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«Τεκτονικές» χαρακτήρισε τις αλ-
λαγές που θα επέλθουν λόγω Bre-
xit, τόσο για την Κύπρο όσο και για 
άλλες χώρες, ο Ύπατος Αρμοστής 
Ευριπίδης Ευρυβιάδης με δηλώ-
σεις του σε κυπριακά ΜΜΕ... 

Σελ 2

Ουρές για υπηκοότητα...
Οι κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις 
τα τελευταία χρόνια, όπως κατα-
δεικνύουν και οι αριθμοί, έχουν με-
τατραπεί σε «χρυσή μπίζνα» που 
συνδέεται με συγκεκριμένα μεγάλα 
δικηγορικά γραφεία... 

Σελ 6

«Κερδοφόρο εμπόριο»
Ο Ρώσος Υπ. Εξωτερικών προ-
ειδοποίησε τον Αμερικανό ομό-
λογό του, να απέχουν από οποι-
αδήποτε ανάμιξη, συμπεριλα- 
μβανομένης της στρατιωτικής 
επέμβασης, στη Βενεζουέλα... 

Σελ 9

Η Μόσχα προειδοποιεί

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και οι ηγέτες των 27 υπολοί-
πων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδεύουν να 
παίξουν σε μια ζαριά της ύστατης στιγμής το εάν και κατά πό-
σον το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει με ή χωρίς συμ-
φωνία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg επικα-
λούμενο πηγές στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες. Την 21η 

Μαρτίου- μία εβδομάδα πριν το Brexit γίνει πραγματικότητα - 
η Μέι θα έχει την τελευταία της ευκαιρία να αποσπάσει μια κα-
θυστερημένη παραχώρηση από τους ευρωπαίους ομολόγους 
της, στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ανέφεραν οι πηγές 
αυτές στο Μπλούμπεργκ... 

Σελ 3

Κύπριος φοιτητής στο επίκεντρο διαμάχης 
για την ελευθερία λόγου στα πανεπιστήμια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (σελ 14)

σελ 10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΤΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  (σελ 5)

«Ροκανίζει» επικίνδυνα τον χρόνο η Τερέζα Μέι

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο Α.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ  (σελ 4)

«Ψάχνουν συνωμότες» για να καλύψουν τη γύμνια τους
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«Τεκτονικές» χαρακτήρισε τις αλλαγές που θα 
επέλθουν, τόσο για την Κύπρο όσο και για τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες μετά την έξοδο του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανε-
ξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα γίνει ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο 
Πρέσβης Ευριπίδης Ευρυβιάδης. 

Μιλώντας πριν από λιγες μέρες στην εκπομπή 
«Όλα στο φως» του Ράδιο Πρώτο στην Κύπρο, ο 
κος Ευρυβιάδης ανέφερε ότι οι Κύπριοι της ομογέ-
νειας προσέρχονται μαζικά στα γραφεία της Ύπατης 
Αρμοστείας, προκειμένου να εξασφαλίσουν διπλή 
υπηκοότητα και να διασφαλίσουν τα ευρωπαϊκά τους 
δικαιώματα.  

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο της «Economy 
Today» που υπογράφει ο Χρήστος Μιχάλαρος, ο 
κ. Ευρυβιάδης δήλωσε ότι: 

«Όλοι ανησυχούν για τις εξελίξεις. Έχουμε μια 
ομογένεια 300.000 κόσμου και οι περισσότεροι εξ 
αυτών είναι Βρετανοί πολίτες, έχοντες διπλή υπη-
κοότητα. Μάλιστα, εκείνοι που δεν είχαν διπλή υπη-
κοότητα τώρα κάνουν αιτήσεις να τη λάβουν, κάτι 
που φαίνεται και με τις εργασίες μας στο προξενικό 
τμήμα, όπου έχει ανέβει κατά περίπου 500%. Προ-
σπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες, αλλά 
το προσωπικό είναι λίγο. Σε κάθε περίπτωση, ο κό-
σμος δεν φαίνεται να θέλει να χάσει την ευρωπαϊκή 
του ταυτότητα και οι Κύπριοι 3ης - 4ης γενιάς οι 
οποίοι είχαν αρχίσει να ξεχνούν την Κύπρο και είχαν 
μόνο την βρετανική υπηκοότητα, τώρα έρχονται να 
πάρουν και την κυπριακή», επισήμανε προσθέτο-
ντας ότι αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση και μια 
«άλλη διάσταση» του Brexit που θα έχει άλλες επι-
πτώσεις για την συνοχή της ομογένειας. 

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι που να του γεννά ανη-
συχία για την επόμενη ημέρα, απάντησε πως το 
ίδιο το ΗΒ έχει δεσμευτεί ότι, ακόμα και σε περί-
πτωση που δεν εφαρμοστεί συμφωνία για την έξοδο, 
τα δικαιώματα των πολιτών των ευρωπαϊκών κρα-
τών θα διασφαλίζονται, ως να υπήρχε συμφωνία. 

«Αυτό σίγουρα θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2020, δεν ξέρω αν θα διαρκέσει ακόμα περισ-
σότερο», είπε. 

Όσον αφορά στο πώς επηρεάζεται ως κράτος η 
Κύπρος από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
κος Ευρυβιάδης υποστήριξε πως οτιδήποτε απο-
δυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προς 
το συμφέρον της Κύπρου. 

«Εμείς θέλουμε μια ΕΕ 
η οποία να είναι δυνατή, 
να είναι ένας κύριος παί-
κτης στην διεθνή διπλω-
ματική σκηνή και στο διε-
θνές γίγνεσθαι, διότι 
είμαστε κι εμείς μέρος 
των 27,  καθόμαστε στο 
ίδιο τραπέζι με τις άλλες 
χώρες και είμαστε μέρος 
των θεσμών», είπε. 

Πρόσθεσε δε ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο απο-
τελεί έναν από τους κυ-
ριότερους εμπορικούς και 
οικονομικούς εταίρους 
της Κύπρου, είναι ο δεύτερος εξαγωγικός προορι-
σμός για τα προϊόντα, ο πρώτος προορισμός για 
εξαγωγές υπηρεσιών, η κυριότερη πηγή ξένων επεν-
δύσεων και τουρισμού. 

Πολύ σημαντική θα είναι και η δεδομένη υποτί-
μηση της στερλίνας σε σχέση με το ευρώ, κάτι που 
θα επηρεάσει σημαντικά όλους τους εταίρους της 
χώρας την επόμενη ημέρα.  

Η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα  
Στο ίδιο μήκος κύμματος και οι δηλώσεις του 

κ. Ευρυβιάδη στο AlphaNews.live και τον δημοσιο-
γράφο Νικόλα Ζαννέττου, όπου, στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης περιγράφει την παρούσα κατάσταση πρα-
γμάτων αναφορικά με την εν εξελίξει διαδικασία του 
Brexit. Επιβεβαιώνει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρ-

χει αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρειών για μεταφορά 
της έδρας τους στην Κύπρο και καλεί τον ιδιωτικό 
τομέα να μεταφέρει στους συνεργάτες του στη Βρε-
τανία την προοπτική αυτή. Παράλληλα καλεί τους 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που εργάζονται 
ή επισκέπτονται συχνά τη Βρετανία να εκδώσουν 
διαβατήρια και δίνει χρήσιμες συμβουλές. 

Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «όντως το πολιτικό 
σκηνικό στην Βρετανία 
παραμένει ρευστό μετά 
την καταψήφιση της συμ-
φωνίας αποχώρησης 
από το Κοινοβούλιο. Η 
μόνη βεβαιότητα είναι η 
αβεβαιότητα.  Το βασικό 
δεδομένο που πρέπει να 
γνωρίζει ο κόσμος και οι 
επιχειρήσεις, είναι ότι με 
νόμο που έχει ήδη ψηφι-
σθεί από το βρετανικό 
κοινοβούλιο, η χώρα 
αποχωρεί από την Ε.Ε. 
στις 29 Μαρτίου, 11μμ το-
πική ώρα. Σε διάστημα 

μέχρι αυτή την ημερομηνία, ευελπιστούμε ότι θα 
γίνει εφικτή η έγκριση της Συμφωνίας Αποχώρησης 
που ήδη έχει συμφωνήσει η βρετανική κυβέρνηση 
με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. Αν και παίζουν και 
άλλα σενάρια, αυτή είναι η μόνη συμφωνία στο τρα-
πέζι, αφού μέσω αυτής θα διασφαλισθούν τα δι-
καιώματα των ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
ΗΒ και άπαντες θα γνωρίζουν τους όρους αποχώ-
ρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε.  Η μελλοντική 
σχέση ΗΒ και ΕΕ είναι άλλο κεφάλαιο. Αυτό το οποίο 
αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η Κυβέρνηση της Βρε-
τανίας προσπαθεί και θα συνεχίσει να το πράττει, 
να επιχειρηματολογεί υπέρ της εύτακτης αποχώρη-
σης στη βάση του περιεχομένου της συμφωνίας 
αποχώρησης». 

Ερωτηθείς σχετικά αναφέρθηκε και στις επιπτώ-

σεις που θα έχει ένα πιθανό Brexit χωρίς συμφωνία 
με την ΕΕ, στην Κύπρο. «Το hard Brexit θα έχει, 
αναπόφευκτα,  επιπτώσεις σε όλα τα κ-μ της Ε.Ε. 
Υπάρχουν π.χ. κράτη μέλη που έχουν 700 και 500 
χιλιάδες πολίτες τους εντός του ΗΒ. Υπάρχουν άλλα 
κράτη μέλη που διατηρούν εμπορική σχέση ύψους 
1 δις την εβδομάδα με το ΗΒ. Κατά συνέπεια, οι το-
μείς επηρεασμού θα είναι οριζόντιοι είτε αφορούν 
υπηρεσίες, εμπόριο, αερομεταφορές ή ακόμη και 
την συναλλαγματική ισοτιμία της στερλίνας, είπε με-
ταξύ άλλων. 

Υπενθύμισε επίσης, ότι, είτε με συμφωνία είτε χω-
ρίς συμφωνία, η Βρετανία έχει πρόθεση όπως στα-
ματήσει να αποδέχεται ταυτότητες για σκοπούς ει-
σόδου στην χώρα από τον Ιανουάριο του 2021. «Θα 
ήθελα με αυτή τη ευκαιρία να το αναφέρω αυτό και 
να προτρέψω τους Κύπριους, που είτε εργάζονται 
είτε επισκέπτονται συχνά τη Μεγάλη Βρετανία να το 
έχουν υπόψη τους, αφού θα είναι χρήσιμο να προ-
βούν σε έκδοση διαβατηρίου, αν δεν έχουν», είπε 
μεταξύ άλλων. 

Σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον εταιρειών να μετα-
φέρουν την έδρα τους στην Κύπρο εξαιτίας του Bre-
xit, απάντησε ότι υπάρχει ενδιαφέρον «που έχει φα-
νεί από τις δράσεις και αρκετές εκδηλώσεις μας στο 
Λονδίνο, π.χ επιχειρηματικό φόρουμ κ.ά. Είναι όμως 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα 
λαμβάνοντας υπόψη αρκετούς παραμέτρους. 

«Ενας επιπρόσθετος λόγος που υπάρχει ενδια-
φέρον για τομείς παροχής υπηρεσιών είναι το γεγο-
νός ότι η Κύπρος είναι και μέλος της Κοινοπολιτείας. 
Αυτό το γεγονός δίδει επιπρόσθετη αξία στον ρόλο 
που μπορεί να έχει η Κύπρος και της δημιουργεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού ως γνωστόν τα 
κράτη της Κοινοπολιτείας έχουν το ίδιο νομικό σύ-
στημα (common law) και ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο και 
κανόνες. Θα καλούσα λοιπόν όσες ιδιωτικές εταιρείες 
στην Κύπρο είναι σε επαφή με εταιρείες στο ΗΒ να 
αναδεικνύουν αυτή την προοπτική και δεδομένο.

Ουρές για διπλή υπηκοότητα στην Ύπατη Αρμοστεία
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΜΜΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΟΣΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BREXIT

Οι Έλληνες και Κύπριοι επαγγελματίες στο χρη-
ματοοικονομικό κέντρο του Σίτυ στο Λονδίνο έχουν 
μακρά παράδοση. Επομένως η σύσταση το 1994 
της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βα-
σιλείου ήταν μία φυσική εξέλιξη. Σκοπός του συνδέ-
σμου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των 
μελών και η καλύτερη δικτύωσή τους στο μεγαλύτερο 
χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης. 

Εικοσι-πέντε χρόνια μετά η Ένωση έχει τον πρώτο 
Κύπριο πρόεδρο της, τον Λούη Λοΐζου. Ανέλαβε τα 
καθήκοντα της διετούς θητείας πριν από έναν χρόνο, 
το Φεβρουάριο του 2018. «Είμαι μέλος εδώ και οκτώ 
χρόνια και ήθελα να προσφέρω. Ήταν μια μεγάλη 
ευθύνη η εκλογή μου στην προεδρία της Ένωσης 
και απαιτεί δέσμευση, αλλά ήθελα να το κάνω γιατί 
έβλεπα την ανάγκη να ενδυναμωθούν οι σχέσεις 
μεταξύ των μελών μας», λέει στο ΚΥΠΕ ο κ. Λοΐζου. 

Τα μέλη της Ένωσης αριθμούν αυτή τη στιγμή 
περί τα 300. «Είναι κατά κύριο λόγο Έλληνες που 
ήρθαν στη Βρετανία για σπουδές και έμειναν για ερ-
γασία. Μετά από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ 
αυξήθηκε και ο αριθμός των Κυπρίων μελών, κυρίως 

νεαρών», λέει ο κ. Λοΐζου, αν και σημειώνει ότι τα 
τελευταία χρόνια πολλοί από αυτούς επιλέγουν να 
συνεχίσουν την καριέρα τους στην Κύπρο, μεταφέ-
ροντας εκεί την πολύτιμη 
εμπειρία που έχουν απο-
κτήσει. 

Ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ελλήνων Τραπεζι-
τών τονίζει ότι λαμβάνεται 
πολύ σοβαρά υπόψη και 
η κοινωνική ευθύνη του 
συνδέσμου. «Θεσπίσαμε 
το Βραβείο Σπουδαστών 
της Ένωσης Τραπεζιτών 
για φοιτητές από Ελλάδα 
και Κύπρο που ενδιαφέ-
ρονται να συγγράψουν 
έκθεση ιδεών πάνω σε θέμα που άπτεται του χρη-
ματοοικονομικού τομέα. Ο νικητής λαμβάνει χρημα-
τικό βραβείο και βοήθεια στην εύρεση εργασίας και 
στη δικτύωση στον τραπεζικό τομέα του ΗΒ. «Διορ-
γανώνουμε επίσης συχνά εκδηλώσεις που αφορούν 

το ευρύ κοινό των Ελλήνων και Κυπρίων στη Βρε-
τανία. Πρόσφατα είχαμε μία ενημερωτική εκδήλωση 
στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου για το Brexit, τι 

χρειάζεται να κάνει ο κα-
θένας για να παραμείνει 
στο ΗΒ. Ήταν σε συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο». 

 Το Brexit είναι αυτή την 
περίοδο ψηλά στους 
προβληματισμούς των 
τραπεζιτών, όπως και 
των επαγγελματιών σε 
όλους τους τομείς της 
βρετανικής οικονομίας. 
«Δεν ξέρουμε ακόμα 

ποια μορφή θα πάρει. Αλλά νομίζω ότι το Λονδίνο 
θα παραμείνει ένα πολύ δυνατό χρηματοοικονομικό 
κέντρο στην Ευρώπη. Δεν είναι σε τόσο μεγάλη κλί-
μακα η μετακίνηση εταιρειών του τομέα σε άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις. Πιο ωφελημένα θα είναι μάλλον 

κέντρα όπως η Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ. Αλλά 
θα μπορούσε και η Κύπρος να ενισχυθεί σε ένα 
βαθμό εάν προσελκύσει εταιρείες που θέλουν βάση 
στην ΕΕ», παρατηρεί ο κ. Λοΐζου. 

 Παρόλα αυτά, δημιουργεί προβλήματα στον ίδιο 
και στους συναδέλφους του: «Ενδεχομένως να χρει-
αστεί η ίδρυση νέας εταιρείας με άδεια χρηματοοι-
κονομικών συμβούλων σε χώρες της ΕΕ. Κάποιες 
υπηρεσίες θα συνεχίζουμε να μπορούμε να τις προ-
σφέρουμε στην ΕΕ, άλλες όχι. Υπάρχουν συγκεκρι-
μένες ρυθμίσεις που περιορίζουν λίγο το εύρος των 
υπηρεσιών για τους εκτός ΕΕ τραπεζίτες». 

 Ως Κύπριος ο κ. Λοΐζου εμπλέκεται και σε συμ-
φωνίες και διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χω-
ρών. «Η φήμη της Κύπρου έχει βελτιωθεί πάρα 
πολύ μετά από την κρίση του 2013. Αναγνωρίζεται 
ότι έχουν ληφθεί πολλά μέτρα και ότι έχει ακολου-
θηθεί μία σωστή δημοσιονομική πολιτική και καλή 
πολιτική από τον ιδιωτικό τομέα. Ανακτά λοιπόν τη 
φήμη που πρέπει να έχει ως ένα περιφερειακό οι-
κονομικό κέντρο με προοπτική να αυξήσει την επιρ-
ροή της σε διεθνές επίπεδο», είπε μεταξύ άλλων.

Λ. Λοΐζου: «Χρηματοοικονομικό κέντρο με προοπτική η Κύπρος»
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΕ
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«Ροκανίζει» επικίνδυνα τον χρόνο η πρωθυπουργός
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΉ ΤΗΣ Η ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και οι ηγέτες των 27 υπο-
λοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδεύουν 
να παίξουν σε μια ζαριά της ύστατης στιγμής το εάν και 
κατά πόσον το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει με ή 
χωρίς συμφωνία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων 
Bloomberg επικαλούμενο πηγές στο Λονδίνο και στις Βρυ-
ξέλλες. Την 21η Μαρτίου- μία εβδομάδα πριν το Brexit 
γίνει πραγματικότητα - η Μέι θα έχει την τελευταία της ευ-
καιρία να αποσπάσει μια καθυστερημένη παραχώρηση 
από τους ευρωπαίους ομολόγους της, στη σύνοδο κορυ-
φής στις Βρυξέλλες, ανέφεραν οι πηγές αυτές στο Μπλού-
μπεργκ. Θεωρείται απίθανο η ΕΕ να κάνει υποχωρήσεις 
νωρίτερα, διότι σε αυτή την περίπτωση το ΗΒ ενδέχεται 
να προβάλλει κι άλλες αξιώσεις, σύμφωνα με μία από τις 
πηγές, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. 

Καθώς η προθεσμία θα προβάλλει πλέον μπροστά 
τους, η Μέι θα πιέσει τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων 
να εγκρίνουν την αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης, 
προτρέποντάς τα να διαλέξουν ανάμεσα στη συντεταγμένη 
αποχώρηση κι ένα πιθανόν χαοτικό Μπρέξιτ άνευ συμ-
φωνίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποχώρηση 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας ακόμη και 
και 25%, συνεχίζει το πρακτορείο. 

Μολονότι ορισμένοι υπουργοί της Μέι πιστεύουν ακρά-
δαντα ότι η επαπειλούμενη οικονομική καταστροφή θα 
ανάγκαζε τους αντιπάλους της να υποστηρίξουν το δικό 
της σχέδιο, άλλα κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες 
των Συντηρητικών χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της πολύ 
ριψοκίνδυνη και θεωρούν πως πρέπει να σταματήσει. 

Ο Κιθ Σίμσον, βουλευτής των Τόρις συνήθως πιστός 
στην κομματική γραμμή, τόνισε στο Μπλούμπεργκ ότι η 
Μέι χρησιμοποιεί μια επικίνδυνη τακτική καθυστέρησης 
και προειδοποίησε ότι δεν προτίθεται αποδεχθεί επ' ουδενί 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία.  

Παραιτείται η Μέι ;  
Το καλοκαίρι ετοιμάζει την παραίτησή της η Τερέζα Μέι, 

σύμφωνα με υπουργούς της κυβέρνησης της Βρετανίας. 
Οι ίδιοι θεωρούν πως η πρωθυπουργός του Συντηρητι-

κού Κόμματος, προετοιμάζεται να παραιτηθεί το καλοκαίρι, 
ώστε να επηρεάσει το ποιος θα τη διαδεχθεί. 

Αυτά αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «The 
Sun», προσθέτοντας πως σκοπός της Μέι είναι να εμπο-
δίσει τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρώην υπουργό Εξωτερι-
κών της κυβέρνησής της, να αναδειχθεί επικεφαλής των 

Τόρις και πρωθυπουργός. 
Για την ώρα πάντως, ο εκπρόσωπος της Μέι, σχολιάζο-

ντας την απάντηση της Τ. Μέι στην επιστολή του ηγέτη 
του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, με την οποία 
την καλεί να εκπληρώσει πέντε αιτήματα για να λάβει την 
υποστήριξη του κόμματος στη συμφωνία για το Brexit, ξε-
καθάρισε ότι η βρετανίδα πρωθυπουργός έχει αποκλείσει 

το βασικότερο από τα αιτήματα, που αφορά την τελωνειακή 
ένωση της Βρετανίας με την ΕΕ. 

«Είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό. Δεν εξετάζουμε τις 
προτάσεις του Τζ. Κόρμπιν για τελωνειακή ένωση, δεν 
εξετάζουμε καμία πρόταση παραμονής σε τελωνειακή 
ένωση. Πρέπει να έχουμε την δική μας ανεξάρτητη εμπο-
ρική πολιτική» δήλωσε ο εκπρόσωπος. 

Στο μεταξύ, βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος, που 
υποστηρίζουν τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος, 
απέστειλαν δική τους επιστολή στην βρετανίδα πρωθυ-
πουργό, με την οποία ζητούν να έχουν επείγουσα συνά-
ντηση για την αναβολή της προγραμματισμένης ημερο-
μηνίας αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ. 

«Προτρέπουμε εσάς και την κυβέρνηση να έχουμε λίγο 
χρόνο για να εξετάσουμε κατά πόσο η προτεινόμενη συμ-
φωνία ή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της, είναι προς τα 
συμφέροντά μας» γράφουν στην ανακοίνωση και επιση-
μαίνουν ότι ο φόβος της καθυστέρησης δεν πρέπει να 
μας κρατάει στο περιθώριο και η χώρα τελικά να αποχω-
ρήσει με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. «Πρέπει να 

έχουμε περισσότερο χρόνο για να λύσουμε το αδιέξοδο» 
αναφέρεται. Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων, ο 
βουλευτής και πρόεδρος της ομάδας «Right to Vote», Φί-
λιπ Λι, και ο βουλευτής Ντόμινικ Γκριβ.  

Συμφωνία Ελβετίας-Βρετανίας για συνέχιση της 
υπάρχουσας εμπορικής σχέσης και μετά το Brexit  
Η Βρετανία υπέγραψε συμφωνία συνέχισης των εμπο-

ρικών σχέσεων με την Ελβετία, που διασφαλίζει ότι οι επι-
χειρήσεις των δύο χωρών μπορούν να συνεχίσουν τις 
ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές όταν το Ηνωμένο Βασί-
λειο αποχωρήσει από την ΕΕ, στις 29 Μαρτίου, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου της 
Βρετανίας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ των δύο χωρών κατά το 2018 ανήλθαν σε πάνω 
από 30 δισεκατομμύρια λίρες. 

Η Βρετανία επιδιώκει να υπογράψει περίπου 40 συμ-
φωνίες ελεύθερου εμπορίου, με περισσότερες από 70 χώ-
ρες, αλλά μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί μόνο τέσσερις 
συμφωνίες συνέχισης των ελεύθερων εμπορικών σχέσεων 
με την Ελβετία, την Χιλή, τα νησιά Φερόε και την Νότια 
Αφρική. Συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης - όταν ένα 
προϊόν πωλείται νόμιμα στη μία χώρα, μπορεί το ίδιο να 
ισχύει και για την άλλη - έχουν υπογραφεί με την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας 
Γκάβιν Ουίλιαμσον ανακοίνωσε τη δημιουργία «σμηνών 
από drones», στο πλαίσιο ενός σχεδίου που στοχεύει στην 
ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας μετά 
το Brexit. 

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στο Λον-
δίνο, ενώπιον του think tank RoyalUnited Services Institute 
(RUSI), ο Γκάβιν Ουίλιαμσον επισήμανε ότι η αποχώρηση 
της Βρετανίας από την ΕΕ προσφέρει στη χώρα «την κα-
λύτερη ευκαιρία εδώ και 50 χρόνια ώστε να επαναπροσ-
διορίσει τον ρόλο της» στη διεθνή σκηνή. 

«Πρέπει να γίνουμε το έθνος προς το οποίο οι λαοί θα 
στρέφονται όταν ο κόσμος έχει ανάγκη από ηγεσία» υπο-
στήριξε ο Ουίλιαμσον. 

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ένα σχέδιο 
επενδύσεων ύψους 7 εκατομμυρίων λιρών (8 εκατομμυ-
ρίων ευρώ) στα drones, με στόχο τη δημιουργία σμηνών 
«ικανών να ξεγελούν και να παρακάμπτουν την εχθρική 
αντιαεροπορική άμυνα».

Η εταιρία Ford Motor προ-
ειδοποίησε τη Βρετανίδα 
πρωθυπουργό Τερέζα Μέι 
κατά τη διάρκεια τηλεδιά-
σκεψης ότι ίσως αναγκαστεί 
να μεταφέρει μέρος της πα-
ραγωγής της εκτός Βρετα-
νίας εξαιτίας του Brexit, σύμ-
φωνα με πηγή που 
παρακολούθησε την τηλε-
φωνική επικοινωνία. 

Η εταιρία Ford δήλωσε 
στη Μέι ότι ίσως αναγκαστεί 
να χρησιμοποιήσει εναλλα-
κτικά σημεία εκτός Βρετα-
νίας, δήλωσε η πηγή που 
θέλησε να διατηρήσει την 
ανωνυμία της. Η εφημερίδα 
Times ανέφερε νωρίτερα ότι 
η Ford δήλωσε στη Μέι ότι 
εντείνει την προετοιμασία 
για να μεταφέρει την παρα-
γωγή εκτός Βρετανίας. 

Η Ford, που έχει δύο ερ-
γοστάσια κινητήρων στη 
Βρετανία, ανακοίνωσε τον 
περασμένο μήνα ότι θα βρε-
θεί αντιμέτωπη με επιβά-
ρυνση ύψους έως 1 δισεκ. 
δολαρίων στην περίπτωση 
που η Βρετανία αποχωρή-
σει από την ΕΕ χωρίς μια 
συμφωνία.

Η Ford Motor δήλωσε στη 
Μέι ότι ίσως μεταφέρει 

δραστηριότητες της 
εκτός Βρετανίας

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

"Μυστικό σχέδιο για το Brexit"  
Μια συνομιλία που άκουσε σε μπαρ ξενοδοχείου 

των Βρυξελλών ένας δημοσιογράφος ειδήσεων στο 
βρετανικό κανάλι ITV και στην οποία συνομιλία ήταν 
ο κύριος διαπραγματευτής της Βρετανίας για το 
Brexit, ο Olly Robbins, καλύφθηκε ευρέως από τον 
Τύπο και ήταν το κύριο θέμα στην Daily Express 
(13/02). Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Robbins είπε 
στους συναδέλφους του ότι οι βρετανοί βουλευτές 
τελικά θα υποχρεωθούν να επιλέξουν μεταξύ μιας 
αναθεωρημένης συμφωνίας ή μιας "μακράς καθυ-
στέρησης" όσον αφορά την έξοδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ ενώ στην πραγματικότητα 
έχει αποκλείσει ένα σενάριο χωρίς συμφωνία. 

Ο Guardian έγραψε ότι ο κ. Robbins μπορεί στη 
συνομιλία του στις Βρυξέλλες να έχει αποκαλύψει 
τυχαία την αιχμή του δόρατος της στρατηγικής που 

ακολουθεί η Τερέζα Μέι όσον αφορά την απόσυρση 
της Βρετανίας από την ΕΕ: "Αποδεχθείτε τη στρα-
τηγική μου ή διακινδυνεύσετε το Brexit να καθυστε-
ρήσει πολύ" , είναι το μήνυμα της πρωθυπουργού. 

Ο ιστότοπος της Huffpost αναφέρει ότι οι παρα-
τηρήσεις του Olly Robbins έχουν σοβαρά υπόψη 
από τους Brexiteers στο Συντηρητικό κόμμα που 
τονίζουν ότι - "οι σύμβουλοι συμβουλεύουν και οι 
υπουργοί αποφασίζουν".  

To ενδεχόμενο να μην υπάρξει 
συμφωνία αφήνει ανοικτό η Μέι  

Σύμφωνα με τον Guardian (12/02) η Τερέζα Μέι 
θα επιδιώξει να πείσει τη Βουλή των Κοινοτήτων να 
της δώσει δύο "εβδομάδες χάριτος" για να προωθή-
σει τις αλλαγές που θέλει στη συμφωνία Brexit , μο-
λονότι η ΕΕ αρνείται να ενδώσει στις απαιτήσεις της 

βρετανικής κυβέρνησης. Η εφημερίδα σημειώνει ότι 
η Βρετανίδα πρωθυπουργός είναι απίθανο να ση-
ματοδοτήσει οποιαδήποτε μετατόπιση προς μια στε-
νότερη μελλοντική σχέση με την ΕΕ όταν η κ. Μέι 
θα απευθυνθεί αργότερα σήμερα στους βουλευτές. 

Στενός συνεργάτης της Τερέζα Μέι , που προτί-
μησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε 
στους Financial Times «Στις Βρυξέλλες είχαμε μια 
σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους όπου μας 
είπαν ότι ουσιαστικά δεν ήταν έτοιμοι να ικανοποι-
ήσουν τα αιτήματά μας». 

Η Huffpost ισχυρίζεται ότι μια μη- συμφωνία 
Brexit είναι πλέον η - "κυρίαρχη πρόθεση" - της κ. 
Μέι στην προσπάθειά της να διασώσει το κόμμα 
της και τον εαυτό της, εφόσον δεν θα είναι σε θέση 
να πετύχει το διαζύγιο με την ΕΕ - "κοινή συναινέσει". 
Η εφημερίδα γράφει ότι ορισμένοι που γνωρίζουν 

καλά την Βρετανίδα πρωθυπουργό επισημαίνουν 
ότι τώρα - "σκέφτεται το αδιανόητο" - αφού αποφά-
σισε τις τελευταίες εβδομάδες ότι - "το άλμα από το 
βράχο μπορεί με κάποιο τρόπο να καταλήξει σε μια 
μαλακότερη προσγείωση από ό, τι αναμενόταν". 

Η Sun αναφέρει ότι υπουργοί της κυβέρνησης 
εκτιμούν ότι η κ. Μέι προετοιμάζεται να παραιτηθεί 
από την πρωθυπουργία το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε 
να μπορέσει να επηρεάσει την επιλογή του/της δια-
δόχου της στην ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος. 
Σύμφωνα με τη Sun αυτό υπαινίχθηκε η ίδια η κ. 
Μέι σε δύο τουλάχιστον ανώτερα στελέχη της κυ-
βέρνησης , μεταξύ των οποίων είναι και ο υπουργός 
Διεθνούς Εμπορίου Λίαμ Φοξ. Η εφημερίδα εκτιμά 
ότι το σχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια προ-
σπάθεια να παρεμποδιστεί ο πρώην υπουργός των 
Εξωτερικών Μπ.Τζόνσον να γίνει πρωθυπουργός.
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ειδήσεις σε 2’

«Πρέπει να ευχαριστή-
σουμε τον Ε/κ ηγέτη, Νίκο 
Αναστασιάδη που αντί να το 
κρύψει με τις δηλώσεις του για 
την πολιτική ισότητα έχει ανοι-
κτά δείξει ότι η ε/κ πλευρά δεν 
έχει αφομοιώσει την πιο βα-
σική παράμετρο ενός ομο-
σπονδιακού συνεταιρισμού, 
ανέφερε ο Κουντρέτ Οζερσάι, 
υποστηρίζοντας ότι πρέπει να 
είμαστε πραγματιστές, «δεν 
υπάρχουν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για ομοσπον-
διακή συνεργασία». 

«Αυτοί που παρά το ότι 
γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για έναν ομοσπονδιακό συνε-
ταιρισμό, επιμένουν σε αυτόν, 
βοηθούν έτσι το υφιστάμενο 
καθεστώς», συμπλήρωσε.

Αδήριτη ανάγκη αποτελεί η 
επανέναρξη των συνομιλιών 
στο Κυπριακό, τόνισε μιλώ-
ντας στον ΑΣΤΡΑ το μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ 
Τουμάζος Τσελεπής. 

Εξήγησε ότι δεν οδηγεί που-
θενά το να προβάλλει η κάθε 
πλευρά μια από τις έξι παρα-
μέτρους που προνοεί το πλαί-
σιο Γκουτέρες, καθώς ο Γ.Γ. 
έχει ξεκαθαρίσει ότι για να 
προχωρήσει η διαδικασία πρέ-
πει να γίνουν όλα τα σημεία 
του πλαισίου αποδεκτά. 

Αν δεν επιλυθεί το θέμα της 
Ασφάλειας δεν μπορεί να επι-
λυθεί και το θέμα της Πολιτικής 
Ισότητας και αντίστροφά, τό-
νισε χαρακτηριστικά. 

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι ένα 
είναι το έγγραφο του Γ.Γ. και 
ότι ο ίδιος έκανε σαφές ότι 
αυτό είναι που κατατέθηκε στις 
30 Ιουνίου, και με βάση αυτό 
έδωσε και ο κ. Γκουτέρες επε-
ξηγήσεις που αφορούν την κα-
τάργηση των επεμβατικών δι-
καιωμάτων και των εγγυ- 
ήσεων και την κατάργηση των 
στρατευμάτων με μόνο να εκ-
κρεμούν κάποιοι μικροί αριθ-
μοί από τις δυο δυνάμεις. Δεν 
έχει νόημα και περιεχόμενο η 
συζήτηση που γίνεται πάνω 
σε αυτό, τόνισε και πρόσθεσε 
ότι στέλνεται το μήνυμα ότι γυ-
ρεύουμε αφορμές για να μην 
επαναρχίσει ο διάλογος.

«Η κυβέρνηση ψάχνει 
αφορμές να μην 

επαναρχίσει ο διάλογος»

«Ψάχνουν συνωμότες για να καλύψουν τη γύμνια τους»
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Γ
ια προσπάθεια υποτίμησης της νοη-
μοσύνης του λαού έκανε λόγο ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, αναφε-

ρόμενος στις δηλώσεις του Προέδρου της 
ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, σε σχέση με 
την απουσία πρακτικών από το Κραν Μο-
ντανά. 

Ερωτηθείς σχετικά κατά την επίσκεψή 
του στην Πύλα μαζί με υποψήφιους ευρω-
βουλευτές του κόμματός του, ο Αντρος Κυ-
πριανού είπε ότι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ 
έδωσε περίπου την εικόνα ότι υπήρξε μια 
συνωμοσία από το σύνολο της Γραμμα-
τείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμ-
βανομένου και του ίδιου του Γενικού Γραμ-
ματέα, για να εξαφανιστούν δήθεν έγγραφα 
τα οποία περιελάμβαναν θέσεις υποστηρι-
κτικές προς τις θέσεις της πλευράς μας. 

Το ΑΚΕΛ, είπε, είχε ξεκαθαρίσει από την 
αρχή ότι ένα έγγραφο υπήρχε σε σχέση 
με το πλαίσιο Γκουτέρες, αυτό της 30ής 
Ιουνίου, το οποίο περιλαμβάνεται και στις 
εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα. Τώρα, 
πρόσθεσε, που καταρρέει η επιχειρηματο-
λογία της κυβέρνησης, επιχειρείται να εξευ-
ρεθούν συνωμότες και συνωμοσίες για να 
καλύψουν τη γύμνια των επιχειρημάτων 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη και του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού. 

Έστειλε το μήνυμα πως αν πραγματικά 
επιθυμούμε να εξυπηρετήσουμε τα συμ-
φέροντα της Κύπρου και του κυπριακού 

λαού, πρέπει να εργαστούμε για να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επι-

τρέψουν επανένωση της πατρίδας μας. 
Επίσης, σε σχέση με τη συνεδρίαση του 

Εθνικού Συμβουλίου ο Α. Κυπριανού εξέ-
φρασε τη «λύπη» του «για όλα όσα βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση 
με τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβου-
λίου» και εξήγησε πως «άλλη ήταν η εικόνα 
που ανέφερε ο Νίκος Αναστασιάδης ανα-
φορικά με τη συνάντηση του Έλληνα Πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Τούρκου 
Προέδρου και άλλη εικόνα επιχειρείται να 
καλλιεργηθεί και από Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης, αλλά κυρίως από πολιτικά πρό-

σωπα, τα οποία συμμετείχαν σ’ αυτή τη 
συνεδρία και γνωρίζουν πολύ καλά ότι δια-

φορετικά λέχθηκαν τα πράγματα». 
Όπως είπε ο κ. Κυπριανού, «το ΑΚΕΛ 

θα συνεχίσει να ενημερώνει αντικειμενικά 
και σωστά τον κυπριακό λαό, γιατί ενδια-
φέρεται για την επανένωση της Κύπρου». 

 
Απάντηση και στον Ακκιντζί 

 
Εν τω μεταξύ, ερωτηθείς μετά από συ-

νάντηση με τις πρυτανικές Αρχές του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, για τον τρόπο αντί-
δρασης της πλευράς μας στη δήλωση του 
Τ/κ ηγέτη σε κυριακάτικη εφημερίδα ότι 
προϋπόθεση για συζήτηση των κεφαλαίων 

ασφάλειας και εγγυήσεων είναι πρώτα η 
συμφωνία επί της πολιτικής ισότητας, ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ είπε ότι σε αυτή την τοποθέτηση 
απαντούμε με «την πρόταση του ΓΓ του 
ΟΗΕ, με την πακετοποίηση δηλαδή των 
έξι κεφαλαίων» που δεν επιτρέπει σε κα-
νένα να προτάξει οτιδήποτε. 

Πρόσθεσε ότι «και τα έξι κεφάλαια (ΕΕ, 
οικονομία, διακυβέρνηση, περιουσιακό, 
εδαφικό, ασφάλεια) θα συζητηθούν ταυτό-
χρονα και ως εκ τούτου ούτε η πολιτική 
ισότητα θα προταχθεί ούτε τίποτα άλλο». 

Εξήγησε ότι «στο ένα τραπέζι θα συζητι-
ούνται τα θέματα της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων και στο άλλο τραπέζι τα θέματα 
της εσωτερικής πτυχής επομένως ούτε ο 
κ. Ακιντζί νομιμοποιείται να προτάξει το 
θέμα της πολιτικής ισότητας ούτε ο οποι-
οσδήποτε μπορεί να προτάξει το οποι-
οδήποτε άλλο κεφάλαιο νοουμένου βε-
βαίως ότι θα επαναρχίσουν οι διαπρα- 
γματεύσεις».  

Καταλήγοντας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι 
«από τη στιγμή που από το 1974 ξεκαθα-
ρίσαμε όλοι μας - και δεν το αμφισβητεί κα-
νένας μας -  ότι το Κυπριακό μπορεί να λυ-
θεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και, αν 
πραγματικά θέλουμε να το λύσουμε, τότε 
πρέπει να επαναρχίσουν οι διαπραγμα-
τεύσεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

«Λέει ψέματα ο Πρόεδρος – Ιδού οι αποδείξεις»
Υπενθυμίζοντας μερικές από τις δηλώσεις του κ. Ανα-

στασιάδη «που επιβεβαιώνουν ότι για μια ακόμη φορά 
λένε ψέματα στον κυπριακό λαό, τα οποία ψέματα μόνον 
απαρατήρητα δεν περνούν από τη διεθνή κοινότητα», ο 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λου-
καϊδης, υπογράμμισε ότι ο κ. Αναστασιάδης εδώ και καιρό 
άλλα λέει, άλλα εννοεί και άλλα κάνει. 

«Ο κ. Προδρόμου απαντώντας στο ΑΚΕΛ επέμεινε 
στον ισχυρισμό ότι ο κ. Αναστασιάδης δεν απέσυρε τις 
προτάσεις που κατέθεσε στο Κράν Μοντάνα. Κατηγόρησε 
μάλιστα το ΑΚΕΛ ότι αντί να επικεντρώνεται στο στόχο 
της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων προτιμά την 
κριτική στον κ. Αναστασιάδη. Επισυνάπτουμε μερικές 
από τις δηλώσεις του ΠτΔ που επιβεβαιώνουν ότι για μια 
ακόμη φορά λένε ψέματα στον κυπριακό λαό. 

Με τόσες παλινωδίες, μεταμορφώσεις και ψέματα, δεν 
είναι καθόλου τυχαίο που υποπίπτει σε τόσο κραυγαλέες 
αντιφάσεις. Όπως καθόλου τυχαίο δεν είναι, που με τρα-
γικούς χειρισμούς του δεν κατάφερε ούτε να αξιοποιήσει 
την ιστορική ευκαιρία για να απαλλαγούμε από εγγυήσεις, 
επεμβατικά δικαιώματα και κατοχικά στρατεύματα, ούτε 
τουλάχιστον να εκθέσει την Τουρκία. Η οποία εγκωμιάζεται 
και από πάνω από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ και την Ε. Επιτροπή. 
Χωρίς καμία αντίδραση της δικής μας πλευράς. 

