
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  |  ETOΣ 44ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2304   |  £1

Μεγαλώνει η ανησυχία τόσο της 
παροικίας όσο και των φοιτητών 
στην Κύπρο μετά τις διαπιστώσεις 
ότι το τίμημα από ένα πιθανό άτα-
κτο Brexit θα είναι βαρύ, ειδικότερα 
για την ΚΕΑ 

Σελ 3

Βαρύ το τίμημα
Αναπάντητα παραμένουν πολλά 
ερωτηματικά σε σχέση με τη δο-
λοφονία του συμπατριώτη μας 
Gary Christodoulou αφού ακόμη 
δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες 
 

Σελ 9

Το τέλειο έγκλημα;
Παρά την απουσία Ακιντζί, η εκ-
δήλωση στην Πύλα έστειλε ση-
μαντικά μηνύματα προς διάφορες 
κατευθύνσεις σε σχέση με τη 
λύση του Κυπριακού και τη θέ-
ληση των πολιτών... 

Σελ 4

Μήνυμα επανένωσης

Περισσότεροι από 70 Κύπριοι από όλες τις κοινότητες συ-
γκεντρώθηκαν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Λονδίνο 
για να ξεκινήσουν ένα νέο κίνημα - ομπρέλα για την επανέ-
νωση της Κύπρου. Αυτή η ιστορική συγκέντρωση ήταν μία 
από τις μεγαλύτερες του είδους της που πραγματοποιήθηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταδεικνύει τη δύναμη της φιλίας 

και της αλληλεγγύης μεταξύ των Κυπρίων όλων των εθνοτή-
των. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία ήταν αποτέλεσμα της σοβαρής 
ανησυχίας μεταξύ πολλών Κυπρίων για την έλλειψη πολιτικής 
προόδου σε σχέση με το Κυπριακό και ιδιαίτερα... 

Σελ 2

Συγκλονισμένη η παροικία 
παρακολουθεί τα νέα για τον Θαλασσίτη

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

σελ 9

ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΞΙΩΣΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (σελ 6)

Ιστορικές στιγμές για την παροικία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ, ΛΕΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ  (σελ 5)

«Έπιασε πάτο» η κυβέρνηση
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Η Κύπρος εξετάζει το γενικότερο θέμα του Brexit «τόσο υπό εθνική 
σκοπιά όσο και σε συνεννόηση με τους εταίρους της στην ΕΕ», δήλωσε 
προσκεκλημένος σε τηλεοπτική εκπομπή του Sky News το πρωί της 
Δευτέρας ο Ύπατος Αρμοστής Ευριπίδης Ευρυβιάδης. 

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Κύπρου στο Ηνω-
μένο Βασίλειο πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα εξετάσει ένα πιθανό αίτημα 
του Λονδίνου για παράταση του Άρθρου 50 για το Brexit με καλή διά-
θεση και ότι δεν διαβλέπει κάποιο πρόβλημα στην αποδοχή της Κύ-
πρου και από τους εταίρους μίας αιτιολογημένης «τεχνικής» παράτασης 
του Brexit. 

Σε περίπτωση που η παράταση αυτή θα ζητηθεί να έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια, ο κ. Ευρυβιάδης είπε ότι η απάντηση της ΕΕ θα εξαρτηθεί 
από τις λεπτομέρειες της παράτασης. «Από την πλευρά της Κύπρου», 
συμπλήρωσε, «υπάρχει πολλή καλή διάθεση» να συναινέσει στο αί-
τημα για παράταση, υπογραμμίζοντας όμως ότι η απόφαση χρειάζεται 
ομοφωνία των 27.  

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Ευρυβιάδης είπε ότι το ιδανικό 
θα ήταν να μην είχε αποφασιστεί το Brexit, αλλά τόνισε ότι αυτή είναι 
μία απόφαση του χθες  που αφορούσε τον βρετανικό λαό και τους 
εκλελεγμένους αντιπροσώπους του. «Είχαμε άποψη, αλλά δεν είχαμε 

λόγο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κύπριος διπλωμάτης. 
Τόνισε δε ότι «θαυμάζουμε τη βρετανική δημοκρατία και την ανθε-

κτικότητα των δημοκρατικών θεσμών της». 
Ο Ευρυβιάδης εξέφρασε τη λύπη των Κυπρίων για την κατά τ’ άλλα 

απολύτως σεβαστή απόφαση των Βρετανών. 
Ανέφερε, επίσης, σε σχετικό ερώτημα, ότι η κατάσταση αναφορικά 

με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δε θα αλλάξει και ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καθημερινότητα όσων ζουν και εργάζονται 
στο έδαφος αυτών, ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές διακρίσεις σε 
βάρος τους σε σχέση με τους Κύπριους πολίτες που ζουν στο υπόλοιπο 
νησί. 

Ο Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκε, επίσης, στην ιδιότητα της Κύπρου 
ως κράτους μέλους της Κοινοπολιτείας. Σημείωσε ότι μετά από το 
Brexit η Κύπρος και η Μάλτα θα είναι οι μοναδικές δύο χώρες μέλη 
τόσο της ΕΕ όσο και της Κοινοπολιτείας, μια διττή ιδιότητα στην οποία 
η Κύπρος αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία ως «υπερήφανο και ενεργό» 
μέλος. 

«Βλέπουμε την Κοινοπολιτεία ως δύναμη καλού στις διεθνείς σχέ-
σεις», σημείωσε ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής στο Ηνωμένο Βασί-
λειο.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ SKY Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ευρυβιάδης: «Με καλή διάθεση έναντι Βρετανίας στο Brexit η Κύπρoς»

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία σας προσκαλεί στον παμπαροικιακό εορ-
τασμό των εθνικών μας επετείων, για να γιορτάσουμε μαζί την επέτειο της 
εθνικής παλιγγενεσίας του Ελληνισμού και την επέτειο του ηρωϊκού έπους της 
ΕΟΚΑ του 1955-59. 

Την ημέρα αυτή θα θυμηθούμε και θα αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμο-
σύνης στους ήρωες και μάρτυρες των αγώνων του έθνους μας, σ’ αυτούς που 
θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή τους, για τη δική μας ελευθερία. 
Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο καταξιωμένος διεθνώς Κύπριος 
Επιστήμονας, Κύπρος Νικολαίδης, θεμελιωτής της εμβρυικής ιατρικής, «πατέ-
ρας» της αυχενικής διαφάνειας και Διευθηντής του Harris Birthright Research 
Centre of London. 

Σύντομοι χαιρετισμοί από τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο, τον Πρέσβη της Ελ-
λάδος, τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο των Ελ-
ληνορθοδόξων Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας. 

Όλες και όλοι στον εθνικό εορτασμό την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, στις 3.30μ.μ. στο θέατρο του 
Αshmole Academy, Cecil Road, Southgate, London N14 0GA (Nearest tube station Southgate). 

Θα ακολουθήσει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους Εκπαιδευτικούς Φορείς της παροικίας μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΒ

Παμπαροικιακός Εορτασμός 
25ης Μαρτίου 1821 & 1ης Απριλίου 1955

Π
ερισσότεροι από 70 Κύπριοι από όλες τις κοινότητες συγκε-
ντρώθηκαν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Λονδίνο για να 
ξεκινήσουν ένα νέο κίνημα - ομπρέλα για την επανένωση της 

Κύπρου. Αυτή η ιστορική συγκέντρωση ήταν μία από τις μεγαλύτερες 
του είδους της που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και κα-
ταδεικνύει τη δύναμη της φιλίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Κυ-
πρίων όλων των εθνοτήτων. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία ήταν αποτέλεσμα της σοβαρής ανησυχίας 
μεταξύ πολλών Κυπρίων για την έλλειψη πολιτικής προόδου σε σχέση 
με το Κυπριακό και ιδιαίτερα για την παρατεταμένη απουσία διαπρα-
γματεύσεων. 

Την εκδήλωση προήδρευσε ο Πέτρος Δρουσιώτης, ο οποίος εντά-
χθηκε στην πλατφόρμα του Ilker Kilich, της μακρόχρονης κοινότητας 
ακτιβιστών και κορυφαίων αγωνιστών για την κυπριακή ενότητα. Ο 
κύριος Δρουσιώτης μίλησε για την επείγουσα ανάγκη για πρόοδο και 
για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη στήριξη όλων των πολιτι-
κών προσπαθειών για την επανένωση του νησιού. 

«Η δέσμευση και συμμετοχή των απλών Κυπρίων από όλες τις 
εθνοτικές ομάδες, που εργάζονται και αγωνίζονται μαζί σε ένα κυπριακό 
κίνημα για μια ενωμένη Κύπρο, θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε 
βασικά κέντρα λήψης αποφάσεων και θα αποτελέσουν επομένως ένα 
ζωτικό συστατικό μιας επιτυχούς έκβασης των διαπραγματεύσεων», 
υπογράμμισε ο Πέτρος Δρουσιώτης. «Η κυπριακή διασπορά μπορεί 
να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην άσκηση πίεσης, εκεί και όπου 
έχει σημασία». Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Δρουσιώτης τόνισε 
επίσης τα πολλά οφέλη που θα προκύψουν από την επανένωση του 
νησιού. 

«Από καιρό πίστευα ότι η απάντηση στο πρόβλημα της Κύπρου 
βρισκόταν σε όλες τις κυπριακές κοινότητες που έρχονταν από κοινού 
με μια φωνή, για να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να ζήσουν μαζί 
ειρηνικά, ως ίσοι Κύπριοι πολίτες», δήλωσε ο Ilker Kilich. «Απόψε 
έχουμε πάρει ένα τολμηρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». 

Τη συνάντηση χαιρέτησε επίσης ο Κύπριος βουλευτής του Enfield 
Southgate Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος δεσμεύτηκε να στηρίξει 
με όλες του τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια. 

Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν μια σειρά θεμελιωδών αρχών για 
το Κίνημα, και συγκεκριμένα: 
= Η έγκριση στοχευμένης δράσης με στόχο τη διαπραγμάτευση 

μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης και την επανένωση 
της Κύπρου με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική 
ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας και στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου για μια ενωμένη Κύπρο, 
η οποία, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, θα έχει μια ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, μία κυριαρχία 
και μία μόνο ιθαγένεια. 
= Έγκριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την κινητο-

ποίηση στο πλαίσιο της υποστήριξης για μια τέτοια διευθέτηση 
= Η έγκριση ενός κινήματος χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή: 

- Οι Κύπριοι από όλες τις κοινότητες και τους μη Κυπρίους 
είναι ευπρόσδεκτοι 

- Οι άνθρωποι όλων των πολιτικών πεποιθήσεων είναι ευ-
πρόσδεκτοι 

- Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, φύλου, σε-
ξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, θρησκείας και ανα-
πηρίας  

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την ανάγκη για μια κυπριακή ομπρέλα 
που μπορεί να συγκεντρώσει τις προσπάθειες που γίνονται από τις 
υπάρχουσες κοινοτικές οργανώσεις, τα κόμματα και τους πολίτες και 
να τις θέσει κάτω από μια ενιαία, ισχυρή πλατφόρμα για να αποδείξει 
τη δύναμη της επιθυμίας και της θέλησης μεταξύ όλων των Κυπριακών 
κοινοτήτων για επανένωση. 

Η συνάντηση κατέληξε στο ότι το Κίνημα θα έχει τρεις κύριους στό-
χους: τη διεξαγωγή ευρείας εκστρατείας λαϊκής βάσης, το συντονισμό 
υψηλού επιπέδου υπεράσπισης και την προώθηση του συνεχιζόμενου 
διαλόγου και φιλίας μεταξύ όλων των Κυπρίων, ανεξαρτήτως εθνικής 
ή θρησκευτικής προέλευσης, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος έχει απευθύνει έκκληση σε 
όλα τα μέλη της κοινότητας που μοιράζονται αυτές τις αρχές και που 
μπορούν να δώσουν χρόνο και δεξιότητες για να καταστήσουν αυτό 
το Κίνημα επιτυχημένο, να συμμετάσχουν. 

Μέλη της αρχικής Διοικούσας Επιτροπής είναι ο Πέτρος Δρουσιώτης, 
ο Ilker Kilich, ο Πάμπος Χαραλάμπους, ο Ferdi Suleyman, η Μαρία 
Νεοφύτου, ο Eliz Kilich, ο Παναγιώτης Ιωάννου, ο Mehmet Raif κ.ά. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα του Κινήματος 
στο Facebook: https://fb.me/MovementForAUnitedCyprus

«Για μια ενωμένη Κύπρο»
ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 
και τρίτη κρίσιμη ψηφοφορία....

ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΪ

Το αίτημά της προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για μικρής διάρκειας καθυστέ-
ρηση του Brexit επιβεβαίωσε η βρετα-
νίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι στην 
τοποθέτησή της στην Βουλή, κατά τη 
διάρκεια της προγραμματισμένης Ώρας 
των Ερωτήσεων στην πρωθυπουργό, 
και ανακοίνωσε ότι πρόκειται να φέρει 
εκ νέου τη συμφωνία της για την απο-
χώρηση στο κοινοβούλιο την επόμενη 
εβδομάδα. 

Η Τερέζα Μέι υποστηρίξε ότι το κοι-
νοβούλιο ψήφισε την Πέμπτη υπέρ μίας 
μικρής παράτασης και ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη αυτό, θα ήταν απαράδεκτο να 
εμπλακεί η χώρα στις ευρωεκλογές. 
Ετσι, ζήτησε στην επιστολή της προς 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, Ντόναλντ Τουσκ, μία παράταση 
του άρθρου 50 μέχρι τις 30 Ιουνίου και 
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα προωθή-
σει άλλη μία κρίσιμη ψηφοφορία στη 
Βουλή. 

Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμμα-
τος Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε ότι το σχέ-
διο των Εργατικών για το Brexit έχει με-
γαλύτερη υποστήριξη από το 
κοινοβούλιο από αυτό της πρωθυπουρ-
γού, η οποία προτείνει τη διεξαγωγή τρί-
της ψηφοφορίας τη στιγμή που το κοι-
νοβούλιο την έχει απορρίψει. Την 
κατηγόρησε και πάλι ότι προσπαθεί να 
εξαντλήσει τον χρόνο και την προκάλεσε 

να απαντήσει εάν θα δώσει την ευκαιρία 
στους πολίτες να απορρίψουν την συμ-
φωνία της. 

Η Τερέζα Μέι δήλωσε ότι οι απαντή-
σεις του ηγέτη των Εργατικών δείχνουν 
ασέβεια προς το αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος και ότι το κοινοβούλιο 
έχει ήδη απορρίψει την αποχώρηση χω-
ρίς συμφωνία, το σχέδιο των Εργατικών 
για την αποχώρηση και την τελωνειακή 
ένωση. 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την 
Τετάρτη ότι πιστεύει ότι μια σύντομη χρο-
νική παράταση του Brexit είναι πιθανή, 
αν το βρετανικό κοινοβούλιο εγκρίνει τη 
Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο πρόεδρος της βρετανικής Βουλής 

των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δή-
λωσε νωρίτερα πως το σώμα θα συνε-
δριάσει εκτάκτως σήμερα σχετικά με την 
απόφαση της πρωθυπουργού Τερέζα 
Μέι να ζητήσει τρίμηνη αναβολή του 
Brexit. 

Η προγραμματισμένη ημερομηνία 
Brexit είναι η 29η Μαρτίου, με την Μέι 
να ζητά παράταση έως τις 30 Ιουνίου. 

"Πιστεύω ότι μια σύντομη παράταση 
θα είναι πιθανή, αλλά θα εξαρτάται από 
την έγκριση της Συμφωνίας Αποχώρη-
σης από την Βουλή των Κοινοτήτων", 
τόνισε ο Τουσκ σε σύντομη ανακοίνωσή 
του. 

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΕΣ έθεσε 
ζήτημα για τη διάρκεια της παράτασης, 
σημειώνοντας ότι η ημερομηνία που 
προτείνει η Μέι έχει θετικά στοιχεία, αλλά 
επίσης "εγείρει σειρά ερωτημάτων νο-
μικής και πολιτικής φύσης". 

Αν το κοινοβούλιο εγκρίνει τη συμ-
φωνία διαζυγίου Ηνωμένου Βασιλείου - 
ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, οι Ευρω-
παίοι ηγέτες θα είναι σε θέση να οριστι-
κοποιήσουν την απόφασή τους για την 
χρονική παράταση του Brexit, χωρίς να 
διεξαγάγουν έκτακτη σύνοδο κορυφής, 
σημείωσε ο Τουσκ, τονίζοντας ότι "δεν 
θα διστάσει" να τους καλέσει πίσω στις 
Βρυξέλλες" αν κριθεί αναγκαίο.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Την αναβολή του Brexit ζήτησε η Τερέζα Μέι  
Την Τετάρτη, το Brexit ήταν η κορυφαία ιστορία 

για τους Times (20/03), και για πολλές άλλες εφη-
μερίδες, για μια ακόμα μέρα. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, η ΕΕ έχει προειδοποιήσει τη Βρετανία ότι 
ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξει πολιτική κατεύ-
θυνση αν θέλει να καθυστερήσει την ημερομηνία 
Brexit στις 29 Μαρτίου. Η Τερέζα Μέι ζήτησε  από 
την ΕΕ την παράταση του άρθρου 50  - αλλά όλοι οι 
ηγέτες της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν. Ο Μισέλ 
Μπαρνιέ, ο διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, 
δήλωσε ότι μια μεγάλη καθυστέρηση -  "πρέπει να 
συνδεθεί με κάτι νέο" - για παράδειγμα  με γενικές 
εκλογές ή με ένα άλλο δημοψήφισμα. 

To Brexit ήταν επίσης  πρωτοσέλιδο θέμα στους 
Financial Times. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο  
Μπαρνιέ εξέφρασε την ανησυχία του για μια καθυ-
στέρηση της απόσυρσης της Βρετανίας από την 
ΕΕ, λέγοντας ότι θα παρατείνει την αβεβαιότητα στην 
Ευρώπη. Ειδικότερα, η Γαλλία εξέφρασε αμφιβολίες 
για το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην κ. Μέι, 
εάν η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεν μπορέσει να 
έχει πρώτα την έγκριση της πλειοψηφίας των βου-
λευτών, προσθέτουν οι Financial Times.   

Η Daily Telegraph επικεντρώθηκε στις  διαφωνίες  
που έχουν προκύψει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
ανάμεσα στα μέλη της  κορυφαίας ομάδα της κ. Μέι 

μετά από συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου 
την Τρίτη. Σύμφωνα με την Telegraph, οι υπουργοί 
Άντρεα Λίντσομ, Λίαμ Φοξ και Κρις Γκρέιλινγκ προ-
ειδοποίησαν ότι ίσως υποβάλλουν τις παραιτήσεις 
τους εάν η κυβέρνηση υποστηρίξει μια μακρά ανα-
βολή του Brexit. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι εάν δεν 
έχει συμφωνηθεί μια νέα ημερομηνία για την έξοδο 
από την ΕΕ έως τη Δευτέρα, η κυβέρνηση θα ξεκι-
νήσει την εφαρμογή του σχεδίου "Operation Yello-
whammer" που προβλέπει την αποχώρηση της Βρε-
τανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.  

Η Daily Express δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα 
μια φωτογραφία της Brexiteer υπουργού  Άντρεα 
Λίντσομ, και αναφέρθηκε στα σχόλια της μετά τη 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου κα-
τηγόρησε τους συναδέλφους της ότι  - "δεν έφεραν 
εις πέρας το Brexit" .  

Η εφημερίδα i προέβαλε τις δηλώσεις που έκανε 
ο εκπρόσωπος της Τερέζα Μέι , ο οποίος είπε ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο - " βρίσκεται σε  κρίση". Η κύρια 
φωτογραφία στην πρώτη σελίδα ήταν η διαμαρτυρία 
στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα την Τρίτη. Οι 
διαδηλωτές, με κίτρινα γιλέκα, με αυτό τον τρόπο 
θέλησαν να εκφράσουν τις  ανησυχίες τους σχετικά 
με τους θανάτους τριών εφήβων σε αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα, αλλά επίσης ορισμένοι δήλωσαν ότι 
ήταν εκεί  - "για να ζητήσουν να γίνει το Brexit". 

Και η Metro αναφέρθηκε στις δηλώσεις του εκ-
προσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ, που παραδέχεται 
ότι υπάρχει "κρίση". Η εφημερίδα σημείωνε επίσης 
ότι η κ. Μέι είπε στο υπουργικό της συμβούλιο ότι ο 
πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρ-
κοου έχει - "στρέψει το κοινοβούλιο εναντίον του 
λαού". Στις αρχές της εβδομάδας ο κ. Μπέρκοου  
χρησιμοποίησε μια κοινοβουλευτική  απόφαση που 
ελήφθη πριν από 400 χρόνια για να αποφανθεί ότι 
η Τερέζα Μέι δεν θα μπορούσε να έχει ακόμη μια 
ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων για τη συμ-
φωνία της που αφορά την απόσυρση του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την ΕΕ. 

"Οι ανίκανοι βουλευτές και οι ακραίοι ζηλωτές του 
Brexit έχουν κάνει τη Βρετανία να είναι γελοία", 
έγραψε χαρακτηριστικά η Daily Mail που επεσή-
μαινε ότι - "οι χίλιες μέρες που έχουν παρέλθει από 
το δημοψήφισμα του 2016 έχουν στην κυριολεξία 
σπαταληθεί".    

Πρώτο θέμα στη Daily Mirror ήταν η πρόθεση 
της Τερέζα Μέι να ζητήσει από την ΕΕ να αναβάλει 
το Brexit. Η εφημερίδα αναφέρθηκε και στις δηλώ-
σεις - "ενός οργισμένου υπουργού" - ο οποίος υπο-
γράμμισε: "Δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω μια 
μεγάλη καθυστέρηση. Η πρωθυπουργός θα πρέπει 
να με απολύσει". 

 Φραγμός στο Brexit από τον πρόεδρο της Βουλής  

Ο Τζον Μπέρκοου, ο πρό-
εδρος της Βουλής των Κοινοτή-
των, επικρίθηκε από τις περισ-
σότερες εφημερίδες της Τρίτης 
επειδή όπως ισχυρίσθηκαν τα 
πρωτοσέλιδα με την απόφαση που πήρε την Δευ-
τέρα  - "έχει καταστρέψει το Brexit".   

"Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επανακαταθέσει στη 
βουλή την ίδια πρόταση, ή ουσιαστικά ίδια πρόταση 
για το Brexit με εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας 
που απορρίφθηκε με διαφορά 149 ψήφων", τόνισε 
ο Μπέρκοου.  

Η Daily Telegraph (19/03) επεσήμαινε ότι ο  
Μπέρκοου, υποστηρικτής της παραμονής της χώρας 
στην ΕΕ, επανειλημμένα - "έχει κατηγορηθεί για 
προκατάληψη κατά του Brexit". Η εφημερίδα ανα-
φέρθηκε επίσης στις δηλώσεις του βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα Ρόμπερτ Μπάκλαντ που τόνισε ότι η 
Βρετανία - "αντιμετωπίζει συνταγματική κρίση".  

Για "συνταγματικό χάος" έκανε λόγο και ο Guard-
ian που σημείωνε ότι η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
θα υποχρεωνόταν στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ (Πέ-
μπτη - Παρασκευή) να ζητήσει - "μεγάλη καθυστέ-
ρηση της αποχώρησης του ΗΒ  από την ΕΕ".      

Οι Financial Times εκτιμούσαν ότι η απόφαση 
του κ. Μπέρκοου μπορεί να αποδειχθεί - "εν δυνάμει 
ανυπέρβλητο εμπόδιο".

Μεγάλη η ανησυχία για ΚΕΑ 
και Κύπριους φοιτητές

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί 
στη χώρα μας για τις ενδεχόμενες επιπτώ-
σεις στους τομείς της Παιδείας, αλλά και 
του Πολιτισμού από μια άτακτη αποχώ-
ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ανησυχία είναι αυξημένη στη χώρα 
μας δεδομένου του γεγονότος ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο αποτελεί έναν παραδοσιακό 
προορισμό για χιλιάδες Κύπριους φοιτητές, 
καθώς και εργαζομένους. Το όλο θέμα απα-
σχόλησε έντονα τη Βουλή, ενώ να σημει-
ώσουμε ότι ως κατεπείγον την περασμένη 
Παρασκευή ψηφίστηκαν και σχετικές τρο-
πολογίες οι οποίες κατοχυρώνουν τα υφι-
στάμενα προγράμματα δικαιόχρησης 
(Franchise) βρετανικών πανεπιστημίων 
που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία. Ωστόσο πέρα από αυτό υπάρχουν και 
άλλα ζητήματα που εκκρεμούν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χαραυ-
γής», Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο 
Εξωτερικών έχουν καταγράψει τις ενδεχό-
μενες επιπτώσεις από ένα άτακτο Brexit. 
Μεγάλο τίμημα φαίνεται ότι θα καλεστεί να 
πληρώσει η Κυπριακή Εκπαιδευτική Απο-
στολή (Κ.Ε.Α.) τόσο με οικονομικές όσο και 
με διοικητικές συνέπειες. Όπως εκτιμάται, 
θα προκύψουν πιθανές δυσκολίες στην 
εξεύρεση προσοντούχου εκπαιδευτικού 
προσωπικού για τη στελέχωση της ΚΕΑ 
(μόνιμο και ωρομίσθιο προσωπικό), καθώς 
θα υπάρχουν ενδεχομένως μεγαλύτερες 
δυσκολίες και έξοδα για τη μόνιμη διαμονή 
προσωπικού από την Κύπρο, εφόσον θα 
θεωρούνται πολίτες τρίτων χωρών. Όσον 
αφορά το ωρομίσθιο προσωπικό, θα πρέ-
πει πιθανώς να εργοδοτούνται από το ΥΠΠ 
μόνο μόνιμοι κάτοικοι/πολίτες του ΗΒ.
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Την ελπίδα ότι και η Τουρκία 
θα αναζητήσει φυσικό αέριο 
στην Κύπρο, εξέφρασε ο 
Τούρκος Υπουργός Ενέργειας 
Φατίχ Ντονμές προσθέτοντας: 
«Μακάρι αυτή την πραγματι-
κότητα να την δει η απέναντι 
πλευρά και να συμφωνήσουν 
σε ένα μοντέλο με το οποίο 
και οι δύο πλευρές θα είναι 
κερδισμένες». Υπενθύμισε ότι 
η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αί-
γυπτος κάνουν έρευνες φυσι-
κού αερίου στην ανατολική 
Μεσόγειο. «Γνωρίζουμε ότι 
στην περιοχή υπάρχουν δυ-
νητικά ενεργειακά αποθέματα 
και πρώτα ο θεός με τις πρώ-
τες μας έρευνες θα πετύχουμε 
κι εμείς». Πρόσθεσε ωστόσο 
ότι «δεν βρίσκουμε σωστό η 
Ε/κ πλευρά να συμπεριφέρε-
ται ως η μόνη κυρίαρχη στο 
νησί και να διαχειρίζεται μόνη 
τις ενεργειακές πηγές του».

Αν ο αγώνας είναι στη βάση 
της ισότητας δεν υπάρχει πρό-
βλημα να παραστεί στον πο-
δοσφαιρικό αγώνα, δήλωσε ο 
Τ/κύπριος ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί. 

Μιλώντας σε διάσκεψη τύ-
που στα κατεχόμενα είπε ότι 
η αρχική ενημέρωση που είχε 
ήταν ότι ο αγώνας θα διεξα-
γόταν σε γήπεδο στην ουδέ-
τερη ζώνη. Όμως όλα άλλαξαν 
την Παρασκευή, είπε, όταν τα 
Η.Ε. δήλωσαν αδυναμία να 
αστυνομεύσουν τον αγώνα 
στη νεκρή ζώνη κι έτσι ο αγώ-
νας πραγματοποιείται σε έδα-
φος του Νότου. Διερωτήθηκε 
μάλιστα τι κρύβεται πίσω από 
τη στάση των Η.Ε. 

Όπως είπε, θα μπορούσε 
να διεξαχθεί ένας αγώνας στη 
Λάρνακα κι ένας στην Τ/κυ-
πριακή πλευρά και πρόσθεσε 
ότι οι διοργανωτές φαίνεται ότι 
δεν κατανόησαν τη σημασία 
που έχει για τους Τ/κύπριους 
η ισότητα μεταξύ των δύο 
πλευρών. Ερωτηθείς κατά πό-
σον η συμβολή του συμβάλλει 
στην Ειρήνη, ο κ. Ακιντζί είπε 
ότι ήθελε να πάει αλλά τον εξα-
νάγκασαν να μην πάει. Θα πή-
γαινε, είπε μέχρι την Πύλα και 
μετά θα άλλαζε αυτοκίνητο

Γιατί ο Ακιντζί δεν 
πήγε στην Πύλα

ΦΑ: Πολλά τα προβλήματα με άλυτο το Κυπριακό
Ο ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

Τ
ην εκτίμηση ότι οι τριμερείς συνεργασίες της Κύπρου 
με άλλες χώρες πρέπει να οδηγούν σε πρακτικά απο-
τελέσματα, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας του 

ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού προσθέτοντας ότι με άλυτο το Κυ-
πριακό πρόβλημα, θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα 
στην προσπάθεια αξιοποίησης του φυσικού πλούτου. 

Σε δηλώσεις ύστερα από επίσκεψη στην Τσιμεντοποιία Βα-
σιλικού, ο κ. Κυπριανού αναφέρθηκε στη χθεσινή τριμερή 
συνάντηση στο Ισραήλ και εξέφρασε την άποψη πως αυτές 
οι τριμερείς είναι «θετικές φτάνει βέβαια να μην παραμένουν 
στο επίπεδο των εντυπώσεων αλλά να προχωρούν σε ου-
σιαστικά βήματα προς τα εμπρός. Αυτή η συνεργασία που 
επιδιώκεται με τις χώρες αυτές, θα πρέπει να στοχεύει στην 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των χωρών της ευρύτερης 
περιοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθεί ο 
φυσικός πλούτος προς όφελος των λαών της περιοχής». 

Πρόσθεσε ότι «πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι με 
άλυτο το Κυπριακό πρόβλημα θα έχουμε πάρα πολλά προ-
βλήματα να αντιμετωπίσουμε με την Τουρκία στην προσπά-
θεια αξιοποίησης αυτού του φυσικού πλούτου. Θεωρούμε 
ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια μας πρωτίστως 
στην επίλυση του Κυπριακού και ταυτόχρονα να επιδιώξουμε 
τη συμμετοχή όλων των χωρών και όχι αποκλεισμούς διότι 
αυτό θα προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα». 

Ο κ. Κυπριανού επεσήμανε επίσης «ένα κίνδυνο» από την 
αναφορά που γίνεται για «τα εξοπλιστικά προγράμματα και 
για συνεργασίες που τάχα αυξάνουν την ασφάλεια της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι το κάθε τι θα πρέπει να γί-
νεται με μέτρο και ταυτόχρονα να μην έχουμε αυταπάτες ότι 
θα έρθει οποιαδήποτε χώρα από το εξωτερικό να εμπλακεί 
σε πόλεμο με την Τουρκία για να προστατεύσει την ασφάλεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ντονμέζ: 
«Μακάρι οι Ε/κ να δουν 

την πραγματικότητα»

Ο ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑ

Έστειλαν μήνυμα επανένωσης
Του Τάσου Περδίου  
Την τεράστια δυναμική του ποδοσφαίρου και του αθλη-

τισμού να ενώνει τους ανθρώπους ανέδειξε προχθές ο 
φιλικός δικοινοτικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της 
Νέας Σαλαμίνας και της τουρκοκυπριακής ομάδας Magusa 
Türk Gücü στο μεικτό χωριό της Πύλας. 

Ευχή όλων όσοι συμμετείχαν ή παρακολούθησαν τον 
αγώνα ήταν αυτή η δυναμική να εκφραστεί στο επίπεδο 
του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και να 
φέρει την πολυπόθητη επανένωση του νησιού. 

Ο αγώνας ήταν μόλις το δεύτερο παιγνίδι ανάμεσα σε 
ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή ομάδα από το 1964 
μετά το φιλικό του Μαρτίου του 2005 ανάμεσα στη Νέα 
Σαλαμίνα και την Yeni Mosque στην Αμμόχωστο. Διοργα-
νωτές ήταν ο διεθνής οργανισμός Peace and Sports – Ει-
ρήνη και Αθλητισμός και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος 
Χατζηιωάννου στο πλαίσιο της προσπάθειας του διεθνούς 
οργανισμού να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως εργαλείο 
διπλωματίας και διαλόγου στον κόσμο. 

Η εκδήλωση ονομάστηκε Μέρα Φιλικού Ποδοσφαίρου 
και στηρίχθηκε από την Ειρηνευτική Δύναμη της UNFICYP, 
καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, ενώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί 
ακύρωσε την παρουσία του επικαλούμενος τα μέτρα ασφα-
λείας από τα Ηνωμένα Έθνη και το γεγονός ότι ο αγώνας 
διεξήχθη στις ελεύθερες περιοχές και όχι σε ουδέτερη 
ζώνη. 

Φτάνοντας στο χώρο, ο Ν. Αναστασιάδης αρνήθηκε να 
σχολιάσει την απουσία του Μ. Ακιντζί επιλέγοντας να το-
ποθετηθεί για το θετικό μήνυμα του δικοινοτικού αγώνα. 
«Δεν θέλω να σχολιάσω, προτιμώ να παρακολουθήσω 
έναν αθλητικό αγώνα, που στόχο έχει ακριβώς τη βελτίωση 
του κλίματος. Θα θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές όταν 
οι ομάδες μας δεν είχαν πρόβλημα να αγωνίζονται μεταξύ 
τους και να ευχηθώ το συντομότερο να ζήσουμε τις ίδιες 
παλιές καλές στιγμές», σημείωσε. 

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι τελικά δεν μπο-
ρούμε να διευθετήσουμε ούτε τα πιο απλά πράγματα, ο 
Πρόεδρος είπε «εμείς μπορούμε», ενώ απάντησε επίσης 
ότι ο χώρος διεξαγωγής του αγώνα ήταν εξαρχής το γή-

πεδο της Πύλας. Στο χαιρετισμό του επικαλέστηκε τα λόγια 
του Νέλσον Μαντέλα ότι «ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να 
αλλάξει τον κόσμο, να εμπνέει, να δημιουργεί ελπίδα εκεί 
που υπήρχε μόνο απόγνωση και να ενώνει τους λαούς με 
τρόπο που λίγοι μπορούν». «Η σημερινή εκδήλωση αντι-
προσωπεύει πλήρως αυτά τα ιδανικά και δείχνει ότι ο 
αθλητισμός μπορεί να καταστεί ένα πολύτιμο εργαλείο 
στην προώθηση του διαλόγου, στη συνεργασία και την 
κατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων μας. 

Είμαι εδώ για να στείλω ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και 
ειρήνης και στις δύο κοινότητες και τις νεότερες γενεές», 
ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης. Παραδεχόμενος τις διαφορές 
του με τον Μουσταφά Ακιντζί, είπε ότι μοιράζονται ένα 
κοινό όραμα για επίτευξη διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας 
και ευημερούσας συνεργασίας στο νησί μέσω μιας συνο-
λικής, δίκαιης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προ-
βλήματος. 

«Μιας λύσης που θα δημιουργεί μια κατάσταση προς 
όφελος όλων των Κυπρίων, που θα ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες, τις ευαισθησίες, θα αντιμετωπίζει τις ανησυ-
χίες και των δύο κοινοτήτων και θα διασφαλίζει αμοιβαίο 
σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη όλων των πολιτών ανε-
ξάρτητα από την εθνοτική, πολιτιστική και θρησκευτική 
διαφορετικότητα. Έχουμε το σθένος να αναγνωρίσουμε 
τα λάθη του παρελθόντος και να αντιληφθούμε το δρόμο 
που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Η παρούσα 

απαράδεκτη κατάσταση δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. 
Είναι μόνο μέσω της επίτευξης διαρκούς ασφάλειας και 
σταθερότητας για όλους που θα μπορέσουμε να αναπτύ-
ξουμε πλήρως τις προοπτικές της χώρας μας», ανέφερε 
ο Πρόεδρος. 

Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον αγώνα 
υπήρξε υψηλή πολιτική και αθλητική παρουσία αφού τον 
παρακολούθησαν σ’ ένα κατάμεστο γήπεδο η εκπρόσω-
πος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζα-
μπεθ Σπέχαρ, ο Στέλιος Χατζηιωάννου, ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο δήμαρχος 
Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός, ο διαπραγματευτής της ε/κ 
πλευράς Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο πρόεδρος του ΚΟΑ 
Ανδρέας Μιχαηλίδης, βουλευτές, ο Ύπατος Αρμοστής της 
Βρετανίας, οι πρέσβεις της Πορτογαλίας, της Φινλανδίας, 
της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας ανάμεσα σε 
άλλους, ο κοινοτάρχης Πύλας Σίμος Μιτίδης, ο πρόεδρος 
της οργάνωσης Peace and Sport Joel Bouzou, ο θρύλος 
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Didier Drogba, ο πρόεδρος 
της Νέας Σαλαμίνας Θουκής Θουκυδίδης και ο πρόεδρος 
της Magusa, Onur Bozkurt. 

Ο πρόεδρος του οργανισμού Ειρήνη και Αθλητισμός 
δήλωσε τον ενθουσιασμό του για τη διοργάνωση του 
αγώνα τονίζοντας ότι έδειξε τη διπλωματική δύναμη του 
αθλητισμού. «Η παγκόσμια φύση και η ουδετερότητα του 
αθλητισμού μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς σε μοιρα-
σμένες κοινότητες», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Χατζηιωάννου σημείωσε ότι η εκδήλωση προωθεί 
τη διαρκή ειρήνη και τον διάλογο στο νησί. «Πιστεύουμε 
ότι ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους», υπογράμμισε. 

Σε χαιρετισμό της, η κα Σπέχαρ ευχαρίστησε τους διορ-
γανωτές για τον αγώνα και είπε ότι χθες έγινε κατορθωτό 
να έρθουν κοντά νέοι και από τις δύο πλευρές. 

Πριν την έναρξη του αγωνιστικού μέρους παρουσιά-
στηκε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Κώστα 
Δημητρίου και τον Ερκάν Γκανλί. 

