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Τα μέλη της Διερευνητικής Επιτρο-
πής Αγνοουμένων προγραμματί-
ζουν επίσκεψη στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο στις 18 και 19 Μαρτίου για 
επίσημες συναντήσεις με διάφορες 
κρατικές υπηρεσίες... 

Σελ 2

Στο Λονδίνο η ΔΕΑ
Κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχεί-
ριση του τεράστιου ζητήματος των 
υδρογονανθράκων στην Κύπρο 
εγείρει ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ 
Νεοκλής Συλικιώτης ο οποίος βρέ-
θηκε στο Birmingham... 

Σελ 14

Κρίσιμα ερωτήματα
Κυπριακό, Συνεργατισμός, Brexit 
και Ευρωεκλογές ήταν στην ατζέ-
ντα του προέδρου της ΕΔΕΚ Μα-
ρίνου Σιζόπουλου ο οποίος βρέ-
θηκε στο Λονδίνο το περασμένο 
Σάββατο για... 

Σελ 4 & 10

Οι θέσεις της ΕΔΕΚ

Σε «σκληρό Brexit» εν μέσω πολιτικού χάους και συγκρου-
σιακού κλίματος με την Ε.Ε. οδηγείται η Βρετανία μετά τη νέα 
συντριπτική ήττα της Τερέζα Μέι στη Βουλή των Κοινοτήτων. 

Η προοπτική της ρήξης ενθουσίασε τους σκληρούς Brex-
iters και ειδικά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόν-
σον, ο οποίος… έδωσε κουράγιο στους συμπατριώτες του 

από το βήμα της Βουλής για τις «βραχυχρόνιες» αναταράξεις 
του ορατού πλέον με γυμνό μάτι άτακτου Brexit, το οποίο 
όμως χαρακτήρισε ως «τη μόνη ασφαλή έξοδο από την 
άβυσσο και το μόνο ασφαλές μονοπάτι για τον αυτοσεβασμό», 
ενώ, ο Τζέρεμι Κόρμπιν θέτει θέμα Γενικών Εκλογών... 

Σελ 3

Σημαντική ανακάλυψη για τον καρκίνο 
μετά την έρευνα κύπριας φοιτήτριας

ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σελ 7)

σελ 2

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΣΥ ΕΚΑΝΑΝ... «ΓΑΡΓΑΡΑ» ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Εκλογές, δημοψήφισμα, no deal...

ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΕΙ Ο ΓΓ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ (σελ 5 & 7)

Πελαγωμένη η κυβέρνηση
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Τα μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής 
Αγνοουμένων (ΔΕΑ) προγραμματίζουν να 
επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο στις 18 
και 19 Μαρτίου για επίσημες συναντήσεις 
με διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ινστιτούτα  
και όχι μόνο. 

Σκοπός των συναντήσεων θα είναι να 
εξασφαλιστεί βοήθεια στα πλαίσιο των 
προσπαθειών που γίνονται για τον εντοπι-
σμό πληροφοριών για αγνοούμενους του 
1963-64  και του 1974, μέσα από διάφορα 
αρχεία που υπάρχουν στο ΗΒ. 

Στη συνέχεια, τα δύο μέλη της ΔΕΑ, ο 
Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος και η Τουρ-
κοκύπρια εκπρόσωπος, προγραμματίζουν 
να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
άλλες τρεις μέρες, από τις 20 έως τις 22 
Μαρτίου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν 
προσωπικές συναντήσεις με Ε/Κ και Τ/Κ 
της παροικίας, που θα επιθυμούσαν να 
τους μεταφέρουν εμπιστευτικά κάποιες 
πληροφορίες που γνωρίζουν.  

Η ΔΕΑ πιστεύει ότι μπορεί να βοηθηθεί 

ουσιαστικά στον εντοπισμό λειψάνων αγνο-

ουμένων μέσα από την συνεργασία της 

παροικίας. 

«Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια 

από τα γεγονότα του 1963 και 1974 και ελ-

πίζουμε ότι θα βρούμε την κατάλληλη αντα-

πόκριση από τους απόδημους συμπατριώ-

τες μας, για αυτό το καθαρά ανθρωπιστικό 

πρόβλημα που παραμένει μία ανοιχτή 

πληγή για όλους μας. 

«Είναι η ώρα όπου οι απόδημοι μας 

Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι χρει-

άζεται να φωτίσουν το δρόμο της προσπά-

θειάς μας με τη γνώση που πιθανόν να 

κατέχουν, στέλνοντας έτσι ένα θετικό μή-

νυμα προς τη νέα γενιά, ότι η συνεργασία 

και η αλληλοκατανόηση είναι στοιχεία απα-

ραίτητα για το μέλλον όλων μας», αναφέρει 

σχετική δήλωση της ΔΕΑ. 

Ας βοηθήσουμε να τελειώνει 
το δράμα των αγνοουμένων

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Η ΔΕΑ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους Κύπριους που ζουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μια 
συλλογική προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση 
του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές που έχουν 
ήδη συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές στις διαπραγματεύσεις, 
απευθύνει η Δικοινοτική Ομάδα Πρωτοβουλίας για το Κυπριακό. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 
2019, στις 7:15 μ.μ. στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο 
Wood Green με στόχο να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. 

Στη συνάντηση έχουν ήδη δήλωσει συμμετοχή οργανωμένα 
σύνολα και ανεξάρτητες προσωπικότητες της παροικίας που 
υποστηρίζουν  την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός πλατιού 
κινήματος λαϊκής βάσης, όλων των Κυπρίων, σε αυτή την ίδιαί-
τερα κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του νησιού μας. 

Στόχος είναι να στηριχθούν οι Κύπριοι ηγέτες στις προσπάθειές 
τους για λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας, με μια ενιαία κυριαρχία, μία και μόνο εθνικότητα 
και μία διεθνή προσωπικότητα. 

