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Άρχισε η... «μάχη» στη Βουλή

Τελετές Αγιασμού των υδάτων σε 
Margate, Southampton & Great 
Yarmouth. Ποιά μηνύματα έστει-
λαν ο Ύπατος Αρμοστής της Κύ-
πρου και τοπικοί παράγοντες της 
Βρετανίας. 

Σελ 2

Θεοφάνια στην Αγγλία
Πρωτοφανής κακοκαιρία πλήττει 
τις τελευταίες μέρες Ελλάδα και  
Κύπρο. Χιόνια έπεσαν στο κέντρο 
της Αθήνας, ενώ, πολλά είναι τα 
προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα 
και την Κύπρο. 

Σελ 6 & 7 

Σε λευκό κλοιό
Διάφορα επίθετα που συνο-
δεύουν τη λέξη κρίση αρχίζουν να 
κάνουν την εμφάνιση τους στις 
προβλέψεις για τη νέα χρονιά των 
οικονομολόγων σε ολόκληρο τον 
κόσμο... 

Σελ 9

Επιστρέφει η ύφεση

Αναβολή προσπαθειών για συνομιλίες μέχρι... νεοτέρας
Σε πλήρη αποτελμάτωση βρίσκεται το Κυπριακό με τον 

Πρόεδρο Αναστασιάδη και το κυβερνών κόμμα να έχουν εγκα-
ταλείψει κάθε προσπάθεια επικεντρωνόμενοι αποκλειστικά 
και μόνο στις ευρωεκλογές. Με το δεδομένο αυτό και η Γραμ-
ματεία των Ηνωμένων Εθνών ασχολείται μόνο, αυτή την πε-
ρίοδο με την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.  Ο Τούρ-

κος Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνοντας την κοινοβουλευ-
τική επιτροπή εξωτερικών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε σχετικά ότι λόγω 
των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τον Μάιο 
δεν φαίνεται ρεαλιστική η έναρξη διαπραγματεύσεων. 

Σελ 5

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της «Π» 
Ζητήστε το από τον εφημεριδοπώλη σας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ... ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !

ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ BREXIT ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (σελ 3)

ΔΩΡΕΑΝ
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Η
 καθιερωμένη τελετή αγιασμού 
των υδάτων πραγματοποιήθηκε 
για 55η χρονιά την Κυριακή των 

Θεοφανείων στο Μάργκεϊτ της νοτιοα-
νατολικής Αγγλίας, από τον Επίσκοπο 
Τροπαίου Αθανάσιο.  

Παρόντες ήταν ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο Ευριπίδης Ευρυβιάδης 
και ο πρέσβης της Ελλάδας Δημήτριος 
Καραμήτσος-Τζιράς, τοπικοί πολιτικοί 
και θρησκευτικοί άρχοντες, όπως ο Επί-
σκοπος του Ντόβερ, καθώς επίσης μέλη 
της παροικίας και φίλοι της Κύπρου.  

Ο κ. Ευρυβιάδης εξέφρασε την πε-
ρηφάνια του για την κοινότητα των ομο-
γενών, σημειώνοντας ότι οι παραδόσεις 

συνεχίζονται, εμπλουτίζοντας την πολυ-
πολιτισμικότητα του Ηνωμένου Βασι-
λείου. 

Ο τοπικός βουλευτής και επικεφαλής 
της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας για την Κύπρο σερ Ρότζερ 
Γκέιλ, που τίμησε για 35ο συναπτό έτος 
την εκδήλωση, όσα δηλαδή και τα χρό-
νια του στο κοινοβούλιο, χαρακτήρισε 
«ένδειξη του σεβασμού για την ελληνο-
κυπριακή κοινότητα» το μεγάλο πλήθος 
που συγκεντρώνεται για την εκδήλωση. 

«Το λυπηρό, ωστόσο, είναι ότι και τα 
35 αυτά χρόνια το νησί της Κύπρου τελεί 
υπό κατοχή από τουρκικά στρατεύματα. 
Οι συνομιλίες ελπίζουμε να αρχίσουν 
ξανά φέτος και θα ήταν καλό να κατα-

στήσουν ορατή μία λύση και το νησί να 
επανενωθεί το ταχύτερο δυνατό», συ-
μπλήρωσε ο σερ Ρότζερ. 

Αγιασμός των υδάτων πραγματοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά μετά από δε-
καετίες και στο Σαουθάμπτον, με πρω-
τοβουλία της τοπικής ελληνορθόδοξης 
κοινότητας, με αρκετά μεγάλη συμμε-
τοχή. Οι τοπικές αρχές παραχώρησαν 
άδεια για την κατάδυση του Τιμίου Σταυ-
ρού στη μαρίνα της πόλης. 

Επίσης, Αγιασμός των υδάτων έγινε 
και στο Great Yarmouth από την ενορία 
Αγίου Σπυρίδωνα, απ’ όπου και η σχε-
τική φωτογραφία που εξασφάλισε η 
«Παροικιακή» (δεξιά).

Θεοφάνεια με συμβολισμούς στη Βρετανία
ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ MARGATE, SOUTHAMPTON & GREAT YARMOUTH

Αρνητική τροπή έλαβε για 34 αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ η δικαστική διεκδίκηση αποζη-
μίωσης από τη βρετανική κυβέρνηση για 
τον βασανισμό τους κατά τον απελευθερω-
τικό αγώνα 1955-59. Η απόφαση του Εφε-
τείου του Λονδίνου στις αρχές του μήνα, 
απορρίπτει προηγούμενη δικαστική από-
φαση, η οποία έκανε αποδεκτό το αίτημα 
τους, όπως η εκδίκαση της αποζημίωσης 
γίνει με βάση το αγγλικό δίκαιο. Η εφαρμογή 
του αγγλικού δικαίου στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, αντί του κυπριακού, αποτελεί επι-

δίωξη των δικηγόρων των 34 βετεράνων 
αγωνιστών διότι δίνει μεγαλύτερη ευελιξία 
ως προς τον χρόνο που μπορεί να έχει πα-
ρέλθει από την τέλεση της αδικοπραξίας 
και την απόδοση αποζημίωσης. Το τριμελές 
Εφετείο υπό τον δικαστή Λόνγκμορ αναφέ-
ρει ότι «η απόφαση του (προηγούμενου) 
δικαστή ότι το δίκαιο της Αγγλίας και όχι της 
Κύπρου θα πρέπει να εφαρμοστεί στις 
αγωγές, θα παραμεριστεί». Προσθέτει ότι 
το θέμα του χρονικού περιορισμού για την 
αίτηση αποζημίωσης θα κριθεί με βάση αμ-

φότερα τα εθνικά δίκαια, κάτι που επιδίωκε 
η βρετανική κυβέρνηση. Οι λόγοι που είχε 
επικαλεστεί ο δικαστής τον Ιανουάριο του 
2018 όταν αποδεχόταν το αίτημα των Κυ-
πρίων εναγόντων «δεν συνιστούν τους ξε-
κάθαρους και ικανοποιητικούς λόγους που 
απαιτούνταν» για να υπάρξει εξαίρεση από 
τον νομικό κανόνα που ορίζει ότι «ένα συ-
γκεκριμένο ζήτημα που άπτεται μίας γενι-
κότερης πράξης θα πρέπει να εξετάζεται 
από το νόμο της χώρας, η οποία έχει την 
πιο σημαντική σχέση με αυτό το ζήτημα και 

τα εμπλεκόμενα μέρη». Όπως δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο δικηγόρος των 34 αγωνιστών Κέ-
βιν Κονρόι, η απόφαση του Εφετείου αφορά 
ένα καίριο τεχνικό νομικό σημείο, αλλά όχι 
την ουσία της αγωγής. Ήδη, όπως πρό-
σθεσε, έχει κατατεθεί αίτημα στο Ανώτατο 
Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της ανατρε-
πτικής απόφασης του Εφετείου. Ο κ. Κον-
ρόι εκτιμά πως στα τέλη του τρέχοντος μήνα 
ή στις αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει γνωστό 
κατά πόσο το Ανώτατο Δικαστήριο θα επι-
τρέψει την υποβολή έφεσης.

Αρνητική τροπή στη δίκη αγωνιστών της ΕΟΚΑ για τα βασανιστήρια

Εκλογικα κέντρα και στο 
εξωτερικό, όπως έγινε 

και στις πρόφατες Προ-
εδρικές Εκλογές, θα λει-
τουργήσουν για τις Ευ-
ρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019. Σύμφωνα με 
την Υπηρεσία Εκλογών, 
δικαίωμα έχουν οι εκλογείς 
που είναι ήδη εγγεγραμ-
μένοι στον εκλογικό κατά-
λογο ή θα εγγραφούν μέ-
χρι τις 2 Απριλίου 2019 σε 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελ-
λάδα και Βέλγιο. 

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλο-
γικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται 
ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο 
μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμέ-
νων εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κα-
τάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δή-
λωσης που υποβάλλεται από τους 
ενδιαφερόμενους. 

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε 
για το σκοπό αυτό ειδικά έντυπα δηλώ-
σεων, τα οποία καλούνται οι εκλογείς που 
επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα στο εξωτερικό να τα συμπληρώ-
σουν κατάλληλα και να τα υποβάλουν 
έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου, 
2019. 

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφα-
λιστούν και να υποβληθούν από τις Πρε-

σβείες/Προξενεία της Δη-
μοκρατίας στις πιο πάνω 
αναφερόμενες χώρες, τα 
κατά τόπους Γραφεία των 
Επαρχιακών Διοικήσεων 
και των Κέντρων Εξυπη-
ρέτησης του Πολίτη, από 
την Κεντρική Υπηρεσία 
Εκλογών και την ιστοσε-
λίδα του Υπ. Εσωτερικών 
www.moi.gov.cy. 

 Υποβολή δήλωσης για 
τα εκλογικά κέντρα του 
εξωτερικού μπορεί να γίνει 
και μέσω διαδικτύου, από 

την ιστοσελίδα aps.elections.moi.gov.cy. 
Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών κάλεσε 

τους πολίτες να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση 
για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε 
να μπορέσουν να ψηφίσουν. 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για 
εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο είναι η 
2α Απριλίου 2019. 

Για σκοπούς των Ευρωεκλογών, δι-
καίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο 
έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν 
το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και της 
26ης Μαΐου, 2019, που θα είναι η ημερο-
μηνία διεξαγωγής των εκλογών. Η αίτηση 
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπο-
βληθεί προηγουμένως και οπωσδήποτε το 
αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

2 Απριλίου η τελευταία προθεσμία 
εγγραφής στον κατάλογο

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΒ
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Άρχισε η... «μάχη» στη Βουλή
ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ BREXIT ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Άρχισε στο Γουέστμινστερ η κοινοβουλευ-
τική συζήτηση επί της συμφωνίας με την ΕΕ 
που έχει παρουσιάσει η Τερέζα Μέι για τους 
όρους του Brexit. Η συζήτηση θα διαρκέσει 
πέντε ημέρες και θα ολοκληρωθεί με ομιλία 
της Πρωθυπουργού και ψηφοφορία επί της 
συμφωνίας το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. 

 Η κα Μέι φέρεται για πρώτη φορά κατά τη 
διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου της Τρί-
της να παραδέχθηκε ότι είναι πιθανό η συμ-
φωνία του Brexit να μην εγκριθεί από τη Βουλή 
των Κοινοτήτων. Πάντως, λίγο πριν την 
έναρξη της συζήτησης, η πρωθυπουργός 
έδωσε διαβεβαίωση προς τους Βρετανούς 
βουλευτές ότι θα έχουν λόγο στο κατά πόσο 
το λεγόμενο ‘backstop’ για την αποφυγή 
σκληρών συνόρων στην Ιρλανδία θα ενερ-
γοποιηθεί ή όχι. 

Η εκτίμηση πολλών πολιτικών και αναλυτών 
είναι ότι σε περίπτωση ήττας, η κα Μέι θα επι-
διώξει ξανά να κερδίσει δεσμευτικές διαβεβαι-
ώσεις από τις Βρυξέλλες ότι το λεγόμενο 
‘backstop’ για τη Βόρεια Ιρλανδία θα είναι προ-
σωρινό. Πρόκειται για την τελωνειακή ρύθμιση 
που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ σε περίπτωση 
που δεν προκύψει λύση για την αποφυγή των 
σκληρών συνόρων με τη Δημοκρατία της Ιρ-

λανδίας έως το τέλος της μεταβατικής περιό-
δου. Το backstop είναι το βασικό σημείο 
διαφωνίας των ευρωσκεπτικιστών και των Βο-
ρειοϊρλανδών βουλευτών. 

Λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης, έγινε 
γνωστό πως ασκώντας τη διακριτική του ευ-
χέρεια ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτή-
των Τζον Μπέρκαου, έδωσε άδεια για να διε-
ξαχθεί ψηφοφορία επί πρότασης τροπολογίας 
που αφορά την όλη διαδικασία. Σύμφωνα με 
αυτή την τροπολογία, σε περίπτωση καταψή-
φισης της συμφωνίας του Brexit την Τρίτη η 
κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει με εναλ-

λακτική πρόταση στο κοινοβούλιο εντός τριών 
ημερών – και όχι εντός 21 ημερών που προ-
βλέπει ο νόμος. Σε μια προσπάθεια να κάμψει 
τις αντιδράσεις των 10 βουλευτών του DUP, 
στους οποίους βασίζεται για την κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία η κα Μέι, η κυβέρνηση θα 
παρουσιάσει στο πλαίσιο της συζήτησης σειρά 
δεσμεύσεων που θα αφορούν τη Β. Ιρλανδία. 
Από τη στιγμή, ωστόσο, που το DUP και οι 
Brexiteers βουλευτές δεν μοιάζουν να πείθο-
νται και η ΕΕ δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένη 
να κάνει τις παραχωρήσεις που ζητά η κα Μέι, 
το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η κυβέρ-
νηση εφόσον η συμφωνία του Brexit απορρι-
φθεί από τη Βουλή. 

Ο παλαιότερος εκ των βουλευτών, ο Συ-
ντηρητικός Κεν Κλαρκ που είναι εκ των πιο 
ένθερμων πολέμιων του Brexit, δήλωσε ότι 
όσο δεν συγκροτείται σαφής πλειοψηφία στη 
Βουλή υπέρ μίας εναλλακτικής, τόσο πιο πι-
θανό γίνεται το no deal. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν Συντη-
ρητικοί βουλευτές που έχουν διαμηνύσει ότι 
δε θα δίσταζαν να ψηφίσουν υπέρ της ανα-
τροπής της κυβέρνησης και υπουργοί που θα 
παραιτούνταν εφόσον η πρωθυπουργός κι-
νηθεί προς το no deal.

Φόβοι βουλευτών για την ασφάλειά τους!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Επιστολή προς τη διοικήτρια 
της Μητροπολιτικής Αστυνομίας 
με την οποία εκφράζουν «σοβα-
ρές ανησυχίες» για την «επιδει-
νούμενη κατάσταση δημόσιας τά-
ξης και ασφάλειας» έξω από το 
κοινοβούλιο, απηύθυναν περίπου 
50 Βρετανοί βουλευτές. 

Η επιστολή ακολούθησε τη δη-
μοσιοποίηση βίντεο στο Twitter 
στο οποίο μία ομάδα ανδρών 
ακολουθεί σε απόσταση ανα-
πνοής τη βουλευτή Άννα Σούμπρι 
μέχρι την είσοδο του κοινοβου-
λίου, με συνθήματα σε βάρος της. 

Οι άνδρες ακούγονται να φω-
νάζουν «φασίστρια» και «ψεύ-
τρα» κατά της βουλευτού του Συ-
ντηρητικού Κόμματος, η οποία 
είναι από τους πρωταγωνιστές 
στην εκστρατεία κατά του σκλη-
ρού Brexit και υπέρ του δεύτερου 
δημοψηφίσματος. 

Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια 
ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευ-
ξης της απέναντι από το κοινο-
βούλιο, οι ίδιοι άνδρες ακούγο-
νταν να φωνάζουν «η Άννα 
Σούμπρι είναι ναζί». 

Η βουλευτής από την περιοχή 
του Νότιγχαμ ακούγεται στο βί-
ντεο να επισημαίνει ότι σε κοντινή 
απόσταση βρίσκονταν παιδιά, 
αλλά και αστυνομικοί οι οποίοι πα-
ρέμεναν αδρανείς. 

Σχολιάζοντας αργότερα το πε-
ριστατικό, η κα Σούμπρι είπε: 
«Προφανώς βουλευτές και πολι-
τικοί υποτίθεται ότι πρέπει να 
αποδέχονται όλο αυτό ως μέρος 
της δημοκρατικής διαδικασίας. Δε 
βλέπω γιατί δημοσιογράφοι και 
τεχνικοί θα πρέπει να υποβάλλο-
νται στις ίδιες επιθέσεις και κατα-
τρομοκράτηση, ενώ η αστυνομία 
απλά παρίσταται και δεν κάνει τί-
ποτα». 

Τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ 
κορυφώνεται η αγωνία για την κα-
τάληξη του Brexit, ομάδες διαδη-
λωτών βρίσκονται συνεχώς έξω 
από το κοινοβούλιο. Πολλοί δη-
μοσιογράφοι έχουν επίσης πέσει 
θύματα φραστικών επιθέσεων.  

Επίσης, παρουσιάστρια του 
Sky News έχει χρειαστεί να πάει 
με συνοδεία ασφαλείας στο πό-
στο της έξω από το κοινοβούλιο.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Brexit : «Πόλεμος στο κοινοβούλιο»  
Πολλές εφημερίδες χρησιμοποίησαν τη γλώσσα του πολέμου 

για να περιγράψουν τους ελιγμούς των βουλευτών για το Brexit το 
βράδυ της Τρίτης στη Βουλή των Κοινοτήτων.  

Ο Guardian (09/01) θεωρεί ότι πρόκειται για - "κοινοβουλευτικό 
πόλεμο" - στον οποίο μια "διακομματική συμμαχία" έχει ξεκινήσει 
συντονισμένη εκστρατεία για την αποτροπή μη -  συμφωνίας Brexit. 

Για τους Times είχαμε να κάνουμε με μια "εξέγερση" βουλευτών 
και με "ανταρτοπόλεμο".  

Σύμφωνα με την Daily Telegraph οι αντάρτες βουλευτές του Συ-
ντηρητικού κόμματος είχαν την πρώτη τους νίκη (drawn first blood), 
ενώ η i σημειώνει ότι η Τερέζα Μέι υπέστη - "τραυματική ήττα".  

Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ τροπολογίας που κατέθεσαν οι 
Εργατικοί και, ουσιαστικά, ψαλιδίζει την πιθανότητα να υπάρξει 
αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.  

Ειδικότερα, οι 303 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, ενώ 296 κατά, στην 
τροπολογία που κατέθεσε η βουλευτής των Εργατικών Ιβέτ Κού-
περ. Με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση περιορίζονται οι δυνατό-
τητες του υπουργείου Οικονομικών να αναζητήσει εναλλακτικές 
επιλογές σε περίπτωση που υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία. 

Η Sun εκτιμά ότι οι βουλευτές που αντιτίθενται στην κυβέρνηση 
ξεκινούν μια - "τρελή και επικίνδυνη στρατηγική". Αν δεν υπάρξει 
συμφωνία για το Brexit τότε με τη στάση τους ορισμένοι βουλευτές 
ναρκοθετούν την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα, υποστηρίζει η Sun.  

Τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη εκφράζει και η Daily Express 
που κυκλοφόρησε με πηχυαίο πρωτοσέλιδο τίτλο - "Στην πρα-
γματικότητα θέλουν να σας κλέψουν το Brexit".  

Ο Guardian σε άρθρο γνώμης θεωρεί ότι το Brexit πρέπει να 
τεθεί και πάλι στην κρίση των ψηφοφόρων για να ξεπεραστεί το 
αδιέξοδο που, όπως γράφει ο Guardian, "ξετυλίγεται σε όλο το 

πολιτικό φάσμα". Επισημαίνει το κύριο άρθρο του Guardian ότι  
εάν το σχέδιο της Τερέζα Μέι απορριφθεί, τότε το άρθρο 50 θα πρέ-
πει να "παγώσει", το κοινοβούλιο να συνεδριάσει και να εξετάσει 
το ζήτημα και στη συνέχεια να τεθούν οι επιλογές στην κρίση του 
λαού.  

"Η επανάσταση των Τόρις στο σύστημα υγείας"  
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα στις αρχές της εβδομάδας είχαν ως 

βασικό θέμα τις αντιδράσεις για το δεκαετές πρόγραμμα που αφορά 
τον τομέα της υγείας στην Αγγλία. Εκφράσθηκαν  ανησυχίες για τη 
στελέχωση του NHS και για το γεγονός ότι με βάση τις νέες προτά-
σεις της κυβέρνησης οι ψηφιακές  διαβουλεύσεις των ασθενών με 
τους θεράποντες γιατρούς μέσω Skype καθίστανται κανόνας.  

Η Daily Mirror (08/01) θεωρεί ότι το πρόγραμμα που το χαρακτη-
ρίζει - "η επανάσταση των Τόρις στην υγεία" - είναι - "το λάθος 
φάρμακο". To σύστημα έχει ανάγκη από χιλιάδες γιατρούς και νο-
σοκόμες επισημαίνουν οι ειδικοί στα θέματα υγείας. Η αύξηση των 
διαβουλεύσεων ασθενών - γιατρών μέσω κινητών τηλεφώνων ή 
με τη βοήθεια του Skype δεν επιλύουν το πρόβλημα, υπογραμμίζει 
η Mirror.  

"Το NHS σας χρειάζεται" βλέπουμε μια γιατρό να λέγει στην 
πρώτη σελίδα της εφημερίδας i. Η σελίδα θυμίζει την αφίσα στρα-
τολόγησης του 1914 με τη μορφή του λόρδου Κίτσενερ. Στην προ-
κειμένη περίπτωση η εφημερίδα τονίζει την ανάγκη για τη "στρα-
τολόγηση" νέων γιατρών και νοσοκόμων. 

"Εκατομμύρια ασθενείς θα βλέπουν τον γιατρό τους μέσω 
Skype", έγραψαν οι Times. Σε άρθρο γνώμης η ίδια εφημερίδα 
αναφέρει ότι η προτεινόμενη αύξηση των κονδυλίων για την υγεία 
- "θα οδηγήσει το NHS μακριά από την έρημο όχι όμως σε τόπο 
όπου ρέει μέλι και γάλα". Η εφημερίδα προσθέτει ότι υπάρχουν 
λόγοι να πιστεύει κανείς ότι το σχέδιο της κυβέρνησης μπορεί να 
πετύχει εκεί όπου άλλες μεταρρυθμίσεις είχαν αποτύχει, αναρω-

τιέται όμως αν υπάρχουν τα στελέχη στο βρετανικό σύστημα υγείας 

που θα μπορέσουν - "να διαχειρισθούν σωστά το πρόγραμμα της 

κυβέρνησης".    

Ανησυχίες εκφράζονται σε πολλές εφημερίδες σχετικά με τον 

αντίκτυπο  που θα έχει ο περιορισμός των διαβουλεύσεων πρό-

σωπο με πρόσωπο των ασθενών με τους ιατρούς.  

"Ο γιατρός θα σας δει από το Skype" ήταν ο πηχυαίος τίτλος 

στην Daily Mail (08/01), καθώς αναφέρει ότι δεκάδες εκατομμύρια 

ραντεβού του NHS θα πραγματοποιούνται μέσω βίντεο και όχι 

πρόσωπο με πρόσωπο. 

Στην Daily Express όμως, ο ιατρός - διοικητής του NHS, σερ  

Stephen Powis, επιμένει ότι η πρόταση για τα ψηφιακά ραντεβού 

είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η εφαρμογή της θα σημαίνει  

- "ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στον τοπικό γιατρό".  

Αυξάνονται οι δαπάνες για το NHS   

Οι προτάσεις για την αύξηση των δαπανών που θα αφορούν το 

βρετανικό σύστημα υγείας δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα και ήταν 

ένα από τα βασικά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.  

Όπως έγραψε η Daily Telegraph (07/01) το δεκαετές πρόγραμμα 

για την υγεία προβλέπει ότι κάθε παιδί που έχει προσβληθεί από 

καρκίνο θα έχει τη δυνατότητα να κάνει γενετικές εξετάσεις ώστε 

να του παρέχεται πιο αποτελεσματική, εξατομικευμένη θεραπεία.  

Σύμφωνα με την Telegraph, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η εφαρμογή 

των προτάσεών της για την υγεία θα έχουν ως αποτέλεσμα - "να 

σωθούν 500.000 ζωές" ένας αριθμός που προβάλλεται και στις 

πρώτες σελίδες των εφημερίδων Daily Express και Daily Mail. 

Η νέα τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου της κυ-

βέρνησης για την υγειονομική περίθαλψη , ανέφερε η εφημερίδα i.
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ειδήσεις σε 2’

Μέρα νύχτα συνεχίζει τις 
έρευνές του στην ανατολική 
Μεσόγειο το ερευνητικό πλοίο 
της Τουρκίας Μπαρμπαρός 
Χαϊρετίν Πασά, σύμφωνα με 
τον ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο IHA. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν 
ότι τουρκικές δυνάμεις του πο-
λεμικού ναυτικού συνοδεύουν 
το Μπαρμπαρός 24 ώρες το 
24ωρο. Πρόκειται για την Κε-
μάλρεις και το ελικόπτερο 
Skorsky που συνοδεύει τη 
φρεγάτα. 

Συνεχίζει αδιάκοπα τις 
έρευνες το Μπαρμπαρός

Η ενεργειακή κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
αποτελεί μεταξύ άλλων μέρος 
της έρευνας του τουρκικού 
TRT World Research Centre 
με τους αναλυτές να δίνουν τις 
δικές τους προβλέψεις για τα 
όσα πιθανό να συμβούν μέσα 
στο 2019. Αναφορές γίνονται 
και στην «συμπαιγνία»  Κύ-
πρου-Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύ-
πτου, τον αγωγό East Med  
ενώ δεν αποκλείεται και η εκ-
δήλωση βίαιου επεισοδίου αν 
δεν ληφθούν υπόψην τα συμ-
φέροντα της Άγκυρας. 

«Η ανακάλυψη αποθεμά-
των φυσικού αερίου στην ανα-
τολική Μεσόγειο έχει γίνει μια 
πηγή έντασης στην περιοχή 
αυτή. Οι περιφερειακοί παίκτες 
προσπαθούν να αναπτύξουν 
παράκτια πεδία χωρίς να σκε-
φτούν πολύ τα συμφέροντα 
της Τουρκίας. Στην περίπτωση 
της Κύπρου, το ζήτημα είναι 
ακόμη πιο επείγον, καθώς η 
Τουρκία επιθυμεί να εκπρο-
σωπήσει τα συμφέροντα των 
Τ/κ. Αυτό υποχρέωσε την 
Άγκυρα να υπερασπιστεί τα 
θαλάσσια σύνορά της και να 
εμποδίσει ιταλική εταιρεία 
ενέργειας να κάνει γεώτρηση 
(ΕΝΙ). Η Αίγυπτος είχε επίσης 
προειδοποιηθεί ότι δεν θα 
συμμετάσχει σε καμιά αδικαιο-
λόγητη πρόκληση από αυτή 
την άποψη», αναφέρει. 

«Εάν οι προκλήσεις αυτές 
συνεχιστούν το 2019, είναι πι-
θανό να σημειωθεί ένα βίαιο 
επεισόδιο στη θάλασσα, τυ-
χαία ή με άλλο τρόπο», σημει-
ώνεται.

Έκθεση TRT για 2019: 
Πιθανό «τυχαίο» βίαιο 

επεισόδιο σε Α. Μεσόγειο
«H απειλή της οριστικής διχοτόμησης 

της πατρίδας είναι πιο ορατή από ποτέ»

ΟΜΙΛΙΑ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ «ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.Σ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

H
 απειλή της οριστικής διχοτόμησης της πατρίδας 
είναι πιο ορατή από ποτέ τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Ο 
Άντρος Κυπριανού επισήμανε ότι η προτεραιότητα 

αυτή τη στιγμή είναι η επαναβεβαίωση ότι το πλαίσιο λύσης 
του κυπριακού είναι η ΔΔΟ και ότι πρέπει να επαναρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. 

Μιλώντας στις εργασίες των «Ημερών Μελέτης» που 
διοργανώνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα Αριστεράς, 
ο Άντρος Κυπριανού τόνισε η Ομάδα της Αριστεράς είναι 
αποδεδειγμένα και διαχρονικά ο πιο συνεπής σύμμαχος 
της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο για επανέναρξη των 
συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει 
σύσσωμη τη λύση ΔΔΟ. Όπως είπε, το πλαίσιο λύσης 
που συμφωνήθηκε από το 1974 αμφισβητείται και επιχει-
ρείται να εξευρεθεί ένα νέο πλαίσιο, γεγονός με το οποίο 
το ΑΚΕΛ διαφωνεί έντονα. 

Ο κ. Κυπριανού επισήμανε ότι έγιναν μέχρι σήμερα 
πολλές προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού, με τη 
πιο σημαντική προσπάθεια να είναι αυτή στο Κραν Μο-
ντάνα η οποία όμως κατέληξε σε ναυάγιο. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι είναι αδύνατον το όποιο πλαίσιο 
του ΓΓ του ΟΗΕ να ικανοποιεί 100% τις θέσεις της ελλη-
νοκυπριακής πλευράς αλλά επισήμανε ότι το συγκεκριμένο 
πλαίσιο είναι η βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. 
Όπως είπε σε αυτό το πλαίσιο η ζυγαριά βαραίνει προς 
τα θετικά στοιχεία και θωρακίζει την ελληνοκυπριακή 
πλευρά για τη συνέχιση των συνομιλιών. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στους όρους αναφοράς 

που συζητούνται τώρα. Όπως είπε, κανείς δεν ξέρει τι πε-
ριλαμβάνουν αυτοί οι όροι εκτός από την Τζέιν Χολ Λουτ 
και τον Αντόνιο Γκουτέρες. Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε την 
αντίληψη ότι πρέπει να καταγραφεί από την κ. Λουτ ποιες 
είναι οι προσεγγίσεις για επανέναρξη των συνομιλιών, 
ποια είναι η βάση, ποιες αποκλίσεις υπάρχουν αλλά και 

με ποια διαδικασία θα προχωρήσουν. 
Όπως είπε, παρέρχεται ο χρόνος και υπάρχει κενό με 

αποτέλεσμα να κατατίθενται νέες ιδέες ενώ το τελευταίο 
διάστημα συζητιέται έντονα το θέμα για λύση δυο κρατών, 
κάτι που θα είναι, τόνισε, καταστροφικό για την Κύπρο. 
Πρόσθεσε ότι η διχοτόμηση του νησιού θα ζει κάτω από 
τη δαμόκλειο σπάθη, η οποία θα εγκυμονεί τεράστιους 

κινδύνους για το μέλλον της χώρας. 
Παράλληλα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι υπάρχει ανη-

συχία για πιθανή κατάρρευση της λεγόμενης κυβέρνησης 
στα κατεχόμενα και η αντικατάστασή της από δεξιά κόμ-
ματα που στηρίζουν τη λύση δυο κρατών. 

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης τόνισε ότι η κε-
ντροαριστερά στο ευρωκοινοβούλιο είναι η μόνη πολιτική 
ομάδα που στηρίζει πάγια και σταθερά μια λύση του κυ-
πριακού, με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ΔΔΟ 
όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η μη λύση του κυπριακού εδραιώνει 
τα διχοτομικά τετελεσμένα. Εδραιώνει τα τετελεσμένα της 
κατοχής και του Αττίλα διατηρώντας σε ευρωπαϊκό έδαφος 
ένα τείχος που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων. 

Πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει τόλμη και στήριξη για 
την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Σημείωσε επί-
σης ότι η κεντροαριστερά ασκεί πιέσεις στην ΕΕ για να 
πιέσουν και αυτοί την Τουρκία προκειμένου να επαναρχί-
σουν οι συνομιλίες. 

Την ίδια ώρα, ο κ. Παπαδημούλης χαρακτήρισε απα-
ράδεκτη τη στάση της Τουρκίας σε ότι αφορά τα ενεργειακά 
κοιτάσματα τονίζοντας ότι μόνο με βιώσιμη λύση του κυ-
πριακού μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι Κύπριοι από 
τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν τα κοιτάσματα στην 
κυπριακή ΑΟΖ.

«Στόχος η επανένωση»
Στον στόχο για μια επανενωμένη Κύ-

προ αναφέρθηκε η Ειδική Αντιπρόσω-
πος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και 
Επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης 
του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ) Ελίζαμπεθ 
Σπέχαρ, υποδεχό-
μενη τη Δευτέρα τη 
νέα Διοικήτρια της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Υπο-
στράτηγο Σέριλ Πιρς 
με καταγωγή από 
την Αυστραλία. 

Μιλώντας κατά τη 
διάρκεια τελετής 
υποδοχής στα κεντρικά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
στη νεκρή ζώνη, η κ. Σπέχαρ είπε ότι 
«όλοι εμείς στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ είμαστε 
ευτυχείς που προστίθεστε στις τάξεις 
μας. Έχετε να παίξετε έναν κρίσιμο ρόλο 
στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε 
τους στόχους που τέθηκαν» τη στιγμή 
που τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης 
εργάζονται για τη διατήρηση της σταθε-
ρότητας στην μήκους 180 χλμ νεκρή 
ζώνη, με περιπολίες και λειτουργώντας 
ως σύνδεσμοι, είπε. Αυτό, συνέχισε η 

κ. Σπέχαρ «είναι ζωτικής σημασίας για 
εμάς όσον αφορά τη μεγαλύτερη εικόνα 
– την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης 
στην Κύπρο». Είπε εξάλλου ότι «αυτός 

ο στόχος είναι το ίδιο 
συναφής σήμερα, 
όσο ήταν και όταν 
ξεκίνησε αυτή η 
Αποστολή. Είναι 
ένας στόχος που 
ξέρω ότι όλοι μοιρα-
ζόμαστε – το όνειρο 
για μια ενωμένη Κύ-
προ». 

Η Επικεφαλής της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρθηκε, επίσης, στο 
ευαίσθητο πολιτικό κλίμα, εντός τους 
οποίου λειτουργούν τα μέλη της ειρη-
νευτικής δύναμης κατά τις επαφές τους 
με τις δύο πλευρές στο νησί. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός 
ότι «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ γίνεται η μόνη ειρη-
νευτική επιχείρηση στην ιστορία του 
ΟΗΕ, της οποίας όχι μόνο ηγείται γυ-
ναίκα Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του 
ΟΗΕ, αλλά πλέον έχει γυναικεία ηγεσία 
και στα 2 ένστολα τμήματα».

Δεν νοείται λύση που να προνοεί 
εγγυήσεις και παρουσία στρατευμάτων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Απαρέγκλιτη αρχή και θέση μας είναι 
πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια 
λύση, που θα μετατρέπει τη χώρα μας σε 
κινούμενο της όποιας τρίτης χώρας, τόνισε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης, προσθέτοντας ότι 
«δεν νοείται λύση, που να 
προνοεί εγγυήσεις, παρουσία 
στρατευμάτων, δικαιωμάτων 
που στην ουσία καταστρατη-
γούν κάθε δημοκρατική 
αρχή». Μιλώντας μετά την κα-
τάδυση του Τιμίου Σταυρού 
στην Πάφο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας διαβεβαίωσε, 
παράλληλα, ότι θα καταβάλει και θα συνε-
χίσει να καταβάλλει προσπάθειες μέσα 
από ειρηνικές διαδικασίες και διάλογο για 
να επιτύχει μια λύση που θα φέρει την  ει-
ρήνη στον τόπο μας. Μια λύση, είπε, «που 
θα φέρει τη σταθερότητα, αλλά και θα δώ-
σει τη δυνατότητα μέσα από τις πρόνοιες, 
μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουμε, να διασφαλιστούν οι βασικές ευρω-
παϊκές αρχές, να κατοχυρωθεί το διεθνές 
δίκαιο». 

Αλλά, πρόσθεσε, «και να επιτύχουμε έτσι 

ώστε η νέα κατάσταση πραγμάτων που 
θα προκύψει, ευελπιστώ, εύχομαι και προ-
σεύχομαι, με την ανάλογο συμπεριφορά 
της Τουρκίας, που αναμένουμε να είναι 
εκείνη η κίνηση, εκείνες οι προσπάθειες ή 

εκείνες οι θετικές ενέργειες, που 
θα μας δώσουν ένα Κράτος που 
να μπορεί να λειτουργήσει, που 
να μπορεί να είναι κυρίαρχο και 
ανεξάρτητο». 

Ένα Κράτος, σημείωσε ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης, «που να 
ανήκει στους νόμιμους κατοίκους 
του για να μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε τις προοπτικές για έναν 

πραγματικά ευοίωνο μέλλον», τονίζοντας 
ότι «αυτή είναι η προσπάθεια μας».  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε 
πως «δεν νοείται λύση που να προνοεί εγ-
γυήσεις, παρουσία στρατευμάτων, δικαιω-
μάτων, που στην ουσία καταστρατηγούν 
κάθε δημοκρατική αρχή». 

Απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε «την 
ίδια ώρα, Μακαριότατε, με ιδιαίτερη προ-
σοχή πάντοτε σας ακούω όπως ακούω και 
τις πολιτικές δυνάμεις».



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Σ
ε πλήρη αποτελμάτωση βρίσκεται το Κυπριακό 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και το κυβερνών 
κόμμα να έχουν εγκαταλείψει κάθε προσπά-

θεια επικεντρωνόμενοι αποκλειστικά και μόνο στις 
ευρωεκλογές. Με το δεδομένο αυτό και η Γραμματεία 
των Ηνωμένων Εθνών ασχολείται μόνο, αυτή την 
περίοδο με την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ.  Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική 
επιτροπή εξωτερικών σχετικά με τις τελευταίες εξε-
λίξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε 
σχετικά ότι λόγω των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μέχρι τον Μάιο δεν φαίνεται ρεαλιστική 
η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η 
μοναδική πολιτική δύναμη που ανησυχεί και το εκ-
φράζει και δημόσια για τους τρομακτικούς κινδύνους 
που εμπερικλείει το παρατεταμένο αδιέξοδο είναι το 
ΑΚΕΛ που προειδοποιεί ότι η απειλή της οριστικής 
διχοτόμησης της πατρίδας είναι πιο ορατή από ποτέ! 

Στη Νέα Υόρκη, η ανοιχτή συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, για την υιοθέτηση του ψηφί-
σματος για ανανέωση για ακόμη έξι μήνες της θη-
τείας της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην 
Κύπρο (UNFICYP), έχει οριστεί για τις 30 Ιανουα-
ρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της προ-
εδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιανουάριο 
(Δομινικανή Δημοκρατία), στις 17 Ιανουαρίου έχει 
οριστεί η συνάντηση των χωρών που συνεισφέρουν 
με προσωπικό στη δύναμη, ενώ η ενημέρωση του 
σώματος από την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του 
ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, θα λάβει χώρα το πρωί 
της 22ας Ιανουαρίου. Η έκθεση του Γενικού Γραμ-
ματέα για την UNFICYP αναμενόταν να επιδοθεί 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν τις 10 Ιανουαρίου. 

Εκτός της συγκεκριμένης έκθεσης, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας θα εξετάσει και την έκθεση καλών υπη-
ρεσιών που παρουσίασε στις 15 Οκτωβρίου ο κ. 
Γκουτέρες. Σημειώνεται πως με το ψήφισμα 2430 
της 26ης Ιουλίου 2018, το Συμβούλιο Ασφαλείας ζη-
τούσε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συ-
μπεριλάβει στην έκθεση αναφορά για την πρόοδο 
στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

Ενόψει της μετάβασής της στη Νέα Υόρκη, όπου 
στις 22 Ιανουαρίου θα ενημερώσει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ειδική Αντι-
πρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικε-
φαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, θα έχει 
11 Ιανουαρίου, χωριστές συναντήσεις με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και τον 
Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί.  

`Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ Αλίμ Σιντίκ, η κα Σπέχαρ θα συναντήσει τον 
Νίκο Αναστασιάδη στις 11 το πρωί της Παρασκευής 
και τον Μουσταφά Ακιντζί στις 3 το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας. 

Η αναχώρησή της από την Κύπρο είναι προγραμ-
ματισμένη για το Σάββατο 12 του μήνα. Η κ. Σπέχαρ 

θα έχει στη Νέα Υόρκη συναντήσεις με υψηλόβαθ-
μους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών και, 
συγκεκριμένα, με τη Βοηθό ΓΓ του ΟΗΕ αρμόδια 
για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, και τον 
Βοηθό ΓΓ του ΟΗΕ αρμόδιο για τις Ειρηνευτικές 
Επιχειρήσεις, Ζαν Πιέρ Λακρουά. Ακόμη, όπως έγινε 
γνωστό, θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους χω-
ρών με συνεισφορά στη στρατιωτική και στην αστυ-
νομική δύναμη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, καθώς και μόνιμων 
αντιπροσωπειών με-
λών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. 

Προγραμματίζεται 
επίσης να μεταβεί 
στην Ουάσιγκτον για 
να έχει συναντήσεις 
με Αμερικανούς αξιω-
ματούχους, τόσο για 
το Κυπριακό, όσο και 
για το θέμα της ανα-
νέωσης της θητείας 
της ειρηνευτικής δύ-
ναμης των Ηνωμέ-
νων Εθνών στην Κύ-
προ. Μέχρι στιγμής, 
ωστόσο, οι συναντή-
σεις της αυτές δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί, 
λόγω της μερικής αναστολής της λειτουργίας της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.  

