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Νέο σχέδιο για ανέγερση ξενοδο-
χείου τουριστικών επαύλεων και 
spa στο Πέρα Πεδί υπέβαλε η εν-
διαφερόμενη εταιρεία. Η συγκεκρι-
μένη ανάπτυξη, παρά την ευνοϊκή 
αντιμετώπιση... 

Σελ 6

Επιμένουν για το Πέρα Πεδί
Στο Λονδίνο έρχεται ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης για να παραστεί σε 
ειδική εκδήλωση προς τιμή της Κύ-
πρου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ 
και θα έχει συναντήσεις... 
 

Σελ 6

Στο Μπάκιγχαμ ο ΠτΔ
Ένα νεκρό και ανυπολόγιστες κα-
ταστροφές άφησε στο πέρασμα 
της η νέα σφοδρή κακοκαιρία που 
έπληξε το νησί της Κρήτης. Ήδη 
λαμβάνονται μέτρα για αποκατά-
σταση των ζημιών... 

Σελ 7

Τραγικός απολογισμός

Υψηλότερες τιμές σε τρόφιμα, σημαντικές καθυστερήσεις 
στο λιμάνι του Ντόβερ για αρκετούς μήνες μετά το Brexit, επι-
πλέον κόστος για τις επιχειρήσεις που εκτιμάται στα 13 δισε-
κατομμύρια λίρες, είναι μερικές από τις συνέπειες μίας απο-
χώρησης χωρίς συμφωνία, που περιλαμβάνονται στο 
έγγραφο που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα το υπουργείο 

για το Brexit. Το έγγραφο αποτελεί περίληψη των εκτιμήσεων 
της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις από μία αποχώρηση χω-
ρίς συμφωνία, και είχε ζητηθεί από την πρώην βουλευτή του 
Συντηρητικού κόμματος, 'Αννα Σούμπρι, η οποία εντάχθηκε 
στην «Ανεξάρτητη Ομάδα». 

Σελ 3

Ένα μεγάλο όνομα 
για την μεγάλη γιορτή μας!

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΑΞΙΩΝΕΙ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (σελ 5)

σελ 26 & 27

«ΠΡΟΒΑ ΠΟΛΕΜΟΥ» Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ EΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» (σελ 4)

Τρομακτικές οι συνέπειες του No Deal

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΤΖΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ... 2015! (σελ 5)
Ούτε βήμα μπροστά...

Η Πέγκυ Ζήνα είναι 
το μεγάλο όνομα 
που θα τραγουδήσει 
στο φετινό Cypriot 
Wine Festival!



 2      | Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ιστορικές ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις σε βά-
ρος της Ελλάδας ενώ αδικεί τη Συμφωνία Πρεσπών, 
περιέχει το άρθρο που δημοσίευσε χθες στην ιστο-
σελίδα του το BBC, με τίτλο «Η αόρατη μειονότητα 
της Ελλάδας» επισημαίνει ο πρέσβης της Ελλάδας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρης Καραμήτσος Τζι-
ράς, σε επιστολή του προς το βρετανικό δίκτυο. 
Πρόκειται για «μια ιστορική συμφωνία, η οποία επέ-
λυσε μια διαμάχη δεκαετιών, συνέβαλε στη σταθε-
ροποίηση της περιοχής των Βαλκανίων και έστειλε 
ένα γενικότερο μήνυμα υπέρ της επίλυσης διεθνών 
διαφορών με βάση το διάλογο και τον αμοιβαίο σε-
βασμό» αναφέρει ο Έλληνας πρέσβης στην επι-
στολή του. 

Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι «στην Ελλάδα η 
ισονομία και ισοπολιτεία είναι απόλυτα σεβαστές, 
ενώ υφίσταται μόνο μία μειονότητα, η οποία και ανα-
γνωρίζεται από διεθνείς συνθήκες - η μουσουλμα-
νική. Ωστόσο, στο άρθρο επιχειρείται η έγερση ενός 
ανύπαρκτου θέματος με διαστρέβλωση της Συνθή-
κης των Πρεσπών, στα άρθρα της οποίας η αρθρο-
γράφος δεν κάνει καν τον κόπο να αναφερθεί». 

Σχετικά με την διατύπωση του άρθρου ότι «επι-
κυρώνοντας την συμφωνία με την Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας, η Ελλάδα αναγνώρισε σιω-
πηρά την ύπαρξη Μακεδονικής γλώσσας και εθνό-
τητας», ο πρέσβης διευκρινίζει στην επιστολή ότι 
«ως προς τη γλώσσα, η Συνθήκη αναγνωρίζει στο 
άρθρο 1 παρ. 3 τη “ Μακεδονική γλώσσα”, με πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή αποκλειστικά ως επί-
σημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Αποσαφη-
νίζει δε (άρθρο 7(4)) ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν 
ότι ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσ-
σών, αλλά, κυρίως, ότι δεν έχει σχέση με την ιστορία, 
τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Ελληνικής 
Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». 

«Σε ό,τι αφορά στη δήθεν αναγνώριση «μακεδο-
νικής εθνότητας» από τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο για κάθε γνώστη 
του διεθνούς δικαίου: τα κράτη αναγνωρίζουν κράτη, 
όχι εθνότητες. Η εθνότητα των πολιτών ενός κράτους 
δεν ρυθμίζεται από διακρατικές συμφωνίες. Η Ελ-
λάδα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρεται στoυς πο-
λίτες που ανήκουν στην πλειοψηφούσα εθνότητα 
που κατοικεί στη γειτονική χώρα όπως έκανε μέχρι 
σήμερα, ενώ οι πολίτες της εν λόγω πλειοψηφούσας 

εθνότητας στη γειτονική χώρα διατηρούν το δικαίωμα 
στον αυτοπροσδιορισμό, επισημαίνει ο κ.Καραμή-
τσος Τζιράς. 

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Συμφωνία των Πρε-
σπών δεν αναφέρεται σε εθνότητα αλλά σε ιθαγένεια 
δηλαδή στο νομικό δεσμό μεταξύ του κράτους και 
του πολίτη. «Αυτό έχει αναγνωριστεί από τη Βόρεια 
Μακεδονία και μάλιστα σε συνταγματικό επίπεδο 
και η σχετική τροπολογία προβλέπει ότι η ιθαγένεια 
«δεν προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα 
στην οποία ανήκουν οι πολίτες». 

«Η Συμφωνία των Πρεσπών σε καμία περίπτωση 
δεν συνιστά ‘σιωπηρή αναγνώριση' οιασδήποτε μει-
ονότητας στην χώρα μας, όπως ισχυρίζεται εντελώς 
λανθασμένα και αυθαίρετα ο συντάκτης του άρθρου. 
Αντίθετα, η Συμφωνία των Πρεσπών ορίζει ότι έκα-
στο Μέρος δεν θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υπο-
θέσεις του άλλου Μέρους με οιαδήποτε μορφή και 
για οιονδήποτε λόγο περιλαμβανομένης της προ-
στασίας του καθεστώτος και των δικαιωμάτων οι-
ωνδήποτε προσώπων δεν είναι πολίτες του και ότι 
το Σύνταγμα της χώρας, όπως ισχύει σήμερα ή θα 
τροποποιηθεί στο μέλλον, δεν μπορεί και δεν θα 
μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει βάση για μια τέτοια 
παρέμβαση» εξηγεί. 

«Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η Βόρεια Μακεδονία 
τροποποίησε το Σύνταγμά της (άρθρο 49) προκει-
μένου να αναφέρεται αποκλειστικά στην στήριξη 
των πολιτών και της Διασποράς της και να μην πε-
ριέχει καμία αναφορά σε «υποστήριξη του μακεδο-
νικού λαού....σε γειτονικές χώρες». 

Τέλος, ο Έλληνας πρέσβης γράφει στην επιστολή 
του ότι οι διάφοροι ισχυρισμοί στο δημοσίευμα του 
BBC φαίνεται να απηχούν τις απόψεις του «Ουρά-
νιου Τόξου», ενός εγχώριου πολιτικού φορέα που 
είναι ο μοναδικός που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί 
δήθεν «μακεδονική μειονότητα». Σε όλες τις εκλογι-
κές αναμετρήσεις, εθνικές και ευρωεκλογές στις 
οποίες έχει συμμετάσχει έχει περιοριστεί σε εξαιρε-
τικά μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος και μά-
λιστα ως τμήμα πολυκομματικού συνασπισμού. 

Ο Έλληνας πρέσβης ζητά από το BBC να δημο-
σιεύσει την συγκεκριμένη επιστολή προς αποκατά-
σταση των πραγματικών γεγονότων και να λάβει 
υπόψη του τα γεγονότα αυτά σε μελλοντικά σχετικά 
δημοσιεύματα.

Έντονες παραστάσεις προς το BBC 
από την Πρεσβεία της Ελλάδας

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Οι Φίλοι της Κύπρου του Εργατικού Κόμματος εκ-
φράζουν την πλήρη υποστήριξή τους στον αρχηγό 
του Εργατικού Κόμματος, Jeremy Corbyn. 

Από τη στιγμή που εκλέχτηκε για πρώτη φορά 
στη Βουλή των Κοινοτήτων, το 1983, ο Jeremy αφιέ-
ρωσε τον εαυτό του να αγωνίζεται αδιάκοπα ενάντια 
σε όλες τις μορφές ρατσισμού και με ενεργή συμμε-
τοχή σε εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώ-

ρας του. Υπό την ηγεσία του, το Εργατικό Κόμμα 
έχει συνθέσει ένα προοδευτικό πρόγραμμα για τη 
βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων Βρετανών. 

Σε μια εποχή οικονομικής κακουχίας και αβεβαι-
ότητας για πολλούς Βρετανούς, οι αξίες και οι πολι-
τικές του Jeremy προσφέρουν ελπίδα στους πολ-
λούς, όχι στους λίγους.   

Δρ. Βασίλης Μαύρου 
Πρόεδρος

«Πλήρης υποστήριξη στον Κόρμπιν»
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Η Επαρχιακή Επιτροπή (ΕΕ) του ΑΚΕΛ Βρετανίας 
στη συνεδρία της την Δευτέρα 25 Φεβράρη 2019 
ενημερώθηκε για την σημερινή πολιτική κατάσταση 
που επικρατεί στη Βρετανια και τη δημι-
ουργηθείσα κατάσταση στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο. 

Μετά από συλλογικό προβλη-
ματισμό η ΕΕ λαμβάνοντας 
υπόψη και την έντονη δυσαρέ-
σκεια που υπάρχει στην κυ-
πριακή παροικία σε σχέση με 
τα πολιτικά τεκτενόμενα της πε-
ρασμένης βδομαδας και την 
άμεση σχέση και τυχόν επί-
δραση τους στο Κυπριακό, κατέ-
ληξε στην πιο κάτω δήλωση.  

1. Το ΑΚΕΛ Βρετανίας εκφράζει 
τον αμέριστο σεβασμό και προσήλωση 
του προς την δημοκρατία και τις δημοκρατικές δια-
δικασίες όπως απορρέουν μέσα από την εκλογική 
λαϊκή εντολή.  

2. Εκφράζουμε την απαγοήτευσή μας για την απο-
χώρηση/διάσπαση βουλευτών από τη βουλευτική 
δύναμη του Εργατικού Κόμματος. Αυτή η στάση και 
ενέργεια συμβάλλει στην αποδυνάμωση των προ-
οδευτικών δυνάμεων που σήμερα μπορούν να φέ-
ρουν την απαλλαγή από τη κάκιστη Συντηρητική 
κυβέρνηση.  

3. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι αποχωρήσαντες 
Βουλευτες, σεβόμενοι την δημοκρατία και πολιτική 
δεοντολογία, θα πρέπει να παραχωρήσουν την έδρα 

τους πίσω στο κόμμα με το οποίο εκλέ-
γηκαν ώστε να γίνουν συμπληρωμα-

τικές βουλευτικές εκλογές για τη 
δοσμένη περιφέρεια στη βάση 
του εκλογικού προγράμματος 
των νέων υποψηφίων.   

4. Ελπίζουμε και θα το απαι-
τήσουμε, οι βουλευτές που 
αποχώρησαν από το κόμμα 
τους και οι οποίοι εργάζονταν 
για τη λύση και επανένωση της 

Κύπρου στη βάση των ψηφι-
σμάτων των Ηνωμένων Εθνών 

και τις Συμφωνίες Κορυφής για μια 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία να 

συνεχίσουν να το πράττουν και από το νέο τους με-
τερίζι.  

5. Εκφράζουμε την υποστήριξη μας στις προσπά-
θειες του Εργατικού Κόμματος και του ηγέτη του 
Τζιέρεμι Κόρπιν για να επικρατήσει ενόνητα στο ευ-
ρύτερο εργατικό κίνημα, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να επιφέρουν τις προοδευτικές αλλαγές που χρει-
άζεται η χώρα.   

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Βρετανίας. 
26 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Έντονος προβληματισμός 
για τις δραματικές εξελίξεις

Aris Violatzis Counselling Psychologist   
- Founding member of the Greek Suicide Prevention Center. 
- Past positions held: Elected board member of the Greek National Net-

work for the Prevention of Accidents and Violence. 
- Member of the International Advisory Panel of Experts to the French  

government for Legislation on euthanasia. 
- Supervisor of psychology interns (University of Athens). 
- Trainer for Red Cross, mental health professionals. 
- Psychological trauma, anxiety, depression, insgrief, 

bereavement, work, relationships and family problems, 
autoimmune disorders, psychosis.  

   
104 High Rd, London N2 9EB, Phone number: 07916 560948 

e-mail:therapist@uymail.com
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Τρομακτικές οι συνέπειες του No Deal για τους πολίτες
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΡΟΚΑΝΙΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BREXIT

Υ
ψηλότερες τιμές σε τρόφιμα, σημαντικές καθυστε-
ρήσεις στο λιμάνι του Ντόβερ για αρκετούς μήνες 
μετά το Brexit, επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις 

που εκτιμάται στα 13 δισεκατομμύρια λίρες, είναι μερικές 
από τις συνέπειες μίας αποχώρησης χωρίς συμφωνία, 
που περιλαμβάνονται στο έγγραφο που έδωσε την Τρίτη 
στη δημοσιότητα το υπουργείο για το Brexit. 

Το έγγραφο αποτελεί περίληψη των εκτιμήσεων της κυ-
βέρνησης για τις επιπτώσεις από μία αποχώρηση χωρίς 
συμφωνία, και είχε ζητηθεί από την πρώην βουλευτή του 
Συντηρητικού κόμματος, 'Αννα Σούμπρι, η οποία εντά-
χθηκε στην «Ανεξάρτητη Ομάδα». 

Μεταξύ άλλων, το κείμενο αναφέρει ότι η κίνηση των 
αγαθών διαμέσου του Ντόβερ «θα μειωθεί σημαντικά επί 
μήνες» χωρίς μία συμφωνία, οι τιμές των τροφίμων πιθα-
νώς θα αυξηθούν, ενώ μέχρι σήμερα πολλές επιχειρήσεις 
στην βιομηχανία προμηθειών τροφίμων είναι ανέτοιμες 
να αντιμετωπίσουν το σενάριο μη συμφωνίας, με ιδιαίτερα 
ευάλωτες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Μόνο για τους επιπλέον τελωνειακούς ελέγχους, στο 
έγγραφο υποστηρίζεται ότι θα κοστίσουν στις επιχειρήσεις 
13 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως και ότι είναι αδύνατον 
να προβλεφθούν οι συνέπειες των νέων δασμών στις επι-
χειρήσεις. Αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις στη βόρεια Ιρλανδία 
ενδέχεται να χρεωκοπήσουν. Συγκεκριμένα, αναμένεται 
δυσλειτουργία στη αλυσίδα προμηθειών και αυξημένα κό-
στη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα 
πολλών επιχειρήσεων σε όλη την βόρεια Ιρλανδία, ενώ 
δεν θα υπάρχει επαρκής χρόνος για προετοιμασία, που 
μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία ή μετεγκατάσταση με 
παράπλευρες συνέπειες για την οικονομία και την ανεργία 
στην περιοχή. 

Ακόμη, επιβεβαιώνει ότι ορισμένες εμπορικές συμφωνίες 
με την ΕΕ δεν θα είναι δυνατό να συνεχιστούν μετά το 
Brexit και ότι οι Βρετανοί που ταξιδεύουν στην ΕΕ μπορεί 
να υπόκεινται σε πλήρης ελέγχους, όπως προβλέπει η 
συνθήκη Σένγκεν. 

Ο πρώην βουλευτής των Εργατικών που προσχώρησε 
στην «Ανεξάρτητη Ομάδα», Τσούκα Ουμούνα, δήλωσε ότι 
η αποτίμηση της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις μιας μη 
συμφωνίας δείχνει ότι πρόκειται για «καταστροφή» και ότι 
θα ήταν εντελώς ανεύθυνο από την πρωθυπουργό να 
κρατήσει την πιθανότητα μίας μη συμφωνίας (No Deal) 
στο τραπέζι. 

Η συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε μια 
«επιβεβαιωτική λαϊκή ψηφοφορία»  

Αν η συμφωνία για το Brexit της πρωθυπουργού Τερέζα 
Μέι εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να υποβληθεί 
σε μια «επιβεβαιωτική» λαϊκή ψηφοφορία, δήλωσε ο ηγέ-
της των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν. 

«Η αποτυχημένη συμφωνία της πρωθυπουργού δεν 

παρέχει βεβαιότητα ή εγγυήσεις για το μέλλον και απορρί-
φθηκε ευρέως από τη Βουλή αυτή», δήλωσε ο Κόρμπιν 
στο κοινοβούλιο. 

«Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη βιομηχανία 
της χώρας μας και τον βιοπορισμό του κόσμου και, άρα, 
αν με κάποιο τρόπο περάσει [η συμφωνία από το Κοινο-
βούλιο] σε κάποια μορφή σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, 
πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια επιβεβαιωτική λαϊκή 
ψηφοφορία για να δούμε αν ο κόσμος αισθάνεται ότι είναι 
αυτό για το οποίο ψήφισε», είπε ο ηγέτης των Εργατικών.  
Νέες ψηφοφορίες επί προτάσεων για το μέλλον του 

Brexit χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων   
Νέα συζήτηση και ψηφοφορίες στη Βουλή των Κοινο-

τήτων επί δήλωσης της βρετανικής κυβέρνησης για την 
πορεία των διαπραγματεύσεων του Brexit και επί τροπο-
λογιών βουλευτών για το τι δέον γενέσθαι, διεξήχθησαν 
χθες το απόγευμα. 

Συνολικά έχουν υποβληθεί 12 τροπολογίες. Μόνο ορι-
σμένες εξ αυτών θα επιλεγούν από τον πρόεδρο του σώ-
ματος προς ψήφιση. Η διαδικασία των ψηφοφοριών ανα-

μένεται να αρχίσει στις 7 το βράδυ τοπική ώρα. 
Μετά από την προχθεσινή ανακοίνωση της Τερέζα Μέι 

ότι οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν για 
πιθανή αναβολή του Brexit στις 14 Μαρτίου, έχουν υπο-
χωρήσει οι πιθανότητες υπερψήφισης δεσμευτικής τρο-
πολογίας των βουλευτών Όλιβερ Λέτουϊν και Υβέτ Κούπερ 
που προβλέπει ακριβώς την παράταση της διαδικασίας 
εξόδου από την ΕΕ πέρα από την 29η Μαρτίου. 

Η τροπολογία αυτή είχε συγκεντρώσει ευρεία διακομ-
ματική στήριξη και απειλούσε με επώδυνη ήττα την πρω-
θυπουργό. 

Από τις υπόλοιπες τροπολογίες ξεχωρίζουν εκείνη από 
βουλευτές και των δύο μεγάλων κομμάτων για τη διεξα-
γωγή ενδεικτικών ψηφοφοριών επί όλων των πιθανών 
καταλήξεων του Brexit, η τροπολογία των μελών της νεο-
σύστατης Ομάδας Ανεξαρτήτων βουλευτών για τη λήψη 
μέτρων προετοιμασίας για ένα δεύτερο δημοψήφισμα και 
η τροπολογία του Εργατικού Κόμματος για επιδίωξη μίας 
τελωνειακής ένωσης με τους Ευρωπαίους μετά από το 
Brexit. 

Η τροπολογία που φαίνεται πιο πιθανό να εγκριθεί σή-
μερα είναι αυτή που έχει καταθέσει ο βουλευτής του Συ-
ντηρητικού Κόμματος (και επικεφαλής της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Ελλάδα) Αλμπέρτο Κό-
στα, περί υιοθέτησης από την κυβέρνηση όλων των εγ-
γυήσεων για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων κατοίκων του 
Ηνωμένου Βασιλείου που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία 
Αποχώρησης, ανεξαρτήτως του ποια κατάληξη θα έχει το 
Brexit.  

Κάντε το καθήκον σας  
Να εκπληρώσουν το καθήκον τους και να στηρίξουν τη 

συμφωνία με την ΕΕ για το Brexit καλεί τους βουλευτές η 
Τερέζα Μέι με άρθρο της στην Daily Mail. 

Γράφοντας μετά από την ανακοίνωση περί διαδοχικών 
ψηφοφoριών στα μέσα Μαρτίου επί της συμφωνίας του 
Brexit, του ‘no deal’ ή της αναβολής της εξόδου από την 
ΕΕ, η κα Μέι αναφέρει: «Αυτός ο διάλογος (με την ΕΕ) 
έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς». 

Στη συνέχεια τονίζει ότι «το κοινοβούλιο πρέπει να κάνει 
το καθήκον του ώστε η χώρα μας να μπορέσει να προχω-
ρήσει προς τα εμπρός», όπως αναφέρει.

Ο πρώην βουλευτής του Ερ-
γατικού Κόμματος και νυν μέ-
λος της «Ανεξάρτητης Ομά-
δας», Γκάβιν Σούκερ, θα είναι 
ο προεδρεύων της νεοσύστα-
της ομάδας, αλλά όχι και ο ηγέ-
της της, όπως έγινε γνωστό 
μετά την πρώτη επίσημη σύ-
σκεψή τους. 

Η πρώτη αυτή επίσημη συ-
νάντηση της «Ανεξάρτητης 
Ομάδας», αφότου τα 11 μέλη 
της ανακοίνωσαν τις παραιτή-
σεις τους από τα κόμματα των 
Εργατικών και των Συντηρητι-
κών, πραγματοποιήθηκε στο 
Ουέστμινστερ. 

Πριν τη συνάντηση οι βου-
λευτές - μέλη της ομάδας, 
Τσούκα Ουμούνα και 'Αννα 
Σούμπρι, δήλωσαν ότι σκο-
πεύουν να προωθήσουν τη 
διαδικασία για περιφρόνηση 
των αρχών, εάν η κυβέρνηση 
δεν τηρήσει την υπόσχεσή της 
να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα 
για τις οικονομικές επιπτώσεις 
από ένα Brexit χωρίς συμφω-
νία. Ωστόσο, η Ντάουνινγκ 
Στριτ αντέδρασε ανακοινώνο-
ντας ότι τα έγγραφα θα δημο-
σιευτούν σύντομα και πριν τις 
ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο. 

Πάντως το θέμα με τις απο-
χωρήσεις βουλευτών από το 
Εργατικό Κόμμα, προκάλεσε 
μεγάλο προβληματισμό και με-
ταξύ της κυπριακής κοινότη-
τας, δεδομένου ότι είχαν στη-
ριχθεί από την παροικία μας.

Ο Γκάβιν Σούκερ πρόεδρος 
της «Ανεξάρτητης Ομάδας»

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Πάμε για παράταση ;  
Έντονες ήταν οι αντιπαραθέσεις την Τρίτη στο 

υπουργικό συμβούλιο για το Brexit σημείωναν οι 
εφημερίδες της Τετάρτης. 

«Στα πρόθυρα της κατάρρευσης» ήταν η επικε-
φαλής των Τόρις στο κοινοβούλιο, Άντρεα Λίντσομ, 
καθώς ήρθε αντιμέτωπη με «αντάρτες» υπουργούς 
που απείλησαν ότι θα υποβάλουν τις παραιτήσεις 
τους, σύμφωνα με την Daily Telegraph (27/02). 

Λέγεται ότι η κ. Λίντσομ κατηγόρησε τους υπουρ-
γούς Άμπερ Ραντ, Ντέιβιντ Γκοκ και Γκρεκ Κλαρκ 
για - «τρομακτική απιστία» - καθώς υποχρέωσαν 
την Τερέζα Μέι να δηλώσει στο κοινοβούλιο ότι εάν 
μέχρι τις 12 Μαρτίου δεν πετύχει συμφωνία με την 
ΕΕ, τότε θα δώσει το δικαίωμα στους βουλευτές να 
ψηφίσουν υπέρ παράτασης ενεργοποίησης του άρ-
θρου 50. 

Πηγή προσκείμενη στο υπουργικό συμβούλιο χα-
ρακτήρισε - «λυσσώδη» - την επίθεση της Λίντσομ 
κατά των τριών υπουργών σύμφωνα με τους Fi-
nancial Times. H Τερέζα Μέι με άρθρο της στην 
Daily Mail συνιστά στους βουλευτές - «ψυχραιμία» 
- και να - «πράξουν το καθήκον τους» - στηρίζοντας 
τη συμφωνία για την αποχώρηση της Βρετανίας 
από την ΕΕ ώστε η χώρα να μπορέσει - «να προ-
χωρήσει μπροστά». 

Η πρωθυπουργός επιμένει ότι σημειώνεται πρό-
οδος στις διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση των 
αλλαγών στο «δίκτυ ασφαλείας» (backstop) για τα 
ιρλανδικά σύνορα - το οποίο αποσκοπεί στην απο-
φυγή των τελωνειακών ελέγχων κατά μήκος των 
συνόρων της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας - και ότι - «μια συμφωνία είναι στη 
διάθεσή μας». 

Η Daily Mirror εκτιμά ότι η κ. May είναι «στριμω-
γμένη» και ότι είναι «πολύ αργά για μια αδύναμη 
πρωθυπουργό να ανακτήσει τον έλεγχο».  

«Έσχατη λύση το δεύτερο δημοψήφισμα»  
Η απόφαση του ηγέτη του Εργατικού κόμματος 

Τζέρεμι Κόρμπιν να στηρίξει τροπολογία για τη διε-
ξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος εφόσον 
δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης για το Brexit στο κοινοβούλιο κυριάρχησε 
στα πρωτοσέλιδα της Τρίτης. 

Οι Times έγραψαν ότι το πρόσφατο ρήγμα που 
εκδηλώθηκε στο Εργατικό κόμμα με την ανεξαρτη-
τοποίηση οκτώ βουλευτών που υποστηρίζουν τη 
δεύτερη προσφυγή στις κάλπες για τις σχέσεις της 
Βρετανίας με την ΕΕ υποχρέωσε τον κ. Κόρμπιν να 
αλλάξει πολιτική. 

Σύμφωνα όμως με την Daily Mirror η έσχατη 
λύση ενός δεύτερου δημοψηφίσματος μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες για τους βουλευτές του Ερ-
γατικού κόμματος που προέρχονται από εκλογικές 
περιφέρειες όπου στο δημοψήφισμα του 2016 κυ-
ριάρχησε η ψήφος του Leave. 

Ο Guardian εκτιμά ότι η απόφαση του Κόρμπιν 
θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από βουλευτές 
του κόμματος μεταξύ των οποίων είναι και μέλη του 
σκιώδους υπουργικού συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του εβδομαδιαίου πε-
ριοδικού The Spectator στο κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης υπάρχει ομάδα βουλευτών που δεν 
θα στηρίξει τροπολογία για καθυστέρηση του Brexit 
επομένως είναι απίθανο οι βουλευτές αυτοί να υπερ-
ψηφίσουν πρόταση που ενδεχομένως μπορεί να 
αποτρέψει το Brexit.
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ειδήσεις σε 2’

Το θέμα της διάνοιξης της 
διόδου Πυροϊου, συζήτησε ο 
Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος 
Καρεκλάς με τον Τ/κ ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί, κατά τη 
διάρκεια δεξίωσης που παρέ-
θεσε η Πρεσβεία της Σλοβα-
κίας στην Κύπρο στο ξενοδο-
χείο Λήδρα Πάλας στη 
Λευκωσία. 

 Σε δελτίο Τύπου του Δήμου 
Αθηένου αναφέρεται ότι «στη 
δεξίωση κύρια ομιλήτρια ήταν 
η αντιπρόσωπος του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών και επικεφαλής της 
αποστολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
στην Κύπρο Ελίζαμπεθ. Ο Δή-
μαρχος συναντήθηκε με την 
κα. Σπέχαρ, από την οποία ζή-
τησε συνάντηση μαζί της για 
να συζητήσουν το θέμα της 
διάνοιξης της διόδου Πυροΐου, 
με την αξιωματούχο των Ηνω-
μένων Εθνών να υπόσχεται δι-
ευθέτηση της συνάντησης σύ-
ντομα». 

 Κατά τη διάρκεια της δεξίω-
σης ο Δήμαρχος Αθηένου είχε 
την ευκαιρία να συναντηθεί «με 
εκπροσώπους της ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ, με διάφορους Πρέσβεις 
(Γαλλίας, Ηνωμένου Βασι-
λείου, Αμερικής, Φιλανδίας, Ιν-
δίας κ.α.), εκπροσώπους τουρ-
κοκυπριακών και 
ελληνοκυπριακών κομμάτων, 
τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακι-
ντζί, τον Αντρέα Μαυρογιάννη, 
διαπραγματευτή της ελληνοκυ-
πριακής κοινότητας στις συνο-
μιλίες και άλλους». 

 Σύμφωνα με το δελτίο Τύ-
που, ο κ. Καρεκλάς «συζήτησε 
το θέμα της διάνοιξης της διό-
δου Πυροϊου με τον κ. Ακιντζί. 
Το ίδιο θέμα συζήτησε ο Δή-
μαρχος Αθηένου και με τον κ. 
Μαυρογιάννη, ο οποίος τον 
διαβεβαίωσε ότι στη χθεσινή 
συνάντηση Αναστασιάδη – Ακ-
κιντζί, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας έθεσε επιτακτικά το 
θέμα της διάνοιξης της διόδου 
Πυροΐου, αναφέροντας ότι η 
πλευρά μας δεν θα δεχθεί τη 
διάνοιξη άλλου οδοφράγματος 
αν σε αυτά δεν συμπεριλαμ-
βάνεται και η δίοδος Πυροΐου». 

 Σημειώνεται ότι Δήμαρχος 
Αθηένου αναχώρησε σήμερα 
για τη Νέα Υόρκη, όπου θα πα-
ραστεί σε εκδήλωση τιμής στη 
μνήμη του αείμνηστου χορη-
γού της Αθηένου Νίκου Μου-
γιάρη, η οποία θα διοργανωθεί 
στην κυπριακή παροικία Νέας 
Υόρκης. 

«Πρόβα πολέμου» η Τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» 
Ξεκίνησε την Τρίτη, νωρίς τος πρωί, 

“η μεγαλύτερη άσκηση στην ιστορία της 
Τουρκικής Δημοκρατίας”, όπως χαρακτη-
ρίζεται από τις τουρκικές ένοπλες δυνά-
μεις, η άσκηση ‘Γαλάζια Πατρίδα’ η οποία 
θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου και θα 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε τρεις 
θάλασσες, στη Μεσόγειο, το Αιγαίο και 
τη Μαύρη Θάλασσα, με τη συμμετοχή 
103 πλοίων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση ξεκί-
νησε μόλις μια ημέρα πριν από τις ανα-
κοινώσεις  (σήμερα Πέμπτη), της Exxon 
Mobil, για την ανεύρεση κοιτάσματος 
στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Στο τμήμα που αφορά την άσκηση 
στην ανατολική Μεσόγειο συμμετέχουν 5 
φρεγάτες, δύο υποβρύχια, δύο ναρκαλι-
ευτικά, ένα αποβατικό πλοίο, ένα πλοίο 
υποστήριξης, τέσσερα νέου τύπου σκάφη 
της ακτοφυλακής και τρία πλοία με SAT, 
SAS (κομάντο). 

Συνολικά συμμετέχουν 13 φρεγάτες, 9 
κορβέτες, 16 καταδρομικά, 7 υποβρύχια, 
7 ναρκαλιευτικά, 17 πλοία υποστήριξης, 
14 σκάφη της ακτοφυλακής, 22 πλοία 
εξόδου και 1 πλοίο εκπαίδευσης. 

Ο στρατός ξηράς θα δοκιμάσει για 
πρώτη φορά τα πυροβόλα UMTAS και 
CIRIT. Στην άσκηση θα λάβουν μέρος και 
τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ΑΝΚΑ 
και ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ. Η κορβέτα Μπουργκάζ 
Αντά θα συμμετάσχει για πρώτη φορά 
σε μια τέτοια άσκηση 

Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό 
υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι «ο στόλος 
μας είναι έτοιμος για την άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα», σημειώνοντας ότι θα 
γίνει «ταυτόχρονα σε τρεις θάλασσες». 

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, 
στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καταιγί-
δας, δημοσιοποίησε και ένα προπαγαν-
διστικό βίντεο για την άσκηση «Γαλάζια 
Πατρίδα», η οποία θα ξεκινήσει αύριο, 
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου και θα ολοκλη-

ρωθεί στις 8 Μαρτίου. 
Στη δεκαήμερη άσκηση που θα γίνει 

με πραγματικά πυρά, θα συμμετέχουν 
102 πολεμικά πλοία κάθε λογής, μαχητικά 
αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη, ελικόπτερα, δυνάμεις πεζοναυ-
τών και βατραχανθρώπων καθώς και 
τμήμα της ακτοφυλακής. 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης η Τουρ-
κία θα χρησιμοποιήσει νέα συστήματα 

και όπλα, όπως δήλωσε ο αντιναύαρχος 
Γιανκί Μπαγτζίογλου, επικεφαλής επιχει-
ρήσεων, ενημερώνοντας τους διοικητές 
των μονάδων που θα λάβουν μέρος. 

Κατά την ενημέρωση που έγινε στη 
ναυτική βάση Γκιολτζούκ στο Ίζμιτ (Νικο-
μήδεια), από όπου ξεκίνησαν κάποια από 
τα πολεμικά πλοία, ο Γιανκί Μπαγτζίο-
γλου είπε ότι ο στρατός ξηράς θα δοκι-
μάσει για πρώτη φορά τα πυροβόλα 
UMTAS και CIRIT, ενώ στην άσκηση θα 
λάβουν μέρος και τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη ΑΝΚΑ και ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ. 

Η κορβέτα Μπουργκάζ Αντά συμμετά-
σχει για πρώτη φορά σε μία τέτοια 
άσκηση. 

Όπως είπε, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της Τουρκικής Δημοκρατίας θα διεξα-
χθεί άσκηση και στις τρεις θάλασσες, τη 
Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την ανα-

τολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι στό-
χος της άσκησης είναι να αυξηθεί το επί-
πεδο ετοιμότητας του πολεμικού ναυτι-
κού. 

Στην άσκηση συμμετέχουν συνολικά 
103 πλοία,  13 φρεγάτες, 9 κορβέτες, 16 
καταδρομικά, 7 υποβρύχια, 7 ναρκαλιευ-
τές, 17 πλοία υποστήριξης, 14 σκάφη της 
ακτοφυλακής, 22 πλοία εξόδου, 1 πλοίο 
εκπαίδευσης. 

Τι λένε στο ελληνικό πεντάγωνο 
Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις δεί-

χνουν να διαχειρίζονται με ψυχραιμία 
τους λεονταρισμούς της Τουρκίας γύρω 
από την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα». 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες, το επίπεδο ετοιμότητας των Ενο-
πλων Δυνάμεων είναι στο -καθ’ όλα ει-
ρηνικό- «μπλε», κάτι που σημαίνει ότι δεν 
έχει ληφθεί κανένα έκτακτο μέτρο, ούτε 
έχει σημάνει κάποιου τύπου «συναγερ-
μός», εν όψει της άσκησης των Τούρκων. 

Παρά ταύτα, τόσο στο υπουργείο Εθνι-
κής Αμυνας όσο και στο Πεντάγωνο, ανα-
μένουν να διαπιστώσουν αν ο Ερντογάν 
και ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, Χου-
λουσί Ακάρ, τηρήσουν τις δεσμεύσεις 
τους για περιορισμό της προκλητικότη-
τας. 

Ερντογάν: Με τον ισχυρό στόλο μας 

προστατεύουμε τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας 

Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε πως 
«υπάρχει μια Τουρκία με ισχυρό στόλο 
που υπερασπίζεται τα δικαιώματά της και 
προστατεύει τα συμφέροντά της στο Αι-
γαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την ανατο-
λική Μεσόγειο». 

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέ-
ντρωση στο Γκισερούν, μια μέρα πριν τη 
διεξαγωγή της ναυτικής άσκησης 
«Γαλάζια Πατρίδα», ο Ταγίπ Ερντογάν 
αναφέρθηκε και στη δήλωση βουλευτή 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρε-
πουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP 
ο οποίος είχε επικρίνει τις ερευνητικές 
δραστηριότητες για φυσικό αέριο στην 
ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας 
την πράξη του προδοσία. 

«Τις προάλλες ένας βουλευτής του 
CHP υπέβαλε στη Βουλή ερώτημα σχε-
τικά με τις έρευνες τη Τουρκίας στην ανα-
τολική Μεσόγειο. Σε αυτή την ερώτηση 
ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία θα θάψει στην 
Μεσόγειο 2 δις δολάρια με τις δραστη-
ριότητες γεώτρησης της. Λέγοντας ότι δεν 
βρέθηκε καν ένας κουβάς πετρέλαιο 
έδειξε ότι δεν χωνεύει τις έρευνες της 
Τουρκίας» είπε ο Ερντογάν. 

«Η ερώτηση  του CHP έδωσε την ευ-
καιρία που αναζητούσε στον ελληνικό 
Τύπο για να εκφράσει την ενόχλησή του 
για τις έρευνες της Τουρκίας στη Μεσό-
γειο. Ο ελληνικός Τύπος αμέσως εκμε-
ταλλευόμενος αυτές τις δηλώσεις άρχισε 
να συκοφαντεί και να δυσφημεί τις έρευ-
νες της Τουρκίας για φυσικό αέριο. Αν 
αυτό δεν είναι γκάφα, τι είναι; Είναι προ-
δοσία για την δική σου πατρίδα και το 
δικό σου λαό» ανέφερε.

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο
«Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων της Τουρκίας και της ‘τδβκ’ γύρω από την 
Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ. 

Μιλώντας σε εκδήλωση βετεράνων του πολέμου ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “την υπόθεση της Κύπρου την 
υπερασπιζόμαστε με τον καλό τρόπο. Γιατί για την Κύ-
προ ήρωές μας έχουν δώσει το αίμα τους, έχουν τραυ-
ματιστεί άνθρωποί μας. Και σήμερα αγωνιζόμαστε για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ‘τ/κ λαού’. Κά-
νουμε ό,τι χρειάζεται για την υπεράσπιση των δικαιω-
μάτων της Τουρκίας και της ‘τδβκ’ γύρω από την Κύπρο 
και την ανατολική Μεσόγειο”. 

Νωρίτερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ απαντώντας σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων για το αντιπυραυλικό σύστημα 
S400 ανέφερε ότι η συμφωνία έχει κλείσει. “Όλα έχουν 
κλείσει, Η Τουρκική Δημοκρατία δεν έχει πάρει ποτέ 

πίσω το λόγο που έχει δώσει», δήλωσε ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι “δεν χρειάζεται να 

συζητάμε τις λεπτομέρειες ή τις άλλες πτυχές μιας συμ-
φωνίας για την οποία συζητείται πλέον μόνο η περίοδος 
παράδοσης της και το πότε θα γίνει η παράδοση. Οι 
δηλώσεις των άλλων δεν μας αφορούν».  

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέκρινε και την Αίγυπτο λέγοντας 
για τη σύνοδο με την ΕΕ, κατηγορώντας της για τις 
σχέσεις της με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ Σίσι. «Από τη 
μια λέει συνέχεια ‘αν επανέλθει η θανατική ποινή στην 
Τουρκία, θα κάνουμε και τούτο και το άλλο’ και μας μι-
λάει απειλητικά μετά την απόπειρα πραξικοπήματος 
από αυτούς τους προδότες, αλλά από την άλλη όλοι οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν να στηρίξουν το Σίσι και να 
βγάλουν μαζί του φωτογραφία παρόλο που εκτέλεσε 9 
νέους ανθρώπους. Αυτό λέγεται δύο μέτρα και δύο 
σταθμά και διπλοπροσωπία”, είπε ο Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Α Ν  Μ Ε  Α Κ Ι Ν Τ Ζ Ι  
Τ Η  Δ Ι Α Ν Ο Ι Ξ Η  Τ Η Σ  
Δ Ι Ο Δ Ο Υ  ΠΥΡΟΪΟΥ 



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Όχι μόνο δεν έγιναν βήματα μπροστά, αλλά αντίθετα, 

η πολυσυζητημένη άτυπη συνάντηση των ηγετών των 
δυο Κοινοτήτων, του Προέδρου της Δημοκρατίας Ν. 
Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί, που έγινε την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκε για απο-
προσανατολισμό από τον κύριο στόχο που είναι η επί-
λυση του Κυπριακού. Περιορίστηκαν στη συζήτηση μέ-
τρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία μάλιστα 
ανέσυραν από το χρονοντούλαπο αφού είχαν αποφα-
σιστεί στο παρελθόν και δεν υλοποιήθηκαν. Την ίδια 
ώρα κι ενώ η Τουρκία άρχισε την μεγαλύτερη στην ιστο-
ρία της, στρατιωτική άσκηση σε τρεις θάλασσες (Μεσό-
γειος, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα), στέλνοντας απειλητικά 
μηνύματα για προστασία των «συμφερόντων της», η 
κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει τις απει-
λές ετοιμάζοντας φιέστες για ανακοινώσεις από την 
Exxon Mobil. Ωστόσο δεν απαντά στα ερωτήματα που 
αφορούν τους πραγματικούς κινδύνους οι οποίοι σχετί-
ζονται με τις τουρκικές διεκδικήσεις και απειλές για την 
προοπτική εξόρυξης φυσικού αερίου. 

Και όμως, η κυβέρνηση Αναστασιάδη εμφανίζεται ικα-
νοποιημένη από τη συνάντηση με τον Μ. Ακιντζί, την 
ώρα που όσοι στηρίζουν την προοπτική επανέναρξης 
των συνομιλιών για την ουσία του Κυπριακού και την 
κατάληξη σε λύση – επανένωση του τόπου, δεν κρύβουν 
την απογοήτευση τους ακριβώς γιατί δεν έγινε ούτε ένα 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.  