Επειδή ο κ. Αναστασιάδης, δυστυχώς, συνεχίζει να 
βαδίζει στον ίδιο επικίνδυνο δρόμο, το ΑΚΕΛ δεν έχει 
απλώς το δικαίωμα αλλά έχει την υποχρέωση να προ-
ειδοποιεί ότι οι χειρισμοί του, με μαθηματική ακρίβεια θα 
μας φέρουν αντιμέτωπους με εθνικά τσουνάμια. 

Και παρέθεσε αυτούσεις τις δηλώσεις του ΠτΔ: 

 
Δηλώσεις Νίκου Αναστασιάδη ότι απέσυρε 

τις προτάσεις του - Διάσκεψη Τύπου ΠτΔ μετά το 
Κρανς Μοντανά στις 10 Ιουλίου 2017  

«όσες προτάσεις κατατέθηκαν από την ε/κ πλευρά την 
5η Ιουλίου, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Κύπρο 
αποσύρθηκαν λόγω της μη ικανοποίησης των αξιώσεων 
που εθέσαμε»…«αυτές οι προτάσεις ήταν άρρηκτα συν-
δεδεμένες με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ΓΓ. Όπως 
υποβλήθηκαν, έτσι και αποσύρθηκαν».  

Συνέντευξη ΠτΔ στην εφημερίδα «Καθημερινή» 
στις 15 Ιουλίου 2017  

«Θέλω να είμαι σαφής. Μετά την αποτυχία κατά το 

δείπνο είπα ότι αποσύρονται.» 

Συνέντευξη ΠτΔ στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 

στις 5 Νοεμβρίου 2017  

Ερώτηση: Αυτά τα οποία παρουσιάσατε, υποβάλατε 

ως θέσεις, στο Κραν Μοντάνα, σας δεσμεύουν; 

ΠτΔ: «Δεν με δεσμεύουν ποσώς και έχω πει και στο 

Κραν Μοντάνα. Με το που τέλειωσε είπα αποσύρω το 

έγγραφο, ενώ αυτό ήταν ξεκάθαρο και όταν υπέβαλλα 

τις προτάσεις μου».  

Συνέντευξη ΠτΔ στην εκπομπή VOTE του TVONE 

στις 23 Γενάρη 2018  

«οι προτάσεις αυτές, αποσύρονται εάν δεν γίνουν απο-

δεκτές οι προϋποθέσεις που τόσο εγώ, όσο και ο ΓΓ του 

ΟΗΕ έχει θέσει αναφορικά με την ασφάλεια, την κατάρ-

γηση εγγυήσεων, επεμβατικών δικαιωμάτων και από-

συρση του Τουρκικού στρατού».  

Δήλωση ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη 

την 1 Φεβρουαρίου 2018  

«Δημιουργεί ερωτηματικά ο χρόνος που επέλεξε ο κ. 

Ακιντζί να κάνει μια τέτοια δήλωση και μάλιστα δικαιολο-

γώντας την ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέσυρε 

τις προτάσεις στο Κραν Μοντανά, κάτι που είναι γνωστό 

σε όλους, και στον κ. Ακιντζί, και καταγράφεται στα σχετικά 

έγγραφα από τις 7 Ιουλίου, 2017 δηλαδή τη μέρα που 

ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες στο Κραν Μοντανά».

«Επιμονή σε ομοσπονδία 
σημαίνει εξυπηρέτηση 

του στάτους κβο»



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

Τη στήριξή του στην πρόταση του Προέδρου Αναστα-
σιάδη για αποκέντρωση εξουσιών επανέλαβε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, σε δικοινοτική συζήτηση 
που διοργάνωσε την Τρίτη η Δικοινοτική Πρωτοβουλία 
Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος, ενώ ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δι-
ευκρινίσει ποιες εξουσίες και αρμοδιότητες από την κε-
ντρική κυβέρνηση θα μεταφερθούν στις συνιστώσες πο-
λιτείες, λέγοντας πως το κόμμα του δεν αντιτίθεται στο 
ενδεχόμενο αποκεντρωμένης ομοσπονδίας από θέση αρ-
χής. 

Στη συζήτηση με τίτλο «Επανένωση μέσω της ομο-
σπονδίας – επανα-οικοδομώντας ένα ειρηνικό μέλλον για 
την Κύπρο», κύριοι ομιλητές ήταν, επίσης, οι ηγέτες των 
τουρκοκυπριακών κομμάτων CTP και TDP. Οι τέσσερις 
πολιτικοί ηγέτες εξέφρασαν τη θέση τους υπέρ της λύσης 
του Κυπριακού σε ομοσπονδιακή βάση.  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεο-
φύτου αναγνώρισε ότι χωρίς την πολιτική ισότητα και την 
αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων δεν μπο-
ρεί να βρεθεί λύση, γί αυτό, είπε, στηρίζει την πρόταση 
του Προέδρου Αναστασιάδη για αποκέντρωση εξουσιών, 
με την κεντρική κυβέρνηση να διατηρεί όσες χρειάζεται 
εξουσίες που να διασφαλίζουν τη μία κρατική οντότητα. 
«Για μένα μια ισχυρή ομοσπονδία είναι αυτή που διασφα-
λίζει τη μία διεθνή προσωπικότητα, τη μία κυριαρχία, τη 
μία ιθαγένεια, τη μία οικονομία, το ένα νόμισμα, τις τέσσερις 
βασικές ελευθερίας, τη μία ΑΟΖ και τον ένα και μοναδικό 
εναέριο χώρο, είναι αυτά τα συστατικά που διασφαλίζουν 
την οντότητα μιας κυριαρχίας και μιας διεθνούς προσω-
πικότητας. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα συζητήσουμε 
και γιατί να μην αποδοθούν στις συνιστώσες πολιτείες 
μειώνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες είτε αδιεξόδων είτε 
προβλημάτων στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης», 
είπε.  

Απαντώντας σε ερώτηση, τόνισε ότι η αναφορά στην 
αποκεντρωμένη ομοσπονδία δεν περιλαμβάνει τους φυ-
σικούς πόρους, σημειώνοντας πως η μία ΑΟΖ είναι ανα-
πόσπαστο μέρος ενός κυρίαρχου κράτους και «δεν θα 
δεχτώ τη μοιρασιά αποκλειστικής ζώνης διότι αναγνωρίζω 
μέσω αυτής και δύο κυρίαρχες οντότητες». Σε ό,τι αφορά 
το Ταμείο Υδρογονανθράκων είπε πως δεν υπάρχει ανα-
φορά σε Τουρκοκύπριους, αλλά ούτε και σε Ελληνοκύ-
πριους, ούτε σε Μαρωνίτες, Λατίνους ή Αρμενίους, αλλά 
διασφαλίζει ότι τα έσοδα από το φυσικό αέριο είναι για τις 
μελλούμενες γενιές των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκο-
κυπρίων.  

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι θεωρεί «πολύ σοφό» 
το πλαίσιο Γκουτέρες, γιατί έβαλε μέσα στο ίδιο καλάθι 
πολύ συνοπτικά τις έγνοιες και των δύο κοινοτήτων αλλη-
λένδετες και αντιμετώπισε τις ανησυχίες των Ελληνοκυ-
πρίων για τα θέματα ασφάλειας και εκείνες των Τουρκο-
κυπρίων όσον αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή. 

 Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προειδοποίησε ότι η επιδίωξη 
από οποιαδήποτε κοινότητα της ιδανικής λύσης οδηγεί 
στη χειρότερη λύση. «Η επιδίωξη του ιδανικού και του ιδε-
ατού χειροτερεύει μέρα με τη μέρα ακόμα και το εφικτό. 
Είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία το πιο τέλειο μο-
ντέλο; Φυσικά δεν είναι, αλλά είναι καλύτερο από οποι-
αδήποτε άλλη επιλογή είτε των δύο κρατών είτε της συ-
νομοσπονδίας», σημείωσε.  

Ο κ. Νεοφύτου είπε ότι «ζουν σε μια ουτοπία» όσοι 
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα ελπίζουν ότι αν φύγει η 
ΔΔΟ από το τραπέζι θα επανέλθει το κράτος του ΄60 με 

τη διοίκηση του ΄64 αλλά και όσοι στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα θεωρούν ότι αν φύγει η ΔΔΟ από το τραπέζι θα 
υπάρξουν δύο αναγνωρισμένα κράτη. «Ούτε το ένα μπο-
ρεί να συμβεί ούτε το άλλο, μόνο δεινά περισσότερα θα 
ζούμε το σύνολο του λαού μας», είπε.  

Τόνισε επίσης ότι με τη λύση του Κυπριακού, ολόκληρος 
ο κυπριακός λαός και η επικράτεια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας θα είναι μέλος της ΕΕ και άρα εγγυήσεις όπως 
αυτές του ΄60 δεν έχουν θέση στη σημερινή εποχή και 
μπορούν κάλλιστα να αντικατασταθούν από ένα μηχανι-
σμό παρακολούθησης και επίβλεψης της λύσης κάτω από 
την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών.    

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είπε ότι το κόμμά 
του δεν είναι ενάντια στο ενδεχόμενο της αποκεντρωμένης 
ομοσπονδίας από θέση αρχής. «Αυτό το θέμα το είχαμε 
συμφωνήσει, δηλαδή το θέμα των εξουσιών και των αρ-
μοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης και των συνιστω-

σών οντοτήτων» ανέφερε, προσθέτοντας πως «το ερώ-
τημα είναι ποιες εξουσίες και αρμοδιότητες από την 
κεντρική κυβέρνηση θα μεταφερθούν στις συνιστώσες 
πολιτείες». Το ΑΚΕΛ, είπε, δεν αντιτάσσεται στην αποκε-
ντρωμένη ομοσπονδία, ανέφερε όμως ότι ο Πρόεδρος 
κατέθεσε την πρόταση δίχως να γνωρίζει ποιο περιεχόμενο 
θα της προσδώσει. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να διαμορ-
φώσει το περιεχόμενο αυτού που ονομάζει αποκεντρω-
μένη ομοσπονδία, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα προ-
τείνει και είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε, 
συμπλήρωσε.   

Ο Άντρος Κυπριανού προειδοποίησε στην ομιλία του 
ότι αν εγκαταλείψουμε την ομοσπονδία η μεν πλειοψηφία 
των ελληνοκυπριακών κομμάτων θα μιλά για ενιαίο κρά-
τος, η δε πλειοψηφία των τουρκοκυπριακών κομμάτων 
θα μιλά για δύο κράτη και θα ανοίξει ο δρόμος για τη διχο-
τόμηση και υπέδειξε ότι η διχοτόμηση μπορεί να έρθει είτε 
αφήνοντας τον χρόνο να περνά χωρίς ουσιαστικές δια-
πραγματεύσεις, είτε θέτοντας την επίσημα στο τραπέζι.  

Είπε πως στο Κραν Μοντανά χάθηκε μια ιστορική ευ-
καιρία για τη λύση του Κυπριακού, υπενθυμίζοντας ότι το 
ΑΚΕΛ άσκησε έντονη κριτική στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για τη στάση του εκεί. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, απαντώντας 
σε ερώτηση στο πλαίσιο της συζήτησης, έκανε λόγο για 
«έντονο καυγά» του ιδίου με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
μετά από τον οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέθεσε 
προτάσεις στο Κραν Μοντανά, επί του πλαισίου Γκουτέ-
ρες.  

Όπως ανέφερε, η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ μετά τις αρνητικές εξελίξεις στην Ελβετία απάλλαξε 
την Τουρκία από κάθε ευθύνη και επέρριψε εξίσου ευθύνες 

για έλλειψη πολιτικής βούλησης στους ώμους των ηγετών 
των δύο κοινοτήτων.  

Συνέχισε λέγοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
στην Έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του Σε-
πτεμβρίου 2017 δείχνει το δρόμο για να επιτευχθεί η επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη λύση του 
Κυπριακού. «Ζητά από τους δύο ηγέτες να αποφασίσουν 
από κοινού ότι θα προχωρήσουν με την απαραίτητη πο-
λιτική βούληση σε μια διαδικασία που να έχει νόημα. Δε 
μένει σε αυτή τη γενική τοποθέτηση αλλά καθορίζει και τι 
σημαίνει διαδικασία που να έχει νόημα: Να συνεχιστεί η 
προσπάθεια από εκεί που έμεινε στο Κρανς Μοντανά. 
Στο ουσιαστικό της μέρος να βασιστεί στις μέχρι στιγμής 
συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια, στο 
πλαίσιο Γκουτέρες και στον μηχανισμό εφαρμογής της 
λύσης. Στο δε διαδικαστικό μέρος, να γίνει πακετοποιημένη 
διαπραγμάτευση των έξι βασικών θεμάτων που εκκρε-

μούν, τα οποία και καθορίζει: Ασφάλεια και εγγυήσεις (στο 
τραπέζι της διάσκεψης), εδαφικό, περιουσιακό, αποτελε-
σματική συμμετοχή στα όργανα και αποφάσεις σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο, ισότιμη μεταχείριση Ελλήνων και 
Τούρκων πολιτών, δηλαδή, στο δεύτερο τραπέζι, της δια-
πραγμάτευσης μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων», 
εξήγησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.  

Εξέφρασε τη συμφωνία του κόμματός του με την πιο 
πάνω προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι στο σημείο που 
έχουμε φτάσει, αυτή είναι η ενδεδειγμένη πορεία για να 
φθάσουμε σε αίσιο τέλος.  

Ο Άντρος Κυπριανού είπε πως το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι την 
κύρια ευθύνη για τη μη λύση του Κυπριακού την έχει η 
Τουρκία και πρόσθεσε ότι η κριτική του κόμματος στον κ. 
Αναστασιάδη επικεντρώνεται πέραν από τις παλινωδίες 
και τις αντιφάσεις, σε κάτι πιο σημαντικό, στην έλλειψη 
οράματος.  

Εξέφρασε ανησυχία για τις δηλώσεις του Προέδρου 
για τον αγωγό Eastmed, σημειώνοντας πως το θέμα των 
φυσικών πόρων έχει συμφωνηθεί και παρέπεμψε στη 
σύγκλιση Χριστόφια – Ταλάτ από το 2010, με βάση την 
οποία Ε/κ και Τ/κ θα συνδιαχειρίζονται το θέμα των υδρο-
γονανθράκων και πρόσθεσε πως το ΑΚΕΛ δεν ανησυχεί 
για το θέμα της μίας ψήφου, πρώτον γιατί δεν πειθαρχούν 
όλοι οι Τ/κ στις επιθυμίες της Τουρκίας και δεύτερον, γιατί 
υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων.  

Ο πρόεδρος του CTP και «πρωθυπουργός» στο ψευ-
δοκράτος, Τουφάν Ερχιουμάν, αναφέρθηκε στο θέμα της 
χαλαρής ομοσπονδίας, λέγοντας πως η τουρκοκυπριακή 
πλευρά τασσόταν πάντοτε υπέρ μιας τέτοιας λύσης, σε 
αντίθεση με την ελληνοκυπριακή πλευρά που αναζητούσε 

μια πιο δυνατή ομοσπονδιακή δομή και είπε πως ήταν ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης που «άνοιξε» το θέμα της πολι-
τικής ισότητας μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων 
στο Κραν Μοντανά και άρχισε να μιλά για χαλαρή ομο-
σπονδία. Ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν είναι γνωστό ποια 
είναι η ακριβής πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη και 
πως δεν έχει διασαφηνίσει ποιες εξουσίες θα παραμείνουν 
στη διακριτική ευχέρεια των συνιστωσών πολιτειών, κα-
λώντας τον να πει εάν θέλει να διαπραγματευτεί τη χαλαρή 
ομοσπονδία ή τη συνομοσπονδία.  

Είπε ακόμα ότι η πολιτική ισότητα διαφυλάσσει ένα λει-
τουργικό σύστημα και εάν γίνει αποδεκτή η ισότητα των 
Τουρκοκυπρίων το σύστημα θα είναι ισχυρό.  

Για το ζήτημα των υδρογονανθράκων είπε ότι εάν η 
επιθυμία είναι να είναι καταλύτης για τη λύση και όχι πηγή 
αντιπαραθέσεων, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα βή-
ματα, τα οποία η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει προτείνει, 
αλλά αγνοήθηκε, ενώ επανέλαβε ότι η συνέχιση των προ-
σπαθειών της ελληνοκυπριακής πλευράς στο πεδίο των 
υδρογονανθράκων θα οδηγήσει σε σύγκρουση.  

«Πρέπει να μοιραστούμε την εξουσία και τους φυσικούς 
πόρους», είπε ο Τουφάν Ερχιουμάν.   

Στη δική του ομιλία, ο ηγέτης του TDP και «υπουργός 
παιδείας» στα κατεχόμενα, Τζιεμάλ Οεζεγίτ είπε ότι η λύση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψιν και να ευθυγραμμίζεται με το 
πλαίσιο Γκουτέρες, καθώς περιλαμβάνει σημαντικά σημεία 
για όλους και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τουρκο-
κυπριακή πλευρά, ανέφερε, να υπάρξει συμφωνία επί 
των σημείων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο. Για το 
θέμα της χαλαρής ομοσπονδίας είπε ότι το πρόβλημα 
βρίσκεται στο ότι οι δύο πλευρές την ερμηνεύουν διαφο-
ρετικά. «Ο κ. Γκουτέρες έχει καταθέσει το πλαίσιο και αυτό 
το πλαίσιο είχε υποβληθεί στα μέρη, εάν όμως υπάρχουν 
νέες προτάσεις τότε θα πρέπει να υποβληθούν επεξηγή-
σεις, προτάσεις, προκειμένου όλοι να αντιληφθούν τι λέ-
γεται».  

Είπε ακόμα ότι οι δύο κοινότητες δεν θα σταματήσουν 
να αναζητούν λύση του Κυπριακού, άρα δεν έχει κανένα 
νόημα να λέγεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα 
πρέπει να αναζητηθεί ένα νέο μοντέλο λύσης. «Θα επα-
ναρχίσει η διαδικασία», είπε, ευχόμενος η συνάντηση των 
ηγετών στις 26 Φεβρουαρίου να σημάνει την έναρξη μιας 
βραχείας διαδικασίας που θα λάβει υπόψιν τις ήδη συμ-
φωνημένες συγκλίσεις και που θα οδηγήσει σε λύση.    

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Ιερόθεος Πα-
παδόπουλος, ανέφερε ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι η καλύ-
τερη εγγύηση για την ασφαλή, ειρηνική και ευημερούσα 
συνύπαρξη όλων των Κυπρίων.  

Σημείωσε σε χαιρετισμό του, πως η Κομισιόν στηρίζει 
τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις 
δύο κοινότητες, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, επι-
σημαίνοντας πως η στήριξη ήταν στο ψηλότερο επίπεδο, 
από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούν-
κερ, τον πρώτο Αντιπρόεδρο και την Ύπατη Εκπρόσωπο 
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφά-
λειας.  

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ακόμα ότι η πρόταση της 
Κομισιόν για τον προϋπολογισμό της Ένωσης 2021-2027 
προβαίνει σε ανασκόπηση της χρηματοδότησης σε περί-
πτωση επανένωσης του νησιού, ενώ στο μεταξύ στηρίζει 
τις δικοινοτικές δράσεις, υποστηρίζει τις δικοινοτικές τεχνι-
κές επιτροπές όπως την Επιτροπή για την πολιτιστική 
κληρονομιά, είναι βασικός δωρητής της ΔΕΑ και συνεχίζει 
να δίνει οικονομική βοήθεια στην τουρκοκυπριακή κοινό-
τητα, με το εν λόγω ποσό να ξεπερνά το μισό δισεκατομ-
μύριο ευρώ από 2006.
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Ε/κ και Τ/κ κόμματα στηρίζουν ΔΔΟ
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Συνεχής θα είναι και το 2019 
ο αγώνας της Ένωσης Κυ-
πρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) 
«για την επανάκτηση και επα-
ναφορά των δικαιωμάτων των 
συνταξιούχων στα επίπεδα 
που ήταν πριν τις αποκοπές 
που άρχισαν το 2013» όπως 
αποφάσισε η Επαρχιακή Επι-
τροπή της ΕΚΥΣΥ Λευκωσίας 
σε συνεδρία της την Τρίτη. 
Ανακοίνωσή της ΕΚΥΣΥ ανα-
φέρει ότι προτεραιότητά μας 
«είναι η βελτίωση των χαμη-
λών συντάξεων ούτως ώστε 
να φθάσουμε στο σημείο να 
μην υπάρχουν συνταξιούχοι με 
εισοδήματα κάτω από το όριο 
της φτώχειας και να εξασκηθεί 
πίεση στην κυβέρνηση για να 
βελτιώσει τα σχέδια παροχής 
φροντίδας σε ηλικιωμένους 
που έχουν ανάγκη».

Συνεχής και το 2019 
ο αγώνας της ΕΚΥΣΥ

Οι κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις τα τε-
λευταία χρόνια, όπως καταδεικνύουν και οι 
αριθμοί, έχουν μετατραπεί σε «χρυσή 
μπίζνα» που συνδέεται με συγκεκριμένα 
μεγάλα δικηγορικά γραφεία και κατασκευα-
στικές εταιρείες, ενώ το φαινόμενο των 
πύργων συνδέεται επίσης με τα «χρυσά 
διαβατήρια» και τη νέα φούσκα στις τιμές 
των ακινήτων και στα ενοίκια, καθιστώντας 
το ανθρώπινο δικαίωμα της στέγης ως πο-
λυτέλεια. 

Το σχέδιο «Κατ’ εξαίρεση πολιτογράφη-
σης επενδυτών στην Κύπρο» τέθηκε σε 
ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου το 2013 και έδινε στο ίδιο το 
Υπουργικό Συμβούλιο την ευχέρεια για «τι-
μητική πολιτογράφηση αλλοδαπού, για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος». Το πρό-
γραμμα δέχθηκε τροποποιήσεις το 2016 
και το 2018 εισήχθηκαν νέες διατάξεις, πε-
ριλαμβανομένης και της μετονομασίας του 
σε Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και 
της δημιουργίας μητρώου παρόχων υπη-
ρεσιών πολιτογράφησης, στο οποίο, όπως 
είχε αποκαλύψει η «Χαραυγή», περιλαμ-
βάνονται ηχηρά ονόματα. 

Τους τελευταίους μήνες έξι συνολικά εκ-
θέσεις, διεθνείς και εγχώριες, κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους 
που εμπεριέχει το κυπριακό σχέδιο «Κατ’ 
εξαίρεση πολιτογράφησης επενδυτών στην 
Κύπρο» τόσο σε θέματα διαφάνειας, δια-
φθοράς, διαπλοκής και νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όσο και για την οικονομία της χώρας σε 
μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη 
και ο πληθυσμός της οδεύει σε μεγαλύτερη 
φτωχοποίηση από αυτή που ήδη καταγρά-
φεται. Στις εκθέσεις καταδεικνύεται ότι η 
χρυσή αυτή μπίζνα δημιουργεί σοβαρούς 
κινδύνους και για τη μακροοικονομία της 
Κύπρου, καθιστώντας την εξαρτώμενη από 
μια συγκυριακή κατάσταση. 

Σε ένα εγχείρημα να φτάσουμε όσο πιο 

κοντά στον πάτο της υπόθεσης, μελετή-
σαμε τις πιο πρόσφατες εκθέσεις, διεθνείς 
και εγχώριες, και μιλήσαμε με άτομα που 
έχουν ασχοληθεί με το θέμα και εκφράζουν 
τις ανησυχίες τους για το πού πάμε. Συ-
γκεκριμένα, έχουν μελετηθεί: 

- Οι διεθνείς εκθέσεις του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
που κατέταξε την Κύπρο στη μαύρη λίστα 
του εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του 
σχεδίου πολιτογράφησης επενδυτών, χα-
ρακτηρίζοντας το ως δυνητικά υψηλού κιν-
δύνου. 

- Η εξειδικευμένη έκθεση για τις «χρυσές 
βίζες στην Ευρώπη» της Διεθνούς Διαφά-
νειας, που χαρακτηρίζει το κυπριακό σχέδιο 

πολιτογράφησης ως «την πιο γρήγορη και 
διασφαλισμένη διαδρομή στην υπηκοότητα 
μιας ευρωπαϊκής χώρας». 

- Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου που επισημαίνει ότι οι εισροές 
επενδύσεων και κεφαλαίων από τέτοια 
σχήματα και προγράμματα ενέχουν κινδύ-
νους και επιδεινώνουν μακροοικονομικές 
αδυναμίες, ιδιαίτερα των μικρών χωρών, 
όπως η Κύπρος. 

- Η πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 23 
Ιανουαρίου 2019, στην οποία διαπιστώνε-
ται ότι τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην 
Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία είναι 
τα λιγότερα αυστηρά με ενδεχόμενους κιν-
δύνους για την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
τη φοροδιαφυγή και τη διαφάνεια. 

- Επιπρόσθετα εξετάστηκαν δύο εγχώ-
ριες εκθέσεις όπως αυτή της Κεντρικής 
Τράπεζας, η οποία κάνει λόγο για φούσκα 
στη Λεμεσό που δημιουργήθηκε λόγω του 
Σχεδίου κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης 
επενδυτών και αυτή του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου, η οποία επισείει την προσοχή 
για κινδύνους δημοσιονομικού εκτροχια-
σμού.

«Στην Κύπρο υπάρχει ένα πολύ κερδοφόρο εμπόριο υπηκοότητας»
Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΑΣΥΡΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΝέο περιστατικό θανάτου 

από γρίπη Α` καταγράφηκε 
χθες στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λεμεσού. 

 Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ 
ο διευθυντής του δημόσιου νο-
σηλευτηρίου της Λεμεσού, 
Χρίστος Νικολάου, πρόκειται 
για 72χρονο, ο οποίος νοση-
λευόταν στο Τμήμα Εντατικής 
Θεραπείας με συμπτώματα 
της γρίπης Α`. 

 Σημείωσε, ωστόσο, πως ο 
ασθενής είχε βεβαρυμένο ια-
τρικό ιστορικό.

72χρονος το νέο θύμα της 
γρίπης Α' στη Λεμεσό

Επίδειξη ισχύος κάνει ο 
τουρκικός στρατός με δύο 
στρατιωτικές ασκήσεις σε θά-
λασσα και στεριά. Η πρώτη, η 
οποία είναι ήδη σε εξέλιξη στη 
στεριά, ονομάζεται “Ενιαία, 
Κοινή Άσκηση Χειμώνας-
2019” και η δεύτερη, στην ανα-
τολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και 
τη Μαύρη Θάλασσα, “Γαλάζια 
Πατρίδα” ξεκινά στις 27 Φε-
βρουαρίου.

Επίδειξη ισχύος τουρκικού 
στρατού με δύο ασκήσεις

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΣΥ ΠΡΙΝ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ» ΔΙΑΒΑΤΗ�ΡΙΟ

Χιλιάδες οικοδόμοι μέλη των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, 
κατήλθαν χθες παγκύπρια σε προειδοποιητική απεργία διεκδι-
κώντας ρυθμισμένες σχέσεις εργοδότησης και ανανέωση της 
συλλογικής σύμβασης. 

Στη Λευκωσία, οι απεργοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
στο οίκημα της ΠΕΟ, όπου οι ηγέτες των συντεχνιών ΠΕΟ, 
ΣΕΚ και ΔΕΟΚ Πάμπης Κυρίτσης, Ανδρέας Μάτσας και Ιωσήφ 
Αναστασίου, αντίστοιχα τόνισαν ότι η απεργία δεν είναι μεν αυ-
τοσκοπός αλλά είναι έτοιμοι για κλιμάκωση των μέτρων αν χρει-
αστεί. 

Απόλυτα πετυχημένη χαρακτήρισε ο Πάμπης Κυρίτσης, ΓΓ 
της ΠΕΟ, την απεργία των οικοδόμων λέγοντας ότι συμμετείχαν 
με πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και θυμό χιλιάδες εργαζόμενοι 
στις οικοδομές και το αίτημα είναι ένα: «Θέλουμε ρυθμισμένες 
σχέσεις εργοδότησης». Ο εργαζόμενος, πρόσθεσε, να πηγαίνει 
για δουλειά και να ξέρει ότι τα ελάχιστα που δικαιούται είναι 
αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση και ο εργοδότης του 
είναι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσει. Χωρίς αυτή την προ-
ϋπόθεση, είπε, η αγορά εργασίας γίνεται ζούγκλα. 

«Όσοι σταθούν απέναντι σε αυτό το αίτημα πρέπει να το με-
τρήσουν καλά». Δόθηκαν δισεκατομμύρια για να σωθούν οι 
τράπεζες, διαλύθηκε ο Συνεργατισμός για να λυθούν προβλή-
ματα των μετόχων και των τραπεζών, συμπλήρωσε διερωτώ-
μενος τι γίνεται με τους εργαζόμενους. «Και δεν είναι μόνο οι 
εργαζόμενοι στις οικοδομές, είναι και στους άλλους παγκύπριους 
κλάδους». Το αίτημα για ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, είπε 
ο ΓΓ της ΠΕΟ, είναι καθολικό. 

Είναι φανερό ότι υπάρχει ασυνέπεια από πλευράς των εργο-
λάβων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. «Φαίνεται ξεκάθαρα ότι κυ-
ριάρχησε η άποψη στους κύκλους των εργοδοτών ότι είναι κα-
λύτερα να συνεχιστεί το καθεστώς της αρρύθμιστης εργασίας, 
της απορρύθμισης που προωθείται. Την περίοδο της κρίσης η 
ανασφάλεια που δημιουργήθηκε ιδιαίτερα στους εργαζόμενους 
στις οικοδομές, ο φόβος τους για το αύριο, το μεροκάματο, την 
οικογένειά τους, τούς υποχρέωσε να δεχθούν και να συμβιβα-
στούν με απαράδεκτες καταστάσεις και οι εργοδότες θεώρησαν 
ότι αυτό μπορεί να γίνει καθεστώς». 

Η σημερινή απεργία ξεκαθαρίζει ότι αυτή η κατάσταση δεν 
πρόκειται να γίνει καθεστώς, δήλωσε ο κ. Κυρίτσης λέγοντας 
ότι η απεργία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όταν δεν υπάρχει 
άλλη δυνατότητα για τον εργαζόμενο, είναι το όπλο του και 
«αυτό το όπλο θα το χρησιμοποιήσουμε». 

Είναι μιας μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση σε παγκύπρια 
βάση που στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα, δήλωσε ο Ανδρέας Μά-
τσας, ΓΓ ΣΕΚ λέγοντας ότι είναι λυπηρό να καταφεύγουν σε 
απεργίες για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Σε μια χρονική συ-
γκυρία που η οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει και να ανα-
πτύσσεται, όπου ο κλάδος των οικοδομών παρουσιάζει στοιχεία 
ανάκαμψης με το ύψος παραγωγικότητας να ξεπερνά το 15%, 
εμείς ζητούμε να ανανεωθεί η συλλογική σύμβαση μέσα στα 
πλαίσια της κατοχύρωσης της ποιότητας και της αξιοπρέπειας 
των εργαζομένων, πρόσθεσε. «Ένας στόχος που είναι αδια-
πραγμάτευτος και στη βάση της νομοθετικής ρύθμισης των βα-
σικών όρων της συλλογικής σύμβασης ώστε αφενός να αρθεί 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα σε εργαζόμενος, αλλά και ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις».

Ετοιμοι για κλιμάκωση μέτρων 
οι οικοδόμοι ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ 

μετά την 24ωρη απεργία
Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος με το χρυσό 
διαβατήριο χορηγός στα 40χρονα του ΔΗΣΥ!

Με χορηγίες 
και στον ΔΗΣΥ 
συνδέεται ο Ρώ-
σος δισεκατομ-
μυριούχος Victor 
Pichugov, ο 
οποίος πρό-
σφατα εξασφά-
λισε «χρυσό» 
διαβατήριο μετά 
από απόφαση 
του Υπουργικού 
Συμβουλ ίου . 
Όπως αποκά-
λυψε χθες η «Χ» 
ο Victor Pichu-
gov, ο οποίος εί-
ναι πρώην γε-
ρουσιαστής και 
ο ένατος πλου-
σιότερος άνθρωπος στη Ρωσία, συνδέεται με το 
στενό οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, αφού η τράπεζα Promsvyazbank στην 
οποία ήταν μεγαλομέτοχος μέχρι πρόσφατα, αγό-
ρασε πύργο από την Imperio Properties, στην οποία 
ιδρυτικό στέλεχος και διευθυντής είναι ο γαμπρός 
του Προέδρου, Γιάννης Μισιρλής. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία 
περισυνέλεξε η «Χ», ο Victor Pichugov συνδέεται 
και με τον ΔΗΣΥ, αφού η Promsvyazbank παραχώ-
ρησε χορηγίες στο κυβερνών κόμμα για σειρά εκ-
δηλώσεων. Μάλιστα η Promsvyazbank ήταν ο χο-
ρηγός της επετειακής εκδήλωσης για τα 40χρονα 
του ΔΗΣΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016, ενώ 
την ίδια περίοδο περίπου χορήγησε δεύτερη εκδή-
λωση του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, με θέμα τη ναυτιλία. 
Σημειώνεται ότι οι χορηγίες της Promsvyazbank 
προς τον ΔΗΣΥ είχαν προκαλέσει αρνητικά σχόλια 
από πρόσωπα τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν 
πράγματα και καταστάσεις, ακόμη και από στελέχη 
του ΔΗΣΥ, όπως ο Κρις Τριανταφυλλίδης ο οποίος 
έγραψε σε προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης ότι: «Μυρίζει διαπλοκή». 

Η πολιτογράφηση του Ρώσου δισεκατομμυριού-
χου Victor Pichugov δεν έγινε με απευθείας αίτηση 
από τον ίδιο, αλλά διά μέσου της συζύγου του Annas 
Pichugova, η οποία παρουσιάστηκε στην αίτηση ως 
η κύρια επενδύτρια. Η απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου για πολιτογράφηση του ζεύγους λή-
φθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και ως είθισται δεν 
δημοσιοποιήθηκε. Ο Victor Pichugov, ο οποίος θε-
ωρείται ο ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρω-
σία και ο οποίος φέρεται να έχει ισχυρές προσβάσεις 
στην εξουσία, διατέλεσε γερουσιαστής της αυτόνο-
μης περιοχής Khanty-Mansi της Ρωσίας. 

Επίσης στο παρελθόν απασχόλησε τον βρετανικό 
Τύπο, με την telegraph να αναφέρει μεταξύ άλλων 

ότι διαθέτει ακί-
νητα στο Λονδίνο 
και το Μονακό και 
ότι ταξιδεύει συ-
χνά στο Λονδίνο 
με ιδιωτικό αερο-
σκάφος αξίας 30 
εκατ. λιρών. Η 
Promsvyazbank, 
η οποία διαθέτει 
ένα εντυπωσιακό 
κτίριο στη Λε-
μεσό, τον γνωστό 
πύργο Promsv-
yazbank, κρατικο-
ποιήθηκε το 2018 
και σύμφωνα με 
αναφορές σε διε-
θνή ΜΜΕ έγινε ει-
δικού σκοπού για 

εξυπηρέτηση θεμάτων που αφορούν το στρατό της 
Ρωσίας. Στην Κύπρο η τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί 
άδεια υποκαταστήματος αλλά υπό όρους, αφού δεν 
δύναται να διεξάγει τραπεζικές εργασίες εκτός την 
αποπληρωμή υφιστάμενων καταθέσεων, αποδοχή 
πληρωμών προς εξόφληση υφιστάμενων πιστωτι-
κών διευκολύνσεων και εκτέλεση εξερχόμενων εντο-
λών πληρωμής των πελατών και αποδοχή εισερχό-
μενων εμβασμάτων για λογαριασμό πελατών που 
αφορούν αποκλειστικά το διακανονισμό υφιστάμε-
νων επιχειρηματικών δεσμεύσεων.  

ΑΚΕΛ: «Ο βασιλιάς είναι γυμνός»  
Ερωτήματα προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για 

την εμπλοκή προσώπων από το στενό συγγενικό 
του περιβάλλον στην πώληση διαβατηρίων, αλλά 
και για τις κατηγορίες που δέχεται η Κύπρος από 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και διεθνείς οργανισμούς, 
έθεσε χθες το ΑΚΕΛ υποδεικνύοντας παράλληλα 
ότι «το γενικό αίσθημα των πολιτών είναι ότι και στο 
θέμα των διαβατηρίων, ο βασιλιάς είναι γυμνός». 
Μάλιστα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος 
Στεφάνου διερωτήθηκε τι εννοεί ο Πρόεδρος όταν 
διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή, υποβάλ-
λοντας το ερώτημα κατά πόσο η συμμετοχή εται-
ρειών που σχετίζονται με το στενό του οικογενειακό 
περιβάλλον στο πρόγραμμα με τα «χρυσά» διαβα-
τήρια αποτελεί ή όχι φαινόμενο εμπλοκής ή/και δια-
πλοκής; 

Ο ΠτΔ απάντησε λέγοντας: «Αν θέλουν να με εκ-
θρονίσουν να προχωρήσουν σε έρευνες είτε για 
μένα, είτε για τα παιδιά μου και αν βρουν στοιχεία 
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη δικαιοσύνη». 

Ανέφερε επίσης (μεταξύ άλλων) ότι «δόθηκαν 
μόνο 39 αιτήσεις» από το δικηγορικό γραφείο που 
ανήκει στις θυγατέρες του (σ.σ.: Νίκος Χρ. Αναστα-
σιάδης & Συνέταιροι). 

H ιστοσελίδα της Deutsche 
Welle  σε δημοσίευμα με τίτλο 
«Το φυσικό αέριο ευχή και κα-
τάρα για την Κύπρο» αναφέ-
ρεται σε εκτενές ρεπορτάζ της 
γερμανικής ραδιοφωνίας σχε-
τικά με τις έρευνες για φυσικό 
αέριο στην Κύπρο, τους ενερ-
γειακούς και γεωπολιτικούς 
συσχετισμούς στην περιοχή 
και το πώς επηρεάζουν την 
επίλυση του Κυπριακού. 

Στο ρεπορτάζ -όπου φιλοξε-
νούνται και εκτιμήσεις του Πρέ-
σβη της Κύπρου στο Βερολίνο 
Αντρέα Χατζηχρυσάνθου, κα-
θώς και του Τουρκοκύπριου 
ΥΠΕΞ Κουντρέτ Οζερσάι- ση-
μειώνεται πως τα ευρήματα 
φυσικού αερίου στις κυπριακές 
ακτές θα μπορούσαν ενδεχο-
μένως να βοηθήσουν στην 
επίλυση του Κυπριακού. 

Εντούτοις οι ευρύτεροι γεω-
πολιτικοί συσχετισμοί στην πε-
ριοχή καθώς και τα συμφέρο-
ντα της Ρωσίας και των ΗΠΑ 
στην Ανατολική Μεσόγειο πε-
ριπλέκουν την κατάσταση 
προς το παρόν. 

Επισημαίνεται πάντως ότι 
μετά την αποτυχία των συνο-
μιλιών στο Κραν Μονταν επι-
κρατεί στασιμότητα.

«Το φυσικό αέριο ευχή και 
κατάρα για την Κύπρο»
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Από τις τουρκικές Aρχές συ-
νελήφθη στον Έβρο, το από-
γευμα της Τρίτης, Έλληνας 
υπήκοος, ο οποίος φέρεται να 
επιχείρησε να περάσει παρά-
νομα στην Τουρκία. 

Όπως αναφέρουν τουρκικά 
Μέσα, πρόκειται για 50χρονο, 
με τα αρχικά Μ.Α. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ, ο συλληφθείς είχε 
καταδικαστεί στην Ελλάδα σε 
10 χρόνια για δολοφονία και 
είχε εκτίσει το ήμισυ της ποι-
νής του. Τέθηκε υπό κράτηση 
στο τμήμα Αλλοδαπών της 
Αδριανούπολης και αναμενό-
ταν να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Έβρος: Οι τουρκικές 
Αρχές συνέλαβαν Έλληνα

Οι Fitch επιβεβαίωσαν  
το αξιόχρεο της Ελλάδας

O οίκος πιστοληπτικής αξιο-
λόγησης Fitch επιβεβαίωσε το 
μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της 
Ελλάδας σε ̀ BB-` με σταθερές 
προοπτικές. Σε ανακοίνωση 
του, ο οίκος αναφέρει ότι «το 
αξιόχρεο ̀ BB-` στηρίζεται από 
το υψηλό κατά κεφαλήν εισό-
δημα της Ελλάδας, το οποίο 
υπερβαίνει κατά πολύ τους μέ-
σους όρους των χωρών (με 
αξιόχρεο) `BB-` και  `BBB`».

Σοβαρές ευθύνες σε 45 αρ-
μόδιους φορείς στην πρόληψη 
των πυρκαγιών και 14 που 
εμπλέκονται με τον τομέα της 
πυρόσβεσης εντοπίζει η έκ-
θεση της ανεξάρτητης επιτρο-
πής που συστάθηκε στην Ελ-
λάδα, μετά την πρωτοφανή 
τραγωδία στο Μάτι τον περα-
σμένο Ιούλιο. 