Η κατάσταση χειροτερεύει...  
 «Έξι χρόνια μετά που ο κ. Αναστασιάδης ανέλαβε 

την τύχη του κυπριακού λαού, το τοπίο είναι κατα-
θλιπτικό. Και η ελπίδα επανένωσης του τόπου μας 
όσο πάει ξεθωριάζει». Έτσι σκιαγράφησε ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ Α. Κυπριανού την κατάσταση σήμερα, 
επισημαίνοντας πως η Ιστορία θα κρίνει τον κ. Ανα-
στασιάδη πολύ αυστηρά γι’ αυτό.  

 «Γιατί παρέλαβε το Κυπριακό από τον Δ. Χριστό-
φια με κοινά ανακοινωθέντα που εξασφάλιζαν δια-
χρονικές θέσεις της πλευράς μας. Με πολλά θέματα 
συμφωνημένα και καταγεγραμμένα ως συγκλίσεις.  

Με το κεφάλαιο της ενέργειας με τεράστια προ-
οπτική και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας διασφαλισμένα.  Με τη διεθνή κοινό-
τητα να αναγνωρίζει ότι η πλευρά μας ήταν ένα βήμα 
μπροστά στην ετοιμότητα για λύση του προβλήμα-
τος. Ο ίδιος τι έκανε και σε ποια φάση οδήγησε το 
Κυπριακό;», διερωτήθηκε; Είναι γεγονός, τόνισε, ότι 
η κύρια ευθύνη για τη συνέχιση της ντε φάκτο διχο-
τόμησης βαραίνει την Τουρκία, με τις αδιάλλακτες 
θέσεις που στηρίζει, την επιθετικότητα και την προ-
κλητικότητά της. «Αυτό δεν απαλλάσσει τον κ. Ανα-
στασιάδη για τους λανθασμένους και πρόχειρους 
χειρισμούς που έγιναν», σημείωσε. 

Οι εξελίξεις είναι πλέον κάτι περισσότερο από κρί-
σιμες, υπέδειξε ο Άντρος Κυπριανού, σημειώνοντας 
πως το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί το στενό πε-
ριθώριο που έχουμε για να συμφωνηθούν οι όροι 

αναφοράς. «Συνειδητοποιεί ο κ. Αναστασιάδης ότι 
αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, υπάρχει κίνδυνος επίρ-
ριψης ευθυνών και στη δική μας πλευρά; Ότι η ορι-
στική διχοτόμηση θα είναι πιο κοντά από ποτέ; 
 Ως ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσουμε σε 
λύση συνομοσπονδίας ή δύο κρατών. Ούτε με λύση 
που κάποιοι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ως 
ομοσπονδία αλλά θα έχει άλλο περιεχόμενο. Δεν 
πρόκειται ποτέ να κάνουμε το όραμα του Ραούφ 

Ντενκτάς πραγματικό-
τητα. Κάτι τέτοιο συνι-
στά πολιτικό έγκλημα. 
Προδοσία», υπο-
γράμμισε. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, 
που μιλούσε στην εκ-
δήλωση για τα 60 
χρόνια του Μορφωτι-
κού Συλλόγου Νεο-
λαία Τύμπου, αναφέρ-
θηκε και στα θέματα 
της εσωτερικής διακυ-
βέρνησης, τονίζοντας 
πως το 2013, ο κ. 
Αναστασιάδης υπο-
σχόταν άνοιξη. Το 
2018, η Κύπρος, που 
ο πληθυσμός της δεν 

είναι περισσότερος από μια συνοικία της Αθήνας, 
έχει άστεγους. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συνα-
γερμού δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, 
απλώς βλέπει τους αριθμούς. Κανένα όραμα για 
κοινωνική πολιτική, καμία έγνοια για τους μισθούς 
που ακρωτηριάζονται, για τις άσχημες συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. 

«Υπάρχει ωστόσο ένας τομέας στον οποίο η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού διαπρέπει. 
Στον τομέα της διαφθοράς, της διαπλοκής και των 
σκανδάλων. Αυτά τα έξι χρόνια που κυβερνούν, το 
ένα σκάνδαλο ξεσπά μετά το άλλο, με αποκορύ-
φωμα το σκάνδαλο των σκανδάλων που φέρει πλή-
ρως τη σφραγίδα τους: την άλωση του Συνεργατι-
σμού και μετέπειτα τη διάλυσή του», υπογράμμισε 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.  

Για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες πρέπει 
να συμφωνηθεί τι θα συζητηθεί, 

είπε ο Τσαβούσογλου  
Για να υπάρξει έναρξη διαπραγματεύσεων πρέπει 

να υπάρξει συμφωνία και να καθοριστεί από την 
αρχή με όλες τις πλευρές, τόσο με τις δύο πλευρές 
στο νησί όσο και με τις εγγυήτριες χώρες, τι θα συ-
ζητηθεί στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Είπε, επίσης, ότι λόγω των εκλογών για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι τον Μάιο δεν φαίνεται ρε-
αλιστική η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυ-
πριακό. 

Ο κ. Τσαβούσογλου μιλούσε στο πλαίσιο ενημέ-
ρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερι-

κών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην τουρκική 
εξωτερική πολιτική. 

 Σε ό,τι αφορά  το δεύτερο γεωτρύπανο της Τουρ-
κίας, είπε ότι είναι καθοδόν και θα το στείλει για γε-
ωτρήσεις γύρω από την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι “για 
το Κυπριακό λόγω των εκλογών για το ευρωκοινο-
βούλιο δεν φαίνεται ρεαλιστική η έναρξη διαπρα-
γματεύσεων μέχρι τον Μάιο”.   

“Εμείς μέχρι τότε συνεχίζοντας τις ανεπίσημες 
επαφές μας με όλες τις πλευρές, υποστηρίζουμε ότι 
αυτή τη φορά για να υπάρξει έναρξη διαπραγμα-
τεύσεων πρέπει να υπάρξει συμφωνία και να καθο-
ριστεί από την αρχή με όλες τις πλευρές, τόσο με τις 
δύο πλευρές στο νησί, όσο και με τις εγγυήτριες χώ-
ρες, τι θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις. 

Σε διαφορετική περίπτωση, όλες μας οι προσπά-
θειες θα μείνουν και πάλι στη μέση, όπως και στο 
Κραν Μοντανά”, πρόσθεσε. Υποστήριξε ακόμη ότι 
“παρά τις καλές προθέσεις μας, επειδή η ε/κ πλευρά 
δεν ήθελε να μοιραστεί τίποτα με την τουρκική 
πλευρά δυστυχώς ο ΓΓ του ΟΗΕ αναγκάστηκε να 
τερματίσει το Κραν Μοντάνα”. 

Για τα ενεργειακά είπε ότι παρακολουθούν από 
κοντά όλες τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου, προσθέτοντας 
ότι “με τη νέα πλατφόρμα μας, η οποία έρχεται, ξε-
κινάμε κι εμείς γεωτρήσεις γύρω από την Κύπρο». 
Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, «το πλοίο μας ‘Πορθητής’ 
ξεκίνησε γεώτρηση στο οικόπεδο Αλάνια-1. Το δεύ-
τερο πλοίο μας, που αναμένεται να φτάσει και αυτό 
θα σταλεί γύρω από την Κύπρο και θα ξεκινήσουμε 
τις γεωτρήσεις και εκεί”. 

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη ότι η Άγκυρα 
δεν είναι κατά των γεωτρήσεων γύρω από την Κύ-
προ, αλλά πρέπει να τεθούν υπό εγγύηση τα δι-
καιώματα των Τ/κ.  “Αυτό προσδοκούμε και από 
την ΕΕ αλλά και από τη διεθνή κοινότητα. Όσο και 
αν η ε/κ πλευρά στα λόγια αποδέχεται ότι έχουν δι-
καιώματα οι Τ/κ εδώ, παρόλα αυτά αποφεύγει να τα 
εγγυηθεί”, ανέφερε.  

«Προσπαθούν να εξαλείψουν 
την τουρκική παρουσία στο νησί»  

Οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να εξαλείψουν 
την τουρκική παρουσία στο νησί, δήλωσε ο ηγέτης 
του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης (MHP) 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί μιλώντας στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματός του, ενώ για το Αιγαίο είπε ότι 
η ελληνική κυβέρνηση πιέζει την υπομονή τους. 

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του MHP είπε ότι «η ε/κ 
‘διοίκηση της νότιας Κύπρου’ ανακοινώνοντας απο-
κλειστική οικονομική ζώνη στην ανατολική Μεσόγειο 
αψηφά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσπαθεί 
να εξαλείψει την τουρκική παρουσία στο νησί». 

Υποστήριξε ακόμη ότι “η ελληνική κυβέρνηση πιέ-
ζει την υπομονή μας στο Αιγαίο και συνεχίζει την 
αύξηση των παρενοχλήσεων, λέγοντας ‘αν έρθουν 
οι Τούρκοι εμείς θα τους συντρίψουμε».
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Αναβολή προσπαθειών 
για συνομιλίες μέχρι… νεοτέρας!

ΤΟ ΑΚΕΛ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ
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Καταχωρήθηκε η υπόθεση 
εγκατάλειψης των δυο ανήλι-
κων παιδιών από τους γονείς 
τους, το σπίτι των οποίων κα-
ταστράφηκε ολοσχερώς από 
πυρκαγιά που ξέσπασε στην 
οικία τους, στον Άγιο Ιωάννη, 
στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται 
πως τα δυο παιδιά, δώδεκα 
και τριών ετών, σώθηκαν μετά 
από παρέμβαση γειτόνων και 
περαστικών και μεταφέρθηκαν 
προληπτικά στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λεμεσού, ενώ την κη-
δεμονία τους ανέλαβε προσω-
ρινά το Γραφείο Ευημερίας. 

Οι γονείς, Συριακής και Πο-
λωνικής καταγωγής, οδηγήθη-
καν στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λεμεσού, όπου καταχωρήθηκε 
εναντίον τους υπόθεση για αδι-
κήματα που εμπίπτουν στον 
περί Προστασίας του Παιδιού 
Νόμου.

Στο δικαστήριο οι γονείς 
που άφησαν μόνα στο 

σπίτι τα παιδιά τους

Β
έβαιος ότι θα υπάρξει αποδέσμευση 
του κονδυλίου που αφορά το Σχέδιο 
Εστία από τη Βουλή εμφανίζεται ο 

Υπουργός Οικονομικών, την ίδια ώρα που 
οι φόβοι ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες εξα-
κολουθούν να μένουν αιωρούμενοι, επειδή 
δεν υπάρχουν σχέδια να τους καλύπτουν, 
εντείνονται. Ενημερώνοντας, την Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής, ο Χάρης Γεωρ-
γιάδης ανέφερε πως εντός των επόμενων 
εβδομάδων αναμένεται να είναι έτοιμο το 
κράτος να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, 
ώστε να ξεκινήσει την εφαρμογή του Σχε-
δίου Εστία, δεδομένου ότι και η Βουλή θα 
αποδεσμεύσει το σχετικό κονδύλι. 

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Γε-
ωργιάδη, βρίσκεται σε προχωρημένο στά-
διο η ετοιμασία ενός λεπτομερούς συμφω-
νητικού μεταξύ κράτους και τραπεζών, που 
θα είναι το νομικό κείμενο το οποίο θα απο-
τυπώνει αυτά που προβλέπονται στο σχέ-
διο. Το συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να 
περάσει από νομοτεχνικό έλεγχο και ακο-
λούθως θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ως αναπόσπαστο μέρος του Σχε-
δίου Εστία και θα αποτυπώνει λεπτομέρειες 

όπως η διάρκεια του δανείου, ο τρόπος 
εξέτασης των ενστάσεων και η αναστολή 
τυχόν δικαστικών μέτρων που έχουν ληφθεί 
από την τράπεζα εις 
βάρος του δανει-
ολήπτη. Ο Υπουργός 
ανέφερε επίσης ότι 
μέσα στις επόμενες 
μέρες θα αποσταλούν 
και γραπτώς στη 
Βουλή τα πρώτα αιτή-
ματα αποδέσμευσης 
που αφορούν το 
Εστία. 

Eίπε ακόμη ότι για 
να μπει σε εφαρμογή 
το σχέδιο και να αρχίσει το Υπουργείο να 
υπογράφει με τις τράπεζες θα πρέπει να 
υπάρχει αποδεσμευμένο το σχετικό κον-
δύλι. Να σημειωθεί ότι το κονδύλι για το 
Εστία ύψους 33 εκ. ευρώ είχε εγκριθεί από 
τη Βουλή και ακολούθως δεσμευτεί κατά 
τη διαδικασία ψήφισης του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού τον Δεκέμβριο. 

Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, 
το ποιες τράπεζες θα ενταχθούν στο Εστία 

θα το ξέρουν όταν ανοίξει το σχέδιο, 
ωστόσο όλες οι μεγάλες τράπεζες και οι 
φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

ένταξη. 
Προέβλεψε επίσης 

ότι θα υπάρξουν ασα-
φείς περιπτώσεις και 
«γκρίζες ζώνες» για το 
κατά πόσο κάποιος θα 
είναι δικαιούχος ή όχι 
του Εστία, ωστόσο 
είπε ότι αυτές θα τις 
επιληφθούν οι αρμό-
διες Επιτροπές στο 
Υπουργείο Εργασίας 
που αφορούν τις εν-

στάσεις και την ένταξη ειδικών περιπτώ-
σεων.  

Αόριστες διακηρύξεις  
Το Σχέδιο Εστία δεν καλύπτει τις ευάλω-

τες ομάδες των πολιτών. Δηλαδή τις ομά-
δες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
και δεν έχουν τα εισοδήματα για να μπο-
ρούν να μπουν σε διαδικασία βιώσιμης 
αναδιάρθρωσης. Όλοι αυτοί μένουν αι-

ωρούμενοι. Δυστυχώς γι’ αυτούς η κυβέρ-
νηση δεν έχει κάνει τίποτε. Γι’ αυτούς και 
πάλι σήμερα ακούσαμε από τον Υπουργό 
Οικονομικών αόριστες υποσχέσεις και αό-
ριστες διακηρύξεις που πολλές φορές 
έχουν αποδειχθεί χωρίς αντίκρισμα, δια-
μηνύει το ΑΚΕΛ. Δια του εκπροσώπου Τύ-
που, Στέφανου Στεφάνου, το ΑΚΕΛ τονίζει 
πως το Σχέδιο Εστία, με το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ φροντίζει για τις τρά-
πεζες και τα μεγάλα συμφέροντα και δεν 
κάνει σχεδόν τίποτα για να προστατεύσει 
την κοινωνία και τους πολίτες. 

Υπάρχουν ευάλωτες ομάδες που δεν κα-
λύπτονται από το σχέδιο Εστία, παραδέ-
χθηκε στον ΑΣΤΡΑ ο βουλευτής του ΔΗΣΥ 
Μάριος Μαυρίδης. 

Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό, το αναγνω-
ρίζει και η κυβέρνηση η οποία προσπαθεί 
να καλύψει το κενό. Επέκρινε τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης ότι δεν ικανοποιούνται 
με τίποτα, ενώ αναφερόμενος ειδικά στο 
ΑΚΕΛ έκανε λόγο για λαϊκισμό. 

Με το περιεχόμενο του σχεδίου Εστία 
διαφωνεί και η ΕΔΕΚ.

Σχέδιο για τις τράπεζες και όχι για τους πολίτες το ΕΣΤΙΑ!
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Oλοκληρώθηκε η ερευνητική 
γεώτρηση στο ‘Δελφίνη’

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ‘ΓΛΑΥΚΟ’ ΙΡΛΑΝΔΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΟ BREXIT 

Το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας ανα-
κοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί 
οι εργασίες της ερευνητικής γεώ-
τρησης «Delphyne-1» στο Τεμά-
χιο 10 της Αποκλειστικής Οικονο-
μικής Ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, από την κοινοπρα-
ξία ExxonMobil Exploration and 
Production Cyprus (Offshore) 
Limited και Qatar Petroleum In-
ternational Upstream O.P.C., η 
οποία κατέχει Άδεια Έρευνας 
Υδρογονανθράκων για το εν 

λόγω Τεμάχιο. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 

το πλοίο – γεωτρύπανο «Stena 
Icemax» έχει ήδη μετακινηθεί και 
ξεκίνησαν οι εργασίες στον δεύ-
τερο στόχο «Glaucus-1» της κοι-
νοπραξίας στο ίδιο Τεμάχιο. 

Διευκρινίζεται ότι κατόπιν συ-
νεννόησης Υπουργείου και κοινο-
πραξίας περαιτέρω ανακοινώσεις 
θα γίνουν με την ολοκλήρωση και 
του δεύτερου αυτού σκέλους του 
παρόντος ερευνητικού της προ-
γράμματος.

Στο οδόφραγμα του Ορφέα 
βρέθηκε χθες ομάδα Ευρωβου-
λευτών της Ευρωπαϊκής Ενωτι-
κής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης 
Αριστεράς (ΕΕΑ/ΒΠΑ) μαζί με τον 
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο 
του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη και 
τους Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ 
Τάκη Χατζηγεωργίου και Νεοκλή 
Συλικιώτη, για να περιηγηθούν 
στην πράσινη γραμμή. 

 Η Ευρωβουλευτής του Σιν 
Φέιν, Μαρτίνα Άντερσον, δήλωσε 
πως αυτή την εικόνα της διχοτό-
μησης και του φυσικού διαχωρι-
σμού θα μεταφέρει πίσω στην Ιρ-
λανδία, θέλοντας να προει- 
δοποιήσει για τις συνέπειες ενός 
Brexit χωρίς backstop, ενώ εξέ-
φρασε παράλληλα τη στήριξη των 
Ευρωβουλευτών της Αριστεράς 
στην επανένωση της Κύπρου. 

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομά-
δα της Αριστεράς επισκέπτεται 
την Κύπρο στο πλαίσιο των ερ-
γασιών των «Ημερών Μελέτης» 

της ΕΕΑ/ΒΠΑ, που πραγματοποι-
ούνται στη Λευκωσία. 

Η Μαρτίνα Άντερσον χαρακτή-
ρισε την παρουσία των Ευρωβου-
λευτών της ΕΕΑ/ΒΠΑ στην πρά-
σινη γραμμή, στο μέρος που 
χωρίζει την πρωτεύουσα της Κύ-
πρου στα δύο, ως εξαιρετικά ση-
μαντική. Είναι συγκλονιστικό, είπε, 
να το βλέπουμε να συνεχίζεται 
μετά από τόσα χρόνια, προσθέ-
τοντας πως ο κυπριακός λαός, και 
ειδικότερα το ΑΚΕΛ, καταβάλλουν 
μεγάλες προσπάθειες για την 
επανένωση της Κύπρου. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, είπε η 
κα. Αντερσον, ότι η Κύπρος θα 
έπρεπε να είναι ένα ενιαίο, κυ-
ρίαρχο κράτος, όπου Ελληνοκύ-
πριοι και Τουρκοκύπριοι θα συμ-
βιώνουν, και αυτό, σημείωσε, 
μπορεί να επιτευχθεί. 

«Εμείς ως μέλη της ΕΕΑ/ΒΠΑ 
είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε 
το ΑΚΕΛ στην ομάδα μας, ένα 
προοδευτικό αριστερό κόμμα, 

που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ισότητα, το διε-
θνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και 
αυτό είναι κάτι που έχουμε όλοι 
κοινό» ανέφερε στη συνέχεια. 

«Προσωπικά, ως αντιπροσω-
πεία του Σιν Φέιν από την Ιρλαν-
δία, γνωρίζουμε την κληρονομιά 
της διχοτόμησης, γνωρίζουμε τη 
ζημιά που προκαλεί στη χώρα 
σας και πρέπει να επιλυθεί», ση-
μείωσε η Μαρτίνα Άντερσον. 

Η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη 
από την παρουσία της στο οδό-
φραγμα, ως Ευρωβουλευτής που 
μάχεται κατά του Brexit, όπως 
είπε, και με δεδομένη την πιθα-
νότητα η Βρετανία να καταστεί 
τρίτη χώρα, όπως η Τουρκία. 
«Αυτό μπορεί να περιμένει τον 
λαό της Ιρλανδίας αν δεν επιτευ-
χθεί το backstop», είπε, το οποίο 
θα εμποδίσει τη δημιουργία ενός 
σκληρού συνόρου ανάμεσα στη 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη 
Βόρεια Ιρλανδία.

Yπόθεση Σοκ: Οδήγησαν 12χρονη σε μοναστήρι 

Στην πράσινη γραμμή η ομάδα Ευρωβουλευτών της Ευρωπαϊκής 
Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς

Πολλά προβλήματα προκά-
λεσαν τα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα που έπληξαν την Κύ-
προ, εξαιτίας διακοπών ρεύ- 
ματος, υπερχειλίσεων ποτα-
μών, κατολισθήσεων και κλει-
στών δρόμων. 

Σχολικές μονάδες, οι οποίες 
βρίσκονται σε ορεινές περιο-
χές, παρέμειναν κλειστές, 
λόγω καιρικών συνθηκών, 
όπως στις Κοινότητες Αγρού, 
Λεμύθου, Κυπερούντας, Πε-
λενδρίου, Πλατρών και Τριμί-
κλινης. Η Μετεωρολογική 
υπηρεσία είχε εκδόσει έκτακτη 
προειδοποίηση για ισχυρούς 
ανέμους στα παράλια. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
η ΑΗΚ, συνεργεία τοπικών αρ-
χών και Αστυνομία βρίσκονται 
σε κατάσταση συναγερμού. 

Σοβαρά προβλήματα 
από την κακοκαιρία

Θεοφάνεια στην κατεχόμενη 
Αμμόχωστο τελέστηκαν την 
Κυριακή για τέταρτη συνεχή 
χρονιά με διοργανωτές την 
Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου, την Ομάδα 
Πρωτοβουλίας «Αμμόχωστος 
η Πόλη μας» και τον Δήμο Αμ-
μοχώστου. 

Προηγήθηκε η Θεία Λειτουρ-
γία και ο Μέγας Αγιασμός των 
Θεοφανείων στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου του Εξο-
ρινού στην εντός των τειχών 
πόλη της Αμμοχώστου από τις 
07:30-10:30 το πρωί. 

Πλήθος κόσμου έδωσαν το 
παρών τους κατά τη Θεία Λει-
τουργία και τον καθαγιασμό 
των υδάτων στην κατεχόμενη 
από τον Αττίλα Αμμόχωστο. 

Παρών στη Θεία Λειτουργία 
ήταν αντιπροσωπεία του 
ΑΚΕΛ με επικεφαλής το βου-
λευτή Νίκο Κέττηρο. 

Στις 11:30 το πρωί έγινε η 
τελετή κατάδυσης του Τιμίου 
Σταυρού και ο καθαγιασμός 
των υδάτων. 

Στις ελεύθερες περιοχές, 
επίκεντρο των εορτασμών 
ήταν η Πάφος, όπου γιορτά-
στηκαν με λαμπρότητα τα Άγια 
Θεοφάνεια, παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
Νίκου Αναστασιάδη και του 
Προκαθημένου της Εκκλησίας, 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυ-
σοστόμου του Β΄.

Θεοφάνεια 
στην κατεχόμενη  

Αμμόχωστο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση 
μιας 12χρονης Ελληνοκύπριας η κηδε-

μονία της οποίας έχει παραχωρηθεί πα-
ράνομα όπως προκύπτει από τους γονείς 
της σε ηγουμένη και η οποία βρίσκεται 
πλέον σε μοναστήρι στη Γερμανία, από 
την Ελλάδα όπου είχε μεταφερθεί αρχικά. 
Η μικρή εντοπίστηκε στη Γερμανία από τη 
Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία. 

Το όλο ζήτημα απασχολεί το Γραφείο της 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού από τον Σεπτέμβριο του 2017 
οπόταν και πολίτης κατήγγειλε το γεγονός 
αυτό. Από τότε μέχρι σήμερα σειρά ενερ-
γειών έχουν γίνει προς τα αρμόδια Υπουρ-
γεία, καθώς και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας χωρίς όμως να έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα. 

Μεταξύ άλλων η Επίτροπος με πρό-
σφατη επιστολή της προς τον Γενικό Διευ-
θυντή του Υπουργείου Εργασίας ζητά 
άμεσα να εντοπιστεί το παιδί, να διερευνη-
θούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 
γονείς προέβησαν στις ενέργειες αυτές, να 
γίνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
γονέων να ασκούν γονικό ρόλο, οι οποίοι, 
από νομικής άποψης, εξακολουθούν να 
έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού τους. 

Παράλληλα και η βουλευτής του ΑΚΕΛ 

Σκεύη Κουκουμά 
είχε θέσει υπόψη 
σε λειτουργό του 
Γραφείου της Επι-
τρόπου πως οι γο-
νείς παραχώρη-
σαν ή ετοιμά- 
ζονταν να παρα-
χωρήσουν τα γο-
νικά τους δικαιώ-
ματα και δεύτερου 
παιδιού τους κατά 
τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με το πρώτο, 
προκειμένου και αυτό να μεταφερθεί για 
να ζήσει σε μοναστήρι. Ωστόσο μετά από 
σχετική διερεύνηση που έγινε φάνηκε πως 
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν 
έχουν ακόμη προχωρήσει σε αξιολόγηση 
της γονικής καταλληλότητας των γονέων 
της 12χρονης, ούτε και έχουν διερευνήσει 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί 
προχώρησαν, κατά τρόπο, όπως αναφέρει 
η Επίτροπος, παράνομο, σε παραχώρηση 
πλήρων δικαιωμάτων γονικής μέριμνας 
στην ηγουμένη. 

Φαίνεται, επίσης, ότι, μέχρι στιγμής του-
λάχιστον, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πλάνο 
για τον τρόπο που θα ενεργήσουν επί του 
συγκεκριμένου. Αυτό που ξενίζει ιδιαίτερα 

την Επίτροπο 
λόγω της σοβαρό-
τητας του θέμα-
τος, καθώς σα-
φώς διακυβεύεται 
το συμφέρον ενός 
παιδιού, είναι ότι η 
οικογένεια διαθέ-
τει, πέραν της 
12χρονης και 
άλλα ανήλικα παι-
διά. Ως εκ τούτου 

η Λήδα Κουρσουμπά ζητά την παρέμβαση 
του πολιτικού προϊσταμένου των ΥΚΕ για 
να εξεταστεί άμεσα ο τρόπος με τον οποίο 
διερευνήθηκε η πληροφορία ότι οι γονείς 
παραχώρησαν ή σκοπεύουν να παραχω-
ρήσουν τα γονικά δικαιώματα και δεύτε- 
ρου παιδιού τους κατά τον ίδιο τρόπο με 
τη 12χρονη και με ποια αποτελέσματα. 

Επίσης ζητά να μάθει τα αποτελέσματα 
διερεύνησης της Διεθνούς Κοινωνική Υπη-
ρεσίας σε ό,τι αφορά:  
4Την άποψη του ιδίου του παιδιού σε 

ό,τι αφορά τις παρούσες συνθήκες 
διαβίωσής του. 

4Την ποιότητα φροντίδας που της πα-
ρέχει η ηγουμένη. 

4Τη φοίτησή της στο σχολείο. 
4Την ποιότητα της σχέσης της με την 

ηγουμένη.  
Ζητά επίσης να μάθει τη θέση των ΥΚΕ 

αναφορικά με τις παράνομες ενέργειες πα-
ραχώρησης των γονικών δικαιωμάτων της 
12χρονης στην ηγουμένη από τους γονείς 
της και τα μέτρα τα οποία πρόκειται να λά-
βει το αρμόδιο Υπουργείο για την απο-
τροπή νέων τέτοιων περιστατικών στην Κύ-
προ. 

Επίσης με επιστολή της και προς την 
Υπουργό Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η 
βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά θέ-
τει υπόψιν της το όλο ζήτημα σημειώνοντας 
ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έχουν 
ακόμη προχωρήσει στην εξέτασή του. 

Μάλιστα η Σκεύη Κουκουμά ζητά να ενη-
μερωθεί για τις ενέργειες του Υπουργείου 
από την ημερομηνία λήψης της επιστολής 
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιω-
μάτων του Παιδιού, αλλά και τους λόγους 
για τους οποίους δύο εκ των τριών ζητη-
μάτων για τα οποία η Επίτροπος ζήτησε 
όπως προωθηθούν ενέργειες, δεν έτυχαν 
οποιασδήποτε ανταπόκρισης.  

Ελένη Κωνσταντίνου

ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΤΑ ΓΟΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ
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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε 
κατά τον εορτασμό των Θεο-
φανείων στην Κέρκυρα καθώς 
ο Σταυρός για τον καθαγιασμό 
των υδάτων χάθηκε στη θά-
λασσα. Είκοσι δύο τολμηροί 
κολυμβητές, μεταξύ αυτών και 
δύο γυναίκες προσπαθούσαν 
για περισσότερο από 15 λε-
πτά, κάνοντας βουτιές στα πα-
γωμένα νερά του Ιονίου, να 
βρουν τον σταυρό για να πά-
ρουν την ευλογία. Τελικά ο 
Σταυρός δεν βρέθηκε και ο μη-
τροπολίτης έριξε και δεύτερο  
δεμένο αυτή τη φορά με κορ-
δέλα. Λίγο αργότερα, επιστρα-
τεύθηκε δύτης ο οποίος μετά 
από αρκετό ψάξιμο στο βυθό 
βρήκε τελικά το Σταυρό.

Ο σταυρός χάθηκε 
στη θάλασσα...

Αναθεώρηση Συντάγματος 
στη Βουλή της πΓΔΜ

Άρχισε χθες η συζήτηση 
στην ολομέλεια της Βουλής 
της πΓΔΜ επί των τεσσάρων 
τελικών τροπολογιών άρθρων 
του Συντάγματος που κατέ-
θεσε η κυβέρνηση της χώρας, 
στη βάση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, καθώς και ορισμέ-
νων ακόμη τροπολογιών επί 
του εφαρμοστικού Νόμου του 
Συντάγματος, οι οποίες εγκρί-
θηκαν το προηγούμενο διά-
στημα  από την αρμόδια κοι-
νοβουλευτική επιτροπή. Οι 
τέσσερις τελικές τροπολογίες 
του Συντάγματος που κατέ-
θεσε η κυβέρνηση του Ζόραν 
Ζάεφ αφορούν την αλλαγή του 
ονόματος της χώρας, το προ-
οίμιο του Συντάγματος, τη μέ-
ριμνα της Πολιτείας για τη δια-
σπορά και τον σεβασμό της 
εδαφικής ακεραιότητας και της 
εθνικής κυριαρχίας των γειτο-
νικών χωρών της πΓΔΜ.

«Η κυβέρνηση κάνει πράξη 
τη δέσμευσή της, η αύξηση 
του κατώτατου μισθού θα ανα-
κοινωθεί το δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του Ιανουαρίου και θα 
συνοδευτεί με ταυτόχρονη κα-
τάργηση του ντροπιαστικού 
υποκατώτατου μισθού των 
νέων έως 25 ετών. Ο νέος αυ-
ξημένος κατώτατος μισθός θα 
ισχύει για όλους χωρίς ηλικια-
κές διακρίσεις», τόνισε η 
υπουργός Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, Έφη 
Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή 
της στον τηλεοπτικό σταθμό 
«KONTRA».

Αυξάνεται ο κατώτατος 
μισθός στην Ελλάδα

Συγκλονίζει την κοινή 
γνώμη στην Ελλάδα η υπό-
θεση δολοφονίας 29χρονης 
στην Κέρκυρα από τον πα-
τέρα της, την ημέρα της Πρω-
τοχρονιάς. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που είδαν το φως της 
δημοσιότητας, η 29χρονη δο-
λοφονήθηκε από τον πατέρα 
της επειδή ο ίδιος δεν ενέκρινε 
τη σχέση της με άνδρα αφγα-
νικής καταγωγής. Ο 52χρονος 
πατέρας, αλβανικής υπηκοό-
τητας, ομολόγησε την πράξη 
του κατά τη διάρκεια της προ-
ανακριτικής διαδικασίας, υπο-
στηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί 
έντονος διαπληκτισμός. Η σο-
ρός της άτυχης κοπέλας εντο-
πίστηκε στην αυλή του σπιτιού 
του πατέρα.

Πατέρας σκότωσε 
την κόρη του! 

Α
πάντηση μέσω στίχων του Μπέρτολτ 
Μπρεχτ έδωσε στον Ταγίπ Ερντογάν 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης 

Τσίπρας από τη Σαμοθράκη. 
«Χθες είδα στα δελτία των ειδήσεων ότι 

ο φίλος Πρόεδρος Ερντογάν, απευθυνό-
μενος στο λαό της Σμύρνης, σε πολίτες της 
Σμύρνης, θέλησε να τους διαβάσει στίχους 
ενός ποιήματος που υμνεί τον πόλεμο. Εγώ 
σήμερα εδώ, από την άλλη πλευρά του Αι-
γαίου, από τη Σαμοθράκη, και κυρίως 
απευθυνόμενος σε όλους τους σκεπτόμε-
νους ανθρώπους και στις δύο ακτές του 
Αιγαίου δεν θα θυμηθώ στίχους του πολέ-
μου, αλλά στίχους ενός ποιητή που ύμνησε 
την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
την ανθρώπινη χειραφέτηση, του Μπέρτολτ 
Μπρεχτ, που έγραψε το εξής: 

"Στρατηγέ ο άνθρωπος είναι πολύ χρή-
σιμος. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώ-
νει, έχει όμως ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέ-
φτεται”, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
κατά τη διάρκεια τελετής ανακήρυξης του 
σε Επίτιμο Δημότη Σαμοθράκης. 

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε 
ότι η Ελλάδα πάντα συμβόλιζε την προ-

σπάθεια για την ειρήνη, τις μεγάλες αξίες 
της λευτεριάς και της πανανθρώπινης δι-
καιοσύνης. « Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό 
έχουμε τη σιγουριά των Ενόπλων Δυνά-
μεων μας, που είναι ετοιμοπόλεμες, ακρι-
βώς επειδή ξέρουμε ότι υπερασπιζόμαστε 
την ειρήνη και θα την υπερασπιστούμε μέ-
χρι την τελευταία ρανίδα τους αίματός μας, 
όπως θα υπερασπιστούμε και την τελευ-

ταία γωνιά της πατρίδας μας», κατέληξε ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.  

Όσα είπε ο Ερντογάν  
Τους στίχους τουρκικού λαϊκού τραγου-

διού για τη Σμύρνη που καταφέρεται ενα-
ντίον των Ελλήνων, είχε απαγγείλει ο Τούρ-
κος Πρόεδρος, κατά την ανακοίνωση των 
υποψηφίων του κόμματός τους στη Σμύρνη 
για τις δημοτικές εκλογές της 31 Μαρτίου, 

αναφερόμενος σε «μαύρες μέρες της κα-
τοχής».  Όπως είπε: «Ο μακαρίτης Μου-
χαρέμ Ερτάς έχει ένα λαϊκό τραγούδι που 
μιλά για την κατοχή της Σμύρνης. Κοιτάξτε 
τα συναισθήματα δημιούργησαν στον λαό 
μας εκείνες οι μαύρες μέρες της κατοχής». 

Και απάγγειλε στη συνέχεια: «Όμορφη 
Σμύρνη, δεν φεύγει ο καπνός από πάνω 
σου. Την ημέρα στην φαντασία μου, το 
βράδυ στη σκέψη μου. Σκύψτε βουνά να 
περάσω στην πατρίδα μου. Διευκολύνετε 
τον στρατό μου να περάσει. Η αλεπού δεν 
μπορεί να μπει στο κρεβάτι του λιονταριού, 
κι αν μπει δεν μπορεί να μαζέψει τα μπου-
μπούκια τριαντάφυλλων. Ο ποταπός Έλ-
ληνας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 
τους σκοπούς του. Λένε μην περάσεις, θα 
περάσω στη Σμύρνη… Θα ρίξω τους  Έλ-
ληνες στη θάλασσα». Ο Ταγίπ Ερντογάν 
πρόσθεσε ότι «αυτή η πόλη ήταν πάντα 
στη φαντασία μας την ημέρα, και το βράδυ 
στη σκέψη μας». 

«Σμύρνη, είμαστε έτοιμοι να αγωνι-
στούμε εναντίον των αλεπούδων που προ-
σπαθούν να μπουν στο κρεβάτι του λοντα-
ριού;», ανέφερε μεταξύ άλλων.

 Απάντηση Τσίπρα σε Ερντογάν με στίχους του Μπρεχτ

ΦΟΝΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Χιόνια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας 
έφερε ο “Τηλέμαχος” που σαρώνει πολ-

λές περιοχές της Ελλάδας από τη Δευτέρα. 
Τα σχολεία στις περισσότερες περιοχές 

της Αττικής έχουν παραμείνει κλειστά ενώ 
η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα και 
σε αρκετούς δρόμους.  

Την Τρίτη, η Αθηνών - Λαμίας παρέμεινε 
για περίπου μία ώρα κλειστή και στα δύο 
ρεύματα προκειμένου οι υπηρεσίες να κα-
θαρίσουν το δρόμο από την έντονη χιονό-
πτωση.  

Μεγάλα προβλήματα σημειώνονται και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στις βόρειες 
περιοχές όπου η θερμοκρασία διατηρείται 
για αρκετές μέρες υπό το μηδέν. Τα σχολεία 
παραμένουν κλειστά στη Θεσσαλονίκη και 
σε όλη τη Μακεδονία. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεω-
ρολόγων, από την Τετάρτη το βράδυ ανα-
μένεται νέο κύμα.  

Στα λευκά η Τήνος  
Ο Τηλέμαχος ξεκίνησε την επέλεσή του  

με την κακοκαιρία να χτυπά τις πρώτες πε-
ριοχές, αλλά ακόμη και την Τήνο. Στα λευκά 
έχει ντυθεί το ορεινό τμήμα του νησιού, ενώ 
η χιονόπτωση συνεχιζόταν για ώρες. Τα 
πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνιση τους 

στα ορεινά χωριά της Τήνου ενδεικτικά σε 
Στενή, Αρνάδο και Πεντόστρατο όπου ξε-
κίνησε από νωρίς το πρωί να χιονίζει. 

Η θερμοκρασία στις εν λόγω περιοχές 
ήταν γύρω στο μηδέν. 

Τρεις νεκροί από την κακοκαιρία  
Εν τω μεταξύ ο απολογισμός της κακο-

καιρίας που έπληξε την Ελλάδα την περα-
σμένη εβδομάδα, είναι τραγικός. Οι δύο 
αγνοούμενοι που αναζητούνταν από την 
Πέμπτη στην περιοχή της Κερατέας Αττι-
κής, εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκροί. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία, οι δύο άντρες εντοπίστηκαν τέσσερα 
περίπου χιλιόμετρα μακριά από το σημείο 
όπου το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε 
από ορμητικά νερά στην περιοχή Ελατο-
χώρι Κερατέας, όπου είχε εντοπιστεί το 
Σάββατο νεκρή η πρώτη αγνοούμενη.  

Οι τρεις, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ένας 
φίλος τους, που προθυμοποιήθηκε να τους 
βοηθήσει στις οικιακές εργασίες, αγνοού-
νταν από την Πέμπτη. 

Εκτιμάται ότι το αυτοκίνητο παρασύρ-
θηκε από τα ορμητικά νερά που κάλυπταν 
τον δρόμο, λόγω της ισχυρής νεροποντής 
που έπληξε την περιοχή, με αποτέλεσμα 
οι τρεις άνθρωποι να βρεθούν στο ρέμα.

Ο Τηλέμαχος «έντυσε» στα λευκά το κέντρο της Αθήνας και πολλά νησιά

Διπλωματική «αναστάτωση» για την επίθεση
ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» ΜΕ ΜΠΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗ.ΝΑ

Μπογιές στο πίσω μέρος της πρε-
σβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα πέταξαν 
δέκα περίπου άτομα τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Δευτέρας. 

Λίγη ώρα αργότερα, με ανάρτησή της 
σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου, η ομάδα Ρουβίκωνας ανέλαβε την 
ευθύνη με κείμενό της στο οποίο, μεταξύ 
άλλων, σημειώνεται: «Την Κυριακή 
6/1/2019 και ώρα 03:30 το πρωί ομάδα 
συντρόφων επιχείρησε επιθετική πα-
ρέμβαση με μπουκάλια μπογιάς στην 
πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ακόμη 
και τα καλύτερα φρούρια του εχθρού 
μπορούν να πέσουν, φτάνει να μαζευ-
τούμε όλοι και όλες και να αποφασί-
σουμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν». 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ση-
μείο θεωρείται από τα καλύτερα φυλασ-

σόμενα στην Αθήνα καθώς είναι ιδιαιτέ-
ρως αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα.  

Καταδικάζει το ελληνικό ΥΠΕΞ  
Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει 

την επίθεση με μπογιές στην Πρεσβεία 
των ΗΠΑ στην Αθήνα, από την αναρ-
χική ομάδα Ρουβίκωνας, εξέδωσε το ελ-
ληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

«Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να 
πλήξουν τους στενούς, διαχρονικούς 
δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών μας 
και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνω-
μένων Πολιτειών, που ενισχύεται  σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη 
χώρα μας και την περιοχή.  Οι αρμόδιες 
ελληνικές Αρχές προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι 
υπαίτιοι να οδηγηθούν ενώπιον της δι-

καιοσύνης», καταλήγει η ανακοίνωση 
του υπουργείου Εξωτερικών. 

Πώς αντέδρασε ο πρέσβης  
Την επίθεση καταδίκασε και ο Αμερι-

κανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, με ανάρ-
τησή του στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Twitter. 

Στο μήνυμά του, ο κ. Πάιατ χαρακτη-
ρίζει ως «ανόητο και παράλογο» τον 
βανδαλισμό στην Πρεσβεία, ενώ ευχα-
ριστεί την Ελληνική Αστυνομία για τη 
γρήγορη δράση της. 