Ακόμα και για σκοπούς σημειολογίας είναι χαρακτη-
ριστικό ότι δεν έγινε καμία χειραψία ενώπιον κάμερας… 
Από τις δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη συνάγεται 
ότι δεν υπήρξε καμιά πρόοδος στο θέμα της αποκε-
ντρωμένης ομοσπονδίας καθώς όπως δήλωσε ο ίδιος, 
ο κ. Ακιντζί εμμένει, έστω και αν συμφωνηθούν οι αρμο-
διότητες που θα δοθούν στις συνιστώσες πολιτείες, στο 
δικαίωμα μιας θετικής ψήφου για κάθε απόφαση. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης «έχω αναπτύξει τις ιδέες μου 
όσον αφορά την αποκέντρωση των εξουσιών έτσι ώστε 
να ασκείται η θετική ψήφος των Τουρκοκύπριων εκεί 
και όπου ενδεχόμενα να παραβλάπτονται δικαιώματα 
των Τουρκοκυπρίων αλλά όχι επί παντός επιστητού». 

Από τα κατεχόμενα, ωστόσο, μεταδόθηκε ότι ο κ. Ακι-
ντζί επιμένει σε «ίση συμμετοχή» για τις αρμοδιότητες 
που θα παραμείνουν στην κεντρική κυβέρνηση. Όπως 
είπε ο κ. Αναστασιάδης στα θέματα ασφάλειας και εγ-
γυήσεων ο κ. Ακιντζί υιοθετεί επίσης θέσεις που εκφράζει 
η Τουρκία. Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει «αδιέξοδο» 
ο κ. Αναστασιάδης παρέπεμψε σε περαιτέρω συζητήσεις 
και συναντήσεις για το θέμα της αποκεντρωμένης ομο-
σπονδίας. 

Όπως ανέφερε, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν «να κα-
ταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων προκειμένου να δια-
μορφωθούν τέτοιοι όροι αναφοράς που θα μας επιτρέ-
ψουν να μπούμε σε ένα δημιουργικό και αποτελεσματικό 
διάλογο». Είπε ακόμη ότι έχει «εγείρει θέματα που αφο-
ρούν ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος που μολύνουν 
το κλίμα γενικότερα, όπως είναι οι παραβιάσεις της ΑΟΖ 
από πλευράς Τουρκίας, τα Στροβίλια, η Δένεια». 

ΜΟΕ από το... ψυγείο 
Σύμφωνα με πολιτικούς και διπλωματικούς παρατη-

ρητές οι δυο ηγέτες προσήλθαν στην άτυπη συνάντηση 
χωρίς καμία πρόθεση να συζητήσουν την ουσία του Κυ-
πριακού ενώ όπως διαφά-
νηκε ούτε καν για νέα μέ-
τρα οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης δεν προετοι-
μάστηκαν. Κατέφυγαν 
στο… «ψυγείο», από το 
οποίο ανέσυραν δυο παλιά 
μέτρα που εκκρεμούσαν 
εδώ και 5 χρόνια – αυτά 
της τηλεφωνικής και της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης 
των ελεύθερων και των κα-
τεχόμενων περιοχών. Επι-
πλέον σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι ηγέτες συμ-
φώνησαν στον καθαρισμό εννέα περιοχών για τις οποίες 
υπάρχουν υποψίες πως είναι επικίνδυνες και στις δύο 
πλευρές του νησιού, με στόχο να εργαστούν για μια Κύ-
προ χωρίς νάρκες». 

Ως χειρονομία καλής θέλησης, ο κ. Ακιντζί μετέφερε 
την απόφαση της Τουρκοκυπριακής πλευράς να επι-
στρέψει πίνακες Ελληνοκύπριων καλλιτεχνών που πα-
ρέμεναν υπό την προστασία της τουρκοκυπριακής πλευ-
ράς από το 1974, σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου των 
Ηνωμένων Εθνών. Παρομοίως, προσθέτει, ο κ. Ανα-
στασιάδης μετέφερε στον κ. Ακιντζί την απόφαση της 
Ελληνοκυπριακής πλευράς να δώσει οπτικές και ακου-
στικές ηχογραφήσεις Τουρκοκυπρίων καλλιτεχνών που 
υπάρχουν στα αρχεία του ΡΙΚ και ανήκουν στην περίοδο 
πριν το 1963. Οι δύο ηγέτες έχουν αναθέσει στην Τεχνική 
Επιτροπή για τον Πολιτισμό να υλοποιήσει την ανταλ-
λαγή αυτών των ανεκτίμητων έργων τέχνης, που ανή-
κουν στις κοινότητές τους, αναφέρεται στη δήλωση, η 
οποία καταλήγει αναφέροντας πως ο κ. Αναστασιάδης 
και ο κ. Ακιντζί συζήτησαν επίσης επιπρόσθετα πιθανά 
ΜΟΕ. 

Ακιντζί: Ελλιπής και πάλι η μελέτη 
για αποκεντρωμένες αρμοδιότητες 

Και πάλι ελλιπείς ήταν οι αναφορές του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στις αρμοδιότητες που θέλει να απο-
κεντρώσει σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στους δη-
μοσιογράφους ο Μουσταφά Ακιντζί, μετά την επιστροφή 

του από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
στην οικία της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. 

Ο Μ. Ακιντζί αν και σημείωσε πως αποτελούν ευχά-
ριστα νέα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο να ξανασυναντηθεί με τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη για να συζητήσουν το θέμα της απο-
κέντρωσης των εξουσιών. Ωστόσο επανέλαβε δε ότι 
δεν αναμένει κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό πριν 
τον Ιούνιο. Στο θέμα της αποκέντρωσης, ανέφερε ο κ. 
Ακιντζί, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στη βάση αρχών 
έκανε μια πιο λεπτομερή παρουσίαση μεταφέροντας τις 
απόψεις του και ο ίδιος ο Τ/κ ηγέτης του μετέφερε τις δι-

κές του απόψεις ανταλ-
λάσσοντας σχόλια επί αυ-
τών. 

Βεβαίως, συνέχισε, «η 
εργασία όσον αφορά λε-
πτομερώς, συγκεκριμένα 
όλες αυτές τις αρμοδιότη-
τες και ποιες θα δοθούν» 
στις συνιστώσες πολιτείες, 
«ήταν και πάλι ελλιπής.Ο 
κ. Αναστασιάδης είπε ότι 
θα συνεχίσει τη μελέτη του 
σε αυτό το θέμα και εμείς 

θεωρούμε ότι θα αξιολογήσουμε στο μέλλον αυτή τη 
μελέτη του». 

Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι για να μην υπάρχουν πα-
ρεξηγήσεις θέλει να ξεκαθαρίσει ότι όσο και να συρρι-
κνωθούν οι αρμοδιότητες στο κέντρο, κάποιες θα μεί-
νουν και για αυτές που θα μείνουν θα παραμείνει 
σημαντικός ο τρόπος που θα χρησιμοποιούνται. «Η πο-
λιτική ισότητα είναι σε αυτό το σημείο που είναι σημα-
ντική. Το θέμα είναι πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις 
στις αρμοδιότητες που θα παραμείνουν». «Σε αυτό το 
θέμα οι πλευρές συνεχίζουν να έχουν τις θέσεις τους», 
ανέφερε. Ο κ. Ακιντζί σημείωσε ότι η συνάντηση ήταν 
ανεπίσημη και το αν θα υπάρξει μια νέα διαδικασία θα 
διαφανεί με το τέλος της προσπάθειας της Τζέιν Χολ 
Λουτ. 

Αναφορά εκπροσώπου ΓΓ ΟΗΕ 
στα ΜΟΕ που αποφάσισαν οι ηγέτες  

Στη Νέα Υόρκη, ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Στέ-
φαν Ντουζαρίκ έκανε αναφορά στα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης που ανακοίνωσαν την Τρίτη από τη Λευ-
κωσία μετά την άτυπη συνάντησή τους ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί.  

Κατά την τακτική ενημέρωση των διεθνών μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι «οι συνά-
δελφοι μας στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών στην 
Κύπρο αναφέρουν ότι, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μου-
σταφά Ακιντζί και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Ανα-

στασιάδης συναντήθηκαν στη νεκρή ζώνη υπό την αιγίδα 
της Ειδικής Εκπροσώπου του ΓΓ». 

«Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να υλοποιήσουν το μέτρο 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αφορά την διαλειτουρ-
γικότητα της κινητής τηλεφωνίας για να διευκολύνουν 
μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων», 
ανέφερε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ. Αναστασιάδης και 
Ακιντζί, συνέχισε ο Ντουζαρίκ, «συμφώνησαν επίσης 
στον καθαρισμό εννιά περιοχών για τις οποίες υπάρχουν 
υπόνοιες ότι είναι επικίνδυνες και στις δύο πλευρές του 
νησιού, με στόχο να εργαστούν προς μια Κύπρο χωρίς 
νάρκες, καθώς και αριθμό άλλων μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης». 

A. Kυπριανού: Μας κοροϊδεύουν 
Αναστασιάδης και ο εκπρόσωπός του! 

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού τόνισε 
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος μας κοροϊδεύουν όταν λένε ότι αναλήφθηκαν 
πολλές πρωτοβουλίες από πλευράς τους μετά το Κραν 
Μοντανά. 

Ακόμα και όταν ο Μουσταφά Ακιντζί ήταν στριμωγμέ-
νος από την Άγκυρα και κάλεσε τον Πρόεδρο να συζη-
τήσουν στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, ο Ν. Ανα-
στασιάδης έβαζε προσκόμματα, ζητώντας τάχα 
διευκρινίσεις, ανέφερε ο Α. Κυπριανού. 

Ο Πρόεδρος και κάποιοι άλλοι, πρόσθεσε, βολεύονται 
με την στασιμότητα που υπάρχει. 

Σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) που ανακοινώθηκαν ο Α. Κυπριανού είπε ότι 
είναι θετικά αλλά η ουσία είναι το πώς θα λυθεί το Κυ-
πριακό. 

Σχολιάζοντας την αναφορά του κυβερνητικού Εκπρο-
σώπου ότι παρεξηγήθηκε ο Πρόεδρος όταν μίλησε για 
σχέδιο Β΄, ο ηγέτης του ΑΚΕΛ είπε ότι όπως προκύπτει 
από αναφορές ξένων διπλωματών αλλά και δημοσιο-
γράφων, στο μυαλό του Προέδρου έχουν ωριμάσει κά-
ποιες διαφορετικές ιδέες τις οποίες με την παρελκυστική 
πολιτική του προσπαθεί να δημιουργήσει τα δεδομένα 
για αδιέξοδο στην υφιστάμενη διαδικασία στο Κυπριακό. 

Σημείωσε επίσης ότι είναι ξεκάθαρο ότι η πρώτιστη 
ευθύνη για τη μη λύση του Κυπριακού ανήκει στην  Τουρ-
κία, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα βολεύεται με 
την κατάσταση που δημιουργεί ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης. 

Ο Άντρος Κυπριανού υπέδειξε ότι ήδη από την ίδια 
μέρα, μετά τη συνάντηση του με τον Μ. Ακιντζί,  ο Πρό-
εδρος άρχισε το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών στην άλλη 
πλευρά, ενόψει μιας διαφαινόμενης αποτυχίας της προ-
σπάθειας. 

Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ υπέδειξε  επίσης ότι ούτε ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ, ούτε η κα Λουτ θα βγάλουν το φίδι από την 
τρύπα, αλλά η ευθύνη γι’ αυτό ανήκει στους δύο ηγέτες. 
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Ούτε βήμα μπροστά και έφεραν απογοήτευση!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ – ΑΚΙΝΤΖΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΟΕ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015! 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ EΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
Την ανησυχία και καχυποψία της κοινωνίας των πολιτών εκφράζει η Δικοινοτική Πρω-

τοβουλία Ειρήνης - Ενωμένη Κύπρος, με την υποστήριξη 75 περίπου οργανώσεων, ομά-
δων και κινημάτων και από τις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής.  

Ταυτόχρονα,η Δικοινοτική Πρωτοβουλία μέσα από δελτίο Τύπου που εξέδωσε τονίζει 
την απαίτηση από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων για επιστροφή στο τραπέζι των συνο-
μιλιών και για θετική απάντηση στα ανοικτά θέματα, όπως αυτά έμειναν στο Κραν Μοντανά. 
Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία ταυτόχρονα επισημαίνει ότι ο χρόνος τρέχει ενάντια στα συμ-
φέροντα και των δύο κοινοτήτων και ότι οι πολίτες δεν μπορούν να μένουν στο περιθώριο 
και να παρακολουθούν να τίθεται σε κίνδυνο η επανένωση και το ειρηνικό μέλλον του νη-
σιού, αλλά χρειάζονται «Λύση και Επανένωση τώρα!» 

Η απαίτηση αυτή εκφράζεται και μετά τη διαπίστωση ότι οι ηγέτες των δύο κοινο-
τήτων απομακρύνονται περισσότερο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα η οποία κα-
θιστά τη συμφωνία δύσκολη, σημειώνοντας ότι «έχουμε γίνει μάρτυρες προσπαθειών 
να περιθωριοποιηθεί ο εκλεγμένος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί.  
Έχουμε γίνει μάρτυρες της επαναφοράς στη συζήτηση του θέματος της πολιτικής 
ισότητας των Τ/κ μέσω επίκλησης δήθεν νέων ιδεών που μπαίνουν στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων. Η σύγκρουση στο θέμα της κυπριακής ΑΟΖ και του θέματος 
των υδρογονανθράκων  δημιουργεί μια δυναμική για ανοικτή σύγκρουση με απρό-
βλεπτες επιπτώσεις. Ακραίες θέσεις στο θέμα της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων 
απειλούν να σκοτώσουν τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κραν Μοντανά». 
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Δεν στοιχειοθετείται οποι-
οδήποτε ποινικό αδίκημα ανα-
φορικά με την υπόθεση ρήξης 
παρθενικού υμένα σε 5μηνο 
βρέφος. Αυτό ανέφερε ο Γενι-
κός Εισαγγελέας. Ο Κώστας 
Κληρίδης είπε ότι αυτή τη 
φορά, πέραν των συνήθων 
οδηγιών προς την Αστυνομία, 
έγιναν έντονες συστάσεις 
προς αποτροπή επανάληψης 
φαινομένων υπερβολικής ή 
αρνητικής δημοσιοποίησης 
πληροφοριών από ιατρικές 
υπηρεσίες ή άλλους. 

Ο Γενικός ξεκαθάρισε ότι 
δεν ρίχνει το φταίξιμο στα 
ΜΜΕ.

«Κατσάδα» Εισαγγελέα 
σε γιατρούς

Νέα σχέδια για ανέγερση ξενοδοχείου, 
τουριστικών επαυλεων και SPA στο Πέρα 
Πεδί, υπέβαλε η ενδιαφερόμενη εταιρεία. 

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη παρά την ευ-
νοϊκή αντιμετώπιση της οποίας έτυχε όσον 
αφορά στις διαδικασίες και τις πολιτικές 
διαστάσεις που έλαβε το θέμα λόγω της 
εμπλοκής του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Νίκου Αναστασιάδη, δεν προχώρησε εξαι-
τίας των αρνητικής απάντησης από πλευ-
ράς της Περιβαλλοντικής Αρχής και των 

σοβαρών επιπτώσεων που ενδεχομένως 

θα είχε εάν προχωρούσε. 

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε αναδείξει 

η Χαραυγή με σειρά ρεπορτάζ που κατα-

δείκνυαν την εμπλοκή του Προέδρου Ανα-

στασιάδη, αλλά και τα μεγάλα συμφέροντα 

που κρύβονται πίσω από τη συγκεκριμένη 

ανάπτυξη. 
 

Άννα Μισιαούλη

Επιμένουν με την ανάπτυξη 
κοντά στα Nicos Plots στο Πέρα Πεδί

Με στάση εργασίας μίας δι-
δακτικής περιόδου «απάντη-
σαν» οι καθηγητές της Μέσης 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης στο 
νέο κρούσμα βίας σε Τεχνική 
Σχολή της επαρχίας Λάρνα-
κας, όπου μαθητής φέρεται να 
κτύπησε καθηγητές και μαθη-
τές. Οι οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ 
και ΟΛΤΕΚ έλαβαν κοινή από-
φαση και κατήλθαν σε στάση 
εργασίας σε όλα τα σχολεία 
της Μέσης και Τεχνικής Εκπαί-
δευσης. Σύμφωνα με όσα εί-
δαν το φως της δημοσιότητας, 
18χρονος τελειόφοιτος μαθη-
τής, φέρεται να επιτέθηκε αρ-
χικά σε 17χρονο, χτυπώντας 
τον στο κεφάλι και ακολούθως 
σε δύο καθηγητές.

Στάση εργασίας 
καθηγητών για νεο 

περιστατικό βίας

Έναν από τους μακροβιότε-
ρους καταδίκους για υπόθεση 
ναρκωτικών τάξης Α’ θα απο-
τελέσει ο 64χρονος σήμερα 
Σωτήρης Αθηνής, καθώς επι-
κυρώθηκε η 15ετής φυλάκιση 
που του επιβλήθηκε τον Αύ-
γουστο του 2015 από το Κα-
κουργιοδικείο Λάρνακας για 
υπόθεση οργάνωσης εισαγω-
γής δύο κιλών και 594 γραμ-
μαρίων κοκαΐνης. 

Η οργάνωση έγινε μέσα 
από τις φυλακές όπου ο Αθη-
νής εξέτιε ήδη ποινή 20χρονης 
φυλάκισης για άλλη υπόθεση 
εισαγωγής κοκαΐνης, η οποία 
του είχε επιβληθεί τον Φε-
βρουάριο του 2007 από το Κα-
κουργιοδικείο Λεμεσού.

35 χρόνια κελί 
για τον Αθηνή

«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ

Έξι είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Η1Ν1 στα κα-
τεχόμενα, με το ένα από αυτά να έχε καταλήξει και οι άλλοι 
πέντε ασθενείς να βρίσκονται υπό θεραπεία, σύμφωνα με την 
«υπουργό υγείας», Φιλίζ Μπεσίμ. 

 Όπως μεταδίδεται, η κ. Μπεσίμ είπε ότι έγιναν εξετάσεις σε 
80 άτομα που παρουσίαζαν συμπτώματα γρίπης και διαπιστώ-
θηκαν έξι κρούσματα του συγκεκριμένου ιού. Ανέφερε επίσης 
ότι δεν έχουν έλλειψη σε φάρμακα, είχαν ληφθεί μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν αυξημένα κρούσματα και φέτος από τον Σε-
πτέμβριο θα εμβολιαστούν για την γρίπη όλοι άνω των 60 ετών, 
παιδιά κάτω των 10 χρόνων και άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

Εν τω μεταξύ, νέος θάνατος συνδεόμενος με γρίπη καταγρα-
φηκε τις προηγούμενες στις ελευθέρες περιοχές, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 13, σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Υπουργείου Υγείας, στην οποία σημειώνεται, παράλληλα, 
ότι και αυτή η ασθενής ανήκε στις ευπαθείς ομάδες του πληθυ-
σμού και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τις 
τελευταίες τρεις εβδομάδες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. 

Στην ανακοίνωση, για την εποχιακή γρίπη στην Κύπρο, ανα-
φέρεται ότι η δραστηριότητα της γρίπης κατά την περίοδο από 
την 1η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα παραμένει αυξημένη, αν 
και τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση στη δραστηριότητά της σε σχέση με τις προηγούμενες 
εβδομάδες. 

Από το δίκτυο επιτήρησης των σοβαρών περιστατικών γρίπης 
του Υπουργείου Υγείας έχουν καταγραφεί από την 1η Δεκεμ-
βρίου μέχρι σήμερα 58 σοβαρά περιστατικά τα περισσότερα 
από τα οποία πήραν εξιτήριο και ορισμένα  νοσηλεύονται σε 
γενικά νοσοκομεία, προστίθεται. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Υγείας, στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας στα γενικά νοσοκο-
μεία νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 8 σοβαρά περιστατικά.

Ανησυχητικές διαστάσεις 
προσλαμβάνει η Γρίππη Α’Στο Λονδίνο για εκδήλωση στο 

Μπάκιγχαμ για την Κύπρο ο ΠτΔ

Στο Λονδίνο μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης την Κυριακή, όπου θα 
παραστεί σε ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Κύ-
πρου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και θα έχει συνα-
ντήσεις με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, τον Πρίγκιπα Κά-
ρολο, τον Δούκα του Κέιμπριτζ Ουίλιαμ και τη 
Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι. 

«Ο Πρόεδρος θα μεταβεί την Κυριακή στο Λονδίνο 
προσκεκλημένος της οικογένειας του θρόνου του 
Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να παραστεί σε 
τιμητική εκδήλωση που διοργανώνει τo Μπάκιγχαμ 
στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας με τίτλο ‘Εορτασμός 
για την Κύπρο’», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος Πρόδρομος Προδρόμου σε δηλώσεις του 
στο Προεδρικό. 

Αυτή η τιμητική εκδήλωση που θα γίνει στο παλάτι 
του Μπάκιγχαμ, εκτός της ειδικής τελετής, περιλαμ-

βάνει τρεις εκθέσεις, έκθεση με αρχαιολογικά αντι-
κείμενα από την Κύπρο, έκθεση με παλαιούς αυθε-
ντικούς χάρτες της Κύπρου και θεματική έκθεση σχε-
τικά με την πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή 
συνεργασία, είπε. 

Ο κ. Προδρόμου πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα απευθυνθεί με δική του ομιλία στην 
ειδική τελετή. 

Συνέχισε λέγοντας ότι «με την ευκαιρία της επί-
σκεψης στο Λονδίνο εκτός από τη συνάντηση με 
την Βασίλισσα Ελισάβετ και τις χωριστές συναντή-
σεις που θα έχει με τον Πρίγκηπα Κάρολο ως μελ-
λοντικός επικεφαλής της Κοινοπολιτείας και με τον 
Δούκα του Κέιμπριτζ Ουίλιαμ, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας θα έχει συνάντηση με την Πρωθυπουργό 
Τερέζα Μέι.

Αναντίλεκτα τεράστια σημασία έχει η 
Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης για τον Μαυρίκιο με σοβαρές 
προεκτάσεις, ειδικότερα για το καθεστώς 
των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, ανέ-
φερε σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμμα-
τέας του ΑΚΕΛ. «Δεδομένου ότι και η ανε-
ξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ολοκληρώθηκε με απόσπαση μέρους των 
εδαφών μας από τη Μεγάλη Βρετανία, η 
σημασία της γνωμοδότησης του Διεθνούς 
Δικαστηρίου για την Κυπριακή Δημοκρατία 
θεωρείται αυταπόδεικτη χωρίς όμως να 
παραγνωρίζονται και οι διαφορές», συνέ-
χισε ο Α. Κυπριανού αναφερόμενος στη 
δική μας περίπτωση αφού τυπικά η Κυ-
πριακή Δημοκρατία υπέγραψε τη Συνθήκη 
Εγκαθίδρυσης. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε πως από το 
1991 το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει στο Εθνικό 

Συμβούλιο ανάλυση με την οποία «υπο-
γραμμίζαμε, μεταξύ άλλων, ότι η προσφυγή 
στη Γενική Συνέλευση για να ζητήσει γνω-
μοδότηση από το Διεθνές Δικαστήριο είναι 
δυνητικό εργαλείο που διαθέτουμε όταν θα 
κρίνουμε κατάλληλη τη στιγμή». 

«Το ΑΚΕΛ ανέκαθεν υπογράμμιζε την 
παρουσία στρατιωτικών βάσεων στην επι-
κράτεια ανεξάρτητων κρατών, ως κατά-
λοιπο της αποικιοκρατίας», υπογράμμισε 
ο επικεφαλής του ΑΚΕΛ. «Το πότε θα ακο-
λουθήσουμε την οδό του Μαυρίκιου, που 
αποδεδειγμένα συνιστά ένα σοβαρό όπλο 
στη φαρέτρα μας, αποτελεί καθαρά πολι-
τική απόφαση», τόνισε ενώ έκανε αναφορά 
στο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μεταξύ 
άλλων, την παράνομη τουρκική κατοχή του 
37% των εδαφών μας.  

ΠτΔ: Χρήζει μελέτης  
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ήταν λακωνικός λέγοντας 
πως το ζήτημα χρήζει μελέτης, ενώ ανέ-
φερε πως τίθεται και ζήτημα «κατά πόσο 
και πότε εγείρεις, εάν δικαιολογείται, ένα 
ανάλογο αίτημα». Στα ίδια πλαίσια και ο 
ΔΗΣΥ ο οποίος ενώ ανέφερε πως αποτελεί 
ιστορική γνωμάτευση, αρκέστηκε να πει 
πως μετά από τη νομική συμβουλή του 
Γεν. Εισαγγελέα θα «πρέπει να αξιολογηθεί 
και να αποφασιστεί ο πολιτικός χειρισμός 
του θέματος». 

Το ΔΗΚΟ έκανε λόγο για ισχυρά νομικά 
εργαλεία, ενώ αναφέρθηκε σε «πολιτικές 
ευθύνες για το ότι η Κύπρος παρέλειψε να 
επιδιώξει να καταστεί διάδικος στην υπό-
θεση του Μαυρικίου, ή, να ξεκινήσει παρό-
μοια διαδικασία για τις εδώ βρετανικές βά-
σεις». Η ΕΔΕΚ και η Συμμαχία Πολιτών 
ζητούν απομάκρυνση των βρετανικών βά-
σεων «ανεξάρτητα από την πορεία λύσης 

του Κυπριακού».  
«Όπλο στη φαρέτρα» μας  

 Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου για τον Μαυρίκιο μπορεί να αποτελέσει 
όπλο στη φαρέτρα των επιχειρημάτων της 
Λευκωσίας, λένε νομικοί, διεθνολόγοι και 
πρόσωπα που χειρίστηκαν από θέσεις ευ-
θύνης το θέμα της προσφυγής της νησιω-
τικής χώρας στη Χάγη. «Eίναι όντως όπλο 
και στα δικά μας χέρια, το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε με όλη τη δυνατή σύ-
νεση, έτσι ώστε να φτάσουμε σε θετικό 
αποτέλεσμα και όχι να περιπλέξουμε την 
κατάσταση», είπε ο διεθνολόγος και επικε-
φαλής του γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ, 
Τουμάζος Τσιελεπής. Ανέφερε επίσης ότι η 
λύση του Κυπριακού θα βοηθήσει ούτως 
ώστε ο λαός της Κύπρου ως σύνολο να 
αγωνιστεί για απομάκρυνση του αποικιο-
κρατικού κατάλοιπου των βάσεων.

Πολιτική απόφαση το πότε θα ακολουθήσουμε την ίδια οδό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Τη διάπραξη του αδικήματος της εμπο-
ρίας παιδιού φέρεται να παραδέχεται, σε 
κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία, η 
47χρονη κατηγορούμενη από τις Φιλιππί-
νες, η οποία αντιμετωπίζει συνολικά δε-
καεννέα κατηγορίες σε σχέση με την υπό-
θεση αγοραπωλησίας βρέφους. 

Κατά τη χθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης 
ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας, η εκπρόσωπος της Κατηγο-
ρούσας Αρχής ανέφερε ότι η κατηγορού-
μενη παραδέχεται σε κατάθεση της ότι με-
τέβη στις Φιλιππίνες και προέβη σε 
αγοραπωλησία βρέφους, το οποίο στη συ-
νέχεια έφερε στην Κύπρο με σκοπό την 
παράνομη υιοθεσία του. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της υπό-
θεσης, η κατηγορούμενη προέβη σε ψευδή 
ένορκη δήλωση ότι είναι η φυσική μητέρα 
του παιδιού που γεννήθηκε στις 27/7/2017 
στις Φιλιππίνες, προσκομίζοντας πλαστό 
πιστοποιητικό γέννησης της χώρας της, 
στο οποίο η ίδια αναγράφεται ως μητέρα 
του παιδιού και ως πατέρας Κύπριος πο-
λίτης. 

Η Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρ-
χής ανέφερε σήμερα ότι στην κατάθεσή 
της, η 47χρονη παραδέχεται ότι τα έγγραφα 
είναι πλαστογραφημένα. 

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 
13 Μαρτίου, για απάντηση στις κατηγορίες 
που αντιμετωπίζει η κατηγορούμενη.

Ομολόγησε την εμπορία παιδιού
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ
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Πορεία διαμαρτυρίας έγινε 
την Τρίτη στο κέντρο της Αθή-
νας για τον θάνατο του Νιγη-
ριανού μετανάστη Εμπουκά 
Μαμασουμπέκ. Με κεντρικό 
σύνθημα «δικαιοσύνη για τον 
Εμπουκά», αντιρατσιστικές, 
αντιφασιστικές συλλογικότητες 
και οργανώσεις της εξωκοινο-
βουλευτικής Αριστεράς συγκε-
ντρώθηκαν νωρίτερα στα 
Προπύλαια και κατευθύνθη-
καν μέχρι το Α.Τ. Ομονοίας. 

Μικρής έκτασης επεισόδια 
σημειώθηκαν μπροστά από το 
Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

«Δικαιοσύνη για 
τον Εμπουκά»

Εξαπάτησαν σχολείο για 
εκδρομή στο Στρασβούργο

Με δαπάνη του υπουργείου 
Παιδείας επέστρεψαν στην 
Αθήνα 32 μαθητές και 3 συ-
νοδοί καθηγητές της Γ΄ Τάξης 
του 59ου Λυκείου Αθηνών. Η 
αποστολή είχε μεταβεί για εκ-
παιδευτική εκδρομή στο Στρα-
σβούργο, μέσω Φραγκφούρ-
της, αλλά σύμφωνα με την 
ενημέρωση της διεύθυνσης 
του σχολείου, εξαπατήθηκαν 
από το τουριστικό γραφείο 
Travel con, με αποτέλεσμα να 
παραμείνουν επιπλέον μέρες 
χωρίς εισιτήριο επιστροφής 
και χωρίς να εξασφαλίζεται η 
πληρωμή του ξενοδοχείου.

Η επιστροφή του MEGA 
στις οθόνες θα γίνει με έναν 
ελάχιστο αριθμό εργαζομένων 
και μόνο για να προχωρήσει 
ο πλειστηριασμός [...] εφόσον 
πλέον προκύπτουν ζητήματα 
επί της διαδικασίας.  

Σύμφωνα με πληροφορίες 
από τις typologies.gr, ο ειδικός 
εκκαθαριστής προτίθεται το 
επόμενο διάστημα να λειτουρ-
γήσει το Mega ως πρό-
γραμμα, αλλά θα ανέβει απο-
κλειστικά στις δύο συνδρο- 
μητικές πλατφόρμες της Nova 
και του OTE, με μόνο στόχο 
να προχωρήσει νομότυπα η 
ειδική διαχείριση, που εξελίσ-
σεται σε εκκαθάριση. 

Σύμφωνα με το CNN.gr, αν 
όμως η Τηλέτυπος καταθέσει 
το αίτημα στο ΕΣΡ για την εκ-
πομπή από τις συνδρομητικές 
πλατφόρμες, γιατί, τότε, για να 
προστατευτούν τα δικαιώματα 
της εταιρείας, δεν λαμβάνει μέ-
ρος και στο διαγωνισμό για τις 
δύο άδειες;

MEGA: Το «μεγάλο 
κανάλι» επιστρέφει 

στις οθόνες

Βαρύτατες κατηγορίες σε 
βάρος πέντε πρώην επιτελι-
κών στελεχών του ΚΕΕΛΠΝΟ 
για υπόθεση 74 παράνομων 
προσλήψεων οι οποίες φέρε-
ται να ζημίωσαν το ελληνικό 
Δημόσιο, απήγγειλαν οι εισαγ-
γελείς Διαφθοράς. 

Οι κατηγορίες, που αποδί-
δονται ανά περίπτωση στην 
πρώην πρόεδρο του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, την περίοδο 2010-2015, 
αλλά και σε τέσσερα στελέχη 
της ίδιας περιόδου, αφορούν 
τα αδικήματα της απιστίας 
από κοινού σε συνδυασμό με 
τον περί καταχραστών του Δη-
μοσίου, άμεσης συνέργειας σε 
απιστία, ψευδής βεβαίωσης, 
σύστασης και συμμορίας.

Νέες κακουργηματικές 
διώξεις άσκησαν 

οι εισαγγελείς Διαφθοράς

Πρόοδο σε όλους τους τομείς των μεταρ-
ρυθμίσεων, αλλά σε κάποιους τομείς με επι-
βράδυνση και καθυστερήσεις, διαπιστώνει η 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαί-
σιο της δεύτερης ενισχυμένης επο-
πτείας της Ελλάδας που δόθηκε χθες 
στη δημοσιότητα. Η Επιτροπή υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί σύ-
ντομα συμφωνία μεταξύ των ελληνικών 
αρχών και των θεσμών στο σχέδιο μεί-
ωσης των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και στο θέμα της ΔΕΗ. Π. Μο-
σκοβισί: Κοινό συμφέρον Ελλάδας - 
Ευρωζώνης να εκταμιευθεί το 1 δισ. 
στις 11 Μαρτίου 

Αρχικά, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι 
το Eurogroup θα βασιστεί στην έκθεση 
αυτή για να αποφασίσει αν θα ενεργο-
ποιήσει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που 
αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 970 εκατ. ευρώ. 
Αυτά περιλαμβάνουν τις επιστροφές των κερ-
δών των ελληνικών ομολόγων που διακρα-
τούν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (ΑΝ-
FAs-SMPs) και την κατάργηση της 
προσαύξησης επιτοκίου από τα δάνεια του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕFSF). Πιερ Μοσκοβισί: «Οι 

δεσμεύσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές» 
Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, η έκθεση 

τονίζει ότι η Ελλάδα είναι πιθανόν να έχει 
υπερβεί, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το στόχο 

του πρωτογενούς πλεονάσματος που είναι 
3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και πως ο ίδιος 
στόχος αναμένεται να επιτευχθεί και το 2019. 

Συνεχίζοντας, η Eπιτροπή επισημαίνει τους 
κινδύνους για την ανάκαμψη των επενδύσεων 
και τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας. 
Ένας βασικός κίνδυνος είναι το υψηλό επί-
πεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι 
πιέσεις στις μισθολογικές αυξήσεις, αλλά και 

η παγκόσμια επιβράδυνση, ιδιαίτερα η επι-
βράδυνση στην ανάπτυξη της ΕΕ. 

Σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

για το πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. «Η μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχί-
ζεται, αλλά η υιοθέτηση εργαλείων για 
την επίλυσή τους υπολείπεται των προσ-
δοκιών», αναφέρει η έκθεση. Το από-
θεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
μειώνεται σταδιακά, αλλά παραμένει 
υψηλό σε 85 δισ. ευρώ ή περίπου 47% 
του συνόλου των χρηματοδοτικών ανοι-
γμάτων το Σεπτέμβριο του 2018. 

Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές αρχές 
έστειλαν πρόσφατα στην Επιτροπή μια 
πρόταση για ένα είδος καθεστώτος προ-

στασίας περιουσιακών στοιχείων που στοχεύει 
στη μείωση των «κόκκινων» δανείων. Σε ό,τι 
αφορά τις συζητήσεις για το νέο σύστημα προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο θα 
αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη, επισημαίνε-
ται ότι οι θεσμοί ανησυχούν για τα εξής: Πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι προσω-
ρινό, με στόχο την προστασία των πλέον ευά-
λωτων νοικοκυριών, είπε μεταξύ άλλων.

H Ελλάδα έχει προοδεύσει, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν

ΦΟΝΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Σε απόσταση περίπου 10 χι-
λιομέτρων από το σημείο που 
αγνοείτο και μέσα σε ρέμα βρέ-
θηκε νεκρός ο 61χρονος κτηνο-
τρόφος από τον Αποκόρωνα, που 
είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά 
νερά χειμάρρου μαζί με το αυτο-
κίνητό του, σε αγροτικό δρόμο κο-
ντά στον ποταμό Βατουδιάρη. 

Οι έρευνες για τον εντοπισμό 
του είχαν ξεκινήσει το πρωί της 
Δευτέρας όταν και χάθηκαν τα 
ίχνη του και εντάθηκαν την Τρίτη. 

Ωστόσο δεν είχαν αίσια έκβαση 
καθώς εντοπίσθηκε νεκρός. 

Την ίδια ώρα, τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα υποχώρησαν στο Ρέ-
θυμνο αφήνοντας πίσω τους εκτε-
ταμένα προβλήματα στις περισ-
σότερες επαρχιακές οδούς του 
νομού και τους κατοίκους να με-
τρούν τις καταστροφές στις περι-

ουσίες και τις καλλιέργειες τους. 
Υπάρχουν ακόμη σε μεγάλο 

βαθμό θέματα προσπέλασης και 
διέλευσης σε οικισμούς και χωριά 
και, για τον λόγο αυτό, οι αρχές 
ζητούν από τους πολίτες παρά 
την ύφεση και για λόγους ασφα-
λείας, να περιορίσουν, στις απο-
λύτως αναγκαίες, τις μετακινήσεις 
τους και να παρακολουθούν τις 
συνεχείς ενημερώσεις από τις αρ-
χές. Τα εδάφη, σύμφωνα με τον 
περιφερειακό διοικητή της Π.Υ 
Κρήτης Νίκο Λαγουδάκη, έχουν 
απορροφήσει μεγάλες ποσότητες 
νερών με αποτέλεσμα να υπάρχει 
ακόμη ο κίνδυνος για πτώσεις 
βράχων και κατολισθήσεις.  

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ  
Ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ βρο-

χόπτωσης έσπασε λόγω της 
«Χιόνης» και της «Ωκεανίδας». 

Ο αθροιστικός υετός που κατέ-
γραψε ο μετεωρολογικός σταθμός 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, που βρίσκεται στο ορο-
πέδιο Ασκύφου Χανίων, από την 
1η Φεβρουαρίου έως και το πρωί 
της Δευτέρας 25/2 έφτασε στα 
1.202 χιλιοστά. Το προηγούμενο 
ρεκόρ μηνιαίου υετού σε κατοικη-
μένη περιοχή ανήκε στο Γκρεντά-
λεν της Νορβηγίας με 1.190 χι-
λιοστά, ρεκόρ που κρατούσε από 
το 1989. 

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής 
έφερε όμως η «Ωκεανίς» και στη 
υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, από το 
Σάββατο έως και το πρωί της Τρί-
της. Όπως προκύπτει από τις κα-
ταγραφές του δικτύου αυτόματων 
μετεωρολογικών σταθμών, από 
το Σάββατο 23/2 έως το πρωί της 
Τρίτης 26/2 στην περιοχή του Σέ-
μπρωνα Χανίων έπεσε το 40,9% 
της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 
Πολύ υψηλά είναι τα αντίστοιχα 
ποσοστά και για τον υπόλοιπο 
νομό Χανίων, ξεπερνώντας στο 
31% στο οροπέδιο Ασκύφου, στις 
Βρύσες, στους 'Αγιους Πάντες και 
στον Αλικιανό. 

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό 
της κακοκαιρίας «Ωκεανίς» ήταν 
οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι με τις 
ριπές του ανέμου να ξεπερνούν 
τα τα 100 χιλιόμετρα την ώρα!

Τραγικός απολογισμός και πανευρωπαϊκό ρεκόρ

Θα καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία
ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ Π. ΚΑΜΜΕΝΟ

Εντός των επόμενων ημερών 
ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος 
Καμμένος θα παραχωρήσει συ-
νέντευξη Τύπου, στην οποία θα 
δώσει στη δημοσιότητα όλα τα 
στοιχεία για αυτά που καταγγέλλει 
εις βάρος του Ν. Κοτζιά, αφού 
πρώτα τα καταθέσει στον προ-
ϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών εντός της άλλης εβδομά-
δας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε 
συνέντευξη στον ΑΝΤ1. 

Όπως είπε, τα στοιχεία αποδει-
κνύουν «αρκετά μεγάλη σειρά κα-
κουργημάτων που έχει διαπράξει 
ο κ. Κοτζιάς, μεταξύ αυτών της 

απιστίας εις βάρος του ελληνικού 
Δημοσίου για το θέμα της σύνα-
ψης της συμφωνίας για τις βίζες, 
αυτό που του έγραψα στο μή-
νυμα». 

Στην παρατήρηση ότι εμμένει 
πολύ επ' αυτού απάντησε: «επι-
μένω, διότι του έγραψα στο μή-
νυμα ότι θα το ψάξω, γιατί έχει 
καταγγελθεί, για να βρούμε τις 
άκρες, οι οποίες μπορεί να οδη-
γήσουν μέχρι τα δημοσιεύματα 
του BBC. Δηλαδή, ποιοι είναι από 
πίσω που έχουν μπει από την 
πίσω πόρτα στο υπουργείο Εξω-
τερικών».

Στην Εισαγγελία Διαφθοράς βρέθηκε την προχθές, Τρίτη, ο Θό-
δωρος Τσουκάτος που κλήθηκε να δώσει κατάθεση για όσα ανέ-
φερε απολογούμενος στην δίκη της SIEMENS περί ιδιωτικής χρη-
ματοδότησης του ΠΑΣΟΚ με 16 δισ. δραχμές ενόψει της 
προεκλογικής περιόδου το 2000. 

Ο κ. Τσουκάτος που φαίνεται να ανοίγει την έρευνα των εισαγ-
γελέων Διαφθοράς για το θέμα των παράνομων χρηματοδοτήσεων 
πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε όσα 
ισχυρίστηκε στην απολογία του στο Τριμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων όπου εκδικάζεται η υπόθεση της σύμβασης 8002 μεταξύ 
ΟΤΕ και της γερμανικής εταιρίας. Το επί ηγεσίας του Κωνσταντίνου 
Σημίτη ισχυρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που δικάζεται για δωροδοκία 
ύψους 1 εκατομμυρίων μάρκων από την SIEMENS, κατά την απο-
λογία του στο δικαστήριο αρνήθηκε πως το επίμαχο ποσό αφο-
ρούσε δωροδοκίες στελεχών του ΟΤΕ ώστε να προωθηθεί η σύμ-
βαση και υποστήριξε πως τα χρήματα μπήκαν στα ταμεία του 
ΠΑΣΟΚ ως προεκλογική χορηγία. 

Το ίδιο φέρεται να είπε και στους Εισαγγελείς Διαφθοράς επα-
ναλαμβάνοντας παράλληλα, όπως και στο δικαστήριο, πως η πρα-
κτική των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων από εταιρίες ήταν την πε-
ρίοδο εκείνη διαδεδομένη στα κόμματα. Φέρεται επίσης να 
διευκρίνισε πως από τα 16 δισ. δραχμές που έλαβε το ΠΑΣΟΚ 
την προεκλογική περίοδο, ποσό περίπου 4,5 δισ. ήταν κρατική 
επιχορήγηση. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι όλο το ποσό δα-
πανήθηκε για χρηματοδότηση μετακινήσεων ετεροδημοτών, φυλ-
λάδια και λοιπές ανάγκες του κόμματος.

Κατάθεση Θ. Τσουκάτου στους Εισαγγελείς 
Διαφθοράς για τα 16 δισ. δραχμές στο ΠΑΣΟΚ

Οι αποδόσεις των 10ετών 
ομολόγων του ελληνικού δη-
μοσίου μειώθηκαν σήμερα σε 
νέα χαμηλά επίπεδα ενός 
έτους, υποχωρώντας κατά 
σχεδόν 1 μονάδα βάσης στο 
3,72%. H Ελλάδα σκέφτεται 
μία έκδοση ομολόγου τον 
επόμενο μήνα, που θα είναι 
η δεύτερη μετά την έξοδό της 
από τα προγράμματα βοή-
θειας τον περασμένο Αύγου-
στο, αναφέρει το Reuters. 