Η Επιτροπή είχε συσταθεί 
με απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και όπως αναφέρει 
το πόρισμά της στην πρόληψη 
δασικών φωτιών συμμετέχουν 
45 συναρμόδιοι φορείς, χωρίς 
όμως να υπάρχει  κανένας κε-
ντρικός συντονισμός.

Ευθύνες για την 
τραγωδία στο Μάτι 

Τον αποτροπιασμό του εξέ-
φρασε το υπ. Παιδείας για τα 
όσα συνέβησαν σε γυμνάσιο 
στο Δήμο Ζωγράφου, ενώ έχει 
ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση, 
προκειμένου να αναζητηθούν 
τυχόν ευθύνες του σχολείου. 
Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας, 
13χρονος μαθητής του γυμνα-
σίου υπέστη σεξουαλική κα-
κοποίηση εντός του χώρου 
του σχολείου, από δύο συνο-
μήλικους του. «Φαινόμενα αυ-
τού του είδους, μόνο ως 
εγκληματικές πράξεις πρέπει 
να αντιμετωπίζονται, απέναντι 
στις οποίες δεν μπορεί να 
υπάρχει η παραμικρή ανοχή», 
αναφέρει το υπουργείο.

Αποτροπιασμός για νέο 
περιστατικό σε σχολείο

Ξεκίνησαν ήδη στη Βόρεια Μακεδονία οι 
διαδικασίες αλλαγής πινακίδων, διαβατη-
ρίων και διορθωτικών μέτρων για αγάλ-
ματα, που ανήκουν στην ιστορική κληρο-
νομιά της Ελλάδας, καθώς από προχθες 
το βράδυ τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των 
Πρεσπών. 

Ήδη, το νέο όνομα της χώρας αναγρά-
φεται στους επίσημους ιστότοπους της κυ-
βέρνησης και των υπουργείων της χώρας, 
ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα 
Ντιμιτρόφ εμφανίζεται πλέον, στο προφίλ 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως 
υπ. Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. 

Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία για 
την αλλαγή πινακίδων και διαβατηρίων. 

Χθες, στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) ήταν  
προγραμματισμένο να τοποθετηθεί στη με-
γαλύτερη συνοριακή δίοδο της χώρας, στη 
Γευγελή (απέναντι από το τελωνείο των 
Ευζώνων) πινακίδα με το νέο όνομα της 
χώρας, «Δημοκρατία της Βόρειας Μακε-
δονίας». 

Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η συντονιστική 
διυπουργική επιτροπή της Βόρειας Μακε-
δονίας, που συστήθηκε από την κυβέρ-
νηση με σκοπό την εκπλήρωση των δε-

σμεύσεων της χώρας βάσει της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, οι τελωνειακές Αρχές της 
χώρας πρέπει εντός τριών ημερών να το-
ποθετήσουν αυτοκόλλητα στις πινακίδες 
των συνοριακών διόδων και στα δύο αε-
ροδρόμια της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας (Σκόπια και Οχρίδα) με το νέο 
όνομα της χώρας. 

Επιπλέον, το υπ. Εξωτερικών θα πρέπει 
να αντικαταστήσει τις πινακίδες στο Υπουρ-
γείο, τις σφραγίδες και τα χαρτόσημα εντός 

δύο εβδομάδων, και στις διπλωματικές και 
προξενικές αντιπροσωπείες της χώρας στο 
εξωτερικό εντός τριών εβδομάδων. 

Το υπ. Εσωτερικών θα πρέπει να ξεκι-
νήσει την έκδοση νέων πινακίδων κυκλο-
φορίας οχημάτων εντός τεσσάρων μηνών. 
Στο ενδιάμεσο, το ίδιο υπουργείο θα εξα-
σφαλίσει αυτοκόλλητα με την ένδειξη 
“NMK” (το αρκτικόλεξο της ονομασίας 
North Makedonija) για τις πινακίδες κυκλο-
φορίας των οχημάτων. 

Ακόμη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
διυπουργικής επιτροπής, η έκδοση νέων 
διαβατηρίων θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του 
2019. Στο ενδιάμεσο, το υπ. Εσωτερικών, 
κατά την έξοδο ή είσοδο στην Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας, στα υφιστάμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα και σε εκείνα που εκ-
δόθηκαν κατά την μεταβατική περίοδο, θα 
θέτει σφραγίδα με την οποία θα διευκρινίζει 
ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα ανήκουν σε πο-
λίτες της Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας. 

Στις ίδιες αποφάσεις της διυπουργικής 
επιτροπής της Βόρειας διευκρινίζεται ότι: 

– Εντός έξι μηνών θα πρέπει να γίνει 
εξέταση και αναθεώρηση του καθεστώτος 
των αγαλμάτων, των δημοσίων κτηρίων  
και, εφόσον αφορούν την αρχαία ελληνική 
ιστορία και τον πολιτισμό ως μέρος της 
ιστορικής κληρονομιάς της Ελλάδας, να λη-
φθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

– Εντός έξι μηνών θα πρέπει να απομα-
κρυνθεί το σύμβολο που εμπεριείχε η 
πρώην κρατική σημαία της χώρας (σ.σ. ο 
Ήλιος της Βεργίνας) από κάθε δημόσιο 
χώρο και να σταματήσει η δημόσια χρήση 
του, με εξαίρεση αρχαιολογικούς χώρους.

Και επισήμως Βόρεια Μακεδονία, χωρίς τον Ήλιο της Βεργίνας

ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΖΑΕΦ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΚ

Οι υποψηφιότητες για το Νό-
μπελ Ειρήνης 2019 είναι πάνω 
από 300, όπως ανακοίνωσε η αρ-
μόδια επιτροπή που εδρεύει στη 
Νορβηγία. Μεταξύ των υποψη-
φίων είναι η υπηρεσία προσφύ-
γων του ΟΗΕ καθώς και οι ηγέτες 
της Ελλάδας και της Βόρειας Μα-
κεδονίας, οι οποίοι κατάφεραν να 
λήξουν τη διαμάχη για την ονο-

μασία της πΓΔΜ, μεταδίδει το Γερ-
μανικό Πρακτορείο. 

Ο πρωθυπουργός της Ελλά-
δας, Αλέξης Τσίπρας και ο πρω-
θυπουργός της Βόρειας Μακεδο-
νίας, Ζόραν Ζάεφ, ορίστηκαν 
υποψήφιοι από ομάδες του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, καθώς πέτυχαν 
να τερματίσουν μια διαμάχη πολ-
λών ετών.

Επίσημα υποψήφιοι για το Νόμπελ Ειρήνης 2019 

Τεράστιας σημασίας η προοπτική 
θαλάσσιας τουριστικής διασύνδεσης 

Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Παρά τις δυσκολίες σε οικονο-
μοτεχνικό και νομικό επίπεδο, η 
επιτυχία της συνεργασίας  Κύ-
πρου - Ελλάδας - Αιγύπτου στον 
τουρισμό κρουαζιέρας θα έχει 
πολλαπλασια-
στικά οφέλη για 
τον τουρισμό, 
δήλωσε ο Πρό-
εδρος της Βου-
λής των Ελλή-
νων Νικόλαος 
Βούτσης σε πα-
ρέμβασή του 
κατά τη διάρκεια 
της πρώτης Τριμερούς Συνάντη-
σης Προέδρων Κοινοβουλίων 
των τριών χωρών στη Λευκωσία. 

«Η ανάπτυξη τριμερών τουρι-
στικών σχέσεων Ελλάδας-Κύ-
πρου-Αιγύπτου αποτελεί στρατη-
γική επιλογή της κυβέρνησής μας 
και ειδικά στην παρούσα συγκυ-
ρία, για την προώθηση της στα-
θερότητας και της συνεργασίας 
στην ευρύτερη περιοχή της Αν. 
Μεσογείου και την ανάδειξη του 
ρόλου των χωρών μας ως ισχυ-
ρών πόλων έλξης των παγκό-
σμιων τουριστικών ροών», είπε ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων σύμφωνα με  σχέδιο παρέμ-
βασής του, το οποίο δόθηκε στη 
δημοσιότητα. 

Σύμφωνα με τον κ. Βούτση, 

«μία νέα τεράστιας σημασίας 
προοπτική ανοίγεται για τις χώρες 
μας στο πεδίο της κρουαζιέρας 
και του θαλάσσιου τουρισμού», 
σε συνέχεια της υπογραφής  στις 

21 Νοεμβρίου 
2017, στο πλαί-
σιο της 5ης Συ-
νόδου Κορυφής 
Ελλάδας Κύ-
πρου και Αιγύ-
πτου, Πρωτο-
κόλλου για τη 
Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 
στον Τουρισμό 

Κρουαζιέρας, το οποίο βρίσκεται 
σε διαδικασία κύρωσης. 

Στόχος, σημείωσε, «η επανα-
φορά της θαλάσσιας τουριστικής 
διασύνδεσης των τριών χωρών». 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων ανέφερε ότι «στα πλαί-
σια του φιλόδοξου αυτού εγχειρή-
ματος επιδιώκεται ο σχεδιασμός 
συνδυαστικών δρομολογίων 
κρουαζιέρας σε λιμάνια των τριών 
χωρών με προοπτικές προώθη-
σης και ένταξής τους στα προ-
γράμματα διεθνών ομίλων κρουα-
ζιέρας σε ώριμες, αλλά και 
αναδυόμενες και νέες τουριστικές 
αγορές, όπως επίσης και η δημι-
ουργία τουριστικών πακέτων που 
θα συνδυάζουν κρουαζιέρα με 
διαμονή.

Τη διαγραφή του Θανάση 
Παπαχριστόπουλου από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα των 
ΑΝΕΛ ανακοίνωσε την περα-
σμένη βδομάδα ο πρόεδρος 
του κόμματος, Πάνος Καμμέ-
νος. Μετά τη διαγραφή Παπα-
χριστόπουλου διαλύεται η Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα των 
ΑΝΕΛ καθώς δεν διαθέτει πέ-
ντε βουλευτές που να έχουν 
εκλεγεί με το κόμμα, όπως 
προβλέπει ο Κανονισμός της 
Βουλής.

Διαλύθηκε η ΚΟ 
των ΑΝΕΛ

Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η συζήτηση για το ζήτημα της προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας, κατά τη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές. 

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έγινε σημαντική πρόοδος και 
εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα προχωρήσουν οι συζητήσεις 
ώστε να υπάρξει η τελική συμφωνία επί της πρότασης για το διά-
δοχο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στη σύσκεψη με-
τείχαν ακόμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασά-
κης, ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης και ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος. 

Την ικανοποίηση τους για την πρόοδο και την σύγκλιση από-
ψεων που σημειώθηκε στην σύσκεψη κυβέρνησης - τραπεζών, 
εκφράζουν τραπεζικές πηγές. 

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες υπήρξε σύγκλιση των 
δυο πλευρών με στόχο το νέο θεσμικό πλαίσιο να παρέχει ουσια-
στική προστασία της πρώτης κατοικίας, χωρίς όμως να δίνεται η 
δυνατότητα κατάχρησής του από στρατηγικούς κακοπληρωτές, 
δηλαδή τους δανειολήπτες εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να 
αποπληρώνουν τα δάνειά τους αλλά δεν το κάνουν.

Σχέδιο Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας
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Αυτόνομη κάθοδος και αισιοδοξία στην ΕΔΕΚ
Την αυτόνομη κάθοδο της ΕΔΕΚ στις Ευ-

ρωεκλογές επικύρωσε η έκτακτη Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη του Κινήματος, με τον Πρόεδρό 
του Μαρίνο Σιζόπουλο να εμφανίζεται αισιό-
δοξος ότι η ΕΔΕΚ «μπορεί και πρέπει να κερ-
δίσει την 5η έδρα» στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε επίσημα και η 
σύνθεση του ψηφοδελτίου ενόψει της εκλογι-
κής αναμέτρησης της 26ης Μαΐου, που απο-
τελείται από τον πρώην Γενικό Γραμματέα της 
ΔΕΟΚ Διομήδη Διομήδους, τον Διευθυντή 
του Κυπριακού Κέντρου Μελετών Χρήστο Ια-
κώβου, τη δημοσιογράφο Νατάσα Ιωάννου, 
τον βουλευτή Πάφου της ΕΔΕΚ Ηλία Μυ-
ριάνθους, την επιχειρηματία και τέως πρό-
εδρο της Γυναικείας Οργάνωσης του 
Κινήματος Αλληλεγγύη Θέα Νικολάου και τον 
νυν Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπου-
λος κάλεσε παράλληλα τους ψηφοφόρους του 
κόμματος να δώσουν «αποστομωτική απά-
ντηση» σε όσους επιχειρούν να φιμώσουν τη 
φωνή της ΕΔΕΚ και να αποδείξουν ότι «είμα-
στε αρκετά δυνατοί για να μας γονατίσουν». 
«Οι επόμενες Ευρωεκλογές είναι μια καθορι-
στικής σημασίας εκλογική μάχη, το αποτέλε-

σμα της οποίας θα καθορίσει και το μέλλον» 
ανέφερε από το βήμα της Παγκύπριας  Συν-
διάσκεψης ο κ. Σιζόπουλος. 

Δίνοντας το στίγμα της εκλογικής αναμέτρη-
σης, είπε εξάλλου ότι οι Ευρωεκλογές «είναι η 

μάχη που θα κρίνει και τον πόλεμο, είναι η 
μάχη που είτε θα εδραιώσει την ΕΔΕΚ ως 4η 
κοινοβουλευτική δύναμη και θα τερματίσει την 
αμφισβήτηση από επίδοξους και άλλους μνη-
στήρες, είτε θα μας οδηγήσει σε περιπέτειες». 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ έστειλε παράλληλα 
μήνυμα προς «όλους αυτούς που νομίζουν ότι 
μπορούν να στήνουν παιχνίδια σε βάρος της 
ΕΔΕΚ, εκμεταλλευόμενοι την ειλικρίνεια και 
της εντιμότητά μας» αλλά και σε όσους «και-

ροφυλακτούν ή αναμένουν να χαρούν από μια 
ενδεχόμενη εκλογικής μας αποτυχία» λέγο-
ντας ότι ματαιοπονούν. «Πρέπει να έχουν ήδη 
αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να στήνουν παι-
χνίδια σε βάρος της ΕΔΕΚ» καθώς «αργά ή 
γρήγορα θα διαπιστώσουν ότι τελικά θύματα 
των παιχνιδιών τους θα είναι οι ίδιοι» είπε. 

Στην ομιλία του ο κ. Σιζόπουλος αναφέρ-
θηκε αναλυτικά στις προσπάθειες για συνερ-
γασία με άλλα κόμματα, όπως τους 
Οικολόγους και την Αλληλεγγύη, λέγοντας ότι 
από την πλευρά της ΕΔΕΚ επιδιώχθηκε η 
όποια συνεργασία να είναι «καθαρή, έντιμη, 
να εκπέμπει αξιοπιστία και όχι ευκαιριακή σκο-
πιμότητα». Έκανε επίσης λόγο για συνεχείς 
παλινδρομήσεις από πλευράς των Οικολό-
γων, λέγοντας ότι «από την αρχή ήταν εμφα-
νής η προσπάθεια εμπλοκής της Συμμαχίας 
Πολιτών» αλλά και η «εμμονή» για συγκρό-
τηση ψηφοδελτίου προσωπικοτήτων από το 
οποίο να απουσιάζουν πρωτοκλασάτα στε-
λέχη των κομμάτων. Xαρακτήρισε παράλληλα 
«κεραυνό εν αιθρία» την ανακοίνωση των Οι-
κολόγων Γιώργου Περδίκη, στις 5 Αυγούστου, 
ότι απορρίπτουν τη συνεργασία με την ΕΔΕΚ.

Εξαρτώνται πολλά από τις ευρωεκλογές
Η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συ-

νοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, άρα και της 
κυπριακής θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα 
των ευρωεκλογών, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού, σε ομιλία του στη Λεμεσό 
για την παρουσίαση των υποψηφίων του κόμ-
ματος στις Ευρωεκλογές. 

«Οι ευρωεκλογές είτε θα ενισχύσουν, είτε 
θα αποδυναμώσουν τη φωνή του καθενός 
μας στην Ευρώπη. Είτε θα δώσουν ώθηση σε 
μια άλλη πορεία στο εσωτερικό της χώρας, 
είτε θα αφήσουν τα πράγματα στάσιμα», ανέ-
φερε, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «η νο-
μισματική ένωση κλυδωνίζεται, το χάσμα 
Βορρά – Νότου διευρύνεται, οι ρυθμοί ανά-
πτυξης επιβραδύνονται, οι ανισότητες έχουν 
προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, η αγορα-
στική δύναμη των νοικοκυριών καταρρέει, η 
φτώχεια γιγαντώνεται, οι εργασιακές σχέσεις 
απορρυθμίζονται συστηματικά και η ανασφά-
λεια κυριαρχεί. 

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι «όλα αυτά επέτρε-
ψαν να σηκώσει κεφάλι η ακροδεξιά και ο νε-
οφασισμός στην Ευρώπη και στην Κύπρο» 
και πρόσθεσε ότι τον ίδιο ρόλο που έχουν οι 
ομοϊδεάτες τους σε όλη την Ευρώπη, έχουν 
και αυτοί στην Κύπρο». 

Ανέφερε ότι το πραγματικό τους πρόσωπο 
είναι ο «τραμπουκισμός, ξενοφοβία, ρατσι-
σμός, λαϊκισμός, μίσος και βία σε βάρος των 
αδυνάτων, όσο και αν καμουφλάρονται 
τώρα», όπως είπε, «λόγω της δολοφονικής 
δράσης της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα και 
των συνεπειών σε βάρος της». Ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ διερωτήθηκε αν θα τους αφήσουμε, 
όπως είπε, να αποτελειώσουν ό,τι απέμεινε 
από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το κοινωνικό 
κράτος και πρόσθεσε ότι «πρέπει να ενώ-

σουμε τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις όσων 
αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο στο οποίο οδη-
γείται η Ευρώπη» και «για να χτίσουμε το μέλ-
λον της ΕΕ πάνω στην αλληλεγγύη των λαών 
της και τις κατακτήσεις των εργαζομένων της». 

«Για εμάς η ελπίδα και η προοπτική για την 
Κύπρο και την Ευρώπη δεν είναι η λιτότητα 

για τους πολλούς, δεν είναι η ανάπτυξη για 
τους λίγους, δεν είναι οι κοντόφθαλμες προ-
σεγγίσεις που εγκλωβίζουν την πατρίδα μας 
σε αδιέξοδους δρόμους», ανέφερε, προσθέ-
τοντας ότι «θέλουμε μια Ευρώπη που να εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, να 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κόσμου 
της εργασίας και των νέων ανθρώπων, που 
να κρατά ψηλά τη σημαία της ειρήνης και την 
ιδέα της δημοκρατίας, να προστατεύει το πε-
ριβάλλον, να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και να προάγει την κοινωνική 
δικαιοσύνη». 

Ανέφερε επίσης ότι η Ομάδα της Αριστεράς 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία συμ-
μετέχει το ΑΚΕΛ «είναι η δύναμη που μπαίνει 
μπροστά για να προτείνει, να αγωνιστεί και να 
διεκδικήσει στην πράξη το όραμα μας για την 

Ευρώπη» και πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή 
Ενωτική Αριστερά /Βόρεια Πράσινη Αριστερά 
εργάζεται αδιάκοπα για την προώθηση προ-
τάσεων που στοχεύουν στην προστασία των 
αδυνάτων, στην κατοχύρωση των πολιτικών, 
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων». 

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ, κόμμα 
πατριωτικό με ιστορία πέραν των ενενήντα 
χρόνων και με σοβαρό πολιτικό λόγο, δεν κα-
ταδέχτηκε το ψέμα και πρόσθεσε ότι η ΕΕ 
αποδείχτηκε ότι δεν είναι αυτό που οι δογμα-
τικοί σωματοφύλακες της παρουσίασαν στο 
λαό. «Τους πήρε χρόνια πολλά για να το κα-
ταλάβουν, χρειάστηκε δυστυχώς μόνο ένα 
βράδυ για να το ζήσουμε. Το ξημέρωμα του 
μοιραίου εκείνου Eurogroup του Μάρτη του 
2013 ήταν υπεραρκετό», ανέφερε, προσθέτο-
ντας ότι «ο κ. Αναστασιάδης και οι Ευρωπαίοι 
ομοϊδεάτες του πήραν σε βάρος του λαού μας 
τις πιο σκληρές, τις πιο αντιλαϊκές αποφά-
σεις», ενώ έφεραν στην Κύπρο, όπως είπε, 
«σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να 
οργανώσουν προεκλογικές φιέστες».  

Είπε ακόμη ότι «δυο μήνες αργότερα μαζί 
τους κούρεψαν τις καταθέσεις και επέβαλαν 
στο λαό σκληρή λιτότητα και αντιλαϊκά μέτρα», 
προσθέτοντας ότι «πριν λίγες μέρες ζήσαμε 
το ίδιο έργο σε επανάληψη, με πρωταγωνιστή 
αυτή τη φορά τον Μάνφρεντ Βέμπερ, τον υπο-
ψήφιο της ευρωπαϊκής Δεξιάς για την Προ-
εδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι «ο ΔΗΣΥ τον πλά-
σαρε ως Μεσσία», ενώ πρόκειται, όπως είπε, 
«για πολιτικό με θέσεις βαθιά συντηρητικές, 
δογματικές και λαϊκιστικές. Πολιτικό που αγγί-
ζει τα όρια της ακροδεξιάς».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Η Κεντρική Επιτροπή του Δη-
μοκρατικού Κόμματος επικύρωσε 
την Παρασκευή σε συνεδρίασή 
της το ψηφοδέλτιο του κόμματος 
για τις Ευρωεκλογές του Μαΐου. 
Υποψήφιοι του κόμματος είναι οι 
Άριστος Βασιλειάδης, Ελένη Θε-
οχάρους, Ζαχαρίας Κουλίας, Κώ-
στας Μαυρίδης, Μαρίνος Μουσι-
ούττας και Κατερίνα Χριστοφίδου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Κόμματος Νικόλας Παπαδόπου-
λος, μιλώντας ενώπιον της Κε-
ντρικής Επιτροπής του κόμματος, 
επεσήμανε, σύμφωνα με ανακοί-
νωση, ότι η Κύπρος, όπως και η 
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρί-
σκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. 

«Οι επερχόμενες ευρωεκλογές 
θα διεξαχθούν σε μία κρίσιμη συ-
γκυρία για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε μία περίοδο όπου η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κλονίζεται 
από επικίνδυνες πιέσεις, από πο-
λιτικά κινήματα που θρέφονται 
από τη ξενοφοβία τη μισαλλοδο-
ξία και τον φανατισμό, από την 
οικονομική εξαθλίωση η οποία δυ-

στυχώς συνεχίζει να κατασπαρά-
ζει συγκεκριμένες ευρωπαϊκές 
χώρες, από την οικονομική ανι-
σότητα που όλο και περισσότερο 
διαμορφώνει μία διαφορετική 
πραγματικότητα διαχωρίζοντας 
του λαούς της Ευρώπης σε ‘‘λα-
ούς του Βορρά’’ και ‘‘λαούς του 
Νότου’’ και φυσικά από διασπα-
στικά κινήματα όπως το Brexit και 
την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ακόμη και χωρίς συμφω-
νία», σημείωσε. 

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος χαι-
ρέτισε ιδιαίτερα το γεγονός πως 
σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, 
το Δημοκρατικό Κόμμα θα έχει και 
τη συνεργασία της Αλληλεγγύης, 
με την οποία, όπως ανέφερε, τους 
ενώνουν κοινά οράματα, αρχές 
και ιδανικά, συνεχίζοντας τη συ-
νεργασία που άρχισε στις Προ-
εδρικές Εκλογές του 2018. 

Παράλληλα εξέφρασε ιδιαίτερη 
ικανοποίηση για την ποιότητα του 
ψηφοδελτίου του Δημοκρατικού 
Κόμματος.

Παρουσιάστηκαν οι «6»

Την υποψηφιότητά του για τις 
επικείμενες ευρωεκλογές με το 
ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ κάτω από 
την ομπρέλα του ΕΛΚ εξήγγειλε 
και επίσημα ο Αντιπρόεδρος του 
ΔΗΣΥ και νυν Ευρωβουλευτής 
Λευτέρης Χριστοφόρου. 

Στην εξαγγελία του ο κ. Χριστο-
φόρου δήλωσε ότι επαναδιεκδικεί 
τη θέση του ευρωβουλευτή για 
συνέχιση του έργου του κατά τρό-
πον που να ισχυροποιείται η Κύ-
προς στους κόλπους του ΕΛΚ και 
έτσι ώστε να προωθηθούν τα δί-
καια συμφέροντα των Κυπρίων 
Πολιτών. 

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη 
υποβολή υποψηφιοτήτων για 
πλήρωση των έξι θέσεων υπο-
ψηφίων του ΔΗΣΥ ορίστηκε στις 

15 Φεβρουαρίου. Πέραν του κ. 
Χριστοφόρου έχει ήδη δείξει εν-
διαφέρον ο Κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος Νίκος Τορναρίτης και 
η Βουλευτής Λεμεσού Ελένη 
Σταύρου. Πληροφορίες φέρουν 
και το δημοσιογράφο και εκπρό-
σωπο τύπου της Βουλής Λουκά 
Φουρλά να έχει συμφωνήσει με 
το ΔΗΣΥ.

Επαναδιεκδικεί ο Λ. Χριστοφόρου
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Χωρίς την πλειονότητα των 
μέσων μεταφοράς και με κλει-
στά τα σχολεία, τα νοσοκομεία, 
τις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα 
και τα εμπορικά καταστήματα 
και τα αεροδρόμια εκτυλίχθηκε 
η γενική απεργία που κήρυξαν 
για χθες τα τρία συνδικάτα του 
Βελγίου με αίτημα την αύξηση 
των μισθών. 

Η απεργία ήρθε ως αποτέ-
λεσμα της κατάρρευσης των 
συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων και της αποτυχίας επί-
τευξης συμφωνίας για την αύ-
ξηση των μισθών. Η πρόταση 
των εργοδοτών για 0,8% κρί-
θηκε "απαράδεκτη" από τα 
συνδικάτα. 

Χθες το πρωί ο πρωθυ-
πουργός της χώρας Σαρλ Μι-
σέλ κάλεσε όλες τις πλευρές 
να επαναλάβουν τις διαπρα-
γματεύσεις. "Δεν υπάρχει άλλη 
λύση», είπε.

Βέλγιο: Παρέλυσε η 
χώρα από την απεργία

Ανώτερος διοικητής των 
Φρουρών της Επανάστασης 
δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν 
θα ισοπεδώσει πόλεις στο Ισ-
ραήλ, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν 
στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν 
το θάρρος να ρίξουν ούτε μια 
σφαίρα εναντίον μας παρά τον 
αμυντικό και στρατιωτικό εξο-
πλισμό τους. Όμως, αν μας 
επιτεθούν, θα ισοπεδώσουμε 
το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα», δή-
λωσε ο Γιαντολάχ Ζαβανί, 
υπαρχηγός των Φρουρών της 
Επανάστασης αρμόδιος για 
πολιτικές υποθέσεις, σύμφωνα 
με το κρατικό ιρανικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων IRNA. 

Ο Ζαβανί μίλησε σε συγκέ-
ντρωση για τον εορτασμό της 
40ης επετείου της Ισλαμικής 
Επανάστασης.

«Το Τελ Αβίβ και η Χάιφα θα 
ισοπεδωθούν», αν το Ιράν 

δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προ-
ειδοποίησε χθες τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο 
ενάντια σε οποιαδήποτε ανάμιξη, συμπεριλαμβανομένης 
της στρατιωτικής επέμβασης, στις εσωτερικές υποθέσεις 
της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από την τηλεφωνική επι-
κοινωνία των δύο αξιωματούχων. 

Ο Λαβρόφ δήλωσε στον Πομπέο ότι η Ρωσία είναι έτοιμη 
για διαβουλεύσεις για τη Βενεζουέλα σε ευθυγράμμιση με 
τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος 
Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ τόνισε, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο TASS, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη 
να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της 
αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. 

Στην τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ-Πομπέο, ο Ρώ-
σος ΥΠΕΞ επέκρινε επίσης τα σχέδια σκλήρυνσης των 
αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας για την 
υπόθεση της δηλητηρίασης του πρώην διπλού πράκτορα 
Σεργκέι Σκριπάλ στη Βρετανία. Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι 
νέες κυρώσεις θα πλήξουν τις διμερείς σχέσεις.  

Έκκληση Κίνας για συνομιλίες   
Η Βενεζουέλα πρέπει να διευθετήσει η ίδια την κρίση 

που βιώνει, μέσω συνομιλιών, και η Κίνα υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας προς τον σκοπό 
αυτό, υπογράμμισε το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

Περίπου είκοσι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η 
Ισπανία, ευθυγραμμίστηκαν με τις ΗΠΑ, αναγνώρισαν τον 
Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό Πρόεδρο της Βενεζουέλας 
και άσκησαν πίεση στον σοσιαλιστή Πρόεδρο Νικολάς 
Μαδούρο να προκηρύξει νέες γενικές εκλογές. 

Πάντως, προσφέροντας ένα αντίβαρο στη σκληρή 
στάση της Ουάσινγκτον, η ΕΕ και μια ομάδα κυβερνήσεων 
χωρών της Λατινικής Αμερικής ακολουθούν πιο μετριο-
παθή γραμμή, απευθύνοντας την έκκληση να γίνει πολιτι-

κός διάλογος. 
Η Διεθνής Ομάδα Επαφής για τη Βενεζουέλα, που υπο-

στηρίζεται από την ΕΕ, τόνισε κατά την πρώτη της σύνοδο 
στο Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, νω-
ρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι εάν υπάρξει βίαιη εξωτερική 
επέμβαση η κρίση στη χώρα θα επιδεινωθεί. 

Αντιδρώντας σε αυτή τη σύνοδο, το ΥΠΕΞ της Κίνας 
ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το βράδυ 
της Παρασκευής ότι το Πεκίνο υποστηρίζει τις προσπάθειες 
της διεθνούς κοινότητας για την ειρηνική διευθέτηση της 
κρίσης στη Βενεζουέλα κι ελπίζει πως όλα τα μέρη θα δια-
δραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο. 

«Οι υποθέσεις της Βενεζουέλας πρέπει να διευθετηθούν 
από τον λαό της, εντός του πλαισίου του Συντάγματος και 
του νόμου, μέσω ειρηνικού διαλόγου και πολιτικών διαύ-
λων», τόνισε το Υπουργείο. 

«Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει πραγματικό-
τητα η διαρκής σταθερότητα στη Βενεζουέλα», κατά την 
κινεζική διπλωματία. 

Η Κίνα έχει προχωρήσει σε χορηγήσεις δανείων ύψους 
50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πλέον στη Βενεζουέλα 
την τελευταία δεκαετία, με αντάλλαγμα πετρέλαιο. Οι συμ-

φωνίες αυτές είχαν στόχο να καλυφθούν οι ενεργειακές 
ανάγκες της ταχύτατα αναπτυσσόμενης κινεζικής οικονο-
μίας. Αλλά η χρηματοδότηση άρχισε να μειώνεται την ώρα 
που η οικονομία της Βενεζουέλας άρχιζε να παραπαίει, 
μετά το 2015 η πίεση γινόταν όλο και πιο ασφυκτική εν 
μέσω της ελεύθερης πτώσης της τιμής του πετρελαίου 
στις διεθνείς αγορές. 

Ο Γκουαϊδό διαβεβαιώνει ότι η αλλαγή κυβέρνησης στη 
Βενεζουέλα θα ωφελήσει επίσης τους δύο κυριότερους 
ξένους πιστωτές της Βενεζουέλας, τη Ρωσία και την Κίνα, 
ενώ προσθέτει ότι έχει ήδη ανοίξει κανάλια επικοινωνίας 
με τις κυβερνήσεις των δύο κρατών, που διατηρούν ως 
σήμερα στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Μαδούρο.  

«Η προσφορά των καλών υπηρεσιών 
του ΟΗΕ παραμένει διαθέσιμη»  

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες είχε αργά τη Δευτέρα 
(τοπική ώρα)  συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών 
της Βενεζουέλας, Χόρχε Αρεάζα και συζήτησαν τις εξελίξεις 
στη χώρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία 
του ΓΓ του ΟΗΕ. Ο κ. Γκουτέρες είχε επιστρέψει λίγο νω-
ρίτερα από την Αιθιοπία. 

Ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφανά Ντουζαρίκ, 
ανέφερε ότι ο κ. Γκουτέρες επιβεβαίωσε ότι «η προσφορά 
των καλών του υπηρεσιών και προς τα δύο μέρη παρα-
μένει διαθέσιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις, ώστε να 
βοηθηθεί η χώρα από το σημερινό αδιέξοδο, προς όφελος 
του λαού της Βενεζουέλας». 

Σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter, ο κ. Αρε-
άζα ευχαρίστησε τον κ. Γκουτέρες ο οποίος τον δέχθηκε 
"παρά το πολυάσχολο χρονοδιάγραμμά του" και τόνισε 
ότι "η συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ έχει εμβαθύ-
νει. «Η πολυμέρεια πρέπει να ενισχυθεί για την υπερά-
σπιση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: της 
ειρήνης, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των», υποστήριξε ο υπ. Εξωτερικών της Βενεζουέλας.

Βενεζουέλα: Η Μόσχα προειδοποιεί τις ΗΠΑ
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Σε 91 ανήλθαν τα άτομα που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή 
τους από την επιδημία της γρίπης στη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε 
το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου Μεταδοτικών 
Ασθενειών της χώρας. 

Τα δύο τελευταία επιβεβαιωμένα κρούσματα θανάτων από τον 
ιό της γρίπης τύπου Α, που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες εβδο-
μάδες, είναι δύο άνδρες από την Πράχοβα και το Βουκουρέστι, 
που δεν είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο. 

Ανησυχητική είναι η έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα, καθώς οι 
θάνατοι που έχουν καταγραφεί από την αρχή του χειμώνα φτάνουν 
τους 38, μεταξύ των οποίων και ένα πεντάχρονο κορίτσι από την 
Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το 
ΚΕΕΛΠΝΟ, 165 άτομα έχουν νοσηλευτεί σε εντατικές μονάδες 
θεραπείας. 

Λόγω της έξαρσης της γρίπης, η Κοσμητεία της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του ΑΠΘ συνιστά στις ευπαθείς ομάδες να εμβο-
λιαστούν κατά της γρίπης, έστω και καθυστερημένα. Επιπλέον, τα 
υπουργεία Υγείας και Παιδείας έχουν δώσει ειδικές οδηγίες για 
την αποφυγή της εξάπλωσης της γρίπης. 

Στη Σλοβενία, ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους 
από τον ιό της γρίπης και νοσηλεύονταν στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο της Λιουμπλιάνας ανέρχεται στους 29, όπως δήλωσε η 
διευθύντρια της κλινικής για τις μολυσματικές ασθένειες στο συ-
γκεκριμένο νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με την Μπέοβιτς, οι επιπλοκές που προκαλούνται 
από τη γρίπη συνδέονται κυρίως με το αναπνευστικό σύστημα σε 
ηλικιωμένα άτομα και χρόνιους ασθενείς, ενώ δεν εξαιρούνται και 
υγιή άτομα. 

Σε περίπτωση επιπλοκών, η νοσηλεία μπορεί να διαρκέσει ορι-
σμένες μέρες, ακόμη και εβδομάδες, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η 
κλινική χρειάζεται επιπλέον χώρο για τους ασθενείς εξαιτίας της 
επιδημίας. Οι ειδικοί εξακολουθούν να συστήνουν τον εμβολιασμό 
των πολιτών μέχρι να περάσει η επιδημία.

Παγκόσμια ανησυχία για τη γρίπη
UNICEF

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά συνεχίζουν να υφίστανται 
κακομεταχείριση αφού έχουν μετατραπεί παρά τη 
θέλησή τους σε στρατιώτες και παίρνουν μέρος σε 
ένοπλες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, καταγγέλλει 
το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική 
Ηλικία (UNICEF). 

Παιδιά που ζουν σε περιοχές όπου μαίνονται μα-
κρόχρονες ένοπλες συρράξεις - το Νότιο Σουδάν, 
την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη ΛΔ Κονγκό, 
τη Σομαλία, τη Συρία, την Υεμένη... - στρατολογού-
νται συχνά από τα αντιμαχόμενα μέρη. 

Αγόρια και κορίτσια χρησιμοποιούνται ως στρα-
τιώτες ή βοηθητικοί από ένοπλες οργανώσεις στο 
Αφγανιστάν, στο Μαλί, στη Μιανμάρ, θυμίζει η ορ-
γάνωση του ΟΗΕ. Οταν δεν αναγκάζονται να εμπλέ-
κονται σε μάχες, τα παιδιά αυτά ασκούν χρέη ανι-
χνευτών, μαγείρων, στέλνονται να μαζέψουν ξύλα. 
Ορισμένα κορίτσια εξαναγκάζονται να "παντρευτούν" 

μαχητές, ενώ αγόρια και κορίτσια αδιακρίτως υφί-
στανται σεξουαλική κακοποίηση, υπογραμμίζει η 
UNICEF. Σε ακραίες περιπτώσεις, παιδιά χρησιμο-
ποιούνται σαν "ανθρώπινες ασπίδες" ή μετατρέπο-
νται σε βομβιστές-καμικάζι, στέλνονται να ανατινα-
χθούν ανάμεσα σε πλήθη. 

Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός 
τους, πάντως κατά εκτιμήσεις που επικαλείται η 
UNICEF, υπάρχουν περίπου 250.000 παιδιά-στρα-
τιώτες σε όλο τον πλανήτη. Με την ευκαιρία της ση-
μερινής Ημέρας του Κόκκινου Χεριού, η οποία έχει 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εκμε-
τάλλευση και την κακομεταχείριση παιδιών από ένο-
πλες οργανώσεις, η UNICEF απευθύνει έκκληση 
προς όλες τις κυβερνήσεις να εμπλακούν ενεργότερα 
στον αγώνα εναντίον αυτών των παραβιάσεων των 
πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα παιδιά-στρατιώτες

Εκανε επί πέντε χρόνια 
αφαιμάξεις στον γιο της 

για... να τη λυπούνται!

Σε τέσσερα χρόνια φυλά-
κιση καταδίκασε δικαστήριο 
της Δανίας μία μητέρα, η 
οποία για κάθε εβδομάδα επί 
πέντε ολόκληρα χρόνια, 
έβγαζε μισό λίτρο αίμα από 
τον πέντε ετών γιο της. 

Η 36χρονη η οποία εργαζό-
ταν ως νοσοκόμα, ξεκίνησε 
την αφαίμαξη στον γιο της 
όταν ήταν μόλις έντεκα μηνών. 
Mέχρι την ημέρα που ανακα-
λύφθηκε η δράση της, είχε 
πραγματοποιήσει 110 αφαιμά-
ξεις στο παιδί, χρησιμοποι-
ώντας καθετήρα.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε 
την Τρίτη ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν νέα αεροπο-
ρική επιδρομή και έβαλλαν με πυροβόλα αρμάτων μάχης στο έδαφος 
της Συρίας εναντίον θέσεων του Ιράν, μία ημέρα αφού ο συριακός 
στρατός ανακοίνωσε πως ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα 
εκτόξευσε πυραύλους κοντά σε κατεδαφισμένο νοσοκομείο και στρα-
τιωτική θέση παρατήρησης. 

"Επιχειρούμε καθημερινά, όπως και χθες, εναντίον του Ιράν. Συνε-
χώς. Εναντίον του Ιράν και εναντίον της προσπάθειάς του να εδραιώσει 
την παρουσία του στην περιοχή", δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημο-
σιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Βαρσοβία, όπου πρόκειται να 
συμμετάσχει σε μια διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια στη Μέση Ανα-
τολή.  

Τη διάσκεψη συνδιοργανώνουν οι κυβερνήσεις της Πολωνίας και 
των ΗΠΑ. 

Τα αεροπορικά πλήγματα της Δευτέρας, στη νότια επαρχία Κουνέι-
τρα, προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον συριακό στρατό. 

Καθώς πλησιάζουν οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Απριλίου 
στο Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου μιλά πλέον ολοένα πιο ανοικτά 
για τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύουν οι ισραηλινές ένοπλες 
δυνάμεις στην επικράτεια της Συρίας. 

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του εναντίον θέσεων του 
Ιράν και της Χεζμπολάχ στη Συρία. Ο Νετανιάχου διαμηνύει ότι η στρα-
τιωτική δράση για να αποτραπεί ο κίνδυνος το Ιράν να αποκτήσει 
προγεφύρωμα στο συριακό έδαφος θα ενταθεί, προειδοποίηση που 
επανέλαβε μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ τον Δεκέμβριο ότι αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από 
την εμπόλεμη χώρα. 

Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ότι έχουν 
γίνει πάνω από 200 επιδρομές εναντίον ιρανικών θέσεων στη Συρία 
τα τελευταία δύο χρόνια. 