Παράλληλα, με την αφορμή της συ-
γκεκριμένης ανάρτησης, ο κ. Πάιατ ενη-
μερώνει ότι ενόψει των πολιτικών διερ-
γασιών που συντελούνται στις ΗΠΑ, η 
δική του δημόσια παρουσία θα είναι πε-
ριορισμένη κατά το επόμενο διάστημα.

Κρίσιμη εβδομάδα για 
το μέλλον της κυβέρνησης

Ιδιαιτέρως κρίσιμες θεωρούν πολιτικοί αναλυτές 
τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων λίγο πριν την επίσκεψη της Γερ-
μανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα. 
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος εμ-
φανίζεται ιδιαιτέρως ενοχλημένος από την πρόθεση 
του Αλέξη Τσίπρα να επισπεύσει τις διαδικασίες και 
να φέρει τη Συμφωνία των Πρεσπών προς κύρωση 
στην ελληνική βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου και 
όχι το Μάρτιο, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. 
Επιπλέον, οι αναφορές του πρώην Υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Κοτζιά ότι οι βουλευτές των ΑΝΕΛ 
δεν θα ακολουθήσουν τις υποδείξεις του Πάνου Καμ-
μένου και θα παραμείνουν στην κυβέρνηση, προ-
κάλεσαν την έντονη αντίδραση του Υπουργού Άμυ-
νας: «Κάνουν τραγικό σφάλμα όσοι νομίζουν ότι θα 
αποδεχτώ τετελεσμένα για το εθνικό θέμα. Οι ΑΝΕΛ 
και ο ίδιος: Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν απειλούμαστε. 
Δεν εξαγοραζόμαστε ποτέ», είπε.

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ... ΠΡΕΣΠΕΣ
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Η δηλητηρίαση στη Βρετανία ενός Ρώ-
σου πρώην διπλού πράκτορα, η αποχώ-
ρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η ιστο-
ρική συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον 
Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, 
τα ρεκόρ που κατέγραψε η ζέστη: ας θυ-
μηθούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν το 
2018 στον κόσμο.  

Η υπόθεση Σκριπάλ  
Στις 4 Μαΐου, ο Ρώσος πρώην διπλός 

πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη 
του Γούλια βρέθηκαν αναίσθητοι στο Σάλ-
σμπερι (νότια Αγγλία), δηλητηριασμένοι 
από έναν πολύ τοξικό νευροτοξικό πα-
ράγοντα, το Νόβιτσοκ. Νοσηλεύτηκαν σε 
κρίσιμη κατάσταση επί πολλές εβδομά-
δες. 

Το Λονδίνο επιρρίπτει την ευθύνη στις 
ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληρο-
φοριών, την GRU, και εκδίδει ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης σε βάρος δύο Ρώσων 
που θεωρούνται ύποπτοι για την πρα-
γματοποίηση της επίθεσης. Η Ρωσία δια-
ψεύδει κάθε ανάμιξη. 

Η υπόθεση προκαλεί μεγάλη διπλω-
ματική κρίση ανάμεσα στη Μόσχα και 
στη Δύση και καταλήγει σε ένα κύμα αμοι-

βαίων απελάσεων διπλωματών καθώς 
και σε νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρω-
σίας. Τον Ιούνιο, άλλα δύο άτομα μολύ-
νονται από το Νόβιτσοκ και νοσηλεύονται 
στο Σάλσμπερι. Ένα από αυτά, μία γυ-
ναίκα, πέθανε.  

Νίκη του Άσαντ, αλλά 
η Συρία διαμελισμένη  

Στις 14 Απριλίου, ο στρατός ανακοι-
νώνει την ανάκτηση των περιοχών που 
τελούσαν υπό τον έλεγχο των ανταρτών 
στην Ανατολική Γούτα, στις πύλες της Δα-
μασκού, έπειτα από δύο μήνες κατακλυ-
σμιαίων πυρών (περισσότεροι από 1.700 
θάνατοι) και συμφωνίες εκκένωσης που 
επιβλήθηκαν στους εξεγερμένους. 

Η ανακοίνωση γίνεται την ίδια ημέρα 
που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και 
η Βρετανία εξαπολύουν στρατιωτικά πλή-
γματα, σε αντίποινα για μια χημική επί-
θεση στην Ντούμα, για την οποία οι Δυτι-
κοί κατηγορούν τη συριακή κυβέρνηση, 
η οποία αρνείται κάθε ευθύνη. 

Στη συνέχεια το καθεστώς του Μπα-
σάρ αλ-Άσαντ, που υποστηρίζεται σθε-
ναρά από τη Ρωσία, κατήγαγε τη μία μετά 
την άλλη στρατιωτική νίκη εναντίον 
ανταρτών και τζιχαντιστών θέτοντας υπό 
τον έλεγχό του τα δύο τρίτα του συριακού 
εδάφους. Όμως η Συρία, που ρημάζεται 
από το 2011 από έναν πολύπλοκο πό-
λεμο (περισσότεροι από 360.000 θάνατοι 

και εκατομμύρια εκτοπισμένοι και πρό-
σφυγες), είναι ερείπια και παραμένει μια 
διαμελισμένη χώρα.  

Ο Τραμπ αποσύρεται 
από τη συμφωνία με το Ιράν  

Στις 8 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανα-
κοινώνει την αποχώρηση των Ηνωμένων 

Πολιτειών από την πυρηνική συμφωνία 
που υπογράφηκε το 2015 ανάμεσα στο 
Ιράν και τις μεγάλες δυνάμεις, προκειμέ-
νου να εμποδίσουν την Τεχεράνη από το 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και την 
επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της 
χώρας αυτής και των επιχειρήσεων που 
συνδέονται με αυτήν. 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η συμ-
φωνία είναι υπερβολικά ελαστική όσον 
αφορά το πυρηνικό σκέλος, και ότι δεν 
περιλαμβάνει τους βαλλιστικούς πυραύ-

λους της Τεχεράνης, ούτε τις άμεσες ή 
έμμεσες επεμβάσεις της σε πολλές πε-
ριφερειακές συγκρούσεις, όπως στη Συ-
ρία ή στην Υεμένη. Στις 5 Νοεμβρίου, 
έπειτα από μια πρώτη σειρά οικονομικών 
κυρώσεων τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον 
επαναφέρει τα τιμωρητικά μέτρα εναντίον 
του πετρελαϊκού και χρηματοπιστωτικού 
τομέα του Ιράν, που είναι ζωτικής σημα-
σίας για τη χώρα. 

Η αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερου-
σαλήμ 

Στις 14 Μαίου, τα εγκαίνια της αμερι-
κανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, 
που επικυρώνουν την αναγνώριση από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της πόλης ως 
πρωτεύουσας του Ισραήλ, οδηγούν σε 
ένα λουτρό αίματος στη λωρίδα της Γά-
ζας: περίπου 60 Παλαιστίνιοι σκοτώνο-
νται από ισραηλινά πυρά. 

Οι εντάσεις αυξάνονται μετά την 
έναρξη, στις 30 Μαρτίου, της «μεγάλης 
πορείας της επιστροφής» που χαρακτη-
ρίζεται από διαδηλώσεις των κατοίκων 
της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με 
το Ισραήλ.  

Οι λαϊκιστές στην εξουσία 
στην Ιταλία  

Την 1η Ιουνίου, ο νέος επικεφαλής της 
ιταλικής κυβέρνησης, Τζιουζέπε Κόντε, 
αναλαμβάνει καθήκοντα, καθώς και οι 
δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, ο 
Λουίτζι Ντι Μάιο του Κινήματος Πέντε 

Αστέρια (M5S, αντισυστημικό) και Ματέο 
Σαλβίνι της Λέγκας (ακροδεξιά), επίσης 
υπουργός Εσωτερικών. Ο τελευταίος θα 
κλείσει τα ιταλικά λιμάνια στα πλοία αν-
θρωπιστικών οργανώσεων που διασώ-
ζουν μετανάστες στη Μεσόγειο. 

Ήδη, τον Απρίλιο, ο Ούγγρος πρωθυ-
πουργός Βίκτορ Ορμπάν, εικόνισμα της 
ευρωπαϊκής λαϊκίστικής δεξιάς, ο οποίος 
είχε κάνει την απόρριψη της μετανάστευ-
σης άξονα της προεκλογικής εκστρατείας 
του, βγαίνει ενισχυμένος με μια συντρι-
πτική νίκη του κόμματός του στις βου-
λευτικές εκλογές.  

Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Κιμ  
Στις 12 Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ και 

ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντώνται στη Σι-
γκαπούρη και υπογράφουν ένα έγγραφο 
στο οποίο ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δε-
σμεύεται για «πλήρη αποπυρηνικοποί-
ηση της κορεατικής χερσονήσου». 

Από τον Φεβρουάριο, η Βόρεια και η 
Νότια Κορέα άνοιξαν τον δρόμο για μια 

διπλωματική αναθέρμανση, επιτρέπο-
ντας την αποστολή στον Νότο μιας αντι-
προσωπείας του Βορρά για τους Χειμε-
ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018. 
Και τον Απρίλιο, η Πιονγκγιάνγκ ανακοί-
νωσε το τέλος των πυρηνικών δοκιμών 
και των δοκιμών διηπειρωτικών πυραύ-
λων. 

Όμως οι διαπραγματεύσεις στο βορει-
οκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν 
έχουν προχωρήσει από τότε.  

Χοντέιντα, το κύριο μέτωπο 
στην Υεμένη  

Στις 13 Ιουνίου, οι φιλοκυβερνητικές 
δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τη Σα-
ουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, εξαπολύουν επίθεση κατά των 

ανταρτών Χούτι στη Χοντέιντα, απ` όπου 
εισέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της αν-
θρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη. Η 
ένοπλη σύγκρουση στην οποία αντιπα-
ρατίθενται από το 2014 η κυβέρνηση, 
που υποστηρίζεται από το Ριάντ, και οι 
αντάρτες, τους οποίους υποστηρίζει η Τε-
χεράνη, έχει προκαλέσει περισσότερους 
από 10.000 θανάτους και απειλεί έως και 
20 εκατομμύρια ανθρώπους με λιμό. 

Στις 13 Δεκεμβρίου, οι πολιτικές δια-
πραγματεύσεις που διεξάγονται στη 
Σουηδία μεταξύ των εμπολέμων με τον 
νέο μεσολαβητή του ΟΗΕ, που διορί-
στηκε στη θέση αυτή τον Φεβρουάριο, 
καταλήγουν σε συμφωνία για κατάπαυση 
του πυρός στη Χοντέιντα που τίθεται σε 
ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου.  

Εκτόνωση στο Κέρας της Αφρικής  
Στις 9 Ιουλίου, η Ερυθραία και η Αιθιο-

πία υπογράφουν «κοινή διακήρυξη ειρή-
νης και φιλίας» έπειτα από 20 χρόνια 
όπου ίσχυε κατάσταση πολέμου. Η προ-
σέγγιση αυτή, υπό την αιγίδα της Σαου-
δικής Αραβίας, έχει ως αποτέλεσμα την 

επαναλειτουργία των πρεσβειών στην 
Ασμάρα και στην Αντίς Αμπέμπα και οδη-
γεί σε κατευνασμό των σχέσεων της Ερυ-
θραίας με το Τζιμπουτί. 

Στις 30 Ιουλίου, η Σομαλία και η Ερυ-
θραία που κατηγορείτο επί μακρόν ότι 
υποστηρίζει τους Σομαλούς ισλαμιστές 
σεμπάμπ, αποκαθιστούν τις διπλωματι-
κές τους σχέσεις. Τον Νοέμβριο, ο ΟΗΕ 
αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της Ερυ-
θραίας που είχε επιβάλει το 2009.  

Τα «παιδιά της σπηλιάς»  
Στις 10 Ιουλίου, τα τελευταία από τα 

13 μέλη μιας ομάδας παιδικού ποδοσφαί-
ρου, που είχαν εγκλωβιστεί για 17 ημέρες 
σε μια πλημμυρισμένη σπηλιά στην Ταϊ-
λάνδη, απεγκλωβίζονται στη διάρκεια 

μιας εξαιρετικά πολύπλοκης διεθνούς επι-
χείρησης διάσωσης, κατά την οποία χάνει 

τη ζωή του ένας Ταϊλανδός διασώστης, 
υπό τα βλέμματα των ΜΜΕ και όλου του 
κόσμου.  

Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές  
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η Ευ-

ρώπη ασφυκτιά υπό τον καύσωνα που 
συνοδεύεται από φονικές πυρκαγιές στην 
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 
Η Ασία και το δυτικό τμήμα της Αμερικής 
πλήττονται επίσης από κύματα ζέστης. 
Πολλές φονικές πυρκαγιές σημειώνονται 
επίσης στην Καλιφόρνια, που πλήττεται 
από χρόνια ξηρασία τα τελευταία πολλά 
χρόνια. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2018 «ανα-
μένεται να είναι ένα από τα τέσσερα πιο 
ζεστά χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ. 
Η συγκέντρωση αερίων που προκαλούν 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα φθάνουν σε επίπεδο ρεκόρ 
και οι εκπομπές εξακολουθούν να αυξά-
νονται».  

Δολοφονία Κασόγκι  
Στις 2 Οκτωβρίου, ο Σαουδάραβας δη-

μοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι, επικριτής 
του πρίγκιπα διαδόχου και αυτοεξόριστος 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαφανίζεται 
μετά την είσοδό του στο προξενείο της 
χώρας του στην Κωνσταντινούπολη. 
Αφού αρνείται αρχικά την εξαφάνιση του 
Κασόγκι, το Ριάντ παραδέχεται ότι σκο-
τώθηκε και διαμελίστηκε στο προξενείο 

της στη διάρκεια μιας «μη εξουσιοδοτη-
μένης» επιχείρησης. Η δολοφονία προ-
καλεί παγκόσμιο κύμα οργής και πλήττει 
σοβαρά την εικόνα της Σαουδικής Αρα-
βίας, της οποίας ο πρίγκιπας διάδοχος 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διαψεύδει κάθε 
ανάμιξη παρά τις πολλές κατηγορίες.  

Ακροδεξιά στροφή για τη Βραζιλία  
Στις 28 Οκτωβρίου, η Βραζιλία, η με-

γαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, 
κλίνει ακροδεξιά με την εκλογή του πολύ 
αμφιλεγόμενου Ζαίχ Μολσονάρου, πε-
ρισσότερα από 30 χρόνια μετά το τέλος 
της δικτατορίας. Η εκστρατεία τροφοδο-
τήθηκε από λόγους μίσους και σημαδεύ-
τηκε από βία. Ο ίδιος ο Ζαίχ Μπολσονά-
ρου, έγινε θύμα επίθεσης με μαχαίρι τον 
Σεπτέμβριο.  

Δημοκρατική ώθηση 
στις Ηνωμένες Πολιτείες  

Στις 6 Νοεμβρίου, οι εκλογές στο μέσο 
της θητείας οδηγούν τη Βουλή των Αντι-

προσώπων στο στρατόπεδο των Δημο-
κρατικών, αλλά ενισχύουν την πλει-
οψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Γε-
ρουσία. 

Το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας 
επισκιάστηκε από τη χειρότερη αντιση-
μιτική επίθεση στην ιστορία της χώρας 
(έντεκα θάνατοι σε μια συναγωγή στο Πί-
τσμπουργκ) και από την αποστολή πα-
γιδευμένων δεμάτων σε υψηλόβαθμες 
προσωπικότητες των Δημοκρατικών. Ση-
μαδεύτηκε επίσης από τις εικόνες χιλιά-
δων μεταναστών που περπατούν από 
την Ονδούρα προς τα σύνορα ΗΠΑ-Με-
ξικού.  

Κρίση των «κίτρινων γιλέκων» 
στη Γαλλία  

Στις 17 Νοεμβρίου, τα "κίτρινα γιλέκα", 
που πήραν το όνομά τους από το φθορί-
ζων γιλέκο που πρέπει να έχει κάθε αυ-

τοκινητιστής, ξεκινούν την πρώτη ημέρα 
κινητοποίησής τους κατά της προβλεπό-
μενης αύξησης της τιμής των καυσίμων 
και της μείωσης της αγοραστικής δύνα-
μης. Επί πολλές εβδομάδες, οι διαδηλω-
τές πραγματοποιούν αποκλεισμούς δρό-
μων σε όλη τη Γαλλία. Το κίνημα 
σημαδεύεται από βία και σκηνές αστικού 
ανταρτοπολέμου στο Παρίσι και σε πολ-
λές μεγάλες πόλεις. 

Αφού ακύρωσε την αύξηση της τιμής 
των καυσίμων, ο Πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν ανακοινώνει στις 10 Δεκεμβρίου 
πολλά κοινωνικά μέτρα στην προσπάθεια 
να κατευνάσει την οργή.  

Πτώση του Κάρλος Γκοσν  
Στις 19 Νοεμβρίου, ο Κάρλος Γκοσν, 

πανίσχυρος πρόεδρος της δεύτερης με-
γαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανίας στον 
κόσμο, της Renault-Nissan-Mitsubishi, 
συλλαμβάνεται κατά την άφιξή του στην 
Ιαπωνία ως ύποπτος για κατάχρηση χρη-
μάτων, κατηγορίες τις οποίες αρνείται. 
Αποπέμπεται από τη Nissan και τη Mit-
subishi Motors. Σε βάρος του απαγγέλ-
λονται στις 10 Δεκεμβρίου κατηγορίες για 
απόκρυψη εισοδημάτων επί πέντε χρό-
νια και η προσωρινή κράτησή του παρα-
τείνεται.  

Η ΕΕ και το Λονδίνο 
σφραγίζουν τη συμφωνία διαζυγίου  

Στις 25 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο σφρα-
γίζουν μια συμφωνία ιστορικού διαζυγίου, 
έπειτα από έντονες διαπραγματεύσεις 17 
μηνών. Όμως στις 10 Δεκεμβρίου, η 
πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοινώνει 
την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συμ-
φωνία που επρόκειτο να διεξαχθεί την 
επομένη στο κοινοβούλιο, λόγω των βα-

θιών διαφωνιών των βουλευτών και φο-
βούμενη μια πιθανή ήττα. 

Στις 12 Δεκεμβρίου κερδίζει μια ψηφο-
φορία επί μιας πρότασης μομφής που 
είχε καταθέσει το ίδιο το συντηρητικό 
κόμμα της

Τα γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο το 2018 
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Τα Κίτρινα Γιλέκα συνεχίζουν τον αγώνα, αλλά... 

Την πρόταση για πώληση 
του αμερικανικού αντιπυραυ-
λικού συστήματος Patriot στην 
Άγκυρα υπέβαλαν οι ΗΠΑ 
σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, 
τα οποία αναφέρουν ότι την 
πρόταση υπέβαλε αμερικανική 
αντιπροσωπεία που έχει επα-
φές στην Άγκυρα. Οι ΗΠΑ ζη-
τούσαν την ακύρωση της αγο-
ράς των ρωσικών πυραύλων 
S400 από την Τουρκία ωστό-
σο η Άγκυρα αρνείται να δεχτεί 
αυτό τον όρο. 

Πρόταση ΗΠΑ για πώληση 
Patriot στην Άγκυρα

Στους 126 ανήλθε ο αριθμός 
των ανθρώπων που έχασαν 
τη ζωή τους από τις κατολισθή-
σεις και τις πλημμύρες που 
προκλήθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα από τροπική καται-
γίδα στις κεντρικές Φιλιππίνες. 
26 άνθρωποι εξακολουθούν 
να αγνοούνται. Ο αριθμός των 
ανθρώπων που έχουν επηρε-
αστεί από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα ξεπερνά τις 675 χιλ.

Στους 126 οι νεκροί 
στις Φιλιππίνες

ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία σή-
μερα ενεργεί χωρίς καμία ιδιοτέλεια και 

σκοπιμότητα, αλλά μόνο για την ενότητα 
του Ουκρανικού λαού» σημείωσε ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγη 
ώρα πριν την απονομή του Τόμου Αυτοκε-
φαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας. 

Ο κ. Βαρθολομαίος αφού αναφέρθηκε σε 
ιστορικά γεγονότα της ίδρυσης της Εκκλη-
σίας του Κιέβου και επεσήμανε ότι και στο 
σύνταγμα της Ουκρανίας που συντάχθηκε 
το 1710 προβλέπεται ότι η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία της Ουκρανίας ήθελε να μείνει υπό 

του Αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου της 
Κωνσταντινούπολης, ζήτησε από την δέ-
κατη πέμπτη Αυτοκέφαλη εκκλησία να μην 
εκλάβει τον τόμο αυτό της Αυτοκεφαλίας 
ως σύμβολο εξουσίας αλλά ως απόδειξη 
αγάπης. 

Προέτρεψε δε να αγωνισθούν για την 
ενότητα και την ειρήνη. 

Ακολούθως απένειμε τον τόμο της Αυτο-
κεφαλίας και την ποιμαντορική ράβδο στον 
Μακαριώτατο Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας 
Επιφάνιο εν μέσω επιφωνημάτων «Άξιος 
Άξιος». 

Είχε προηγηθεί η υπογραφή το περα-
σμένο Σάββατο του τόμου που παραχωρεί 
Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας 
παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας 
Πέτρο Ποροσένκο. O Ουκρανός Πρόεδρος, 
ανέφερε ότι «προσερχόμαστε με λόγια ειλι-
κρινούς εκτίμησης από τον ουκρανικό λαό 
για την ιστορική απόφαση», ενώ, ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης στην πρωτοχρονιάτικη 
θεία λειτουργία χαρακτήρισε την απόφαση 
ως το σημαντικότερο γεγονός για το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο και ολόκληρη την Ορ-
θοδοξία κατά το 2018.

Απονεμήθηκε ο Τόμος Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας

Επιστρέφει το φάντασμα της ύφεσης
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2019

Τουλάχιστον 10.000 άνθρω-
ποι κατέκλυσαν το Σάββατο το 
κέντρο της Βουδαπέστης, κα-
θώς συνεχίζονται οι διαδηλώ-
σεις κατά της κυβέρνησης του 
Ούγγρου Πρωθυπουργού Βί-
κτορ ̀ Ορμπαν. Αψηφώντας το 
τσουχτερό κρύο, οι διαδηλωτές 
συγκεντρώθηκαν μπροστά 
από το κοινοβούλιο της χώρας 
στις όχθες του Δούναβη, φω-
νάζοντας συνθήματα όπως 
«Δεν θα γίνουμε σκλάβοι».Οι 
διαδηλωτές κατήγγειλαν επί-
σης την πολιτική διαφθορά, 
ενώ εξέφρασαν την ανησυχία 
του για τις απειλές σε βάρος 
του κράτους δικαίου.

10.000 διαδηλωτές στους 
δρόμους της Βουδαπέστης

Διάφορα επίθετα που συνοδεύουν τη 
λέξη κρίση αρχίζουν να κάνουν την εμ-

φάνιση τους στις προβλέψεις για τη νέα 
χρονιά των οικονομολόγων σε όλον τον 
κόσμο, γράφει η El Periodico de Catalunya. 
«Το 2018 είχαμε το μέγιστο της ανάκαμψης 
της παγκόσμιας οικο-
νομίας μετά τη Με-
γάλη ύφεση, αλλά οι 
προβλέψεις και οι δεί-
κτες δείχνουν επιβρά-
δυνση το 2019 και τα 
επόμενα χρόνια. Το 
φάντασμα μιας μελλο-
ντικής ύφεσης που 
συζητούσαν επενδυ-
τές από τα μέσα του 
περασμένου έτους, 
αρχίζει και κερδίζει έδαφος και το ερώτημα 
δεν είναι τόσο αν τα προβλήματα θα επι-
στρέψουν αλλά πότε και πόσο σοβαρά θα 
είναι» εκτιμά η ισπανική εφημερίδα. 

Σύμφωνα με την El Periodico de Cata-
lunya, το 2018 είχε μπει με μια ασυνήθιστη 
συγχρονισμένη ανάπτυξη στις μεγάλες χώ-

ρες που ευνοούσε την επεκτατική πολιτική 
των κεντρικών τραπεζών, αλλά από την 
περασμένη άνοιξη, υπήρξε μια απότομη 
διόρθωση στις αγορές, όχι λόγω της τρέ-
χουσας κατάστασης, αλλά λόγω του φόβου 
τους ότι ο κύκλος της ανάπτυξης ήταν 

υπερβολικός. Τα προ-
βλήματα αντιμετώπι-
σαν πρώτα οι ανα-
δυόμενες οικονομίες, 
μετά η Ευρώπη και η 
Κίνα και στο τέλος του 
έτους οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

Τόσο το ΔΝΤ, όσο 
και ο ΟΟΣΑ μείωσαν 
τις προβλέψεις τους 
για την παγκόσμια 

ανάπτυξη για το τρέχον έτος και το επό-
μενο. Ακόμα μιλούν για ανάπτυξη (3,7% 
και 3,5% αντίστοιχα), αλλά «πλησιάζουν 
καταιγίδες», όπως προειδοποίησε το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ, στέλεχος 
της Pimco τόνισε ότι «οι πολιτικοί κίνδυνοι 
είναι υψηλοί σε όλες τις χώρες».

 400 οι άστεγοι από την ισχυρή έκρηξη
ΡΩΣΙΑ

Πάνω από 400 άνθρωποι έχουν ανάγκη 
νέας κατοικίας, μετά την έκρηξη που 

σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα από 
διαρροή αερίου και προκάλεσε την κατάρ-
ρευση τμήματος της πολυκατοικίας στο Μα-
γκνιτογκόρσκ, δήλωσε η αρμόδια υπουρ-
γός κοινωνικών υποθέσεων της περιοχής 
Τσελιάμπινσκ, Τατιάνα Νικίτινα. 

Η έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου, σκοτώνο-
ντας 39 ανθρώπους και κατέστρεψε 48 δια-
μερίσματα στο 10όροφο κτήριο στη 

βιομηχανική πόλη, σε απόσταση 1.700 χι-
λιομέτρων ανατολικά της Μόσχας. «Λαμ-
βάνοντας υπόψη τους μη εγγεγραμμένους 
κατοίκους, η προκαταρκτική μας εκτίμηση 
είναι ότι περίπου 403 άνθρωποι έχουν μεί-
νει άστεγοι», τόνισε. Οι Αρχές έχουν προ-
χωρήσει σε ενοικίαση κατοικιών για τους 
πληγέντες με χρήματα που έχουν συγκε-
ντρωθεί από δωρεές, πρόσθεσε. Σημείωσε 
πως εξετάζονται επιλογές για την μετεγκα-
τάσταση κατοίκων των δύο τμημάτων της 
πολυκατοικίας που θα κατεδαφιστούν.

Ο Αμερικανός σύμβουλος 
Εθνικής Ασφάλειας Τζον 
Μπόλτον προειδοποίησε τη 
συριακή κυβέρνηση πως δεν 
θα πρέπει να εκλάβει την επι-
κείμενη αποχώρηση των αμε-
ρικανικών δυνάμεων από τη 
χώρα ως ευκαιρία για να χρη-
σιμοποιήσει χημικά όπλα. 
«Δεν υπάρχει ουσιαστικά κα-
μία αλλαγή στις αμερικανικές 
θέσεις για τα χημικά όπλα από 
τη συριακή κυβέρνηση και 
απολύτως ουδεμία αλλαγή στη 
θέση μας», υπογράμμισε.

Προειδοποίηση προς Άσαντ

Η
 γαλλική Κυβέρνηση σκληραίνει τη 
στάση της και σχεδιάζει να εισαγάγει 
νόμο που θα προβλέπει αυστηρό-

τερες κυρώσεις κατά των κινητοποιήσεων 
διαμαρτυρίας, για τις οποίες δεν έχουν ενη-
μερωθεί οι αρχές, απαντώντας με αυτόν 
τον τρόπο στους διαδηλωτές του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων».  

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ 
Φιλίπ προχώρησε στις παραπάνω ανακοι-
νώσεις, αφού ταραχοποιοί πυρπόλησαν 
μοτοσικλέτες και οδοφράγματα στη λεω-
φόρο Σεν Ζερμέν του Παρισιού το Σάβ-
βατο, στο περιθώριο των μαζικών διαδη-
λώσεων των «κίτρινων γιλέκων».  

 «Πρέπει να προστατεύσουμε το δι-
καίωμα να διαδηλώνει κανείς στη Γαλλία 
και πρέπει να τιμωρήσουμε εκείνους που 

παραβιάζουν τον νόμο», επισήμανε ο επι-
κεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης. 

 «Για αυτό ακριβώς η κυβέρνηση τάσ-
σεται υπέρ της επι-
καιροποίησης του 
υπάρχοντος νομο-
θετικού πλαισίου 
προκειμένου να τι-
μωρήσει εκείνους 
που δεν σέβονται 
την υποχρέωση να 
ενημερώνουν τις 
Αρχές για τις διαδη-
λώσεις, εκείνους 
που συμμετέχουν 
σε μη δηλωμένες διαδηλώσεις, εκείνους 
που πάνε στις διαδηλώσεις φορώντας κου-
κούλες», ανέφερε.  

 Ο Εντουάρ Φιλίπ σημείωσε επίσης ότι 
η Κυβέρνηση θα διαμορφώσει τον νόμο 
επί της υπάρχουσας νομοθεσίας εναντίον 

των χούλιγκαν, που 
προβλέπει μεταξύ 
άλλων την απαγό-
ρευση εισόδου 
προσώπων στα γή-
πεδα. Ο νόμος θα 
τεθεί σε ισχύ έως 
τον Φεβρουάριο. Ο 
Γάλλος Πρωθυ-
πουργός υπογράμ-
μισε ότι τα κακο-
ποιά στοιχεία, που 

προκάλεσαν επεισόδια και καταστροφές 
στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, 
όπου καταστήματα λεηλατήθηκαν και έγι-

ναν βανδαλισμοί σε τράπεζες, θα υποχρε-
ωθούν να πληρώσουν για τις ζημιές.  

Οι γυναίκες πήραν τη σκυτάλη  
Πολλές γυναίκες, μέλη των Κίτρινων Γι-

λέκων συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην 
Πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι, προκει-
μένου να προβάλουν και μία άλλη, «ασυ-
νήθιστη» εικόνα του κινήματος, την επαύ-
ριον των μεγάλων διαδηλώσεων σε όλη 
τη χώρα, που σημαδεύθηκαν από βίαια 
επεισόδια. Συναθροισμένες στα σκαλιά του 
σταθμού Οπερα-Βαστίλη, οι γυναίκες 
έψαλλαν τη «Μασσαλιώτιδα», κρατώντας 
κίτρινα μπαλόνια στα χέρια. Κατόπιν κύ-
κλωσαν την πλατεία, διακόπτοντας την κυ-
κλοφορία και στη συνέχεια ξεκίνησαν πο-
ρεία προς την πλατεία της Δημοκρατίας.
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Επιπλέον 305 εκατομμύρια 
ευρώ βοήθειας έκτακτης ανά-
γκης προς την Ελλάδα, την 
Ιταλία, την Κύπρο και την Κρο-
ατία, εκταμίευσε η Κομισιόν για 
να στηρίξει τις προσπάθειες 
για την αύξηση της ικανότητας 
υποδοχής μεταναστών, την 
προστασία των θυμάτων της 
εμπορίας ανθρώπων και την 
ενίσχυση της ικανότητας επο-
πτείας και διαχείρισης των συ-
νόρων. Ειδικότερα για την Κύ-
προ, η Κομισιόν αποστέλλει 
3,1 εκ. για να ενισχύσει την 
υποδοχή της και να μετατρέψει 
το προσωρινό κέντρο έκτακτης 
ανάγκης "Πουρνάρας" σ’ένα 
πλήρες κέντρο πρώτης υπο-
δοχής και ότι μπορεί να λει-
τουργήσει ως "one-stop shop", 
που λειτουργεί 24 ώρες το ει-
κοσιτετράωρο.

3,1 εκ. ευρώ προς Κύπρο 
για το προσφυγικό

Πραγματοποιείται σήμερα 
στο Βουκουρέστι η επίσημη 
εναρκτήρια τελετή της ανάλη-
ψης της Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της ΕΕ από τη Ρου-
μανία. Η Ρουμανική Προεδρία 
άρχισε επίσημα την 1η Ιανουα-
ρίου και ολοκληρώνεται στις 30 
Ιουνίου 2019. 

Οι προτεραιότητες της ρου-
μανικής Προεδρίας πηγάζουν 
από το σύνθημα: Συνοχή,  
κοινή ευρωπαϊκή αξία, ισότιμη 
μεταχείριση και σύγκλιση. Το 
πρόγραμμα της Προεδρίας 
επικεντρώνεται σε τέσσερις 
βασικές προτεραιότητες: Την 
Ευρώπη της σύγκλισης, μια 
ασφαλέστερη Ευρώπη, την 
Ευρώπη ως ισχυρό παγκό-
σμιο παράγοντα και την Ευ-
ρώπη των κοινών αξιών.

Σήμερα η τελετή για 
τη Ρουμανική Προεδρία

Μήνυμα Κομισιόν στην Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Ξεκάθαρη απάντηση έδωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
ερώτημα που έθεσε ο Ευρω-
βουλευτής Τάκης Χατζηγεωρ-
γίου με αφορμή την παρέμ-
βαση της Αρχής Ραδιοτηλε- 
όρασης Κύπρου κατά του δη-
μοσιογράφου της Εφημερίδας 
«ΠΟΛΙΤΗΣ» και του ραδιοφώ-
νου «ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6» Κώ-
στα Κωνσταντίνου μετά τη 
σκληρή κριτική που άσκησε 
στον Μητροπολίτη Αιγιαλείας 
και Καλαβρύτων Αμβρόσιο 
από ραδιοφώνου. Η κριτική 
αφορούσε τις αναφορές του 
Μητροπολίτη ότι η πυρκαγιά 
στο Μάτι Αττικής, με εκατό νε-
κρούς, ανάμεσά τους και 11 
παιδιά από τα οποία το ένα 
βρέφος, στάλθηκε από τον 
Θεό επειδή ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας είναι «άθεος και 
αστεφάνωτος». 

«Η ελευθερία της έκφρα-
σης», υπογραμμίζει η Κομι-
σιόν στην απάντησή της στον 
ευρωβουλευτή και αφού έλαβε 
γνώση των γεγονότων, «συ-
νεπάγεται την ελευθερία γνώ-
μης, καθώς και την ελευθερία 
λήψης και μετάδοσης πληρο-
φοριών και ιδεών, χωρίς την 
ανάμειξη δημόσιων αρχών και 
αδιακρίτως συνόρων». 

Αναφέρει ακόμη (μεταξύ άλ-
λων) ότι η ελευθερία των μέ-
σων ενημέρωσης και η πολυ-
φωνία αποτελούν θεμελιώδη 
δικαιώματα που κατοχυρώνο-
νται στο άρθρο 11 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της ΕΕ.

Χώρες της ΕΕ επιδεικνύουν "σκανδαλώδη 
υποκρισία" στις συζητήσεις για τη διεύ-

ρυνση της υπηρεσίας ασφάλειας των συνό-
ρων Frontex, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

"Για περισσότερο από δύο χρόνια, όλοι οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ζη-
τούν καλύτερη προστασία κατά μήκος των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης", δήλωσε 
ο Γιούνκερ στη γερμανική εφημερίδα Welt am 
Sonntag σε σχόλιά του που δημοσιεύονται 
σήμερα. 

"Και τώρα ξαφνικά υπάρχουν ανησυχίες απ` 
όλες τις πλευρές. Θίγεται τάχα η εθνική κυ-
ριαρχία, όλα προχωρούν υπερβολικά γρήγορα 
και οι αριθμοί αυξήθηκαν υπερβολικά. Πρό-
κειται για σκανδαλώδη υποκρισία". 

Τον Σεπτέμβριο η Κομισιόν πρότεινε να αυ-
ξηθεί ο αριθμός των συνοριοφυλάκων του μό-
νιμου σώματος που είναι στη διάθεση της 
Frontex από 1.500 σε 10.000 έως το 2020. Η 
πρόταση διατυπώθηκε αφού ηγέτες της ΕΕ 

δήλωσαν στη σύνοδο κορυφής που πραγμα-

τοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου πως η ενίσχυση 

των συνόρων της ΕΕ κατά της παράνομης 

μετανάστευσης αποτελεί προτεραιότητα. 

Όμως πολλά κράτη επέκριναν τα σχέδια, 

με αποτέλεσμα η αυστριακή προεδρία του 

Συμβουλίου της ΕΕ να προτείνει να καθυστε-

ρήσει η αύξηση μέχρι το 2027. Νωρίτερα αυ-

τόν τον μήνα ο Γερμανός υπουργός Εσωτερι-

κών Χορστ Ζεεχόφερ δήλωσε πως το 2025 

θα μπορούσε να είναι "μια εφικτή χρονική 

προθεσμία". 

Ο Γιούνκερ κατηγόρησε τις χώρες εκείνες, 

που είχαν διαμαρτυρηθεί πιο ηχηρά για τη συ-

νοριακή ασφάλεια, πως είναι αυτές που δε-

σμεύονται τώρα λιγότερο. "Η Ευρώπη δεν 

μπορεί να δουλέψει έτσι", δήλωσε. "Πρέπει 

να ενεργήσουμε γρήγορα ώστε να είμαστε 

προετοιμασμένοι και ώστε τα εξωτερικά σύ-

νορα της ΕΕ να είναι πραγματικά υπό έλεγχο".

«Σκανδαλώδης υποκρισία»

Η πλειοψηφία των πολιτών 
δεν εμπιστεύεται την ΕΕ

Το 41% των Κυπρίων και το 26% των Ελλήνων 
(το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) δηλώνει ότι "εμπι-
στεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση", σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του φθινοπωρινού ευρωβαρόμετρου, 
που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Ο ίδιος 
δείκτης στον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται στο 42% 
αμετάβλητος από την άνοιξη του 2018, και στο υψη-
λότερο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2010. Η 
εμπιστοσύνη στην ΕΕ κυριαρχεί σε 17 κράτη μέλη 
της ΕΕ, με τα υψηλότερα ποσοστά στη Λιθουανία 
(65%), στη Δανία (60%) και στη Σουηδία (59%). Πε-
ρισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν 
ότι "τείνουν να εμπιστεύονται" την ΕΕ στις Κάτω 
Χώρες (57%), τη Μάλτα (56%), την Πορτογαλία 
(55%), την Εσθονία και τη Βουλγαρία (από 53%), 
το Λουξεμβούργο (52%) και τη Γερμανία (51%). Στο 
άλλο άκρο της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες 
παρατηρούνται στην Ελλάδα (26%), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (31%) και την Τσεχία (32%). Συνολικά, η 
πλειοψηφία τείνει "να μην εμπιστεύεται" την ΕΕ σε 
δέκα χώρες. Τέλος, οι ερωτηθέντες στην Ουγγαρία 
είναι ομοιόμορφα διαιρεμένοι.

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Κανένα κανονικό κράτος δεν καταλείπει 
την ασφάλεια του στην δικαιοδοσία 

οποιουδήποτε άλλου κράτους». Αυτό τό-
νισε ο Τάκης Χατζηγεωργίου στον Αν. 
Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων της Τουρκίας Faruk Kaymakci 
στη συνεδρία της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας στην Άγκυρα. Ο 
Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ ήγειρε επίσης 
το θέμα της ασφάλειας των Τ/κ λέγοντας 
ότι η ε/κ πλευρά απεδέχθη την Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία ακριβώς για να 
καλυφθεί το αίσθημα ασφάλειας των Τ/κ. 
Αυτοδιοικούμενοι ελεύθερα σε συγκεκρι-
μένο γεωγραφικό χώρο και με δικές τους 
δυνάμεις ασφαλείας. Ως εκ τούτου δεν χρει-
άζονται  εγγυήσεις και ξένοι στρατοί.  

Τοποθετήθηκε επίσης στην πιθανότητα 
ένταξης της Τουρκίας, στα δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας επί της ΑΟΖ, κα-
θώς και στην υποχρέωση της Τουρκίας να 
υλοποιήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) και απελευθερώσει τον Σελαχατίν 
Ντεμιρτάς. 

Ο Τάκης Χατζηγεωργίου ρώτησε επίσης 
τον Τούρκο Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτε-
ρικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων για το 
ποιά είναι η εικόνα 
που έχει από τις μέ-
χρι τώρα επαφές με 
την κυρία Λουτ. 

Για την κα Λουτ 
απάντησε ότι προς το 
παρόν ακούει από-
ψεις και προσπαθεί 
να κατανοήσει αν 
υπάρχει πρόσφορο 
έδαφος για επανέ-
ναρξη των συνομι-
λιών. Η εκτίμηση του Kaymakci είναι ότι 
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόσφορο 
έδαφος ενώ ανέφερε ότι με βάση την εμπει-
ρία προηγούμενων συνομιλιών ίσως θα 

πρέπει να μπουν χρονοδιαγράμματα και 
να λεχθεί ξεκάθαρα ότι «αν δεν βρεθεί λύση 
μέχρι τότε θα πρέπει να γίνει αυτό ή αυτό». 
Εννοώντας προφανώς το στάτους της τ/κ 
κοινότητας σε περίπτωση νέας αποτυχίας.  

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε 
ότι αισθάνεται ικανο-
ποιημένος που 
ακούει ότι ο στόχος 
της τελικής ένταξης 
παραμένει προτεραι-
ότητα για την τουρ-
κική πλευρά και όχι 
κάποιο είδος προνο-
μιακής σχέσης. Στο 
επίμονο παράπονο 
του Τούρκου Ανα-
πληρωτή Υπουργού 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
κου Kaymakci, ότι δεν προχωρά η ανα-
βάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και η 
απελευθέρωση θεωρήσεων (βίζα) για τους 

τούρκους υπηκόους, ο Κύπριος Ευρωβου-
λευτής απάντησε ότι αυτό είναι αδύνατο 
να γίνει από τη στιγμή που η Τουρκία δεν 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από την υφιστάμενη Τελωνει-
ακή Ένωση και δεν αναγνωρίζει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. 