Η ζήτηση για ομόλογα της 
Ευρωζώνης υποβοηθείται και 
από τη διαφαινόμενη πρόοδο 
στις εμπορικές συζητήσεις 
ΗΠΑ-Κίνας, ενώ η προχθε-
σινή ομιλία του προέδρου της 
κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ 
(Fed), Τζερόμ Πάουελ, δεν 
περιείχε κάποια έκπληξη. Η 
Fed «δεν βιάζεται να αποφα-
σίσει» σχετικά με περαιτέρω 
μεταβολές επιτοκίων, είπε.
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Η κρίση στη Βενεζουέλα θα 
μπορούσε να προκαλέσει 
έξαρση στις λοιμώδεις νόσους, 
όπως η μαλάρια, ο δάγκειος 
πυρετός, ο ιός Ζίκα και άλλες 
μολυσματικές ασθένειες, ανα-
φέρεται σε ιατρική μελέτη που 
δημοσιεύεται στο περιοδικό 
The Lancet Infectious Dis-
eases. Σημειώνεται μάλιστα 
πως οι επιδημίες ίσως εξα-
πλωθούν και πέραν των συ-
νόρων της χώρας και ίσως 
προκαλέσουν μια περιφερει-
ακή έκτακτη ανάγκη. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
μεταξύ 2016-2017 παρουσιά-
στηκε αύξηση 71% στα κρού-
σματα μαλάριας λόγω ελλεί-
ψεων σε φάρμακα. Επίσης τα 
περιστατικά της νόσου Cha-
gas παρουσιάζουν άνοδο, τη 
μεγαλύτερη τα τελευταία 20 
χρόνια.

Βενεζουέλα: Κίνδυνος 
έξαρσης μαλάριας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουρ-
γός Μπενιαμίν Νετανιάχου 
σχολίασε την ανακοίνωση της 
παραίτησης του Ιρανού ΥΠΕΞ 
Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ λέ-
γοντας «στα τσακίδια!». 

«Ο Ζαρίφ αποχώρησε, στα 
τσακίδια. Για όσο διάστημα εί-
μαι εδώ, το Ιράν δεν θα απο-
κτήσει πυρηνικές βόμβες», 
γράφει ο Νετανιάχου σε ανάρ-
τησή του στο Twitter. 

Τη Δευτέρα ο Ζαρίφ υπέ-
βαλε την παραίτησή του, την 
οποία όμως προς το παρόν 
δεν έχει αποδεχθεί ο Ιρανός 
πρόεδρος Χασάν Ροχανί. Ο 
Ιρανός ΥΠΕΞ διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στη σύναψη 
της διεθνούς συμφωνίας του 
2015 για τα πυρηνικά.

«Στα τσακίδια» !

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατη-
γόρησε την Ουάσινγκτον ότι «κατασκευάζει» την κρίση 
στη χώρα του για να αρχίσει πόλεμο στη Λατινική Αμερική, 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμε-
ρικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και μεταδόθηκε χθες Δευ-
τέρα. 

«Προσπαθούν να κατασκευάσουν μια κρίση για να δι-
καιολογήσουν την πολιτική κλιμάκωση και μια στρατιωτική 
επέμβαση στη Βενεζουέλα, έναν πόλεμο στη Νότια Αμε-
ρική», είπε ο σοσιαλιστής ηγέτης, κατά τη μετάφραση στα 
αγγλικά των δηλώσεών του στο ABC. Παραχώρησε τη 
συνέντευξη στα ισπανικά. 

Ερωτηθείς για τη σύνοδο της Ομάδας της Λίμας τη Δευ-
τέρα στην Μπογοτά, όπου μεταξύ άλλων ήταν παρόντες 
ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και ο ηγέτης της 
αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος 
έχει αυτοανακηρυχθεί μεταβατικός πρόεδρος της χώρας 
από τον περασμένο μήνα, ο Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο 
για μια πρωτοβουλία που αποτελεί «μέρος της πολιτικής 
αυτής», έχει σκοπό τη δημιουργία «μιας παράλληλης κυ-
βέρνησης στη Βενεζουέλα». 

Η Ομάδα της Λίμας, στην οποία συμμετέχουν κράτη 
που διάκεινται εχθρικά έναντι της κυβέρνησης υπό τον Νι-
κολάς Μαδούρο, προέτρεψε χθες να υπάρξει δημοκρατική 
μεταβίβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα, κατήγγειλε τη 
«σοβαρή ανθρωπιστική κρίση», αλλά απέκλεισε την ανά-
ληψη στρατιωτικής δράσης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που 
υποστηρίζει απόλυτα τον Γκουαϊδό, λέει πως εξετάζει και 
αυτό το ενδεχόμενο. 

Στη συνέντευξή του, ο Μαδούρο δεν δίστασε να χαρα-
κτηρίσει την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ «εξτρεμιστική κυβέρνηση της Κου Κλουξ 
Κλαν», έκρινε πως η Ουάσινγκτον θέλει «το πετρέλαιο 

της Βενεζουέλας» και είναι «έτοιμη να αρχίσει πόλεμο για 
αυτό το πετρέλαιο». 

Ερωτηθείς εάν θα επιτρέψει στον Γκουαϊδό να επιστρέ-
ψει στη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο επισήμανε ότι ο ηγέτης 
της αντιπολίτευσης οφείλει να «τηρεί τους νόμους». 

«Μπορεί να φεύγει και να επιστρέφει» πάντως «θα κλη-

θεί να δώσει λόγο στη δικαιοσύνη», διότι «η δικαιοσύνη 
του απαγόρευσε να εγκαταλείψει την επικράτεια», είπε. 

Νωρίτερα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δια-
βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει «100%» 
τον Γκουαϊδό και δεν απέκλεισε καμία επιλογή εναντίον 
της κυβέρνησης του Μαδούρο.  

«Όχι» σε χρήση του εδάφους της λέει η Βραζιλία, 
ενώ οι ΗΠΑ εξαγγέλλουν νέες κυρώσεις  

Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας, ο απόστρατος στρατη-
γός Χάμιλτον Μουράο, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει η χώρα του στις 
Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στρατιωτικά στη Βενε-
ζουέλα, χρησιμοποιώντας το έδαφός της. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο καλωδιακό κανάλι 

Globo News, ο Μουράο τόνισε ότι η Βραζιλία θα κάνει ό,τι 

μπορεί για να αποφύγει μια σύγκρουση με τη γειτονική 

Βενεζουέλα. 

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από την Μπογκοτά, όπου ο 

Βραζιλιάνος αντιπρόεδρος συμμετείχε στη συνεδρίαση 

της Ομάδας της Λίμας, των κρατών (από τον Καναδά 

μέχρι την Αργεντινή) που αναζητούν μια ειρηνική λύση για 

την κρίση της Βενεζουέλας. 

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον ελπίζει ότι το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει αυτή την εβδομάδα επί 

ενός ψηφίσματος για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοή-

θειας στην Βενεζουέλα δήλωσε την Τρίτη ο ειδικός απε-

σταλμένος των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα Έλιοτ Έιμπραμς. 

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν αναφέρθηκε στην κα-

τηγορηματική αντίθεση της Ρωσίας ενάντια σε οποι-

αδήποτε αμφισβήτηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. 

Ενώ ο Έιμπραμς αντέκρουσε την κατηγορία της Μόσχας 

ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν στρατιωτική επέμβαση στην Βενε-

ζουέλα. 

Παράλληλα προανήγγειλε την επιβολή επιπλέον κυρώ-

σεων της η Ουάσινγκτον εναντίον του Καράκας αυτή την 

εβδομάδα. 

«Έχουμε δηλώσει ότι οι κυρώσεις θα συνεχιστούν, ανα-

κοινώσαμε χθες κυρώσεις», τόνισε ο Έιμπραμς. «Θα 

υπάρξουν περισσότερες, θα υπάρξουν περισσότερες αυτή 

την εβδομάδα, θα υπάρξουν περισσότερες την επόμενη 

εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις 

ενάντια σε υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος και σε 

ανθρώπους που χειρίζονται τις οικονομικές τους υποθέ-

σεις», συμπλήρωσε.

«Οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο στη Λατινική Αμερική»
Ο ΜΑΔΟΥΡΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ�ΣΟΥΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Ο ιρακινός πρόεδρος Μπαρχάμ Σάλεχ προειδοποίησε τη Δευ-
τέρα από το Παρίσι εναντίον οποιασδήποτε αίσθησης ευφορίας 
και εφησυχασμού ενόψει της επικείμενης νίκης στη Συρία επί της 
τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), αφού, τόνισε, 
αυτή δεν σηματοδοτεί το τέλος της απειλής της τρομοκρατίας. 
«Αυτό δεν είναι το τέλος του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας 
που γνωρίσαμε», τόνισε ο Σάλεχ κατά τη διάρκεια παρέμβασης 
του στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. 

«Η αποστολή μένει να ολοκληρωθεί», ειδικά η αντιμετώπιση 
«των βαθύτερων αιτίων» που οδήγησαν στην εμφάνιση του ΙΚ, 
συνέχισε ο Σάλεχ, επισημαίνοντας την ανάγκη να συμμετάσχουν 
όλες οι κοινότητες του Ιράκ στην πολιτική ζωή (οι εθνοτικές και 
θρησκευτικές εντάσεις δεν έχουν κοπάσει στη χώρα αυτή), να επι-
τευχθεί οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να υπάρξει πολιτική δι-
ευθέτηση της κρίσης στη Συρία. 

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί θύλακες εξτρεμιστών στη Συρία», 
πράγμα που σημαίνει πως «βαραίνει» πάντοτε «μια ισχυρή απειλή 
για τη Συρία, το Ιράκ και τη Δύση», θύμισε. Μολονότι αναγνώρισε 
«τη σημασία» που θα έχει η προσεχής νίκη, η εξάλειψη των τε-
λευταίων οχυρών που κατέχουν οι τζιχαντιστές του ΙΚ στην ανατο-
λική Συρία, «δεν πρέπει να ανακηρύξουμε τη νίκη πολύ πρόωρα», 
επέμεινε. Με την αεροπορική υποστήριξη του διεθνούς συνασπι-
σμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις 
(ΣΔΔ) έχουν παγιδεύσει τους τζιχαντιστές σε μια περιοχή που δεν 
υπερβαίνει το μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το 2014, το ΙΚ είχε 
αναγγείλει την ίδρυση του «χαλιφάτου» του σε εδάφη του Ιράκ και 
της Συρίας έκτασης μεγαλύτερης από την επικράτεια της Βρετανίας.  
Η κυβέρνηση του Ιράκ ανακήρυξε τη «νίκη» της χώρας στον πό-
λεμο με το ΙΚ τον Δεκέμβριο του 2017, αφού οι ιρακινές δυνάμεις 
και ο διεθνής συνασπισμός εξεδίωξαν τους τζιχαντιστές από τις 
περιοχές που κυρίευσαν το 2014.

«Η απειλή του Ισλαμικού 
Κράτους δεν έχει εξαλειφθεί»

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ HURRIYET

Σκληρές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ετοιμά-
ζουν οι ΗΠΑ στην περίπτωση που η Άγκυρα εγκα-
ταστήσει το αντιπυραυλικό σύστημα S400 και δεν 
τα βρει με τις ΗΠΑ για την ακύρωσή τους και τη 
στροφή της προς το αντίστοιχο αμερικανικό σύστημα 
Patriot, σύμφωνα με την εφημερίδα "Χουριέτ".  

Η τουρκική εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες 
σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία θα βρεθεί απέναντι 
σε ένα αμερικανικό εμπάργκο του οποίου δεν είναι 
γνωστή η διάρκειά του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν 
ωστόσο ότι είναι σε εξέλιξη ένα σκληρό παζάρι με-
ταξύ των δύο χωρών, καθώς η Τουρκία δεν αποδέ-
χεται την πρόταση των ΗΠΑ να της παραδώσουν 
τους Patriot το 2026 προκειμένου να ακυρώσει την 
αγορά των S400. Σύμφωνα με τη Χουριέτ, τελικά οι 
ΗΠΑ επανήλθαν με αντιπρόταση για παράδοση των 
Patriot στην Τουρκία που έχουν παράξει για άλλη 
χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Με βάση την πρόταση, οι ΗΠΑ προτείνουν τώρα 

την παράδοση των Patriot στην Τουρκία το 2019, 
ώστε να τελειώσει η κρίση μεταξύ των δύο χωρών. 
Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι για να προχωρήσει 
η γραφειοκρατική διαδικασία στις ΗΠΑ για τη μετα-
τροπή της παραγγελίας των Patriot από άλλη χώρα 
στην Τουρκία χρειάζεται η Τουρκία να υπογράψει 
ένα έγγραφο με το οποίο να δεσμεύεται ότι δεν θα 
αγοράσει τους S400. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 
το παζάρι δεν έχει τερματιστεί αλλά το χάσμα παρα-
μένει. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η 
αγορά των S400 από την Τουρκία θα αποτελέσει 
στρατηγική διακοπή στις σχέσεις συμμαχίας. Για την 
Άγκυρα οι στρατιωτικές κυρώσεις της Ουάσιγκτον 
σε μια περίοδο που αποχωρεί ο αμερικανικός στρα-
τός από τη Συρία ενδεχομένως να είναι πρόβλημα, 
σύμφωνα με την Χουριέτ καθώς θα θέσει σε κίνδυνο 
ακόμη και τα ανταλλακτικά καθώς και το λογισμικό 
ολόκληρου του αμερικανικού εξοπλισμού που δια-
θέτει τη Τουρκία. 

Σκληρές κυρώσεις από ΗΠΑ στην Τουρκία για S400

Ο λαός επικύρωσε το νέο 
σύνταγμα στην Κούβα
Οι Κουβανοί ψηφοφόροι 

επικύρωσαν με συντριπτική 
πλειοψηφία το νέο Σύνταγμα 
της χώρας, όπως ανακοίνωσε 
η Εθνική Εφορευτική Επι-
τροπή. Η Πρόεδρος της Επι-
τροπής, ανέφερε ότι σύμφωνα 
με τα πρώτα αποτελέσματα, η 
συμμετοχή ανήλθε στο 84,4%. 

«Το Σύνταγμα επικυρώθηκε 
από την πλειοψηφία των πο-
λιτών. Το "Ναι" έφτασε το 86% 
(6,8 εκατομμύρια ψήφοι) ενώ 
το "Όχι" έλαβε 9% ή 766.400 
ψήφους». 

Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι 
παρατηρητές στην Κούβα, 
όμως οι πολίτες μπορούν να 
παρακολουθούν την καταμέ-
τρηση των ψήφων.

Στρατιώτες της Λευκορωσίας ξέθαψαν λείψανα εκατοντά-
δων ανθρώπων που εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από ένα μαζικό τάφο που 
ανακάλυψαν στο σημείο ενός γκέτο όπου ζούσαν Εβραίοι 
την περίοδο της Ναζιστικής κατοχής. 

Ο τάφος εντοπίστηκε τυχαία τον περασμένο μήνα σε ένα 
εργοτάξιο σε μια κατοικημένη περιοχή στο κέντρο της πόλης 
Μπρεστ κοντά στα πολωνικά σύνορα. 

Οι στρατιώτες, φορώντας λευκές μάσκες σήμερα με φτυά-
ρια, μυστριά και γάντια στα χέρια τους ξεκίνησαν να συλλέ-
γουν λείψανα. Επίσης βρήκαν αντικείμενα όπως δερμάτινα 
υποδήματα τα οποία δεν είχαν σαπίσει. 

Ο Ντμίτρι Καμίνσκι, ένας στρατιώτης επικεφαλής της μο-
νάδας, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ξεθάψει τα λείψανα 
730 ανθρώπων, αλλά δεν είναι σίγουροι πόσοι ακόμη πε-
ρισσότεροι μπορεί να ανασυρθούν. 

«Είναι πιθανό ο τάφος να επεκτείνεται και κάτω από το 
δρόμο. Πρέπει να σκάψουμε κάτω από τον ασφαλτοστρω-

μένο δρόμο. Τότε θα ξέρουμε», τόνισε. 
Κάποια από τα κρανία έφεραν τρύπες από σφαίρες, ση-

μείωσε, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα εκτελέστηκαν με 
σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. 

Η Λευκορωσία, πρώην μέλος της Σοβιετικής Ένωσης, 
ήταν υπό κατοχή από την Ναζιστική Γερμανία την περίοδο 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεκάδες χιλιάδες 
Εβραίοι της χώρας δολοφονήθηκαν από τους Ναζί. 

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε ο μαζικός τάφος αποτέλεσε 
από τον Δεκέμβριο του 1941 έως τον Οκτώβριο του 1942 
τμήμα του γκέτο που είχαν δημιουργήσει οι Ναζί για να χω-
ρίσουν τους Εβραίους, και σε κάποιες περιπτώσεις άλλες 
μειονότητες από άλλους κατοίκους πόλεων. Το Μπρεστ 
ανήκε στην Πολωνία πριν τον Πόλεμο. 

Τα λείψανα ανακαλύφθηκαν όταν οικοδόμοι ξεκίνησαν να 
χτίζουν τα θεμέλια πολυκατοικίας. Οι τοπικές αρχές επιθυ-
μούν να ενταφιάσουν τις σορούς με μια τελετή σε ένα κοι-
μητήριο στα βόρειο τμήμα της πόλης.

Λείψανα Εβραίων σε μαζικό τάφο στη Λευκορωσία

Στους 149 οι νεκροί από 
τη γρίπη στη Ρουμανία
`Ενας άνδρας ηλικίας 39 

ετών είναι το τελευταίο θύμα 
του ιού της γρίπης στη Ρου-
μανία, που πλήττει τη χώρα 
από τον περασμένο μήνα, 
ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο 
Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Μεταδοτικών Νοσημάτων του 
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας. 

Ο 39χρονος από την επαρ-
χία Πράχοβα δεν είχε ιατρικό 
ιστορικό και δεν είχε κάνει αντι-
γριπικό εμβόλιο, επισημαίνεται 
στη σχετική ανακοίνωση. 

Προστίθεται επίσης ότι οι 
πολίτες πρέπει να παραμέ-
νουν σε εγρήγορση και σε πε-
ρίπτωση που έχουν συμπτώ-
ματα γρίπης να απευθύνονται 
άμεσα σε γιατρό για να εξετα-
στούν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν 
ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των ισλαμιστών 
Σεμπάμπ στη Σομαλία, σκοτώνοντας 35 από αυ-
τούς. Η επιχείρηση έγινε την Κυριακή στην περιοχή 
Μπελεντουέινε, σε απόσταση πολλών εκατοντάδων 
χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας Μογκαντί-
σου. Δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των 
αμάχων πολιτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για την Αφρική 
(Africom). «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Σομα-
λούς εταίρους μας, κυρίως όταν οι επιχειρήσεις 
τους μας δίνουν την ευκαιρία να πλήξουμε τους 
Σεμπάμπ» ανέφερε ο στρατηγός Γκρεγκ Όλσον. 

«Αποτρέψαμε μια προσπάθεια των Σεμπάμπ να 
συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους», πρόσθεσε. 
«Επρόκειτο για πλήγμα ακριβείας στο πλαίσιο της 
ευρύτερης προσπάθειας για τη στήριξη της σομα-
λικής κυβέρνησης», είπε.

Αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ 
στη Σομαλία
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«Η δύναμη που στέκεται κριτικά απέναντι στην ΕΕ»
Ολοένα και περισσότεροι πείθονται ότι η ΕΕ 

έχει οδηγηθεί σήμερα σε αδιέξοδα και συσσω-
ρευμένα εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα, 
τόνισε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 

Μιλώντας το Σάββατο σε εκδήλωση – συ-
ζήτηση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ με θέμα 
«Ευρώπη σε κρίσιμο Σταυροδρόμι» η οποία 
έγινε με την παρουσία και τη συμμετοχή του 
πρώην Προέδρου της Ομάδας της Αριστεράς 
στο Ευρωκοινοβούλιο Φράνσις Βουρτζ, ο κ. 
Κυπριανού είπε ότι οι εκτιμήσεις και οι προ-
ειδοποιήσεις που διατυπώνει εδώ και χρόνια 
η Αριστερά σχετικά με την καπιταλιστική 
φύση, την πορεία και τις πολιτικές που επιβάλ-
λουν αυτοί που ηγούνται της Ευρώπης, 
αγνοήθηκαν ή και απαξιώθηκαν συστηματικά 
από τη νεοφιλελεύθερη δεξιά αλλά και τη σο-
σιαλδημοκρατία. 

Πρόσθεσε ότι η αριστερά είναι η δύναμη 
που στέκεται κριτικά αλλά πάντα τεκμηριω-

μένα απέναντι στην ΕΕ και τις πολιτικές της 
και ότι η Αριστερά θέλει την Ευρώπη να εξυ-

πηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, τα συμ-
φέροντα του κόσμου της εργασίας και των 
νέων ανθρώπων, να προωθεί την ειρήνη και 
την δημοκρατία, να καταπολεμά το ρατσισμό 
και τη ξενοφοβία, να προστατεύει το περιβάλ-
λον και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Αυτό είναι το όραμά μας για την Ευρώπη. 

Υπογράμμισε επίσης ότι η απάντηση στα 
αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται σήμερα η Ε.Ε. 
δεν μπορεί να είναι ο εθνικιστικός «ευρωσκε-
πτικισμός» της ακροδεξιάς. 

Ο Άντρος Κυπριανού σημείωσε επίσης ότι 
ο κάθε δημοκράτης και προοδευτικός πολίτης 
της Κύπρου και της Ευρώπης πρέπει να εξε-
γείρεται απέναντι σε αυτή την απειλή και να 
συμμερίζεται την ανάγκη να φραχθεί ο δρόμος 
στην ακροδεξιά.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

Τους υποψηφίους του κινήμα-
τος «Γιασεμί» για τις επικείμενες 
Ευρωεκλογές του Μαΐου, ανακοί-
νωσε την Τρίτη ο Τ/κ δημοσιο-
γράφος και ιδιοκτήτης της εφημε-
ρίδας «Αφρίκα», Σενέρ Λεβέντ. 

Όπως μεταδίδεται στα κατεχό-
μενα, ο κ. Λεβέντ ως εκπρόσω-
πος του κινήματος ανακοίνωσε 
ότι η απόφαση να κατέλθουν με 
δικό τους ψηφοδέλτιο στις Ευρωε-
κλογές λήφθηκε τη Δευτέρα και 

καθορίστηκαν οι υποψήφιοι που 
είναι οι:  

Οζ Καραχάν 
Λεϊλά Κιράλπ 
Ζεκί Μπεσίκτεπελι 
Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ 
Ιμπραχίμ Αζίζ 
Σενέρ Λεβέντ  
Ανακοίνωσε επίσης ότι τις επό-

μενες ημέρες το κίνημα «Γιασεμί» 
θα προχωρήσει σε διασκέψεις Τύ-
που και στις δύο πλευρές για να 
παρουσιάσει τους υποψηφίους 
του. Η κάθοδός τους στις Ευρωε-
κλογές, είπε, είναι σημαντικό βήμα 
στο δρόμο της λύσης και της ει-
ρήνης στην Κύπρο και παίζει σο-
βαρό ρόλο στο να μεταφέρει στη 
διεθνή αρένα την φωνή όλων όσοι 
επιθυμούν μία, ολόκληρη Κύπρο.

Με έξι υποψηφίους το κίνημα 
«Γιασεμί» υπό τον Σενέρ Λεβέντ

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
AlphaNews.live (Άλφα Κύπρου) 
ο έκτος υποψήφιος στο ψηφοδέλ-
τιο του ΕΛΑΜ είναι ο Γιώργος Σο-
λωμονίδης, επιχειρηματίας στα 
ναυτιλιακά εκ Λεμεσού. Οι υπό-
λοιποι που συμπληρώνουν το 
ψηφοδέλτιο είναι οι Γεάδης Γεάδη, 

Μάριος Βασιλείου, Παναγιώτης 
Τοφινής, Γιώργος Νικολάου και 
Μαρία Ιεροδιακόνου. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με 
την δημοσκόπηση που παρου-
σίασε ο Alpha την Τρίτη, το ΕΛΑΜ 
διεκδικεί με αξιώσεις την 6η έδρα 
στο Ευρωκοινοβούλιο.

Δημοσκόπηση δίνει έδρα στο ΕΛΑΜ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
παρουσίασε το Σάββατο τους 6 
υποψήφιους της για τις επερχό-
μενες Ευρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου. 

Η παρουσίαση πραγματοποι-
ήθηκε στον Πολυχώρο Cosmopo-
lis, στον Κόρνο και οι  παρευρι-
σκόμενοι, υποστηρικτές και μέλη 
της Προσωρινής Διοικούσας Επι-
τροπής, που επικύρωσαν το ψη-
φοδέλτιο της παράταξης, γνώρι-
σαν και συνομίλησαν με τους 
υποψήφιους Ευρωβουλευτές. Οι 
6 υποψήφιοι είναι: 

Δημητρίου Ελευθέριος 
Ιακώβου Βάκης 
Ιωάννου Μιχάλης 
Λακκοτρύπης Γιάννος 

Κλεάνθους Μαρίνος 
Παπαδοπούλου Αντιγόνη  
Όλοι οι υποψήφιοι απηύθυναν 

χαιρετισμό και μήνυμα αγώνα όχι 
μόνο για τις Ευρωεκλογές 2019 
αλλά για να καταστεί η ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ υπολογί-
σιμη δύναμη, δίπλα στα προβλή-
ματα των πολιτών και του τόπου 
γενικότερα. Στο δικό του χαιρετι-
σμό, ο Πρόεδρος, Μάριος Καρο-
γιάν, αφού εξήρε την προσωπι-
κότητα των υποψηφίων, έστειλε 
μήνυμα ενότητας και σύμπνοιας. 
Στόχος της παράταξης, τόνισε, να 
έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στις 
Ευρωεκλογές και να εξασφαλίσει 
ένα αξιοπρεπές ποσοστό.

Η ΔΗ.ΠΑ. επικύρωσε το ψηφοδέλτιο

Του Νεοκλή Συλικιώτη*  
Η αποχή στις επερχόμενες ευρωεκλογές 

αναμένεται να απασχολήσει όλους. Το δημο-
κρατικό έλλειμμα που θεσμοθετείται στη Συν-
θήκη Λειτουργίας της ΕΕ (Συνθήκη της Λισα-
βόνας), αλλά και τα μέτρα επιβολής των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας που 
φτωχοποιούν τους λαούς, πολλές φορές δί-

νουν το μήνυμα πως η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες δεν 
μπορεί να αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των νομοθετημάτων που συζη-
τούνται στα εθνικά Κοινοβούλια (αλλά και στην κυπριακή Βουλή) είναι 
εναρμονιστικά. Οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο -το μόνο δημο-
κρατικά εκλεγμένο όργανο της ΕΕ- 
είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες 
της να στείλουν ξεκάθαρα μηνύ-
ματα για την κατεύθυνση που θα 
πάρει το μέλλον της. Παρόλο που 
η νομοθετική πρωτοβουλία στην 
Ένωση ανήκει στην Κομισιόν, το 
Ευρωκοινοβούλιο δεν παύει να 
μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές 
της. Τόσο στα θέματα που είναι 
συν-νομοθέτης (δηλαδή στα θέ-
ματα προϋπολογισμού και αναθε-
ώρησης Οδηγιών), όσο και στη δυ-
ναμική που μπορεί να δώσει ως 
μια πλατφόρμα εκπροσώπησης 
και συνεργασίας που είναι ιδιαίτερα 
προβεβλημένη. 

Ως ΑΚΕΛ χρησιμοποιήσαμε 
αυτό το βήμα για να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο και τον κυπριακό 
λαό. Καταγγείλαμε πολλάκις την Τουρκία για την κατοχή της πατρίδας 
μας μέσα από ισχυρά ψηφίσματα που έγιναν με δική μας πρωτοβουλία. 
Πήραμε πρωτοβουλίες για ψηφίσματα καταγγελίας των τουρκικών πα-
ραβιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. Συμβάλαμε ώστε το Κυπριακό να 
αποτελεί προτεραιότητα της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αρι-
στεράς, η οποία αποτελεί σήμερα τον σταθερότερό μας σύμμαχο στο 
Ευρωκοινοβούλιο στον αγώνα για επανένωση του τόπου και του λαού 
μας. Καταγγείλαμε, τέλος, τον εποικισμό και άλλα μέτρα προσάρτησης, 
όπως και τις προσπάθειες ισλαμοποίησης της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας. 

Για εμάς η συμμετοχή μας στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί ακόμα 
ένα βήμα αγώνα για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

και των λαϊκών στρωμάτων ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
της ΕΕ. Εκείνες τις πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στους λαούς 
ως δήθεν απάντηση στην κρίση, αλλά έφεραν το ξήλωμα του κοινωνι-
κού κράτους, την ανεργία και την ένδεια, κατάργησαν συλλογικές συμ-
βάσεις και εργασιακούς νόμους πιέζοντας δικαιώματα, συντάξεις και 
μισθούς προς τα κάτω και οδήγησαν σε συνθήκες εργασιακού Μεσαί-
ωνα. Εκείνες τις πολιτικές λιτότητας που λόγω της όξυνσης των κοι-
νωνικών προβλημάτων λείαναν το έδαφος για την άνοδο της ακροδε-
ξιάς. 

Έτσι, στη θητεία που μας πέρασε πήραμε πρωτοβουλίες ενάντια 
στις αντιλαϊκές πολιτικές λιτότητας. Πρωτοβουλίες ενάντια στην κλιμα-
τική αλλαγή, όπως για παράδειγμα στην αύξηση των στόχων για Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Πήραμε πρω-

τοβουλίες για ανάδειξη των 
προβλημάτων των εργαζομένων 
στην Κύπρο, όπως έγινε για πα-
ράδειγμα με τη συζήτηση των ερ-
γασιακών προβλημάτων των Δι-
δακτορικών Επιστημόνων 
Διδασκαλίας και έρευνας (ΔΕΔΕ) 
στα κυπριακά πανεπιστήμια, η 
οποία συζητήθηκε στην Επιτροπή 
Απασχόλησης του Ευρωκοινοβου-
λίου. 

Καταθέτοντας λοιπόν τη δράση 
και τις θέσεις μας, ζητάμε έντιμα τη 
στήριξη του κόσμου ώστε να εν-
δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο 
τη φωνή της Αριστεράς, τη φωνή 
των εργαζομένων, τη φωνή του κυ-
πριακού λαού στο Ευρωκοινοβού-

λιο. Μαζί με τους εργαζόμενους, στα πλαίσια της της ευρωομάδας της 
Αριστεράς (GUE/NGL) -του μόνου πόλου στο Ευρωκοινοβούλιο ενά-
ντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας- διεκδικούμε μια άλλη 
Ευρώπη. Την Ευρώπη για την οποία η Αριστερά παλεύει. Την Ευρώπη 
της ειρήνης, της πραγματικής αλληλεγγύης, της οικολογίας, της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Οι ευρωεκλογές μπορούν να αποτελέσουν καμπή 
για απαλλαγή από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Γι’ αυτό 
και προτρέπουμε όσους έχουν κριτική στάση απέναντι στην ΕΕ να κα-
τέλθουν στις κάλπες. Αυτοί έχουν και ένα λόγο περισσότερο να συμ-
μετέχουν στις εκλογές. Μόνο με τη συμμετοχή μπορεί να έρθει η αλ-
λαγή. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τη φωνή της Αριστεράς, τη φωνή του 
κυπριακού λαού σε Κύπρο και Ευρώπη. 

 
*Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ, υποψήφιος στις ευρωεκλογές

Συμμετοχή στις εκλογές: Ακόμα ένα μετερίζι
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Οφειλόμενο χρέος προς την πατρίδα και τον 
ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, χαρακτήρισε ο πρό-
εδρος του Ελληνοκυπριακού Συνδέσμου Εφέδρων 
Καταδρομέων Αγγλίας, Σώτος Πολιτάκης, τη διορ-
γάνωση για άλλη μια χρονιά, του ετήσιου μνημοσύ-
νου του Σταυραετού του Μαχαιρά στο Λονδίνο και 
τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων. 

Στην ομιλία του, ο κ. Πολιτάκης ανέφερε ότι «ο 
Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Ζήδρος, έγινε ολοκαύτωμα 
για την ελευθερία της Κύπρου και δεν υποτάκτηκε, 
αλλά ούτε εξήλθε από το κρησφύγετό του, όταν 
του ζητήθηκε, αλλά προτίμησε το θάνατο. 

Προτιμούσε το θάνατο γιατί όπως ο ίδιος είχε πει: 
‘Αυτή είναι τώρα, η μόνη, η τελευταία προσφορά 
μου στον αγώνα. Θα τους μάθω όλους του αγωνι-
στές μας, όλα τα παλληκάρια μας, να πεθαίνουν. 
Έφτασε η στιγμή που δεν θα ξαναδεί ο εχθρός κα-
νένα να παραδίδεται‘. 

Εμείς, οι παλαιότεροι, γνωρίζουμε για τη θυσία 
του Γρηγόρη Αυξεντίου και των τόσων άλλων που 
θυσιάστηκαν. 

Σκοπός του μνημοσύνου αυτού, όπως και των 
άλλων μνημοσύνων που γίνονται για τους ήρωές 
μας, είναι για να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές για 
τις θυσίες των ηρώων μας και αυτοί να δίνουν το 
μήνυμα στις επόμενες γενιές», σημείωσε με νόημα 
ο κ. Πολιτάκης.. 

Κύριος ομιλητής ήταν ο Γενικός Πρόξενος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κ. Θεόδωρος 
Γκότσης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο 
και τη δράση του υπαρχηγού του ένοπλου αγώνα 
της ΕΟΚΑ 1955-59. 

Ο κ. Γκότσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το με-
γαλείο των ανθρώπων που θυσιάζονται για την πα-
τρίδα και την ελευθερία, δεν μπορεί ποτέ με λόγια 
και επαίνους να υμνηθεί επαρκώς. Γιατί, η αυτοθυ-
σία αποτελεί πράξη ζωής και τα έργα είναι πάντα πιο 
πειστικά από τα λόγια. Αυτοί που σφραγίζουν με τις 
πράξεις τους το πιστεύω της ζωής τους ξεχωρίζουν 
ανάμεσά μας. Είναι πάντοτε λίγοι και σπάνιοι. Αυτό, 

όμως, είναι αρκετό». 
Αφού αναφέρθηκε εκτενώς στη δράση του ως 

Τομεάρχη Αμμοχώστου, Κερύνειας και στη συνέ-
χεια ως Αρχηγού της αντάρτικης ομάδας Πιτσιλιάς, 
υπογράμμισε (μεταξύ άλλων), ότι τέτοιες θυσίες 
δεν είναι μάταιες. Ο Αυξεντίου αποτελεί έναν 
ακόμη μάρτυρα της παρουσίας του Ελληνισμού, ως 
κοσμοαντίληψης στην περιοχή εκείνη, όπου ζούμε 
γενεές επί γενεών για χιλιετίες. Όχι εθνικιστικά. Με 
συνειδητοποίηση, ότι Ελληνικότητα σημαίνει οικου-
μενικότητα, δηλαδή ανοιχτούς ορίζοντες και 
μυαλά, συνεργασία με τον συνάνθρωπο για ανά-
πτυξη και προκοπή, δημιουργία πολιτισμού. Και όλα 
αυτά θα είναι αδύνατα, εάν δεν καταφέρουμε να 
διατηρήσουμε τον Κυπριακό Ελληνισμό. Ναι, με 
αποδοχή και συνύπαρξη με τους νόμιμους Τουρκο-
κύπριους συμπολίτες μας. Όχι, όμως, υπό την επι-
κυριαρχία της Τουρκίας». 

Προσδοκούμε, πρόσθεσε «σε λύση του Κυπρια-
κού που θα μπορεί να εγγυηθεί ένα ελπιδοφόρο 
μέλλον. Τη διατήρηση του Κυπριακού Ελληνισμού 
στις εστίες των προγόνων μας. Συνεπώς:   

Χαλάλιν της πατρίδας μου, ο γιός μου, η ζωή μου, 
τζι’ αφού εν επαραδώθηκεν 
τζι’ έμεινεν τζι’ εσκοτώθηκεν 
ας έσιη την ευτζήν μου.  
Μ’ αυτά τα λόγια τον αποχαιρέτισε η μάνα του. Μ’ 

αυτά πρέπει να τον θυμόμαστε κι εμείς» κατέληξε 
ο κ. Γκότσης. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον κ. Γκό-
τση και τον Ακόλουθο Άμυνας, Συνταγματάρχη 
Ελευθέριος Χ’’Στεφάνου, το Σύνδεσμο Εφέδρων 
Καταδρομέων, εκπρόσωπους των κομμάτων ΔΗΣΥ, 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, το Σύνδεσμο Αμμοχώστου 
ΗΒ, την οικογένεια του ήρωα Γιαννάκη Στεφανίδη, 
το σύνδεσμο Κώμας του Γιαλού ΗΒ, το Σύνδεσμο 
Αγ. Τριάδας ΗΒ, την ΟΜΟΝΟΙΑ Λονδίνου, το Helle-
nic TV, την «Παροικιακή» και την Κοινότητα Δώδεκα 
Αποστόλων.

«Τέτοιες θυσίες δεν είναι μάταιες...»
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ  
Η Υπεπιτροπή Κοινοτικών Θεμάτων της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ) ανακοινώνει ότι εξα-

σφάλισε δωρεάν διαμονή για αριθμό συνταξιούχων αποδήμων Κυπρίων από το ΗΒ στο ξενοδοχείο της 
Πάφου Anemi Hotel Apts. Το ξενοδοχείο ανακαινίζεται και βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης (μόλις 
δέκα λεπτά περπάτημα από το Κάστρο). Η φιλοξενία αποτελεί ευγενική προσφορά του Δημάρχου κ. Φαί-
δωνα Φαίδωνος, μέσω του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάφου κ. Γιάννη ́ Ανθη, ο οποίος 
είχε σχετική επικοινωνία με τη Διευθύντρια του ξενοδοχείου κ. ΄Εβελυν Κλεάνθους–Κωμοδρόμου. (Για 
περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του στο google). 

Η προσφορά συνίσταται στην παραχώρηση δωρεάν διαμονής σε δέκα μονόκλινα ή και δίκλινα δωμάτια 
του ξενοδοχείου μόνο (χωρίς κάλυψη άλλων εξόδων), αναλόγως των δηλώσεων συμμετοχής των ενδια-
φερομένων, για διάστημα έως επτά ημερών (επτά βράδια) σύμφωνα και με τις αεροπορικές πτήσεις, που 
θα εξασφαλισθούν. Η καθορισθείσα περίοδος της φιλοξενίας στο ξενοδοχείο θα αρχίσει τη Δευτέρα, 8η 
Απριλίου και θα λήξει την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 (αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων).  

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης συμμετοχής έχουν συνταξιούχοι συμπατριώτες μας, κατά προτίμηση 
άτομα που δεν είχαν την ευχέρεια να επισκεφθούν την Κύπρο για πολλά χρόνια. Οι αιτητές θα πρέπει να 
μπορούν να διακινούνται εύκολα μόνοι τους, χωρίς υποβοήθηση από άλλα άτομα. Να είναι επίσης πρόθυ-
μοι να εξασφαλίσουν οι ίδιοι (με δικά τους έξοδα) ασφάλεια ταξιδίου και αεροπορικά εισιτήρια σε ημερο-
μηνίες δικής τους επιλογής, ώστε να αφιχθούν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα, 8/4/19 και να αναχωρήσουν 
το πρωί της Δευτέρας15/4. Θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν, ότι είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν πιστά 
ολόκληρο το πρόγραμμα φιλοξενίας και να προκαταβάλουν ποσό εκατόν ευρώ (€100) ο καθένας για έξοδα 
ξεναγήσεων, εκδρομών και συμμετοχής σε άλλες κοινές εκδηλώσεις της ομάδας.  

Η Υπεπιτροπή θα δέχεται δηλώσεις συμμετοχής από συνταξιούχους ομογενείς μέχρι και την Κυριακή, 
10 Μαρτίου. ΄Ολοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά στον 
Συντονιστή της Υπεπιτροπής κ. Σάββα Παυλίδη (τηλ. 07767855065, e-mail: s.pavlides1@gmail.com) ή στον 
Οργανωτικό Γραμματέα κ. Νεόφυτο Νικολάου (τηλ. 07778050320, e-mail: neophytos68@gmail.com). 

Η έγκριση των υποψηφίων θα βασισθεί στην ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής και 
στην ύπαρξη τυχόν ειδικών περιπτώσεων. Οι δηλώσεις θα τύχουν μελέτης από τα μέλη της Υπεπιτροπής 
και οι αποφάσεις τους θα είναι τελεσίδικες. 

Ο Α. Μεγαλέμου επανεξελέγει πρόεδρος 
της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του πιο παλαιού και 
ιστορικού σωματείου της ομογένειας, της Ελληνι-
κής Κυπριακής Αδελφότητας, αμέσως μετά την 
εκλογή του από τη Γενική και Εκλογική Συνέλευση 
της Κυριακής 24 Φεβρουαρίου 2019, συνήλθε στην 
πρώτη του συνεδρίαση και αποφάσισε όπως ορίσει 
αριστίνδην μέλη του, τους Σάββα Παυλίδη και  
Τώνη Αντωνίου. 

Κάλεσε τον Αντώνη Γερολέμου να συνεχίσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Πρόεδρος της 
Αδελφότητας και για την επόμενη τριετία. Στη συ-
νέχεια εξέλεξε και τους υπόλοιπους αξιωματού-
χους και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:  

Πρόεδρος: Αντώνης Γερολέμου  
Αντιπρόεδροι: Χρίστος Καραολής και Μένοικος 

Κούβαρος  
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Αδωνης 
Ταμίας: Νίκος Αργυρίδης 
Δημόσιες Σχέσεις: Νίνος Κουμέττου 
Εκδηλώσεις: Αρης Χαραλαμπίδης 
Επικοινωνία: Τώνης Σοφοκλείδης, 
Ευημερία: Γιώργος Δημητριάδης 
Πολιτιστικά Θέματα: Σάββας Παυλίδης 
Τρέχοντα Θέματα: Τώνης Αντωνίου  
Εκτελεστικός Γραμματέας παραμένει ο Ανδρέας 

Καραολής. 
Ο Αντώνης Γερολέμου μιλώντας μετά την 

εκλογή του, αφού ευχαρίστησε τους συνεργάτες 
του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, δήλωσε 
ότι η Αδελφότητα θα συνεχίσει και θα εντείνει τις 
πολιτικές επαφές της με τα στελέχη της βρετανι-
κής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σε αυτή τη 
δύσκολη και καθοριστική περίοδο για το Κυπριακό, 
θα αυξήσει τις πολιτιστικές και κοινωνικές της δρα-
στηριότητες και θα καλέσει τη νεολαία να αναλάβει 
πιο ενεργό ρόλο στις εκδηλώσεις της. 