 Τα πλήγματα της Δευτέρας συνέπεσαν με τους εορτασμούς στην 
Τεχεράνη για την 40ή επέτειο από την Ισλαμική Επανάσταση και την 
πτώση του καθεστώτος του Σάχη.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαιώνει τα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία

Ενδυναμώνεται η ικανότητα 
ανταπόκρισης της ΕΕ 

σε φυσικές καταστροφές

Με 620 ψήφους υπέρ, 22 
εναντίον και 35 αποχές το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
σήμερα, στο Στρασβούργο, 
την αναβάθμιση του μηχανι-
σμού προστασίας της ΕΕ. 
Σκοπός της νέας νομοθεσίας, 
που συμφωνήθηκε επίσημα 
με το Συμβούλιο από τον Δε-
κέμβριο, είναι να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να ανταποκρίνο-
νται γρηγορότερα και πιο απο-
τελεσματικά σε φυσικές και αν-
θρωπογενείς καταστροφές, 
μέσω της πιο αποδοτικής από 
κοινού χρήσης φυσικών πό-
ρων πολιτικής προστασίας. 
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Τον αποκλεισμό του Κύπριου φοιτητή Άγγελου 
Σοφοκλέους από πάνελ δημόσιας συζήτησης για 
την ελευθερία του λόγου στα πανεπιστήμια αποφά-
σισε ο Σύλλογος Ελευθερίας του Λόγου του Πανε-
πιστημίου του Μπρίστολ. 

Η απόφαση αποδόθηκε σε «λόγους ασφαλείας», 
μετά από αντιδράσεις που προκάλεσε πέρυσι τον 
Αύγουστο ένα retweet του κ. Σοφοκλέους, το οποίο 
παρέπεμπε σε άρθρο του περιοδικού Spectator με 
τίτλο: «Είναι έγκλημα να πούμε ότι οι γυναίκες δεν 
έχουν πέη;» 

Η ανάρτηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από 
χρήστες του Twitter που κατηγόρησαν τον νεαρό 
Κύπριο ως «τρανσφοβικό», την ώρα που είναι 
έντονη η συζήτηση στη βρετανική δημόσια σφαίρα 
τόσο για την αντιμετώπιση των διεμφυλικών ατό-
μων όσο και για τα όρια της πολιτικής ορθότητας 
στο δημόσιο λόγο. 

Ο Άγγελος Σοφοκλέους, φοιτητής Φιλοσοφίας 

στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, είχε χάσει τη θέση 
του στο περιοδικό του συλλόγου Φιλοσοφίας του 
πανεπιστημίου μετά από τις κατηγορίες σε βάρος 
του. 

Ο ίδιος σχολίασε ότι «τίποτα δε θα μπορούσε να 
παράσχει μία πιο ειρωνική ένδειξη της τρέχουσας 
κατάστασης της ορθοδοξίας της κοινωνικής δικαιο-
σύνης στα πανεπιστήμια από την απαγόρευση ενός 
ομιλητή από μία εκδήλωση με τίτλο ‘ελευθερία 
λόγου στο χώρο του πανεπιστημίου’». 

Οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Φοιτητών στο πανε-
πιστήμιο του Μπρίστολ, που ενημέρωσαν για τους 
«κινδύνους ασφαλείας» τους διοργανωτές, λένε 
ότι δεν απέκλεισαν τον κ. Σοφοκλέους ως ομιλητή, 
αλλά ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση 
των μέτρων ασφαλείας πριν πραγματοποιηθεί μία 
τέτοια εκδήλωση με τη συμμετοχή του. 

Παρόλα αυτά, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη χωρίς τον κ. Σοφοκλέους.

Κύπριος φοιτητής στο επίκεντρο διαμάχης 
για την ελευθερία λόγου στα πανεπιστήμια

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ BBC

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

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

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

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

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

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

Σοβαροί κίνδυνοι για ξένους φοιτητές 
σε «πανεπιστήμια» του ψευδοκράτους 

Ανταπόκριση του BBC από την κατεχόμενη Λευ-
κωσία αναφέρεται στους κινδύνους που αντιμετω-
πίζουν οι ξένοι φοιτητές στα «πανεπιστήμια» του 
ψευδοκράτους. 

Ο χαρακτηριστικός τίτλος του διαδικτυακού δη-
μοσιεύματος αναφέρεται σε «δυστυχία» των φοι-
τητών λόγω των υψηλών χρεών που συσσω- 
ρεύονται, καθώς πολλοί εξ αυτών υποκύπτουν σε 
τοκογλύφους αναζητώντας χρήματα για να καλύ-
ψουν το κόστος σπουδών και διαβίωσής τους. 

Το BBC σημειώνει ότι στα κατεχόμενα υπάρχουν 
120.000 φοιτητές. Το 2011 υπήρχαν μόνο έξι «πανε-
πιστήμια», αλλά πλέον ο αριθμός τους έχει πεντα-
πλασιαστεί. 

Το δημοσίευμα επικεντρώνεται στην περίπτωση 
της Λόβλι από τη Νιγηρία που άφησε στην πατρίδα 
της σύζυγο και δύο παιδιά ακολουθώντας τη σύ-
σταση οικογενειακού φίλου που της είπε ότι μπο-
ρούσε να πάρει πτυχίο με μόνο 1300 ευρώ το 
χρόνο. 

Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι οι αποταμιεύσεις 
της κάλυπταν μόνο την πρώτη δόση των διδάκτρων 

και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να βρει παρά μερική 
απασχόληση με πενιχρές αμοιβές. Δεν μπορεί να 
στείλει χρήματα στην οικογένειά της, όπως ήταν η 
υπόσχεση που ακολούθησε, ούτε καν εισιτήρια για 
να επιστρέψει. 

Το ίδιο έχει συμβεί με πολλούς φοιτητές από την 
Αφρική και την Ασία που παραπλανήθηκαν και τε-
λικά έπεσαν θύματα δανειστών που αποδείχθηκαν 
«καρχαρίες», αναφέρει το BBC επικαλούμενο έναν 
πάστορα από τη Ζιμπάμπουε με ίδια γνώση. 

Ο ίδιος αναφέρει ότι νεαρές φοιτήτριες έχουν 
καταγγείλει πως έχουν υποχρεωθεί να αποπληρώ-
σουν τις οφειλές τους κάνοντας «σεξουαλικές 
χάρες». Υποστηρίζει ότι ο ίδιος διέσωσε μια γυναίκα 
από σπίτι όπου κρατούνταν επί μήνες, υποχρεού-
μενη να εκδίδεται. 

Το δημοσίευμα προειδοποιεί επιπλέον για τη δυ-
σκολία αναγνώρισης πτυχίων από «πανεπιστήμια» 
των κατεχομένων που δεν τυγχάνουν διεθνούς 
αναγνώρισης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου 
Γκάβιν Γουίλιαμσον είπε σε ομιλία του ότι η χώρα 
πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «σκληρή 
δύναμη» όπου απαιτείται για να προστατεύσει τα 
συμφέροντά της. 

Έστρεψε τα βέλη του κυρίως εναντίον της Ρω-
σίας και της Κίνας, κατηγορώντας τες ότι θολώ-
νουν τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αντιστέκεται σε 
αυτούς που καταστρατηγούν το διεθνές δίκαιο», 
είπε ο κ. Γουίλιαμσον, συμπληρώνοντας ότι αυτό 
ίσως θα οδηγούσε ακόμα και σε στρατιωτικές επεμ-
βάσεις της χώρας. Σχολίασε ότι κάποιες φορές το 
τίμημα της μη επέμβασης έχει αποδειχθεί «απαρά-
δεκτα υψηλό». 

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεί-

ξουμε το υψηλό τίμημα της επιθετικής συμπεριφο-
ράς», ειδάλλως, προειδοποίησε, υπάρχει ο κίνδυνος 
η Βρετανία να θεωρηθεί «χάρτινος τίγρης». 

Ο κ. Γουίλιαμσον είπε επίσης ότι το Brexit έχει δη-
μιουργήσει μια «απαράμιλλη ευκαιρία» στη χώρα να 
μεγιστοποιήσει την επιρροή της παγκοσμίως. 

Ο υπουργός ανακοίνωσε εξάλλου ότι το νεότευ-
κτο αεροπλανοφόρο Βασίλισσα Ελισάβετ θα ανα-
λάβει αποστολή περιοδείας που θα το φέρει αρχικά 
στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας νέας γενιάς μαχη-
τικά τύπου F-35. 

Ο κ. Γουίλιαμσον προανήγγειλε επίσης την αγορά 
drones από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία με 
σκοπό τη δημιουργία σμήνους που «θα συγχύζει 
τον εχθρό και θα καταβάλλει την αεράμυνα του».

Έτοιμη να χρησιμοποιήσει 
«σκληρή στρατιωτική δύναμη» η Βρετανία 

«ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΤΟ... ΒΡΕΧΙΤ

Έφυγε από τη ζωή την 
Τρίτη, σε ηλικία 81 ετών μετά 
από πολλά προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε τα τελευταία 
χρόνια, ο σπουδαίος Βρετανός 
τερματοφύλακας Γκόρντον 
Μπανκς. 

Ο Μπανκς ήταν ένα από τα 
βασικά στελέχη της Βρετανίας 
στο θριαμβευτικό για το 
«μεγάλο νησί» Μουντιάλ του 
1966 αλλά έγινε διάσημος για 
την «απόκρουση του αιώνα» 
στον αγώνα με τη Βραζιλία στο 
Μουντιάλ το 1970 όταν 
«έβγαλε» την κεφαλιά του 
Πελέ. 

Την ανακοίνωση του θανά-
του του έκανε η πρώην ομάδα του Στόουκ Σίτι. 

Αγωνίστηκε με το βρετανικό εθνόσημο 73 φορές, 
από το 1963 μέχρι το 1972, ενώ σε συλλογικό επί-
πεδο υπερασπίστηκε τις εστίες των Τσέστερφιλντ, 

Λέστερ, Στόουκ, Φορτ Λόντερ-
ντεϊλ και Σεντ Πάτρικ. 

Το 1972 επιστρέφοντας από 
προπόνηση της Στόουκ είχε 
ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό 
του που του προκάλεσε σο-
βαρά τραύματα στο πρόσωπο. 
Του έγιναν περίπου 300 ράμ-
ματα και οι γιατροί δεν κατάφε-
ραν να σώσουν το δεξί του 
μάτι, κάτι που του στοίχισε τε-
λικά και το τέλος της καριέρας 
του.  

Ο Γκόρντον Μπανκς, ήταν 
ένας από τους καλύτερους 
τερματοφύλακες που πέρασαν 
ποτέ από το άθλημα και είχε 
αναδειχθεί έξι φορές ο κορυ-

φαίος γκολκίπερ από τη FIFA! 
Θλίψη για το θάνατό του εξέφρασε δημόσια και 

ο Πελέ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που τον 
είχε επισκεφθεί όταν ασθένησε.

«Έφυγε» ο Γκόρντον Μπανκς
Ο ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ»

Diyana LTD 
ELDERLY HOME CARE  

The providers of 4Day care 4Night care 

4Domiciliary care 4Live-in care 

4Respite care 4Palliative care  
For more information:  

0757 8346242
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H Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή 
(K.E.A.), οργάνωσε την Τετάρτη 6 Φε-
βρουαρίου 2019, στα γραφεία της, στο Βό-
ρειο Λονδίνο, εκπαιδευτική συνάντηση για 
ενημέρωση και συζήτηση με θέμα τις νέες 
εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα του εξε-
ταστικού κέντρου Edexcel, σε επίπεδο 
G.C.S.E. Η συνάντηση αποτελούσε συνέ-
χεια του Σεμιναρίου που είχε διεξαχθεί 
από την Κ.Ε.Α. με το ίδιο θέμα. Σε αυτή 
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορα 
ελληνικά παροικιακά σχολεία του Λονδί-
νου αλλά και της επαρχίας, διδάσκο-
ντες/ουσες και μη σε τάξεις των G.C.S.E. 

Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν τις απορίες 
τους σε ότι αφορά σε διαδικαστικά θέματα 
σχετικά με τις εξετάσεις. Δόθηκε πληρο-
φόρηση σχετικά με τις εγγραφές των μα-
θητών στα επίπεδα Foundation και Higher, 
ανάλογα με την ικανότητά τους στη χρήση 
της γλώσσας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
πληροφορήθηκαν για τον τρόπο και το 
χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς 
και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 
εξεταστών.  

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την κάθε επι-
μέρους εξέταση, δηλαδή τον προφορικό 
λόγο (Speaking), την ακρόαση κειμένου 
(Listening), την κατανόηση κειμένου 
(Reading Comprehension) και την παρα-
γωγή γραπτού λόγου (Writing).  Σημαντική 
ήταν η συμβολή της κ. Έλισσας Έλληνα η 
οποία, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας 
της ως εκπαιδευτικός και εξετάστρια, με-
τέφερε σημαντικές πληροφορίες στους 
συμμετέχοντες στη συζήτηση. 

Όσον αφορά στη σωστή προετοιμασία 
των μαθητών για την εξέταση, συζητήθη-
καν στρατηγικές με τις οποίες οι εκπαιδευ-
τικοί μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές να εξοικειωθούν με τη δομή, το 

περιεχόμενο και γενικά τις απαιτήσεις της 
εξέτασης σε ότι αφορά τον παρεχόμενο 
χρόνο, τα κειμενικά είδη που πρέπει να 
αναλυθούν ή να παραχθούν και την ποι-
ότητα της γλώσσας. Σημειώθηκε ότι, δεν 
αρκεί μόνο η καλή γνώση της ελληνικής 
γλώσσας από τα παιδιά, αλλά απαιτείται η 
ανάπτυξη στρατηγικών οργάνωσης και πα-
ρουσίασης της γνώσης. Αναφορά έγινε και 
στην ιδιαίτερη προετοιμασία που απαιτεί-
ται για θέματα, που ενώ συμπεριλαμβάνο-
νται στο περιεχόμενο της εξέτασης, είναι 
μακριά από τις εμπειρίες των μαθητών ή 
απαιτούν υψηλά επίπεδα κριτικής σκέψης 
και ωριμότητας.  

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι για τη 
μείωση του άγχους, τόσο των εκπαιδευτι-
κών, όσο και των παιδιών, που είναι έντονο 
λόγω των υφιστάμενων αλλαγών στην 
εξέταση του GCSE, είναι απαραίτητη η συ-
νεργασία όλων. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
είναι σε συχνή επαφή με τους γονείς, 
ώστε να τους ενημερώνουν για την πρό-
οδο των παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς και να τους καθοδηγούν, 
ώστε να παρέχουν στήριξη στα παιδιά 
τους και στο σπίτι. Επίσης, απαραίτητη 
είναι η συνεργασία των ιδίων των εκπαι-
δευτικών με ανταλλαγή υλικού, απόψεων 
και καλών πρακτικών. Έτσι θα μπορέσουν 
να εφαρμόσουν με σιγουριά τις αλλαγές 
που αφορούν στην εξέταση και να αντα-
ποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της.  

Στόχος όλων είναι η επιτυχία των μαθη-
τών στην εξέταση του GCSE, αλλά και η 
περαιτέρω ενθάρρυνσή τους να συνεχί-
σουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-
σας και να παρακαθίσουν και στην 
εξέταση A-Level.

Εκπαιδευτική συνάντηση για 
τις εξετάσεις ελληνικών G.C.S.E.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 
HIGH COMMISSION OF 

THE REPUBLIC OF CYPRUS 
CULTURAL SECTION 

  
Το Πολιτιστικό-Μορφωτικό Τμήμα 

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

του King’s College London σας προσκαλούν 
στη διάλεξη  

Σκηνοθετώντας τους Αρχαίους Κλασικούς 
στον 21ο Αιώνα:  

Διασκευή, Επικαιροποίηση 
και η Ηθική της Σκηνοθεσίας  

με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Αύρα Σιδηροπούλου  

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
7:00 μ.μ.  

Nash Lecture Theatre 
King’s College  

Strand 
London WC2R 2LS  

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

κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη  
Για πληροφορίες και κρατήσεις 

στην ιστοσελίδα:  
www.culturalchc.co.uk

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

Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
Πρώτος Όροφος (Μπαρ)  

Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ  

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.Αναφορά στις διάφορες δραστηριότητες 

του Συνδέσμου από την προηγούμενη 
Γενική Συνέλευση.  

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

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

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

Για πληροφορίες αποταθείτε στο 
07742 648 737

 Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
ετήσια χοροεσπερίδα του Ελληνι-
κού παροικιακού Σχολείου του 
Αγ.Νικολάου που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 
2019. Στην παράσταση – ανα-
δρομή στα παραδοσιακά ακού-
σματα  του τόπου μας που έλαβε 
χώρα στην κατάμεστη αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ιερού ομώνυμου 
Ναού  παρευρέθησαν γονείς, μα-
θητές και φίλοι του σχολείου μας. 

 Τη μουσικοχορευτική εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία 
τους η Επιθεωρήτρια- Προϊστα-
μένη  της Κυπριακής Εκπαιδευτι-
κής Αποστολής κ. Μαρία 
Παπαλούκα, ο Πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ντινέ-
νης, η Διευθύντρια του Ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου του Λονδί-
νου κ.Βαρβάρα Μασούρου, ο κ. 
Μιχάλης Κασιής Πρώην Σύμβου-
λος Εκπαίδευσης της Υπάτης Αρ-
μοστείας της Κύπρου στο 
Λονδίνο, η Προϊσταμένη του Ελ-
ληνικού Νηπιαγωγείου κ. Αναστα-
σία Μισιρλή, ο Αιδεσιμότατος 
Πατήρ Σταύρος και η Διευθύντρια 
του Ελληνικού Παροικιακού σχο-
λείου κ. Ελευθερία Ξενοφώντος. 

Μικροί και μεγάλοι μαθητές του 
σχολείου ντυμένοι με παραδοσια-
κές φορεσιές παρουσίασαν χο-

ρούς της Κύπρου, της Ηπείρου, 
της Βόρειας & Δυτικής Θράκης, 
και ξεσήκωσαν πραγματικά το 
κοινό που συμμετείχε ένθερμα. Οι 
μεγαλύτεροι μαθητές χόρεψαν 
Καλαματιανό, γνωστό παραδο-
σιακό χορό τόσο στην Ελλάδα όσο 
και την Κύπρο. Ιδιαίτερα εντυπω-
σιακή ήταν η χορογραφία « Φω-
τιές», χορός από τη Μυτιλήνη και 
τα παράλια της Μ. Ασίας  που πα-
ρουσίασαν οι μαθήτριες του Α΄ 
Level κρατώντας αναμμένα κεριά.  

Η βραδιά κύλησε υπέροχα με 
πλούσια ελληνικά εδέσματα, 
άφθονο κρασί, υπό τους ήχους 
ζωντανής ελληνικής μουσικής. 
Δάσκαλοι, μαθητές, γονείς και 
όλοι οι καλεσμένοι διασκέδασαν 
με τη ψυχή τους. Ευχάριστο διά-
λειμμα ήταν η κλήρωση πολλών 
και ξεχωριστών δώρων.  

Την οργάνωση της παράστα-
σης, αποτέλεσμα πολύχρονης 
προετοιμασίας επιμελήθηκαν η 
χοροδιδάσκαλος κ. Μαριάννα 
Κουτσουράδη, η κ.Βαρβάρα Νικο-
μάνη που ετοίμασε τις παραδοσια-
κές στολές των μαθητών, η 
κ.Άννα Τσοτσοβιένα, η κ. Ελένη 
Ιακομπούτση και ο κ.Νεκτάριος 
Καζίλας. 

Ιωάννα Μπακανδρέα 
Εκπαιδευτικός ΕΠΣ Αγ.Νικολάου

Οι λαϊκές μας παραδόσεις 
είχαν την τιμητική τους

Ε. Π. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ACTON
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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

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

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

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

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

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

*Η προβολή αρχίζει με την ταινία 

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

Walking through the Landscapes 
of Marina Adams  

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

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

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

Φαίδρα -1  
Είναι το νέο έργο της θεατρικής 

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

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

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

 
Η Θεατρική ομάδα TAT θα παρου-

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

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

 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 

Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 
στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 

και κ. Γιώργο Κουττούκη 07949211155

..........

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης 
σας προσκαλεί 

στην παρουσίαση 
του βιβλίου 

του Λεωνίδα Λεωνίδου   

ΕΠΤΑΚΩΜΗ, 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ   

Ομιλήτρια: 

Μαρία Παπαλούκα 

(Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

Ύπατης Αρμοστείας, 

Προϊσταμένη της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής)  
Ο συγγραφέας 
θα παρουσιάσει 

οπτικοακουστικό υλικό 
από την πολυετή έρευνά του 

για το θέμα.  
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 

7:30 μ.μ.   

Οίκημα Αδελφότητας, Britannia 

Centre, Britannia Rd, London 

N12 9RU 

Tηλ: 020 8445 9999.   

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

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

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

Kύριος ομιλητής θα είναι ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Υπάτης 
Αρμοστείας στο Λονδίνο, κ. Θεόδωρος Γκότσης. 

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

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

Σώτος Πολιτάκης 
Πρόεδρος ΕΣΕΚΑ

Ένα ευχάριστο απόγευμα είχαν την ευκαιρία να περάσουν όλοι όσοι βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green και τον Διαγωνισμό Ταβλιού που οργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Αχνιωτών Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στο διαγωνισμό, ο οποίος διήρκεσε περίπου 5 ώρες, συμμετείχαν γύρω στους τριάντα ταβλαδόρους. 
Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι... θεατές, απόλαυσαν ωραίες στιγμές. Εκτός από το διαγωνισμό, πολλοί 
συμπατριώτες μας είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά ύστερα από πολύ καιρό, παρέα με.. τα εύγεστα 
σουβλάκια του Κοινοτικού Κέντρου. 

Πρώτος νικητής αναδείχθηκε ο γραμματέας του Συνδέσμου, Ανδρέας Καρσεράς, ενώ το «δευτερίο» 
πήγε στον Κώστα Αρχαίο. 

Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος του συνδέσμου, Μωυσής Αδάμου, οι δύο νικητές και ορισμένοι από τους 
διαγωνιζόμενους, αμέσως μετά την απονομή των επάθλων.

Με επιτυχία στέφθηκε ο διαγωνισμός ταβλιού

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 
σας προσκαλεί στο γεύμα 

που διοργανώνει προς τιμή 
των συνταξιούχων στο 

Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
την Κυριακή 3/3/19 

στις 2:00μμ.  
Η είσοδος είναι δωρεάν για 

τους συνταξιούχους. Για 
μη συνταξιούχους και φίλους 

του συνδέσμου £20 με 
φαγητό και ποτό. 

Επίσης, θα γίνει κλήρωση 
λαχείου με πλούσια δώρα.   

Για κρατήσεις:  
Χριστάκης Νεοφύτου 

02087231925  
Μωυσής Αδάμου 
0208 6501 099 

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

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

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

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

Ολόκληρη η παροικία είναι ευπρόσδεκτη.  
Αντώνης Αντωνιάδης

Στις 17 Φεβρουαρίου η εορτή του Άγ. Χαραλάμπους
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

Οι Νιοχωρίτες απόδημοι, κάτοικοι Αγγλίας θυμούνται 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. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και όχι στις 10 Φεβρουαρίου όπως 
είχε αρχικά προγραμματιστεί, στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη στο Wightman Rd, όπου θα τελέσουν Θεία 
Λειτουργία του πολιούχου Άγιου του χωριού τους, θα μνημονεύσουν τους νεκρούς τους και θα αναπέμψουν 
δέηση για διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων χωριανών τους. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία θα συγκεντρωθούν στο χώλ της εκκλησίας όπου ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής 
επιτροπής Ανδρέας Ιωάννου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Νιοχωριτών Μιχάλης Κασιής θα προσφέρουν 
εδέσματα και όλοι μαζί θα θυμηθούν το χωριό τους και θα διατρανώσουν την αποφασιστικότητά τους για 
συνέχιση του αγώνα μέχρι την ημέρα της επιστροφής.  

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος Επιτροπής Αποδήμων Νιοχωριτών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΧΝΙΩΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 
της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας και στις εκλογές για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνουν την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου 2019 στις 3.30μμ στο οίκημα της Αδελφότητας – Britannia 
Road, North Finchley, London N12 9RU. Τηλ: 020 8445 9999 & 
020 8445 7070.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
          1.Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. 
         2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπρα-

γμένα της Αδελφότητας  τον περασμένο χρόνο. 
         3. Παρουσίαση Ισολογισμού της οικονομικής ετήσιας χρήσης 

και οικονομικής κατάστασης της Αδελφότητας. 
         4. Ερωτήσεις & εισηγήσεις. 
         5. Κτίριο Αδελφότητας. 
         6. Πολιτική επισκόπηση. 
         7. Ψηφίσματα. 
         8. Διάφορα. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.2 του καταστατικού: 
Για την ανάδειξη των εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

που αναφέρονται στο άρθρο 6.2 (α) του Καταστατικού θα υποβάλλονται 
γραπτές υποψηφιότητες προς τον Πρόεδρο και θα αποστέλλονται με 
συστημένες επιστολές ή RECORDED DELIVERY  ή θα παραδίδονται 
ιδιοχείρως και θα παραλαμβάνονται από αυτόν τουλάχιστον οκτώ (8) 
μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

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

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

Κόστος ετήσιας συνδρομής:  £10.

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Αδελφότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας θα τιμήσει και φέτος 
τη μνήμη του προστάτη του χωριού Αγίου Αυξεντίου, 

την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή, Wightman Rd, London N8 0LY.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα γίνει περιφορά 
της εικόνας του Αγίου. Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γίνει το 

καθιερωμένο γεύμα των Κωμητών, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
Earlham Grove, Wood Green, Ν.22 . To φαγητό θα είναι μπουφέ και 

θα σερβιριστεί στη 1:45 μμ. Μετά το φαγητό θα γίνει τόμπολα, 
δίνοντας την ευκαιρία σε όσους θέλουν να πάρουν μέρος 

για μιά ευχάριστη διασκέδαση. Η εκδήλωση θα κλείσει με κλήρωση 
λαχείων με πλούσια δώρα.   

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δήλωση συμμετοχής, 
τηλεφωνήστε στον Πανίκο Ζεμενίδη στο 0208 5306765

Η Κώμη Κεπήρ τιμά και γιορτάζει
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Ε/κ ποιητάρηδες του Ηνωμένου Βασιλείου ΜΕΡΟΣ Β
 
 

 
 
 
 

Συνέχεια από την προηγούμενη 
έκδοση της «Π» 
 
Μέσα, πάντως, από τα λαϊκότροπα 

αυτά ποιητικά δημιουργήματα διακρίνει, 
επίσης, κανείς τους πραγματικούς λό-
γους, για τους οποίους η κυπριακή μετα-
νάστευση είχε πάρει τις τόσο μεγάλες 
διαστάσεις, οι οποίες κι απετέλεσαν την 
ακατάσχετη πληθυσμιακή αιμορραγία 
της Κύπρου. Την οποία κι αποστράγγι-
σαν από εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους 
της, ρίχνοντάς τους στα τέσσερα σημεία 
του ορίζοντος και καταδικάζοντας, τους 
πιο πολλούς από αυτούς, να ολοκληρώ-
σουν τον κύκλο της επίγειας ζωής τους 
σε ξένα χώματα και κάτω από έναν αγέ-
λαστο και συννεφιασμένο, μεταφορικά 
και στην πραγματικότητα, ουρανό. Ταυ-
τόχρονα δε, τις μάζες αυτές των μετανα-
στών να τις σιγοτρώει το σαράκι του 
φόβου και της δικαιολογημένης αμφιβο-
λίας αν θα μπορέσουν τελικά να κρατη-
θούν δεμένοι στις πατρογονικές τους 
ρίζες και να ξαναγυρίσουν στα χώματα, 

τα οποία είναι και πρέπει πάντοτε να 
αποτελούν την μοναδική και αναπαλλο-
τρίωτη πατρίδα τους. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι -
όσο τουλάχιστον αφορά το θέμα μας- οι 
λαϊκότροποι ποιητές ή ποιητάρηδες, όσοι 
γράφουν ή έγραψαν ως μετανάστες, 
χρησιμοποίησαν ως πηγές έμπνευσής 
τους (α) την νοσταλγία, (β) την αγωνία 
τους για το απώτερο μέλλον των παιδιών 
τους, αν δηλαδή θα μπορέσουν να κρα-
τηθούν μέσα στους κόλπους της εθνικής 
και πολιτιστικής τους κληρονομιάς, και (γ) 
τον βίαιο ξεριζωμό τους από τα πατρογο-
νικά τους εδάφη μετά την τουρκική ει-
σβολή του 1974. Η προσφυγιά δε, 
μάλιστα, αυτή θεωρείται και ως διπλή -
αλλά πολύ πιο οδυνηρή- μετανάστευση, 
ακριβώς επειδή στην περίπτωση αυτή 
απουσιάζει η έστω και ελάχιστη δικιά 
τους επιλογή να φύγουν από το σπίτι, το 
χωριό και τους οικείους τους για να πάνε 
σε κάποια μακρινή ξένη γη σ’ αναζήτηση 
καλύτερης τύχης. 

Το θέμα, βέβαια, της βίαιης προσφυ-
γιάς δεν απασχόλησε μόνο τους ξενιτε-
μένους πρόσφυγες, αλλά κι εκείνους που 
αναγκάστηκαν να ζήσουν στα εναπομεί-
ναντα ελεύθερα εδάφη της Κύπρου. Και 
τούτο επειδή -όπως και να το κάνουμε- 
«ξενιτιά» είναι κι αυτή με τα τοπικιστικά 
δεδομένα του αγροτικού και ποιμενικού 
λαού της Μεγαλονήσου. Να θυμηθούμε 
δε εδώ ότι, όταν κάποιοι ή κάποιες πα-
ντρεύονταν σε άλλο, έστω και πολύ κο-
ντινό στο δικό τους χωριό κι εγκαθίσταντο 

εκεί, το θεωρούσαν ως ξενιτεμό, αφού 
μάλιστα και οι κάτοικοι του δεύτερου χω-
ριού θεωρούσαν και αποκαλούσαν πά-
ντοτε τους νεοφερμένους υποτιμητικά ως 

«ξένους». 
Πάντως το θέμα αυτό της προσφυγιάς 

εξακολουθεί να ταλανίζει τον λαό της Κύ-
πρου και να δίνει τροφή για έμπνευση σε 

λόγιους και σε λαϊκούς ποιητές και λογο-
τέχνες, προκειμένου να καλυφθεί πλή-
ρως και να εξετασθεί σε όλες του τις 
διαστάσεις, χρειάζεται ειδική και ογκώδης 
μελέτη, πράγμα που είναι αδύνατο να 
γίνει εδώ. Ούτε και είναι, ασφαλώς, δυ-
νατό να επικαλεσθούμε τις μαρτυρίες 
όλων, όσοι έχουν το ποιητικό χάρισμα και 
συνέθεσαν ποιήματα για την προσφυγιά 
και τις παραδόσεις γενικά της μακρινής 
Γενέτειράς μας. Επικεντρώνουμε, συνε-
πώς, την προσοχή μας μόνο σε έναν 
τους αποδήμους Ελληνοκυπρίους, τον 
Ιάκωβο Προδρόμου, ο οποίος έζησε κι 
έδρασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, του 
οποίου έχουμε υπ’ όψη τα ποιήματα και 
ο οποίος υπήρξε, κατά τη γνώμη μας, 
ένας από τους πιο γνήσιους λαϊκότρο-
πους μετανάστες στιχουργούς μας. 

Ο Ιάκωβος Προδρόμου, συγκεκρι-
μένα, ο οποίος υπήρξε τακτικός συνερ-
γάτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και 
«ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», ειδικεύθηκε κυρίως στα 
επίκαιρα επαινετικά ή επιτιμητικά και 
σκωπτικά στιχουργήματα, στα οποία 
είχε, άλλωστε, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Γεννήθηκε το 1946 στο Πραστειό Αμμο-
χώστου, έζησε όμως στο Λονδίνο από το 
1960 μέχρι τον θάνατό του (25/12/2014). 
Ήταν γόνος πολυμελούς οικογένειας, 
εφτά αδελφοί και τέσσερις αδελφές, και 
συνεπώς γνώρισε από πρώτο χέρι τις 
αφάνταστες δυσκολίες της ζωής. Η στι-
χουργική του παραγωγή στο Ελληνοκυ-
πριακό γλωσσικό ιδίωμα υπήρξε 
αξιόλογη, τα δε στιχουργήματά του έβλε-

παν το φως της δημοσιότητας, όπως εί-
παμε, και μάλιστα ένα σχεδόν κάθε βδο-
μάδα, στις εβδομαδιαίες εφημερίδες του 
Λονδίνου «ΒΗΜΑ» και, μετά την διακοπή 
κυκλοφορίας του, αρχικά στην διάδοχό 
του, «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΧΑΡΑΥΓΗ» και, 
στην συνέχεια, την «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», οι 
οποίες κι ενδιαφέρονταν άμεσα για την 
προώθηση, στο αναγνωστικό κοινό, 
κάθε τι που αναφερόταν στην Γενέτειρά 
μας. 

 Στην επόμενη έκδοση, θα παραθέ-
συμε, μερικά από τα στιχουργήματά του 
αυτά, από τα οποία όχι μόνο αντλούμε 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα γεγο-
νότα που περιγράφει, αλλά κυρίως για το 
εθνικό μήνυμα που στέλνει στους Ελλη-
νοκυπρίους μετανάστες και μάλιστα σε 
όσους κατάγονται από τις κατεχόμενες 
από τους Τούρκους εισβολείς περιοχές 
της Κύπρου. Αρχίζουμε δε με τρία από τα 
στιχουργήματά του αυτά, τα οποία είχε 
μάλιστα απαγγείλει ο ίδιος σε τρεις δια-
φορετικές εορταστικές εκδηλώσεις -οι 
δύο στο Λονδίνο στις 26 Μαΐου 2011 και 
19 Φεβρουαρίου 2012, και η τρίτη στην 
παραλιακή πόλη της Αγγλίας Brighton 
στις 4 Ιουλίου 2013- από τις οποίες η 
πρώτη και η τρίτη είχαν οργανωθεί από 
τον Σύνδεσμο των κατεχόμενων σήμερα 
χωριών Γιαλούσας, Μελάναρκας και 
Αγίας Τριάδας της επαρχίας Αμμοχώ-
στου, και η δεύτερη από τον Σύνδεσμο 
Κώμης Κεπήρ. 

Η συνέχεια 
στην επόμενη έκδοση της «Π»

του 

Χάρη Μεττή

ΠΑΓΚΟ�ΣΜΙΑ ΗΜΕ�ΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ�Σ ΓΛΩ�ΣΣΑΣ

Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης

Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον επικοινωνίας. 
Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας 

κι όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια. 
Οδυσσέας Ελύτης 

 
Αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και συνεργάτες της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία και τη Βόρεια Ευρώπη.  
Στις 9 Φεβρουαρίου 2019 τιμούμε για δεύτερη φορά φέτος, την Πα-

γκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας και ημέρα μνήμης του εθνικού 
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Με τον εν λόγω εορτασμό επιδιώκεται 
η ανάδειξη της διαρκούς συμβολής της Ελληνικής Γλώσσας στην ανά-
πτυξη του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Σκοπός είναι η 
ευαισθητοποίηση όλων μας για την προώθηση και την ευρύτατη διά-
δοσή της. Η προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και η ενίσχυση της Ελ-
ληνοφωνίας, τόσο στα ελληνικά σχολεία όσο και στη διεθνή κοινότητα, 
αποτελούν σήμερα περισσότερο από ποτέ στόχο ύψιστης προτεραι-
ότητας. 

Η σημασία της Ελληνικής Γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού 
είναι οικουμενική. Η Ελληνική Γλώσσα είναι από τις πιο γόνιμες στον 
κόσμο είναι πηγή αξιών και φανερώνει την ποιότητα και την αντοχή 
του πολιτισμού μας. Πρόκειται για μια γλώσσα που μιλιέται αδιάλειπτα 
για αιώνες! Σύμφωνα με τα λόγια του Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα 
Ελύτη «Είμαστε οι μόνοι σ’ ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το 
προνόμιο να λέμε τον ουρανό “ουρανό” και τη θάλασσα “θάλασσα” 
όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες 
χρόνια». Η αδιάσπαστη ενότητα της Ελληνικής Γλώσσας δείχνει τον 
λεκτικό και εννοιολογικό της πλούτο και αποκαλύπτει την ανθεκτικότητά 
της στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και τη συνέχεια του ελληνισμού.  

Mπορεί σήμερα η Ελληνική Γλώσσα να μιλιέται από μερικά εκατομ-
μύρια ανθρώπους, παραμένει όμως η γλώσσα στην οποία μίλησαν 
για πρώτη φορά το Θέατρο και η Ποίηση, τα Μαθηματικά και η Ιατρική, 
η Ρητορική και η Πολιτική, οι Ευαγγελιστές και οι Πατέρες της Εκκλη-

σίας. Η ενιαία Ελληνική Γλώσσα είναι μια πλούσια γλώσσα που μπορεί 
να εκφράσει τις πιο ακριβείς και λεπτές αποχρώσεις της Φιλοσοφίας 
και των Επιστημών. Επιπλέον, αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης 
για τους δημιουργούς των Γραμμάτων και των Τεχνών εμπλουτίζοντας 
τις περισσότερες γλώσσες του πλανήτη και την καθημερινότητα της 
διεθνούς επικοινωνίας. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, απέναντι στις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης 
και με τη συμπαράσταση εκατομμυρίων Απόδημων Ελλήνων σε όλη 
την υφήλιο, δίνουμε πνοή και συνέχεια στην προστασία και τη διατή-
ρησή της. Κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής 
Γλώσσας καλούμαστε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν 
την παρουσία της και προάγουν την ευρύτερη προσπάθεια διάδοσης 
των ανθρωπιστικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της 
οικουμένης. Η σύγχρονη πρόκληση είναι να φέρουμε στο διεθνές προ-
σκήνιο τη γλώσσα μας. Να προωθήσουμε το άνοιγμά της πέρα από 
τις διάσπαρτες κοιτίδες ελληνοφώνων. Ο ελληνικός πολιτισμός μέσω 
της γλώσσας μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση ενός παγκόσμιου 
πνεύματος αλληλοκατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού, παραγωγικής 
συνεργασίας και ειρηνικής συμβίωσης.  

Εν κατακλείδι, ας ακολουθούμε την προτροπή του Ελύτη προς τους 
απόδημους Έλληνες: «μην ξεχνάτε την πατρίδα μας, και προ παντός, 
τη γλώσσα μας. Πρέπει να ‘σαστε περήφανοι, να’ μαστε όλοι περήφα-
νοι, εμείς και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας». Αξίζει τον κόπο να εν-
θαρρύνουμε όλοι μας την προσπάθεια για τη διάδοση της Ελληνικής 
Γλώσσας για να εκτιμήσουμε την πνευματική δύναμη και την ομορφιά 
της, μεταδίδοντας τη σημασία της και βοηθώντας έμπρακτα στην προ-
βολή της. Υποστηρίζοντας την παρουσία της Ελληνικής Γλώσσας επε-
κτείνουμε την επιρροή της ελληνικής σκέψης, ενισχύουμε την ίδια την 
πατρίδα μας.  

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 
Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

«Το ήθος της ελληνικής 
αυτοσυνειδησίας...»

Την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού rτοιητη Διονυσίου 
Σολωμού, εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληvικης Γλώσσας.  

Όπως έλεγε και ο κορυφαίος διανοητής της γενιάς του '30, ο Γιώργος 
Θεοτοκάς, η Ευρώπη είναι σαν ένας κήπος, που συγκεντρώνει με αρ-
μονία τα πιο διαφορετικά λουλούδια, τα πιο αταίριαστα χρώματα.  

Έχω την αίσθηση ότι τούτη η ιδιαίτερη φυσιογνωμία οφείλεται στην 
λαμπρότητα της πρώτης σποράς, στην γοητεία της ακούραστης ζω-
ντάνιας της ελληvικης γλώσσας, που πρώτη έσπειρε στον ευρωπαϊκό 
χώρο το σύμπλεγμα των δυναμικών αντιθέσεων, οι οποίες συνέθεσαν 
την ελληνικότητα.  

το μοναδικό αυτό πνευματικό δημιούργημα, που λέγεται ελληνική 
γλώσσα, που είναι αδύ- νατο να επαναληφθεί 
στην ιστορία, αποτελεί το αντικείμενο των 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται 
από την ομογένεια σε όλο τον κό-
σμο.  

Μία πρωτοπόρα ιδέα, η οποία 
σχηματο rτοιηθηκε από την Ομο-
σπονδία Ελληνι- κών Κοινοτήτων 
και Αδελφοτήτων Ιταλίας. Οι Ελλη-
νικές Κοινότητες στην Αυστραλία 
υπήρξαν από τις πρώ- τες που πλαισίω-
σαν την προσπάθεια με δικές τους ανάλογες 
πρωτοβουλίες κι ακολούθησαν κι άλλοι. Η Ελληνική Κυβέρνηση, ακούο-
ντας τον οικουμενικό ελληνισμό, εκπλήρωσε τη βαθιά υποχρέωση 
προς την γλώσσα του γένους μας με την ομόφωνη αrτοδοχη της Βου-
λής των Ελλήνων. 

Σήμερα η ελληνική ομογένεια χαίρεται μαζί μας, για τον απανταχού 
της γης εορτασμό της ημέρας της γλώσσας μας, η οποία είναι ο δικός 
μας τρόπος να νοούμε την ίδια τη ζωή, αλλά και τη συμμετοχή στο 
κοινό μας γίγνεσθαι ως οικουμενικών πολιτών.  