Ο Τάκης Χατζηγεωργίου ήγειρε και το 
θέμα Ντεμιρτάς λέγοντας ότι θα πρέπει να 
απελευθερωθεί μετά και την απόφαση του 
ΕΔΑΔ. Ο κύριος Kaymakci απάντησε λέ-
γοντας πως η απόφαση δεν είναι τελεσί-
δικη, ότι σκοπεύουν να την εφεσιβάλουν 
και πρόσθεσε με νόημα ότι αν και η τελική 
απόφαση είναι η ίδια δεν θα έρθουν σε σύ-
γκρουση με το ΕΔΑΔ. 

Τέλος, ο κ. Kaymakci έκανε και μια εν-
διαφέρουσα αναφορά στους πυραύλους 
S-400. Είπε ότι η Αμερική θα τους πωλήσει 
πυραύλους PATRIOT και ότι σε τέτοια πε-
ρίπτωση οι S-400  δεν θα συνδεθούν (ότι 
και αν σημαίνει αυτό) με το «σύστημα».

«Κανένα κανονικό κράτος δεν καταλείπει την ασφάλεια 
του στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου κράτους»

«Ευκαιρία οργάνωσης πληροφοριών»
ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΚΛΗ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗ

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδη-
γίας για την επαναχρησιμοποίηση 

των δεδομένων του δημοσίου τομέα, 
αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για το κυ-
πριακό δημόσιο να οργανώσει καλύτερα 
την πληθώρα των πληροφοριών που 
διαθέτει, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Ευρω-
βουλευτής Νεοκλής Συλικιώτης. 

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε 
πρόσφατα την έκθεση του Κύπριου Ευ-
ρωβουλευτή για πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες του δημοσίου τομέα, που αφο-
ρά ουσιαστικά την πρόσβαση του κοι- 
νού στα δεδομένα που παράγονται στo 
πλαίσιο της λειτουργίας του δημόσιου 
τομέα ή που προκύπτουν από δημόσια 
χρηματοδότηση. 

Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ο κ. Συλι-
κιώτης τονίζει πως η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση είναι ένα θεμελιώδες αν-
θρώπινο δικαίωμα και όταν μάλιστα 
πρόκειται για δεδομένα/πληροφορίες 
που κατέχει ο δημόσιος τομέας, τα  
οποία αποτελούν πολύτιμο πόρο για 
την οικονομία, είναι πολύ σημαντικό να 
διασφαλίσουμε πως όλοι οι πολίτες θα 
έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

Εξηγεί ότι η έκθεσή του, στόχο έχει οι 
πληροφορίες να αποφέρουν πραγμα-
τικό όφελος στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων σε διάφορους τομείς και να 
αξιοποιηθούν για την στήριξη και ανά-
πτυξη των πολύ μικρών, των ΜμΕ αλλά 
και των νέων αναδυόμενων επιχειρή-
σεων. Επίσης, στόχος είναι να μπορούν 
να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες για τη 

δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, για την ενίσχυση της δια-
φάνεια του δημοσίου τομέα, τη μείωση 
της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών. 

«Στην έκθεση προτείνουμε για πρώτη 
φορά μια λίστα από διάφορες κατηγο-
ρίες, των οποίων οι πληροφορίες θα 
πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς, ώστε 
οι πολίτες να έχουν τα επικαιροποιημένα 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ανά 
πάσα στιγμή. Οι κατηγορίες αυτές επι-

λέχθηκαν  βάσει κοινωοικονομικών κρι-
τηρίων. Μεταξύ άλλων, δώσαμε έμ-
φαση στα θέματα περιβάλλοντος που 
σχετίζονται άμεσα με την δημόσια υγεία, 
στα γεωχωρικά δεδομένα που είναι 
πολύ σημαντικά σε διάφορους τομείς, 
στα στατιστικά στοιχεία που είναι πολύ 
χρήσιμα ιδιαίτερα για την στήριξη των 
επιχειρήσεων και στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τον τομέα των μεταφο-
ρών, ένα θέμα που επηρεάζει άμεσα 
την καθημερινότητά των πολιτών. Στό-
χος μας είναι η λίστα αυτή να επεκτείνε-
ται συνεχώς», αναφέρει ο κ. Συλικιώτης.  

Σε ερώτηση πώς διασφαλίζεται ότι 
αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται 
προς όφελος της κοινωνίας, σημειώνει 
πως οι πληροφορίες που κατέχει ο δη-
μόσιος τομέας αποτελούν πηγή γνώσης 
που μόνο όφελος μπορεί να έχει για την 
κοινωνία. «Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης για 
τον στιγματισμό οποιουδήποτε καθώς 
με σχετικές αναφορές που έχουμε εν-
σωματώσει στην οδηγία, διασφαλίζουμε 
πως η επαναχρησιμοποίηση των πλη-
ροφοριών θα είναι σε πλήρη συμμόρ-
φωση με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 
για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Σε ισχύ τέθηκαν στις 30/12 

οι νέοι κανόνες του Συστήμα-
τος Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS) οι οποίοι προβλέπουν 
μεγαλύτερη επαγρύπνηση για 
την τρομοκρατία, νέες ειδο-
ποιήσεις σχετικά με τους 
εγκληματίες και αποφάσεις 
επιστροφής και επιβολή απα-
γορεύσεων εισόδου σε υπη-
κόους τρίτων χωρών. Στην 
πράξη, οι εθνικές αρχές είναι 
υποχρεωμένες να δημιουρ-
γούν «καταχώριση SIS» για 
όλες τις περιπτώσεις που 
σχετίζονται με τρομοκρατικά 
εγκλήματα. Μέχρι τα τέλη του 
2019, τα κράτη μέλη θα πρέ-
πει επίσης να ενημερώσουν 
την Ευρωπόλ για κάθε «ειδο-
ποίηση» που συνδέεται με 
την τρομοκρατία, γεγονός 
που θα συμβάλει στη σύν-
δεση των στοιχείων και των 
πληροφοριών σε όλη την ΕΕ.

Σε ισχύ οι νέοι κανόνες 
για προειδοποιήσεις 

στο Σύστημα Πληροφοριών
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

JOB VACANCY  
English Speaking, Live-in Maid required in Knightsbridge  

Middle age lady required to assist a lady in Knightsbridge. 
Duties: Preparing light evening meals and breakfast. 
 
Working Hours: From 6pm to 11am daily including weekends. 
 
Contact details: gchulani1@hotmail.com 
 
Mobile: 07850 723483

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ  

16ος Χρόνος διαλέξεων: 11.10.2018 – 16.05.2019 

Οργανώνονται από την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πρόσκληση 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην πολύ ενημερωτική 

διάλεξη του 16ου χρόνου διαλέξεων 

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την ομογένεια του Λονδίνου 

με θέμα:  

«Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σύγχρονη κοινωνία: 
Το παράδειγμα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου» 

 

Εισηγητές: Ελενα Διομήδη - Παρπούνα και Φίλιππος Ιωάννου 

 (Πανεπιστήμιο Κύπρου)  

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στις 7:30μ.μ. 

στο Οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 

Britannia Road North Finchley, London N12 9RU  

Χορηγοί επικοινωνίας Εφημερίδες Ελευθερία- Παροικιακή 

 Φιλελεύθερος - LGR - Hellenic TV- και ΚΥΠΕ  

Πληροφορίες: 

Επιτροπή Εκδηλώσεων Αδελφότητας στα τηλέφωνα 

020 8445 7070 ή 020 8445 9999  

Email: andreas@nfcypriots.plus.com / Κινητό 07956 849094

Την άμεση βοήθειά μας χρειάζεται η οικογένεια της 12χρο-
νης Γεωργίας Hosni από την Κύπρο, η οποία παρουσιάζει εκ 
γεννετής, μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται «επανερχό-
μενα λαρυγγικά παπυλώματα». 

 Για τις επεμβάσεις και θεραπείες της χρειάζεται να έρχεται 
κάθε 6 εβδομάδες στην Αγγλία, με αποτέλεσμα η οικογένειά 
της να βρίσκεται σε δύσκολη θέση οικονομικά, εξαιτίας του 
κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων, το οποίο απορροφά 
το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δυνατοτήτων της. 

Για την περίπτωση της Γεωργίας, η οποία αναμένεται εντός 
των ημερών να έρθει ξανά στο Λονδίνο, είναι ενήμεροι πα-
ράγοντες της παροικίας, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθή-
σουν με όποιο τρόπο μπορούν την οικογένειά της. 

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια 
μπορούν να το πράξουν κάνοντας εισφορές στον ειδικό λο-
γαριασμό που έχει ανοιχτεί στο ΗΒ:  

BOC UK 
sort code: 40-6377 
Account No.: 35569069 
ΙΒΑΝ: GP08 BCYP 40637735569069  
Επίσης, όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν επι-

ταγές στο όνομα ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (μητέρα της Γεωργίας) 
στα γραφεία της «Παροικιακής», στη διεύθυνση: 

140 Falkland Road, London N8 0NP

Όλοι μαζί να στηρίξουμε τη Γεωργία

Ο
 Δημοκρατικός Συναγερμός Ηνωμένου Βασι-
λείου γιόρτασε και φέτος το παραδοσιακό κό-
ψιμο της Βασιλόπιτας σε μια ζεστή και φιλική 

ατμόσφαιρα στο οίκημα της Κυπριακής Αδελφότητας 
το περασμένο Σάββατο 5 Ιανουαρίου. Στη γιορτή πα-
ρέστησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου Αθα-
νάσιος, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος 
Γκότσης, εκπρόσωποι παροικιακών οργανώσεων, 
πολλά μέλη και φίλοι του ΔΗΣΥ ΗΒ. 

Μετά από ένα θερμό καλωσόρισμα, ο πρόεδρος Αν-
δρέας Παπαευριπίδης, έκανε μια σύντομη αναφορά 
στα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδευσαν τον πε-
ρασμένο χρόνο, ευχαρίστησε τον κλάδο γυναικών του 
ΔΗΣΥ ΗΒ για την άρτια οργάνωση της γιορτής και ευ-
χήθηκε ο καινούργιος χρόνος να φέρει την πολυπόθητη 
λύση στο Κυπριακό και υγεία, προόδο και ευτυχία σε 
όλους. 

Ο Γενικός Πρόξενος Θεόδωρος Γκότσης στο χαιρε-

τισμό του ευχαρίστησε το ΔΗΣΥ ΗΒ για την πρόσκληση, 
έκανε μια σύντομη αναφορά στα γεγονότα που συνέ-
βησαν στην Κύπρο τον περασμένο χρόνο και ενημέ-
ρωσε τους παρευρισκόμενους για τις τελευταίες εξελί-
ξεις στο Κυπριακό. Τελειώνοντας ευχήθηκε Καλή 
Χρονιά, ευημερία και προόδο σε όλους. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος 
σε σύντομο χαιρετισμό του ζήτησε από όλους να ενε-
τείνουν τις προσπάθειές τους για εγγραφή περισσότε-
ρων παιδιών στα ελληνικά παροικιακά σχολεία. Στη 
συνέχεια ευλόγησε, έκοψε και μοίρασε τη Βασιλόπιτα, 
αφού πρώτα έψαλαν όλοι μαζί τα Κάλαντα και το Απο-
λυτήκιο του Μεγάλου Βασιλείου. 

Μετά το κόψιμο της Βασιλόπιτας ακολούθησε δε-
ξίωση με πλούσιο μπουφέ και ποτά που παρέθεσε ο 
Κλάδος Γυναικών του ΔΗΣΥ ΗΒ.  

Σάββας Αγαθαγγέλου 
Γραμματέας ΔΗΣΥ ΗΒ

Ευχές για λύση του Κυπριακού εντός του 2019 στο ΔΗΣΥ ΗΒ
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Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δη-

μοσιότητα από το Roundtree Trust, μια από 
τις 10 πλουσιότερες περιοχές της Βόρειας Ευ-
ρώπης, είναι το Inner London, της Βρετανίας 
και μια από τις 10 φτωχότερες, το Hainault στο 
Βέλγιο. 

Επίσης σύμφωνα με κάποια αδιάψευστα 
στοιχεία  από  το Roundtree Trust, σε μια μέρα 
μόνο στη Βρετανία 3.700 άνθρωποι πεινούν 
και ο αριθμός που επισκεύθετε την τράπεζα 
τροφίμων ξεπερνά κάθε προηγούμενο.  

Παράλληλα μ’ αυτά ο υπεύθυνος οργανι-
σμός για τη στέγη Shelter, δηλώνει ότι υπάρ-
χουν τουλάχιστον 320.000 άστεγοι, από τους 
οποίους σχεδόν 5 χιλ 
θα υποχρεωθούν να 
κοιμηθούν στο δρό-
μο, ενώ πέρσι περισ-
σότεροι από 440 
άστεγοι έχασαν τη 
ζωή τους στους δρό-
μους και σε προσω-
ρινή στέγη. Και πάλι 
με το Roundtree 
Trust, τέσσερα εκα-
τομμύρια εργαζόμε-
νοι ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας - αύξηση 
πάνω από μισό εκα-
τομμύριο σε διά-
στημα πέντε ετών - 
ενώ η φτώχεια στην 
εργασία αυξάνεται 
ακόμη πιο γρήγορα 
από την απασχό-
ληση, οδηγούμενη 
σχεδόν αποκλειστικά 
από την αύξηση της 
φτώχειας μεταξύ των εργαζόμενων γονέων. 

Τρομακτικό επίσης το γεγονός ότι πάνω από 
τέσσερα εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας, σημειώνοντας αύξηση κατά 500.000 
τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Αντιμέτωπη με αυτά τα στοιχεία, η κυβέρ-
νηση έχει ανακατατάξει τις προτεραιότητές της 
και έχει δηλώσει εθνική κρίση σ΄ αυτό τον το-
μέα. 

Η Βρετανία δεν αποτελεί μέρος της συμφω-
νίας Σένγκεν της ΕΕ, η οποία απομακρύνει 
τους συνοριακούς ελέγχους μεταξύ των κρα-
τών της ΕΕ. Κατά συνέπεια, πολλοί μετανάστες 
και πρόσφυγες που έχουν εισέλθει στην ΕΕ 
συσσωρεύονται στο πλησιέστερο σημείο με-
ταξύ του χώρου Σένγκεν και της Βρετανίας με 
πρόθεση να έρθουν στη Βρετανία. 

Αυτό εγείρει το ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί οι 

άνθρωποι; Και πώς ταιριάζουν στην παγκό-
σμια εικόνα της μετανάστευσης; 

Φαίνεται επίσης ότι το μείγμα των μετανα-
στών βρίσκεται σε συνεχή ροή. Υπάρχουν βε-
βαίως πολύ σημαντικές ροές Βορειοαμερικα-
νών, νοτιοαφρικανών πολιτών που εισέ- 
ρχονται στη Βρετανία και δεν επιστρέφουν στις 
χώρες τους, όταν υποτίθεται ότι πρέπει να φύ-
γουν. Περιέργως αυτό φαίνεται να προκαλεί 
επίσημη ανησυχία ή ενδιαφέρον που να απα-
σχολεί γενικά τα ΜΜΕ. 

Για τους υπόλοιπους, σχεδόν όλοι προέρχο-
νται από περιοχές που καταστρέφονται από 
την αλλαγή του κλίματος, τη φτώχεια και την 
υπανάπτυξη, που εκτοξεύονται από τον εμφύ-
λιο πόλεμο ή τη διαρκή εισβολή και βομβαρ-
δισμών ή τα επακόλουθα αυτών. 

Οι άνθρωποι που εισέρχονται στην ΕΕ από 
πρώην ιταλικές αποικίες φτάνουν ως επί το 
πλείστων στην Ιταλία, από πρώην γαλλικές 
αποικίες στην Αφρική και αλλού μένουν στη 

Γαλλία, από τους 
συμμάχους της Γερ-
μανίας σε παλαι-
ότερες εποχές -την 
Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, την Κροα-
τία και το Κοσσυφο-
πέδιο- εγκαθίστανται 
στη Γερμανία. 

Από τις περιοχές 
όπου η βρετανική 
αυτοκρατορική δύ-
ναμη ήταν ισχυρή 
παρούσα, όπως το 
Ιράκ, το Ιράν, το Αφ-
γανιστάν και πολλές 
άλλες χώρες στην 
Αφρική φυσιολογικά 
στοχεύουν στη Βρε-
τανία. 

Με απλά λόγια έρ-
χονται εδώ επειδή 
ήταν πρώην αποι-
κίες της Βρετανίας γι 

αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
οι μεταναστευτικές ροές ακολουθούν τα γεγο-
νότα της ιστορίας. Ακόμη και πιο απλά, έρχο-
νται εδώ επειδή το ενδιαφέρον της βρετανικής 
πρωτεύουσας και των συμμάχων της είναι ικα-
νοποιημένοι από την προσφορά των μετανα-
στών αφού με άλλα λόγια αποτελούν φτηνή 
εργατική δύναμη γεγονός που εξυπηρετεί το 
κεφάλαιο. Και οτιδήποτε εξυπηρετεί το κεφά-
λαιο είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση των 
Συντηρητικών   

Σε εμάς τους Κύπριους μετανάστες δεν πέ-
φτει λόγος ούτε καμιά ανησυχία, διότι όσοι 
ήθελαν να μεταναστεύσουν το έκαμαν και συ-
νεχίζουν να μπορούν να το πράξουν μέχρι το 
τέλος του ερχόμενου Μαρτίου όπου η Βρετανία 
θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μερικά εκπληκτικά στοιχεία 
για το 2018

του 
Χριστόδουλου 
Στυλιανού

Νέο δημοψήφισμα για να σωθούμε
 
 
 
 
 
 

Τραγική αποδεικνύεται μέρα με την μέρα η από-
φαση του 2016, όταν ο Κάμερον, για λόγους άγνω-
στους μέχρι σήμερα, έφερε τη χώρα μπροστά στο 
επικίνδυνο δίλημμα, το οποίο τόσους μήνες μετά, 
εξακολουθεί να διχάζει το λαό, να απειλεί να διαλύσει 
τη χώρα που βαδίζει πλέον σε «αχαρτογράφητα 
νερά» και να προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε 
ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

 Και αφού αναφέραμε τον Κάμερον, τον οποίο η 
ιστορία θα τον κρίνει (και εύχομαι επιεικώς), που 
ίσως από αφέλεια ή επιπολαιότητα ή ακόμη και 
ασχετοσύνη (για να μην πω τη λέξη «αχάπαρος» 
που χρησιμοποίησαν κάποιοι) ή τουλάχιστον, επι-
κίνδυνα απρόσεκτο. 

Τα Έργα και οι Ημέρες του Κάμερον, αλλά και της 
Τερέζας Μέι, μοιάζουν με αρχαία τραγωδία η οποία 
κατά τη γνώμη μου θα διαρκέσει χρόνια. Αναπό-
φευκτα, καθώς όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι 
μέχρι να βρει ξανά τα πόδια της η Μεγάλη Βρετανία 
(αν κάποτε τα βρει) θα περάσουν πολλά χρόνια. Ο 
λαός, δηλαδή το 54%, της ρίχνει σωσίβιο όχι τόσο 
για αυτή, που κυριολεκτικά έχει κάψει μία χώρα εξαι-
τίας του γινατιού της, αλλά για την ίδια τη χώρα. 
Έτσι ακριβώς. «Απάντηση» σε αυτούς που με το 
«έτσι θέλω» απειλούν να καταστρέψουν τη χώρα, 
είναι η φωνή του λαού που ζητά εδώ και τώρα δεύ-
τερο δημοψήφισμα ή γενικές εκλογές.  

Είναι λυπηρό πραγματικά. Όμως, δεν ήταν αυτή 
η αρχή να «ξυπνήσει» το ρατσιστικό ένστικτο ορι-
σμένων, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν 
σε κοινότητες, μόνιμους κατοίκους δηλ. από άλλες 
χώρες. Δεν ήταν η αρχή των κακών που οδήγησε 
στη δολοφονία βουλευτίνας, επειδή υποστήριζε το 
REMAIN; 

Η Jo Cox MP, που χάθηκε τόσο άδικα εξαιτίας 
μίας ωμής και αβάσιμης ιδέας. Μιας κακής ιδέας 
χωρίς πρόγραμμα και που χωρίς όραμα έδωσε 

αφορμή και ευκαιρία να φανεί για ακόμη μία φορά  
το ugly face of racism and discrimination. Διότι μερι-
κοί ανεγκέφαλοι νόμιζαν ότι τους έχει δοθεί άδεια να 
επιτίθενται στις εθνικές μειονότητες. 

Μήπως δεν τα παρακολουθήσαμε ξανά, μόλις 
προχθές, στα βρετανικά κανάλια; Υπάρχει άνθρω-
πος που δεν έχει αντιδράσει στις εικόνες που είδαμε 
στην τηλεόραση για το ρατσισμό και τη βία που δέ-
χθηκαν βουλευτές - υποστηρικτές του REMAIN, οι 
οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με μισθωτούς Brex-
iteers;. 

Όσο για τις επιτπώσεις στην οικονομία... Τα τε-
λευταία χρόνια βλέπουμε καθημερινώς να μειώνεται 
η αξία της στερλίνας. Τις τελευταίες μέρες έχει φθάσει 
σε νέο χαμηλό επίπεδο εν συγκρίσει με το Ευρώ. 
Αυτό από μόνο του περιγράφει την κατάσταση για 
τα όσα χαοτικά θα ακολουθήσουν στην πέμπτη με-
γαλύτερη οικονομία του κόσμου. 

Φανταστείτε λοιπόν τις αντιδράσεις. Τα ρατσιστικά 
αισθήματα θα «φουντώσουν» ακόμη περισσότερο 
και ο διχασμός μεταξύ πολιτών θα αυξηθεί, αφού η 
μία πλευρά θα ρίχνει το φταίξιμο στην άλλη...  

Δεν είναι ήδη φανερό;  Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε 
πλέον ότι οι υποσχέσεις που έδιδαν κάποιοι όπως 
τον Boris Johnson και τον Farrage ήταν επιταγές 
χωρίς αντίκρυσμα. 

Μα δεν είναι στ’ αλήθεια παράδοξο, ότι τόσον ο 
Cameron, όσο και o Farage, εγκατέλειψαν το 
«πλοίο», αφού πρώτα τα έκαναν θάλασσα; 

Αγαπητοί μου... Το πλοίο όλο και βυθίζεται. Και 
βοήθεια δεν μπορούμε να περιμένουμε από που-
θενά. Η ΕΕ και οι χώρες μέλη ήταν ξεκάθαρες. Και 
το χειρότερο; Ο εγωισμός και η αλαζονεία ενός ανί-
κανου, ανειδίκευτου υπουργού, που δεν δέχεται ούτε  
καν να ακούσει οποιεσδήποτε άλλες ιδέες, δυσκο-
λεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. 

Και οι επιβάτες του «πλοίου»... υποφέρουν! Και 
θα υποφέρουν μέχρι την πολυπόθητη αλλαγή για 
ένα άξιο καπετάνιο, που επιτέλους θα ξέρει τι κάνει 
για το καλό του συνόλου... 

του 
Γιώργου Σάββα 
ΔΣ Enfield

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας 
ανακοινώνει ότι έχει 
πραγματοποιηθεί 

η κλήρωση του λαχείου 
για την μοτοσικλέτα   

Royall Alloy 
GT125i AC.  

Ο τυχερός λαχνός είναι το 
νούμερο 0345.  

Ο τυχερός παρακαλείτε 
όπως επικοινωνήσει 

μαζί μας 
για να διευθετήσουμε 

την παράδοση του δώρου. 

Ο Σύνδεσμος Τρικωμιτών 

Μεγάλης Βρετανίας 

προσκαλεί τους Τρικωμίτες 

και φίλους του Τρικώμου, 

την Κυριακή, 

20 Ιανουαρίου 2019 

 στις 2:00μ.μ., 

στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο (Earlham Grove, 

Wood Green, London, N22 

5HJ), στην εκδήλωση 

κοπής της Βασιλόπιτας. 

Θα έχει σουβλάκι 

και διάφορα εδέσματα 

στην τιμή των £10.
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Δεν είναι αγαπητοί μου τα πολύ-
χρωμα φώτα, τα φανταχτερά 
ρούχα,  τα παιχνίδια και το φαγοπότι 
τα Χριστούγεννα. Μόλις έχουν φύγει 
όλα αυτά και απομείναμε με τα απο-
μεινάρια των φαγητών και τα περι-
τυλίγματα των δώρων. Αν δεν τα κα-
ταφέρατε να κάνετε μια επίσκεψη σε 
κάποιο φίλο ή γνωστό, ποτέ δεν είναι 
αργά. Κάντε το τώρα. Ας προσπαθή-
σουμε να δώσουμε λίγη χαρά στους 
συνανθρώπους μας. Βγαίνοντας από 
το σπίτι, κοιτάξτε στα μάτια κάποιο  
συνάνθρωπο σας. Να δείτε που και 
αυτός θα ανταποκριθεί. Χαμογελά-
στε του. Θα πάρετε την ίδια απά-
ντηση. Δώστε λοιπόν ένα χαμόγελο. 
Δεν κοστίζει τίποτα.  

Ταυτόχρονα αν δείτε κάποιο άτομο 
που θέλει την βοήθεια σας να περά-
σει στην αντίθετη πλευρά, δώστε του 
το χέρι και κάντε ότι είναι δυνατό να 
διασταυρώσει το δρόμο με ασφά-
λεια.  

Κάντε μια επίσκεψη σε κάποιο οίκο 
ευγηρίας και χαρίστε το χαμόγελο 
σας στους ηλικιωμένους μας.  

Ας νιώσουμε ότι ο ερχομός του 
Χριστού μας έφερε τα αγαθά που πε-
ριμέναμε κι ας τα βάλουμε στη ψυχή 
μας ούτως ώστε να μπορέσουμε κι 
εμείς με τη σειρά μας να τα προσφέ-
ρουμε στους συνανθρώπους μας.  

Με αυτά στη σκέψη και στο νου, 
και με την ελπίδα ότι θα κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν να προσφέρουμε λίγη 

χαρά στους συνανθρώπους μας, σας 
εύχομαι καλό νέο έτος, και Χρόνια 
Πολλά!   

“Arthur’s Seat” στο Ελληνικό 
Κέντρο Λονδίνου.  

Μια εκθαμβωτική επίδειξη ταλέ-
ντου και χαρισματικής παρουσίας. Η 
Δήμητρα Μπάρλα σε μια επιτυχη-
μένη παρουσία στον καινούργιο της 
μονόλογο “Arthur’s Seat”.  

Η υπάλληλος του Βεστιαρίου προ-
σκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στα μυ-
στικά του περίφημου εθνικού μου-
σείου Wallace Collection και του 
επαγγέλματός της, που δεν είναι 
άλλο από τη σπουδή της ανθρώπινης 
φύσης. Μέσα από ευαίσθητες ιστο-

ρίες γεμάτες χιούμορ, τα εκθέματα 
ζωντανεύουν και οι επισκέπτες παίρ-
νουν μυθικές διαστάσεις. Εραστές 
καταδικασμένοι στο Inferno, μία 
άτυχη βασίλισσα από τις Βερσαλλίες 
κι ένας νεαρός ζωγράφος με την πιο 
γοητευτική φαντασία τη συντρο-
φεύουν στην αναζήτηση της ευτυ-
χίας, σε έναν κόσμο γεμάτο από 
ομορφιά και πόλεμο. 

Αφετηρία του μονολόγου ήταν η 
εμπειρία της Δήμητρας από τη ζωή 
της στο Λονδίνο, όπου τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται ως ηθοποιός αλλά 
και ως υπάλληλος μουσείου: οι προσ-
δοκίες, οι δυσκολίες, οι αποκαλύψεις  
κι η αναπάντεχη συνάντηση με κομ-
μάτια του εαυτού που δεν αλλάζουν.  

Έρωτας στα χρόνια τηςΟπερέτας  
Αυτή την Παρασκευή 11 Ιανουα-

ρίου στις 7 το βράδυ στο Ελληνικό 
Κέντρο. Μια εκδήλωση που οργανώ-
νει το Ελληνικό Κέντρο για να καλω-
σορίσει το νέο έτος και να γιορτάσει 
τα 25 χρόνια λειτουργίας του.  

Επίσης θα γίνει η κοπή της Βασιλό-
πιτας. Θα εμφανιστεί το Τρίο Λυρικό 
με έργα από Σακελλαρίδη, Σουγιούλ, 
Χατζηαποστόλου, Χατζηδάκη, Θεο-
δωράκη και άλλους.  Τα εισιτήρια κο-
στίζουν £15. Πληροφορίες και κρα-
τήσεις: 020 74 87 5060.  

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Ο Ν. Παπαδόπουλος στη χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας 
 

Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα παραστεί και θα μιλήσει 
ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Η εκδήλωση θα γίνει 

το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7μμ, στο Penridge Banqueting Suite 
(470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL). 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χοροεσπερίδας θα εμφανισθεί ο Ελλάδίτης 
τραγουδιστής Γιώργος Γερολυμάτος, ο οποίος θα έλθει ειδικά από την Αθήνα 
για την εκδήλωση. Το μουσικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με την ορχήστρα 

Παύλου Δουκανάρη και την εμφάνιση άλλων καλλιτεχνών 
σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο με παλιά και νέα ελληνικά τραγούδια. 

Εισιτήρια και πληροφορίες: 07956 245 706

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 Γιώργο Κουττούκη 07949211155

Χριστούγεννα στο ΒΔ Λονδίνο

Στον κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
και Αγίας Παρασκευής, στο Harrow του ΒΔ Λονδίνου, 
τελέσθηκαν ανήμερα τα Χριστούγεννα οι προγραμ-
ματισμένες Ιερές Ακολουθίες, από τους Ιερείς της 
τοπικής Κοινότητας, Πρωτοπρ. Αναστάσιο Δ. Σαλα-
πάτα και Οικον. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. 

Πλήθη πιστών προσήλθαν στο Άγιο Ποτήριο για 
να μεταλάβουν του Αχράντου Σώματος και του Τι-
μίου Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που 
εκείνη την ημέρα εορτάσαμε την Ενανθρώπισή Του. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μαθητές και μα-
θήτριες του Ελληνικού Κολεγίου Αγίου Παντελεήμο-

νος, το οποίο διευθύνει ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. 

Σαλαπάτας, έψαλλαν ενώπιον του πολυπληθούς 

εκκλησιάσματος τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, υπό 

την διεύθυνση της Υποδιευθύντριας κας Φωτεινής 

Κωστή, ΚΕΑ. 

Η εμπειρία αυτή ήταν μοναδική για τα παιδιά αλλά 

και για τους Ομογενείς, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, 

οι οποίοι χάρηκαν πολύ που είχαν την ωραία ευκαι-

ρία να απολαύσουν τα βλαστάρια της Παροικίας 

μας να ψάλλουν τους υπέροχους αυτούς ύμνους 

της Λαϊκής μας Παράδοσης.

Τιμούν τον προστάτη άγιο 
του χωριού τους και 

μνημονεύουν τους ήρωές τους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

Οι Νιοχωρίτες απόδημοι, κάτοικοι Αγγλίας θυμού-
νται το χωριό τους και τιμούν τον προστάτη άγιο του 
χωριού, τον Άγιο Χαράλαμπο. Θα θυμηθούν και θα 
τιμήσουν τους 72 συγχωριανούς τους που έδωσαν 
τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι το αγαπημένο τους 
χωριό. 

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου θα τελέσουν θεία 
λειτουργία του πολιούχου αγίου του χωριου τους 
στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη στο Wightman Rd, 
θα μνημονεύσουν τους νεκρούς τους και θα ανα-
πέμψουν δέηση για διακρίβωση της τύχης όλων των 
αγνοουμένων χωριανών τους. 

Μετά τη Θεία λειτουργία θα συγκεντρωθούν στο 
χώλ της εκκλησίας όπου ο πρόεδρος της εκκλησια-
στικής επιτροπής Ανδρέας Ιωάννου και ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Νιοχωριτών Μιχάλης Κασιής θα προ-
σφέρουν εδέσματα και όλοι μαζί θα θυμηθούν το 
χωριό τους και θα διατρανώσουν την αποφασιστι-
κότητά τους για συνέχιση του αγώνα μέχρι την ημέρα 
της επιστροφής.  

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος Επιτροπής 

Αποδήμων Νιοχωριτών

Δέηση για τους αγνοουμένους 
και κόψιμο της Βασιλόπιττας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΝΟΥΜΕΝΩΝ (ΗΒ)

Η Οργάνωση Συγγενών Κυπρίων Αγνοουμένων 
(ΗΒ) διοργανώνει την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019  
το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας της οργά-
νωσης που θα γίνει εις το χωλ της εκκλησίας του Αγ. 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY. 

Το κόψιμο θα γίνει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουρ-
γεία, τη δέηση γιά τούς αγνοούμενούς μας καί μνη-
μόσυνο γιά τούς αναγνωρισθέντας καί ταφέντας.  

Θα παραστεί και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, 
κ. Θεόδωρος Γκότσης, ο οποίος και θα κάμει σύ-
ντομη ομιλία. 

Καλούμε τα μέλη μας καί υποστηρικτές της Οργά-
νωσής μας, καθώς καί όλους τούς συμπατριώτες 
μας όπως παραστούν. 

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. 
  

Office Telephone: 020 8805 6939 
Ε-mail: ormc1974@btopenworld.com 

Website: http://www.ormc-uk.org 
 

69 Firs Park Ave., 
London N21 2PR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Επιτροπή προ-
σκαλεί όλα τα μέλη και 
φίλους του Συνδέσμου 
στην εκδήλωση της 
Βασιλόπιττας που θα 
πραγματοποιήσει την 
Κυριακή, 13 Ιανουα-
ρίου 2019 στις 2.30μμ 
στο κτήριο του Ραδιο-
μαραθωνίου, 188 Tur-
key Street, Enfield, 
Middlesex, EN1 4RJ. 

Η Επιτροπή του 
Συνδέσμου εύχεται σε 
όλους Χρόνια Πολλά 
και ένα Ευτυχές και 
Υγιές Νέο Έτος 2019. 

Θα χαρούμε να σας 
δούμε όλους εκεί!

Η Ελληνορθόδοξος Κοινότης των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Βορείου En-
field και Περιφέρειας με ιδιαίτερη χαρά σας 
πληροφορούμε για τη διοργάνωση της Με-
γάλης Ετήσιας Χοροεσπερίδας που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20η Ιανουα-
ρίου 2019 στις 6μμ στο: Penridge Suite, 
470 Bowes, London N11 1NL. 

Επ’ ευκαιρία σας ενημερώνουμε επίσης 
ότι, μετά από πολλούς αγώνες, αντιξοότητες 
και χρονοβόρες διαδικασίες, έγινε πραγμα-
τικότητα η αγορά του χώρου για εκκλησία 
προς Τιμήν των Προστατών της κοινότητάς 
μας Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. 

Η συμμετοχή σας σ’αυτήν τη χοροεσπερίδα θα είναι σημαντική και η οποι-
αδήποτε οικονομική βοήθεια από πλευράς σας θα εκτιμηθεί τα μέγιστα. 

Διά τούτο σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε και 
να περάσουμε μαζί μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, εκλεκτό φα-
γητό, πλούσια δώρα και πολλές άλλες εκπλήξεις, μακριά από τα προβλήματα 
της καθημερικότητας που μας ταλανίζουν. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον πρόεδρο της κοινότητας κο Κυριάκο Πιτσιελή.  

Τηλ: 07 802 277 272  
Email:kpits@hotmail.co.uk

Χοροεσπερίδα της κοινότητας Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης

Κι αυτά τα Χριστουγεννα γιορτάσαμε 
στο Autumn Gardens και Αναστασία 
Lodge με χαρα και αγάπη μαζί με τους 
ηλικιωμένους μας! Ο Άγιος Βασίλης μοι-
ράσε δώρα και χαμόγελα με τον ερχομό 
του. Στη συνέχεια κόψαμε παραδοσιακή 
βασιλόπιτα και βρήκαμε το χρυσό 
φλουρί. Καλή σας χρόνια 2019!  

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, 
χίλιες ευχές χαρίζω 

σ’ ανθρώπους που τους αγαπώ 
και τους υπολογίζω. 

Όσα μπορεί ο άνθρωπος 
αστέρια να μετρήσει 

τόσα καλά σου εύχομαι 
κανείς μη στα στερήσει 
Νάτανε κήπος η ζωή 
χαρές να τη φυτέψω 

το νέο χρόνο σε γνωστούς 
και φίλους να τσι πέψω 

Ο Νέος χρόνος που φτασε 
τόσα να σου χαρίσει 

όσα δεν πρόλαβε ο παλιός 
εκείνος να σ’ αφήσει. 

Γιορτή χαράς και αγάπης στο Autumn Gardens
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Της Νίκης Κουλέρμου 
 

I
mperium, Imperio… Αυτοκρατορία, επεκτατισμός, επιβολή επί του 
ανίσχυρου… Κάπως έτσι μεταφράζεται από τα λατινικά η λέξη που 
επέλεξαν κάποιοι εκ της αυλής του Προ-

εδρικού να ονομάσουν τις εταιρείες τους… 
Όπως ένας πύργος των 15-20 ορόφων επι-
βάλλεται επί της γύρω περιοχής… Όπως 
ένα μεγαλοδικηγορικό γραφείο επί των προ-
βλημάτων των ανίσχυρων… 

Κάπως έτσι φαίνεται και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να διαχειρίζεται τα του κράτους 
ακόμα και τα του Κυπριακού… Ως αυτοκρά-
τορας! Ως να κρατά τον ταύρο από τα κέ-
ρατα. Ή τον Θεό από τα… Με τον ίδιο τρόπο 
απευθύνθηκε προχθές από την κορυφή του 
Τροόδους προς τον κ. Ακιντζί. «Ξέρεις ποιος 
είμαι εγώ;» Κι ας είναι ένας Πρόεδρος ενός 
μοιρασμένου στα δύο νησιού. Κι ας ονειρεύε-
ται πως μπορεί να μείνει πάντα ένας Πρό-
εδρος ενός αμιγώς ελληνοκυπριακού κρά-
τους. Κι ας μη φοβάται το ενδεχόμενο να 
μείνει στην ιστορία ως αυτοκράτορας μιας 
μοιρασμένης πατρίδας… 

Από τα όσα ο Πρόεδρος είπε, λοιπόν, 
απευθυνόμενος μέσω των αμούστακων φα-
ντάρων, προς άπαντες Ε/κ και Τ/κ, εγγυητές, 
μητέρες πατρίδες, Ακιντζί και ηγεσίες ένθεν 
κακείθεν του συρματοπλέγματος, συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος άλλα αντι-
λαμβάνεται όταν μιλά για πολιτική ισότητα και αποτελεσματική συμ-
μετοχή και άλλα εννοεί, ενώ ο κ. Ακιντζί όταν διαμηνύει ότι δεν θα γί-
νει αποδεκτό το καθεστώς «μειοψηφούσας» κοινότητας, μιλά με το 
σύμπλεγμα του παρελθόντος. Τουτέστιν οι δύο ηγέτες, αν μιλούν για 
την ίδια μορφή λύσης, δεν αντιλαμβάνονται πώς να μοιραστούν την 
εξουσία και να νιώθουν οι δύο κοινότητες πολιτικά ισότιμες και να μη 

νιώθει καμία ότι επιβάλλεται της άλλης… Κατά τα άλλα ξόδεψαν 
χρόνο και φαιά ουσία -να μην πούμε για τα εκατομμύρια που ξοδεύει 
η διεθνής κοινότητα- για να φθάσουμε σε ένα Πλαίσιο με το οποίο και 
οι δύο χωριστά συμφωνούν, αλλά μεταξύ τους οι δύο ηγέτες παρου-

σιάζονται τουλάχιστον να μη συμφωνούν! 
Αν έτσι είναι, τι αναμένουν δηλαδή από την κα 

Λουτ να πράξει όταν θα επιστρέψει ξανά του 
χρόνου, στο τέλος του Γενάρη; Να τους πάρει 
από το χέρι και να της δείξουν τα αμπέλια τους ή 
να την βάλουν στην αυτοκρατορία των παραι-
σθήσεών τους για να δουν πώς έχει έκαστος βο-
λευτεί, ως αυτοκράτορας επί των δεκανίκιων του 
εφήμερου πλούτου, των πύργων και των χρυ-
σών διαβατηρίων από τη μια και της ανασφά-
λειας της τουρκικής κατοχής από την άλλη; 

«Ένα είναι η πολιτική ισότητα και άλλο είναι η 
αξίωση η μια κοινότητα, μέσα από μηχανισμούς 
κατά παρέκκλιση των όσων διεθνώς στα ομο-
σπονδιακά συστήματα επισυμβαίνουν, να θέλει 
να επιβάλλεται διά ειδικών προνοιών επί της άλ-
λης», αποφάνθηκε ο Πρόεδρος σε live σύνδεση 
από την Ευρύχου, ενώ παραμιλούσε ο συνάδελ-
φος από το στούντιο του κρατικού καναλιού για 
τις τόσο σημαντικές δηλώσεις του Προέδρου. 

