχει να 

ζηλέψει από άλλα πρωταθλή-

ματα της κατηγορίας αυτής. 

Το πρώτο μέρος είχε τέτοια 

πλοκή που δεν ήξερες ποιος 

θα έφευγε με τη νίκη και το ει-

σιτήριο για τον τελικό που στην 

πραγματικότητα ήταν ένας 

πρόωρος τελικός μεταξύ των 

δυο αντιπροσωπευτικών μας 

ομάδων. 

Το πρώτο 45λεπτο τα είχε 

όλα, χαμένες ευκαιρίες και από 

τις δυο ομάδες με πιο εύστοχη 

την Ολύμπια που στο 16’ 

άνοιξε το σκορ με τον Ηλία Κα-

τσουλίδη, με ωραίο σιουτ. 

Το 1-0 έκανε τους φίλους της 

Ολύμπιας να αρχίζουν τους πα-

νηγυρισμούς. Πήγαν στην ανά-

παυλα οι ποδοσφαιριστές και 

πήραν τις οδηγίες από τον 

στρατηγό Στηβ Σινόττι. 

Το ίδιο και η Ανόρθωση που 

έχασε πολλές ευκαιρίες για να 

έμπαινε μπροστά στο σκορ. 

Οι οδηγίες του έμπειρου 

προπονητή Ντίνου Ιπποκρά-

τους ήταν να κυνηγήσουν τη 

μπάλα με δύναμη και να μην τα 

βάλουν κάτω, είχε ακόμη 45 

λεπτά παιχνίδι. 

Δεν άργησε να καρποφορή-

σει η υπεροχή της Ανόρθωσης 

με το ξεκίνημα του Β ημιχρο-

νίου και ο δαιμόνιος Ali από 25 

μέτρα, έκανε το 1-1 στο 49’. 

Όλοι πιστεύαμε ότι το παι-

χνίδι θα πήγαινε σε παράταση 

και πέναλτι. 

Η Ολύμπια όμως μετά το 1-1 

μπήκε μπροστά και πίεσε την 

Ανόρθωση μέσα από τη μεσαία 

γραμμή και ήρθε το 72’. Ο An-

thony Furlong που ήταν και ο 

καλύτερος παίκτης της Ολύ-

μπιας, έστειλε τη μπάλα με κε-

ραυνοβόλο σιουτ στα δίκτυα 

κάνοντας το 2-1 και τους φίλα-

θλους της Ολύμπιας να πετάνε 

στους 7 ουρανούς. 

Όσο και να πείσμωσαν οι 

δυο ομάδες το τελικό σφύριγμα 

βρήκε την Ολύμπια στον τελικό 

του L.F.A. 

Μπράβο και στις δυο ομά-

δες, πρώτα για το καλό παιχνίδι 

που παρουσίασαν, μα πάνω 

απ’ όλα για την αθλητοπρέπεια 

τόσο μέσα στο γήπεδο οι πο-

δοσφαιριστές όσο και εκτός γη-

πέδου οι λιγοστοί φίλαθλοι που 

πήγαν να δουν τον αγώνα. 

Κρίμα, δεν υπήρχαν άλλα 

παιχνίδια στον ΚΟΠΑ ένεκα 

του καιρού και εντούτοις δεν εί-

δαμε εκτός από ορισμένες εξαι-

ρέσεις οπαδούς των άλλων 

ομάδων. 

Το είπαμε 100 φορές και θα 

το ξαναλέμε, όταν παροικιακές 

μας ομάδες αγωνίζονται σε τέ-

τοια κύπελλα είναι δικές μας 

ομάδες, και χρειάζονται την 

υποστήριξη μας. 

Άντε να δούμε πόσους φίλα-

θλους θα έχουμε στον τελικό 

όπου θα αγωνισθεί η Ολύμπια 

για μια ακόμη διάκριση. 

Παίκτης του αγώνα για το 

Hellenic TV που κάλυψε ζω-

ντανά το παιχνίδι ήταν ο Leo 

Agathangelou.

Κάποιος έπρεπε να χάσει και αυτή ήταν η Ανόρθωση

Ο Ντίνος έχασε στις 

λεπτομέρειες

Βαδίζει στο σωστό δρόμο 

«ο στρατηγός»

Φιλαράκια από διαφορετικές ομάδες. 

Κύπρος, Φώτης, Φλώρος και Ζαχαρία

Τα δυο αστέρια που χάρησαν τη νίκη. Ηλίας και Furlonge

Χαρούμενοι οι οπαδοί της Ολύμπιας

Για την ιστορία 

Σαν ομάδες του ΚΟΠΑ έχουμε πλούσια συγκομιδή τίτλων 

στο LFA, ίσως κανένας άλλος όμιλος δεν έχει τα αποτε-

λέσματα τα δικά μας. Αυτή η ιστορία μάς κάνει περήφανους 

σαν φιλάθλους. 

Η Σαλαμίνα κρατά τα σκήπτρα με 7 τίτλους. Ο Σινόττι έρχεται 

δεύτερος με 6 τίτλους, με τον Άρη-Τρυπημένη που τώρα 

ονομάζεται Ολύμπια. 

(Ελπίζουμε να πάρει και το φετινό LFA έτσι για να ισοφα-

ρίσει το ρεκόρ της Σαλαμίνας). 

Και τέλος ο Ντίνος Ιπποκράτους κέρδισε έναν τίτλο με την 

Ομόνοια. 
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Περιμέναμε υπομονετικά 

μέχρι το 90+3 για να χειροκρο-

τήσουμε τη νίκη απέναντι στη 

Brighlingsea Regent (δύσκολο 

όνομα να το προφέρεις, δύσκο-

λοι αντίπλαλοι να τους αντιμε-

τωπίσεις). 

Το Haringey Borough έχει 

μπει για καλά στην καρδιά μας, 

είναι δικιά μας ομάδα, το είπαμε 

πάρα πολλές φορές. 

Το βράδυ της Δευτέρας 4 Φε-

βρουαρίου σε αγώνα για το 

Bostik Premier League κέρδισε 

με 2-1. 

Το γήπεδο κατάμεστο για μια 

ακόμη φορά και αυτό που με-

τράει περισσότερο είναι ότι βλέ-

πεις νεαρά παιδιά μαζί με τους 

γονείς τους να παρακολουθούν 

το παιχνίδι. 

Τώρα στο παιχνίδι, από τα 

πρώτα λεπτά το Haringey ήξερε 

τι ήθελε στο γήπεδο και επέ-

βαλε τον ρυθμό του, θέλεις η 

αστοχία, θέλεις η κούραση στα 

πόδια ορισμένων παικτών, η 

μπάλα δεν έλεγε να μπει στα δί-

κτυα. 

Το πρώτο κτύπημα ήρθε από 

την αντίπαλη ομάδα που με κε-

ραυνοβόλο σιουτ στο 55’ μπήκε 

μπροστά στο σκορ. 

Στο 71’ ήταν η δική μας 

σειρά. Ο Ralston Gabriel δεν 

χαρίστηκε και έφερε το παιχνίδι 

στα ίσια.  

Από το 71’ μέχρι το τελευταίο 

λεπτό σφυροκοπούσε το Har-

ingey Borough τη Regent, 

ώσπου η τύχη χαμογέλασε στο 

90+3’ με τον Ricky Sappleton 

να σφραγίζει τη νίκη στέλλοντας 

μικρούς και μεγάλους στους 7 

ουρανούς. 

Δίκαιη νίκη της ομάδας του 

Tom Loizou που χειροκροτή-

θηκε από τους πιστούς οπα-

δούς της ομάδας του. 

Με τη νίκη το Haringey Bor-

ough ανεβαίνει στην Α θέση με 

31 βαθμούς όσους έχει και η 

Dorking Wanderers που έχει 

ένα αγώνα λιγότερο.

Νίκη στο 90+3 για Haringey Borough

Οι πιο μικροί οπαδοί του Haringey Borough ο 7χρονος Σόλωμον Μιχαηλίδης 

και ο 9χρονος Παναγιώτης Principato

Φάση από τον αγώνα Haringey Borough - Regent

Τους ξελάσπωσε ο Σον Μιν
Σερί δύο νικηφόρων αγώνων 

στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η 

Τότεναμ (σ.σ είχε να κερδίσει 

διαδοχικά ματς πρωταθλήματος 

από την Boxing Day) που είχε 

ξανά για σκόρερ τον Σον Χέ-

ουνγκ-Μιν ο οποίος διαμόρ-

φωσε το τελικό 1-0 κόντρα στη 

Νιούκαστλ. Δύσκολη όσο δεί-

χνει το αποτέλεσμα η νίκη των 

Λονδρέζων, οι οποίοι πέρασαν 

στην δεύτερη θέση της βαθμο-

λογίας.  

Μετά την επιστροφή του από 

το Asian Cup, o Νοτιοκορεάτης 

εξακολουθεί να αποδεικνύει το 

πόσο σημαντικός είναι σε αυτό 

το σύνολο, ειδικά από την στι-

γμή που απουσιάζουν ο -με 

κοινά χαρακτηριστικά- Ντέλε 

και το «κανόνι» του ρόστερ, ο 

Χάρι Κέιν. Δεύτερο σερί γκολ 

για τον πολυθεσίτη στην επί-

θεση της Τότεναμ, που είχε 

σκοράρει και με την Γουότ-

φορντ για να δείξει τον δρόμο 

της ανατροπής.   

Στο ματς, ακόμη κι αν δεν 

ήξερε κανείς ποιες ομάδες παί-

ζουν και τι δυναμική έχουν, η ει-

κόνα των Τότεναμ και 

Νιούκαστλ το έκαναν αρκετά 

εμφανές, με τους γηπεδούχους 

να ελέγχουν την μπάλα στα 

πρώτα λεπτά και αρκετά με-

γάλο χρονικό διάστημα στην 

συνέχεια, χωρίς ωστόσο να δη-

μιουργούν πολλές απειλές για 

την αντίπαλη εστία. Ήταν χαρα-

κτηριστική η άνεση με την 

οποία έφταναν μέχρι και έξω 

από την μεγάλη περιοχή οι παί-

κτες του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, 

ωστόσο από εκεί και πέρα το 

πράγμα δυσκόλευε πάρα πολύ. 

Με τέτοια πρωτοβουλία κινή-

σεων ήταν λογικό να έρθουν 

και οι πρώτες φάσεις, αλλά ο 

Λούκας Μόουρα δεν... γεννή-

θηκε σέντερ φορ και έτσι η 

πρώτη μεγάλη ευκαιρία των 

Spurs πέρασε ανεκμετάλλευτη, 

με την μπάλα να οδηγείται από 

το κεφάλι του βραχύσωμου 

Βραζιλιάνου λίγο εκτός εστίας. 

Καλύτερη τύχη είχε η κεφαλιά 

του Έρικ Λαμέλα λίγο αργότερα 

-με το μοτίβο του ματς να είναι 

ίδιο- αλλά ούτε ο Αργεντινός 

χρίστηκε σκόρερ μιας και η 

μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. 

Κάπου εκεί άρχισε να ανεβαίνει 

και η Νιούκαστλ, που παρά την 

επιθετική της απραξία μέχρι 

εκείνο το σημείο έδειξε αμέσως 

πως θα μπορέσει να ανησυχή-

σει την ομάδα της πρωτεύου-

σας όσες φορές επιχειρήσει να 

επισκεφθεί την περιοχή της. Με 

μπροστάρη τον Τόμπι Αλντερ-

βάιρελντ, ωστόσο, η Τότεναμ 

κράτησε καλά την μπάλα μα-

κριά από το τέρμα του Γιορίς 

βάζοντας πολλά κορμιά στις τε-

λικές που δοκίμασαν οι φιλοξε-

νούμενοι. Ενδεικτικό της 

δυσκολίας του ματς ήταν το γε-

γονός πως το πρώτο σουτ στον 

στόχο ήρθε μετά το 40’, με τον 

Μουσά Σισοκό να νικιέται από 

τον Μάρτιν Ντουμπράβκα, που 

του έβαλε χαμηλό στοπ στην 

αριστερή του γωνία. 

Επανάληψη του πρώτου ημι-

χρόνου και στις αρχές του δευ-

τέρου, μόνο που τούτη τη φορά 

πήρε λιγότερο στη Νιούκαστλ 

να αρχίσει να ανεβαίνει μπρο-

στά και να δημιουργεί προϋπο-

θέσεις για επικίνδυνες 

καταστάσεις. Το εκτόπισμα του 

Σάλομον Ροντόν και η ικανό-

τητά του να πατάει καλά στην 

μεγάλη περιοχή επέστρεψε στο 

σύνολο του Μπενίτεθ να φτάσει 

κι αυτό πολύ κοντά στο πρώτο 

γκολ του αγώνα, με τον Βενε-

ζουελάνο φορ να σπάει την 

μπάλα δεξιά και με μία επαφή 

μετά την σέντρα να την στέλνει 

στο αριστερό σίδερο της εστίας 

του Γιορίς. Και ήταν ο Γάλλος 

πορτέρο που κράτησε το μηδέν 

στην συνέχεια, παράγοντας μια 

πολύ όμορφη απόκρουση 

ψηλά στην αριστερή του γωνία 

μετά από ωραίο σουτ του 

Αγιόθε Πέρεθ. Δύο λεπτά νωρί-

τερα ο αμυντικός Φάμπιαν 

Σέαρ είχε αποσοβήσει σίγουρο 

γκολ στο άλλο μισό του γηπέ-

δου, απομακρύνοντας με εξαι-

ρετική προβολή πάνω στην 

γραμμή το φανταστικό τακου-

νάκι του Κρίστιαν Έρικσεν μετά 

από κόρνερ. 

Την διαφορά στο ματς έμελλε 

να κάνουν δύο παίκτες, ο ένας 

θετικά και ο άλλος αρνητικά. 

Στο 81ο λεπτό ο πάρα πολύ 

δραστήριος σε όλο το ματς Σον 

Χέουνγκ-Μιν ελευθερώθηκε 

εξαιρετικά έξω από την μεγάλη 

περιοχή και έστειλε ένα δυνατό 

σουτ προς το πεδίο δράσης του 

Ντουμπράβκα, ωστόσο η 

μπάλα κατέβηκε απότομα 

μπροστά από τον τερματοφύ-

λακα των φιλοξενούμενων (σ.σ 

ζήτησαν χέρι του Φερνάντο Γιο-

ρέντε στο build-up) και του 

έπαιξε άσχημο παιχνίδι, ενώ ο 

ίδιος είχε τοποθετήσει μάλλον 

σωστά τα χέρια του για να απο-

μακρύνει στα πλάγια και όχι να 

μπλοκάρει μια τελική που 

όντως έφτασε με μεγάλη ταχύ-

τητα μπροστά του. Αλίμονο εάν 

δεν το διαχειρίζονταν το προβά-

δισμά τους αυτό οι Spurs, με 

τον Ποτσετίνο να κάνει όπως 

και πριν το γκολ τις απαραίτη-

τες αλλαγές στην ομάδα του για 

να μην πέσει θύμα δυσάρεστης 

έκπληξης. Πολύ καλό κοουτσά-

ρισμα, για ακόμη μία φορά, 

από τον Αργεντινό τεχνικό. 

Συνεχίζει σε... τροχιά 

τετράδας η Γιουνάιτεντ!   

Με σκορ 1-0 «δραπέτευσε» η 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 

«King Power Stadium» για την 

25η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ. Ο Μάρκους Ράσφορντ το 

μοναδικό γκολ της συνάντησης 

(9’) απέναντι σε μια Λέστερ που 

δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις 

πολλές ευκαιρίες που δημιούρ-

γησε μπροστά στα καρέ του 

Νταβίντ Ντε Χέα.  

Στο -2 από την τετράδα πα-

ραμένει του συγκρότημα του 

Όλε Γκούναρ Σολσκιερ (σ.σ. 5η 

θέση-48β.),  ο οποίος συνεχίζει 

να αγνοεί την ήττα μετά από 10 

ματς (σ.σ. 9 Νίκες- 1 Ισοπαλία) 

στον πάγκο των «κόκκινων 

διαβόλων». Στην 11η θέση με 

32 βαθμούς η Λέστερ.   

Οι γηπεδούχοι καταγράφουν 

με το αποτέλεσμα την τρίτη συ-

νεχόμενη εντός έδρας ήττα για 

το πρωτάθλημα της Πρέμιερ 

Λιγκ, κάτι που έχει να συμβεί 

από το Δεκέμβριο του 2014. 

ώνει τις φάσεις έδειξε για 

ακόμη μία φορά ο Σέρχιο 

Αγουέρο, ο οποίος αποτέλεσε 

τον άνθρωπο που τελείωνε τις 

φάσεις στην εύκολη επικρά-

τηση της Μάντσεστερ Σίτι επί 

της Άρσεναλ (3-1) πετυχαίνο-

ντας ακόμη ένα χατ-τρικ στην 

καριέρα του.  

Καλά κρατεί η μάχη στην 

κούρσα για την κατάκτηση της 

Πρέμιερ Λιγκ ανάμεσα στο σύ-

νολο του Πεπ Γκουαρδιόλα και 

την Λίβερπουλ, με το πρώτο να 

περνάει ξανά το άγχος στην 

πλευρά των «κόκκινων».   

Ντέρμπι στα χαρτιά τούτο 

ανάμεσα σε Σίτι και Άρσεναλ, 

με τους φιλοξενούμενους να 

είναι ανταγωνιστικοί για λεπτά 

Στην αντίπερα όχθη; Πέμπτη 

σερί εκτός έδρας νίκη για τους 

«devils» σε όλες τις διοργανώ-

σεις! Κάτι αντίστοιχο είχε κατα-

φέρει για τελευταία φορά ο Σερ 

Άλεξ Φέργκιουσον τον Οκτώ-

βριο του 2012... 

Εύκολα σαν ένα... 

χατ-τρικ του Αγουέρο! 