Ακολούθως, όλοι οι παρόντες, επίσημοι και απλοί φίλα-
θλοι, κράτησαν υψωμένες λευκές καρτέλες με την ευκαιρία 
της έναρξης της εκστρατείας Λευκή Κάρτα 2019 της οποίας 
ηγείται η Laurence Fischer, υπέρμαχος της ειρήνης και 
τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια καράτε.
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«Έπιασε πάτο» η κυβέρνηση

Για το Νόμπελ Ειρήνης προτάθηκε η Τ/κ δημοσιογράφος Sevgul Uludag
Την Τουρκοκυπρία  Sevgul Uludag πρότεινε στην Νορβηγική Επι-

τροπή Νόμπελ για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 η Ελληνοκυπρία  
Άννα Αγαθαγγέλου, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο York του Καναδά. 

Η δημοσιογράφος εργάζεται στην εφημερίδα YENIDUZEN και 
ασχολείται ενεργά με το θέμα της εξακρίβωσης της τύχης των αγνο-
ουμένων της εισβολής. 

Γεννημένη στη Λευκωσία το 1958, η Sevgul Uludag έχει αφιερώσει 
τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής της στη δημοσιογραφία, δίνοντας 
έμφαση στο ευαίσθητο θέμα των «αγνοουμένων», προσπαθώντας 
να εντοπίσει τους πιθανούς τόπους ταφής τους, ερευνώντας και γρά-
φοντας τις οδυνηρές και τραγικές ιστορίες τους, κινητοποιώντας τους 
αναγνώστες της και από τις δύο κοινότητες για να δείξουν πιθανούς 
τόπους ταφής και βοηθώντας τους να συμβάλουν εθελοντικά και με 
ανθρωπιστικό τρόπο σε αυτό το ευαίσθητο ανθρωπιστικό πρόβλημα. 

Τα τελευταία 13 χρόνια η Sevgul Uludag έχει δημιουργήσει εθελο-
ντικά μια «Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή» (Hot Line) με τα κινητά της 

τηλέφωνα για τους αναγνώστες της και από τις δύο κοινότητες. Μέσω 
αυτών των γραμμών οι αναγνώστες της μπορούν να επικοινωνούν 
μαζί της ανώνυμα για να δώσουν πληροφορίες. Κάποιες από αυτές 
δημοσιεύονται στις εφημερίδες μας, ενώ αρκετές άλλες καταθέτει 
ενώπιον της Κυπριακής Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, 
σπάζοντας έτσι πολύχρονες ένοχες σιωπές και ανοίγοντας το δρόμο 
της ανθρωπιστικής συνεργασίας για τις κοινότητες μας. 

Η Sevgul Uludag έφερε μαζί τους συγγενείς των «αγνοουμένων» 
και από τις δύο κοινότητες, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν μια 
δικοινοτική οργάνωση συγγενών αγνοουμένων και θυμάτων πολέμου 
που ονομάζεται «Μαζί Μπορούμε!» και έχει πρωτοστατήσει έτσι ώστε 
να μπορούν να πραγματοποιούν κοινές δραστηριότητες για να δείξουν 
ότι ο πόνος των συγγενών είναι κοινός. 

Έχει βοηθήσει τη ΔΕΑ με ανθρωπιστικό και εθελοντικό τρόπο και 
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον έπαινο και των δύο κοινοτήτων 
βρίσκοντας πολλούς από τους τόπους ταφής των «αγνοουμένων» 
και βοηθώντας την επιστροφή των οστών των αγνοούμενων ατόμων 

στους συγγενείς τους για κατάλληλη ταφή. 

Το ΑΚΕΛ συγχαίρει θερμά την Τουρκοκύπρια ερευνητική δημοσιο-

γράφο Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ για την υποψηφιότητά στης για το φε-

τινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η υποψηφιότητα αποκτά μεγαλύτερη 

σημασία από το γεγονός ότι  προτάθηκε από την Ελληνοκύπρια επί-

κουρο καθηγήτρια Άννα Αγαθαγγέλου, η οποία είναι συγγενής αγνο-

ουμένων.   

Με την ευκαιρία, το ΑΚΕΛ εξαίρει το ανθρωπιστικό έργο της Σε-

βγκιούλ Ουλουντάγκ και της δικοινοτικής ΜΚΟ «Μαζί Μπορούμε» 

που για χρόνια συμβάλλει στη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμέ-

νων του τόπου μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.  

Η υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης αναμφισβήτητα προβάλλει 

το ανθρωπιστικό έργο της Σεβγκιούλ ως πρότυπο κοινής συνεργασίας 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την επούλωση των 

πληγών του τόπου μας και την οικοδόμηση της ειρήνης.

ΑΚΕΛ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Ξ
εσηκώνονται οι πολίτες εκφράζοντας την αγα-
νάκτηση τους για τις πολιτικές της κυβέρνησης 
που οδήγησαν στην καταστροφή του Συνερ-

γατισμού, ενώ σκληρή απάντηση έδωσε ο Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού στην τελευταία 
τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ν. Ανα-
στασιάδη για το πόρισμα για την κατάρρευση του 
οργανισμού.   

Ο Άντρος Κυπριανού κατηγόρησε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ότι λέει κατά συρροή ψέματα υπο-
δεικνύοντας ότι ενώ κατηγορεί άλλους ότι με τον 
τρόπο που συμπεριφέρονται πολιτικά καταβαρα-
θρώνουν την πολιτική ζωή του τόπου, είναι ο ίδιος 
και οι συνεργάτες του που έχουν συμβάλει στο να 
υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση στην πολιτική 
ζωή και στους πολιτικούς.  

Ο Α. Κυπριανού ήταν ιδιαίτερα σκληρός παρατη-
ρώντας ότι οι προσβλητικότατες αναφορές του Προ-
έδρου Αναστασιάδη για τα μέλη της Ερευνητικής 
Επιτροπής έχουν πιάσει πάτο. «Αναφέρθηκε με 
απαξίωση σε έναν δικαστή και δύο τραπεζίτες οι 
οποίοι έχουν καταλήξει σε ένα πόρισμα και λέει, ε, τι 
μ’ αυτό;  

Αυτό είπε ο κ. Αναστασιάδης στην ουσία με τις 
χθεσινοβραδινές του αναφορές», είπε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ υποδεικνύοντας ότι ο  Πρόεδρος έχει απα-
ξιώσει εντελώς την κυβέρνηση, έχει απαξιώσει εντε-
λώς το θεσμό του Προέδρου και τα ψέματα και οι 
ανακολουθίες τους έχουν γίνει ένα σύνηθες φαινό-
μενο γι’ αυτή την κυβέρνηση. «Πόσες δεσμεύσεις 
και πόσες υποσχέσεις έχει δώσει τις οποίες δεν τή-
ρησε ποτέ», αναρωτήθηκε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 

Εν τω μεταξύ,  σε αλλαγή τακτικής προχώρησε η 
κυβέρνηση σε σχέση με το πόρισμα της Ερευνητικής 
Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, 
σε μία κίνηση πανικού για να βγει από το αδιέξοδο, 
αλλά και να αποσείσει τις «βαρύτατες ευθύνες» οι 
οποίες της καταλογίζονται. 

Ενώ τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση έκανε 

λόγο για εξαιρετική δουλειά από την Ερευνητική Επι-
τροπή και εστίαζε τις διαφωνίες της μόνο στα συ-
μπεράσματα του πορίσματος, ο Υπουργός Οικονο-
μικών Χάρης Γεωργιάδης αμφισβήτησε σχεδόν το 
σύνολο του πορίσματος. Μάλιστα έκανε λόγο για 
«ψευδείς ειδήσεις» (fake news) και για «λανθασμένα 
και άδικα συμπεράσματα». Επιτέθηκε επίσης στα 
μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής, λέγοντας ότι «η 
απουσία εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα είναι κάτι 
που φαίνεται (στο πόρισμα)», ενώ επιτέθηκε και 
προσωπικά σε ένα από τα μέλη της Ερευνητικής, 
τον Γιώργο Γεωργίου, λέγοντας ότι την εποχή που 

ήταν στην ηγεσία της Alpha Bank η υπό αναφορά 
τράπεζα είχε χειρότερες επιδόσεις από τον Συνερ-
γατισμό, όσον αφορά τη διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων.  

Ακόμη, ο Χ. Γεωργιάδης άφησε σαφώς να εννοη-
θεί ότι είναι αυθαίρετες οι ευθύνες που του αποδί-
δονται στο πόρισμα σε σχέση με τους διορισμούς 
στη Συνεργατική, αναφέροντας ότι τόσο τα μέλη της 
Επιτροπείας όσο και η διευθυντική ομάδα εγκρίνο-
νταν από την Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Επο-
πτικό Μηχανισμό, προσθέτοντας ότι στο πόρισμα 
δεν υπάρχει καμιά επιστολή από τις εποπτικές Αρχές 
η οποία να του ζητούσε την απομάκρυνση οποι-
ουδήποτε προσώπου.  

Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα ο Χ. Γεωργιά-

δης επιτέθηκε και στη Διοικήτρια της Κεντρικής Τρά-
πεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη για τις αναφορές της 
ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με 
την εταιρική διακυβέρνηση, λέγοντας ότι εάν η ΚΤ 
το επιθυμούσε μπορούσε να απομακρύνει η ίδια 
οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως έπραξε ο Αθανάσιος 
Ορφανίδης το 2011 όταν απομάκρυνε τη διευθυντική 
ομάδα της Λαϊκής, όπως είπε.  

Ακόμη, ο Χ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον πρώην 
γενικό διευθυντή της Συνεργατικής Μάριο Κληρίδη, 
ο οποίος επίσης έκανε αναφορά στην κατάθεσή του 
στην κακή εταιρική διακυβέρνηση που υπήρχε στον 
Συνεργατισμό, λέγοντας ότι επί της εποχής του αυ-
ξάνονταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ενώ όταν 
ανέλαβε ο Νικόλας Χατζηγιάννης άρχισαν να μει-
ώνονται. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών 
επιχείρησε να αποδώσει σκοπιμότητες στα μέλη της 
Ερευνητικής Επιτροπής, λέγοντας ότι «η περίοδος 
πριν από το 2013 εξετάζεται συνοπτικά» στο πόρι-
σμα. Ανέφερε μάλιστα ότι σ’ ένα από τα κεφάλαια 
του πορίσματος «καταγράφονται παραδείγματα βα-
ρύτατης κακοδιαχείρισης και πιθανής διάπραξης αδι-
κημάτων», ωστόσο, όπως ανέφερε, «ούτε συγκε-
κριμενοποιούνται ούτε κατονομάζονται. Υποψιάζομαι 
ότι αν κάποιος από αυτούς ήταν γνωστός μου, κου-
μπάρος μου, απόφοιτος του ιδίου σχολείου με μένα 
θα κατανομαζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Σημειώνεται ότι το πόρισμα κρίθηκε ως τεκμηριω-
μένο από τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Γενικό Ελεγκτή, 
εμπειρογνώμονες, κόμματα και άλλους φορείς. Μά-
λιστα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του στη «Χαραυγή» ανέφερε ότι «έγινε 
εξαιρετική δουλειά από την Ερευνητική Επιτροπή». 
Ωστόσο με την τοποθέτηση του Χ. Γεωργιάδη είναι 
προφανές ότι η κυβέρνηση επιλέγει να συγκρουστεί 
μετωπικά με το σύνολο των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης αλλά και με τους ανεξάρτητους θεσμούς, 
του θεσμού των Ερευνητικών Επιτροπών, περιλαμ-
βανομένου. 

Εν τω μεταξύ ο Χ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι 
μέχρι την αποχώρησή του στο τέλος του 2019 θα 
προωθήσει μεταρρυθμίσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

«Θέλουμε λύση του Κυπριακού», δήλωσε στο 

τουρκικό πρακτορείο Ανατολού ο Έλληνας υπουρ-

γός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ υπο-

στήριξε και τη συμμετοχή της Τουρκίας στις συνομι-

λίες της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ οι 

οποίες όπως τόνισε «σέβονται το διεθνές δίκαιο και 

τα κυριαρχικά δικαιώματα». «Ασφαλώς βλέπουμε 

θετικά την συμμετοχή της Τουρκίας στην ενεργειακή 

εξίσωση της ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε ο Έλ-

ληνας Υπουργός. Για τα 12 ναυτικά μίλια ο Γιώργος 

Κατρούγκαλος είπε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα 

της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών της υδάτων. 

Στη συνέντευξή του στο Ανατολού, μιά μέρα πριν 

τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Με-

βλούτ Τσαβούσογλου, ο Έλληνας Υπουργός είπε 

για το Κυπριακό ότι κάνουν προσπάθεια ώστε οι 

δύο πλευρές να καταλάβουν καλύτερα τις θέσεις 

τους πριν από τις πιθανές διαπραγματεύσεις. «Θέ-

λουμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά στο 

τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων πρέπει να 

υπάρχει πιθανότητα για συμφωνία. Όχι μόνο για 

επίδειξη. Εμείς θέλουμε λύση στο Κυπριακό», είπε 

ο Γιώργος Κατρούγκαλος. 

Σε ερώτηση πως βλέπει η Ελλάδα την συμμετοχή 

της Τουρκίας στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολι-

κής Μεσογείου, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε ότι «ασφαλώς 

βλέπουμε θετικά την συμμετοχή της Τουρκίας». 

«Πως μπορεί κάποιος να αποκλείσει από αυτή την 

περιοχή την Τουρκία η οποία έχει τόσα χιλιόμετρα 

ακτή στη Μεσόγειο. Κανείς δεν ισχυρίζεται το αντί-

θετο από αυτό», ανέφερε. 

Ο Έλληνας Υπουργός είπε ότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία έχει τη δική της ΑΟΖ και αυτό δεν σημαίνει 

‘μονοπώλιο στην ανατολική Μεσόγειο’, όπως είπε. 

«Έχει γίνει ένα κοινό ταμείο και για τις δύο πλευρές 

στην Κύπρο στο οποίο θα κατατεθούν τα έσοδα 

από τις ενεργειακές πηγές», είπε προσθέτοντας ότι 

αυτό το έχει εγκρίνει η κυπριακή βουλή.

«Θέλουμε λύση»
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Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-
ΔΗΣΥ πασχίζει συνεχώς να 
ωραιοποιεί την κατάσταση, 
όμως τα στοιχεία της Eurostat 
σκιαγραφούν τη θλιβερή θέση 
της Κύπρου. Τα τελευταία 
στοιχεία της Ευρ. Στατιστικής 
Υπηρεσίας δείχνουν ότι στην 
Κύπρο για κάθε μία κενή θέση 
εργασίας αναλογούν 10 άνερ-
γοι. Πρόκειται για μια από τις 
χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ, 
καταγγέλει το ΑΚΕΛ. Αυτά τα 
νέα στοιχεία προστίθενται στις 
θλιβερές πρωτιές της Κύπρου 
στην αύξηση της ανισότητας 
και του κινδύνου φτώχειας 
που αντιμετωπίζουν σχεδόν το 
ένα τρίτο των πολιτών. Στα έξι 
χρόνια της κυβέρνησης, η ποι-
ότητα της εργασίας έχει χειρο-
τερεύσει δραματικά, αναφέρει 
σε γραπτή δήλωσή του ο Στ. 
Στεφάνου, παραθέτοντας τα 
σχετικά στοιχεία.

Η κατάσταση ανέργων 
και εργαζομένων 

χειροτερεύει

Αρκετές φαίνεται να είναι οι 
σκοπιμότητες πίσω από την 
καταψήφιση του προϋπολογι-
σμού του ΡΙΚ, καταγγέλει το 
ΑΚΕΛ. Είναι σαφές πως το κυ-
βερνών κόμμα επιθυμεί το ξα-
ναμοίρασμα της διαφημιστικής 
πίτας προς όφελος ιδιωτικών 
καναλιών, καθώς και την πε-
ραιτέρω άσκηση πίεσης προς 
τους εργαζόμενους ενόψει και 
των ευρωεκλογών. Άλλωστε η 
προσπάθεια πλήρους ελέγ-
χου της κρατικής ραδιοτηλεό-
ρασης δεν είναι σημερινή, 
αλλά άρχισε προ εξαετίας, 
αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Σκοπιμότητες πίσω 
απο την καταψήφιση 
του προϋπολογισμού 

του ΡΙΚ

Θ
υμός και αγανάκτηση για τις απανωτές καταστρο-
φές που επέφερε στον τόπο η διακυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη και Συναγερμού και για την προκλη-

τική ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τις αρνη-
τικές συνέπειες των πράξεών τους διακατείχε τις εκατο-
ντάδες πολίτες που μετείχαν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας 
που έγινε στη Λεμεσό. Ταυτόχρονα, διατράνωσαν και την 
αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν με κάθε θεμιτό 
τρόπο σε αυτή την καταστροφική και ανεύθυνη διακυβέρ-
νηση. Αποκορύφωμα της κυβερνητικής ανευθυνότητας 
που πυροδότησε και το λαϊκό ξέσπασμα, ήταν το αποτέ-
λεσμα του πορίσματος της Διερευνητικής Επιτροπής για 
τον Συνεργατισμό, οι σοβαρές ευθύνες που καταλογίζονται 
στον Υπουργό Οικονομικών και γενικότερα στην κυβέρ-
νηση, τις οποίες οι κυβερνώντες αποποιούνται. 

Την πρωτοβουλία για την εκδήλωση είχε η Επ. Επι-
τροπή του ΑΚΕΛ και άλλα οργανωμένα σύνολα της Λεμε-
σού. Ξεκινώντας συμβολικά από το χώρο του πρώην Συ-
νεργατικού Ταμιευτηρίου, το οποίο δημιουργήθηκε από 
τον κόσμο της Λεμεσού και για δεκαετίες κάλυπτε οικονο-
μικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και δραστηριό-
τητες, οι διαμαρτυρόμενοι πορεύτηκαν μέχρι την Επαρ-
χιακή Διοίκηση με κυρίαρχα συνθήματα «Φτάνει πια 
μπουχτίσαμε» και «Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ αναλάβετε τις 
ευθύνες σας». 

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Ε.Γρ. του ΑΚΕΛ, Γιώργος 
Τ. Γεωργίου, τόνισε τις ξεκάθαρες και βαρύτατες ευθύνες 
της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργού Οικονομικών 
για το ξεπούλημα του Συνεργατισμού. Ευθύνες που δεν 
διαφέρουν σε τίποτε από τις ευθύνες του όποιου μεγαλο-
μέτοχου ιδιωτικής εταιρείας, η οποία καταλήγει σε διάλυση 
λόγω κακοδιαχείρισης του ιδίου. «Είναι η κυβέρνηση που 
διόρισε διευθυντές και συμβούλους στον Συνεργατισμό 
και στο διάστημα μέχρι την κατάρρευσή του παραπληρο-
φορούσε την κοινωνία και τη Βουλή για την κατάσταση 
στον Συνεργατισμό… 

Είναι η κυβέρνηση που ξεπούλησε τον Συνεργατισμό 
σε μια ιδιωτική τράπεζα στο πλαίσιο μιας κάκιστης συμ-
φωνίας», ανέφερε ο Γιώργος Τ. Γεωργίου, υποδεικνύοντας 

ότι «η αντίδραση του Υπ. Οικονομικών στο Πόρισμα δεν 
είναι απλά απογοητευτική, είναι έκφραση μιας πολιτικής 
συμπεριφοράς της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, η 
οποία ποτέ και για τίποτα δεν έδειξε ευθιξία να αναλάβει 
έστω και μια φορά ευθύνη για κάτι». Επισήμανε επίσης 
ότι «οι κυβερνώντες πάντοτε επιχειρούν να επιρρίψουν 
αλλού τις ευθύνες και εκεί που δεν το μπορούν προσπα-

θούν να τις αποποιηθούν με τον συμψηφισμό και την ισο-
πέδωση». 

Ο Γ. Τ. Γεωργίου αναφέρθηκε και στις ευθύνες του Προ-
έδρου. Πρώτον, γιατί δεν απάλλαξε τον Υπουργό από τα 
καθήκοντά του και δεύτερον, γιατί ήταν ενήμερος αλλά 
«αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις οι οποίες 
λάμβαναν χώραν την περίοδο αυτή», όπως σημειώνει το 
Πόρισμα. Οι εκλογές και η επανεκλογή του, βλέπετε, ήταν 
πιο σημαντικές για τον Πρόεδρο παρά η τύχη του Συνερ-
γατισμού.  

«Κοινοί συκοφάντες η κυβέρνηση 
και ο Υπουργός Οικονομικών»  

Κοινούς συκοφάντες χαρακτήρισε την κυβέρνηση και 
τον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με το πόρισμα για 
τον Συνεργατισμό ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Κληθείς να σχολιάσει 

τις τελευταίες δηλώσεις του Χάρη Γεωργιάδη, τόνισε ότι 
στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν από τις 
βαρύτατες και ασήκωτες ευθύνες τους για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού, εξελίσσονται σε κοινούς συκοφάντες. 

«Λυπούμαι γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα από αν-
θρώπους οι οποίοι παρέδιδαν μαθήματα σε άλλους όταν 
τους βόλευαν τα ζητήματα», ανταπέδωσε με νόημα ο 
Άντρος Κυπριανού, ο οποίος σημείωσε ότι το πόρισμα 
δεν επιδέχεται παρερμηνειών αφού καθιστά υπεύθυνους 
την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Όπως είπε, ενώ το 
πόρισμα αναφέρει ότι διαχρονικά υπάρχουν ευθύνες από 
το 1960 και μετά, ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι όλα τα προ-
βλήματα τα οποία υπήρχαν μέχρι το 2013 δεν ήταν αρκετά 
για να οδηγήσουν σε κατάρρευση του Συνεργατισμού. 

«Στην κατάρρευση μάς οδήγησε η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη-Συναγερμού και οι άνθρωποι στους οποίους ανέ-
θεσε να διοικήσουν τον Συνεργατισμό. Είναι βαρύτατες οι 
ευθύνες τόσο του Υπουργού Οικονομικών όσο και της κυ-
βέρνησης», σχολίασε ο Α. Κυπριανού, ο οποίος θύμισε 
επίσης το εύρημα του πορίσματος ότι αποσιωπήθηκε το 
γεγονός ότι ο Συνεργατισμός αντιμετώπιζε πάρα πολλά 
προβλήματα ιδιαίτερα πριν τις προεδρικές εκλογές του 
2018. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ερωτηθείς σχετικά κατήγγειλε ότι 
συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός βρίσκεται σε συνεν-
νόηση με την κυβέρνηση για δημοσιοποίηση θεμάτων 
αποπροσανατολισμού. 

Ο Άντρος Κυπριανού προκάλεσε τον Υπ. Οικονομικών 
να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του δίδοντας όλα τα 
στοιχεία στη δημοσιότητα και ξεκαθάρισε ότι απαίτηση του 
ΑΚΕΛ είναι τα αρμόδια όργανα του κράτους να δώσουν 
στη δημοσιότητα όλες τις περιπτώσεις δανείων. «Η δική 
μας απαίτηση είναι να δοθούν όλα στη δημοσιότητα. Δεν 
έχουμε τίποτε να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε και κα-
ταγγέλλουμε ότι οι επιλεκτικές διαρροές γίνονται για να 
εξυπηρετήσουν τις σκοπιμότητες της κυβέρνησης και να 
αποπροσανατολίσουν από το κύριο –τις βαρύτατες και 
ασήκωτες ευθύνες της για την κατάρρευση του Συνεργα-
τισμού», σημείωσε.

«Φτάνει πια, μπουχτίσαμε! Αναλάβετε τις ευθύνες σας»
ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΥΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι σε συνεννόηση με τον Γενικό 
‘Έφορο Εκλογής ως προς τους περαιτέρω χειρισμούς για το θέμα 
της 56ης έδρας στη Βουλή, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δι-
κατηρίου στις αρχές της βδομάδας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει οριστεί επί του παρόντος 
συνάντηση του κ. Κληρίδη με τον κ. Κυπριανού για το θέμα αυτό, 
αλλά αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα. 

Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας για κάλυψη του κενού είναι ότι 
θα πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα προκειμένου ότι προ-
βλέπεται για την κενωθείσα βουλευτική έδρα να προβλέπεται και 
για τη μη καταληφθείσα έδρα. Ωστόσο, η τροποποίηση αυτή δεν 
μπορεί να έχει αναδρομικότητα για να καλύψει και τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Νομική πηγή επεσήμανε πως το Ανώτατο Δικαστήριο 
άφησε να νοηθεί ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ειδική πρόνοια 
πρέπει να γίνει αναπληρωματική εκλογή. 

Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει με τον υφιστάμενο εκλογικό 
νόμο, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια για τέτοια περίπτωση, και έτσι θα 
πρέπει ίσως να τροποποιηθεί ο εκλογικός νόμος για να προβλέπει 
για την περίπτωση της αναπληρωματικής εκλογής για να λυθεί το 
υφιστάμενο πρόβλημα, ενώ παράλληλα να τροποποιηθεί το Σύ-
νταγμα για μελλοντικές περιπτώσεις.

Σε επαφή Γενικός Εισαγγελέας 
και Έφορος Εκλογής για την κενή έδρα

Η προεδρική ασυλία ισχύει 

και μετά τη λήξη της θητείας 

του εκάστοτε Προέδρου της 

Δημοκρατίας, ως εκ τούτου η 

αγωγή που καταχωρήθηκε 

εναντίον του Δημήτρη Χριστό-

φια από τους Μ.Ιωαννίδη και 

Α.Ιωαννίδη, ως διαχειριστές 

της περιουσίας του αποβιώ-

σαντος Ανδρέα Ιωαννίδη και 

άλλων τεσσάρων, καθίσταται 

μη αποδεκτή από το δικαστή-

ριο και απορρίπτεται.

Απορρίφθηκε η αγωγή 
Ιωαννίδη κατά 

Δ. Χριστόφια
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Τραγωδία στο Νέο Κόσμο, 
όπου μια μητέρα και το 4,5 
ετών κορίτσι της έπεσαν από 
τον πέμπτο όροφο πολυκατοι-
κίας με αποτέλεσμα να χά-
σουν και οι δύο τη ζωή τους. 

Η μητέρα, ηλικίας 35 έως 40 
ετών, πρώτα έριξε το παιδί της 
από το μπαλκόνι του πέμπτου 
ορόφου και στη συνέχεια 
έπεσε και η ίδια στο κενό. 

Η γυναίκα σκοτώθηκε ακα-
ριαία, ενώ η 4,5 ετών κόρη της 
διακομίστηκε διασωληνωμένη 
στο νοσοκομείο, στη συνέχεια 
όμως κατέληξε.

Νεκρή μητέρα 
με το μωρό της 

Σάλος με τα παράνομα 
διπλώματα

Βιοποριστικούς λόγους επι-
καλέστηκαν στις απολογίες 
τους οι υπάλληλοι της διεύ-
θυνσης Μεταφορών που είχαν 
στήσει φάμπρικα με χορήγηση 
διπλωμάτων σε υποψήφιους 
οδηγούς. Ισχυρίστηκαν μάλι-
στα ότι το δημόσιο δεν ζημιώ-
θηκε. Ωστόσο, η παράνομη 
δράση τους αποκαλύπτεται 
στους διαλόγους που βλέπουν 
τη δημοσιότητα. Στις πολύω-
ρες απολογίες τους στον ανα-
κριτή κατά της Διαφθοράς, οι 
περισσότεροι από τους εννέα 
κατηγορούμενους ομολόγη-
σαν τη συμμετοχή τους.

Στην άσκηση ποινικών διώ-
ξεων εις βάρος των οκτώ συλ-
ληφθέντων για τα επεισόδια 
του αγώνα Παναθηναϊκού-
Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, προ-
χώρησε η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Αθηνών. Συγκεκριμένα, 
οι συλληφθέντες αντιμετωπί-
ζουν κατηγορίες για εξύβριση, 
αντίσταση κατά της αρχής, 
διατάραξη κοινής ειρήνης και 
απόπειρα επικίνδυνης σωμα-
τικής βλάβης κατά αστυνομι-
κών από κοινού. Ο αρμόδιος 
Εισαγγελέας παρέπεμψε την 
υπόθεση για εκδίκαση στο αυ-
τόφωρο, ενώ παράλληλα εξέ-
δωσε διάταξη, σύμφωνα με 
τον νέο ισχύοντα αθλητικό 
νόμο, η οποία απαγορεύει 
στους κατηγορουμένους την 
είσοδο σε αγωνιστικούς χώ-
ρους. Πρόκειται για την πρώτη 
περίπτωση εφαρμογής του 
νέου αθλητικού νόμου του Υφ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γιώργου Βασιλειάδη.

Ποινικές διώξεις για 
τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα μαστροπών στην Αθήνα 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Αν και το τελευταίο διάστημα ενισχύεται η τάση 
εντός του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και της Κουμουν-
δούρου που προτείνει εξάντληση της τετραετίας και 
εκλογές τον Οκτώβριο ή στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο 
Πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα αποφασίσει. 

Το σενάριο να στήνονται εθνικές κάλπες το φθι-
νόπωρο είναι το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή κάτι 
που φαίνεται και από τις συνεχιζόμενες δημόσιες 
αναφορές τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των 
πρωτοκλασσάτων υπουργών. Όμως ένα “πακέτο” 
που θα φτάσει την πρώτη εβδομάδα στο Μέγαρο 
Μαξίμου είναι αυτό που πιθανώς να ανατρέψει τα 
δεδομένα.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, ο 
Αλέξης Τσίπρας θα έχει, την πρώτη εβδομάδα Απρι-
λίου, στα χέρια του μία μεγάλη δημοσκόπηση βάσει 
της οποίας θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Η 
συγκεκριμένη μέτρηση, που ήδη τρέχει με κυλιόμε-
νες δημοσκοπήσεις, θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα 

“ποιοτικά χαρακτηριστικά” τα οποία ο Πρωθυπουρ-
γός θα μελετήσει με τους στενούς του συνεργάτες 
και θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Τα σενάρια 
είναι τρία: εξάντληση της τετραετίας και εκλογές Σε-
πτέμβριο-Οκτώβριο, τριπλές εκλογές τον Μάιο και 
εκλογές τον Ιούνιο αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ ετοι-
μάζονται για όλα τα ενδεχόμενα και για αυτό το λόγο 
ιδιαίτερο βάρος έχει πέσει στις δύο σίγουρες εκλο-
γικές διαδικασίες του Μαΐου. Όσον αφορά το ευρω-
ψηφοδέλτιο, τα πρώτα δεκαέξι ονόματα που ανα-
κοινώθηκαν άφησαν ευχαριστημένο το κομματικό 
ακροατήριο, όμως κανένα από αυτά δεν κάνει “το 
γκελ” σε πιο μαζικά κοινά. Ως εκ τούτου, αναζητού-
νται οι “σταρ” που θα συμπληρώσουν τις υπόλοιπες 
θέσεις, όπως και το πρωτοκλασάτο μέλος του 
υπουργικού συμβουλίου του οποίου η παρουσία θα 
προσδώσει τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχουν 
δοθεί στη μάχη των ευρωεκλογών.

Αρχές Απριλίου αποφασίζει ο Τσίπρας 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκρι-
τος», επισκέφθηκε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, 
συνοδευόμενος από τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, 
και τον αναπληρωτή υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα 
Φωτάκη. Στην ομιλία του προς τους επιστήμονες ο Πρωθυπουργός 
επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως ένα από 
τα σημαντικότερα στοιχήματα το να αντιστραφεί η τάση φυγής των 
νέων επιστημόνων. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι δεν μπορεί το μέλλον 
της Ελλάδας να είναι μόνο οι υπηρεσίες για τον τουρισμό, αλλά 
πρέπει να είναι και εφαρμογές καινοτομίας. 

«Το κρίσιμο είναι να υπάρχει πάντοτε η πόρτα της επιστροφής 
ανοιχτή για κάθε επιστήμονα που για δικούς του λόγους επιλέγει 
να πάει στο εξωτερικό», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διάρ-
κεια της συζήτησης, σημειώνοντας ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αυξήσει τις δαπάνες από 
τον δημόσιο προϋπολογισμό για την έρευνα από το 2015, μέσα 
σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με στόχο να αντιστρέψει 
το brain drain, δηλαδή τη φυγή στο εξωτερικό από ανάγκη του πιο 
πολύτιμου δυναμικού της χώρας. 

Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική σε προηγούμενες κυβερνήσεις και 
ιδίως σε αυτές που είχαν δημοσιονομική δυνατότητα αλλά δεν 
είχαν την πολιτική βούληση να αυξήσουν τις δαπάνες για την 
έρευνα, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. 

«Το ποσοστό των δαπανών κάτω από το 1% του ΑΕΠ για την 
έρευνα υπήρχε και όταν δεν είχε μπει η χώρα στην κρίση, αλλά το 
μεγάλο όραμα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 ήταν να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες», ανέ-
φερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Ενδεχομένως και αυτό 
είχε την αξία του, όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε όταν υπήρχε 
η δημοσιονομική δυνατότητα και το περιθώριο να επενδύσουν 
στη νέα γνώση, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην 
έρευνα, αφού όλοι διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της χώρας, γιατί δεν υπήρξε ποτέ η πολιτική βού-
ληση;». «Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σταμα-
τήσουμε συλλογικά, ως κοινωνία, να υποτιμούμε τις δυνατότητες 
που έχουμε ως κοινωνία, που έχουμε ως χώρα και να υποτιμούμε 
το ίδιο μας το εκπαιδευτικό σύστημα», σημείωσε.

Τσίπρας: Κρίσιμο να υπάρχει 
πάντοτε ανοιχτή η πόρτα 

της επιστροφής για κάθε επιστήμονα 

Όπως ανακοινώθηκε τη 
Δευτέρα το κύκλωμα είχε ξε-
κινήσει τη δράση του εδώ και 
μια τριετία με τον αριθμό των 
γυναικών που έπεσαν θύ-
ματά του να ανέρχεται μόνο 
για το τελευταίο τρίμηνο σε 
τουλάχιστον 45. Από αυτές οι 
15 είναι Ελληνίδες φοιτήτριες 
και σπουδάστριες ενώ ανά-
μεσά τους βρίσκεται και μια 
17χρονη μαθήτρια Λυκείου. 

Το κύκλωμα των μαστρο-
πών αποτελούσαν 26 άτομα. 
Ως αρχηγός θεωρείται ένας 
45χρονος φωτογράφος, ο 
οποίος τραβούσε γυμνές φω-
τογραφίες και βίντεο των γυ-
ναικών για να εκβιάζει όσες 
τυχόν αντιδρούσαν.

Παρουσιαστής διαδικτυακού καναλιού, και 
στενός συνεργάτης του αρχηγού του κυκλώ-
ματος είναι σύμφωνα με αξιόπιστες αστυνο-
μικές πηγές, μεταξύ των 14 μαστροπών που 
κρατούνται στην Ασφάλεια Αττικής. 

Ο νεαρός παρουσιαστής, «ψάρευε» τα νε-
αρά κορίτσια στο διαδίκτυο, αλλά και σε νυ-
χτερινά μαγαζιά της Αθήνας στα οποία εργά-
ζονταν ή διασκέδαζαν. Ανάμεσα στα θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, φοιτήτριες αλλά 
και μια 17χρονη μαθήτρια Λυκείου. 

«Μου έλεγε διαρκώς πως αυτός πληρώνει 
για να με διαφημίζει στους πελάτες μέσω δια-
δικτύου και του χρωστάω μεγάλη χάρη, που 
μου άνοιξε τα μάτια, τονίζοντας πως γι αυτόν 
τον λόγο πρέπει να δουλεύω όσο το δυνατόν 
συχνότερα και να μην επικαλούμαι δικαιολο-
γίες για να αποφεύγω τη δουλειά. Εγώ διαρ-
κώς του ξεκαθάριζα πως αυτή η δουλειά δεν 
είναι όλη μου η ζωή, είναι προσωρινή λύση 
και πως έχω ως πρώτη προτεραιότητα τη 
σχολή μου» αναφέρει η 20χρονη. 

Τα κορίτσια δελεάζονταν με τις απατηλές 
υποσχέσεις για το life style και τη μεγάλη ζωή. 
Η πραγματικότητα ήταν όμως πολύ διαφορε-

τική. Τις φωτογράφιζαν γυμνές και ανέβαζαν 
το φωτογραφικό υλικό σε ιστοσελίδα προσελ-
κύοντας καθημερινά δεκάδες πελάτες. Οδηγοί 
μέλη του κυκλώματος τις μετέφεραν στα ερω-
τικά ραντεβού σε σπίτια και ξενοδοχεία της 
Αθήνας. 

Στην κατάθεση της, στους αξιωματικούς του 
Οργανωμένου Εγκλήματος, νεαρή φοιτήτρια 
αποκαλύπτει τον τρόπο που την προσέγγισε 
το κύκλωμα και την προώθησε στην πορνεία. 

«Στα μέσα του Δεκεμβρίου 2018 σε μια νυ-
χτερινή μας έξοδο με την φίλη μου την Μ. πή-
γαμε σε ένα μπαρ στην Αθήνα όπου εκείνη 
την περίοδο εργαζόμουν ως μπαργούμαν. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, μας 
προσέγγισε ένας άνδρας με το όνομα Δημή-
τρης. Μας είπε πως θα μεριμνούσε να μας 
φέρει σε επαφή με έναν φίλο του, ο οποίος θα 
μας φωτογράφιζε ημίγυμνες, έναντι χρηματι-
κής αμοιβής». 

Η φωτογράφιση έγινε σε βίλα στη Γλυφάδα. 
Φωτογράφος ο αρχηγός του κυκλώματος και 
διαχειριστής σύμφωνα με την αστυνομία της 
ιστοσελίδας που «ψώνιζαν» οι πελάτες τα καλ-
λίγραμμα κορίτσια.  

Πηγή:ΕΡΤ

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ

Ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος ασκή-
θηκαν σε βάρος εννέα ατόμων και κατά παντός άλ-
λου υπευθύνου για την φονική πλημμύρα στη Μάν-
δρα, το Νοέμβριο του 2017, που άφησε πίσω της 
25 νεκρούς. 

Η δικογραφία αποστέλλεται σε ανακριτή λόγω 
σπουδαιότητας με το χαρακτήρα του επείγοντος. 

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι η περιφερει-
άρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, η δήμαρχος Μάν-
δρας Ιωάννα Κριεκούκη, ο δήμαρχος Ελευσίνας 
Γιώργος Τσουκαλάς, ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρη-
γόρης Σταμούλης, οι δασάρχες Αιγάλεω και Μεγά-
ρων και δύο υπάλληλοι των δύο δασαρχείων. 