Σημαντικές, ναι, από την άποψη ότι ο αυτοκρά-
τορας είναι πλέον γυμνός! Αποδεικνύεται, μαζί με 
τα όσα του ξέφυγαν για το “φανταστείτε να είχαν 
θετική ψήφο για τον EastMed”, ότι άλλα έχει στο 
νου του, άλλα λέει και άλλα εννοεί ο Πρόεδρος. 
Γιατί ούτε ο κ. Γκουτέρες θα ήθελε να επικρέμαται 

ο κίνδυνος η μια κοινότητα να επιβληθεί επί της άλλης. Λογικό! Σε 
ένα φυσιολογικό, σύγχρονο κράτος κανείς δεν πρέπει να έχει πλεο-
νέκτημα να επισείει γυμνή την μάχαιρα, όποτε θολώνει το μυαλό του 
και ξεχειλίζει από παραισθήσεις. Αυτά και καλό νέο έτος! Το 2019 να 
τερματιστεί και η κατοχή και η κοροϊδία! Να έχουμε λύση βιώσιμη και 
λειτουργική…

Αυτοκρατορία των παραισθήσεων

Του διεθνολόγου Πάμπου Χρυσοστόμου (μέλος ΚΕ ΑΚΕΛ)  

Κ
ανένας χωρίς στέγη, κανένας χωρίς φαΐ, κανένας χωρίς δουλειά, 
κανένας χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψή. Κανένας μισθός 
κάτω από 1.300 ευρώ. Καμία σύνταξη κάτω από 1.300 ευρώ. 

Αναλογικότητα φόρου στο εισόδημα. Φόρος στον πλούτο, φόρος στα 
κέρδη. Οι «μεγάλοι» να πληρώνουν πολλά και οι «μικροί» λίγα. Μισθοί 
αναλόγως πληθωρισμού. Κατάργηση αποσπασμένης εργασίας. Μό-
νιμες θέσεις εργασίας αντί συμβάσεων και ωρομισθίων. Αύξηση των 
αναπηρικών επιδομάτων. Συνταξιοδότηση στα 60 έτη για όλους και 
στα 55 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Μείωση των ενοικίων. 
Κατάργηση πολιτικής λιτότητας. 

Μέρος από το μανιφέστο των κοινωνικών, οικονομικών αιτημάτων 
των «κίτρινων γιλέκων» της Γαλλίας. Το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» 
δεν αποτελεί μια απλή διαμαρτυρία για διεκδίκηση ενός συγκεκριμένου 
αιτήματος μιας κοινωνικής ομάδας. Αποτελεί κοινωνική διεκδίκηση 
πλατιάς μάζας γαλλικού λαού που ξεσηκώνεται ενάντια στην κοινωνική 
δυσπραγία που βιώνει, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Δε-
καοκτώ μήνες μετά την εκλογή του νεοφανούς αστέρα της γαλλικής 
πολιτικής, Εμανουέλ Μακρόν, η εικόνα του υποδομείται πλήρως. Οι 
όποιες προσδοκίες είχε συγκεντρώσει γύρω από το πρόσωπό του με 
το επικοινωνιακά «αντισυστημικό» προφίλ του διαλύονται από τις πο-
λιτικές που εφαρμόζει. Στην ουσία αποτελεί συνεχιστή των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτών που εφάρμοσε τόσο ο Σοσιαλδημοκράτης Ολάντ 
όσο και ο κεντροδεξιός Νικολά Σαρκοζί. Το περιτύλιγμα του «καινούρ-
γιου» και του «διαφορετικού» που λάνσαρε ο Μακρόν κράτησε για 
πολύ λίγο. Η δημοτικότητά του πέφτει στο ναδίρ, η συντριπτική πλει-
οψηφία των Γάλλων (90%) ενστερνίζεται τα αιτήματα των «κίτρινων 

γιλέκων», ενώ το 70% στηρίζουν πλήρως τις διαμαρτυρίες και τις δια-
δηλώσεις. Διαμαρτυρίες που είναι και μαζικές (πέραν των 170000 δια-
δηλωτές) και μαχητικές και επεκτείνονται σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. 
Η προσπάθεια της κυβέρνησης Μακρόν να ταυτιστεί το κίνημα με την 
ακροδεξιά ή τους αναρχικούς έπεσε στο κενό. Το κίνημα των «κίτρινων 
γιλέκων» δεν προέρχεται από κανένα κόμμα ή συνδικάτο, είναι κίνημα 
της κοινωνίας των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο. Οργανωμένο σε 
τοπικές επιτροπές σε κάθε πόλη και χωρίς προβεβλημένη ηγεσία -
αλλά με ξεκάθαρο κοινωνικό μανιφέστο. 42 αιτήματα που άπτονται 
κοινωνικών, οικονομικών αλλά και πολιτικών διεκδικήσεων. 

Ο Μακρόν έκανε πίσω και «πάγωσε» την αύξηση των φόρων στα 
καύσιμα. Τα «κίτρινα γιλέκα» και η κοινωνική διεκδίκηση δεν κάνουν 
όμως πίσω. Το κύμα της κοινωνικής δυσαρέσκειας ενάντια στις πολι-
τικές λιτότητας δεν ξεφουσκώνει. 

Και εδώ έγκειται η ανησυχία των πολιτικών ελίτ της Ευρώπης. Οι 
δηλώσεις Λανγκάρντ από πλευράς ΔΝΤ είναι χαρακτηριστικές. Αυτό 
έχει να κάνει με τον «κίνδυνο» διάχυσης του κινήματος και σε άλλες 
χώρες που υπάρχει έντονη κοινωνική δυσπραγία, ειδικά στον ευρω-
παϊκό νότο. 

Τα «κίτρινα γιλέκα» έχουν φέρει με πολύ επιτακτικό τρόπο στην πο-
λιτική στην ατζέντα της Ευρώπης την κοινωνική δυσπραγία. 

Η αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική και οι ακροδεξιοί 
προσανατολισμοί δεν επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή. Απλά αναπαρά-
γουν την υφιστάμενη κατάσταση. Η μάχη κατά της κοινωνικής δυ-
σπραγίας και η απαίτηση για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέσω 
κοινωνικής εξέγερσης είναι το μήνυμα που στέλλεται από τους γαλλι-
κούς δρόμους. 

Τα «κίτρινα γιλέκα» δείχνουν το δρόμο.

Τα «Κίτρινα γιλέκα» δείχνουν 
το δρόμο...

Του Σταύρου Μαλά 
 

Εδώ και 41 χρόνια συζητάμε, τα περισσότερα μόνοι μας, τις 

παραμέτρους μιας λύσης στα πλαίσια της ΔΔΟ. Μια διαδρομή 

στο παρελθόν και η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Αν οι συμ-

φωνίες Μακαρίου/Κυπριανού-Ντενκτάς αποτέλεσαν την απαρχή 

αυτής της συζήτησης, πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια για να κα-

ταφέρει η ε/κ κοινότητα να καταθέσει ένα περίγραμμα λύσης, υπό 

τον Πρόεδρο Βασιλείου. Πείσαμε τότε σε καιρούς πολύ δύσκο-

λους και κερδίσαμε διαπραγματευτική υπεροχή. Αποκορύφωμα 

οι ιδέες Γκάλι αλλά και ευνοϊκά ψηφίσματα στο ΣΑ. Για χάριν της 

εξουσίας τις προτάσεις αυτές τις ανέτρεψε, μαζί και τον Βασιλείου, 

ο μ. Κληρίδης για να τις διαδεχθεί ένα μείγμα τακτικισμών που 

περιελάμβανε την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου, του όλα στο 

τραπέζι και της πυραυλολογίας. 

Φτάσαμε στην πρώτη εκδοχή του σχεδίου Ανάν, το οποίο ο μ. 

Τάσος δήλωνε, για τα αυτιά μόνο των Ακελικών ψηφοφόρων, ότι 

θα το διαπραγματευτεί ως βάση λύσης. Τον Δεκέμβριο του 2003 

ο Τάσος μπλοφάρει και ο Ντενκτάς του πιάνει το πόδι με απο-

δοχή της επιδιαιτησίας. Για να αναγκαστεί αργότερα να κάνει μυ-

στικές συναντήσεις με τον υιό Ντενκτάς με μοναδικό στόχο την 

αποτροπή ενός δημοψηφίσματος. Απορρίφτηκε το Σχέδιο Ανάν 

και το 2005 δηλώναμε ότι θέλουμε να το αλλάξουμε σε 19 σημεία, 

για να το θάψουμε αμέσως αργότερα. Επιτεύχθηκαν πολύ σημα-

ντικές συγκλίσεις μεταξύ Χριστόφια-Ταλάτ σε μια διαδικασία που 

κράτησε μόνο δεκαοκτώ μήνες, προτού ο Αναστασιάδης κηρύξει 

τον πόλεμο για να κατέβει στις εκλογές του 2012, με υπόσχεση 

ότι θα εγκαταλείψει τις συγκλίσεις αυτές και χωρίς καν τον όρο 

ΔΔΟ στο προεκλογικό πρόγραμμά του. Κέρδισε τις εκλογές, αλλά 

κάτω από την πίεση της διεθνούς κοινότητας προχώρησε στην 

επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση αυτού που απέρριπτε και 

οδηγηθήκαμε τελικά στο Κραν Μοντανά, από το οποίο φύγαμε με 

την Τουρκία απαλλαγμένη πλήρως από κάθε ευθύνη για το αδιέ-

ξοδο, αλλά και με παρακαταθήκη τις αναφορές του ΠτΔ ότι συ-

ζητά ακόμα και λύση δύο κρατών. Ο Αναστασιάδης επανεκλέγεται 

το 2018 με τη σύσσωμη στήριξη των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ και 

τη σιωπηρή στήριξη μερίδας του λεγόμενου κέντρου. Και ενώ δια-

μήνυε προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες με 

αφετηρία το Κραν Μοντανά, θυμήθηκε πρόσφατα ότι η στενότερη 

συνεργασία με τους Τ/κ στην κεντρική κυβέρνηση θα απειλεί τη 

λειτουργικότητα του κράτους. 

Επιθυμώ πολύ να πιστέψω τον Αβέρωφ Νεοφύτου όταν δηλώ-

νει ότι υποσκάψαμε στο παρελθόν τη ΔΔΟ, έστω και αν σήμερα 

παριστάνει κάπως τον Κύπριο Boris Johnson. Επιβάλλεται όμως 

και εκείνος και κάποιοι άλλοι να κατέβουν από το άλογο της ηθι-

κής υπεροχής και να μιλήσουν στις μάζες της λαϊκής δεξιάς όπως 

τους μιλά ο Μαρκίδης, ο Πουργουρίδης και ο Χάσικος. Να μιλή-

σουν στις φοιτητικές οργανώσεις που ακόμα δαφνοστεφανώνουν 

τον Γρίβα! Να προβάλουν όραμα με πειστικότητα και όχι όραμα 

μονταρισμένο με φόντο το 2023. 

Ορισμένοι κατάντησαν το κυπριακό πρόβλημα απλά μια πολι-

τική πιπίλα. Την σερβίρουν γαρνιρισμένη με πολιτικά και οικονο-

μικά αναλγητικά κάτω από το μανδύα του εκσυγχρονισμού, κάθε 

φορά που έχουν να επιλέξουν μεταξύ του μακροχρόνιου συμφέ-

ροντος της πατρίδας μας και των βραχυπροθέσμων λαφύρων 

της εξουσίας. 

Μίζες, εξυπηρετήσεις, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χειραγώ-

γηση της κοινής γνώμης, δημαγωγία, χρηματιστήριο, φούσκα ακι-

νήτων, πωλήσεις διαβατηρίων και καζίνο αποτελούν τα αιμοφόρα 

αγγεία ενός πολιτικο-οικονομικού μορφώματος, το οποίο παρήγε 

και συνεχίζει να παράγει το ψέμα και την πολιτική διαπλοκή. Απλά 

για να αυτοσυντηρείται μια χούφτα πολιτικών αυλικών σε μια μοι-

ρασμένη πατρίδα, στην οποία να ζουν ημι-ελεύθεροι πολίτες, πο-

λιορκημένοι από την Τουρκία και χειραγωγημένοι από ένα σαθρό 

πολιτικό κατεστημένο. H Ε.Ε., στην οποία ανήκουμε, κτίστηκε 

μετά από ένα ολοκαύτωμα, αλλά από ηγέτες που είχαν όραμα, 

μετριοπάθεια και διάθεση για συναίνεση. Όταν θα αντιληφθούμε 

ότι η προστασία της ΚΔ δεν περνά μόνο μέσα από τη μονοπώ-

ληση της από τους Ε/Κ, τότε θα ελπίζουμε. 

Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν πάντα επίκαιρος με το «δυστυχι-

σμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα 

προδομένε». Το τραγικό όμως είναι ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο 

όχι μόνο θα βάλουμε ταφόπλακα στην προσπάθεια για επίλυση 

του Κυπριακού, αλλά θα γράψουμε επάνω και το «Απάντων τι-

μιώτερον εστίν…. η εξουσία και τα λάφυρά της».

Απάντων τιμιώτερον 
εστίν… η εξουσία 

και τα λάφυρά της
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George MIchaelides

Κουτσουρεμένη αγωνιστική

Μπράβο και πάλι μπράβο 

για την ομάδα του Haringey 

Borough. To απόγευμα του 

Σαββάτου αντιμετώπιζε την 

Whitehauk για το Bostik 

League και πήρε τους τρεις 

πολύτιμους βαθμούς με το 3-

0 και την κρατά στην κορυφή 

του Πρωταθλήματος με 49 

βαθμούς, 10 βαθμούς πιο 

πάνω από τη δεύτερη Dork-

ling Wanderes. 

400 και πλέον φίλαθλοι της 

ομάδας έδωσαν το παρόν 

τους στο  White Hard Lane  

και έστησαν χορό βλέποντας 

την ομάδα τους να κερδίζει 

άνετα ακόμη ένα παιχνίδι. 

Σκόρερς: Ralston Gabriel, 

Antony McDonald και Lionel 

Stone. 

Ο επόμενος αγώνας είναι 

με τη Harlow Town εκτός 

έδρας στις 12 Ιανουαρίου.

Κανένας δεν τους σταματά!!

Μεγάλο ντέρμπι στο «Έμιρεϊτς» 

στους «32» του Κυπέλλου Αγ-

γλίας, με την Άρσεναλ να υπο-

δέχεται τη Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ! Εύκολη κλήρωση 

για Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, 

την Κρίσταλ Πάλας καλείται ν' 

αντιμετωπίσει η Τότεναμ, με τον 

νικητή του ζευγαριού Σριού-

σμπερι/Στόουκ θα παίξει η 

Γουλβς που απέκλεισε τη Λί-

βερπουλ! 

Στο φινάλε της κλήρωσης 

προέκυψε το σπουδαίο ζευγάρι 

για τον 4ο γύρο του αρχαι-

ότερου ποδοσφαιρικού θεσμού, 

αφού η Άρσεναλ θα υποδεχθεί 

τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 

ημερομηνίες 25 – 28 Ιανουα-

ρίου, όταν και θα διεξαχθεί η 

φάση των «32» του θεσμού 

Η κάτοχος του τροπαίου, 

Τσέλσι, θα παίξει με τον νικητή 

της κόντρας Σέφιλντ Γουένσ-

ντεϊ/Λούτον, η Μάντσεστερ Σίτι 

μετά το 7-0 επί της Ρόδεραμ 

κληρώθηκε με τη Μπέρνλι, ενώ, 

η Τότεναμ θα βρεθεί στο Sel-

hurst Park για ματς απέναντι 

στην Κρίσταλ Πάλας. 

Η Νιούπορτ που έκανε τερά-

στιο «μπαμ» αφήνοντας εκτός 

συνέχειας τη Λέστερ θα κοντρα-

ριστεί με τη Μίντλεσμπρο της 

Τσάμπιονσιπ, η Τζίλιγχαμ που 

απέκλεισε την Κάρντιφ θα παί-

ξει στο Liberty Stadium με τη 

Σουόνσι, η Γουλβς που απέ-

κλεισε τη Λίβερπουλ θ' αντιμε-

τωπίσει τον νικητή του 

ζευγαριού Σριούσμπερι/Στόουκ, 

ενώ, η Όλνταμ που επιβλήθηκε 

της Φούλαμ, θα βρεθεί στην 

έδρα της Ντονκάστερ. Μετά την 

επιτυχία απέναντι στη Χάντερ-

σφιλντ, η Μπρίστολ Σίτι θα παί-

ξει με τη Μπόλτον. 

 

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 

4ου γύρου: 

Σουόνσι – Τζίλιγχαμ 

Γουίμπλεντον – Γουέστ Χαμ 

Σριούσμπερ/Στόουκ – Γουλβς 

Μίλγουλ – Έβερτον 

Μπράιτον – Γουέστ Μπρομ 

Μπρίστολ Σίτι – Μπόλτον 

Άκρινγκτον – Ντέρμπι Κάου-

ντι/Σαουθάμπτον 

Ντονκάστερ – Όλνταμ 

Τσέλσι – Σέφιλντ 

Γουένσντεϊ/Λούτον 

Νιούκαστλ/Μπλάκμπερν – 

Γουότφορντ 

Μίντλεσμπρο – Νιούπορτ 

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 

Μπαρνέτ – Μπρέντφορντ 

Πόρτσμουθ – ΚΠΡ 

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιου-

νάιτεντ 

Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ 

Άρσεναλ – Μαν.Γιουνάιτεντ 

στον 4ο γύρο του Κυπέλλου!

Ολοταχώς για τον τίτλο

Έπαιξε με ψυχή όπως ξέρει να αγωνίζεται η Σαλαμίνα και πήρε 

τη νίκη και το τρίποντο από την Cuffly με 3-0. 

Σκόρερς για τη Σαλαμίνα: Leon Fisher(2), Lauric Diakiesse(1).

Το ποσό των 37.6 εκατομμυ-

ρίων ευρώ αναμένεται να κατα-

βάλει άμεσα η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ για την απόκτηση 

του Κώστα Μανωλά από τη 

Ρόμα. 

Ο 27χρονος Έλληνας κεντρι-

κός αμυντικός δεσμεύεται με 

τους Ρωμαίους έως το καλο-

καίρι του 2022 αλλά η συμφω-

νία των δύο πλευρών 

προβλέπει ρήτρα της τάξεως 

του συγκεκριμένου ποσού. 

Θέλει πίσω τον ΜακΚάρθι η 

Γουέστ Μπρομ 

Σύμφωνα λοιπόν με πηγές 

της «Daily Mirror», οι «κόκκινοι 

διάβολοι» αναμένεται να κινη-

θούν άμεσα για τον διεθνή άσο, 

αφού ενδιαφέρον για την περί-

πτωσή του υφίσταται και από 

την πλευρά της Παρί Σεν Ζερ-

μέν. 

«Ενεργοποιεί τη ρήτρα αγοράς 

του Μανωλά η Γιουνάιτεντ»

Οδηγίες από τον μαέστρο Σινόττι

Τα καλά παιδιά της Ανόρθωσης Τα άλλα καλά παιδιά του Αποέλ

Ο Nτίνος ξέρει τη δουλειά του

Μπήκαμε στο 2019 και οι ομά-

δες μας ρίχηκαν στις μάχες, άλλες 

σε LFA Cup, στο Challenge Cup 

και άλλες στο δικό μας Πρωτά-

θλημα, του ΚΟΠΑ. 

Για να δούμε όμως τι έγινε την 

Κυριακή που μας πέρασε. 

Καταιγιστική 

η Ανόρθωση 

Για μια ακόμη φορά η Ανόρθωση 

έδειξε ότι δεν είναι εύκολος στόχος 

για κανέναν. Πήρε στροφές και 

κέρδισε καθαρά για το (LFA 

Quarter final) 4-0 την Catford Wan-

derers και προχώρησε στον επό-

μενο γύρο που είναι Semi final. 

Το αντιπροσωπευτικό μας 

συγκρότημα έκανε περίπατο 

στο γήπεδο κάτω από τις οδη-

γίες του έμπειρου προπονητή 

Ντίνου Ιπποκράτους. 

Πέρασε η Ολύμπια 

Με το στενό 4-3 πέρασε και η 

Ολύμπια του «μάγου» Σινόττι. 

Το στενό 4-3 απέναντι στην 

Highgate Albion εξαργυρώθηκε 

με την πρόκριση στα Semi final. 

Εύκολη νίκη Αποέλ 

Εύκολη νίκη σημείωσε το 

Αποέλ απέναντι στην ΚΛΝ για 

το κύπελλο (Challenge Cup first 

round). 

Έτσι για το νέο έτος χάρησε 

πεντάρα στη Λέσχη και την 

απέκλεισε από τον επόμενο 

γύρο. 

Κερδισμένος ο ΠΑΟ 

Οι νεαροί του Παναθηναϊκού 

μπήκαν ορεξάτοι στο γήπεδο 

και αντίκρυσαν την έμπειρη Πα-

ντέλ στα μάτια κερδίζοντάς την 

με 5-2. 

Β Κατηγορία 

Ωραίο παιχνίδι παίχτηκε στο 

Hazelwood Ground, μεταξύ της 

Cinar και Ακανθού. 

Πιο μυαλωμενη η Cinar πήρε 

ένα δύσκολο τρίποντο από το 

αξιόμαχο συγκρότημα της 

Ακανθούς. 

Το 4-3 φανερώνει πόσο δύ-

σκολο ήταν το παιχνίδι και για 

τις δυο ομάδες. 

Σκόρερς για Cinar: Marx(2), 

Hasan(1), French(1), για Ακαν-

θού Τheo(2), Chris(1). 

Τομ Λοΐζου αναντικατάστατος

Οι παλαίμαχοι Μίκκος, Τομ, Πανίκκος, Χάρης
Οι δυο προπονητές Τom Lοιζου, Ηaringey 

και Greg Bruster του Whitehawk

Άκης Αχιλλέα με τον Πανίκκο Βραχίμη
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Tελευταίο πρωτάθλημα 
πριν από την καταστροφή του 1974

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΝΤΑΜΠΛ
Μνήμες πικρές κάθε Ιούλιο. Το 

καλοκαίρι του 1974 έμελλε να 

μην είναι όπως όλα τα άλλα. Το 

προδοτικό πραξικόπημα στις 

15 Ιουλίου και η βάρβαρη τουρ-

κική εισβολή στις 20 Ιουλίου 

1974 άλλαξαν τη ζωή στο 

πικρό, μικρό νησί μας. 

Τα γεγονότα εκείνου του καλο-

καιριού είχαν τον αρνητικό τους 

αντίκτυπο, όπως ήταν φυσιολο-

γικό, και στο ποδόσφαιρό μας. 

Άλλες ήταν τότε οι προτεραι-

ότητες του κόσμου στους πρώ-

τους μήνες του εκτοπισμού, 

που έψαχνε να βρει μια προ-

σωρινή στέγη για να μείνει. 

Ερήμωση και καταστροφή 

άφησε πίσω του ο Αττίλας. 

Νεκροί, αγνοούμενοι, πρόσφυ-

γες, πόνος και δάκρυ. Πέρασαν 

ήδη 44 χρόνια από την κατα-

στροφή. Εμείς θα θυμίσουμε 

και θα θυμηθούμε σήμερα το 

τελευταίο πρωτάθλημα πριν 

από την καταστροφή, το 1973-

74, που ήταν οι τελευταίοι επί-

σημοι αγώνες για τις ομάδες 

μας. 

Βέβαια, η τελευταία επίσημη 

δράση ήταν ο τελικός κυπέλ-

λου, που έγινε στις 23 Ιουνίου 

1974, στο ΓΣΠ, όπου η πρωτα-

θλήτρια ήδη Ομόνοια θα κερδί-

σει 2-0 την Ένωση και θα κάνει 

το νταμπλ. Κατάμεστο το γή-

πεδο, πολύ καλό το παιχνίδι, με 

την ομάδα του Παραλιμνίου να 

ξεκινά καλύτερα και να έχει τον 

έλεγχο, παίζοντας με τέσσερεις 

παίκτες στο κέντρο (Σιαλή, 

Κούδα, Μέρτακκα, Γ. Χειμώνα). 

Σταδιακά η Ομόνοια ανέβασε 

την απόδοσή της και με την εί-

σοδο του Ρουμάνου Φραντζίλα 

στην επανάληψη πέτυχε δύο 

τέρματα και πήρε το τρόπαιο. 

Το 1-0 πέτυχε στο 50’ ο Βάσος 

Καρταμπής και το 2-0 ο Σωτή-

ρης Καϊάφας στο 75’. 

Ομόνοια: Δ. Ελευθεριάδης, 

Τσιακλής, Κοντογιώργης, Π. 

Ιακώβου, Μοκάνο, Β. Καρτα-

μπής, Α. Σάββα, Σιακόλας, 

Καϊάφας, Ν. Χαραλάμπους, 

Π. Μούσκος (Φραντζίλα, Λού-

κας). 

Ένωση: Δήμος, Μαύρος, Πα-

παλουκάς, Κύζας, Φόρσος, 

Σιαλής, Γ. Χειμώνας, Α. Κων-

σταντίνου, Μέρτακκας, Κού-

δας, Κ. Τσούκκας, (Βλύττης, 

Κουρρής). 

 

Πήρε και το 

πρωτάθλημα 

 

Όπως γράψαμε πιο πάνω, η 

Ομόνοια έκανε νταμπλ αυτήν 

τη χρονιά. Ήταν το τέταρτο 

στην ιστορία του σωματείου 

μέχρι τότε. Η τελευταία αγωνι-

στική είχε γίνει στις 5 Μαΐου 

1974 και ο τίτλος κρίθηκε στο 

φινάλε. Η Ομόνοια κέρδισε στο 

Δημοτικό Στάδιο Μόρφου τον 

πολύ δυνατό Διγενή 2-0 και 

τερμάτισε πρώτη, δύο βαθμούς 

μπροστά από τον Πεζοπορικό, 

που ήταν και ο βασικός αντα-

γωνιστής της. Τα τέρματα πέτυ-

χαν οι Κανάρης (2΄) και 

Καϊάφας (7'). Ακολούθησαν 

τρελά πανηγύρια από τους χι-

λιάδες φίλους της Ομόνοιας, ο 

γύρος του θριάμβου και η 

πομπή των φίλων της προς τη 

Λευκωσία. 

Ομόνοια: Λούκας, Τσιακλής, 

Π. Ιακώβου, Κοντογιώργης, 

Μοκάνο, Κ. Αντω-νίου, Α. 

Σάββα, Γκρέκορι, Καϊάφας, 

Ν. Χαραλάμπους, Κανάρης 

(Καρτα μπής, Μούσκος). 

Διγενής: Ευθυμίου, Κ. Τσιάκ-

κας, Χαμπής, Ηλίας, Χαρι-

λάου, Μ. Σκαπούλλης, Κα-

τσιολής, Χριστόφορος, 

Άντρος, Τσίγκης, Μάνος, (Ρο-

βέρτος, Κωσταρής). 

Ο Πεζοπορικός μετά από ένα 

μέτριο παιχνίδι κέρδισε τον 

Ευαγόρα 4-1 αλλά έμεινε δεύ-

τερος. Ο Σταύρος Παπαδόπου-

λος έκανε χατ τρικ (15’, 19’, 37’) 

και το άλλο πέτυχε ο Γ. Κουννί-

δης (34΄). Για τον Ευαγόρα μεί-

ωσε ο Γιαλλουρίδης (87’). 

ΠΟΛ: Παλμύρης, Στέλιος, Φι-

λίππου, (Π. Ερωτοκρίτου), Κ. 

Αλεξάνδρου, Καλλής, Λεωνί-

δας, Κουννίδης (Λούης), Λά-

μπρου, Στ. Παπαδόπουλος, 

Ντάφφι, Θανάσης. 

Ευαγόρας: Τούρος, Πεντα-

ράς, Χριστάκης, Αττίκης, 

Φύτος, Γιαλλούρης, Γ. Τού-

ρος (Λάκης), Στέφος, Π. Γε-

ωργίου, Τ. Χαραλάμπους, 

Μερκής. 

Ο ΑΠΟΠ Πάφου δεν απέφυγε 

τον υποβιβασμό, παρά τη με-

γάλη νίκη επί της ΕΠΑ στο Γ.Σ. 

Κόροιβος με 6-0. Η ομάδα της 

Λάρνακας, που ήταν αδιάφορη 

βαθμολογικά, παρατάχθηκε με 

αρκετούς αναπληρωματικούς. 

Τρία τέρματα πέτυχε ο Κόκος 

Ροδοσθένους (43’, 54’, 80’), 

δύο ο Κόκκινος (19’, 47’) και 

ένα ο Δήμος (5’). 

ΑΠΟΠ: Μαύρος, Α. Αγάς, 

Στελλάκης, Αδάμος, Παπαλ-

λής, Κόκκινος, Δήμος, Κ. Ρο-

δοσθένους, Στ. Στυλιανου, 

Στέλιος, Στεφανίδης. 

ΕΠΑ: Χάρης, Δημητράκης, 

Νίκανδρος, Σπύρου, Κώστας, 

Λεμέσιος, Κουμής, Π. Ανα-

στασίου, Ξ. Κυριακίδης, Χ. 

Κατζηλιέρης, Π. Βασιλείου. 

Η Ανόρθωση κέρδισε εύκολα 

στο ΓΣΖ 3-0 τον Άρη με τέρ-

ματα που πέτυχαν οι Μάντης 

(2΄), Φώτος (37’) και Στέφανος 

(82’). 

Άρης: Γ. Παρασκευάς, Παυ-

λάς, Διαμαντής, Μιχ. Μαύ-

ρος, Α. Παπακώστας, 

Ιωαννίδης, Χριστάκης, (46’ 

Σπύρος), Χρύσος, Μακρίδης, 

Καρεκλάς, Παρόλας (68’ Βα-

ρετός). 

Ανόρθωση: Φάνος, Κοβής, 

Αχιλλέας, Στέφανος, Αρτέ-

μης, Φώτος, Σολέας, Μάντης 

(80’ Πτωχόπουλος), Αντωνά-

κης, (84’ Κωνσταντίνου), Τάρ-

ταρος, Φοίβος. 

Μετά από δραματικό αγώνα 

στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός και η 

ΑΕΛ έμειναν στην ισοπαλία 2-

2. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 

2-0 (Γιάννος 3’ και Μητσίδης 

53’). Ο νεαρός Κυριάκος Μαύ-

ρος μόλις μπήκε αλλαγή μεί-

ωσε (56’), κερδίζοντας τις 

εντυπώσεις, ενώ ισοφάρισε ο 

Κολοσσιάτης (78’) που είχε και 

δοκάρι. 

Ολυμπιακός: Ν. Ηλία, Μ. Κα-

λοθέου (Κ. Μιχαήλ), Φ. Καλο-

θέου, Σ. Σκουφάρης, Φακέττι, 

Αριστείδου, Τ. Παπέττας, 

Γιάννος, Ευθυμιάδης, Μητσί-

δης, Κίκας. 

ΑΕΛ: Α. Κωνσταντίνου, Τρύ-

φωνας, Κόκος, Στελλάκης, 

Πόντζιος, Δημήτρης, Πανίκος 

(Μαύρος), Αυγουστής, Πα-

τούνας, Άριστος, Κολοσσιά-

της. 

Η Νέα Σαλαμίνα μετά από εξαι-

ρετική εμφάνιση κέρδισε στο 

ΓΣΕ Αμμοχώστου τον Απόλ-

λωνα 2-0 με τέρματα των Π. 

Θεοφάνους και Π. Φώκκη 

(πεν.) 

Ν. Σαλαμίνα: Τσούκκας, Βιο-

λάρης, Μάλος, Λούκας, Π. 

Φώκκης, Ηλίας, Μιχαλάκης, 

Αλέξης, Π. Θεοφάνους, 

Θωμάς, Μωϋσής. 

Απόλλων: Λάμπρου, Αρι-

στείδου, Σωτήρης, Αγιομαμί-

της, Μέης, Μ. Γεωργίου, 

Βάλτερ, Χρ. Γιολίτης, Γ. Δη-

μητρίου, Π. Γιολίτης, Μορά-

ρης (Χαραλάμπους). 

Βαθμολογία/Σκόρερ 

Πρωταθλήτρια της περιόδου 

1973-74 η Ομόνοια, λοιπόν, 

που πήρε 44 βαθμούς, έχοντας 

20 νίκες, 4 ισοπαλίες και δέ-

χθηκε 2 ήττες. 

Είχε συντελεστή τερμάτων 69-

14, έχοντας την καλύτερη επι-

θετική γραμμή με διαφορά και 

την δεύτερη καλύτερη άμυνα 

(πρώτη αυτή του ΠΟΛ με 8 τέρ-

ματα παθητικό). 

Ο Πεζοπορικός έμεινε δεύτερος 

με 42 βαθμούς και ακολούθη-

σαν η ΑΕΛ 33, Απόλλων 29, 

Ολυμπιακός 28, Ένωση 26, 

Ανόρθωση και Διγενής με 25, 

Αλκή 20, 

Άρης, ΕΠΑ και Ευαγόρας με 

19, Νέα Σαλαμίνα 18, ΑΠΟΠ 

15. 

Ο ΑΠΟΕΛ αγωνιζόταν τότε στο 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α’ 

Εθνικής. 

Ο Σωτήρης Καϊάφας της 

Ομόνοιας ήταν ο πρώτος 

σκόρερ του πρωταθλήματος 

με 20 τέρματα και ακολούθη-

σαν ο Τ. Παπέττας με 15, 

Κόκος Ροδοσθένους (ΑΠΟΠ) 

με 13, Χάρης Λοΐζου (ΠΟΛ) με 

11. Πρώτοι σκόρερ στο κύ-

πελλο ήταν οι Στ. Παπαδό-

πουλος (ΠΟΛ) και Τάρταρος 

(Ανόρθωση), που πέτυχαν 

από 8 τέρματα έναντι 7 του Σ. 

Καϊάφα και 6 των Κολοσ-

σιάτη (ΑΕΛ) και Γ. Παναγίδη 

(ΑΣΙΛ). 

•(Από τη«Σημερινή» 15 Ιουλίου 

2018 του Άκη Κυριάκου) 
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Το νέο γήπεδο της Τότεναμ 

είναι σχεδόν έτοιμο αν και το 

σχετικό χρονοδιάγραμμα για 

την παράδοση του έχει πέσει 

αρκετά έξω. Οι τελευταίες φω-

τογραφίες όμως από το εσωτε-

ρικό του σταδίου είναι 

εντυπωσιακές. 

Η αλήθεια είναι πως το νέο 

γήπεδο της Τότεναμ έχει ταλαι-

πωρήσει τόσο τους φιλάθλους 

όσο και τους ποδοσφαιριστές 

της ομάδας. Τον Φεβρουάριο 

του 2018 οι 'πετεινοί' είχαν 

αποκαλύψει πως θα είναι 

έτοιμο τον Σεπτέμβριο αλλά 

κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. 

Το νέο White Hart Lane, χω-

ρητικότητας 61.000 θεατών, 

δεν είναι ακόμα στην διάθεση 

του Ποτσετίνο και των παικτών 

του αλλά αυτή η στιγμή πλησιά-

ζει, καθώς το εγχείρημα δεν 

ήταν εύκολο και οι καθυστερή-

σεις ήταν αρκετές. 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχε-

διασμό, το γήπεδο θα πρέπει 

να φιλοξενεί και αγώνες ρά-

γκμπι για τουλάχιστον μία δε-

καετία, έτσι θα έχει δύο 

αγωνιστικούς χώρους! 

Ο ένας θα είναι με συνθετικό 

χλοοτάπητα και σε αυτόν θα γί-

νονται οι αγώνες του ράγκμπι 

και από πάνω του θα τοποθε-

τείται με ειδικές τροχαλίες ο φυ-

σικός χλοοτάπητας για τους 

αγώνες ποδοσφαίρου. 

Όλη αυτή η νέα τεχνολογία 

(παγκόσμια πρωτοτυπία τα δύο 

τερέν) και οι ανέσεις που θα 

προσφέρει το νέο γήπεδο έφε-

ραν τον αρχικό σχεδιασμό αρ-

κετά πίσω, αλλά η μεγάλη 

στιγμή για τους φίλους της Τό-

τεναμ πλησιάζει. 

Το νέο γήπεδο της Τότεναμ είναι 

εντυπωσιακό και σχεδόν έτοιμο

Έρευνα του BBC αποκάλυψε 

το ποσό που θα πρέπει να πλη-

ρώσει ένας γονιός για να δει το 

παιδάκι του ευτυχισμένο να συ-

νοδεύει στον αγωνιστικό χώρο 

κάποιον ποδοσφαιριστή των 

ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ!   

Από τα πιο εξοργιστικά δεδο-

μένα στην υπόθεση, είναι οι 

478 λίρες που απαιτούνται για 

μια μασκότ στη Σουόνσι, η 

οποία, παρά τον υποβιβασμό 

στην Τσάμπιονσιπ, συνεχίζει να 

χρεώνει τα παιδιά που περνούν 

στον αγωνιστικό χώρο μαζί με 

τους ποδοσφαιριστές. 

Θέλει πίσω τον ΜακΚάρθι η 

Γουέστ Μπρομ 

Η πιο ακριβή είναι η Γουέστ 

Χαμ με τις 700 λίρες για το πα-

κέτο των παροχών που απο-

λαμβάνει ένα παιδάκι για να 

βρεθεί με τα ινδάλματά του στο 

γήπεδο, ενώ, υπάρχουν και τα 

δωρεάν πακέτα στις Άρσεναλ, 

Έβερτον, Τσέλσι, Φούλαμ, Χά-

ντερσφιλντ, Λίβερπουλ, Μά-

ντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ Νιούκαστλ και Σα-

ουθάμπτον. 

Αναλυτικά ο πίνακας με τα 

κόστη: 

Γουέστ Χαμ  . . . .£700 

Λέστερ  . . . . . . . .£600 

Τότενχαμ  . . . . . .£405 

Γουλφς . . . . . . . .£395 

Κρύσταλ Πάλας  .£375 

Μπράιτον . . . . . .£350 

Μπέρνλεϋ  . . . . .£300 

Φούλαμ  . . . . . . .£270 

Κάρτιφ  . . . . . . . .£255 

Γώτφορτ . . . . . . .£250 

Μπόρνμουθ  . . . .£185 

Δωρεάν: 

Άρσεναλ. Έβερτον, Τσιέλσυ, 

Χάτεσφιλτ, Λίβερπουλ, Μαν. 

Σίτυ, Μαν. Γιουν., Νιούκαστ, Σα-

ουθάμπτον. 

Εξωφρενικά κόστη 

Κρής Καμάρα και Γιώργος Μιχαηλίδης υποστηρίζουν 

την ίδια ομάδα;

Λιγοστές επιθέσεις, ένα γκολ 

από τον Κέιν με πέναλτι για το 

οποίο έπρεπε να υπάρξει πα-

ρέμβαση του VAR και μαζική 

άμυνα στο δεύτερο μέρος. 

Χάρη σε όλα αυτά, η Τότεναμ 

επικράτησε 1-0 της Τσέλσι στον 

πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό 

για το Λιγκ Καπ στο «Γουέ-

μπλεϊ»! Τέταρτος σκόρερ όλων 

των εποχών στα «σπιρούνια» ο 

Κέιν, που σκοράρει 20+ φορές 

για 5η διαδοχική σεζόν. Εξαιρε-

τικός ο Χάντσον – Οντόι, κυ-

ριαρχία των «μπλε» στο 

δεύτερο ημίχρονο, όμως άνευ 

ουσίας.    

Ο ρυθμός που έδωσε η 

Τσέλσι στην αναμέτρηση, του-

λάχιστον στο ξεκίνημά της, 

αλλά δίχως να έχει ένα κορμί 

στην επίθεση ν' απασχολεί 

έντονα την αντίπαλη άμυνα, δεν 

βοήθησε την ομάδα του Σάρι. 

Ναι μεν ο Χάντσον – Οντόι (που 

πήρε φανέλα βασικού και ήταν 

από τους καλύτερους παρά την 

εντονότατη φημολογία γύρω 

από τ' όνομά του τις τελευταίες 

ώρες) ήταν ορεξάτος και 

έκανε... μπασίματα από δεξιά, 

ναι μεν ο Μπάρκλεϊ και ο Καντέ 

ήταν δραστήριοι ψάχνοντας λύ-

σεις, όμως, η Τσέλσι αρκέστηκε 

σε ένα παιχνίδι με παράλληλες 

μπαλιές. Ο Οντόι είχε ένα χα-

μηλό σουτ στο ξεκίνημα, λίγο 

αφότου είχε προσπαθήσει ν' 

απειλήσει από μακριά ο Μπάρ-

κλεϊ. Η Τότεναμ, αντιμετώπιζε 

τεράστια δυσκολία να βγει από 

την άμυνά της λόγω της τρομε-

ρής πίεσης των «μπλε» ψηλά, 

ωστόσο, βρήκε τρόπο να σκο-

ράρει στο 25'. Από βαθιά μπα-

λιά, ο Κέιν έφυγε μόνος 

απέναντι από τον Κέπα, ανα-

τράπηκε, το VAR έδειξε πέναλτι 

δίχως να υπάρχει οφσάιντ στην 

κίνηση του Άγγλου κι εκείνος 

εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0. 

Έπιασε τα 20 γκολ 

ξανά κι έγραψε 

ιστορία ο Κέιν   

Τα «σπιρούνια» μπορεί να 

δυσκολεύονταν έντονα όταν 

έβλεπαν τους «μπλε» να ανε-

βάζουν πολλά κορμιά μπροστά 

για να πιέσουν για το λάθος και 

να μην τους επιτρέψουν τη 

σωστή ανάπτυξη στο αντίπαλο 

μισό γήπεδο, παρ' όλα αυτά, η 

ομάδα του Ποτσετίνο αμυνόταν 

μαζικά και πολύ κλειστά κάθε 

φορά που η Τσέλσι επιχειρούσε 

να ψάξει γκολ και αυτό, από τη 

στιγμή που δεν υπήρχε καθα-

ρόαιμο φορ, με τον Ζιρού στον 

πάγκο και τον Μοράτα τραυμα-

τία, έκανε πολύ δύσκολη τη 

δουλειά των Γουίλιαν, Αζάρ και 

Οντόι. Στο 40' ο Καντέ είχε δο-

κάρι σε προβολή από γέμισμα 

του Μάρκος Αλόνσο σε ακόμα 

μια ένδειξη του πολύ διαφορετι-

κού ρόλου του από τη φετινή 

σεζόν, ενώ στα πρώτα λεπτά 

του δευτέρου μέρους, οι Κέπα 

και Γκατσανίγκα απέκρουσαν 

δυο μακρινά σουτ που κατευθύ-

νονταν στην εστία τους. Το 

τέμπο του αγώνα παρέμεινε σε 

πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Κρί-

στενσεν αστόχησε από θέση 

βολής στο δεύτερο δοκάρι στο 

58' χάνοντας τεράστια ευκαιρία 

για την ισοφάριση, ο Πέδρο 

μπήκε στη θέση του Γουίλιαν 

για να δώσει επιθετική φρε-

σκάδα στους «μπλε», στο τε-

λευταίο 10λεπτο πέρασε και ο 

Ζιρού, παρ' όλα αυτά, η πίεση 

και οι στιγμές που προσπάθησε 

να φτιάξει η Τσέλσι, έμειναν 

δίχως αντίκρισμα... 