Αν μοιράζεστε την ίδια αγωνία, σας περιμένουμε να συμπορευθούμε μαζί, με απαρχή τη συνάντηση της 
14ης Μαρτίου που θα γίνει στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο.

ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

«Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας»
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

Ε
πιστημονική έρευνα νεαρής Κύ-
πριας στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
την βελτίωση της πρόγνωσης του 

καρκίνου του παχέος εντέρου - σταδίου 
2, ανακάλυψε καινούρια μέθοδο για την 
εύρεση ασθενών που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο θανάτου. Πρόκειται για 
τη φοιτήτρια Ηνές Νεάρχου, η οποία μί-
λησε στην «Π» για τη σημαντική αυτή 
επιτυχία. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέ-
σματα που δημοσιεύθηκαν στο Cancer 
Immunology Research, περιοδικό της 
Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα 
κατά του Καρκίνου (American Associa-
tion for Cancer Research), η νέα μέθο-
δος που αξιολογεί το πώς συγκεκριμένα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος (λεμφοκύτταρα) αλληλεπιδρούν με 
τα καρκινικά κύτταρα αποδείχτηκε ότι 
ήταν πιο ακριβής στη διαστρωμάτωση 
ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου στο στάδιο 2 σε σύγκριση με τις 
παραδοσιακές μεθόδους κλινικής στα-
διοποίησης. 

Επί του παρόντος, το σύστημα στα-
διοποίησης “TNM” χρησιμοποιείται στην 
πρόγνωση του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, παρέχοντας πληροφορίες για 
την τοπική εξάπλωση και το μέγεθος 
του όγκου (Τ), για τον αριθμό και την 
εντόπιση λεμφαδένων με καρκινική με-
τάσταση (N) και για την ύπαρξη μετα-
στάσεων σε άλλα όργανα (Μ). Το διε-
θνές σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ είναι 
για πολλές δεκαετίες, το κλινικό πρό-
τυπο για την πρόγνωση του καρκίνου 
καθώς και για την λήψη αποφάσεων 
όσον αφορά την επιλογή της κατάλλη-

λης θεραπείας. Ωστόσο, περίπου το 
20% των ασθενών με TNM στάδιο 2 
καρκίνο του παχέος εντέρου εμφανίζουν 
υποτροπή της νόσου με θανατηφόρες 
συνέπειες.  

«H συνδυαστική μας μέθοδος απο-
δείχθηκε ότι ήταν πιο ακριβής από τα 
σημερινά προγνωστικά συστήματα στα-

διοποίησης (ΤΝΜ), για τον προσδιορι-
σμό της φάσης του καρκίνου του πα-
χέος εντέρου σε ασθενείς με στάδιο 2.», 
δήλωσε η Ηνές Πανίκου Νεάρχου, υπο-
ψήφια διδακτορικός, στη Σχολή Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου του St. Andrews της 

Σκωτίας. «Έπειτα από περαιτέρω επι-
κύρωση σε μεγαλύτερες μελέτες, η μέ-
θοδος αυτή θα μπορούσε να συμπερι-
ληφθεί στην κλινική ταξινόμηση του 
καρκίνου του παχέος εντέρου σταδίου 
2, καθώς και σε άλλους τύπους καρκί-
νου, παρέχοντας έτσι πιο ακριβή πρό-
γνωση με απώτερο στόχο τη βελτίωση 
της περίθαλψης των ασθενών.». 

H Nεάρχου, υπό την επίβλεψη του 
επικεφαλής ερευνητή Δρ. Peter Caie, 
ανέλυσε δεδομένα από 114 ασθενείς με 
καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 2, 
οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χειρουρ-
γική εκτομή στο Εδιμβούργο τις χρονιές 
2002 και 2003, έτσι ώστε να δημιουρ-
γήσει τη νέα προγνωστική μέθοδο. Στη 
συνέχεια η μέθοδος αυτή επικυρώθηκε 
σε δύο ανεξάρτητες ομάδες ασθενών, 
μια από το Εδιμβούργο (56 ασθενείς) 
και μια από την Ιαπωνία (62 ασθενείς). 

Η Ηνές Π. Νεάρχου είναι ο αλληλο-
γραφών συγγραφέας αυτής της μελέ-
της. 

Η μελέτη αυτή διεξάχθηκε με χρημα-
τοδότηση από τη Medical Research 
Scotland και την Indica Labs, Inc. 

Η έρευνα με τίτλο «Automated Anal-
ysis of Lymphocytic Infiltration, Tumor 
Budding, and Their Spatial Relationship 
Improves Prognostic Accuracy in Col-
orectal Cancer» (http://cancerimmunol-
res.aacrjournals.org/content/early/2019/
03/06/2326-6066.CIR-18-0377) δημο-
σιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Immu-
nology Research (http://cancerimmunol-
res.aacrjournals.org/) και είναι διαθέσιμη 
στο διαδίκτυο.  

doi:10.1158/2326-6066.CIR-18-0377

Σημαντική ανακάλυψη από κύπρια 
φοιτήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ...
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Η κυβέρνηση προτίθεται να 
μηδενίσει τους δασμούς για τη 
μεγάλη πλειοψηφία των προ-
ϊόντων που θα εισάγονται στο 
ΗΒ σε περίπτωση ενός Brexit 
χωρίς συμφωνία, όπως ανα-
κοινώθηκε το πρωί της Τετάρ-
της. Συγκεκριμένα, το 87% των 
εισαγόμενων προϊόντων, τόσο 
από την ΕΕ όσο και από τρίτες 
χώρες, δεν θα επιβαρύνονται 
με δασμούς. Το πλάνο αυτό 
σηματοδοτεί μία σημαντική 
απελευθέρωση των εμπορι-
κών περιορισμών, καθώς θα 
είναι υποχρεωμένο να εφαρ-
μόζει την ίδια πολιτική έναντι 
όλων των χωρών, μελών της 
ΕΕ και μη. 