Την κλάση και την ικανότητα 

που τον διακρίνει στο να τελει-

μετρημένα στο δάχτυλο του 

ενός χεριού όσον αφορά το 

πρώτο ημίχρονο και σχεδόν 

άφαντοι στο δεύτερο. Σε ρόλο 

κομπάρσων οι Πιερ-Εμερίκ 

Ομπαμεγιάνγκ και Αλεξάντρ 

Λακαζέτ, με τον Ουνάι Έμερι 

να προτιμάει μια ενδεκάδα η 

οποία πρωταρχικό της στόχο 

είχε την ισοπαλία και από ‘κει 

και πέρα βλέπουμε. 
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Οι τηλεθεατές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από την 

CYTA VISION SPORTS στην πλατφόρμα HELLENIC TV 

τους εξής αγώνες για το Κυπριακό πρωτάθλημα CYTA 

πρώτης κατηγορίας και το Κύπελλο Κόκα Κόλα Κύπρου:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑΠΟΕΛ: Κυριακή 10 Φεβρουαρίου,  

2:00 μμ UK Time 

ΑEΚ – ΑΛΚΗ: Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 4:00 μμ UK Time 

ΠΑΦΟΣ – ΕΡΜΗΣ: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ – ΑΕΛ : Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, 

3:00 μμ UK Time

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ και Αποκλειστικά για το 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο ROKU Box της CYTA UK. 

Η CYTA VISION έχει τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των 

αγώνων πρώτης κατηγορίας εκτός της Ομόνοιας και του 

Απόλλωνα όταν παίζουν στην έδρα τους. 

Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Λαμία-Παναιτωλικός  . . . .0-2 

Ολυμπιακός-Πανιώνιος  . 4-0 

ΟΦΗ-Ξάνθη  . . . . . . . . . . .0-0 

Απόλλων-Αστέρας  . . . . .0-2 

Λάρισα-Ατρόμητος  . . . . .0-1 

Λειβαδιακός-Παναθην.  . .0-0 

Άρης-Γιάννινα  . . . . . . . . .1-0 

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . .1-1 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . .51 

 2 Ολυμπιακός  . . . . . . . . .45 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . .37 

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . .33 

 5 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . .29 

 6 Παναθηναϊκός  . . . . . . .28 

 7 Παναιτωλικός  . . . . . . . .26 

 8 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . .25 

 9 Πανιώνιος . . . . . . . . . . .22 

10 Αστέρας  . . . . . . . . . . . .21 

11 Λαμία . . . . . . . . . . . . . . .20 

12 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . .20 

13 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . .17 

14 Γιάννινα  . . . . . . . . . . . .17 

15 Λειβαδιακός  . . . . . . . . .13 

16 Απόλλων  . . . . . . . . . . . . 6

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
Αποτελέσματα 

Αποέλ-Πάφος  . . . . . . . . . 1-2 

Ανόρθωση-Απόλλων  . . . 1-0 

ΑΕΛ-ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . 0-0 

Δόξα-Σαλαμίνα . . . . . . . . .1-1 

Αλκή-Ένωση  . . . . . . . . . .1-2  

Ερμής-Ομόνοια  . . . . . . . .0-2 

Βαθμολογία 

 1 Αποέλ . . . . . . . . . . . . . . 42 

 2 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

 3 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 40 

 4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 32 

 5 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 30 

 6 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 30 

 7 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 26 

 8 Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . 18 

 9 Ένωση  . . . . . . . . . . . . . 16 

10 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . 16 

11 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 14 

12 Ερμής . . . . . . . . . . . . . .  9

Λίβερπουλ: κλωτσιές στον τίτλο!  

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ . . . . . . . . . . .61 

 2 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 59 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 57 

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 50  

 5 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .48 

 6  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . . 47 

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 38 

 8 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 34 

 9 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 33 

10 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 33 

11 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . . 32 

12 Γουέστ Χαμ . . . . . . . . . .32 

13 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 27 

14 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 26 

15 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 24 

16 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 24 

17 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . 24 

18 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 22 

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . . 17 

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . . 11

Μπομπ Πέισλι: 

Η ταπεινή ιδιοφυΐα που έφτιαξε 

το μύθο της Λίβερπουλ
Σε μετριότατη βραδιά η Λί-

βερπουλ γι' ακόμα μια 

φορά μετά το ματς με τη Λέ-

στερ, έμεινε στο 1-1 απέναντι 

στη Γουέστ Χαμ στο Ολυ-

μπιακό Στάδιο του Λονδίνου 

και μέσα σε ελάχιστες μέρες, 

το +7 στην κορυφή έγινε +3 

και... έχουμε ξανά πρωτά-

θλημα! Με αντικανονικό γκολ 

λόγω οφσάιντ προηγήθηκαν 

οι «κόκκινοι», στις 81 ασίστ ο 

Μίλνερ, 7ος σε ολόκληρη την 

Πρέμιερ ξεπερνώντας τον 

Ντέιβιντ Μπέκαμ!   

Επέστρεψε στις νίκες με 

δύο γκολάρες του Ιγουαΐν η 

Τσέλσι, νέο πισωγύρισμα με 

Γουλβς η Έβερτον.  

Με τον Γκονσάλο Ιγουαΐν 

να σκοράρει δύο πανέμορφα 

(ειδικά το δεύτερο) τέρματα, 

άλλα δύο του Εντέν Αζάρ και 

το... κερασάκι από τον Ντα-

Η Λίβερπουλ γιόρτασε πριν 
από μια εβδομάδα τα 100 

χρόνια από τη γέννηση του 
Μπομπ Πέισλι και ο Γιάννης Φι-
λέρης γράφει για την ταπεινή 
ιδιοφυΐα που δεν ήθελε να ανα-
λάβει την ομάδα που μετέτρεψε 
σε κορυφαίο κλαμπ στην Ευ-
ρώπη.   

Την περασμένη εβδομάδα, 
στον αγώνα με την Κρύσταλ 
Πάλας στο 'Άνφιλντ', η Λίβερ-
πουλ γιόρτασε τα 100 χρόνια 
από τη γέννηση του Μπομπ 
Πέισλι. Της εμβληματικής φιγού-
ρας, που υπηρέτησε το κλαμπ 
πρώτα ως παίκτης, ύστερα ως 
φυσιοθεραπευτής (!) και βοηθός 
προπονητή, για να γίνει ο μάνα-
τζερ με τους περισσότερους τί-
τλους (20 συνολικά) στην εποχή 
της παντοδυναμίας των 'κόκκι-
νων'. 

Ο προπονητής, που 'ζήλεψε' 
ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον (γιατί 
ποτέ δεν κατάφερε να ξεπερά-
σει τα 3 Κύπελλα Πρωταθλη-
τριών), η 'ταπεινή ιδιοφυΐα', 
όπως ήταν το παρατσούκλι του. 
Γιος ανθρακωρύχου και βετερά-
νος του Β' Παγκοσμίου Πολέ-
μου, μπορεί να μην ήθελε με 
τίποτα να διαδεχθεί τον μέντορα 
του, Μπιλ Σάνκλι, στο τέλος 
όμως αν δεν τον ξεπέρασε, στά-
θηκε ισοϋψής δίπλα του στην 
κρίση της ιστορίας. Έζησε μισό 
αιώνα και βάλε στο 'Άνφιλντ' και 
πέθανε χωρίς να θυμάται (ελέω 
Αλτσχάιμερ) τον δρόμο που 
έκανε μια ζωή από το σπίτι του 
στο γήπεδο της Λίβερπουλ. 

'Όταν βρεθείς μέσα στην πε-
ριοχή και δεν ξέρεις τι να κάνεις 
την μπάλα, πρώτα στείλε την 
στα δίχτυα και μετά το συζητά-
με', είχε πει σε ένα από τα δεκά-
δες ποδοσφαιρικά 
αποφθέγμα τά του, που έμειναν 
σαν παρακαταθήκη στις κατοπι-
νές γενιές της Λίβερπουλ αλλά 
και ολόκληρου του βρετανικού 
ποδοσφαίρου. 

Με τη δική του φιλοσοφία, οι 
'κόκκινοι' έγιναν κυρίαρχοι στην 
Αγγλία και στην Ευρώπη. Στα 9 

χρόνια της θητείας του, εκτός 
από τους τίτλους, η Λίβερπουλ 
έπαιξε καταπληκτικό ποδό-
σφαιρο, μακριά από τα εγγλέ-
ζικα στάνταρ και θριάμβευε. Ο 
Πέισλι ήταν διορατικός στο πο-
δόσφαιρο, όσο κανείς άλλος. 
Όχι μόνο στο να ανακαλύπτει 
ταλέντα και να τους δίνει φανέλα 
βασικού στη Λίβερπουλ. 

Ο Σάνκλι τον προσέλαβε ως 
φυσιοθεραπευτή γιατί είχε μια 
εκπληκτική αίσθηση της φυσι-
κής κατάστασης των παικτών, 
αλλά και μια ξεχωριστή ικανό-
τητα να προλαβαίνει τους τραυ-
ματισμούς ή να κάνει ακριβή 
διάγνωση πριν ο παίκτης επι-
σκεφθεί τον γιατρό. Τρέλαινε 
ακόμη και τους ανθρώπους της 
Λίβερπουλ, όταν για παράδει-
γμα σε ένα χτύπημα κόρνερ, 
όπου ένας παίκτης είχε τοποθε-
τήσει λίγο άγαρμπα το πόδι του 
απεφάνθη: 'Αυτός θα κάνει εγ-
χείριση στο γόνατο'. Μετά από 
δυο εβδομάδες ο παίκτης 
έμπαινε στο χειρουργείο. 

Δεν ήταν ένας κλασικός προ-
πονητής. Είχε μια σφαιρική 
αντίληψη για το ποδόσφαιρο, εξ 
ου και η τεράστια επιτυχία του, 
που καθιέρωσε τη Λίβερπουλ 
στην συνείδηση όλων ως το κο-
ρυφαίο κλαμπ της Βρετανίας.

βίντ Λουίς, η Τσέλσι επέ-

στρεψε στις νίκες στην Πρέ-

μιερ Λιγκ μετά από δύο διαδο-

χικές ήττες (5-0 την Χάντερ-

σφιλντ) την ώρα που η 

Έβερτον υπέστη νέο πισωγύ-

ρισμα καθώς ηττήθηκε με 

σκορ 3–1 εντός έδρας από 

την Γουλβς. Δεν άφησε την 

Σαουθάμπτον να φύγει με το 

διπλό η Μπέρνλι, που ισοφά-

ρισε σε 1-1 με πέναλτι στις 

καθυστερήσεις. 

Στο «Turf Moor», όπου βρέ-

θηκε για πρώτη φορά ως παί-

κτης της ομάδας ο Πίτερ 

Κράουτς, ένα γκολ του Νέιθαν 

Ρέντμοντ στο 55’ έδειχνε πως 

θα ήταν αρκετό για να δώσει 

στην Σαουθάμπτον μια πάρα 

πολύ σημαντική νίκη, αλλά τα 

δεδομένα άλλαξαν πλήρως 

όταν ο Άσλεϊ Μπαρνς έβαλε... 

φωτιά στην έδρα των «κλά-

ρετς» ευστοχώντας από την 

άσπρη βούλα για το τελικό 1-1. 

Ισοπαλία που δεν βολεύει 

καμία μιας και ανεβαίνουν αμ-

φότερες στους 24 βαθμούς, 

πέντε περισσότερους από την 

τελευταία τριάδα. Εκεί παρα-

μένει η Φούλαμ που ηττήθηκε 

2-0 στην έδρα της πολύ ανε-

βασμένης Κρίσταλ Πάλας, με 

τους Λούκα Μιλιβόγιεβιτς (25’ 

πεν.) και Τζέφρι Σλουπ (87’) 

να φέρνουν την ομάδα του 

Ρόι Χότζον στους 26 βαθμούς 

και σε πολύ καλύτερη μοίρα 

από τις δύο προαναφερθεί-

σες. 

Το λιγότερο παραγωγικό 

ματς έγινε στην έδρα της 

Μπράιτον, με τους «γλάρους» 

να μένουν στο... άσφαιρο 0-0 

με την Γουότφορντ. 

Μπράιτον – Γουότφορντ  . 0-0 

Μπέρνλι – Σαουθάμπτον . 1-1 

Τσέλσι – Χάντερσφιλντ  . . 5-0 

Κρίσταλ Πς – Φούλαμ  . . . 0-2 

Έβερτον – Γουλβς  . . . . . 1-3 

Λέστερ-Μάντσεστερ Γ.  . . 0-1 

Μάντσεστερ Σ.-Άρσεναλ  3-1 

Τότενχαμ-Νιούκαστλ  . . . 1-0 

Κάρτιφ-Μπόρνμουθ . . . . . 2-0 

Γουέστ Χαμ-Λιβερπουλ  . . 1-1

Συνεχίζεται 
Άρθρο από το Contra G.r.

Το deal εκατομμυρίων του Μουρίνιο
Ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν θα χρει-

αστεί να πάει φυλακή, με κα-

τηγορίες για φοροδιαφυγή. Είναι 

ελεύθερος να κάνει φυσιολογικά 

πράγματα που του έχουν λείψει, 

όπως τα ψώνια και οι περίπατοι. 

Είναι μια δήλωση που έγινε 

πριν από περίπου 1 μήνα, με 

λίγο από αέρα Χόλιγουντ και λίγο 

από αθλητισμό. Ανήκει σε μια ξε-

χωριστή προσωπικότητα που 

έχει καταφέρει να συνδυάζει πο-

δοσφαιρική ευφυΐα με τρόπο 

ζωής και δημόσιες εμφανίσεις 

εφάμιλλες ενός Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο. Ο πρώην 

προπονητής της Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεντ θα μπορέσει ίσως να 

ζήσει αυτή τη 'φυσιολογική ζωή', 

καθώς σύμφωνα με το BBC, κα-

τόρθωσε να εξαγοράσει την 

ποινή φυλάκισης για φοροδια-

φυγή που του είχε επιβληθεί. 

Συγκεκριμένα, ο Μουρίνιο κα-

ταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός 

έτους, ποινή για την οποία θα κα-

ταβάλλει το ποσό των 182.500 

ευρώ, ώστε να παραμείνει ελεύ-

θερος. Επιπλέον, ο Πορτογάλος 

προπονητής θα καταβάλλει και 

ένα ξεχωριστό πρόστιμο, ύψους 

2 εκατομμυρίων ευρώ. 

Πρόκειται βέβαια για μια υπό-

θεση ρουτίνας για το ισπανικό δι-

καστικό σύστημα, καθώς κατά 

κανόνα, ποινές κάθειρξης ως δυο 

έτη σπανίως εκτελούνται από τον 

εκάστοτε υπόδικο. 

Σύμφωνα με το κατηγορητή-

ριο, ο Πορτογάλος προπονητής 

όφειλε 3.3 εκατομμύρια ευρώ σε 

φόρους στις ισπανικό δημόσιο, 

από τη σεζόν 2011-12, όταν και 

βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία 

της Ρεάλ Μαδρίτης. Μεταξύ 

άλλων, ο εισαγγελέας ανέφερε 

πως ο Μουρίνιο είχε καταφέρει 

να  αποκρύψει εισοδήματα από 

τις ελεγκτικές αρχές, τα οποία 

προέκυπταν από εταιρείες off-

shore που είχε δημιουργήσει για 

τη διαχείριση των δικαιωμάτων 

της χρήσης της εικόνας και του 

ονόματος του.
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, με-
ταφέρει το Club του της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore 
Street, Edmonton N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 
020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 
www.aceman.co.uk 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-
γανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 
3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 
όλα τα μέλη του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-
mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-
μετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-
γανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 
Fore Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, 
ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-
γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-
στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 
1872. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
14,15,16 Ιανουαρίου (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) 
• Τα κλαπς του Συνδέσμου Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων 

Ένφηλντ άρχισαν τη λειτουργία τους μετά τις εορτές των Χριστου-

γέννων, στις 7,8,9 Ιανουαρίου στις καθορισμένες ώρες και μέρες 

τους. Για λεπτομέρειες τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

21 Ιανουαρίου (Δευτέρα) 

• Τα Γραφεία του ΣΕΓ είναι ανοικτά για να παράσχουν κάθε βοήθεια 

και εξυπηρτέτηση στις εγγραφές των μαθητών στα σχολεία τους, 

ύστερα από τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές. Για πληροφορίες τηλ. 

020 8889 1872. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
1 Φεβρουαρίου (Παρασκευή) 

• Ο Δρ. Δ. Σαλαπάτας παρουσιάζει διδακτορική διατριβή στο ναό 

Αγίου Ιωάννου, Lawsdowne Cres. London W11 2NN στις 6.30μμ. 

Τρεις γνωστοί ιερείς θα καταθέσουν ομιλίες. Πληροφορίες τηλ. 020 

8732 2833, Αν. Σαλαπάτα. Ελεύθερη η Δηλωμένη συμμετοχή. 

3 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Η κοπή της Βασιλόπιτας σε γεύμα κοινότητας Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωλ της εκκλησίας, Golders Green Road, 

London NW11 8HL. Mετά τη λειτουργία. Είσοδος £20. Τηλ. για 

θέσεις 020 8445 7510. 

10 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Στο Lecture Theatre, B304 Gower Street, London WCIE 6BT στις 

4.45μμ, η διάλεξη του Ν. Λυγερού «ΑΟΖ» Ελλάδας και Κύπρου και οι 

Ε/Τ σχέσεις». Είσοδος £3.00. Για πληροφορίες και θέσεις τηλ. 07857 

762 984 / 07597 293 561. Τα έσοδα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. 

21 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 

• Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας με θέμα: «Πώς 

βαρβάρισαν τα Ρωμαίικα αφού τον τόπο πήραν οι Λαζανιάδες»; 

Ομιλήτρια η καθηγήτρια Αγγέλα Κονναρή, στην Κυπριακή Αδελφό-

τητα, Βritannia Road, London N12 9RU στις 7.30μμ. 

23 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Manor Hill στο 

Royal National Hotel. Καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του 

σχολείου όπως συμμετάσχουν. 