«Για σχεδόν 45 χρόνια μετά την τουρκική ει-
σβολή, οι αγώνες του κυπριακού λαού, της Ελλά-
δας και των αποδήμων για τερματισμό της 

τουρκικής κατοχής συνεχίζονται. Η Τουρκία ζητά 
συνεχώς νέα ανταλλάγματα και κονδύλια από την 
ΕΕ για να συνεχίσει τις ενταξιακές της διαπραγμα-
τεύσεις. Απειλεί και εκβιάζει την ΕΕ με τους πρό-
σφυγες και την Αμερική με την αγορά των S-400, 
τη συνεργασία της με το Ιράν, με τη Ρωσσία και με 
τις επιδρομές σε συριακά εδάφη.  

Εμείς προσβλέπουμε ότι θα εισακουστούν οι προ-
τροπές του ΟΗΕ και οι υποδείξεις αυτών που λέ-
γουν ότι επιθυμούν λύση του Κυπριακού και πειστεί 
η τουρκική πλευρά», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γερο-
λέμου.. 

Τέλος τόνισε ότι η Αδελφότητα με τη συνεργασία 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, και της Υπά-
της Αρμοστείας θα συνεχίσει να ενημερώνει και να 
διαφωτίζει τη βρετανική Κυβέρνηση, τους βουλευ-
τές, τα κέντρα αποφάσεων της Βρετανίας και της 
ΕΕ. «Ολοι μαζί θα υπενθυμίζουμε στη Βρετανία τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε και ότι οφείλει να στηρί-
ξει όλες τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την εκμετάλλευση της  δικής της Αποκλειστικής 
Οικονομικής  Ζώνης, (ΑΟΖ) για την εξόρυξη του φυ-
σικού αερίου. Θα ζητούμε ακόμα να εργαστεί και να 
συμβάλει στην εξεύρεση δίκαιης  λειτουργικής και 
δημοκρατικής λύσης του Κυπριακού, χωρίς τουρ-
κικό στρατό και εγυήσεις  που θα τερματίζει την 
τουρκική κατοχή και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες για όλους 
τους Κυπρίους». 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Συμβού-
λιο να αποστείλει ψηφίσματα στους:  βρετανό πρω-
θυπουργό, αρχηγό της αντπολίτευσης, ΓΓ του ΟΗΕ, 
τον Πρόεδρο της ΕΕ, πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, αρχηγούς των πολιτικών κομ-
μάτων της Κύπρου, Πρόεδρο και πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, στον Υπατο Αρμοστή της Κύπρου στο ΗΒ, 
στον πρέσβη της Ελλάδας, στον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου και στον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων.

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  
Καθαρά Δευτέρα, 11 MAPTIOΥ 2019, 1.00 μμ 

Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ  
Ελάτε να κόψουμε τη Μoύττη της Σαρακοστής σε μια εκδήλωση 

που οργανώνουν ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών ΗΒ και 
το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Κοπιάστε σ’ αυτή την παραδοσιακή 

γιορτή, μέσα σε μια θερμή οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα. 
Τα νηστίσιμα, πλούσια εδέσματα θα προετοιμαστούν 

από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 
Όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΤΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
Προσκαλούμε και παρακαλούμε Βατυλιώτες-Βατυλιώτισσες, όλες 

και όλους που έχουν σχέση με τη Βατυλή, να βρεθούμε όλοι μαζί, 
να τα πούμε από κοντά. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. 

Ιδιαιτέρως παρακαλούμε τη νέα γενεά να αναλάβει τη συνέχιση 
του Συνδέσμου μας και να κρατήσει ψηλά το όνομα του χωριού μας, 
της Βατυλής, της βασίλισσας της Μεσαορίας. 

Με αυτά τα λίγα σας περιμένουμε και σας παρακαλούμε να δη-
λώσετε τα άτομα που θα παρευρεθούν, γιατί θα σερβιριστούν όλοι 
σουβλάκια και πρέπει να δηλώσουμε πόσα άτομα θα είμαστε. Τα 
έξοδα από το Σύνδεσμο. 

Για πληροφορίες καλέστε τον Λοΐζο στο 020 8807 1435 
ή τον Τάκη Πογιατζιή στο 07952 475 181.
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Μεσημβρινή συναυλία με τη Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα της Οξφόρδης, υπό την αι-
γίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου 
στο Λονδίνο Ευριπίδη Ευρυβιάδη, πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην 
ιστορική εκκλησία St Martin in the Fields, 
στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο κέντρο του 
Λονδίνου. 

Η συναυλία, η οποία διοργανώθηκε από 
το Μορφωτικό-Πολιτιστικό Τμήμα της 
Ύπατης Αρμοστείας και επιχορηγήθηκε 
από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου, αποτελεί τη δεύτερη συμμετοχή 
της κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στη 
σειρά μουσικών εκδηλώσεων Embassy and 
Cultural Institute Series at St. Martin in the 
Fields. 

Στην εισαγωγική του ομιλία, η οποία 
ήταν διανθισμένη με αναφορές στον Πλά-
τωνα, τον Σαίξπηρ και τον Μότσαρτ, ο 
Ύπατος Αρμοστής εξήρε τη διαχρονική 
και οικουμενική αξία της μουσικής ως διε-
θνούς «γλώσσας» πνευματικής επικοινω-
νίας που αγγίζει την ψυχή του κάθε 
ανθρώπου ανεξαρτήτως εθνικής, κοινωνι-
κής και πολιτισμικής ταυτότητας.  

Παράλληλα, επισήμανε τη σύγχρονη 
διάσταση του πολιτισμού ως φορέα διαλό-
γου και ανταλλαγής που μπορεί να δράσει 
γεφυρωτικά ανάμεσα σε λαούς και να ενι-
σχύσει τις προσπάθειες για αλληλεγγύη 
και ειρήνη.  

Ο Κύπριος διπλωμάτης ευχαρίστησε το 
Δρ. Μάριο Παπαδόπουλο, ιδρυτή και διευ-
θυντή της Φιλαρμονικής της Οξφόρδης 

για την αποδοχή της πρόσκλησης, την Κύ-
πρια σοπράνο Κατερίνα Μηνά για τη συμ-
μετοχή της στη συναυλία, τη διεύθυνση 
του St. Martin in the Fields για την ευγενή 
φιλοξενία, τον Υπουργό Παιδείας και Πο-
λιτισμού και τον Διευθυντή Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών της Κύπρου για τη γενναι-
όδωρη στήριξή τους και το προσωπικό της 
Ύπατης Αρμοστείας για τη σκληρή δου-
λειά στην προετοιμασία της εκδήλωσης, 
ιδιαίτερα τον Μορφωτικό Σύμβουλο Δρ. 
Μάριο Ψαρά, ο οποίος είχε τη γενική ευ-
θύνη του συντονισμού και της οργάνωσης 
της συναυλίας. 

  Στο κατάμεστο St Martin in the Fields πα-
ρευρέθηκαν μεταξύ άλλων δεκάδες πρέ-
σβεις, διπλωμάτες, βουλευτές, διευθυ- 
ντές και εκπρόσωποι πολιτιστικών και φι-
λανθρωπικών οργανισμών, επιφανείς ακα-
δημαϊκοί και μέλη της κυπριακής και 
ελληνικής ομογένειας, οι οποίοι τίμησαν 
με την παρουσία τους το ειδικό μουσικό 
αφιέρωμα στην Κύπρο.  

Στο κοινό παρουσιάστηκε ένα υψηλής 
ποιότητας και ειδικά επιμελημένο μουσικό 
πρόγραμμα με αναφορές στην Κύπρο, το 
οποίο περιλάμβανε το μοναδικό ‘Overture 
to La Reine de Chypre’ του Γάλλου συνθέτη 
Fromental Halevy, την άρια «Σαλαμίνα» από 
το Σεφερικό «Ημερολόγιο Καταστρώμα-
τος» του Κύπριου συνθέτη Γεώργιου Αν-
δρέου, ο οποίος ήταν παρών στην 
εκδήλωση και το δημοφιλές κονσέρτο για 
πιάνο Αρ.27, Κ.595 του Βόλφγκανγκ Αμα-
ντέους Μότσαρτ.

Συναυλία με κυπριακή αύρα στο Λονδίνο 
και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Οξφόρδης 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗ�ΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΑΙΑΣ

Οι απόδημοι κάτοικοι Νέου Χωρίου Κυ-
θρέας που κατοικούν στη Μ. Βρετανία μα-
ζεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστή την Κυριακή 17 Φε-
βρουαρίου για να γιορτάσουν τον Αγιο Χα-
ράλαμπο, προστάτη άγιο του χωριού τους. 

Ήρθαν απ’ όλα τα μέρη της Αγγλίας. Από 
το Great Yarmouth, το Manchester και αρ-
κετά άλλα μέρη, για να συναντήσουν τους 
συγχωριανούς τους και να θυμηθούν το 
χωριό τους. 

Μαζί με τη γιορτή τέλεσαν και επιμνη-
μόσυνη δέηση για τους 72  Νιοχωρίτες 
που είτε σκοτώθηκαν στις μάχες αγωνιζό-
μενοι ενάντια στα τούρκικα στρατεύματα, 
είτε σφαγιάστηκαν από αυτά και ακόμη 
αγνοείται η τύχη τους. Το Νέο Χωρίο έχει 
υποστεί την μεγαλύτερη απώλεια ανθρω-
πίνων ζωών, κατ΄ αναλογία, από τα άλλα 
χωριά. 

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας 
ακολούθησε γεύμα στο χώλ της εκκλη-
σίας, το οποίο παρέθεσε ο Ανδρέας Ιωάν-
νου, πρόεδρος της εκκλησιαστικής 
επιτροπής του Αγίου Ιωάννου. Ο πρόεδρος 
του συνδέσμου Μιχάλης Κασιής, έδειξε 
φωτογραφίες από το κατεχόμενο χωριό. 

Συγκινημένοι οι Νιοχωρίτες είδαν την 

καταστροφή της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς του χωριού τους. Την εκκλησία του 
χωριού τους καταστραμμένη, το εικονο-
στάσι γυμνό απο τις αγιοφραφίες, την Αγια 
Τράπεζα κατεδαφισμένη, το κοιμητήριο 
του χωριού τους με ανοιγμένους τάφους 
και σταυρούς σπασμένους, το παρεκκλήσι 
του Αγίου Θεοδώρου χαλασμένο, το πα-
ρεκκλησι του Αγίου Προδρόμου σταύλο 
με αχελωνάρι. Έκλαψαν. 

Στό τέλος κάτοικοι του χωριού είπαν τα 
δικά τους,τις ιστορίες τους τις θύμησές 
τους είπαν για τις όμορφες στιγμές, αλλά 
θυμήθηκαν και τις μαύρες μέρες του κα-
λοκαιριού του 74. 

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ο Κωνσταντί-
νος, εγγονός του Κωστή Κόνιου, ο οποίος 
απήγγειλε ένα ποίημα στα ελληνικά που 
έγραψε ο ίδιος και στο οποίο εκφράζει την 
αγάπη του για το Νέο Χωρίο  

Της θείας λειτουγίας προέστη ο αρχι-
μανδρίτης Θεοφάνης, ο οποίος προέρχε-
ται από την Κυθρέα, βοηθούμενος από τον 
πατέρα Ανδρέα και πατέρα Παύλο. Αποχω-
ρίστηκαν όλοι  εκφράζοντας την αγάπη 
τους για το χωριό τους και την αποφασι-
στηκότητά τους για αγώνα και επιστροφή.

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης 
σας προσκαλεί 

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.

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

σας προσκαλεί στο γεύμα 

που διοργανώνει προς τιμή 

των συνταξιούχων στο 

Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 

την Κυριακή 3/3/19 

στις 2:00μμ.  

Η είσοδος είναι δωρεάν για 

τους συνταξιούχους. Για 

μη συνταξιούχους και φίλους 

του συνδέσμου £20 με 

φαγητό και ποτό. 

Επίσης, θα γίνει κλήρωση 

λαχείου με πλούσια δώρα.   

Για κρατήσεις:  

Χριστάκης Νεοφύτου 

02087231925  

Μωυσής Αδάμου 

0208 6501 099 

Γλυκόπικρες στιγμές και αναμνήσεις 
για τους Νιοχωρίτες ΗΒ
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

“Under the stars στο Λονδίνο“  
Η ομάδα «Prosopa Events» και 

«Άλφα - Ιδέα» παρουσιάζουν την Θε-
ατρική παράσταση “Under the stars - 
Οι κάτω απ' τ' αστέρια” σε δύο πα-
ραστάσεις  στο Λονδίνο, μία στο Man-
chester και μία στο Amsterdam. 

Οι παραστάσεις στο Λονδίνο θα γί-
νουν την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 
7.15 το βράδυ και η δεύτερη λίγο αρ-
γότερα, στο Tabernacle Theatre, 34-35 
Powis Square, London, W11 2AY 

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Πόλη 
νησιού του Αιγαίου. Η Μένια και ο Νι-
κολής πάνε μαζί σχολείο, γίνονται 
αχώριστοι, ονειρεύονται, κάνουν 
έρωτα, ερωτεύονται «για πάντα». 

Αλλά τα χρόνια περνούν και η πρα-

γματικότητα επηρεάζει την εξέλιξη. 
Οι δύο ήρωες όμως ποτέ δεν παύουν 
να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. 
Παρά τις επιλογές που έχουν κάνει 
στις ζωές τους, ανάμεσά τους, εξα-
κολουθεί να καίει μια πυρκαγιά 
άγρια. Αυτή είναι η τελική αναμέ-
τρηση ενός μεγάλου «εγκλωβισμέ-
νου» έρωτα. Αυτή είναι η συνάντηση 
που χρωστούσαν ο ένας στον άλλο. 
Γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, γε-
μάτη τρυφερότητα και απόρριψη, γε-
μάτη σύγκρουση και νοσταλγία. 

Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίω-
σης, για τις πολύ μεγάλες προσδοκίες 
και την πολύ σκληρή πραγματικό-
τητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της 
επαρχίας, τις παραλίες του καλοκαι-

ριού και την ξέγνοιαστη εποχή της 
αθωότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
από  την ιστοσελίδα events@proso-
paevents.com  

«30» και «Beloved Days»  
Το δράμα και η αθωότητα της Κύ-

πρου στο σινεμά ART HOUSE Crouch 
End. 

Προβολές 22,23,24 & 28 Μαρτίου. 
Η ταινία μικρού μήκους «30» και το 

βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Πολυαγα-
πημένες μέρες» σκηνοθεσίας Κων-
σταντίνου Πατσαλίδη, σε σενάριο και 
παραγωγή του Γιώργου Αβραάμ, τα-
ξιδεύουν στο Λονδίνο για προβολές 
στο σινεμά Art House Crouch End.  

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».  
Η Θεατρική ομάδα TAT θα παρου-

σιάσει το κυπριακό ηθογραφία 
“ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” του Μ. Πασιαρδή 
και ζητά συνεργάτες  

Η Θεατρική ομάδα TAT- THE AC-
TORS THEATRE ετοιμάζει το νέο της 
έργο και ζητά ενδιαφερόμενους να 
συμπράξουν σε αυτό. Αν λοιπόν είστε 
ηθοποιός ή αν τραγουδάτε ή χο-
ρεύετε, και ενδιαφέρεστε να συ-
μπράξετε, τότε αποταθείτε στο τηλέ-
φωνο 07956 903 827. 

 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 

Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών, 
Greek Cypriot Women’s Οrganisation 
(Corner of Wightman Road, Haringey), 

διοργανώνει καρναβαλίστικη χοροεσπερίδα 
με φαγητό και ζωντανή μουσική από την ορχήστρα «Πρόσφυγες»,  

το Σάββατο 9/3/2019, στις 7 μ.μ.  
Μεταμφιέσεις δεν είναι απαραίτητες, αλλά θα βραβευθεί 

ο καλύτερος μασκαράς. Τιμή: £25. 
Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων: 

07404403597 ή 07940419569

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων 

προσκαλεί όλα τα μέλη του και τους 
καταγόμενους από τις κατεχόμενες κοινότητές 

μας, ιδιαίτερα άτομα νεαρής ηλικίας, 
σε Δείπνο Εργασίας στο «ΠΑΝΟRΑΜΑ», 

Mediterranean Greek Cousin, 1174 High Road, 
Whetstone, London N20 0LG, τηλ. 02084466444, 

το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 στις 7:30 μ.μ.  
Το Δείπνο θα πραγματοποιηθεί ύστερα από 

απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, 
που έγινε στις 18.11.2018, με σκοπό την ενίσχυση 
των μελών του Συνδέσμου και του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς αναβάθμιση της δράσης και 

προσφοράς του. Αναμένεται δε αθρώα ανταπό-
κριση των συγχωριανών μας. 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείσθε να 
αποταθείτε τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου, 

στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 

1. Σάββα Παυλίδη, τηλ. 07767855065 
e-mail: s.pavlides1@gmail.com, 

 
2. Χριστάκη Καριολή, τηλ. 07885798374 

e-mail: chriskariolis@gmail.com,  
 

3. Πάρη Γεωργίου, τηλ. 07973631403 
e-mail: p.m.georgiou@btinternet.com,  

 
4. ΄Αφρω Γεωργίου, τηλ. 07415505854 

e-mail: queensparkflowers@hotmail.com,  
 

5. Γιώργο Χριστοδούλου, τηλ. 07957156776  
 

6. Ντίνο Αποστολίδη, τηλ. 07479398814.  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείπνο Εργασίας Λαπηθιωτών, 
Καραβιωτών και κατοίκων 

των περιχώρων 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Κυριακή 17 Mαρτίου 2019 στις 3 μ.μ. 

Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
Πρώτος Όροφος (Μπαρ)  

Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ  

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.Αναφορά στις διάφορες δραστηριότητες 

του Συνδέσμου από την προηγούμενη 
Γενική Συνέλευση.  

2.Ταμειακή Έκθεση και Αναφορά. 
3.Έγκριση των οικονομικών πεπραγμένων 

από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.   
4.Προτάσεις για Ψηφίσματα. 
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου  

Mετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης 
θα προσφερθούν εδέσματα και ποτά.  

Για πληροφορίες αποταθείτε στο 
07742 648 737

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Πελοποννησίων έχει τη χαρά 
να σας προσκαλέσει στην ομιλία 

της καθηγήτριας Αθηνάς Γεωργαντά, 
αναπλ. καθηγήτριας νεοελληνικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 
της Πάδοβας με θέμα:  

«Ο Κάλβος και η Ελληνική Επανάσταση»  
Η εκδήλωση θα γίνει 

στο University of Westminster, Fivy Hall, 
309 Regent Street, London W1B 2HΤ 

την Δευτέρα, 25 Mαρτίου 2019, 7.00 μ.μ.  
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΕΞΙΩΣΗ

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέ-
τος η ετήσια χοροεσπερίδα του Ανεξάρτητου Ελλη-
νικού Σχολείου Μάνορ Χιλλ, η οποία έλαβε χώραν 
στο ξενοδοχείο Royal National του κεντρικού Λονδί-
νου το περασμένο Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου. 

Ανάμεσα στους 550 παρευρεθέντες ήταν: ο Ύπα-
τος Αρμοστής της Κύπρου Ευριπίδης Ευρυβιάδης, 
ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Ιωσήφ Παλιούρας εκπρο-
σωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων, ο ελλη-
νοκυπριακής καταγωγής βουλευτής στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο από την περιφέρεια Southgate-Enfield, 
Πάμπος Χαραλάμπους, ο πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. Χρήστος Καραολής, 
ο πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βρε-
τανίας, Μάριος Μηναΐδης και η προϊσταμένη της Κυ-
πριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Μαρία Παπα-
λούκα. 

Το χορευτικό συγκρότημα του σχολείου, που απο-
τελείτο από 167 παιδιά, ηλικίας 4 έως 16 ετών, πα-
ρουσίασε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς. Μετά από την εντυπωσιακή 
είσοδο όλων των παιδιών στην πίστα της αίθουσας 
με χορευτικό σχηματισμό, διαφορετικά συγκροτή-
ματα με ωραίες παραδοσιακές ενδυμασίες εκτέλε-
σαν χορούς από την Κύπρο, τη Δυτική Μακεδονία, 
την Κρήτη, τον Πόντο, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, 
καθώς και γνωστούς λαϊκούς χορούς όπως το χα-
σάπικο και το ζεϊμπέκικο. 

Τους παρευρεθέντες καλωσόρισε ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Γονέων του Μάνορ Χιλλ, Αντώνης Χρι-
στοδούλου, ο οποίος ευχαρίστησε όσους συνέδρα-
μαν στην οργάνωση του χορού και στην οικονομική 
επιτυχία της εκδήλωσης. Τόνισε ότι το Μάνορ Χιλλ, 

με 54 εκπαιδευτικούς και βοηθούς και πάνω από 
400 μαθητές στο δυναμικό του, θα συνεχίσει το εκ-
παιδευτικό του έργο στοχεύοντας στη διατήρηση της 
ποιότητας και της πρωτοπορίας στην ελληνική πα-
ροικιακή εκπαίδευση. 

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Ύπατος Αρμοστής 
κ. Ευρυβιάδης απέδωσε τα εύσημα στο σχολείο για 
τη δουλειά που κάνει, ώστε να διδάσκεται η ελληνική 
γλώσσα, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και οι πα-
ραδόσεις του λαού μας. Ο κ. Ευρυβιάδης έδωσε 
έμφαση στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης 
των παιδιών και στη διατήρηση της συνοχής τής 
Παροικίας. 

Σε χαιρετισμό του ο βουλευτής Πάμπος Χαραλά-
μπους εξέφρασε συγχαρητήρια στο Σχολείο για το 
έργο του και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη 
δράση του, καθώς και από την αθρόα συμμετοχή 
των γονιών. Δήλωσε ότι ο ίδιος από τη θέση που 
βρίσκεται, προσπαθεί να εξυπηρετήσει την ευρύτερη 
κοινωνία της περιοχής του, καθώς και την κυπριακή 
κοινότητα ως σύνολο. 

Με την ευκαιρία της βραδιάς εκδόθηκε ειδικό δια-
φημιστικό περιοδικό 152 σελίδων, στο οποίο κατα-
γράφονται και οι διάφορες εκδηλώσεις του Μάνορ 
Χιλλ. 

Στην κλήρωση λαχείου που έγινε, κέρδισαν οι 
ακόλουθοι αριθμοί: 060094, 056632, 05431, 07491, 
3530, 3100, 4176, 7490 και 4813. 

Τη μουσική της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο DJ Αν-
δρέας Μιχαηλίδης. 

Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο διευθυντής του 
Σχολείου, Μιχάλης Έλληνας.

Η Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Μάνορ Χιλ

Καρναβαλίστικη Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Γυναικών



 13      | Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ε/κ ποιητάρηδες του Ηνωμένου Βασιλείου ΜΕΡΟΣ Δ
 

 
 
 
 
 

 
Συνέχεια από την προηγούμενη 
έκδοση της «Π»      
Για ένα άλλο τουρκοκρατούμενο χωριό, 

την Κοντέα, ο Ιάκωβος Προδρόμου αφιέρωσε δύο στιχουργήματα, στα 
οποία παροτρύνει τους ξεσπιτωμένους πρόσφυγες να έχουν απαρα-
σάλευτη την ελπίδα ότι ο προστάτης του χωριού τους Άγιος Χαράλα-
μπος, ο οποίος, ως γνωστόν, εορτάζει στις δέκα Φεβρουαρίου, θα 
κάνει το θαύμα του και θ’ απελευθερώσει το αγαπημένο τους αυτό 
χωριό. Από τα δύο δε αυτά στιχουργήματα παραθέτουμε εδώ αυτό 
που έχει τον τίτλο «ΚONTEA 1980»: 

«Τα λόγια έν’ πολλά φτωχά, Κοντέα, να μιλήσω, 
μολύναν τζιαι το χώμαν σου, να το γλυκοφιλήσω. 

Όμως έν’ νά ’ρτει η στιγμή να ξαναπρασινίσει, 
τζιείν’ τες παλιές τες θθύμησες να μας ξαναχαρίσει. 

Μάνα δική μας, λατρευτή, μάνα της Ιστορίας, 
της Κύπρου δκιαμαντόπετρα τζιαι της Μεσαορίας, 
τούτες τες μέρες έσσιει το, να ξεσσιειλά ο νούς μας, 

πρώτα μ’ εσέν’, Κοντέα μας, τζι ούλλους τους χωρκανούς μας, 
που ’κόμα μέσ’ στην προσφυγιάν, όσα τζι αν επεράσαν, 

οι μιάλοι τζι αν πεθάνασιν, μιτσσιοί τζι αν εγεράσαν, 
ήταν τζιαι είναι μια φουλιά για ’σέναν η καρκιά τους. 

Μάνα τζιαι του πολιτισμού στης Mεσαρκάς τους κάμπους, 
αναγιωτή τζιαι λατρευτή τ’ Άγιου Χαραλάμπους, 

άντεξες τούτην την πικρήν, τούτην την μαύρην μπόραν, 
τούσους αιώνες κράτησες, κράτα τζιαι τούν’ την ώραν. 

Ο Άγιος Χαράλαμπος έν’ πάντα στο πλευρόν σου, 
γονάτα στην εικόναν του, βάλε τζιαι τον σταυρόν σου, 

γιατί μαζίν, αγκαλιαστοί, πίσω έν’ νά στραφείτε, 
το σπίτιν του, τα σπίδκια σας να τα ξαναχαρείτε. 

Πιστέψετε πως σύντομα, στες δέκα του Φεβράρη, 
ο Άγιος τζι η χάρη του πίσω έν’ νά σας πάρει.»     

Όπως είπαμε πιο πάνω, ο Ιάκωβος Προδρόμου είχε ειδική στήλη 
στην εβδομαδιαία εφημερίδα του Λονδίνου ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, όπου και 
δημοσίευε κάθε βδομάδα ένα τέτοιο στιχούργημα με επίκεντρο του εν-
διαφέροντός του κυρίως το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και ιδιαίτερα 
τον ακατάλυτο δεσμό με την Γενέτειρά τους, τον οποίο είχαν οι Ελλη-
νοκύπριοι μετανάστες, προπάντων δε οι βίαια εκριζωμένοι πρόσφυγες, 
βαθύτατα ριζωμένο στις καρδιές και τις σκέψεις τους. Μερικά άλλα, λοι-
πόν, από τα στιχουργήματά του αυτά παραθέτουμε επίσης στην συ-
νέχεια:          

«ΠΑΝΩ ΣΤΕΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΔΚΙΕΣ 
’Πού τα βουνά οι ποταμοί με δύναμην τζιοιλούσιν, 
ποτίζουν χόρτα τζιαι δεντρά, τα χώματα φιλούσιν, 

τα φκιόρα πά’ στους όχτους τους πίννουσιν για ν’ αννοίξουν, 
την πλάσην με τες ομορκιές τζιαι μυρωδκιές να πνίξουν. 
Ό,τι βρεθεί στην στράταν τους για να τους σταματήσουν, 

έν’ νά τα κομμαδκιάσουσιν τζι έν’ νά τα διαλύσουν. 
Έτσι τζι η ιστορία μας, εννιά σσιηλάες γρόνια, 

τζι εμείς κομμάτιν των γεννιών τζιαι αγγονιών αγγόνια, 
άρκεψεν τότε να τζιυλά τζιαι την ζωήν να γράφει, 
τζιαι ’μείνασιν απείραχτα τ’ αρχαία της τζι οι τάφοι. 

Όσοι εδοκιμάσασιν αλήθκειες για να κλέψουν, 
τες ρίζες της, τες ρίζες μας για να τες μπασταρτέψουν, 

είμαστεν τόσο δυνατοί που ’έν τα καταφέραν  
να μας παρουσιάζουσιν την νύχταν για ημέραν. 

’Κάμαν ζημιές, καταστροφές, μμά όϊ στες καρκιές μας, 
κάθε γωνιάν της Κύπρου μας στέκουσιν οι παδκιές μας. 

Τζι η μέρα ’έν έν’ μακρυά που ’ν’ νά δικαιωθούμεν, 
πάνω στες ίδιες παδκιές έν’ νά ξανασταθούμεν. 

Τούτη η γη, που στην καρκιάν να έχουμεν καμάριν, 
να μέν τραβά ένας πετσίν τζιαι άλλος το τομάριν».     

«ΦΤΕΙΡΕΣ ΚΟΤΤΗΜΕΝΕΣ  
Βοσσιοί, αρκάτες, μισταρκοί, ο κόσμος ο δικός μου, 

τζιαμέ που εγεννήθηκα, τ’ αρφάλιν τζιείν’ του κόσμου. 
Τζιείνοι μάς εγεννήσασιν, τζιείνοι μάς αναγιώσαν, 
εκλάψαν, επεινάσασιν τζιαι ούλλα μάς τα ’δώσαν. 

Στους κάμπους οι ρεσσπέρηες, οι μισταρκοί τζι αρκάτες, 
ενυχτοξημερώννουνταν τζι εδρώνναν μέσ’ στες στράτες 

γιά ’ναν ψουμίν, λλίες ελιές τζιαι πόλικην αγάπην, 
τζιαι μετρημένες οι φορές που πήαν στον κασάπην. 
Τζιείνες ήταν οι ρίζες μας, τζιαι να τες θθυμηθούμεν, 
τους ήρωες τζιείν’ της ζωής να μέν απαρνηθούμεν. 

Ούλλοι όσοι προσβάλλουνται για τζιείνην την ζωήν τους, 
προσβάλλουσιν την ράτσαν τους, μαυρίζουν την ψυσσιήν τους. 

Όπου τζιαι αν εφτάσασιν τζιαι όπου έν’ νά φτάσουν, 
αν ππέσει τζιαι η μούττη τους, ’έν σσιύφκουν να την πιάσουν. 

Για ’μέναν είναι άχρηστοι τζι ελεεινά τομάρκα, 
μιάλη ζημιά τούτης της γης τζι αγρείαστα τομάρκα. 

Οι μέρες που εζήσαμεν ήταν ευλοημένες, 
ήταν οι ρίζες δύσκολες, μμά ήταν τιμημένες, 

τζι όσοι τες αρνηθήκασιν έν’ φτείρες κοττημένες».   
«ΑΠΟΔΗΜΟΣ-ΑΓΩΝΑΣ-ΑΙΜΑ-ΕΛΠΙΔΑ  

Εξήντα γρόνια έζησα στην Κύπρον, στον πλανήτην,  
τα πρώτα γρόνια στην σκλαβκιάν, το πατρικόν μου σπίτιν.  

Τζιαι όσοι ζήσασιν τζιαμέ, που όσον τζιαι θθυμούμαι,  
έν’ πάντα μέσ’ στην σκέψην μου, τόσον μακρά τους πού ’μαι.  

Αδέρκια, φίλοι, συγγενείς, τζι ούλλοι οι χωρκανοί μου,  
δρατζιάζει, με την σκέψην τους, πίστη τζι υπομονή μου.  

Τζιείνα που εστερήθηκα, ούλλα τζιείνα που είδα,  
πολέμοι, γαίμαν, σκοτωμοί, ζωή χωρίς ελπίδα,  

τζιοιμούμαι τζι ονειρεύκουμαι κάποτε να τελειώσουν,  
το δίτζιον με το άδικον στην Κύπρον να παλιώσουν.  

Τζιαι όσοι υποφέρασιν, τζιαι εξαφανιστήκαν, 

την γην τους που αφήκασιν, τζι αλλού εξαννιστήκαν,  
νά ’ρτει μια μέρα, τα καλά ούλλα που στερηθήκαν,  
ν’ αξιωθούν να τα χαρούν τζιαμέ που γεννηθήκαν.  
Εμείς αποφασίζουμεν. Το μέλλον, την ζωήν μας  

γρωστούμεν τα εις την ψυσσιήν, εις την στερνήν πνοήν μας,  
σε τζιείνους που εδρώσασιν για να μας αναγιώσουν,  
την πίστην, τα ιδανικά, τζι αγάπην να μας δώσουν.  

Εμείς, ο κόσμος ο απλός, κόσμος ξενιτεμένος,  
τζιαι ένας φίλος, Άδρωπος, τζιαι καταξιωμένος,  

μαζίν έν’ νά στραφούμεντε στην γην που μας ανήκει.  
Γιατ’ ένας έν’ ο πόθος μας: της Κύπρου μας η Νίκη.»  

«…ΨΗΛΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΑΣ  
Γονιοί μας τζιαι παππούες μας, όπως μας αναγιώσαν, 

με ούλλα όσα ’ξέρασιν, στον νουν μας τα εχώσαν. 
Ύστερα ’ξαπολήσαν μας, με μιαν ευτζιήν τζιαι τάμαν, 

τζιαι πάντα να θθυμούμαστεν για ’μάς τζιείνα που ’κάμαν.  
Αγράμματοι τζιαι νηστιτζιοί μέσ’ στον παράδεισόν τους, 
τζιαι τα μωρά τζιαι τα χτηνά βουρούσαν ταπισόν τους. 

Οι κάμποι, τα χωράφκια τους, τα βούδκια τζιαι τ’ αλώνια, 
μια ιστορία πού ’μεινεν σ’ ούλλα εμάς τ’ αγγόνια. 

Με τζιείνα που εμάθαμεν ομπρός να προχωρούμεν, 
περήφανα, καμαρωτά το μέλλον να θωρούμεν. 

Τα στήθκια μας αρσαλωτά, ψηλά το μέτωπόν μας, 
το νήμαν για να κόψουμεν, τ’ όνειρον, τον σκοπόν μας. 

Γονατιστοί πάνω στην γην ποττέ να μέν βρεθούμεν, 
τζι αν τύσσιει μιαν τρικλοποδκιά, τζι αν θα γαιματωθούμεν, 

να μέν βαρυκωλήσουμεν, πάνω να σηκωθούμεν, 
γιατί πολλοί μάς καρτερούν μαζίν ν’ αγωνιστούμεν. 

Τόσα πολλά περάσαμεν, τόσα τα βάσανά μας, 
π’ ούτε τα όσα ζήσαμεν, ούτε τα τωρινά μας 

’έθ’ θα μας γονατίσουσιν, τζιαι τούτα έν’ νά σβήσουν, 
τζιαι οι γεννιές, που ’ν’ νά ’ρτουσιν, καλλύττερα ’ν’ νά ζήσουν».  

«ΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕΝΤΕ  
Έχω έναν παράπονον, φίλοι, ’πού την ζωήν μου· 

μιτσής εξενιτεύτηκα να βκάλω το ψουμίν μου, 
τζι έφηκα πίσω το χωρκόν, αδέρφκια τζιαι γονιούς μου, 

τζιείνους που μ’ αγαπούσασιν, φίλους τζιαι χωρκανούς μου. 
Τζιαι τσα νοστά κατάφερα τζι έκαμα το δικόν μου, 
μμά πίσω έν’ αδύνατον να πάω στο χωρκόν μου. 

Ήρταν οχτροί τζι εδιώξασιν τζιαι τζιείνους που εμείναν, 
τζιαι πράματα απίστευτα στον τόπον μας εγίναν. 
Σήμμερα καρτερούμεντε τζιαι η παρηορκά μας, 

να ζημερώσ’ έναν πρωίν ν’ αννοίξουν τα χωρκά μας, 
τζιαι ούλλοι σουρουσούϊλα τζιαμέ έν’ νά βρεθούμεν, 
τζιείν’ την ζωήν την όμορφην πάλε να θθυμηθούμεν. 
Τζιαι το ψουμίν που βκάλαμεν δα μέσα τόσα γρόνια 

με σσιήλια τράντα βάσανα, στες φόκες τζιαι στα σσιόνια, 
ας είναι το εθθύμιον για τα παιδκιά τζι αγγόνια».  

Συνέχεια στην επόμενη 
έκδοση της «Π»

του 

Χάρη Μεττή

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

H διαμόρφωση της κυπριακής διαλέκτου κατά την 
περίοδο της λατινικής κυριαρχίας (1191-1571): από 
το «απλούν άμα και αποίκιλον του... λόγου» του 
Aγίου Nεοφύτου στα «βαρβαρικά Pωμαίικα» του Λε-
οντίου Mαχαιρά και στα «παρεφθαρμένα Eλληνικά» 
του Στέφανου Λουζινιανού ήταν το πολύ ενδιαφέρον 
θέμα της διάλεξης της Αγγελ Νικολάου Κονναρή, 
καθηγήτριας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έδωσε την περα-
σμένη Πέμπτη στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας, στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου για την ομογένεια του Λονδίνου. 

Την εισηγήτρια παρουσίασε ο γνωστός βυζαντι-
νολόγος, γλωσσολόγος και καθηγητής των Ελληνι-
κών στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ David Hoiton. 

Η κα Κονναρή, με την ευφράδεια και το διαλεκτικό 
της λόγο, κατάφερε να εμπλέξει όλους τους ακροατές  
στη διάλεξη και να την παρακολουθήσουν με μεγάλο 
ενδιαφέρον. Η γλωσσική επικοινωνία, είπε, «απο-
τελεί ένα σημαντικό μέσο για τη διάδοση των πολι-
τισμών και προσφέρει ένα σπουδαίο κλειδί για την 
κατανόηση τόσο των δυναμικών διεργασιών πολιτι-
σμικών ανταλλαγών όσο και των πολύπλοκων δια-
δικασιών δημιουργίας εθνικών ή εθνοτικών ταυτο-
τήτων. Οι τέσσερεις αιώνες της ιστορίας της Κύπρου 
κάτω από φραγκική και βενετική κυριαρχία (1191-
1571) παρέχουν το ιστορικό-κοινωνικό και χρονο-
λογικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση της μεσαιωνικής 
κυπριακής διαλέκτου, η οποία φέρει τα πλείστα των 
χαρακτηριστικών της νεότερης. Οι ερευνητές έχουν 
την τύχη να διαθέτουν έναν σχετικά σημαντικό 
αριθμό διαλεκτικών κειμένων ποικίλης φύσεως, η 
εμφάνιση των οποίων παρουσιάζει μια συνεχή ροή 
από τις αρχές του 13ου αιώνα, επιτρέποντας την 
επαρκή μελέτη της πορείας της διαλέκτου.  

Ποιές ήταν, όμως, οι γλώσσες που ομιλούσαν οι 
δύο κύριες εθνοτικές ομάδες που θα συγκατοική-

σουν στο νησί από το τέλος του 12ου αιώνα και 
εντεύθεν; Η ομιλουμένη από τον αυτόχθονα πλη-
θυσμό της Κύπρου Ελληνική, παρεξέκλινε ήδη τόσο 
από τη δημώδη γλώσσα της Κωνσταντινούπολης 
και άλλων βυζαντινών κέντρων όσο, βεβαίως, και 
από τη λόγια γλώσσα. Παρά την ισχνή τεκμηρίωση, 
η πορεία προς τη δημιουργία ενός τοπικού ιδιώματος 
φαίνεται να ήταν αρκετά προχωρημένη και, σίγουρα, 
το πολύπλοκο αυτό γλωσσικό φαινόμενο δεν άρχισε 
απότομα με την άφιξη των Λατίνων στο νησί: για 
κάποιους ερευνητές η 
γένεση της διαλέκτου 
τοποθετείται στον 7ο αι-
ώνα. Είναι, λοιπόν, κοι-
νώς αποδεκτό ότι, με 
γλωσσικό υπόβαθρο 
την Ανατολική Ελληνική 
Κοινή, οι Κύπριοι χρη-
σιμοποίησαν σε μια 
σχετικά πρώιμη πε-
ρίοδο αριθμό τοπικι-
σμών ή / και διαλεκτικών στοιχείων, παρόμοιων με 
τις ιδιαιτερότητες της Νέας Ελληνικής αλλά και των 
διαλέκτων της Μικράς Ασίας και της Δωδεκανήσου. 

Οι γραπτές μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι οι πλείστοι 
των Φράγκων που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο 
ομιλούσαν την Παλαιογαλλική, δηλαδή την langue 
d’oïl, τη γλώσσα της βόρειας Γαλλίας. Πολλοί από 
τους ευγενείς εποίκους προέρχονταν από τα σταυ-
ροφορικά κράτη της Ιερουσαλήμ ή της Αντιοχείας, 
όπου ομιλείτο μια Κοινή ιδιωμάτων της langue d’oïl. 
Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός προερχόταν από 
την κομητεία της Τρίπολης, στην οποία οι σταυρο-
φόροι κατάγονταν από περιοχές όπου ομιλείτο η 
langue d’oc, δηλαδή η Προβηγκιανή, η γλώσσα της 
νότιας Γαλλίας. Είναι, ωστόσο, δύσκολο να γνωρί-
ζουμε επακριβώς τα ποσοστά των διαφόρων γλωσ-

σικών ομάδων μεταξύ των κατώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων, στα οποία το ιταλόφωνο και το αραβό-
φωνο στοιχείο ήταν σημαντικό. 

Aν και η γλωσσική ταυτότητα του Aγίου Nεοφύτου 
αποκλίνει σημαντικά από εκείνη του μέσου Kυπρίου 
στο πέρασμα από τον 12ο στον 13ο αιώνα, η περί-
πτωσή του συνοψίζει όλα εκείνα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τις απαρχές αλλά και τη μετέπειτα 
πορεία της γλωσσικής συνάντησης Eλλήνων και 
Φράγκων στο νησί. Σύμφωνα με τη βυζαντινή κο-

σμική και εκκλησιαστική 
παράδοση, ο Nεόφυτος 
χρησιμοποιεί για τη συγ-
γραφή των έργων του 
μιαν εκ προθέσεως 
υψηλή μορφή γλώσσας, 
αποφεύγοντας συστη-
ματικά την παρεί-
σφρηση δημωδών ή 
διαλεκτικών στοιχείων. 
H γλώσσα του, όπως 

παραδίδεται στα κείμενά του, μπορεί να μην είναι η 
λογοτεχνική αττικίζουσα του βυζαντινού κέντρου, 
αλλά αποτελεί ένα είδος καθαρεύουσας, μια τεχνητή 
γλώσσα διαφορετική από την ομιλουμένη στο νησί. 

Σε παραμεθόριες ή κατακτημένες περιοχές, όπως 
η Kύπρος την εποχή του Aγίου Nεοφύτου μετά την 
άφιξη των Λουζινιανών, φαινόμενα όπως γλωσσικές 
αλληλεπιδράσεις και μεταβολές, διγλωσσία, ανά-
δειξη μιας νέας, μεικτής γλώσσας, υιοθέτηση μίας 
κοινής γλώσσας επικοινωνίας από ολόκληρο τον 
πληθυσμό (lingua franca) ή γλωσσικός θάνατος συ-
χνά λαμβάνουν χώρα. H πολιτική αλλαγή του 1192 
δεν φαίνεται να οδήγησε στη δημιουργία μιας κοι-
νωνίας, στην οποία η αφοσίωση σε μια εθνο- πολι-
τισμική ομάδα εδραζόταν στη χρήση της αντίστοιχης 
γλώσσας ή την απόρριψη της άλλης. Όπως και η 

θρησκεία, η γλώσσα αποτελούσε ένα από τα κυριό-
τερα στοιχεία εθνικού αυτοπροσδιορισμού, αλλά, 
αντίθετα με τη θρησκεία, την οποία η ιερή της φύση 
καθιστούσε αδιαπέραστη στις επιδράσεις και άκα-
μπτη στις μεταβολές, δεν υπάρχουν ενδείξεις στις 
πηγές για εθνοτικό ανταγωνισμό ή έκφραση ετερό-
τητας με βάση τη χρήση ή απόρριψη μιας γλώσσας, 
για ενεργό αντιπαράθεση, δηλαδή, του εθνοτικού 
ρόλου της Eλληνικής και της Γαλλικής. Η υψηλή δη-
μογραφική πυκνότητα και εθνοτική ομοιογένεια του 
ελληνικού πληθυσμού του νησιού πριν από την 
άφιξη των Φράγκων καθώς επίσης η αρχαιότητα 
και η πολυπλοκότητα του ελληνικού πολιτισμού, γε-
νικότερα, και της γλώσσας, ειδικότερα, σε συνδυα-
σμό με την παραδοσιακή συμβατότητα του λατινικού 
ή λατινογενούς πολιτισμού με τον ελληνικό υπήρξαν 
παράγοντες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη 
φύση της διακυβέρνησης των Λουζινιανών. 