Η ποινική δίωξη, την οποία άσκησε η εισαγγελέας 

Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, 
αφορά τα εξής αδικήματα: 

– Πλημμύρα από αμέλεια. 
– Ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως 

τελεσθείσα κατά συρροή. 
– Σωματικές βλάβες από αμέλεια διά παραλεί-

ψεως από υπόχρεο κατά συρροή. 
– Παράβαση καθήκοντος διά παραλείψεως. 
Στο πλαίσιο της έρευνας είχαν καταμηνυθεί από 

ιδιώτες, φορείς και ενώσεις, συνολικά 25 άτομα, τα 
οποία ελέγχθηκαν από την εισαγγελία. Για πέντε 
πρόσωπα η εισαγγελέας εξέδωσε απαλλακτική διά-
ταξη, ενώ για άλλα 11 πρόσωπα αποδείχθηκε ότι 
δεν είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πρόληψη, 
αντιμετώπιση και τις συνέπειες της πλημμύρας.

Διώξεις για την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα
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«Ξεχνούν ότι βρέθηκαν στην ίδια γραμμή»
«Όταν το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε και κατάγγελλε 

κατά καιρούς τις μεθοδεύσεις και επιδιώξεις των νε-
οναζιστών του ΕΛΑΜ στην Κύπρο αρκετοί από αυ-
τούς που σήμερα διαμαρτύρονται βρέθηκαν, σε 
πλείστες περιπτώσεις στην ίδια γραμμή μαζί τους 
είτε βάλλοντας ενάντια στην ομοσπονδία, είτε ψηφί-
ζοντας τροποποιήσεις τους στη Βουλή», αναφέρεται 
σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, με αφορμή το σάλο που 
ξέσπασε για τη φυγοστρατία, αλλά και τις απειλές 
περί «ανορθόδοξου πολέμου». 

«Το παράρτημα της ελληνικής υπόδικης εγκλημα-
τικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, που 

εμφανίζεται ως ΕΛΑΜ, έχοντας στήριξη και πλάτες 
μερίδας του κατεστημένου (υπενθυμίζονται «τα καλά 
παιδιά» και «μοιραζόμαστε τα ίδια ιδεώδη και ιδα-
νικά»), καθυβρίζει και απειλεί ολόκληρο το πολιτικό 
σύστημα με «στρατιωτικούς όρους και ανορθόδοξο 
πολιτικό πόλεμο». Οι απειλές εκτοξεύτηκαν για να 
καλύψουν τη φυγοστρατία τόσο του Προέδρου, όσο 
και άλλων ηγετικών στελεχών του Παραρτήματος, οι 
οποίοι παρά τον υπερπατριωτισμό τους, που δηλώ-
νουν καθημερινά δεν έχουν υπηρετήσει την Πατρίδα 
από τις τάξεις της Ε.Φ. Κατά τα άλλα είναι έτοιμοι και 
να «απελευθερώσουν» την Πατρίδα και να «θυσια-

στούν» γι’ αυτήν. 
Κι’ αφού υπενθύμισε ότι ορισμένοι από αυτούς 

που σήμερα διαμαρτύρονται «βρέθηκαν, σε πλεί-
στες περιπτώσεις στην ίδια γραμμή μαζί τους είτε 
βάλλοντας ενάντια στην ομοσπονδία, είτε ψηφίζο-
ντας τροποποιήσεις τους στη Βουλή», σημειώνει 
πως «Έστω και τώρα ευελπιστούμε να έχουν αντι-
ληφθεί ότι η Ακροδεξιά και τα ναζιστικά παραπούλια 
της αποτελούν θανάσιμη απειλή για την Κοινωνία 
μας και αυτή η αντίληψη τους να είναι σταθερή και 
συνεπής και όχι απόρροια σκοπιμοτήτων, που 
έχουν να κάνουν με τις επικείμενες Ευρωεκλογές».

Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδος αναφέρει 
ότι «θα λειτουργήσει στο ΗΒ εκλογικό τμήμα στην 
Πρεσβεία της Ελλάδος (1a Holland Park, W11 3TP), 
ανεξάρτητα από τον τελικό χρόνο αποχώρησης της 
χώρας από την ΕΕ. Η ημέρα ψηφοφορίας των Ελ-
λήνων εκλογέων που διαμένουν μόνιμα (ή που θα 
βρίσκονται) στο ΗΒ είναι το Σάββατο 25 Μαΐου 
2019. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν 
όλοι οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό 
κατάλογο του ελληνικού κράτους, δεν έχουν στερηθεί 
του δικαιώματος αυτού με δικα-
στική απόφαση και όσοι συμπλη-
ρώνουν εντός του 2019 το 17ο 
έτος της ηλικίας τους (γεννηθέ-
ντες το 2002). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
ματος είναι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους έως και τις 10 Απριλίου, με αίτηση που 
θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τό-
που του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και θα εκτυπώνεται 
σε τρία (3) αντίγραφα. Στη συνέχεια, ο εκλογέας 
μπορεί, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του, να κα-
ταθέτει τα τρία (3) αντίγραφα στο Προξενικό Γραφείο 
Λονδίνου ή στα Άμισθα Προξενεία Εδιμβούργου, 
Γλασκώβης, Γιβραλτάρ, Leeds, Birmingham και Bel-
fast, μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατη-
ρίου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του. Όσον 
αφορά το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου, οι αιτήσεις 
θα κατατίθενται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 
09:30-14:30. Η κατάθεση των αιτήσεων στην Προ-
ξενική Αρχή μπορεί να γίνεται και από εξουσιοδοτη-
μένο εκπρόσωπο ή και ταχυδρομικώς, σε περί-
πτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη 
χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας, ηλικίας κλπ).  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανα-
τρέξετε στον ιστότοπο του Υπ. Εσωτερικών: 
www.ypes.gr/epe2019/(S(b3fscgevpa0s2kff442m
srae))/Greeks_in_EU_2019.pdf

Εγγραφή στους εκλογικούς 
καταλόγους έως τις 10 Απριλίου

Θύελλα αντιδράσεων κατά του ΕΛΑΜ
Πυρ ομαδόν των κομμάτων στην Κύπρο κατά  του 

ΕΛΑΜ, με αφορμή την ομιλία του προέδρου του, 
Χρίστου Χρίστου, κατά την παρουσίαση των υπο-
ψήφιων ευρωβουλευτών του κόμματος. 

Ο Πρόεδρος του παραρτήματος της Χρυσής 
Αυγής στην Κύπρο, απείλησε λέγοντας: «Όταν λοι-
πόν θα ασχοληθούν ξανά και θα κρίνουν το ΕΛΑΜ 
με στρατιωτικούς όρους, να είναι πολύ προσεκτικοί, 
διότι πιθανό να επιλέξουμε να τους απαντήσουμε με 
στρατιωτικούς όρους και μπορεί να εφαρμόσουμε 
έναν ανορθόδοξο πολιτικό πόλεμο». 

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ λέγοντας: «Η δη-
μοκρατία είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε και είναι 
χρέος και υποχρέωση μας να την προστατεύσουμε. 
H ελευθερία του λόγου και η διατύπωση των αντίθε-
των απόψεων δεν πρέπει ποτέ να ξεφεύγουν από 
τους κανόνες της δημοκρατίας. Οι βασικές αυτές 
αρχές δεν μας επιτρέπουν να μιλάμε είτε για «ανορ-
θόδοξες μεθόδους» είτε να εκστομίζονται απειλές για 
«πολιτικό πόλεμο».  

Η πρώτη αντίδραση του ΑΚΕΛ ήρθε από τον Γε-
νικό Γραμματέα του κόμματος μέσω twitter ο οποίος 

έγραψε: «Ποιοι απειλούν; Το 74 έστελναν αριστε-
ρούς στη φωτιά, αυτοί ντύνονταν νοσοκόμοι και κρύ-
βονταν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα». 

Ενώ το ΔΗΚΟ σημειώνει: «Κατάφορη παραβίαση 
κάθε δημοκρατικής αρχής και νοοτροπίας, αποτε-
λούν οι απειλές που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του 
ΕΛΑΜ, κατά της κ. Ελένης Θεοχάρους και άλλων, 
που άσκησαν εύλογη κριτική, όταν αποκαλύφθηκαν 
τα φαινόμενα φυγοστρατίας στην ηγεσία του ΕΛΑΜ. 
Είναι φανερό, ότι ο εκνευρισμός του ΕΛΑΜ και οι 
απειλές του περί «ανορθόδοξου πολιτικού πολέ-

μου», επιδιώκουν να αποπροσανατολίσουν και να 

κρύψουν την πραγματικότητα που κρύβει η βιτρίνα 

του ψευδοπατριωτισμού και του λαϊκισμού. Αντί να 

απολογηθούν για τη φυγοστρατία τους, απειλούν. 

Ας τους κρίνει ο λαός». 

Η ΕΔΕΚ αναφέρει: «Σκόπιμα η ηγεσία του ΕΛΑΜ 

αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας και στην 

προκειμένη περίπτωση η ουσία είναι η συνειδητή 

φυγοστρατία την οποία επέλεξαν τα ηγετικά του στε-

λέχη, οι οποίοι, κατά τα άλλα, παρουσιάζονται ως 

«υπερασπιστές» και «απελευθερωτές» της πατρί-

δας μας». 

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Συμμαχίας – 

Οικολόγων Δώρος Χριστοδουλίδης αναφέρει: «Είναι 

τραγικό λίγους μήνες πριν τις Ευρωεκλογές να εμ-

φανίζονται στην Κύπρο οι νεοφανείς Κύπριοι νεοναζί 

και να απειλούν τον Κύπριο δημοκράτη που έδωσε 

αίμα να αντισταθεί, ότι θα απαντήσουν με ανορθό-

δοξο πόλεμο».

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Συγκλονισμένη η κυπριακή παροικία για το χαμό του Μάικ Θαλασσίτη

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 65 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι δικηγόροι Sasha Wass και Jeremy Dein επανεξετάζουν στο πλαί-

σιο ειδικής εκπομπής του BBC, τη βίαιη δολοφονία νεαρής γερμανίδας 

από την ίδια την πεθερά της, την Κύπρια μετανάστρια στο Λονδίνο, 

Στυλλούς Χριστοφή. 

Στη σχετική ανακοίνωση - διαφήμιση του εν λόγω επεισοδίου που 

θα προβληθεί την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαρτίου στις 21:05, αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Hampstead, Ιούλιος 1954 - Στη μέση της νύχτας η Ελληνοκύπρια 

γιαγιά Στυλλού Χριστοφή έτρεξε στο δρόμο που βρίσκεται μπροστά 

από το σπίτι της οικογένειάς της, καλώντας σε βοήθεια τους περαστι-

κούς φωνάζωντας «φωτιά». Ένα ζευγάρι που περνούσαν τυχαία από 

εκεί, την ακολούθησε στην πίσω αυλή, όπου βρήκαν το καμένο σώμα 

μιας νεαρής γυναίκας, που σύντομα αναγνωρίζεται ως η νύμφη της, 

μητέρα των τριών εγγονιών της, Χέλλα Χριστοφή. Ο Στυλλού γρήγορα 

θεωρήθηκε ως η βασική ύποπτη όταν ένας γείτονας κατέθεσε ενόρκως 

την προσωπική του μαρτυρία, που ενοχοποιούσε τη Στυλλού. Σήμερα, 

65 χρόνια αργότερα, ένας γιος του Σταύρου, ο Τόμπι Χριστόφης, αμ-

φισβητεί τη διαδικασία αντιμετώπισης της γιαγιάς του κατά τη διάρκεια 

της έρευνας και της δίκης. Μαζί με τον Τζέρεμι και τη Σάσα, ο Τόμυ διε-

ρευνά συγκρουόμενους μάρτυρες, το θέμα της ψυχικής υγείας της 

γιαγιάς του, την πολιτισμική του προκατάληψη...»

«Ανοίγει» ξανά ο φάκελος της Στυλλούς Χριστοφή από το BBC

Θύμα επίθεσης με μαχαίρι έγινε 22χρονη Κύπρια, μόνιμη κάτοι-
κος Βρετανίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή New 
Southgate του Λονδίνου. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της «Πα-
ροικιακής», η 22χρονη, τουρκοκυπριακής καταγωγής, δέχθηκε 
επίθεση με μαχαίρι σε δρόμο κοντά στον σταθμό του overground 
στο New Southgate γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα. 

Η νεαρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσο-
κομείο με τραύματα στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η 
κατάσταση της υγείας της κρίνεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, τα 
τραύματα στο πρόσωπο της είναι σοβαρά για αυτό και υποβλήθηκε 
αμέσως σε χειρουργική επέμβαση. 

Πάντως, ανεπίσημες πληροφορίες της εφημερίδας μας, αναφέ-
ρουν ότι η νεαρή συμπατριώτισά μας, δέθχηκε επίθεση από γυ-
ναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται από την Αστυνομία. 

Μαχαίρωσαν 22χρονη Κύπρια 
στο New Southgate

Τις τελευταίες μέρες οι Βρε-
τανικές ιστοσελίδες προβάλ-
λουν συνεχώς αντιδράσεις 
από άλλους συμμετέχοντες 
στο συγκεκριμένο show κα-
θώς και σε άλλα παρόμοια, οι 
οποίοι αναφέρονται στο ψυ-
χολογικό βάρος που βάζει σε 
κάποιον η συμμετοχή σε μια 
εκπομπή αυτής της φύσης. 
Κάνουν λόγο για πλήρη έλ-
λειψη ενδιαφέροντος όσον 
αφορά στην ψυχική υγεία των 
συμμετεχόντων, ειδικά μετά 
την αποχώρησή τους από το 
εκάστοτε show. 

Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρ-
χουν τις τελευταίες μέρες αμέ-
τρητες αντιδράσεις από 
απλούς τηλεθεατές που απαι-
τούν να σταματήσουν αυτού 
του είδους τα ριάλιτι, που τε-
λικά στοιχίζουν την ζωή κά-
ποιων από τους συμμετέχο-
ντες. Ο Μάικ Θαλασσίτης δεν 
είναι ο μοναδικός που συμμε-
τείχε σε τέτοιο ριάλιτι και λίγο 
αργότερα έφυγε από την ζωή.

Όσοι γνώρισαν τον 26χρονο Κύπριο παίκτη reality και 
πρώην ποδοσφαιριστή, μιλούν για έναν πραγματικό τζέ-
ντλμαν. Όμως τους τελευταίους μήνες ο Μάικ Θαλασσίτης 
περνούσε δύσκολες στιγμές. Ο θάνατος του καλύτερού 
του φίλου την παραμονή των Χριστουγέννων αλλά και ο 
θάνατος της αγαπημένης του γιαγιάς (σελ 37 της «Π» η 
αγγελία θανάτου), τον είχαν βυθίσει στο πένθος. 

Ο 26χρονος Μάικ Θαλασσίτης είχε μεγάλη αγάπη στην 
94χρονη γιαγιά του. Μάλιστα, άνθρωποι που τον γνώριζαν 
αποκάλυψαν πως είχε μετακομίσει στο σπίτι της για να τη 
φροντίσει τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της. Η 
94χρονη γυναίκα χρειαζόταν συνεχή φροντίδα και ο Μάικ 
μετακόμισε μαζί της για να αναλάβει εκείνος όλα όσα χρει-
αζόταν. 

Ο Μάικ Θαλασσίτης, με καταγωγή από την Κύπρο, (η 
γιαγιά του κατάγεται από τη Λόφου) είχε γεννηθεί στο 
Έντμοντον του Λονδίνου. Είχε παίξει ποδόσφαιρο σε ομά-
δες της League 1 και 2, όπως η Σεντ Άλμπανς και η Τσέλμ-
σφορντ και όταν σταμάτησε την καριέρα του ως ποδο-
σφαιριστής, έγινε διάσημος μέσα από τις συμμετοχές του 
σε παιχνίδια reality όπως το Love Island, το 2017 και το 
Celebs Go Dating το 2018. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο reality Love 
Island, του «κόλλησαν» το παρατσούκλι «Muggy Mike», 
ενώ σύμφωνα με παλιότερα βρετανικά δημοσιεύματα 
τον… ακολουθούσε και ο χαρακτηρισμός «Έλληνας 
Θεός», προφανώς εξαιτίας του παρουσιαστικού του και 
του καλογυμνασμένου κορμιού του. 

Εκτός από τους θανάτους του κολλητού του Ντάνι Κατς 
και της γιαγιάς του, ο Μάικ Θαλασσίτης είχε χωρίσει πρό-

σφατα, μετά από επτά μήνες, από την Μέγκαν ΜακΚένα. 
Ο χωρισμός, αναφέρουν οι άνθρωποι που τον γνώριζαν, 
του είχε κοστίσει πολύ. 

Ο Θαλασσίτης φέρεται επίσης να ήταν βυθισμένος στα 
χρέη, εξαιτίας της ζωής που έκανε τον τελευταίο καιρό. 
«Ήταν πάντα κύριος και πλήρωνε τον λογαριασμό όπου 
κι αν πηγαίναμε» είπε πηγή στη Mirror. Και πρόσθεσε 
πως το γεγονός πως ο Μάικ Θαλασσίτης ήταν συνεχώς 
έξω και έκανε χλιδάτη ζωή είχε αντίτιμο, το οποίο δεν μπο-
ρούσε να «σηκώσει» αφού τα χρήματα που έβγαζε τελευ-
ταία δεν ήταν πολλά. 

Άλλος άνθρωπος που τον γνώριζε αποκάλυψε ότι ο 
Μάικ Θαλασσίτης ετοιμαζόταν να κάνει ένα νέο επιχειρη-
ματικό βήμα στη ζωή του: επρόκειτο να ανοίξει εστιατόριο 

στο Έσσεξ μαζί με έναν φίλο του. Μάλιστα, λέγεται ότι τα 
εγκαίνια επρόκειτο να γίνουν την άλλη εβδομάδα.  

Ξεσπούν οι πρώην συμπαίκτες του  
Αίσθηση στο μεταξύ προκαλούν τα όσα υποστηρίζουν 

δυο πρώην συμπαίκτες του Θαλασσίτη στο reality Love 
Island. Κατηγόρησαν την παραγωγή του παιχνιδιού πως 
έκανε ψυχολογική αξιολόγηση στους παίκτες πριν μπουν 
και αφού μπήκαν στο παιχνίδι, αλλά κανείς δεν ασχολή-
θηκε μαζί τους όταν βγήκαν από αυτό. 

Ο Ντομ Λίβερ κατηγόρησε τους ανθρώπους του παιχνι-
διού πως «δεν έχει καμία υποστήριξη εκτός αν είσαι ο 
Νο1. Στο ίδιο μήκος και η Μαλίν Άντερσον, η οποία πριν 
από λίγο καιρό έχασε την κόρη της. «Αρκετά» έγραψε στο 
twitter και τόνισε πως αν δεν ήταν η ίδια δυνατή, δεν θα 
μπορούσε να αντεπεξέλθει στην απώλεια της κόρης της. 
Αλλά δεν είχε καμία βοήθεια από την παραγωγή του παι-
χνιδιού. 

Κάλεσε την παραγωγή του παιχνιδιού να «ξυπνήσει» 
και τόνισε πως όταν πέθανε η κόρη της, δεν είχε «καμία 
υποστήριξη, καμία βοήθεια». 

Χθες Τετάρτη, η εφημεριδα Sun έγραψε στο κύριο άρθρο 
της ότι με αφορμή το θάνατο του Μάικ, τίθεται πλέον σο-
βαρό ζήτημα ευθύνης της παραγωγής του Love Isle για 
παροχή ψυχολογικής στους παίκτες και μετά το παιχνίδι, 
για συμβουλές διαχείρισης των χρημάτων τους, αλλά και 
για συμβουλές που αφορούν στη διαχείριση της δημόσιας 
εικόνας του στα social media.  

***Με πληροφορίες από SigmaLive, Sun, newsit, 
Mirror, Guardian και Daily Mail

ΑΚΟΜΗ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ

............Εκτέλεση Gary: Έκαναν το τέλειο έγκλημα;
12 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΙ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΒ

Πέραν των 12,000 τόνων χαλουμιού καταναλώνουν ετησίως οι Βρε-
τανοί. Οπως αναφέρει σε tweet της η Βρετανική Υπατη Αρμοστεία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο κυριότερος προορισμός των εξαγωγών χα-
λουμιού. 

«Γνωρίζατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος προορισμός 
των εξαγωγέων κυπριακού χαλουμιού; Οι Βρετανοί καταναλώνουν 
πάνω από 12.000 τόνους ετησίως αυτού του κυπριακού εδέσματος». 

Υπενθυμίζεται ότι σε  ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
η Ύπατη Αρμοστεία έγραψε ότι ακόμα και στην περίπτωση ενός Brexit 
χωρίς συμφωνία η δασμολόγηση του εισαγόμενου χαλουμιού από την 
Κύπρο θα είναι μηδενική. 

«Γνωρίζουμε ότι αυτό θα το καλωσορίσουν θερμά τόσο οι Κύπριοι 
εξαγωγείς όσο και οι Βρετανοί καταναλωτές», σημείωσε.

Brexit και... χαλούμι 
στα social mediaΠέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να κα-

λύπτει την υπόθεση της δολοφονίας του 
33χρονου Gary Boris Χριστοδούλου. 

Όσο περνάει ο καιρός και οι δράστες 
παραμένουν άφαντοι, περισσότερο τεί-
νει να επικρατήσει το σενάριο ότι η εκτέ-
λεση του Gary θα μπει στο συρτάρι της 
Αστυνομίας με τις ανεξιχνίαστες δολο-
φονίες. 

Σχεδόν πέντε μήνες μετά την στυγερή 
δολοφονία του 33χρονου Gary Boris 
Χριστοδούλου, οι εκτελεστές του δεν 
έχουν ακόμη εντοπιστεί. 

Οι έρευνες της Αστυνομίας για να 
φθάσουν στα ίχνη των δραστών ή των 
ηθικών αυτουργών συνεχίζονται χωρίς 
αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.  

Σε δηλώσεις του στο 24news ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Αμμοχώστου Ανδρέας Κων-
σταντίνου ανέφερε ότι οι έρευνες για την 
εν λόγω υπόθεση συνεχίζονται για την 
πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος προ-
σθέτοντας ότι είναι μια υπόθεση φόνου 
εκ προμελέτης και οπωσδήποτε συνε-
χίζονται οι ενέργειες για τον εντοπισμό 
των δραστών.  

Η εν ψυχρώ εκτέλεσή του  

Την 1η Νοεμβρίου 2018, ο τρόπος 

δράσης των δολοφόνων του 33χρονου 

Gary Boris Χριστοδούλου καταδείκνυε 

ότι τον ήθελαν πάση θυσία νεκρό. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

αυτοκίνητο του θύματος ήταν ακινητο-

ποιημένο στον αυτοκινητόδρομο Λάρ-

νακας – Αγίας Νάπας ενώ το πτώμα του 

33χρονου εντοπίστηκε ανάμεσα σε θά-

μνους στην απέναντι πλευρά του αυτο-

κινητοδρόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δολοφόνοι 

του Gary τον κυνήγησαν, εκτελώντας 

τον λίγα μέτρα πιο κάτω. Ο θάνατος του 

θύματος επήλθε από αριθμό τραυμάτων 

που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο 

ενώ τα κίνητρα πίσω από την δολοφονία 

αποδόθηκαν σε ξεκαθάρισμα λογαρια-

σμών. Η αστυνομία μετά από έρευνες 

πέρασε χειροπέδες σε τέσσερα άτομα, 

ωστόσο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι 

αφού δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία 

εναντίον τους. 
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Απολογισμός δράσης, νέοι στόχοι 
και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Με μεγάλη επιτυχία και με αθρόα συμμετοχή 
κόσμου, έγινε την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 
Green, η ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέ-
σμου Αμμοχώστου. Τον Σύνδεσμο τίμησαν με 
την παρουσία τους ο αντιπρόσωπος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής επίσκοπος Τροπαίου Αθανά-
σιος, ο Κύπρος Χαραλάμπους πρώην πολιτι-
στικός σύμβουλος στην Κυπριακή Ύπατη Αρ-
μοστεία στο Λονδίνο, εκ μέρους της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας ο Άντριαν Πάτσα-
λος. 

Ο Γραμματέας του Συνδέσμου Αντρέας 
Λούκας έκανε το δικό του καλωσόρισμα για 
τα μέλη και τους προσκεκλημένους του Συν-
δέσμου. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δρ. Βασίλης 
Μαύρου, στην έκθεση πεπραγμένων αναφέρ-
θηκε στη δράση του Συνδέσμου, στους στό-
χους αλλά και στις επιτυχίες του διαστήματος 
που πέρασε. 

Μέσα σε μια κατάμεστη και ασφυκτικά γε-
μάτη αίθουσα, που οι Βαρωσιώτες έδωσαν 
μαζικά το παρών τους, ο πρόεδρος αναφέρ-
θηκε στις συναντήσεις που είχε ο Σύνδεσμος 
με την πολιτική ηγεσία τόσο στην Αγγλία όσο 
και την Κύπρο. Ο Δρ. Βασίλης Μαύρου αφού 
ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που παρευρέ-
θηκε, στην ομιλία του είπε ότι ο σύνδεσμος 
Αμμοχώστου ήταν πάντοτε, ίσως ένας από 
τους πιο δυναμικούς εθελοντικούς οργανι-
σμούς στην παροικία. 

Ο Δρ Μαύρου εξήγησε ότι χρησιμοποιώντας 
σαν βάση την επιτυχή συλλογή των 50,000 
υπογραφών και την επίσημη αίτηση του Συλ-
λόγου για την επιστροφή της Αμμοχώστου και 
του λιμανιού της στους νόμιμους κατοίκους 
της, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών ο σύνδεσμος έκανε άλλες δρα-
στηριότητες και εκκλήσεις πιο πρόσφατα σε 
βουλευτές για υποστήριξη των θέσεων μας. 

Αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που οργά-
νωσε ο Σύνδεσμος και πιο συγκεκριμένα το 
(panel discussion) για την ημέρα της ανεξαρ-
τησίας της Κύπρου που συνδέθηκε με το Κυ-
πριακό πρόβλημα και ειδικά την Αμμόχωστο. 
Αυτή η εκδήλωση έγινε στο Αγγλικό Κοινο-
βούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2018 σε συνεργα-
σία με την Βρετανική Διακομματική Επιτροπή 
του Κοινοβουλίου (APPG). Οι παρευρισκόμε-
νοι Βρετανοί Βουλευτές έκαναν σύντομες ομι-
λίες για την Κύπρο και υποστήριξαν τις θέσεις 
μας. Έλαβαν δε μέρος και σε συζήτηση με 
ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Ει-
δικά σε αυτή της εκδήλωση ο σύνδεσμος Αμ-
μοχώστου ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δια-
κομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Sir 
Roger Gale όπως προωθήσει νέο ψήφισμα 
στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για την Κύπρο και 
για την Αμμόχωστο πιο ειδικά. 

Το ίδιο ψήφισμα με λίγες αλλαγές ως προς 
το περιεχόμενο προωθείτε από τον Σύνδεσμο 
Αμμοχώστου Μ.Β. όπως εγκριθεί και από την 
Ευρωβουλή. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές κι-
νήσεις, επαφές και προσπάθειες από Ευρω-
βουλευτές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Προηγουμένως, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Δρ Βασίλης Μαύρου, αναφέρθηκε ότι 
για πρώτη φορά στα ιστορικά του Συνδέσμου 
Αμμοχώστου προωθήθηκε παρόμοιο ψήφι-
σμα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από την βουλή 
των κοινοτήτων στις 15 Νοεμβρίου 2015 μετά 
από εισηγήσεις και πρωτοβουλία από τον Σύν-
δεσμο. Και ότι ήταν τεράστια και μοναδική στη 
Βρετανική βουλή για την Κύπρο η επιτυχία 
αυτή της ομόφωνης έγκρισης αυτού του ψη-
φίσματος, το οποίο αποδεχόταν σχεδόν όλες 
τις δικές μας θέσεις για την Αμμόχωστο και 
την Κύπρο πιο γενικά.   

Ο Δρ Μαύρου συνέδεσε αυτό το επίτευγμα 
σε προηγούμενες συναντήσεις με βουλευτές 
αλλά και σε προγενέστερη συνάντηση σε αί-
θουσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με προ-
σκεκλημένους και ομιλητές πολλούς βουλευ-
τές που εκφράστηκαν πολύ θετικά στο θέμα 
μας. Αποτέλεσμα αυτής και άλλων συναντή-
σεων ήταν η προώθηση δύο άλλων ψηφισμά-
των για την Αμμόχωστο (Early Day Motion). 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου 
αναφέρθηκε και στην πολιτιστική δραστηριό-
τητα του Συνδέσμου. Ανέφερε ότι πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ετήσια Χορο-
εσπερίδα στις 10 Νοεμβρίου του 2018 στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο με την αίθουσα 
κατάμεστη από κόσμο που τίμησε το Σύνδε-
σμο με την υποστήριξη του και την παρουσία 
του. 

Συνεχίζοντας την έκθεση δράσης ανέφερε 
ότι για να μην ξεχνούμε τους τόπους μας και 
για να θυμίζουμε και στου ξένους την συνεχι-
ζόμενη μας τραγωδία ο Σύνδεσμος παρου-
σιάζει παρουσιάζουμε εκθέσεις φωτογραφίας 
της πόλης μας και διανέμει και διαφωτιστικό 
υλικό. Φέτος διοργανώνετε έκθεση φωτογρα-
φίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.  

Ακόμα πολύ σημαντική ήταν η αναφορά 
στην προσπάθεια της επιτροπής του Συνδέ-
σμου Αμμοχώστου να συντονίσει και να πιέσει 
από την μεριά της για το νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 
δικαίωμα Ψήφου όλων των Κυπρίων, συμπε-
ριλαμβανομένων και των αποδήμων Κυ-
πρίων.  

Ο Δρ Βασίλης Μαύρου αναφέρθηκε και 
στην οργάνωση αλλά και την συμμετοχή του 
συνδέσμου Αμμοχώστου κάτω από την 
ομπρέλα της Κυπριακής Ομοσπονδίας σε 
όλες τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και άλ-
λων συνδέσμων όπως εθνικές επετείους, 
εθνικά μνημόσυνα, σεμινάρια, πορείες και άλ-

λες ενέργειες που σκοπό έχουν την διαφώτιση 
της κοινής γνώμης για το Κυπριακό και τον 
αγώνα μας. Ότι ο Σύνδεσμος τίμησε πρό-
σφατα την μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, εκ-
δήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Κατα-
δρομών και ότι κάθε χρόνο οργανώνει το δικό 
του εθνικό μνημόσυνο τιμώντας την μνήμη 
όλων των Αμμοχωστιανών και των άλλων 
ηρώων που έδωσαν την ζωή τους για την Λευ-
τεριά της Κύπρου τον Ιούλη και Αύγουστο του 
1974. 

Γνωστοποίησε δε ότι ο Σύνδεσμος ενημε-
ρώνει και διαμαρτύρεται επανειλημμένα στους 
βουλευτές του Αγγλικού Κοινοβουλίου, τους 
Ευρωβουλευτές, τους Αρχηγούς κρατών και 
τα ΗΕ για την συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου 
μέρους της Κύπρου από την Τουρκία. Επίσης 
ότι πιέσεις γίνονται και στην δική μας την 
πλευρά ώστε το θέμα της παράδοσης της πό-
λης της Αμμοχώστου στους νόμιμους πολίτες 
της σαν ΜΟΕ γίνει προτεραιότητα στις επό-
μενες συνομιλίες για λύση του προβλήματός 
μας. 

Κλείνοντας ο Δρ Μαύρου είπε : «Είναι πολύ 
σημαντικό να αναφέρουμε ότι η πολιτική της 
επιτροπής μας είναι να είμαστε και να παρα-
μείνουμε ανεξάρτητοι σε αυτό το καθήκον, σε 
αυτό τον αγώνα. Το κάθε μέλος μπορεί να έχει 
τα δικά του ιδεολογικά πιστεύω αλλά ενωνό-
μαστε στον κοινό αγώνα για μια Κύπρο Ελεύ-
θερη, χωρίς τον Τούρκικο στρατό κατοχής, 
χωρίς Τουρκικές εγγυήσεις, χωρίς παράνο-
μους εποίκους, χωρίς πρόσφυγες, για ένα 
Κράτος, για μια Κύπρο, με μια Διεθνή Προ-
σωπικότητα, μια Ιθαγένεια και μια Κυριαρχία.» 

Ακολούθησε η ταμιακή έκθεση από τον τα-
μία Κώστα Γεωργίου που εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Μετά ακούστηκαν διάφορες απόψεις και ει-
σηγήσεις από τα διάφορα μέλη. Πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκλογές και στο τέλος ακολού-
θησε δεξίωση. 

Τα μέλη που εκλέγησαν με αλφαβητική 
σειρά είναι:   

1) Άρης Αριστοκλέους 
2) Ανδρούλα Βίτης 
3) Κώστας Γεωργίου - Ταμίας 
4) Αιμιλία Ζαννέτου 
5) Αντρέας Λουκάς – Γραμματέας 
6) Καρολίνα Μάντζαλος 
7) Βασίλης Μαύρου - Πρόεδρος 
8) Μιχαλάκης Μιχαήλ – Αντιπρόεδρος 
9) Γιώργος Μιχαηλίδης 
10) Λίτσα Παντελίδου 
11) Λία Παπαμιχαήλ 
12) Σέργιος Σεργίου 
13) Γιάννης Στεργίδης 
14) Κύπρος Χαραλάμπους

Μέσα σε ένα πολύ ωραίο κλίμα 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρ-
τίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο στο Wood Green, η ετήσια 
γενική συνέλευση του Συνδέσμου 
Αποδήμων Βατυλιωτών Αγγλίας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το 
Διοικητικό Συμβούλιο τίμησε τον 
πρόεδρο του συνδέσμου Λοΐζο Α. 
Κολιανδρή και τη σύζυγό του, 
Ελένη, για τα 30 χρόνια προσφο-
ράς τους. 

Στην ομιλία του, ο κ. Κολιαν-
δρής ξεκίνησε την ομιλία του 
υπενθυμίζοντας ότι στις 29 Μαρ-
τίου του 1989 έγινε η πρώτη συ-
νάντηση Βατυλιωτών στο 
Κοινοτικό Κέντρο, όπου παρευρέ-
θηκαν 10 άτομα, τα οποία και 
αποφάσισαν την ίδρυση του Συν-
δέσμου. 

«Στις 09.04.1989 έγινε η δεύ-
τερη συνάντηση και παρευρέθη-
καν 20 άτομα και έγινε εκλογή 
Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι 
ομοφώνως με τίμησαν με την 
ψήφο τους ως προσωρινός Πρό-
εδρος μέχρι να γίνει το καταστα-
τικό και να γίνει Καταστατική 
Γενική Συνέλευση η οποία έγινε 
στις 14.05.1989. Παρευρέθηκαν 
60 άτομα και το όνειρο μας έγινεν 
πραγματικότητα. Εγκρίθηκεν το 
Καταστατικό, έγινε εκλογή Διοικη-
τικού Συμβουλίου και πάλιν όλοι 
με τίμησαν με την ψήφο τους. 

Τα λέω αυτά για να σας πω ότι 
έχει 30 ολόκληρα χρόνια από την 
ημέρα της ίδρυσης του Συνδέ-
σμου μας και ότι προσπάθησα 
όσο μπορούσα για τον Σύνδεσμο 
μας και για τη Βατυλή μας, τη βα-
σίλισσα της Μεσαρκάς όπως την 
ελαλούσαν και να ευχαριστήσω 
όλους γενικά Βατυλιώτες, Βατυ-
λιώτισσες όλοι όσοι έχετε σχέση 
με τη Βατυλή, φίλους και υποστη-
ρικτές του Συνδέσμου μας για την 
αγάπη σας, τη συνεργασία όλων 
σας. Κάναμεν πολλές εκδηλώ-
σεις, κρατήσαμε το Σύνδεσμό 
μας μακριά από κομματικά συμ-
φέροντα. Στα 30 χρόνια ζωής που 
μας πέρασαν χάσαμε πολλούς 
χωριανούς, γονείς αδέλφια, συγ-
γενείς και φίλους και θέλω να εκ-
φράσω εκ μέρους όλων μας τα 
συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των αποθανόντων. 

Αιωνία η μνήμη αυτών. 

Πολλοί χωριανοί μας επέστρε-
ψαν στην Κύπρο μας για πάντα. 
Ενώ θέλω να σας πω ότι το πα-
ράδειγμα τους θα ακολουθή-
σουμε και εμείς. Ύστερα από 
πολύ προβληματισμό και μελέτη 
αποφασίσαμε με την καλή μου 
γυναίκα να πάμε για πάντα στην 
Κύπρο μας, στο Καλό Χωριό Λε-
μεσού, στο χωριό της γυναίκας 
μου και θα χαρούμε όταν έρχεστε 
στην Κύπρο μας να μας επισκέ-
πτεστε. 

Ημερομηνία αναχωρήσεως 20 
Απριλίου 2019 και ώρα αναχω-
ρήσεως 9 το πρωί και θέλομε την 
ευχή όλων σας, όπως περάσαμε 
30 χρόνια μαζί εμείς δεν θα σας 
ξεχάσουμε ποτέ γιατί όλοι μαζί 
γράψαμε ιστορία και όσοι δεν το 
ξέρετε έχομε δυο κόρες στην 
Κύπρο μας με 6 εγγόνια, 2 αγόρια 
και 4 κοπέλες και υιόν και κόρη με 
μια εγγονή στο Λονδίνο, αυτά για 
ενημέρωση. 

Τελειώνοντας θέλω να ευχαρ-
στήσω ιδιαιτέρως τον Σεβασμιό-
τατον Αρχιπίσκοπο Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριο 
ο οποίος ήταν παρόν σε πολλές 
εκδηλώσεις μας, τον Θεοφιλέ-
στατο Επίσκοπο Τροπαίου Αθα-
νάσιο που ήταν παρόν σε όλες 
μας τις εκδηλώσεις. Σας ευχό-
μεθα εις πολλά έτη Δέσποτα. Τις 
εφημερίδες «Παροικιακή» και 
«Ελευθερία» και γενικά όλη την 
παροικία. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ 
τα μέλη του ΔΣ για την αγάπη 
τους, την εμπιστοσύνη στο πρό-
σωπό μου και την προσφορά 
τους στο Σύνδεσμό μας. 