Έστω και δύσκολα 
πήρε προβάδισμα η Τότενχαμ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

Οι τηλεθεατές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από την 

CYTA VISION SPORTS στην πλατφόρμα HELLENIC TV 

τους εξής αγώνες για το Κυπριακό πρωτάθλημα CYTA 

πρώτης κατηγορίας και το Κύπελλο Κόκα Κόλα Κύπρου: 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΑΦΟΣ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 

3:00 μμ UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΔΟΞΑ: Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΑΠΟΕΛ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΑEΚ – ΕΡΜΗΣ: Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 4:00 μμ UK Time 

ΑΛΚΗ – ΑEΛ: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, 5:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

ΔΟΞΑ – ΑΠΟΕΛ: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, 3:00 μμ UK Time 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑEΚ: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, 3:00 μμ UK Time 

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ και Αποκλειστικά για το 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο ROKU Box της CYTA UK. 

Η CYTA VISION έχει τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώ-

νων 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 

Σόλσκιερ: «Δεν 

θέλω να φύγω  

Να παραμείνει στο τιμόνι της 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 

την επόμενη περίοδο θέλει ο 

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο 

οποίος νιώθει ότι μπορεί να 

προσφέρει ακόμη περισσό-

τερα στην αγαπημένη του 

ομάδα.     

Ο ρόλος του υπηρεσιακού 

τεχνικού δεν τον γεμίζει. 

Θέλει να είναι και να παραμεί-

νει ο πρώτος! Ο Νορβηγός 

προπονητής παραδέχτηκε 

πως θα ήθελε να συνεχίσει 

στη Γιουνάιτεντ και μετά το 

τέλος της τρέχουσας σεζόν! 
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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. 

ΔΕΚΕMΒΡΙΟΣ 
15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) - 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 
• Τα Ελληνικά Σχολεία του ΣΕΓ και όλα τα παροικιακά Ελληνικά 
Σχολεία κλείνουν για τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές στις 15 Δεκεμ-
βρίου και ανοίγουν στις 12 Ιανουαρίου 2019 (Σάββατο). Για πλη-
ροφορίες τηλ. 020 8889 1872. 

 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 

Το Ashmole, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο στην Ακαδημία Cecil Road, South-

gate, London N14 στις 10πμ – 1μμ κλείει για τις Χριστουγεννιάτικες 

γιορτές στις 15/12/18 και ανοίγει στις 12/1/19. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 

Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο στις 10πμ – 1μμ στο ομώνυμο Σχο-

λείο στη Hazelwood Lane, London N13, κλείει για τις Χριστουγεν-

νιάτικες γιορτές στις 15/12/18 και ανοίγει στις 12 Iανουαρίου 2019. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο απόγευμα)-12 Ιανουαρίου 5.15μμ 

(Σάββατο) 

Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο 2.15μμ – 5.15μμ στο ομώνυμο Σχο-

λείο στη Hazelwood Lane, London N13, κλείει στις 15/12/18 και 

ανοίγει το Σάββατο 12.1.2019. 

19 Δεκεμβρίου 2018 – 9 Ιανουαρίου 2019 

Το Ελληνικό Σχολείο Kingsford του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που λειτουργεί στο Rushcroft School στη Rushcroft Road, Ching-

ford Ε4, έκλεισε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και άνοιξε στις 9 Ιανουα-

ρίου 2019. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

7 Ιανουαρίου (Δευτέρα) 

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

και εξυπηρτέτηση στις εγγραφές των μαθητών στα σχολεία τους, 

ύστερα από τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές. Για πληροφορίες τηλ. 

020 8889 1872. 

7, 8, 9 Ιανουαρίου (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) 

• Τα κλαπς του Συνδέσμου Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων 

Ένφηλντ άρχισαν τη λειτουργία τους μετά τις εορτές των Χριστου-

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

τους. Για λεπτομέρειες τηλ. 020 8443 1843. 

26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Στην ετήσια Χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ, 26,1.19, θα παραστεί και 

ο Πρόεδρος του Κόμματος κ. Ν. Παπαδόπουλος, στις 7μμ στο Pen-

ridge Suite, 470 Βowes Road, London N11 NL, ως και ο τραγουδι-

στής Γιώργος Γερολυμάτος. Τηλ. 07956 245 706. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
23 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Manor Hill στο 

Royal National Hotel. Καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του 

σχολείου όπως συμμετάσχουν. 

• O Σύνδεσμος Λεονάρισσο/Βασίλι διοργανώνει την ετήσια χοροε-

σπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 

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

και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07943 198 198 Κώστας Γεωργίου. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
9 Μαρτίου (Σάββατο) 

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

Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Για πλη-

ροφορίες τηλ. Μιχάλη Κασιή 020 8368 7302 και Γιώργο Κουτούκη 

07949 211 155. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του κόμματος Μ. Σιζό-

πουλος. 

31 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Πανηγυρικός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απρι-

λίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 

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

Antonis Antoniades

• We have the capacity to learn from our mistakes. 

We will learn a lot today! 

• Έχουμε την ικανότητα ν αμαθαίνουμε από τα λάθη μας. 

Σήμερα θα μάθουμε πολλά! 

Ερμηνεία: Με θέληση, ταπεινωσύνη και απλότητα, μπορούμε να 

καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Θα πάρω πένναν και χαρτί να γράψω αυτό το ποίημα 

να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια καλά, ευτυχισμένα 

στον κάθε ένα ξεχωριστά, καλά και ευλογημένα. 

Με όλη την καρδιά μου να φέρει τη σωστή χαρά 

και εμέναν την υγειά μου. 

Να φέρει ό,τι καλό ελπίζουμε Θεέ μου 

να φύγουνε οι στεναγμοί να έλθουνε οι χαρές μου. 

Επίσης και στην Κύπρο μας ειρήνη να ποθούμεν 

και εις όλο τον κόσμο σύντομα ασφάλεια να ιδούμεν. 

Εσένα «Παροικιακή» καλή χρονιά να έχεις 

και όλα σου τα προβλήματα εύκολα να αντέχεις. 

Στο LGR μας το ίδιο εύχομαι χρόνια ευτυχισμένα 

χίλια χρόνια να ζήσετε και πάντα ευλογημένα. 

Επίσης στο προσωπικό που αγαπούμε τόσο 

να φέρει την καλή χρονιά και εγώ θα σημειώσω. 

Και εις την Παροικία μας καλό χρόνο να φέρει 

αγάπη και ομόνοια ίσια για να πηγαίνει. 

Αυτά είναι όλα και εύχομαι από καρδιάς 

καλή χρονιά να έχουμε και ως εδώ θα σας αφήσω. 

Είναι φορές που νιώθω μόνη να με τυλίγει απελπισία 
σαν πληγωμένο χελιδόνι που του μαδήσαν τα φτερά 

Είναι φορές που το σταυρό μου το νιώθω ασήκωτο βαρύ 
σαν κάποιο χέρι εχθρικό να με τραβά κάτω στη γη 

Συχνά τα βάζω με τη μοίρα την καταργιέμαι και τη βρίζω 
κι ύστερα αμέσως μετανιώνω ντρέπομαι και κοκκινίζω 

Αφού υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε στο σκοτάδι 
κι άλλοι που δεν γνωρίσανε ποτέ της μάνας χάδι 

Κι άλλοι που ζούνε καρφωμένοι πάνω σε μια πολυθρόνα 
κι έχουνε μόνη συντροφιά κρύο βροχερό χειμώνα 

Κι αυτοί που είναι ξεχασμένοι σε κάποιο ίδρυμα βουβό 
απ’ τη ζωή λησμονημένοι κι από τον κόσμο και το Θεό 

Είναι στ’ αλήθεια κάποτε αμείλικτη η ζωή 

μας πληγώνει μας παιδεύει δίχως να μας πει γιατί 

Μας μεμίζει υποσχέσεις ψεύτικες κι απατηλές 
και διψασμένοι τις ρουφούμε σαν γλυκόπικρος καφές 

Μας πονά μας βασανίζει και φαρμάκι μας κερνά 
σαν ηλιαχτίδα πρωινή πάλι μας ξαναγελά 

Κι όμως όλοι αγαπούμε αυτή την ψεύτρα τη ζωη 
κι ας λέμε ότι τη μισούμε είναι μοναχά μια στιγμή 

Μας γεμίζει υποσχέσεις
Της Κούλλας Μαυρομμάτη
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Πανδώρα (2006)  

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 Κοινωνική ταινία 

με τους Γ. Περλέγκα, Θ. Τζή-

μου, Γ. Στάνκογλου κα. Μετά 

τον εμφύλιο ο πατέρας του Βα-

σίλη, ο Μάνος, είναι στην εξο-

ρία. Στο χωριό όπου μένει με 

τον θείο του τον Κωστή, εμφα-

νίζεται ξαφνικά μια Ελληνοαμε-

ρικανίδα, η Πανδώρα, που 

όπως και η μυθική συνονόματη της, έφερε την κα-

ταστροφή...  

Ραντεβού στην Κέρκυρα (1960)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τη Τ. Καρέζη, Α. Αλεξανδράκη, Ε. Χαλκούση, κα. 

Η Ντιάνα, η όμορφη και τετραπέρατη κόρη του επι-

χειρηματία Λανίτη, στην προσπάθεια της να κατα-

κτήσει με την αξία της και όχι με τα πλούτη του 

μπαμπά της, την καρδιά του αγαπημένου της, θα 

υποδυθεί τη φτωχή Μίρκα και θα πιάσει δουλειά 

στη ρεσεψιόν ξενοδοχείου...  

Κατάχρηση Εξουσίας (1971)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 Αστυνομικό 

δράμα με τους Ν. Κούρκουλο, Μπ. Λιβανού, Μ. Κα-

τράκη κα. Ένας αστυνομικός προσπαθεί να ανα-

καλύψει το δολοφόνο του αδελφού του, ο οποίος 

ήταν πιανίστας και μορφινομανής. Ως μέλος του 

Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, προσπαθεί να εντο-

πίσει τον αρχηγό μιας σπείρας εμπόρων ναρκωτι-

κών. Όμως ο ανορθόδοξος τρόπος δράσης του 

αναστατώνει τους ανωτέρους του.  

Το Τρελοκόριτσο (1959)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

τη Τζ. Καρέζη, Α. Μπάρκουλη, Λ. Κωνσταντάρα κα. 

Μια κοπέλα, που έχει αδυναμία στο ψέμα, χωρίζει 

με τον αρραβωνιαστικό της και γνωρίζει έναν πλού-

σιο νεαρό, υποδυόμενη την πλούσια. Όταν εκείνος 

θα ζητήσει να γνωρίσει την οικογένειά της, θα ορ-

γανώσει μια ολόκληρη γιορτή σε βίλα όπου δουλεύει 

ως κηπουρός ένας φίλος της...   

Απουσίες (1987)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κοινωνική ταινία 

με τους Θ. Μπαζάκα, Π. Ζούνη, Ν. Τσακίρογλου 

κα. Ελλάδα, αρχές του εικοστού αιώνα. Περίοδος 

κατά την οποία μια αστική οικογένεια βρίσκεται στα 

πρόθυρα της διάλυσης. Η μητέρα έχει εγκαταλείψει 

την οικογένεια κι ο πατέρας, απόστρατος αξιωματι-

κός, κρατά τις τρεις κόρες του καθώς και το νόθο 

γιο της μεγαλύτερης, κλεισμένους στο σπίτι. Μετά 

το θάνατό του, οι τρεις αδελφές ζουν το προσωπικό 

τους δράμα...  

Πολύ Αργά για Δάκρυα (1968)  

KYΡIAKH 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 Δραματική αι-

σθηματική περιπέτεια με τους Γ. Φούντα, Μ. Χρο-

νοπούλου, Α. Μπάρκουλη, Κ. Καρρά κα. Η Ειρήνη, 

κόρη ξεπεσμένης πλούσιας οικογένειας, αναγκά-

ζεται να παντρευτεί τον ερωτευμένο μαζί της Πέτρο, 

πλούσιο αλλά ταπεινής καταγωγής, διότι ο αγαπη-

μένος της Αλέξης, που είναι χρεωμένος και τον 

οποίο επρόκειτο να παντρευτεί, κάνει ένα γάμο συμ-

φέροντος. Όμως με τίποτα δεν μπορεί να χωνέψει 

κάποιον που δεν είναι της τάξης της...  

Μπορούμε και Κάτω απ τα Θρανία (1996)  

KYΡIAKH 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τους Π. Μιχαλόπουλο, Λ. Κα-

φαντάρη, Γ. Βογιατζή, Η. Λο-

γοθέτη, Ν. Γερασιμίδου κα. 

Η συμπεριφορά των απίθα-

νων μαθητών ενός ιδιωτικού 

σχολείου θα αλλάξει προς το καλύτερο με την πα-

ρουσία του νέου και όμορφου φιλόλογου που θα 

αναλάβει την εκπαίδευση τους.  

Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά (1955)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Β. Λογοθετίδη, Μ. Φωτόπουλο, Λ. Κωνστα-

ντάρα κα. Ο Λαλάκης αν και παντρεμένος με την 

Πόπη, φεύγει με τη φίλη του μερικές μέρες για τη 

Θεσσαλονίκη λέγοντας στη γυναίκα του ότι πηγαίνει 

για έλεγχο της επιχείρησης όπου εργάζεται. Η Πόπη 

τον υποψιάζεται και τον εκδικείται, φεύγοντας με 

τον Νίκο που από καιρό τη φλερτάρει...  

Αν Έχεις Τύχη (1964)  

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με τους 

Δ. Παπαμιχαήλ, Δ. Παπαγιαννόπουλο, Ν. Ρίζο κα. 

Ο Τέλης είναι ένας φτωχός αλλά αξιοπρεπής καθη-

γητής, μονίμως χωρίς δουλειά. Μια μέρα θα βρει 

στο δρόμο ένα λαχείο το οποίο τυχαίνει να κερδίζει 

τον πρώτο λαχνό. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει 

είναι ότι πίσω από αυτό το λαχείο κρύβεται μια ολό-

κληρη σκευωρία...

ΠΕΜΠΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Σούλα Βιολάρης 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Pierre Petrou «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Αν-
δρέας Μιχαηλίδης «Drive time 
show» 19:00 Church Hour 
20:00 DJ Pavlos «Αυτή η νύχτα 
μένει»22:00 Με τον Κρις Θεοχά-
ρους «Μουσικές επιλογές» ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Κατερίνα Νεο-
κλέους «Λίγο πριν το μεσημέρι» 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16: 00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive time show» 18:00 Πανα-
γιώτης Μπαλάλας «Οne man 
show» 20:00 Άρης Δεμέρτζης 
«Predrinks» 22:00 Κρις Θεοχά-
ρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR 
Juke Box 06:00 - 08:00 Απογευ-
ματινές νότες, με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 07:00 Σάββατο 
πρωί με τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ. 
Μουσική, ανακοινώσεις, συνε-
ντεύξεις και άλλα. 10:00 Ηρώ Λι-
βάνου «The Saturday morning 
wake up» 12:00 Πάρις Τσού-
φλας «Σαββατοκύριακο στον 
LGR» 14:00 Άντρια Γερολέμου 
«Λαϊκό Απόγευμα» 16:00 DJ 
MAGIS Λαϊκές επιτυχίες» 18:00 
Απογευματινές νότες με τη Βα-
σούλα Χριστοδούλου 20:00 Με 
τον Τάσο Αναστάση 22:00 Τόνυ 
Νεοφύτου «Greek Party» ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 01:00 DJ Valentino 
«Non stop mix» 07:00 Σούλα 
Βιολάρης «Καλημέρα Κυριακή» 
10:00 Μια φορά και έναν καιρό 
10:45 Θεία λειτουργία 12:30 
Μουσικές επιλογές 13:00 Γιάν-
νης Ιωάννου «Απόγευμα της 
Κυριακής» 16:00 Στις γειτονιές 
με την Κατερίνα Μπαροτσάκη 
17:00 Μιχάλης Γερμανός «Ζήτω 
το Ελληνικό Τραγούδι» 19:00 
Φανή Ποταμίτη «Τα τραγούδια 
της ψυχής» 21:00 Andy Fram-
cesco “The meze show” ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία 
Τσουρλάκη «Λονδίνο Καλη-
μέρα» 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι. Με τη ΣΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ. 
16:00 Τόνυ Νεοφύτου «Drive 
Time» 19:00 DJ Sooty «Έλα 
πάμε» 22:00 Με τον Θεοχάρους 
«Μουσικές επιτυχίες» ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Άρης Δεμερ-
τζής 10:00 Βασίλης Παναγής 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Γιώργος Γρηγορίου «Χρυσές 
επιτυχίες» 14:00 Μουσικές επι-
λογές. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16:00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive Time» 19:00 General Af-
fairs 20:00 Κατερίνα Νεοκλέους 
«Young and connected scan-
dalous» 22:00 DJ Avgoustinos 
“Hellenic Show” ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία Τσουρ-
λάκη «Λονδίνο Καλημέρα» 
10:00 Σούλα Βιολάρης «Λίγο 
πριν το μεσημέρι» 12:00 Βασί-
λης Παναγής «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Drive 
Time. Mε τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ 
19:00 Various cultural Pro-
grammes “Brief interviews and 
hot topics” 20:00 Τετάρτη 
βράδυ... και κάτι. Με τη Νικόλ 
Βασιλείου
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 1ον) 

Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς, 2ον) 
Θεσσαλονίκη-Φωτογραφική Έκ-
θεση 

22:15 Ελληνική Ταινία: Πανδώρα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο . 
21:40 Ελληνική Ταινία: Ραντεβού στην 

Κέρκυρα 
23:00 Ελληνική Ταινία: Κατάχρηση 

Εξουσίας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
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 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 
σχολείου Αγίου Ιωάννου του Βα-
πτιστού. 

20:45 Ελληνική Ταινία: Το Τρελοκόρι-
τσο 

21:50 Ελληνική Ταινία: Απουσίες  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:30 Ο Μάριος Καμιναρίδης παρου-

σιάζει Κύπριους Ευρωβουλευ-
τές σε μία συζήτηση για ζητή-
ματα του Κυπριακού και του 
Ευρωπαϊκού χώρου 

20:20 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή 

21:05 Ελληνική Ταινία: Πολύ Αργά για 
Δάκρυα 

22:30 Ελληνική Ταινία: Μπορούμε και 
Κάτω από τα Θρανία  

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
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 την Άννα Νικο-

λαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-

γιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Ούτε Γάτα 

Ούτε Ζημιά 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-

λόγο και Υπνοθεραπεύτρια 
 

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
 

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 

20:45 Ελληνική Ταινία: Αν Έχεις Τύχη 

22:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπε-

ρίδα του παραρτήματος του 

ΑΚΕΛ Βρετανίας 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
 

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: Ο Τρελοπενη-

ντάρης 

22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπε-

ρίδα του LGR, με την γνωστή 

Κύπρια τραγουδίστρια, Κωνστα-

ντίνα.

ΠΕΜΠΤΗ 10/1  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1  
07.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
10.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
12.30 Σπίτι στη Φύση 
13.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες 
15.00 Πεταλούδα (Ε) 
16.00 Κύπριοι του Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 
18.20 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Σπύρος τζιαι 

ο Σπύρος» 
18.50 Road Trip 
19.20 Πεταλούδα 
20.00 Ειδήσεις 
21.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/1  
07.00 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
11.10 Road Trip (Ε) 
11.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
12.10Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

13.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
14.00 Ειδήσεις 
14.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
15.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
16.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
17.00 Μαζί 
18.00 Ειδήσεις 
18.15 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Σπύρος τζιαι 

ο Σπύρος» 
18.50 Χωρίς Αποσκευές 
19.20 Πεταλούδα 
20.00 Ειδήσεις 
21.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/1  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 15/1  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια
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P
rime Minister Theresa 

May’s government suf-

fered a defeat in parlia-

ment on Tuesday when law- 

makers who oppose leaving 

the European Union without 

an accord won a vote on       

creating a new obstacle to a 

no-deal Brexit. 

The 303 to 296 defeat means 

that the government needs       

explicit parliamentary approval 

to leave the EU without a deal 

before it can use certain powers 

relating to taxation law. May’s 

office had earlier played down 

the technical impact of defeat. 

The defeat highlights May’s 

weak position as leader of a  

minority government, a divided 

party, and a critical parliament 

just days before she is due to 

hold a pivotal vote on whether 

to approve the Brexit deal she 

has negotiated with the EU. 

“This vote is an important 

step to prevent a no-deal 

Brexit. It shows that there is       

no majority in Parliament, the    

Cabinet or the country for 

crashing out of the EU without 

an agreement,” opposition leader 

Jeremy Corbyn of the Labour 

Party said. 

Speaking before the vote, 

Treasury minister Robert        

Jenrick said the proposal’s only 

impact would be to make the 

country “somewhat less pre-

pared” for a no-deal outcome. 

With less than three months 

until Britain leaves the EU, May 

is struggling to win approval for 

her Brexit deal. 

A no-deal exit is the default 

scenario if May’s deal is rejected, 

and the prospect of possible 

supply chain disruption, medi-

cine shortage and blocked ports 

has in recent weeks pushed 

companies and the government 

to ramp up contingency plan-

ning. 

Some Brexit supporters say a 

no-deal exit is the only way to 

truly leave the bloc, and that 

warnings of the economic        

consequences have been over-

blown to drum up support for 

May’s deal. 

But, a majority of lawmakers 

from across the political spec-

trum opposed to a no-deal       

exit have now established their      

political significance and pro-

mised to keep making it harder 

for the government to leave 

without a deal. 

Their amendment to legisla-

tion implementing last year’s 

budget states that powers to 

amend tax laws to make them 

work after Brexit could only       

be used if a deal was agreed, 

Brexit was cancelled, or, if the 

government had parliamentary 

approval to proceed with a       

no-deal exit. 

Effectively this constrains the 

government’s ability to act to 

keep its taxation system work-

ing smoothly if it pursues a       

no-deal Brexit against the 

wishes of a majority in parlia-

ment. 

It is not an absolute block to 

leaving the EU without a deal 

because it does not negate the 

legislation already in place  

stating that Britain will leave the 

EU on March 29. But it is a       

politically important victory for 

those opposed to no-deal, 

demonstrating that they have 

the ability to defeat the govern-

ment. 

With a raft of other legislation 

still needing to be approved  

before Brexit day, that signals 

further difficulties for the govern-

ment if it pursues a no-deal exit. 

One member of May’s party 

who co-signed the amendment 

said he hoped similar tactics 

would be used on other pieces 

of legislation – a sentiment       

endorsed by others in the         

debate.

T
he European United Left is Cyprus’ most consistent 

ally in the European Parliament, Secretary-General of 

AKEL Andros Kyprianou, said on Tuesday. 

He was addressing the opening of the European United Left 

- Nordic Green Left (GUE/NGL) study days, which are being 

held in Nicosia between January 8-10. Issues to be discussed 

include labor market relations and unemployment, the financial 

crisis and EU policies, the rise of far-right parties and the          

geopolitical situation in the Middle East and the Eastern         

Mediterranean. 

“Ahead of these major issues of our time, communist, left      

and broader progressive forces in our continent need to fight,       

mobilize and unite,” he added. 

Kyprianou remarked that in the past few decades living stan-

dards are declining for the majority of citizens, especially during 

the crisis. The consequences of the crisis are not behind us and 

even the IMF admits in a recent report that global economy        

remains vulnerable, while a new crisis looms ahead, he added. 

The EU fails to heed the voice of the people and continues    

to enhance the mechanism controlling the member states,       

Kyprianou said. He noted that we need to counter this with        

policies that serve the working force, the people who produce 

wealth and set the economy in motion. 

Kyprianou also said that it is very likely that a Turkish Cypriot 

candidate will be included in AKEL’s ticket, sending important 

messages to the Cypriot people. Final decisions are expected 

to be announced on January 19. 

He also expressed party support towards a bizonal       

bicommunal solution of the Cyprus problem and said he         

disagreed with calling this framework into question. 

Our goal is to turn Cyprus into a model country not just            

for the wider region, but EU-wide and possibly globally, he        

concluded. 

Greek MEP Dimitris Papadimoulis (SYRIZA, GUE/NGL) said 

from his part that his group is the only one consistently and 

firmly supporting at the European Parliament the need for a just 

Cyprus solution. We ask the Commission and the member 

states to exert pressure on Turkey and all sides to contribute in 

order to resume settlement talks, he added. 

Cypriot MEP Neoklis Sylikiotis from AKEL and GUE/NGL 

Vice-Chair said from his part that the declarations for social       

protection made by the Juncker Commission remained hollow. 

In the coming European elections, we expect that the forces of 

radical Left will be reinforced in the next European Parliament, 

he concluded. 
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May defeated in parliament  
on ‘no deal’ vote

AKEL: European 
Left is Cyprus’ most 
consistent ally 



T
urkey refuses to pay the 

relatives of the missing 

persons and the enclaved 

the 90 million which the Euro-

pean Court of Human Rights 

had ordered in 2014. 

In May 2014, the ECHR          

ordered Turkey to pay 30 million 

euros to be distributed to the 

living relatives of the missing 

people, while it said 60 million 

euros in damages should be 

paid for “the enclaved Greek-

Cypriot residents of the Karpas 

peninsula.” 

So far, Turkey has not paid 

the sum, and has even claimed 

that Cyprus is not ready to        

distribute the sum to the interes-

ted parties. 

The Missing Persons Com-

mittee of the House of Repre-

sentatives was informed on 

Tuesday by the Ministry of       

Foreign Affairs on issues con-

cerning the missing persons as 

well as the strategic planning 

that will be prepared in Feb-

ruary. 

In remarks after the meeting, 

chairwoman of the committee, 

Skevi Koukouma said that 

members were informed on 

where the missing issues per-

sons is being promoted at           

international fora, adding that 

unfortunately decisions taken 

are not applied due to Turkey’s 

stance. 

She also said that the ECHR 

decision for Turkey to pay      

damages to the relatives of the 

missing, has not been applied 

since Turkey has no intention 

to pay up. 

Koukouma further said the 

committee was informed on the 

reduced number of identifica-

tions, adding that the situation 

is dramatic and measures need 

to be taken. 

The ECHR requested that  

the amount be distributed by  

the Cypriot government to the          

individual victims under the        

supervision of the Committee of 

Ministers of the Council of       

Europe.  

The ruling calls for €30 million 

euros to be distributed to the 

relatives of missing persons   

and €60 million to the families 

of the enclaved. Turkey was      

required to comply within         

18 months. 
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Turkey refuses to pay compensation 
ordered by ECHR to Cyprus

Police given new 

powers to tackle 

drones around airports

D
rones will have to stay 

further away from airports 

under new rules. 

Airport exclusion zones will be 

extended to about 5km (three 

miles) from the current 1km, with 

additional extensions at runway 

ends. 

Drone users can be fined or 

even jailed if they fly a drone 

within these zones. 

Also, operators of drones 

weighting between 250g and 

20kg will have to register and take 

an online drone pilot competency 

test from 30 November. 

Police officers will also be given 

new powers to deal with drone 

pilots who break the law and the 

government will test counter-

drone technology. 

The measures were announ-

ced by Transport Secretary      

Chris Grayling in parliament on 

Monday.  

They come after drone       

sightings at Gatwick, the UK’s 

second-busiest airport, led to       

the cancellation of 1,000 flights,       

ruining the holiday plans of 

140,000 passengers just before 

Christmas. 

In a similar incident, London 

Heathrow Airport suspended 

takeoffs on Tuesday after a         

reported drone sighting. 

The disruption lasted for a 

much shorter period compared 

with the more than 36 hours that 

Gatwick was closed for. 

Mr Grayling told parliament, 

“the disruption caused by drones 

to flights at Gatwick airport last 

month was deliberate, irrespon-

sible and calculated, as well as 

illegal.” 

Police searched dozens of        

potential launch sites near the  

airport, but were not able to locate 

the device. 

Two people were arrested over 

the disruption and questioned in 

custody for 36 hours but they 

were released without charge. 

Mr Grayling said the problems 

at Gatwick were solved by      

“some smart and innovative use 

of new technology” which he 

would not go into detail about due 

to “security reasons.” 

He added: “I am clear the       

government is taking action to  

ensure that passengers have 

confidence their journeys will 

not be disrupted in future,       

aircraft can safely use our key 

transport hubs and criminals 

misusing drones can be 

brought to justice.” 

Shadow transport secretary 

Andy McDonald asked Mr 

Grayling: "Is that it? He said: 

"Announcing the end of a      

consultation exercise doesn't 

constitute action - nor does it 

go any way to restoring confi-

dence in his capabilities." 

He criticised Mr Grayling's 

"dithering and delay" and said 

it is "stark-staringly obvious that 

this Secretary of State is not up 

to the job." 

H
undreds of Greek Cyp-

riots marked the religious 

holiday of Epiphany on 

Sunday in a rare vigil to the 

fringes of the abandoned town 

of Varosi in occupied northern 

Cyprus 

Against the backdrop of  

crumbling hotels and homes 

ringed with barbed wire, a 

Greek Orthodox priest cast a 

cross into the sea off the coast 

of Famagusta, symbolizing a 

blessing of the waters, and the 

manifestation of Jesus as the 

son of God. 

Earlier, a liturgy was held 

within the walled medieval city 

of Famagusta. 

Varosi has been fenced        

off and abandoned since the      

Turkish invasion in 1974. Reli-

gious ceremonies in the north 

require permission from Turkish 

Cypriot authorities. 

Ringed by a fence which       

extends into the sea, the former 

holiday resort has been off 

limits to anyone but the Turkish 

military since its 39,000 Greek 

Cypriot residents fled advan-

cing Turkish troops. 

“This is part of our being and 

we want to reunify the island,” 

said Greek Cypriot Anna Maran-

gou, who is from Varosi. 

“We want peace, we want to 

bring up our kids and grandkids 

in ways where people are 

safe…It’s a wish for a new year, 

it’s a wish we get our act toge-

ther to do it,” she said.

Epiphany service 
takes place in ghost 
town of Famagusta
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Crowds turn out for Margate’s 
‘blessing of the seas’

S
cores of Greek Orthodox 

Christians flocked to Mar-

gate on Sunday 6th Janu-

ary 2019 for an annual celebration 

marking the baptism of Jesus. 

Crowds gathered in the Greek 

Orthodox Church of St Michael 

the Archangel for a service pre-

sided by the Right Reverent Atha-

nasios Bishop of Tropaeou,  

The Blessing of the Waters 

takes place in Greek Orthodox 

communities throughout the world. 

Margate was the first Greek       

Cypriot community to re-enact  

this traditional ritual in the UK       

and it has now been established 

as the focal point for this special  

festival. 

Our church was pact to the      

rafters, with Right Reverend  

Trevor Willmott Bishop of Dover, 

and the great friend of Cyprus       

Sir Roger Gale MP, among the 

congregation. His Excellency       

Euripides Evriviades, Cyprus High 

Commissioner in the UK was also 

there, as well as his Excellency 

Dimitris Karamitsos-Tziras, Ambas-

sador of Greece. Also attending 

was Mr Marios Minaides, Presi-

dent of the Association of Greek 

Orthodox Churches UK, Mr Chris-

tos Karaolis, President of the  

Federation of Cypriots in the UK 

and Mr Andreas Papaevripides, 

President of the World Federation 

of Overseas Cypriots. 

As soon as the church service 

for the Epiphany ended, Canter-

bury Road was closed by the       

police so that our procession 

through the town to the sands on 

Margate’s seafront could begin.  

Some of the marchers had  

travelled hundreds of miles to join 

us. The furthest town to attend 

with twenty-five representatives 

was Brightlingsea, near Clacton-

on-Sea, 125 miles each way from 

Margate. A little nearer, we had 

Mayors and other officials from 

the towns of Ashford, Gravesham, 

Dover, Folkstone, Tonbridge and 

Malling, New Romney, Sevenoaks, 

Maidstone, and eleven others.   

This festival is the biggest         

annual festival of any kind in the 

whole county Kent. It is also the 

one event on which Margate 

Council spends the most money 

annually. 

Leading the procession was  

the First Margate Boys and Girls 

Brigade band. During the short 

procession to the beach, the band 

entertained the crowd of onlookers 

with a variety of tunes.  They were 

followed by the Mayor of Margate 

and all the other civic dignitaries 

from around Kent, attired in their 

full ceremonial robes and chains 

of office.   

The ecclesiastical contingent 

was next, led by Bishop Athana-

sios, Bishop of Dover Trevor Will-

mott and our own Very Reverend 

Archimandrite Vissarion. Accom-

panying them was Sir Roger Gale 

who attended this celebration 

every single year since he was        

first elected as a Member of       

Parliament for Thanet North back 

in 1983 as well as the Greek     

Ambassador Dimitris Karamitsos-

Tziras and Cyprus High Commis-

sioner Mr. Euripides Evriviades.  

Mr Andreas Papaevripides,       

Mr Marios Minaides and Mr Chris-

tos Karaolis also marched. 

During a brief ceremony at the 

beach at which hymns were sung, 

three white doves were released 

as the photographers all attempted 

to get the best shot! 

Bishop Athanasios then hurled 

a wooden cross wreathed in 

flowers and attached to a blue  

ribbon into the sea; young          

Kosmas Papadakis dipped his 

feet into the North Sea to retrieve 

it and hand it back to the Bishop. 

His mum and grandmother were 

standing by with thick blankets to 

dry and protect the eight-year-old 

from the bitter cold.   

Clergy, dignitaries and worship-

pers then made their way to       

Margate’s Winter Gardens. After 

lunch and coffee, speeches           

followed by the Mayor of Margate 

Cllr Julie Dellar, Mr M. Papado-

poullos, president of the Greek 

community of Margate, Father 

Vissarion, and the Right Reverent 

Trevor Willmott. As Bishop          

Willmott is retiring this year, the 

Greek community, through their 

president, thanked the Bishop for 

not missing any of the celebra-

tions of the Blessing of the Seas 

ceremony throughout his tenure.  

Father Vissarion presented the 

Bishop with an icon of Archangel 

Michael.  

The Ambassador of Greece      

Dimitris Karamitsos-Tziras also 

addressed the gathering, con-  

gratulating local authorities and          

the church committee for the       

organisation of the event.  

Cyprus High Commissioner        

Mr Euripides Evriviades was next 

to address the meeting with          

fluency and enthusiasm. His        

Excellency then presented Mr       

Papadopoullos with a Cypriot flag 

which Mr Papadopoullos proudly 

wrapped around his shoulders. 

Sir Roger Gale MP, Chair of  

Cyprus APPG, told the congrega-

tion that his biggest regret is the 

fact that after 45 years, Cyprus is 

still divided and suffering after the 

Turkish invasion. He expressed 

his wish and support for talks to 

resume this year so that Cyprus 

can be reunited. 

Lastly, Bishop Athanasios 

thanked everyone for attending 

and making this such a successful 

event.  He also thanked the local 

civic authorities for working so 

closely with the Greek community.  

The Bishop then handed brave 

young Kosmas the cross that he 

retrieved from the sea as well as 

a prayer book. 

This festival, celebrated in the 

middle of winter, started 54 years 

ago in our town and has taken 

place every year in icy conditions, 

in snow storms and gale force 

winds. Year after year, attendance 

has grown in numbers and has 

succeeded in blending the reli-

gious element of our lives with the 

civic. It has enriched community 

life here in our town and enhanced 

the relationship between the civic 

authorities in Margate and our 

community and we are extremely 

proud of our contribution.  

In the Greek Orthodox faith, the 

Blessing of the Seas event marks 

the start of the Festival of the 

Epiphany, celebrating the baptism 

of Jesus by John the Baptist            

in the River Jordan, and is          

celebrated all over the world. 
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Happy Birthday  
Mr Andreas Menelaou!

Our very best wishes to our philately contributor Mr Andreas 

Menelaou (pictured with his daughters Myrianthi and Katerina) 

who celebrates his 87th birthday today, 10th January. 

Mr Menelaou has been preparing philatelic articles for Parikiaki 

for over 40 years. He was also a contributor for Vema newspaper.  

We wish him a very happy birthday and a happy new year 2019, 

full of health, happiness and prosperity. 

New Year welcomed 
with Vasilopitta  
reception in Parliament

O
n Monday evening, the 

Conservative Friends  

of Cyprus hosted their 

annual New Year’s reception in 

the Palace of Westminster with 

the traditional Vasilopitta cake 

cutting ceremony. 

Members of the British         

Cypriot community were joined 

by the Rt Hon Theresa Villiers 

MP, Matthew Offord MP, Sir 

Roger Gale MP, Marin Vickers 

MP, Sheryll Murray MP, Bob 

Blackman MP, and Vice-Chair 

of the Conservative Party, 

Helen Grant MP.  

A number of local councillors 

and senior members of the Con-

servative Party also attended 

the ceremony, which was pre-

sided over by Father Meliton on 

behalf of the Greek Orthodox 

Archdiocese. 

Theresa Villiers said that       

that the ceremony, now in its 

third year, was “an opportunity 

for Parliament to show its        

support for Cyprus and how 

much it honours the dynamic 

Cypriot culture in the United 

Kingdom.” 

Ms. Villiers also pointed out 

that as another new year begins, 

Cyprus remains divided.  

"We will continue to defend 

the freedom of Cyprus. We 

know how important it is to see 

the division of the island end 

once and for all. We are and 

will forever be friends of Cyprus 

and we will always strive for its 

freedom,” she said. 

Chairman of the All Party   

Parliamentary Group for           

Cyprus, Sir Roger Gale MP,       

initially referred to the 55th 

Epiphany ceremony held in 

Margate on Sunday, expressing 

his gratitude for the Cypriot 

community's contribution to the 

local area. 

He added that for 35 of the 

55 years that he attends the 

celebration as an MP, Cyprus 

remains under occupation.  

“It is a parody that a                

European country is allowed to 

be occupied. We hope that 

under the auspices of the 

United Nations the talks will        

resume and that soon your 

wonderful island will be reuni-

fied,” he said. 

He made special reference   

to the High Commissioner of 

the Republic of Cyprus, HE       

Euripides Evriviades, who was 

present at the event and whose 

term in office comes to an end 

later this year. 

Matthew Offord MP referred 

to September’s parliamentary 

visit to Cyprus organised by      

the Conservative Friends of  

Cyprus, noting the how moving 

he found his experience of the 

visiting the Green Line. 

Dr. Offord added that British 

MPs will continue to push for a 

solution acceptable to all, both 

Greek and Turkish Cypriots, 

and that they will continue to 

raise the issue of the occupa-

tion to ensure that Britain does 

not forget Cyprus. 

In his own greeting, Mr.      

Evriviades thanked the “all 

weather” friends of Cyprus,  

saying that their support would 

not be forgotten.  

He stressed that the only 

thing Cypriots are asking for is 

what all peace-loving people in 

the world enjoy - democracy, 

respect for human rights and 

the rule of law.  

He also noted that the      

bilateral relationship with the 

United Kingdom extends far 

beyond the existential Cyprus 

issue, referring to cooperation 

on regional security, trade and 

tourism. 

He added that he was     

proud of the dynamism of the 

members of the Cypriot com-

munity in the United Kingdom, 

describing them as “good     

citizens” who contribute to      

the multiculturalism of the   

country. 

The event, which was    

sponsored by Peter Petrou, 

saw the traditional New Year 

carols led by musician Nikos 

Savvides.  

Other guests included the 

Mayor of Barnet Cllr Reuben 

Thompstone, Cllr Maria Alexan-

drou-Zavros, Chairman of the 

organisation Jason Charalam-

bous and founding members  

Dr Ian Twinn CBE, Andreas  

Papaevripides, Demetrios   

Markou MBE and Doros Parta-

sides. 



 24      | Thursday 10 January 2019

E
dward Montgomery 

“Monty” Clift is best 

remembered for roles 

in Red River, The Heiress, A 

Place in the Sun, From Here 

to Eternity, The Young Lions, 

Judgment at Nuremberg        

and The Misfits. He received 

four Academy Award nomi-

nations during his career. 

Clift was one of the first         

actors to be invited to study in 

the Actors Studio with Lee 

Strasberg and Elia Kazan. He 

also executed a rare move by 

not signing a contract after        

arriving in Hollywood, only 

doing so after his first two films 

were a success.  

Born in 1920 in Omaha,        

Nebraska, Clift was raised like 

an aristocrat, with a private 

tutor and frequent trips to         

Europe. While he never excelled 

at school, his extraordinary   

abilities as an actor showed 

early. By 15, Clift made his 

Broadway debut in Cole Porter’s 

Jubilee. Over the next 10 years, 

he earned prominent roles in 

plays by Tennessee Williams 

and Thornton Wilder, opposite 

stars like Fredrick March and 

Tallulah Bankhead. Hollywood 

repeatedly came courting, but 

he put off offers for nearly a  

decade, even turning down 

roles in classic films like East of 

Eden and Sunset Boulevard. 

At the age of 25, Clift finally 

moved to Hollywood. His first 

movie role was opposite John 

Wayne in Red River (1948).  