Συνεπώς, όπως και η κοινωνική τους πολιτική, η 
“γλωσσική τους πολιτική” βασίστηκε τόσο στη συ-
νέχεια όσο και την καινοτομία και υπαγορεύτηκε από 
τις δημογραφικές και κοινωνικές πραγματικότητες 
του βασιλείου τους. Επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη 
γλωσσική ανεκτικότητα και πραγματισμό, το φρα-
γκικό καθεστώς δεν προσπάθησε σε καμία περί-
πτωση να επιβάλει τη Γαλλική. Αντιθέτως, ακόμη 
και σε σημαντικούς τομείς, όπως η δικαιοσύνη, η δι-
πλωματία και η κεντρική διοίκηση, δεν επιχειρήθηκε 
η θεσμοθέτηση της αποκλειστικής χρήσης της Λατι-
νικής ή της Γαλλικής και, συνεπώς, δεν υπήρξε πε-
ριθωριοποίηση της τοπικής ελληνικής ποικιλίας σε 
λιγότερο έγκυρους τομείς. Θα μπορούσε να πει κα-
νείς ότι, με την ανάληψη της εξουσίας από τους Λου-
ζινιανούς, η Κύπρος έγινε διοικητικά τρίγλωσση...  

Συνέχεια στην επόμενη 
έκδοση της «Π»

Η διαμόρφωση της κυπριακής διαλέκτου ΜΕΡΟΣ Α’
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Του Δρ. Άριστου Αριστοτέλους 
Πρώην Βουλευτή, Ειδικού σε Θέματα Άμυνας και Στρατηγικής  
Οι στόχοι της τουρκικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» που μόλις ξε-

κίνησε είναι πολλαπλοί. Εκτός από επιχειρησιακοί, εκπέμπουν επιλε-
κτικά μηνύματα κατά της Κύπρου και της Ελλάδας - στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στο Αιγαίο -   προβάλλοντας την Τουρκία ως Μπαμπούλα 
της περιοχής, με στρατηγικές φιλοδοξίες πέραν από αυτή. 

Βέβαια θα ήταν γελοιότητα η Άγκυρα με τη χρησιμοποίηση τέτοιου 
όγκου αεροναυτικών και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων  στην άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα» - όπως φημολογείται -  να επιδιώκει μόνο να τρο-
μάξει τη μικρή Κυπριακή Δημοκρατία και τους προγραμματισμούς της 
στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη (ΑΟΖ). Οι αναλογίες και τα 
μεγέθη, ιδίως στον αέρα και τη θάλασσα είναι γνωστές όπως και η 
τουρκική στρατιωτική υπεροχή. 

Από την άλλη, το πραγματικά ευαίσθητο σημείο της Ελλάδας απέ-
ναντι στην Τουρκία είναι η Κύπρος, ένεκα γεωγραφικών δεδομένων. 
Παρά ταύτα και παρόλο που τέτοιες τουρκικές ενέργειες θέτουν σε  
εγρήγορση τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατρομοκρατούν  
την Αθήνα ούτε στο Αιγαίο ούτε στον ευρύτερο ελληνοτουρκικό χώρο. 
Η σύγκριση εδώ δεν είναι τόσο καλή για την Τουρκία, ενώ σε κάποιους 
τομείς όπως το Ναυτικό και η Αεροπορία, μειονεκτεί έναντι της Ελλάδας. 
Γνωρίζει δε πως το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης είναι απρόβλεπτο 
και το τίμημα τεράστιο. 

Πέραν τούτων, η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» περιλαμβάνει τη Μαύρη 
Θάλασσα, το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο. Όμως η Άγκυρα επιμελώς  
αποφεύγει αναφορές που θα θεωρούνταν άμεση πρόκληση ή απειλή 
από άλλες χώρες της περιοχής. Και τούτο παρά το γεγονός ότι - άσχετα 
με τις πρόσφατες σχετικά καλές σχέσεις τους - πάγιος γεωπολιτικός 
αντίπαλος της Τουρκίας στην περιοχή είναι η ισχυρή Ρωσία, της οποίας 
την απειλητική ανάσα στη Μαύρη Θάλασσα, την αισθάνεται πιο κοντά  
μετά την κατάληψη της Κριμαίας και την ενίσχυση του στόλου της εκεί. 

Επίσης στην Αν. Μεσόγειο εκτός από τους παλληκαρισμούς της 
απέναντι στην Κύπρο, η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με άλλες 
τοπικές δυνάμεις όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Παρά την αντιπάθεια 
του Ταγίπ Ερντογάν προς τις δύο χώρες, η Άγκυρα δεν έχει τόσο 
ζωτικές εθνικές διαφορές με αυτές - εκτός από έμμεσες τριβές στα θέ-
ματα ΑΟΖ - αλλά ούτε και διαθέτει τις στρατιωτικές ικανότητες που θα 
καθιστούσαν τυχόν απειλές εναντίον τους αξιόπιστες και σοβαρές. 

Ασφαλώς, ο κύριος σκοπός της άσκησης είναι η εκγύμναση των 
Τριών Όπλων, σε συνδυασμένες επιχειρήσεις. Είναι η δοκιμασία των 
συστημάτων Διοίκηση και Ελέγχου, η εκπαίδευση και ο συντονισμός 
των δυνάμεων αυτών, που μετά τις «εκκαθαρίσεις» στελεχών από τον 
Ερντογάν το 2016, σημειώθηκαν σοβαρά οργανωτικά και επιχειρησιακά 
κενά. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να υποτιμάται το τουρκικό ενδιαφέρον 
στην Αν. Μεσογείου όπου αναμένεται να γίνεται ολοένα και πιο διεκδι-
κητική επί των θαλάσσιων πόρων και ειδικά της κυπριακής ΑΟΖ. Ούτε 
και το ότι έχει βλέψεις να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή 
αλλά και να ασκεί επιρροή πέραν από αυτή. Η βάση στο Κατάρ και 
στη Σομαλία είναι ενδεικτικά των προθέσεων και φιλοδοξιών της. 

Με το «κόνσεπτ» περί «γαλάζιας πατρίδας» η Τουρκία διαμηνύει τη  
σπουδαιότητα που αποδίδει στη θάλασσα ως αναπόσπαστο μέρος 
της επικράτειάς της και των συμφερόντων της. Αυτό υπογραμμίζεται 
και με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» αλλά και με το στρατιωτικό  
σχεδιασμό, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη πολεμική βιομηχανία και 
τα ναυπηγία που έχουν αναπτυχθεί με κρατική αρωγή για να καταστή-
σουν σύμφωνα με το Τούρκο Πρόεδρο τη χώρα του πολύ πιο ισχυρή 
και αυτάρκη αμυντικά. Ιδιαίτερα στο Ναυτικό η Τουρκία έχει επιδοθεί 
στην παραγωγή, κορβέτων, υποβρυχίων και τον Απρίλιο του 2021 
αναμένεται να ναυπηγήσει το πρώτο της ελαφρύ αεροπλανοφόρο, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις όχι απλώς για περαιτέρω ενίσχυση της 
ναυτικής υπεροχής της, αλλά και των διεκδικήσεων της και της ικανό-
τητας της για προβολή ισχύος πέραν από την περιοχή. 

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παραμείνει θεατής των εξελί-
ξεων αυτών ούτε και να επιτρέψει να ανατραπούν οι ισορροπίες ιδιαί-
τερα στον ελληνοτουρκικό χώρο, γιατί θα κινδυνεύει να εξαναγκαστεί 
σε εθνικές εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 
να δώσει η Αθήνα όχι τόσο στην ποσοτική ενίσχυσή όσο στην τεχνο-
λογική αναβάθμιση των δυνάμεων της αποκτώντας συγκριτικό πλεο-
νέκτημα σε αυτό τον καθοριστικό τομέα έναντι της άλλης πλευράς. 

Η δε Κύπρος κακώς άφησε τον αμυντικό τομέα να φθίνει σε απαρά-
δεκτα επίπεδα. Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, πέραν των προ-
σπαθειών εξασφάλισης διεθνούς υποστήριξης και αναζήτησης λύσης 
του Κυπριακού, μια ισχυρή άμυνα έστω και μικρή αλλά αποτελεσματική, 
σε συνδυασμό με μια πολύ πιο ισχυρή Ελλάδα στρατιωτικά,  αποτελούν 
σοβαρά υπολογίσιμο αποτρεπτικό παράγοντα προστασίας της Δημο-
κρατίας και ενισχυτικό των προοπτικών επιβίωσης της.

Η τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»: 
Στόχοι, μηνύματα και στρατηγικές προεκτάσεις

Ξεσκεπάστηκαν από μόνοι τους…
 
 
 
 
 
 
 

Έίχαμεν κάποτε τους λεγόμενους «φίλους» που για αυτούς 
έγραψα πολλές φορές ότι κάνουμε μεγάλο λάθος να είμαστε τόσο 
«κολλητοί» μαζί τους, αντί να αρχίσουμε να προωθούμε δικά 
μας πρόσωπα σε βρετανικά κόμματα. 

Θα το επαναλάβω και καλώ όλους όσοι μπορούν να εγγραφούν 
ως μέλη στα βρετανικά κόμματα να το πράξουν. Και όσο για 
αυτούς που λένε «όχι», θα τους πω ότι είναι λανθασμένοι. 

Αλλά, ποιός στ’ αλήθεια άκουσε ή θα ακούσει τί λέμε σήμερα, 
αφού ακόμη μας κατέχει η ξενομανία; Ίσως επειδή μας βολεύει να 
εκπληρώνονται τα δικά μας, προσωπικά συμφέροντα; 

Μα, στα αλήθεια πόσοι από εμάς μοιάζουμε με τον Βρούτο; 
Πόσες ακόμη μαχαιριές θα μας δώσουν και «δικοί» και «ξένοι», 

όταν μάλιστα οι φίλοι μας, είναι πράγματι μετρημένοι στα δάκτυλα 
του ενός χεριού; 

Είδα την Joan Ryan λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση 
της να αλλάξει στρατόπεδο. Η πρώτη της κουβέντα ήταν “We are 
still friends”. Η απάντηση μου σε αυτό δεν μπορεί να δημοσιευθεί 
και εάν το γράψω δεν νομίζω ο διευθυντής να το δεχθεί για δημο-
σίευση. Πάντως, μεταξύ άλλων της είπα: «...friends like you..., 
who needs enemies?” 

Μου είχαν πει πολλές φορές ότι πράγματα που αναφέρω θέλουν 
να τα πουν πολλοί μα δεν τα εκφράζουν. 

Η ερώτηση πλέον που τίθεται, ποιός μπορεί να εμπιστευθεί 
τους αποστάτες, αφού οι ίδιοι πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του 
κόμματός τους, αλλά και τους ίδιους τους ψηφοφόρους; 

Επίσης, ποιός ψηφοφόρος θα ξαναψηφίσει αυτούς που ούτε 
ακόμη δεν έχουν δείξει κάποιο σέβας ή αφοσίωση στον αρχηγό 
του κόμματος; Ενός αρχηγού που δε θέλει και αρνιέται να είναι 
κομμάτι του κατεστημένου; Του κατεστημένου που γίνεται αιτία να 
αυξάνεται η διαφθορά, η λιτότητα, φτώχεια, οι κοινοτικές τράπεζες 
και η παιδική φτώχεια, φαινόμενα που δυστυχώς διπλασιάζονται 
με πολύ γρήγορο ρυθμό. 

Μα, εξάλλου δεν είναι για αυτά που παλεύει ο Jeremy Corbyn; 
Να θέσει τέρμα δηλαδή, στη αδικία και στην ανισότητα; 

Ποιοί μισθοδοτούν αυτούς τους μισθοφόρους (και για να το ανα-
φέρω στα Αγγλικά: mercenaries); Είναι πλέον γνωστό, μα θα το 
πω ξεκάθαρα (όλοι το γνωρίζουν - αν και ακόμη μερικοί το θεωρούν 
μυστικό) διότι σύντομα θα γίνει πασίγνωστο έτσι κι’ αλλιώς;  

Κόμμα χωρίς αρχές και πολιτική   
Το λεγόμενο Independent Group δεν είναι αναγνωρισμένο ως 

κόμμα ούτε και θα έχει ο κάθε ένας από τους αποστάτες βοηθό 
που θα πληρώνεται από την Κυβέρνηση, μέχρι ο αριθμός των 
βουλευτών να φθάσει τους 39. Και εύχομαι να μην φθάσει ποτέ. 

Δεν μπορεί λοιπόν, οποιοδήποτε κόμμα να κατέβει σε εκλογές 
βασιζόμενο σε ένα θέμα, ή ακόμη να αφήσει ένα στρατόπεδο διότι 
δεν του αρέσει ο «στρατηγός», την στιγμή που ολόκληρο το τάγμα 
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος  

Μα, ίσως να είναι αυτός ο λόγος που άφησαν το πεδίο μάχης; 
Επειδή ακριβώς ο στρατηγός κερδίζει έδαφος και οι εθελοντές όλο 
και αυξάνονται; 

Δέον να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Εργατικό 
Κόμμα είχε τέτοια εμπειρία. Θυμίζω ότι,ν η Shirley Williams, o 
David Owen, o Roy Jenkins, ο Bill Rogers αποφάσισαν να ιδρύ-
σουν το SDP και άφησαν το Εργατικό Κόμμα με την δικαιολογία 
ότι το Εργατικό Κόμμα ήταν πόλος της Αριστεράς, λόγω των τότε 
γνωστών “Militant“ και σε διαμαρτυρία γιατί το Εργατικό Κόμμα 
ήταν εναντίον των Πυρηνικών Όπλων. 

Όλοι σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά το τι απέγινε με το SDP το 
οποίον χρηματοδοτούσε η Αμερική. Σήμερα, βλέπουμε μία άλλη 
χώρα να είναι πίσω από τους εν λόγω αποστάτες. Η Ιστορία λοι-
πόν, επαναλαμβάνεται. 

Και καλύτερα που έφυγαν. Διότι κανένα κόμμα δεν θα θέλει στα 
αλήθεια να έχει τέτοιους προδότες. Δεν ήταν θέμα αν θα έφευγαν. 
Αλλά μάλλον το πότε...   

**Ο Δημοτκός Σύμβουλος Enfield, Γιώργος Α. Σάββα, είναι δια-
θέσιμος κάθε Παρασκευή για συνάντηση με τους κατοίκους και 
για συμβουλές γύρω από θέματα που αφορούν το Δημαρχείο.

του 
Γιώργου Σάββα 
Δημοτικού Συμβούλου Enfield

Και εσύ τέκνον Βρούτε;Tου Νεόφυτου Νεοφύτου  
Με τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες από τα κόμματα 

του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, το ΑΚΕΛ θα πρέπει να νιώθει πε-
ρήφανο για την πολιτική του εντι-
μότητα και αξιοπιστία, ιδιαίτερα για 
το γεγονός ότι έδωσε δύο εκλογι-
κές μάχες για τις προεδρικές εκλο-
γές, το 2013 και το 2018, χωρίς 
παζαρέματα και ανταλλάγματα, 
υπηρετώντας θέσεις αρχών. 

Τα όσα λέχθηκαν από πλευράς 
των ηγετών των κομμάτων ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ και Συμμαχίας Πολιτών κ.κ. 
Ν. Παπαδόπουλο, Μ. Σιζόπουλο 
και Γ. Λιλλήκα, επιβεβαιώνουν τις 
καιροσκοπικές συμμαχίες που εί-
χαν συνάψει, όπου έγνοια τους ήταν να μοιράσουν λάφυρα εξουσίας. 
Έθεσαν τις προσωπικές τους ατζέντες πάνω από το συμφέρον του 
τόπου τόσο στις προεδρικές εκλογές του 2013, όσο και του 2018. Ο 
Σιζόπουλος στήριξε τον Λιλλήκα στις προεδρικές εκλογές του 2013 με 
αντάλλαγμα να μη δημιουργήσει νέο κόμμα. Ρόλο είχε τότε και ο Νικό-
λας Παπαδόπουλος, ο οποίος φαίνεται πως παρασκηνιακά είχε στηρίξει 
την υποψηφιότητα Λιλλήκα. Βέβαια, τώρα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ 
νιώθει «προδομένος» από τον κ. Λιλλήκα γιατί δεν τον στήριξε στις 

προεδρικές εκλογές του 2018. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Συμμαχίας 
Πολιτών Α. Αποστόλου αποκαλύπτει ότι υπήρξε πρόταση από το επι-
τελείο Ν. Παπαδόπουλου για απόσυρση της υποψηφιότητας Λιλλήκα 

έναντι ανταλλαγμάτων, αφήνοντας 
μάλιστα και αιχμές για ένα είδος 
«εξαγοράς»! Ο Ν. Παπαδόπουλος 
επικρίνει τον κ. Λιλλήκα ότι ήταν ο 
«δούρειος ίππος» του Ν. Αναστα-
σιάδη στις τελευταίες προεδρικές 
εκλογές και ότι του κάνει εκδουλεύ-
σεις, αναμένοντας ανταλλάγματα. 
Ο κ. Λιλλήκας αντέστρεψε τα 
πυρά, υποστηρίζοντας ότι «δού-
ρειος ίππος» του Αναστασιάδη εί-
ναι ο κ. Παπαδόπουλος, ψηφίζο-
ντας μαζί με τον Αβέρωφ τα 

κυβερνητικά νομοσχέδια, επικρίνοντάς τον ως εξής: «λειτουργείς σαν 
το ξύλινο πόδι του Αναστασιάδη που ήθελες να εκλεγεί!!! Το λόγο τον 
ξέρεις..!» Εμείς που δεν ξέρουμε γιατί ο κ. Παπαδόπουλος ήθελε να 
εκλεγεί ο κ. Αναστασιάδης, είναι καλά να μας ενημερώσουν… 

Ας τους κρίνει λοιπόν ο λαός για τις ασήκωτες ευθύνες που φέρουν 
για να βρίσκεται στην εξουσία η διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
με τις ολέθριες πολιτικές της έναντι του λαού. Το ΑΚΕΛ είχε, έχει και θα 
έχει καθαρό το μέτωπο, κοιτάζοντας τον λαό στα μάτια. 

Της Φωτεινής Μιχαηλίδου – Χρίστου (δικηγόρος) 
Η διαταγή έρευνας, ειδικά με ύφος εφτά καρδιναλίων, αποτελεί τα 

τελευταία χρόνια την πάγια έξοδο διαφυγής της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη. Είναι το γνωστό επικοινωνιακό τέχνασμα για κατευνασμό «των 
ηλιθίων» και απόσειση οποιασδήποτε ευθύνης από τους ώμους του 
εκάστοτε υπουργού και συνακόλουθα της κυβέρνησης και του Προ-
έδρου της.  

Έρευνα για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. 
Έρευνα για το χειρισμό της υπόθεσης με το πεντάμηνο βρέφος από 
τους ιατρούς και τη διαρροή ανακριβών και ευαίσθητων πληροφο-
ριών. 
Έρευνα για το θάνατο δεκάχρονου μαθητή. 
Έρευνα για την απαγωγή μαθητών που βρίσκονταν εντός του σχο-
λικού χώρου. 
Έρευνες για πολλαπλούς θανάτους σε νοσοκομεία. Έρευνες για 
βιασμούς και αυτοκτονίες στις φυλακές. Έρευνα για την τραγελαφική 
απώλεια του χαλλουμιού. 
Έρευνα για άρνηση μεταφοράς νεαρής με ασθενοφόρο, η οποία 
μετά απεβίωσε. 
Έρευνα για την ανάρτηση των θεμάτων των εξετάσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς πριν από την εξέταση. 

Έρευνα των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για τη σεξουαλική 
και σωματική κακοποίηση ανήλικης από την ανάδοχη οικογένεια και 
πάει λέγοντας… 
Στις πλείστες περιπτώσεις διαταγής έρευνας, μετά τη στομφώδη 

εξαγγελία της, δεν μαθαίνουμε ποτέ ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα ή 
ακόμα και αν το μάθουμε, έχει ήδη παρέλθει τόσο μεγάλο χρονικό διά-
στημα από το γεγονός που προσπαθούμε να θυμηθούμε σε ποιο γε-
γονός αναφέρεται. Στις περιπτώσεις δε που κοινοποιείται το αποτέλε-
σμα της ούτω καλουμένης έρευνας, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι 
«ουδέν μεμπτόν υπήρξε» από πλευράς των κρατικών λειτουργών. 

Αν ήμουν λοιπόν δημοσιογράφος ή πολιτικός αναλυτής, θα έκανα 
μια λίστα με όλες αυτές τις «έρευνες» που διατάχθηκαν κατά τη διακυ-
βέρνηση Αναστασιάδη από το 2013 μέχρι σήμερα. Θα κατέγραφα 
ποιοι έκαναν αυτές τις έρευνες, πόσο χρόνο τους πήρε να διεκπεραι-
ώσουν την έρευνα και ποια ήταν η κατάληξή τους. Και μετά θα τα δη-
μοσίευα. Στη συνέχεια θα έκανα και μια δεύτερη λίστα. Σε αυτήν θα 
κατέγραφα όλα τα σκάνδαλα που αφορούν κρατική αναλγησία ή δια-
πλοκή για τα οποία δεν διατάχθηκε ποτέ οποιαδήποτε έρευνα από 
την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 

Ευτυχώς όμως για τους κυβερνώντες δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος 
ούτε πολιτικός αναλυτής. Ακόμα δε καλύτερα γι’ αυτούς, οι ιδιότητες 
αυτές αποτελούν, στην Κύπρο, είδος προς εξαφάνιση.

Διαταγή έρευνας…
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George MIchaelides

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες αυτής της εβδομάδας, για το Πρωτά-

θλημα Κύπρου που θα παρακολουθήσουν σε ζωντανή 

μετάδοση από την CYTA VISION SPORTS οι τηλεθεατές της 

CYTA UK- HELLENIC TV είναι:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΑEΚ – ΑΕΛ: Σάββατο 2 Μαρτίου, 3:00 μμ UK Time 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ –ΑΠΟΕΛ: Σάββατο 2 Μαρτίου, 

4:30 μμ UK Time 

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  

ΠΑΦΟΣ – ΑΛΚΗ: Κυριακή 3 Μαρτίου, 2:00 μμ UK Time 

ΕΡΜΗΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κυριακή 3 Μαρτίου, 

 4:00 μμ UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΔΟΞΑ: Δευτέρα 4 Μαρτίου, 4:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

Προ-ημιτελική φάση – Δεύτερος Αγώνας- Ρεβάνς 

ΑEΚ – ΑΠΟΕΛ: Τετάρτη 6 Μαρτίου, 4:00 μμ UK Time

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ και Αποκλειστικά για το ΗΝΩ-

ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο ROKU Box της CYTA UK. Η CYTA VI-

SION 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 

Αστέρας-Ατρόμητος  . . . . 1-1 

ΑΕΚ-Απόλλων  . . . . . . . . .2-1 

Πανιώνιος-Παναθην.  . . . 2-0 

Ξάνθη-Λειβαδιακός . . . . . 0-1 

Λαμία-Λάρισα  . . . . . . . . . 2-1 

ΠΑΟΚ-Άρης . . . . . . . . . . . 1-1 

Ολυμπιακός-ΟΦΗ . . . . . . 5-1 

Παναιτωλικός-Γιάννινα  . 1-0 

 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . .58 

 2 Ολυμπιακός  . . . . . . . . .51 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . .43 

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . .40 

 5 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . .34 

 6 Παναθηναϊκός  . . . . . . .31 

 7 Παναιτωλικός  . . . . . . . .30 

 8 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . .27 

 9 Λαμία . . . . . . . . . . . . . . .27 

10 Πανιώνιος . . . . . . . . . . .26 

11 Αστέρας  . . . . . . . . . . . .22 

12 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . .22 

13 Γιάννινα  . . . . . . . . . . . .20 

14 Λειβαδιακός  . . . . . . . . .19 

15 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . .17 
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Nick είσαι λεβέντης 

 Τί και αν κουβαλά στην πλάτη του 75 χρόνια, τί και αν έχει ακού-

σει εκατοντάδες γαλλικά στην καριέρα του σαν διαιτητής, δεν τα 

βάζει κάτω και μπράβο του, συνεχίζει στις επάλξεις σαν μαθητό-

παιδο, μπράβο, να σε δούμε και στο περιοδικό Guinness.

Αήττητη και πρώτη η Ανόρθωση

Με γρήγορους ρυθμούς για τον τίτλο

Ο Ντίνος πάει να μας 

τρελλάνει φέτος

Ο πιο δεινός γκολτσής του 

ΚΟΠΑ ο δαιμόνιος Adam Ali

Μπορεί να έχασε τον αγώνα 

αλλά παραμένει 

«στρατηγός»

Τα καλά παιδιά της Ολύμπιας την Κυριακή έφυγαν στενοχω-

ρημένοι από το γήπεδο

Μ
ια Ανόρθωση ανώτερη 

σε όλες τις γραμμές 

πήρε ίσως την πιο ση-

μαντική νίκη φέτος για την κα-

τάκτηση του Πρωταθλήματος Α 

κατηγορίας. Κέρδισε άνετα την 

Ολύμπια με 4-0 και γλυκοκοιτά-

ζει τον τίτλο. 

Το πρώτο μέρος ήταν ένα 

ισοδύναμο παιχνίδι και κανείς 

δεν προδιέγραφε το τελικό 

αποτέλεσμα. 

Το Β ημίχρονο ήταν όλη η 

ιστορία. Ο Ηλίας Κατσουλίδης 

απέκρουσε τη μπάλα με το χέρι 

μέσα στη μικρή περιοχή. 

Η Ανόρθωση κέρδισε πέ-

ναλτι και η Ολύμπια έχασε ένα 

παίκτη και έμεινε με 10. Το πέ-

ναλτι κτυπήθηκε αλλά ο Ugar 

απέκρουσε. Παρόλο που η 

Ολύμπια έπαιζε με 10 αντιστά-

θηκε. 

Στα κέφια του ήταν ο Adam 

Ali και André που σημείωσαν 

από 2 τέρματα και πήραν την 

Ανόρθωση στους 31 βαθμούς. 

Και αυτό που μετράει περισσό-

τερο είναι ότι σε 11 παιχνίδια 

στο Πρωτάθλημα, 10 φορές 

κέρδισε και έφερε μόνο μια ισο-

παλία. 

Οδοστρωτήρας 

η Κώμη 

Οδοστρωτήρας η Κώμη κέρ-

δισε την Άχνα με 7-0. Όπως 

δείχνει το τελικό αποτέλεσμα 

ήταν ένας συνεχής μονόλογος 

για την Κώμη που εκμεταλλεύ-

τηκε κάθε ευκαιρία, δυο τέρ-

ματα σημείωσε ο George 

Demosthenous, 3 o Anthony 

Georgiou, σκόρερ μπήκε και o 

Mario Kyprianou. 

Ισοπαλία στο 

Παναθηναϊκός-Cinar 

Μοιράστηκαν βαθμούς και 

τέρματα ο πρωτοπόρος Πανα-

θηναϊκός με την έμπειρη Cinar 

στο ντέρμπι της Β κατηγορίας. 

Η Cinar άρχισε το παιχνίδι 

δυνατά και εκμεταλλεύτηκε τη 

γρήγορη αντεπίθεση σημει-

ώνοντας δυο τέρματα με τον 

Cullen French. 

Η Cinar με την ψυχολογία 

υπέρ της επέβαλε τον ρυθμό 

της. 

Στο Β μέρος ο Παναθηναϊκός 

μπήκε ανανεωμένος με στόχο 

την ισοφάριση ή ακόμη και τη 

νίκη. 

Τα κατάφερε περίφημα. Το 

παιχνίδι του στρωμένο και γρή-

γορο, το 2-0 έγινε 2-2 με τους 

Andy Nicolaou και Dylan. 

 

Aκανθού και Παντέλ μοιρά-

στηκαν τέρματα και βαθμούς 

Σε ένα πολύ καλό αγώνα, 

σύμφωνα με τον φίλο Πέτρο 

Μιχαήλ του περιοδικού Foot-

ball Magazine, το σκορ μπο-

ρούσε να ήταν και 5-5. 

Μέχρι το 44’ η Ακανθού κα-

λύτερη ήταν μπροστά με 2-0 

με τέρματα που σημείωσε ο 

Άριστος Αριστοτέλους. 

Ευχάριστη έκπληξη ο 

George Costa που επέστρεψε 

πίσω μετά τον τραυματισμό 

του. 

Στο Β μέρος η Παντέλ ήταν 

καλύτερη και πριν κλείσει το 

ημίχρονο στο 44’ ο Leam 

έκανε το 2-1 για να έρθεi ο Toti 

να ισοφαρίσει τον αγώνα σε 

2–2. 

Παίκτης του αγώνα ο τερμα-

τοφύλακας της Παντέλ, Κώ-

στας.
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Λες και παρακολουθούσες 

παιχνίδι Β κατηγορίας στον 

ΚΟΠΑ ή ακόμη και Α κατηγο-

ρίας. 

Την Κυριακή το μεσημέρι 

βρέθηκα στο Highgate να πα-

ρακολουθώ ένα αγώνα της 

Ομόνοιας Whites εναντίον της 

Hinton and Finchley, ήταν αγώ-

νας Κυπέλλου. 

Η Ομόνοια σωστά στημένη 

κάτω από τις σωστές οδηγίες 

του έμπειρου τους προπονητή 

Chris (Bungle) Gregoriou  πα-

ρατάχθηκε σε ένα σχήμα επιθε-

τικό. 

Κατάφερε να κρατήσει το κέ-

ντρο υπό τον έλεγχό της και 

έβγαζε φαρμακερές επιθέσεις 

στα αντίπαλα καρρέ. Ο Dev, o 

Σταύρος και Daniel έκαναν τα 

αδύνατα δυνατά στέλλοντας 3 

φορές τη μπάλα στα δίκτυα, 

ενώ από τη μεριά του ο τερμα-

τοφύλακας της Ομόνοιας Geor-

gio έκανε σωτήριες απο κρού - 

σεις. 

Οι πατεράδες και ο υποφαι-

νόμενος παππούς θαυμάζαμε 

τα βλαστάρια μας, η Ομόνοια 

Whites άξιζε της νίκης και την 

πήρε. 

Και κάτι που πρέπει να 
αξιοποιήσει ο ΚΟΠΑ. 

Ο διαιτητής σ’ αυτό το παι-

χνίδι ήταν ο γνωστός μας γκολ-

τζής της Ανόρθωσης Adam Ali 

που μόλις τελείωσε το παιχνίδ 

Ανόρθωσης - Ολύμπιας που 

σημείωσε 2 τέρματα, τράβηξε 

για το Highgate όπου πήρε τη 

σφυρήχτρα του, σωστός σε 

όλες του σχεδόν τις αποφάσεις, 

εγώ του βάζω άριστα σαν διαι-

τητή. Να το κοιτάξουν εκεί στον 

ΚΟΠΑ και ιδιαίτερα ο Αντρέας 

Αναστασίου και να τον αξιποι-

ήσουν σαν διαιτητή. «Ανδρέα 

σε σένα το μήνυμα».

Η Ομόνοια Whites στον επόμενο γύρο

Σ
ε μια άκρως επεισοδιακή 

κατάκτηση του Λιγκ Καπ 

προχώρησε η Μάντσε-

στερ Σίτι, η οποία επικράτησε 4-

3 της Τσέλσι στα πέναλτι, με την 

κανονική διάρκεια και την παρά-

ταση να έχουν τελειώσει χωρίς 

σκορ (0-0). Πανικός στο φινάλε 

με τον Μαουρίτσιο Σάρι να φεύ-

γει από τον πάγκο με τον Κέπα 

να μην θέλει να αντικατασταθεί 

από τον Βίλι Καμπαγιέρο, με 

τον Ραχίμ Στέρλινγκ να σφραγί-

ζει την κατάκτηση του τροπαίου 

για την ομάδα του. Χάρμα ιδέ-

σθαι ο Εντέν Αζάρ, που μετά 

την τρομακτικά καλή εμφάνισή 

του σκόραρε και με πέναλτι α 

λα Πανένκα ενώ η μπάλα 

«έκαιγε». 

Μια σχεδόν τραγική εικόνα 

είχαν να παρουσιάσουν τα 

πρώτα 45 λεπτά της συνάντη-

σης, με την Τσέλσι να παίζει με 

τον Εντέν Αζάρ ως ψευτοεννιάρι 

και να έχει δώσει ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στα άκρα για να κόψει 

την συχνή ανάπτυξη της Μά-

ντσεστερ Σίτι από εκείνο το ση-

μείο. Στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία το πλάνο του Μαουρί-

τσιο Σάρι, ο οποίος δεν είχε κα-

θόλου επιθετικές βλέψεις μόνον 

λίγες ημέρες μετά τον διασυρμό 

στο πρωτάθλημα και τα τέσ-

σερα γκολ μέχρι το 25λεπτο. 

Κυλούσε αργά ο χρόνος 

μέχρι να πάνε στα αποδυτήρια 

οι δύο ομάδες, ωστόσο δινόταν 

η αίσθηση πως σιγά-σιγά θα 

έρθουν καλύτερες... μέρες Και 

δεν πέρασαν παρά μόνο 10 

λεπτά μετά την επιστροφή από 

τα αποδυτήρια για να υπάρξει 

γκολ στο ματς, γκολ που 

ωστόσο δεν μέτρησε μετά και 

την χρήση του VAR. Παράξενη 

φάση μιας και με γυμνό μάτι ο 

Σέρχιο Αγουέρο φαινόταν να 

είναι λίγο εκτεθειμένος, ωστόσο 

με την βοήθεια της τεχνολογίας 

φαίνεται να καλύπτεται από τον 

Αντόνιο Ρούντιγκερ. 

Αφού δεν άνοιξε εκεί το σκορ 

οι «μπλε» άρχισαν να γίνονται 

καλύτεροι, με το στυλ τους να 

παραμένει γνωστό αλλά πλέον 

να αρχίζουν να δοκιμάζουν κι 

αυτοί την τύχη τους στην επί-

θεση. Κύριος εκφραστής στα 

3/3 ήταν ο Εντέν Αζάρ, ο οποίος 

έκανε μια εμφάνιση από το 

πάνω ράφι για να ανοίξει και 

πάλι την συζήτηση του καλύτε-

ρου της Πρέμιερ Λιγκ. Όταν έχει 

κίνητρο ο Βέλγος είναι πραγμα-

τικά ασταμάτητος, με την ομάδα 

του να παρασέρνεται και να 

φτάνει κοντά στο γκολ. Την κα-

λύτερη στιγμή την έχασε ο 

Πέδρο, ο οποίος επέλεξε να 

μην σουτάρει με την μία, λίγο 

πριν αντικατασταθεί από τον 

Κάλουμ Χάντσον-Οντόι. 

Στην παράταση ο αγώνας, με 

τον πρώτο βοηθό να σταματάει 

οριακή φάση στο φινάλε για οφ-

σάιντ ενώ ο Αζάρ έφευγε μόνος 

του και ήταν έτοιμος να βγει τετ-

α-τετ με τον Έντερσον. Ενστι-

κτώδης, ίσως, η αντίδραση του 

λάινσμαν, ωστόσο σε μια διορ-

γάνωση που υπάρχει το VAR 

ίσως ήταν πιο φρόνιμο να αφή-

σει την φάση να εξελιχτεί. Δεύ-

τερη αμφισβητούμενη φάση, σε 

ένα θέμα που θα απασχολήσει 

πολύ μετά το ματς. Αυτό που σί-

γουρα απασχολεί ήδη είναι ο 

νέος εσωτερικός καυγάς στην 

Τσέλσι, με τον Σάρι να έχει κρα-

τήσει μία αλλαγή για να περάσει 

στο ματς τον Βίλι Καμπαγιέρο 

σε περίπτωση που το 0-0 έμενε 

και κατά την διάρκεια της παρά-

τασης. Με το 29ο λεπτό του 

εξτρά χρόνου να έχει συμπλη-

ρωθεί, ο Αργεντινός βετεράνος 

κίπερ ήταν έτοιμος να πάρει 

θέση στον αγωνιστικό χώρο και 

ενδεχομένως να ξανά κερδίσει 

την διοργάνωση με δικές του 

αποκρούσεις (το είχε κάνει με 

την Μάντσεστερ Σίτι), αλλά ο 

Κέπα αρνήθηκε έντονα να βγει 

από το ματς και εν τέλει παρέ-

μεινε κάτω από τα γκολπόστ. 

Έξαλλος ο Σάρι, άρχισε να πε-

τάει πράγματα από τα χέρια 

του, για να πάει στην συνέχεια 

προς τα αποδυτήρια αλλά τε-

λικά να επιστρέψει στον αγωνι-

στικό χώρο. 

Χαμός στην ψυχοφθόρο δια-

δικασία, με τον Ζορζίνιο να 

αστοχεί στην πρώτη εκτέλεση 

της Τσέλσι και τον Κέπα να μην 

μπορεί να αποκρούσει την δεύ-

τερη της Σίτι αν και το χτύπημα 

δεν ήταν καλό. Ωστόσο ο Ισπα-

νός τερματοφύλακας το μάζεψε 

στην επόμενη φορά που κάθισε 

κάτω από το τέρμα, αποκρούο-

ντας την προσπάθεια του Λιρόι 

Σανέ. Στο δοκάρι το επόμενο 

πέναλτι από τον Νταβίντ Λουίς, 

α λα Πανένκα ο Αζάρ για να 

επεκτείνει την αγωνία μετά το 

άνετο χτύπημα του Μπερνάρ-

ντο και να έρθει ο Ραχίμ Στέρ-

λινγκ για να διαμορφώσει το 

τελικό 4-3.

Η Σίτι τροπαιούχος

Η ενέργεια του Κεπά, να αρ-

νηθεί να αντικατασταθεί, όπως 

αποφάσισε ο Μαουρίτσιο Σάρι 

στα τελευταία λεπτά του τελικού 

για το League Cup, επεσκίασε 

ακόμα και την κατάκτηση του τί-

τλου από την Μάντσεστερ Σίτι, 

παρά τις εξηγήσεις για…παρε-

ξήγηση που έδωσαν ο δύο 

πρωταγωνιστές. 

Στην Αγγλία έχουν προκληθεί 

μεγάλες αντιδράσεις, ενώ είναι 

χαρακτηριστικό, πως ο Κρις 

Σάτον μέσα από την Daily Mail, 

τόνισε ότι δεν χρειάζεται να επι-

στρέψει στην Τσέλσι. 

Κορυφαίες εφημερίδες στον 

κόσμο έγραψαν: 

The Times – «Ο Κεπά ντρο-

πιάζει τον σύλλογο και τον 

Σάρι»: «Έγινε ευρέως προφα-

νές ότι οι παίκτες πιστεύουν 

πως έχουν περισσότερη δύναμη 

από τον Σάρι. Ο Κεπά τον ταπεί-

νωσε, ντρόπιασε τον εαυτό του 

και η ομάδα του. Πρέπει να τι-

μωρηθεί, είναι κάτι που δεν πρέ-

πει να επιτρέπεται όχι μόνο για 

την Τσέλσι, αλλά συνολικά για το 

παιχνίδι». 

Daily Mail – Ο Κρις Σάτον, 

πρώην ποδοσφαιριστής και αρ-

θρογράφος της εφημερίδας 

έγραψε: «Ήταν ντροπή, δεν 

πρέπει ποτέ να παίξει ξανά για 

την Τσέλσι». 

Guardian – «Αναρχία στην 

Τσέλσι»: «Ο Σάρι σχεδόν εξορ-

γισμένος αφού ο Κεπά αρνείται 

να αντικατασταθεί. Εξέγερση». 

Daily Telegraph: «Ο τερμα-

τοφύλακας της Τσέλσι υπονο-

μεύει 
τον προπονητή του, με μια 

εξαιρετική επίδειξη δύναμης του 

ποδοσφαιριστή». 

Daily Mirror: «Εξέγερση»: 

«Ανταρσία από τον Κεπά». 

A Bola: «Απίστευτο! Δεν ξα-

νάγινε! Ο Κεπά αρνείται να αντι-

κατασταθεί και θυμώνει τον 

Σάρι». 

Record: «Η σκηνή που 

άφησε άφωνη την Αγγλία». 

Bild: «Τρέλα στο Λονδίνο. Ο 

τερματοφύλακας της Τσέλσι αρ-

νείται να αντικατασταθεί, σε αντί-

θεση με τις εντολές του 

προπονητή του…». 

L’Équipe: «Ο Κεπά αρνείται 

την αντικατάσταση πριν από τα 

πέναλτι και ο Σάρι εκρήγνυται, 

μια εκπληκτική σκηνή». 

Από την δική του μεριά, ο 

Τζον Τέρι τάχθηκε στο πλευρό 

του Σάρι: «Οταν σου ζητά ο 

προπονητής σου να γίνεις αλ-

λαγή, πρέπει να πειθαρχείς και 

να δείχνεις σεβασμό. Μετά μπο-

ρείς να συζητήσεις γι’ αυτό. Είναι 

κρίμα γιατί αυτό το συμβάν επι-

σκίασε μια καλή εμφάνιση». 

O Kεπά έκανε τα δικά του

H φωτογραφία είναι selfie, την έβγαλε ο Βάσος Μιχαηλίδης, γι’ αυτό και η φάτσα του  
είναι πρώτο τραπέζι πίστα.

Οι σωστές οδηγίες του Chris (Bungle) Gregoriou προπονητή οδήγησαν την ομάδα στη νίκη

Η ομάδα της Ομόνοιας U18 Whites όπως έπαιξε στο παιχνίδι
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Μ
ε σκορ 2-0 επικράτησε 

η Άρσεναλ της Σαου-

θάμπτον στο 

«Έμιρεϊτς» για την 27η αγωνι-

στική της Πρέμιερ Λιγκ. Λακαζέτ 

(6’) και Μχιταριάν (17) οι σκό-

ρερς για τους «κανονιέρηδες».  

 Η ομάδα του Ουνάι Έμερι 

εκμεταλλεύτηκε το ισόπαλο 0-0 

του «Ολντ Τράφορντ»ανάμεσα 

στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

και τη Λίβερπουλ και προσπέ-

ρασε τους «κόκκινους διαβό-

λους» (52 β.) φτάνοντας στους 

53 βαθμούς.  