Παρόλο ότι δεν θέλω να κάμω 
εξαίρεση, να μου επιτρέψετε να 
αναφερθώ σε δυο πρόσωπα. Τον 
Οργανωτικό μας Τάκη Πογιατζή 
γιατί ήτανε πανταχού παρόν και 
ήτανε το δεξί μου χέρι και τη γυ-
ναίκα μου Ελένη για τη μεγάλη 
προσφορά της στο Σύνδεσμο 
μας και παρακαλώ όλους ένα 
θερμό χειροκρότημα ως ένδειξη 
αγάπης για την προσφορά τους. 
Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. 

Δυστυχώς το χωριό μας Βα-
τυλή, η βασίλισσα της Μεσαρκάς 
μαζί με άλλα χωριά και πόλεις της 
Κύπρου μας βρίσκονται για 45 
ολόκληρα χρόνια σκλαβωμένα 
κάτω από τη μπότα του βάρβα-
ρου κατακτητή, του Τούρκου ει-
σβολέα και περιμένουν την Άγια 
μέρα της απελευθέρωσης. 

Τελειώνοντας ευχόμεθα σε 
όλους, παρόντες και απόντες 
υγείαν, αγάπη και χαρά, ειρήνη 
και αγάπη σε όλο τον κόσμο.  

 
«Ήταν χωρκό φιλόξενον 

τζιαι όποιος τζι' αν επέρναν 
κάποιος θα τον έπαιρνεν 

έσσω του 
ή μέσα στην ταβέρναν».

Νοσταλγία, αλλά 
και ευχάριστες στιγμές

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΤΥΛΙΩΤΩΝ
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ LEYTON

Στις 10 Μαρτίου 2017, πραγμα-
τοποιήθηκε στην εκκλησία του 
Αγίου Ελευθερίου στο Leyton (Βό-
ρειο Λονδίνο) το καθιερωμένο 
μνημόσυνο του έφηβου ήρωα της 
Ε.Ο.Κ.Α., Ευαγόρα Παλληκαρίδη. 
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες - 
παρούσες ως 
επ ίσημο ι / - ες 
προσκεκλημέ-
νοι/-ες το εκκλη-
σίασμα της ενο-
ρίας, ο αντισυν- 
ταγματάρχης, 
εκπρόσωπος 
της Υπ. Αρμο-
στίας στο Λον-
δίνο, Ελευθέριος 
Χατζηστεφάνου, 
και ο πρόεδρος 
της εκκλησιαστι-
κής επιτροπής 
του Αγίου Ελευθερίου Leyton, κ. 
Νεοκλής (Άκης) Ιωαννίδης. 

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λει-
τουργίας, της οποίας προέστη ο 
υπεύθυνος του ναού, αρχιμανδρί-
της κ. Αθηναγόρας Αθανασίου, η 
διευθύντρια του σχολείου Ιωάννα 
Κουμή εκφώνησε λόγο προς τι-
μήν του ήρωα. Ακολούθησε καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα από παιδιά 
του ελληνικού, παροικιακού σχο-
λείου Αγίου Ελευθερίου. Κατ’ αρ-
χάς, έγινε απαγγελία του ποι-
ήματος του Ευαγόρα Παλληκα- 
ρίδη «Γιατί φεύγω» και του «Θα 
πάρω μιαν ανηφοριά». Τέλος, 
έγινε απαγγελία του ποιήματος 
του Φώτη Βαρέλλη «Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης». 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-

σης ακούστηκαν και τα τραγούδια 
«Των αθανάτων των κρασί» και 
το «Θα πάρω μιαν ανηφοριά». 
Στη συνέχεια, έγινε κατάθεση στε-
φάνων από τους κυρίους Χατζη-

στεφάνου και 
Ιωαννίδη και τη 
κ. Ρέα Χειμώνα, 
ως μέλους της 
σχολικής επιτρο-
πής. 

Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε 
με τον Εθνικό 
Ύμνο, τον οποίο 
έψαλλαν τα παι-
διά του σχολείου 
και οι παρευρι-
σκόμενοι/-ες. 

Οι κυρίες της 
εκκλησιαστικής επιτροπής είχαν 
την ευγενή καλοσύνη να ετοιμά-
σουν και να κεράσουν όλους και 
όλες γλυκά, αλμυρά και τσάι στην 
κεντρική αίθουσα του σχολείου 
μετά το τέλος της γιορτής. 

Εκ μέρους όλων θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όσους και όσες 
βοήθησαν στην πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης καθώς επίσης και 
τους παρευρισκομένους/-ες. 

Δόξα και τιμή στον ήρωα Ευα-
γόρα Παλληκαρίδη.   

***Το κείμενο υπογράφει η δι-
ευθύντρια του ελληνικού, παροι-
κιακού σχολείου Αγίου Ελευθε-
ρίου Leyton, κ. Ιωάννα Κουμή.

Ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα 
μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Αγ.Νικολάου το 
καθιερωμένο αποκριάτικο πάρτι 
του σχολείου μας, όπου μικροί και 
μεγάλοι γιόρτασαν την Αποκριά 
με χορό, κέφι, μουσική και ξεφά-
ντωμα.  

Το «παρών» έδωσαν δάσκαλοι, 
μαθητές, γονείς και φίλοι του σχο-
λείου, οι οποίοι φορώντας το λα-
μπερό τους χαμόγελο, την καλή 
τους διάθεση και ευφάνταστες με-
ταμφιέσεις, χόρεψαν, τραγούδη-
σαν, ξεφάντωσαν πίνοντας 
άφθονο κρασί και τηρώντας έτσι 
το έθιμο του γλεντιού. Ένα έθιμο 

που έχει παραμείνει στην Ελλάδα 
από τις αρχαιότερες Διονυσιακές 
γιορτές των Ελλήνων. Στο τέλος 
της αποκριάτικης εκδήλωσης του 
σχολείου πραγματοποιήθηκε δια-
γωνισμός στη διάρκεια του οποίου 
βραβεύτηκαν από τριμελή επι-
τροπή οι καλύτερες αποκριάτικες 
αμφιέσεις της βραδιάς. 

Από το πάρτι δεν έλειψαν το 
φαγητό, το ποτό, μεγάλη ποικιλία 
γλυκών καθώς και πολλά δώρα 
έκπληξη που δόθηκαν σε μικρούς 
και μεγάλους. 

Και του Χρόνου!!  
Ιωάννα Μπακανδρέα

ACTON

Απόκριες στο παροικιακό 
σχολείο Αγίου Νικολάου

Το Σάββατο 9 Μαρτίου, διορ-
γανώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
αποκριάτικη εκδήλωση στο Ελλη-
νικό Παροικιακό Σχολείο Hazel-
wood, που είναι μέλος του Συλ-
λόγου Ελλήνων Γονέων. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
πρωινού σχολείου φορώντας πο-
λύχρωμες και ευφάνταστες απο-
κριάτικες στολές γιόρτασαν με 
χορό, γλέντι και πολύ κέφι το τε-
λευταίο Σαββατοκύριακο των 
Αποκριών. Η Σχολική Επιτροπή 
είχε στολίσει την αίθουσα εκδη-
λώσεων με ανάλογο διάκοσμο 
που χαροποίησε ιδιαίτερα μι-
κρούς και μεγάλους από την αρχή 
της ημέρας.  

Η διευθύντρια του σχολείου, κα 
Αργυρώ Κοβέρη, μίλησε στην 
πρωινή συγκέντρωση για τη ση-
μασία της τήρησης των εθίμων 
και των παραδόσεών μας και 
έκανε ιδίαιτερη αναφορά στα Καρ-
ναβάλια που γίνονται στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα την τελευταία 
Κυριακή των Αποκριών. Η σχο-
λική μέρα συνεχίστηκε με τους πιο 
μικρούς μαθητές μέσα στις τάξεις 

να φτιάχνουν πολύχρωμες μά-
σκες, ενώ οι μαθητές των πιο με-
γάλων τάξεων είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν για τα έθιμα των 
Αποκριών στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, όπως και για την έναρξη 
της νηστείας της Μεγάλης Σαρα-
κοστής. Μετά το πέρας των μα-
θημάτων, μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
γονείς και μέλη της Σχολικής Επι-
τροπής χόρεψαν και διασκέδασαν 
στους γιορταστικούς ρυθμούς, 
ενώ δύο μαθητές βραβεύτηκαν 
για τη μεταμφίεσή τους. 

Ανάλογο κέφι και γλέντι συνό-
δευσε το τέλος της σχολικής ημέ-
ρας και στο απογευματινό σχο-
λείο, όπου μεταμφιεσμένοι 
μαθητές και εκπαιδευτικοί χόρε-
ψαν και ψυχαγωγήθηκαν με τη 
χαρακτηριστική μουσική των καρ-
ναβαλιών. Στο τέλος της εκδήλω-
σης, που άφησε μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικούς κατενθουσια-
σμένους, ένας μαθητής και μια 
μαθήτρια βραβεύτηκαν για τις 
πρωτότυπες αποκριάτικες στολές 
τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙO HAZELWOOD

Κέφι, γλέντι και παραδόσεις
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Η Πάολα στο Λονδίνο  
Το Hellenic Nights - London, και το 

Show promotion παρουσιάζουν την  
ΠΑΟΛΑ ΦΩΚΑ με όλη την ομάδα της 
LIVE για πρώτη φορά στο Λονδίνο, 
στο Hilton Park Lane το Σάββατο 30 
Μαρτίου από τις 11:00μμ έως τις 5:30 
το πρωί.  

Μαζί της ο DJ Valentino ως special 
guest με τις μουσικές επιλογές του 
για ένα συγκεκριμένο, μικρό κομμάτι 
της βραδιάς! 

Για πληροφορίες και κρατήσεις:  
07803936232 
07771871066  
07399602018 

και στο: info@hellenicnights.com 

Ο Γονίδης στο Royal Regency  
Ο γνωστός τραγουδιστής Σταμά-

της Γονίδης έρχεται και αυτός στο 
Λονδίνο το Σάββατο 6 Απριλίου, στο 
Royal Regency. 

Ο Στ. Γονίδης και η 20 μελής ορχή-
στρα του θα σας διασκεδάζουν μέχρι 
τις πρωινές ώρες, Bouzoukia style. 

Μαζί τους η Ελένη Χατζίδου.  
Για κρατήσεις επικοινωνήστε με 

την ODEON ENTERTAIMENTS.CO.UK 
ή τηλεφωνήστε στο 0757641 9391 
ή από το londonticketbox.co.uk   

Διεθνής διάκριση 
για τη Γεωργία Κόμπου  

Βραβείο στη σύνθεση για την ορ-
χηστρική μουσική «Moments» κατέ-

κτησε η Λεμεσιανή σολίστ στο μπου-
ζούκι και συνθέτις Γεωργία Κόμπου. 

Κέρδισε το Bronze Metal στα 
«Global Music Awards» στην Καλι-
φόρνια των ΗΠΑ τιμώντας την Κύπρο 
στο εξωτερικό. Πρόκειται για μία από 
τις σημαντικότερες μουσικές διοργα-
νώσεις της μουσικής βιομηχανίας 
στην Καλιφόρνια που στηρίζεται  από 
το περιοδικό «Billboard» από το βά-
θρο της οποίας έχουν περάσει σημα-
ντικότατες προσωπικότητες της μου-
σικής και κάτοχοι Grammy, όπως ο 
διεθνούς φήμης μαέστρος Gustavo 
Dudame (διευθυντής της Φιλαρμονι-
κής του Λος Άντζελες και της Συμ-
φωνικής Ορχήστρας του Σικάγο), 
του συνθέτη και επίσης κατόχου βρα-

βείου Grammy Ricki Kej, του συνθέτη 
συμφωνικής μουσικής Eric Funk της 
συνθέτριας Esperanza Spaulding που 
της έχουν απονεμηθεί 4 βραβεία 
Grammy. 

Τεχνική ποιότητα, στυλ, μοναδικό-
τητα και ακουστική ήταν τα κριτήρια 
για τις επιλογές των βραβευθέντων 
συμμετοχών. 

Η βραβευμένη καλλιτέχνης έχει 
πάρει  επίσης το 2013 το Γ’ Πανελλή-
νιο Βραβείο Σύνθεσης Στερεάς Ελ-
λάδας με το τραγούδι «Ήλιος 
που΄σβησε ένα δείλι» σε στίχους του 
Άθου Χατζηματθαίου. Επίσης το κυ-
πριακό ορχηστρικό τραγούδι «Το 
δικό σου γιατρικόν» πήρε τιμητική 
διάκριση στο διαγωνισμό Fondazione 

Adkins Chiti στην Ιταλία και 2 βραβεία 
της Fm Records στην Αθήνα. Επίσης 
και 2ο Βραβείο με το τραγούδι «Ο 
ψαράς» σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό.  

TAT- THE ACTORS THEATRE  
Η γνωστή θεατρική ομάδα θα πα-

ρουσιάσει την κυπριακή ηθογραφία 
«ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ» του Μιχάλη Πα-
σιαρδή και ενδιαφερόμενους να συ-
μπράξουν σε αυτό. Αν λοιπόν είστε 
ηθοποιός ή αν τραγουδάτε ή χο-
ρεύετε, και ενδιαφέρεστε να συ-
μπράξετε,  τότε αποταθείτε στο τη-
λέφωνο 07956 903 827.  

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων 

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

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

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

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

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

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

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

στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
1. Σάββα Παυλίδη, τηλ. 07767855065 

e-mail: s.pavlides1@gmail.com,  
2. Χριστάκη Καριολή, τηλ. 07885798374 

e-mail: chriskariolis@gmail.com,   
3. Πάρη Γεωργίου, τηλ. 07973631403 

e-mail: p.m.georgiou@btinternet.com,   
4. ΄Αφρω Γεωργίου, τηλ. 07415505854 

e-mail: queensparkflowers@hotmail.com,   
5. Γιώργο Χριστοδούλου, τηλ. 07957156776   

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

Δείπνο Εργασίας Λαπηθιωτών, 
Καραβιωτών και κατοίκων 

των περιχώρων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Πελοποννησίων έχει τη χαρά 
να σας προσκαλέσει στην ομιλία 

της καθηγήτριας Αθηνάς Γεωργαντά, 
αναπλ. καθηγήτριας νεοελληνικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 
της Πάδοβας με θέμα:  

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

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

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

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΕΞΙΩΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
 

 
Πρόσκληση στη διάλεξη με θέμα:   

«Τα γραφικά συστήματα 
στην αρχαία Κύπρο»  
Εισηγήτρια: Χριστίνα Ιωάννου 
Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στις 7:30μ.μ. 

Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας, Britannia Road, 

North Finchley, London N12 9RU  
Πληροφορίες: 

020 8445 7070 ή 020 8445 9999 
andreas@nfcypriots.plus.com, 

κινητό: 07956 849094

«Επτακώμη – Τόπος και Άνθρωπος»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου, στο οίκημα 
της Κυπριακής Αδελφότητας στο Β. Λονδίνο υπό 
την αιγίδα του Συνδέσμου Επτακωμητών Αγγλίας, 
η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Λεωνίδου 
«ΕΠΤΑΚΩΜΗ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ». 

Ο γενικός συντονιστής της εκδήλωσης και πρό-
εδρος του Συνδέσμου Νίκος Γιάννουλλου, αναφέρ-
θηκε στα κίνητρα που ώθησαν το Σύνδεσμο να ανα-
θέσει στο συγγραφέα Λεωνίδα Λεωνίδου την έρευνα 
και συγγραφή του βιβλίου και ευχαρίστησε όσους 
με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν και βοήθησαν 
στην ολοκλήρωση του έργου. 

Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Πρόξενος της Κύ-
πρου στο Λονδίνο Θεόδωρος Γκότσης είπε μεταξύ 
άλλων ότι «το βιβλίο αποτελεί προϊόν μακρόχρονης 
ερευνητικής εργασίας του χαλκέντερου συγγραφέως 
για μια σημαντική κωμόπολη των κατεχόμενων εδα-
φών μας. Η διατήρηση της Μνήμης των κατεχόμε-
νων εδαφών μας είναι μία βασική μορφή του αγώνα 
μας για απελευθέρωση της Κύπρου. Ιδιαίτερα οι 
νέες γενεές πρέπει να έχουν τρόπους πρόσβασης 
στην ιστορία του τόπου μας, η οποία αναδεικνύεται 
πολύ πιο γλαφυρά μέσω τέτοιων εργασιών, που με-
ταδίδουν και το ανθρωπολογικό περιεχόμενο της 
Μνήμης: αυτό δηλαδή του Τόπου και των Ανθρώπων 
του. Γιατί ο ξεριζωμός των ανθρώπων από τον τόπο 
τους, είναι το βασικό έγκλημα που προσπαθούμε 
εδώ και 45 χρόνια να ανατρέψουμε». 

Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο π. Γεώργιος 
Νικολάου, ιερατικός προϊστάμενος της Ελληνορθό-
δοξης Κοινότητας Μπρίστολ, ο οποίος ήταν και ο ιε-
ρέας της Επτακώμης κατά την τουρκική εισβολή και 
την κατάληψη του χωριού από τον Τουρκικό στρατό 
τον Αύγουστο του 1974. Στο χαιρετισμό του ανα-
φέρθηκε στα τοπικά και φυσικά χαρακτηριστικά, την 
πανίδα και τη χλωρίδα της Επτακώμης, καθώς και 
σε διάφορα σημαντικά γεγονότα. Τέλος έδωσε τα 
συγχαρητήρια του τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου όσο και στον συγγραφέα για την 
ολοκλήρωση του επίπονου έργου. Σύντομο χαιρετι-

σμό απηύθυνε και ο π. Δαμιανός Κωνσταντίνου. 

Η κα Μαρία Παπαλούκα, προϊσταμένη της Κυ-

πριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής ήταν η κυρία 

ομιλήτρια στην παρουσίαση του βιβλίου. Αρχικά συ-

νεχάρη τον Σύνδεσμο Επτακώμης για την πρωτο-

βουλία του να χορηγήσει την έρευνα και τη συγ-

γραφή του βιβλίου. Ακολούθως έκανε μια εκτενή 

ανάλυση του έργου του Λεωνίδα Λεωνίδου δίνοντας 

πολλές λεπτομέρειες για το βιβλίο, το οποίο αποτε-

λείται από 750 σελίδες και είναι διανθισμένο με πολ-

λές ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες. 

Έκανε σύντομη αναφορά στα περιεχόμενα των Κε-

φαλαίων του βιβλίου.  

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Λεωνίδας Λεωνίδου 

υπογράμμισε πως οι στόχοι του εισβολέα από την 

πρώτη μέρα ήταν η εθνοκάθαρση των υπό κατοχή 

εδαφών και η εξαφάνιση κάθε ίχνους Ελληνικού πο-

λιτισμού και Χριστιανικής λατρείας στα υπό κατοχή 

εδάφη. Τόνισε πως τα βιβλία αυτά, τα οποία παρου-

σιάζουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα 

έθιμα γενεών Ελλήνων από τα πανάρχαια χρόνια, 

αποτελούν μια έμπρακτη αντίσταση στα σχέδια του 

εισβολέα για εθνοκάθαρση. Με φωτεινές διαφάνειες 

παρουσίασε χαρακτηριστικές φωτογραφίες της φυ-

σικής ομορφιάς της Επτακώμης και την αντίθεση 

της εγκληματικής κατοχής με την καταστροφή και 

λεηλασία όλων των εκκλησιών, των παρεκκλησιών 

και του νεκροταφείου του χωριού. 

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή αναμνηστικών 

δώρων εκ μέρους του Συνδέσμου προς όσους συ-

νέτειναν στην πολυετή αυτή εργασία όπως ο π. Γε-

ώργιος Νικολάου και η σύζυγός του Χρυστάλλα, και 

η σύζυγος του συγγραφέα Άννα Λεωνίδου. Στο συγ-

γραφέα δόθηκε αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή 

«στο κ. Λεωνίδα Φ. Λεωνίδου, ως αναγνώριση της 

πολύτιμης προσφοράς του στην έρευνα και συγ-

γραφή του βιβλίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΙΤΩΝ ΜΒ  

Καλούνται  όλοι οι Λευκαρίτες και 
κάτοικοι περιχώρων, φίλοι και υποστηρικτές 

του Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ 
στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 4.30μ.μ., 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 

στο Wood Green, N22 5JH    
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.   

Μετά το πέρας των εργασιών θα προσφερθούν διάφορα εδέσματα και αναψυκτικά.

Καθαρά Δευτέρα στο Λονδίνο
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ HELLENIC CENTRE

Tο Hellenic Centre γιόρτασε όπως κάθε χρόνο 
την Καθαρά Δευτέρα με τους μουσικούς των «Κου-
ρελού» και «Greek Collective – ΜουΣουΤού» να 
φέρνουν ένα κλίμα Σαρακοστής στο κοινό. 

Το κατάμεστο Great Hall του Hellenic Centre γέ-
μισε με μουσικές, χορούς αλλά και νόστιμα νηστή-
σιμα εδέσματα που προετοιμάστηκαν από το προ-
σωπικό του Hellenic Centre. 

Η μουσική της sold out εκδήλωσης αναβίωσε πα-

ραδοσιακούς χορούς όπως ικαριώτικο, καβοντόρικο, 

πεντοζάλη, καλαματιανό, τσάμικο, απτάλικο και πολ-

λούς άλλους.  

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια εορτασμού των 

25 χρόνων λειτουργίας και πολιτιστικής δράσης του 

Hellenic Centre.
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23 χρόνια από το θάνατο του βραβευμένου 
με Νόμπελ Λογοτεχνίας Έλληνα ποιητή

Μ
αγεύτηκε από τα χρώματα του Αιγαίου και 
μάγεψε και τον κόσμο κάνοντάς τα ποίηση. 
Φωτίστηκε η ψυχή του από τον «Ήλιο τον 

Ηλιάτορα» και φώτισε και τις δικές μας. Αγάπησε μια 
«Όμορφη και παράξενη πατρίδα» την αγαπήσαμε 
κι εμείς… Ο Οδυσσέας Ελύτης μας «άφησε» στις 18 
Μαρτίου το 1996 στην Αθήνα, δεν μείναμε όμως 
μόνοι, γιατί ακριβώς η ποίηση είναι ένας χώρος 
«όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση», άρα 
ούτε και η δύναμη του χρόνου. 

Με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του 
βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Έλληνα ποι-
ητή, το ΚΥΠΕ, επικοινώνησε με την επίσης, ποι-
ήτρια, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία κατοικεί μόνιμα 
στην Αθήνα και στην οποία ο Οδυσσέας Ελύτης πα-
ραχώρησε όλα τα πνευματικά δικαιώματα του έργου 
του. 

Η κ. Ηλιοπούλου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «κάθε εκ-
δήλωση ή κάθε ειλικρινής αναφορά στην ποίηση του 
Οδυσσέα Ελύτη αποτελεί, στη δική μου συνείδηση, 
μία υπόσχεση στο πιο καθαρό μέρος του εαυτού 
μας, υπόσχεση ότι θα του επιτρέψουμε να υπάρχει, 
να δρα, να επιβάλλεται πάνω σε μια πραγματικότητα 
καταιγιστική, γεμάτη παραμορφωτικές δυνάμεις». 

«Γιατί η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη δεν είναι 
μόνο η εκτυφλωτική λυρική λάμψη, είναι ένα δομη-
μένο σύστημα στοχασμού, μία διαφορετική οπτική 
του κόσμου, μια πολύτροπη και διαρκής προτροπή 
να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στο μέλλον, το δι-
καίωμα μας σε μια πραγματικότητα που θα μπορεί 
να ευλαβείται το μυστήριο της ύπαρξης και να αφου-
γκράζεται την δύναμη της σκέψης, την δύναμη της 
αληθινής τέχνης», είπε και η κ. Ηλιοπούλου. 

Ανέφερε, τέλος, ότι «από μας εξαρτάται αν θα 
αφήσουμε την πραγματικότητα ν’ ακολουθήσει την 
τέχνη, από εμάς εξαρτάται εάν θα οδηγήσουμε τους 
εαυτούς μας ,τα παιδιά μας σε έναν άλλο δρόμο πιο 

ουσιαστικό, πιο πνευματικό, πιο δίκαιο, γιατί, θα πω 
με τα λόγια του Ελύτη ,’από εμάς η άνοιξη εξαρτά-
ται’». Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το 
πραγματικό του όνομα γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 
1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν ο μικρότερος 
από τα έξι παιδιά του Λέσβιου επιχειρηματία Πανα-
γιώτη Αλεπουδέλη και της συμπατριώτισσας του 
Μαρίας Βρανά. 

Για την απόφασή του να υιοθετήσει άλλο επώ-
νυμο αναφέρεται σε συνέντευξή του που φυλάσσε-
ται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

«Το πραγματικό μου όνομα κουβαλούσε το βάρος 
μιας μικρής εμπορικής και βιομηχανικής φήμης που 
για όσους το έφεραν με υπερηφάνεια -και ήταν όλοι 
τους άνθρωποι που μόνη τους φιλοδοξία ήτανε το 
κέρδος – θα ήταν μεγάλη δυστυχία να το δούνε να 
ταυτίζεται με την υπόσταση ενός ποιητικού έργου 
παράξενου και ριψοκίνδυνου… Πήρα ψευδώνυμο 

γιατί θα ήτανε ντροπή να φτιάξω ένα έργο για το 
οποίο αφιέρωνα όλες μου τις δυνάμεις, όλο μου το 
πάθος μου για την αφιλοκέρδεια και να το ταυτίσω, 
ύστερα, με ένα όνομα συνυφασμένο με ό, τι ατομικά 
εγώ μισώ, δηλαδή, το πρακτικό πνεύμα, την εμπο-
ρική πίστη, τον άκρατο ωφελιμισμό» είχε πει ο 
Οδυσσέας Ελύτης. 

Κορυφαία στιγμή του ποιητή η 18η Οκτωβρίου 

ημερομηνία κατά την οποία η Σουηδική Ακαδημία 
ανακοινώνει ότι θα του απονεμηθεί το βραβείο Νό-
μπελ Λογοτεχνίας «για την ποίησή του, που με 
βάθρο την ελληνική παράδοση περιγράφει με αι-
σθητική δύναμη και υψηλή πνευματική διακριτικό-
τητα, τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την 
ελευθερία και τη δημιουργία». 

Η τελετή απονομής έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 1979 
στη Στοκχόλμη. Ο Οδυσσέας Ελύτης παρέλαβε το 
βραβείο από τον βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολο Γου-
σταύο, γνωρίζοντας παγκόσμια δημοσιότητα. 

Αρχίζοντας την ομιλία του κατά την τελετή δήλωσε 

: «…  Ας μου επιτραπεί, παρακαλώ, να μιλήσω στο 

όνομα της φωτεινότητας και της διαφάνειας. Επειδή 

οι ιδιότητες αυτές είναι που καθορίσανε τον χώρο 

μέσα στον οποίο μου ετάχθη να μεγαλώσω και να 

ζήσω. Και αυτές είναι που ένιωσα, σιγά-σιγά, να ταυ-

τίζονται μέσα μου με την ανάγκη να εκφρασθώ”. 

Συνέχισε λέγοντας ότι "είναι σωστό να προσκομί-

ζει κανείς στην τέχνη αυτά που του υπαγορεύουν η 

προσωπική του εμπειρία και οι αρετές της γλώσσας 

του, πολύ περισσότερο όταν οι καιροί είναι σκοτεινοί 

και αυτό που του υπαγορεύουν είναι μια όσο το δυ-

νατόν μεγαλύτερη ορατότητα". 

Στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας για 

την απονομή του Νόμπελ γίνεται ειδική αναφορά 

στο «Άξιον Εστί» και συγκεκριμένα σημειώνεται ότι 

«αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της ποίησης 

του 20ου αιώνα». 

Το έργο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης ο  

οποίος δήλωσε για τον Οδυσσέα Ελύτη ότι «στο 

πρόσωπό του βραβεύεται όλη η ελληνική ποίηση, 

όλη η ελληνική τέχνη, όλος ο ελληνικός λαός». 

Ο ποιητής, Νίκος Γκάτσος, είπε ότι «με μεγάλη 

χαρά πληροφορήθηκα την απονομή του βραβείου 

Νόμπελ στον Οδυσσέα Ελύτη ως φίλος του εύχομαι 

να μην αναπαυθεί στις δάφνες του, αλλά να εξακο-

λουθήσει να αποκαλύπτει στο έθνος την τόλμη και 

την αλήθεια των οραμάτων του». 

Ο Μάνος Χατζιδάκις αναφερόμενος στον  Ελύτη 

είπε ότι «ανήκει σε μια γενιά που στον καιρό της 

χλευάστηκε και κοροϊδεύτηκε από το επίσημο ‘πνευ-

ματικό’ κατεστημένο του τόπου μας και αναθεματί-

στηκε από τις δήθεν προοδευτικές παρατάξεις του 

καιρού του…».

ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΚΥΠΕ Η ΙΟΥΛΙΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
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Νίκος Αναστασιάδης: Έγινε μια εξαιρετική δουλειά από πλευ-
ράς της Ερευνητικής Επιτροπής (10.3.2019)  

Και πριν αλέκτορα φωνήσαι… άλλαξε το τροπάρι!  
Νίκος Αναστασιάδης: Δεν μπορεί επειδή έτσι αποφάσισαν τρεις 

που δεν θεμελιώνουν αυτά που λένε, να πω ότι, ξέρετε, για να 
διασωθούν οι θεσμοί πρέπει να θυσιαστεί η Ιφιγένεια (14.3.2019)  

 Το επιχείρημα μάλιστα του Προέδρου, απορρίπτοντας την Έκθεση, 
ήταν ότι «ενώ θα έπρεπε να οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα 
… αποδίδει αποκλειστική ευθύνη σε συγκεκριμένο υπουργό»! Και φυ-
σιολογικά διερωτάσαι – την διάβασε την Έκθεση ο Πρόεδρος; Και τις 
800 σελίδες; Γιατί, αν την διάβαζε, θα έβρισκε πολλά συμπεράσματα 
και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα. 

Τη σκυτάλη πήρε ο Υπουργός του των Οικονομικών, ο οποίος δεν 
αρκέστηκε στις δικαιολογίες ότι καμία ευθύνη δεν φέρει για την κατάρ-
ρευση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και, επομένως, τα συ-
μπεράσματα της Ερευνητικής Επιτροπής είναι «λανθασμένα και άδικα». 
Στην προσπάθεια να ξεπλύνει όσα καταλογίζονται στον ίδιο και στους 
ανθρώπους του, αμφισβήτησε την επάρκεια και την αντικειμενικότητα 
των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής. 

Αν σε κάτι συμφωνούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι 
το πόρισμα της Επιτροπής κρίνεται. Κρίνεται όμως τεκμηριωμένα και 
με επιχειρήματα και όχι με γενικολογίες και προσπάθεια διαβολής. 

Η Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε σε μιαν αναλυτική Έκθεση 800 
σελίδων που προέκυψαν από 2.781 σελίδες πρακτικών, 120 χιλιάδες 
σελίδες υλικού και 40 ημερήσιες ακροάσεις. Άκουσε 75 μάρτυρες, με-
ταξύ των οποίων και τον ίδιο τον Χάρη Γεωργιάδη, μελέτησε έγγραφα 
και στοιχεία. Για το σκοπό αυτό εργάστηκαν, μαζί με τους τρεις επιτρό-
πους, άλλα 18 άτομα – νομικοί, χρηματοοικονομικοί και τεχνικοί συ-

νεργάτες, γραμματείς κ.λπ. 
Δεν επιτρέπεται σε κανένα να διαγράφει με μια μονοκοντυλιά όλη 

αυτή τη δουλειά επειδή… έγινε «από έναν δικαστή και δύο πρώην 
τραπεζίτες»! 

Δεν ήταν όμως αναμενόμενη αυτή η αντίδραση; Μπορεί να είναι μια 
κίνηση πανικού για να αποσείσουν τις «βαρύτατες ευθύνες» που τους 
καταλογίζονται αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνώντες κα-
ταφεύγουν σε κατά συρροή ψέματα όταν δεν μπορούν να απαντήσουν 
στην κριτική με πολιτικά επιχειρήματα. 

Δυστυχώς, το γεγονός ότι έχουν κάλυψη από την πλειοψηφία των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εμφανής η προσπάθεια αποπροσανα-
τολισμού που καταβάλλει τις τελευταίες μέρες μεγάλο συγκρότημα) 
ενθαρρύνει την υποτίμηση και την περιφρόνηση του κόσμου. 

Ακόμα και όταν το Πόρισμα ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα αναλύει 
τους λόγους για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, σημειώνοντας 
ότι η κατάρρευση του Συνεργατισμού «πρέπει να αναζητηθεί σε λάθη, 
παραλείψεις, απραξία, ανικανότητα, εγκληματική αμέλεια και ίσως και 
παράνομες πρακτικές, τα οποία διαπράχθηκαν απ’ όσους ανέλαβαν 
να χειρισθούν τις υποθέσεις του ΣΠΤ από την ανακεφαλαιοποίηση και 
εντεύθεν». 

Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση ήταν τα μαθήματα πολιτικής συμπε-
ριφοράς που παρέδιδε ο Ν. Αναστασιάδης την ίδια ώρα που απαξίωνε 
την Ερευνητική Επιτροπή, λέγοντας ότι «είτε με την αμφισβήτηση θε-
σμών είτε με τη σύγκρουση θεσμών είτε με ενέργειες ή πράξεις από 
πλευράς του πολιτικού προσωπικού της χώρας, η δυσπιστία του κό-
σμου στην πολιτική αυξάνεται»! 

Ποιος; Ο ίδιος που έχει μετατρέψει τις πολιτικές «δεσμεύσεις» σε 
ανέκδοτο, που δεν έμεινε ανεξάρτητος θεσμός στον τόπο με τον οποίο 
να μην έχει συγκρουστεί. 

Κι ας του λέει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι: «Οποιεσδήποτε απαξιωτικές 
αναφορές, είτε προς την Έκθεση της Επιτροπής είτε προς τα μέλη 
της, εκείνο που επιτυγχάνουν δεν είναι να μειώσουν το κύρος οποι-
ασδήποτε συγκεκριμένης Επιτροπής ή των μελών της, αλλά να φθεί-
ρουν και να πλήξουν τον ίδιο το θεσμό των Ερευνητικών Επιτροπών 
και τη χρησιμότητα που υπηρετεί με βάση την κείμενη νομοθεσία».

Έπιασαν πάτο

Οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης

 
Για χρόνια τώρα και ιδιαίτερα πολύ πρόσφατα τις τελευταίες 

βδομάδες εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη 
Βρετανία και ανά το παγκόσμιο σε μια νέα κίνηση αλληλεγγύης μ’ 
εκείνους που αντιμετωπίζουν με φόβο και μίσος τις μειονότητες 
από μια αυξανόμενη και επικίνδυνη ακροδεξιά. Και αυτό μερικές 
μέρες μετά τη μαζική δολοφονία των μουσουλμάνων στο Christ-
church της Νέας Ζηλανδίας, μια μαζική δολοφονία απλών ανθρώ-
πων πιστών στην προσευχή και την ειρηνική δραστηριότητα.   

Αυτή η νέα δολοφονική ενέργεια, - ή μάλλον αυτή η καθόλα 
εγκληματική πράξη - όπως ακριβώς συνέβη στο Μάντσεστερ, στη 
Γέφυρα του Λονδίνου και έξω από το Τζαμί του Finsbury Park και 
με την Isis σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γίνονται δυστυχώς ακόμα 
εγκλήματα που ενθαρρύνουν και οδηγούν τη μισαλλοδοξία, το μί-
σος και τις άθλιες ιδεολογίες.  

Εδώ στη Βρετανία οι οργανωμένοι μετανάστες συμπορεύονται 
με το συνδικαλιστικό κίνημα, με χιλιάδες αντί - ρατσιστές και άλλες 
εκστρατείες που αγωνίζονται για ισότητα και αλληλεγγύη με τους 
μετανάστες, τους πρόσφυγες, την εβραϊκή κοινότητα και γενικά 
τους μουσουλμάνους, τους λατινοαμερικάνους κι’ όσους φοβούνται 
τη δίωξη και τον εκφοβισμό. 

Αναφερόμαστε σ’ αυτά για να σηματοδοτήσουμε τη Διεθνή 
Ημέρα κατά του Ρατσισμού από τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία ήταν 
και παραμένει βασικό θέμα αυτής της διεθνoύς μέρας για την αντι-
μετώπιση του αυξανόμενου εθνικιστικού ‘’λαϊκισμού’’.  

Ενώ θα απαιτείται πάντα περισσότερο από διαμαρτυρίες για να 
επιτύχει αυτό, όταν ο κόσμος βαδίζει, - λέει μια λαϊκή ρήση - η κοι-
νωνία παρακολουθεί. Αλλά ενώ η κοινωνία μπορεί να παρακο-
λουθεί, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να συμμετάσχουμε 
σε θετικές συζητήσεις και μια εναλλακτική πολιτική για να αντιμε-
τωπισθούν οι πραγματικοί φόβοι και οι ανησυχίες εκατομμυρίων 
που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη φτώχεια και απομόνωση σε ανα-
παραγωγικούς λόγους για την περίπλοκη, αλλά απλοϊκή και οπορ-
τουνιστική αφήγηση μίσους και τη διαίρεση.   

Οι συνδικαλιστές έχουν μια ευθύνη - την περισσότερη θα λέγαμε 
- και ένα καθήκον αν χρειαστεί να βγουν στους δρόμους - όπως 
ιστορικά έχουν πράξει παλιά, στους χώρους εργασίας, στα σπίτια, 
στις μπυραρίες και στις κοινότητες, αν σκοπεύουν να νικήσουν, 
αυτό το  επικίνδυνο και αυξανόμενο δικαίωμα μέσα και πέρα   από 
τη φυλή ή το θρησκευτικό μίσος. Κι αυτό που πρέπει να παλεύουν 
δεν είναι μόνο ο ρατσισμός - που είναι αφελές ‘’να ονομάζεται λαϊ-
κισμός’’.   

Πρόκειται για μια καλά χρηματοδοτημένη και πολύ εξελιγμένη 
ιδεολογική επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες και τους δημοκρατικούς 
θεσμούς και ενάντια στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι βέ-
βαια πολύ μακρύς ο αγώνας για τα ανθρώπινα, τα γυναικεία, τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες μέχρι 
που να εμποδίσουν αυτή την κακή εξέλιξη. 

Αυτοί που κρύβονται πίσω από τον ρατσισμό και την ισλαμο-
φοβία, απλά δεν προσφέρουν λύσεις στους περίπλοκους, ή στους 
γνήσιους φόβους των ανθρώπων, προκειμένου να συγκαλύψουν 
την επικίνδυνη πολιτική της ακροδεξιάς. 

Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε αυξανόμενη μισαλλοδοξία και κα-
ταπίεση από την ακροδεξιά και τις εκλεγμένες κυβερνήσεις τους 
και μερική υποχώρηση της προόδου της αντιπολίτευσης  

Καθ' όλη την ιστορία, όπου ο φασισμός και η άκρα δεξιά έχουν 
πάρει την εξουσία, οι συνδικαλιστές έχουν δολοφονηθεί, οι οργα-
νώσεις έχουν απαγορευτεί και η συλλογική αντιπολίτευση κατα-
στέλλεται. Ξέρουν, όπως γνωρίζουν το κεφάλαιο και οι εργοδότες, 
τα πολιτικά τους ιδρύματα και τα  δεξιά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
ότι τα συνδικάτα είναι η πρώτη γραμμή συλλογικής άμυνας για 
τους εργαζόμενους, στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής 
προόδου, στην καταπολέμηση της αδικίας και της μισαλλοδοξίας 
και στην οργάνωση της συλλογικής αντίστασης στην καταπίεση. 

Τα συνδικάτα πάντοτε αγωνίστηκαν και υπερασπίστηκαν τη δη-
μοκρατία, διοργάνωσαν και τροφοδότησαν τις μάχες που ήταν 
απαραίτητες για να επιτύχουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
που απολαμβάνουμε τώρα. 

Δεν πρέπει ποτέ να αφεθεί η πρόοδος και η αλληλεγγύη της ερ-
γατικής τάξης, να γλιστρήσει από την αντίληψή του κάθε εργαζό-
μενου. Το εργατικό κίνημα πρέπει να είναι πάντοτε σε επαγρύ-
πνηση, τόσο εδώ στη Βρετανία όσο και αλλού και σε όλη την 
Ευρώπη. 

του 
Χριστόδουλου Στυλιανού

Tου Νεοκλή Συλικιώτη*  
Το πρόσφατο πόρισμα για τον Συνεργατισμό 

αποτέλεσε κόλαφο για την Κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη- Συναγερμού και αποκάλυψε τα συνεχιζό-
μενα ψέματα που έλεγαν για τον Συνεργατισμό. 
Πλέον είναι ξεκάθαρο πως η λαϊκή αυτή κατάκτηση 

που ξεκίνησε με τον ιδρώτα των Κύπριων αγροτών στις αρχές του 
20ού αιώνα ξεπουλήθηκε προς τέρψιν ημετέρων. Το πόρισμα είναι 
ξεκάθαρο: «Η τελική κατάρρευσή του το 2018 δεν μπορεί να αναζητείται 
στα όσα συνέβησαν πριν το 2013. Πρέπει 
να αναζητηθεί σε λάθη, παραλείψεις, απρα-
ξία, ανικανότητα, εγκληματική αμέλεια και 
ίσως και παράνομες πρακτικές, τα οποία 
διαπράχθηκαν απ’ όσους ανάλαβαν να χει-
ρισθούν τις υποθέσεις του ΣΠΤ από την 
ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν». 

Μεγαλύτερη πρόκληση όμως αποτελεί 
η αντιμετώπιση του πορίσματος από την 
ίδια την κυβέρνηση. Ότι δηλαδή με τις ενέρ-
γειές τους έσωσαν τις καταθέσεις του κό-
σμου, ή ότι ο Συνεργατισμός ήταν χρεοκο-
πημένος πριν αναλάβει η πρώτη 
κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού. 
Τότε γιατί εδώ και πέντε χρόνια ισχυρίζονταν το αντίθετο, φόρτωσαν 
5,2 δισ. ευρώ στις πλάτες του φορολογούμενου πολίτη, διόριζαν ημε-
τέρους, φίλους και συμμαθητές δήθεν για να διορθώσουν την κατά-
σταση στον Συνεργατισμό, ή γιατί περίμεναν να φτάσει ο Συνεργατι-
σμός σε χρεοκοπία για να την πουλήσουν σε συγκεκριμένη τράπεζα, 
μάλιστα με τεράστια έκπτωση και εγγύηση μελλοντικών κερδών; Προ-
φανώς γιατί ο Συνεργατισμός δεν θα χρεοκοπούσε αν δεν τον έφερναν 
μέχρι εκεί. Θα μπορούσε να διασωθεί. Κάτι που άλλωστε έκριναν όχι 
μόνο οι εσωτερικοί, αλλά και οι εξωτερικοί δανειστές του, όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. 

Οι πολικές ευθύνες βαραίνουν τον ΥΠΟΙΚ, αλλά και την Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – Συναγερμού. Το αν αυτές οι ευθύνες είναι ποινικές ή 
αστικές, θα το κρίνουν οι αρμόδιοι και ευχόμαστε ο Γενικός Εισαγγελέας 
να διατάξει περαιτέρω διερεύνηση. Οι ευθύνες βαραίνουν όμως και 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Πολύ σωστά αναφέρει το πόρισμά: «Αν ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει κάποια ευθύνη για τα όσα οδηγούσαν 

στην εσπευσμένη πώληση μέρους της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα, 
είναι γιατί διατήρησε στο Υπουργείο Οικονομικών πρόσωπο το οποίο 
για μία περίοδο πέραν των τεσσάρων ετών δεν κατόρθωσε να οδηγήσει 
τον ΣΠΤ έξω από την καταστροφική πορεία που εν γνώσει του ακο-
λούθησε. Η απομάκρυνση του κ. Γεωργιάδη από το Υπουργείο Οικο-
νομικών, έστω και καθυστερημένα, ενδεχομένως να έδιδε στο ΣΠΤ 
μια άλλη προοπτική μακριά από τις παλινωδίες, τις εμμονές για διατή-
ρηση μη ικανών διευθυντικών στελεχών στην ΣΚΤ και αδυναμία αντί-
ληψης των κινδύνων στους οποίους οι πολιτικές του με βεβαιότητα 

οδηγούσαν». 
Οι περιπτώσεις ΜΕΔ πολιτικών προ-

σώπων και ελάχιστων δανείων, με τον 
τρόπο που επιλεκτικά βγαίνουν στη δη-
μοσιότητα από συγκεκριμένα ΜΜΕ, δεν 
υπηρετούν τη διαφάνεια ούτε το δημόσιο 
συμφέρον. Αποτελούν μόνο προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού από το πόρισμα 
και τις ευθύνες της κυβέρνησης, του Προ-
έδρου και του ΥΠΟΙΚ. Αλλά και οι αντι-
δράσεις της κυβέρνησης  αποδεικνύουν 
για άλλη μια φορά την πλήρη αναξιοπιστία 
της, καθώς και την πλήρη ανακολουθία 
σε σχέση με αυτά που έλεγαν Αναστα-

σιάδης και ΔΗΣΥ σε υψηλούς τόνους ως αντιπολίτευση για τον δείκτη 
πολιτικής ευθιξίας που πρέπει να διακρίνει τους πολιτικούς αξιωμα-
τούχους και για τον δήθεν σεβασμό τους στα πορίσματα.  Οι ευθύνες 
είναι λοιπόν αυταπόδεικτες και ο Πρόεδρος από τη στιγμή που δεν 
έπαψε τον Υπουργό του, φέρει την πλήρη ευθύνη για την κατάρρευση 
και το ξεπούλημα του Συνεργατισμού. Ανέλαβαν ένα υγιή Συνεργατισμό 
και τον οδήγησαν όχι μόνο στη χρεοκοπία, αλλά και στο ξεπούλημα. 

Κυρίως όμως αποκαλύπτεται το πραγματικό τους σχέδιο αναφορικά 
με τον Συνεργατισμό. Δεν έκαναν λάθος στη διαχείρισή του. Επεδίωκαν 
το ξεπούλημά του από την αρχή. Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο 
Πρόεδρος πρέπει να αναλάβει τις αυταπόδεικτες ευθύνες του και να 
παύσει τον ΥΠΟΙΚ. Πέραν όμως αυτού, χρειάζονται κινητοποιήσεις 
για καταγγελία του ξεπουλήματος των κατακτήσεων του λαού μας, 
χρειάζεται να διεκδικήσουμε να δοθούν τα κτίρια του Συνεργατισμού 
στις κοινότητες, αλλά να διατηρηθεί ο υγιής εμπορικός τομέας του Συ-
νεργατισμού.  

* Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ/ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ/ΒΠΑ

Διεθνής Ημέρα κατά 
του Ρατσισμού



George MIchaelides

Πρωταθλήτρια η Ανόρθωση
Δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Αστέρας-Λαμία  . . . . . . . . 0-0 

Γιάννινα-Λάρισα . . . . . . . 0-0 

ΟΦΗ-Λειβαδιακός  . . . . . 2-0 

Ατρόμητος-ΑΕΚ  . . . . . . . 0-1 

ΠΑΟ-Ολυμπιακός. (Διεκόπη) 
Πανιώνιος-Ξάνθη  . . . . . . 1-0 

Άρης-Απόλλων  . . . . . . . .5-0 

 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 67 

 2 Ολυμπιακός . . . . . . . . 57 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 47 

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 43 

 5 Άρης . . . . . . . . . . . . . . 40 

 6 Παναιτωλικός  . . . . . . 33 

 7 Παναθηναϊκός  . . . . . . 32 

 8 Ξάνθη . . . . . . . . . . . . . 29 

 9 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . 29 

10 Πανιώνιος  . . . . . . . . . 29 

11 Αστέρας  . . . . . . . . . . . 37 

12 Λάρισα . . . . . . . . . . . . 27 

13 Γιάννινα . . . . . . . . . . . 23 

14 ΟΦΗ . . . . . . . . . . . . . . 22 

15 Λειβαδιακός . . . . . . . . 20 

16 Απόλλων . . . . . . . . . . 10

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
1st League Championship 

Σαλαμίνα-ΑΕΚ  . . . . . . . 1-0 
Ομόνοια-ΑΕΛ  . . . . . . . . 3-1 
Απόλλων-Αποέλ  . . . . . 1-3 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Αποτελέσματα 
 Relegation 

Ερμής-Ένωση  . . . . . . . .1-2 
Πάφος-Ανόρθωση  . . . . 1-4 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Βαθμολογία 
Championship 

1 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . 54 
2 Aπόλλων . . . . . . . . . . . 53 
3 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . 45 
4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 43 
5 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 36 
6 Ομόνοια . . . . . . . . . . . . 35 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Βαθμολογία 
Relagation Cup 

1 Ανόρθωση . . . . . . . . . . 32 
2 Δόξα . . . . . . . . . . . . . . . 23 
5 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 22 
3 Ένωση . . . . . . . . . . . . . 23 
4 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . 23 
5 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 22 
6 Ερμής  . . . . . . . . . . . . . 13

Ντίνος, Σινόττι, έσφιξαν τα χέρια μετά το τέλος του αγώνα

Πανάξια Πρωταθλήτρια για το 2018-2019 η «Μεγάλη Κυρία»

Οι πιστοί οπαδοί της Ολύμπιας την ακολουθούν σε όλους τους αγώνες

Ο υποφαινόμενος, Ντίνος, Σινόττι, Πρόδρομος Οι αρχηγοί με το τρίο των διαιτητών

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο 

πάθος, δύναμη και πολλά γκολς 

έμελλε να κλείσει το φετινό 

Πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές 

πριν το καθορισμένο τέλος, με 

πρωταθλήτρια την Ανόρθωση 

που πήρε το παιχνίδι κόντρα 

στην Ολύμπια 4-3. 

Παιχνίδι με ανατροπή αφού η 

Ανόρθωση προηγήθηκε, ισοφά-

ρισε η Ολύμπια και ξαναπρο-

ηγήθηκε η ομάδα του 

«στρατηγού» Σινόττι. 

Ο Ντίνος Ιπποκράτους με τον 

βοηθό του Πρόδρομο έκαναν το 

καθήκον τους απέναντι στην 

ομάδα τους και τους πιστούς της 

φίλους και κτύπησαν στο τέλος 

παίρνοντας το τρίποντο και τον 

τίτλο. 

Η Ανόρθωση φέτος ήταν στα 

φόρτε της, έδειξε από την αρχή 

ότι δεν θα χαριστεί σε κανένα και 

αυτό έκανε. 

Η Ανόρθωση πήρε λοιπόν 

επάξια το Πρωτάθλημα, το άξιζε 

πέραν κάθε αμφιβολίας και 

μπράβο τους. 

Τώρα όλοι εμείς πρέπει να 

δώσουμε τα συγχαρητήρια στη 

«Μεγάλη Κυρία» και να στα-

θούμε όλοι τώρα στο πλευρό 

της Ολύμπιας που δίνει τον κρί-

σμο αγώνα τελικό στο LFA. 

Κάθε επιτυχία δικής μας ομά-

δας είναι και επιτυχία του ΚΟΠΑ 

και του Κυπριακού αθλητισμού. 

Νίκη ελπίδας 

για ΚΛΝ 

Μία νίκη οξυγόνο πέτυχε η 

Λέσχη απέναντι στη νεανική 

ομάδα της Αρμένιανς με 5-2. 

Το τρίποντο για την ΚΛΝ τη 

φέρνει στους 24 βαθμούς, 4 

βαθμούς πίσω από Παναθη-

ναϊκό και Cinar με τη Λέσχη να 

έχει ένα αγώνα λιγότερο, έτσι το 

θέμα Πρωταθλήτρια πήρε πα-

ράταση. 

Αναβολή στο 

Ομόνοια - Άχνα 
Το παιχνίδι Ομόνοια - Άχνα 

δεν έγινε, έτσι οι δυο ομάδες 

επιφυλάσσονται να τα ξανα-

πούν.
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George MIchaelides

Στην κορυφή η Λίβερπουλ

Έπαιξε επιθετικά και... 
έπνιξε την Τσέλσι η Έβερτον 

Ματσάρα με ανατροπή για 
την κερδισμένη Γουέστ Χαμ

Επί ένα ημίχρονο έπαιζε όσο 

άσχημα μπορούσε να παί-

ξει επιτρέποντας στην Τσέλσι 

να κάνει το παιχνίδι της και να 

περιμένει το γκολ που θα της 

έδινε το διπλό στο «Γκούντισον 

Παρκ». Στο δεύτερο, ωστόσο, 

ήταν εντυπωσιακή! Η Έβερτον 

άλλαξε πρόσωπο αμέσως με 

την επιστροφή της από τα απο-

δυτήρια για να επικρατήσει με 

σκορ 2-0 των «μπλε» που έδει-

χναν να τα έχουν για ακόμα μία 

φορά χαμένα.  

Αρκετούς λόγους παραπάνω 

για να φωνάζουν, και όχι μόνο 

να γιουχάρουν τον Ρος Μπάρ-

κλεϊ, είχαν μετά το τέλος της 

αναμέτρησης οι οπαδοί των 

«ζαχαρωτών», οι οποίοι σε όλο 

το πρώτο μέρος δεν είχαν τί-

ποτα για να αισθάνονται ασφά-

λεια πως όλο αυτό θα τα 

καταλήξει σε κάτι θετικό. Με τον 

πρώην ποδοσφαιριστή της ομά-

δας να ξεκινάει βασικός από 

τον Μαουρίτσιο Σάρι το ενδια-

φέρον του κοινού επικεντρώ-

θηκε πάνω του, με γενικότερη 

αίσθηση αυτή του φαύλου         

κύκλου, πως δηλαδή όσο η 

Έβερτον δεν... έπαιζε τόσο ο 

κόσμος δεν θα την βοηθούσε, 

και το ανάποδο. 

Οι Λονδρέζοι ήταν πολύ άνε-

τοι στο γήπεδο στα πρώτα 45’, 

έφτιαξαν κάποιες ευκαιρίες αλλά 

δεν απείλησαν ιδιαίτερα, αλλά 

όπως προαναφέρθηκε έμοιαζαν 

απλώς να περιμένουν πότε θα 

έρθει η στιγμή για να το πράξουν 

αφού αυτό δεν έγινε ούτε στο         

φινάλε του Α’ μέρους στο γκολ που 

πέτυχε ο Πέδρο, το οποίο ακυ-

ρώθηκε για οφσάιντ. Ίσως 

κάπου εκεί ήταν που... ξύπνησε 

ο Μάρκο Σίλβα και κατάλαβε ότι 

έτσι δεν τραβούσε, και λογικά 

πήγε στα αποδυτήρια, κοίταξε 

στα μάτια τους ποδοσφαιριστές 

του και τους ζήτησε να γίνουν 

πολύ πιο παραγωγικοί. 

Έτσι και έγινε από το πρώτο 

κιόλας δευτερόλεπτο, με τις τε-

λικές τους να τους φέρνουν 

κοντά στην περιοχή της Τσέλσι 

και να τους χαρίζουν το κόρνερ 

με το οποίο πήραν προβάδι-

σμα. Θύτης ο Ριτσάρλισον στο 

48’, ο οποίος όπως και οι υπό-

λοιποι επιθετικής φύσης ποδο-

σφαιριστές των γηπεδούχων 

ήταν άφαντος μέχρι και πριν 

την ανάπαυλα. Η Τσέλσι ξα-

φνικά ήταν ξεκάθαρο πως τα 

είχε χαμένα, με την Έβερτον να 

συνεχίζει τις επιθέσεις της, για 

να οδηγηθούμε σε μια πολύ αμ-

φιλεγόμενη απόφαση κατά την 

οποία ο σκόρερ του ματς πήρε 

πέναλτι από τον Μάρκος 

Αλόνσο. Ήταν οφθαλμοφανής 

η πρόθεση του Ριτσάρλισον να 

βρεθεί στο έδαφος, πήρε την 

επαφή και μαζί και την παρά-

βαση, την οποία μετουσίωσε σε 

γκολ με δεύτερη προσπάθεια ο 

Γκίλφι Σίγκουρντσον (72’), έχο-

ντας νικηθεί αρχικά από τον 

Κέπα στην δεξιά του γωνία. 

Κάτι πήγε να γίνει στο τέλος 

αλλά το γκολ δεν ήρθε ποτέ. Και 

να ερχόταν, η Τσέλσι δεν είχε 

περιθώρια να πιέσει έστω για 

τον βαθμό, για να μείνει έκτη 

πίσω από την Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ. 

Μάχη για την δεκάδα έγινε 
στο κουτσουρεμένο πρό-

γραμμα της αγωνιστικής για 
την Πρέμιερ Λιγκ, με τις Γουέστ 
Χαμ και Λέστερ να σκοράρουν 
στο φινάλε των αναμετρήσεών 
τους για να καταλάβουν την 9η 
και την 10η θέση αντιστοίχως. 
Ματσάρα αυτή των «σφυριών» 
που το γύρισαν σε 4-3 από 1-3 
κόντρα στην Χάντερσφιλντ, 2-
1 με γκολ του αμυντικού Μόρ-
γκαν οι «αλεπούδες» στην 
έδρα της Μπέρνλι. Δεν μπό-
ρεσε να κατακτήσει τη νίκη η 
Μπόρνμουθ, που είχε ανατρέ-
ψει τα δεδομένα, φαινόταν να 
ελέγχει κόντρα στη Νιούκαστλ 
αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος 
σε 2-2. 

• Σε μια αγωνιστική με πολύ 
όμορφες στο... αντικειμενικό 
μάτι αναμετρήσεις, η Μπόρν-
μουθ ανέβασε ταχύτητα από 
ένα σημείο και μετά στις αρχές 
του δευτέρου ημιχρόνου για να 
φτάσει στην ανατροπή επί της 
Νιούκαστλ που είχε πάρει κε-
φάλι με την εκπνοή των πρώ-
των 45’. Αν και οι γηπεδούχοι 
ήταν αυτοί που είχαν δοκάρι, οι 
παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ 
έδειχναν να ελέγχουν πλήρως 
το ματς και μέχρι το 50’-55’ να 
δικαιούνται ένα γκολ, όπως και 
έπραξαν με το απευθείας 
φάουλ του Σάλομον Ροντόν 
στην τελευταία φάση του ημι-
χρόνου. 

Μετά την επιστροφή από τα 
αποδυτήρια το σύνολο του 
Έντι Χάουι ήταν πιο αποφασι-
σμένο και ξεπέρασε τον κακό 
του εαυτό, κάτι στο οποίο 
έπαιξε σημαντικό ρόλο το γρή-
γορο πέναλτι που κέρδισε. Εύ-
στοχος στο 48’ ο Τζόσουα 
Κινγκ, ο οποίος... επέστρεψε 
στο 81’ για να ξαναβρεί δίχτυα 
-αυτήν την φορά σε open play- 
και να δίνει όπως όλα έδειχναν 
το τρίποντο στην Μπόρνμουθ. 
Όμως ο Ματ Ρίτσι είχε διαφο-
ρετική άποψη και στο φινάλε 
διαμόρφωσε το τελικό 2-2 με 
τρομερό γκολ. 

• Στο Μπέρνλι – Λέστερ 
ήταν... δίκαιο και έγινε πράξη. 
Οι «αλεπούδες» είδαν τον Χάρι 
Μαγκουάιρ να θυσιάζεται στο 
4ο λεπτό και να δέχεται σωστή 
απευθείας αποβολής για να 
μην δεχθούν γκολ, φάση που 
φαίνεται πως συσπείρωσε το 
σύνολο του Μπρένταν Ρό-
τζερς. Εκπληκτική δουλειά σε 
όλους τους τομείς, με τον κύριο 
τρόπο ανάπτυξης των γηπε-
δούχων να μην είναι αρκετός 
για να το ανησυχήσει. 

Μάλιστα η Λέστερ ήταν και 
αυτήν που πέρασε μπροστά 
στο σκορ, με τον Τζέιμς Μάντι-
σον να δίνει για ακόμα μία 
φορά τα διαπιστευτήριά του 
όσον αφορά την ικανότητα που 
έχει στις εκτελέσεις φάουλ. Η 
απάντηση, ωστόσο, ήταν 
άμεση από την ομάδα του Σον 

Ντάις, που σκόραρε κι αυτήν 
ένα πεντάλεπτο αργότερα για 
να ξανά φέρει τον αγώνα σε 
ισορροπία αν και κόντρα στην 
ροή του. Η ενέργεια των φιλο-
ξενούμενων κράτησε και στο 
δεύτερο ημίχρονο, κατά το 
οποίο οι «clarets» ζήτησαν πέ-
ναλτι το οποίο δεν πήραν για 
χέρι του Γουές Μόργκαν σε 
διεκδίκηση με τον Πίτερ Κρά-
ουτς που μόλις είχε περάσει 
στο ματς. Και πως τα... φέρνει 
η ζωή, να είναι ο «Captain Mor-
gan» αυτός που θα έβαζε ξανά 
τάξη το ματς, σκοράροντας στο 
φινάλε για το τελικό 1-2. 

• Απολαυστική ματσάρα εί-

χαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο 

του Λονδίνου, εκεί όπου η Χά-

ντερσφιλντ έκανε το αδύνατο 
για τα δεδομένα της, να σκορά-

ρει δηλαδή τρεις φορές, αλλά 

απέδειξε γιατί είναι... άξια ου-

ραγός της κατηγορίας δεχό-

μενη ανατροπή στο τελευταίο 

τέταρτο. Οι φιλοξενούμενοι 

πλήγωσαν τα «σφυριά» και 

στις δύο κακές αμυντικές συ-

μπεριφορές τους στο πρώτο 

μέρος, για να περάσουν μπρο-

στά 2-1 μετά τη νέα εύστοχη 

εκτέλεση πέναλτι του Μαρκ 

Νομπλ στο 15’. Στο 65’ ήρθε 

και το 3-1 με το δεύτερο προ-

σωπικό τέρμα του Αέρν-Γκραντ 

και κάπου εκεί έλεγες ότι όλα 

τελείωσαν. 

Ωστόσο τα λάθη της Γουέστ 

Χαμ στο πρώτο μέρος ήρθαν 

να τα διαδεχθούν αυτά της Χά-

ντερσφιλντ, που άφησε αμαρ-

κάριστο τον Άντζελο Ογκμπόνα 

για την μείωση του σκορ και 

στην συνέχεια έπεσε θύμα της 

εκτελεστικής δεινότητας του 

Τσιτσαρίτο που ήρθε από τον 

πάγκο για να γίνει το πρόσωπο 

της αναμέτρησης με το γκολ 

της ισοφάρισης και αυτό του 

τελικού 4-3. 

Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι 

του Τζέιμς Μίλνερ στο 81ο 

λεπτό πέρασε η Λίβερπουλ από 

το «Κρέιβεν Κότατζ», επικρατώ-

ντας της Φούλαμ με σκορ 2-1 

για την 31η αγωνιστική της  

Πρέμιερ Λιγκ. Το σκορ άνοιξε ο 

Σαντιό Μανέ στο 26ο λεπτό 

πριν ισοφαρίσει προσωρινά       

ο πρώην «κόκκινος» Ράιαν 

Μπάμπελ (74’). 

Η Λίβερπουλ επιστρέφει στην 

κορυφή του βαθμολογικού         

πίνακα με διαφορά δύο βαθμών 

(76 β.) και ματς περισσότερο 

από την Μάντσεστερ Σίτι (74 β.) 

ενώ η Φούλαμ παραμένει στην 

19η θέση με συγκομιδή 17   

βαθμών. 

Οι «cottagers» ηττώνται για 

έκτο συνεχόμενο ματς απέναντι 

στους «reds» ενώ αυτό ήταν        

η 14η διαδοχική συνάντηση       

ανάμεσα στις δύο ομάδες που 

ολοκληρώνεται χωρίς ισοπαλία 

(σ.σ. Φούλαμ 5 νίκες-Λίβερ-

πουλ 9 νίκες). 

 

Το ματς 

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 

δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να βρει 

τα επιθετικά της πατήματα στο 

ματς και δεν είναι τυχαίο πως η 

πρώτη αξιόλογη επίθεση στα 

καρέ των γηπεδούχων κατα-

γράφηκε στο γκολ του Σαντιό 

Μανέ. 

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός 

άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό 

από κοντινή απόσταση, αφού 

προηγουμένως συνεργάστηκε 

άψογα με τον Φιρμίνο, ο οποίος 

χρίστηκε ασίστμαν στο συγκε-

κριμένη φάση. 

Ο Μανέ έφτασε τα 20 φετινά 

τέρματα σε όλες τις διοργα-      

νώσεις (38 συμμετοχές), όσα         

δηλαδή σημείωσε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περασμένη αγωνι-

στικής περιόδου (44 συμμετο-

χές). 

Στο δεύτερο μέρος η Φούλαμ 

συνέχισε «σφιχτά» στην άμυνα, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα  να 

βρει μια... χαραμάδα που θα 

οδηγούσε στο γκολ της ισοφά-

ρισης. Και την βρήκε στο 74ο 

λεπτό! Η ασυνεννοησία των 

Φαν Ντάικ-Άλισον έδωσε την 

ευκαιρία στον Μπάμπελ να 

σκοράρει κατά της παλιάς του 

ομάδας και να βάλει... φωτιά 

στο ματς! 

Η παρτίδα σώθηκε για τους 

«κόκκινους» στο 81ο λεπτό. Ο 

Ρίκο ανέτρεψε τον Σανέ και ο 

«κρύος» Μίλνερ που μπήκε στο 

ματς 9 λεπτά νωρίτερα (72’) 

ανέλαβε την εκτέλεση και ευστό-

χησε με χτύπημα στο κέντρο 

της εστίας των «cottagers». 

 

Οι συνθέσεις 

Φούλαμ: Ρίκο, Τσέιμπερς, 

Ριμ, Φοσού-Μενσά (74’ Κρί-

στι), Μπράιαν, Κέρνι (82’ Κε-

μπάνο), Αγίτε, Σερί (65’ 

Σεσενιόν), Ανγκίσα, Μπά-

μπελ, Μίτροβιτς 

Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν 

Ντάικ, Μάτιπ, Αλεξάντερ-Άρ-

νολντ, Ρόμπερτσον, Φαμπί-

νιο, Βαϊνάλντουμ, Λαλάνα 

(72’ Μίλνερ), Σανέ, Σαλάχ 

(90+2' Στάριτζ), Φιρμίνο (72’ 

Οριζί).

Βαθμολογία 

  1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . .16 
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 6 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 57  
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12 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 38 

13 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 35 

14 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 33 
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George MIchaelides

Η κλήρωση των προημιτελι-

κών του Τσάμπιονς Λιγκ 

έφερε τις Τότεναμ και Μάντσε-

στερ Σίτι αντιμέτωπες στον μο-

ναδικό αγγλικό «εμφύλιο», με 

τη Γιουνάιτεντ να πέφτει πάνω 

στη Μπαρτσελόνα μετά το έπος 

επί της Παρί. Με την Πόρτο η 

Λίβερπουλ, Άγιαξ – Γιουβέντους 

το άλλο ζευγάρι.  

Από τους «8» και μετά στη 

φετινή σεζόν της κορυφαίας ευ-

ρωπαϊκής διασυλλογικής διορ-

γάνωσης, μπορούσαν οι 

ομάδες από την ίδια χώρα να 

κοντραριστούν μεταξύ τους. 

Σεβασμός και συγχαρητήρια 

από τη Μπάγερν στη Λίβερ-

πουλ! 

Με τέσσερις αγγλικούς συλ-

λόγους στα προημιτελικά, ήταν 

δύσκολο να μην προκύψει «εμ-

φύλιος», ο οποίος τελικά είναι 

αυτός ανάμεσα στην Τότεναμ 

και τη Μάντσεστερ Σίτι, μετά τις 

εύκολες προκρίσεις των δυο 

τους κόντρα σε Μπορούσια 

Ντόρτμουντ και Σάλκε αντί-

στοιχα. 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

που με τεράστιες απουσίες και 

με «όπλο» την πίστη και ... την 

ιστορία του κλαμπ έγραψε ιστο-

ρία με την επιτυχία εις βάρος 

της Παρί Σεν Ζερμέν, έπεσε 

πάνω στη Μπαρτσελόνα. 

Οι «κόκκινοι διάβολοι», που 

αναγκαστικά θα παίξουν το 

πρώτο ματς εντός έδρας λόγω 

της αλλαγής που έπρεπε να 

γίνει αφού το Μάντσεστερ δεν 

μπορεί να φιλοξενήσει ίδιες 

μέρες τους αγώνες των δυο 

συλλόγων της πόλης, ανανεώ-

σει το ραντεβού της με τους 

«μπλαουγκράνα» μετά τους τε-

λικούς των 2009 και 2011 σε 

Ρώμη και Λονδίνο. 

Η Λίβερπουλ που αρνείται να 

παρατήσει την προσπάθεια και 

να διεκδικήσει μονάχα το πρω-

τάθλημα, θα συνεχίσει την πο-

ρεία της στο φετινό Τσάμπιονς 

Λιγκ απέναντι στην Πόρτο. Οι 

«κόκκινοι» ήταν εκείνοι που 

ολοκλήρωσαν το καρέ των αγ-

γλικών ομάδων στα προημιτε-

λικά επιδεικνύοντας την 

ανωτερότητά τους απέναντι στη 

Μπάγερν Μονάχου και πλέον 

κοντράρονται με τους «δρά-

κους» που ξεπέρασαν το εμπό-

διο της Ρόμα. 

Από την πλευρά της, η Γιου-

βέντους μετά την τεράστια ανα-

τροπή εις βάρος της Ατλέτικο 

Μαδρίτης και το μοναδικό σόου 

του Κριστιάνο Ρονάλντο, θα 

παίξει με τον νεανικό, ελπιδο-

φόρο, εντυπωσιακό και έτοιμο 

για όλα, Άγιαξ, ο οποίος έγραψε 

τη δική του ιστορία στους «16» 

με τον άθλο απέναντι στη Ρεάλ 

Μαδρίτης. 

Κλήρωση έγινε και για την 

ημιτελική φάση της φετινής 

διοργάνωσης κι αυτό που προ-

έκυψε είναι πως ο νικητής του 

ζευγαριού Τότεναμ - Μάντσε-

στερ Σίτι θα κοντραριστεί με τον 

νικητή του Άγιαξ - Γιουβέντους 

κι αυτός που θα περάσει από το 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - 

Μπαρτσελόνα θα βρει μπροστά 

του μια εκ των Λίβερπουλ - 

Πόρτο.  

Αναλυτικά τα τέσσερα ζευ-

γάρια: 

Άγιαξ - Γιουβέντους 

Λίβερπουλ - Πόρτο 

Τότεναμ - Μαν. Σίτι  

Μαν. Γιουνάιτεντ - Μπαρτσε-

λόνα 

Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια 

9/10 Απριλίου: Πρώτα ματς 

των προημιτελικών 

16/17 Απριλίου: Δεύτερα 

ματς των προημιτελικών 

30 Απριλίου/1 Μαΐου: Πρώτα 

ματς των ημιτελικών 

7/8 Μαΐου: Δεύτερα ματς των 

ημιτελικών 

Σάββατο 1 Ιουνίου: Τελικός 

στο Estadio Metropolitano 

στην Μαδρίτη 

Ολα τα ματς θα αρχίζουν στις 

22:00 

Τότεναμ – Σίτι ο «εμφύλιος» στα προημιτελικά
Με Μπαρτσελόνα η Γιουνάιτεντ! 

Η κλήρωση των προημιτελι-

κών του Γιουρόπα Λιγκ, έβαλε 

πολύ δύσκολα στην Άρσεναλ 

που θα πρέπει να ξεπεράσει το 

εμπόδιο της Νάπολι, τη στιγμή 

που η Τσέλσι έχει – θεωρητικά 

– το πιο εύκολο έργο απέναντι 

στη Σλάβια Πράγας! Λονδρέ-

ζικη κόντρα μονάχα αν βρεθούν 

στον τελικό οι δύο σύλλογοι της 

αγγλικής πρωτεύουσας...  

Η κληρωτίδα από τη Νιόν 

είχε πολύ ζόρικο αποτέλεσμα 

για τους «κανονιέρηδες» που 

μετά την ανατροπή και την πρό-

κριση στον επαναληπτικό με τη 

Ρεν, καλούνται να παίξουν με τη 

Νάπολι και με το πρώτο ματς 

στο «Έμιρεϊτς» λόγω της ανα-

γκαστικής αλλαγής της σειράς 

των αγώνων ώστε να μη συ-

μπέσουν με την Τσέλσι. 

Κρούση της Άρσεναλ για 

Ισμαΐλα Σαρ 

Από την πλευρά τους, οι 

«μπλε» έχουν ίσως το πιο εύ-

κολο εμπόδιο που θα μπο-

ρούσε να τους παρουσιαστεί 

στους «8» του Γιουρόπα Λιγκ, 

αφού θα διεκδικήσουν μια θέση 

στον ημιτελικό σε δυο ματς 

απέναντι στη Σλάβια Πράγας, η 

οποία πάντως έκανε το θαύμα 

της και πέρασε με εκπληκτικό 

τρόπο τη Σεβίλλη για να βρεθεί 

στα προημιτελικά. 

Οι δύο σύλλογοι του Λονδί-

νου θα κοντραριστούν μεταξύ 

τους και μονάχα αν βρεθούν 

μαζί στον μεγάλο τελικό της 

29ης Μαΐου στο Μπακού. 

Για τους προημιτελικούς προ-

έκυψε και «πόλεμος» ανάμεσα 

στη Βιγιαρεάλ και τη Βαλένθια, 

ενώ, η Άιντραχτ που έμεινε 

μόνη να εκπροσωπεί το γερμα-

νικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊ-

κές διοργανώσεις, θα παίξει με 

τη Μπενφίκα του Οδυσσέα 

Βλαχοδήμου. 

Αναλυτικά τα ζευγάρια: 

Άρσεναλ – Νάπολι 

Βιγιαρεάλ – Βαλένθια 

Μπενφίκα – Άιντραχτ Φρανκ-

φούρτης 

Σλάβια Πράγας – Τσέλσι 

Αναλυτικά οι ημιτελικοί: 

Νικητής ζευγαριού Άρσεναλ 

– Νάπολι / Νικητής ζευγαριού 

Σλάβια Πράγας – Τσέλσι 

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα 

– Άντραχτ Φρανκφούρτης / 

Νικητής ζευγαριού Σλάβια 

Πράγας – Τσέλσι 

Οι ημερομηνίες των αγώνων 

είναι 11 και 18 Απρίλη 

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν 

στις 2 και 9 Μαΐου 

Ο μεγάλος τελικός είναι προ-

γραμματισμένος για τις 29 

Μαΐου στο Μπακού 

Με Νάπολι η Άρσεναλ και πιθανή 
λονδρέζικη κόντρα μόνο στον τελικό!

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
η Γουότφορντ

«Αναστήθηκε» η Μπράιτον!
Αν και όλα έμοιαζαν χαμένα 

για την Μπράιτον στην έδρα 

της Μίλγουολ, οι «γλάροι» ισο-

φάρισαν σε 2-2 το εις βάρος 

τους 2-0 και πήραν το εισιτήριο 

για τα ημιτελικά του Κυπέλλου 

Αγγλίας έπειτα από μια συναρ-

παστική διαδικασία των πέ-

ναλτι κατά την οποία έγιναν 

εννέα εύστοχες εκτελέσεις.

Η Γουλβς πέταξε εκτός 

ημιτελικών την Μάν. Γιουν!
Την έκπληξη των προημιτε-

λικών του Κυπέλλου Αγγλίας 

έκανε η Γουλβς, η οποία πέ-

ταξε εκτός συνέχειας την Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ με σκορ 

2-1! 

Οι «λύκοι» έκαναν το παι-

χνίδι τους κόντρα στους «κόκ-

κινους διαβόλους» και 

ανταμείφτηκαν στο δεύτερο 

ημίχρονο μετά από ένα πολύ 

καλό πρώτο. Ο Νούνο Εσπί-

ριτο Σάντο κράτησε πίσω την 

ομάδα του στα πρώτα λεπτά 

με σαφή εντολή να παίξει για 

ακόμη μία φορά το παιχνίδι 

των αντεπιθέσεων που γνωρί-

ζει πολύ καλά, με την πρόοδο 

να έρχεται όσο κυλούσαν τα 

λεπτά.

Το γύρισε και απέκλεισε 

τους... αδικημένους 

«κύκνους» η Σίτι!  

Με σκορ 3-2 επικράτησε η 

Μάντσεστερ Σίτι της 

Σουόνσι στο «Λίμπερτι» και 

προκρίθηκε στα ημιτελικά του 

FA Cup. Οι «πολίτες» βρέθη-

καν πίσω στο σκορ με 2-0 (20’ 

Γκράιμς με πέναλτι, 29’ Σελίνα) 

αλλά γύρισαν... τούμπα το 

ματς με τους Μπερνάρντο 

Σίλβα (69’), Νόρντφελντ (αυτο-

γκόλ από πέναλτι στο 78’) και 

Αγουέρο (89’). Έντονα παρά-

πονα των γηπεδούχων στα 

δύο τελευταία γκολ!  