• O Σύνδεσμος Λεονάρισσο/Βασίλι διοργανώνει την ετήσια χοροε-

σπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 

Wood Green N.22 5HJ, η ώρα 7μμ. Τιμή £30.00. Για πληροφορίες 

και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07943 198 198 Κώστα Γεωργίου. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
6 Μαρτίου (Τετάρτη) 

• Η τακτική Συνεδρίαση του Κυπριακού Συνδέσμου Cypriot Elders 

Enfield στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton N9 στις 

10.30πμ. Θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που καθιστούν την 

παρουσία όλων των μελών απαραίτητη. 

9 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα της ΕΔΕΚ Η.Β στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-

ντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Για πληροφο-

ρίες τηλ. Μιχάλη Κασιή 020 8368 7302 και Γιώργο Κουτούκη 07949 

211 155. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του κόμματος Μ. Σιζόπουλος. 

17 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ) 

στο Grand Palace, 242 High Road, Wood Green N22 8JX. 

Eσιτήρια £35 και για παιδιά £20. Με την ορχήστρα «Αματέος». Για 

θέσεις 020 8889 1872. 

30 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Οργανώνεται χορός στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

Green N22 5HJ με disco μουσική και 3 course φαγητό από 7.30μμ 

μέχρι 3 πμ.Είσοδος £25. Προλάβετε θέσεις: 020 8881 2329 / 

cycc6363@gmail.com 

31 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Παμπαροικιακός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 

Απριλίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 

London N14. Οργανωτής η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β.

Antonis Antoniades

Αφιέρωμα στον Χαράλαμπο
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Έχεις σαν άνθρωπος και συ, τη μέρα τη δική σου 

την ώρα που σε βάπτισαν, και όνομα σου χάρισαν 

την ονομαστική σου! 

Έχεις κάθε δικαίωμα, σήμερα να γιορτάσεις 

ελεύθερος, χωρίς δεσμά, αγαπημένα και σεμνά 

να το διασκεδάσεις! 

Χαίρε λοιπόν τη μέρα σου, χαίρε την Εορτή σου 

δέκα του κουτσοφλέβαρου, του γρήγορου, τεμπέλαρου 

άναψε το κερί σου! 

Τα γιορτινά σου φόρεσε, στόλισε την ψυχή σου 

ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Θεός μαζί σου 

να σ’ έχουν πάντοτε καλά, με πλήρη ευτυχία 

χρόνια πολλά να χαίρεσαι, μ’ αγάπη και υγεία! 

Με τις καλύτερες ευχές, σε χαιρετώ και πάλι 

να ’σαι γερός και δυνατός, σαν ατσαλένιος αετός 

βράχος και στη βιοπάλη!!!

Τζιαι να μου πουν οι γιούδες 

σου εππέσαν τιμημένοι
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Τζιείνοι εμείναν μουλλωτοί, το σιέριν της φιλούσιν. 

Τζι' έτσι στο πόδι βκιαστικά θκιό λόγια της λαλούσιν. 

Μάνα τούτα τα χώματα ήτουν τζι' ένι δικά μας 

πας τούτα εν να αναγιωθούν τζι' αγγόνια τζιαι παιθκιά μας. 

Τζι' αν τύσιει τζιαι τα χάσουμεν τούτη η γη χρωστά μας 

τζαι θάρτει πάλε ο τζιαιρός πον' να γινούν δικά μας. 

Τζι' εφύαν τζιαι λαμνήσασιν τζι' εγύρασιν καντούνιν 

μέσα στην κάψην του τζιαιρού, τζιαιρόν δευτερογιούνην. 

Επήασιν σαν έπρεπεν τζι' εκόψασιν την στράταν 

τζιαι καρτερούσαν να φανούν τα ξένα τα φουσάτα. 

Τζι' η μάνα χάνει το παιδίν τζι' ο γυιός την μάναν χάνει. 

Τζι' ερέξασιν τζιαι μπήκασιν στης Μεσαρκάς τον κάμπον 

τζι' εγιώ Θεέ μου δάκρυα τόσα πολλά πού νάβρω; 

Να κλάψω για τες εκκλησιές, τους γιούδες, τα χωρκά μας, 

τη γην που μας ανάγιωσεν τζι' εμάς τζιαι τα παιθκιά μας.

• It takes 72 muscles to frown, but only 13 to smile! 

• Χρειάζονται 72 μυς για κατσούφιασμα και μόνο 13 για 

χαμόγελο! 

Ερμηνεία: 
Με λίγη καλή προσπάθεια, γινόμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμέ-

νοι. Η κακία και τα μούτρα, αντλούν όλα μας τα καλά, και μας οδη-

γούν στην καταστροφή! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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Γυναίκες Δηλητήριο (1993)  

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τους Σπ. Παπαδόπουλο, Η. Λογο-

θέτη κ.ά. Από τη μιά ένας ήρεμος, 

πλούσιος ψυχίατρος με τακτική πε-

λατεία τους όχι και τόσο νορμάλ 

ασθενείς του, αλλά και μια γραμμα-

τέα που υποτίθεται πως έχει θερα-

πευτεί από τη νυμφομανία. Από την 

άλλη ο υπέρμετρα ευαίσθητος 

αδελφός του, ο οποίος έχει αποπειραθεί να αυτο-

κτονήσει ουκ ολιγες φορές. Και φυσικά διάφοροι 

τύποι γυναικών που δικαιολογούν τον τίτλο της ται-

νίας...  

Σωτήρης, ο Κροκοδειλάκιας (1987)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Σ. Μουστάκα, Ε. Μπριόλα κ.ά.  Ο Σωτήρης, 

δουλεύει σε πολυκατάστημα. Στέκεται πολλές ώρες 

στη βιτρίνα, ντυμένος κροκοδειλάκιας, ακίνητος, 

σαν ζωντανός κούκλος. Σ' αυτή τη στάση θα τον 

συναντήσει ο μικρός Γιωργάκης, παιδί του βαθύ-

πλουτου Δημητριάδη που ζητάει να τον αγοράσει! 

Ο Σωτήρης αρνείται. Ο διευθυντής του πολυκατα-

στήματος καταφέρνει να τον πείσει...  

Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης (1964)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:10 Κωμωδία 

με τους Γ. Πάντζα, Μ. Φωτόπουλο κ.ά. Ένας εμίρης 

κάνει διακοπές με την οικογένειά του και το χαρέμι 

του σε ελληνικό ξενοδοχείο. Η κόρη του θα ερω-

τευτεί έναν αξιωματικό του ναυτικού. Η στολή του 

θα την ξεγελάσει, καθώς δεν πρόκειται περί ναυτι-

κού αλλά κομπάρσου του σινεμά!  

Κρίμα Το Μπόι Σου (1970)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:20 Αστυνομική 

περιπέτεια με τους Λ. Κωνσταντάρα, Μ. Κοντού 

κ.ά. Ο Μάριος είχε καταδικαστεί ως καταχραστής. 

Την ημέρα που αποφυλακίζεται συναντά τη Δανάη, 

η οποία του παραχωρεί μια βίλα κι ένα πολυτελές 

αυτοκίνητο με τον ισχυρισμό πως εκτελεί την τε-

λευταία επιθυμία του μακαρίτη άντρα της, για λο-

γαριασμό του οποίου έγινε η απάτη.  

Γαμπρός Από Το Λονδίνο (1967)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 Κωμωδία με 

τους Κ. Βουτσά, Δ. Παπαγιαννόπουλο κ.ά. Ο Κώ-

στας εργάζεται σε κατάστημα 

ηλεκτρικών ειδών. Η Μπέτυ εί-

ναι ερωτευμένη με έναν Άγγλο. 

Ο έρωτας όμως της αθώας Ελ-

ληνίδας με τον Βρετανό τελει-

ώνει άδοξα και επιχειρεί να αυ-

τοκτονήσει. Την τελευταία στιγμή εμφανίζεται 

μπροστά της ο Κώστας...   

Το Κορίτσι του Λούνα Πάρκ (1968)  

KYΡIAKH 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 Αισθηματική 

ταινία με την Α. Βουγιουκλάκη, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. 

Ο Αλέκος, πετυχημένος καρδιοχειρουργός, περνάει 

περίοδο κρίσης, μετά το θάνατο της γυναίκας του. 

Σ' ένα λούνα πάρκ θα γνωρίσει τη Μαργαρίτα, που 

δουλεύει εκεί και θα εντυπωσιαστεί από τον αυ-

θορμητισμό και την απλότητά της. Μετά από πα-

ρότρυνση του φίλου του Νίκου αποφασίζει να την 

πλησιάσει, αλλά... 

Άγριες Πλάκες στα Θρανία (1983)  

KYΡIAKH 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:35 Κωμωδία με 

τους Ν. Ρίζο, Γ. Βογιατζή, Ντ. Ηλιόπουλο κ.ά. Το 

μαθήματα συνεχίζονται αλλά οι μαθητές το μόνο 

που έχουν στο νου τους, είναι οι πλάκες. Όμως και 

οι καθηγητές δεν πάνε πίσω.  

Οι Φουκαράδες (2001)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Π. Κοντογιαννίδη, Η. Λογοθέτη κ.ά. Ένας 

μουσικός, λάτρης της κλασσικής μουσικής αρνιέται 

να συμβιβαστεί με τη λαϊκή μουσική και είναι συνέ-

χεια άνεργος και άφραγκος...   

Ο Νικητής (1965)  

ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Κοινωνική ταινία 

με τους Δ. Παπαμιχαήλ, Λ. Διανέλλο κ.ά. Η Λένα, 

κόρη του βιομήχανου Βασιλειάδη και ο Πέτρος, γιος 

του σοφέρ του, αγαπιούνται από παιδιά παρά την 

κοινωνική διαφορά τους. Όταν ο Βασιλειάδης μα-

θαίνει την αλήθεια γίνεται έξω φρενών...  

Η Κρουαζιέρα του Έρωτα (1988))  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:40 Κωμωδία με 

τους Π. Μιχαλόπουλο, Β. Μπάρμπα κ.ά. Ο Φάνης 

είναι ένας γοητευτικός νέος κι ερωτευμένος με την 

Μάρθα. Το ίδιο όμως ισχύει 

και για εκείνη. Δεν παραδέ-

χεται όμως κανένας τον 

ερωτά του για τον άλλον. 

Αντιθέτως μάλιστα, κάνουν τα πάντα για να ζηλέψει 

ο ένας τον άλλον, κατά την διάρκεια του ταξιδιού 

τους στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο...

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Αναστάση 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τη Σοφία 
Τσουρλάκη 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεο-
κλέους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Pred-
rinks με τον Άρη Δεμέρτζη 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές 12:00 
Σαββατοκύριακο στον LGR με 
τον Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό 
Απόγευμα με την Άντρια Γερολέ-
μου 16:00 Ελληνικές επιτυχίες 
με τον DJ MAGIS 19:00 Record 
Collection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 Non 
stop mix με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 The meze show με 
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 12:00 
Χρυσές επιτυχίες με τον Βασίλη 
Παναγή 14:00 Λαϊκές επιτυχίες 
με τον Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive 
Time με τον Τόνυ Νεοφύτου 
19:00 Έλα πάμε με τον DJ Sooty 
22:00 Δευτέρα βράδυ με τον 
Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 00:00 
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με 
τη Σοφία Τσουρλάκη  10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρου-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 General Affairs 20:00 
Young and connected scandal-
ous με την Κατερίνα Νεοκλέους 
22:00 Hellenic Show με τον DJ 
Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με 
τη Σοφία Τσουρλάκη 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 16:00 Drive Time με τον 
Πιερή Πέτρου 19:00 Various cul-
tural Programmes “Brief inter-
views and hot topics” 20:00 
Τετάρτη βράδυ... και κάτι με τον 
Κρις Θεοχάρους.

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 1ον) 

Νέα Τρίγλια και Τρίγλια Μικράς 
Ασίας, 2ον)Αγιασμός των Υδά-
των από τον Οικουμ. Πατριάρχη 

22:30 Ελληνική Ταινία: Γυναίκες Δηλη-
τήριο  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο . 
21:40 Ελληνική Ταινία: Σωτήρης, ο 

Κρoκοδειλάκιας 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ο Εμίρης και ο 

Κακομοίρης  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:15 Αύριο είναι Κυριακή η Εκπομπή 

της Εκκλησίας με τον Πρωτο-
πρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ Πα-
λιούρα 

20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
1ον) Ντοκιμαντέρ ''Κεραμαρειό'' 
2ον) Κοπή της βασιλόπιτας της 
οργάνωσης συγγενών κυπρίων 
αγνοουμένων ΗΒ και το μνημό-
συνο-δέηση που πραγματοποι-
ήθηκε στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού. 

21:20 Ελληνική Ταινία: Κρίμα Το Μπόι 
Σου 

22:25 Ελληνική Ταινία: Γαμπρός Από 
Το Λονδίνο  

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
11:00 LIVE COMMUNITY FOOT-

BALL: Ποδοσφαιρικός αγώνας 
από το παροικιακό πρωτάθλημα 
σε ζωντανή μετάδοση. 

18:00 Ειδήσεις 
19:30 H Βασούλα Χριστοδούλου υπο-

δέχεται στο στούντιο την Άννα 

Βασιλείου-Αγγελοπούλου. 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-

ναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι του 

Λούνα Πάρκ 
22:35 Ελληνική Ταινία: Άγριες Πλάκες 

στα Θρανία  
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος 

Γαλιάσσος παρουσιάζει, νέους 
Έλληνες και Ελληνίδες επαγγελ-
ματίες που διαπρέπουν στην 
Μεγάλη Βρετανία. 

21:00 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα Νικο-
λαΐδη και Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Οι Φουκαράδες 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-
λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρω-

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Ο Νικητής 
22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο πο-

δοσφαιρικός αγώνας που μετα-
δόθηκε ζωντανά την περασμένη 
Κυριακή, σε μαγνητοσκόπηση.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ποιητική Ανθολογία με την 

Σούλλα Ορφανίδου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Η Κρουαζιέρα 

του έρωτα 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Σεμινάριο που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Παροικιακή» σε συ-
νεργασία με τη ΝΕΠΟΜΑΚ με 
θέμα: ''BREXIT: Advantages and 
disadvantages''

ΠΕΜΠΤΗ 7/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Απού Πεθερά 

Νύφη» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2  
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Απού Πεθερά 

Νύφη» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 12/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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N
icosia expects from 

Ankara to display       

political will during 

contacts with Jane Holl Lute, 

the UN Secretary-General’s 

envoy, Government Spokes-

man Prodromos Prodromou 

said yesterday. 

Lute, met earlier this week 

with the President of Cyprus 

Nicos Anastasiades and the 

Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci, in an effort to formulate 

the terms of reference to pave 

the way for the resumption        

of settlement talks. It was        

announced that Lute would 

also seek contacts with the 

guarantor powers. 

Replying to questions after a 

Cabinet meeting, in Nicosia, 

Prodromou also said that Presi-

dent Anastasiades will contact 

the Greek Premier Alexis          

Tsipras once he concludes his 

visit to Turkey, to learn about 

the discussions he had with 

Turkish President Erdoğan        

regarding Cyprus. 

Despite the fact that there are 

big issues between Greece and 

Turkey “dialogue is a positive 

sign,” he said. 

Asked about Tsipras’ state-

ments on Cyprus, during a 

press conference on Tuesday 

in Ankara, Prodromou said that 

they show that “Greece is ready 

for a comprehensive settlement 

of the Cyprus issue, as is          

the Greek Cypriot side, on        

the basis of UN decisions and 

resolutions.” 

“As Tsipras conveyed during 

his meeting with Erdoğan, we 

look forward to the resumption 

of settlement talks the soonest 

possible,” he added. 

The Government Spokes-

man also noted that Greece 

has clarified its positions on       

security, saying that it does        

not want to continue being a 

guarantor power in Cyprus   

after a settlement. Nicosia        

expects Turkey to act in a        

similar manner, Prodromou 

noted. 

Asked if he sees a change in 

Turkey’s stance, the Govern-

ment Spokesman said that Lute 

is expected to hold contacts 

with the guarantor powers, in 

an effort to formulate the terms 

of reference. 

“We look forward to what   

Turkey will submit during this 

round of contacts with Lute. 

Right now, it is not our priority 

to comment on public state-

ments. What matters is Turkey 

to make a positive proposal and 

display political will throughout 

the effort of the Secretary-      

General’s special envoy.” 

Asked about the preparatory 

meetings between Greece       

and Turkey on security, which 

the Greek Premier brought up 

in his statements in Ankara,        

the Government Spokesman 

replied that Greece has already 

stated its position clearly, since 

the talks in Crans Montana. 

Taking into account the        

position of Great Britain on       

the issue of guarantees “we 

also expect Turkey to adopt at 

some point a similar construc-

tive attitude” Prodromou said. 

The Government Spokes-

man was also asked about        

cooperation between Cyprus 

and France, following a recent 

visit by the French Ambassador 

at the Mari naval base and the 

“Andreas Papandreou” airbase 

in Paphos. 

He said that the Republic        

of Cyprus facilitates friendly 

countries, including France,       

an EU partner, both in naval 

and aviation matters. The visit 

of the Ambassador falls within 

this framework, he added. 

Prodromou said finally           

that deliberations to upgrade     

bilateral relations with Paris are 

underway.  

“We have a very good            

cooperation, reinforced by the 

presence of French interests       

in the energy sector,” he said 

adding that once there are  

concrete results, they will be 

announced.

T
he Cyprus government and the London Cypriot com-

munity are protesting a publicity campaign advertising 

holidays in Turkish-occupied northern Cyprus on public 

transport. 

Posters have gone up on dozens of London buses, 22 tube         

stations (Waterloo Green, White City, Warren Street, Turnpike Lane, 

Tooting Broadway, St Paul’s, South Kensington, Stockwell,        

St John’s Wood, Russell Square, Regents Park, Pimlico, Maryle-

bone & Islington, Heathrow Terminal, Hampstead, Goodge Street, 

Euston, Elephant & Castle, Clapham North, Camden Town, Belsize 

Park and Balham) and 25 central locations in the British capital. 