When Peter Bogdanovich        

needed a movie to play as the 

final feature in the doomed 

small-town theatre in The Last 

Picture Show, he chose Howard 

Hawks’ Red River. He selected 

the scene where John Wayne 

tells Clift, “Take ‘em to Missouri, 

Matt!” And then there is Hawks’ 

famous montage of weathered 

cowboy faces in close up and 

exaltation, as they cry “Hee-yaw!” 

and wave their hats in the air. 

The moment is as quintes-

sentially Western as any ever 

filmed, capturing the exhilara-

tion of being on a horse under 

the big sky with a job to do and 

a pay check at the other end. 

And Red River is one of the 

greatest of all Westerns when it 

stays with its central story about an 

older man (John Wayne) and a 

younger one (Clift), and the first 

cattle drive down the Chisholm 

Trail. 

Between Wayne and Clift 

there is a clear tension, not only 

between an older man and a 

younger one, but also between 

an actor who started in 1929 

and another who represented 

the leading edge of the Method. 

Clift’s second movie was   

The Search. The 1948 Swiss-   

American film directed by Fred 

Zinnemann, tells the story of a 

young Auschwitz survivor and 

his mother who search for each 

other across post-World War II 

Europe. 

One oft-cited feature of this 

film is that many of the scenes 

were shot amidst the actual 

ruins of post-war German cities. 

Clift’s naturalistic performance 

led to director Zinnemann’s 

being asked, “Where did you 

find a soldier who can act so 

well?” and he was nominated 

for an Academy Award for Best 

Actor.  

In order to avoid being         

typecast, Clift signed on for his 

next movie, 1949’s The Heiress. 

The film was directed by William 

Wyler and starring Olivia de 

Havilland. The film is about a 

young naive woman who falls in 

love with a handsome young 

man, despite the objections of 

her emotionally abusive father 

who suspects the man of being 

a fortune hunter. The Heiress    

received universal critical acclaim 

and won four Academy Awards. 

Clift’s performance in 1951’s. 

 A Place in the Sun is regarded 

as one of his signature method 

acting performances. He worked 

extensively on his character, 

and was again nominated for 

an Academy Award for Best 

Actor.  

The film tells the story of a 

working-class young man who 

is entangled with two women: 

one who works in his wealthy 

uncle’s factory, and the other a 

beautiful socialite.  

The film was directed by   

George Stevens and stars Clift, 

Elizabeth Taylor, and Shelley 

Winters. It was a critical and 

commercial success, winning 

six Academy Awards and the 

first-ever Golden Globe Award 

for Best Motion Picture – Drama.  

Charlie Chaplin called it “the 

greatest movie made about 

America”. The film received 

added media attention due to 

the rumours that Clift and         

co-star Taylor were dating in 

real life. They were billed as 

“the most beautiful couple in 

Hollywood.”  

After an almost two-year 

break, in the summer of 1952, 

Clift committed himself to three 

more films: I Confess, to be       

directed by Alfred Hitchcock; 

Vittorio De Sica’s Terminal      

Station; and Fred Zinnemann’s  

From Here to Eternity. 

From Here to Eternity was  

 directed by Fred Zinnemann, 

and based on the novel by   

James Jones. The picture deals 

with the tribulations of three U.S. 

Army soldiers, played by Burt 

Lancaster, Frank Sinatra and 

Clift stationed on Hawaii in the 

months leading up to the attack 

on Pearl Harbour. Deborah 

Kerr and Donna Reed portray 

the women in their lives. 

The film won eight Academy 

Awards out of 13 nominations, 

including awards for Best         

Picture. 

On the evening of May 12, 

1956, while filming Raintree 

County, Clift was involved in a 

serious auto accident when he 

apparently fell asleep while 

driving and smashed his car 

into a telephone pole minutes 

after leaving a dinner party at 

the Beverly Hills home of Eliza-

beth Taylor, and her second 

husband, Michael Wilding. He 

suffered a broken jaw and 

nose, a fractured sinus, and 

several facial lacerations, which 

required plastic surgery.  

After a two-month recovery, 

Clift returned to the set to finish 

the film. Despite the studio’s 

concerns over profits, Clift       

correctly predicted the film 

would do well, if only because 

moviegoers would flock to see 

the difference in his facial        

appearance before and after 

the accident. Although the       

results of Clift’s plastic surgeries 

were remarkable for the time, 

there were noticeable differences 

in his facial appearance, parti-

cularly the left side of his face, 

which was nearly immobile. As 

a result, Clift’s health and phy-

sical appearance deteriorated 

considerably from then until his 

death. 

Clift never physically or       

emotionally recovered from his 

car accident. His post-accident 

career has been referred to as 

the “longest suicide in Holly-

wood history” by acting teacher 

Robert Lewis because of Clift’s 

subsequent abuse of painkillers 

and alcohol. He began to behave 

erratically in public, which em-

barrassed his friends. Neverthe-

less, Clift continued to work 

over the next ten years. His next 

three films were The Young 

Lions (1958), Lonelyhearts 

(1958), and Suddenly, Last 

Summer (1959).  

In 1959 Clift turned down 

what became Dean Martin‘s 

role as “Dude” in Rio Bravo, 

which would have reunited him 

with his co-stars from Red 

River, John Wayne and Walter 

Brennan, as well as with     

Howard Hawks, the director of 

both films. 

Clift then co-starred in John 

Huston’s The Misfits (1961), 

which was the final film of 

both Marilyn Monroe and Clark 

Gable.  

The film was a commercial 

failure at the time of its release, 

but received positive critical 

comments for its script and  

performances, and is highly      

regarded today. 

Despite on-set difficulties, 

Gable, Monroe and Clift delivered 

performances that modern critics 

consider superb.  

His last two movies, the John 

Huston-directed “Freud,” and 

the forgotten “The Defector,” 

were not memorable or well      

received. But just prior to those 

two films, even in his shattered 

state, Clift had one last moment 

of greatness. A heart-breaking 

moment of beauty. 

The movie was “Judgment At 

Nuremberg” (1961), which tells 

the story of one of the trials that 

were held in Germany after 

World War II to prosecute Third 

Reich officials for war crimes. 

Clift played a mentally challenged 

young man named Rudolph 

Petersen, a survivor of a concen-

tration camp who was sterilized 

by Nazi doctors. 

This was Clift’s last nomina-

tion for an Academy Award for 

Best Supporting Actor.  

He was set to play in Eliza-

beth Taylor’s Reflections in a 

Golden Eye (1967), when he 

died on the early morning hours 

of July 23, 1966 at his home at 

age 45. His body was found by 

his live-in personal secretary/ 

companion Lorenzo James who 

found Clift lying on top of his 

bed, dead from what the autopsy 

called “occlusive coronary artery 

disease.”  

Following a 15-minute funeral 

at St. James’ Church attended 

by 150 guests, including Lauren 

Bacall, Frank Sinatra, and Nancy 

Walker, Clift was buried in the 

Friends (Quaker) Cemetery,  

Brooklyn, New York City.  

 

 

Source:  
www.wikipedia.com, 
www.vanityfair.com,  

www.rogerebert.com,  
www.theguardian.com  
and www.cmgww.com 

Edward Montgomery Clift

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Stan & Ollie 
 

This wonderful film is beauti-

fully written by Jeff Pope and 

expertly performed by Steve 

Coogan and John C. Reilly as 

the legendary comedy duo   

Laurel & Hardy.  

Director Jon S Baird won  

British Breakthrough Filmmaker 

at the Critics’ Circle Awards a 

couple of years ago where he 

first met Jeff Pope, who was 

also nominated that year for his 

PHILOMENA screenplay.  

Pope sets the action of STAN 

& OLLIE in post war Britain in 

1953 where the loving comedy 

duo try hard to resurrect their 

flagging careers by embarking 

on a variety hall tour across     

Britain and Ireland… 

Baird’s intelligent film demands 

attention from its very first 

sequence filmed in one long 

shot at a Hollywood studio at 

the time when the duo were at 

their peak, before the action 

moves to Britain in the early 

fifties. Steve Coogan and John 

C. Reilly are both magnificent  

in inhabiting their roles with con-

viction and with great attention 

to detail. They impeccably per-

form Laurel & Hardy’s famous 

comedy acts with great dignity 

and style.  

The supporting cast is also 

excellent especially Nina Arianda 

and Shirley Henderson as the 

loyal wives. Arianda is particu-

larly good as Stan’s dry witted 

Polish wife Ida. “You are the 

epitome of Hollywood” some-

one admirably compliments her 

to which she acidly snaps: 

“Don’t you pity me”.  

A loving and touching tribute 

that will touch your heart and 

also make you laugh. Highly 

recommended! 

 

Colette 
 
This is a labour of love for the 

director of STILL ALICE Wash 

Westmoreland who also co-wrote 

the eloquent script along with 

Rebecca Lenkiewicz and his 

long-time partner Richard Glat-

zer, who sadly passed away   

before the project who completed. 

It is an elegant film with strong 

production values that beauti-

fully recreate Paris of the early 

1900’s.  

Gabrielle Sidonie Colette 

(Keira Knightley) is a bright 

eyed country girl from Burgundy, 

who marries celebrated Parisian 

man about town Willy Gauthier-

Villars (Dominic West). Their 

marriage has its ups and downs 

but Colette manages to fit into 

Parisian society especially after 

she writes a novel about her 

teenage experiences which      

becomes an overnight sensa-

tion and solves their increasing 

financial problems. But the 

novel is published under Willy’s 

name… 

Knightley fits the role of the 

eponymous heroine like a 

glove, while West is perfectly 

cast as the conceited Parisian. 

A mesmerising, attractive biopic 

about a young woman who de-

fied all expectations and became 

one of the most popular female 

writers of her generation and 

beyond! 

 

The Front Runner 

Jason Reitman’s intelligent 

political drama follows Senator 

Gary Hart’s (Hugh Jackman) 

1988 presidential campaign. 

We Hart Gary posters are every-

where and as the title suggests, 

Democrat Hart is considered to 

be a front runner especially by 

the younger voters who are 

yearning for a much needed 

change in the American political 

arena. But the gutter press are 

determined to dish out some dirt 

from Hart’s past and three 

weeks is a long time in politics… 

Jackman is a strong pres-

ence and delivers a dignified 

performance especially in the 

scenes where he has to confront 

the continuous attacks from the 

press on his personal as well as 

family life. Vera Farmiga is also 

strong as his supportive wife 

Lee, while Alfred Molina is very 

persuasive as Ben Bradlee the 

editor of The Washington Post, 

also influenced by the tabloids’ 

blind determination to soil Hart’s 

reputation. 

Although the film takes place 

in the eighties it is still very topi-

cal especially with the current 

political situation in the States. 

 

The Upside 

This Hollywood remake of the 

wonderful, multi award winning 

2011 French film UNTOUCH-

ABLE surprisingly works thanks 

to a terrific cast. The action moves 

from Paris to New York and Bryan 

Cranston replaces Francois Clu-

zet as Phillip Lacasse, the para-

lysed billionaire, who finds the 

most unlikely person to be his      

private carer, when Dell (Kevin 

Hart substitutes Omar Sy) arrives 

on the scene. Dell, a recently       

released convict is forced by       

social services to attend the job 

interview and soon enough      

this unlikely pair of individuals 

inspire each other in the most 

unexpected ways… 

It is quite rare to see a remake 

nearly as good as the original. A 

compelling true story told with 

dignity and grace! 

 

Island Of The 

Hungry Ghosts 

Gabrielle Brady’s deeply 

moving, multi award-winning 

documentary, takes place on 

Christmas Island, an Australian 

territory off the coast of Indonesia. 

It is a place of great beauty but 

also a ground full of spirits and 

memories from the past where 

many immigrants from the      

Chinese community were left 

unburied. It is also a place of 

massive red crab migration - a 

protected species on the island 

but most importantly it is a vast 

security confine for many asylum 

seekers from around the world.  

Poh Lin Lee is a torture and 

trauma therapist trying desper-

ately to ease the pain of these 

unfortunate individuals through 

her sensitive sessions but she 

finds herself endlessly strug-

gling with the Australian bureau-

cracy.  

An honourable piece of        

filmmaking very much worth 

seeking out! 

 

The 12th Man 

This incredible true story        

follows the adventures of a        

single man as he tries to survive 

against the odds in a harsh 

landscape and escape from a 

Nazi occupied Norway.  

A group of Norwegian resist-

ance fighters are captured by 

the Nazis apart from the 12th 

man Jan Baalsrud (Thomas 

Gullestad)… 

It is a terrific film superbly         

directed by the Dutch filmmaker 

Harald Zwart (The Karate Kid), 

who uses the beautiful but harsh 

landscape of Northern Norway 

to great effect. Gullestad is       

superb as the vulnerable hero 

but the real revelation here is 

Jonathan Rhys Meyers as the 

sadistic Nazi determined to 

catch the fugitive at any cost.  

One of the best World War II 

film I have seen for a long time! 

T
he combination of stollen, 

plum pudding and sprouts 

had taking their toll, I 

needed respite. It came From 

Russia with Love, played by the 

London Concert Orchestra, who 

provided terrific post-glutton fes-

tive entertainment with The Music 

of Bond (Barbican), a celebra-

tion of the UK's most amous       

secret service agent, best known 

as 007. An afternoon of music 

and songs that took us on a      

voyage through all those iconic 

tunes that are now so enshrined 

in our musical psyche. Conduc-

tor John Rigby looked dapper       

in his colourful attire and the or-

chestra similarly gleamed like a 

Goldfinger as they punched out 

Diamonds are Forever. Singer 

Gemma Sutton is no Shirley 

Bassey but she certainly wowed 

this audience with a sparkling 

rendition. 

I tried to recall how many of 

the 26 Bond movies (beginning 

with Doctor No in 1962 and most 

recently Spectre in 2015) and 

actors I could name. While I did 

that the orchestra romped through 

several others from that hum-

dinger of a discography including 

For Your Eyes Only, Live and   
Let Die and the much-under-       

estimated Skyfall. The interval 

sparked the audience into a 

heated debate as several mildly 

inebriated concert goers engaged 

in a meaningless pursuit of the 

"best 007 and the best film". One 

particularly opinionated lady was 

so determined to make her point 

she slipped and fell, spilling her 

shaken not stirred Martini all over 

a posse of Bond doppelgängers.  

It was that kind of event, a fun 

filled action packed show with a 

fizzy atmosphere. Projected ima-

gery was also effectively used to 

indelibly leave a lasting impres-

sion of a brand that is right up 

there with the Royals and Big 

Ben. Yes nobody does it better. 

Meanwhile Magdalena Praxiou 
also enjoyed festive fayre at The 
Barbican... 

The Best of John Williams, 

again with the London Concert 

Orchestra, conducted by Anthony 

Inglis, was a stellar event! The 

musicianship throughout was  

superb. The well-known film 

scores really roused the audience, 

though that is a bit of a misnomer 

as almost all of Williams' music is 

immediately recognisable as his. 

Superman, E.T., Jaws, Close 
Encounters of the Third Kind, 
Harry Potter, Jurassic Park and 

of course the totemic Star Wars, 

during which Darth Vader and 

Stormtroopers made an appear-

ance. Inglis also gave us a very 

amusing running commentary 

with a quasi stand-up routine 

which included donning various 

bits of the iconic costumes. A real 

hoot, the dark side made good! 

And Lucia Jiardinelli (with       
4-year-old goddaughter Laura) 
are smitten... 

Cadogan Hall recently played 

host to a cheerful Christmas 

show combining music from   

Disney’s Frozen, a reading of 

Paddington Bear’s First Christ-

mas, all rounded off with a 

screening of Raymond Brigg’s 

Father Christmas. It began with 

a medley of orchestral arrange-

ments. Alice Mackenzie was a 

very good lead vocalist. Philip 

Mackenzie did a wonderful job 

both as conductor and jovial       

raconteur. The next part of the 

programme was the narration of 

‘Paddington Bear’s First Christ-

mas’, The storytelling of ever 

popular Sir Trevor McDonald 

was enhanced by the accompa-

nying music delivered by the  

Mozart Symphony Orchestra, 

and it was a delight to hear the 

themes of the narration echoed 

in the pieces of music. After the 

interval, the animated short film 

‘Father Christmas’ was projected 

onto a screen with the orchestra 

playing the soundtrack. The voice 

actors for Father Christmas him-

self and his collection of animals 

were lively and brilliantly in sync 

with the actions portrayed on the 

screen. A great show for families 

with children at the lower end of 

the suggested age range. Laura 

wanted to adopt Paddington. 

Finally Priscilla Pernod    
appreciates a class act... 

The English National Ballet's 

Swan Lake (London Coliseum) 

is a post-Christmas treat that is 

atmospheric and at times quite 

mesmerising, especially when 

the corps de ballet dance in a  

nuanced and beautifully disciplined 

formation. Designer Peter Framer 

adds layers of ethereal magic to it 

all and without giving anything 

away (you still have a chance to 

enjoy it) the beginning of Act IV is 

spellbinding, with something of 

the Arthurian legend about it. As 

Prince Siegfried Isaac Hernández 

leaps like a gazelle and brings a 

certain joie de vivre to the role 

while Jurgita Dronina is brilliant       

in her portrayals of both Odette     

and Odile, two very contrasting      

characters. Again her jumps are 

mighty and her fouettés are as 

crisp as the night air. Wonderfully 

elegant and strong. Derek Deane, 

a ubiquitous and inventive choreo-

grapher, keeps it tight but there 

are still passages of absolute       

delight making this production - 

the rousing Tchaikovsky music is 

unforgettable - one that brings life 

anew to an indisputable classic.  
 

Barbican - 

www.barbican.org.uk 
 

Cadogan Hall -  

www.cadoganhall.com 
 

Swan Lake - 020 7845 9300

Theatre Reviews 

Nobody does  

it better... 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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CyWineFest 2019 announced!

Credit: CyWineFest team  

Photo credit:  

(1) Sidebar photo -Konstantinos Argyros-at CyWineFest 2018 

Alexios Gennaris  

(2) Mr. Matsoukas at your service – Petros Pentayiotis 

(3) Cypriot rose is always a popular choice – Alexios Gennaris 

(4) At times the wines’ to delicious to share – Alexios Gennaris 

(5) New Salamis FC London: master’s at their Souvlakia - Petros 

Pentayiotis

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

www.cypriotwinefestival.com

The 2019 dates for the Cypriot Wine Festival & Business Expo 

have officially been announced! Following the success of last 

year’s Bank Holiday bonanza, the team is extremely delighted to 

announce that this year’s event will take place on Saturday 1st 

June and Sunday 2nd June 2019! 

 

Rewind back to the Whitsun Bank Holiday weekend, CyWineFest 

had a new month, new dates, new times and a new location, and 

although the overall success of the event was never in any 

doubt, what manifested was beyond the team’s expectations.  

This year the Cypriot Wine Festival Business Expo will take place 

in the month of June, which was home to the event for decades.  

 

Lee Valley Athletics Centre has been firmly established as the 

home of the largest Cypriot event outside of Cyprus. Having the 

opportunity to combine both the external and internal spaces 

gives a very inclusive insight into Cypriot culture and it has 

become one of the most pleasant experiences of CyWineFest 

allowing for congregation as opposed to segregation of the two 

spaces  

 

Given the hot climate of Cyprus, most events, parties and social 

gatherings occur outdoors; Whether it is dancing in the streets, 

carnivals, weddings, or barbeques high up in the Troodos 

mountains (in designated areas of course!), or on a relative’s 

veranda. Although the weather in London has always been 

temperamental it has never stopped the Cypriots here from firing 

up the barbeque, building pergolas or entire ‘souvla hut’ in their 

gardens, much the same principal applies at CyWineFest but on 

a grander scale regardless of torrential rains, freezing 

temperatures or even if there has been snowfall, very little comes 

between a Cypriot and their food. Of course, there is much more 

to Cypriot cuisine than barbeques - kleftiko, seafood dishes like 

calamari, and of course plenty of pastries, both sweet and 

savory, which can all be discovered at CyWineFest.  

 

Cypriot wines are gradually making their way to the UK an 

amazing feat considering that small producers have to compete 

with globally recognised wines imported from countries that have 

become associated with wine production. That is where our team 

steps in, CyWineFest provides a vast selection of Cypriot wine 

from many different wineries as well as many different varieties. 

Each year we strive to bring more variety and quantities of wines 

and this year won’t be any different. We delivered on last year’s 

mission - although every year we bring a wide variety of wines it 

was hard to get through the crowd to taste them, however by 

providing more wine tasting tables visitors had access to a 

greater range, spaced out all over the venue. This is something 

that we will always continue to encourage ensuring that visitors 

are given the opportunity to become part of the Cypriot wine 

revival.  

 

Spread throughout London and beyond, restaurants, bakeries, 

cafés, community organisations and local businesses are all part 

of the CyWineFest experience, not only does one have great 

wine and foods on the menu but our entertainment program, 

including Cypriot folk dancing traditions that have survived for 

centuries, as well as selections from our talented pool of 

community acts keeps everyone on their toes. On top of all this 

CyWineFest provides the amazing opportunity for visitors to 

experience a live show put on by highly acclaimed Cypriot and 

Greek performing artists. Our past record includes Konstantinos 

Argyros, Elena Paparizou, Yiannis Ploutarchos, George Dalaras, 

Glykeria, Sarbel, Despina Vandi, Stelios Dionysiou, Keti Garbi, 

Anna Vissi to name a few, this year will be no different, you can 

guarantee that CyWineFest will put an amazing show rivaling 

any concert.  

 

CyWineFest is no doubt a great day out for the family with plenty 

of things for adults, kids and kid-like adults, full of food, wine and 

music. The spirit of the event will draw you in and you’ll want to 

be part of the festivities year upon year, so tell your friends and 

families and get 2019’s dates in your diaries!  

Take a good look at the wines and products we recommend, 

explore, review, taste, with unlimited wine sampling of a wide 

selection of Cypriot wines on offer, you’ll be sure to find the wine 

that’s right for you. With just 6 months to go until the weekend 

extravaganza, we look forward to welcoming you all, remember 

to follow #CyWineFest2019 to keep up to date on the 

happenings of this year’s event!  

 

 

 

HAPPY NEW YEAR! 

SAVE THE DATES 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Ricky Martin announces arrival of 
new baby daughter  

Latin heartthrob Ricky Martin had an extra-special reason to 

celebrate this New Year’s Eve, as he and husband Jwan Yosef 

welcomed a new baby girl into their family.   

The Livin’ la Vida Loca singer confirmed his new arrival on 

Instagram.  

“We are beyond happy to announce that we have become 
parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef,” 
Ricky wrote in the accompanying caption. “It has been a special 
time for us and we can’t wait to see where this stellar baby will 
take us.” 

He went on to note that his 10-year-old twin sons, Matteo and 

Valentino, and Jwan, who posted a similar image to his personal 

Instagram, had “fallen in love with Lucia.”  
Though Ricky has yet to delve into the specifics of Lucia’s 

birth publicly, he’s discussed using a surrogate for his sons in 

earlier interviews.  

Adam Woodyatt, Natalie Cas-

sidy and Jake Wood are among 

the Eastenders stars running the 

London Marathon on April 28 in 

honour of Dame Barbara Wind-

sor for a dementia campaign. 

The friends and former co-

stars of the actress, whose battle 

with Alzheimer’s disease was      

revealed last year, are taking      

part in an all-star team called   

Barbara’s Revolutionaries. 

The team will run for the          

Dementia Revolution, a year-long 

campaign formed by dementia 

charities Alzheimer’s Society and 

Alzheimer’s Research UK, hop-

ing to raise £100,000 and boost 

awareness around the condition. 

Barbara’s husband Scott        

Mitchell will lead the team, which 

also includes Emma Barton,          

Kellie  Shirley, Tanya Franks, Jamie 

Borthwick and Jane Slaughter.

Eastenders stars running Marathon 

in honour of Barbara Windsor
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Andrea Georgiou 

Peter Andre 

dances Greek in 

hilarious TV skit 

 

Peter Andre was the surprise  

star on Michael McIntyre’s Big 
Show on the weekend. 

Whilst snuggled up in bed 

with wife Emily, the singer was 

given the surprise of his life when 

the TV funny-man came bound-

ing in his bedroom as part of the 

Celebrity Midnight Gameshow. 

After the Mysterious Girl hitmaker 

had managed to get over the initial 

shock of his home invasion, Pete 

was then challenged to guess the 

identity of Michael’s guest, hidden 

under a giant kangaroo costume, 

through a series of clues. 

After some confusion, Pete finally 

guessed it was H from Steps, real 

name Ian ‘H’ Watkins, who quickly 

removed the kangaroo head and 

gasped with relief!  

Peter was also joined in his      

bedroom by Good Morning Britain’s 
Richard Arnold, a Peter Andre       

impersonator and Mark Labbett, 

better known as The Beast from 

The Chase who he competed 

against in a quiz about himself. 

The best was saved till last when 

Pete joined members of the Figoura 

School of Greek Dance, including 

its director Iacovos Iacovou, to 

dance along to Zorba the Greek.  

The singer also showed off his 

Greek speaking skills, asking the 

dancers where they were from in 

Cyprus – a conversation Michael 

referred to as speaking in Pingu! 

“It’s all taramasalata to me,” the 

comedian added. 

Michael McIntyre’s Big Show 
continues this Saturday at 7pm      

on BBC One or you can catch this 

episode on BBC iPlayer.     

S
otirios Voulgaris (1857-

1932) was the Greek  

creator of Bulgari, one of 

the world's most famous          

jewellery brands today. 

Born in the Greek village of  

Kalarites, Sotirios began his      

career as a jeweller in his home 

village of Paramythia (Epirus,  

Greece); his parents were George 

Voulgaris and Eleni Strougari. 

Of the eleven children of the 

family, Sotirios was the only one 

who survived and managed to 

continue the family tradition. The 

passion with jewellery started 

from his grandfather Constan-

tine, who was a street vendor in 

the villages of Epirus. The talent 

to create jewellery was inherited 

by Sotirios, who along with his 

father opened a jewellery shop 

in Paramythia. 

At that time, Paramythia and 

other villages in the region were 

facing problems from the Turks. 

Continuous burning of the           

village and serious damage to 

the shop, forced the Bulgari 

family to move to Corfu and 

then to Naples, Italy. 

In Naples, the family opened 

their first gold jewellery shop. 

The city crime posed a major 

problem for their valuable jew-

ellery. So, after several burgla-

ries, they were forced to close. 

In 1881, Sotirios and his 

family moved to Rome. Three 

years later, in 1884, he founded 

his company and opened his 

second shop in Via Sistina. The 

store in Via Sistina was then      

replaced by the current flagship 

store in Via dei Condotti which 

opened in 1905 by Bulgari       

with the help of his two sons, 

Constantino and Giorgio. 

After Giorgio's death in 1966, 

his son Gianni led the company 

as co-chief executive with his 

cousin Marina. Bulgari opened 

its first international locations in 

New York City, Paris, Geneva, 

and Monte Carlo in the 1970s.  

In 1984, Sotirio's grandsons 

Paolo and Nicola Bulgari were 

named Chairman and Vice-

Chairman of the company and 

nephew Francesco Trapani was 

named CEO. Trapani's goal to 

diversify the company started in 

the early 1990s with the release 

of the Bulgari perfume line.  

Under Francesco's direction 

the company has established       

itself as a luxury goods brand 

recognized throughout the 

world. 

In 1995, the company was 

listed on the Borsa Italiana. The 

company had a 150% revenue 

growth between 1997 and 

2003. 

On 6 March 2011, French    

luxury group Louis Vuitton         

announced that it was acquiring 

Bulgari in a lucrative deal for 

€4.3 billion, higher than LV       

had ever offered for any other        

company. 

Moreover, the Bulgari family 

sold their 50.4% controlling 

share in exchange for 3% of 

LVMH, thus making the Bulgari 

family the second-biggest family 

shareholder behind the Arnaults 

in LVMH. 

A truly inspiring and amazing 

story that all started from the 

Greek drive, talent, and deter-

mination of Sotirios Voulgaris of 

Epirus, Greece.  

The Greek behind Bulgari
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H
ere we go again! As with 

every New Year, people 

set their New Year’s  

resolution; usually one of the 

first things they aim for is to get 

fit and healthy, but wait up!      

Before you go and sign up to 

join a gym at expensive costs 

and then realise that you are 

not really that into using gym 

equipment, you should be 

aware that nowadays there are 

other things you can do before 

you commit yourself to a long-

standing gym contract.  

There are gyms that have a 

pay-as-you-go entry fee, rather 

than a longstanding contract, 

that may not be suitable for 

you. It may be work travel    

commitments that put many off 

joining a gym. However if you 

decide to join, there are gyms 

that allow you to use their         

fitness centres all over the        

different map areas that they 

are situated.  

Let’s not mention the January 

enthusiasts that sign up, and 

within a couple of months have 

forgotten what the gym even 

looks like!  

I find it quite entertaining that 

in January the gyms are 

packed, only to find out a few 

months later it is back to normal 

with the regulars. So for those 

contemplating on getting fit, find 

out what suits you before you 

enrol on any demanding physi-

cal exercise course. 

First of all, contrary to belief, 

you really don't have to be in 

the gym five or six times a week 

to see results.  

It really isn't hard work to 

change your physique, get a 

toned body and be fit. What it 

does take is a little effort, with a 

keen attitude to participate           

in what physical activities you 

enjoy doing. You will then be 

more likely to stick to doing 

your activity.  

As an example, even when I 

am off from teaching my dance 

class, my own training will      

consist of only two sessions a 

week at the gym. Starting off 

with a little boxing on the punch 

bag and then followed by       

training with weights on upper 

body on one session, and on 

the other day doing a similar 

warm up followed by the lower 

body on weights, and that is it, 

only two concentrated sessions 

a week of what I enjoy, done !  

It is all about good technique.  

Even when competing for 

Miss Figure, my training only 

stepped up to four times a 

week for a few months prior to 

the competition. 

If I am dancing, when I am 

out enjoying myself at parties,   

it is a bonus of more aerobic      

activity. 

Find the sporting hobbies 

that you enjoy, have fun, and it 

will get you in shape, without it 

being tedious or hard work.    

See what is available that        

suits you: swimming, boxing/        

kickboxing, badminton/squash, 

dance classes like Salsa/Latin  

American/Ballroom or some 

outdoor hobbies like cycling, 

horse riding, climbing, walking 

or hiking.  

There are so many different 

things you can do, so combine 

a couple of enjoyable activities 

- some for strength and stami- 

na.  

If you eat sensibly regularly 

when your body is actually   

hungry, eating as natural, 

wholesome and as healthy as 

possible, you shouldn't really 

need to be worrying about your 

weight.  

Remember muscle weighs 

more than fat, the more muscle 

you have, the more you have to 

eat to maintain it. So tone up 

and eat well.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

New Year plan

How to find the best value flights online in the January sales

W
ith the January Sales now on, it comes as no surprise that this month is the busiest for 

flight bookings with thousands expected to book their 2019 trips.  

To help travellers get the best value flights, the travel experts at Skyscanner have been busy 

crunching their data to uncover new flight tips to save travellers money. The 2019 Flight Insights 

identified Friday as the cheapest day to fly out the UK and Sunday is the best day to jump online 

and grab a bargain.  

There are also a host of destinations which have seen average flight prices drop by up to 28%. 

For travellers looking to travel to long haul destinations such as sunny California could save 11% 

off of average flight prices, whereas those looking for sunnier climes closer to home could again 

save 11% on average flight prices to Malta. 

 

Fly out on a Friday 

Over the last four years, Skyscanner flight data has shown that the cheapest day of the week to 

fly out of the UK is a Friday, with Sunday being the most expensive. Based on average flight prices, 

travellers could save an impressive 21% by switching from a Sunday departure day to a Friday       

departure day. Travellers may also find it’s significantly cheaper to travel a day before or a day after 

their original departure dates. It also pays to use Skyscanner’s Month View search tool to find the 

cheapest flights for their destination 

  

Book flights on a Sunday 
The world’s travel search engine’s data shows that Sundays tend to be the best day to jump 

online to book a cheap flight, whereas Wednesdays tend to be the most expensive day to book a 

flight. Travellers could save 4% on average flight prices if booking a flight from the UK on a Sunday 

versus a Wednesday. 

  

Avoid the rush 

Whilst Saturday 21st December was the busiest day for outbound flights from the UK in 2018, 

typically Friday is the busiest day for travel, whereas Sunday is the quietest. 

  

Best value destinations 

New York and Amsterdam lead the way for most popular destinations in 2018, but for those         

looking for the best value flights, the world’s travel search engine has number crunched the top 

destinations to uncover those with the biggest drop in average flight prices over the last year. 

Those looking for great value long haul flights should consider the USA, which is dominating the 

Long-Haul Routes with the biggest price drops.  

Looking closer to home, Europe has some great value destinations, with Germany dominating 

the top ten European Value Destinations. 

 Consider a nearby airport 
Brits should also consider flying out of a different airport nearby to save money, for example a 

family of four flying to Tenerife could save over £500 if they switched from London Luton to London 

Stansted. Travellers just need to click on ‘add nearby airports’ when creating a search and see if a 

short drive, bus or train journey could save them pounds. 

  

Mix & match airlines 

Fares don’t have to be booked as returns, instead you can save money by flying out with one     

airline and returning with another.  

  

Search Everywhere 

For those with a limited budget but unsure of where to go, Skyscanner’s great Search Everywhere 

tool, will find the cheapest destinations to travel to for a specific date period. For example, travellers 

could fly from London to Sardinia in May from as little as £44 return. 

  

Monitor prices 

And lastly, the best way of getting a good fare is to keep track of the prices by setting up a price 

alert so that you are notified when prices rise or fall on a specific route.



Michael Yiakoumi
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UK Cypriot Tony Kleanthous a 

happy man after his team Barnet 

beat Sheffield United in the FA Cup

The Bees have knocked out 

Championship side Sheffield 

United thanks to a Shaq Coulthirst 

penalty! 

A day that will live long in the 

memory of Bees fans, players 

and staff and Barnet’s UK Cypriot 

Chairman alike as Shaq Coul-

thirst’s early penalty slays Cham-

pionship Sheffield United in the 

Emirates FA Cup 3rd round. 

84 league places separated the 

two teams before kick off however 

it was Barnet who were by far 

better the team. Darren Currie 

named an unchanged squad to 

tackle the formidable task of high 

flying Sheffield United and boy, 

did it pay off! The signs were there 

from kick off. A swift counter at-

tacking style caught Sheffield 

United cold on a lovely day in 

South Yorkshire.  

Shaq Coulthirst, Medy Elito and 

Ephron Mason–Clark caused the 

Blades backline all sorts of prob-

lems. Up stepped Shaq Coulthirst 

to cooly if not all together con-

vincingly slot the penalty away. It 

was completely deserved. 1-0 to 

the delight of the 966 travelling 

Bees fans who were in magnifi-

cent voice for the full 90 minutes. 

Mark Cousins had precious lit-

tle to deal with in the goal and it’s 

credit to the exemplary perform-

ance from a very organised Bar-

net team. Dan Sweeney and Cal-

lum Reynolds bettered their 

Sheffield counterparts in all 

aspects, allowing only two shots 

on target the whole game. Ho-

wever, without Cousins between 

the sticks the Bees would be 

heading for a replay. Right at the 

death with Barnet sitting deep. 

Leon Clarke’s flicked header off 

a scuffed Mark Duffy shot looked 

for all the world to be heading in 

but for Cousins to stick a hand 

out and tip the ball onto the bar. A 

truly sensational stop.  

Barnet were rewarded with a 

home game versus Brentford in 

the next round.

UK Cypriot Mickey Demetriou stars in 

Newport County FA Cup win over Leicester City Cyprus football round up
Newport County completed a 

memorable day of FA Cup 

shocks as they stunned 2016 

English champions Leicester City 

2-1 on Sunday to follow fellow 

fourth-tier side Oldham Athletic 

and minor league Barnet into the 

fourth round. 

One of the stars was UK Cyp-

riot Newport County defender 

Mickey Demetriou seen here 

with our Michael Yiakoumi. 

Humble Welsh club Newport 

had led from the 10th minute but 

their dream appeared to have 

been snatched away when Ra-

chid Ghezzal smashed in a late 

equaliser, only for Padraig 

Amond to send the Rodney 

Parade faithful crazy with a pen-

alty winner. 

Omonia Green 0 Whetstone Wanders 6 

U16 

AEK Black 0 Hampstead 4 

Omonia White 5 Michenden 1 

AEK Gold 5 Belstone 2 

U15 

Enfield Town 4 Omonia Gold 3 

Highgate & Muswell Hill 3 Omonia White 0 

U14 

Brady Maccabi 8 Omonia White 2 

Omonia Green 1 Omonia Gold 1 

Omonia Silver 6 Brady Maccabi 1 

U13 

London Colney 3 Omonia  Green 2 

Highgate & Muswell Hill 1 Omonia Gold 3 

Omonia Silver 10 St Albans 0 

U12 

Woodys Wanderers 5 Omonia Gold 1 

Croxley Green 1 Omonia Green 1 

Go Stars 1 Omonia White 0 

Community Youth Football Results Sunday 6th January 2019

Cypriot league leaders Apoel 

beat Doxa Katokopias 2-1 to ce-

ment their position at the top. 

Their goals came from Zahid 

and Natel in the 60th and 78th 

minutes Doxa scored in the 

82nd Minute with Pavlov. 

Andrea Makri scored with a 

shot from outside the box in the 

55th minute that gave AEL a 

vital win over Pafos. 

Anorthosis were held to a 

goalless draw by Alki Oroklini. 

In Sunday’s fixtures Omonia 

won at home 1-0 against AEK 

with a 70th minute goal from 

Katelaris. 

5th placed revitalised New 

Salamis lost at home to third 

place Apollon 3-0 whose goals 

came from Maglika in the 5th 

and 19th minute and Papoulis 

scoring in the 89th minute. 

In Monday’s only fixture Ermis 

Aradippou drew 1-1 in their 

game versus Paralimni. 

Standings: APOEL 35, AEL 

34, Apollon (14 games) 30, An-

orthosis 24, Nea Salamina 23, 

AEK (14 games) 21, Omonia 

20, Doxa 14, Alki 14, Paphos 

14, Paralimni 13, Ermis 8. 

Barnet Chairman 

Tony Kleanthous

Our Michael Yiakoumi with UK Cypriot Newport County  

defender Mickey Demetriou.

Omonia Youth Under 14 Girls had a fantastic start to 2019 as they won their first game. 

Great start to 2019 for the Omonia Youth Under 13 Gold who came from behind to maintain 

their unbeaten record 
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Michael Yiakoumi

Saturday 12th January 2019 

FA Trophy 

Second Round 

Barnet v Dorchester Town 

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 

Bostik League Premier 

Harlow Town v Haringey Borough 

3.00pm The Harlow Arena Elizabeth 

Way Harlow Essex CM19 5BE 

Herts Senior County Premier 

New Salamis v Evergreen 

2.00pm Enfield Town Football Club, 
The Queen Elizabeth 
Stadium, Donkey Lane, Enfield, 
EN1 3PL  

Middlesex County League Premier 

South Kilburn v St Panteleimon  

2.00pm Capital City Academy, Doyle 
Gardens, Willesden, London NW10 
3ST 

Sunday 13th 2019 

KOPA League 

First Division 

Omonia v Apoel  

10.30am Enfield Grammar Parso-
nage Lane, Enfield, EN1 3EX 

Komi Kebir v Olympia 

10.15am Southgate School, Sussex 
Way, Barnet EN4 0BL 

Achna v Anorthosis 

11.00am Peter May Centre, 135 
Wadham Road, London E17 4HR 

Second Division 

KLN v Panathinaikos 

12.00pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 

3SD 

Pantel v Cinar 

12.00pm Southbury Leisure Centre, 
192 Southbury Road, Enfield  

EN1 1YP 

Brotherhood v Akanthou 

10.00am Southbury Leisure Centre, 
192 Southbury Road, Enfield 

EN1 1YP 

Community and Local football fixtures

New Salamis off to a good start in 2019

St Panteleimon have a slow start 
after the festive break

KOPA League Round Up Congratulations to Tom Loizou 
on winning major football award

St Panteleimon 0 C.B. Houns-

low United 2. In the Quarter Final 

of the Middlesex FA Intermediate 

Cup St Pabteleimon failed to 

beat Hounslow Utd, who now go 

on to the Semi Final there was a 

good turnout from the fans hope-

fully the team will now go on to 

cement a promotion ace to the 

next level.

Anorthosis and Olympia throuh 

to LFA Semis. Anorthosis beat 

Catford 4-0 where they were win-

ning 1-0 then the rest of the goals 

came from the 70th minute on-

wards. The Anorthosis goals were 

scored by Andre 2 and Vas Xrisi-

kos 2. 

Olympia beat Highgate Albion 

4-3 in a nail biting finish of a game 

with the game at 3-3 at one stage 

and Olympia scoring a winner with 

ten minutes to go. Olympia’s goals 

came from Alfie, Elia, Shaqa and 

Furlonge. 

In KOPA Challenge Cup first 

round Apoel beat KLN 5-0. In the 

league division two Panathinaikos 

beat Pantel 5-2 to go into second 

place one point behind the leaders 

KLN with their goals coming  from 

Dylan 2, Errol, GIOrgio and an 

own goal. The Pantel  goals came 

from Andrew Kitipos and Andre. 

Cinar beat Akanthou in a tight 

game 4-3 to put them in third place 

leaving Akanthou still struggling to 

get off the bottom spot. Cinars 

goals came from Max Mitchell 2, 

Erjan Hasan and Cullen French . 

And Akanthou’s goals came from 

Theo Shoukri 2 and Chris Era-

cleous. 

KOPA League Challenge Cup 

Quarter Final  draw  

Olympia or Akanthou v Apoel 

Omonia v Panathinaikos 

Brotherhood v Anorthosis 

Pantel have a bye.