Ο διαιτητής Σάιμον Χούπε 

ελέγχεται για τη φάση του 78ου 

λεπτού και το πέναλτι που κέρ-

δισε ο Στέρλινγκ από την πα-

ρέμβαση του Κάρτερ-Γουίκερς 

ενώ οι βοηθοί του δεν παρατή-

ρησαν πως ο Αγουέρο σκό-

ραρε από θέση οφσάιντ το 

νικητήριο τέρμα των «cit-

izens»! 

Το πρώτο εισιτήριο για τα 

ημιτελικά του Κυπέλλου 

Αγγλίας πήρε η Γουότφορντ. 

Οι «σφήκες» εκμεταλλεύτηκαν 

την έδρα τους και άφησαν 

εκτός συνέχειας την Κρίσταλ 

Πάλας με σκορ 2-1 και πλέον 

περιμένουν αντίπαλο στο 

«Γουέμπλεϊ».  

Σε ένα πολύ θερμό από 

άποψη ατμόσφαιρας μεσημέρι 

στο «Vicarage Road» η ομάδα 

του Χάβι Γκράθια ξεπέρασε 

την κακή επιστροφή της από 

τα αποδυτήρια και πήρε μια 

πολύ λογική πρόκριση στους 

«4» του FA Cup, με τον Ισπανό 

προπονητή να κάνει κίνηση-

ματ και να εντοπίζει στο πρό-

σωπο του Αντρέ Γκρέι τον 

άνθρωπο που θα ξελασπώσει 

το σύνολό του.   

Όπερ και έγινε, με τον ποδο-

σφαιριστή του να του ανταπο-

δίδει την εμπιστοσύνη δύο 

λεπτά μετά την είσοδό του στο 

γρασίδι και να διαμορφώνει το 

αποτέλεσμα στο 79’. Όσον 

αφορά το ματς στο σύνολό του, 

οι γηπεδούχοι είχαν κάνει ένα 

πολύ καλό πρώτο ημίχρονο 

στο οποίο άνοιξαν το σκορ με 

τον Ετιέν Καπού, που σημεί-

ωσε το τρίτο του τέρμα στην 

διοργάνωση ενώ στην Πρέμιερ 

Λιγκ έχει μόλις ένα. Πέρασαν 

ανεκμετάλλευτες όλες οι υπό-

λοιπες ευκαιρίες, με κύριο εκ-

φραστή τον Τζεράρ 

Ντεουλοφέου που δεν μπό-

ρεσε να βρει στόχο σε αρκετές 

περιπτώσεις. 

Αυτό επέτρεψε στην ομάδα 

του Ρόι Χότζον να βγει καλύ-

τερη μετά την ανάπαυλα για να 

διεκδικήσει ξανά επί ίσοις όροις 

την πρόκριση, με τον Μισί 

Μπατσουαγί να είναι αυτός 

που κατάφερε να νικήσει τον 

Εουρέλιο Γκόμες στο 62’. Λίγο 

πριν ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ 

είχε κρατήσει απαραβίαστη την 

εστία του με σημαντικές απο-

κρούσεις. 

Μετά το γκολ της Πάλας η 

Γουότφορντ ξανά βρήκε τον 

εαυτό της και άρχισε να δημι-

ουργεί και πάλι ευκαιρίες τόσο 

πριν όσο και μετά το 2-1. Πα-

ραλίγο να τιμωρηθεί, όταν ο 

Λούκα Μιλιβόγιεβιτς απομά-

κρυνε προ της γραμμής και 

επέτρεψε να ακολουθήσει μια 

πολύ καλή στιγμή στο άλλο 

μισό του γηπέδου με... άστοχο 

εκτελεστή τον Γουάν-Μπισάκα 

στις καθυστερήσεις.
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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 Παρασκευή 
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 
συναντήσεις με τους πολίτες του Enfield, κάθε Παρασκευή, από τις 
11.30πμ μέχρι τις 1.00μμ, στο Δημαρχείο του Enfield (Silver Street 
EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-
στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 
1872. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
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. 

23 Μαρτίου (Σάββατο) 
• Οι Λαπηθιώτες και όλοι στα περίχωρα οργανώνουν Δείπνο Ερ-

γασίας στο «Πανόραμα», 1174 High Road, Whetstone, London 

N20 0LG, στις 7.30μμ προς ενίσχυση και αναβάθμιση της δράσης 

του Συνδέσμου τους. Για συμμετοχή αποτείνεστε στα μέλη του Δ.Σ. 

25 Μαρτίου (Δευτέρα) 
• Η Εταιρεία Πελοποννησίων οργανώνει ομιλία της καθηγήτριας 

Αθηνάς Γεωργαντα με θέμα «Ο Κάλβος και η Ελληνική Επανά-

σταση», στο Κέντρο, 309 Regent Street, London W1B 2HT, στις 

7.00μμ. Είσοδος ελεύθερη. Ακολουθεί δεξίωση.. 

28 Μαρτίου (Πέμπτη) 
• Θα προβληθεί το κυπριακό δράμα σε ταινία ως και το βραβευμένο 

ντοκιμαντέρ «Οι πολυαγαπημένες Μέρες» στο Art House Crouch End». 

Οι ταινίες είναι εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα της τουρκικής 

εισβολής το 1974. Καλούνται όλοι οι ομογενείς να μην τις χάσουν. 

30 Μαρτίου (Σάββατο) 
• Οργανώνεται χορός στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

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

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

cycc6363@gmail.com 

• Προς τιμή του ELVIS  οργανώνεται εκδήλωση από τον Γιώργο 

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

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

Για θέσεις τηλ. 020 8881 2329. 

31 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Ο Παμπαροικιακός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 

Απριλίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 

London N14, στις 3.30μμ. Κύριος ομιλητής ο Δρ. Κύπρος Νικολαΐ-

δης. Οργανωτής η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
7 Απριλίου (Κυριακή) 
• Η Πνευματική Σύναξη κοινότητας Αγίου Παντελεήμονος, στο χωλ 

της εκκλησίας στο 660 Kenton Road, Middx HA3 90N στις 4.30μμ. 

Ομιλητής ο Δρ Γιώργος Αρχοντάκης. Θα προσφερθούν εδέσματα. 

Ακολουθεί Συνεδρίαση για ίδρυση Ιατρικού Κέντρου. 

• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λευκαριτών Η.Β, στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 5HJ, στις 4.30μμ. Στο 

τέλος θα προσφερθούν εδέσματα και αναψυκτικά. Καλούνται όλα τα 

μέλη να παρευρεθούν. Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. 
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. 

ΜΑΪΟΣ 
9-18 Μαΐου (Πέμπτη-Σάββατο) 
Η Anna Connoly οργανώνει εκδρομή στις: Βιέννη, Βουδαπέστη, 

Πράγα, Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχία. Αναχώρηση από Hethrow, 

συνοδός και ξεναγός Έλληνας και με τη φροντίδα της Άννας 

Connoly. Τηλ. 0207231 2691, 07969 656 689. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
5 Ιουνίου (Τετάρτη) 
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρ-

τυρα της ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. Συγγραφείς είναι ένας 

αριθμός ατόμων. Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση.

Antonis Antoniades

Σαν ήρθε τούτ' η άνοιξη, 

σαν ήρθαν χελιδόνια, 

οι πέρδικες οι πλουμιστές, 

μαζί και τ' αηδόνια, 

στείλαν προσκλήσεις σύναξης 

εις τους αντρειωμένους 

εις τη Μονή του Μαχαιρά,  

σε τόπους δοξασμένους. 

Μάρτιος μήνας, Ψυχοσάββατο,  

σε λίγο η Λαμπρή, 

στο Μαχαιρά μαζεύτηκαν όλ' οι Σταυραετοί  

απ' του Ολύμπου τα βουνά, τις πόλεις, τα χωριά 

κι απ' τον Πενταδάκτυλο κι από τη Μεσαριά. 

Καλέσαν και το Χάροντα σ' αυτή τη σύναξή τους 

που ξέρει απ' όλους πιο καλά για την παλληκαριά τους 

και τις αντρειωσύνες τους, τα κατορθώματά τους. 

Κι άνοιξ' ο Χάρος τα χαρτιά και διάβασε για όλους, 

για όλους τους σταυραετούς και τους αντρειωμένους, 

ό,τι αγώνες έκαναν στης Κύπρου τα αλώνια, 

πώς επαλέψαν κι έμεινε η μνήμη τους αιώνια. 

Στο τέλος ένας αετός, που λάμπαν τα φτερά του, 

το Χάροντα τον ερωτά, απόκριση να πάρει: 

«Ένα πρωτοπαλλήκαρο μ' όνομα Τάσος Μάρκου 

τ' όνομά του δεν τ' άκουσα κι ήταν πρώτος στην πάλη». 

Σαν τ' άκουσε ο Χάροντας συλλογισμένος μένει. 

Αφήνει κάτω τα χαρτιά, κοιτά τα κορφοβούνια, 

θωρεί τον Πενταδάκτυλο, ντυμένο μες τα μαύρα 

κι απολογάται και λαλεί κι απόκριση τους δίνει. 

«Τον Μάρκου τον αντάμωσα στο Δίκωμο πιο πάνω, 

περηφανοστεκότανε και στιβαροπατούσε. 

Θαύμαζα την κορμοστασιά, την τόση λεβεντιά του 

και μ' έπιασαν συλλογισμοί, απλά εκοίταζά τον. 

Ύστερα τον χαιρέτησα κι έφυγα κι άφησά τον. 

Οι δυο μας δεν παλέψαμε στης  Κύπρου τα αλώνια. 

Μες στα μνημονοχάρτια μου, σε τούτα τα δευτέρια, 

όσο καλά κι αν έψαξα, δεν βρήκα τ' όνομά του. 

Εγώ μόνο τον θαύμασα για την παλληκαριά του». 

Οι πέρδικες π' ακούγανε, αρχίσαν μοιρολόι 

κι η κουκουβάγια η σοφή συμπλήρωσε 

«Θα ζει μέσα σε κάποια φυλακή 

στα Άδανα, στην Άγκυρα ή στο Ντιαρμπακίρ. 

Άγαλμα να του κάνετε εις τη γενέτειρά του, 

εκεί κοντά στην εκκλησιάν, δίπλα στον Άι Γιώρκην, 

όποιος περαστικός περνά τον Τάσο να θωρεί, 

να τον τιμά, να διαλαλεί τα κατορθώματά του». 

 

Πάτσαλος Κωνσταντίνος 
Αντιστράτηγος (Ε.Α.)

Στον αγνοούμενο υποστράτηγο 

Μάρκου Αναστάσιο
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Πόνεσα Πολύ για Σένα (1965)  

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 Μελόδραμα με τους 

Ο. Μακρή, Χρ. Νέγκα, Ά. Ζήλια κ.ά. Μια κακή και 

μοχθηρή πεθερά μπαίνει 

ανάμεσα στο γιο και στη νύφη 

της, την οποία δεν συμπαθεί 

επειδή εργάζεται ως ηθο-

ποιός. Όταν ο γιος της φύγει 

για δουλειά στο εξωτερικό, βρίσκει την ευκαιρία να 

δημιουργήσει μια παρεξήγηση ανάμεσα στο ζεύγος 

και η νύφη, πιστεύοντας ότι ο άνδρας της θέλει να 

χωρίσουν, φεύγει από την Αθήνα...  

Η Δίκη των Δικαστών (1974)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Ιστορικό Δράμα 

με τους Ν. Κούρκουλο, Μ. Κατράκη κ.ά. Στο Ναύ-

πλιο το 1930, μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, 

ο βασικός πολέμιός του, Αθανάσιος Πολυζωίδης 

διορίζεται πρόεδρος του Εγκληματολογικού Δικα-

στηρίου. Οι οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης και Πλα-

πούτας συλλαμβάνονται με την κατηγορία της εσχά-

της προδοσίας. Μετά την ακροαματική διαδικασία 

η πλειοψηφία των δικαστών αποφασίζει τον θάνατο 

των κατηγορουμένων, αλλά...  
Αγάπη για Πάντα (1970)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:10 Μελόδραμα με 

τη Ζ. Λάσκαρη, Γ. Φέρτη κ.ά. Ένας δίσκος του Ρα-

χμάνινοφ στάθηκε η αφορμή της συνάντησης της 

Ελένης, κόρης του επιχειρηματία Μαντούδη με τον 

Δημήτρη, ένα φτωχό σπουδαστή μουσικής, σε ένα 

δισκοπωλείο της Αθήνας. Η σχέση τους θα γίνει η 

αιτία να συγκρουστεί η Ελένη με τον πατέρα της 

και να φύγει από το σπίτι της.  

Παπαφλέσσας (1971)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:30 Ιστορική ταινία με 

τους Δ. Παπαμιχαήλ, Α. Αλεξανδράκη κ.ά. Ο Πα-

παφλέσσας (κατά κόσμο Γρηγόριος Φλέσσας) δεν  

είναι ένας παπάς σαν όλους τους άλλους. Είναι 

σκληρός και φιλόδοξος άνθρωπος με ταπεινή κα-

ταγωγή αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Στην προσπά-

θεια του να πείσει τους προεστούς να αρχίσουν 

την επανάσταση για την απελευθέρωση της Ελλά-

δας, είπε ψέματα ότι αρχηγός της επανάστασης 

ήταν ο ίδιος ο Τσάρος...  

Πάμε Στοίχημα (2004)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:00 Κωμική τηλεταινία 

με τους Δήμητρα Τζιόβα, Πασχάλη Τσαρούχα, 

Γιάννη Μποσταντζόγλου. Μια από τις 8 τηλεταινίες 

με το τίτλο «Μέχρι τρεις είναι δεσμός».  
Μαντώ Μαυρογένους (1971)  

KYΡIAKH 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:00 Ιστορική αλλά και 

αισθηματική ταινία με την Τζ. Καρέζη, Π. Φυσσούν 

κ.ά. Στη Βιέννη του 1820 η Μαντώ Μαυρογένους 

συναντά μια ομάδα Ελ-

λήνων φοιτητών και μι-

λάνε για την επανάσταση 

που πρόκειται να γίνει. 

Επιστρέφοντας στην Ελ-

λάδα, ο θείος της τη μυεί στη Φιλική Εταιρεία. Η 

Μαντώ πουλά την προίκα της και εξοπλίζει δικό της 

καράβι και στρατό με σκοπό να βοηθήσει την επα-

νάσταση. Γνωρίζει τον ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας, 

Δημήτριο Υψηλάντη, και δημιουργεί σχέση μαζί του 

αλλά συναντά τις αντιρρήσεις των πολιτικών αρχη-

γών του αγώνα και κυρίως του Ιωάννη Κωλέττη 

που φοβάται μήπως οι δυο νέοι θελήσουν να γίνουν 

οι πρώτοι βασιλείς του νέου έθνους. Για να διαλύσει 

τη σχέση τους χρησιμοποιεί την όμορφη ζωγράφο 

Νίκη Καλογερά, που μόλις ήρθε από το Παρίσι.  
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1959)  

KYΡIAKH 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:30 Βιογραφική ταινία 

με την Ειρ. Παππά, Α. Μπάρκουλη κ.ά. Πριν την 

επανάσταση του 1821, στις Σπέτσες, η Λασκαρίνα 

ήταν παντρεμένη με τον Δημητρό Γιανούζα, αλλά 

το μυαλό της ήταν πάντα στην επανάσταση. Μετά 

τον θάνατο του Γιανούζα παντρεύεται τον Μπού-

μπουλη και όταν γίνεται για δεύτερη φορά χήρα, 

ταξιδεύει στην Οδησσό όπου επικοινωνεί με τα μέλη 

της Φιλικής Εταιρείας και συμμετέχει στην επανά-

σταση, διαθέτοντας πλοία με την προσωπική της 

αγωνιστική παρουσία.  
O Αλή Πασάς και η Κυρά Φροσύνη (1959)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Ιστορικό δράμα με 

την Ειρ. Παπά, Α. Μπάρκουλη κ.ά. Ο δημώδης 

θρύλος, που έχει αποτυ-

πωθεί σε ένα μακροσκε-

λές ποίημα του Αριστο-

τέλη Βαλαωρίτη, απο- 

τελεί το θέμα του προκεί-

μενου συναισθηματικού 

δράματος με εθνικές 

ιστορικές πτυχές. Αναφέρεται στον απελπισμένο 

έρωτα της θρυλικής αρχόντισσας της Ηπείρου, της 

περιώνυμης κυρα-Φροσύνης για τον γιο του Αλή 

Πασά, τον Μουχτάρ, καθώς και στον τραγικό θάνατο 

της ερωτευμένης γυναίκας στη λίμνη των Ιωαννί-

νων, όπου την έπνιξε ο Αλή Πασάς..

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 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Μέρος 1 & 2 Λαογραφικός 
Όμιλος Πολυγύρου 

22:15 Ελληνική Ταινία: Πόνεσα Πολύ 
για Σένα  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 

την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:40 Ελληνική Ταινία: Η Δίκη 

των Δικαστών 
23:05 Ελληνική Ταινία: Αγάπη 

για Πάντα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:15 Αύριο είναι Κυριακή 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Δείπνο της ΕΚΟ προς τιμήν του 
ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη και 
ενημέρωση από τον πρόεδρο 
προς την ομογένεια. 

20:30 Ελληνική Ταινία: Παπαφλέσσας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Πάμε Στοίχημα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 

19:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Μνημόσυνο εις μνήμη του ήρωα 
Γρηγόρη Αυξεντίου από τον 
Σύνδεσμο Εφέδρων 
Καταδρομέων Αγγλίας  

20:30 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή 

21:00 Ελληνική Ταινία: Μαντώ 
Μαυρογένους  

22:30 Ελληνική Ταινία: Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα  

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

Γαλιάσσος παρουσιάζει, νέους 
Έλληνες και Ελληνίδες 
επαγγελματίες που διαπρέπουν 
στην Μεγάλη Βρετανία. 

21:00 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 
Νικολαΐδη και Ρούλα 
Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: O Αλή Πασάς 
και η Κυρά Φροσύνη 

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

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρω-

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Έρωτας 

με Δόσεις 
21:55 Ελληνική Ταινία: Καλάβρυτα 

1821  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ποιητική Ανθολογία με την 

Σούλλα Ορφανίδου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Οι Σουλιώτες 
22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Michael Kyprianou & Co. LLC 
Seminar.

ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Σκετς «Η Προίκα» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 

14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Σκετς «Η Προίκα» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3 
06.00 «Κειμήλια της Επανάστασης»  
06.30 Ντοκιμαντέρ «Κάσος, Περίπτωση 

Ηρωισμού» 
07.00 Τηλεταινία «Κρυφοί Ανέμοι» 
07.30 Ταξίδι στο Χρόνο 
08.30 «Καπετάν Πανάγος ο Λούμπας»  
09.00 «Κώστας Μόντης ο Αγαπημένος» 
09.50 Τηλεταινία «Θερμαί Ψυχαί» 
10.45 Θεατρικό Έργο «Ιωαννίκιος» 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 
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 26/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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P
rime Minister Theresa 

May requested a short 

delay to Brexit yester-

day after her failure to get a 

deal ratified by parliament left 

the United Kingdom’s divorce 

from the European Union in 

turmoil. 

Nearly three years the United 

Kingdom voted to leave the        

European Union and nine days 

before the formal exit deadline, 

British politicians are still arguing 

over how, when or even if the 

world’s fifth largest economy 

should leave the bloc it first joined 

1973. 

When May set the March 29 

exit date two years ago by serv-

ing the formal Article 50 divorce 

papers, she declared there would 

be “no turning back” but parlia-

ment’s refusal to ratify the with-

drawal deal she agreed with the 

EU has thrust her government 

into crisis. 

Now, May has written to Euro-

pean Council President Donald 

Tusk to ask for a short delay. 

May “won’t be asking for a long 

extension”, said a source in her 

Downing Street office. May had 

warned lawmakers that she could 

seek an extension beyond June 

30 if they voted down her treaty a 

third time. 

The opposition Labour Party 

said that by choosing a short 

delay, May was forcing British 

lawmakers to decide between 

accepting a deal they have             

already rejected twice, or crash-

ing out of the European Union 

without a deal. 

Pro-Brexit members of May’s 

Conservative Party are opposed 

to a longer delay, which May had 

suggested earlier this week, as 

they fear this could mean that 

Brexit might never happen. 

Early support for May’s request 

for an extension came from       

Austrian Chancellor Sebastian 

Kurz and Swedish Prime Minister 

Stefan Lofven. 

While the United Kingdom         

remains divided over Brexit,   

most agree that it will shape the           

economic future of generations to 

come and, if it goes badly, could 

undermine the West and threaten 

London’s position as the domi-

nant global financial capital. 

The loss of Britain for the EU is 

the biggest blow yet to more      

than 60 years of effort to forge 

European unity after two world 

wars, though the 27 other 

members of the bloc have shown 

surprising unity during the            

tortuous negotiations. 

Britain’s Brexit crisis has left 

allies and investors puzzled by a 

country that for decades seemed 

a confident pillar of Western       

economic and political stability. 

While the bloc hoped for           

an amicable divorce, there is 

growing frustration that May is 

losing control over Britain’s most 

important political and economic 

decision since at least the 1956 

Suez crisis. 

EU leaders are expected to 

discuss May’s request for a Brexit 

delay at a summit in Brussels 

today and tomorrow. 

European Commission head 

Jean-Claude Juncker said the 

EU had done much to accommo-

date Britain and can go no 

further. 

“There will be no renegotia-

tions, no new negotiations, no 

additional guarantees in addition 

to those already given,” Juncker 

told Germany’s Deutschlandfunk 

radio. “We have intensively moved 

towards Britain, there can be no 

more.” 

EU diplomats said the 27 

leaders would give May a mid-

April deadline to decide whether 

the UK would take part in Euro-

pean Parliament elections in May. 

Without that, Britain would not get 

a long Brexit delay, they said. 

The divorce deal May agreed 

with the EU in November has 

been crushed twice by the British 

parliament, by 230 votes on Janu-

ary 15 and 149 votes on March 

12, though May hopes to put the 

deal to another vote, possibly as 

early as next week. 

“There is a case for giving      

parliament a bit more time to 

agree a way forward,” the Down-

ing Street source said. 

“But the people of this country 

have been waiting nearly three 

years now. They are fed up with 

parliament’s failure to take a  

decision and the PM shares their 

frustration.” 

She needs to win over at least 

75 lawmakers – dozens of rebels 

in her own Conservative Party, 

some Labour lawmakers and the 

Northern Irish Democratic Union-

ist Party (DUP), which props up 

her minority government. 

A delay to Brexit can only be 

justified if May can change her 

withdrawal deal, former Conser-

vative Party leader Iain Duncan 

Smith said yesterday. 

Labour leader Jeremy Corbyn 

accused May of leading the 

country into “crisis, chaos and      

division” in the 1,000 days since 

the 2016 referendum. 

He said, “Months of running 

down the clock and a concerted 

campaign of blackmail, bullying 

and bribery has failed to convince 

the House or the country that her 

deal is anything but a damaging 

national failure and should be      

rejected. 

“If the prime minister cannot 

get changes to her deal, will she 

give the people a chance to reject 

the deal and change the govern-

ment?” 

H
ealth Secretary Matt Hancock has voiced concerns 

about the mental health support offered to reality show 

contestants following the death of Love Island star         

Michael Thalassitis. 

The UK Cypriot celebrity TV star and footballer was tragically 

found dead at a park near Latymer Way in Edmonton, North          

London at 9.30am on Saturday, aged just 26. 

Speaking at the Spectator health summit, Hancock said: “The        

sudden exposure to massive fame can have significant impacts on 

people. I think that it is a duty on any organisation that is putting people 

in the position of making them famous overnight, that they should       

also look after them afterwards. I think that people need to take              

responsibility for their duties to people's well-being very seriously.” 

Mike’s death comes after his grandmother - whom he had lived 

with for a month in order to care for her - died on 4th March, while 

his best friend Danny Cutts passed away on Christmas Eve. 

Reports also suggest he was plagued with “huge debts” and was 

still distraught after his split from Towie star Megan McKenna late 

last year. 

In the wake of Mike’s death, former Love Island contestants have 

slammed the show for not providing aftercare. Dom Lever tweeted: 

“Once you are done on the show you don't get any support. You 

get a psychological evaluation before and after you go on the show 

but hands down once you are done on the show you don't get any 

support unless you're number one.” 

Sophie Gradon, who appeared on Love Island in 2016, was also 

found dead in June last year. 

Born in Edmonton, Mike, who was nicknamed “Muggy Mike”       

during his stint on the 2017 series of the ITV2 dating show, also 

starred on reality TV show Celebs Go Dating. 

He was also a semi-pro footballer having played for teams such 

as Ebbsfleet United, St Albans, Chelmsford, Welling United, Steve-

nage and Margate and represented the Cyprus national team.  

The reality star was due to open his own restaurant called The 

Skillet in Essex with former professional footballer Scott Neilson. 

Cleaning Up star Sheridan Smith said Mike’s death should be a 

“massive wake up call.” Writing on Twitter, the BAFTA award-winner 

asked fans to reach out to their friends, even those who might out-

wardly appear confident and happy. “I feel sick, reach out, sometimes 

to the most confident friend. We can only learn & try to change.” 

If you, or anyone you know, needs help dealing with mental 

health problems, the following organisations provide support: CALM 

0800 585 858, Heads Together www.headstogether.org.uk, Mind 

0300 123 3393, Papyrus 0800 068 41 41 and Samaritans 116 123. 

Our thoughts and deepest condolences are with Mike's family 

and friends at this very sad time.
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PM Theresa May requests 
short delay to Brexit

Reality shows slammed  
following tragic death 
of Mike Thalassitis 



T
urkish Cypriot author and 

journalist, Sevgül Uludağ, 

has been put forward as 

a candidate for this year’s Nobel 

Peace Prize for her work with 

the issue of missing persons.  

This candidacy has a greater 

significance due to the fact that 

it was proposed by the Greek 

Cypriot professor Anna Aga-

thangelou, who is a relative of 

missing persons. 

On this opportunity, AKEL 

congratulates Sevgül and com-

mends the humanitarian work 

of the investigative journalist 

and the bicommunal Non-Gov-

ernmental Organization “Toge-

ther We Can”, which for years 

has been contributing to the       

investigation of the fate of our 

country’s missing persons, both 

Greek Cypriots and Turkish 

Cypriots. 

Sevgül, born in Nicosia in 

1958, has dedicated the last      

18 years to journalism, empha-

sising the sensitive subject of     

missing persons, trying to iden-

tify potential burial sites, explor-

ing and writing their painful and 

tragic stories, mobilising readers 

from both communities to show 

potential burial sites and helping 

them to volunteer and contribute 

to the humanitarian problem. 

Over the past 13 years, she 

has also voluntarily created a 

‘hotline’ for her readers from 

both communities to commu-      

nicate with her anonymously        

to provide information, some        

of which are published in           

the two newspapers, while 

others submit the information      

to the Committee on Missing 

Persons. 

The candidacy for the Nobel 

Peace Prize unquestionably 

highlights Sevgül’s humani-      

tarian work as a model of joint 

cooperation between Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots 

aiming at healing the wounds 

of our country and the building 

of peace.

M
ore than 70 Cypriots from all 

communities gathered at the 

Cypriot Community Centre in 

London last Thursday to launch a new 

all-Cypriot movement for the reunifica-

tion of Cyprus. This historic gathering 

was one of the largest of its kind held 

in the United Kingdom, and demon-

strates the strength of friendship and 

solidarity among Cypriots of all ethni-

cities. 

The meeting was prompted by          

serious concern among many Cypriots 

at the lack of political progress in rela-

tion to the Cyprus problem and, in       

particular, at the prolonged absence of 

any negotiations.  

The event was chaired by Peter 

Droussiotis who was joined on the   

platform by Ilker Kilich, both longstand-

ing community activists and leading 

campaigners for Cyprus unity, who 

spoke about the urgent need for          

progress and the role of civil society in 

supporting all political efforts to reunite 

the island.  

“The engagement and involvement 

of ordinary Cypriots from all ethnic 

backgrounds, working and campaign-

ing together in an all-Cypriot move-

ment for a united Cyprus, will have a 

real impact in key decision-making 

centres and will, therefore, be a vital 

ingredient of a successful outcome in 

negotiations” said Peter Droussiotis.  

“The Cypriot diaspora, which is 

made up of all of the communities of 

the island, can play a unifying crucial 

role in exerting pressure where it 

matters.”  

In his introductory speech, Mr Drous-

siotis also highlighted the many        

benefits which would follow the island’s 

reunification.   

“I have long believed that the answer 

to Cyprus’s problem lay in all of the 

Cypriot communities coming together 

with one voice, to affirm their desire to 

live together in peace, as equal Cypriot 

citizens,” said Ilker Kilich.  

“Tonight we have taken a bold step 

in the right direction.”  

The meeting was also addressed by 

Cypriot Member of Parliament for         

Enfield Southgate Bambos Charalam-

bous, who pledged his support. 

During a positive, friendly, and       

hopeful debate, participants affirmed  

a set of founding principles for the      

Movement, namely:  

- Endorsement of the reunification  

of Cyprus based on a bi-communal, 

bi-zonal federation, with political equal-

ity, as set out in the relevant Security 

Council Resolutions and the High 

Level Agreements; a united Cyprus, 

which as a member of the United         

Nations and the European Union,       

shall have a single international legal           

personality, a single sovereignty and a 

single citizenship.  

- Endorsement of the role of civil        

society in mobilising support for such 

a settlement   

- Endorsement of an inclusive   

movement, namely: 

* Cypriots from all communities and 

non-Cypriots are welcome 

* People of all political persuasions 

are welcome 

* Non-discrimination on the basis       

of age, gender, sexual orientation, 

race, religion and disability 

Participants debated the need for a 

united all-Cypriot movement which  

can reinforce all the vital work being 

done by the many existing community 

organisations, parties and individuals, 

and bring them together as part of the 

common struggle for reunification. 

The meeting agreed that the Move-

ment shall have three main objectives: 

to run a broad-based grassroots      

all-Cypriot campaign, to co-ordinate 

high level advocacy, and to promote 

continued dialogue and friendship 

among all Cypriots, through cultural 

and other events. 

The Movement’s Steering Commit-

tee has issued a call to all members   

of the community who share these 

principles, and who can give time        

and skills to making this Movement a 

success, to join them.  

 

For more information please see       
the Movement’s Facebook page: 
https://fb.me/MovementForAUnited-
Cyprus 
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Cypriot community comes together to launch an  
all-Cypriot movement for re-unification

Turkish Cypriot investigative journalist Sevgül Uludağ 

nominated for 2019 Nobel Peace Prize
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T
he first major stage        

production of Captain  

Corelli’s Mandolin, based 

on the best-selling novel by 

Louis de Bernières, will tour the 

UK in 2019, 25 years after the 

book was first published.  

It will be directed by Olivier 

and Tony Award nominee Melly 

Still and adapted by Evening 

Standard Award winner and 

Golden Globe and BAFTA Award 

nominee Rona Munro.  

The play will preview at 

Leicester Curve from 13 - 20 

April 2019 and will play Rose 

Theatre Kingston from 23 April 

- 12 May 2019, Theatre Royal 

Bath from 14 - 18 May 2019, 

Newcastle Theatre Royal from 

21 - 25 May 2019, Birmingham 

Repertory Theatre from 29 May 

- 15 June 2019, King’s Theatre 

Edinburgh from 18 - 22 June 

2019 and Glasgow Theatre 

Royal from 25 - 29 June 2019.  

The 2019 UK tour features 

an ensemble cast of 15 with 

Alex Mugnaioni playing the title 

character and Madison Clare, 

Fred Fergus and Joseph Long 

playing Pelagia, Francesco and 

Dr Iannis respectively.   

Completing the cast are 

Graeme Dalling as Soldier, 

Ryan Donaldson as Carlo,  

Ashley Gayle as Mandras, Eliot 

Giuralarocca as Priest, Luisa 

Guerreiro as Goat, Kezrena 

James as Lemoni, Eve Polycar-

pou as Drosoula, John Sande-

man as Soldier, Stewart Scu-

damore as Velisarios, Kate 

Spencer as Günter and Eliza-

beth Mary Williams as Psipsina. 

Captain Corelli’s Mandolin is 

an epic love story set on the 

Greek island of Cephalonia. It 

follows the lives of Dr Iannis, his 

beautiful, strong-willed daughter 

Pelagia and the Italian Captain 

Antonio Corelli, during the      

Italian and German occupation 

of the island in World War II.  

For Captain Corelli’s Mando-

lin, Louis de Bernières won the 

1995 Commonwealth Writers’ 

Prize - Overall Winner for Best 

Book, the 1995 Lannan Literary 

Award for Fiction and the 1994 

Sunday Express Book of the 

Year. In 2001, the novel was 

adapted into a film starring  

Nicolas Cage and Penélope 

Cruz. 

For further information, visit 

CaptainCorellisMandolin.com or 

follow on Twitter.com/corellion-

stage / @CorelliOnStage and 

Facebook.com/corellionstage 

UK tour of Captain 
Corelli’s Mandolin

‘30’ and ‘Beloved Days’ to be 
screened at ArtHouse Crouch End

L
obby for Cyprus is proud 

to announce that it is a 

media sponsor of two films 

that reflect the drama and inno-

cence of the people of Cyprus.  

30: The wound that never 

heals (short film). Cyprus, 1974. 

Maria is trying to find out any-

thing she can about her son who 

is on the battlefield. A shocking 

twist of fate determines the 

course of the rest of her life.  

This short film is a human 

story that people from every  

corner of the world, who went 

through war and its consequen-

ces, can identify with. It is a 

story about loss, refugees,      

enforced disappearances and 

the dramatic experience of 

those who lived through the tragic 

events of the Turkish invasion 

in Cyprus in 1974.  

Director Constantinos Patsa-

lides says, “The narrative           

approach of 30 is represented 

by a mother’s silence. A silence 

that emerges from the depths 

of her soul; a silence that bleeds 

while fate has its own determin-

ing role in life; a silence that will 

convert into waiting and hope, 

until the very end.  

“The shots in 30 focus on the 

faces of the characters, reflect-

ing their human dimension while 

penetrating their souls, carrying 

questions that rise from the        

circumstances of what they are 

going through.” 

Beloved Days: When the 

past inspires the futures. In 

1970 the people of the Cypriot 

village of Karmi, which is now 

under Turkish occupation, parti-

cipated in an unprecedented  

experience: the shooting of the 

film Beloved, alongside a Holly-

wood cast and crew.  

Starring movie icon Raquel 

Welch, Beloved was the first 

Hollywood movie to be filmed in 

Cyprus.  

Four decades on, the Cypriot 

documentary Beloved Days 
nostalgically revisits Beloved, 

focussing on those involved in 

its making and the traumatic 

changes to their lives that they 

have endured.  

The two films will be screened 

on 22nd, 23rd, 24th and 28th 

March 2019 at the award-winning 

cinema  ArtHouse in Crouch End, 

north London.  

Beloved Days will be prece-

ded by 30. To book tickets, visit 

www.arthousecrouchend.co.uk 

E
nfield Council has been 

awarded nearly £493,000 

in a bid to support early 

interventions to turn children  

away from gangs and crime. 

The award from the Ministry 

of Housing, Communities and 

Local Government is a share      

of a £9.5 million Supporting 

Families Against Youth Crime 

(SFAYC) fund that will be divided 

amongst community-backed 

projects in 21 areas across  

England which are vulnerable 

to the devastating effects of 

knife crime and gang culture. 

The fund will help key-workers, 

community groups, teachers 

and other professionals working 

with children and young people 

at risk, to intervene early and 

help stop them from being 

drawn into gang crime and         

serious youth violence. 

Enfield will use its £492,691 

share to create a school-based 

initiative in four primary schools. 

By intervening in years 5 and 6, 

the Council and its partners       

will put measures in place to 

prevent any escalation into 

more serious violence and    

criminal activity that can often 

happen at the transition to       

secondary school.  

The model will deliver direct, 

specialist support to those       

children most at-risk of entering 

into serious youth crime.  

Intensive support will be           

offered including direct one to 

one mentoring for the individual 

children, group work activities 

and coordinated support for the 

families. Additional support will 

be available for parents, siblings, 

friends and the school commu-

nity. 

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Children’s Services, 

Cllr Achilleas Georgiou, said: 

“The additional funding will 

allow us to put an emphasis on 

early intervention programmes, 

helping us to tackle some of      

the complex challenges facing 

youths and families head-on       

at an early stage.  

“In addition, we will support 

schools, carers, volunteers and 

community groups to work          

together to help Enfield’s young 

people.” 

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Community Safety 

and Cohesion, Cllr Nneka        

Keazor added: “Over the past 

few years, London has seen a 

shocking rise in youth crime and 

in particular knife crime. It’s with 

huge regret that we have seen 

this in our beloved borough      

too. Enfield Council therefore          

welcomes the extra funding that 

will complement existing efforts. 

“As well as working closely 

with schools and young people, 

we really need the government 

to significantly increase invest-

ment in policing, so the residents 

of Enfield and other parts of the 

country have a service that is 

properly resourced.” 

Cllr Keazor recently wrote to 

the Home Secretary on the issue 

of policing, and the Council has 

been lobbying the government 

to provide extra money for poli-

cing amid concerns there are too 

few officers in the borough.  

Meanwhile, Enfield Council 

continues to fund 16 additional 

police officers on estates,          

despite its shrinking budget and 

investing over £1 million a year 

on CCTV to deter crime and 

provide invaluable evidence for 

police investigations. 

Funding awarded to help turn children away 
from gangs and crime Oxford Philharmonic Concert 

at the Hellenic Centre 
 

The Oxford Philharmonic Orchestra is delighted to present 
a concert on Saturday 6 April 2019, 7.15pm at the Hellenic 
Centre to celebrate its 25th Αnniversary. 