Το ήθος της ελληνικής αυτοσυνειδησίας εκφράζεται με την γλώσσα 
των Ελλήνων, των πρώτων ανθρώπων στην ιστορία της Οικουμένης, 
οι οποίοι διαμόρφωσαν ήθος πολιτών στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής 
πόλης.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας θα αποτελεί σταθερά της 
παγκόσμιας ανθρώπινης κοινωνίας υπενθυμίζοντας στο διηνεκές ότι 
η γλώσσα των Ελλήνων οδηγεί πάντα προς τα Ελληνικά κείμενα, τα 
οποία μαρτυρούν τον Ελληνικό τρόπο διαλόγου και συνύπαρξης, δη-
λαδή τον Ορθό Λόγο, ο οποίος γέννησε τις οικουμενικές αξίες, που 
ακόμη νοηματοδοτούν τον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο, εκείνον που 
αποκαλούμε κόσμο της ελευθερίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  

Να μην λησμονούμε ότι οι δύο έννοιες, πυλώνες του Δυτικού πολι-
τισμού, "dialogue" και "democracγ" είναι ελληνικές.
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Του Νεόφυτου 
Νεοφύτου 
 

Ε
ίναι επικίνδυνο για την ίδια τη 
Δημοκρατία αυτό το οποίο 
συμβαίνει με τον έλεγχο των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από 
το Προεδρικό. Υπάρχει φιλτράρισμα 
της πληροφόρησης. Πέρα από το 
κυβερνητικό ΡΙΚ, στην υπηρεσία 
του Προεδρικού είναι είτε δημοσιο-
γράφοι που εργοδοτήθηκαν στο 
Προεδρικό, είτε ιδιοκτήτες και διευ-
θυντές ειδήσεων και αρχισυντάκτες 
καναλιών και εφημερίδων των 
οποίων συγγενικά πρόσωπα διορί-
στηκαν από τον Πρόεδρο σε διάφορα πολιτειακά αξιώματα. 

Έχει στηθεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, το οποίο προωθεί και 
προβάλλει καθημερινά την προεδρική ατζέντα. Υπάρχει προεδρική 
παρέμβαση και έλεγχος στην πληροφόρηση. Αυτό είναι πλήγμα στην 
ελεύθερη κριτική σκέψη και άποψη, πλήγμα στην ελεύθερη δημοσιο-
γραφία, πλήγμα στην ίδια τη Δημοκρατία. 

Σοβαρά θέματα είτε δεν προβάλλονται καθόλου, είτε προβάλλονται 
με το φακό της κυβέρνησης, όπως: Παλινδρομήσεις Αναστασιάδη στο 
Κυπριακό και η χαμένη ευκαιρία στο Κραν Μοντανά και το πώς οδη-
γούμαστε στην οριστική διχοτόμηση. Κούρεμα των καταθέσεων και το 
ξεπούλημα του Συνεργατισμού. 

Σκάνδαλα με υπερπληρωμές των λεωφορείων και το κλείσιμο των 

Κυπριακών Αερογραμμών. Άριστοι 
των αρίστων και διορισμός του Βοη-
θού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου 
Ερωτοκρίτου, ο οποίος τελικά κατέ-
ληξε στη φυλακή για αδικήματα δια-
φθοράς. Ο Γενικός Εισαγγελέας του 
κράτους αναγκάστηκε να αναφω-
νήσει: «Nτροπή, κύριε Πρόεδρε». 

Είναι γεγονότα που έχουν συμβεί 
τα τελευταία έξι χρόνια επί διακυ-
βέρνησης Αναστασιάδη -ΔΗΣΥ, ενώ 
τις τελευταίες εβδομάδες αναδείχθη-
καν και άλλα εξίσου σοβαρά θέματα 
που αφορούν την απονομή της δι-
καιοσύνης, θέματα διαπλοκής, δια-
φθοράς και ασυμβίβαστου. Εξακο-

λουθεί επίσης να είναι σε ισχύ το μεγάλο σκάνδαλο με τα «χρυσά 
διαβατήρια», όπου η Κύπρος είναι υπό κατηγορία σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για όλα τα πιο πάνω, δυστυχώς, δεν υπάρχει η ανάλογη κριτική 
στην κυβέρνηση από τα πλείστα ΜΜΕ. Κάποια μάλιστα προκλητικά 
παρουσιάζουν αυτά σκάνδαλα και ως «επιτεύγματα» της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ! 

Οι φωνές της αντιπολίτευσης δεν εισακούονται. Είτε δεν προβάλλο-
νται καθόλου, είτε προβάλλονται υποβαθμισμένα. Οι διασυνδέσεις του 
Προεδρικού με τα ΜΜΕ είναι πολύ βαθιές σε σημείο που πρέπει όλους 
να ανησυχήσουν, αφού δημιουργήθηκε μια αυταρχική μονοκομματική 
κυβέρνηση με σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας.

Ελεγχόμενη πληροφόρηση από το 
Προεδρικό, σε βάρος της Δημοκρατίας

Θυμήθηκε πάλι τα τρίπτυχα...

Της Νίκης Κουλέρμου  
Αν ένας Πρόεδρος όπως ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος «έφαγε» 

την πολιτική με το κουτάλι και ξέρει πώς να απευθύνεται στην 
κοινή γνώμη, νομίζει ότι μπορεί να υποτιμά την κοινή νοημοσύνη 
με τις ατάκες του τύπου «θα παραιτηθώ αν αποδειχθεί διαπλοκή 
μου», τότε -έχουμε την εντύπωση- απλά πρέπει από τώρα να 
πάει να ξεκουραστεί… Με όλο το συμπάθιο, αλλά ο Πρόεδρός 
μας δεν είναι η πρώτη φορά που ρίχνει την ατάκα. Όποτε βρεθεί 
στη «γωνιά» θα πει αυτή την ατάκα. Το έκανε και με την εμπλοκή 
του (πρώην) δικηγορικού του γραφείου στην προσπάθεια να πω-
ληθεί ο εθνικός αερομεταφορέας, το έκανε και με την περίπτωση 
του επενδυτή σε ένα «αργάκι» 7.000 τ.μ. στο Πέρα Πεδί. 

Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πως η διαπλοκή, γενικά, δεν 
αποδεικνύεται με βούλα, υπογραφή και χαρτόσημο. Ούτε και μπο-
ρείτε να κατηγορηθείτε για κάτι τέτοιο. Ομως! Συ είπας ότι το νόμιμο 
δεν είναι πάντα και ηθικόν. Εξάλλου δεν ανήκει σε σας τώρα το δι-
κηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι. Φέρει 
απλά το όνομά σας το οποίο -όλοι αντιλαμβάνονται- λειτουργεί ευ-
νοϊκά για τις δουλειές του γραφείου (και των θυγατέρων) και δεν 
μπορείτε να κάνετε τίποτε άλλο γι’ αυτό. Λίγη όμως ταπεινοφροσύνη 
δεν έβλαψε ποτέ κανένα. 

Εξάλλου οι τελευταίες σας δηλώσεις δείχνουν ότι νιώθετε την 
ανάγκη να υπερασπιστείτε δημόσια το πρώην δικηγορικό σας 
γραφείο! Γιατί; Γιατί αναφέρατε στη συνέντευξή σας στον ΑΝΤ1 ότι 
από τις 4.800 πολιτογραφήσεις μόνο οι 39 έγιναν από το δικηγορικό 
γραφείο που φέρει το όνομά σας; Τι σημαίνει η πρόσκληση – πρό-
κληση «ας διερευνήσει και η Επιτροπή Ελέγχου… αν θέλουν να 
με εκθρονίσουν, ας προχωρήσουν σε έρευνα και αν διαπιστωθεί 
η όποια εμπλοκή, τότε να πάω και δικαστήριο ή και να αποχω-
ρήσω»; Ποιος θέλει να σας …εκθρονίσει; Μήπως εννοείτε την Κο-
μισιόν, τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα; Όλους αυτούς τους 
«φίλους» σας που άδικα σας «στοχοποίησαν», αν και μόνο 0,3% 
διαβατήρια δώσατε σε επενδυτές που διώκονταν από άλλες χώρες 
για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος; 

Αγαπητέ, κ. Αναστασιάδη! Ξεχνάτε ότι εκτός από πρώην ιδιο-
κτήτης μεγάλου δικηγορικού γραφείου είστε και Πρόεδρος μιας 
χώρας που επιδιώκει με αξιοπρέπεια να διεκδικεί το «δίκαιο» και 
το «ηθικό» και το «νόμιμο» για την ίδια την ύπαρξή της; 

Σας είπαν ότι δεν τηρούνται κάποιοι όροι και προϋποθέσεις 
ώστε το γέριμο το βρόμικο χρήμα να μην περνά από κυπριακό 
πλυντήριο και εσείς επιμένετε για τον μικρό αριθμό των διαβατηρίων 
που εκδίδει η Κύπρος σε ανθρώπους που δεν διαμένουν καν στην 
Κύπρο… Τι σημαίνει αυτό; Γιατί επιμένετε για το 0,3% ως επιχεί-
ρημα όταν σας λένε ότι πληθυσμιακά η Κύπρος είναι μόλις το 
0,17% της ΕΕ; 

Γιατί δεν σκέφτεστε καθόλου τη φούσκα στα ακίνητα που έχει 
αφήσει πίσω της τόσες επιπτώσεις στον κοσμάκη που δεν μπορεί 
να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του; Γιατί δεν σκέφτεστε 
ότι στη Λεμεσό των πύργων και των χρυσών διαβατηρίων υπάρ-
χουν άστεγοι και άνθρωποι που πεινούν και ζουν μόνο από τη με-
γαλοψυχία μιας δράκας συνανθρώπων τους; 

Είναι πολλά τα λεφτά, Πρόεδρε, αλλά πάρα πολύ μεγάλο είναι 
και το κοινωνικό κόστος και το πολιτικό κόστος για την Κύπρο. Δεν 
νομίζετε ότι γι’ αυτά και μόνον αξίζει από μόνος σας να δώσετε 
τέρμα στην όποια διαπλοκή οδηγεί τον κοινωνικό ιστό σε αποσά-
θρωση και το κράτος στη σήψη και την απαξίωση; Αν δεν μπορείτε, 
τότε υπάρχει και η επιλογή της αποχώρησής σας…

Η αποχώρηση 
είναι μια επιλογή

Της Ελένης Μαύρου  
Πριν μια βδομάδα, είχαμε τις συναντήσεις της απεσταλμένης του ΓΓ 

του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, με τους δύο ηγέτες. Ήμασταν με την εντύ-
πωση ότι στόχος αυτού του κύκλου επαφών είναι να συμφωνηθούν οι 
όροι αναφοράς και να διευκρινιστεί ότι όλες οι πλευρές μιλούν την ίδια 
γλώσσα – και πάνω στο πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ και στις συγκλίσεις 
και κυρίως στη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. 

Η εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και αντί να ξεκαθαρίζουν οι στόχοι 
και η τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς, μάλλον έχει επέλθει με-
γαλύτερη σύγχυση. 

Ακούσαμε, για παράδειγμα, ότι το Συμβούλιο Αρχηγών αναλώθηκε 
και πάλι σε μια αχρείαστη διελκυστίνδα για το ποιο Πλαίσιο Γκουτέρες 
είναι στο τραπέζι! Ο ίδιος όμως ο κ. Γκουτέρες έχει επανειλημμένα 
αναφέρει ότι «ένα είναι το Πλαίσιο», αυτό της 30ής Ιουνίου. Υπενθυμί-
ζουμε δε ότι σε εκείνο το Πλαίσιο είναι που γίνεται αναφορά, μεταξύ 
άλλων, στην ανάγκη κατάργησης του αναχρονιστικού συστήματος των 
εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων αλλά και στην επιστροφή 
της Μόρφου. 

Ακούσαμε ακόμα ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε στο Συμ-
βούλιο Αρχηγών ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να 
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που είχαν μείνει, αξιώνοντας 
τη χρησιμοποίηση των έξι παραμέτρων του Πλαισίου Γκουτέρες. 

Την προηγούμενη μέρα, όμως, μας έλεγαν ότι ο Ν. Αναστασιάδης 
θα ζητήσει από τον Μ. Ακιντζί τον καταρτισμό ενός τρίπτυχου με τις 
συγκλίσεις και τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών στο Κυπριακό! 
Θα θυμάστε βέβαια ότι κάτι τέτοιο είχε εισηγηθεί (και τελικά ετοιμάστηκε) 
και το καλοκαίρι του 2016. Και μετά δηλώνουμε έκπληκτοι όταν κατη-
γορείται η ελληνοκυπριακή πλευρά ότι με τις ιδέες που «ρίχνει» κάθε 
λίγο και λιγάκι, προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο. Άστε που ακόμα 

περιμένουμε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μας εξηγήσει συγκεκριμένα 
την άλλη «πρότασή» του για «χαλαρή» ομοσπονδία. 

Διερωτόμαστε πώς αυτή η εκτροπή από τις ουσιαστικές συζητήσεις 
θα βοηθήσει την αναζήτηση συμφωνίας επί των όρων αναφοράς, που 
είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. 

Εκτός αν στόχος κάποιων, με αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις, δεν 
είναι απλώς η δημιουργία εντυπώσεων για εσωτερική κατανάλωση, 
αλλά ο εκτροχιασμός της διαδικασίας του ΟΗΕ. Αν, δηλαδή, δεν ανη-
συχούν όλοι από τον κίνδυνο, με την παρέλευση του χρόνου χωρίς 
λύση, να μας μείνει η διχοτόμηση, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι εξυπη-
ρετεί μόνο τους στόχους της Τουρκίας. 

Δεν κλείνουμε τα μάτια στις πραγματικότητες. Και είναι αλήθεια ότι, 
ανεξάρτητα από τις δηλώσεις και τις προθέσεις της ελληνοκυπριακής 
πλευράς, καθοριστικό ρόλο στις όποιες εξελίξεις θα παίξει η συμπερι-
φορά της Τουρκίας. 

Είναι σημαντικό όμως οι δικές μας ενέργειες να μεταφέρουν το 
βάρος και την ευθύνη για τις όποιες εξελίξεις στην Τουρκία και την 
τουρκοκυπριακή πλευρά. Είναι σημαντικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας να δηλώνει ξεκάθαρα, χωρίς αμφισημίες, ότι δεν συζητά τίποτα 
άλλο πέρα από τη διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία. Είναι σημαντικό, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τοποθετείται ξεκάθαρα σε σχέση με 
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των συγκλίσεων 
που έχουν επιτευχθεί, και στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες. Είναι ση-
μαντικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάψει να ανοίγει ζητήματα 
τα οποία τον φέρνουν σε σύγκρουση με τη διεθνή κοινότητα. Είναι ση-
μαντικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εγκαταλείψει την αρνητική 
ρητορική και τη δαιμονοποίηση της λύσης. 

Για να επαναρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Εντός της συμ-
φωνημένης βάσης λύσης και σε ένα πλαίσιο με ξεκάθαρη προοπτική.

Του Νεοκλή Συλικιώτη  
Η εμμονή των κυρίαρχων κύκλων της Ένωσης στις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές λιτότητας οδήγησαν στη φτωχοποίηση, στην επιστροφή του 
εργασιακού Μεσαίωνα λόγω της καταπάτησης των εργασιακών δι-
καιωμάτων, τους μισθούς πείνας, στην αύξηση της ανεργίας (ιδιαίτερα 
των νέων), στο ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου μέσω των ιδιωτικο-
ποιήσεων, στη διάλυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, στην κατα-
στροφή του περιβάλλοντος και στην διεύρυνση των ανισοτήτων. Ακρι-
βώς αυτή η διεύρυνση των ανισοτήτων και οι πολιτικές που οδήγησαν 
στον κίνδυνο της φτώχιας ένα στους τέσσερις νέους και ένα στους 
πέντε συνταξιούχους στην ΕΕ των 28 είναι που αποτέλεσαν το πρό-
σφορο έδαφος για τη ξενοφοβία, το ρατσισμό και την άνοδο της ακρο-
δεξιάς.  

Οι αδιέξοδες αυτές πολιτικές βρίσκουν όμως αντίσταση μέσα από 
τις τεράστιες κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Κεντρική Ευ-
ρώπη, αλλά και αλλού. Πρίν δύο εβδομάδες ξεχύθηκαν στους δρόμους 
του Βελγίου δεκάδες χιλιάδες μαθητές και εργαζόμενοι για αλλαγή της 
πορείας των πολιτικών για το κλίμα. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το 
άρθρο αναμένεται άλλη μία τεράστια κινητοποίηση από τους ίδιους 
φορείς (η τρίτη σε διάστημα μερικών εβδομάδων), αλλά και μια πανα-
περγία στις 13 Φεβρουαρίου. Στη Γαλλία τα κίτρινα γιλέκα αποτελούν 
πλέον ένα κίνημα που δεν λέει να κοπάσει, και μια πλατφόρμα όπου 
οι εργαζόμενοι εκφράζουν το θυμό και την αγανάκτηση τους για τις 

πολιτικές οι οποίες τους φτωχοποιούν. Αυτή τη στιγμή πέραν των τε-
ράστιων διαδηλώσεων που οργανώνουν, βρίσκονται πλάι στο μεγα-
λύτερο συνδικάτο CGT στη συνέχιση των απεργιακών μέτρων που 
κήρυξε το δεύτερο. Ανάμεσα σε άλλα ζητούν τον επανακαθορισμό του 
φόρου ακίνητης περιουσίας, την κατάργηση των φόρων που πλήττουν 
περισσότερο τους φτωχότερους, τη στήριξη των δημοσίων υπηρεσιών, 
και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στην ηλικία των εξήντα ετών. 
Στην Κύπρο το καλοκαίρι έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τε-
λευταίων 20 χρόνων για τα δικαιώματα των δασκάλων, ενώ τη σκυτάλη 
τώρα παίρνουν οι οικοδόμοι με τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις.   

Το ΑΚΕΛ και η ομάδα της Αριστεράς (η GUE/NGL) παραμένουν στο 
πλευρό των εργαζομένων και των δίκαιων αιτημάτων τους. Δεν κου-
ραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα 
η Κύπρος και η Ευρώπη είναι κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική αλ-
ληλεγγύη. Χρειάζεται να ανακατανέμεται δίκαια ο παραγόμενος πλού-
τος. Δίκαια για τους εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη. Όχι για τις 
τράπεζες και τις πολυεθνικές. Χρειαζόμαστε ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης 
που να δημιουργεί μόνιμες, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα. Που προασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα των 
στρατηγικών τομέων και υπηρεσιών κάθε χώρας. Που ενισχύει την 
κοινωνική προστασία για τους αδύναμους. Και όχι να διανέμει ευχολό-
για, χωρίς καμιά δεσμευτική ισχύ, όπως ο περιβόητος Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Πυλώνας. Ούτε να δίνει πακτωλό χρημάτων στο Ταμείο 
για την Άμυνα ενώ αποκόπτονται από τις κοινωνικές δαπάνες, την 

παιδεία και την υγεία. Πώς να μην διερωτάται κάποιος γιατί υπάρχουν 

38,5 δις ευρώ για το νέο Ταμείο για την Άμυνα, ενώ κλείνουν τα γηρο-

κομεία στη Φιλανδία, υπάρχει έλλειψη νηπιαγωγείων στη Γερμανία, 

πεθαίνουν άνθρωποι από γρίπη στην Ελλάδα και ένας στους τέσσερις 

εργαζόμενους βρίσκεται στον κίνδυνο της φτώχειας τόσο στην Κύπρο 

όσο και στην ΕΕ.  

Είναι για αυτούς τους λόγους που μαζί με τους εργαζόμενους διεκ-

δικούμε μια άλλη Ευρώπη. Την Ευρώπη για την οποία η Αριστερά πα-

λεύει. Την Ευρώπη της ειρήνης, της πραγματικής αλληλεγγύης, της 

οικολογίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης.  Οι επερχόμενες Ευρωεκλογές 

θα πραγματοποιηθούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να μην χαθεί καμία συνείδηση που στηρίζει τον κοινωνικό 

χαρακτήρα του κράτους. Καμία ψήφος που παλεύει ενάντια στο ρα-

τσισμό και τον σοβινισμό. Καμία φωνή που αγωνίζεται για τα δικαιώ-

ματα της γυναίκας, για το περιβάλλον, για την ειρηνική συνύπαρξη 

ενάντια στη στρατιωτικοποίηση και τον επεμβατισμό.  

 Οι Ευρωεκλογές μπορούν να αποτελέσουν καμπή στην πάλη μας 

για απαλλαγή από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Όσοι λοιπόν 

έχουμε κριτική στάση απέναντι στην ΕΕ, έχουμε και ένα λόγο περισ-

σότερο να συμμετέχουμε στις εκλογές. Μόνο με την συμμετοχή μας 

μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. 

Υποψήφιου Ευρωβουλευτή ΑΚΕΛ

Ώρα για ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας
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George MIchaelides

Ο σοβαρός τραυματισμός του Danny 
διέκοψε τον αγώνα (Έπαιξαν μέχρι το 30’)

O Danny Cooldridge σε μια διεκδίκηση της μπάλας, η ατυχία του όμως 

τον σταμάτησε στο 30 λεπτό και το παιχνίδι διεκόπη

O Παναθηναϊκός οδηγά την κούρσα της Β κατηγορίας

Ο γερόλυκος αγωνίζεται σαν 18άρης. Μπράβο λεβέντη 

 Άντυ Michael

Το τρίο των διαιτητών με τους αρχηγούς των ομάδων 

Ομόνοιας-Κώμης

Ο άξιος προπονητής George Constantinou οδηγά τον Πανα-

θηναϊκό σε σωστά μονοπάτια

Δυστυχώς το παιχνίδι 

Aνόρθωσης - Ολύμπια διε-

κόπη στο 30’ όταν ήταν 1-0 

υπέρ της Ανόρθωσης. Ο ταλα-

ντούχος ποδοσφαιριστής της 

Ανόρθωσης Danny Cooldridge 

τραυματίστηκε στον αγώνα με 

αποτέλεσμα ο αγώνας να διακο-

πεί για να του παρασχεθούν οι 

πρώτες βοήθειες. Κρίμα όμως, 

ο τραυματισμός του Danny ήταν 

πιο σοβαρός από ότι φαινόταν 

στην αρχή, καλέσθηκε ασθενο-

φόρο όπου τον μετέφερε στο 

νοσοκομείο. Επακόλουθο ήταν 

ο αγώνας να διακοπεί. 

Ευχόμαστε από καρδιάς στον 

Danny ταχεία ανάρρωση και 

όλα να του έρθουν βολικά. 

Αγώνας για 

σκληρά νεύρα 

Αγώνας για σκληρά νεύρα 

εξελίχθηκε μεταξύ Κώμης 

Κεπήρ και Ομόνοιας. 

Η Κώμη πήρε το τρίποντο 

κερδίζοντας 4-3. 

Ο αγώνας ήταν εντυπωσια-

κός και η διαμόρφωση του σκορ 

φωσκολικό σενάριο. 

Πιο καλά στημένη στον αγω-

νιστικό χώρο φάνηκε η Κώμη 

από την αρχή, επέβαλε τον δικό 

της ρυθμό και πολύ γρήγορα 

μέσα σε 12 λεπτά προηγήθηκε 

με 2-0, με τέρματα του Πήτερ 

Βασιλείου και Γιώργου Δημο-

σθένους. 

Πριν κλείσει το πρώτο 

45λεπτο η Ομόνοια μείωσε σε 

2-1 με τον Φώτη Χριστοδού-

λου. 

Στο δεύτερο μέρος παίχτηκε 

απίθανο παιχνίδι με τις δυο 

ομάδες να τα δίνουν όλα για τη 

νίκη. Η Κώμη με τον Γιώργο 

Δημοσθένους έκανε το 3-1. 

Μαύρα φίδια ζώσανε την Ομό-

νοια που βρήκε ξανά τον χα-

μένο της εαυτό, που στρίμωξε 

τους Κωμίτες και έφερε το παι-

χνίδι στα ίσια με δυο απίθανα 

τέρματα από τον Χάρη Φιλίπ-

που και Κύρι. Και ενώ όλα έδει-

χναν ότι η Ομόνοια θα ήταν ο 

νικητής της αναμέτρησης μετά 

την ισοφάριση, τους τα χάλασε 

ο George στο 86’ κάνοντας το 

4-3 για την Κώμη που πήρε πα-

νάξια τρεις πολύτιμους βαθ-

μούς. 

Άσχημη μέρα 

για Παντέλ 

Ποιος είδε τους Αρμένιας και 

δεν τους φοβήθηκε. Αλώνισαν 

το Southbury Leisure φορτώνο-

ντας στη ράχη της Παντέλ 

εξάρα!!! 

Το απόγευμα της Κυριακής 

για τους Αρμένιας ήταν περίπα-

τος, το 6-0 δεν είναι εύκολο 

απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα 

όπως την Παντέλ. 

Οι νεαροί και όχι μόνο τους 

Αρμένιανς έκαναν τη διαφορά. 

Ο βετεράνος Άντυ Μάικολ που 

αγωνίζεται λες και είναι 18 χρο-

νών παλληκάρι, έστειλε τη 

μπάλα δυο φορές στα δίκτυα. 

Από εκεί και πέρα ο Gui Gar-

cia, Norayr και Mom Garo(2) 

έκλεισαν τον θρίαμβο της ομά-

δας τους. 

Ακάθεκτος 

ο Παναθηναϊκός 

Ακάθεκτος για μια ακόμη 

φορά ο Παναθηναϊκός παρέ-

συρε και την Ακανθού κερδίζο-

ντάς την με 4-1. 

Η νίκη αφήνει τον Παναθη-

ναϊκό εκεί στην κορυφή να ανα-

πνέει τον αέρα της Α’ 

κατηγορίας αφού φαίνεται εκ 

των πραγμάτων ότι τον επό-

μενο χρόνο θα βρίσκεται παρέα 

με τους μεγάλους του παροικια-

κού πρωταθλήματος. 

Το πρώτο τέρμα για τους επί-

δοξους πρωταθλητές ήρθε 

νωρίς στο πρώτο λεπτό με τον 

Andrew Polydorou και στο φι-

νάλε του Α μέρους γκολ με τον 

Andrew Yiasoumi. 

Στο Β μέρος αντέδρασε η 

Ακανθού και μείωσε σε 2-1, 

μέχρι εκεί όμως, με ακόμη δυο 

τέρματα από τους Andrew Yia-

soumi και Anthony Constanti-

nou ολοκλήρωσε τη νίκη η 

ομάδα του Παναθηναϊκού που 

πλέον δεν φαίνεται να την πιά-

νει κανείς. 

Ξεσπάθωσε 

πάνω στην Άχνα 

Σύμφωνας μπήκε στο παι-

χνίδι το Αποέλ και δεν χαρί-

στηκε στην Άχνα, κερδίζοντάς 

την με το αναμενόμενο σκορ 

9–3. 

Ήταν αναμενόμενο το Αποέλ 

να κερδίσει. Αυτό όμως που 

αφήνει ελπίδες είναι τα τρία τέρ-

ματα που σημείωσε η Άχνα και 

βλέπει καλυτερα τη συνέχεια.
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Δυσκολεύτηκε  η Τότεναμ

Αποτελέσματα 

Φούλαμ-Μάντσιεστερ Γ.  .0-3 

Κρύσταλ Π.-Γουέστ Χαμ  .1-1 

Χάτεσφιλτ-Άρσεναλ  . . . .1-2 

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ  .3-0 

Σαουθάμπτον-Κάρτιφ  . . .1-2 

Γώτφορτ-Έβερτον  . . . . . .1-0 

Μπράιτον-Μπέρλεϋ . . . . .1-3 

Τότενχαμ-Λέστερ  . . . . . . .3-1 

Μάντσιεστερ Σ.ιτι-Τσιέλσι 6-0 

Γουλφς-Νιούκστλ . . . . . . .1-1

Βαθμολογία 

 1 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 65 

 2 Λίβερπουλ . . . . . . . . . . .65 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 60 

 4 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .51 

 5  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . . 50 

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

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 39 

 8 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 37 

 9 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 33 

10 Γουέστ Χαμ . . . . . . . . . .33 

11 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 33 

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

13 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 27 

14 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 27 

15 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 27 

16 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 25 

17 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . 25 

18 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 24 

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

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . . 11

Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, 

η Τότεναμ επικράτησε της Λέ-

στερ με σκορ 3-1 και συνέχισε 

με μία ακόμη νίκη στην Πρέμιερ 

Λιγκ 

Δεν ήταν καθόλου εύκολο το 

απόγευμα για τους παίκτες του 

Μαουρίσιο Ποτσετίνο, με τις 

«αλεπούδες» να απειλούν πριν 

τα τέρματα που έδωσαν ασφά-

λεια στο σύνολό του και να μέ-

νουν ένα... τσακ μακριά από το 

γκολ.  

Δεν πήγαν χωρίς τέρματα 

στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες, 

με τον Ντάβινσον Σάντσες να 

σκοράρει το πρώτο του τέρμα 

με τους Λονδρέζους έπειτα από 

σέντρα του Κρίστιαν Έρικσεν 

και κόρνερ που παίχτηκε χα-

μηλά. Νωρίτερα οι φιλοξενού-

μενοι είχαν την ευκαιρία να 

βρουν δίχτυα, κάτι που τους 

συνέβη δις στο δεύτερο μέρος 

πριν μεγαλώσει η διαφορά. 

Πρώτος έχασε τον στόχο ο 

Γκρέι ο οποίος έστειλε την 

μπάλα πάνω στον Γιορίς και με 

την εστία στο έλεός του, ενώ 

δεύτερος ακολούθησε ο... 

κρύος Τζέιμι Βάρντι, που ερχό-

μενος από τον πάγκο δεν μπό-

ρεσε να ξεγελάσει τον Γάλλο 

κίπερ ο οποίος απέκρουσε το 

πέναλτι. 

Πέναλτι θα μπορούσε να 

πάρει στο πρώτο μέρος και η 

Τότεναμ, ωστόσο ο Σον αδί-

κησε τον εαυτό του πέφτοντας 

εντυπωσιακά σε μαρκάρισμα 

του Μαγκουάιρ. Συνεχίζοντας 

στην κανονική ροή του ματς, ο 

Έρικσεν από δημιουργός έγινε 

σκόρερ, σημειώνοντας το 2-0 

με ωραίο σου εκτός περιοχής, 

έχοντας κάνει χαρακτηριστική 

κίνηση για να φέρει την μπάλα 

στο καλό του πόδι. Νέο ενδια-

φέρον στο ματς έδωσε η μεί-

ωση του σκορ (2-1) από τον 

Βάρντι στο 76' που έχοντας ζε-

στάνει μηχανές δεν είχε κανένα 

πρόβλημα να βρεθεί στην 

σωστή θέση και να νικήσει τον 

Γιορίς με κοντινή προβολή. 

Η αγωνία έμεινε μέχρι και το 

φινάλε, όταν ο Σον σκόραρε για 

ακόμη μία φορά τις τελευταίες 

αγωνιστικές, διαμορφώνοντας 

το τελικό 3-1. 

Η Σίτι διέλυσε 

την Τσέλσι 
Κανένα ντέρμπι! Η Μάντσε-

στερ Σίτι ισοπέδωσε την Τσέλσι 

με σκορ 6-0 για την 26η αγωνι-

στική της Πρέμιερ Λιγκ με από-

λυτο πρωταγωνιστή τον Σέρχιο 

Αγουέρο, ο οποίος έγραψε 

ιστορία με το 11ο χατ-τρικ του 

στην Πρέμιερ Λιγκ (13’, 19’, 56’ 

p.). Στέρλινγκ (4’, 80') και Γκου-

ντογκάν (25’) τα υπόλοιπα τέρ-

ματα των πρωταθλητών 

Αγγλίας. 

Ο πρώτος σκόρερ της ιστο-

ρίας των «πολιτών» ισοφάρισε 

το ρεκόρ που κατείχε μέχρι σή-

μερα το απόγευμα ο Άλαν 

Σίρερ, συμπληρώνοντας ταυτό-

χρονα 201 τέρματα στο αγγλικό 

πρωτάθλημα στα οποία έχει 

εμπλακεί είτε ως σκόρερ (160 

γκολ), είτε ως ασίστμαν (41). 

Η αρμάδα του Πεπ Γκουαρ-

ντιόλα επιστρέφει στην κορυφή 

του βαθμολογικού πίνακα με 65 

βαθμούς, όπου ισοβαθμεί με τη 

Λίβερπουλ έχοντας βέβαια ένα 

ματς περισσότερο από τους 

«κόκκινους». 

Οι «μπλε» από την άλλη βρί-

σκονται πλέον εκτός τετράδας 

(σ.σ. 6οι σε ισοβαθμία με την 

Άρσεναλ στους 50 β.), αφού η 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (51 β.) 

προσπέρασε με τη χθεσινή 

(9/2) της νίκη στην έδρα της 

Φούλαμ με σκορ 3-0. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

πως οι Λονδρέζοι δέχονται τέσ-

σερα ή περισσότερα τέρματα σε 

δύο συνεχόμενα εκτός έδρας 

ματς για πρώτη φορά μετά το 

Δεκέμβριο του 1990! 

Το ματς 

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρ-

ντιόλα πήρε κεφάλι στο σκορ 

στο 4ο μόλις λεπτό! Ο Ντε 

Μπρόινε έπιασε κοιμώμενη την 

άμυνα των «μπλε» εκτελώντας 

γρήγορα ένα κερδισμένο φάουλ 

μακριά από την αντίπαλη εστία. 

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αναζή-

τησε συμπαίκτη στη μικρή πε-

ριοχή, η μπάλα κόντραρε στα 

πόδια του Νταβίντ Λουίζ και 

«στρώθηκε» ουσιαστικά στον 

Στέρλινγκ, ο οποίος σκόραρε με 

δυνατό πλασέ! 

Και μπορεί στο 8ο λεπτό ο 

Αγουέρο να έχασε ένα από τα 

λεγόμενα «άχαστα», αλλά στο 

13ο λεπτό «έγραψε» το 2-0 με 

σουτ από τα 25 μέτρα ενώ στο 

19ο ο Αργεντινός ανέβασε τον 

δείκτη στο 3-0, εκμεταλλευόμε-

νος το λάθος γύρισμα του 

Μπάρκλεϊ στη μικρή περιοχή.Το 

4-0 διαμόρφωσε στο 25’ ο 

Γκουντογκάν με δεξί σουτ εκτός 

περιοχής ενώ οι μόνες αξιόλο-

γες φάσεις των φιλοξενούμενων 

πράγματα χειροτέρεψαν για το 

συγκρότημα του Μαουρίτσιο 

Σάρι! Στο 51’ ο Αγουέρο σημά-

δεψε με κεφαλιά το δοκάρι αλλά 

έφτασε στο χατ-τρικ με πέναλτι 

στο 56ο λεπτό, το οποίο κατα-

μπάλας από τους Νταβίντ Σίλβα 

και Ζιντσένκο έδωσε τη δυνατό-

τητα στον Στέρλινγκ να διαμορ-

φώσει το τελικό σκορ (6-0) με το 

δεύτερο προσωπικό του 

τέρμα... 

Οι συνθέσεις 

Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, 

Γουόκερ, Στόουνς, Λαπόρτ, Ζι-

ντσένκο, Φερναντίνιο (76’ Ντ. 

Σίλβα), Γκιουντογκάν, Ντε 

Μπρόινε (68’ Μαχρέζ), Στέρ-

λινγκ, Μπερνάρντο, Αγουέρο 

(65’ Γκάμπριελ Ζέσους) 

Τσέλσι: Κέπα, Αθπιλικουέτα, 

Ρούντιγκερ, Νταβίντ Λουίς, 

Αλόνσο (73’ Έμερσον), Ζορζί-

νιο, Καντέ, Μπάρκλεϊ (53’ Κόβα-

σιτς), Πέδρο (66’ Λόφτους-Τσικ), 

Ιγουαΐν, Αζάρ 

Σκόρερς 

Στέρλινγκ 4’, 80’, Αγουέρο 

13΄, 19’, 56’ (p.), Γκουντογκάν 

25’ 

Επέστρεψε στις νίκες 

η Λίβερπουλ, 

χωρίς εκτός έδρας  

«clean sheet» 

παραμένει η Άρσεναλ! 

Με σκορ 3-0 επικράτησε η Λί-

βερπουλ της Μπόρνμουθ στο 

«Άνφιλντ» για την 26η αγωνι-

στική και επέστρεψε στα «τρί-

ποντα» αλλά και στην κορυφή 

του βαθμολογικού πίνακα μετά 

τις διαδοχικές ισοπαλίες με Λέ-

στερ και Γουέστ Χαμ. Νίκη ξανά 

και για την Άρσεναλ, η οποία 

πέρασε από την έδρα της Χά-

ντερσφιλντ με σκορ 2-1, «λερώ-

νοντας» όμως ξανά την εστία σε 

εκτός έδρας ματς με αυτογκόλ 

του Σέαντ Κολάσινατς στο 3ο 

λεπτό των καθυστερήσεων...  

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 3-0 

Στο δρόμο των επιτυχιών 

επέστρεψε με χαρακτηριστική 

άνεση η Λίβερπουλ, παραμένο-

ντας αήττητη στο «Άνφιλντ» για 

34ο διαδοχικό ματς. Ο Σαντιό 

Μανέ άνοιξε με κεφαλιά το σκορ 

στο 24ο λεπτό (σ.σ. ενδεχομέ-

νως από θέση οφσάιντ), ο 

Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ 

«έγραψε» τα 2-0 με ένα από τα 

τέρματα της αγωνιστικής (34’) 

και ο Μοχάμεντ Σαλάχ διαμόρ-

φωσε την τελική εικόνα του φω-

τεινού πινακα με κοντινό πλασέ 

στο 48’. 

Χάντερσφιλντ-Άρσεναλ 1-2 

Ούτε σήμερα κατάφερε η Άρ-

σεναλ να κρατήσει το πρώτο 

της εκτός έδρας «clean sheet», 

όντας η μοναδική ομάδα της κα-

τηγορίας που έχει να επιδείξει 

αυτό το οδυνηρό σερί. Το αυτο-

γκόλ του Κολάσινατς στο 3ο 

λεπτό των καθυστερήσεων 

ήταν αυτό που αμαύρωσε την  

εικόνα της ομάδας του Έμερι, η 

οποία έφτασε πάντως στη νίκη 

με τα τέρματα που σημείωσαν 

οι Άλεξ Ιγουόμπι (16’) και Αλε-

ξάντρ Λακαζέτ (44’). 

Σαουθάμπτον-Κάρντιφ 1-2 

Την πρώτη της ήττα μέσα στο 

2019 γνώρισε η Σαουθάμπτον, 

η οποία είχε να επιδείξει από 

την αλλαγή του χρόνου δύο 

νίκες και τρεις ισοπαλίες. Το 

σκορ άνοιξε για τους φιλοξενού-

μενους ο Σολ Μπαμπά στο 69ο 

λεπτό ύστερα από εκτέλεση 

κόρνερ και κεφαλιά του Πάτερ-

σον. Οι «Άγιοι» ισοφάρισαν στο 

90+1’ με τον Στέφενς αλλά ο Ζο-

χορέ έδωσε τελικά στο συγκρό-

τημα του Νιλ Γουόρνοκ μια 

σημαντική νίκη. 

Γουότφορντ-Έβερτον 1-0 

Το γκολ του Άντρε Γκρέι στο 

77' ήταν αυτό που καθόρισε την 

έκβαση της συνάντησης του 

«Βίκεαρεϊτζ Ρόουντ». Ο 27χρο-

νος επιθετικός σκόραρε προ 

κενής εστίας, εκμεταλλευόμενος 

την ασίστ του Χιούζ, μετατρέπο-

ντας παράλληλα την επίσκεψη 

του Μάρκο Σίλβα στο πρώην 

«σπίτι» του σε μια δυσάρεστη 

εμπειρία... 

Κρίσταλ Πάλας- 

Γουέστ Χαμ 1-1 

Χωρίς νίκη απέναντι στη 

Γουέστ Χαμ για 8ο συνεχόμενο 

παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ παρέ-

μεινε η Κρίσταλ Πάλας. Το συ-

γκρότημα του Ρόι Χότζον έσωσε 

πάντως την παρτίδα στο 76ο 

λεπτό με το τέρμα του Γουίλ-

φριντ Ζαχά, αφού τα «σφυριά» 

βρισκόντουσαν μπροστά στο 

σκορ από το 27’ με εύστοχη 

εκτέλεση πέναλτι του Μαρκ 

Νομπλ.

προκλήθηκαν από τους Πέδρο 

(28’) και Ιγκουαΐν (38’). Και στις 

δύο περιπτώσεις ο Έντερσον 

βρέθηκε σε ετοιμότητα. 

Στο δεύτερο ημίχρονο τα 

λόγισε ο Ντιν σε ανατροπή του 

Στέρλινγκ από τον Αθπιλι-

κουέτα. Ο επίλογος γράφτηκε 

δέκα λεπτά πριν το τέλος (80’), 

όταν η όμορφη κυκλοφορία της 
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Οι τηλεθεατές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από την 

CYTA VISION SPORTS στην πλατφόρμα HELLENIC TV 

τους εξής αγώνες για το Κυπριακό πρωτάθλημα CYTA 

πρώτης κατηγορίας και το Κύπελλο Κόκα Κόλα Κύπρου:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA - 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΠΟΕΛ – ΑEΚ: Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 3:00 μμ 

UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΠΑΦΟΣ: Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΑΛΚΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ: Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 

2:00 μμ UK Time 

ΑΕΛ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 

3:00 μμ UK Time 

ΔΟΞΑ – ΕΡΜΗΣ: Κυριακή 17 Φεβρουαρίου,  

4:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

ΑΧΝΑ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ : Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 1:00 

μμ UK Time 

ΔΟΞΑ – ΑΠΟΕΛ : Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 

3:00 μμ UK Time

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ και Αποκλειστικά για το 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο ROKU Box της CYTA UK. 