Θα πρόκειται πάντως για 
προσωρινή ρύθμιση. Στο 13% 
των προϊόντων στα οποία θα 
επιβάλλονται δασμοί περιλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων το βο-
δινό και χοιρινό κρέας, ορι-
σμένα γαλακτοκομικά και τα 
αυτοκίνητα. 

Παράλληλα, θα καταργήσει 
όλους τους συνοριακούς ελέγ-
χους μεταξύ Β. Ιρλανδίας και 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας 
εκτός από έναν μικρό αριθμό 
μέτρων για τη συμμόρφωση 
με διεθνείς υποχρεώσεις.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Δεύτερη συντριπτική ήττα της Μέι  
«Για μήνες το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίσει 

μια χαώδη κατάσταση μετά τη δεύτερη ήττα που 
υπέστη χθες στο κοινοβούλιο η Τερέζα Μέι», σύμ-
φωνα με την Daily Mirror (13.03). 

H Συμφωνία Αποχώρησης καταψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Κοινοτήτων με 391 ψήφους κατά και 
242 ψήφους υπέρ. Χθες και σήμερα οι βρετανοί 
βουλευτές θα ψηφίσουν εάν θέλουν να αποχωρή-
σουν από την ΕΕ χωρίς συμφωνία ή αν θα επιχει-
ρήσουν να αναβάλουν τις διαδικασίες για το «διαζύ-
γιο», που είναι προγραμματισμένο για τις 29 
Μαρτίου. 

Η Daily Mail αντί να επιτεθεί κατά της Τερέζα Μέι 
- όπως έκαναν σχεδόν όλες οι εφημερίδες της Τε-
τάρτης- επικρίνει τους βουλευτές που «μόνο την πε-
ριφρόνηση αξίζουν» επειδή με τις αποφάσεις τους 
«έχουν βυθίσει το απελπισμένο μας έθνος στο 
χάος». Η Mail θεωρεί ότι η Βουλή των Κοινοτήτων 
έχει μεταβληθεί σε «Οίκο των Ανόητων». 

Οι Times κυκλοφόρησαν με πρωτοσέλιδο πη-
χυαίο τίτλο «Οδηγούμεθα στην Απελπισία». Επιση-
μαίνουν ότι νέα «βουτιά» κατέγραψε η στερλίνα ένα-
ντι του ευρώ και του δολαρίου και ότι οι αγορές τώρα 
θα ενημερωθούν για τους δασμούς που θα επιβλη-
θούν εφόσον η αποχώρηση της Βρετανίας από την 
ΕΕ γίνει χωρίς συμφωνία με αποτέλεσμα να διακιν-

δυνεύσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
«Εκτός ελέγχου» ο τίτλος στην i που σημειώνει 

ότι μετά την ταπεινωτική ήττα που υπέστη η πρω-
θυπουργός, οι Τόρις τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο 
της διεξαγωγής ενός δεύτερου δημοψηφίσματος. 

«Η Τερέζα Μέι υπογράμμισε πως οι ψηφοφορίες 
στην Βουλή των Κοινοτήτων, μία για την αποχώρηση 
της Βρετανίας χωρίς συμφωνία και η άλλη για μια 
χρονική παράταση στο Brexit θα προχωρήσουν κα-
νονικά, όπως ήταν προγραμματισμένο», σημείωνε. 

Ο Guardian χαρακτήρισε την ήττα της Μέι στη 
Βουλή των Κοινοτήτων ως «ταπεινωτική». Η εφη-
μερίδα επισημαίνει επίσης ότι απομένουν μόνο 16 
μέρες για να εγκαταλείψει το ΗΒ την ΕΕ. «Αυτό, βέ-
βαια, θα μπορούσε να αλλάξει εάν οι βουλευτές ψη-
φίσουν για να επεκτείνουν το άρθρο 50, που πιθα-
νότατα θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν την 
Πέμπτη», διαβάσαμε στον Guardian. 

Περί «ταπείνωσης» έκανε λόγο και η Daily Tele-
graph στην πρώτη της σελίδα. Η εφημερίδα ανέφερε 
ότι «δεν έχουν συζητήσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ 
για ενδεχόμενη παραίτηση της πρωθυπουργού 
παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η κ. Μέι. 

Σύμφωνα με τους Financial Times η πρωθυ-
πουργός «έχει χάσει τον έλεγχο» και τώρα είναι 
πολύ πιθανό η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ 
να καθυστερήσει και η Μέι να αποδεχθεί ένα «μα-

λακό Brexit». 
«Παράσταση του Τρόμου» χαρακτήρισε η Sun 

την εμφάνιση της πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο 
την Τρίτη επισημαίνοντας ότι η κ. Μέι «δεν έχασε 
μόνο την ψήφο αλλά και τη φωνή της» αφήνοντας 
το ΗΒ «χωρίς σαφή πορεία Brexit». 

Η Daily Express εν τω μεταξύ, αναρωτιέται: 
«Πόσο περισσότερο μπορεί να αντέξει η Βρετανία;» 
Η εφημερίδα που στο δημοψήφισμα του 2016 
«έδωσε τη μάχη» για την απόσυρση της Βρετανίας 
από το ευρωπαϊκό μπλοκ τώρα εκτιμά ότι μετά και 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τρίτης «το 
Brexit τίθεται εν αμφιβόλω». «Με την ημερομηνία 
αναχώρησης να είναι η 29η Μαρτίου, είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι η έξοδος της χώρας από την ΕΕ θα ανα-
βληθεί», έγραψε η Express.  