They urge Londoners to “Beat the Blues” by taking a holiday in 

“North Cyprus”. 

The month-long campaign started on January 28 as the pseudo 

state seeks to generate early bookings from the UK market. 

The Cyprus High Commission has written to London mayor 

Sadiq Khan, the transport committee of the city council and to 

Transport for London in protest. 

Letters of protest have also gone to the mayor from the president 

of the National Federation of Cypriots in the UK Christos Karaolis. 

Transport for London is under the responsibility of the local authority. 

Mr Karaolis said that the posters advertise areas which have 

been under illegal Turkish occupation since 1974 and points out 

that many London Cypriots own property in the north which they 

cannot visit. 

Last week, Mr Karaolis had written to The Sun newspaper to       

protest a special offer to readers for an ‘8-day 5-star cultural tour of 

Cyprus.’  

“The advert itself is deeply misleading as the tour and accommo-

dation are both located in the area of Cyprus that has been under 

illegal Turkish military occupation since 1974,” the letter reads. 

“It is highly offensive that you endorse holidays that support hotels 

of which most belong to refugees whose land or property is being 

used by settlers to generate large sums of profit annually. Therefore, 

the advert is misinforming your readers about the reality of the           

situation in Cyprus and undermines efforts to reunify the island…..” 

The letter concludes, “the Republic of Cyprus is the only legiti-

mate and internationally recognised state on the island of Cyprus. 

United Nations Security Council resolution 541 declared a break-

away state of ‘Northern Cyprus’ to be “legally invalid” and resolution 

550 strongly condemned secessionist activities in the occupied area 

of Cyprus. This is also the policy of the UK Government, which only 

recognises the Republic of Cyprus.”
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Turkey must display political 
will during contacts with Lute

Protests over ads 
promoting holidays 
in occupied Cyprus



O
n Wednesday 30 January, 

the National Federation of 

Cypriots in the UK orga-

nised a working dinner for the 

Chief of the Cypriot National 

Guard, General Elias Leontaris, 

as part of his series of meetings 

in London.  

The Chief of the National 

Guard informed the Federation 

about the cooperation between 

Cyprus and the UK on issues of 

defence, emphasising the crucial 

role it plays in protecting and       

defending the Republic of Cyprus.  

He also spoke about Cyprus’ 

security and defence strategy and 

how a key part of that is to further 

the education and training of its 

staff by learning from Cyprus’ 

allies around the world. Mr Leon-

taris highlighted examples of this, 

such as the Cypriot National 

Guard taking the bronze medal 

in the Exercise Cambrian Patrol 

2018 Phase 5 in Wales which        

is widely considered to be the 

world’s premier patrolling exercise. 

The President of the Federa-

tion, Christos Karaolis, congratu-

lated the Chief and the National 

Guard for securing peace, stability 

and security on our island. He 

also raised the issue of whether 

Cypriots who have dual national-

ity might be called by Cyprus to 

do the national service in Cyprus. 

This topic has increasingly        

been discussed amongst the UK       

Cypriot community following the 

vast increase in the number of 

applications for Cypriot citizenship 

in the UK. Both the High Commis-

sioner for Cyprus to the UK,        

Euripides L Evriviades, and Mr 

Leontaris said that Cypriot citizens 

that are permanent residents 

abroad do not have to do the       

national service but that if they 

were to move to Cyprus perma-

nently, then they would have to. 

At the end of the dinner, the 

Chief of the Cypriot National 

Guard exchanged gifts with the 

President of the Federation and 

the President of Efedri Katadromis 

(Reserve Commandos), Sotos 

Politakis. Mr Karaolis presented 

Mr Leontaris with a book by the 

late Cypriot artist George Lanitis 

and Mr Politakis presented Mr 

Leontaris with a plaque. In return, 

Mr Leontaris gave plaques to  

both the Federation and Efedri 

Katadromis as an expression of 

acknowledgement of their contri-

butions to the struggle of Cyprus 

on behalf of the Cypriot National 

Guard. 

Also present at the dinner       

were the Lt. Col. T. Pachoumi-

des, Major S. Koumides, Major 

G. Patatakos (all from the Cyp-

riot National Guard); S. Chitzou; 

T. Gotsis (Consul General of 

Cyprus to the UK); Col. E. Had-

jistefanou (Defence Attaché of 

the Cyprus High Commission); 

C. Tuton (President, NEPOMAK); 

M. Ellinas (Vice President, 

NFC), N. Koumettou (Treasurer, 

NFC), M. Kashis (G. Secretary, 

NFC), A. Karaolis (Executive 

Secretary, NFC) members of 

the Federation’s Executive Com-

mittee; C. Alexandrou, (Presi-

dent, NEPOMAK UK); A. Savvi-

des (Vice-President, NEPOMAK      

UK); and Efedri Katadromis      

Commandos.
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Federation hosts dinner in honour of 
Chief of the Cypriot National Guard

UK Cypriot Professor 

leads ground-breaking 

Breast Cancer research

C
ypriot scientist Dr Anto-

nis Antoniou has led a 

team of researchers 

who have developed a poten-

tially “game-changing” test to 

predict a woman’s risk of breast 

cancer. 

The new study combines        

information on family history 

and hundreds of genetic mar-

kers with other factors, such as 

weight, to give the most com-

prehensive assessment possi-

ble, notes Cancer Research 

UK. 

Some GPs and specialists 

are trialling the prediction tool 

as part of a plan to spot cancers 

earlier through tailored screen-

ing. Women at high risk could 

be given preventative treat-

ments or offered more checks, 

note the researchers. 

Scientists have analysed 

hundreds of genetic markers 

and lifestyle factors together to 

come with a method said to be 

the most comprehensive yet. 

The research aims to help 

doctors identify patients at the 

highest risk and lowest risk of 

developing the disease. Those 

who are considered to be more 

likely to develop breast cancer 

can then be given preventative 

treatments or offered more 

screening. 

Breast cancer is the most 

common form of the disease in 

the UK, with nearly 55,000 

women diagnosed every year. 

Cancer Research UK says a 

large proportion of those cases 

occur in people who are at an 

increased risk. 

Led by researchers at the 

University of Cambridge, the 

risk factor study has produced 

an online calculator for GPs to 

use in their surgeries that is  

currently undergoing testing. 

Professor Antonis Antoniou 

from Limassol, lead author at 

the university’s Department of 

Public Health and Primary 

Care, said: “This is the first time 

that anyone has combined so 

many elements into one breast 

cancer prediction tool. It could 

be a game changer for breast 

cancer because now we can 

identify large numbers of women 

with different levels of risk – not 

just women who are at high 

risk.” 

The system combines infor-

mation on family history and  

genetics with other factors such 

as weight, age at menopause, 

alcohol consumption and use 

of hormone replacement thera-

py. 

More than 300 genetic indica-

tors for breast cancer are taken 

into account, making risk calcu-

lation much more precise than 

ever before. 

Prof Antoniou said: “This 

should help doctors to tailor the 

care they provide depending on 

their patients’ level of risk. For 

example, some women may 

need additional appointments 

with their doctor to discuss 

screening or prevention options 

and others may just need      

advice on their lifestyle and diet. 

“We hope this means more 

people can be diagnosed early 

and survive their disease for 

longer, but more research and 

trials are needed before we will 

fully understand how this could 

be used.” 

Cyprus fails to retain  
halloumi trademark in UK
C

yprus’ final attempt of  

retaining the trademark 

for halloumi cheese in 

the UK went in vain after a       

British court refused to hear 

Cypriot authorities appeal in the 

case.  

The decision was given by 

UK’s High Court of Justice   

Business and Property Courts 

(Chancery Division) who dis-

missed the appeal submitted by 

the Cypriot government. The 

Cypriot government was seek-

ing the reversal of a previous 

ruling that cost them the trade-

mark in the first place. 

The Cyprus Ministry of       

Commerce had filed an appeal 

on December 19th, 2018 chal-

lenging the court’s decision that 

dismissed its objection against 

the cancellation of halloumi 

cheese trademark in the UK. 

The trademark for halloumi 

cheese was cancelled earlier by 

UK’s Intellectual Property Office 

(Ukipo).  

Cyprus government’s failure 

to retain the trademark is being 

attributed to their carelessness 

with Minister of Commerce  

Yiorgos Lakkotrypis stating that 

the delayed response to litiga-

tions filed by companies cost 

Cyprus the trademark. 

The cancellation of the trade-

mark comes as a big setback 

for the Cyprus government 

as sales of halloumi cheese in 

the UK were anticipated to grow 

in the foreseeable future. 

The Cyprus government had 

applied for the trademark on 

December 22, 1990. The trade-

mark was subsequently granted 

on 22nd February 2002. How-

ever, on 22nd December 2017, 

a British company named John 

& Pascalis Ltd. filed three          

different applications to revoke 

or invalidate the trademark. 

Although the halloumi cheese 

met the standards of production 

and quality, the Cyprus govern-

ment lost the trademark after 

failing to reply to the complaint 

within the given deadline. The 

invalidation of the trademark 

prompted the Cyprus govern-

ment to issue a disciplinary 

probe within the commerce 

ministry to find the reasons that 

led to the loss of trademark.  

The loss of trademark has re-

ceived a huge backlash from 

the Cyprus government who 

fear losing the trademark for 

halloumi cheese even in their 

own country. 

The Cyprus government is 

expected to file for a new trade-

mark following the UK court’s 

decision of dismissing its appeal.



L
ondon-born Greek Cypriot 

actor Andy Demetrio gets 

international theatrical re-

lease for the female-driven psy-

chological horror film St. Agatha 

which he co wrote.  

It’s the 1950’s in small town 

Georgia, a pregnant con woman 

on the run seeks refuge in a       

convent hidden in deafening      

isolation. What first starts out as 

the perfect place to have a child 

turns into a dark layer where          

silence is forced, ghastly secrets 

are masked, and every bit of will 

power Agatha has is tested. She 

soon learns the sick and twisted 

truth of the convent and the odd 

people that lurk inside its halls. 

Agatha must now find a way to 

discover the unyielding strength 

needed to escape and save her 

baby before she’s caged behind 

these walls forever. 

The movie hits cinemas world-

wide and in the US on February 

8th and will be released in 

the UK on February 11th via  

DVD and VOD www.uncorkeden-

tertainment.com 

Andy Demetrio was born in 

London to Michael Demetriou 

and Christine Marcou from        

Morphou in Cyprus. He is the 

youngest of four brothers; Theo, 

Dino and Mario, who hail from 

Muswell Hill, North London. 

Andy recognized his passion 

for acting as a young ambitious 

child. He auditioned for and was      

accepted into the most recog-

nized and distinguished Italia 

Conti Academy of Theatre Arts at 

age eleven. He went on to study 

method acting at the famous Lee 

Strasberg Theatre and Film      

Institute as well as the Meisner 

technique.  

Notable credits include The 

Last Ship, Star Trek: Into Dark-

ness, Nowhere Girl. His stand out 

role as Terry in “The Full English,” 

an award winning TV series, won 

him the outstanding lead actor 

award at the LA Web Festival 

2014. He is repeatedly praised 

for his acclaimed leading role as 

“Papas” in Ilias Pilastiros’ story of 

a Priest coming to terms with a 

troubled past.   

Andy played the leading role 

of Elvis in Bill Kenwright’s “Elvis 

The Musical” UK tour as well as 

in London’s prestigious West 

End.
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A
re you a young Cypriot  

between the ages of          

18-22? Or know someone 

that is? Don’t miss the opportunity 

to experience Cyprus like never 

before on the NEPOMAK Discover 

Cyprus Programme (NDCP).         

Applications close very soon on 

17th February 2019.  

NDCP is an unforgettable         

3-week programme (1st - 21st 

July 2019) hosted by the Univer-

sity of Cyprus’ School of Modern 

Greek, offering young diaspora 

Cypriots from across the globe 

the opportunity to visit Cyprus and 

become fully immersed in their 

heritage and culture.  

The cost of excursions, accom-

modation (University of Cyprus 

dormitories, Nicosia), course fees 

and a small contribution towards 

participants’ flights to Cyprus are 

covered by NEPOMAK, making 

this an opportunity not to be 

missed.  

Participants will be exposed to 

Cypriot culture with an intensive 

Greek language course, traditional 

Greek dance classes, Cypriot his-

tory lessons and numerous excur-

sions to places of interest around 

the island. It is a truly unique         

experience and fantastic way to 

explore the island, whilst building 

lifelong friendships with young 

Cypriots from around the world.  

Visit https://nepomak.org/ndcp/ 

to find out more and apply –          

or visit our Facebook page       

‘NEPOMAK.uk’ to leave us a 

message. Alternatively, email 

info@nepomak.org for more      

information.  

NDCP, discover Cyprus 
like never before

Andy Demetrio gets  
international film release

CBBC film follows Nikki Lilly as she 
goes through toughest surgery yet
C

BBC’s My Life: I Will        
Survive was filmed over 

the summer of 2018 and 

follows the life of UK Cypriot 

vlogger Nikki Lilly Christou. 

Combining observational foot-

age, video diaries and her own 

vlogs - this film is an intimate and 

very personal insight into the         

resilience, enduring bravery and 

wonderfulness of an amazing      

14-year-old young woman as she 

battles with a life-threatening      

condition. 

Two years ago, Nikki Lilly won 

Junior Bake Off, but many things 

have happened since. Nikki has 

become a teenager and her         

followers on YouTube have risen 

to over 532,000. Nikki also has 

her own CBBC series Nikki Lilly 
Meets in which she chats to some 

of the country’s top celebs.  

But it’s not all sunshine and      

unicorns. The medical condition 

she has been aware of since she 

was 6; the increase in blood pres-

sure in her body has made her 

nosebleeds and headaches a lot 

worse. In June 2018, after a bleed 

that wouldn’t stop, Nikki was 

rushed into hospital and put into 

a sleep induced coma. After eight 

days, they finally managed to      

stabilise the situation, and this is 

where the film begins. 

As Nikki’s AVM is considered 

life threatening, it is crucial that 

her doctors at Great Ormond 

Street come up with a plan as 

soon as possible. It is decided that 

she will need three major opera-

tions over the next six months to 

remove as much of the AVM          

as possible; it’s very tricky and 

dangerous because her AVM is 

behind her eye and deep in her 

scull near her brain. In the mean-

time, Nikki is celebrating her 14th 

Birthday and allowed to colour her 

hair, which she films for her You-

Tube channel. It’s a very welcome 

distraction for her and being able 

to go for dinner and enjoy hanging 

out with her family is something 

she wasn’t sure her medical con-

dition would allow. As ever, Nikki 

is keen to embrace the positives 

in her life and is really grateful for 

all the support she has received 

from her online followers. 

Before the surgeons at Great 

Ormond Street can start removing 

the AVM, they need to block off 

some of the arteries that carry 

blood into her face, this is so that 

during surgery there will be a lot 

less chance of blood loss, it 

should be straightforward but after 

the procedure Nikki is left in a lot 

of pain.  

It’s the summer and all her 

friends are on holiday, Nikki is 

feeling isolated and very lonely. 

In a very brave, candid and       

moving video diary, she opens up 

about how tough it is being her. 

Nikki is very honest about not 

wanting pity and people to feel 

sorry for her but feels it’s really 

important to let people understand 

her life better.  

Nikki is also upset because she 

has been invited to YouTube’s 

Summer in the City and she  

doesn’t know if she will be well 

enough to attend. In true Nikki 

style, she pulls it out of the bag 

and two days later, with her pain 

under control, she is at Summer 

in the City.  

Nikki is blown away by all the 

love and support of her followers 

and explains how important it is 

for her, as someone with a visual 

difference to put herself out there 

and get her message of positivity 

onto a global platform. Despite 

social media sometimes getting a 

bad reputation, for Nikki it has 

been an incredibly positive experi-

ence, sharing her story through 

her vlogs allowed her to engage 

with the world when her medical 

condition has stopped her. 

The next day Nikki is heading 

back into GOSH for her first surgery. 

With her Mum and Dad by her 

side, the “Three Musketeer’s” face 

Nikki’s most scary surgery yet. 

The 8-hour operation goes well 

but the healing takes a long time. 

Finally, after missing months of 

school, Nikki is heading back to 

year 10. Nikki is very nervous, but 

her friends are there for her and 

the film ends with another video 

diary, where Nikki talks through 

her positive day and the bigger 

picture, the need to embrace life, 

be the best version of yourself 

and appreciate every day.  

The way in which Nikki lives  

her life has universal messages 

of hope and optimism. Recent          

research has shown that only 1 

in 3 kids would be friends with 

someone with a visual difference, 

people like Nikki. But if kids see 

visual difference form a young 

age, especially before the age of 

7, this can change. In a social 

media world where definitions of 

what normal, perfect and beauty 

are, it is crucial to keep challeng-

ing what is considered normal and 

embrace every sort of difference. 

Nikki does with effortless charm, 

humour and to quote Nicole 

Scherzinger “bad assness!” 

I Will Survive will be aired on 

CBBC at 5.30pm on Monday 11th 

February. 

H
undreds signed a petition 

on Saturday calling for the 

planned closure of a 

Crown post office to be scrapped. 

Councillors, residents and 

members of the Communication 

Workers Union (CWU) joined 

forces to protest outside Upper 

Holloway post office, next to      

Archway tube station, two weeks 

after the Post Office announced 

services would be moving to a 

smaller, franchised shop. 

 “The one in Kentish Town has 

closed, the one in Camden has 

closed, the one down Holloway 

has closed,” said Moira Plunkett, 

from Archway. 

She warned that “you won’t get 

the same level of services” in a 

franchised shop compared with 

the Crown post office. 

Crown post offices are directly 

owned and managed by the Post 

Office, a publicly-owned body 

which has faced huge cuts by the 

government in recent years. 

These cuts have prompted the 

emergence of franchised post       

offices in newsagents and station-

ery shops throughout the coun-

try. 

Gary Heather, a CWU member 

and Labour councillor for Finsbury 

Park, told the Tribune at the pro-

test on Saturday that, as closures 

had been going on for years, 

there were fewer and fewer 

places where Post Office employ-

ees could be redeployed following 

a closure. 