Η CYTA VISION έχει τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των 

αγώνων πρώτης κατηγορίας εκτός της Ομόνοιας και του 

Απόλλωνα όταν παίζουν στην έδρα τους. 

Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

Μπομπ Πέισλι: 

Η ταπεινή ιδιοφυΐα που έφτιαξε 

το μύθο της Λίβερπουλ

Ο Πέισλι γεννήθηκε στις 23 Ια-

νουαρίου 1919 στο Κάουντι 

Ντούραμ, ένα μικρό χωριό, λίγο 

έξω από το Σάντερλαντ. Γόνος 

μιας φτωχής οικογένειας που 

είχε 4 γιους (ο Μπομπ ήταν ο 

2ος), ο πατέρας του έβγαζε με-

ροκάματο δουλεύοντας στα ορυ-

χεία. Από τα 13 του, όταν 

τελείωσε το σχολείο, βοηθούσε 

στα προς το ζην. Πρώτα έγινε κι 

αυτός ανθρακωρύχος, όμως το 

ατύχημα του πατέρα του και το 

κλείσιμο του ορυχείου, τον έστει-

λαν στην οικοδομή. Ένα επάγ-

γελμα που του χρησίμευσε 

ιδιαίτερα όταν ζήτησε το χέρι της 

μετέπειτα γυναίκας του! 

Ταυτόχρονα έπαιζε και ποδό-

σφαιρο. Ήταν ο καλύτερος παί-

κτης του σχολείου του και 

συνέχισε στα εφηβικά της τοπι-

κής ομάδα του Ίτον, παίζοντας 

πάντα από τα αριστερά. Το 

όνειρό του ήταν να παίξει στη 

Σάντερλαντ, η οποία όμως τον 

απέρριψε γιατί ήταν μικροκαμω-

μένος. Αντί για την μεγάλη 

ομάδα της περιοχής, ο Πέισλι 

υπέγραψε στην Μπίσοπ 

Όκλαντ, από την οποία αμειβό-

ταν με 3 σελίνια και 6 πένες ανά 

παιχνίδι. Με τους Μπίσοπς, τους 

'βασιλιάδες του ερασιτεχνικού 

ποδοσφαίρου', πήρε το Κύ-

πελλο Ερασιτεχνών και κίνησε 

το ενδιαφέρον του προπονητή 

της Λίβερπουλ, Τζορτζ Κέι. 

Η Σάντερλαντ φάνηκε να το 

μετανιώνει και τον επαναπρο-

σέγγισε, όμως ο Πέισλι είχε 

πάρει την απόφαση να μετακο-

μίσει στο 'Άνφιλντ'. Υπογράφο-

ντας στη Λίβερπουλ, πήρε πριμ 

25 λιρών και είχε εβδομαδιαίο 

μισθό 8 λιρών στη διάρκεια της 

σεζόν και 6 στους μήνες του κα-

λοκαιριού. Ήταν από τους νεα-

ρότερους παίκτες της ομάδας (γι' 

αυτό ξεκίνησε να παίζει με τις ρε-

ζέρβες) και 'αδυναμία' του Ματ 

Μπάσμπι. Ο μετέπειτα δημιουρ-

γός της πρώτης μεγάλης ομά-

δας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 

ως ποδοσφαιριστής διετέλεσε 

μέχρι και αρχηγός της Λίβερ-

πουλ (!) ενθαρρύνοντας τον 

μικρό Πέισλι να μην εγκαταλείψει 

την προσπάθεια να καθιερωθεί 

στην πρώτη ομάδα. 

Στην 73η Μοίρα του βασιλι-

κού πυροβολικού 

Μόνο που στις 3 Σεπτεμβρίου 

του 1939, η Μεγάλη Βρετανία 

κήρυττε τον πόλεμο στη Γερμα-

νία και άρχιζε ο Β' Παγκόσμιος 

Πόλεμος. Η μοίρα του Μπάσμπι 

και εκατομμυρίων ανθρώπων σε 

ολόκληρο τον κόσμο θα άλλαζε 

δραματικά. Ήταν 20 ετών όταν 

ξεκίνησε ο πόλεμος και τον 

Οκτώβριο του '39 κατατάχτηκε 

στην βασιλική πυροβολαρχία, 

στην 73η Μοίρα ελαφριών πυ-

ροβόλων, η οποία πολέμησε στη 

Νότιο Αφρική και στην Ιταλία. 

Ο Πέισλι θα γίνει αρχηγός της 

ποδοσφαιρικής ομάδας της Μοί-

ρας, θα παίξει και 34 φιλικά ματς 

με τη Λίβερπουλ σημειώνοντας 

10 γκολ. Η ποδοσφαιρική του 

ιδιότητα τον κράτησε σε αγγλικό 

έδαφος, καθώς η πυροβολαρχία 

στην οποία ανήκε διατάχθηκε να 

πάει στην Άπω Ανατολή. Ο διοι-

κητής του αποφάσισε να τον 

κρατήσει στην Αγγλία, για να 

παίξει μπάλα. Κάπως έτσι, γλί-

τωσε την αιχμαλωσία από τους 

Ιάπωνες. 

Από το Νησί, ο Πέισλι έφυγε 

το 1941. Δεν ήξερε αν θα επι-

στρέψει ζωντανός, αφού βρέ-

θηκε στην Αίγυπτο και στη Μέση 

Ανατολή, εκπαιδευόμενος σε 

βολές εναντίον τανκ και συμμε-

τέχοντας στην απόβαση της 8ης 

Βρετανικής Στρατιάς, πρώτα στη 

Σικελία και ύστερα στην Ιταλία το 

1943. Παρέλασε μάλιστα στους 

δρόμους της Ρώμης, κάτι που 

θυμήθηκε το 1977 όταν ξανα-

βρέθηκε στην 'αιώνια' πόλη, για 

να κερδίσει με τη Λίβερπουλ το 

πρώτο Κύπελλο Πρωταθλη-

τριών στην ιστορία της ομάδας: 

'Αν μου έλεγαν το 1943 ότι μετά 

από 34 χρόνια θα ξαναβρισκό-

μουν σε αυτή την πόλη, ως προ-

πονητής ποδοσφαίρου, θα τους 

περνούσα όλους για τρελούς'. 

"Πάλι καλά που είναι και οι-

κοδόμος" 

Το 1945 επιστρέφει στην Αγ-

γλία και ένα χρόνο αργότερα πα-

ντρεύτηκε την γυναίκα της ζωής 

του, Τζέσι. Ο πατέρας της, όταν 

του ανακοίνωσε ότι γνώρισε 

έναν στρατιώτη, επαγγελματία 

ποδοσφαιριστή στραβομου-

τσούνιασε. 'Είναι και οικοδόμος' 

πρόσθεσε αναστατωμένη η κο-

πέλα. 'Ε, αυτή είναι μια αξιοπρε-

πής δουλειά. Εντάξει λοιπόν', 

ήταν η τελική απάντηση - 

έγκριση για τον γαμπρό. Η οικο-

γένεια Πέισλι έζησε όλη της τη 

ζωή στο Λίβερπουλ και έκανε 3 

παιδιά: τους Ρόμπερτ, Γκρέιαμ 

και Κριστίν. 

Με τη ζωή να ξαναπαίρνει κα-

νονικούς ρυθμούς, ήταν 26 ετών 

όταν ξανάρχισαν οι επίσημες 

διοργανώσεις, με πρώτη αυτή 

του Κυπέλλου Αγγλίας τη σεζόν 

1945-46. Ένα χρόνο αργότερα 

έγινε κανονικά και το πρωτά-

θλημα το οποίο πήγε στη Λίβερ-

πουλ (πρώτος τίτλος της μετά 

από 24 χρόνια) με τον Πέισλι να 

παίζει σε 34 από τα 42 συνολικά 

ματς. Έγινε βασικό στέλεχος της 

ομάδας, της οποίας το 1951 φό-

ρεσε και το περιβραχιόνιο του 

αρχηγού. Κρέμασε τη φανέλα 

του το 1954, αλλά δεν είχε πρό-

θεση να εγκαταλείψει το 'Άν-

φιλντ'.

Συνεχίζεται 
Άρθρο από το Contra G.r.

Αποτελέσματα 

Απόλλων-ΑΕΛ . . . . . . . . .0-0 

Σαλαμίνα-Ανόρθωση  . . .0-2 

Ένωση-Αποέλ . . . . . . . . .0-2 

Ομόνοια-Δόξα  . . . . . . . . .3-2 

ΑΕΚ-Αλκή  . . . . . . . . . . . .2-0 

Πάφος-Ερμής  . . . . . . . . .2-1 

Βαθμολογία 

 1 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . 45 

 2 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . 42 

 3 Απόλλων . . . . . . . . . . . 41 

 4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 35 

 5 Ανόρθωση . . . . . . . . . . 33 

 6 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 30 

 7 Ομόνοια . . . . . . . . . . . . 27 

 8 Δόξα . . . . . . . . . . . . . . . 19 

 9 Ένωση  . . . . . . . . . . . . 16 

10 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 17 

11 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . 16 

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

Το 'football365.com' συγκέ-

ντρωσε  ενδιαφέροντα στοιχεία 

που έχουν να κάνουν με πιο 

ακριβοπληρωμένους ποδο-

σφαιριστες της Premier League   

Κέβιν Ντε Μπρόινε - 

Μάντσεστερ Σίτι 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

280.000 λίρες 

Μοχάμεντ Σαλάχ - Λίβερπουλ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

200.000 λίρες 

Χάρι Κέιν - Τότεναμ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

200.000 λίρες 

Εντέν Αζάρ - Τσέλσι 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

200.000 λίρες 

Μεσούτ Εζίλ - Άρσεναλ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

306.250 λίρες 

Γκίλφι Σίγκουρτσον -  

Έβερτον 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

120.000 λίρες 

Αλέξις Σάντσες - 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

315.000 λίρες 

Ζερμέν Ντεφό - Μπόρνμουθ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

103.462 λίρες 

Άντρε Γκρέι - Γουότφορντ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

70.000 λίρες 

Τζέιμι Βάρντι - Λέστερ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

100.000 λίρες 

Ζοάο Μουτίνιο - Γουλβς 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): - 

Αντονί Νοκέρ - Μπράιτον 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

35.000 λίρες 

Τζότζο Σέλβι - Νιούκαστλ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

70.000 λίρες 

Χαβιέρ Ερνάντες - 

Γουέστ Χαμ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

140.000 λίρες 

Άαρον Μούι - Χάντερσφιλντ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

50.000 λίρες 

Βιλφρέντ Ζαχά - 

Κρίσταλ Πάλας 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): - 

Τζο Χαρτ - Μπέρνλι 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

120.000 λίρες 

Μάριο Λεμινά - Σαουθάμπτον 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

65.000 λίρες 

Χάρι Άρτερ - Κάρντιφ 

Απολαβές (εβδομαδιαίως): 

40.000 λίρες

Οι αμοιβές των ποδοσφαιριστών της Premier League 

Συγκρίνετε τα με τον δικό σας μισθό

Στην κορυφή αήττητος 

ο Άγιος Παντελεήμων

Τι και αν αγωνιζόταν εκτός 

έδρας. Ο St. Panteleimon δεν 

καταλαβαίνει τίποτα, πήρε μια 

δίκαιη νίκη με 5-2 για το Middle-

sex County Football League 

που τον φέρνει στην κορυφή 

αήττητον φέτος 

Η «Παροικιακή μας ομάδα με 

40 βαθμούς οδηγά την κούρσα 

του Πρωταθλήματος. 

• Στη φωτογραφία ο πνευματικά 

καθοδηγητής της ομάδας Πάτερ 

Σαλαπάτας πανευτυχής για την 

ομάδα του.

Μια ιστορία 

ένας μύθος

Αποτελέσματα 

Πανιώνιος-Απόλλων  . . .0-1 

Ξάνθη-Λαμία  . . . . . . . . . .0-0 

Γιάννινα-Παναθηναϊκός  .1-0 

ΑΕΚ-ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . .1-0 

Ατρόμητος-Λειβαδιακός .1-0 

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός . . . . .3-1 

Παναιτωλικός-Λάρισα  . .2-2 

Αστέρας-Άρης . . . . . . . . .0-3 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . .54 

 2 Ολυμπιακός . . . . . . . . .45 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . .40 

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . .36 

 5 Άρης . . . . . . . . . . . . . . .32 

 6 Παναθηναϊκός  . . . . . . .28 

 7 Παναιτωλικός  . . . . . . .27 

 8 Ξάνθη . . . . . . . . . . . . . .26 

 9 Πανιώνιος  . . . . . . . . . .22 

10 Αστέρας . . . . . . . . . . . .21 

11 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . .21 

12 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . .21 

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

14 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . .17 

15 Λειβαδιακός . . . . . . . . .13 

16 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 6
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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. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
21 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 
• Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας με θέμα: «Πώς 

βαρβάρισαν τα Ρωμαίικα αφού τον τόπο πήραν οι Λαζανιάδες»; 
Ομιλήτρια η καθηγήτρια Αγγέλα Κονναρή, στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Βritannia Road, London N12 9RU στις 7.30μμ. 
23 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 
• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Manor Hill στο 
Royal National Hotel. Καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του 
σχολείου όπως συμμετάσχουν. 
• O Σύνδεσμος Λεονάρισσο/Βασίλι διοργανώνει την ετήσια χοροε-
σπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 
Wood Green N.22 5HJ, η ώρα 7μμ. Τιμή £30.00. Για πληροφορίες 
και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07943 198 198 Κώστα Γεωργίου. 

24 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Η χρονιαία Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφό-

τητας, στο οίκημά της, Britannia Road, London N12 9RU,  στις 

3.30μμ. Θα συζητηθούν σημαντικά θέματα και θα εκλεγεί νέα Επι-

τροπή. Καλούνται όλα τα μέλη να παραστούν. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

3 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία οργανώνει δείπνο προς τιμή 

του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

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

κρατήσεις τηλεφωνείστε: 020 8445 9999 / 07956 849 094. 

6 Μαρτίου (Τετάρτη) 

• Η τακτική Συνεδρίαση του Κυπριακού Συνδέσμου Cypriot Elders 

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

10.30πμ. Θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που καθιστούν την 

παρουσία όλων των μελών απαραίτητη. 
9 Μαρτίου (Σάββατο) 
• Η ετήσια Χοροεσπερίδα της ΕΔΕΚ Η.Β στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Για πληροφο-
ρίες τηλ. Μιχάλη Κασιή 020 8368 7302 και Γιώργο Κουτούκη 07949 
211 155. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του κόμματος Μ. Σιζόπουλος. 

17 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ) 

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

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

θέσεις 020 8889 1872. 

21 Μαρτίου (Πέμπτη) 

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

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

στήμονας Χριστίνα Ιωάννου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia 

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

30 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Οργανώνεται χορός στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

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

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

cycc6363@gmail.com 
31 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Ο Παμπαροικιακός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 
Απριλίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 
London N14. Οργανωτής η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β. 

30 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Προς τιμή του ELVIS  οργανώνεται εκδήλωση από τον Γιώργο 

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

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

Για θέσεις τηλ. 020 8881 2329. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

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

Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς στην Αμερική». Εισηγήτρια η 

καθηγήτρια Μαρία Γεωργιάδου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Bri-

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

Antonis Antoniades

• One person with courage, makes a majority! 

• Ένας τολμηρός με κουράγιο και θάρρος, δημιουργεί 

πλειοψηφία! 

Ερμηνεία: 
Να μην μας φοβίζει το «Είμαι μόνος στη ζωή». Με γενναία και 

μεγάλη καρδιά, σωστή σκέψη στο τέλος θα πετύχουμε τον 

σκοπό μας. 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Πετούσιν όπως τα πουλιά τα γρόνια μας τζιαι φεύκουν 

τζιαι τα μαλλιά ασπρίζουσιν τζιαι λλίο-λλίο ππέφτουν 

Φεύκουσιν τζι’ οι δυνάμεις μας τα πόθκια αδυνατίζουν 

τα δόντια μας σαπίζουσιν τ’ αμμάθκια εν γαΐζουν 

Τ’ αφκιά περηφανεύκουνται να ξηηθείς παθκιάζεις 

με το νου σου ιστορίες τζιαι σενάρια ταιρκάζεις 

Τζιαι πάσιν πιον οι ομορκιές το πρόσωπο ζαρώνει 

τζιαι πολοούνται οι τζιεγκές τζιαι το κορμί μαγκώνει 

Κάποτες τζιαι τη φάτσα μας φοούμαστιν να δούμεν 

φκάλλουμεν ψεύτην τον καθρέφτην για να παρηορηθούμεν 

Έθθελουμεν να δεχτούμεν την αλήθεια της ζωής 

πως εν σύντομον ταξίδι μιας άγνωστης διαδρομής 

Τζιαι με το τσας τροούμαστιν κλαίμεν τζιαι δροπικούμεν 

ρέσσει π’ ομπρός μας η ζωή χωρίς να τη χαρούμεν 

Ύστερα όμως φέρνει ο φούρνος την πυρά 

τη ζωήν ώσπου νυχτώνει παίρνουμεν στα σοβαρά 

Ήρτασιν τα μακρά κοντά εδιαλύθηκεν το ψέμα 

φτάνουμεν θέλοντας τζιαι μη εις της ζωής το τέρμα 

Εν η ζωή μονόδρομος που πίσω εν γυρίζει 

στο ρέξιμον της σίερα τζιαι κόκκαλα τσακκίζει 

Τζιαι μόνο μια αναδρομή μες του μυαλού τη στράτα 

τζιαι όρομαν γλυκόπικρον εν ναν’ για μας τα νιάτα.

Ήρτασιν τα μακρά κοντά
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Ο Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακινζί
Της Αντρονίκης Α Νικολάου

Ο Νίκος και ο Μουσταφάς διάλογο επιάσανε, 

να λύσουν το κυπριακό αλλά όμως αποτύχαν, 

και οι συνομιλίες και πάλι αναβληθήκαν. 

Κάμνει κουμάντο η Τουρκιά, και διαταγές του Μουσταφά, 

εκείνη εν που του δίνει, που πρέπει να τις εκτελεί 

και λόγο να μην έχει. 

Ούλα τα χρόνια η Τουρκιά χιλιάδες βρίσκει αιτίες, 

και πάντοτε δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις, 

γυρεύει τρόπους και αφορμές, και θέλει να αποφύγει 

που τα εδάφη που άρπαξε τίποτε να μην δώσει. 

Την βόρεια Κύπρο άρπαξε με πόλεμο και βία 

και μόνη λύση που ζητά είναι δυο κράτη χωριστά, 

το ψευδοκράτος που έκαμε μόνιμα να αποικίσει. 

Δύσκολα είναι τα πράγματα για να τα καταφέρουν, 

από την Κύπρο την Τουρκιά να την εξανεμίσουν, 

και μια Κύπρο ελεύθερη να δούμε ενωμένη. 

Και πάλι θα συναντηθούν ο Μουσταφάς και ο Νίκος. 

Μα αφού στη μέση είναι η Τουρκιά 

καμία πρόοδο δεν βλέπω!!!
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Τούτη η Γη Είναι Δική μας (1988)  

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:00 Ηθογραφική 

κυπριακή ταινία με τους Κ. Πα-

παμαρκίδη, Ό. Ποταμίτου κ.ά. 

Μια οικογένεια περήφανη κοι-

τάζει τους καρπούς που της 

έχει δώσει η γη. Ο εγγονός 

αποφασίζει να ζητήσει την αγα-

πημένη του σε γάμο. Αυτή, τον 

πιέζει να πουλήσει τα κτήματά τους. Ο εγγονός 

όμως...  

Ο Κόσμος Tρελάθηκε (1967)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Ντ. Ηλιόπουλο, Α. Τζανετάκο κά. Η όμορφη 

Καίτη, είναι αρραβωνιασμένη με ένα δικηγόρο, αλλά 

αυτός φλερτάρει ασύστολα με άλλες γυναίκες. Για 

να πάρει το αίμα της πίσω και να του δώσει ένα 

γερό μάθημα, αρχίζει να φλερτάρει με πέντε άντρες.  

Ένα Kορίτσι και Πολύ... Αντράκι (1986)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:05 Κωμωδία 

με τους Ε. Φιλίνη, Σπ. Μισθό, Ν. Ρίζο κ.ά. Η Ελένη 

επιστρέφει από το Λονδίνο, όπου σπούδασε μηχα-

νικός αυτοκινήτων και πήρε μαύρη ζώνη στο κα-

ράτε. Ζει με τον θείο της, ένα τζόρα φαλλοκράτη, 

που έχει βάλει τα δυο πόδια της γυναίκας του σ' 

ένα παπούτσι. Αλλά, τα ίδια προβλήματα βλέπει να 

αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς. Η 

Ελένη αποφασίζει να αντιδράσει...  

Τζο ο Τρομερός (1955)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:20 Κωμωδία 

με τους Ντ. Ηλιόπουλο, Μ. Παπαγεωργίου κ.ά. Ο 

Τζο σχεδιάζει μαζί με ένα φίλο του να ληστέψουν 

ένα χρηματοκιβώτιο. Ανοίγοντάς το, βλέπει ότι έχουν 

κλαπεί όλα τα πολύτιμα αντικείμενα, εκτός από τη 

διαθήκη που κάνει πλούσια μια φτωχή υπηρέτρια. 

Ο Τζο συλλαμβάνεται για μια κλοπή που δεν έχει 

κάνει, επειδή τον πρόλαβαν άλλοι...  

Ένας Παράξενος Έρωτας (1989)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 Ρομαντική 

κωμωδία με τους Στ. Γαρδέλη, Κ. Φίνου κ.ά. Η ιστο-

ρία μιας γυναίκας. Η καταπίεση του άντρα-αφέντη, 

η μοναξιά, η απιστία. Και ξαφνικά, ο μεγάλος έρω-

τας, το πάθος για μια καινούργια ζωή. Ένας έρωτας, 

που λυτρώνει αλλά είναι κοινωνικά απαράδεκτος...   

Οικογένεια Χωραφά (1968)  

KYΡIAKH 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 Κωμωδία με 

τους  Α. Αλεξανδράκη, Μ. Κοντού κ.ά. Οι χαρές και 

οι λύπες μιας πολύτεκνης, φτωχής οικογένειας. Αγώ-

νες που κι αν φτάνουν 

κάποτε σε δραματικό 

τόνο, βγάζουν μέσα από 

τη συγκίνηση το γέλιο κι’ 

από το γέλιο τη συγκί-

νηση. Η πλοκή στρέφεται 

γύρω από την ανάγκη να 

δοθεί το ένα από τα δεκατρία παιδιά της οικογένειας. 

Αυτό γίνεται με κλήρο για να σωθούν από την ανέ-

χεια όλα τα άλλα... 
Εντιμότατες Σκανδαλιάρες (1987)  

KYΡIAKH 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:45 Κωμωδία με 

τους Κ. Φίνου, Στ. Πρεβεδώρου κ.ά. «Ζητείται δε-

σποινίς ευπαρουσίαστος» έγραφε η μικρή αγγελία. 

Έτσι η Κατερίνα και η Λουίζα πήγαν στη διεύθυνση 

για τη δουλειά. Εκεί, άρχισαν τα μπερδέματα...  

Τρελλάδικο Πολυτελείας (1990)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Στ. Ψάλτη, Β. Μπάρμπα κ.ά. Ένας αποτυ-

χημένος ντετέκτιβ προσπαθεί 

να βρει χρήματα για να αρρα-

βωνιαστεί αυτήν που αγαπάει 

και η τελευταία του αποστολή 

είναι να βρει αν η γυναίκα που 

αγαπάει ο φίλος του, είναι 

τρελλή...   

Είναι Σκληρός ο Χωρισμός (1963)  

ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40  Κοινωνική ταινία 

με τους Α. Κακαβά, Κ. Αθανασίου κ.ά. O πατέρας 

του Δημήτρη πείθει τη Σοφία 

να φύγει από τη ζωή του 

γιου του και να τον αφήσει 

να παντρευτεί μία πλούσια 

κοπέλα, που θα σώσει την 

επιχείρησή τους από τη χρε-

οκοπία. H Σοφία φεύγει για 

τη Γερμανία, χωρίς να πληροφορήσει τον Δημήτρη 

για την εγκυμοσύνη της...  

Σύγκρουση Συναισθημάτων (1970)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Αστυνομικό 

κοινωνικό δράμα με τους Μπ. Αρβανίτη, Α. Βλάχο 

κ.ά. Ένας ναρκομανής που δανείζεται συνέχεια για 

να προμηθευτεί ναρκωτικά, μπλέκεται άθελα του 

στον θάνατο ενός προμηθευτή.

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

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο:  

«ΝΟΗΣΙΣ», Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνο-
λογίας, Θεσσαλονίκη 

22:30 Ελληνική Ταινία: Τούτη η Γη Εί-
ναι Δική μας  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με την  

Δήμητρα Νικητάκη. 
21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Κόσμος 

Τρελλάθηκε 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ένα Κορίτσι και 

Πολύ... Αντράκι  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:15 Αύριο είναι Κυριακή η Εκπομπή 

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

20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
1ον) Κοπή βασιλόπιτας του ελ-
ληνικού παροικιακού σχολείου 
του Αποστόλου Βαρνάβα. 
2ον) Γιορτή προς τιμήν των 
Τριών Ιεραρχών και των Γραμ-
μάτων από το ελληνικό παροι-
κιακό σχολείο Αγίου Ιωάννου 
Βαπτιστού. 

21:20 Ελληνική Ταινία: Τζο ο Τρομερός 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ένας Παράξε-

νος Έρωτας  
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
11:00 LIVE COMMUNITY FOOT-

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

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

Συνεντεύξεις στο World Travel Market. 
20:10 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 

Παναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Οικογένεια 

Χωραφά 
22:35 Ελληνική Ταινία: Εντιμότατες 

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

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

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

21:40 Ελληνική Ταινία: Τρελλάδικο 
Πολυτελείας 

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

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

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Είναι Σκληρός 

ο Χωρισμός 
22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο πο-

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

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

Σούλλα Ορφανίδου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Σύγκρουση 

Συναισθημάτων 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ετήσια συνεστίαση του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων 
του 1974, στη Λεμεσό

ΠΕΜΠΤΗ 14/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/2  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Η Δούλα» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2  
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 

12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Η Δούλα» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 19/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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T
he heads of four politi-
cal parties, namely Pres-
ident of the Democratic 

Rally Averof Neofytou, AKEL 
General Secretary Andros 
Kyprianou, and the leaders of 
the Republican Turkish Party 
and the Communal Demo-
cracy Party, Tufan Erhürman 
and Cemal Özyiğit respecti-
vely, have expressed their 
support to a solution of the 
Cyprus problem on a federal 
basis. 

All four were keynote 
speakers at a bicommunal dis-
cussion organised on Tuesday 
evening by the Bicommunal 
Peace Initiative – United Cyprus, 
titled “Reunification through 
federation – rebuilding a peace-
ful future for Cyprus.” 

Neofytou said that without 
political equality and the             
effective participation of Turkish 
Cypriots, a solution could not 
be achieved, and thus expressed 
his support to a proposal put 
forward by President of the       
Republic of Cyprus Nicos Anas-
tasiades for the decentralisa-
tion of authorities, with the 
central government maintaining 
as many as it needed to secure 
a state entity. 

He noted that a strong           
federation in his opinion would 
guarantee a single international 
identity, a single sovereignty 

and citizenship, a single         
economy and currency, the four 
fundamental freedoms, a single 
exclusive economic zone and        
a single air space. Everything 
else, Neofytou said, would 
have to be discussed. 

Neofytou also referred to        
issues of security and pointed 
out that the concerns of both 
communities would have to be 
taken into consideration, add-
ing that, as a member of the 
EU, any foreign guarantees 
had no place. 

Kyprianou called on Presi-
dent Anastasiades to clarify 
which powers of the central 
government would be trans-
ferred to the constituent states, 
saying that his party did not      
oppose a decentralised federa-
tion as a principle.  

The question was, he said, 
which powers and authorities 
would be transferred from the     
central government to the       
constituent states. 

He warned that if the aim of a 
federation was abandoned,      
the majority of Greek Cypriot 
parties would be demanding a 
unified state, while the majority 
of the Turkish Cypriot parties 
would be seeking two states, 
and the door to division would 
subsequently be wide open. 

Referring to the EastMed 
pipeline, Kyprianou expressed 

concern over statements made 
by President Anastasiades and 
pointed out that the issue of 
natural resources had already 
been agreed on by the two 
sides in 2010. 

Erhürman said political 
equality safeguarded a func-
tional system and noted that        
if this was agreed, then the  
system would be strong. 

Regarding the issue of hydro-
carbons, Erhürman said that 
specific measures must be 
taken to ensure that the natural 
resources act as a catalyst for 
a solution and reiterated his  
position that if the Greek        
Cypriot side pursued its efforts 
in this field, there would be   
conflict. 

Erhürman said the two      
communities should share the 
natural resources and pointed 
out that a solution was attain-
able and what was needed   
was determination and political 
will. 

Özyiğit said a solution of       
the Cyprus problem should be 
in line with the framework            
presented by UN Secretary 
General António Guterres,      
noting that the problem with a 
loose federation was that the 
two sides interpreted it differ-
ently. 

He expressed the opinion 
that the two communities would 

not cease to strive for a solution 
and thus it was meaningless      
to say that the process had 
concluded. The process will       
restart, he said and expressed 
hope that the meeting of the 
two leaders, namely President 
Anastasiades and Turkish  
Cypriot leader Mustafa Akinci, 
would sound the beginning of a 
fairly short process which,       
taking into consideration the 
convergences achieved already, 
would lead to a solution. 

 Özyiğit also said there could 
be a conflict over the hydro-  
carbons, which could also          
affect Cyprus. For this reason, 
he said, there should be a       
single exclusive economic zone 
and thus effective participation 
and a single vote should be  
discussed. 

Head of the European        
Commission delegation in        
Cyprus Ierotheos Papadopou-
los said that Cyprus’ accession 
to the EU was the best guaran-
tee for the safe, peaceful and 
prosperous coexistence of all 
Cypriots. 

Papadopoulos said the  
Commission supported UN       
efforts aiming at a solution, 
adding that the Commission’s 
proposal for the EU Budget for 
2021-2027 took into considera-
tion funding for the reunification 
of the island.

G
overnment Spokesman Mr Prodromos Prodromou, 
replying on Monday to AKEL, insisted on his claim that  
Cyprus Presiden Nicos Anastasiades did not withdraw 

the proposals he had submitted at Crans Montana. He even 
accused AKEL of preferring to criticize Anastasiades instead 
of focusing on the goal of resuming the negotiations.  

AKEL presents some of Anastasiades’ statements confirming   
that once again they are telling lies to the people of Cyprus; lies               
that anything but go unnoticed on the part of the international           
community. 

Anastasiades has for some time been saying one thing, meaning 
and doing another. With so many regressions, transformations and 
lies, it is not at all accidental that he falls into such blatant contra-
dictions. As it is also no coincidence at all that as a result of his tragic 
handlings he did not even manage to make use of the historic          
opportunity to rid ourselves of guarantees, intervention rights and 
the occupying troops, nor at least to expose Turkey which on top       
of everything is praised by the UN Secretary General and the          
European Commission without any reaction whatsoever on the part 
of the government. 

Since Anastasiades, unfortunately, is continuing to pursue the 
same dangerous path, AKEL not only has the right, but also the       
obligation to warn that the President’s handlings with mathematical 
certainty will lead us to face national tsunamis. 

 
Statements by N. Anastasiades that he withdrew his proposals 

 
Press Conference after Crans Montana – 10 July 2017 

"The proposals submitted by the Greek Cypriot side on 5 July 
within the context of the Conference on Cyprus were withdrawn due 
to the failure to meet the demands we had put forward"…”These 
proposals were inextricably linked to the preconditions set by the 
Secretary General. Just as they were submitted, so were they also 
withdrawn.” 

 
Interview with “Kathimerini” newspaper – 15 July 2017 

"I want to be clear. After the failure at the dinner I said they are 
being withdrawn." 

 
Interview with “Phileleftheros” newspaper - 5 November 2017 

Question: Are what you have presented, submitted as          
positions at Crans Montana binding for you? "They do not bind 
me at all and I have said that at Crans Montana. As soon as it          
(the conference) ended I said I was withdrawing the document, 
while this was also clear when I was submitting my proposals." 

 
Interview on TVONE's VOTE show – 23 January 2018 

“These proposals are withdrawn if the preconditions that both I 
and the UN Secretary-General have laid down regarding security, 
the abolition of guarantees, intervention rights and the withdrawal 
of the Turkish army are not accepted.” 

 
Statement by Foreign Minister Nikos Christodoulides -        
1 February 2018 

“The time that Mr. Akinci has chosen to make such a statement, 
and indeed justifying it that the President of the Republic withdrew 
his proposals at Crans Montana raises questions, something which 
is known to everyone and to Mr. Akinci as well, and is recorded in 
the relevant documents from 7 July 2017, that is to say, the day 
when the processes at Crans Montana were completed.” 
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Party leaders express  
support for federal solution

Anastasiades says 
one thing but means 
and does another



P
rime Minister Theresa May 

told lawmakers on Tues-

day to hold their nerve 

over Brexit and give her more 

time to negotiate a deal accept-

able to both the European Union 

and the British parliament. 

The United Kingdom is on 

course to leave the European 

Union on March 29 without a deal 

unless May can convince the bloc 

to amend the divorce deal she 

agreed last year and get it            

approved by British lawmakers. 

“The talks are at a crucial 

stage,” May told parliament. “We 

now all need to hold our nerve      

to get the changes this House      

requires and deliver Brexit on 

time.” 

The leader of the opposition  

Labour Party Jeremy Corbyn        

accused her of running down the 

clock with sham negotiations to 

pressure parliament into backing 

her deal. 

British lawmakers rejected 

May’s withdrawal deal last month, 

with the major sticking point being 

the Irish ‘backstop’ – an insurance 

policy to prevent the return of a 

hard border between British      

province Northern Ireland and 

EU-member Ireland. 

Critics say the policy could 

leave Britain subject to EU rules 

for years or even indefinitely after 

leaving the bloc. 

The EU says the backstop is 

vital to avoiding the return of       

border controls in Ireland and has 

refused to reopen the Brexit        

divorce deal, though May insists 

she can get legally binding 

changes to replace the most      

contentious parts of the backstop. 

“By getting the changes we 

need to the backstop; by protect-

ing and enhancing workers’ rights 

and environmental protections; 

and by enhancing the role of      

parliament in the next phase of 

negotiations I believe we can 

reach a deal that this House can 

support,” May said. 

The EU’s Brexit negotiator       

Michel Barnier said on Monday 

the bloc would agree to tweak the 

political declaration on EU-UK ties 

after Brexit that forms part of the 

package, to reflect a plan for a 

closer future relationship that 

could remove the need for the 

backstop. 

“It’s clear from our side that we 

are not going to reopen the        

withdrawal agreement but we will 

continue our discussion in the 

coming days,” Barnier said. 

May is pursuing three options 

in talks with Brussels: negotiating 

a way for Britain to leave the 

backstop without needing EU 

agreement, agreeing a time limit 

to the backstop, or finding an         

alternative arrangement that        

replaces it altogether. 

Parliament is to hold a debate 

on Brexit on Feb. 14 but with just 

45 days until Britain leaves the 

bloc it is not expected to change 

the course of the exit process, 

and no date has been set for 

another vote to approve or reject 

May’s deal. 

May said if she had not yet 

reached a deal in Brussels, she 

would deliver another progress 

report on Feb. 26 and provide 

another chance for parliament to 

express its opinion on her             

approach the following day. 

She said she was prepared to 

speed up other parts of the ratifi-

cation process of the Brexit deal 

if time gets too tight to pass       

legislation before exit day – a 

move some interpreted as a sign 

she was willing to keep negotia-

ting until the last moment. 

Opponents of Brexit argue May 

is deliberately delaying so law-

makers will be faced with the        

option of backing her agreement 

or leaving without a deal, a         

disorderly exit that businesses 

fear will cause widespread        

damage to the economy and jobs. 

“It appears the prime minister 

has just one real tactic: to run 

down the clock hoping Members 

of this House are blackmailed into 

supporting a deeply flawed deal,” 

Corbyn told parliament. 

“This is an irresponsible act. 

She is playing for time and playing 

with people’s jobs, our economic 

security and the future of our           

industry.” 

May, who delayed a vote on 

the deal in December when it was 

obvious parliament would reject 

it, responded to Corbyn by saying 

that she was not responsible for 

the delay, instead blaming parlia-

ment’s failure to back it. 
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Theresa May seeks more time London to test GPS 

tagging on offenders 

of knife-related crime

L
ondon is set to begin a 

test of GPS tagging on   

offenders from knife-         

related offences in a bid to 

tackle the rise in violent crime 

across the UK capital, the city’s 

mayor, Sadiq Khan, announced 

on Monday. 

Starting next week, up to 100 

offenders who have served jail 

time for knife-related offences 

will take part in the one-year 

scheme. 

The ‘more likely to reoffend’ 

will have their GPS-tracked        

locations automatically checked 

against the locations of reported 

crimes. Any location matches 

will be sent onto police. 

Carina Heckroodt, the head 

of London Extremism, Gangs 

and Other Organised Crime 

unit, said she hoped the tagging 

would serve as a physical          

reminder, and, therefore, a        

deterrent against reoffending. 

“This new pilot is a significant 

step forward in harnessing new 

technology to strengthen the  

supervision of offenders, parti-

cularly those who are at risk        

of being drawn in to a gang       

environment and other criminal 

networks,” she said. 

“These tags will provide a 

constant physical reminder of 

an offender’s licence conditions, 

encouraging them to comply 

with their restrictions and deter-

ring them from further offending 

and protect victims.” 

The initiative has been 

launched after statistics released 

last year showed that knife-       

related crime in London had 

reached its highest level in 

2018, with almost 15,000 cases 

reported. 

Figures from the Home Office 

revealed there were 285 homi-

cides using a knife or sharp       

object in the year to March 

2018. 

This rose from 212 in 2016-

17 - reaching the highest num-

ber since the Home Office 

began collecting this data in 

1946. 

This weekend alone saw the 

fatal stabbing of a man in East 

Dulwich, southeast London, 

and a 23-year-old critically      

injured in a separate stabbing 

incident in Neasden, northwest 

London. 

“Violent crime in London is 

unacceptably high,” Mayor of 

London Sadiq Khan said in a 

statement on Monday morn- 

ing. 

“This innovative pilot will build 

on the good work of the City 

Hall funded Violent Crime   

Taskforce by helping offenders 

integrate back into society and 

reducing the risk of reoffending, 

as well as giving the police         

the information they need to        

thoroughly investigate reported 

crimes.”

FYROM officially changes its 
name to North Macedonia
T

he small Balkan country 

of Former Yugoslav Repub-

lic of Macedonia officially 

changed its name on Tuesday 

by adding a geographic designa-

tion that ends a decades-old  

dispute with neighbouring Greece 

and secures its entry into 

NATO. 

A government press release 

said the young country now is 

formally called the Republic of 

North Macedonia.  

A series of practical adjust-

ments – ranging from new road 

signs to updated passports      

and currency - will be made 

gradually, and started with the 

government website late Tues-

day. 

Prime Minister Zoran Zaev 

said his country would press 

ahead with all the changes 

needed to fulfill its end of the 

historic deal he reached with 

the prime minister of Greece 

last year. 

“At the end of the day we 

must show that we are imple-

menting our part of the obliga-

tions,” he said. “I believe that  

all institutions are ready to       

act.” 

Foreign Minister Nikola          

Dimitrov said the move followed 

a final exchange of diplomatic 

notes with Greece. 

“May today be the beginning 

of a long friendship between 

Greece and North Macedonia,” 

he said in a tweet.  

“We can’t change our past, 

but we can and we will shape 

our future of friendship, partner-

ship and cooperation.” 

The name change resolves      

a dispute with Greece dating 

back to the country’s declara-

tion of independence from the 

former Yugoslavia in 1991.



CONGRATULATIONS to Neophytos and Ioanna Constantinou 

on the christening of their daughter Alexia. 

The joyous event took place on Saturday 2nd February 2019 at 

the Greek Orthodox church of St. John The Theologian in Hackney, 

followed by a reception at the church hall. 

Best wishes also the Alexia’s grandparents Costas and Noulla 

Constantinou and Godmother Christina Constantinou. Na sas 

zisei! 
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G
lobal Teacher Prize 2018 

winner, Andria Zafirakou, 

is in Cyprus to attend a 

unique presentation. 

The Youth Organisation of      

Cyprus is honouring Zafirakou, 

who stood out among 30,000 

teachers to win the title, on Friday 

15 February at the Pallas Cinema 

Theatre in Nicosia 

The organisation aims to focus 

on young people’s careers and 

wants to contribute to the creation 

of new concepts for schools and 

the whole learning process. Its  

vision focuses on a school that 

concentrates on the fields of 

science, engineering, arts, math-

ematics and incorporates basic 

principles such as thematic and 

personalised learning. 

Zafirakou teaches art at the       

Alperton School in a troubled area 

of London. As she points out, 

what she gains from her students 

– whom she welcomes every day 

in 35 different languages – is far 

more than what she offers them. 

She has introduced an education 

system that encourages margin-

alised children to participate in 

school life and make use of their 

potential. 