«Ημέρα της Κρίσεως» για την Τερέζα Μέι  
Η βρετανική κυβέρνηση εξασφάλισε αυτό που ζη-

τούσε το κοινοβούλιο όσον αφορά το backstop, είχε 
δηλώσει η βρετανίδα πρωθυπουργός μετά τις συ-
νομιλίες με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο Στρασβούργο τη Δευτέρα. 

Το Λονδίνο κατέληξε σε συμφωνία με την ΕΕ επί 
«νομικά δεσμευτικών αλλαγών» στην συμφωνία του 
Brexit ανακοίνωσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της 
βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντινγκτον, μας 
ενημέρωνε η Metro την Τρίτη το πρωί. Σύμφωνα 

με την εφημερίδα η Τρίτη, ημέρα 
κατά την οποία θα διεξαγόταν 
στο κοινοβούλιο η ψηφοφορία 
για τη συμφωνία Brexit ήταν 
«Ημέρα Κρίσεως για τη Μέι». 

Η κ. Μέι είχε ζητήσει από τους βουλευτές «να γε-
φυρώσουν τις διαφορές τους» και να σεβασθούν 
«τις οδηγίες του βρετανικού λαού» έγραψε η Daily 
Mail (12/03) που εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αν οι 
αλλαγές που έγιναν στο backstop θα ήταν αρκετές 
ώστε στη Βουλή η πλειοψηφία των βουλευτών να 
στήριζε τη συμφωνία που θα έφερνε προς ψήφιση 
η πρωθυπουργός. 

Επιφυλάξεις είχε και ο Guardian αναφορικά με 
τη στάση που θα κρατούσαν οι σκληροπυρηνικοί 
αντι-ευρωπαϊστές βουλευτές του Συντηρητικού κόμ-
ματος και το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) 
της Β. Ιρλανδίας. Σε μεγάλο βαθμό η στάση των 
βουλευτών αυτών εξαρτάτο από το αν ο γενικός ει-
σαγγελέας Τζέφρει Κοξ υπογράμμιζε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ότι «η ισχύς του backstop δεν θα είναι 
μόνιμη» επεσήμαινε η εφημερίδα. Κατά τη Μέι, το 
να υπάρχει ένας μηχανισμός ασφαλείας (backstop) 
για να αποφευχθούν τα σκληρά σύνορα με την Ιρ-
λανδία, είναι απόλυτα σωστό. Ωστόσο έπρεπε να 
υπάρξουν εγγυήσεις πως εάν ποτέ χρειαστεί να 
ενεργοποιηθεί δεν μπορεί να έχει μόνιμη ισχύ.

Σ
ε «σκληρό Brexit» εν μέσω πολιτικού 
χάους και συγκρουσιακού κλίματος 
με την Ε.Ε. οδηγείται η Βρετανία μετά 

τη νέα συντριπτική ήττα της Τερέζα Μέι στη 
Βουλή των Κοινοτήτων. 

Η προοπτική της ρήξης ενθουσίασε τους 
σκληρούς Brexiters και ειδικά τον πρώην 
υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, ο 
οποίος… έδωσε κουράγιο στους συμπα-
τριώτες του από το βήμα της Βουλής για 
τις «βραχυχρόνιες» αναταράξεις του ορα-
τού πλέον με γυμνό μάτι άτακτου Brexit, 
το οποίο όμως χαρακτήρισε ως «τη μόνη 
ασφαλή έξοδο από την άβυσσο και το μόνο 
ασφαλές μονοπάτι για τον αυτοσεβασμό» 
του έθνους. Από την άλλη πλευρά, φιλο-
ευρωπαίοι βουλευτές με επικεφαλής την 
Ιβέτ Κούπερ μετέφεραν την τεράστια αγω-
νία του επιχειρηματικού κόσμου για το τι 
θα συμβεί μετά τις 29 Μαρτίου. Στελέχη 
του Σίτι και επιχειρηματίες διαφόρων κλά-
δων προβλέπουν χάος στις αγορές και στις 
αλυσίδες τροφοδοσίας, με ελλείψεις τρο-
φίμων και φαρμάκων. 

Τόση ήταν η σύγχυση και η συναισθη-
ματική φόρτιση που της προκάλεσε η 
απόρριψη και της «βελτιωμένης» συμφω-
νίας που έφερε τη Δευτέρα από τις Βρυ-
ξέλλες, ώστε μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος (391 ψήφοι κατά, εκ των 
οποίων οι 75 Συντηρητικών «ανταρτών», 
και μόλις 242 υπέρ) η -βραχνιασμένη και 
εμφανώς κατάκοπη- πρωθυπουργός να 
πελαγοδρομεί σε αντιφάσεις: Από τη μια 
τόνισε πως «έχει καθήκον να υλοποιήσει 

αυτό που ψήφισε ο λαός» το 2016, δηλαδή 
την έξοδο από την Ε.Ε., κι από την άλλη 
πήρε το… μέρος των Βρυξελλών, υποστη-
ρίζοντας ότι μετά τη προψεσινή ψηφοφορία 
δεν απομένουν παρά δύο εναλλακτικές επι-
λογές: είτε να ανακαλέσει η Βρετανία το αί-
τημα ενεργοποίησης του άρθρου 50 της 
ευρωπαϊκής συν-
θήκης για έξοδο 
από την Ε.Ε. είτε 
να πάει σε νέο δη-
μοψήφισμα! 

Σημειώνεται ότι 
τη χαριστική βολή 
στις απόπειρες 
της Μέι να πείσει 
την πλειοψηφία 
των ευρωσκεπτικι-
στών Τόρις και των Βορειοϊρλανδών προ-
τεσταντών του DUP έδωσε ο ίδιος ο νομι-
κός σύμβουλος της κυβέρνησης, γενικός 
εισαγγελέας Τζέφρι Κοξ, γνωμοδοτώντας 
πως οι «νομικά δεσμευτικές» προσθήκες 
της Δευτέρας στο Στρασβούργο σχετικά με 
την περιορισμένη διάρκεια του ιρλανδικού 
backstop ως το 2020, δεν απαλλάσσουν 
τη Βρετανία από το νομικό κίνδυνο να πα-
ραμείνει επ’ αόριστον προσδεδεμένη στην 
Ε.Ε.!  