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν 

επίσης το αήττητο εντός έδρας 

σερί των 13 πλέον αγώνων 

(σ.σ. 11 νίκες και 2 ισοπαλίες) 

ενώ οι «Άγιοι» παρέμειναν 

χωρίς εκτός έδρας νίκη απένα-

ντι στους «gunners» από το 

Νοέμβριο του 1987 και για 24ο 

διαδοχικό παιχνίδι! Στη 18η 

θέση με συγκομιδή 24 βαθμών 

παρέμεινε το συγκρότημα του 

Χάζενχουτλ. 

Το ματς 

Η αναμέτρηση «κλείδωσε» 

ουσιαστικά από πολύ νωρίς, 

αφού οι γηπεδούχοι έφτασαν 

σε προβάδισμα δύο τερμάτων 

με τη συμπλήρωση 17 λεπτών! 

Ο Λακαζέτ έστειλε την μπάλα 

στα δίχτυα με τακουνάκι, 

ύστερα από σουτ του Μχιταριάν 

εντός περιοχής. 

Το 2-0 έγραψε ο ίδιος ο Αρμέ-

νιος εκμεταλλευόμενος τη σέ-

ντρα του Ιγουόμπι και την 

ερασιτεχνική αντιμετώπιση της 

φάσης από πλευράς φιλοξε-

νούμενων. Βασικός σε όλη τη 

διάρκεια της αναμέτρησης αγω-

νίστηκε ο Σωκράτης Παπαστα-

θόπουλος. 

Οι συνθέσεις 

Άρσεναλ: Λένο, Παπασταθό-

πουλος, Μουστάφι, Λιχτστάινερ 

(56’ Λιχτστάινερ), Κολάσινατς, 

Τσάκα, Τορέιρα, Ράμσεϊ (63’ 

Οζίλ), Μχιταριάν, Ιγουόμπι (75’ 

Ομπαμεγιάνγκ), Λακαζέτ 

Σαουθάμπτον: Γκαν, Βέστε-

γκαρντ, Μπέντναρεκ, Στέφενς 

(46’ Όστιν), Τάργκετ, Βαλέρι, 

Χόιμπεργκ, Ρομέου, Γουόρντ-

Πράους, Άρμστρονγκ (46’ 

Ομπαφέμι, 65’ Ελιουνούσι), Ρέ-

ντμοντ. 

Αγνώριστη 

η Τότενχαμ 

Ήττα σοκ που ενδέχεται να 

την απομακρύνει από τις δύο 

πρώτες θέσεις της βαθμολογίας 

υπέστη η Τότεναμ στην έδρα 

της Μπέρνλι με σκορ 2-1! Παρά 

το γεγονός ότι ο Χάρι Κέιν επέ-

στρεψε μετά από περίπου ενά-

μιση και μάλιστα ισοφάρισε 

προσωρινά, τα «σπιρούνια» τι-

μωρήθηκαν για τις αμυντικές 

τους ολιγωρίες και έφυγαν με 

άδεια χέρια από το «Turf 

Moor».   

Το σκορ για τους γηπεδού-

χους άνοιξε με κεφαλιά ο Γουντ 

(57’), προκαλώντας την οργή 

του Ποτσετίνο ο οποίος θεώ-

ρησε ότι η μπάλα δεν πέρασε 

τη γραμμή. Ο Κέιν στο 65’ 

έφερε το ματς στα ίσα με 

όμορφη ατομική ενέργεια, όμως 

στο 84’ ο Μπαρνς «χτύπησε» 

με κοντινή προβολή χαρίζοντας 

τη νίκη στην ομάδα του.  

Το ματς: 

Λίγα πράγματα στο πρώτο 

ημίχρονο. Η Μπέρνλι μπήκε 

πιο δυνατά και προσπάθησε να 

χτυπήσει στις αμυντικές αδυνα-

μίες της Τότεναμ. Σταδιακά 

όμως τα «σπιρούνια» ανέβαζαν 

στροφές κι απέκτησαν τον 

έλεγχο, δίχως όμως να τον με-

τουσιώσουν σε κάποιο γκολ. Ο 

Χάρι Κέιν προσπάθησε, στην 

επιστροφή του μετά από ενά-

μιση μήνα, να κάνει τη διαφορά 

στο επιθετικό κομμάτι, όμως μια 

εξαίρεση μια καλή κεφαλιά δεν 

κατάφερε να απειλήσει. 

Η Τότεναμ είχε την κυκλοφο-

ρία της μπάλας, σπάνια δεχό-

ταν επισκέψεις στην εστία της, 

όμως παράλληλα στερούνταν 

εμπνεύσεων στη μεσοεπιθετική 

γραμμή με αποτέλεσμα να πάει 

στα αποδυτήρια δίχως προβά-

δισμα. 

Αν και στα πρώτα λεπτά του 

δευτέρου ημιχρόνου η Τότεναμ 

φαινόταν πιο κινητική, τα πάντα 

ανατράπηκαν στο 57’ όταν ο 

Γουντ με κεφαλιά έγραψε το 1-

0 και έβαλε μπροστά τους γη-

πεδούχους, προκαλώντας την 

οργή του Ποτσετίνο ο οποίος 

θεώρησε ότι η μπάλα δεν πέ-

ρασε στη γραμμή! Aμέσως ο 

Αργεντινός τεχνικός έριξε στο 

παιχνίδι τον Γιορέντε, θέλοντας 

να δώσε έναν πιο επιθετικό 

τόνο στο παιχνίδι της Τότεναμ! 

Πράγματι οι φιλοξενούμενοι αύ-

ξησαν την πίεσή τους και με τον 

Χάρι Κέιν στο 65’ έφεραν το 

ματς στα ίσα. 

Περιττό φυσικά να αναφέ-

ρουμε ότι στα επόμενα λεπτά τα 

«σπιρούνια» πρέσαραν ασφυ-

κτικά για την ανατροπή. Κάποια 

στιγμή μάλιστα το ματς λίγο 

έλειψε να τιναχτεί στον αέρα 

λόγω των σκληρών μαρκαρι-

σμάτων των δύο ομάδων, αλλά 

τέλος καλό όλα καλά. 

Το παιχνίδι απέκτησε άγρια 

ομορφιά και πάνω που η Τότε-

ναμ προσπαθούσε με μανία για 

το δεύτερο γκολ, εν τέλει ήρθε 

η… τιμωρία, με τον Μπαρνς να 

βρίσκει δίχτυα στο 84’ και να ρί-

χνει στο καναβάτσο τους φιλο-

ξενούμενους. 

Οι συνθέσεις των δύο ομά-

δων: 

Μπέρνλι: Χίτον, Μπάρντσλεϊ, 

Ταρκόφσκι, Μι, Τέιλορ, Χέντρικ 

(80’ Μπράντι), Γουέστγουντ, 

Κορκ, ΜακΝιλ (80’ Γκούντμο-

ντσον), Μπαρνς, Γουντ 

Τότεναμ: Γιορίς, Βερτόνχεν, 

Αλντερβάιρελντ, Φόιτ (76’ Λα-

μέλα), Οριέ, Σισοκό, Γουίνκς 

(62’ Γιορέντε), Ρόουζ, Έρικσεν, 

Σον (88’ Μόουρα), Κέιν. 

Έμειναν στο 

0-0 

Σε ένα «ντέρμπι» που θα το 

θυμόμαστε για τις τέσσερις ανα-

γκαστικές αλλαγές του πρώτου 

ημιχρόνου, Μάντσεστερ Γιου-

νάιτεντ και Λίβερπουλ ολοκλή-

ρωσαν την αναμέτρηση του 

«Ολντ Τράφορντ» χωρίς σκορ 

(0-0)... 

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 

δεν κατάφερε να φτάσει στην 

πολυπόθητη νίκη που θα της 

επέτρεπε να αποσπαστεί με 

διαφορά 3 βαθμών από την 

Μάντσεστερ Σίτι, η οποία διεκ-

δικεί σε λίγη ώρα το Carabao 

Cup απέναντι στην Τσέλσι. 

Οι γηπεδούχοι από την άλλη 

βρίσκονται ξανά εκτός τετρά-

δας, αφού η νίκη της Άρσεναλ 

επί της Σαουθάμπτον (2-0) τους 

επανέφερε στην πέμπτη θέση 

με απολογισμό 52 βαθμών 

έπειτα από 27 αγωνιστικές. 

Το αήττητο σερί του Σόλσκιερ 

στο πρωτάθλημα ωστόσο συ-

νεχίζεται,  με τους «κόκκινους 

διαβόλους» να μετρούν πλέον 8 

νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευ-

ταία δέκα ματς ενώ αυτό ήταν 

μόλις το δεύτερο φετινό εντός 

έδρας «clean sheet»!

Επέστρεψε στην τέταρτη θέση η Άρσεναλ

Αποτελέσματα 
Άρσεναλ-Σαουθάμπτον  . 2-0 

Μαν. Γιουν.-Λίβερπουλ  . 0-0 

Μπέρλεϋ-Τότενχαμ . . . . . 2-1 

Μπόρμουθ-Γουλβς . . . . . 1-1 

Νιούκαστλ-Χάτεσφιλτ  . . 2-0 

Λέστερ-Κρύσταλ Πάλας . 1-4 

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . .66 

 2 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 65 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 60 

 4  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 53 

 5 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .51 

 6 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 50  

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 40 

 8 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 40 

 9 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . .36 

10 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 34 

11 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 33 

12 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 32 

13 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 30 

14 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 30 

15 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 28 

16 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 27 

17 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 25 

18 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 24 

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

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . . 11

Έξαλλος με τον Μάικ Ντιν 

ήταν ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο 

οποίος μετά την ήττα της Τότε-

ναμ στην έδρα της Μπέρνλι 

πήγε και ζήτησε τα... ρέστα σε 

έντονο από τον Άγγλο διαιτητή 

στο κέντρο του αγωνιστικού 

χώρου. 

Φαίνεται πως ο Ποτσετίνο 

είχε πάρα πολύ έντονες αντιθέ-

σεις με την απόφαση του Ντιν 

να καταλογίσει κόρνερ στο 

πρώτο γκολ της Μπέρνλι... 

Ο Αργεντινός δεν δίστασε να 

πάει και να... κολλήσει το κεφάλι 

του στον Άγγλο ρέφερι, με τις 

κάμερες να καταγράφουν τις 

αντιδράσεις του στον αγωνι-

στικό χώρο, ενώ το συμβάν συ-

νεχίστηκε και στο τούνελ προς 

τα αποδυτήρια. 

Χρειάστηκε αμφότερες τις 

φορές η συνδρομή ανθρώπων 

του επιτελείου του τεχνικού των 

Spurs για να τον απομακρύ-

νουν, με τον Φιλ Μπάρντσλεϊ να 

είναι αυτός που ανέλαβε «ρόλο 

πυροσβέστη» την πρώτη φορά.

Έξαλλος με τον Μάικ Ντιν 

ο Ποτσετίνο

Προσπάθησε να τα 

μπαλώσει ο Κέπα, αλλά...

Το θέμα του Κέπα με τον 

Σάρι έχει πάρει διαστάσεις, 

ο Ιταλός κόουτς προσπάθησε 

να το κρατήσει εντός των τειχών 

δίχως να επιρρίψει ευθύνες και 

ο Ισπανός πορτιέρε έκανε και 

από την πλευρά του προσπά-

θεια να εκτονωθεί η κατάσταση, 

δίχως όμως να καταφέρνει και 

πολλά...   

Ο Κέπα αρνήθηκε να βγει αλ-

λαγή στο φινάλε της παράτασης 

του τελικού του Λιγκ Καπ όπου 

η Τσέλσι ηττήθηκε 4-3 στα πέ-

ναλτι από τη Μάντσεστερ Σίτι 

και απώλεσε ακόμα έναν στόχο 

μετά τον αποκλεισμό από το 

Κύπελλο.  

Η αντίδραση του Σάρι στον 

πάγκο και η οργή του τη στιγμή 

που αντιλήφθηκε ότι η αλλαγή 

δεν θα γινόταν και ο Καμπα-

γέρο δεν θα περνούσε για τα 

πέναλτι, επειδή... έτσι το απο-

φάσισε ο Κέπα που δεν ήθελε 

να βγει, κάθε άλλο παρά παρε-

ξήγηση φανερώνει, με τον τερ-

ματοφύλακα να δηλώνει: 

«Είμαι αναστατωμένος και 

λυπημένος που δεν πήραμε τον 

τίτλο, παλέψαμε σαν ομάδα 

μέχρι το τέλος. Θα ήθελα να δι-

ευκρινίσω και ορισμένα πρά-

γματα για την κατάσταση που 

δημιουργήθηκε. Δεν ήταν πρό-

θεσή μου να μην υπακούσω 

στις εντολές του προπονητή 

μου και νομίζω πάνω στην 

ένταση της στιγμής δημιουργή-

θηκε μια μεγάλη παρεξήγηση. 

Ο προπονητής πίστευε ότι 

δεν μπορούσα να συνεχίσω 

στο παιχνίδι και εγώ ήμουν 

καλά για να παίξω και στα πέ-

ναλτι και να βοηθήσω την 

ομάδα μου. Μέχρι και οι γιατροί 

είχαν επιστρέψει στον πάγκο 

για να μεταφέρουν στον προ-

πονητή ότι ήμουν καλά. 

Καταλαβαίνω ότι διαστρε-

βλώθηκε η κατάσταση αλλά σέ-

βομαι απόλυτα τον προπονητή 

και την δύναμη που έχει στην 

ομάδα». 
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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. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

3 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία οργανώνει δείπνο προς τιμή 

του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

Britannia Road, London N12 9RU στις 7.30μμ. Τιμή £30.Για προ-

κρατήσεις τηλεφωνείστε: 020 8445 9999 / 07956 849 094. 

3 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών οργανώνει γεύμα των Συνταξιούχων 

Αχνιωτών, στο Κοινοτικό Κέντρο Wood Green. Η είσοδος δωρεάν 

για τους Αχνιώτες συνταξιούχους και £20 για τους μη. Θα γίνει κλή-

ρωση λαχείου. Τηλ. 020 8723 1925 / 020 8650 1099. 

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. 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών (Corner of Wightman 

Road, Harringay) διοργανώνει καρναβαλίστικο χορό με φαγητό και 

ζωντανή μουσική. Ορχήστρα «Οι πρόσφυγες», στις 7.00μμ. Βρα-

βεύεται η καλύτερη μεταμφίεση. Είσοδος £25. Τηλ. 0740 440 3597. 

14 Μαρτίου (Πέμπτη) 

• Για την προσπάθεια Διευρυμένης Συμμετοχής στην πρωτοβουλία 

όλων των Κυπρίων για ορθή λύση του Κυπριακού, όπως αποφασί-

σθηκε πρόσφατα στο Hackney, συγκαλείται πλατιά συνάντηση στις 

7.15μμ στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green.  Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

17 Μαρτίου (Κυριακή) 

• 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. 

17 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β. Κα-

λείται στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ στις 3.00 

μμ. Θα συζητηθούν η Έκθεση Δράσης και Οικονομικών, Διάφορες 

προτάσεις και ψηφίσματα και θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή. 

21 Μαρτίου (Πέμπτη) 

• Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β. με θέμα: 

«Τα γραφικά συστήματα στην αρχαία Κύπρο. Ομιλήτρια ειδική επι-

στήμονας Χριστίνα Ιωάννου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia 

Road, London N12 9RU στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 9999. 

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 

• Προς τιμή του ELVIS  οργανώνεται εκδήλωση από τον Γιώργο 

Ηλία, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ 

στις 7.30μμ μέχρι τις 2.00πμ. Εισιτήρια £25 με 3 course φαγητό. 

Για θέσεις τηλ. 020 8881 2329. 

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. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

18 Απριλίου (Πέμπτη) 
• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Η.Β με θέμα: «Επιτυχημένοι 

Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς στην Αμερική». Εισηγήτρια η 

καθηγήτρια Μαρία Γεωργιάδου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Bri-

tannia Road, London N12 9RU στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070.

Antonis Antoniades

Η σκέψη πάλιν σήμερα, γυρίζει χρόνια πίσω, 

μ’ ευλάβεια και σεβασμό, του Μαχαιρά Σταυραετό, 

θέλω να τον υμνήσω! 

Δεν είμαι μόνος μου εγώ, είστε και σεις μαζί μου, 

τη σκέψη σας και θύμηση, το σέβος σας κι εκτίμηση, 

τη βλέπω απέναντί μου! 

Τιμούμε, μνημονεύουμε, άξια παλληκάρια, 

αυτούς που έδωσαν ζωή, που’χανε θάρρος-τόλμη και πυγμή, 

της Κύπρου μας βλαστάρια! 

Ήρωες, θυσιάστηκαν, για μας, για την πατρίδα, 

Ελευθερία-Ανθρωπιά, τον λυτρωμό απ’ την σκλαβιά, 

με όραμα κι ελπίδα, 

στη γη που γεννηθήκαμε, ελεύθεροι να ζούμε 

χωρίς δεσμά και πειρατές τους βάρβαρους καταχτητές, 

το μέλλον να χαρούμε! 

Ηρωϊκέ Γρηγόριε, του Αυξεντίου γένος, 

θαυμάζω την παλληκαριά, αγωνιστή για Λευτεριά, 

και της καρδιάς σου σθένος! 

Κλίνω το γόνυ, προσκυνώ, μ’ αθάνατα λουλούδια, 

αυτά που δεν εκάησαν ξανάνθισαν και θέριεψαν, 

και γίνανε τραγούδια! 

Απ΄τες καμένες, δάφνες-μερσινιές, τα πεύκα και τους θάμνους, 

στεφάνια εμπλεχτήκανε, θούρια γραφτήκανε, 

στους ουρανούς και κάμπους! 

Γίνανε ύμνοι, εγκώμια, γέμισαν τα βουνά μας, 

θυσία σου έγινε φωτιά, ο θάνατός σου πυρκαγιά, 

σπίθα και φλόγα της καρδιάς, δείχνεις τον δρόμο Λευτεριάς, 

στη θάλασσα και τη στεριά, σε μάς και στα παιδιά μας! 

Έχεις τη μνήμη αιώνια, ψυχή αναπαυμένη, 

σε όλο τον Ελληνισμό, επίγειο κόσμο και Θεό, 

μύρια τιμημένη, σε γενεές των γενεών, 

για πάντα δοξασμένη!!! 

24.02.2019 

Στον Γρηγόρη Αυξεντίου
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Στο χωρισμό μας πόνεσα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Στο χωρισμό μας πόνεσα, ως της καρδιάς τα βάθη 

και το δικό μου ποίημα μιλά για την αγάπη. 

Έχει στο στίχο έναν καημό και της καρδιάς τα βάθη. 

και εγώ το λέω με χαρά και όχι με απάτη. 

Να χαίρεσαι και να μην πονάς και να συνεχίζεις με χαρά. 

Ο χωρισμός είναι σκληρός και το καταλαβαίνω 

και αν έχω πληγωμένη την καρδιά εν να το ρίξω έξω. 

Στα δάκρυα του χωρισμού πνίγηκα η καημένη, 

δεν θα ξεχάσω τον χωρισμό μα θα είμαι πληγωμένη. 

Στο χωρισμό μας πόνεσα, μα όλα εδώ θα μείνουν.  

Κάνε καλό βρε άνθρωπε και οι καημοί να σβήνουν. 

Από τον κόσμο η αδικία να λείψει παντοτινά 

και ο χωρισμός να σβήσει από τον κάθε ένα τέτοια συμφορά. 

Και η αγάπη να υπάρξει, μα το είχα πει κι άλλη φορά.
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Το Μικρό Ψάρι (2014)  

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:00 Δραματική 

ταινία με τους Β. Μουρίκη, Β. Παπαδοπούλου κ.ά. 

Ο Στράτος δουλεύει νυχτερινός 

σε ένα αρτοποιείο ενώ παράλ-

ληλα είναι επαγγελματίας δο-

λοφόνος και εκτελεί συμβόλαια 

θανάτου. Με τα λεφτά που ει-

σπράττει οργανώνει την από-

δραση του Λεωνίδα από τη φυ-

λακή, θέλοντας να ξοφλήσει το χρέος του προς τον 

άνθρωπο στον οποίο χρωστά τη ζωή του.  

Επιχείρηση Απόλλων (1986)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Κοινωνική ταινία 

με τους Th. Fritsch, Έ. Ναθαναήλ κ.ά. Ένας πρίγκι-

πας από μια χώρα του Βορρά «δεν αφήνει» μια ξε-

ναγό να κάνει τη δουλειά της, σε ένα σύγχρονο πα-

ραμύθι  

Ταμτάκο Προχώρα 
Καθάρισε την Χώρα (1985)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:00 Κωμωδία με 

τους Μ. Μόσιο, Π. Γκιωνάκη κ.ά. Άλλη μια συνέχεια 

της θρυλικής «Δυναστείας» του Ταμτάκου των 80s. 

Σε αυτή την περιπέτεια του γνωστού γύφτου, ο Ταμ-

τάκος, βράχος ηθικής, μπλέκει σε μια ιστορία ίντρι-

γκας και διαφθοράς και προσπαθεί να παραμείνει 

καθαρός.  

Μια Θάλασσα Μακριά (2003)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:25 Αισθηματική ταινία 

με τους Τ. Ουλιέβα, Ά. Σακελλαρίου κ.ά. Η Ελένη 

εγκατέλειψε την Κάρπαθο στα 17 της. Είκοσι χρόνια 

αργότερα ζει με τον άνδρα και τα παιδιά της στο 

Los Angeles. Η φροντίδα των παιδιών και του ελ-

ληνικού εστιατορίου της οικογένειάς της, είναι οι κα-

θημερινές της ασχολίες. Ένα αναπάντεχο γεγονός 

ανατρέπει τα πάντα. Ο εφηβικός έρωτας της Ελένης, 

ο Άρης, έρχεται στην Αμερική για να την βρει.  

Δικτάτωρ Καλεί Θανάση (1973)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:50 Κωμωδία με τους 

Θ. Βέγγο, Κλ. Σκουλούδη κ.ά. Ένας φιλόδοξος φω-

τογράφος, που προσπαθεί να πιάσει δουλειά σε 

κάποιο περιοδικό αλλά συνεχώς του κλείνουν την 

πόρτα, κατορθώνει όχι απλώς να φωτογραφίσει 

έναν ετοιμοθάνατο εξόριστο δικτάτορα, αλλά να πά-

ρει από αυτόν και τον κωδικό του τραπεζικού λογα-

ριασμού του στην Ελβετία. Βρίσκεται λοιπόν κυνη-

γημένος τόσο από τα παιδιά του δικτάτορα, όσο 

και από μια επικίνδυνη συμμορία.  
Ένα Τανκς στο Κρεβάτι μου (1974)  

KYΡIAKH 3 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:25 Αισθηματική κωμω-

δία με τους Κ. Βουτσά, Ε. Μαυρομμάτη κ.ά. Η ιστο-

ρία του Κώστα, που έχει ψιλικατζίδικο και ζει με τη 

μητέρα και το μικρότερο αδελφό του, από τις πα-

ραμονές του πραξι-

κοπήματος έως και 

τη μεταπολίτευση. 

Κωμικοτραγικές πε-

ριπέτειες με τον Κώ-

στα να κρεμάει και 

να ξεκρεμάει στο ψιλικατζίδικο τις φωτογραφίες του 

βασιλιά, του Ζωιτάκη, του Παπαδόπουλου, του 

Ιωαννίδη κλπ., ενώ γύρω του ξεκινάει η αντίσταση 

κατά της Χούντας.  
Το Ταξίδι (1962)  

KYΡIAKH 3 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:55 Ερωτικό Δράμα με 

τους Α. Βουγιουκλάκη, Νίκο Κούρκουλο κ.ά. Η Μα-

ρίνα, ζει σε μια φτωχογειτονιά του Πειραιά με τη 

μητέρα και την αδελφή της, ώσπου συναντά τον 

Στέφανο, χωρισμένο χωρίς διαζύγιο, και ερωτεύο-

νται. Η πρώην γυναίκα του όμως αποφασίζει να 

τους διαλύσει.  

Αχτύπητα Καμάκια (1983)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με τους 

Α. Τζανετάκο, Α. Παπαδόπουλο κ.ά. Σκάβοντας 

στον κήπο της έπαυλης τους, κάποιοι φίλοι βρί-

σκουν ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο είναι κά-

τοχοι μιας μεγάλης κτηματικής περιουσίας στην Κύ-

προ και ξεκινούν να την διεκδικήσουν.   

Έλα Μονή στον Τόπο σου (2006)  

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  Κωμωδία με τους Στ. 

Τζελέπη, Τ. Σπινέλη κ.ά. Σε ένα 

μοναστήρι καλογριών, απο λά-

θος της Αρχιεπισκοπής και του 

Υπουργείου, διορίζεται αντί για 

ηγουμένη, ένας ηγούμενος. 

Σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, ο Υπουργός αποφα-

σίζει να πάρει την Μοναστηριακή περιουσία. Οι κα-

λόγριες αποφασίζουν να του αλλάξουν γνώμη...  

Χαρούμενο Ξεκίνημα (1954)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με τους 

Ν. Ρίζο, Χρ. Τσαγανέα κ.ά Τρεις φίλοι στην προ-

σπάθειά τους να εξοικονομήσουν το ενοίκιό τους, 

θα δοκιμάσουν την τύχη τους ως διαφημιστές του 

ραδιοφώνου και θα βρεθούν αντίπαλοι με τρεις νε-

αρές που κι’αυτές ξεκινούν την ίδια καριέρα. Ο αντα-

γωνισμός θα είναι αμείλικτος, όταν οι άντρες θα 

αναλάβουν την προώθηση του ρυζιού «Διαμάντι», 

ενώ οι γυναίκες την προώθηση του ρυζιού «Αφρό».

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 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Λύκειο 

Ελληνίδων Ξάνθης 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Μικρό Ψάρι  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με την  

Δήμητρα Νικητάκη. 
21:40 Ελληνική Ταινία: Επιχείρηση 

«Απόλλων» 
23:00 Ελληνική Ταινία: Ταμτάκο, 

Προχώρα Καθάρισε την Χώρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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: 
Εγκαίνια του ανανεωμένου 
Εστιατορίου «ΜΕΖΟΠΟΛΗ» 

20:25 Ελληνική Ταινία: Μια Θάλασσα 
Μακριά 

21:50 Ελληνική Ταινία: Δικτάτωρ Καλεί 
Θανάση  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ  
11:00 LIVE COMMUNITY FOOT-

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

18:00 Ειδήσεις 
19:30 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Συζήτηση στην κυπριακή πρε-
σβεία με θέμα: ''Multifaith & Mul-
ticulturalism in Education: Per-
spectives & Challenges''. 

20:10 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή 

21:25 Ελληνική Ταινία: Ένα Τανκς στο 
Κρεβάτι μου 

22:55 Ελληνική Ταινία: Το Ταξίδι  

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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: Αχτύπητα 
Καμάκια 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 
Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-
λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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: Έλα Μονή στον 

Τόπο σου 
22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο πο-

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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: Χαρούμενο 

Ξεκίνημα 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση προς τιμήν της 
Εορτής των Τριών Ιεραρχών 
στο Hellenic Centre.

ΠΕΜΠΤΗ 28/2  
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 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3  
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 2/3  
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 Σκετς «Ο Μεγιστάνας» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3  
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 Σκετς «Ο Μεγιστάνας» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3  
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 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 5/3  
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) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/3  
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



20      | Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

 

 
 

1982.T.EST

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ine FestivalCypriot W

 

 
 

 

 
 

.l
o

u
is

lo
iz

o
u

.d
e

si
g

n
L

o
u

is
L

o
iz

o
u

w
w

w
D

e
si

g
n

e
d

 b
y

 

 
 

 

 
 

ondon N9 0AL

61 Meridian W

alley Athlee VL

& Business Ex
ineCypriot W

 

 
 

AR

ayW

let ics Centre

xpo 2019
 Festival

 

 
 

 

 
 

 

 
 

est@CyWineF @CyWi

 

 
 

CyW@cywinefestestineF

 

 
 

estWineF



E
arlier this month foreign 

minister Nicos Christo-

doulides sent a letter to 

his UK counterpart Jeremy 

Hunt, assuring him that the 

rights of British expats in         

Cyprus would be honoured in 

the event of an ‘orderly’, or 

agreed Brexit. 

At the same time, however, the 

British parliament has rejected 

the withdrawal agreement bro-

kered by Theresa May and the 

EU, leaving matters in a state of 

flux while the March 29 deadline 

for the UK to leave the EU fast 

approaches. 

May is seeking further conces-

sions in the hope of winning the 

support of lawmakers before      

putting it to another vote in parlia-

ment. If she fails, she will have to 

decide whether to delay Brexit.  

Despite Christodoulides’        

missive, as well as subsequent 

updates from the British High 

Commission, these communiques 

have perhaps raised more ques-

tions than answers. 

In his letter, the foreign minister 

said Cyprus was preparing in 

close cooperation with the EU 

and other member states for all 

outcomes, including that of a        

no-deal exit. 

In case of a hard Brexit, he 

added, “Cyprus stands ready to 

ensure that those British citizens 

residing in Cyprus presently, and 

until 29 March 2019, will be able 

to continue residing and enjoying 

the same rights as provided for in 

the withdrawal agreement.” 

But the big unknown is what 

happens to those who want to 

move to Cyprus after March 29.  

A spokesperson for the High 

Commission said: “Securing a 

deal remains the Government’s 

top priority. A majority of MPs 

have said they would support a 

deal with changes to the back-

stop. The Withdrawal Agreement 

provides citizens with the cer-

tainty they need about their rights 

going forward. It means over 

three million EU citizens in the 

UK and nearly one million UK  

nationals in the EU can continue 

living their lives broadly as they 

do now. We have also reached 

similar citizens’ rights agree-

ments with the EEA EFTA States 

and Switzerland.” 

According to the High Com-

mission, an agreed exit provides 

for the necessary implementation 

period from March 30, 2019 until 

December 31, 2020, during which 

the UK and the EU will negotiate 

on their future partnership and  

citizens will have the opportunity 

to regularise their status. 

“In practical terms, what this 

means for British nationals in the 

Republic of Cyprus is – as we 

have always said – they need to 

regularise their status on the         

island by applying for either an 

MEU1 or MEU3.” 

There are essentially three      

residency statuses that British    

expats are entitled to: MEU1 (reg-

istration for residents that want to 

live in Cyprus for more than three 

months); MEU3 (residents who 

have lived in Cyprus for more 

than five years); and citizenship  

(residents who lived in Cyprus for 

more than seven years). 

An estimated 70,000 British 

expats currently live on the            

island, although this includes a 

number of ‘swallows’ – people 

who come and go. 

The High Commission said 

that, in an agreed exit of the UK 

from the EU, British nationals will 

have the right to move to Cyprus 

until 31 December 2020 and will 

be able to secure and settle their 

residency status when they com-

plete the necessary paperwork 

and meet the conditions. 

“What happens from 2021 will 

be subject of the future relation-

ship between the UK and the EU. 

In a no deal exit of the UK from 

the EU, British citizens will be 

considered third-country nationals 

in Cyprus. However, this is one of 

the issues that we are working on 

with EU and Cypriot authorities in 

order to get clarity on how Britons 

who want to move from the UK to 

Cyprus after March 29 retain the 

right to do so.” 

Another question is, on what 

basis did Christodoulides give the 

aforesaid assurances to the      

British Foreign Secretary, when 

presumably Cyprus cannot act by 

itself in this regard? Did Cyprus 

not need the agreement of the 

rest of the EU member states? 

The short answer is that, when 

it comes to matters impacting the 

daily lives of EU citizens, there’s 

an understanding in Brussels that 

during this uncertain period some 

leeway would be granted to indi-

vidual countries to work out bila-

teral arrangements with the UK. 

Christodoulides’ missive to 

Hunt was in fact a response to a 

letter addressed to the Cypriot 

government days earlier, where 

London assured Nicosia it would 

keep in place the rights of Cypriot 

nationals residing and working in 

the UK.  

It turns out that, to date,        

Britain has struck such bilateral 

understandings with 24 EU 

member states. Cyprus was the 

latest country to exchange 

pledges with the UK. These bi-

lateral assurances are statements 

of intent, not legally binding.      

Nevertheless, as things stand, 

Cyprus fully intends to indefinitely 

keep intact the rights of UK na-

tionals already on the island, be it 

under an agreed or no-deal Brexit. 

Citizens’ rights include resi-

dency, healthcare, driving, buying 

property, voting, receiving pen-

sions, getting married and so forth. 

In the event of a no-deal Brexit, 

UK nationals with no legal status 

in Cyprus will be considered third-

country nationals as of March 30. 

UK nationals visiting the island 

after that will be allowed to stay 

here for three months, without a 

visa. The visa waiver will remain 

in place indefinitely under all       

circumstances. Should UK           

nationals wish to stay longer – to 

live or work – they would have to 

secure the necessary permits as 

third-country nationals do.

T
he present phase of the Cyprus problem is very difficult, 

President of the Republic Nicos Anastasiades has said, 

adding that he and Mustafa Akinci, the Turkish Cypriot 

leader, have agreed “to do our utmost with a view to formulate 

such terms of reference that would allow us to enter into a      

creative and effective dialogue.” 

Anastasiades and Akinci met Tuesday at the residence of the UN 

Secretary-General Special Representative in Cyprus. 

“The meeting took place in a friendly and positive climate,”        

Anastasiades told the press after the meeting, adding that this does 

not mean there was a convergence of views. 

Noting that he discussed with Akinci the issue concerning the 

terms of reference with a view to resume a creative dialogue,         

Anastasiades said the issue is insisting on principles. “We said that 

the issue of security, including guarantees, intervention rights and 

the presence of troops cannot be overlooked,” the President said. 

“Allow me to be neither optimistic nor pessimistic. We are going 

through a very difficult phase. We agreed to do our utmost with a 

view to formulate such terms of reference that would enable us to 

enter into a creative and effective dialogue,” the President said. 

He also said that he raised “the issue concerning actions by the 

occupying regime that contaminate the climate in general, such as 

the violation of the (Cyprus) exclusive economic zone, Strovilia, 

Denia and we discussed extensively on my proposal for decentral-

ized powers...I’ve outlined my views concerning decentralization of 

competencies so that the Turkish Cypriot positive vote would be  

exercised where the rights of the Turkish Cypriots are possibly 

harmed but not on all issues,” he said. 

Anastasiades added that “Akinci did not reject the discussion but 

insisted that even with decentralization the Turkish Cypriot community 

should retain the right of a positive vote on every decision.” 

Asked whether we have reached a dead end, Anastasiades said 

they agreed on further discussion of the issue concerning decen-

tralization but not on the issue of the demand for positive vote. 

He added that they also discussed confidence building meas-

ures. These are a series of measures which could improve the         

climate, could give another dimension to measures that have been 

agreed and have been exhausted and other will be further          

examined in a new informal meeting if necessary. 

This, he went on to say, “does not mean that a substantive dia-

logue will recommence, not that we do not want to, but because 

the preconditions for the time being are not in place for a further 

discussion on my view (on decentralization).” 

Anastasiades expressed hope that Akinci, “after examining what 

I conveyed, will realize that we cannot be led to a creative dialogue 

if he insists that the Turkish Cypriot community should have the 

decisive role in the decision-making.”
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Cyprus scrambles as     
Brexit deadline nears

We are going through 
a difficult phase, 
President says 



L
abour has announced it will 

back a second referendum 

on Britain's EU exit to prevent 

a “damaging Tory Brexit being 

forced on the country.” 

Jeremy Corbyn told a meeting 

of Labour MPs that the party will 

support or put forward an amend-

ment in favour of a public vote in 

order to avoid such a scenario. 

“The prime minister is recklessly 

running down the clock, in an      

attempt to force MPs to choose 

between her botched deal and a 

disastrous no-deal,” he told them.  

“We cannot and will not accept.” 

Mr Corbyn added: “One way or 

another, we will do everything in 

our power to prevent no-deal and 

oppose a damaging Tory Brexit 

based on Theresa May's over-

whelmingly rejected deal. 

“That's why, in line with our con-

ference policy, we are committed 

to also putting forward or support-

ing an amendment in favour of a 

public vote to prevent a damaging 

Tory Brexit being forced on the 

country.” 

Campaigners have welcomed 

the news, although Mr Corbyn did 

not say what options would be on 

the ballot paper in such a public 

vote. 

Supporters of a second refer-

endum welcomed the shift, with 

the Labour leader immediately 

coming under pressure to include 

an option to remain in the EU on 

the ballot paper. 

A Labour source said: “We've 

said in the past that if there were 

another referendum that remain 

would need to be on the ballot 

paper. How we progress in the 

attempt to stop a damaging Tory 

Brexit deal and to prevent a          

no-deal outcome, that's a matter 

that will have to be dealt with at 

the time and we don't know when 

the opportunity will arise.” 

It comes after Theresa May  

admitted she will not get a revised 

Brexit deal in time for MPs to hold 

a “meaningful vote” on it this week. 

Instead, MPs will again get the 

chance to table amendments and 

try to alter the future course of 

Brexit, including attempts to        

extend Article 50 and rule out 

leaving without a deal. 

Labour will put forward its            

alternative Brexit plan for MPs to 

vote on, as well as backing an 

amendment from Labour's Yvette 

Cooper and Tory MP Oliver         

Letwin aimed at stopping Britain 

leaving without a deal. 

Shadow Brexit secretary Sir 

Keir Starmer said if Labour's 

amendment is rejected the party 

would then “deliver on the pro-

mise we made at our annual      

conference and support a public 

vote”. 

His shadow cabinet colleague, 

Angela Rayner, tweeted: “The 

prime minister is acting reckless 

and we cannot sit by and allow 

that to happen. I don't want to be 

in this position but the PM just 

won't listen to reason. She's        

running down the clock & it has 

to stop #Brexit #PeoplesVote.” 

Labour MP Peter Kyle said as 

he left the parliamentary Labour 

Party meeting: “There's no turning 

back for Jeremy now.” 

The move is a significant shift 

in position for the Labour leader, 

who has been under pressure to 

back a second referendum for 

months. 

Liberal Democrat leader Sir 

Vince Cable said his party would 

“work with Labour and others to 

secure a People's Vote with an 

option to remain”. 

Labour MP David Lammy, a 

backer of the People's Vote       

campaign, said: “Jeremy Corbyn 

is today taking the first step to       

reunite our party by showing he 

is listening to our voters and 

members on this, the biggest 

issue of our time.” 
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Labour announces backing for a 
second Brexit referendum

AKEL in Britain on the 

latest developments in 

the Labour party

T
he District Committee 

(DC) of AKEL in Britain at 

its meeting on Monday 

25 February 2019 was updated 

on the current political situation 

in Britain and the new state of 

affairs in the Houses of Parlia-

ment. 

After a serious discussion 

and taking into account the 

strong dissatisfaction which      

exists in our community in       

relation to the political events 

of last week and the possible 

effect on the Cyprus problem 

the DC agreed on the following 

statement. 

1. AKEL in Britain expresses 

its full respect for and dedica-

tion to democracy and demo-

cratic processes as expressed 

through popular elections. 

2. We express our disappoint-

ment with the withdrawal / 

break-away of Members of  

Parliament from the Labour 

Party's numerical parliamentary 

force. Their actions contribute 

to the weakening of the progres-

sive forces which today can 

bring about the change of the 

current Conservative govern-

ment something which the coun-

try desperately needs.  

3. We firmly believe that the 

democratic and principled thing 

to do is for the break-away 

Members of Parliament to      

resign their seats and facilitate 

by - elections in their constitu-

encies.  

4. We hope and we will       

demand from the Members of 

Parliament who left their politi-

cal Party and who worked and 

contributed for the solution and 

reunification of Cyprus on the 

basis of the United Nations      

resolutions and High-Level 

agreements for a Bizonal, Bi-

communal Federation that they 

will continue to do so from their 

new position. 

5. We express our support to 

the Labour Party and its leader 

Jeremy Corbyn in their efforts 

to preserve unity in their party 

and the wider working class 

movement so that they bring 

about the progressive change 

that the people are crying out 

for.  
 

The District Committee of 
AKEL in Britain

Medical cannabis legalised 
in Cyprus
C

ypriot legislators on       

Friday voted to approve 

the cultivation and use 

of medical cannabis, joining a 

growing trend among other      

European Union nations. 

An amendment to the coun-

try's Drugs and Psychotropic 

Substances law introduces pro-

visions allowing the import of 

cannabis seeds and plants for 

cultivation for medical purposes. 

According to the law, licenses 

will be given to three producers 

during the first 15 years, as the 

authorities aim to attract firms 

with an international track 

record and prevent the product 

ending up on the black market. 

Medicinal cannabis will be      

allowed on prescription to          

patients suffering from chronic 

painful conditions, including 

those associated with cancer, 

HIV, rheumatism and glaucoma. 

Officials have estimated        

that Cyprus could see medicinal 

cannabis worth 180 million 

euros being produced every 

year, offering a boost for state 

coffers. 

The Cyprus Green Party      

welcomed the move Friday with 

a statement saying: “We hope 

that the process will be launched 

immediately for hundreds of  

patients seeking an alternative, 

non-chemical way to manage 

their health problems.” 

“Although we had proposed 

many more improvements to 

this legislation, we believe that 

the road to medical cannabis 

has opened in Cyprus,” it 

added. 

Over a dozen EU countries 

have authorised the use of 

medical cannabis. 

Greece in November issued 

its first licenses for the cultiva-

tion and processing of medical 

cannabis.

P
resident Nicos Anastasi-

ades is to visit London 

next week as a guest of 

the royal family, government 

spokesman Prodromos Prodro-

mou announced yesterday. 

Speaking to reporters at        

the presidential palace, the 

spokesman said the President 

would travel on March 3 as a 

guest of the royal family to          

attend an event organised by 

Buckingham Palace as part      

the Commonwealth entitled 

‘Celebration for Cyprus’. 

This event will be held at the 

London palace.  

Outside of a special    

ceremony, it will include an      

exhibition of archaeological      

objects from Cyprus and old 

original maps of Cyprus. 

Anastasiades will give a 

speech at the ceremony. 

In addition to meeting    

Queen Elizabeth, the president 

will meet separately with Prince 

Charles as a future head of the 

Commonwealth, and the Duke 

of Cambridge, and also with 

British Prime Minister Theresa 

May. 

Anastasiades to visit 
London as royal guest
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C
hocolate Moments pro-

duce luxury artisan 

chocolates, inspired by 

the unique flavours of Cyprus. 

The company launched last 

year at the Cypriot Wine Festi-

val where their signature tahini 

brownies went down a treat, 

and they have since been 

shortlisted for 2 categories in 

the FreeFrom Awards: ‘Teatime’ 

and ‘Best product from a start 

up’.  

Company founder Maria       

Antoniou told Parikiaki:  “We 

are very proud of this and hope 

it will bring much needed atten-

tion to Cypriot flavours. We       

believe chocolate should be of 

the highest quality, it should be 

savoured and enhanced not 

with colourings and flavours but 

with unusual ganaches and 

crunchy ingredients to add       

texture. Wish us luck!!” 

Chocolate Moments recently 

won the Small Business    

Sunday award founded by      

fellow Cypriot Theo Paphitis. 

The FreeFrom Food Awards, 

now in their 12th successful 

year, are the industry’s only 

award for ‘freefrom food’ –

 gluten-free, dairy-free, nut-free, 

soya-free etc. 