After Zafirakos’ presentation, a 

debate will be held, coordinated 

by Charidimos Tsoukas, professor 

of strategic management at      

Columbia Ship Management at 

the University of Cyprus. The      

discussion will also include Andri 

Savva from the department of 

education sciences at the Univer-

sity of Cyprus who specialises in 

art in education. 

The event hopes to include      

addresses educators, educational 

organisations, academics, parents, 

students, members of the educa-

tion committee of the parliament, 

representatives of the ministry         

of education services, vocational 

guidance advisors, universities,   

entrepreneurship centres, and 

media representatives. 

Cyprus award for 
world’s best teacher

Congratulations on your 
christening Alexia!

Archbishop Gregorios hosts 
Ecumenical Luncheon

O
n Tuesday 29th January 

2019, His Eminence 

Archbishop Gregorios of 

Thyateira and Great Britain hosted 

a Luncheon at the Royal Lancaster 

Hotel overlooking London’s Hyde 

Park, with guests drawn from the 

Christian Churches and other      

ecclesiastical and faith organisa-

tions with which he has been         

involved during his 60 years’      

ministry in Great Britain, and more 

particularly during his thirty years 

as Archbishop, to which leading 

members of his Flock were also 

invited. 

Among those who accepted his 

invitation were Metropolitan Iossif 

of the Romanian Orthodox Church 

in Western & Southern Europe, 

and Father Simeon Iliev of the 

Bulgarian Orthodox Church in 

London; the Archbishop of the 

Syriac Church and the Bishop of 

the Armenian Church; the former 

Roman Catholic Archbishop of 

Southwark (representing Cardinal 

Vincent Nichols), and the Apostolic 

Nuncio; the Church of England’s 

Bishop of Ebbsfleet (representing 

the Archbishop of Canterbury), 

Lord Carey of Clifton (formerly, 

Archbishop of Canterbury), and 

Lord Chartres of Wilton (formerly, 

Bishop of London); the Moderator 

of the Presbytery of England of 

the Church of Scotland; the Presi-

dent of the Methodist Church of 

Great Britain, and Lord (Leslie) 

Griffiths of Burry Port (formerly, 

President of the Methodist Confe-

rence); together with representa-

tives of the Catholic Apostolic 

Church and the Salvation Army, 

as well as the General Secretary 

of Churches Together in England, 

the director of the Council of Chris-

tians and Jews, and the Delegate 

for Great Britain & Ireland of the 

Sacred Constantinian Order of  

St. George.  

Non-religious guests included 

the Hellenic Ambassador and the 

Cyprus High Commissioner (toge-

ther with members of their staffs), 

and a number of professionally-

qualified people. 

During the meal, brief addres-

ses were made by Lord Chartres 

of Wilton (a personal friend),      

Protopresbyter Stephen Maxfield 

(on behalf of the Clergy of the 

Archdiocese), the Ambassador of 

the Hellenic Republic, the High 

Commissioner of the Republic of 

Cyprus, Mr. Marios Minaïdes 

(Chairman of the Association of 

Greek Orthodox Communities), 

the bishop of Ebbsfleet (on behalf 

of the guests), Lord Griffiths of 

Burry Port (who reminisced on his 

and the Archbishop’s year toge-

ther as students at Wesley House 

in Cambridge), Lord Carey of      

Clifton, the Archbishop emeritus 

of Southwark, and the Apostolic 

Nuncio. The speakers were intro-

duced by Loïzos Loïzou, Archon 

of the Oecumenical Throne.   

Byzantine hymns were chanted 

by Dr. Demetrios Skrekas. 

Archbishop Gregorios (who 

needed no introduction) brought 

the gathering to a close with a 

speech in which he looked back 

on his contacts with other Christian 

denominations and Faiths since 

his birth in Cyprus. He referred to 

the Moslems, Armenians and  

Maronite Roman Catholics of his 

childhood with whom he had had 

contact and the Jews who had 

been interned by the British autho-

rities for trying to enter Palestine, 

whom he had seen in the camps.   

Coming to England in 1959       

initially as a deacon and then as 

a priest, he was brought into       

contact with the Protestant family 

of Churches – such as the Church 

of England, developing close rela-

tionships with two of the churches 

close to the church of All Saints in 

Camden Town to which he had 

been appointed. Before long, he 

was involved in Inter-Faith activities, 

and he was present at the first 

Commonwealth Day multi-faith 

observance held in 1965. As 

bishop of Tropaeou (1970) and 

then (in 1988) as Archbishop of 

Thyateira, he had increasing con-

tacts with leading members of the 

Christian denominations (and he 

mentioned those Roman Catholic 

cardinals and Church of England 

archbishops of Canterbury whom 

he had known and worked with).   

His studies at Wesley House in 

Cambridge brought him into       

contact with Free Church person-

alities. Movingly, he made refer-

ence to all those – both members 

of the Clergy and the Laity – who 

had assisted him in his many 

years of ministry, beginning with 

his mother and close relatives, 

and speaking of Archbishop        

Makarios III of Cyprus (who or-

dained him to the diaconate in 

1953), Archbishop Athenagoras I 

of Thyateira (who ordained him to 

the priesthood in 1959), Oecume-

nical Patriarchs Athenagoras,      

Demetrios and the current holder 

of that office, Patriarch Vartholo-

maeos, as well as his Geronda  

Archbishop Athenagoras II (whose 

Chancellor he was).   

He closed by thanking all those 

who had generously donated to 

the cost of the celebration, those 

who had been involved with the 

preparations, and the manage-

ment and staff of the hotel for the 

excellence of arrangements. 

Among those religious person-

alities who were unavoidably      

prevented from being present at 

the Luncheon were Metropolitan 

Kallistos of Diokleia, Metropolitan 

Silouan of the Antiochian Ortho-

dox Church in these Islands, the 

Moderator of the United Reformed 

Church and the representative of 

the Church of England’s bishop 

of London, together with Sir Roger 

Gale (MP for North Thanet).

T
he government has forced 

the BBC to start paying for 

the TV licence for the over 

75s from 2020. As a result, the 

BBC is now trying to scrap it as a 

universal benefit. 

The National Pensioner’s      

Convention is holding a protest 

on Thursday 7 March 2019,           

12 noon at the Department of  

Culture, Media and Sport, 100 

Parliament Street (off Whitehall) 

to condemn the BBC plans to 

scrap free TV licences for the       

elderly. 

* One in four older people say 

the TV is their main source of 

companionship. 

* 1.9m older people are already 

in poverty, and the figure is rising. 

Scrapping the TV licence will force 

more pensioners into hardship. 

* Free TV access provides a 

crucial link to the outside world, 

particularly those who are chroni-

cally lonely or in poor health and 

housebound. 

* It is not the broadcaster’s         

responsibility to fund welfare        

policy. That is why the govern-

ment must continue to pay for the 

over 75s TV licence. 

More than 4.46 million homes 

with older residents currently          

receive a free TV licence, saving 

them £150.50 a year. 

During charter renewal nego-

tiations in 2015, the government 

forced the cost onto the BBC so 

that the licences were no longer 

classed as a state-funded welfare 

benefit. 

Plans to change or abolish free 

TV licences came from Frontier 

Economics, an international             

financial consultancy advising the 

BBC, which found that pensioners 

are becoming better off. 

The National Pensioners’       

Convention (NPC) condemned 

the proposals, saying pensioners 

were as poor now as they were 

when the free licences were           

introduced 20 years ago. 

NPC general secretary Jan 

Shortt said: “Ever since (then chan-

cellor) George Osborne forced       

the BBC to take over responsibil-

ity for the free TV licence, we have 

known that they would try and get 

rid of it. 

“Frankly, it’s not the job of the 

broadcaster to administer or fund 

part of our wider welfare policy. 

“That is a job for government 

and it needs to be returned to the 

most suitable department as a 

matter of urgency.” 

For further information regard-

ing the protest, please call                   

020 7837 6622 or email 

info@npcuk.org 

Save the Over 75 TV licence protest
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C
osts of living around the country are         

increasing, and as a homeowner, it 

seems financially irresponsible to not 

purchase a household insurance. That being 

said, your home is the biggest and perhaps 

most costly investment you’ll ever make in your 

lifetime. Thus, it only makes practical sense to 

protect your investment with insurance. In fact, 

many homeowners around the globe are             

already doing so. Here are some reasons why 

this type of insurance is important. 

 

Protection Against Property Damage.   

Property insurance offers coverage against 

many natural disasters including, but not limited 

to, storm, floods, fires, earthquakes, theft, and 

other weather-related damages. Regardless of 

your home’s size, location, and other security 

features that you may have added, no property 

is invulnerable to fires, floods, or burglaries. In 

some cases, the land your property is built in 

can also erode and send your home crashing 

down. Being a huge structure, homes have a lot 

of vulnerabilities; cover it with an appropriate     

insurance policy. 

 

Protection Against Liability. A less          

known benefit of property insurance policies is 

its liability coverage clause. Many other forms of 

insurance policies including auto insurance         

include this provision. Sure, being a careful 

homeowner can help prevent a lot of accidents 

and injuries, but an incident could include your 

neighbours or your neighbour’s home. Liability 

coverage from your property insurance can help 

protect against these potentially costly incidents. 

 

Protection For Your Art And Jewellery. For 

homeowners who have expensive jewellery, art 

pieces, or other valuable possessions in their 

home, ask your insurance provider about adding 

a floater to your property insurance. This          

add-on feature will pay out for any damages to 

your personal items. Keep in mind, though, that 

these add-ons only usually have a fixed amount 

that will be paid. 

 

Protection For Commercial Ventures. If you 

decide to rent your property out to a third party, 

whether as a dorm room for college students, 

for families with kids, or for singles with pets, you 

are held responsible for any structural damages 

or personal injuries that they cause during the 

occupancy. In the event that your tenant gets 

hurt and files a lawsuit, the insurance may also 

offer some protection. Moreover, if you are 

caught in a situation wherein you need to file a 

lawsuit against your tenants causing damage to 

your property, property insurance could also pay 

out for that. 

 

These are just some of the many things that 

property insurance can protect you from. Note 

that not all insurance policies are cut from         

the same cloth. For instance, if you live in a 

neighbourhood that has historically withstood 

subsidence or flooding, then insurer may apply 

increased excesses or restrictions in cover.  

To speak to an adviser today to obtain a       

competitive quotation call 0207 691 2409. 

 

Can You Believe It? 
 

How to start a flood 
 

A lawyer and an engineer were fishing in the 

Caribbean. The lawyer said, “I’m here because 

my house burned down, and everything I owned 

was destroyed by the fire. The insurance com-

pany paid for everything.” 

“That’s quite a coincidence,” said the engi-

neer. “I’m here because my house and all my 

belongings were destroyed by a flood, and my 

insurance company also paid for everything.” 

The puzzled lawyer asked, “How do you start 

a flood?”

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

UK-Cypriot millionaire 
‘stole’ £30,000 from mother 
to set up business

C
yprus-born technology 

entrepreneur Andrew 

Michael has spoken out 

about how he stole £30,000 

from his mother to start a busi-

ness when he was a teenager 

– and ended up making millions. 

Michael, now 39, who grew 

up in Cheltenham, spotted a 

business opportunity when he 

was living with his mother at the 

age of 17, the BBC reported on 

Monday as part of its weekly 

‘The Boss series’, which profiles 

different business leaders from 

around the world. 

Michael told the BBC that at 

the time he and a friend from 

school realised there was a lack 

of web-hosting companies 

aimed at small businesses. 

They decided to set up their 

own company, Fasthosts, and 

fill the gap in the market. 

“We had the computers we 

needed in my bedroom at 

Mum’s house, and we had 

created the software our-

selves,” Michael told the BBC. 

“But what we really needed 

was a high-speed internet       

connection, which in those days 

involved digging up the road. It 

cost about 30 grand, but we 

had no money.” 

Without his mother’s know-

ledge, he used her credit card 

to order the internet upgrade 

over the phone, hoping he 

would make enough profit to 

pay her back to pay the credit 

card bill when it arrived within a 

month. 

“By the end of the month we 

had enough clients and money 

to pay for the internet line and 

the advertising,” he said, adding 

that his mother forgave him. 

According to the BBC          

Business News, he sold the 

company nine years later for 

£61.5m. 

“Aged only 26 at the time,      

his 75 per cent share of the 

business meant that he pocket-

ed £46m,” the BBC said. 

Two years later Andrew set 

up a cloud storage firm called 

Livedrive, which he subse-

quently sold for an undisclosed 

sum also believed to be tens of 

millions, it added. 

Michael thinks he inherited 

his business acumen from his 

father, who came from Cyprus 

and opened fish and chip shops 

and cafés. 

“From a very young age I had 

a trading, money-making, get-

up-and-go mentality,” he said. 

Following the sale of Lived-

rive in 2014, Michael’s latest 

business is Bark, a website that 

allows people to book local 

service professionals, every-

thing from a plumber to a guitar 

teacher, dog walker or personal 

trainer. 

Full interview can be read        

at https://www.bbc.com/news/   

business-47156317

A
 new Greek airline carrier 

named Athens Spirit Air-

lines will begin operating 

in April 2019. 

The company was founded in 

June 2017 and last month it 

submitted a request for an air 

operator certificate from the 

Hellenic Civil Aviation Authority. 

The airline aims to offer       

both domestic and international 

services with four A319 and 

two A340 aircraft. 

According to reports,       

Athens Spirit Airlines is funded 

by investments from wealthy 

Greeks of the Diaspora and 

aims to take on Greece’s lead-

ing carrier Aegean Airlines. 

Greece’s Business Registry 

lists Dimitris Vasilios Dorizas as 

President and Director of the 

company. Dorizas is a retired 

pilot, priest and former manager 

of Olympic Airways, where he 

worked for more than 16 years. 

In October 2012, Dorizas was 

also one of the founders of Sky 

Greece Airlines, which started 

operations in May 2015 with a 

Boeing 767-300ER but ceased 

operations half a year later. 

Over the last few decades, 

many smaller Greek airlines have 

tried to enter the aviation sector 

however most have not lasted 

very long. Apart from Aegean       

Airlines and Olympic Airways      

the other most well-known and 

frequently used carriers are       

Ellinair and Sky Express.

New Greek airline, Athens Spirit,  
set to take off in April
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

A Private War 
 

Matthew Heineman puts his 

documentary filming experience 

to great effect for his narrative 

feature debut following his tremen-

dous work as a director as well as 

cinematographer in films like 

CITY OF GHOSTS and CARTEL 

LAND.  

The story is based on Marie 

Brenner’s 2012 Vanity Fair article 

“Marie Colvin’s Private War” and 

makes a terrific double bill with 

the recent documentary UNDER 

THE WIRE about Marie Colvin’s 

last assignment as a Sunday 

Times correspondent in Syria.  

Rosamund Pike captures the 

soul and spirit of this courageous 

woman magnificently - from her 

early days as a war correspon-

dent in Sri Lanka where after she 

is hit by a grenade, she is forced 

to wear an eye patch to hide the 

damage until her final days in the 

war torn Syrian city of Homs…  

Arash Amel’s fluid screenplay 

switches effortlessly from the war 

zone’s front line in different coun-

tries to the glamorous cocktail 

parties which Colvin frequently 

attends when she is briefly back 

in London. Her private life is put 

aside as the welfare of the victims 

of war becomes Colvin’s priority 

in her determination to make their 

silent voices heard loudly across 

the globe.  

It is deeply moving film worth 

seeing not just for Pike’s pheno-

menal performance! 

 

Instant Family 

Director Sean Anders collabo-

rates again with Mark Wahlberg 

but with more success this time 

round following their hit and miss 

DADDY’S HOME movies.  

The story, inspired by a real 

family, follows loving couple Ellie 

(Rose Byrne) and Pete (Mark 

Wahlberg), who decide to foster 

not only wild teenager Lizzy 

(Isabela Moner) but also her two 

younger siblings Juan (Gustavo 

Quiroz) and Lita (Julianna Gamiz). 

Their peaceful existence turns into 

a nightmare almost overnight… 

It is a charming film with endear-

ing performances from its two 

protagonists but the real revelation 

here is Isabela Moner, who follows 

her remarkable appearance in 

SICARIO 2: SOLDADO with 

another luminous performance 

as the free spirited teenager.  

The supporting cast is also 

strong featuring notorious scene 

stealers Octavia Spencer, Margo 

Martindale and Joan Cusack. 

 

The Lady Eve 

Preston Sturges’ terrific screw-

ball comedy made in 1941 is 

screening at selected cinemas 

across the country as well as at 

the BFI Southbank as part of the 

Barbara Stanwyck season. She 

is the lady in question - a confident 

con-artist called Jean Harrington 

who tries to seduce the naïve  

millionaire and snake scientist 

Charles “Hopsie” Pike (Henry 

Fonda) during a cruise… 

Stanwyck and Fonda are on 

brilliant form and share an excep-

tional chemistry. The clever, funny 

script by Monckton Hoffe, which 

has deservedly won him an Oscar 

nomination, sparkles with original-

ity and wit. The actors relish his 

razor sharp dialogue and their 

enthusiasm is highly infectious.  

A real collector’s item! 

 

Jellyfish 

This is a remarkable feature 

film debut from director and          

co-writer James Gardner, who 

draws an astonishing perform-

ance from Liv Hill. She plays 

Sarah, a tough 15-year-old, who 

looks after her younger brother 

and sister and struggles to make 

ends meet while her manic          

depressive mother spends most 

of her days in bed. At school she 

tries to ignore the bullies while 

her drama teacher encourages 

her to do stand-up comedy…  

It is a bleak story but it is told 

with humour and deep humanity. 

Liv Hill is one of the exciting 

young talents to have emerged 

on the scene for a very long time! 

 

Happy Death Day 

2U 

The original made two years 

ago saw Tree Gelbman (Jessica 

Rothe) relive her death over 17 

times until she figures out how to 

outsmart the killer. This time the 

“Groundhog Day” nightmare       

begins with Ryan Phan (Phi Vu), 

a scientist student and Carter’s 

(Israel Broussard), roommate, who 

after his first death he begins to 

relive the day’s events until he 

meets Tree. She takes over the 

action and is determined to find 

the identity of the new killer… 

The original was unpredictable 

and fun but now the “Groundhog 

Day” motif becomes rather         

tiresome while the “Back to the 

Future” elements belong to a       

different genre altogether rather 

than in a horror film which is devoid 

of any tension or suspense. 

 

The Lego Movie 2: 

Second Part 

“Everything is not awesome” 

Emmet (voice by Chris Pratt) the 

Master Builder hero of Bricksburg 

claims to his fellow adventurer 

Lucy (Elizabeth Banks), when 

their mission to save their city 

from outer space invaders is not 

going that well.  

The original LEGO movie was 

a total unexpected success and 

now the Second Part brings back 

the gang including Batman (Will 

Arnett), still as smug as ever boast-

ing to Lucy “How many movies 

have they made about you? Well 

they made nine about me and 

there are three in development”.  

It is a big adventure with terrific 

designs and imaginative set ups 

- the bizarre mission to a strange 

galaxy where everything is musi-

cal has to be seen to be believed. 

An entertaining animation feature 

that will bring a lot of pleasure 

and not only to children! 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

America 

If you are an American patriot 

expecting a flag waving film cele-

brating your nation you will be 

deeply disappointing. However, if 

you are expecting a deeply      

moving documentary about and 

elderly Mexican woman called 

América you are in for a treat. 

América Is a 93-year-old 

woman whose son Luis is now in 

prison with a charge of neglect 

after she falls off her bed. It is now 

up to her three grandsons to look 

after her and get their dad out of 

jail…  

Erick Stoll and Chase White-

side photograph their compelling 

film in widescreen and it is worth 

seeing just for the scene where 

América sings her little heart out 

to a classic Mexican song word 

perfect despite her frequent 

lapses of memory. 

 

Notting Hill 

Roger Michell’s adorable          

romantic comedy is celebrating 

its 20th anniversary with screen-

ings on Valentine’s Day at             

selected cinemas.  

Julia Roberts is the glamorous 

film star while Hugh Grant is the 

owner of a Notting Hill travel 

bookshop whose paths cross 

when she enters his shop. They 

share a lovely chemistry and        

relish Richard Curtis gem of a 

script.  

See it on the big screen where 

it belongs!
 

B
ackpacking was never 

really my thing. Constant 

access to a clean loo and 

an efficient shower are a must. 

Grumpy old man perhaps but 

not so a young Spanish couple, 

She and He, who decide, prob-

ably in a post-coital clinch, to go 

trekking through Peru. Written 

by Victor Sánchez Rodríguez 

and translated by William      

Gregory, Cuzco (Theatre 503, 

Battersea) encapsulates, in 

seventy minutes, the foibles and 

frailties of young love gone 

wrong. Such is life when the 

groin controls the amygdala.  

Bizarrely and quite perversely 

their breakdown, though painful 

and very specific, is quite   

amusing in an ‘Almodovarian’ 

kind of way. The last fight made 

me laugh out loud, ludicrous 

and inane as it was. If ever there 

was a case for pre-trip therapy 

or a personality check-in to see 

if they were compatible this      

was the pair. He wants fun, She 

wants to be alone. Never the 

'twain shall meet and as He 

itches more and more to explore 

She just gets more and more 

annoyed. Worse still He feigns 

devotion, another red rag to an 

already raging bull.  

Part way through the episodic 

breakup we are treated to an      

intriguing dip into the Inca  

world, each one telling stories 

that somehow, somewhere, 

symbolically link to the main 

theme of the play but completely 

passed me by as a colourful   

distraction. I was far too engrossed 

in the shenanigans of the odd 

couple to worry about connec-

tions to historical events. Gareth 

Kieran Jones (He) and Dilek 

Rose (She) capture well the      

essence of their characters and 

although there are one or two 

dips in the action, probably a   

linguistic issue, for the most part 

Kate O'Connor's production is 

engaging and entertaining on 

Stephanie Williams's claustro-

phobia inducing set. Yes,          

Almodovar would be amused.  

Meanwhile Julie Gee comes 
over all retro... 

I remember it well. David 

Lynch's Blue Velvet left me 

stunned and wanting to see it 

again and again. There was 

something of the night about 

it...no Michael Howard did not 

make a cameo appearance.         

It just took me by surprise. So 

too did Laura Wade's Home, 

I'm Darling (Duke of Yorks). 

Not in the same way but it is a 

brilliant exposé of the abnormal-

ity of normality. As you do, a 

modern-day couple, Judy and 

Johnny, decide to live life as 

though it were the 1950's. Why 

ever not? Lots of us have retro 

fantasies. They go the full hog, 

polka dot dresses, carefully 

gelled hair, wallpaper that can 

make you nauseous, their home 

a possi-ble exhibit for the V & A. 

To say that Judy is house-proud 

is a huge understatement. She 

is the queen of OCD. 

Their idyllic fantasy, slowly  

but surely, begins to fall apart.      

Their reality begins to splinter. 

Johnny's having a tough time at 

work, money issues and a     

general malaise sets in. Judy 

visibly disintegrates before us. 

Katherine Parkinson's perform-

ance is remarkable. Obsessed, 

meticulous, loving, but scratch 

the surface and there is so 

much melancholy and discon-

tentment. She captures all of 

that and takes us with her. I 

laughed, cried, wanted to dance 

when she did and when her 

realpolitik mother (Susan Brown) 

gives her a dressing down I was 

still with Judy. Friends Fran and 

Marcus play along with her 

while Johnny (Richard Harring-

ton is excellent) finds it hard to 

be true to himself and Judy. 

Anna Fleischle's design is as 

amazing as Parkinson's portrayal 

and they fall apart simulta-

neously. Retro madness maybe 

but also an incredible experi-

ence. 

Finally, Robbo Mike finds       
excellence in the elementary... 

What a wonderfully teasing 

and intriguing Sherlock Holmes 

- The Sign of Four (Yvonne 

Arnaud) proved to be. Just as 

you would expect, elementary 

one might say. It also includes 

an extraordinary boat chase 

scene that left me as exhausted 

as the cast must have been. Not 

quite a coup de theatre but a 

terrifically entertaining frolicking 

frenzy. No surprise that the       

production takes a breather 

after that. Luke Barton (Holmes) 

and John Derrington (Watson) 

are a superb double act bounc-

ing off each other providing 

great amusement and wit.      

Derrington also gets to play with 

the audience, an aside here and 

there and narration that had a 

touch of the film noir about it. 

The multi-talented cast also      

turn their hand to a variety of      

instruments. We are gripped       

by a litany of heinous deeds  

and deception. I thought Victoria 

Spearing's was incredibly    

simple, clever and evocative 

and be you a fan of the deer-

stalker and pipe man or not this 

production is a winner...you 

know his methods.  

 

 

Cuzco - 020 7978 7040 

 

Home, I'm Darling -  

0844 871 7623 

 

Sherlock Holmes' - on tour - 

www.blackeyedtheatre.co.uk 

Theatre Reviews 

Breaking up is (not) 

hard to do 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Celebrating Cypriot traditions

Credit: CyWineFest team  

Photo credit:  

(1) Sidebar - Karotseris Aradippou at CyWineFest 2018 - Alexios 

Gennaris 

(2) Monsieur Doumani at CyWineFest 2016 - Petros Pentayiotis 

(3) Assiotes dance group at CyWineFest 2013 – Petros Pentayiotis 

(4) St.Cyprian’s Greek Community School dance group performing 

the Tatsia dance at CyWineFest – Petros Pentayiotis 

(5) Assiotes dance group at CyWineFest 2015 – 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

Dancing runs in the blood of almost every Cypriot, many of our 

traditions include music and dance, from wedding preparations to 

celebrating the harvest, dancing forms an integral part of Cypriot 

culture.  

 

It would not be a festival without music, and with music comes 

dance for some it is a simple tapping of feet, for another it is 

swaying along with the rhythm, whereas others may have the 

tendency to be a bit more extravert in their movements. Dancing 

is a no doubt a form of expression, almost like DNA, apart from 

identical twins, no two dancers move the same, each feels the 

music and transfers their emotions in the rhythm’s steps. 

  

Professional dancing is not only a vocation, it is a profession that 

requires passion and patience, being able to control the 

sensations a piece of music gives into coherent and organised 

steps and that is very clear in Cypriot dances. Most Cypriot folk 

dances are a group effort, however they tend to then provide the 

opportunity for the individual to show off their skills providing the 

perfect opportunity to grab the limelight and impress a certain 

special person in their lives. Folk dancing has been a display of 

talent, none are more ‘boastful’ then the traditional Tatsia dance 

of Cyprus, whereby brave individuals step forward swinging 

around the circular wooden frame coated in a woven fabric with 

the kind of precision a martial artist uses their nunchucks. The 

buzz increases as the dancer begins to include glasses filled with 

wine, one by one adding more and more to their tatsia. 

  

At CyWineFest 2016 we had the pleasure of hosting Monsieur 

Doumani, who were part of the entertainment programme that 

among other talents included none other than Greek music 

legend George Dalaras. Monsieur Doumani play a very important 

role in exporting Cypriot culture, encouraging traditional music 

and dance in a bespoke form, and they simply keep on providing 

the uniqueness. Not your archetypical traditional Cypriot band, 

Monsieur Doumani have taken the roots of the music, skipped 

out on the preservation of specific bygone decades, whilst 

preserving the qualities and importance of musicians playing 

instruments and created a modern Cypriot sound.  

 

There are cases whereby conservation and protection of certain 

genres is needed; we can find many examples in 21st century 

music otherwise categories all merge into one, for example, pop 

music, many artists that make it mainstream are often classed as 

popular music, however there is a distinction between a rock and 

a jazz band, in fact there are many divisions with the two genres. 

Understandably, it is the natural flow in life for products to evolve, 

R’n’B is not the same as it was 10 years ago and is completely 

unrecognisable to the R’n’B of emerging in 1940s America, 

however should it still be classed as R’n’B? Rhythm and Blues, 

has in the sense of its conception, lost its way. Monsieur 

Doumani have almost done the impossible, keeping the 

underlining formula the same and introducing the compatible 

variables into the equation resulting into a fusion of current music 

and that of a bygone era.  

 

Cypriot music, whether Greek or Turkish, is almost identical with 

the main difference of course being the language of the vocals. 

With vibrant music, movement and colours, the actual language 

the song is sang in at times comes second; Cypriot dancing is a 

platform of expression and metaphor that once you set you eyes 

upon the intricate little movements it is difficult not to become 

completely engrossed in its technique and it is important that 

these traditions be protected and preserved.   

 

CyWineFest always strives to provide top Cypriot dancers such 

as the Argonaftes, the Assiotes dance group, and of course 

Karotseris Aradippou who have kept the crowds enticed and off 

their seats, engaging the event with old school Cypriot values, 

their hospitality and their approachability has made them a 

festival favourite.  

 

Year in year out we seek out the best dance groups that Cyprus 

has to offer, we also endeavour to include the British Cypriot 

community in our entertainment programme. Details of the 

entertainment programme, or at least part of it, will be 

announced very soon so ensure that you never miss a 

CyWineFest update and follow the team @CyWineFest on 

Instagram, Facebook and Twitter and get interactive.  

 

SAVE THE DATES! 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Pasha quits Strictly Come Dancing 
after eight “fantastic” years 

Strictly Come Dancing’s Pasha Kovalev announced yester-

day that he is quitting. The Russian professional has been a 

part of the show for eight years, raising the glitter ball with celeb 

winner Caroline Flack in 2014.  

A year earlier, he fell in love with current girlfriend Rachel 

Riley when they were paired together on the BBC show. 

News broke of his departure on the official Strictly Twitter       

account: “Sadly after eight incredible series, the brilliant         
@PashaKovalev has decided to leave #Strictly. Pasha, from all 
of us, thank you for your amazing choreography and routines 
over the years. You’ll be sorely missed!” 

Pasha  added on his own social media: “After scoring 93        
perfect tens, reaching four finals and lifting 1 glitter ball, it's time 
for me to find a new challenge so I've decided to make last year 
– my final season on Strictly. 

“I've had 8 fantastic years, full of wonderful memories, thanks 
to incredible partners, professionals and myriad of behind the 
scenes teams who all work to make Strictly the amazing          
production that it is. 

“My biggest thanks go to all the members of the public who've 
supported me so much over these years – I look forward to  
seeing you all on the Strictly Pro-Tour this spring, and for many 
future adventures to come.” 

Fans are gutted, of course! 

After months of teasers,      

Disney has finally released the 

first official trailer for the         

Aladdin live-action remake.  

The TV spot, which aired 

Sunday night during the 2019 

Grammys, introduced audiences 

to Will Smith’s blue Genie. 

“You really don’t know who         
I am?” Smith says in the          

preview.  

“Genie, wishes, lamp - none 

of that ringing a bell?”  
The remake will arrive about 

27 years after the original         

animated version debuted.  

The newly released trailer 

also provides a look at Mena 

Massoud as Aladdin, Naomi 

Scott as Jasmine, and Marwan 

Kenzari as Jafar.  

We also get a glimpse at the 

Cave of Wonders as well as the 

city of Agrabah.

Aladdin trailer offers first look at 

Will Smith as the Genie
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Andrea Georgiou 

Jennifer Aniston 

celebrates 50th 

birthday with star 

studded bash! 
 

Hollywood sweetheart         

Jennifer Aniston turned 50 on 

Monday, and the Friends star 

hosted quite the A-list bash at 

the weekend. 

The Greek American actress 

celebrated the milestone        

birthday at Sunset Tower Hotel 

in Los Angeles with a host of       

celebrity guests including her 

ex-husband Brad Pitt, Katy 

Perry, Ellen DeGeneres and 

more. 

Brad was reportedly unsure 

on whether he should attend 

the bash as the pair have never 

been seen publicly together 

since their split in 2005. 

A few of Jennifer's pals        

took to Instagram to give us         

a glimpse of what the star-        

studded bash looked like. 

Gwyneth Paltrow wrote: 

“Happy birthday (last night and 
tomorrow) to #jenniferaniston  
our ray of sunshine, example of 
perpetual goodness, we love 
you so much and you make 
50 LOOK (fire emoji).” 

Kate Hudson wrote:             

“Love these ladies. Celebrated 
this beauty last night. Happy 
Bday JA! We all love you   
sooo!” 

Jennifer's Friends co-stars 

Courteney Cox (Monica) and 

Lisa Kudrow (Phoebe) joined 

her at the bash, along with      

Legally Blonde star Reese 

Witherspoon, who was dubbed 

as the biggest party-goer of the 

night. 
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M
any people ask me if I 

wear make up, every 

day and the answer is 

yes; just a little during the day 

and of course a little bit more so 

when going out.  

A little make up is great for 

the mind, as well as often being 

aesthetically pleasing to the 

eye. The idea of wearing just 

enough make up to enhance 

natural features in order to give 

a natural and healthy glow, 

without an overload for every-

day, can be sufficient in order to 

make one look and feel better. 

Yes if you look good, you feel 

good and if you feel good, you 

look good. It works in cycle as 

it radiates that inner glow and 

beam of confidence. It can      

help by making you feel more 

confident, this helps with mind 

over matters, often in making 

confident positive decisions in 

everyday life. It works for many 

by simply acting as part in      

raising confidence levels. 

So a little make up can go         

a long way with our every day 

work and decisions. Many 

people have imperfections or 

flaws on the skin, be it light 

blemishes, marks or deep   

scaring.  

A simple quick 5-10 minute 

daily routine is all that is 

needed to work some magic -      

it is not an all out glamour 

make-up routine. This is all that 

is required…. 

 

Step one - Tilting the head 

forward slightly and where the 

light just hits underneath the 

eye area and creates a shadow 

or dark area, apply a dab of 

concealer or light foundation 

mineral make up. Apply a little 

concealer onto any other 

shaded areas.  

 

Step 2 - Apply a little mineral 

foundation cream that closely 

resembles your own skin tone 

to any blemished areas with a 

brush or sponge. Do not apply 

all over the entire face unless 

severely blemished. Dab the 

foundation over the areas you 

also applied concealer to. 

Using the other end of the 

sponge, make quick small 

comma or apostrophe strokes 

to gently blend make up over 

those areas. Some good         

products to try which contain 

both concealer and foundation 

colour in one compact set, are 

Sheercover, Bare Minerals or 

Revlon Colourstay. 

 

Step 3 - Apply loose mineral 

powder that closely resembles 

your skin tone, all over the       

entire face area, using light 

small circular brushstroke move-

ments. Some products that give 

good natural cover are Sheer-

cover, Bare Minerals, Avon  

Mineral powder. 

 

Step 4 - Apply a little eyeliner 

to the outer corners of the eyes 

and gradually working to a very 

thin line on the inner half. You 

can use liquid, tip pen or pencil 

form of your choice. Gently 

smudging softens the look for 

day time. A soft black or brown 

works well for the day. Avon or 

Rimmel pencils are great for 

their soft gliding texture without 

scratching.  

 

Step 5 - Using a lip liner that 

is a shade slightly darker than 

your lip, work around the lip line 

to define and balance out the 

natural lip line area. Gosh and 

L'Oreal lip liner pens are great 

for lining, stay put and define 

well. Follow with a nude lip      

colour that resembles your     

natural lip colour and fill inside 

the lined area, blending well. 

There are many great nude 

shades, matt and glossy or that 

come as a set and work com-

bined which are long lasting. 

Max Factor  is great for this. 

 

Step 6 - Apply a little     

eyebrow mascara and eyelash 

mascara and hey presto!    

Magic makeover in less than  

10 minutes! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Make up your mind

2018 saw the 200th anniver-

sary of the first permanent light-

houses on the Isle of Man and 

they are marvels of Georgian 

technology. 

Situated in the middle of the 

Irish Sea, the Isle of Man pre-

sented a serious hazard to 18th 

century ships trading between 

Ireland, Scotland and England; 

with no lights to mark its treache-

rous coast at night it was the 

scene of countless shipwrecks. 

Merchants from the surrounding 

ports petitioned the authorities on 

numerous occasions and even-

tually, in 1815, an Act of Parlia-

ment opened the way for the 

construction of three lights on 

the Island: one at its northern tip, 

the Point of Ayre, and two on the 

Calf of Man, a small island off its 

south-western tip. 

The lights were constructed 

and operated by the Northern 

Lighthouse Board, based in Edin-

burgh, under one of the greatest 

civil engineers of the age, Robert 

Stevenson, their Chief Engineer. 

The task was fraught with      

difficulties. The Point of Ayre was 

remote; there were no roads to 

it in 1816 and the site of the light 

tower was bordered by a huge 

shingle bank that was slowly 

shifting to the south east. The 

Calf of Man was also remote, 

and its situation wasn't helped by 

the activities of its tenant who 

didn't want the lighthouses built.  

Nevertheless, Stevenson man-

aged to construct two magnificent 

lights on the Calf, each with their 

keepers' houses and enclosures.  

Today, the lights on the Calf lie 

in ruins. The light at the Point of 

Ayre, though, is still in operation, 

though it was automated in 1993. 

It has its original Fresnel lens 

from 1890 and it exhibits four 

flashes of white every twenty 

seconds. The tower now has a 

distinctive daymark of two red 

bands and is one of the iconic 

buildings of the Isle of Man. 

 

Based on information supplied 
by the Isle of Man Post Office, 
Philatelic Department, Isle of 
Man.

Andrew Menelaou

Isle of Man  

Lighthouses 200

Philately Sam Panopoulos, the Greek 
inventor of the Hawaiian pizza
S

ome love it, others hate it. But very few 

people know that the man who took the 

brave decision back in the 1960’s to add 

pineapple to a pizza was a Greek immigrant to 

Canada. 

The man responsible for this gastronomic         

innovation was none other than Sotirios “Sam” 

Panopoulos. He arrived in Canada by boat in 

1954 with little more than a passion for his depar-

ted Greek homeland and a belief that boundless 

opportunity awaited in his adopted country. 

By the early 1960s, the man born in August, 

1934 in the village of Vourvoura in the Pelopon-

nese, had built a small chain of restaurants in 

Ontario with his two brothers. Offering burgers, 

and then pizza, which was becoming increas-

ingly popular at the time, the brothers saw their 

businesses become more successful each year. 

Their most famous creation would result from 

an experiment. Out of curiosity, one day Panopou-

los decided to put canned pineapple on a pizza 

just to find out what it would taste like. “We just 

put it on, just for the fun of it, see how it was 

going to taste,” Sam Panopoulos told the BBC in 

a 2017 interview he gave shortly before he died. 

He and his brothers liked the contrast between 

the sweetness of the pineapple and the savoury 

flavour of the ham. “We tried it first, (then) passed 

it to some customers. And a couple of months 

later, they’re going crazy about it, so we put it on 

the menu,” Panopoulos recounted. 

They dubbed the pizza “The Hawaiian” after 

the brand of canned pineapple they used. At the 

time, pizza toppings were usually limited to 

mushrooms, bacon and pepperoni, Panopoulos 

said. 

The controversial foodstuff made an appear-

ance on the international stage in February 2017, 

when Iceland’s President Guðni Jóhannesson 

declared that pineapple should be banned from 

pizza. Canadian Prime Minister Justin Trudeau 

tweeted in return: “I have a pineapple. I have a 

pizza. And I stand behind this delicious South-

western Ontario creation.” 

Panopoulos sold his restaurant, called     

“Satellite,” in the mid-1970s, later opening the 

“Family Circle” restaurant in London, Ontario. He 

finally retired at the age of 73 in 2007, and when 

not defending pineapple pizza to the world’s 

media, he spent the rest of his days as a doting 

“papou” (grandfather). 

Sam Panopoulos passed away on June 8, 

2017 at the age of 83. It was never his intention 

to cause such turmoil in the culinary world, nor 

was he bothered by the never-ending debate 

about the appropriateness of fruit-topped pizza. 

His only intention was to break the pattern of 

using ordinary ingredients on pizza, and to open 

up a world of new flavours. And that he did, while 

making the very most of the great opportunities 

afforded him by the country that he and his 

brothers came to in their twenties. 

 

Source: Greek Reporter Canada



Michael Yiakoumi
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Community 

Youth Football 

Results  
Sunday April 10th 2019 

U18 

Bushey Rangers 6 

Omonia Green 3 

Maccabi 2 AEK Gold 1 

Omonia White 4 

 Alexandra Park 3 

U16 

Whetstone Wanderers 2 

AEK Black 2 

Whetstone Wanderers 6 

Omonia White 0 

U15 

Omonia White 1 

Alexandra Park 4 

U14 

Omonia Gold 8 Harvesters 0 

Omonia Green 7 Watford 2 

Boreham Wood 4 

Omonia Silver 3 

Omonia White 2 HGS 4 

U13 

Omonia Green 4 West Herts 1 

U12 

Omonia Green 5 

Wingate & Finchley 4

Omonia Youth  Under 15 Gold sadly could not make the final after defeat in the County Cup 

semi-final

A brilliant performance from Omonia Youth Under 12 Green 

who came from behind to win 5-4

Cyprus Football Round Up

Nick Parpa is ready for his 

first fight of the year

Most of the games took place 

in wet weather with the  Limassol 

derby between  Apollon and AEL 

ending a goalless draw. 

This was AEL’s second con-

secutive game and fifth home 

game without scoring. 

Apoel beat Enosis Neon Para-

limniou 2-0 win Ghayas Zahid 

gave Apoel the lead in the 29th 

minute with their first shot on goal 

while Vidigal scored late in the 

game. 

Anorthosis’ beat their local ri-

vals Nea Salamina 2-0 with two 

first half goals from Englezou and 

Schildenfeld . 

Omonia drew with Doxa Kato-

kopias 2-2 the Greens were 2-0 

down early in the second half 

with Doxa goals coming from 

Pavlou and Papaphotis. 