Κόρμπιν: «Νεκρή» η Συμφωνία  
Η Συμφωνία Αποχώρησης της βρετανι-

κής κυβέρνησης και των Βρυξελών είναι 
«νεκρή» δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών 
Τζέρεμι Κόρμπιν, μετά το αποτέλεσμα της  
ψηφοφορίας της Βουλής των Κοινοτήτων. 

«Η συμφωνία τους, αυτή της πρωθυ-
πουργού είναι ξεκάθαρα νεκρή», τόνισε ο 
Κόρμπιν, προσθέτοντας πως «είναι πλέον 
η στιγμή να διεξαγάγουμε εθνικές εκλογές 
και ο λαός να μπορεί να επιλέξει την κυ-
βέρνηση που επιθυμεί». 

Πάντως, η Μέι δεν έχει πει τον τελευταίο 
λόγο. Στελέχη της 
κυβέρνησης και 
μέλη του υπουργι-
κού συμβουλίου 
δεν αποκλείουν η 
Μέι να φέρει την 
συμφωνία της και 
πάλι πίσω στη 
Βουλή για μία 
τρίτη ψηφοφορία, 
εκτιμώντας ότι οι 

«αντάρτες» βουλευτές του κόμματος, υπο-
στηρικτές του Brexit, θα μπορούσαν να την 
στηρίξουν, μόλις αποκλειστεί η έξοδος χω-
ρίς συμφωνία ως επιλογή. Την ίδια ώρα η 
ΕΕ προειδοποιεί...  

«Στη Βρετανία πλέον εναπόκειται 
η λύση για το αδιέξοδο»  

«Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να 
βοηθήσουμε να περάσει η συμφωνία απο-
χώρησης (σ.σ.: της 25/11/2018) από τη 
βρετανική Βουλή. Το αδιέξοδο είναι πλέον 
της Βρετανίας και για εμάς αποκτά πλέον 
ιδιαίτερη σημασία να προετοιμαστούμε για 
το άτακτο Brexit», τόνισε ο Ευρωπαίος δια-
πραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ. Κάλεσε, 
ακόμη, το Λονδίνο να ξεχάσει την «ψευ-
δαίσθηση της μεταβατικής περιόδου» αν 

δεν κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης 
από τη Βουλή. 

Παρότι η Βουλή αναμενόταν να απορρί-
ψει με συντριπτική πλειοψηφία την προ-
οπτική του άτακτου Brexit (η «Π» βρισκόταν 
στο τυπογραφείο όταν ξεκινούσε η διαδι-
κασία) και να ψηφίσει την Πέμπτη υπέρ 
της παράτασης των διαπραγματεύσεων 
του άρθρου 50, η Βρετανία πρακτικά βρί-
σκεται με την πλάτη στον τοίχο: «Δυστυ-
χώς, η ψηφοφορία αύξησε σημαντικά την 
πιθανότητα άτακτου Brexit», επισήμανε ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ, καταλήγοντας: «Αν οι 
Βρετανοί ζητήσουν παράταση των διαπρα-
γματεύσεων, οι “27” θα το εξετάσουν και 
θα απαντήσουν ομόφωνα. Ωστόσο, δυ-
σκολευόμαστε να δούμε τι παραπάνω μπο-
ρούμε να κάνουμε». 

Και όλα αυτά, υπό το πρίσμα των νέων 
προειδοποιήσεων για τις δραματικές επι-
πτώσεις ενός άτακτου Brexit. 

Ελεύθερη πτώση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας της στερλίνας, απογείωση των τι-
μών, αποχώρηση διεθνών ομίλων, είναι 
μόνο μερικές από τις επιπτώσεις. Οι οικο-
νομολόγοι προβλέπουν ότι η δραστηριό-
τητα θα βρεθεί σε κενό αέρος και ορισμένοι 
προεξοφλούν ακόμη και ύφεση, λόγω των 
μειώσεων στις δαπάνες των νοικοκυριών 
και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. 

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας 
(ΤτΑ), ο Τζέιμς Κάρνι, δεν αποκλείει προ-
σωρινή συρρίκνωση του ΑΕΠ, ενώ, η λίρα 
καταγράφει νέα «τρελή» πορεία.

ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ, ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

No Deal, ξανά το deal, δημοψήφισμα, εκλογές και πάει λέγοντας...
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ειδήσεις σε 2’

Ο Μουσταφά Ακιντζί είναι ο 
ισχυρότερος υποψήφιος με 
31,92% στον πρώτο γύρο στις 
προεδρικές εκλογές, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που 
δημοσιεύθηκε στα κατεχό-
μενα. Σύμφωνα με το τ/κ Κέ-
ντρο Μελετών CMIRS σε δη-
μοσκόπηση για τις λεγόμενες 
“προεδρικές εκλογές” στη νέα 
έρευνα, ο Μουσταφά Ακιντζί 
είναι ο ισχυρότερος υποψή-
φιος σε περίπτωση επεναδιεκ-
δίκησης της λεγόμενης Προ-
εδρίας. Τα ευρήματα της 
έρευνας που δημοσιεύθηκαν 
στην τ/κ εφημερίδα Kibris, κα-
θιστούν τον κ. Ακιντζί ως τον 
πιο αξιόπιστο πρόεδρο. 

Επειδή δεν είναι γνωστές 
ακόμα οι υποψηφιότητες, η 
έρευνα περιλαμβάνει τους 
ηγέτες των «κοινοβουλευτικών 
κομμάτων» ως τα ονόματα 
των υποψηφίων.