“This is a hub for the community,” 

he said. “Things are improving 

around here and we would still       

like to keep the Crown post office.” 

The Post Office has promised 

a full range of services at the new 

branch in Today’s Express off-        

licence at 53 Junction Road – less 

than 100 metres from the current 

post office. 

A CWU spokesman said:       

“The people of Upper Holloway 

deserve far more than an inferior 

service tucked away at the back 

of a cramped shop. 

“The present, experienced staff 

will be replaced by a new, smaller 

workforce with minimal training 

and employed on far worse terms 

and conditions. 

“There will be no long-term 

guarantee of service provision 

either, as the franchise may en-

counter future financial difficulties.” 

He added: “We are urging the 

Post Office to listen to the views 

of local people and their demo-

cratically-elected representatives 

and retain Upper Holloway as a 

Crown post office on its present 

site.” 

 

Source: Islington Tribune

Campaigners stage protest as  
Upper Holloway Post Office faces closure
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A
 few dozen reporters, wire 
service men, studio public-
ity department employees, 

gossip columnists, and personal 
managers were gathered on  
Melrose Avenue in Hollywood 
outside the locked headquarters 
of the Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences.  

It was the morning of February 
20th, 1968 at 10.00am the       
doors opened and the group     
was led  inside and escorted to 
the Academy library where each   
person was handed an unsealed, 
oversize manila envelope contain-
ing the names of the 1967 Oscar 
Nominees.  

The five films vying for Best 
Picture that year were Bonnie 
and Clyde, Doctor Doolittle, The 
Graduate, Guess Who’s Coming 
to Dinner, and In The Heat of the 
Night.  

Bonnie and Clyde and the 
Graduate were game changers, 
movies that had originated far 
from Hollywood and had grown 
into critics darlings and major 
popular phenomena; in the Heat 
of the Night, a drama about race, 
and Guess who’s coming to 
Dinner, a comedy about race, 
were middle of the road hits that 
had, with varying degrees of suc-
cess, extended a long tradition  
by addressing a significant social 
issue within the context of their 
chosen genres; and Dr. Doolittle 
was a universally dismissed      
children’s musical that most         
observers felt had bought its way 
to the final five. Of such mixed 
bags have countless Academy 
Awards races been made.  

The question of who was going 
to win had taken on more urgency 
than usual. Not who was going to 
win the Oscars, which would 
shortly be decided by the usual 
blend of caprice and conviction, 
but who was going to win owner-
ship of the whole enterprise of 
contemporary movie making. The 
best picture line up was more 
than diverse; it was almost self-
contradictory. Half of the nominees 
seemed to be sneering at the 
other half: the father-knows-best 
values of Guess Who’s Coming 
to Dinner were wittily trashed by 
The Graduate; the hands-joined-
in-brotherhood hopes expressed 
by In The Heat of the Night had 
little in common with the middle 
finger of insurrection extended by 
Bonnie and Clyde. 

What was an American film 
supposed to do? The men running 
the movie business used to have 
the answer; now, it had slipped 
just beyond their reach, and they 
could not understand how they 
had lost sight of it. In the last year, 
the rulebook seemed to have 
been tossed out. Warren Beatty, 
how looked like a movie star, had 
become a producer. Dustin Hoff-
man, who looked like a producer, 

had become a movie star. And 
Sidney Poitier, who looked like no 
other movie star had ever looked, 
had become the biggest box        
office attraction in an industry that 
still had no idea what to do with, 
or about, his popularity.  

The biggest hit among the five 
nominees, The Graduate, had 
been turned down by every major 
studio and financed independ-
ently. Bonnie and Clyde had 
been financed by Warner Bros 
but loathed by Jack Warner, who 
rued the day and even small 
amount of his company’s money 
into it. In the Heat of the Night 
was made because United Artists 
ran the numbers and realized      
the film could be produced so 
cheaply that it would never have 
to play in the American South at 
all and might still break even. 
Guess Who’s Coming to Dinner 
was green lit only because Colum-
bia Pictures owed its Producer- 
Director, Stanley Kramer, a movie. 
Together, the four films cost about 
$10 million. The fifth picture, 
Twentieth Century Fox’s Dr. Doo-
little, cost more than twice as 
much to produce and promote as 
the four other combined; it was 
the only movie of the five that had 
been fuelled by a studio’s bottom 
line goal to manufacture an im-
mense popular hit, and the only 
one that flopped.  

The Los Angeles Times looked 
at the list of nominees and called 
it a battle of the “dragons” against 
the ‘dragonflies.’ The dragons 
were Stanley Kramer and Kath-
erine Hepburn and Spencer Tracey 
and Rex Harrison. The makers of 
Guess Who’s Coming to Dinner 
and Dr. Doolittle, and what the 
paper termed the “armies of grey-
beard” technicians who had been 
making movies their way since 
the dawn of the sound era. The d 
dragonflies - were Beatty and 
Hoffman, Faye Dunaway, Rod 
Stieger, Mike Nichols, Hal Ashby, 
Norman Jewison, and Arthur Penn, 
all newcomers, non-traditionalists, 
or outsiders. The divide was gene-
rational, but also aesthetic - these 
were people who were rejecting 
what movies had been in favour 
of what they could be – and the 
fight was unabating.  

In Hollywood, by the time the 
1967 Best Picture nominees 
were made public, it was increas-
ingly clear that something was 
dying and something was being 
created, but the transition between 
old and new is never elegant or 
seamless.  

As iconic as the images of 
Bonnie and Clyde in their dance 
of death or Mrs. Robinson inter-
posing herself between Benjamin 
and the bedroom door or Sidney 
Poitier demolishing Rod Steiger 
with the line “They call Mister 
Tibbs!” became the second they 
reached screens; they were still 

anomalies in a world that had just 
made the highest The Sound of 
Music, the highest grossing film 
in history. What paid studio bills   
in the mid - 1960’s were James 
Bond extravaganzas, John Wayne 
westerns, Elvis Presley quickies, 
Dean Martin action comedies, 
and a long standing willingness 
on the part of movie goers to  
suspend disbelief. Now, people 
who also wanted Blow-Up and 
The Dirty Dozen and Clint East-
wood’s Man with No Name and 
Bob Dylan in Don’t Look Back, a 
title that could have served as a 
rallying cry for a generation of 
movie goers that had emerged 
faster and more forcefully than 
the studios could have imagined.  

The old and the new existed in 
uneasy proximity, eyeing each 
other across a red-carpeted aisle 
that was becoming easy to       
mistake for a battle line. A fight 
that began as a contest for a few 
small patches of Hollywood turf 
as the first shot in a revolution.  

All movies are gambles; each 
one begins with a prayer that 
what seems like a brilliant idea      
to its writers and directors and 
producers and actors at the        
moment it is kindled will still have 
meaning after years of fights and 
compromises and reconceptions 
and struggles, when it comes 
alive on a screen.  

The five movies up for Best 
Picture did have one thing in 
common; they had all been   
imagined for the first time many 
years earlier, in a world that bore 
little resemblance to the one in 
which they arrived in 1967.  

This is the story of what          
happened to those movies, to the 
hopes and ambitions of their      
creators, and the American film 
making in the five years between 
their conception and their birth.  

 
By Mark Harris 

Publisher: Canon Gate 
 

1967 Academy Award  

Nominees and Winners: 
 
BEST PICTURE  
Bonnie and Clyde, produced 

by Warren Beatty 
Doctor Doolittle, produced by 

Arthur P. Jacobs 
The Graduate, produced by 

Lawrence Turman 
Guess Who’s Coming to 

Dinner, produced by Stanley 
Kramer 

The Heat of the Night, pro-
duced by Walter Mirisch  

 
BEST DIRECTOR  

Richard Brooks, In Cold Blood 
Norman Jewison, The Heat of 

the Night 
Stanley Kramer, Guess Who’s 

Coming to Dinner  
Mike Nichols, The Graduate 
Arthur Penn, Bonnie and Clyde 

BEST ACTOR  
Warren Beatty, Bonnie and 

Clyde 
Dustin Hoffman, The Graduate 
Paul Newman, Cool Hand 

Luke 
Rod Steiger, The Heat of the 

Night 
Spencer Tracey, Guess Who’s 

Coming to Dinner 
 
BEST ACTRESS  
Anne Bancroft, The Graduate 
Faye Dunaway, Bonnie and 

Clyde 
Edith Evans, The Whisperers 
Audrey Hepburn, Wait Until 

Dark 
Katherine Hepburn, Guess 

Who’s Coming to Dinner 
 
Epilogue 
The success of the pictures      

in the class of 1967 focused         
Hollywood’s attention on a new 
generation of moviemakers and 
moviegoers and heralded what is 
now seen as a second golden 
age of studio moviemaking that 
lasted roughly until the late 1970’s, 
when audience tastes and demo-
graphics changed once again and 
the dawn of the summer block-
buster era generated a durable 
new economic model for the 
movie business.  

But old Hollywood – the Holly-
wood of producer – and studio 
driven product intended to reach 
the widest possible audience – 
didn’t disappear; it simply re-
invented itself. Even at the height 
of the new – Hollywood revolution, 
when Altman, Coppola, Mazursky, 
Scorsese, Friedkin and Schles-
inger were dominating the conver-
sation, the studios were beginning 
to find a way of creating and      
selling their product that didn’t  
depend so much on directors.  

In 1970, Universal, the           
last –choice studio for much of 
the  previous decade, released           
Airport, the first movie in what 
soon became to be known as  
the “disaster” genre. It quickly   
became the most popular movie 
since the Graduate. 

 
About the author: 
Mark Harris graduated from 

Yale University in 1985 with a      
degree in English. In 1989, he 
joined the staff of Entertainment 
Weekly, a magazine published  
by Time Inc. covering movies,   
television, music, video and 
books. Mark worked on the staff 
of the magazine, first as a writer 
and eventually as the editor   
overseeing all movie coverage, 
from its launch in early 1990 until 
2006. He now writes a column for 
the magazine called The Final 
Cut.  

He lives in New York City with 
his partner, the playwright Tony 
Kushner.

The birth of the new Hollywood

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

If Beale Street 

Could Talk 
 

The work of the late, great 
James Baldwin is often associa-
ted with the stage even though 
some of his work has already 
been adapted for the cinema.  

Director Barry Jenkins, follow-
ing his phenomenal success and 
Oscar glory with MOONLIGHT 
delivers another spellbinding 
piece of filmmaking based on 
Baldwin’s novel, the first English-
language feature film.  

The action takes place in the 
early 70’s in Harlem and follows 
the story of Tish Rivers (KiKi 
Layne), a 19-year-old African-
American woman, very much in 
love with her childhood friend 
Alonzo “Fonny” Hunt (Stephen 
James). Their love is pure and 
unconditional until Fonny is           
arrested for a crime he did not 
commit… 

This passionate love story is 
told from Tish’s point of view and 
narrates about the long struggle 
that she and her family has to  
endure in order to prove her         
fiancé’s innocence.  

Layne and James share an 
adorable chemistry and convey 
beautifully their unbreakable 
bond. Regina King is outstanding 
as Tish’s mother Sharon deter-
mined to do anything in her 
power for her daughter’s happi-
ness.  

This tender love story is beau-
tifully directed and gracefully 
acted, while Nicholas Britell’s 
evocative score is the perfect      
accompaniment to Jenkins’ poetic 
vision. There is no doubt that 
Barry Jenkins is one of the most 
exciting and sensitive directors to 
have emerged in recent years! 
Unmissable! 

 

Alita: Battle Angel 

in 3D IMAX 
 

This is a labour of love for 
James Cameron who first deci-

ded to bring this manga adapta-
tion to the screen over 20 years 
ago but a little film called AVATAR 
came along in the middle which 
put things temporarily on hold. In 
the meantime he invited Robert 
Rodriguez to take over the direc-
tion for this futuristic epic while 
Cameron serves as one of the 
producers as well as one of the 
screenwriters.  

The time is the 26th century 
and the action begins in the 
scrapyard of Iron City where the 
body of the abandoned cyborg 
Alita (Rosa Salazar) is found by 
Dr Ido (Christoph Waltz), who 
takes her to his clinic and brings 
her back to life. Meanwhile a       
serial killer is luring in the dark 
streets of the city brutally murder-
ing young women for their body 
parts… 

This visually striking film, based 
on Yukito Kishiro’s graphic novel 
series “Gunnm”, is a feast for the 
senses especially if experienced 
on the giant IMAX screen and in 
3D.  

The script is witty and the        
acting strong especially by       
Waltz as the compassionate 
cyber-doctor while Salazar lends 
her body and voice to the CGI  
experts to transform her epony-
mous heroine into a striking battle 
warrior. 

 

Boy Erased 

A harrowing true story about 
conversion therapy written and 
directed by Joel Edgerton who 
also plays the head therapist of 
this dreadful establishment.  

Jared Eamons (Lucas Hedges) 
is a sensitive 19-year-old boy        
living in a small, rural American 
town with his parents Marshall, a 
Baptist pastor (Russell Crowe) 

and his equally religious wife 
Nancy (Nicole Kidman). But 
when Jared goes to college a 
nasty student phones his parents 
to say that their son is gay… 

Last year’s THE MISEDUCA-
TION OF CAMERON POST 
tackled similar themes but with a 
lighter kind of tone whereas here 
Edgerton creates a truly frighten-
ingly claustrophobic environment.  

Lucas Hedges delivers a          
terrific and very touching perform-
ance as the vulnerable protago-
nist and cements his reputation 
as one of the most versatile 
young actors working in cinema 
today. He gets solid support from 
a stellar cast especially from the 
ubiquitous Nicole Kidman as his 
loving mother.  

 

All Is True 

I think it is fair to say that        
Kenneth Branagh following his 
ridiculous performance as Poirot 
in MURDER ON THE ORIENT 
EXPRESS has officially entered 
his grotesque period. His Shake-
speare in Ben Elton’ first original 
drama, about the last days of      
the great playwright’s life bears 
an uncanny resemblance to Ben 
Kingsley as Fagin.  

Elton also wrote the sit com 
“Upstart Crow” with David Mitchell 
as Shakespeare in which Branagh 
made a brief guest appearance 
as a ghost. And here to make 
matters worse he cast his old 
friend Judi Dench as his wife 
Anne Hathaway - well, there is a 
line in the script saying Anne is 
older than Shakespeare but here 
she looks more like his elderly 
mother rather than his wife.      
Having said that the film bears 
strong production values and 
careful designs which evoke the 
period most effectively! 

DVD RELEASES: 
 

Song To Song 

The latest from the great            
visionary director Terence Malick 
is a lyrical piece of filmmaking 
about an aspiring song writing 
couple BV (Ryan Gosling) and 
Faye (Rooney Mara) whose         
relationship develops into a love 
triangle when a powerful music 
producer (Michael Fassbender) 
enters the scene…  

It is an attractive film with many 
disjointed scenes imaginatively 
put together by the maverick         
director. 

 

Journey To  

The Shore 

Kiyoshi Kurosawa’s touching 
film tells the story of Mizuki 
whose husband drowned at sea 
three years earlier. But one day 
when she returns home from 
work she finds him there waiting 
for her …  

An atmospheric, philosophical 
film about life and death with      
excellent performances. 

 

Before The Flood 

Celebrated actor and activist 
Leonardo DiCaprio travels across 
the glove from the Arctic and 
Greenland to Indonesia and 
China before he visits the Pope 
in order to make a plea at the UN 
about global warming. It is an      
important film eloquently and 
passionately told by DiCaprio.  

It is an essential film but it         
is probably preaching to the       
converted. The film should be 
screened at every school in the 
country especially in America but 
most importantly to the Senate 
where cynical congressman        
are still more preoccupied with 
their vast earnings from various            
industries rather than preventing 
the increasing climate changes 
and save the planet! 

Phoebe Eclair-Powell's 
Fury (Milton Court   

Theatre) has been des-
cribed as a modern-day version 
of the Medea story and when it 
premiered at the Soho Theatre 
in 2016 it certainly struck a 
chord. Audiences immediately 
understood the predicament         
of a young single mum, Sam, 
struggling to make ends meet. 
Her partner Rob walked out  
and left her with two sons. 
Neighbour Tom, a music fanatic 
who lives above her, is very   
loud and is also a guilt-tripping      
manipulator who promises not 
to report her to the authorities       
if they can come to 'an arrange-
ment'. The perfect recipe for 
abuse and family breakdown. 
Enter Woman, Man and Fury 
who act as narrators and com-
mentators, a Greek chorus in 
everything but name. However, 
they ask us to do more than just 
bear witness and at times are 
quite judgmental. Familiar yet 
very contemporary and effec-
tive. 

The students of Guildhall 
School of Music and Drama 
deftly directed by Nicole Charles 
impress with their well-crafted 
interpretations. Lydia Fleming 
(Sam) is all heart and deter-
mination as she flounders trying 
to give her children the best she 
can, badly scarred though she 
is from what life has thrown at 
her. Joseph Potter's Tom is a 
clever nuanced portrayal, the 
liberal bohemian facade barely 
concealing his solipsistic and 
passive aggressive behaviour. 
Fury (Kristina Tonteri-Young), 
Woman (Isabella Brownson) 
and Man (Brandon Ashford) are 
a thrilling triumvirate and their  
interplay absorbing and very 
telling at key moments in the  
action. When they interject,  
they invade the space and our 
heads, each interpolation inject-
ing yet more doubt into our        
already conflicted minds.  

Charlie Cridlan’s design is 
simple and evocative, you can 
almost smell the fetid stench        
of mess and confusion while   
Eleanor Coxall creates a smart 
soundscape that puts the urbane 
into urban. Éclair-Powell’s writ-
ing is razor sharp and there is 
an ebb and flow to her percep-
tions that ask many questions, 
deliberately avoiding any con-
clusions. The expression “Hell 
hath no fury like a woman 
scorned” is actually incorrect 
and sexist too. The truth is love 
does sometimes turn to hatred 
and the fury expressed here is 
an indictment of the human con-
dition and also an excellent play. 