The winners of the 2019 

FreeFrom Food Awards will be 

announced and presented with 

their certificates at an invitation-

only party in central London on 

March 20th.

Chocolate Moments 
shortlisted for a  
FreeFrom award!

Lunchtime Concert with the 
Oxford Philharmonic Orchestra

A
 hugely successful lunch-

time concert took place 

on Tuesday 19 February 

at the historic St Martin-in-the-

Fields, in the heart of London, 

with the Oxford Philharmonic 

Orchestra, under the auspices 

of the High Commissioner of 

Cyprus in the UK, Mr. Euripides 

L. Evriviades.  

The concert, which was orga-

nised by the Cultural Section of 

the Cyprus High Commission 

and sponsored by the Cultural 

Services of the Cyprus Ministry 

of Education and Culture, was 

Cyprus’ second participation   in 

the Embassy and Cultural     In-

stitute Series at St. Martin in the 

Fields. 

In his opening speech,          

Cyprus High Commissioner,  

Mr. Evriviades, praised the dia-

chronic and ecumenical value 

of music as an international 

form of spiritual communication, 

a common language between 

people of different national,      

social and cultural identity.  

Referencing famous quotes 

from Plato, Shakespeare and 

Mozart, Mr Evriviades high-

lighted the soft yet solid power 

of culture as an agent of dia-

logue and exchange that builds 

bridges and enforces solidarity 

and peace.  

Mr. Evriviades thanked Dr   

Papadopoulos, founder and        

director of the Oxford Philhar-

monic, for kindly accepting        

the invitation, British Cypriot      

soprano Katerina Mina for her 

participation in the concert, the 

management of St. Martin-in-

the-Fields for their gracious  

hospitality, the Cyprus Minister 

of Education and Culture as well 

as the Director of the Cyprus 

Cultural Services for their gene-

rous support, and, finally, the 

staff of the High Commission for 

their hard work, and especially 

Dr Marios Psaras, Cultural 

Counsellor, who was the event’s 

main producer and coordinator.  

Dozens of ambassadors,      

diplomats, parliamentarians,       

directors and representatives of 

cultural and charity organisa-

tions, distinguished academics 

and members of the Cypriot and 

Greek communities of London 

honoured the musical tribute to 

Cyprus with their presence at a 

crowded St Martin-in-the-Fields.  

The enthusiastic audience  

enjoyed a high quality and 

especially curated programme, 

which included the unique 

"Overture to La Reine de 

Chypre” by French composer 

Fromental Halevy, Cypriot     

composer Georgios Andreou’s 

“Salamina” from his symphony 

“Imerologio Katastromatos”, and 

Mozart’s popular piano concert 

No. 27, K. 595.  

For more information and 

photos from the event, please 

visit www.culturalchc.co.uk or 

follow @culturalchcuk on Face-

book, Twitter and Instagram.  

 

Photo: Alexios Gennaris

L
ike many other minorities in the UK, the 

Greek Cypriot diaspora has established 

a well-developed network of after-hours 

schools that complement the education young 

members of the community receive in          

mainstream schools.  

Complementary schools, known in the   

community as Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία 

(Elliniká Parikiaká Scholeía), have as their 

main aim to teach Greek as a heritage              

language and to use it to transmit core aspects 

of Greek and Greek Cypriot culture to their 

pupils – most notably, Greek Orthodox religion, 

Greek and Greek Cypriot history, literature 

and dance. They, therefore, have a central 

role to play in shaping and nurturing the         

community’s cultural and linguistic identity.          

A number of studies, however, indicate that 

the use of Greek (encompassing both Cypriot 

Greek and Standard Greek) is in decline 

among British-born Greek Cypriots as younger 

generations increasingly prefer to speak         

English even when communicating with other 

people with a Greek Cypriot background – a 

finding that calls for a rethink of the language 

provision that is offered in Greek complemen-

tary schools.  

In this talk, at the Hellenic Centre on Thurs-

day 21 March at 7pm, Petros Karatsareas will 

discuss possible directions of such a reassess-

ment. He will focus on the value attached to 

the Cypriot Greek dialect by Greek comple-

mentary schools and argue in favour of its 

thoughtful integration in the teaching and 

learning offered to pupils. Such a pedagogical 

policy would recognise that Cypriot Greek is 

an indispensable part of the pupils’ linguistic 

repertoires and of their transnational identities. 

It would also harness the knowledge that         

pupils have of the dialect as a valuable resource 

in achieving literacy in Greek as a whole, thus 

helping complementary schools fulfil their      

mission as key transmitters of the cultural       

heritage of the Greek Cypriot diaspora. 

Petros Karatsareas is a Lecturer in English 

Language and Linguistics at the University of 

Westminster. He holds a Ptychion in Greek 

Philology from the University of Athens, an 

M.Phil. in Linguistics from the University of 

Cambridge and a PhD in Linguistics also from 

the University of Cambridge. He is currently 

specialising on multilingualism focusing on  

the languages of the UK’s minority ethnic   

communities.  

He explores the factors that play a role in 

intergenerational transmission and mainte-

nance, looking specifically at ideologies of 

monolingualism, attitudes towards multilingual-

ism, and attitudes towards non-prestigious 

forms of language. He is also interested in 

community language teaching and learning 

looking at how community languages are 

taught in complementary schools and the role 

these schools play in language maintenance 

and ideology. He addresses these issues 

based on my research on London’s Greek 

Cypriot diaspora. He is also actively involved 

in a range of public engagement activities   

raising awareness about the value of non-

standard linguistic varieties and about the      

contribution of the Greek Cypriot community 

to London’s multicultural and multilingual char-

acter. His research has received the financial 

support of the British Academy, the Lever-

hulme Trust and the Arts and Humanities Re-

search Council (through the Cross-Language 

Dynamics: Reshaping Community consortium 

of the Open World Research Initiative). 

Rethinking language education in the UK’s 
Greek Cypriot diaspora

C
liffs of Freedom is a            

romantic historical drama 

starring Tania Raymonde 

(Lost, Goliath), Jan Uddin   

(EastEnders, Lies We Tell), 
Raza Jaffrey (Homeland, Lost 
in Space), Broadway legend 

Patti LuPone (Evita) and 

Academy Award® winner Chris-

topher Plummer (The Sound of 
Music, Beginners, The Last 
Station), set at the start of the 

Greek War of Independence.  

Releasing in select cinemas 

this March, the film stars Tania 

Raymonde as Greek-village-

girl-turned-freedom-fighter 

Anna Christina, who falls in love 

with a Turkish Ottoman Colonel 

(played by Jan Uddin) during 

the dawn of the Greek War for 

Independence.  

The film is the directorial debut 

of James Cameron’s former  

creative supervisor Van Ling 

(The Abyss, Terminator 2, Titanic).  
With a stellar supporting cast 

including Billy Zane (Titanic, 
Dead Calm), Ruth Gemmell 

(Home Fires), Ivan Kaye (The 
Borgias, Vikings) and Raquel 

Cassidy (Downton Abbey), 
Cliffs of Freedom is inspired by 

historical events during the 

early 1800s. The story sees 

conflicted Turkish colonel Tariq 

spare the life of 8-year-old Anna 

Christina. Years later, the two 

are reunited but as the Ottoman 

Empire continues its reign of 

oppression, Anna Christina is 

compelled to join the Greek        

rebellion and lead the fight 

against the man she loves.  

Cliffs of Freedom is the      

first Greek-American produced      

Hollywood feature film to tackle 

the Greek War of Indepen-

dence and will be released in 

the UK, USA and Europe in 

March 2019 ahead of Greek       

Independence Day on 25 

March.  

The producers and director 

of Cliffs of Freedom are honoured 

to be supporting The Prince's 

Trust International and its      

exciting and ambitious plans        

to support young people in 

Greece. 

Cliffs of Freedom  
set for release in March

Celebrate ‘Saracosti’ with Cypriot Women’s League  
 

In conjunction with the Cypriot Community Centre, Cypriot Women’s League invites Members 

and Supporters to come and celebrate Saracosti (the beginning of Lent) on Clean Monday 11th 

March 2019 at 1.00pm at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove, N22 5HJ. There will be 

music, snacks, refreshments and a raffle.  
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Why is Business  
Insurance important? 

Andy Patikis 

Oncover  
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Services Ltd  
is regulated  

by the  
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Conduct  
Authority

B
usiness insurance can be a complex          
subject, with many internal variables that 
need to be examined before a wise decision 

can be made. For this reason, anyone considering 
business insurance should first seek the advice of 
a reputable broker.  

As with most insurance types, business                 
insurance is used to protect the business and the 
business owner should unforeseen events happen 
to the business. The trick is to make sure that your 
business is covered for those events that are most 
likely to happen and to never find yourself unpro-
tected, which might lead to the financial collapse of 
the business. 

Business insurance can be purchased to cover 
virtually every aspect of the business. For example, 
most business owners have a policy that protects 
them should they lose their business property. Fire 
and theft insurance would be two means of doing 
this. Business owners may also want to protect 
their inventory and their equipment. As well, they 
most often want to have some form of protection in 
case an employee is injured on the job.  

The types of business insurance and the levels 
of coverage are often determined by the type of 
business itself, but it can also be influenced by 
lenders who hold portions of the business as           
security against loans that may have been made 
to the business in the past. Lenders who have            
financed expensive machinery or other types of 
equipment will often want the business owner to 
have some form of insurance on the machinery. 
This use of insurance helps to protect the lender 
as well as the business owner should loss occur to 
the insured item. At the very minimum, you want to 
make sure that your personal liability is covered by 
some form of business insurance. Ignoring this 
may cost you everything that you have worked for 
and earned. 

 

Can You Believe It? 
 
An insurance policy is meant to provide some-

one with financial security and peace of mind in the 
event of the worst case scenario. The average      
person is usually content with policies like home, 
auto and life insurance but over the years there 
have been some insurance policies that range from 
odd to just flat out outrageous. Here is a list of the 
most unbelievable insurance policies written for 
people who were worried they needed more than 
coverage for a fender bender. 

Taste Buds: Egon Ronay was revered as one 
of the most distinguished food critics and restau-

ranteurs in the world. His guides were so influential 
that they could either make or break any restaurant 
and were responsible for launching the careers of 
many celebrity chefs such as Gordon Ramsey. 
Ronay was able to take out an insurance police on 
his taste buds for $400,000. The policy covered his 
sense of taste, and was guaranteed payment if he 
had lost it. 

Lottery Winner Insurance for Employers: In 
the UK, employers are able to purchase insurance 
in the event that their employees quit because they 
won the lottery. In order to file the claim, at least 
two of your employees must leave due to winning, 
each one winning at least $150,000 and have left 
their jobs within two weeks of winning. The odds of 
this policy paying out are actually worse than        
winning the lottery. Strangely enough, last year all 
ten of the employees at a recruitment agency in the 
UK failed to show up to work the day after winning 
$50 million in the National Lottery from a collective 
pool. Unfortunately, for the recruitment agency, they 
did not have a Lottery Winners Insurance policy. 

Who wants to be a Millionaire? The American 
game show, “Who Wants to Be a Millionaire,” is      
actually insured by the Goshawk Syndicate, a 
group of brokers at Lloyds of London, a British         
insurance group against the possibility of a contest-
ant winning. Goshawk agreed to cover the award 
payments to anybody winning either $500,000 or 
$1 million. Buena Vista, the producer, has to pay a 
deductible of $1.5 million, but after that the Lloyd’s 
brokers are liable. 

Heidi Klum’s legs: Heidi Klum is one of the 
world’s most famous supermodels since 1999, 
serving as the face of Victoria’s Secret and then 
starting her hit reality television show Project Run-
way. She felt her legs were so important to her        
career that she had an insurance policy taken out. 
“Basically, I was in London, and I had to go to this 
place where they check out your legs. They would 
look at them and I had one scar here from when I 
fell on a glass, so this (left leg) isn’t as pricey as this 
(right) one.” Together her legs are insured for $2 million. 

Alien Abduction Insurance: As weird as it 
sounds, there are a couple of companies that offer 
alien abduction insurance, with normal policies 
costing around $150 per $1.5 million in cove-
rage. There is one company that offers a lifetime      
premium of $19.95. In the event that you are          
abducted and are able to prove it, they will pay you 
$1 per year for 10 million years or until you die.       
Apparently, in their 23-year history, they have had 
to pay out two claims, both in New York State.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Joanna McCartney AM throws 

weight behind the Mayor’s budget

L
ocal London Assembly 
Member Joanne McCart-
ney AM threw her weight 

behind the Mayor of London’s 
budget on Monday in a bid to 
support policing and other vital 
public services in the capital.  

Ms McCartney joined other 
Labour AMs to ensure the 
Mayor’s budget was passed by 
the London Assembly on Mon-
day. Conservative AMs rejected 
the Mayor’s budget, which will 
deliver £234 million for policing 
in the face of significant govern-
ment cuts, despite calling for 
better police resourcing. 

Since 2010, the government 
has slashed the Metropolitan 
Police budget by £850 million, 

with an additional £335 million 
in savings required across the 
next four years. This has led to 
police officer numbers falling 
below 30,000 for the first time 
in a decade. The Mayor, Sadiq 
Khan, has pledged to deliver 
£234 million in cuts to bolster 
policing in the capital.  

Earlier this month, the Mayor 
announced £119 million of new 
funds diverted from business 
rates to protect existing police 
officer numbers, and £20.4       
million to take further steps to 
tackle violence. This is in addition 
to the £95 million announced by 
City Hall in December to fund a 
number of policing measures      
including new officers, the new 

Violence Reduction Unit, and 
specialist investigators to disrupt 
gang violence. 

Ms McCartney also used 
Monday’s meeting to reject an 
amendment to the budget from 
the GLA Conservatives. The 
amendment would see the 
scrapping of 300 jobs which    
are responsible for delivering 
affordable housing and big   
public health interventions such 
as the Violence Reduction Unit 
and the Ultra-Low Emission 
Zone. 

She said: “I give the Mayor’s 
budget my full backing. Our city 
has long been subject to the 
reckless austerity agenda of 
Westminster, which has seen 
funding for our vital public      
services snatched away. 

“The Government’s determi-
nation to strip as much funding 
from the Met and prevention 
services as they can risks        
undermining our ability to keep 
Londoners safe. At a time when 
our policing challenges are 
starker than ever before, City 
Hall is taking action to remedy 
the worst effects of these cuts. 

“Those who voted against the 
Mayor’s budget today are guilty 
of shameful hypocrisy. We hear 
their warm words about the 
need for better policing, yet in 
the same breath they reject 
plans for an additional £234  
million in police funding. They 
harbour a lurking disdain for  
public services, but it’s not shared 
by Londoners – and they’ll have 
to provide answers to the people 
they are meant to represent.”

P
ensioners with younger 
partners, who live on a 
low income, should put 

in a claim for Pension Credit as 
soon as possible, Age UK has 
said.  

The charity’s urgent message 
for pensioners to check their   
eligibility for the benefit comes 
ahead of what it describes as a 
“mean-spirited policy change”. 

From 15 May, the rule 
change will mean so-called 
mixed-age couples – where one 
partner is above state pension 
age and the other is below – 

will no longer be able to claim 
Pension Credit. 

These couples will have to 
claim Universal Credit instead, 
which could leave them up          
to £7,000 a year worse off          
compared to couples who get       
Pension Credit. In some cases, 
pensioners will be better off if 
they split up and live apart from 
their younger partner because 
they will get more money as a 
single person on Pension Credit 
than as part of a mixed-age 
couple on Universal Credit.  

Age UK, which has               

lambasted the Government for 
attempting to “bury the bad 
news” by announcing the           
reform the evening before the 
meaningful vote on Brexit, 
warned pensioners could be 
pushed into poverty simply       
because their partner is 
younger than them.  

It is believed that 40,000   
pensioners will be affected by 
the reform by 2021/22. The 
charity is urging the Govern-
ment to reverse the decision. 

Caroline Abrahams, charity 
director at Age UK, said: “It’s 
not at all unusual for one         
partner to be older than the 
other so lots of couples on low 
incomes could be affected by 
this policy change, even though 
many of them may not know it 
yet. 

“That’s why we are urging 
any pensioner who thinks there 
is even the slightest chance 
they could be entitled to          
pension credit and/or housing 
benefit to put in a claim.” 

Call Age UK on 0800 169 6565 
or visit ageuk.org.uk/money

Pensioners on low incomes urged to claim 
benefits ahead of rules change in May
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Foxtrot 
 

Samuel Maoz, the director       

of the multi award winning        

LEBANON made in 2009, 

brings to the screen another 

powerful and utterly compelling 

film - also celebrated on the     

international Festival circuit.  

It is an ordinary day for          

Michael (Lior Ashkenazi) and 

Daphna Feldman (Sarah Adler) 

until there is a knock on their 

Tel Aviv apartment door. A       

couple of officers enter and       

deliver some dreadful news 

about their son Jonathan, who 

is serving his military service        

in a remote post. Their lives          

are instantly shattered but still 

they are determined to find the 

truth behind these devastating 

news …  

It is a bleak premise but 

Maoz’s beautifully poetic film 

soon changes gear and enters 

into a different dimension full of 

imagination and lyricism. It is a 

moving film told with passion 

but also with lots of humour in 

an almost surrealistic fashion.  

The acting is superb espe-

cially by Lior Ashkenazi, who 

delivers a luminous and com-

manding performance as the 

grieving father. But it is Maoz’ 

striking vision beautifully com-

plemented by Glora Bajach’s 

magnificent cinematography 

that will stay long in the mem-

ory.  

It is a distinct and highly orig-

inal film with perfectly framed 

compositions that are simply a 

work of art. Essential viewing! 

 

Fighting With  

My Family 
 

A witty script written and          

directed by Stephen Merchant 

based on the true story of         

Saraya and her family of pro-

fessional wrestlers before she 

hits the big time at WWE.  

Inspired by the Channel 4 

documentary THE WRESTLERS: 

FIGHTING WITH MY FAMILY  

it follows the trials and tribula-

tions of the Knight family after 

reformed gangster Ricky (Nick 

Frost) his wife Julia (Lena 

Headey) along with daughter 

Saraya (Florence Pugh) and 

son Zak (Jack Lowden) begin 

wrestling around Norwich… 

Merchant combines comedy 

with wrestling thrills and charm-

ing performances.  

Dwayne Johnson plays       

himself while Florence Pugh 

cements her reputation as one 

of the most exciting actors of 

her generation! 

 

Sauvage 

This harrowing film directed 

with raw honest by Camille 

Vidal-Naquet was premiered at 

last October’s London Film 

Festival and it finally receives a 

welcome release from Pecca-

dillo Pictures. She tells the 

story of Leo (Felix Maritaud), a 

homeless 22-year-old gay male 

street worker in search for a 

place to live and for somebody 

to love. But he has to come to 

terms with the harsh reality of 

being penniless in the rough 

streets of Paris… 

It is a strong, brutal film with 

many sexually explicit scenes 

and with a magnificent central 

performance from Maritaud as 

the vulnerable young protago-

nist. He is in practically every 

single scene and carries the 

film most valiantly.  

It is definitely worth seeing 

apart for those easily offended 

and shocked who are advised 

to stay away! 

 

The Hole  
In The Ground 

This darkly atmospheric and 

intriguing horror marks an         

impressive cinematic debut 

from Lee Cronin. He tells the 

story of Sarah (Seana Kers-

lake), a young single mother 

who moves to the outskirts of      

a small rural town with her            

8 year-old son Chris (James 

Quinn Markey) in order to         

escape from her past and start 

a new life. She tries hard to       

adjust to this new environment 

until she discovers a vast hole 

in the ground amongst the trees 

in the nearby forest… 

Cronin builds up the tension 

most effectively despite a        

couple of plot holes in the 

ground but overall this is        

probably the best of its kind 

since THE BABADOOK.  

 

Hannah 

Charlotte Rampling is            

tremendous as the eponymous 

heroine in Andrea Pallaoro’s 

bleak but mesmerising film 

about a solitary woman deter-

mined to keep her dignity          

despite her circumstances.  

Hannah’s husband is now        

in prison and their only son       

forbids her to come and visit or 

even speak to her grandchild. 

Her world is literally crumpling 

down all around her but          

Hannah still tries to carry on as 

if nothing has happened and 

everything is still the same… 

Pallaoro’s slow but magnetic 

film benefits tremendously from 

Rampling’s dignified presence. 

The script is economical, 

sparse and mysterious which 

allows Rampling to convey much 

more in a glance or a gesture 

rather than with masses of      

dialogue. 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

ALIEN: Ridley Scott’s pheno-

menal sci-fi horror classic           

returns to the big screen in a 

brand new 4K restoration in 

order to celebrate its 40th         

anniversary. “In space no one 

can hear you scream” became 

synonymous with ground-

breaking visual effects and 

stunning production designs but 

most importantly it first brought 

Sigourney Weaver’s iconic   

Ripley to the international arena 

before it launched a series of 

sequels. A stunning piece of 

filmmaking not to be missed on 

the big screen! 

 

RING: Another horror classic 

beautifully restored this week 

and with sound to die for. Hideo 

Nakata’s original 1998 super-

natural psychological horror 

that started a hugely successful 

franchise in Japan and later      

on in Hollywood is back in   

cinemas. Nakata expertly sets 

up the scene and develops  

fully fleshed characters before 

hysteria begins ringing in       

stunning 4K surround! 

 

BURNING MEN: Jeremy 

Wooding’s likeable road        

movie follows the story of Ray 

(Edward Hayter) and Don (Aki 

Omoshaybi), a couple of      

struggling musicians who begin 

a journey across the country       

in order to sell their valuable 

vinyl record collection and fly       

to Memphis USA following      

their eviction from their South         

London squat… It is fresh        

and original with committed 

performances from the young 

leading actors but surprisingly it 

is difficult to get involved with 

the story or care much about 

the characters’  predicament. 

Overall, a mixture of styles 

lacking in focus and purpose!  

 
Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk 

N
ew York, 1971. There’s a 

party on the stage of      

the Weismann Theatre.       

Tomorrow the iconic building  

will be demolished. Thirty years 

after their final performance, the 

Follies (National Theatre) girls 

gather to have a few drinks, sing 

a few songs and tell fibs about 

themselves. Yes, after receiving 

rave reviews all round and a 

2017 Olivier Award, Stephen 

Sondheim's elegiac musical is 

back in town. Dominic Cooke's 

production is hauntingly beauti-

ful, nostalgic without being too 

sugary and Vicky Mortimer's  

superbly conceived set reeks of 

a melancholic mustiness as the 

girls reflect, reminisce and revel 

in the razzle dazzle years. 

Seeing it for a second time 

with a few new cast members 

the show has lost nothing of its 

wit and splendid entertainment. 

In fact they bring a fresh take, 

exemplified by Joanna Riding 

who gives a gorgeously nuanced 

interpretation in the complex 

role of Sally, a woman who has 

plenty of man troubles, having 

had a life more akin to that of a 

tragic operatic diva. Sondheim's 

intellectual interrogation of his 

characters, his work has an       

almost surgical psychology about 

it, (Sunday in the Park with 
George epitomises his approach) 

is innately clever and when      

Riding sings Losing My Mind it 

is as though she is lying on a 

sofa revealing all to a 'shrink'. 

Hers is an all-round gobsmack-

ing performance. Claire Moore 

(Hattie) also has a show-stop-

ping moment belting out Broad-
way Baby.  

Bill Deamer's scintillating   

choreography speaks to the 

music and lyrics and the tap 

sequences are outstanding. 

The whole company (on and off-

stage) deserve enormous credit 

for creating a show that soars, 

top drawer musical theatre. 

Even original cast member Janie 

Dee's dispirited Phyllis evokes 

oodles more sympathy and the 

final reveal is a sequence to die 

for, a spectacular revue which 

plays with the emotions.       

Memories matter and although 

not always accurately recalled 

these Follies can be excused 

absolutely everything for giving 

us an unforgettable show.  

Thavmassio.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
enjoys two contrasting but         
excellent shows... 

At its best, circus these days 

is anything but lion tamers and 

performing seals. Instead, we 

have come to expect the best of 

multi-skilling, in a combination of 

acrobatics, dance, music and 

acting. Now in their 25th year, 

Cirque Eloize (Peacock        

Theatre) with their latest show 

Hotel hit that mark and some 

with twelve fantastic performers. 

They each turn their hand to a 

variety of tasks with amazing 

dexterity and panache, allowing 

us to marvel at their abilities 

whilst at the same time using 

them to convey universal qualities 

- hope, happiness, sadness and 

frustrations. The troupe provide 

a laugh-a-minute and a poignant 

journey which never ceases to 

delight. Cesar Mispelon’s dimin-

utive stature makes him perfect 

for being thrown around the stage, 

and his hand to hand acrobatic 

balancing (with his professional 

partner Julius Bitterling) is a sight 

to behold. Philippe Dupuis’s jug-

gling is startling in its inventive-

ness and Sabrina Halde’s singing 

is velvety smooth. The evening 

culminates in a glorious musical 

finale with the whole company. 

Simply joyous - Happy 25th 

birthday Cirque Eloize! 

Tanztheater Wuppertal Pina 

Bausch — Bon Voyage, Bob - 

Alan Lucien Øyen  

“Are you afraid to die?” asks 

Nazareth Panadero. “Actually, I 

am afraid to live” replies Çağdaş 

Ermis. “Isn’t it the same thing?” 

In typical Pina Bausch manner, 

performers use their real names 

in sombre, fragmented vignettes 

making up this piece, repeatedly 

interrupted by banality, even  

absurdity. The audience is play-

fully invited into this oscillating 

tension, to purchase cigarettes 

or to play hangman, which        

deviously turns into real gallows. 

A domestic dispute takes place 

while a plumber fixes a sink, and 

utterances of profound melan-

choly are heard over a walkie- 

talkie, evoking eerie, jarring       

fragility. However, this dynamic 

intensity suffers from text-heavy 

segments, which after three hours 

eventually lose their freshness. 

While the piece pays homage 

to Bausch classics such as Café 
Müller and Vollmond, wisps of 

smoke rising from lit cigarettes 

resemble more a dedication to 

cinema. The atmosphere is the 

nostalgia of cinema in warm 

embrace with post-war German 

ennui. The presence of angel 

wings and brief vignettes of       

intimate solitude evoke Wim 

Wenders’s film Wings of Desire 
(1987). Wenders used film to 

celebrate Bausch’s dance method 

in his documentary Pina (2011). 

Instead, 'Øyen...' channels this 

dance form to explore the power 

of cinema. An absorbing hom-

age to Bausch's legacy from 

Tanztheater Pina Bausch and 

Greek choreographer Dimitris 

Ioannou. 

 

Follies - 020 7452 3000 

Cirque Eloize – 020 7863 8222 

Tanztheater’ Pina Bausch 

– run complete

Theatre Reviews 

Anything but  

a folly 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Peggy Zina to headline  

CyWineFest 2019!

Credit: AnnaMaria Demetriou 

Photo credit:  

(1) Sidebar  - Louis Loizou 

(2) Peggy Zina official Facebook Page 

(3) Peggy Zina live at Polita Club - Angel Sou- Photgraphy 

(4) Eager crowds at CyWIneFest 2018 – Alexios Gennaris 

(5) Peggy Zina official Facebook Page 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

Get your tickets now at:  

www.cypriotwinefestival.com

We are delighted to announce this year's act.... 

 

Welcome to CyWineFest 2019 Peggy Zina!! 
 

CyWineFest has hosted countless Cypriot and Greek superstar 

singers in its 37 years, catering for a wide variety of audiences, 

from the legendary George Dalaras to last year’s top of the 

charts phenomena Konstantinos Argiros. CyWineFest’s hall of 

fame is impressive to say the least and this year, the team is very 

proud to announce a singer that appeals to a variety of 

audiences…. 

 

Peggy Zina; birth name Panagiota Calliope Chrysicopoulou was 

born in Ioannina in Greece on 8 March 1975. She began her love 

affair with music at the tender age of 5, showing an interest in 

performing by taking piano and dance lessons. In her late teens, 

she graduated from the prestigious Jeanne D' Arc Academy and 

rose to become one of Greece’s most popular singers. She has 

over 20 years experience in the music industry and has released 

13 studio albums, her first in 1995 and her latest album in 2018. 

She is a talent that is appreciated across the generations with 

over 38,000 subscribers on YouTube, over 500,000 followers on 

Facebook and over 35,000 monthly listeners on Spotify. She is 

an artist that has an impressive following on social media 

platforms but also appeals to fans pre-dating the mass social 

media age.  

 

Peggy Zina’s discography is impressive, on average she 

releases albums every two years which is a true testament to her 

popularity as a Greek singer.   

 

1995 - Self titled - Peggy Zina 

1998 - Anevaines 

2001 - Ena Hadi  

2002 - Vres Enan Troop 

2003 - Mazi Sou 

2004 - Matuno  

2005 - Noima  

2006 - Ena 

2007 - Trekse 

2009 - To Pathos Einai Aformi  

2010 - Evaisthiti...I Logiki  

2012 - Sou Hrostao Akoma Ena Klama  

2015 - Para Polla  

2018 - Ela  

 

Peggy Zina has also been on our screens worldwide and has 

used her experience appearing on some very popular Greeks 

shows; she performed on Greek Idol in 2011 and became a 

judge for the fourth season of the X Factor in Greece. If you have 

not listened to all her albums yet, then I highly recommend that 

you do, as they have a contemporary pop feel to them with a 

timeless vocals....my personal favourites include Ela, Rotisa and 

Mi Rotate, however my preferences aside, the CyWineFest team 

would like to hear from our followers - what is your favourite 

Peggy Zina song? Votes will be taking place via the CyWineFest 

Facebook event, so if you haven’t already, find us and please 

place your vote now. The top song choice as voted by you all will 

be announced in the next couple of weeks. 

 

As mentioned in last week's article, two lucky performers will be 

selected and will have the amazing opportunity to be part of the 

line up in our entertainment programme, forming an impressive 

portfolio for any act. Please send us a video of your performance 

and we will announce the lucky winners in May. We are also 

pleased to confirm that fans will also get the chance to meet the 

star in person as well as selected group of lucky winners that will 

get a meet and greet session with Peggy Zina herself and have 

the opportunity to have their photograph taken with her.  

 

The team are excited and simply cannot wait for Peggy Zina to 

perform live on CyWineFest’s stage - she is sure to deliver you a 

spectacular performance. Watch this space for further 

information on how to get your chance to meet with Peggy Zina 

and remember to keep up to date with the happenings of this 

year’s festival on our social media platforms, find us on 

Facebook, Twitter and YouTube @CyWineFest and on Instagram 

@cywinefest. 

 

SAVE THE DATES! 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Christina Ellinas through The Voice 

Battle Round 

The Voice hopeful Christina Ellinas powered through the first 
Battle Round on Saturday after belting out a Demi Lovato hit. 

The UK Cypriot former air hostess, originally from Huyton but 
now living in London, saw off tough competition from fellow 
powerhouse Nyema Kalfon. 

27-year-old Christina, whose sister Maria Ellinas made it to 
the X Factor final in 2014, won the nod of her coach Will.i.am in 
Saturday’s episode, leaving Nyema out of the competition. 

The pair were told to sing Demi’s hit Confident, but seemed 
to struggle to get to grips with the song in the auditions. But 
after a strong showing on the night, Will said: “This is hard, this 
is a hard one. My choice is Christina.” 

Despite Tom Jones and Olly Murs having the choice to steal 
Nymeh to their teams, they chose to give the option a miss and 
she left the competition. 

Speaking ahead of the performance, Christina said: “I have 
given up so much to do this, I have worked so hard and I am 
meant to be here.” 

Bursting into tears after her win, Christina ran into the arms 
of her Yiayia (nan). She said: “I don’t believe it, it feels like a 
dream.”

The Greatest Showman         
director Michael Gracey has 
said that Hugh Jackman is        
reportedly developing a sequel 
of the 2017 musical film. 

Gracey said: “When a movie 
becomes as big a success as 
this, it’s only natural there is  
demand for a sequel. So those 
discussions have started and 
we are working on one right 
now.” 

The Greatest Showman    
minted $435 million at the box 
office and went on to win the 
best compilation soundtrack       
for visual media at the 61st      
Annual Grammy Awards. It 
scored an Oscar nod last year in 
the best original song category.   

Jackman will perform the 
tracks from the musical on a 
worldwide arena tour of his 
one-man stage show this year. 

The Greatest Showman 2 with 
Hugh Jackman is in the works
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Andrea Georgiou 

Peggy Zina live at 

CyWineFest 2019! 
 

The biggest event in our 

community’s calendar, the Cyp-

riot Wine Festival & Business 

Expo, is fast approaching!  

Saturday 1st and Sunday 

2nd June 2019, there’s only 

one place to be, the Lee Valley 

Athletics Centre which will once 

again host this spectacular  

two-day event. 

And we are delighted to       

announce that the headline act 

at this year’s extravaganza is 

the lovely Peggy Zina! 

One of the top female pop 

artists of the past two decades, 

the popular songstress will        

be gracing the stage at the   

37th CyWineFest, performing 

all her greatest hits live...who 

can forget Ela, Sou Hrostao 
Akoma Ena Klama, Eime Kala, 
Ego Ta Spao, Vres Enan Tropo,  
Matono, Poli Kala Pername 
and so many others...she is 
sure to put on a fabulous show.  

Peggy made her recording 
debut in 1995 with her self-titled 
album. To date, she has released 
fourteen studio albums. In 
March 2010, she was ranked 
the 24th top-certified female 
artist in the nation’s phonogra-
phic era, totalling nine platinum 
and two gold records. 

Seated tickets and general 
entry tickets to CyWineFest  
can be purchased online at 
www.cypriotwinefestival.com 

Keep up to date on the         
happenings of this year’s event 
through our social media        
sites: Twitter @CyWineFest,   
Instagram @cywinefest, and 
Facebook @CyWineFest
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A
fter attending the profes-

sional Beauty Expo, I was 

most excited to see the 

great new trends for all within 

the beauty industry. However, I 

thought I would focus on nails 

this week as I hadn't done so 

for a while and there is so much 

available out there. 

Over the years, the fashion 

trends change and just as  

fashion does, it seems to work 

in cycles with often newer,      

updated versions of old trends 

becoming current. So what's 

going on out there?  

Years back it was sculptured 

acrylics, followed by gels and 

then fiberglass / silk wraps. 

Now the traditional acrylic 

sculptured nail has become 

popular once again but with the 

added bonus of a less time 

consuming method, using nail 

tips with an acrylic overlay. 

With the new acrylics, there 

are now of course the acrylic 

dip versions which are much 

easier to do and with the most 

amazing colours available that 

can make you feel like a Holly-

wood star or Disney Princess! 

Some of these colours shimmer 

and sparkle, from subtle 

shimmer to bold colours, there 

is most definitely something for 

everyone.  

One of my most reliable 

brands that I have always 

worked with and had their       

fabulous products to display 

was NSI. They had the Simpli-

cite PolyDip LED/UV range 

which can work both ways as 

either the dip method or usual 

acrylic application method. With 

the traditional natural colours 

that many love, along with       

colours of White Diamonds and 

Ritzy, a silvery white perfect 

sparkle, there is no excuse not 

to look and feel amazing like 

any celebrity. If you have not   

already discovered this high 

quality product selection then 

see www.nsinails.co.uk 

There are a number of 

people that supply good quality 

nail tips but for quick application 

without blending in, Pro Impres-

sions had their revolutions salon 

approved products of Advance 

Natural Smile, Natural Nail tips. 

They are tapered with their        

reinforced side walls that do  

not require blending and are 

suitable for all nail types. Check 

them out along with all their 

other great value products with 

professional helpful service at  

www.proimpresions.com 

Of course the other popular 

trend that many people love is 

the gel and light system; people 

often like to have their finger-

nails done with the gel but do 

not want their feet done with it, 

and would find they could not 

get an ordinary nail polish to 

apply on their toenails to    

match. The DND gels and 

matching colour nail polish 

have solved this problem with 

an array of matching gel colour 

and nail polish to keep the 

client happy with both. Perfect! 

See this super product and       

get your salon to supply it               

from Hollywood Nails supply 

www.hollywoodnailssupply.co.uk 

So you have your ideal      

overlay for your nails but      

what about some nail art? With  

some eye catching and unique 

nail water release transfers 

from fashion figures and    

portraits, Emi had some great 

designs and can be found at 

www.emischool.com 

Get the glitz and glamour!  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Modern nail trends

Date of issue: 14/2/2018 

 

Elisabeth Beresford was born 

on 6 August 1926 in Paris and 

educated at St Mary’s Hall and 

Brighton and Hove High School 

in England. She is best known 

as the creator of the furry, pointy-

nosed Wombles from Wimble-

don Common. These wonderful 

creatures, who were ahead of 

their time in recycling "things  

that the everyday folks leave  

behind", achieved worldwide 

success, having appeared in a 

35-episode BBC television 

series in the mid-1970s.  

Consequently, The Wombles, 

some of the nation’s favourite     

little pickers, were chosen to front 

a campaign to Keep Britain Tidy. 

Elisabeth’s inspiration for the 

Wombles came about on a   

Boxing Day walk when she took 

her young children to Wimble-

don Common to let off some 

steam.  Her daughter, Kate, mis-

pronounced it as Wombledon 

Common and it was there that 

an idea was born.  

Along with the very popular 

and well known characters         

depicted on the stamps, such as 

Uncle Bulgaria and Orinoco, 

Elisabeth also created a charac-

ter called Alderney, she was  

Madame Cholet's assistance 

and features on the Souvenir 

sheet and the First Day Cover. 

By kind permission of The 

Wombles Copyright Holding  

Ltd, the illustrations for the 

stamps have been taken from 

the Bloomsbury fully illustrated 

book 'The Wombles', illustrated 

by Nick Price first published in 

October 2011. 

 

Based on information supplied 
by the Guernsey Post Office,        
St Peter Port, Guernsey. 

Andrew Menelaou

50th anniversary of  

The Wombles

Philately Mamma Mia! The Party  
looking to cast two unique roles

Y
ou’ve seen the musical. You’ve watched 

the film. Now you can experience MAMMA 

MIA! THE PARTY. Spend a magical 

summer evening with friends in a Greek island 

taverna like no other, where the host’s only rules 

are dance, dine and have the time of your lives! 

Mamma Mia! The Party is due to open at a 

venue at The 02 in August 2019 and is looking to 

cast two very unique roles: 

  

NIKOS Bass/Baritone/Tenor 

Playing Age: 45+ 

Old school taverna owner on the island of 

Skopelos. Nikos, with his wife Kate, is the host 

of the evening and loves to meet and greet all the 

guests to his taverna. NIKOS must speak Greek 

and have a Mediterranean look.  He must also 

be warm, fun, energetic with good comic timing.  

GRANDMA Alto 

Playing Age: 60+ 

She is Nikos’ mother and the typical island 

widow dressed in black. Equally respectful as 

she is overbearing. She watches the guests and 

staff throughout the evening with a very eagle 

eye and misses nothing. She is an older actress 

and only speaks Greek for the most of the        

show. 

  

Please send a video telling us a little bit about 

yourself and singing a song of your choice        

(pop song preferred) that shows off your voice 

and email, along with your CV and photo 

to info@mammamiatheparty.co.uk 

  

For more information about the production, 

visit www.mammamiatheparty.com



Michael Yiakoumi

Saturday 2nd March 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Barrow 

3.00pm The Hive, Camrose 

Avenue, Edgware HA8 6AG 

Bostik Premier 

Haringey Borough v 

Corinthian Casuals 

3.00pm Haringey Borough, CVS 

VAN HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, London 

N17 7PJ 

Middlesex County League 

Premier 

Sporting Hackney v 

St Panteleimon  

2.30pm Hackney Marshes, Ho-

merton Road, Lower Clapton, 

Hackney, London E9 5PF 

Anagram Cup 

PF Victoria v New Salamis 

3.00pm Rectory Meadow, Park 

Road (off Hounslow Road)Han-

worth, Middlesex, TW13 6PN 

Sunday 3rd March 2019 

KOPA League 

First Division 

Olympia v Omonia 

10.30am Enfield Grammar Parso-

nage Lane, Enfield, EN1 3EX 

Achna v Anorthosis  

11.00am Peter May Sports 

Centre, 135 Wadham Road, 

London E17 4HR 

Second Division 

Cinar v Akanthou 

10.15am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up We wish Tom Loizou the Haringey Borough 

manager a speedy recovery after being taken ill 
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Panathinaikos  14    9     1   4  34   28 

Cinar                12    7     1   4    0   22 

KLN                 12    6     1   5   -7   21 

Armenian Youth  11    6     0   5  15   18 

Pantel              14    4     2   8 -18   13 

Akanthou         13    3     1   9 -24   10

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis        11  10     1   0  38   31 

Olympia           12    8     1   3  14   25 

Omonia            12    5     3   4  29   18 

Komi Kebir       13    6     0   7    3   18 

Apoel               13    5     1   7    2   16  

Achna              13    0     0 13 -72     0

First Division

Second Division

Komi Kebir goalscorers Marino Kyriacou, Con Michael, 

George Demosthenous and Anthony Georgiou

Komi Kebir players from 30 years ago Nick Hanna, Gigs, 

Vava Tsioupra, Mario Michael and Kypros Panaretou.

Another Cypriot international 

signs for Haringey Borough
                

Haringey Borough welcome 

another Cypriot international Di-

mitris Froxylias who signed  for 

Haringey Borough they already 

have one in George Arestis. 

They have signrd 25 year old 

Dimitris from Scottish club Dun-

barton and came on as substi-

tute versus Bognor Regis on 

Saturday. 

Dimitris began his career 

playing for AEK in Athens and 

became their youngest player 

To play in thr Greek Super 

League. 

From there he went to Cy-

prus where he played for Apol-

lon, New Salamis, AEK Lar-

naca and then to Scotland 

playing for Dunbarton. 

Cypriot international for 

Haringey Dimitri Froxylias

Tom Loizou the Haringey Borough manager  

Tom Loizou the Haringey 

Borough manager while at 

home was taken ill with a heart 

problem on Wednesday an 

ambulance was called and he 

wa taken to hospital where he 

had an operation for a pace-

maker. 

He is now at home recover-

ing. Speaking to Parikiaki he 

said “He has not been well re-

cently and had breathing prob-

lems but now he has a pace-

maker he feels better and will 

soon be back setting a new 

pace for his team. 

Tom is having a very suc-

cessful time as the manager of 

Haringey Borough they got 

promoted to the Bostik Premier 

last season for the first time in 

their history.They are currently 

sitting pretty in second place 

in the Premier League and 

have led the table several 

times this season. 

This season they also 

reached for the first time the 

first round proper of the FA 

Cup and played in a highly 

publicised 

live TV match versus AFC 

Wimbledon which they nar-

rowly lost 1-0 with the goal 

being scpred in added time. 

Parikiaki would like to wish 

Tom Loizou a speedy recovery 

and to see him back at Harin-

gey Borough very soon. 

Haringey Borough thrashed 

Bognor Regis away from home 

as their manager Tom Loizou 

was taken ill during the week 

and was forced to listen to re-

ports from home. 

Joel Nouble netted twice for 

the visitors to push Bognor out 

of the play off zone. 

On 36 minutes Haringey 

took the lead when Oyenuga 

sped through before shooting 

low into the bottom left corner 

with two Rocks defenders ha-

ving to back off. 