Στη σημασία της πολιτικής 
ισότητας αναφέρθηκε ο Τ/κ 
ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί σε 
συνάντηση που είχε με τον 
Πολιτικό Διευθυντή του Βρετα-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών 
Richard Moore, ο οποίος βρέ-
θηκε στην Κύπρο.  Για τα θέ-
ματα ενέργειας, είπε ότι οι "μο-
νομερείς κινήσεις της ε/κ 
ηγεσίας" για τον φυσικό 
πλούτο γύρω από το νησί 
επηρεάζουν αρνητικά τον 
στόχο για σταθερότητα και ει-
ρήνη στην περιοχή.

Πολιτική ισότητα έθεσε 
ο Ακιντζί σε Βρετανό 

αξιωματούχο

«Έχουν αφαιρέσει τη ΔΔΟ από το λεξιλόγιο τους»
ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ

Το μέλος του Πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ επισήμανε 
στον ΑΣΤΡΑ ότι εκείνο που πρέπει να κάνει η ελληνοκυπριακή 
πλευρά είναι να τονίσει ότι στο τραπέζι είναι η λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, την οποία όμως, τόνισε, έχει αφαι-
ρέσει το Προεδρικό από το λεξιλόγιό του τον τελευταίο καιρό. 

Ο κ. Τσιελεπής υπενθύμισε ότι και ο πρόεδρος Αναστασιά-
δης κατ’ επανάληψη είπε ότι αν δεν εξευρεθεί λύση ομοσπον-
δίας, τότε κανείς δεν του απαγορεύει να σκεφτεί και άλλες 
ιδέες. Το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ υπέδειξε 
ότι δεν μπορούν να αρχίσουν οι συνομιλίες στο κυπριακό 
εκτός του πλαισίου Γκουτέρες είτε αρέσει στην Τουρκία είτε 
όχι. 

Τόνισε ότι σημασία έχει επιτέλους να συμφωνηθούν οι όροι 
αναφοράς. Επίσης, ο κ. Τσιελεπής σημείωσε ότι οι συνομιλίες 
δεν πρόκειται να αρχίσουν πριν τον Ιούνιο αλλά υπέδειξε ότι 
μέχρι τότε θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι αναφοράς για 

να αρχίσει η διαδικασία. 
Εν τω μεταξύ, το θέμα προσέλαβε διαφορετικές διαστάσεις 

στα κατεχόμενα, όπου ο Μπαρίς Μπουρτζιού δήλωσε πως 
«Δεν υπάρχουν νέες ιδέες, είναι οι παλιές που ξανάρθαν», 
λέγοντας πως η ε/κ πλευρά δηλώνει ότι πρέπει να τεθούν 
νέες ιδέες, αλλά δεν θέτει μία που να έχει την στήριξη είτε της 
τ/κ πλευράς είτε της διεθνούς κοινότητας. 

Γραπτή ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη 
αναφέρει ότι «Πάντοτε υπάρχει ανάγκη για ιδέες. Άλλο ιδέες 
όμως, άλλο σύγκλιση. Υπάρχει ιδέα πάνω στην οποία συ-
γκλίνουν όλες οι πλευρές και τα ΗΕ; Εάν υπάρχει αυτή να 
συζητήσουμε», ανέφερε ο κ. Μπουρτζιού λέγοντας ότι αυτοί 
που μιλούν για την ανάγκη να υπάρξουν νέες ιδέες έχουν 
«χάψει» το δόλωμα που πέταξε ο κ. Αναστασιάδης για να 
προκαλέσει σύγχυση και σέρνουν σε κενά λόγια την κοινότητα 
μιλώντας για δήθεν νέες ιδέες.

Ψήφο εμπιστοσύνης 
στον Ακιντζί δίνει 
νέα δημοσκόπηση

Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση διαπραγματεύσεων για 
το Κυπριακό τα έξι σημεία του ΓΓ, δηλώνει ο Πρόεδρος ΕΔΕΚ 

Τη θέση ότι το πλαίσιο των έξι σημείων του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών από τη διάσκεψη 
του Κραν Μοντανά δεν μπορεί να αποτελέσει βάση των διαπραγματεύσεων για το Κυ-
πριακό, τόνισε σε δημοσιογραφική διάσκεψη και σε ομιλία του σε χοροεσπερίδα της 
ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο Μαρίνος 
Σιζόπουλος. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ επισήμανε ότι τα έξι σημεία αμφισβητούνται και τυγχάνουν 
διαφορετικών ερμηνειών από κάθε πλευρά, από τη στιγμή 
που δεν τηρήθηκαν πρακτικά για τη συνάντηση της 4ης 
Ιουλίου στο ελβετικό θέρετρο, κάτι που έχει προκαλέσει 
«μεγάλη εμπλοκή». 

Εκτίμησε δε επιπλέον ότι ούτως ή άλλως με προσεκτική 
αξιολόγηση προκύπτει πως τα πέντε από τα έξι σημεία 
είναι στην ουσία εκτός πλαισίου ψηφισμάτων και καταστα-
τικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Κατά τον κ. Σιζόπουλο η διαδικασία που πρέπει να ακο-
λουθηθεί οφείλει να είναι επικεντρωμένη στην αξιοποίηση 
των ψηφισμάτων και του καταστατικού χάρτη των Ηνωμέ-
νων Εθνών.  

Ως εκ τούτου, είπε, με βάση ειλημμένη απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε αρ-
χικά να συνέλθει διάσκεψη με συμμετοχή και των πέντε 
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να συζη-
τηθεί κατά προτεραιότητα η διεθνής πτυχή του Κυπριακού. Η διευθέτηση της διεθνούς 
πτυχής, σημείωσε, θα πρέπει να προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων, τον επαναπατρισμό των εποίκων, την επιστροφή των προσφύγων σε 
συνθήκες ασφάλειας και την κατάργηση των αναχρονιστικών συνθηκών Εγγύησης και 
Συμμαχίας. 