KLN                 10    5     2   3    3   19  

Panathinaikos  11    6     0   5  12   18 

Cinar               10    6     0   4   -3   18 

Armenian Youth10   5     1   4    6   16 

Pantel                9    4     1   4   -4   12 

Brotherhood      9    3     2   4    3   11 

Akanthou         11    3     0   8 -17     9

Second Division

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Omonia           10    6     3   1  21   21 

Anorthosis         7    6     1   0  13   19 

Komi Kebir       11    6     0   5  19   18 

Olympia             8    5     1   2  12   16 

Apoel                 9    4     1   4    6   13 

Asha                  9    2     0   7 -33     6 

Achna              10    0     0 10 -38     0

First Division

Olympia v Highgate Albion

Olympia

Anorthosis manager 

Dino Ippocratous

Olympia Manager 

Steve Cinotti

The brave hero of Olympia 

Erol Resat

The winners of the December 

Manager of the Month Awards- 

sponsored by the fabulous folk 

at Anderson Travel- have just 

been announced. Here are our 

winners: 

There could only be one 

winner! Ten consecutive league 

victories- six of them in De-

cember, when only Merstham 

managed to take a point- saw 

Haringey Borough sail to the top 

of the Bostik Premier Division. 

Stand up and take a bow, our 

own Tom Loizou! 

Haringey Borough march on 

Haringey Borough had won 

ten consecutive matches before 

their run was ended on the last 

Saturday of the year, when Mer-

stham grabbed a point. Since 

then they’ve got straight back to 

winning ways, and Tom Loizou’s 

men celebrated his Manager of 

the Month Award- and keeper 

Valery Pajetet’s Safe Hands 

Award- by scoring three times 

and keeping a clean sheet 

against bottom side Whitehawk. 

Anthony Mcdonald got the 

opener at Coles Park as the thir-

teenth minute was unlucky for 

the Hawks, and Ralston Gabriel 

had the second before half time. 

Sub Karl Akinwade got a third in 

the second half, and it could 

have been four, but Hawks 

keeper Melvin Minter saved a 

last minute spot kick. 

Borough go eight points clear 

at the top, with Kingstonian the 

first of the chasing pack. The K’s 

are now five games unbeaten, 

and saturday won the third of 

that quintet, impressively wallop-

ing Bishop’s Stortford at their 

Prokit UK Stadium. Dorking 

Wanderers skip to third, and 

they’ve won only two of their last 

six. Saturday  they picked up a 

point away to an improving AFC 

Hornchurch. Fourth and fifth 

place Enfield Town and Lewes 

were facing each other, and can-

celled each other out at Donkey 

Lane. Both goals came in the 

first half, 1-1. 

Bostik League Premier 

Herts Senior County Premier 

League 

Cuffley FC 0 – 3 New Salamis  

New Salamis travelled the 

short distance to Cuffley for the 

first game of 2019. Having fin-

ished 2018 with two disappoint-

ing results, Cuffley are a very 

strong outfit, and really pres-

surised Salamina in the opening 

exchanges. However the Salam-

ina defence were strong and 

kept all efforts on goal at a dis-

tance. Salamina woke up after 

around 15 minutes and Deniz 

Mehmet raced through a sea of 

players, driven wide his shot ac-

ross goal just went wide. 

Deniz was to play a key part 

in the game and on the 34th mi-

nute mark raced into the penalty 

area and was pulled down. Pen-

alty. 

Leon Fisher stepped up with 

calmness and side footed home 

for 1-0 to Salamina. The reds 

came on strong and with Harri-

son Georgiou and New Signing 

Lauric Diakiesse linking up well, 

the reds finished the half very 

strong, but could only go in 1-0. 

Debutant Bradley Empson 

should have put Salamina 2-0 

up when his side foot shot hit the 

cross bar in the 50th minute. Sa-

lamina got the goal their attack-

ing play deserved on the 65th 

Minute. Harrison put Lauric 

through on the left hand side of 

the area, he powered past the 

defender and hit a left shot into 

the far corner for 2-0. 

Salamina were in control and 

scored again 9 minutes later. 

Deniz was once again brought 

down in the 74th Minute and 

Leon Fisher stepped up again 

and found the corner of the net 

from the spot 3-0. 

A great way to start the New 

Year with a 3-0 win at tough op-

ponents.
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Παρασκευή 28.12.2018, 

η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και κόρη Αθηνά 

(Αθηνούλλα) Κάιζερ. 

Η εκλιπούσα ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, ευγενική, έχαιρε αγάπης και 

εκτίμησης από όλους όσοι τη γνώριζαν και άγγιξε τις καρδιές πολλών. 

Αφήνει το σύζυγό της Αριστείδη, 3 κόρες: Debbie, Andrea και Natalie, 

3 γαμπρούς: Johnny, Nick και Chris, 5 εγγόνια: Alexia, Christopher, 

Sophia, Johnny και Amelia, τη μητέρα της Παναγιώτα-σύζυγό τoυ 

 μ. Κίκη Καρεκλά και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 16.01.2019 και ώρα 10.45πμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο Strayfield Road (είσοδος από 

Lavender Hill Cemetery), 72 Cedar Road, Enfield, EN2 0TH.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Crews Hill Golf Club, Cattlegate Road, 

Enfield, EN2 8AZ, 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αθηνά (Αθηνούλλα) Κάιζερ
(Από την Αρμίνου) 

It is with our deepest sorrow that we inform you of the passing of our 

dearest Mother, Wife, Daughter and Yiayia, who sadly passed on 

Friday 28th December 2018. 

Athena was an exceptional, kind hearted, loving and courageous 

woman who touched the hearts of many.  

She leaves behind her beloved husband Aristοs, her mother 

Panayiota, her three daughters Debbie, Andrea and Natalie, her 

sons-in-law: Johnny, Nick and Chris, her five precious grandchildren 

Alexia, Christopher, Sophia, Johnny & Amelia and many relatives and 

friends. 

The funeral service will take place at 10.45am on Wednesday 

16th January 2019 at The Greek Orthodox Church of St Demetrios, 

2 Logan Road, Edmonton, N9 0LP followed by the burial at Strayfield 

Road Cemetery (entrance from Lavender Hill Cemetery), 

72 Cedar Road, Enfield, EN2 0TH.  

The wake will be held at Crews Hill Golf Club, Cattlegate Road, 

Enfield, EN2 8AZ, where all relatives and friends are welcome to 

attend.  

Τhe family have requested no flowers, as there will be a donation box 

for their chosen charity.  

Athena (Athinoulla) Kaizer
(from Arminou)

24.07.1955 - 28.12.2018
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Βασιλική Ξενοφώντος Vasiliki Xenophontos

Passed away on Monday 

31st December 2018 

at the age of 88. 

She leaves behind her beloved daughters 

Kyriacou, Christalla, Xenia and Andre, 

11 grandchildren, 17 great-grandchildren 

and many relatives and friends.  

The funeral will take place on Monday 

28th January 2019 at 11.30am 

at St Mary’s Church, Camberwell 

New Road, Camberwell, London SE5 0TF, 

followed by the burial at 

Hither Green Cemetery, 

Verdant Lane, Lewisham, SE6 1JX. 

Should friends/family wish to make 

a donation in Vasiliki’s memory, 

there will be boxes provided at the church 

with donations going to 

The British Heart Foundation. 

If anyone would like to get in contact with 

the family please call Vasiliki’s 

Godson/grandchild Christopher 

on 07866 728 108.

Απεβίωσε τη Δευτέρα 31.12.2018, 

η Βασιλική Ξενοφώντος 

σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει τις αγαπημένες της κόρες: 

Kyriacou, Christalla, Xenia και Andre, 

11 εγγόνια, 17 δισέγγονα 

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 

28.01.2019 και ώρα 11.30πμ 

από την Εκκλησία της 

Παναγίας Camberwell, 

305 Camberwell New Road, 

London SE5 0TF 

και η ταφή στο Hither Green Cemetery, 

Verdant Lane, Lewisham, SE6 1JX. 

Θα γίνονται εισφορές για το 

British Heart Foundation. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τον 

Christopher 07866 728 108.

(From Anafotia, Larnaca)(από την Αναφωτία, Λάρνακα)

21.08.1930 - 31.12.2018

She was very loved and will be greatly missed.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 13.01.2019 

στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, 

Camden Street, London NW1 0JA, 

το 25ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Anthony George Ellis 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Ηλίας και Γιάννης, 

εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς.

Αnthony George Ellis
(Λονδίνο)

Dad, it’s 25 years since you left us 

25 years without your love, 

wisdom and support. 

We still miss you and you’ll always be in our hearts. 

Thank you dad for our lives and your love.
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† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Απεβίωσε την Κυριακή 23.12.2018 

η αιωνόβια Ευδοκία Παντελή σε ηλικία 100 

χρονών. Αφήνει τον υιό της Kridon Panteli και 

πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 16.01.2019 

και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Islington & St. Pancras, 278 High Road, East 

Finchley N2 9AG η ώρα 1.00μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Moorfield Eye 

Hospital and Whittington Hospital είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. 07856 655 776 Kridon Panteli.

Ευδοκία Παντελή 

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

13.01.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, 

Leyton, London E10 5NS, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Γιώργου Βουτουρίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

H οικογένειά του. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το Cancer 

Research, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύ-

ματα ή συμμετείχαν με οποιονδή-

ποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας 

πένθος.

Γιώργος Βουτουρίδης
(Λεμεσό)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

13.01.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 6μηνo μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης μας μητέρας και 

γιαγιάς Πολυξένης Νεοφύτου και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Αντρούλλα-σύζυγος Λάκης, 

Δήμητρα, Philip-σύζυγος Κίκα, 

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί 

συγγενείς.

Πολυξένη Νεοφύτου 
(Κρίτου Τέρρα, Πάφος)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η οικογένειά του.

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

13.01.2019. στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 6μηνo 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Χρυσόστομου Παπαπαύλου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρυσόστομος Παπαπαύλου 
(Λάπηθο, Κερύνεια)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Νεφέλη Παναγή 

εισφέρει το ποσό 

των £50 μέσω της 

Κ.Ο Palmers Green, 

στον έρανο της Κ.Ε ΑΚΕΛ 

εις μνήμη 

του αδελφού της 

Κυριάκου Κακούδη 
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Παρασκευή Κωνσταντίνου  Paraskevie Constantinou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

Απεβίωσε την Κυριακή 06.01.2019, 

μετά από σύντομη ασθένεια, 

η Παρασκευή Κωνσταντίνου. 

Τώρα θα συναντήσει τον αγαπημένο της 

σύζυγο Γιώργο που πέθανε το 2013. 

Η Παρασκευή ήρθε στην Αγγλία το 1951. 

Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, αγαπητή 

σύζυγος, μητέρα και γιαγιά και η απουσία 

της θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό 

στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει τις κόρες της Άντρη και Μαρία, 

τον γαμπρό της Jason και την 

εγγονή της Amelia. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 

18.01.2019 και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

3 Berkeley Street, Liverpool, L8 1XB 

και η ταφή στο Thornton cemetery. 

Λουλούδια ή εισφορές για την Εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου είναι ευπρόσδεκτα. 

Όσοι θέλουν να στείλουν λουλούδια 

 να τηλεφωνήσουν Flowerstyle 

στο 017048 872000 

 

Tηλ. οικείων: 01704 876 583 

Passed away peacefully on 

Sunday 6th January 2019 

after a short illness.  

She leaves behind her daughters Andre 

and Maria, son-in-law Jason 

and granddaughter Amelia. 

She joins her beloved husband George 

who passed away in 2013. 

Paraskevie came to England 1951.  

She was a loving, generous wife 

and mother and will be sadly missed.  

The funeral will be held on 

Friday 18th January 2019, 

at St Nicholas Greek Orthodox Church, 

3 Berkeley Street, Liverpool, L8 1XB, 

at 1.00pm, 

followed by the burial at Thornton cemetery.  

Those who would like to send flowers 

can call Flowerstyle 

on 017048 872000 

or a donation can be made 

to St Nicholas’ church. 

 

Tel: 01704 876 583

(from Rizokarpasso, Cyprus) (από το Ριζοκάρπασο)

29.05.1927 – 06.01.2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωνσταντίνος Γεωργίου

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 13.01.2019 στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και 

παππού 
Κωνσταντίνου Γεωργίου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Mary, Andrew, Joanna και Lisa, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

( Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας)

† MEMORIAL SERVICE

Constantinos Georgiou

The 5th year memorial service for our beloved 

father and grandfather 

Constantinos Georgiou 

will be held at St Mary’s Greek Orthodox Church 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

on Sunday 14.01.2018. 

Relatives and friends are invited to attend. 
 

Children: Mary, Andrew, Joanna and Lisa 

and grandchildren.

(Ayios Theodoros, Larnaca)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Θεογνωσία Κυριάκου (Ματσάνγκου)

Απεβίωσε την Πέμπτη 27.12.2018, η Θεογνωσία Κυριάκου σε ηλικία 

86 ετών. 

Αφήνει την κόρη της Ελένη, τον υιό της Κυριάκο Σαμάρα, τον γαμπρό της 

Κυριάκο, τη νύφη της Κατερίνα, 5 εγγόνια: Παναγιώτα, Αντρέα, Ματθαίο, 

Θεοδόση και Σοφία και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 17.01.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 020 8889 9287

(από το Ριζοκάρπασο)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Theognosia Kyriacou (Matsangou)
(from Rizokarpasso)

Passed away on Thursday 27th December 2018 at the age of 86. 

She leaves behind her daughter Helen, son Kyriacos Samaras, 

son-in-law Kyriacos, daughter-in-law Katerina, grand children: Penny, 

Andreas, Matthew, Theo and Sophia as well as other family and friends. 

The funeral will take place on Thursday 17.01.2019 at 12.30pm at the 

Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB  and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the cemetery. 

Tel: 020 8889 928718.01.1932 – 27.12.2018
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Ευλάμπιος Χρίστου Evlambios Christou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

Απεβίωσε τη Δευτέρα 24.12.2018 

o Ευλάμπιος Χρίστου σε ηλικία 80 ετών. 

Ήρθε στην Αγγλία το 1964 

και ήταν πελεκάνος. 

Αφήνει 5 παιδιά: Ευτυχία, Πανίκκο, Έλενα, 

Peter, Christopher, 

9 εγγόνια, τα αδέλφια: Ανδρέα και 

Παρασκευού (ζουν στην Κύπρο) 

τον αδελφό του Πέτρο Πενταγιώτη 

φωτογράφο της Παροικίας, 

Λουκά και Κώστα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 

16.01.2019 και ώρα 10.30πμ 

από την  Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

 London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgarte, 

N11 1JJ η ώρα 12.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο 

κοιμητήριο. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές 

που θα δοθούν στο Cancer Research. 

 

Τηλ. οικείων: 

07788 232 310 / 07956 165 237

Passed away on Monday 
24.12.2018 at the age of 80. 

He came to England in 1964 
and he was a carpenter. 

Evlambios leaves 5 children: 
Eftyhia, Panikko, Elena, Peter 

and Christopher, 

9 grandchildren, his brother Andreas, 
sister Paraskevou (in Cyprus), 
3 brothers: Petros Pentayiotis 

the photographer, 
Louca and Costas 

and many relatives and friends. 

The funeral will take place on 
Wednesday 16.01.2019 

at 10.30am 
at the Greek Orthodox Church of 

St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 
London N22 8LB 

and the burial at New Southgate cemetery, 
Brunswick Park Road, 

New Southgate N11 1JJ at 12.30pm. 

The wake will take place at the cemetery. 

There will be a donation box for 
the Cancer Research. 

 

Tel: 07788 232 310 / 07956 165 237

(from Pentayia) (από την Πεντάγια)

Jack Tσιακλή Jack Chiakli

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

It is with our deepest sorrow that we inform you of 

the passing of our dear father, son, brother and 

grandfather, on Friday 28.12.2018. 

Ηe was an exceptional, kind hearted, 

loving man who touched the hearts of many. 

He leaves behind 2 children: Natalie 

and Christopher, son-in-law Reni, 

daughter-in-law Margarita, 

grandchildren, Siyanna, Marco, 

Amelia and Liya, mother Koulla, 

siblings Andy, Lou, and Themos, 

brother-in-law Andy, 

relatives and friends.  

The funeral will take place on 

Monday 14th January, at 10:30am 

at Panayia Wood Green, 

followed by the burial at 

New Southgate Cemetery 

at 12:30pm. 

The wake will take place at 

St. Barnabas church hall 

(next to Panayia church). 

There will be a collection 

for the North London Hospice 

and Barnet Hospital ICU 

if people would prefer 

to make a donation 

instead of flowers. 

Tel: 07752 222 353 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Παρασκευή 28.12.2018, 

ο αγαπημένος μας πατέρας, γιος, αδελφός 

και παππούς Jack Τσιακλή σε ηλικία 68 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, ευγενικός, 

έχαιρε αγάπης και εκτίμησης και άγγιξε  

τις καρδιές πολλών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Natalie και Christopher, 

γαμπρό Reni, νύφη Margarita, 

εγγόνια: Siyanna, Marco, Amelia και Liya, 

τη μητέρα του Κούλλα, 

 τα αδέλφια του Andy, Lou και Themos, 

τον γαμπρό του Andy και πολλούς 

συγγενείς και φίλους. 

H κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 14.01.2019 

και ώρα 10.30πμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Νew Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χoλ 

της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury 

Road, Wood Green, 

London N22 8PA. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για το North London Hospice 

και Barnet Hospital ICU. 

Tηλ. οικείων: 07752 222 353 
03.03.1956 – 28.12.2018 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- KΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Tρίτη 25.12.2018, 

ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας 

και παππούς Μιχάλης Γιασουμή (Κρασιηνή) 

σε ηλικία 77 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Τασούλλα, 

2 παιδιά: Sophie και Flora, 

τον γαμπρό του Δημήτρη, 2 εγγόνια: Αναστάση 

και Ιωάννα, 1 αδελφό και 2 αδελφές. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 21.01.2019 

 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί: United Reform Church, 

Waterhouse Hall, 77 Compton Road, 

London N21 3NU  4–7μμ. 

Λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς είναι ευπρόσδεκτα. 

(από τη Γιαλούσα)

(from Yialousa)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Μιχάλης Γιασουμή 

(Κρασιηνή)
Michael Yiasoumi 

Our beloved husband, father, grandfather 

and brother 

Michael Yiasoumi (Grashini) 

passed away on Tuesday 25th December 2018 

at the age of 77. 

He leaves behind his wife Dasoulla, 

2 children: Sophie and Flora, son-in-law Demetris, 

2 grandchildren: Anactasia and Joanna, 

1 brother and 2 sisters. 

The funeral will take place on 

Monday 21st January 2019 

at 12.30pm at the Greek Orthodox Church 

of St. John the Baptist, Wightman Road, 

London N8 0LY 

and the burial at New Southgate cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

The wake will be held at United Reform Church, 

Waterhouse Hall, 77 Compton Road, 

London N21 3NU  4–7pm. 

A donation box will be available on the day in 

place of flowers. 

Charity to be chosen by family.

13.11.1941 – 25.12.2018

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παναγής Θεοχάρη

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

13.01.2019 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB 

το 8ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας πατέρα, παππού 

και αδελφού 

Παναγή Θεοχάρη 

και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Θεοχάρης και Σέργιος, 

νύφες, εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς. 

 
Τηλ. οικείων: 07791596 542

The 8th year memorial 

of our beloved and unforgettable 

father, grandfather and brother  

Panayis Theochari 

will be held at St. Mary’s Church, 

Trinity Road,  

Wood Green, London N22 8LB,  

on Sunday 13.01.2019 

Relatives and friends 

are invited to attend. 

 

Sons: Theocharis and Seryhios, 

their wives, grandchildren, 

his brother and his sister 

Tel: 07791596 542

(από την Κοντέα)

† MEMORIAL SERVICE

Panayis Theochari
(from Kontea)
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Aνδρέας Ευσταθίου Πουλλαδόφωνου Andreas Efstathiou Poulladofonou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

Απεβίωσε την Τρίτη 01.01.2019, 

ο Ανδρέας Ευσταθίου Πουλλαδόφωνου 

σε ηλικία 76 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1959. 

Αφήνει τη σύζυγό του Bertha, 

2 αδελφές, 2 αδελφούς, 

τον βαπτιστικό/αδελφότεκνο 

Στάθη Ευσταθίου, 

 αδελφότεκνα: Anna Maria, Andri, Sonia, 

Nicola, Chris και Jeremy, 

2 νύφες: Παναγιώτα και Jackie 

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 21.01.2019 

και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ 

της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα 

Finsbury Road, London N22 8PA. 

Λουλούδια ή εισφορές για το 

North London Hospice 

είναι ευπρόσδεκτα.

Passed away on Tuesday 

1st January 2019 at the age of 76. 

He came to England in 1959. 

He leaves behind his wife Bertha, 

two sisters, two brothers, 

Godson/nephew Stathis Efstathiou, 

nieces: Anna Maria, Andri, Sonia and 

Nicola, his nephews Chris and Jeremy, 

two sisters-in-law 

Panayiota and Jackie and 

many other family and friends.  

The funeral will take place on Monday 

21st January 2019 

at the Greek Orthodox Church  

of St Mary, 

Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB 

at 10.00am 

 followed by the burial at  

New Southgate Cemetery.  

The wake will take place at the 

Church hall of St. Barnabas  

Finsbury Road, London N22 8PA. 

Floral tributes or donations for the 

North London Hospice are welcome.

(from Morfou, Cyprus) (από τη Μόρφου)

12.03.1942 – 01.01.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Τετάρτη 02.01.2019, ο 

 Ανδρέας Τρουλλίδης σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γεωργία, 2 κόρες: 

Θεμούλλα και Φλώρα, 2 γαμπρούς: 

Anthony και Michael, 3  εγγόνια: 

Constantine, Georgiana και Lucia. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 

15.01.2019 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και  

η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ η ώρα 12.00 το μεση-

μέρι. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα 

δίπλα από την Εκκλησία της Παναγίας. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές για το 

Cancer Research UK.

Ανδρέας Τρουλλίδης
(από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε το Σάββατο 29.12.2018 

η Μηλιά Πετρή. 

Αφήνει τον σύζυγό της Σάββα Πετρή 

Σίμου, επίσης από τον  Άγιο Αμβρόσιο, την 

κόρη της Άντρια, 2 εγγόνια: Σάββα κα 

Δημήτρη, 2 δισέγγονα: Μαρία και Μιχάλη 

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 15.01.2019 

και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία του 

Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA και η ταφή 

στο κοιμητήριο του Edmonton, Church 

Street, London N9 9HP.  

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London 

N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 07957 631 508

Μηλιά Πετρή 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Παρασκευή 28.12.2018, 

η Κακούλλα Μιχαήλ 

σε ηλικία 99 ετών. 

Αφήνει 3 κόρες: Βέρα, Νίτσα και 

Γεωργία, εγγόνια και δισέγγονα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 

18.01.2019 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London 

N22 8PA και η ταφή στο κοιμητήριο του  

NewSouthgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα.

Kακούλλα Μιχαήλ 
(από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου)

Βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του ομογενούς 

Νίκου Μούγιαρη εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτε-

ρικών Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ανα-

φέρει πως ο κ. Χριστοδουλίδης "εκφράζει τη βα-

θύτατη του θλίψη για το θάνατο του Νίκου 

Μούγιαρη, του κυπριακής καταγωγής ηγετικού 

στελέχους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας 

που έφυγε από τη ζωή χθες, 5 Ιανουαρίου 

2019".   

"Ο Νίκος Μούγιαρης αποτέλεσε μια εξέχουσα 

προσωπικότητα, διακρινόμενη από σεμνότητα 

και ανιδιοτέλεια, με ενεργή και συνεχόμενη 

δράση στους αγώνες του κυπριακού λαού ιδιαί-

τερα σε σχέση με την προώθηση των εθνικών 

μας θεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε 

δε ευεργέτης της Κύπρου και της κοινότητας της 

Αθηένου από την οποία και καταγόταν", σημει-

ώνεται στην ανακοίνωση. 

Προστίθεται πως "η απώλεια του για την ιδιαί-

τερη πατρίδα του την Κύπρο, αλλά και τον ελλη-

νισμό γενικότερα, είναι μεγάλη και δυσανα - 

πλήρωτη". 

Επίσης εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια στην 

οικογένεια και στους οικείους του θανόντος, 

καθώς και στο σύνολο της ελληνοαμερικανικής 

κοινότητας. 

Βαθύτατη θλίψη του ΥΠΕΞ 

για τον θάνατο του ομογενούς 

Νίκου Μούγιαρη 
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Mάμμα, 

Είναι αδύνατο  να αντιλη-

φθούμε και να δεκτούμε όλα 

όσα έχουν συμβεί τις τελευ-

ταίες μέρες. Τη μία στιγμή 

οργανώναμε τη Χριστουγεν-

νιάτικη γιορτή, συζητώντας 

για όλα τα συναφή: τα δώρα, 

το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

και ξαφνικά...βρισκόμαστε 

εδώ. 

Ο αποχαιρετισμός αυτός, 

είναι τόσο δύσκολος . Αποτε-

λεσες  τοσο μεγάλο  κομμάτι 

της ζωής μας. Όλοι όσοι είναι 

σήμερα εδώ για να σε απο-

χαιρετήσουν, έχουν μία ξε-

χωριστή ανάμνηση για σένα. 

Κατόρθωνες πάντοτε να αγ-

γίζεις τις καρδιές των ανθρώ-

πων με ένα μοναδικό και 

άμεσο τρόπο. Η εντιμότητα 

του χαρακτήρα σου, η συ-

μπόνια που ένοιωθες για 

τους αλλους καθώς  και ο 

ζήλος με τον οποίο ζούσες τις 

στιγμές της ζωής σε συνδυα-

σμό με το απαράμιλλο χιού-

μορ σου, θα παραμείνουν 

αιώνια στη μνήμη μας. 

Η ζωή δεν σου χαρίστηκε. 

Οι δυσκολίες που αντιμετώ-

πισες αμέτρητες. Πολλές 

φορές μας εξιστορούσες 

τους καιρούς εκείνους που η 

μητέρα σου έδινε μερικές 

σταφίδες να βάλεις στη 

τσέπη σου ή και ένα κομμάτι 

ψωμί  ώστε να μη σε βαραί-

νει η πείνα στο σχολείο. Δού-

λευε και εκείνη σκληρά για να 

μπορέσει να προσφέρει τα 

απαραίτητα σε σένα και τον 

αδελφό σου τον Κόκο. Συχνά 

έκλαιγες όταν θυμόσουν πως 

η μάνα σου έμενε νηστική για 

να μην πεινάσουν τα παιδιά 

της. Τα παπούτσια δε; Αυτά 

θεωρούνταν πολυτέλεια την 

εποχή εκείνη. Και όμως, 

παρά τις κακουχίες και τη 

φτώχια η αγάπη σου για τη 

ζωή στο χωριό ήταν αναμφι-

σβήτητη.  Αναπολούσες με 

μεγάλη νοσταλγία τα βράδυα 

εκείνα που ξάπλωνες με 

αλλα παιδια στα υψώματα 

του  χωριού, κοιτάζοντας τα 

αστέρια. Στην εφηβεία μετα-

κόμισες στη Λευκωσία όπου 

σκούπιζες σχολικές αίθουσες 

για να μπορέσεις  να μορφω-

θείς. Δυστυχώς το όνειρό 

σου σε σχέση με μετανωτερη 

μόρφωση δεν κατέστη εφικτό 

να ολοκληρωθεί παρά τις 

σκληρές προσπάθειες που 

κατέβαλες.    

Γυναίκα πια, ήσουν προικι-

σμένη με πολλά: ομορφιά, 

εξυπνάδα, και άλλα πολλά. Η 

έντονη αίσθηση του δικαίου 

που πάντα σε χαρακτήριζε  

και το πολιτικοποιημένο 

μυαλό σου, σε έκαναν να 

δραστηριοποιηθείς και να 

συμμετάσχεις ενεργά σε ορ-

γανώσεις νεολαίας και πολι-

τικές ομάδες.Πίστευες στην 

ισότητα, στον σεβασμό και 

στη δικαιοσύνη για όλο τον 

κόσμο.Αυτές είναι οι αξιες και 

οι αρχές που μετέφερες και 

σ’ εμάς διαμέσου  της τιμιό-

τητας και της έγνοιας που 

επεδείκνυες για όλο τον 

κόσμο. Εσύ δρούσες και 

εμείς παρακολουθούσαμε, 

μαθαίναμε, διδασκόμασταν. 

Η ευαισθησία και η συμπόνια 

που αισθανόσουν για τους 

συνανθρώπους σου ήταν 

αξεπέραστη. Συχνά, βλέπο-

ντας τα χτυπήματα της μοί-

ρας στους άλλους μας 

έλεγες: ‘Κοίταξε την καη-

μένη...Να δούμεν τα βάσανά 

της τζαι τούτης’, αισθανόμενη 

πραγματικά τον πόνο της, 

νοιαζομενη ουσιαστικά  για 

τις δυσκολίες που περνούσε 

μια άγνωστη. Προσπαθού-

σες πάντοτε να βλέπεις τα 

πράγματα αντικειμενικά, από 

όλες τις μεριές και να βοηθή-

σεις με όποιο τρόπο μπορού-

σες. Αυτή η ικανότητά σου 

είναι που θα παραμείνει για 

πάντα και θα σημαδεύει 

όλους όσοι σε ήξεραν.  

Στο άκουσμα της θλιβερής 

είδησης, λάβαμε πάρα πολλά 

μηνύματα: 

«Η μαμά σου υπήρξε πολύ 

δυναμικη ... Δεν θα ξεχάσω 

ποτέ που με βοήθησε όταν 

περνούσα μια δύσκολη στι-

γμή   ... Θυμάμαι που ήταν 

εκεί όταν χρειαζόμουν βοή-

θεια...Ήταν τόσο υποστηρι-

κτική... Θυμάμαι το γέλιο 

της,τον χορό της...το χαμό-

γελο της... Θυμάμαι..Θυμά-

μαι...  Μας προσέφερες 

ιδιαίτερες στιγμές, ευτυχία , 

γέλιο, παρηγοριά και στήριξη 

όποτε ήταν δυνατόν. Ένα 

γνήσιο άτομο που ξεχείλιζε 

από αγάπη για τους συναν-

θρώπους της. 

 Πέραν από τα πολλά κα-

τορθώματά σου σαν επιχει-

ρηματίας, διοργανώτρια 

φιλανθρωπικών εκδηλώ-

σεων, συμβολή σε ραδιοφω-

νικα προγράμματα και άλλα 

πολλά κατόρθωσες  να φτιά-

ξεις ένα ζεστό σπιτικό για τον 

Κυριάκο και τις δυο κόρες 

σου, τη Λουίζα και τη Σταυ-

ρούλλα. Το λάτρευες το σπιτί 

σου, ιδιαίτερα  τον κήπο σου. 

Φέρνοντας το στην μνήμη 

μας, θα ευχόμασταν να εί-

χαμε ακόμα ένα καλοκαίρι. 

Μονάχα ένα, να καθίσουμε 

και πάλι όλοι μάζι εκεί.. κάτω 

από την σκιά θαυμάζοντας 

τις συκιές και τα τριαντά-

φυλλα. Είχες τον τρόπο να 

φέρνεις τους ανθρώπους 

κοντά, να κρατάς την οικογέ-

νεια ενωμένη. Είτε με συνά-

ξεις στο σπίτι, στον κήπο ή 

και με ακόμη ένα από τα με-

ρακια  σου:την μαγειρική.. 

και δεν ήταν λίγες οι φορές 

που γνωστοί και μη σου ζη-

τούσαν συμβουλές και συ-

νταγές. 

Η ζωή δεν ήταν πάντα εύ-

κολη και μερικές φορές τα 

πράγματα δυσκόλευαν. Αλλά 

εσύ εκεί  επέμενες  με κουρά-

γιο, αντοχή και αποφασιστι-

κότητα ενάντια στις 

δυσκολίες και τις κακουχίες. 

Πρόσφερες  τεράστια αγάπη 

σε όλους μας, ειδικά στα τέσ-

σερα εγγόνια σου την Πολα, 

το Στέλιο, την Αλεξάνδρεια 

και τον Λούη. Ήταν τα λα-

μπερά  αστέρια της ζωής 

σου.  

Μαζευτήκαμε όλοι εδώ σή-

μερα για να σου πούμε ένα 

πράγμα μαμά ... Τα πήγες 

περίφημα!Ήσουν ένας εξαι-

ρετικός άνθρωπος.  Έζησες 

την ζωή σου με αξιοπρέπεια 

προσφέροντας αγάπη και 

φροντίδα σε όλους. Ησουν 

αξιαγάπητη και σεβαστή.  Σο-

βαρή και πρόσχαρη με 

όλους.Δεν ξεχώριζες τους αν-

θρώπους αναλόγως  κοινωνι-

κής προέλευσης,αλλα έβαζες 

πάντα ως πρωτεύον τις αν-

θρώπινες σχέσεις,αρετές και 

αξίες.  

Είμαστε τυχεροί που υπήρ-

ξες και θα υπάρχεις το πρό-

τυπο στις ζωές μας. Υπήρξες  

πραγματική έμπνευση και η 

μαγεία της ανθρωπιάς σου 

μας έχει αγγίξει όλους! 

Σ’ ευχαριστούμε για όλα 

όσα έχεις κάνει για μας. Μας 

πρόσφερες τόσα πολλά και 

ζήτησες πολύ  λίγα. Θα δια-

φυλάξουμε σαν θησαυρό 

όλες τις ξεχωριστές στιγμές 

που περάσαμε μαζί σου. Θα 

κρατήσουμε  τα γέλια, τις 

χαρές, τις συμβουλές, όλα 

όσα μας προσέφερες.  

Θα λείψεις για όλους μας: 

στον σύζυγό σου, στις κόρες 

σου,στους γαμπρούς σου, 

στα εγγόνια σου, στον 

αδελφό και αδελφοτεχνια,στα 

εξαδελφια σου,  σε όλη την 

οικογένεια και στους φίλους  

που είναι εδώ  μαζί μας σή-

μερα. Σε αγαπάμε παντοτινά 

και δεν σε ξεχνούμε ποτέ. 

 

ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΑ ΑΠΟ-

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑ 

(ΕΞΑΛΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΕΙ-

ΠΟΥΣΑΣ) 

Είσαι ο άνθρωπος που 

όταν ακούω τη λέξη  

«δύναμη» έρχεσαι στο μυαλό  

μου πολύ  έντονα, τώρα 

πλέον. Θα είσαι πάντα μέσα 

μου, βαθιά στη μνήμη μου 

γιατί εισουν για μένα το στή-

ριγμα να αλλάξω σαν άνθρω-

πος προς το καλύτερο. Τιμή 

μου που εισουν θεία μου. 

Τιμή μου που εισουν στη ζωή 

μου. 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χα-

μόγελο σου,τη δύναμη σου, 

την ενεργητικότητα σου, την 

απέραντη αγάπη σου προς 

όλους μας. 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φυ-

σιολατρία σου, την αγάπη 

σου για τη φύση,τα δέντρα,τα 

φυτά, τα άνθη 

Είναι τώρα που θα ήθελα 

να ζω στον δικό μου, μεταφυ-

σικο κόσμο όπου θα εισουν, 

όπως μας έλεγαν όταν είμα-

σταν παιδιά, στον παράδεισο 

με δέντρα, κήπους, πεταλού-

δες,πουλιά. Και εσύ εκεί που 

σου άρεσε τοσο πολύ,στον 

δικό σου κήπο. Εκεί σου αρ-

μόζει να είσαι αγαπημένη μας 

θεία. 

Καλό παράδεισο, δασκάλα 

της ζωής και της αγάπης!

Νεκρολούλουδα για την Πόλα Τσιούπρα

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»
Επικήδειος από τη Σταυρούλα Σταυρινού κόρη της εκλιπούσας.

† 40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

Πόλας Τσιούπρα 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Κυριάκος, κόρες: Σταυρούλλα και Λουΐζα, γαμπροί: Θεόπιστος και 

Godfrey, εγγόνια: Πόλα, Στέλιος, Αλεξάντρεια και Λούης, αδελφός Κόκος, 

αδελφότεκνα: Παύλος και Μυρτώ και ξαδέλφια.
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As the current president of Lympia 

Association, I took up the post after 

Pola who had been an outstanding 

president for 26 years. Pola will al-

ways be remembered for her lasting 

contribution to Lympia Association 

and the Lympia community, not just 

here in the UK, but also in Lympia 

Cyprus, and she gave so much of 

her infectious energy, her time and 

her heart to the village she loved.  

Anyone who had the privilege to 

meet her would be quick to confirm 

that she was an amazing, intelligent, 

kind, caring, generous and under-

standing person; someone loved by 

all and whose absence will be 

deeply felt.  

For those 26 years that I was her 

vice president, I would watch Pola 

conduct meetings and learn from her 

the importance of allowing fellow 

committee members to express their 

opinions, even if you did not agree 

with them. She was a great listener, 

and this was one of her many great 

characteristics.  

She was also a brilliant organiser 

and made a huge difference to the 

smooth running of the association’s 

events and activities. As soon as the 

committee decided we would go to 

France, Pola organised it within mi-

nutes, and it was the same whe-

never we went on a coach trip – it 

was amazing to see her in action 

and always with so much enthusi-

asm. 

Pola was born in Lympia, Cyprus 

and never forgot her village. To-

gether with the Lympia community 

president in Cyprus, she worked tire-

lessly in the organisation of the Lym-

pia festivals which helped to bring 

villagers together, independent of 

politics and to unite the Lympia com-

munity around the world.  

When we put on our Christmas 

dinner & dance, you could see from 

her face how much she enjoyed 

watching the children receive their 

present from Father Christmas, and 

how proud she was that the next 

generations were retaining their link 

to our village – a cause she worked 

so hard for. She became very pop-

ular with the Lympianous of all ages 

here in the UK. She loved a good 

joke, and many a time we would 

laugh so much there would be tears 

running from our eyes.  

As a shoe repairer, I once told her 

that I liked it when it rained because 

people don’t realise that the soles of 

their shoes need repairing unless 

they have a hole in them and their 

feet get wet in the rain! She laughed 

at this, and from then onwards whe-

never she would call me at work, she 

would first ask how I was and then 

say ‘εστούπποσες πολλές τρίπες σή-

μερα!’ And we would both laugh out 

loud.   

On a personal note, I have not just 

lost a good friend but I have lost 

someone who was more like a sister 

to me. And I know that there are so 

many others in our community who 

feel this loss deeply, because that is 

who Pola was - a caring soul who 

touched people’s lives with her kind-

ness, and always left her big smile 

with them. 

On behalf of Lympia Association we 

would like to express our sincere 

condolences to Pola’s family. 

Pola Tsioupra Eulogy

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Aντώνης (Τοny) Zαμπά
(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Τύμπου)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.01.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας αδελφού, θείου, αδελφότεκνου και ξαδέλφου 

Αντώνη (Τony) Ζαμπά 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν. 

Η αδελφή του Έλλη, γαμπρός Παναγιώτης, αδελφότεκνες: Μαίρη-σύζυγός της Κώστας, 

τα παιδιά τους Σταύρος, Έλλη και Σοφία, Λίνα-σύζυγός της Τάσος, τα παιδιά τους  

Ανδρέας και Παναγής και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.01.2019, 

στην Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του 

Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex 

Way, Holloway, Islington, London N7 6RT, το 

3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γεωργίου Ασημινιού (Καλαμαρά) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγός Τζένη,παιδιά: Νικόλας και 

Ιωάννης, εγγόνια και η Εκκλησιαστική 

Επιτροπή της Κοινότητας.

Γεώργιος Ασημινιός (Καλαμαράς)

(Αίγινα)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.01.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 9μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και νύφης 

Ελένης Σούρου (Αμμόχωστο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, παιδιά: Γιώργος και Χριστάκης, εγγονός 

Georgie, κουνιάδα Δήμητρα και λοιποί συγγενέις.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.01.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο μνη-

μόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής 

Μαρίας Ηρακλή Χρήστου (Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούντη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Νίκος και Παναγιώτης, εγγόνια, αδελφή και αδελφότεκνη.

Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον σύντροφο 

Δώνη Χριστοφίνη για το θάνατο της συζύγου του Αγνής Χριστοφίνη. 

Επίσης τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν οι: Μαρούλλα Ευριπίδη, Άννη, 

Μαρία, Ειρήνη και Δώνης Χριστοφίνης.

Η «Παροικιακή» εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους των αποθανόντων. 

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και στην παρουσία εκατοντάδων αγαπη-

μένων φίλων και μαθητών του, κηδεύτηκε τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 

στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κατερίνης ο Κύπριος σκηνοθέτης 

Ανδρέας Μιχαήλ, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα της Κυριακής στο 

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο. 

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας 

(ΟΚΟΕ) αναφέρει ότι «η κυπριακή παροικία και ο κόσμος του πολιτι-

σμού στην Ελλάδα έγιναν φτωχότεροι με τον θάνατο του μεγάλου 

σκηνοθέτη και πνευματικού ανθρώπου Ανδρέα Μιχαήλ, ιδρυτή και 

Προέδρου του Συλλόγου Κυπρίων Πιερίας ‘Ο Ευαγόρας’». 

Προσθέτει ότι «ο Ανδρέας Μιχαήλ ήταν ένας καταξιωμένος σκηνοθέ-

της του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και σπου-

δαίος παιδαγωγός, αφού από το δραματικό εργαστήρι που ίδρυσε στην 

Κατερίνη, πέρασαν 1700 παιδιά, στα 22 χρόνια της λειτουργίας του». 

Ο εκλιπών «αγαπούσε με πάθος την Κύπρο, και ήταν από τα πιο δραστήρια στελέχη της 

κυπριακής παροικίας, ενώ πρωτοστάτησε στη διοργάνωση εκδηλώσεων και θεατρικών έργων για 

την Κύπρο, στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη της Ελλάδα».  «Ήταν ένα άξιο τέκνο 

της πατρίδας, αιωνία του η μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση της ΟΚΟΕ. 

Κηδεύτηκε στην Κατερίνη ο Κύπριος σκηνοθέτης Ανδρέας Μιχαήλ 
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