The two late goals for Omonia 

came from Kolovos and Mavrias. 

AEK beat beat Alki Oroklini 

2–0 their goals coming from Aco-

ran and Triskovski. In Mondays 

game Pafos beat Ermis Aradip-

pou 2-1. 

Standings: APOEL 45, AEL 42, 

Apollon 41, AEK 35, Anorthosis 

33, Nea Salamina 30, Omonia 

27, Doxa 19, Paphos 17, Para-

limni 16, Alki 16, Ermis  9. 

Apoel v Enosis Neon Paralimniou

PAOK beats Olympiakos and close to title

New Salamis lose in semi final but still a great 

achievement to reach so far in this prestigious cup 

PAOK is closer than ever not 

only to winning its first league title 

after 34 years, but also to finishing 

the league unbeaten, after com-

prehensively defeating its main 

rival Olympiakos 3-1 at home on 

Sunday. 

The Thessaloniki giant has 

opened a nine-point gap from the 

Reds thanks to two early goals – 

both in the first 20 minutes – from 

Adelino Vieirinha and Diego Bi-

seswar, and a late one from 

Chuba Akpom, at an overflowing 

with passion and excitement 

Toumba stadium. Daniel Podence 

scored a consolation goal three 

minutes from time. 

PAOK needs seven wins (or 21 

points in total) from the 10 remain-

ing games to wrest the title away 

from the Greek capital for the first 

time since Larissa’s league tri-

umph in 1988. 

Olympiakos will now have to 

focus on finishing second, to earn 

a ticker to the Champions League 

qualifiers, as next Sunday it is 

hosting third-placed AEK. The Yel-

lows have moved five points be-

hind Olympiakos through a 1-0 

home win over OFI. They had 

Marco Livaja to thank for the 

game’s only goal. 

Atromitos is four points behind 

AEK after downing Levadiakos 1-

0 at home. Panathinaikos, in 

sixth, went down 1-0 at PAS Gi-

annina on Saturday. 

Bottom team Apollon Smyrnis 

scored its first road win upsetting 

Panionios with a 1-0 score, and 

Xanthi shared a goalless draw 

with Lamia

It was New Salamis in their 

first ever season in the LFA 

Senior Trophy and to reach the 

semi final was a great achieve-

ment but they played a good 

team in Bridon Ropes from 

Charlton who play in a higher 

level league than New Salamis 

the Southern Counties East 

Football League which is a 

feeder league to the Bostik 

League.

PAOK v Olympiakos

Nick Parpa is fighting his eighth  
professional fight and first of the 
year . “Nightmare” Nick Parpa has 
explosive power and is one of the 
most exciting and explosive cruis-
erweights around will be fighting 
Taha Mirhhosseini.  

He will be fighting at York Hall 
in Bethnal Green on Saturday 9th 
March 2019 on a Goodwin promo-
tion night. 

Nick Parpa is trained by Josh 
Burnham and has 7 wins from 8 
contests so far. Nick has explosive 
power and is one of the most ex-
citing and explosive cruiser-
weights around. 

For tickets ring 07496 814 405. 
 In 2018 produced a devastat-

ing 2nd round stoppage win fol-
lowed by a comprehensive points 
victory in his last bout in October.



Michael Yiakoumi

Saturday 16th February 2019 

Vanarama National League 

Solihull v Barnet 

3.00pm Damson Park, Damson 

Pkwy, Solihull B91 2PP 

Bostik Premier 

Haringey Borough v 

Leatherhead 

3.00pm CVS VAN HIRE STA-

DIUM, (COLES PARK) White 

Hart Lane, London N17 7PJ 

Herts Senior County Premier 

New Salamis v Cuffley 

3.00pm Enfield Town Football 

Club, The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, Enfield,  

EN1 3PL 

Middlesex County Premier 

St Panteleimon v South Kilburn 

2.00pm North Greenford FC, 

Berkeley Fields, Berkeley 

 Avenue, Greenford UB6 0NX 

Sunday 17th February 2019 

KOPA League 

First Division 

Achna v Olympia 

11.00am Peter May Sports 

Centre, 135 Wadham Road, 

London E17 4HR 

Anorthosis v Apoel 

1.30pm New River Sports Centre, 

White Hart Lane, N22 5QW 

Second Division 

Panathinakos v Brotherhood 

12.00pm Southbury Leisure 

 Centre, 192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Armenian Youth v Akanthou 

10.00am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

KLN v Pantel 

12.00pm Enfield Playing Fields 

Astro, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up

First Division 

A great match between Komi 

Kebir FC & Omonia which ended 

4-3 to Komi Kebir . Komi started 

very well and raced to a two  goal 

lead through Peter Vassiliou and 

George Demosthous.. A lapse 

from Komi at a corner saw Fodi 

Christodoulou pull a goal back 

from a corner. 2-1 at half time. 

Komi got a 3rd from George De-

mosthenous  again and the game 

seemed over. However, The sec-

ond half became a reversal of the 

first with Omonia on top and Harry 

Phillipou pulling the strings in mid-

field. Harry hit a screamer from 

30 yards which Ari in the Komi 

goal got his fingertips to but could-

n’t keep it out. Minutes later – one 

of Omonia’s young stars Kyri 

Georgiou scored an unstoppable 

goal from 20yards and it was 3-

3. A tense 20mins followed and 

Komi  Kebir with a final flourish 

came back to win the game with 

a winner on the 86th minute from 

George Demosthenous  who 

combined well with Antony to fin-

ish after the keeper had made a 

good stop from his first shot.  

Anorthosis v Olympia game 

was abandoned late in the first 

half with Anorthosis winning 1-0 

when one of their player’s Danny 

Coolridge suffered a serious in-

jury and the emergency services 

had to be called. 

Apoel beat bottom of the table 

Achna 9-3 but fatigue set in for 

Achna who held Apoel at 3-2 half 

time but allowed Apoel to score 

six goals in the second half. 

Apoel’s goals came from Alex Mi-

chaelides 2, Michael Spencer 2, 

Marcos Kyprianou 2, George Lu-

taya 2 and Luke Lane penalty. All 

three goals for Achna came from 

George Sifonios. 

Second Division 

What a start from Panathinai-

kos beating Akanthou 4-1 it began 

with one of the quickest goals 

ever in the league after 30 sec-

onds when their  left back Andrew 

Polydorou, who intercepted a 

pass from kick off and burst down 

the left unleashing a spectacular 

shot which hit the far post and 

in.1-0 Panathinaikos after 30sec-

onds. On the half hour  Pao broke 

away with pace and precise pass-

ing Dylan found Andrew Yiasoumi 

at the far post to tap to go into 

the break 2-0 up. 

Second half started with Akan-

thou flying out of the blocks and 

scoring within a minute of the 

start. 

Pao the made a few changes 

and put on some fresh legs which 

turned the game into their favour. 

Andrew Yiasoumi scored Paos 

3rd to settle the home team and 

then a great move from Errol with 

some good footwork allowed him 

to pull the ball back to Anthony 

Constantinou who scored to put 

the game beyond Akanthou. 

Armenian Youth had a good 

day out beating Pantel 6-0 it puts 

the Armenians into the promotion 

race with Cinar, KLN and Panthi-

naikos. Their goalscorers were 

Andy Michael 2, Garo Heath 2, 

Gui Garcia and  Norayr  Djerra-

hian.

St Panteleimon FC top the 

Middlesex County Premier

Haringey Borough drop points at Carshalton
Haringey Borough travelled to Carshalton 

Athletic Saturday and fell to defeat, two goals 

for Ricky Korboa and one from Harry Ottoway 

more than enough to give the Robins a 3-1 

victory over Haringey Borough, despite Coby 

Rowe pulling one back for Tom Loizou’s side.  

This defeat leaves Haringey Borough in 

second place six points behind league leaders 

Dorking. 

St Panteleimon put in a char-

acteristically steely and skilful per-

formance against Lampton Park 

to win 5-2 away, in Ruislip.  

Lampton took the lead very 

early, 3 minutes in, and this 

spurred the Saints to start playing 

the ball around and take control. 

A compelling and telepathic rela-

tionship between Courtney Mas-

say and Ayub Albadri developed 

with two goals made by Massay 

and scored by Albadri. 1-2. Mas-

say’s mazy runs and quick feet 

created space on the line, then a 

quick cross gave Albadri the 

openings to score.  

A third was added before half 

time by Noyan Tajbakhsh with a 

strong shot, deflected and in.  

In the second half, Albadri got 

his hat-trick on 52 minutes. Again 

created by Massay. 1-4 to The 

Saints.  

Lampton played the ball around 

also and created some chances. 

A penalty gave them one more to 

make it 2-4.  

Some late drama then came 

with a cracking goal by Aristotellis 

Nasai made it 2-5, to give the 

Saints the 3 points needed to go 

top of the league, and +3 goal dif-

ference to take them to +48 GD 

after 14 games.  

The Saints march on. Un-

beaten in 14 with 13 wins and a 

draw.  

Former St Panteleimon 

FC player 

Nikos Salapatas 

signs for Chinese Club 

The new football season starts 

in China next month (March) for 

Niko Salapatas former St Pante-

leimon FC player centre in the 

photo begins a new chapter in his 

football career with his new team 

Shishan Forest FC! We wish him 

a successful season, good health 

and many many goals.

Panathinaikos  14    9     0   5  28   27 

Cinar                13    8     0   5    0   24 

KLN                 13    6     2   5   -9   22 

Armenian Youth  11    5     1   5    4   16 

Pantel              12    5     1   6   -8   15 

Brotherhood    12    4     2   6    5   14 

Akanthou         13    4     0   9 -20   12

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         9    8     1   0  33   25 

Olympia           10    7     1   2  17   22 

Omonia            11    5     3   3   11   18 

Apoel               11    4     1   6    2   13  

Komi Kebir       11    4     0   7   -5   12 

Achna              10    0     0 10 -58     0

First Division

Second Division

Panathinaikos Angelo Thomas, George Constantinou 

and Salvi Sarno

Panathinaikos
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Premier League Round Up

Νew River Stadium chosen to 

host Greece Rugby World Cup

Manchester City’s on-fire striker 

Sergio Aguero struck his second 

hat-trick, Raheem Sterling 2and 

Kevin De Breyune  in a week as 

the champions ruthlessly de-

stroyed woeful Chelsea in a 6-0 

win at The Etihad on Sunday to 

return to the top of the Premier 

League. In the past week City 

have beaten Arsenal at home and 

Everton away before taking Mau-

rizio Sarri’s side to pieces with 

four goals in the opening 25 mi-

nutes. 

City have now scored 33 goals 

in their last five home games in 

all competitions and have a 

chance of lifting their first silver-

ware of the season when they 

face Chelsea again at Wembley 

in the League Cup final on Feb. 

24. 

City and Liverpool are both on 

65 points with City having the 

better goal difference although 

they have played one more game 

than their rivals. Third-placed Tot-

tenham Hotspur, who beat 

Leicester City 3-1 on Sunday, are 

five points behind. 

Aguero, who scored a hat-trick 

seven days ago against Arsenal, 

has equalled Alan Shearer’s 

record of 11 Premier League hat-

tricks and is now joint top scorer 

in the league this season with Liv-

erpool’s Mohamed Salah on 17 

goals. 

Goals from Davinson Sanchez, 

Christian Eriksen and Son Heung-

min helped Tottenham Hotspur 

overcome Leicester City 3-1 in an 

entertaining Premier League 

match at Wembley Stadium on 

Sunday. 

Victory took title contenders 

Tottenham to 60 points from 26 

matches. 

Liverpool needed an afternoon 

to calm their Premier League title 

jitters after a couple of stumbles 

and thanks to an obliging Bourne-

mouth side they got their wish as 

a 3-0 victory lifted them back to 

the top of the table. 

Goals by Sadio Mane and 

Georginio Wijnaldum before the 

break and another for Mohamed 

Salah three minutes after it al-

lowed Liverpool to finish the 

match in cruise control. 

Manchester United’s incredible 

surge showed no sign of slowing 

down as they won the day’s early 

kickoff 3-0 at second-bottom Ful-

ham who sank even deeper into 

relegation trouble. 

French midfielder Paul Pogba 

scored twice with Anthony Martial 

also on target as United made it 

10 wins and a draw in the 11 

matches since Ole Gunnar Solsk-

jaer became interim manager 

after Jose Mourinho’s sacking. 

Cardiff City ended another trau-

matic week by securing a vital 2-

1 victory at fellow strugglers 

Southampton. Days after it was 

confirmed that the body of Emili-

ano Sala, the club’s new signing 

from Nantes, had been recovered 

from a plane that vanished over 

the English Channel, Cardiff were 

boosted by Kenneth Zohore’s 

last-gasp winner which lifted the 

Welsh club out of the bottom 

three. 

Arsenal maintained their top-

four push with a 2-1 victory at 

rock-bottom Huddersfield Town, 

their first away win in the league 

since November secured by goals 

from Alex Iwobi and Alexandre La-

cazette. 

The problems mounted for 

Everton manager Marco Silva as 

his side went down 1-0 to his old 

club Watford at Vicarage Road 

and had defender Kurt Zouma 

sent off in stoppage time. 

Wilfried Zaha earned Crystal 

Palace a 1-1 draw at home to 

West Ham United who had led 

through Mark Noble’s penalty. 

Burnley continued their un-

beaten league run in 2019 with a 

3-1 victory at Brighton & Hove Al-

bion, moving them three points 

clear of the bottom three and en-

suring Southampton will finish the 

weekend in the relegation zone.

Segio Aquero Manchester City hat trick hero 

Cypriot Marcos Baghdatis is 

still thriving in the tennis world
Playing ITF tournaments along 

with ATP tour events might prove 

a bit much for some, but for Mar-

cos Baghdatis seen here with our 

Michael Yiakoumi, it has only en-

riched his playing skills since the 

time he turned pro in 2003. He 

won his first ATP title at the 2006 

China Open and the following 

year won the Zagreb Open in 

Croatia.  

Baghdatis comes off as quite a 

surprising veteran player whose 

performance on the court can 

never be predicted. He brought a 

large chunk of that unanticipated 

play when he played the last 16 

round spot with hometown favou-

rite Lucas Pouille at the Open Sud 

de France in Montpellier. 

Pouille, fresh off from two dy-

namic wins at the Australian Open 

defeating Australia’s teen start Al-

exei Popyrin and winning over 

Croatia’s Borna Coric who’s de-

feated many top players, a strong 

contender for any opponent. 

But Pouille might have been 

apprehensive in front of his home-

town crowd but the butterflies did-

n’t hinder him as he pounded the 

court with precise winners over 

Baghdatis at the first set. Pouille 

zoomed to a 5-2 lead in the 

opener and everyone applauded 

thinking their Frenchman would 

take the first set, but it didn’t 

happen. Baghdatis pulled out his 

experience and slowly climbed 

his way up, cross court in a 

manner that startled the French-

man into making a bunch of un-

forced errors. The strategy 

worked and it was from there that 

the Cypriot was on point, execut-

ing perfect overheads and finding 

the open court for winners. 

The match was levelled by two 

tiebreaks and Baghdatis worked 

on his years of experience over 

the younger opponent going up 

3-1 in the decider interrupted by 

medical timeouts for a possible 

hamstring ailment. The Cypriot 

led 5-4 and soon had captured 

the set, match and round at 7-6, 

6-7, 6-4. 

The quarterfinal was a dis-

appointment from Baghdatis’ last 

round. It was visible that his 

energy and will was depleted. It 

was his opponent Radu Albot 

from Moldova who had the surge  

and ran off 4 games to Baghdatis 

only having one. 

The Cypriot is a pure fighter 

whose gritty and feisty play with 

his experience of playing years 

makes his performances totally 

unpredictable. He is indeed still a 

player that everyone wants to see 

play no matter the result or dura-

tion it takes Marcos Baghdatis to 

finish the match.

Michael Yiakoumi with Marcos Baghdatis

Details have been confirmed for 

the European Championship C 

decider, which will act as the next 

stage of qualification for the 2021 

Rugby League World Cup for 

Greece and Norway. The nations 

will meet at New River Stadium, 

home of London Skolars on Sat-

urday 18th May (kick off 1pm) as 

part of a double-header, before 

the Skolars’ game with Doncaster 

in Betfred League 1 (kick off 

4.30pm). 

Opposite number Steve Geor-

gallis added: “Everyone involved 

with rugby league in Greece is 

very excited about coming to Lon-

don. Norway surprised Germany 

to qualify and the domestic 

players in both countries hold the 

key to who will win.” 

Hector McNeil, London Skolars’ 

CEO, commented: “Skolars are 

very proud to be hosting such a 

high profile game and World Cup 

qualifier. With the announcement 

that Arsenal’s Emirates stadium 

will be hosting the Rugby League 

World Cup 2021 semi finals it’s 

an exciting build up to that.” He 

added “Haringey and Enfield have 

very large Greek communities 

and we are very excited about at-

tracting a large contingent to this 

match. Hopefully we will end up 

creating a whole new rugby 

league fan base. Given Skolars 

play a league match as the double 

header those that attend the 

game are in for a treat.” 

The Norway v Greece game 

will take place at 1:00 PM and will 

act as the curtain raiser for the 

Betfred League One game be-

tween London Skolars and Don-

caster RLFC which is scheduled 

to take place at 4:30 PM. London 

Skolars will face Doncaster RLFC 

in what will be their 5th home 

game of the 2019 campaign. The 

Skolars look forward to hosting 

Doncaster at the New River Sta-

dium in what looks to be a capti-

vating affair. 

London Skolars are excited 

about hosting the double header 

at their home stadium and are 

looking forward to the new Rugby 

League season as well as being 

part of the 2021 Rugby League 

World Cup journey.

Free tickets Great Britain v Cyprus Eurobasket

Great Britain need two wins to 

advance to the qualifying stages 

of the Eurobasket 2021, other-

wise they face a third and final 

pre-qualifying route this summer. 

Whilst a win for Cyprus will 

also keep their European hopes 

alive. 

They will be looking to do the 

double over Cyprus at the Na-

tional Basketball Performance 

Centre in Belle Vue, on the 21st 

of February 2019 in Manchester, 

after defeating them 75-61 in Nic-

osia in December. Cyprus also 

lost to the top team in their table 

Austria 81-71 in December. 

Cypriot and UK Cypriot stu-

dents can obtain free entrance 

they have to email details to 

press@basketball.org.cy

Barnet reach quarter final of the FA Trophy
The crowd clapped in remem-

brance of England legend Gor-

dan Banks as Barnet hosted Car-

shalton Athletic at the Hive for a 

place in the last 16 of the Build-

base FA Trophy. 

The two teams had played out 

an enthralling 3-3 draw less than 

two weeks ago and goals were 

aplenty again. 

After dominating the opening 

proceedings Barnet’s possession 

was rewarded with an early 

breakthrough. Not 10 minutes 

had passed before Wesley Fon-

guck’s low cross was tapped 

home by Shaq Coulthrist Barnet 

were caught cold with Carshal-

ton’s first real attack of the game. 

They counter attacked swiftly 

after Tommy Bradford pinched 

the ball away from Medy Elito in 

the midfield, he slotted through 

Jacob Mendy who made not mis-

take cooling finishing past Will 

Huffer. While Carshalton celebra-

tions were certainly loud they 

didn’t last long. Less then 60 sec-

onds later Barnet regained the 

lead, Shaq with a rasping effort.  

In the end, although not en-

tirely convincingly, the bees fin-

ished the game 2-1 victors on 

the night and will face AFC Fylde 

in the quarter final of the FA Tro-

phy.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αντρούλλα Παπαφώτη
(από το Πατρίκι και Κώμη Κεπίρ) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 07.02.2019, η Αντρούλλα Παπαφώτη σε ηλικία 75 ετών. 

Η εκλιπούσα γεννήθηκε στο Πατρίκι με γονείς τους Λαμπρή και Ευθαλία Λάμπρου και 

αργότερα υιοθετήθηκε από τον Χριστόδουλο (Σφόγγο) και Άννα Χριστοδούλου στην 

Κώμη Κεπίρ.  Ήρθε στο Λονδίνο το 1964 και  παντρεύτηκε τον †Νίκο Παπαφώτη από 

την Ακανθού στις 21.11.1966. 

Η Αντρούλλα ήταν ευγενική, γενναιόδωρη, φιλόξενη, πάντα ευπαρουσίαστη και το σπίτι 

της ήταν πάντα ανοικτό για όλους. Έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι τη 

γνώριζαν. Η απουσία της θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, 

συγγενείς και φίλους γιατί ήταν μητέρα όλων. Θα μας λείψει η αγάπη και το χαμόγελό 

της. 

Αφήνει 3 κόρες: Ελένη, Άννα (Τravelmania) και Μαρία, 2 γαμπρούς: Γιαννάκη και Κλείτο, 

7 εγγόνια: Κυριάκο, Άντρια, Δημήτρη, Νικόλα, Νικόλα, Ναταλία και Αναστασία, τα 

αδέλφια της †Καλιτσού, Κωστή, Χρίστο, Μαρούλλα (δίδυμη), Νίκη, Κυριακού, Πολυβή 

και Ελένη, καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 25.02.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 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 Ariana Banqueting Suite, North London Business Park, 

Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Passed away on Thursday 7th February 2019 at the age of 75. 

She was born in Patriki to Lambris and Efthalia Lambrou and was then raised in Komi 

Kebir by her adopted parents Christodoulos (Sfongos) and Anna Christodoulou. 

She came to London in 1964 and married the late Nicos Papaphotis from Akanthou on 

21st November 1966.  

She was kind, generous, extremely hospitable, and, indeed, was like a mother to all, 

having helped many people over the years. She loved looking after her grandchildren, 

socialising with family and friends and her door was always open to visitors. 

We will miss her infectious smile, the way she always looked immaculate and the 

abundance of love and care she gave everyone around her. 

She leaves behind her daughters Helen, Anna (Travelmania) and Maria, sons-in-law 

Yiannakis and Klitos, grandchildren Kyriacos, Andria, Dimitri, Nicolas, Nikolas, Natalia 

and Anastasia, siblings †Kalitsou, Costi, Christo, twin sister Maroulla, Niki, Kyriakou, 

Polyvi and Eleni. 

The funeral service will take place on Monday 25th February 2019 at 12:00 noon at the 

Greek Orthodox Cathedral of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

The wake will take place at the Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, 

Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

The family has requested no flowers as there will be a donation box for various charities. 

Androulla Papaphotis  
(from Patriki and Komi Kebir)  

15/08/43 – 07/02/2019
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Σαββού Κτωρίδης Savou Ktorides

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Saturday 02.02.2019 

at the age of 89. 

She came to England in 1947. 

She leaves her beloved husband George, 

2 children: Angela and Chris, 

son-in-law Manolis, daughter-in-law Maria, 

5 grandchildren, 3 great-grandchildren, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on 

Saturday 16.02.2019 at the 10.00am 

at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints, 

Camden Street, London NW1 0JA 

and the burial at New Southgate, 

Brunswick Park Road, 

New Southgate cemetery, 

London N11 1JJ. 

The wake will take place at the Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Tel: 020 8679 0837

Απεβίωσε το Σάββατο 02.02.2019, 

η Σαββού Κτωρίδης σε ηλικία 89 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1947. 

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Γιώργο, 

2 παιδιά: Αγγέλα και Χριστάκη, 

τον γαμπρό της Μανώλη, τη νύφη της Μαρία, 

5 εγγόνια, 3 δισέγγονα 

και πολλούς άλλους συγγενείς 

και αμέτρητους φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 16.02.2019 

και ώρα 10.00πμ 

από τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων,  

Camden Street, London NW1 0JA  

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Τηλ. οικείων: 020 8679 0837 

(from Akanthou, Cyprus)(από την Ακανθού)

13.12.1929 - 02.02.2019 
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Burial plot for sale 

Pathside burial plot for sale 

ιn the KP section of 

New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ 

Price £9,950 

Telephone 07812 052 711 or 07813 931 658

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(από το Βασίλι)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.02.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

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

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Αντώνη Μιχαήλ Γιακουμή

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος Μαρία, παιδιά: Μιχάλης (Μichael Yiakoumi), Tούλα και Λούης, 

γαμπρός Άντης, νύφη Άντρη, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.02.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού

Κλεάνθη Μιχαήλ Παύλου

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος Χρυσή, κόρες: Άντρη, Φρόσα, γαμπροί: Γιώργος και Φάνος, 

εγγόνια: Ντίνος, Κλεάνθης, Christopher, Αντρέας και Olivia.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πέτρος Αγγελή 

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
17.02.2019, στην 
Εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, Τown 
Road/Logan Road, 
London N9 0LP, 
το  10ον ετήσιο μνη-
μόσυνο του πολυα-
γαπημένου και αξέ- 
χα στού μας συζύ-
γου, πατέρα, παπ-
πού και αδελφού 

Πέτρου Αγγελή 

και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρε-
θούν.

(Λύμπια)

Η σύζυγος Δώρα, τα παιδιά, τα εγγόνια, 

   τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χριστοθέα Γεωργίου

Τελούμε την προ-

σεχή Κυριακή 

17.02.2019, στην 

Εκκλησία των 

Αγίων Πάντων, 

Camden Street, 

London NW1 

0JA, το 4ον ετήσιο 

μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας 

συζύγου και μητέ-

ρας Χριστοθέας 

Γεωργίου και κα-

λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως 

παρευρεθούν. 

(Ύψωνα, Λεμεσό)

Ο σύζυγος Στυλιανός Γεωργίου 

και η κόρη της Μαρία.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

John G. Mixides  

(από τη Γιαλούσα) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 

ο John G. Mixides σε ηλικία 92 ετών. 

Αφήνει τη σύντροφό του Jean, τον αδελφό του 

Πέτρο (στην Κύπρο) αδελφότεκνα και πολλούς 

συγγενείς. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 20.02.2019 

και ώρα 1200 το μεσημέρι από την Εκκλησία του 

Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής, 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN και 

η αποτέφρωση στο Golders Green Crematorium. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χωλ της Εκκλησίας. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλαν-

θρωπικούς σκοπούς.  

Για περισσότερες πληροφορίες Άννα Αναστάση 

Τηλ. 07710 601 999. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Μιχαηλά 

(Οικογένεια Μιχαηλά από το Αυγόρου) 

Απεβίωσε την Κυριακή 03.02.2019, ο Πέτρος Μιχαηλά σε 

ηλικία 85 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1951. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αυγούλλα, 3 παιδιά: Παντελή, Άννα 

και Γεωργία, τη νύφη του Γεωργία, 2 γαμπρούς: Danny 

και Tony, 7 εγγόνια: Πέτρο, Άννα-Μαρία, Ραφαέλα, Αυγή, 

Δέμη, Λία και Αθήνα, τους αδελφούς του Παναγιώτη και 

Γιάννη, αδελφές: Χριστίνα και Αντριανού, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 26.02.2019 και ώρα 

11.15πμ από την Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, Salisbury 

Avenue, Southend-on-Sea, SS0 7AU και η ταφή στο 

κοιμητήριο Woodside, Manor Road, Benfleet, SS7 4PH.
 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Woodside Hall, Woodside Park, Manor Road, Benfleet, SS7 3PE. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Cancer Research. Θα έχει κουτί στην Εκκλησία. 

Τηλ. οικείων: 01268 565 782 Αυγή / 07788 587 001 Παντελής
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Δέσποινα Γεωργίου Despina Georgiou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Despina Georgiou sadly passed away 

last Monday morning 11th February 2019 

in Nicosia at the age of 91. 

She leaves behind four children Mary, Adam, 

Lucy and Kyriacos, 12 grandchildren, 

9 great-grand children. 

Despina came to England in 1953 

from her home village of Eptakomi 

with her late husband Andreas Georgiou, 

owner of Angel Trimmings, 

who died in 2011. 

Despina lived in Cyprus for the last 25 years. 

The funeral will be held at the Church of 

St Iacovou and Persou in Choirokoitia, Cyprus, 

on Saturday 16th February 2019 

at 2.00pm. 

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,  

γιαγιά και αδελφή 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

από Επτακώμη, κάτοικο Λονδίνου 

και τέως κάτοικο Χοιροκοιτίας 

που απεβίωσε την Δευτέρα 11.02.2019 

σε ηλικία 91 ετών 

κηδεύουμε το Σάββατο 16.02.2019 

και ώρα 2:00 μμ 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Πέρσου 

στη Χοιροκοιτία 

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της 

όπως παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνων παρακαλούμε 

όπως γίνουν εισφορές 

για τον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Πέρσου 

Χοιροκoιτίας.

(from Eptakomi, Cyprus)(από την Επτακώμη)

04/10/34 – 07/02/19 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λούλλα Στασόπουλος 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 04.02.2019, 

 η Λούλλα Στασόπουλος 

σε ηλικία 94 ετών. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 21.02.2019 

και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, 

Kentish Town Road, London NW1 9QA 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate, Bruns-

wick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

Tηλ. οικείων: 07855 489 473

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loulla Stasopoulos 

Passed away on Monday 04.02.2019 

at the age of 94. 

The funeral will take place on Thursday 21.02.2019 

at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of St. Andrew 

Kentish Town Road, London NW1 9QA 

and the burial at New Southgate cemetery 

Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

Tel: 07855 489 473She will be remembered by all of her family.

† DEATH ANNOUNCEMENT

It is with great sadness to announce that Bambos 

Theodosi passed away on 28 January 2019, aged 59. 

Bambos is survived by his wife Caroline, daughter Catrina 

(aged 18) and son Nathan (aged 12), along with three 

siblings, in-laws and many other family and friends.  

The funeral will take place  on Tuesday 19 February 2019, 

10.30am at St Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity 

Road, Wood Green, N22 8LB and the burial at Lavender 

Hill Cemetery, 73 Cedar Road, Enfield, EN2 0TH. 

After the burial, the wake will take place at De Vere 

Theobald’s Estate, Lieutenant Ellis Way, Cheshunt 

EN7 5HW. 

All family and friends are welcome. 

Flowers are also welcome. 

Bambos (Charlie) Theodosi
(from Avgorou)

Always in our hearts

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Narcisa Maria Yialonites (Γιαλονίτης)

Τελούμε την προ-

σεχή Κυριακή 

17.02.2019, στην 

Εκκλησία των 

Αγίων Πάντων, 

Camden Street, 

London NW1 

0JA, το 20ον ετή-

σιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπη-

μένης και αξέχα-

στής μας Narcisa 

Maria Yialonites 

(Γιαλονίτης) και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

(Bolzano Ιταλίας)

Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ανίκητος Νεοφύτου 

Τελούμε την 
προσεχή Κυριακή 

17,02.2019, 
στην Εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, 
London N22 8LB, 

το  4ον ετήσιο μνημό-
συνο του πολυαγα-

πημένου και 
αξέχα στού μας 

Ανίκητου Νεοφύτου 
και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη 
του όπως παρευρε-
θούν.

(Φασούλα, Λεμεσό)

Η σύζυγος Florence, παιδιά: 

Christopher, Anthony και Nicola, 

εγγόνια, νύφες, γαμπρός, αδέλφια.
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      Chris Kleanthous 
 

                7th May 1983  14th February 2015 
                                 31 years 

 
 
 
 
 

 
 
 

We miss you Chris, more and  
 

If tears could build a stairway 
And memories a Lane, 

o heaven 
And bring you home again. 

 
 
 

 

Memorial Service 
 

The four year memorial service for our beloved and unforgettable son, brother, 
uncle, Godfather, cousin and friend  

 

Chris Kleanthous 
(from Palmers Green, London - family from Filia Morphou, Komi Kebir and Eptakomi) 

 
 

will take place this Sunday 17.2.19 at the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, 
Wightman Road, Hornsey, London N8 0LY. 

 
Relatives and friends are invited to attend.  

 
heartbroken parents Andreas and Sotiroulla, his beloved sisters 

Doulla (Areti), Olivia and Helen, his brothers-in-law, nieces, nephews and Goddaughter, as 
well as many relatives, dear family friends and friends.  

 
Unbelievably four years have passed since you went away on that awful day.  

We think of you each day and your memory lives on inside of all who love you. 
You are always with us, in our hearts and minds. 

 
Missing you dearly, Chris. We love you.  
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Zωούλλα (Ζωή) Σταυρινού Zoulla (Zoe) Stavrinou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

We sadly announce the passing of our beloved 

Mother, grandmother and great-grandmother on 

Thursday 7th February 2019.  

Zoulla was such a beautiful person, she was kind, 

caring, loving and everything she did was for her 

family. 

She leaves behind her son Evanthis, daughter 

Panayiota, daughter-in-law Androulla, 5 grand- 

children: Andrew, Elias, Costa-fiancée Angelica, Zoe- 

husband David and Alex-fiancée Elaina. 4 great-

grandchildren:  Sophia, Christiano, Theo and Elianna 

and many other relatives and friends.  

Zoulla was born in Choirokoitia, Cyprus  where she 

grew up with her parents, she then went on to meet 

her late husband Elias. Shortly after their marriage 

they moved to England to start their life together. 

The funeral service will take place on Monday 

18th February 2019 at 10.00am at the Greek 

Orthodox Church of Ss Constantine and Helen, 

69A Westow Street, London, SE19 3RW and the 

burial at Grove Park Cemetery, Marvels Lane, 

London, SE12 9PU. 

The wake will be held at  the Church Hall of 

Ss Constantine and Helen for any family & friends 

who wish to attend. 

Family have requested flowers only. 

Meadows Florist 020 8004 8588.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την 

Πέμπτη 07.02.2019, η αγαπημένη μας μητέρα, και 

γιαγιά Ζωούλλα (Ζωή) Σταυρινού σε ηλικία 84 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ευγε-

νική, έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους και ότι 

έκανε ήταν για την οικογένειά της. 

Αφήνει τον υιό της Ευάνθη, την κόρη της 

Παναγιώτα, τη νύφη της Αντρούλλα, 5 εγγόνια: 

Andrew, Elias, Costa-αρραβωνιαστικιά Angelica, 

Ζώη-σύζυγο David, Alex-αρραβωνιαστικιά Elaina, 

4 δισέγγονα: Sophia, Christiano, Theo και Elianna 

καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η Ζωούλλα γεννήθηκε στη Χοιροκοιτία όπου μεγά-

λωσε με τους γονείς της. Αργότερα συνάντησε και 

παντρεύτηκε τον μ. Ηλία. Μετά τον γάμο τους ήρθαν 

στην Αγγλία για μια καλύτερη ζωή. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 18.02.2019 και 

ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία των Αγίων Κωνστα-

ντίνου και Ελένης, 69A Westow Street, London, 

SE19 3RW και η ταφή στο Grove Park Cemetery, 

Marvels Lane, London, SE12 9PU. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Επιθυμία της οικογένειας να αποστέλλονται μόνο 

λουλούδια. Meadows Florist 0208 004 8588.

(from Choirokoitia)(από τη Χοιροκοιτία)

04/10/34 – 07/02/19 

Νίκος Πίττας

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Κυριακή 10.02.2019 ο Νίκος Πίττας σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπα-

σίας, 4 κόρες: Λούλλα, Γιώτα, Βασιλική και Αναστασία, 4 γαμπρούς:  

Δημήτρη, Κυριάκο, Nick και Οδυσσέα, 8 εγγόνια και 5 δισέγγονα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 22.02.2019 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP. 

Μετά την ταφή θα δοθεί παρηγοριά στο χολ της Εκκλησίας του Αγίου 

Δημητρίου.

(από τα Περβόλια Λάρνακας)

Nicos Pittas

† DEATH ANNOUNCEMENT

Sadly passed away on Sunday 10th February 2019 at the age of 90.  

He leaves behind his beloved wife Eleni Pittas from Ayios Theodoros - 

Karpasia, daughters Loulla, Yiota, Vasiliki and Anastasia, sons-in-law 

Dimitris, Kyriacos, Nick and Odyseas, 8 grandchildren and 5 great-

grandchildren. 

The funeral will take place on Friday 22nd February 2019 at 10:30am at 

St Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Road, London N9 0LP 

followed by the burial at Church Street Cemetery, Church Street, London, 

N9 9HP. 

After the burial, please join the family for the wake at the hall of St Demetrios 

Greek Orthodox Church. 

(from Pervolia, Larnaca)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιάννης (Ιωάννης) Οικονομίδης

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 

17.02.2019, στην 
Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity 
Road, Wood 

Green, London 
N22 8LB, 

το  2ον ετήσιο 
 μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου 
και αξέχα στού 
μας πατέρα και 

παππού 

Γιάννη (Ιωάννη) Οικονομίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

(Μόρφου)

Κόρες: Μαρία και Φοίβη, γαμπρός Νίκος, 

εγγόνια και δισέγγονα.

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιάννης Πολυκανδριώτης. 

Το δυσάρεστο γεγονός συνέβη το πρωί της Δευτέρας, 6 Φεβρουαρίου 2019, στις 1:30πμ. Ο Γιάννης, 

γεννήθηκε στις 19 Οκτώβρη 1946 από μια μεγάλη μουσική οικογένεια, απόγονος του μεγάλου μου-

σικού Θοδωρή Πολυκανδριώτη. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους και σημαντικούς καλλιτέχνες στην 

Ελλάδα. Πολύ σημαντική ήταν η δραστηριότητα του και στην μεγάλη Βρετανία. 

Ήταν ο Έλληνας μουσικός που παρουσίασε για πρώτη φορά στην βασίλισσα της Αγγλίας τη μουσική 

του με τους ήχους από τα μπουζούκια του. Υπήρξε μουσικός παραγωγός και μέσα από την εκπομπή 

στο ραδιόφωνο γνωρίσαμε τα μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταγράμμου. Υπήρξε δάσκαλος 

μεγάλων μουσικών ταλέντων που με την βοήθεια του άνοιξαν τα φτερά τους και τώρα διαπρέπουν 

παγκοσμίως.  

Η αρρώστια του τελευταία τον ταλαιπώρησε πολύ.  Άφησε πίσω του συντετριμμένη την οικογένειά 

του στην Ελλάδα και στην Αγγλία, την σύντροφο του Ιουλία και τον γιο τους Νικόλα, καθώς και τα 

παιδιά του Μαρία, Θοδωρή, Νίκο, και τα εγγονάκια του Γιάννη, Γιάννη, Σταύρο και Δανάη. Επίσης τα 

αδέλφια του στην Ελλάδα Θανάση, Ροδάνθη και Σπύρο. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 26.02.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία των 

Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο 

Hoddesdon Cemetry, 135 Ware Road, Hoddesdon EN11 9AE. 

Ο Γιάννης θα μείνει μέσα στην καρδιά όλων μας για τη μουσική του αλλά κυρίως γι’ αυτό το γλυκό 

χαμόγελο και την ζεστή καρδιά του.  

Καλό Ταξίδι στων Αγγέλων τα Μπουζούκια Γιάννη! 

Tηλ. επικοινωνίας με οικογένεια εκλιπόντος: 07961 453 274 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

We Specialise in:-
Wills & Probate
Estate and Lifetime Planning
Lasting Power of Attorney
Trusts
Inheritance Tax

Prepare today for your family s tomorrow

Head Office:-
811 High Road, North Finchley, London N12 8JT

Central London Office:-
6 Bloomsbury Square, London WC1A 2LP

Contact Christopher
Yiannakas on:-
020 8445 9898
cy@yvasolicitors.com
www.yvasolicitors.com

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Χριστοδούλου 

(από τη Λάπηθο, Κερύνεια) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 08.02.2019, ο Μιχάλης 

Χριστοδούλου σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γιωργούλλα, 2 παιδιά: Chris και 

Έλενα, τη νύφη του Στέλλα, τον γαμπρό του Πάμπο 

Θεοδώρου, 4 εγγόνια, 7 δισέγγονα, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 21.02.2019 και ώρα 

12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του Αγίου 

Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. 

HA3 9QN και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Πληροφορίες για την παρηγοριά θα ανακοινωθούν 

στην Εκκλησία. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07950 654 184

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λουΐζα Δαμιανού 
(από την Ορμήδια) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 08.02.2019, η αγαπημένη μας σύζυγος, 

μητέρα, γιαγιά και αδελφή Λουΐζα Δαμιανού σε ηλικία 91 ετών. 

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Βάσο, 4 παιδιά: Δαμιανό, Πέτρο, 

Μαίρη και Φανούλλα, 2 νύφες: Kate και Angela, τον γαμπρό της Τάκη, 

9 εγγόνια, 7 δισέγγονα, την αδελφή της Δέσπω, τον αδελφό της 

Ανδρέα (βρίσκεται στην Κύπρο) και πολλούς άλλους συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 27.02.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

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

N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρω- 

πικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων:  020 8376 8048 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Louisa Damianos 
(from Ormidhia, Larnaca) 

Our beloved wife, mother, grandmother and sister passed away on 

Friday 08.02.2019, aged 91. 

She leaves her heartbroken husband Vasos, children: Damianos, Peter, 

Mary and Fanoulla, daughters-in-law Kate and Angela, son-in-law Taki, 

9 grandchildren, 7 great-grandchildren, sister Despo, brother Andreas 

(Cyprus) and many relatives and friends. 

The funeral will take place on  Wednesday 27.02.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Church hall of St. Demetrios. 

Instead of flowers there will be a donation box for charities. 

Tel: 020 8376 8048 08.02.1928 – 08.02.2019

Για μνημόσυνα 

και 

ευχαριστήρια 

παρακαλώ 

επικοινωνάτε 

μαζί μας 

το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 

το απόγευμα 

στο 

020 8341 5853

Η «Παροικιακή» 

εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων. 

Για αγγελίες: 

μνημόσυνα και θανάτους 

παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 

020 8341 5853
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