Όπως πρόσθεσε, αφού διευθετηθεί η διεθνής πτυχή του ζητήματος, τότε Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι θα μπορέσουν να καταλήξουν επί της εσωτερικής διακυβέρνησης. 
Σημείωσε δε ο κ. Σιζόπουλος ότι η κατάληξη αυτή, για να είναι δημοκρατική και λειτουργική, 
δεν πρέπει να προβλέπει γεωγραφικό διαχωρισμό στη βάση εθνοτικής ή θρησκευτικής 
προέλευσης, κάτι που δημιουργεί σύστημα φυλετικού «απαρτχάιντ» και θα οδηγήσει 
στη νομιμοποίηση της διχοτόμησης και της λειτουργίας δύο κρατών. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε επίσης στο πλαίσιο αναφοράς του στη μελλοντική διαχεί-
ριση του εθνικού ζητήματος ότι διαχρονικά έχουν κατατεθεί από το κόμμα προτάσεις για 
το ρόλο και το χαρακτήρα του Εθνικού Συμβουλίου, για να πάψει να είναι απλά συμβου-
λευτικό όργανο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και για την ανάγκη καθορισμού 
κοινής εθνικής στρατηγικής από το σύνολο των κομμάτων Κύπρου και Ελλάδας.  

Ο πολιτικός πυλώνας αυτής της προταθείσας στρατηγικής περιλαμβάνει δράσεις στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ για ανάσχεση της τουρκικής επεκτατικότητας, 
είπε ο κ. Σιζόπουλος.  

Ως προς τον στρατιωτικό πυλώνα της στρατηγικής που προτείνει η ΕΔΕΚ, ο πρόεδρος 
του κόμματος είπε ότι πρέπει να υπάρξει σημαντική ελληνική στρατιωτική παρουσία 
στην Κύπρο, τόσο σε αριθμό έμψυχου δυναμικού όσο και σε οπλικά συστήματα, με 
στόχο την αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης. 

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθέτησε και την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων, ως 
τρίτο πυλώνα αυτής της στρατηγικής. Σημείωσε ότι οι τρεις τελευταίες κυβερνήσεις έχουν 

κάνει θετικά βήματα ως προς τον ενεργειακό προγραμματι-
σμό, όπως και με τις τριμερείς συνεργασίες, αλλά πρόσθεσε 
ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και περαιτέρω 
ισχυροποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας.  

Ο κ. Σιζόπουλος τάχθηκε κατά της ιδέας μεταφοράς αερίου 
της ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη με αγωγό μέσω 
Τουρκίας και υπέρ της αξιοποίησης του EastMed ή της κα-
τασκευής μονάδας υγροποίησης αερίου στην Κύπρο ώστε 
να καταστεί η χώρα ενεργειακός κόμβος, εφόσον το επιτρέ-
πουν τα κοιτάσματα. 

Κληθείς να αναφερθεί στο τι πιστεύει ότι πρέπει να συμβεί 
ως αποτέλεσμα του πορίσματος για τον συνεργατισμό, ο κ. 
Σιζόπουλος είπε ότι προκύπτουν πολιτικές, πειθαρχικές και 
ποινικές ευθύνες από το «πολύ σημαντικό» πόρισμα. 

Ως προς τις πολιτικές ευθύνες είπε ότι είναι «δεδομένες 
και δεδηλωμένες» και πρέπει να αναληφθούν. «Είτε ανα-

λαμβάνονται είτε αποδίδονται από το λαό», σχολίασε. 
Οι πειθαρχικές ευθύνες δεν μπορούν πλέον να αποδοθούν, συνέχισε και οι ποινικές 

ευθύνες πρέπει να αποδοθούν από τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας. «Δεν μπορεί 
να συνεχιστεί στην Κύπρο η κατάσταση συγκάλυψης σκανδάλων», είπε ο κ. Σιζόπου-
λος. 

Σε ερώτημα για το τι θα θεωρούσε επιτυχία της ΕΔΕΚ στις προσεχείς ευρωεκλογές, 
απάντησε ότι αυτό θα ήταν η διατήρηση της έδρας. 

Τόνισε δε ότι η διατήρηση της έδρας από το κόμμα του έχει πρόσθετη σημασία, καθώς 
η παρουσία της Κύπρου στην ομάδα των Σοσιαλιστών θα ενίσχυε τη χώρα. «Η απουσία 
της ΕΔΕΚ από τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο ευρωκοινοβούλιο δεν θα 
είναι το καλύτερο δυνατό για την Κύπρο. Για αυτό λοιπόν ως ΕΔΕΚ μπορώ να πω ότι 
επιφορτιζόμαστε με διπλή ευθύνη: και επιβεβαίωσης της παρουσίας μας ως τέταρτη κοι-
νοβουλευτική δύναμη μέσα από την εκλογή ευρωβουλευτή, αλλά και το πιο σημαντικό 
ότι μέσα από την εκλογή ισχυροποιούμε και ενδυναμώνουμε τη φωνή της Κύπρου στο 
ευρωκοινοβούλιο». 

Ως προς το Brexit επισήμανε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το τουριστικό ρεύμα 
Βρετανών προς την Κύπρο και για τις κυπριακές εξαγωγές προς τη Βρετανία. 

Παρατήρησε επίσης ότι η χώρα θα έπρεπε να είχε προετοιμαστεί καλύτερα για την 
προσέλκυση εταιρειών από τη Βρετανία που αναζήτησαν εναλλακτική έδρα στην ΕΕ.