Meanwhile Rose Goodenough 
drops in on THE whodunnit…  

I’ve never been one for keep-
ing secrets. As I walked out of 

the Yvonne Arnaud Theatre 
last week that presented a real 
dilemma. I had just seen a         
superb touring production of 
Agatha Christie’s The Mouse-

trap which has been teasing 
audiences since 1952. The 
writer thought it would last eight 
months.  

The venue is an odd guest-
house in the country run by 
Giles and Mollie, an apparently 
‘normal’ married couple. Mean-
while in London a murder has 
occurred. We have clues as to 
the murderer’s attire. The guests 
arrive as does a policeman on 
skis. It’s a hoot were it not for the 
seriousness of the crime. Even-
tually the identity of the killer is 
revealed…but mum’s the word 
here. A uniformly excellent cast 
make this a hugely enjoyable 
production. Catch it when you 
can…and that’s not a clue. 

Finally Sotira Kyriakides finds 
age catching with her…  

Tom Wright’s My Dad’s Gap 

Year (Park Theatre) is a 90-     
minute mad rollercoaster of a 
comedy. Dave (Adam Lannon), 
a lovable but louche alcoholic       
in mid-life crisis, accompanies      
his gay, inhibited son William       
(Alex Britt) on a gap year holi-
day in Thailand. Far from being 
an ordinary holiday, Dave and 
William experience self-realisa-
tion amid a heady cocktail of 
drugs, booze, brotherly bond-
ing, drugs and trans and gay 
sexual encounters with Mae 
(Victoria Gigante), a Thai trans 
waitress, and passionate roman-
tic architect Mathias (Max Percy). 
Michelle Collins (yes, her from 
Eastenders and ‘Corrie’) who 
stars as mother Cath, is also      
on her own voyage of self-       
discovery.  

Outrageous but ridiculous, 
enacted with puns and innuen-
dos it ensures that not only do 
the laughs keep coming but 
there are also moments of      
poignant self-revelation, when 
Dave and William reveal home 
secrets in madcap card games. 
Dave reveals yet more secrets 
from his past about his own 
father and Cath relays her       
romantic encounters and experi-
ences by phone to William.  
Subtle humour and dramatic 
irony are, however, captured 
both by the contrast between 
rogue Dave and uptight William’s 
behaviour throughout their     
adventures in Thailand and in 
how all family members are 
somehow transformed by their 
experiences. All in all, great fun. 

 
FURY - www.barbican.org.uk 

THE MOUSETRAP – on tour - 

www.mousetrapontour.com/

uk-tour 

MY DAD’S GAP YEAR -  

020 7870 6876

Theatre Reviews 

Love to hatred 

turned 

 George Savvides Barney Efthimiou
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Putting the wine in CyWineFest 

Credit: CyWineFest team  

Photo credit:  

(1) Sidebar -Makkas Winery Lefkada 2012 - Petros Pentayiotis 

(2) Some Cypriot wine varieties at 2018- Alexios Gennaris  

(3) A happy festival goer looking for some LOEL wines to accompany 

his olives – Petros Pentayiotis 

(4) Kamanterena & LOEL - wine tasting line up – Alexios Gennaris 

(5) One of the many KEO wines, picked for sampling – Petros 

Pentayiotis 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

1ST & 2ND JUNE! 
Keep up to date with the happenings of 

this year’s event by following us on :

www.cypriotwinefestival.com

The element of wine at CyWineFest is well-known but we are 

merely scratching the surface, CyWineFest provides the UK an 

almost exclusive opportunity, to try, enjoy and potential buy 

uniquely Cypriot wine.  

 

The wine industry is complicated, especially here in the UK 

where there is such availability from many different wine 

producing countries. There is no room for delusion, the industry 

is no doubt a challenge to break into, especially given the fact 

that there are many more countries now producing wine, 

however, very few can boast to have such a rich wine heritage as 

Cyprus. Wine has been consumed for thousands of years it has 

played such a vital part in the many different cultures around the 

world and was one of the indicators in proving whether a culture 

was considered civilised or not as the cultivation of wine is a very 

complex procedure.  

 

The UK is even producing some nice wines, we don’t have to 

look too far from CyWineFest’s home, just ‘around the corner’ 

Forty Hall is producing wines in its very own backyard. The Forty 

Hall vineyard has shown fantastic growth and is now producing 

more bottles than ever. The British Isles was once Cyprus’s 

biggest customer, exporting mainly the undisputed King of Wines 

Commandaria. Yet somewhere along the way over the centuries 

the wine trade was lost between the two countries. That was of 

course until members of the Cypriot community, not content with 

drips and drabs envisioned a place where people could buy as 

much as they could carry, acting as one of the driving forces in 

the creation of CyWineFest. The establishment of this event 

brought the Cypriot community’s wine loving roots from the wine 

making villages to Limassol Wine Festival aka Cyprus Wine 

Festival to here in the UK almost four decades ago.   

 

Cypriot wine merchants have firmly established the import of 

Cypriot wine into the UK market albeit only certain producers 

with the target audience typically being the British Cypriot 

community. Wine was and still is an integral part of the Cypriot 

village story for consumption and for food as an important 

ingredient in Cypriot recipes. The recognition of Cypriot 

winemakers is growing, and it is not difficult to see the upward 

trend. Wineries are fully aware of the centuries of trade and 

CyWIneFest is here to rekindle that relationship. When it comes 

to wine, our event serves as a reminder to the public that if each 

of us should choose to, Cypriot wine can break into the 

mainstream and encourage that business relationship once 

again with the UK, great for business especially in lieu of Brexit, 

but the good news for all of us is that our beloved Cypriot wine 

will be more cost-effective to import.  

 

There are many different wine varieties to try so why not to give it 

a go, the many wine tasting tables provide ample opportunity to 

do so, located all over the venue, reds, whites, rose’s and 

Commandaria are available to sample at your request. There 

have been many occasions whereby a specific wine may have 

served at a dinner party or at a social event or even if one has 

had the pleasure of tasting wines in Cyprus, simply jot down the 

variety and the winery and chances are it will be available at 

CyWineFest.  

 

Over the years we have had the pleasure of exhibiting countless 

wineries, large producers and small boutiques have participated 

in some way to CyWineFest: 

 

 Aes Ambelis and Avacas winery, Chrisoudia, 

Chrysoroyiatissa winery, C.G Constantinou distillery, 

Eleanoras and Ezousa winery, Fikardos winery, 

Kamanterena, Karapashis, KEO wines, Kolios and 

Kyperounda winery, Lambouri winery and LOEL wines, 

Makkas winery, Pitsilias winery, Revecca wines, Shoufas 

and Sterna winery, Tsalapatas, Tsangarides and Tsiakkas 

winery, Vasilikon and Vouni Panayia winery, Yiaskouris 

winery, Zambartas winery to name a few!  

 

Cypriot wineries are producing some fantastic award-winning 

wines, recognised by the international wine community, and yet 

not by own, is it not time that here in the UK where there is such 

a strong British Cypriot presence, that we become ambassadors 

of the beautiful produce from Cyprus?! The beautiful small island 

nation with such diverse and bountiful products to offer the world. 

 

SAVE THE DATES! 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



16-year-old Greek Australian  
sets sights on Eurovision 

Greek Australian Leea Nanos will be a wildcard among           

10 performers competing to represent Australia in the 64th         

Eurovision Song Contest. 
The 16-year-old from Melbourne has been singing and writing 

music since the age of 11, performing for audiences large and 

small. 

“Being the youngest and most inexperienced in the       
competition I know I’ll need to really bring my A-game to the 
stage,” she said. “It’s unreal that I’ve got this opportunity to       
perform on the same stage as all of these high-profile Australian 
artists - artists I admire and aspire to be like.” 

Leea Nanos joins Courtney Act, Aydan, Kate Miller-Heidke 

among others in the quest to become Australia’s representative 

in Tel Aviv this May. 

Leea is the only unsigned artist, and also the youngest        

competitor. But she is set on proving that neither of these are 

weaknesses: “I love the fact that (with my music) I can be 
unique, be myself, and have a voice and share it with the world 
– I just love that; there’s nothing else in this world that I connect 
with more than music.” 

Australian fans will vote for their favourite artist and song to 

go to the world’s biggest singing contest during a live broadcast 

on February 9. 

Nikos Oikonomopoulos, one 

of the most popular laiko singers 

of his generation, has released 

his brand new single Dyo Zoes, 

accompanied with a video clip. 

Following on from Tora Ti Na 
To Kano, which reached the top 

spot in the Greek airplay charts, 

the singer is back with a differ-

ent sound. 

The new single is an enchant-

ing zeimbekiko with touching 

lyrics and velvety vocals that 

send shivers down the spine!       

It was composed and penned 

by George Sabanis and Eleni 

Giannatsoulia, who have both 

given Nikos a host of previous 

successes including Einai Kati 
Laika, Yia Kabio Logo, Ennoei-
te, Exetias Sou, Ora Na Pigaino, 
Yia Hilious Logous, and others. 

Catch a listen on Oikonomo-

poulos’ official YouTube channel.

New single and video clip from 

Nikos Oikonomopoulos
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Gemma Atkinson 

expecting first 

child with Strictly’s 

Gorka Marquez 
 

Former Emmerdale star 

Gemma Atkinson and Strictly 
Come Dancing pro Gorka Mar-

quez have announced they’re 

expecting their first child toge-

ther. 

The couple, who met on 

Strictly in 2017, revealed the 

news on Instagram on 

Friday. Gemma posted a photo 

of their two dogs holding signs 

saying: “Guess what, mum’s 
pregnant, we’re going to be big 
brothers!” 

“And what amazing big 
brothers they will be,” she cap-

tioned the snap. “Myself and 

Gorks are beyond excited and 
happy and feel incredibly 
blessed to be meeting our new 
family member later this year. 
Baby Marquez! We love you 
loads already.” 

She later followed it up with a 

message about her love for 

Gorka. She wrote: “Thank you 
all so much for your lovely  
messages. We're so excited for 
this journey ahead and feel 
very lucky and very much in 
love. Thank you.” 

Dancer Gorka, 28, posted  

the same image of the pooches 

on his Instagram account and 

wrote a caption praising his part-

ner: “@glouiseatkinson Thank 
you for the greatest gift in life. 
Myself and Gem are beyond 
thrilled to be welcoming our 
new family member later this 
year! Baby Marquez.”
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G
etting a natural glow 

when the summer has 

long gone may need a 

little more work than usual, but 

it is achievable. The skin may 

lack its lustre in winter months, 

especially if you don’t go out 

enough to grab any snippets of 

the winter sunshine. Surprising-

ly, even a little walk on a cold 

winter’s day in the sun can help 

the skin keep its glow, but sadly 

not many of us want to venture 

out. So here are some tips to 

get our face glowing…. 

Let’s start with the cleansing 

routine. Most of us know that 

this needs to be done daily. In 

the morning, a little cleanser on 

a cotton wool cleansing pad 

may seem old fashioned, but it 

is actually far better as it is 

usually followed with an astrin-

gent or toning lotion on a cotton 

wool pad. This ensures that the 

cleansing lotion is all removed 

when applying the toner.  

Although facial wipes may be 

quick and more practical at 

times, they are best reserved 

for travelling or emergency use, 

rather than everyday use. Wipes 

will not give the full cleanse of a 

cleanser and toner.  

Pick a cleansing and toning 

lotion suitable to your skin type 

- normal, dry or oily. These are 

designed in order to work for 

getting the skin back to its       

normal PH. Some good ones  

to try are L’Oreal Age Perfect, 

Simple Kind To Skin and           

Clinique. 

For those that prefer the       

traditional facial washes, there 

are a number of good facial 

washes available that are made 

to keep the skin in good order. 

Bear in mind, a good facial 

wash does not have to lather 

up to bubble foam in order to 

work well. For sensitive or dry 

skin, try a more gentle facial 

wash that is used with a facial 

cloth and water to wash off. All 

cleansers and toners however 

should be applied and worked 

in small circular motions of up-

wards and inward movements 

towards the centre of the face. 

Try Boots Hot Cloth Facial Wash 

or Liz Earle Cleanse and Polish 

Hot Cloth Cleanser - these are 

great on the skin. 

Of course, if one really 

prefers the old fashioned wash-

ing of soap, then make sure it is 

a perfectly prepared formula for 

face skin and non-drying with 

harsh chemicals. Clinique have 

a specially formulated one for 

the face that is mild. 

All cleansing routines need       

a little help regularly with some 

exfoliating. So once a week, 

add a little granulated sugar        

to your cleansing lotion, facial 

wash or soap cleanser and work 

it in to the face by massaging in 

small circular movements as 

mentioned, then wash off. This 

will help remove any dead skin 

cells, allowing for the fresh new 

skin surface to shine.  

Always follow with a toning 

lotion, and for those that like to 

keep it natural, use rosewater 

for normal to dry skin or witch 

hazel for oily skin.  

Remember to always follow 

with a good moisturising cream. 

If applying make-up, allow 

moisturiser to settle and absorb 

into the skin for a few minutes 

before applying.  

In the winter, try using a       

little concealer or foundation 

followed by a little loose mineral 

powder and multi glow pearls. 

There are some that are built in 

as one in a compact or loose 

formula powder and designed 

to give a little natural colour 

cover, as well as a neutralising 

glow by reducing any redness, 

hiding any perfections, bright-

ening and illuminating the skin. 

This will help give that natural 

summer sunkissed glow. Get 

glowing! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

Samsara’s Top Tips on  
Fitness, Nutrition, Beauty  
and Lifestyle Samsara

Sparkle and shine 

this winter

Xclusive! Katerina Neocleous

The culinary cook-off show “Yiayia Show Me How To Cook” celebrating tasty and traditional Greek 

and Cypriot cuisine is back for a second series this spring! The star of the show is Yiayia of course; the 

premise of the program sees a different Yiayia each episode imparting her cooking secrets and sharing 

a favourite classic recipe with two contestants who battle it out, head to head to best replicate the dish. 

And with a Rocky style champion belt up for grabs and forfeits a-plenty for the losing contender, expect 

no holds barred!  

Nostalgic, fun and light-hearted; “Yiayia Show Me How To Cook”, presented by Kay Pirillas, unveils 

an array of tasty and traditional sweet and savoury dishes, which many of us would have grown up with, 

thanks to our Yiayia-des! But perhaps most endearingly the show aims to preserve that special tradition 

of passing down a piece of our culture to the younger generation, through sharing recipes, cooking skills, 

and culture gems to excite and entertain its audience. It delivers a wonderful way of encouraging us to 

honour our roots and celebrate the flavours and traditions inherent in our upbringing that are still just as 

delectable as ever! One thing that never changes is a Cypriots’ love of good food! Maybe it will encourage 

us to get in the kitchen and cook a little more before we reach for that take away number! 

The second series, comprising of six episodes, premieres on Friday 1st March. Episodes will then be 

available on all social media platforms bi-weekly. Here is a run-down of the upcoming episodes to whet 

your appetite! 

Episode 1: Pitta Tilixti with Yiayia Androulla, recreated by dueling DJs Paul Funksy and Miranda         

Athanasiou. 

Episode 2: Galadoboureko with Yiayia Gloria sees comedian Chris Mario K versus PA Niki Ioannou. 

Episode 3: Makaronia Tou Fournou & Pastitsio with Yiayia Loulla Astin is tackled by Katerina Nicolaou 

and Alexandra Pieri. 

Episode 4: Sheftalies with Yiayia Christine Michael – comedian and blogger Stevie Georgiou takes 

on Special Needs teacher Rafaela Prodromou. 

Episode 5: Beef in Wine and Potatoes ‘Antinaxtes’ with Yiayia Despina. I had a great time appearing 

in this episode facing off against fellow singer Mike Theodosiou. 

Episode 6: Keftedes and Bourgouri – dancer/actress Marianna Neophytou is up against DJ Marios 

Avraam (Chakos). 

For more information and to watch the show once it premieres on 1st March, visit these links:                  

YouTube channel: Yiayia Show Me How To Cook / Website: showmehowtocook.net / Facebook:           

yiayiashowmehowtocook / Twitter & Instagram: @showmehowtocook 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! Until next time… x Mwah 
 
 

Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected -              

Scandalous! Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity gossip, 

chart news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! Not to mention 

a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk and DAB Plus, on              

Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! If you would like your CD or event featured or reviewed in 

Xclusive! contact Katerina via email: katsmusiq@gmail.com / Facebook: @katsmusiq / Instagram: 

@katneocleous



Michael Yiakoumi
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UK Cypriot Tottenham player 

Anthony Georgiou has earnt 

himself a great move to Spain
One fascinating move has 

seen Cypriot international Tot-

tenham winger Anthony Geor-

giou make a loan move, joining 

La Liga side Levante until the 

end of the season. 

Georgiou’s move may not 

grab any headlines, but it does 

represent a really great move 

for Spurs and for Georgiou 

himself. 

The 21-year-old has made 

just one first-team appearance 

for Spurs, but has been a reg-

ular for the club’s Under-23’s 

over the years. 

Georgiou, who has two caps 

for Cyprus, needs to be play-

ing regular football at this age, 

and a loan move to a mid-table 

La Liga club should be perfect 

experience. 

The move gives Georgiou a 

chance to sample football in 

Spain, before heading back to 

Spurs at the end of the season 

with a view to pressing for first-

team football. 

Mauricio Pochettino was es-

sentially schooled in Spanish 

football, and learning in La 

Liga may set Georgiou up well 

for a future in the Spurs first 

team. 

A mid-table La Liga side 

coming in for Georgiou is a great 

sign of the quality he already has 

as well as his potential to im-

prove, so Spurs fans should ac-

tually be excited about this loan 

move.

Premier League: Higuain scores 

first Chelsea goals
Chelsea’s new signing Gonzalo 

Higuain netted his first two Pre-

mier League goals in Chelsea’s 

5-0 thrashing of Huddersfield 

Town while Tottenham Hotspur’s 

Son Heung-min struck late for a 

1-0 win over Newcastle United. 

First Higuain made space in the 

area to fire home from a tight 

angle after 16 minutes and then 

produced a shot that deflected 

past the keeper in the 69th. 