Haringey went further ahead 

on 53 minutes as Joel Nouble 

tapped the ball in at the back 

post following a cross. 

Olufemi passed inside to 

Aresti but his low strike was 

pushed away by Lincoln and 

they won a corner in the follow 

up. 

There was a handball called 

in the penalty box as a low 

cross came in and Field was 

deemed to have handled it. 

The referee pointed straight to 

the spot. Nouble did well to slot 

the ball coolly into the bottom 

left corner on 66 minutes. 

It was all Borough as Nouble 

cut inside on the edge of the 

box before curling it at goal 

and forcing Lincoln into a div-

ing save, pushing the ball 

around the post on 75 minutes. 

But it got worse for Bognor 

as Gilot gave the ball away in 

midfield before Nouble sped 

through and crossed it onto the 

foot of Karl Akinwande who 

tapped in from point blank 

range on 89 minutes. 

This leaves Haringey Bo-

rough in second place. 

First Division 

Anorthosis put one hand on the 

league trophy by beating Olym-

pia 4-0 but it was not an easy 

game as the score suggests. 

The first half finished 0 0 with 

both teams having their share 

of chances. 

In the Second half a penalty 

was awarded to Anorthosis and 

Elia was  given a red card for 

handball changed the game. 

Anorthosis missed after a great 

save by Ugur and Anorthosis 

scored on the rebound. 

Even Going down to 10 men 

Olympia played very well and 

hit the crossbar the twice. 

Even when Anorthosis made 

it 2-0  Olympia kept playing and 

pushing forward and Anorthosis 

subdued them by scoring two 

goals in the last five minutes to 

win the game and to pushy for 

champion spot. Anorthosis 

goals came from Adem Ali 2 

and Andre McCollins. 

Komi FC Power to beat 

Achna 7-0. A comfortable vic-

tory for Komi Kebir FC vs Achna 

on a bright sunny morning. 

Good turnout too of supporters 

too. Komi raced to a 3 goal lead 

through George Demosthenous 

2 who was excellent and Antony 

Georgiou. Con Michael made it 

4-0. In the second half further 

goals came from the prolific An-

tony Georgiou (Hat trick) & Ma-

rino Kyriakou. 

Second Division 

The top of the table second 

division clash between first 

placed Panathinaikos and sec-

ond placed Cinar This game 

was a must win game fo both 

teams to take the advantage 

over the rest for the league title. 

Cinar started the stronger 

using their aerial height to their 

advantage. Pao never got into 

their rhythm and were not al-

lowed to play the football that 

they are known to do. 

30 minutes in and Cinar got 

a corner, they headed onto the 

crossbar and tapped it in at the 

far post scored by Salih Kara-

kis. 

End to end from both teams 

but no outcome until one minute 

before the break Cinar got a 

free kick and from outside the 

box, a perfectly waited shot 

from Cullen French flew into.the 

top right hand corner making it 

2 – 0 , 

Panathinaikos  came out of 

the break and looked like a 

completely different team. 

They upped the tempo of the 

game and managed to pin Cinar 

back into their half. It took 15mi-

nutes to break Cinar down with 

Andy Evangelou scoring to start 

the comeback. 2-1. 

Cinar we holding tight at the 

back and Panathinaikos  kept 

on pressing to try and get the 

equaliser, it arrived in the 75th 

minute with Zack squaring the 

ball to Dylan to tap in. 2-2.  

The two teams Akanthou and 

Pantel holding the two bottom 

spots gave an exciting game 

with Akanthou leading 2-0 both 

goals scored by Aristos Aristote-

lous Pantel came back to draw 

2-2 with their goals coming from 

Liam and Toti. 



Michael Yiakoumi
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Over the February half term, the club’s Under 

18 Green team embarked on a football tour to 

Cyprus…and what a success it was! 

The team played against local academy sides: 

Omonia Nicosia, AEK, Ermis and Nea Salamis. It 

was a wonderful experience for all for all the 

coaches, the parents and of course the young 

footballers. Youth football is made of memories 

like this and the desire is for trips like this to be-

come a regular occurrence, with many more 

teams experiencing the positivity such a trip pro-

vides. 

Not only was it a great experience playing wise 

the young players had the opportunity to visit in-

teresting sites such as Ledra street and the buffer 

zone and visits to local restaurants to taste the 

Cypriot cuisine. 

Well done to all the players, parents, manager 

Kyri Georgiou and Chair of Trustees Andy Chara-

lambous for making it happen. 

The Squad included: Rico Charalambous, An-

dreas Georgiou, Costas Stylianou, Alex Demet-

riou, Yiannis Polycarpou, Ellis Charalambous,  

Antonio Panayiotou, Robert Neophytou, Theo 

Brotherton, Leo Brotherton, Daniel Phillippou, 

Jamal Payne, Michael Speers, Dimitris Oikono-

mou, Nicholas Minas, Solos Souris, Andrew  

Kirtsides and Stel Minas 

Successful Cyprus tour for Omonia Youth Under 18

Omonia Youth (London) with Omonia (Cyprus)

Omonia Youth U18 Omonia Youth London gate 7 fans

Omonia Youth mums and sister
Omonia Youth Chair of Trustees Andy 

Charalambous and Manager Kyri Georgiou AEK youth and Omonia Youth Captains



Michael Yiakoumi
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Manchester City win League Cup Cyprus football round up
The big clash between the two 

teams leading the championship 
race, Apollon and Apoel, will de-
cide as to who will enter the play-
offs in pole position ended with 
Apoel beating Apollon 2-1. 

Apollon scored first in the 64th 
minute with Pererya, Apoel 
equalised not soon after in the 
68th minute with Natel and Ba-
logh got the winner in the 84th 
minute. 

Apoel are under pressure ha-
ving won just one league game 
in his last four and letting slip a 
healthy four-point lead. 

Fifth placed Nea Salamina en-
tertained relegation threatened 
Alki Oroklinis they drew 1-1 the 
reds were 1-0 down to a Cabello 
goal and equalised in the 30th 
m8nute with Fuster. 

AEK at home beat Enosis 
Neon Paralimniou 3-0 with their 
goals coming from Laurena, 
Aquino and Trikovski. 

Omonia beat AEL 2-0 both 
goals scored by Ramirez one in 
each half. 

In form team Pafos beat Doxa 
1-0 with a goal from Aquilo.Three 
players were sent off in added 
time in this match one from 
Pafos and two from Doxa.0 

Anorthosis beat Ermis Aradip-

pou 3-2 Ermis were leading 2-1 
at one time then Anorthosis 
equalised and regained the lead. 
Anorthosis goals came from La-
borde, Stefalli and Kacharava. 
Ermis goals Katsiali and from 
Dida. 

According to the Cyprus Mail 
clearly disillusioned and sad-
dened with all the off-field events 

going on at Anorthosis, their 
coach Jurgen Streppel made his 
feelings known when he took his 
entire team to the post-game 
press conference and accused 
the club of leaving the players 
unpaid for 2-3 months and with-
out even a club doctor. Andreas 
Panteli resigned over the week-
end as the club’s president.

Another win for New Salamis
New Salamis picked up 

another 3 points on the road 

at Sandridge Rovers FC win-

ning 2-0 . The game should 

have been put to bed in the 

first 20 minutes for the Reds, 

such was their early dom-

inance. 

Tyler Campbell fired over 

from the edge of the six yard 

box, Christian Artimadis then 

had a shot blocked arriving in 

the penalty area. Harrison 

Georgiou was not to be denied 

though and put the Reds into 

the lead in the 10th minute. 

George Lutaaya sent in a deep 

cross to the far post and Har-

rison rose to thunder home a 

bullet header 1-0. 

The second half saw a more 

even game with both teams, 

cancelling each other out and 
not many chances. Deniz 
Mehmet and Kyri Portou were 
sent on from the bench. Both 
were to make a big impact. 
Deniz made a trademark run 
into the box and was brought 

down for a penalty. Kyri Portou 
picked up the ball and fired low 
into the corner for 2-0 to the 
Reds. Salamina saw out the 
final minutes comfortably Lee 
White and Marcus Rose both 
rocks at the back.

St Panteleimon feel done by in cup defeat

Aris denies PAOK with a controversial goal

EuroBasket: Great Britain beat Cyprus in Manchester

A Middlesex Intermediate Cup 
semi final that St Panteleimon 
expected it to be tough before 
the game began. 

But the game got tougher as 
the match went on it looked like 
it was not going to be the Saints 
day. 

First of all they had a goal dis-
allowed when the referee or the 
linesman never saw the ball go 
in to the back of the net even al-
though every one else saw it go 
in. 

The first half ended goalless 
and straight after the break St 
Panteleimon were full on attack 

and hit the cross bar in the 70th 
minute but with ten minutes to 
go PF Victoria nicked a goal and 

they were able to withstand the 
Saints pressure to go through to 
the final.

Great Britain’s men stayed in contention for 
the second stage of EuroBasket 2021 qualifica-
tion with a 84-47 win against Cyprus in Man-
chester. 

GB’s early aggression and pace gave them 
the first quarter as Andrew Lawrence hit nine 
points in a 20-6 run. 

They then held Cyprus to just eight points in 
the second quarter to lead 45-24 at the interval 
to eventually win 84-47.

Manchester City retained the 

English League Cup by beating 

Chelsea 4-3 on penalties after a 

bizarre climax to the Wembley 

showpiece on Sunday which 

saw Chelsea goalkeeper Kepa 

Arrizabalaga refuse to be sub-

stituted. 

Nothing could separate the 

sides as the match finished 0-0 

after extra time but it was City 

who claimed the season’s first 

major silverware as they won the 

shootout. 

Raheem Sterling fired the 

decisive spot kick past Spaniard 

Arrizabalaga to complete the 

first part of what could be a 

quadruple for Pep Guardiola’s 

side. 

Arrizabalaga minutes earlier 

been involved in surely one of 

the strangest incidents in a 

Wembley final when he defied 

Chelsea manager Maurizio 

Sarri’s orders to come off in the 

closing minutes of extra time 

after appearing to be injured. 

Sarri, who had told substitute 

keeper Willy Caballero to take 

over from Arrizabalaga, was left 

fuming in the technical area at 

the open show of mutiny by one 

of his players. 

“It was a big misunderstand-

ing because I understood the 

keeper had cramp and was un-

able to go to the penalties. But 

it was not cramp and he could 

go to the penalties,” Sarri said. 

City have now won the 

League Cup four times in six 

seasons to move to second on 

the all-time list with six titles, two 

behind the record eight of Liver-

pool. 

In the Premier League fixtures 

Liverpool took over at the top of 

the Premier League table de-

spite being held to a 0-0 draw 

against Manchester United in a 

scrappy match on Sunday. 

Juergen Klopp’s side have 

now drawn three of their last four 

Premier League games and 

have 66 points from 27 games 

while second placed Manchester 

City, have 65 points from the 

same number of games. 

 “We didn’t get many chances 

as we would have liked and 

we’re disappointed not to win 

the  

Arsenal cruised to a 2-0 win 

over disjointed Southampton 

thanks to first-half goals from Al-

exandre Lacazette and Henrikh 

Mkhitaryan at The Emirates on 

Sunday, taking them back into 

the top four in the Premier 

League. 

Tottenham Hotspur’s am-

bitions of Premier League glory 

were dealt a grievous blow on 

Saturday when not even a goal 

from their returning talisman 

Harry Kane could prevent them 

stumbling to a damaging and 

contentious 2-1 defeat at Burn-

ley. 

Goals from Burnley forwards 

Chris Wood and Ashley Barnes 

at Turf Moor left Spurs’ hopes of 

piling the pressure on the top 

two, Manchester City and Liver-

pool, in tatters and Tottenham’s 

normally serene boss Mauricio 

Pochettino raging. 

Crystal Palace’s Roy Hodg-

son was left beaming as he be-

came the oldest man to take 

charge of a Premier League 

match at the age of 71 years, 

198 days — and marked the oc-

casion with a 4-1 win at Leices-

ter City.  

In a remarkable match at 

Dean Court featuring three pen-

alties, Joshua King scored one 

and missed another for Bourne-

mouth while Wolverhampton 

Wanderers earned a 1-1 draw 

with Raul Jimenez’s 83rd-minute 

spot-kick. 

In Friday’s fixtures Fulham fell 

deeper into relegation trouble 

with a 3-1 Premier League de-

feat by West Ham United at Lon-

don Stadium on Friday. 

Gerard Deulofeu scored Wat-

ford’s first top-flight hat-trick 

since 1986 as they boosted their 

hopes of a Europa League spot 

by cruising to a 5-1 victory at 

Cardiff. Victory sends Watford 

up to seventh.

PAOK dropped its first points at 

home this season, conceding a 

1–1 draw to crosstown rival Aris 

on Sunday. 

The first Aris goal by Fran Velez, 

denied PAOK another home win 

as it canceled out Adelino Viei-

rinha’s opener late in the first half. 

However PAOK remains un-

beaten and its last major test is 

coming next week when it visits 

Panathinaikos. PAOK still needs 

17 points from its eight remaining 

games to be crowned champion. 

Main challenger Olympiakos 

beat OFI Crete 5-1.  

Third-placed AEK struggled to 

beast bottom team Apollon Smyr-

nis 2-1. AEK got two goals from 

Lucas Boye and Apollon one from 

Hilal El-Helwe. 

Atromitos that drew 1-1 at As-

teras Tripolis on Saturday. Aris is 

fifth and Panathinaikos sixth, three 

points behind Aris, after losing 2-0 

at Panionios on Sunday. 

Lamia has joined Panetolikos 

and Xanthi in seventh, after com-

ing from behind to down visiting 

Larissa 2-1. Xanthi lost 1-0 at 

home to Levadiakos, in a game 

that started on Saturday, stopped 

after 22 minutes due to gale-force 

winds and resumed on Sunday.

Greek tennis star Tsitsipas closing on top 10 breakthrough, 

after winning the second ATP Tour title of his career in Marseille

Ecstatic Aris players

Apoel players celebrating

New Salamis scorers Harrison Georgiou and Kyri Portou

The 20-year-old, who stunned 

Roger Federer en route to the 

Australian Open semi-finals last 

month, eased to the title in France 

without dropping a set, beating 

Mikhail Kukushkin in Sunday’s 

final. 

Tsitsipas is now ranked 11th, 

with former US Open champion 

Marin Cilic next in his sights. 

Novak Djokovic remains clear 

at the rankings summit, despite 

not playing since winning the Aus-

tralian Open. 

Latest Top 20 in the ATP Tour 

rankings:  

1. Novak Djokovic (SRB), 2. 

Rafael Nadal (ESP) 8 320, 3. 

Alexander Zverev (GER) , 4. Juan 

Martin del Potro (ARG) , 5. Kevin 

Anderson (RSA), 6. Kei Nishikori 

(JPN) , 7. Roger Federer (SUI), 

8. Dominic Thiem (AUT) , 9. John 

Isner (USA) 3 270, 10. Marin Cilic 

(CRO), 11. Stefanos Tsitsipas 

(GRE) . 
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† DEATH ANNOUNCEMENT

It is with great sadness we announce the death 

of our beloved son, Godson, brother, nephew 

and uncle, Donis Christofinis, son of the late 

George Christofinis, who passed away peace-

fully on Monday 18.02.2019 at the age of 57. 

The funeral service will take place on 

Tuesday 12.03.2019 at 11.45am at Beckenham 

Chapel followed by the burial at Beckenham 

crematorium and cemetery, Elmers End Road, 

Beckenham Kent, BR3 4TD. 

He is survived by his mother Annie, sisters 

Maria and Irene, uncle and Godfather Donis, 

nieces Anna, Agni, Emma and nephew 

Achilleas. 

Instead of flowers, there will be a donation 

box, the proceeds of which are going to 

St. Christopher’s Hospice. 

Donis Christofinis

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γιάννη Χαραλάμπους Γεωργίου (Αμμόχωστο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα, παιδιά: Γιώργος, Ρίτα και Μηλίτσα, 

νύφη Εύη, εγγόνια και δισέγγονα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 27ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Φλώρας Μιχάλη Πρωτόκλη (Γιαλούσα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η θυγατέρα της Εύα, γαμπρός Chris, εγγόνια, δισέγγονα, 

κουνιάδα Angela και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παρασκευού Πτωχοπούλου (Κώμα του Γιαλού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο 

                    της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς 

Π α ρ α σ κ ε υ ο ύ ς  Π τωχοπο ύ λο υ  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 

9ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, Ρεβέκκας Σάββα Μιχαήλ 

(Καλοχωριάτη - το γένος Ερμογένους από την Αραδίππου και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Σάββας και οικογένεια

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

03.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

 συζύγου, πατέρα και παππού 

Χρίστου Ζαβρού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρίστος Zαβρός 

(Τσέρι)

Οικογένεια αείμνηστου 

Χρίστου Ζαβρού

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Κωνσταντίνου Λοΐζου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη και οικογένεια. 

Πάντα θα είσαι στην καρδιά και στη σκέψη μας. 

Α Ι Ω Ν Ι Α  Σ ΟΥ  Η  Μ Ν Η Μ Η

Κωνσταντίνος Λοΐζου 
(Αμμόχωστος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε στο North Middlesex Hospital την 

Πέμπτη 21.02.2019, η Κυριακού Σιακά σε ηλικία 

82 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Σόλων, 2 παιδιά: την κόρη της 

Κλεοπάτρα, τον υιό της Κώστα-σύζυγό του Eleshia 

(Ηλιάνα), τη θυγατέρα τους Jessica και πολλούς 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 08.03.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, 

London N9 9HP η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

Κυριακού Σιακά 
(από την Καλοψίδα)
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Michael Loizou 
(Φώτιος Πέτρου Στρατή)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that we announce the 

passing on Thursday 14th February 2019 of 

our beloved partner, father, brother, uncle and 

grand uncle Michael Loizou (born Photios 

Petrou Stradi on the 3rd April 1948 in Akanthou 

Cyprus). 

His funeral mass will take place at the All 

Saints Greek Orthodox Cathedral, Camden 

Street, London NW1 0JA at 12.00 noon on 

Friday 8th March 2019. The burial will take 

place at New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a dedicated 

donation charity box for The Macmillan Cancer 

Research Fund at the Church and at the wake 

in memory of Michael. 

The wake will be held at The Penridge 

Banqueting Suite, 470 Bowes Road, New 

Southgate, London N11 1NL. 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Πέμπτη 14.02.2019, ο αγαπημένος 

μας σύντροφος, πατέρας, αδελφός και 

θείος Michael Loizou (Φώτιος Πέτρου 

Στρατή) σε ηλικία 71 ετών. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

08.03.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 

0JA και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνο-

νται εισφορές για το Μacmillan Cancer 

Research εις μνήμη του εκλιπόντος. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge 

Banqueting Suite, Suite, 470 Bowes 

Road, New Southgate, London N11 1NL. 

(από την Ακανθού) 

Michael Loizou 
( Photios Petrou Stradi)

(from Akanthou, Cyprus) 
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Αντρέας Κυριακίδης Andrew Kyriakides

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that we 

announce the passing of Andrew 

Kyriakides on Thursday 21.02.2019. 

Andrew passed away at the North 

London Hospice, aged 61. He will be 

sadly missed by his wife Maria, son 

Alexander, parents Charalambos and 

Chariklia, brother George, sister Maria 

and their families. 

His funeral service will take place on 

Wednesday 6th March 2019 at 1:00pm 

at the Greek Orthodox Church of 

St. Katherine, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL and the burial at 

New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, New Southgate N11 1JJ at 

2:30pm. 

The wake will be held at the Ariana Ban-

queting Hall, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London 

N11 1GN. (Parking in Red Bays or Pay 

and Display only) 

The family has requested no flowers; 

there will be a donation box for the 

North London Hospice.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απε-

βίωσε στο North London Hospice, 

την Πέμπτη 21.02.2019, ο Αντρέας 

Κυριακίδης σε ηλικία 61 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρία, τον 

υιό του Αλέξανδρο, τους γονείς του 

Χαράλαμπο και Χαρίκλεια, τον αδελφό 

του Γιώργο, την αδελφή του Μαρία και 

τις οικογένειές τους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 

06.03.2019 και ώρα 1.00μμ από την 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana 

Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, 

London N11 1GN. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές για το North London 

Hospice.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωστής Χρίστου Κασάπη 
(Λεονάρισσο)

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

03.03.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 34oν ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας πατέρα και παππού 

Κωστή Χρίστου Κασάπη 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του. 
Είναι πικρή η θύμηση, 
είναι βαρύς ο πόνος 

θλίψη της απουσίας σου, 
είναι ο 34ος χρόνος. 

Τούτες τες μέρες σου μιλά, 
σε νιώθει η ψυχή μας, 

είσαι μέσα στη σκέψη μας, 
στην κάθε προσευχή μας. 

Αιωνία σου η μνήμη.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος Άννα, παιδιά: Μαρία, Γιάννος, 

Βάσος και Χρίστος, γαμπρός: Gavin, νύφες: 

Laura και Tamara, εγγόνια: Jaden, Nicholas, 

Aaliyah, Kostantinos, Αntonio, Εlanna, 

Christian, Arianna, Ariyah, Natalia, η μητέρα 

του Κλεοπάτρα, αδέλφια: Πανίκκος, 

Χρυστάλλα, Φωτούλλα, Αντρέας, Βασιλική, 

γαμπροί: Αντρέας, Χριστάκης και Αντρέας, 

νύφες: Χλόη και Σταυρούλλα, αδελφότεκνα, 

πεθερά Μαρούλλα, κουνιάδος Αλέκος και 

λοιποί συγγενείς.

Κωσταντίνου Κτίστη (Ιωάννου) 
(Κελοκέδαρα, Πάφος) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

03.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 6μηνo μνη-

μόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού, υιού, αδελφού και θείου

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

03.03.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Δημη-

τρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυ- 

αγαπημένου και αξέχαστού μας  

Πέτρου Χριστοφόρου Κανάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Ο υιός Πάμπος, νύφη Σκεύη, εγγόνια: 

Andrew, Lucy και Σούλλα, γαμπροί: 

Christian και Petros, νύφη Sally, δισέγ-

γονα: Elena, Antonio, Charlie, Petros, 

Elena, Juliana και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πέτρος Χριστοφόρου Κανάρη
(Μόρφου)

(Τρίκωμο) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην 

Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και 

Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, Holloway,  

Islington, London N7 6RT, το 1ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

Ιάκωβου Κουμή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Γιαννούλλα, υιός Ιάκωβος, 

κόρη Μαρία, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ιάκωβος Κουμή
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Εις μνήμη 

της νονάς μου 

Αλίκης 

2 χρόνια μετά 

το θάνατό της 

 
Dearest Nouna Aliki 

 

A kind, loving and warm soul 

is how you’ll be remembered and known 

You lit the room with your big smile 

bringing happiness to all for a long while 

Always caring and generous 

armed with chocolates to give every 

Christmas 

You adored cats and dogs, 

your garden and flowers a lot 

Fondly thought by family and friends many 

cracking jokes and laughs plenty 

Despite ill health your eyes would smile 

our hand hold tight when we visited a while 

Now with angels and in the light 

a special star you are shining bright... 

Rest in Peace dearest nouna 

know you’ll be loved forever 

xx Yianoulla xx

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Τρυππίδης 

(από τη Λάρνακα)

Απεβίωσε τη Δευτέρα 18.02.2019, 

ο Γιώργος Τρυππίδης σε ηλικία 86 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1955. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ιουλιανή, 2 παιδιά: 

Βάσο και Άντρο, 4 εγγόνια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

04.03.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για το British Heart Foundation. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07879 817 420

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Άννας (Αννεζούς) Γιαννή (Άγιο Ανδρόνικο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ανδρούλλα και Chris, εγγόνια: Γιώργος, Gabriella και 

Raphael, γαμπρός Peter, νύφη Angie, αδέλφια και συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.03.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 11ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Χρυστάλλας Κωνσταντίνου 

(Ακαπνού - Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Γιαννούλλα, Κώστας, γαμπρός, εγγονές, δισέγγονο, αδέλφια.

It is with great sadness that we announce the passing of our 

beloved Dora Kavanagh on Saturday 23rd February 2019. 

She leaves behind her husband William Kavanagh, daughter 

Irene, her son Liam, mother Erine Theodorou, sister Mary and her 

4 brothers Dino, Andrew, Chris and Johnny. 

The funeral will take place on Friday 8th March 2019 at 10.00am 

at St John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, 

London N8 0LY, followed by the burial at approx 12.00pm at  

Enfield Crematorium & Cemetery, Great Cambridge Rd, Enfield 

EN1 4DS. 

The wake will take place at St Peter & St Paul Church Hall, 

177 Ordnance Road, Enfield, London, EN3 6AB.  

Dora has requested for only family to place flowers and for 

everyone to donate to the North London Hospice through the 

donation box provided.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Dora Kavanagh (Nee Theodorou) 

(from Dhali, Cyprus) 

(Daughter of Stavrouli Theodorou)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Sadly passed away on Monday 
25.02.2019 at the age of 72. 
He leaves his wife Sotira, children: 
Maria, Michael, Angela, Athena, 
daughter-in-law Lorraine, son-in-
law Socrates, 4 grandchildren: 
Charlie, Chloe, Lexie, Adonis and 
many relatives and friends. 

Funeral details will follow. 

Tel: Sotira 07792 368 433

COSTAS PSARAS 

(from Agios Memnos, Famagusta)

23.07.1946 – 25.02.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Αντρέας Καλοπαίδης 

(από τα Λεύκαρα) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 22.02.2019, ο Αντρέας 

Καλοπαίδης σε ηλικία 79 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, 2 παιδιά: Γιώργο και 

Ειρήνη, 6 εγγόνια, αδέλφια και πολλούς συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13.03.2019 και 

ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφο-

ρές για το Macmillan Cancer Support και το Cancer 

Research UK. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο και στο χολ 

της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

03.03.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυ- 

αγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Χριστόδουλου Μηνά 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Xριστόδουλος Μηνά 
(Ακανθού)

Η σύζυγος Μαρία, παιδιά: Γιώργος 

και Φωτεινή, εγγόνια: Marianne και 

Χριστόδουλος και λοιποί συγγενείς.

Συλλυπητήρια 

Εκφράζουμε και δημόσια τα θερμά 

και ειλικρινή μας συλλυπητήρια  

προς την οικογένεια του αγαπητού         

μουσικού, δεξιοτέχνη και            

δασκάλου του μπουζουκιού,           

Γιάννη Πολυκανδριώτη που έφυγε 

για πάντα στις 06.02.2019 

Αιωνία του  η μνήμη 

και ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που τον σκεπάζει. 

Χριστόδουλος Στυλιανού.
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Συλλυπητήρια 

Το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας,  

η ΚΟ ΑΚΕΛ Catford 

εκφράζουν τα θερμά  τους 

συλλυπητήρια στην Άννη, 

Μαρία και Ειρήνη Χριστοφίνη 

για τον θάνατο 

του υιού και αδελφού  

Δώνη Χριστοφίνη 

που απεβίωσε πρόσφατα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θέλουμε να ευχριστήσουμε όλους όσοι πα-

ρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές 

για το Cancer Research (£1075), κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύ-

ματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος.  

Η σύζυγος Αυγούλα και οικογένεια.

Πέτρος Μιχαηλά
(Αυγόρου)

Τελέστηκε με σεμνότητα την 

περασμένη Τρίτη, 26 Φε-

βρουαρίου 2019, από τον Ιερό 

Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, 

η κηδεία του ευρύτατα γνω-

στού δεξιοτέχνη του μπουζου-

κιού, μουσικοσυνθέτη και 

δασκάλου της ενόργανης μου-

σικής μακαριστού Γιάννη Πο-

λυκαντριώτη, γόνου του 

μεγάλου μουσικοσυνθέτη Θε-

όδωρου Πολυκαντριώτη. Πα-

ρόντες στην τελετή, της 

οποίας προέστησαν ο Αρχι-

μανδρίτης Θεοφάνης Πέτρου, 

οι Πρωτοπρεσβύτεροι Ιωσήφ 

Παλιούρας, Αναστάσιος Σαλα-

πάτας και Κωνσταντίνος Γαρι-

βαλδηνός και οι Πρεσβύτεροι 

Δημητριανός Μελέκης και 

Παύλος Κ. Γρηγορίου, ήταν η 

σύντροφός του Ιουλία 

(Τζούλη) και ο γιος τους Νικό-

λας, τα παιδιά του από την 

Αθήνα Μαρία - Νίκος και Θο-

δωρής, τα αδέλφια του Θανά-

σης και Ροδάνθη και πλήθος 

φίλων και εκτιμητών του έργου 

του. 

Τον επικήδειο λόγο εκφώ-

νησε ο κ. Σάββας Παυλίδης, 

πρώην Σύμβουλος Εκπαίδευ-

σης της Κυπριακής Υπάτης 

Αρμοστείας σο Λονδίνο και 

Επιθεωρητής, Προϊστάμενος 

της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής Μεγάλης Βρετα-

νίας, ο οποίος, αφού περιέ-

γραψε τις συνθήκες του 

θανάτου του, αναφέρθηκε 

στην καταγωγή και την οικογέ-

νεια του εκλιπόντος, καθώς 

και το έργο, που άφησε πίσω 

του. Σκιαγράφησε τη δημιουρ-

γική του ζωή, ιδιαίτερα στον 

τομέα της μουσικής, πρόβαλε 

τη συνεργασία του με τα μεγα-

λύτερα ονόματα του ελληνικού 

πενταγράμμου και τις μουσι-

κές περιοδείες του σε πολλές 

χώρες του κόσμου, όπου δια-

βιούν απόδημοι ΄Ελληνες. 

Αναφέρθηκε στη συμμετοχή 

του σε πλείστους παμπαροι-

κιακούς εορτασμούς, στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 

και Μεγάλης Βρετανίας υπό τη 

διεύθυνση του πατέρα Ιωσήφ 

Παλιούρα, στη διδασκαλία του 

μαθήματος της μουσικής σε 

ελληνικά παροικιακά σχολεία 

και της εκμάθησης της χρήσης 

του μπουζουκιού σε πλήθος 

νεαρών και ενήλικων απόδη-

μων συμπατριωτών μας. Μνη-

μόνευσε επίσης τις 

πολύχρονες και αφιλοκερδείς 

μουσικές ραδιοφωνικές εκπο-

μπές του από το Ελληνικό Ρα-

διόφωνο Λονδίνου, την 

οργάνωση μουσικών αφιερω-

μάτων σε μεγάλους ΄Ελληνες 

καλλιτέχνες και την τιμητική 

συμμετοχή της ορχήστρας του 

στο πρόγραμμα των μουσικών 

εκδηλώσεων στα πλαίσια των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 

2012 στο Λονδίνο, για την 

οποία απέσπασε τα συγχαρη-

τήρια και τις ευχαριστίες της 

βασίλισσας Ελισάβετ, ως ένας 

από τους συντελεστές της επι-

τυχούς οργάνωσης των αγώ-

νων. 

Στην τελετή μίλησαν επίσης 

ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ 

Παλιούρας, φίλος και συνερ-

γάτης του μ. Γιάννη Πολυκα-

ντριώτη και ο αδελφός του 

εκλιπόντος Θανάσης Πολυκα-

ντριώτης. 

Η ταφή του, σύμφωνα με 

επιθυμία του μακαριστού 

Γιάννη, έγινε σε κοιμητήριο 

της περιοχής Hoddeston, 

κοντά στο σπίτι, όπου έζησε 

τα τελευταία είκοσι και πλέον 

χρόνια. Συγκινητική σκηνή, 

που σκόρπισε ρίγη συγκίνη-

σης ανάμεσα σε όλους τους 

παριστάμενους, ήταν οι συνο-

δεία του τελικού αποχαιρετι-

σμού του μακαριστού Γιάννη 

με τις μελωδικές πενιές των 

μπουζουκιών των μαθητών 

του, καθώς και του αδελφού 

του Θανάση Πολυκαντριώτη. 

Η παρηγοριά προσφέρθηκε 

στους συγγενείς και φίλους 

του εκλιπόντος στο σπίτι του 

στο Hoddeston.  

Ο κ. Παυλίδης  στον επική-

δειο λόγο του ανάφερε μεταξύ 

άλλων: 

Φίλε Γιάννη, 

Η είδηση του θανάτου σου, 

ύστερα από τηλεφώνημα της 

Τζούλης την ίδια εκείνη ημέρα, 

με έπληξε κυριολεκτικά σαν 

«κεραυνός εν αιθρία»... Η 

θλίψη, η πίκρα και ο πόνος για 

την αδόκητη φυγή σου εξακο-

λουθεί να με συγκλονίζει σύ-

γκορμο. Η σύντροφός σου, τα 

παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, 

οι υπόλοιποι συγγενείς σου, οι 

φίλοι, οι συνεργάτες σου και 

όλοι ανεξαίρετα οι δικοί σου 

άνθρωποι βυθιστήκαμε ξα-

φνικά στο πένθος και την από-

γνωση. Βαρειά 

τραυματισμένοι ψυχικά προ-

σπαθούμε ακόμα να προσαρ-

μοστούμε στα νέα δεδομένα. 

 Η οδύνη για το πικρό μα-

ντάτο και, κυρίως, για το δυ-

σαναπλήρωτο κενό, που 

αφήνει πίσω της η έντονα αι-

σθητή απουσία σου μακριά 

μας, είναι πράγματι βαρειά κι 

ασήκωτη σαν μολύβι... 

Μόνη μας παρηγοριά είναι 

το αναντίλεκτο γεγονός ότι η 

ζωντανή και ενεργός παρου-

σία σου στην ελληνική και κυ-

πριακή παροικία του 

Ηνωμένου Βασιλείου και η 

πολύ σημαντική και αξιόλογη 

προσφορά σου στην πολιτι-

στική, κυρίως, ζωή της Ομογέ-

νειας -και πιο συγκεκριμένα 

στο ελληνικό τραγούδι και τη 

μουσική διαπαιδαγώγηση των 

νέων γενεών των απόδημων 

συμπατριωτών μας- αποτε-

λούν την ανεξίτηλη σφραγίδα 

της διατήρησης αιώνιας της 

μνήμης σου και αλώβητης κι 

αθάνατης της θύμισής σου 

στο πέρασμα του χρόνου. 

΄Οσοι από εμάς είχαμε την 

τύχη να σε γνωρίσουμε και να 

συνεργαστούμε μαζί σου, θα 

σε θυμόμαστε πάντοτε για την 

απλότητά σου, τη μεγάλη καρ-

διά σου, το γνήσιο χαμόγελό 

σου και την άδολη φιλία σου. 

Αλλά και για την άμετρη 

αγάπη σου στα παιδιά και εγ-

γόνια σου, τα οποία επισκε-

πτόσουν συχνά στην Ελλάδα 

και για τα οποία μάς μιλούσες 

πάντοτε με νοσταλγία και πρα-

γματική λατρεία εκφράζοντας 

κάποτε και κάποια μικροπαρά-

πονα, που πήγαζαν από την 

αυστηρή προσήλωσή σου στις 

προσωπικές αξίες και αρχές 

της ζωής σου. ΄Ολοι όσοι σε 

ζήσαμε από κοντά, φίλοι και 

συνεργάτες, καθώς και οι πο-

λυπληθείς μαθητές σου, θρη-

νούμε απαρηγόρητοι για το 

χαμό σου. Θα σε θυμόμαστε 

ακόμα για πάντα και για την 

απεριόριστη αγάπη σου στη 

μουσική και την αξιοθαύμαστη 

δεξιοτεχνία σου στο αγαπη-

μένο σου μπουζούκι. Η δημι-

ουργική σου παρουσία και η 

γεμάτη πλούσιες εμπειρίες 

ζωή σου, μέσα και από τη μα-

κρόχρονη συνεργασία σου με 

τα μεγαλύτερα αστέρια της 

λαϊκής μας μουσικής στην Ελ-

λάδα αλλά και μέσα από τις 

πολλές μουσικές περιοδείες 

σου στο εξωτερικό, όπου 

υπάρχει απόδημος Ελληνι-

σμός, έκανε πασίγνωστο και 

τίμησε επάξια σε ολόκληρο 

τον κόσμο, ιδιαίτερα στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, το ξακουστό 

όνομα του μακαριστού πατέρα 

σου Θεόδωρου Πολυκα-

ντριώτη, για τον οποίο ήσουν 

πάντοτε τόσο περήφανος και 

τον οποίο υπεραγαπούσες και 

μνημόνευες με κάθε ευκαιρία. 

Η πλούσια προσφορά σου, 

αγαπητέ φίλε Γιάννη, περιλαμ-

βανομένων και των ραδιοφω-

νικών μουσικών παραγωγών 

και εκπομπών σου αφιλοκερ-

δώς στο Ελληνικό Ραδιόφωνο 

Λονδίνου (LGR) για σειρά 

ετών, τιμά πρωτίστως εσένα 

αλλά και την σύντροφο της 

ζωής σου Τζούλη, που στά-

θηκε δίπλα σου σαν ένας κα-

θόλα άξιος συμπαραστάτης 

σου από την αρχή της γνωρι-

μίας σας, γύρω στο 1998, 

μέχρι και την τελευταία σου 

πνοή. Περήφανη πάντοτε για 

σένα συμμετείχε σε όλες τις 

χαρές σου. Υπήρξε όμως, κυ-

ρίως, η ακλόνητη και υποστη-

ρικτική ηρωίδα σου, ο 

πραγματικός φύλακας άγγε-

λός σου, στις μακρόχρονες 

δοκιμασίες της υγείας σου.  

Το αξιομνημόνευτο έργο, 

που αφήνεις πίσω σου, αξιο-

μακάριστε φίλε Γιάννη, τιμά 

εξίσου επάξια και τα παιδιά 

σου Μαρία, Θοδωρή και Νίκο, 

τα εγγόνια σου Γιάννη, Γιαν-

νάκη, Σταύρο και Δανάη, τους 

υπόλοιπους καταξιωμένους 

συνεχιστές του έργου του πα-

τέρα σου, τους αδελφούς σου 

Θανάση και Σπύρο, καθώς και 

την αδελφή σου Ροδάνθη και 

όλους τους συγγενείς σου. 

Πολλοί από αυτούς ήρθαν ει-

δικά από την Αθήνα και βρί-

σκονται αυτή τη στιγμή κοντά 

σου για να σε αποχαιρετήσουν 

και να σου δώσουν «τον τε-

λευταίον ασπασμόν». 

Προσωπικά κρατώ για τον 

εαυτό μου ως ιερό κειμήλιο και 

δώρο ακριβό τη γνήσια φιλία 

μας, που κράτησε για περισ-

σότερο από δυο ολόκληρες 

δεκαετίες, από την πρώτη στι-

γμή της γνωριμίας μας μέχρι 

που έφυγες, και τις αμέτρητες 

ευχάριστες ώρες, που ζήσαμε 

μαζί. Ξεφυλλίζοντας το ημερο-

λόγιο της κοινής μας πορείας 

ανακαλώ στη μνήμη μου τα 

μουσικά αφιερώματα, που εσύ 

εμπνεύστηκες και μαζί πρα-

γματοποιήσαμε, εσύ με την 

ορχήστρα σου και τις μαγευτι-

κές πενιές σου, εγώ με τις 

σχετικές ομιλίες μου και όλοι 

μαζί οι συνεργάτες μας με τις 

φωνητικές και ενόργανες εκτε-

λέσεις μας. Φίλε Γιάννη, 

Σε ευχαριστώ θερμά, για τις 

τόσες ευχάριστες στιγμές, που 

μου χάρισες με τη φιλία και τις 

πενιές σου είτε σε οικογενει-

ακές συνάξεις στο σπίτι μου 

είτε σε γιορταστικές επετείους 

σε άλλους χώρους, όπως τα 

70χρονά μου. Πρωτίστως 

όμως σε ευχαριστώ από τα 

βάθη της καρδιάς μου, γιατί δι-

καίωσες απόλυτα τις προσδο-

κίες μου, όταν -εκτιμώντας 

ορθά τα προσόντα και τις δυ-

νατότητές σου- είχα πάρει την 

απόφαση, ως Σύμβουλος τότε 

Εκπαίδευσης της Κυπριακής 

Υπάτης Αρμοστείας στο Η. Β. 

και Επιθεωρητής – Προϊστά-

μενος της Κυπριακής Εκπαι-

δευτικής Αποστολής, να σε 

διορίσω ως ωρομίσθιο δά-

σκαλο μουσικής στα ελληνικά 

παροικιακά σχολεία. Με την 

άμετρη αγάπη σου προς τους 

μαθητές σου, τις αδιαμφισβή-

τητες ικανότητές σου και το 

πάθος σου να μεταδώσεις στις 

νέες γενιές ό,τι ήξερες και κα-

τείχες τόσο καλά, κατάφερες 

να ελκύσεις δεκάδες νέα παι-

διά της Ομογένειας και ενήλι-

κες συμπατριώτες μας στην 

εκμάθηση και χρήση του 

μπουζουκιού. Ζωντάνεψες και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο την ορ-

χήστρα «Οι επόμενοι», που 

θεμέλιωσε στην Αθήνα ο 

αδερφός σου Θανάσης. Θυ-

μούμαι με περηφάνεια τις μου-

σικές εμφανίσεις της 

ορχήστρας σου σε σειρά μου-

σικών εκδηλώσεων σε διά-

φορα παροικιακά σχολεία και 

όχι μόνο. Μια από αυτές τις 

εμφανίσεις, που έγινε στην 

Κοινότητα του Αγίου Παντελε-

ήμονα με 40 μπουζούκια (!), 

αποθανάτισε ο φακός της ΕΡΤ 

3 και την πρόβαλε σε όλη την 

επικράτεια της Ελλάδας και σε 

διάφορες χώρες ανά τον 

κόσμο, όπου υπάρχουν ΄Ελ-

ληνες απόδημοι. Τιμητικό 

ωστόσο αποκορύφωμα των 

πολλών εμφανίσεων της ορ-

χήστρας σου, που θα μνημο-

νεύεται εσαεί, υπήρξε η 

συμμετοχή της στο πρό-

γραμμα των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2012 εδώ στο 

Λονδίνο, που έτυχε εξαιρετι-

κής υποδοχής και απέσπασε 

απίστευτα κολακευτικά σχό-

λια, καθώς και τις ευχαριστίες 

της ίδιας της βασίλισσας της 

Αγγλίας σε όσους συνέβαλαν 

στην επιτυχία της διοργάνω-

σης των αγώνων... 

 

Αιωνία σου η μνήμη.

Με μελωδικές πενιές από μπουζούκια συνοδεύτηκε 

ο Γιάννης Πολυκαντριώτης στην τελευταία του κατοικία

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KHΔEIA 

Γεώργιος Καζαμίας 

(από την Αθηαίνου) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 21.02.2019, 

ο Γεώργιος Καζαμίας σε ηλικία 76 ετών. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

04.03.2019 και ώρα 11.30πμ από την 

Εκκλησία του Αποστόλου Λουκά, Magnet 

Centre, Park Approach, Erdington, 

Birmingham B23 7SJ. 

Οι τεθλιμμένοι: 

Η σύζυγος Λοΐζα, υιός Κώστας, 

κόρες: Ελένη, Άντρη και Σούλλα, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς. 

Τηλ. οικείων: 07450 168 933
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