Join the Orchestra and their Music Director Marios Papado-
poulos for a special programme including:  

HALEVY (arr. WARD): Overture to La Reine de Chypre 
SKALKOTTAS: Greek Dances: Epirotikos; Arkadikos;       

Kleftikos 
CHRISTODOULOS GEORGIADES: Anima (Solo Piano and 

String Orchestra) 
MOZART: Symphony No.29 
Free entry, bookings on 02075639835 or press@hellenic-

centre.org 
The event is organised by the Hellenic Centre and sponsored 

by the A.G. Leventis Foundation.
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T
he European Parliament remains seriously concerned about Tur-
key’s poor track record in upholding human rights, the rule of 
law, media freedom and the fight against corruption, as well as 

its all-powerful presidential system. 
In a resolution adopted on Wednesday by 370 votes in favour, 109 

against with 143 abstentions, MEPs welcome Turkey’s decision, last 
year, to lift the state of emergency introduced after the failed coup at-
tempt in 2016. However, they regret that many of the powers granted 
to the President and executive following the coup attempt remain in 
place, and continue to limit freedom and basic human rights in the 
country. MEPs express great concern about the shrinking space for 
civil society in the country, as a large number of activists, journalists 
and human rights defenders are currently in jail. 

Taking into account the human rights situation and the new Turkish 
constitution, the European Parliament recommends that the current 
EU accession negotiations with Turkey be formally suspended.  

Parliament stands behind Turkish citizens  
Despite the serious situation, MEPs express their will to stand behind 

Turkish citizens, and keep the political and democratic dialogue open. 
EU funds must be made available - not via Ankara, but to Turkish civil 
society - for human rights defenders, students and journalists to pro-

mote and protect democratic values and principles.  
Modernising the EU-Turkey Customs Union 

MEPs believe that to keep Turkey economically anchored to the 
EU, the possibility to upgrade the 1995 EU-Turkey Customs Union to 
include, for example, agriculture and public procurement, must remain 
an option, but only if there are concrete improvements in the field of 
democracy, human rights, fundamental freedoms and the rule of law.  

Visa liberalisation 
Further, MEPs encourage Turkey to fulfil all 72 benchmarks for EU 

visa liberalisation, to benefit Turkish citizens, particularly students, ac-
ademics, business representatives and people with family ties in EU 
countries.  

Turkey’s role in the migration crisis 
Finally, regarding the war in Syria, the resolution recalls Turkey’s 

important role in responding to the migration crisis and the government’s 
efforts to grant refugees temporary protection. The EP takes the view 
that the country and its population have shown great hospitality by of-
fering shelter to more than 3.5 million Syrian refugees, but at the same 
time urges them to respect the non-refoulement principle. Member 
states, on the other hand, need to keep their promises regarding large-
scale resettlement.

Parliament wants to suspend EU 
accession negotiations with Turkey

EU FUNDS MUST BE MADE AVAILABLE TO SUPPORT TURKISH CIVIL SOCIETY

Five years on from the illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol by the Russian Federation, the European Union remains 
steadfast in its commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. 

The European Union reiterates that it does not recognise and continues to condemn 
this violation of international law. It remains a direct challenge to international security, 
with grave implications for the international legal order that protects the territorial in-
tegrity, unity and sovereignty of all States. The European Union remains committed 
to fully implementing its non-recognition policy, including through restrictive measures. 
The European Union calls again on UN Member States to consider similar non-rec-
ognition measures in line with the UN General Assembly Resolution 68/262. 

Russia's violations of international law have led to a dangerous increase in tensions 
at the Kerch Strait and the Sea of Azov. The unjustified use of force by Russia 
against Ukraine on 25 November 2018 is a reminder of the negative effects of the il-
legal annexation of the Crimean peninsula on regional stability. The EU reiterates its 
call on Russia to release the illegally captured Ukrainian crewmembers, vessels and 
equipment unconditionally and without further delay. Pending their release, Russia 
should respect their rights to legal representation and access by consular authorities, 
and to provide the injured crewmen with appropriate medical treatment.

Declaration by the High Representative Federica 
Mogherini on the Autonomous Republic of Crimea

EP ELECTIONS

The Council adopted on Tuesday 
rules aimed at preventing European po-
litical parties from misusing personal 
data in EP elections. 

The new rules take the form of 
amendments to the 2014 regulation 
governing the statute and funding of 
European political parties and founda-
tions. They will allow for financial sanc-
tions to be imposed on European polit-
ical parties and foundations that 
deliberately influence, or attempt to in-
fluence, the outcome of EP elections by taking advantage of 
breaches of data protection rules. 

A verification procedure will be put in place for determining 
whether a breach of the EU’s General Data Protection Reg-
ulation, established by a national supervisory authority, is 

linked to the political activities of a Eu-
ropean political party or foundation in 
the context of EP elections. It involves 
referring the matter to the committee of 
independent eminent persons estab-
lished under the 2014 regulation. 

The sanctions are imposed by the 
Authority for European Political Parties 
and Foundations after receiving an 
opinion from that committee. They 
would amount to 5% of the annual 
budget of the European party or foun-

dation concerned. In addition, the European party or founda-
tion subject to a sanction would not be able to receive funding 
from the EU budget the following year. 

The new rules will enter into force on the day of their pub-
lication.

EU adopts new rules to prevent misuse 
of personal data by European political parties

The Council adopted a series of 
legislative acts as part of its contin-
gency preparations for a "no-deal" 
Brexit scenario. 

The aim of these acts is to limit 
the most severe damage caused by 
a disorderly Brexit in specific sectors 
where it would create a major dis-
ruption for citizens and businesses. 
They come on top of other meas-
ures, such as on citizens' rights, 
adopted by member states as part 
of their preparations for a "no-deal" 
scenario. 

These measures are temporary 
in nature, limited in scope and 

adopted unilaterally by the EU. They are in no way intended to replicate the 
full benefits of EU membership or the terms of any transition period, as provided 
for in the withdrawal agreement. In some areas, they are conditional upon the 
UK's reciprocal action.  

Social security coordination  
The legislative acts adopted today include a regulation which is intended to 

safeguard, in case of "no deal", the social security rights of citizens of EU 
member states in the UK and UK nationals in the EU27 who have benefited 
from the right of free movement before the UK's withdrawal from the EU. 

 
It will apply to: 
= nationals of member states, stateless persons and refugees, to whom 

the legislation of one or more member states applies or has applied in the 
past or who are or have been in a situation involving the UK before Brexit, as 
well as their family members and survivors; 
= UK nationals, to whom the legislation of one or more member states 

applies or has applied before Brexit, as well as their family members and sur-
vivors. 

Erasmus+ and PEACE programmes  
The EU also wants to ensure that young people who are participating in the 

Erasmus+ programme can complete their studies and continue to receive the 
relevant funding or grants in the event of "no deal". The regulation on Erasmus+ 
adopted today covers both EU27 participants in the UK and UK participants in 
the EU27 at the time of the UK's withdrawal. 

Another regulation ensures the continued funding, until 2020, of the PEACE 
and INTERREG VA programmes between the border counties of Ireland and 
Northern Ireland.  

Fisheries  
In order to help mitigate the impact of "no-deal" Brexit on EU fisheries, a 

new regulation will allow EU fishermen and operators to receive compensation 
under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the temporary 
stop of their activities in the event of a sudden closure of UK waters to EU 
fishing vessels. 

Another regulation is aimed at ensuring that the EU can grant UK vessels 
access to EU waters until the end of 2019, under the condition of reciprocal 
action by the UK. It also includes a simplified authorisation procedure valid for 
both parties.  

Transport  
The EU has taken temporary measures to ensure basic air transport con-

nectivity and basic road freight and road passenger connectivity in the event 
of a "no-deal" Brexit. These measures require reciprocity from the UK side. 
Rules are also in place to make sure that flying between the EU and the UK 
remains safe. In addition, the EU has adapted its trans-European transport 
networks to ensure continuity for infrastructure investment. Amended legislation 
on ship inspection organisations will provide legal certainty for ship operators 
when the UK leaves the EU.  

Dual-use items  
The Council has also adopted an amendment to the regulation for the export 

of certain dual-use items to include the UK under the list of low-risk third coun-
tries covered by the EU general export authorisations. 

Dual-use items are materials, equipment and technology which can be used 
for both civilian and military purposes, including the proliferation and delivery 
of nuclear, chemical or biological weapons. Under EU law, their exports to 
third countries are controlled. EU general export authorisations allow for the 
export of these items to low-risk countries under certain conditions.

Brexit: Council adopts a series of contingency measures

Measures to mitigate the risk of possible, future, 
non-performing loans (NPLs) accumulating due to 
the recessions brought about by the 2008 financial 
crisis were approved by the Parliament, with 426 
votes to 151 and 22 abstentions. 

They will help strengthen the Banking Union, 
preserve financial stability as well as banks’ profit-
ability and encourage lending, which create jobs 
and growth across Europe. 

NPLs are loans that are either more than 90 days 
overdue, or are unlikely to be fully repaid. To com-
plement the existing rules relating to own-funds, 
Parliament voted to introduce common minimum 
loss coverage levels. 

Each bank will have to set an amount of money 
aside, to cover losses caused by future loans that 
could become non-performing. Coverage require-
ments for banks will, however, vary, depending on 
whether NPLs are secured by eligible credit pro-
tection i.e. collateral or unsecured. The kind of col-
lateral being used, such as real estate, will be also 
taken into account The new rules, which have al-
ready been informally agreed with Council, will only 
apply to NPLs taken out after the entry into force of 
the Regulation. 

Esther de Lange (EPP, NL), the co-rapporteur 
said: "I am proud that it took only 12 months for the 
proposal to be adopted as law. Now we have legally 
binding levels for new NPLs in all banks for the first 
time ever, alongside the bank-by-bank requirements 
set by the Single Supervisory Mechanism (SSM)." 

"We want to improve the overall health of the 
EU's banking sector and make our financial system 
more stable. We have to address this problem now 
and not leave it up to the next generation."

Non-performing loans: banks 
need to mitigate 

the risk of potential losses
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EUREKA! 

C
leopatra VII Philopator (69 – 10 or 12 August 

30 BC) was the last active ruler of the        

Ptolemaic Kingdom of Egypt. She was also 

a diplomat, naval commander, linguist and medical 

author. As a member of the Ptolemaic, she was           

a descendant of its founder Ptolemy I Soter, a          

Macedonian Greek general and companion of           

Alexander the Great.  

After the death of Cleopatra, Egypt became a 

province of the Roman Empire, marking the end of 

the Hellenistic that had lasted since the reign of         

Alexander (336–323 BC). Her native language 

was Greek and she was the first Ptolemaic ruler to 

learn the Egyptian language.  

 

YOUTH AND SUCCESSION 

In June of 323 BC, Alexander the Great died and 

his vast empire was divided among his generals. 

One of these generals was Ptolemy I Soter, a fellow 

Macedonian who would found the Ptolemaic          

Dynasty in ancient Egypt. The Ptolemaic line of       

Macedonian-Greek ethnicity would continue to rule 

Egypt until the death of Cleopatra VII in 30 BC when 

it was taken by Rome. Ptolemy I, Ptolemy II and 

Ptolemy III governed Egypt well but after them their 

successors ruled poorly until Cleopatra came to the 

throne. In fact, the difficulties she had to overcome 

were primarily the legacy of her predecessors. 

Cleopatra VII Philopator was born in 69 BC and 

ruled jointly with her father, Ptolemy XII Auletes. 

When she was 18-years-old, her father died, leaving 

her the throne. Because Egyptian tradition held         

that a woman needed a male consort to reign,           

her twelve-year-old brother, Ptolemy XIII, was             

ceremonially married to her. Cleopatra soon 

dropped his name from all official documents            

however, and ruled alone. 

The Ptolemies, insisting on Macedonian-Greek 

superiority, had ruled in Egypt for centuries without 

ever learning the Egyptian language or embracing 

the customs. Cleopatra, however, was fluent in 

Egyptian, eloquent in her native Greek, and              

proficient in other languages as well. Because of 

this, she was able to communicate easily with           

diplomats from other countries without the need of 

a translator and, shortly after assuming the throne, 

without bothering to hear the counsel of her advisors 

on matters of state.  

Her habit of making decisions and acting on them 

without the counsel of the members of her court 

upset some of the high-ranking officials. One          

example of this was when Roman mercenary          

lieutenants employed by the Ptolemaic crown        

murdered the sons of the Roman governor 

of Syria to prevent them from requesting her assis-

tance. She immediately arrested the lieutenants        

responsible and turned them over to the aggrieved 

father for punishment. 

In spite of her many achievements, her court      

was not pleased with her independent attitude. In 

48 BCE her chief advisor, Pothinus, along with 

another, Theodotus of Chios, and the General    

Achillas, overthrew her and placed Ptolemy XIII on 

the throne, believing him to be easier to control than 

his sister. Cleopatra and her half-sister, Arsinoe, fled 

to Thebaid for safety. 

 

POMPEY AND CAESAR 

At about this same time the Roman general and 

politician, Pompey the Great, was defeated by        

 Julius Caesar at the Battle of Pharsalus. Pompey 

was the state-appointed guardian over the younger 

Ptolemy children and, on his campaigns, had spent 

considerable time in Egypt. Believing friends would 

welcome him, Pompey fled from Pharsalus to Egypt 

but, instead of finding sanctuary, was murdered 

under the gaze of Ptolemy XIII as he came on shore 

at Alexandria. 

Caesar’s army was numerically inferior to         

Pompey’s and it was believed that Caesar’s          

stunning victory meant that the gods favoured him 

over Pompey. Further, it seemed to make more 

sense to Ptolemy XIII’s advisor Pothinus to align the 

young king with the future of Rome rather than the 

past. 

Upon arriving in Egypt with his legions, in pursuit 

of Pompey, Caesar was allegedly outraged that 

Pompey had been killed, declared martial law, and 

set himself up in the royal palace. Ptolemy XIII fled 

to Pelusium with his court. Caesar, however, was 

not about to let the young ruler slip away to foment 

trouble and had him brought back to Alexandria. 

Cleopatra was still in exile and knew there was   

no way she could simply walk into the palace.         

Recognising in Caesar her chance to regain power, 

she is said to have had herself rolled in a rug,            

ostensibly a gift for the Roman general, and carried 

through the enemy lines.  

The pair’s need of one another was mutual.        

Cleopatra required the might of Caesar’s armies to 

install her as ruler of Egypt, while Caesar was in 

need of Cleopatra’s vast wealth. She is believed to 

have been the world’s richest woman at the time 

and able to finance Caesar’s return to power in 

Rome. 

 

CLEOPATRA AND CAESAR 

Ptolemy XIII turned to his general Achillas for   

support and war broke out in Alexandria between 

Caesar’s legions and the Egyptian army. Caesar 

and Cleopatra were besieged in the royal palace for 

six months until Roman reinforcements were able 

to arrive and break the Egyptian lines. It is at this       

time, according to some historians, that the great        

library at Alexandria was accidentally burned, 

though this claim has been challenged. 

Before the Roman victory over Ptolemy XIII,         

however, Cleopatra’s half-sister, Arsinoe, who had 

returned with her, fled the palace for Achillas’ camp 

and had herself proclaimed queen in Cleopatra’s 

place. Ptolemy XIII drowned in the Nile attempting 

to escape after the battle and the other leaders of 

the coup against Cleopatra were killed in battle or 

shortly afterwards. Arsinoe was captured and sent 

to Rome in defeat but was spared her life by Caesar 

who exiled her to live in the Temple of Artemis at 

Ephesus where she would remain until 41 BC when, 

at Cleopatra’s urging, Mark Antony had her                 

executed. 

Cleopatra travelled through Egypt with Caesar in 

great style and was hailed by her subjects as         

Pharaoh. She gave birth to a son, Ptolemy Caesar 

(known as Caesarion) in June of 47 BC and             

proclaimed him her heir. Caesar himself was 

content with Cleopatra ruling Egypt as the two of 

them found in each other the same kind of              

stratagem and intelligence, bonding them together 

with a mutual respect. 

In 46 BCE, Caesar returned to Rome and, shortly 

after, brought Cleopatra, their son, and her entire 

entourage to live there. He openly acknowledged 

Caesarion as his son (though not his heir) and    

Cleopatra as his consort. As Caesar was already 

married to Calpurnia at this time, and the Roman 

laws against bigamy were strictly adhered to, many 

of the members of the Senate, as well as the public, 

were upset by Caesar’s actions.  

 

CLEOPATRA AND MARK ANTONY 

When Caesar was assassinated in 44 BC,         

Cleopatra fled Rome with Caesarion and returned 

to Alexandria. Caesar’s right-hand man, Mark          

Antony, joined with his grandnephew Octavian and 

friend Lepidus to pursue and defeat the conspirators 

who had murdered Caesar. After the Battle of          

Phillipi, at which the forces of Antony and Octavian 

defeated those of Brutus and Cassius, Antony 

emerged as ruler of the eastern provinces, including 

Egypt, while Octavian held the west. 

In 41 BC, Cleopatra was summoned to appear 

before Antony in Tarsus to answer charges she had 

given aid to Brutus and Cassius. Cleopatra delayed 

in coming and then delayed further in complying 

with Antony’s summons, making it clear that, as 

Queen of Egypt, she would come in her own time 

when she saw fit. Egypt was, at this time, teetering 

on the edge of economic chaos but, even so,        

Cleopatra made sure to present herself as a true 

sovereign, appearing in luxury on her barge, 

dressed as Aphrodite. 

Mark Antony and Cleopatra instantly became       

lovers and would remain so for the next ten years. 

She would bear him three children and he consi-

dered her his wife, even though he was married, 

first, to Fulvia and then to Octavia, the sister of          

Octavian. He eventually divorced Octavia to marry 

Cleopatra legally. 

 

ROMAN CIVIL WAR 

During these years, Antony’s relationship with   

Octavian would steadily disintegrate. Octavian was 

outraged by Antony's behaviour and, especially, the 

disrespect shown to his sister as well as to himself.  

Octavian did not appreciate any of Antony's 

breaches of policy, courtesy, or propriety and their 

personal and professional relationship degenerated 

further to the point where civil war broke out. After a 

number of engagements, which almost routinely       

favoured Octavian, Cleopatra’s and Antony’s forces 

were defeated by Octavian’s at the Battle of Actium 

off the west coast of Greece in 31 BC. 

Although they had suffered a decisive defeat,           

it was nearly a year before Octavian reached         

Alexandria and again defeated Antony. In the        

aftermath of the battle, Cleopatra took refuge in the 

mausoleum she had commissioned for herself.        

Antony, informed that Cleopatra was dead, stabbed 

himself with his sword. Before he died, another   

messenger arrived, saying Cleopatra still lived.        

Antony had himself carried to Cleopatra’s retreat, 

where he died after bidding her to make her peace 

with Octavian. When the triumphant Roman arrived, 

she attempted to seduce him, but he resisted         

her charms. Rather than fall under Octavian’s        

domination, Cleopatra committed suicide on August 

12, 30 BC, possibly by means of an asp, a poison-

ous Egyptian serpent and symbol of divine royalty. 

Octavian annexed Egypt into the Roman Empire, 

and used Cleopatra’s treasure to pay off his        

veterans. In 27 BC, Octavian became Augustus, the 

first and arguably most successful of all Roman       

emperors. He ruled a peaceful, prosperous, and       

expanding Roman Empire until his death in 14 AD 

at the age of 75. 

Her sons by Caesar and Antony, Caesarion 

(Ptolemy XV) and Antyllus were put to death by      

Octavian. Her other children, Alexander Helos, 

Cleopatra Serene, and Ptolemy Philadelphus were 

younger and allowed to live. They were sent to 

Rome with Octavian's sister Octavia the Younger, a 

former wife of their father, as their guardian.  

Like with the rest of the Mediterranean - described 

once as a Roman lake - Egypt submitted to Roman 

rule and the power of the Ptolemys finally ended.  

Cleopatra has continued to cast that same spell 

throughout the centuries since her death and        

remains the most famous queen of ancient Egypt. 

Film, books, television, and plays have been        

produced about her life and she is depicted in works 

of art in every century up to the present day.  

Cleopatra was only 39 years old when she died 

and had ruled for 22 of those years. In an age when 

women rarely or never asserted political control over 

men, she managed to maintain Egypt in a state of 

independence for as long as she held the throne 

and never forgot what was due to her people. In 

keeping with the ancient traditions of the land, she 

tried to maintain the concept of ma'at - balance and 

harmony - as well as she could under the circum-

stances of the time. Though she was Macedonian-

Greek, not Egyptian, she has come to symbolize 

ancient Egypt in the popular imagination more than 

any other Egyptian monarch. 
 

Source: Joshua Mark, Arienne King,  
www.ancient.eu, www.history.com and wikipedia 

 
Images: Marlbe bust of Cleopatra VI.  

Altes Museum Berlin 

Cleopatra - the last 
Queen of Egypt

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The White Crow 
 

I first saw Ralph Fiennes’  

ambitious film about the early 

years in the life of Rudolf        

Nureyev at last October’s BFI        

London Film Festival and still 

on a recent second viewing I 

found the film uneven with a 

dull middle section despite        

rumours that Fiennes has           

re-edited the film since the    

Festival.  

The story inspired by Julie 

Kavanaugh’s book “Rudolf      

Nureyev: The Life” is adapted 

by David Hare and begins in 

1961 when the Kirov Ballet 

Company is invited to perform 

in Paris before a trip to London. 

Rudolf (Oleg Ivenko) is one of 

the dancers but the KGB, which 

controls the whole company, 

finds his free thinking attitude 

and rebellious nature too pro-

vocative and challenging and 

decides to hold back his excep-

tional talents. “Did you dance      

tonight?” asks a French colleague. 

“If I danced you would have 

known” replies a proud, over 

confident Nureyev.  

The scenes in France are      

divided between Rudolf’s child-

hood years when he was grow-

ing up in poverty as well as 

during the early years when he 

was training at a ballet school 

in Ufa. The pacing is rather slow 

and the variable acting often 

brings to mind European mini-

series despite Oleg Ivenko’s 

strong presence as the iconic 

dancer. However, almost mira-

culously the film changes gear 

and is worth seeing just for the 

nail biting climactic sequence at 

the Le Bourget airport alone! 

 

Five Feet Apart 
 

Justin Baldoni’s deeply moving 

film boasts strong performances 

especially from Haley Lu Rich-

ardson as Ella Grant, a 17-year-

old, who unlike most teenagers 

spends most of her time in   

hospital as a Cystic Fibrosis   

patient. Ella is a positive force 

of nature despite her condition 

and soon begins to form a 

strong bond with fellow patient 

Will Newman (Cole Sprouse)… 

It is a touching love story well 

researched and scripted in       

detail focusing on this dreadful 

disease. The two protagonists 

must resist the desire of kissing 

or even touching each other, 

which reminds the two gay    

prisoners’ predicament in BENT.   

An illuminating film that 

needs to be seen and deserves 

to be a huge success! 

 

Sorry Angel 

The action of Christophe 

Honore’s honourable film takes 

place in Paris, 1993 and follows 

the story of Jacques (Pierre   

Deladonchamps), a single father 

in his thirties, who meets Arthur 

(Vincent Lacoste), a younger man 

while on a work trip in Brittany… 

A mature film about gay rela-

tionships at a time when an   

epidemic danger was lurking 

round the corner. Its strength is 

that it avoids sentimentality while 

its weakness is that it takes a 

lot of time to unfold.  

 

The Fight 
 

Jessica Hynes impresses not 

just as leading lady but also as 

first time writer/director. She 

plays Tina, a loving mother and 

daughter challenged to exorcise 

some demons from her past, 

when her own daughter begins 

to get bullied at school. Things 

get even worse when her mother 

Gene (Anita Dobson) threatens 

to leave her father Frank (Chris-

topher Fairbank)… 

It is an assured film, sensitively 

directed with fully fleshed, and 

complex characters. The acting 

is strong not only by Hynes but 

also by rising star Liv Hill, fresh 

from JELLYFISH as the girl 

who unashamedly bullies Tina’s 

daughter.  
 

Under The  

Silver Lake 

This intriguing film made by 

the IT FOLLOWS director 

David Robert Mitchell follows 

the story of Sam (Andrea Gar-

field), a 33-year-old man living 

a frustrated and solitary exis-

tence in Los Angeles. But his 

life takes an unexpected turn 

when he meets Sarah (Riley 

Keough) a mysterious woman 

swimming in his apartment com-

plex’s pool… 

The first half of the film is      

enjoyable and suitably enigmatic 

particularly when Sam begins a 

search in order to find the truth 

behind Sarah’s disappearance 

but after 2 hours and 17 minutes 

the effect loses its momentum 

despite Garfield’s committed 

performance. It purposely brings 

to mind Hitchcock and Lynch’s 

MULHOLLAND DRIVE but over-

all it lacks their sophistication 

and wit. 

 

Cradle Of  

Champions 

This excellent documentary 

follows three aspiring young 

athletes preparing to compete for 

the amateur Boxing tournament 

Golden Gloves. “It is a stepping 

stone for Olympic dreams” says 

Tisa, a 24 year-old a single 

mother and teacher but most      

importantly a positive role model 

for her community in the Bronx.  

James is one of 24 grand-     

children living with their grand-

mother and hopes to be the first 

to help his family out of poverty 

while Titus is a loving brother 

and a dedicated athlete. You 

don’t have a lover of  boxing to 

enjoy this remarkable film! 
 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

MINDING THE GAP: Bing 

Liu uses 12 years of footage in 

order to explore his friendship 

with two fellow skateboarders 

when they were younger as well 

as face up to challenging events 

that subsequently had a major 

effect on their lives. It is a com-

pelling documentary worthy of 

its Academy Award nomination!  

A TRIP TO THE MOON: This 

likable film from Argentinean first 

time director Joaquin Cambre   

follows the story of Tomas, a 

teenage boy struggling to escape 

from reality and from his         

exams by dreaming of flying to 

the moon. It combines teenage      

anxiety with fantasy and although 

the film’s heart is in the right place 

it is not entirely satisfying. 

WHAT MEN WANT: Taraji P. 

Henson plays Ali Davis, a success-

ful sports agent, who like Mel 

Gibson in WHAT WOMEN WANT, 

is able to hear the thoughts         

of the opposite sex. It is a fun pre- 

mise and there is no doubt that       

Henson is an accomplished 

performer but sometimes it is 

difficult to tell from the loud      

shenanigans that surround her! 

DIANA ROSS- HER LIFE, 

LOVE AND LEGACY: CinEvents 

is screening Diana Ross’ remark-

able 1983 Central Park concert 

in order to celebrate her 75th 

birthday. Millions from all over 

the world turned up to see their 

beloved star who despite the  

torrential rain valiantly performed 

and defied nature like a           

goddess. Unmissable!

C
lassic American diners are 

typically a combination of 

red leather and chrome 

with a retro jukebox strategically 

placed. Put a dime in the slot and 

you have the perfect setting for 

waffles with lashings of cream. 

Waitress (Adelphi Theatre) 

Jenna (Katharine McPhee), a 

mean pie cook, has no such luck. 

Despite being pregnant her   phy-

sically abusive and coercive hus-

band is making her life hell. 

Fortunately she finds solace and 

sisterhood in the other waitresses, 

saucy Becky (Marisha Wallace) 

and dopey Dawn (Laura Baldwin). 

These sisters are really doing it   

for themselves and their conver-

sations about sex are a hoot, a 

kind of reclaiming of smutty chat 

for the #MeToo movement.  

The show, created by an all 

women team, is a blast and you 

can’t help but warm to the          

characters and their topsy-turvy 

situations. The score by Sara      

Bareilles is apple pie and cream 

with hot dog and mustard thrown 

in, swinging between songs that 

rock to more plaintive ballads, the 

stand out number being the duet, 

You Matter to Me, sung with       

passionate anxiety by Jenna and          

her hesitant married lover Dr       

Pomatter (David Hunter). There   

is also a wonderfully cathartic        

feeling when McPhee gives it her 

all with a solo that captures the 

gamut of emotions she has been 

experiencing caught between the 

devil and a diamond.  

Director Diane Paulus gives 

the show lashings of pizazz to  

deflect and entertain and although 

it does get a tad too syrupy in 

parts the female trio offer up         

terrific performances. There is 

also solid support from the fellas 

with Jack McBrayer, Laura’s man, 

reminding me of a very nutty Jerry 

Lewis in The Nutty Professor 
(1963 film) and Shaun Prender-

gast as a particularly tetchy fairy 

godfather. So dust off the flour 

and let the allure of the sugar and 

butter lead you to The Strand        

for a show that serves up the          

feel-good factor.  

Meanwhile Halepa Stoctou is 
intrigued and moved... 

There is no doubt Balletboyz 

are at the cutting edge of UK con-

temporary dance and Them/Us 

(Sadler’s Wells) was like Modern 

Art on stage. The dancers were 

amazing, their strength, balance, 

agility and ability to remember 

such intricate and repetitive moves 

for 80 minutes was laudable. The 

music and choreography in the 

first half became monotonous but 

the use of the “cube” was original 

and very well executed. The sec-

ond half, with costume and music 

change was more enjoyable and 

the choreography allowed the 

dancers to display their talents to 

the full. It was all very intriguing 

and open to lots of interpretation. 

Just like many art installations. 

The overriding feeling was one of 

extraordinary dance skill and a 

very surreal production.  

You may know Gilbert and Sul-

livan’s The Pirates of Penzance 

(Wilton’s Music Hall) from the 

Major-General’s song who boasts 

about his cleverness and all-       

encompassing knowledge, his 

bombastic lyrics boosted by the 

chorus’s echo. This all-male troupe 

delivered a production of camp 

panache. There is a lightness and 

gaiety that befits the tone and all 

the actors demonstrate amazing 

physical and vocal skills. There is 

a lot of macho exertion demanded 

from the male roles, whilst the        

female impersonators strut their 

stuff with just the right amount of 

self-mocking faux gracefulness. 

The knowing vocal ranges, from 

butch to fawning maiden, are a 

joy, and the female costumes are 

minimal enough to flag up the      

notions of femininity the play        

demands rather than lay claims to 

any detailed accuracy. Of special 

merit was Ruth, the spinsterish 

maid portrayed by Alan Richard-

son, who is hilarious in his por-

trayal the character’s changing 

fortunes and desperate opport-

unism.  Tom Bales, as the damsel 

Mabel, is deliciously mock-coy 

and with a magnificent falsetto, 

David McKechnie’s Major-Gen-

eral was the very model of the 

trumpet-blowing the role sends 

up. Full marks to director Sasha 

Regan. Hoorah! 

Finally Reina Praxiou is     
astonished... 

Yamato (Peacock Theatre) 

are a Japanese drumming troupe 

but there is so much more to 

them than that. During an imagi-

native first half of Passion they 

made the venue feel more like a 

temple as the drumming blended 

beautifully with woodwind and 

chanting. Part two was far more 

“street” as they changed from 

ethereal coloured costumes into 

jeans and ‘bovver’ boots. Suddenly 

we were transformed into a part 

of Japanese culture unrecognis-

able to many in the West as they 

erupted into an explosion of       

phenomenal rhythms that had  

the audience astonished by their 

strength and endurance. It is an 

amazing sight and sound and 

they also throw in self-depreca-

ting humour. Ever tried doing       

sit-ups while banging a drum? 

They do. They also draw the        

audience in which is inevitable 

with such an infectious and talented 

group. The standing ovation was 

more than justified…go! 

 

Waitress - 020 7087 7753 

Balletboyz - on tour  

The Pirates of Penzance – 

run complete 

Yamato – 020 7863 8222

Theatre Reviews 

The pie  

sisterhood 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

10 weeks until CyWineFest’19
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Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

As most readers now know the fabulous Peggy Zina is 

headlining our 2019 event! It has been a while since London has 

welcomed Peggy Zina to our shores and the CYWineFest team 

has been receiving an overwhelming response from the public 

since her announcement, , and the only place to see her live in 

the UK is at this year’s CyWineFest! 

 

Peggy Zina will be singing all her top hits such as Eimai Kala, 

Ego Ta Spao, Ti Th’Akouso Akoma, Ena and many more, so act 

quickly to ensure you’ll see this undeniably talented performer in 

action as seated tickets for the main show are selling fast!  

 

Getting there 

Please remember to leave plenty of time for your journey to 

avoid any disruptions to your travels, and factor in queuing time 

at the box office if you haven’t bought your tickets in advance! 

The place to be at on the 1st and 2nd June: 

 

Lee Valley Athletics Centre, 

61 Meridian Way, 

London  

N9 0AR 

 

With approximately 100 stands expected to be exhibiting at the 

event, they’ll be plenty to see and do, and of course lots of food 

and FREE UNLIMITED wine tasting. 

 

Doors open at 11:30 and close at 00:30 on Saturday 1st  

and 11:00 till 23:30 Sunday 2nd June.  

 

There are over 1,000 free car parking spaces, thus finding a 

parking spot won’t be a worry. If you fancy taking advantage of 

our wine tasting and having a few, and we recommend that you 

do as our fantastic selection of Cypriot wine won’t disappoint, 

please make sure that there is a designated driver on hand. If 

not, there’s also public transport links with both Angel Road and 

Ponders End stations in walking distance to Lee Valley from 

Tottenham Hale to Ponders End (5 mins) and Liverpool Street to 

Ponders End station in less than 20 mins.. Alternatively, the W8 

bus route starting at Chase Farm via Enfield Town terminates 

directly opposite the venue.  

 

Main show - seated tickets are just £25.00 plus booking fee 

including entry to the event at any time!  

 

Designated seating area opens: 5:15pm on Saturday and 

4:15pm on Sunday. 

 

Peggy Zina will be headlining on both on Saturday 1st and 

Sunday 2nd June 2019. Seated tickets within the designated 

seating area ensures you’ll have a great view of the stage and be 

at the heart of the atmosphere, and when the mood takes you to 

get out of your seat and show off your dance moves, for the first 

time, the seating area includes a dedicated dancefloor space.. 

So it’s the best of both worlds! 

 

General Event Entry* 

Entry Only – Adults 18+ - £10.00  

Entry Only – Ages 11 – 17 years - £6.00  

Entry Only – Concessions** - £6.00  

Entry Only – Children up to the age of 10 – FREE 

 

Don’t forget to check out the group ticket options where 

you’ll find great savings! 

 

*Booking fee applies for online tickets 

**People with Disabilities & Carers: Please present valid ID & 

Proof of disability on entry at the box office.  

Senior Citizens: Government ID required - Please present your 

ID on entry at the box office 

 

PLEASE NOTE ALL TICKETS ARE NON-REFUNDABLE  

 

With just a little over 10 weeks away! Ensure you keep up to date 

and remember to watch this weekly space for further information 

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

check out the happenings of this year’s festival on our social 

media platforms. Should you have any queries or would like to 

book your tickets over the phone, please call: 07904 537 181 

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181



Frozen the musical coming to       

London’s West End 

The hit Broadway production of Frozen is coming to London’s 

West End! The show, an adaptation of the 2013 Disney animated 

film, will make its debut at the newly refurbished Theatre Royal 

Drury Lane in 2020. 

Writers who penned the film are behind the musical, including 

Jennifer Lee, Robert Lopez and Kristen Anderson-Lopez. A number 

of new songs have been specially written for the show and feature 

alongside popular hits from the film - including Let It Go, Do You 
Want To Build A Snowman and For The First Time In Forever. 

Frozen tells the story of sisters Anna and Elsa, whose kingdom 

is stuck in an endless winter because of Elsa's magical ability to 

turn things to ice and snow. 

The film became the highest-grossing animated film of all time 

and won two Academy Awards. 

Performances and casting for the West End production are yet 

to be announced, but advanced bookings are being taken. 

Jennifer Lee, who wrote the book for the musical, said: “We are 
so humbled by the continued support for Frozen - at its heart is the 
joyous story about love and sisterhood. We're very excited to share 
what we have created on stage with London and to see it come to 
life in that gorgeous theatre.” 

I saw the show when it had just opened on Broadway last March 

and it’s definitely a must see! 
 

Greek singer Paola last  

week cancelled her remaining 

performances alongside Notis 

Sfakianakis at Athens’ Gazi 
nightclub, noting she could no 

longer put up with Notis’ antics 

and bad attitude. 

According to reports, Paola 

was “partying” in her dressing 

room with some friends which 

made Notis furious as he was 

trying to get some rest following 

his performance.  

Paola is said to have told 

Notis he was more than           

welcome to join them and have 

a drink, but the singer, who is 

known for his public outbursts, 

refused the invitation and            

instead voiced his frustration. 

The two then exchanged 

some heated words ending with 

Paola telling Notis she could no 

longer work with him.

Paola pulls out of club  
performances with Sfakianakis
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Andrea Georgiou 

Rest in Peace  

Mike Thalassitis 
 

Like so many others, I was 

deeply saddened and shocked  

to hear the tragic news that      

Love Island star Mike Thalassitis 

had died aged just 26. 

His untimely death has sparked 

an outburst of tributes with many 

people having called on reality 

TV shows to offer more support 

to their contestants. 

From the outside, it looked like 

Mike had everything to live for. 

He had enjoyed a professional 

football career, had gained fame 

and success following appear-

ances on Celebs Go Dating and 

Love Island, and he was set to 

open a restaurant this spring. But 

the sad truth, which is only now 

emerging, is that Mike was battling 

depression. It is reported he had 

heavy debts, he was grieving the 

death of his best friend who 

passed away at Christmas, and 

only a few days ago he lost his 

beloved Yiayia, whom he had      

recently moved in with as her carer. 

It’s a wake-up call for us all…

What are we choosing to watch 

on TV? People having five minutes 

of fame and then having to deal 

with the pressures that come with 

it. Pressures that often lead to  

depression – an illness that will 

not go away overnight.  

So please, “be kind, for every-
one you meet is fighting a battle 
you know nothing about.” 

If you suspect someone is   

struggling, encourage them to 

seek help. Asking for help is not 

a sign of weakness; it’s often the 

right thing to do. 

My thoughts and prayers are 

with Mike’s family and friends 

during this extremely difficult time.  
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A
s we live in a day and age 

of social media and with 

the focus being on keep-

ing up with all the latest looks, it 

can make people feel like the 

pressure is on to look flawless. 

Whatever perfection actually is or 

thought to be, will vary from one 

person’s perception to another. 

Some people seem to aim for 

perfect eyebrows, eyes, lips, but 

that perfection can often detract 

from actually looking natural. Instead 

of enchancing the features you have 

in order to look unique, people 

can often look like something com-

ing off a conveyer belt, a manufac-

tured shelf item. A perfect example 

of this is the fashion trend of eye-

brows where people can purchase 

stencils to give a precise shape 

by pencil, shading and powdering 

in, not allowing any brush strokes 

of upward and outward strokes. 

Even some men go for this shap-

ing by shaving, cutting or plucking 

to perfect precision which takes 

away the natural look. In the origi-

nal hairdressing, barbering and 

beauty trade, eyebrows are not 

meant to be scissor cut, freehand 

and they are not meant to be 

plucked from the top of the brow. 

It should be done like that of a 

professional barber or hairdresser 

with correct technique used. 

So let's look at amazing even-

ing or special occasion glamour 

make up with a natural zest. 