With Eden Hazard also scoring 

twice, and David Luiz adding the 

fifth, Chelsea gave the prefect re-

sponse to their 4-0 midweek drub-

bing at Bournemouth, which had 

piled pressure on Sarri. 

Fulham lost 2-0 at Crystal Pal-

ace, Burnley drew 1-1 with South-

ampton and Brighton & Hove Al-

bion and Watford was goalless. 

Spurs are making a habit of 

scoring late winners with Son, 

who also got the equaliser against 

Watford in midweek.  

Having wasted a series of 

chances, Tottenham finally scored 

in the 83rd minute although Son 

owed a vote of thanks to New-

castle keeper Martin Dubravka, 

who somehow allowed a hopeful 

shot from outside the area to 

creep under his body. 

At Cardiff, the stadium was 

flooded with tributes for Sala, who 

has not been seen since the 

plane he was travelling in went 

missing almost two weeks ago. 

Supporters displayed a mosaic 

in the national colours of the Ar-

gentine striker while Cardiff’s 

players paid their own tribute 

when Bobby Reid put them ahead 

by holding up a T-shirt bearing 

Sala’s image. 

Reid added a second after the 

break to move Cardiff within two 

points of the safety zone. 

Wolves’ win at Goodison Park 

saw them equal their highest tally 

of 11 victories in a Premier 

League season, dating back to 

the 2010-2011 campaign. 

Ruben Neves, Raul Jimenez 

and Leander Dendoncker scored 

the goals as Everton’s underwhel-

ming campaign continued. 

Wolves’ final goal triggered a 

bizarre episode when a black cat 

ran on to the pitch, causing a 

three-minute hold-up before it was 

eventually chaperoned out. 

Palace’s new loan striker Michy 

Batshuayi made an instant impact 

off the bench late on, turning and 

shooting to set up their second 

goal for Jeffrey Schlupp as Ful-

ham, who remain the only league 

side yet to register an away win, 

succumbed. Luka Milivojevic 

scored Palace’s first from the pen-

alty spot. 

At Turf Moor, Ashley Barnes 

took full advantage of Burnley’s 

first penalty in 68 games to equal-

ise after Nathan Redmond’s ear-

lier strike, while Brighton’s draw 

with Watford arrested their slide 

down the table. 

Manchester United striker Mar-

cus Rashford celebrated his 100th 

Premier League appearance on 

Sunday with a fine goal to secure 

a 1-0 win over Leicester City that 

kept interim manager Ole Gunnar 

Solskjaer’s dream start going. 

Sergio Aguero’s hat-trick led 

Manchester City to a 3-1 win over 

Arsenal on Sunday and back into 

second place in the Premier 

League, two points behind 

leaders Liverpool. 

It was Aguero’s 10th hat-trick 

in the Premier League, a record 

bettered only by Alan Shearer 

who scored 11. The Argentine 

striker has netted 20 goals in all 

competitions this season — the 

sixth straight campaign he has 

reached that tally. 

Leaders Liverpool faltered in 

the Premier League title race for 

the second time in six days as 

they were held to a 1-1 draw at 

West Ham United on Monday.  

After being held at home by 

Leicester City last Wednesday, 

then seeing closest rivals Man-

chester City and Tottenham Hot-

spur close the gap at the week-

end, Juergen Klopp’s side needed 

to send out a statement of intent.  

But they failed to build on Sadio 

Mane’s rather fortuitous goal after 

22 minutes and West Ham, who 

equalised six minutes later 

through Michail Antonio, deserved 

at least a point. 

Good luck to one of our own UK Cypriot 

Nico Yennaris who signs for Chinese club
Brentford midfielder Nico Yen-

naris has tweeted to say he has 

left to join Chinese club Beijing 

Sinobo Guoan. 

Yennaris, whose mother and 

maternal grandparents were born 

in China, joined Brentford in 2014 

and has played 157 times for the 

club. 

“I would like to say a big thank 

you to Brentford and all the staff 

for the last five years,” he said. 

“It’s a special club with amaz-

ing fans and I’ve enjoyed every 

minute. 

“So many great memories with 

the club which will stay with me 

forever. Good luck for the rest of 

the season.” 

The midfielder born in Leyton-

stone his Father a Cypriot joined 

Arsenal aged seven and pro-

gressed through the Club’s 

Academy to feature four times for 

the senior side. His first Premier 

League appearance for the 

Gunners came in January 2012, 

against Manchester United, 

where he impressed filling in at 

right-back. 

An England youth inter-

national, Yennaris had been a 

regular for Arsenal’s under-21s , 

he captained the under-19s in 

the NextGen Series, leading the 

team to the Finals weekend of 

the elite European youth compe-

tition.

Our Michael Yiakoumi with Chelsea’s new signing 

Argentinian international star Gonzalo Higuain 
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Saturday 9th February 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Sutton United 

3.00pm The Hive, Camrose Ave-

nue, Edgware HA8 6AG 

Bostik Premier 

Carlshalton Athletic v 

Haringey Borough  

3.00pm War Memorial Sports 

Ground, Colston Avenue, 

Sutton, Carshalton SM5 2PW  

FA Senior Trophy 

Semi Final 

Bridon Ropes v New Salamis 

3.00pm Meridien Sports and 

Social Club,   Charlton Park Lane, 

Charlton, London SE7 8QS. 

Middlesex County Premier 

Lampton Park v St Panteleimon 

2.00pm High St, Hounslow 

TW5 9PD 

Sunday 10th February 2019 

KOPA League 

First Division 

Anorthosis v Olympia 

1.30pm New River Sports Centre, 

White Hart Lane, N22 5QW 

Apoel v Achna 

12.00pm Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Komi Kebir v Omonia 

10.15am Southgate School, Sus-

sex Way, Barnet EN4 0BL 

Second Division 

Brotherhood v Cinar 

10.00am Southbury Leisure Cen-

tre, 192 Southbury Road, Enfield 

EN1 1YP 

Panathinaikos v Akanthou 

12.00pm Southbury Leisure Cen-

tre, 192 Southbury Road, Enfield 

EN1 1YP 

Pantel v Armenian Youth 

2.00pm Southbury Leisure 

Centre, 192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

 

Tuesday 12th February 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Chesterfield  

7.45pm The Hive, Camrose 

Avenue, Edgware HA8 6AG 

Community and Local football fixtures

Olympia beat Anorthosis 
to reach LFA CUP Final

PAOK draw at AEK sets stage 
for next week’s league decider

The two top teams in the 

league drop points both losing to 

their opponents on Saturday. 

Top team Apoel lost 2-1 at 

home to second from bottom 

team Apoel. And Apollon 0-1 away 

to Anorthosis. 

Pafos are an in form team and 

second week on the trot they 

have beaten a Nicosia team last 

week they beat Omonia 1-0 and 

now Apoel. 

Pafos led from the 11th minute 

with a goal from Krona and Apoel 

equalised in the 27th minute with 

Nsue and Pafos regained the lead 

in the 61st minute with Angulo and 

held on to win and rise to third 

from bottom. 

They have a good record with 

Apoel they drew 0-0 earlier in the 

season and beat Omonia twice in 

their two games this season.  

Anorthosis beat Apollon 1-0 

with their goal coming in the 38th 

minute from Duris. 

On Sunday AEL played AEK in 

a goalless draw, New Salamis 

drew 1-1 with Doxa with New Sa-

lamis taking the lead in the 24th 

minute with Onuegbu and Doxa 

equalising in the 59th minute with 

Artabe, Paralimni beat Alki Orok-

lini 2-1 with Paralimni goals com-

ing in the space of a minute in the 

6th and 7th minute through Anto-

niou and Gozlan and Alki Oroklini 

scored in added time with Spo-

jaric. In Monday’s fixture Omonia 

beat Ermis Aradippou 2-0 with 

their goals coming from Tzionis 

and Gomez one in each half. 

Standings: APOEL 42, AEL 41, 

Apollon 40, AEK 32, Nea Salam-

ina 30, Anorthosis 30, Omonia 26, 

Doxa 18, Alki 16, Paralimni 16, 

Paphos 14, Ermis 9 .

Ten-man PAOK preserved its 

unbeaten record in the Super 

League snatching a 1-1 draw at 

AEK, so Olympiakos has re-

duced the distance from the top 

to six points ahead of the all-im-

portant clash with PAOK next 

Sunday in Thessaloniki. 

PAOK was left with 10 men 

from the 32nd minute when Leo 

Jaba saw his second yellow card 

within a few minutes from the 

first, to change the face of the 

game and see PAOK stay in its 

own half to absorb the AEK pres-

sure. 

That pressure paid off an en-

tire 42 minutes later, when Eze-

quiel Ponce met a Marco Livaja 

cross to head home the equal-

izer. AEK pushed on for a winner, 

but that did not come. 

A few days after thrashing Lar-

issa 4-0 at home, Olympiakos re-

peated the same score at the 

same stadium on Saturday, this 

time against Panionios. However 

the Reds had to wait until the 

68th minute to open the score 

with Ahmed Hassan, before Mi-

guel Angel Guerrero, Lazaros 

Christodoulopoulos and Jagos 

Vukovic added their names to 

the scoresheet. 

PAOK is on 51 points, Olym-

piakos has 45 and AEK is on 37, 

four more than fourth-placed 

Atromitos that won 1-0 at Larissa 

through an injury-time goal by 

Giorgos Manousos. 

Aris leapfrogged Panathinai-

kos into fifth with a hard-fought 

1-0 win at home over PAS Gian-

nina, as the Greens stumbled to 

a goalless draw at second-bot-

tom Levadiakos. 

Panetolikos and Asteras Tri-

polis scored 2-0 wins on the road 

at Lamia and Apollon Smyrnis 

respectively, while OFI and Xan-

thi ended up with a 0-0 result.

Shock football results in Cyprus

Pafos players celebrate win over Apoel

Paok Vs AEK

Managers Olympia Steve Cinotti and Anorthosis 

Dino Ippocratous

Olympia through to LFA Cup final

It had to be the match of the sea-

son so far with two KOPA League 

teams in the semi finals of the LFA 

Sunday Challenge Cup. Olympia v 

Anorthosis it was a game worthy of 

being a final. 

Both teams put up a good display 

and you could sense both teams 

were nervous.and it was Anorthosis 

who created the first goal chance 

when Danny Coolridge found him-

self on the edge of the box and hit 

the bar with a storming shot and 

the ball rebounded to Anthony Mac-

donald who headed over the bar. 

In a highly skilled match and a 

delight to watch it was Olympia who 

were the first to break the deadlock 

when Elia Katsioloudis scored and 

they went into the break one nil up. 

It was not long after the break 

that Anorthosis equalised when 

Adem Ali cut in from the left and 

shot from the edge of the box 

straight into the far corner of the 

net making it 1-1. 

It was now any one’s game and 

both teams pushing for another goal 

that would possibly end up being 

the winner. 

The eventual winner came in the 

75th minute with a blasting 40 yard 

shot from Furlong into the bottom 

far corner of the net. 

Olympia will now play in the final 

the Turkish League team Dumplu-

pinar who beat Cray 4-0 in the other 

semi final.



Michael Yiakoumi
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In Monday's match again 

Haringey left it late to win this 

time against Brightlingsea Re-

gent and it puts them second 

place level on points with the 

League leaders Dorking in the 

Bostik Premier league. 

Haringey Borough have devel-

oped a habit of scoring late 

goals. Since Coby Rowe scored 

an eighty-third minute winner 

against Tonbridge Angels back 

in November they’ve scored in 

the last ten minutes against AFC 

Hornchurch, Wingate & Finchley, 

Margate- and then on Saturday 

came back from two goals down 

to break Burgess Hill Town’s 

hearts with two in the last two 

minutes of the match to earn 

what might yet be a vital point 

as the race for the title heats up 

all four goals came from Ralston 

Gabriel.  

it’s always Ralston Gabriel, 

isn’t it again on Monday he 

equalised with nineteen minutes 

remaining. But then, four mi-

nutes into added time, Gabriel 

again found himself with the ball 

on half way and charged for-

ward, defenders in his wake, be-

fore laying it off to Ricky Sapple-

ton- and wallop! Six yards out, 

the ball in the net, and Borough 

had done it again. 

Will the last match of the sea-

son, which sees Borough enter-

tain Dorking at Coles Park, turn 

out to be a title decider? It is, of 

course, too early to make such 

a prediction, but with nine points 

between this duo and third place 

Merstham it has to be a possibil-

ity! 

Haringey Borough leave it late to win again U18 

Challenge Cup 

Omonia Green 2 Boreham Wood 2 

Omonia won on penalties  

St Albans 3 Omonia White 3 

U16 

AEK Gold 3 Northwood 4 

U14 

Omonia Silver 5 Highgate & Muswell  Hill 3 

U13 

Enfield Rangers 7 Omonia Gold 0 

Community Youth Football Results Sunday 3rd February 2019

Omonia Youth Under 18 Green: A penalty shoot out win for the under 18 Green wins them 
a place in the Challenge Cup quarter final

Omonia Youth Under 18 Green Parents

Christian 

Vassilakis has 

been in excellent 

form for the Real 

Madrid juniors 

and Greece are 

eager to snap 

him up for the 

under-19 Euros 

The Greek Football Federation 

(HFF) is attempting to push 

through the necessary paperwork 

to snap up Real Madrid youth 

teamer Christian Vassilakis in time 

to include the 17-year-old striker 

in their squad for the European 

Under-19 qualification Elite Round 

in March. 

Vassi, as the Valencia-born for-

ward is known, qualifies for Greek 

nationality through his grandfather 

and the HFF has for months been 

attempting to snap him up with an 

eye on a senior cap to ensure he 

plies his international trade for 

Greece. The highly rated teenager 

banged in more than 500 goals in 

Valencia’s youth set-up before 

moving to Real Madrid last sea-

son after a spell at Villarreal.

Ralston Gabriel

Barnet’s FA Cup journey 
comes to an end 

Barnet’s FA Cup journey came to an end on Tuesday night after 

they lost 3-1 away to Championship side Brentford in the fourth round 

replay. 

Sergi Canos’ early opener, Julian Jeanvier‘s volley and Neal Maupay 

gave Barnet a mountain to climb before David Tutonda gave the  

National League side something to cheer about late on. 

On Saturday Barnet drew with Carlshalton Athletic 3-3 draw in the 

FA Trophy a replay will now be needed to see who will progress through 

to the Quarter Finals, date to be confirmed.
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Απεβίωσε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 σε ηλικία 82 ετών ο συμπατριώτης μας 

Ματθαίος Κυριάκου από την Τύμπου, πατέρας της Μαρίας Ιωάννου, ιδιοκτήτριας του 

γνωστού ζαχαροπλαστείου «Aroma» στο Palmers Green. 

Ο εκλιπών ήλθε στο Λονδίνο το 1957. Εργάστηκε σκληρά σε διάφορες επιχειρήσεις, 

αργότερα δημιούργησε το δικό του εστιατόριο fish and chip, στην περιοχή Barking και 

αργότερα μετακόμισε στο Southampton, όπου εργάστηκε μέχρι την συνταξιοδότησή του. 

Τον Οκτώβριο του 1960 νυμφεύτηκε την   Άννα από τον Πύργο Τηλλυρίας και απέκτησαν 

3 παιδιά: την Μαρία, τον Γιάννη και τον Κυριάκο. 

Ο εκλιπών έχαιρε εκτίμησης από όλους όσοι τον γνώριζαν, ήταν καλός σύζυγος, πατέρας 

και παππούς. 

Πάντοτε βρισκόταν στο πλευρό της οικογένειάς του και βοηθούσε. Σε ό,τι τον 

χρειαζόντουσαν, ήταν εκεί. Όταν η Μαρία και ο Άντρος θα ξεκινούσαν το ζαχαροπλαστείο, 

συνέβαλε οικονομικά για να βοηθήσει τον Άντρο και την Μαρία στη δημιουργία της δικής 

τους επιχείρησης. 

Μετά την συνταξιοδότησή του, ο εκλιπών ήταν πάντοτε παρόν στο «Aroma». Πάντοτε 

συνομιλούσε με τους πελάτες, καθώς η εξυπηρέτησή τους ήταν πάντοτε η έγνοια του. 

Αφήνει την σύζυγο του Άννα, 3 παιδιά: Μαρία, Γιάννη και Κυριάκο, 6 εγγόνια: Αγγέλα, 

Άννα, Ματθαίο, Θεοδόση, Σοφία και Σημέην, 4 δισέγγονα: Ιάσωνα, Σοφία, Ολίβια και τον 

Θωμά, καθώς και δύο αδέλφια στην Κύπρο: Μιχάλη και Χρυστάλλα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13.02.2019 και ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κοιμητήριο.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο εστιατόριο «Babinondas», 598 Green Lanes, London 

N13 5RY. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Θα υπάρχει ειδικό κουτί στην εκκλησία.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Ματθαίος Κυριάκου
(Από την Τύμπου) 

Passed away on Monday 28 January2019 at the age of 82. 

He came to England in 1957 and worked very hard in various companies. He started his 

own business, a fish and chip restaurant in Barking, then moved to Southampton until his 

retirement. 

In October 1960 he married Anna from Pyrgos Tyllirias, they had 3 children: Maria - owner 

of Aroma Patisserie in Palmers Green, Yianni and Kyriako. 

The deceased was very well respected by everyone who knew him. He was a good 

husband, father and grandfather and very supportive to his family, always there when 

needed. He helped Andro and Maria financially to start their own business. 

After his retirement, the deceased was always present at «Aroma», ready to welcome 

everybody and have a chat. 

He is survived by his wife Anna, daughter Maria, sons: Yianni and Kyriako, 

6 grandchildren: Angela, Anna, Matheo, Theodosi, Sofia, and Simein, 4 great-

grandchildren: Jason, Sofia, Olivia and Thomas, his brother Michalis and sister Chrystalla 

both in Cyprus. 

The funeral will take place on Wednesday 13.02.2019 at 1.00pm at the Greek Orthodox 

Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB and the burial at 

New Southgate Cemetery. 