Start by good skin preparation 

to create the perfect clean, smooth 

base as canvas for all the artistry. 

Cleanse the skin thoroughly by 

exfoliating to remove dead skin 

cells. The skin will look fresh and 

radiant. You can add some sugar 

granules to your usual cleanser, 

massaging and working small  

circular movements with your     

fingertips in upward movements 

towards the centre of the face and 

then wash off. For some extra 

pamper to plump and hydrate the 

skin, try the Cetuem exfoliating 

Gel Mask which can be found at 

www.cetuem.com. Follow with a 

toner and moisturiser. Allow the 

moisturiser to absorb and settle 

in for 5-10 minutes or so before 

applying any make-up. 

Step 1 – Apply any colour      

correctors in areas that require it 

using a brush. For example, any 

red areas on the skin can be      

corrected by using a green colour 

corrector cream and purple and 

blue areas, like those under eye 

circles, are covered with a yellow 

concealer to neutralise. Next apply 

your foundation which should be 

a close match to your skin tone. 

Apply over the colour correction 

colours and to any uneven skin 

tone pigmented areas. There is 

no need to cover the entire face; 

sometimes the forehead, nose or 

cheek may not require it. Apply 

with a cosmetic sponge and dab 

and roll gently to avoid wiping 

away colour correctors. A great 

range of brushes and sponges 

are those of Royal Cosmetics 

www.royalcosmetics.co.uk  - 

the dome egg shaped sponge is 

latex free, perfect for blending 

and can be used wet or dry to 

adapt to your foundation type. For 

colour correction, a good kit to try 

is Maybeline Master Camp colour 

correcting kit. 

Step 2 - Apply loose mineral 

matt powder to set and hold the 

foundation and correctors in place. 

Try Sheercover www.sheer-

cover.co.uk or Bare Minerals  

www.bareminerals.co.uk Use a 

large powder brush and work in 

small, light, circular movements. 

Step 3 - Define and shape eye-

brows but make them look natu-

ral. Draw strokes upwards and 

outwards with a fine liner brush. 

Wunderbrow is great as it is        

waterproof and holds out through 

hot clammy weather situations. It 

can be purchased at your Boots 

store or at www.wunder.co.uk 

Do not do block colour!  

Another option is to apply a       

little eyebrow wax and powder or 

pencil. Avon make it easy with 

their Glimmerstick for eyebrows. 

It combines colour and wax in one 

which also gives that 3D effect. 

Use a colour to match your hair 

and skin tone. 

Step 4 - Apply liquid eyeliner 

for evening or glamour make up. 

This is where definition is required. 

Hold the skin around the temple 

and upper brow area up before 

drawing a line upwards and out-

wards. Start with a thin line at the 

inner corner, gradually getting 

thicker at the outer corner for a 

modern Cleopatra. Good liquid 

eyeliners are Givenchy, Maybel-

line and Rimmel. 

Step 5 – Keep eyeshadow 

simple with 2-3 colours max. Use 

a rounded pro pointed eyeshadow 

brush and apply a light colour on 

centre of eyelid and to top outer 

corner near brow. Use a warmer 

complementing shade above the 

outer crease line and a darker 

colour on outer corner into socket 

line, like a V, turned sideways. 

This should work on eye line and 

then into a natural looking crease 

on eyelid. Use an angle tip firm 

eye make up brush for your V line 

crease work. Use charcoal grey 

or brown for a smokey eye look 

or another colour for a hazy match 

to your choice in clothing or colours 

you like. Great eyeshadows to try 

if you don't want frosted colours 

are Lick and Lash Beauty  

www.lickandlashbeauty.co.uk; 

their range in matt colours are 

phenomenal and with great hold-

ing power.  

Step 6 - Apply a lip liner and 

work a lip shape to balance natu-

ral lip line. Lean slightly on inner 

or outer natural line of lips to 

create a desired lip shape. This 

will also hold lipstick in. Fill in with 

a lip colour of your choice that works 

with your eyeshadow. If you wear 

pink eyeshadows, avoid red lip 

colour; pink or plum would work 

better. If you chose grey or browns 

for eyeshadow, bold reds or wines 

will complement. Some nice colours 

to try are Cetuem Pink Camelia or 

Perfect Plum. Using a highlighter 

lipstick or even cream eyeshadow, 

apply to centre of lips to create a 

seductive pout. Add a little gloss 

to emphasise. 

Step 7 – Finally, blushers can 

be a little dated. Instead, use a 

multi colour bronzer or multi tone 

corrector pearl or powder compact. 

With a large powder brush, add a 

hint of tint over prominent areas 

that would hit the sun, i.e. nose, 

cheeks, forehead and chin. Using 

the same brush, very lightly dust 

over the face to add a hint of 

warmth. Take a look at Guerlain 

which can be purchased at      

Selfridges, although a little pricey. 

Royal shimmer bricks work equally 

as good and can be bought at 

many outlets.  

You can always dab a little 

highlighting colour as mentioned 

before to any areas you want to 

highlight and emphasise. This will 

automatically contour the other 

areas, keeping on trend.  

Unique, natural looking glamour 

is far more beautiful than looking 

like a manufactured doll!  

Be-You-Tiful ! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

All out glamour

 
   

Xclusive! Katerina Neocleous

The one and only Arnold Schwarzenegger is revisiting arguably his most iconic role, as the                        

T-800 Terminator in the sixth instalment of the movie franchise! The film's executive producer, none other 

than original Terminator director James Cameron, has revealed that the latest edition will be titled             

“Terminator: Dark Fate” and that Arnie’s presence in the film was a non-negotiable term, if he was to 

be involved in the film in any capacity: “I said I can't be involved in this film at all if Arnold's not in it, so that 

was a ground rule.” 

Adding to the dream team is Linda Hamilton, donning her Sarah Connor biker boots for another           

fight against the robots! Cameron describes this latest instalment as “female-centric”, and believes fans 

“want to see the real Sarah Connor and what time and dealing with this tragic future has done to her”.            

I couldn’t agree more! Can you tell I’m a little excited?  

Directed by Deadpool filmmaker Tim Miller, it will also star “Black Mirror” and “Blade Runner 2049”       

actress Mackenzie Davis, who's playing a soldier-assassin from the future, and “Scream Queens” actor 

Diego Boneta in an important human role. 

Terminator: Dark Fate is expected to be released in cinemas on October 31 in the UK and                          

November 1 in the US. 
 

************************ 
 

Fresh from her recent Oscar win, Lady Gaga is all go, with no time for respite, as the global superstar 

confirms her sixth studio album is on the way! Simultaneously combating paparazzi rumours that she is 

pregnant, while also exciting her little monsters that new material is imminent, she teased on twitter “Ru-

mours I’m pregnant? Yeah I’m pregnant with #LG6”. A pretty smart way to start her marketing promo!  

Since the news was officially confirmed, speculation has been rife as to who Gaga will be working with 

on her new collection of songs and if any possible collaborations are in the works - at the moment 

the money seems to be on a Gaga - Rihanna collab!  

The new album, marking 10 years as a successful artist in the music industry, will 

follow her previous solo effort “Joanne” (2016) and the “Star Is Born” soundtrack – which won her a 

Grammy, as well as a Golden Globe, BAFTA and, of course that Oscar, respectively.  

 

That’s all for now. Until next time… x Mwah



Barnet had to set-

tle for another draw 

this weekend after 

their clash with   

Hartlepool United 

finished goalless. 

The first chance of 

the game fell to the 

Pools inside the first 

minute when Josh 

Hawkes struck from 

outsde the box fol-

lowing a lovely piece 

of footwork, but his 

effort flew over the bar. 

The Bees should have taken the lead on 15 minutes when Dave Tarpey’s corner from the left 

found Dan Sweeney who headed wide of the post. 

Both  sides came away from The Hive London with a point under their belt.

Michael Yiakoumi

Saturday 23rd  March 2019 

Vanarama National League 

Salford v Barnet 

3.00pm The Peninsula Stadium, 

Moor Lane, Salford , Greater 

Manchester, M7 3PZ 

Bostik Premier 

Haringey Borough v Enfield Town 

3.00pm Haringey Borough, 

CVS VAN HIRE STADIUM, 

(COLES PARK) White Hart Lane, 

London N17 7PJ 

Herts Senior Premier 

New Salamis v Belstone  

3.00pm Enfield Town Football 

Club, The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, Enfield, 

EN1 3PL 

Alec Smith Middlesex 

Premier Division Cup 

St Panteleimon v Pitshanger 

Dynamo 

2.30pm North Greenford FC, 

Berkeley Fields, Berkeley Ave-

nue, Greenford UB6 0NX 

Sunday  24th March 2019 

KOPA League  

First Division 

Olympia v Apoel 

10.15am Whittington Park, 

Holloway road, London, N19 4RS 

Achna v Anorthosis 

11.00am Peter May Sports Cen-

tre, 135 Wadham Road, London 

E17 4HR 

Second Division 

KLN v Armenian Youth 

12.00pm Enfield Playing Fields 

astro, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD

Community and Local football fixtures

First Division 

Anorthosis are KOPA 

League Champions after 

beating Olympia 4-3 in an 

exciting finale with three 

games to play they needed 

just a win to ensure the title 

and that is just what they   

did with Olympia finishing 

runners up. 

It’s Anorthosis manager 

Dino Ippocratous first KOPA 

first league title win with two 

games to go and only lost 

one game so far this season 

which was against Komi 

Kebir last week. 

In another fantastic game 

between Anorthosis and 

Olympia, considering condi-

tions both teams played very 

well. 

Anorthosis took the lead 

after 20 minutes through 

Ethan and Olympia equal-

ised through Yemi. 

Olympia then took the lead 

through Ricky Louca to 

make it 2 1. 

Anorthosis then scored on 

the stroke of half time with 

Adem Ali to go into the break 

2-2. 

The game was evenly      

balanced and Anorthosis      

retook the lead and further 

increased the lead to 4-2 

through Andre McCollins 

and Andrew Alkiviades. 

Olympia never gave up 

and scored again with Alfie 

Bartram 4-3. 

Olympia kept pushing until 

the very last minute, but      

Anorthosis held out to win 

their fourth title which they 

last won in year 2002. 

 

Second Division 

KLN chasing for a promo-

tion place beat Armenian 

Youth 5-2. It was an even 

game at 2-2 then Armenian 

Youth had a man sent off 

and it changed the game, 

KLN had a penalty which 

was saved but they scored 

on the rebound. 

The Armenian Youth captain 

went off injured and with no 

subs Armenian Youth were 

left to ay with nine men and 

KLN went in to score 2 more. 

Goalscorers for KLN were 

Demetri Christodoulou, Chris 

Spyrou, Max Papacosta, 

Kaylan Rowe (2). 

Armenian Youth goalscorers 

were Andy Michael and Gui 

Garcia.

KOPA League round up: Anorthosis Champions

Panathinaikos  14    9     1   4  34   28 

Cinar                14    9     1   4    6   28 

KLN                 13    7     1   5   -4   24 

Armenian Youth 13    6     0   7  10   18 

Pantel              15    4     2   9 -22   13 

Akanthou         15    4     1 10 -24   13

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis       13   11     1   1  38   34 

Olympia           14    9     1   4  14   28 

Komi Kebir       14    7     0   7    4   21 

Omonia            13    5     3   5    9   18 

Apoel               13    5     1   7    2   16  

Achna              13    0     0 13 -72     0

First Division

Second Division

Anorthosis KOPA League Champions Anorthosis coach Prod Theori, Manager Dino Ippocratous 

BISHOP’S STORTFORD 2  

HARINGEY BOROUGH 0  

 

A goal in each half from Ben 

Worman saw Blues dent high-

flying Haringey’s play-off hopes, 

on Saturday. It took the 17-year-

old’s tally to seven in 11 games 

since joining on loan from        

Cambridge United. 

Haringey Borough now look 

to next saturdays 23rd March 

2019 big North London derby 

versus local rivals Enfield Town 

where a big crowd is expected 

at the Haringey Borough home 

match at White Hart Lane at 

3pm.

Haringey Borough scraping for play off spot Barnet settle for another draw
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Sunday 17th March 2019 

U18 

St Albans 1 AEK Gold 2 

Wingate & Finchley 5 Omonia White 1 

U16 

AEK 7 Highgate 7 Muswell Hill 1 

Omonia White 2 Alexandra Park 3 

U15 

Norsemen 3 Omonia Gold 9 

Omonia Green 4 Whetstone Wanderers 1 

U14 

Omonia Gold 3 Berkhamsted 4 

Omonia Green 1 Belstone 1 

Omonia Silver 2 Boreham Wood 1 

U12 

Harvesters 4 Omonia Gold 3

Omonia Youth FC Under 10 Gold and their opposition. Manager Andi Panayiotou is very proud 

of her team and the progress they have shown this season. On Sunday they displayed control, 

confidence and composure but most importantly fairness and respect for one another. All the 

hard work being put in is so rewarding. Here they all are - can you tell who won? Who cares! 

Semi-Final beckons for Omonia Youth FC Under 15 Gold

Community youth  football resultsFA Charter Standard “Congratulations – 

St. Panteleimon FC is among the country’s best

It is interesting to note that         

St. Panteleimon FC received a 

communication from Tom Lee,  

National Leagues and Clubs Ope-

rations Manager | The FA Group, 

which states: 

“Congratulations – St. Pantelei-

mon FC is among the country’s 

best. Thank you for completing 

your club’s annual health check. 

We’re delighted you have chosen 

to continue to deliver the highest 

standard of football (FA Charter 

Standard). Keep up the fantastic 

work”. 

 

Middlesex County Football 

League – Premier Division 
 

Hillingdon FC 0 –  

St Panteleimon FC 3 
 

The “Saints” travelled to Brunel 

University Sports Centre in           

Uxbridge, for an away fixture 

against Hillingdon FC. 

The “Saints” looked sharp early 

on, with fast passing moves, but 

the finishing was not there. 

They took the lead though with 

a strong finish from Courtney  

Massay.  0-1. And that’s how it     

finished at half time. 

Some strong performances 

today from Aristotelli Nasai (MoM) 

and Michael Frangeskou, gave 

the Saints a strong spine, but         

the conditions made it tough to 

capitalise. 

On 60 minutes Guilherme Monti 

scored after some persistent play 

and first time passing, to ease the 

nerves, making it 0-2.  Then three 

minutes later the game was 

sealed by Noyan Tajbakhsh with 

a smooth finish. Noyan is at pres-

ent the top scorer in the League, 

with 18 goals in 14 games! 

St Panteleimon are six points 

ahead on top of the League with 

two games in hand. 

As well as scoring consistently, 

with 69 goals in 17 games, it is 

the defence that is the bedrock, 

the ballast, the foundation of the 

team. Only 15 goals conceded 

this season marks this team as 

exceptionally organised. The next 

best defensive record in the 

league has -23 goals against 

them. 

They look forward to this 

week’s Semi-Final of the Alec 

Smith League Cup against             

Pitshanger Dynamo FC. The 

“Saints” are at home.

 UK Cypriot footballer 

aged 26 found dead
UK Cypriot Mike Tha-

lassitis who appeared 

on the reality TV show 

Love Island was found 

dead in the woods near 

his home in Enfield. 

He starred on  season 

three of the ITV show in 

the summer of 2017 

after enjoying a six year 

career as a footballer.  

His most successful 

spell during his sporting career was whenn he played for 

Stevenage and represented the Cyprus national team 

during the 2012/13 season. He scored seven goals in 19 

appearances for Boreham Wood. 

Bedmond FC 1 – 2 New Salamis FC  

 

This was not a vintage perfor-

mance by the Reds but a wel-

come 3 points on the road. On 

the 20 minute mark Tyler Camp-

bell put a smile on the Reds faces 

with a 25 yard sublime strike for 

1-0. 

However they couldn’t score       

a second their dominance            

deserved, and Bedmond were to 

score their own sublime goal,          

a mishit clearance and the Bed-

mond winger hit a thunderous       

22 yard strike into the top corner 

for 1-1. 

The second half saw some       

reshuffling and Bedmond were 

unlucky not to go 2-1 up when a 

cross was turned in but the lines-

man saved Salamina and ruled 

out for offside.  

Salamina woke up but missed 

chances or miscued at the wrong 

moments. The Bedmond keeper 

making some fine saves. 

The turning point could have 

been when Salamina were            

reduced to 10 men, but this just 

pushed them on. The  break 

came when Richard Georgiou 

was felled in the box for an 87th 

minute penalty. He stepped up 

and cooly slotted the ball home 

for 2-1. Salamina finished victors 

but Bedmond ran themclose.

Convincing win for New Salamis
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FA Cup round up
Watford reached their second 

FA Cup semi-final in four seasons 

with substitute Andre Gray scoring 

three minutes after coming off      

the bench to seal a 2-1 win over 

Crystal Palace on Saturday. 

Etienne Capoue side-footed 

Watford ahead in the 27th minute 

at a blustery Vicarage Road as 

the hosts controlled the first half 

but Palace responded strongly 

after the break. 

Michy Batshuayi punished a 

defensive lapse to equalise for 

Roy Hodgson’s side just past the 

hour mark and it was Palace who 

looked to have the upper hand 

moving into the closing stages. 

But Watford secured a last-four 

date at Wembley when Gray, who 

had just replaced Will Hughes, 

volleyed a 79th-minute winner to 

send their fans home dreaming of 

a second FA Cup final appear-

ance after they lost the 1984 

showpiece. 

Wolverhampton Wanderers 

reached the FA Cup semi-finals 

for the first time since 1998 by 

beating last year’s runners-up 

Manchester United 2-1 with a  

clinical second-half display in an 

intense atmosphere at their          

Molineux stadium on Saturday. 

Mexican forward Raul Jimenez 

sent the home fans into a frenzy 

with a scrappy fin-ish to break   

the deadlock in  the 70th min-

ute, snatching at the ball on the 

turn and beating keeper Sergio 

Romero who had made two        

outstanding saves. 

Diogo Jota put the home side 

further ahead with a brilliant solo 

strike in the 76th, bursting through 

on the break and fighting off Luke 

Shaw before blasting the ball past 

Romero. 

United had a red card for         

defender Victor Lindelof over-

turned by VAR and Marcus Rash-

ford pulled a goal back in added 

time but there was no time left to 

mount a comeback and they fell 

to a second defeat in a row for 

the first time since Ole Gunnar 

Solskjaer took over as manager 

in December. 

Premier League leaders        

Manchester City recovered from 

two goals down to beat Cham-

pionship side Swansea City 3-2 

at the Liberty Stadium on             

Saturday and progress to the FA 

Cup semi-finals. 

Having secured a last-eight 

spot in the Champions League to 

go with their League Cup title, City 

made a strong start as they 

looked to continue their quest to 

become the first side to win all 

four major trophies in an English 

season. 

However, they were opened up 

after 20 minutes by Connor Rob-

erts who drew a foul from Fabian 

Delph in the penalty area and 

Matt Grimes converted from the 

spot to give Swansea the lead. 

Nine minutes later it was two 

as former Manchester City youth 

player Bersant Celina finished off 

a flowing Swansea move to stun 

his former employers. 

Guardiola baffled by lack of 

VAR in Man City’s FA Cup win 

The Premier League side 

struggled to break Swansea down 

after the break, but Bernardo 

Silva’s goal in the 68th minute got 

the visitors back in the match. 

From then on in it was all       

Manchester City and an own goal 

off the back of Swansea goal-

keeper Kristoffer Nordfeldt after 

substitute Sergio Aguero’s 77th-

minute penalty had hit the post 

levelled the tie. 

Aguero missed a glorious 

chance to score but the Argentine 

striker had the final say when he 

headed the winner two minutes 

from time from what looked an  

offside position. 

Brighton and Hove Albion 

reached the semi-finals of the FA 

Cup, beating Championship side 

Millwall 5-4 in a penalty shoot-out 

on Sunday, after clawing their way 

back into the game to draw 2-2 

from two goals down with only two 

minutes remaining. 

Millwall defender Jake Cooper 

smashed his side’s final penalty 

over the bar at the sudden death 

stage of the shoot-out, after 

Brighton striker Glenn Murray had 

hit the crossbar and Millwall’s 

Mahlon Romeo had seen a       

spot-kick saved by Mat Ryan. 

It is the first time since 1983 

that Brighton have reached the 

FA Cup semi-finals, where they 

will meet Premier League leaders 

Manchester City, with Watford 

meeting Wolverhampton Wan-

derers in the other last-four 

game. 

Chris Hughton’s side hauled 

themselves back into the game 

after Millwall, who are 20th in the 

Championship and fighting rele-

gation to English soccer’s third 

tier, took a deserved 2-0 lead in 

a raucous atmosphere at The 

Den, where Millwall had knocked 

out Everton earlier this season. 

“The first word that comes to 

mind is character,” the Brighton 

coach told a news conference. 

“At 2-0 down you’re out of the 

competition but I felt we could get 

one back with the balance of play, 

to get two back in that last period 

shows character, then missing 

the first penalty and they score 

three shows real character and 

composure.” 

Central defender Alex Pearce 

struck the opening goal in the 

70th minute with a towering 

header from a corner and Neil 

Harris’s side doubled their lead 

with a sliding finish from Ireland 

international Aiden O’Brien in the 

79th. 

That looked to have sealed 

Millwall’s path to Wembley as 

fans chanted “Manchester City 

we’re coming for you” but substi-

tute Jurgen Locadia gave 

Brighton a fighting chance with a 

powerful finish in the 88th. 

Brighton levelled with the help 

of a goalkeeping howler from 

David Martin, who fumbled Solly 

March’s hopeful cross from a free 

kick into the net in time added on. 

Millwall’s Shane Ferguson was 

sent off in the penultimate minute 

of a tense period of extra time, 

with both sides reluctant to         

take risks after a punishing 90             

minutes. 

Locadia had a goal ruled out 

for offside just before the end of 

extra time, though video replays 

showed it should have stood. 

The penalties were taken in 

front of the Brighton fans but      

Millwall drew first blood when 

Murray hit the bar. Ryan then 

turned away Romeo’s penalty. 

Dale Stephens and Lewis 

Dunk scored their spot-kicks         

but Cooper crumbled under the        

pressure, sending his shot into 

the stands to the delight of 

Brighton’s visiting supporters.

Our Michael Yiakoumi with winning Watford manager Javi Gracia

Apoel regain top 

spot in Cyprus

The big clash of the weekend 

in the play off championship 

was Apollon and Apoel in            

Limassol with the game ending 

and going Apoel’s way winning 

3-1 and regaining the top spot 

from Limassol team Apollon. 

 All the goals came in the  

second half with Apollon taking 

the lead in the second half in 

the 48th minute with Zelaya 

Apoel replied to equalise with a 

penalty in the 65th minute with 

Natel, and Al Taamari in the 

68th minute and Souza scoring 

in the 78th minute to ensure 

Apoel won 3-1. Nick Ioannou of 

Apoel got sent off in added time. 

The two other Sunday games 

involving the relegation group 

with Pafos FC at home to         

Anorthosis and losing 1-0 in 

added time to the Famagusta 

side from a Victor goal and Alki 

Oroklini lost to Doxa Katokopias 

4-1.  

Alki Oroklini took the lead 

from the 8th minute with Spolja-

ric, Doxa equalised in the 12th 

minute with Zati and then their 

other three goals came from 

Batin, Hadjivasillis and Carlos. 

An exciting game in Nicosia 

was Omonia versus Limassol 

team AEL, Omonia led 1-0 from 

a goal from Tzionis in the 24th 

minute then in the last ten        

minutes the thrills began when 

Wheeler equalised for AEL in 

the 81st minute but Ramirez      

regained the lead for Omonia 

making it 2-1 and in the last       

minute Matt Derbyshire scored 

a third to ensure 3-1 home win 

for Omonia. 

New Salamis beat local rivals 

AEK 1-0 with a Onuegbu goal 

in the 27th minute.

Panathinaikos vs Olympiacos 
abandoned due to crowd trouble
One more Greek derby, that  

between Panathinaikos and Olym-

piakos on Sunday, fell victim of 

fan violence, as the match at the 

Olympic Stadium of Athens was 

abandoned on the 70th minute 

due to clashes between hooligans 

and the police. 

German referee Marco Fritz  

decided to stop the game with the 

score at 1-0 in Olympiakos’s favor 

due to the chemicals the police 

used in the clashes outside the 

stadium, and to the presence of 

home supporters around the turf 

that offered the match officials no 

security for the game to resume. 

The match is destined to be 

awarded to Olympiakos with a        

3-0 score and Panathinaikos will 

likely be deducted six points, three 

for being at fault for the game’s 

abandonment and three for the 

fan riots at the outskirts of the      

stadium. 

The match resumed after a        

10-minute stoppage and flowed 

peacefully until the 53rd minute, 

when Miguel Angel Guerrero 

scored for Olympiakos. A number 

of Panathinaikos hardcore left the 

terrace and clashed with police a 

few meters out of the stadium. The 

riot police used stun grenades and 

tear gas to disperse the hooligans, 

with the chemicals traveling to       

inside the Olympic Stadium. 

The referee and the player 

managed to wait until the comple-

tion of the 69th minute, but the       

atmosphere was unbearable and 

the match was temporarily and 

then definitively abandoned. 

In the rest of the Super League 

grounds, where proper soccer 

was played, PAOK came from be-

hind to beat host Panetolikos 2-1 

at Agrinio with a 40-yard screamer 

by Adelino Vieirinha and a header 

by Leo Matos. Admir Bajrovic had 

given the Agrinio team the lead 

from the penalty spot. 

PAOK now needs eight points 

in the last five games to clinch the 

title. It remains seven points 

ahead of Olympiakos, and 20 

ahead of third-placed AEK that   

defeated fourth Atromitos 1-0 

away through a late Christos       

Albanis goal. 

OFI beat Levadiakos 2-0 in 

Crete and Panionios downed   

Xanthi 1-0 at home, while the 

matches of Asteras Tripolis against 

Lamia and PAS Giannina against 

Larissa finished goalless. 
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UK Cypriots called up for Cyprus International games

Its great to see some of our own UK 

Cypriots representing Cyprus you have 

Anthony Georgiou now out on loan to  

Levante in the senior national squad to 

play San Marino on the 21st of March 

and Belgium on the 24th of March. Jason 

Demetriou of Southend also got called 

up but had to withdraw through injury. 

Jack Roles of Tottenham has been       

selected to play for the Cyprus U21’s to 

play Gibraltar March the 20th 2019. 

Also for the U19 Cyprus squad Leyton 

Orient players Ruel Sotiriou and Hector 

Kyprianou and Christos Sielis from 

Shrewsbury have been called up to play 

against Portugal on the 20th Match 2019, 

Scotland 23rd and Turkey on the 26th of 

March. 

Also included for this squad are several 

players that play abroad elsewhere. 

The squad for the U19’s are Atalanta: 

Panayiotis Louka,Leyton Orient: Ruel 

Sotiriou and Hector Kyprianou, Novara: 

Daniel Paroutis, Napoli: Raphael Mamas, 

Shrewsbury: Christos Sielis, AEK: Dimi-

tris Raspas, AEL: Yiannis Yerolemou, 

Konstantinos Mcchaelides, Anorthosis: 

Michalis Ioannou, Nicholas Panayiotou, 

Apoel: Andreas Katsantonis, Thoi Laka-

tamias: Alexandros Lemonaris,Ethnikos 

Achnas: Constantinos Elia, Enosis Neon 

Paralimniou: Raphael Pittatzis, New       

Salamis:Ioannis Costi, Kostantinos Ser-

giou, Thomas Nicolaou, Omonia: Marinos 

Tzioni, Savvas Nicolaou.

Ruel Sotiriou Anthony Georgiou

Hector Kyprianou Christos Sielis Jack Roles

Cypriot tennis star 

Marcos Baghdatis 

wins 

Pingshan Open 

tennis tournament 

in China 

Cypriot tennis player Marcos Baghdatis won on Sunday 

the Pingshan Open tennis tournament, in China, after beating 

at the finals Italian Stefano Napolitano with a 2-1 win (6-2,     

3-6, 6-4). 

On Saturday, the Cypriot champion beat at the semi finals 

French Baptiste Crepatte and eliminated from the tournament 

on Friday South Korean Kwon Soon-woo at the quarter 

finals. 

Pingshan Open is part of the Association of Tennis Profes-

sionals (ATP) Challenger Tour.

Cyprus U19 at the airport



Απεβίωσε τη Δευτέρα το πρωί 11 Μαρτίου 2019, ο Δημήτριος (Μαύρος) 

Αβρααμίδης σε ηλικία 82 ετών. 

Ο  εκλιπών ήρθε στο Λονδίνο το 1962 και δημιούργησε το Ζαχαροπλα-

στείο «Ομόνοια» το 1974. 

Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους 

όσοι τον γνώριζαν. 

Αφήνει τη σύζυγο του Αλίκη, την κόρη του Στέλλα, 2 εγγόνια: Δημήτρη και 

Χρίστα καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή 22.03.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British Heart 

Foundation.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Δημήτριος (Μαύρος) Αβρααμίδης
(από τη Λευκωσία)

Passed away on Monday 11.03.2019 at the age of 82. 

He came to England in 1962 and established “Omonia” Patisserie in 

1974. He was an excellent character and loved by everyone who knew 

him. 

He leaves his wife Aliki, daughter Stella, 2 grandchildren: Jamie and 

Christa, relatives and friends. 

The funeral will take place tomorrow, Friday 22.03.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, 

London N8 0LY and the burial at New Southgate cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box for the British Heart 

Foundation. 

The wake will take place at the Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes 

Road, New Southgate, London N11 1NL.

Demetrios (Jimmy) Avraamides
(from Nicosia)

27.10.1936 – 11.03.2019
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρίκκα Κυριάκου 
(από τους Στύλλους Αμμοχώστου)  

Απεβίωσε την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019, η πολυαγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, αδερφή  και γιαγιά Μαρίκκα 

Κυριάκου σε ηλικία 90 ετών. Η εκλιπούσα ήρθε στο Λονδινο το 1949 όπου συνάντησε τον αγαπημένο της σύζυγο 

Μιχάλη Κυριάκου από τη Σκαρίνου. 

Αφήνει τον σύζυγο της Μιχάλη, 2 κόρες: Στέλλα και Στάλλω, 2 γαμπρούς: Άντη και Μάρκ, 2 εγγονές: Ρία, Νάνση 

και τον αδερφό της Κώστα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London NW11 8HL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 

στις 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χωλ της Εκκλησίας αμέσως μετά την ταφή. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές προς ενίσχυση του ταμείου της Εκκλησίας.  

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Mαρία Χριστοφόρου 
(από τον Κάτω Δρυ) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 14.03.2019, η Μαρία Χριστοφόρου σε 

ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει 6 παιδιά: Ελένη, Ρίτα, Χρυστάλλα, Δέσποινα, Αντρέα και 

Άννα, εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 26.03.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Alzheimer’s Society. 

Τηλ. οικείων: 07944 286 184

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Christoforou  
(from Kato Drys, Cyprus) 

Passed away on Thursday 14.03.2019 at the age of 88. 

She leaves 6 children: Eleni, Rita, Chrystalla, Despina, 

Andreas and Anna, grandchildren, great-grandchildren and 

great-great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 26.03.2019 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB and the burial at New Southgate 

cemetery. 

The wake will take place at the Church Hall. 

Instead of flowers there will be a donation box for the 

Alzheimer’s Society. 

Tel: 07944 286 18422.06.1930 – 14.03.2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.03.2019, στηνΕκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 16ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Nικόλα Γιώργου Σιακαλλή (Κάτω Βαρώσι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Χαραλαμπία, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια, γαμπρός, νύφη.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.03.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 4ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Χριστάκη Γεωργίου (Νέο Λιβάδι Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Κλειώ, κόρες: Ζέλια, Σύλβια, γαμπρός Αντρέας, 

εγγόνια: Χλόη και Αλέξαντρος και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 21ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Eυρυδίκης Κτώρου (Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.03.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN, το 22ον ετή-

σιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας πατέρα παππού και αδελφού 

Συμεών Κυπριανού (Ακρωτήρι Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια και αδέλφια.



† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Χαράλαμπος Παπαμιχαήλ
(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.03.2019, στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Χαράλαμπου Παπαμιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Ευθύμιος, Αγγελική και Παρασκευή, εγγόνια: Melissa, 

Alexia και Savva, δισέγγονα: Olivia και Isabella και λοιποί συγγενείς. Πάντα θα είσαι στην καρδιά και στη σκέψη μας

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δέσποινα Κ. Θαλασσίτης 
(από τη Λόφου) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε τη Δευτέρα 04.03.2019, 

η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Δέσποινα Θαλασσίτης σε ηλικία 

94 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Λίτσα και Αντρέα, 2 εγγόνια: Νικόλα και Μιχάλη. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 29.03.2019 και ώρα 10.30πμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park 

Road, London N11 1JJ. 

Καλούνται όλοι να γιορτάσουμε τη ζωή της στο Forty Hall Banqueting, 

Forty Hill, Enfield, Middlesex EN2 9HA. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Alzheimer’s 

Society. 

Θα υπάρχει ειδικό κουτί στην Εκκλησία για όσους επιθυμούν να 

εισφέρουν.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Despina K. Thalassitis  
(from Lofou, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 

mother and grandmother on Monday 4th March 2019 at the age of 

94. 

She leaves behind her 2 children: Litsa and Andreas and grand-

children: Nicholas and Michael. 

The funeral will take place on Friday 29.03.2019 at 10.30am at the 

Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road,  

London N8 0LY and the burial at New Southgate Cemetery,         

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Family and friends are invited to join a celebration of her life at           

Forty Hall Banqueting, Forty Hill, Enfield, Middlesex EN2 9HA. 

The family have decided instead of flowers, donations be made to 

Alzheimer’s Society. 

There will be a donation box at the Church for those wishing to 

contribute. 
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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

† DEATH ANNOUNCEMENT

The funeral will take place on 

Thursday 04.04.2019 at 11.00am at 

the Greek Orthodox Church of 

Ss Constantinos & Helen, 69a Westow 

Street, Upper Norwood, London SE19 

3RW and the burial at Beckenham 

Cemetery, Elmers End Road, Becken-

ham, Kent BR3 4TD. Instead of 

flowers there will be a donation box for 

Mencap Charity, Bromley. 

The wake will take place at Goals 

Beckenham, Elmers End Road, 

 BR3 4EJ  

Tel: Sotira 07792 368 433 

COSTAS PSARAS 

(from Agios Memnos, Famagusta)

23.07.1946 – 25.02.2019

Συλλυπητήρια 

• Τo AKEΛ Βρετανίας, η διεύθυνση και το προσωπικό της «Παροι-

κιακής» και η Κ.Ο Finchley, εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια 

στον σύντροφο Χριστόδουλο Στυλιανού για το θάνατο της αδελφής 

του Χρυσταλλούς Αρτέμη που απεβίωσε στην Κύπρο. 

• Η οικογένεια Μωϋσή και Μαρούλλας Αδάμου εκφράζουν τα βαθιά 

τους συλλυπητήρια στον φίλο Χριστόδουλο Στυλιανού για το θάνατο 

της αδελφής του Χρυσταλλούς Αρτέμη που κατοικά στην Κύπρο. 

Επίσης η οικογένεια Μωϋσή Αδάμου στέλλει τα βαθιά της συλλυπη-

τήρια σε όλους τους συγγενείς της εκλιπούσας. 

• Τo AKEΛ Βρετανίας, η διεύθυνση και το προσωπικό της «Παροι-

κιακής» και η Κ.Ο Finchley, εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια 

στην οικογένεια του Δημητρίου Αβρααμίδη που πέθανε 11.03.2019.

Χάσαμε τη Χρυστάλλα Αρτέμη Χαρή 

Μετά μεγάλης μας λύπης αναγγέλλουμε το θάνατο της σεβαστής 

Χρυστάλλας Αρτέμη Χαρή από το Αυγόρου παντρεμένη στην Αχνα και 

τελευταία κάτοικο στο Δασάκι της Άχνας, πρωτόγονη αδελφή του 

Χριστόδουλου Στυλιανού. 

Η αείμνηστη ήταν 95 χρονών και ήταν η πρώτη που της αφαιρέθηκε 

ο ένας νεφρός το 1952, σε νοσοκομείο στο Nottingham.  Παρ’ όλον που 

δεν υπήρχε προηγούμενο και η ίδια και όλοι μας εκφράζαμε τότε, 

φόβους και αμφιβολίες εντούτοις μετά την εγχείρηση έζησε κανονική 

ζωή και επέστρεψε και ζούσε στο Δασάκι με τον άντρα της το οποίο 

χάσαμε πριν 15 τόσα χρόνια. 

Καλέστηκε λίγα χρόνια μετά από το νοσοκομείο/πανεπιστήμιο 

Middlesex του Λονδίνου όπου ιατροσυμβούλιο  χειρούργων την 

εξέτασαν και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους. 

† 8ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.03.2019, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, 

1 Gordon House Road, London NW5 1NL, το 8ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γιαννάκη Λοΐζου 

(Διερώνα Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τoυ όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Kασσιανή Πιερή

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
24.03.2019, στην 
Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βα-
πτιστή, Wightman 
Road, London N8 
0LY, το 40ήμερο 
μνημόσυνο της 
πολυαγαπημένης 
και αξέχαστής μας 
Κασσιανής Πιερή 
και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη 
μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

(Ριζοκάρπασο)

Παιδιά: Σάββας και Γιαννούλλα, γαμπρός 

Μάριος, εγγόνια και αδέλφια.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away peacefully on Sunday 

17th March at the age of 89. 

She leaves behind 4 children: Michael, 

Androulla, Mario and Panayiotis, 

7 grandchildren and 3 great-grandchildren. 

The funeral will take place on Thursday 

28.03.2019 at 1.00pm 

at the Greek Orthodox church of 

St Demetrios, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP and the burial at Edmonton 

Cemetery, Church Street, London N9 9HP 

at 2.30pm. 

Tel: 07881 797 922 Androulla 

Christalla Champou 
(from Pano Lefkara, Cyprus)

Forever in our hearts. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Λάουρα Χρυσοστόμου

Τελούμε την προ-

σεχή Κυριακή 

24.03.2019, στην 

Εκκλησία της Πανα-

γίας, Trinity Road, 

Wood Green, Lon-

don N22 8LB, το 

40ήμερο μνημόσυ -

νο της πολυαγαπη-

μένης και αξέχα - 

στής μας Λάουρας 

Χρυσοστόμου και 

καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

(Επτακώμη)

Ο σύζυγος Γεώργιος, κόρη Λουκία, 

γαμπρός Γεώργιος, εγγόνια: Χρήστος, 

Λάουρα-Μαρία και λοιποί συγγενείς.
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