The family will receive condolences at the cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box, all proceeds of which will go towards 

St. Mary’s Church and other charities. 

The wake will take place at Babinondas Restaurant, 598 Green Lanes, London 

N13 5RY.

Thomas Kyriakou
(from Tymbou, Cyprus)

1936 – 2019
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Χριστάκης (Τάκης) Λεοντίου Christakis (Takis) Leontiou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την 

Παρασκευή 18.01.2019, ο αγαπημένος μας 

σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός 

Χριστάκης (Τάκης) Λεοντίου σε ηλικία 76 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, πολύ 

ευγενικός, έχαιρε αγάπης και εκτίμησης και 

άγγιξε τις καρδιές πολλών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Παντελίτσα, 

6 παιδιά: Βάσο, Αθήνα, Σκεύη, Μιχάλη, Γιώργο, 

Αντρέα, 2 γαμπρούς: John  και Neo, 4 νύφες: 

Lana, Julie, Meily και Milena, 6 εγγόνια: 

Alix- σύζυγο Ara, Chris, Christo, Stefanos, Alex 

και Pantelakis, τον δισέγγονο Lewis, αδελφό 

Ζήνωνα, αδελφές: Αντρούλλα, Γιαννούλλα και 

Λένια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

15.02.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία 

των Αγίων Πάντων, Camden Street, London 

NW1 0JA, και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Islington & St. Pancras, 278 High Road, 

East Finchley N2 9AG. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο: The Walker Ground, 

175 Waterfall Road, Southgate, London 

N14 7JZ. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα.

It is with our deepest sorrow that we inform you 

of the passing of our beloved husband, father, 

grandfather, great-grandfather and brother, 

who passed away peacefully on Friday 

18th January 2019 at the age of 76.  

Takis was an exceptional, kind hearted, loving 

man, who touched the hearts of many. 

He leaves behind his beloved wife Pantelitsa, 

six children: Vas, Athena, Skevy, Michael, 

George and Andrew, sons-in-law John and 

Neo, daughters-in-law Lana, Julie, Meily and 

Milena, six grandchildren: Alix – husband Ara, 

Chris, Christo, Stefanos, Alex and Pantelakis, 

great-grandson Lewis, brother Zino, sisters 

Androulla, Yianoulla and Lenia, and many 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 

15th February 2019 at 12.30pm, at the Greek 

Orthodox Church of All Saints, Camden Street, 

London NW1 0JA, followed by the burial at 

Islington and St Pancras Cemetery, 278 High 

Road, London N2 9AG at 2.30pm. 

The wake will take place at The Walker 

Ground, 175 Waterfall Road, Southgate, 

London N14 7JZ. 

Flowers or donations for a charity of the 

family’s choice are welcome.  

(From Larnaca, Cyprus)(από τη Λάρνακα)

14.10.1942 - 18.01.2019

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ  ΣΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ ΛΥΜΠΟΥΡΑ  

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΑΛΕ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής 

Αδελφότητας   εκφράζουν  στο φίλο Γιώργο Λύμπουρα  και όλα τα μέλη 

της  οικογένειας  του,   θερμά  συλλυπητήρια   για τo θάνατο της πεθεράς 

του  Μαργαρίτας Σάλε. 

 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.45μμ   

από την  εκκλησία της  Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ,   Friern Barnet Lane, 

London N.20 ONL.  

Αιωνία της  η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
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4ον ετήσιο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ιάκωβος Ηλία
(από την Αμμόχωστο)

Jack Elias 

(from Famagusta)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού  

και αδελφού 

Ιάκωβου Ηλία 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Αθανασία, παιδιά: Andy και Joanna, 

νύφη Jolita, γαμπρός Ηρόδοτος, 

εγγόνια: Jack-Anthony, Αντωνία και Λουΐζα, 

αδελφή Γιαννούλλα και λοιποί συγγενείς.

The 4th year memorial service for our much loved 

and dearly missed husband, father, 

grandfather and brother 

Jack Elias 

will take place on Sunday 10.02.2019, 

at The Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 

 

His wife Athanasia, 

children: Andy and Joanna, his daughter-in-law Jolita 

and son-in-law Herodotos, 

grandchildren: Jack-Anthony, Antonia and 

Louisa, his sister Joanna and other relatives.

† MEMORIAL SERVICE
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Passed away on Friday 18.01.2019 at the age of 87. 

He leaves his wife Militsa, son Costas, granddaughter Sabrina, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 13.02.2019 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY and the burial at New Southgate Cemetery 

(St. Sophia’s section), Brunswick Park Road, London N11 1JJ at 12.00 noon. 

The wake will take place at the family home. 

Tel. 07930 327 873 / 020 8882 2942

† DEATH ANNOUNCEMENT

Charalambos Costa
(from Anglisides)

Παιδιά: γαμπροί, νύφες, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 1ον ετήσιο μνημόσυνο των πολυαγαπημένων και 

αξέχαστών μας γονέων, παππού και γιαγιάς 

Ηλία Σταύρου και Νίτσας Σταύρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν.

Ηλίας Σταύρου 
(Αλεθρικό)

Νίτσα Σταύρου 
(Λάρνακα)

† The seven year memorial of our beloved parents

George and Revekka Karsas 
and the one year memorial of their beloved son Nicolas Karsa 

When I come to the end of the road 

and the sun has set on me, 

I want no rites in a gloom filled room, 

why cry for a soul set free. 

Miss me a little--but not too long, 

and not with your head bowed low, 

Remember the love that we once shared, 

miss me--but let me go. 

For this is a journey that we all must take, 

and each must go alone. 

It's all a part of the Master's plan, 

a step on the road to home. 

When you are lonely and sick of heart, 

go to the friends we know. 

And bury your sorrows in doing good deeds, 

miss me--but let me go. 

will be held at St. Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB on Sunday 10th February 2019 

Relatives and friends are invited to attend.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σόλων Π. Προεστού (Ακανθού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, στην Εκκλησία του Αποστόλου 

Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο 

      του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου και πατέρα 

Σ όλω ν ο ς  Π .  Π ρ ο ε σ το ύ  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μαρία, παιδιά: Ιωάννα και Παύλος.

NOTE OF THANKS 

Victoria Flouri 
(Agios Loucas Famagusta)

 
We would like to thank all those who attended the funeral service, 

sent all the lovely flowers, their condolences or participated in any 

other way to our deep grief. 

Her family

Burial plot for sale 

Pathside burial plot for sale 

ιn the KP section of 

New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ 

Price £9,950 

Telephone 07812 052 711 or 07813 931 658

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Κώστα (Κωστάκη) Ιωάννου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ορθοδοξία, 

κόρη Αντρούλλα, γαμπρός Λούκας, 

εγγόνια: Κωνσταντίνος, Στέφανη 

και Δημήτρης. 

Κώστας (Κωστάκης) Ιωάννου
(από την Κερύνεια, Βαρώσι)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το μνημόσυνο των πολυαγαπημένων 

και αξέχαστών μας

(Λονδίνο, 6μηνο) 

Παιδιά: Daniella και Stefan, μητέρα 

Έλλη, αδελφή Ζωή-σύζυγος Παύλος, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς. 

και 

Μάριου Αγαθοκλέους 
(Άγιον Αθανάσιο, 7ον ετήσιο) 

Η σύζυγος Έλλη, παιδιά: Ζωή- 

σύζυγος Παύλος και Άννα, εγγόνια: 

Μάριος, Elaina, Daniella και Stefan.

Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν. 

Άννας (Αγαθοκλέους) Πάκκος

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, στην 
Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 
Wood Green, London N22 8PA, το 40ήμερο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 
συζύγου, αδελφού και θείου 

Ανδρέα Ευσταθίου Πουλλαδόφωνου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 
όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Bertha, αδέλφια, αδελφότεκνα 
και λοιποί συγγενείς.

Ανδρέας Ευσταθίου Πουλλαδόφωνου
(Μόρφου)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-
καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Νorth 
London Hospice (£400), κατέθεσαν στεφάνια, 
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 
με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Πέμπτη 24.01.2019, η Άρτεμις 

(Αρτεμούλλα) Χριστοφή σε ηλικία 82 ετών. 

Ήταν εξαίρετος Χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης και 

εκτίμησης από όλους όσοι τη γνώριζαν. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αντρέα, 2 κόρες: Μαρία 

Στυλιανού και Λούλλα Φισέντζου, 6 εγγόνια: 4 δισέγ-

γονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 12.02.2019 και ώρα 

1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Great 

Ormond Street Hospital. 

Άρτεμις (Αρτεμούλλα) Χριστοφή
(από την Αψιού, Λεμεσό)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Karaoli 
(From Galata) 

Passed away on 

Friday 25 January 2019 

at the age of 87.  

He leaves behind his daughters 

Maria and Lilly, 

son Chris and grandchildren. 

The funeral will be held at 

New Southgate Cemetery 

and Crematorium 

Brunswick Park Road, 

 London N11 1JJ, 

 tomorrow, Friday 

8 February 2019 

at 4.00pm.  26.03.1931 - 25.01.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τη Δευτέρα 14.01.2019, ο Χρήστος 

Γεωργίου (Κώστα) σε ηλικία 75 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1961. 

Αφήνει 4 παιδιά: Γιωργούλλα, Μαρία, Χάρη και 

Λία, 9 εγγόνια, 3 δισέγγονα, 3 αδελφούς, μια 

αδελφή, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 19.02.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία του Αποστόλου 

Ανδρέα, 38 Grove Road, Weston-super-Mare 

BS22 8HE και η ταφή στο Weston-super-Mare 

Crematorium Ebdon Road, Weston-super-Mare 

BS22 9NY. 

Τηλ. οικείων: 07811 943 120

Χρήστος Γεωργίου (Κώστα)
(από το Γεράνι Αμμοχώστου)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνης Μαρουλλέτης 
(από την Επτακώμη Αμμοχώστου) 

Απεβίωσε την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019, στο Λονδίνο, 

ο Αντώνης Μαρουλλέτης σε ηλικία 48 ετών. Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία 

από την Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 1974. 

Αφήνει τους γονείς του Πιερή και Ελένη, τα αδέλφια του Ανδρέα και 

Κατερίνα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η δέηση για ανάπαυση της ψυχής του θα τελεσθεί στον ιερό ναό Αγίας 

Αικατερίνης Μπάρνετ, Friern Barnet Lane, Whetstone, London N20 

0NL, την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.45 π.μ. Μετά τη 

δέηση θα προσφερθεί παρηγοριά στο χολ της Εκκλησίας. 

Εις μνήμη του Αντώνη αντί λουλούδια παρακαλούμε όπως 

γίνονται δωρεές υπέρ του ναού Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ. 

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του θα γίνουν αργότερα στη 

Λεμεσό, Κύπρο.  

Τηλέφωνο οικείων 0044 (0)20 8441 0736 ή 0044 (0)7974760047 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonis Maroulletis 
(From Eptakomi, Famagusta) 

Passed away on Sunday 27 January 2019 at the age of 48. 

He came to England from Cyprus in September 1974. 

He leaves his parents Pieri and Eleni, brother Andreas, sister 

Katerina and many relatives and friends. 

A service will take place at the Greek Orthodox Church of 

St. Katherine, Friern Barnet Lane, Whetstone, London N20 0NL 

on Friday 8 February 2019 at 10.45am, before he is laid to rest in 

Limassol, Cyprus. 

Following the service, the wake will take place at the church hall.  

Instead of flowers, donations to the church can be made in Antonis’ 

memory. 

Tel: 020 8441 0736 or 07974760047 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Loizou  

(From Pera Chorio) 

Passed away on Tuesday 29.01.2019 at the age 

of 87.  

He leaves his wife Loukia, son Mario, daughter-in-

law Dora and 3 grandchildren: Andriana, Louise, 

Michael and many relatives and friends.  

The funeral will take place on Tuesday 12.02.2019 

at 12.30pm at the The Greek Orthodox Church of 

the Holy Cross & St. Michael, Golders Green Road, 

London NW11 8HL and the burial at Hendon  

Cemetery, Holders Hill Road, London NW7 1NB.  

Instead of flowers there will be a donation box for 

Dementia Charity. 

The wake will take place at the Hendon Golf 

Club, Ashley Walk, London NW7 1DG.  

 Tel: 07960 513833 (Dora) Sadly missed, forever in our hearts. 

Κώστας Ιωάννου (Καρμιώτης)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Τετάρτη 30.01.2019, 

ο Κώστας Ιωάννου (Καρμιώτης) σε ηλικία 82 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης 

και εκτίμησης  από όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Αφήνει 3 κόρες: Λευκή, Γιαννούλλα και Μαρίνα, 

3 εγγόνια: Κωνσταντίνο, Άκη και  Άλεξ, 

2 δισέγγονα: Mιχαέλλα και Ζακ, αδέλφια, 

καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 09.02.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Λουλούδια ή εισφορές για το North London Hospice 

είναι ευπρόσδεκτα.

(από το Κάρμι, Κερύνεια)

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Κυριακή 27.01.2019, 

η Άννα Πετεβίνου σε ηλικία 77 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1961. 

Αφήνει τον σύζυγό της Χριστάκη, 

3 παιδιά: James, Johnny και Μαρία, 

2 εγγόνια: Αντρέα και Κωνσταντίνο, 

αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η σορός της εκλιπούσας θα μεταφερθεί 

στην Κύπρο για κηδεία και ταφή. 

Τηλ. οικείων: 07956 532 249 James.

Άννα Πετεβίνου
(από την Κάτω Δευτερά, Λευκωσία)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 10.02.2019, στην 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού 

και αδελφού 

Χρυσόστομου Τριταίου 
(Πύργο Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως  παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Πόπη, κόρη Sally, εγγόνια: Amanda, 

Stella και Sarah, αδελφός και λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφο-

ρές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατέθε-

σαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήπoτε 

άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

Γιώργος Ιωάννου

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Παρασκευή 01.02.2019, ο Γιώργος Ιωάννου σε ηλικία 88 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1952. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, 2 παιδιά: Mαίρη και Νίκο, 6 εγγόνια: Perri, Daniel, 

Rona, Gemma, Andy και Debby, 4 δισέγγονα: Mia, Reece, Kyra και Liam. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 22.02.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλη-

σία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ η ώρα 2.30μμ. 

Τηλ. οικείων: 07956 597 556

(από τον Ψευδά, Λάρνακα)

George Ioannou
† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away on Friday 01.02.2019 at the age of 88. 

He came to England in 1952. 

George leaves his wife Eleni, 2 children: Mary and Nicos, 6 grandchildren: Perri, 

Daniel, Rona, Gemma, Andy and Debby, 4 great-grandchildren: Mia, Reece, Kyra 

and Liam. 

The funeral will take place on Friday 22.02.2019 at 12.30pm at the Greek Orthodox 

Church of St. Demetrios, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP and the burial 

at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London 

N11 1JJ at 2.30pm. 

Τel: 07956 597 556 

(from Psevda, Larnaca)

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιάννης 

Πολυκανδριώτης. Το δυσάρεστο γεγονός συνέβη το πρωί της Δευτέρας, 6 Φεβρουαρίου 2019, 

στη 1:30πμ. Ο Γιάννης, γεννήθηκε στις 19 Οκτώβρη 1946 από μια μεγάλη μουσική οικογένεια, 

απόγονος του μεγάλου μουσικού Θοδωρή Πολυκανδριώτη. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους και 

σημαντικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Πολύ σημαντική ήταν η δραστηριότητα του και στην 

μεγάλη Βρετανία. Ήταν ο Έλληνας μουσικός που παρουσίασε για πρώτη φορά στην βασίλισσα 

της Αγγλίας τη μουσική του με τους ήχους από τα μπουζούκια του. Υπήρξε μουσικός παραγωγός 

και μέσα από την εκπομπή στο ραδιόφωνο γνωρίσαμε τα μεγάλα ονόματα του Λαϊκού 

Πενταγράμμου. Υπήρξε δάσκαλος μεγάλων μουσικών ταλέντων που με την βοήθεια του άνοιξαν 

τα φτερά τους και τώρα διαπρέπουν παγκοσμίως.  

Η αρρώστια του τελευταία τον ταλαιπώρησε πολύ.  Άφησε πίσω του συντετριμμένη την οικογένειά 

του στην Ελλάδα και στην Αγγλία, την σύντροφο του Ιουλία και τον γιο τους Νικόλα, καθώς και 

τα παιδιά του Μαρία, Θοδωρή, Νίκο, και τα εγγονάκια του Γιάννη, Γιάννη, Σταύρο και Δανάη. 

Επίσης τα αδέλφια του στην Ελλάδα Θανάση, Ροδάνθη και Σπύρο. 

Η επιθυμία του Γιάννη ήταν να θαφτεί κοντά στην τελευταία κατοικία του στο Hoddesdon. 

Λεπτομέρειες για την ημερομηνία της κηδείας του θα δοθούν προσεχώς. 

Ο Γιάννης θα μείνει μέσα στην καρδιά όλων μας για τη μουσική του αλλά κυρίως γι’ αυτό το γλυκό 

χαμόγελο και την ζεστή καρδιά του.  

Καλό Ταξίδι στων Αγγέλων τα Μπουζούκια Γιάννη! 

Tηλ. επικοινωνίας με οικογένεια εκλιπόντος: 07961 453 274 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
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For over thirty years, Herald has sourced the most cost-effective products 
without sacrifi cing quality; refusing to stock products that fall below a certain 
grade in order to preserve customer confi dence. Its extensive disposable 
product range consists of plastic cups, paper cups, cutlery and other related 
tableware; bar disposables, including plastic glasses and cocktail accessories; 
food containers and packaging; novelty straws; bakery products; candles; and 
disposable aprons, gloves, headwear and other janitorial items.

See how Herald can improve your business*

Tel: 0208 507 7900
sales@heraldplastic.com 
www.heraldplastic.com

British manufacturer and importer of high quality disposables, 
Herald is renowned for its vast catalogue of goods, providing 
an unrivalled breadth of choice.

Catering for
every need

*Trade customers only.
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