«Η ελληνική πλευρά θέλει 
επίλυση του Κυπριακού και τη 
θέλει χθες», σχολίασε ο Υπ. 
Εξωτερικών της Ελλάδας σε 
συνέντευξή του στο Real FM. 
Ο Γιώργος Κατρούγκαλος ση-
μείωσε, παράλληλα, ότι δεν 
εξαρτάται από την ελληνική ή 
την ε/κ πλευρά το αν θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις, αλλά από το αν 
η τουρκική πλευρά θα επιδεί-
ξει μεγαλύτερη δημιουργικό-
τητα και κυρίως να αποδείξει 
ότι θέλει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της.

«Η ελληνική πλευρά 
θέλει επίλυση 

του Κυπριακού χθες»
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Πελαγωμένη η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ

Για νέο «κράτος» μίλησε ο Ερχιουρμάν αναζητώντας Τ/κ επενδυτές στο Λονδίνο 
Για μια «νέα τδβκ» - όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος – μίλησε ο 

Τουφάν Ερχιουρμάν από το Λονδίνο όπου πραγματοποιεί επαφές 
με την τ/κ παροικία, επικεφαλής αντιπροσωπείας με επιχειρηματικούς, 
εμπορικούς και άλλους συνδέσμους στον τομέα των κατασκευών και 
του τουρισμού. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, ο «πρωθυπουργός» 
μιλώντας ειδικά στην εν λόγω ιστοσελίδα είπε ότι πρέπει να γίνουν 
άμεσα και με ταχύτητα κάποια βήματα για την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη του ψευδοκράτους επειδή σε πολλά σημεία βρίσκονται 
πίσω. Κάνοντας αυτά τα βήματα χρειάζονται, πρόσθεσε, συγκεκριμένο 

κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναμικό και για να διοικήσουν την «χώρα» 
πρέπει να βρουν το αναγκαίο οικονομικό κεφάλαιο και το αναγκαίο 
ανθρώπινο κεφάλαιο και να τα ενώσουν. 

Από αυτή την άποψη, είπε, οι Τ/κ έχουν δύναμη στη Βρετανία και 
εάν ενώσουμε την δύναμη αυτή σε κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναμικό 
με την αντίστοιχη στην Κύπρο, υπάρξει συνεργασία, να την κατευθύ-
νουν προς το ψευδοκράτος, ώστε να γίνουν επενδύσεις, όχι μόνο οι-
κονομικές – σημείωσε – αλλά και σε ανθρώπινη δύναμη και δυναμική. 
Τότε θα δημιουργηθεί μια νέα «τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδο-
κράτος, και θα καλύψουν πολλές ελλείψεις και θα υπάρξει μια νέα 

ενέργεια. Όπως μεταδίδεται επίσης από τα κατεχόμενα, στο πλαίσιο 
των επαφών του στο Λονδίνο ο «πρωθυπουργός» Τουφάν Ερχιουρ-
μάν μίλησε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή και στην 
Αμερικανική Φωνή. Αναφέρθηκε στις επαφές του στην Βρετανία αλλά 
και στο Κυπριακό. 

Δεν αποδέχονται μια διαπραγματευτική διαδικασία από το μηδέν, 
δεν το βρίσκουν σωστό, ανέφερε ο κ. Ερχιουρμάν προσθέτοντας ότι 
η πολιτική ισότητα των Τ/κ δεν τίθεται προς συζήτηση. Είναι έτοιμοι, 
συνέχισε, για μια διαδικασία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα με συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Σ
ωσίβιο αναζητά η κυβέρνηση Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ η οποία έχει εγκλωβιστεί στους λανθα-
σμένους και ζημιογόνους χειρισμούς τους τόσο 

στο Κυπριακό, όσο και στην εσωτερική διακυβέρ-
νηση και στον απόηχο του Πορίσματος Καταπέλτη 
για την ίδια από την Ερευνητική Επιτροπή για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού, καταφεύγει σε επι-
κοινωνιακούς σχεδιασμούς για να επιβιώσει. 

Το Πόρισμα της Επιτροπής βρίσκεται ήδη ενώπιον 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος 
μελετά τους περαιτέρω χειρισμούς από το ενδεχό-
μενο διάπραξης πειθαρχικών ή και ποινικών αδικη-
μάτων. 

Η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωση της χαρακτή-
ριζε ως «ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη» την έκθεση 
της Ερευνητικής Επιτροπής με ξεκάθαρα ευρήματα 
τόσο για τους λόγους κατάρρευσης όσο και σε ποι-
ους καταλογίζει ευθύνες. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι το 
θέμα της αποδοχής και της ανάληψης ή μη αυτών 
των ευθυνών από τα πρόσωπα στα οποία αυτές 
καταλογίζονται, δεν είναι θέμα που αφορά τον Γενικό 
Εισαγγελέα και τη Νομική Υπηρεσία. Ο ρόλος του 
Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
περιορίζεται στην εξέταση του συλλεγέντος υλικού, 
έτσι ώστε να διακριβωθεί κατά πόσο με βάση κάποια 
από τα ευρήματα της Επιτροπής, δικαιολογείται η 
έναρξη ανακρίσεων, ως προς το ενδεχόμενο διά-
πραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων ανε-
ξάρτητα από το εάν αυτά συνέβαλαν ή όχι στην κα-
τάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα. Θα 
εξεταστεί επίσης, όπως σημειωνόταν, το ενδεχόμενο 
διάπραξης οποιωνδήποτε αστικών αδικημάτων, τα 
οποία έχουν προκαλέσει οικονομική βλάβη στη Δη-
μοκρατία, και πάλιν ανεξάρτητα από το αν αυτά συ-
νέβαλαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην κατάρρευση 
του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα. Ως τον «μεγάλο 
υπεύθυνο για την καταστροφική πορεία του Συνερ-
γατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ)» από το 2014 και 
εντεύθεν, χαρακτηρίζει τον Υπουργό Οικονομικών 
Χάρη Γεωργιάδη, η Ερευνητική Επιτροπή για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού στο πόρισμα που 
δόθηκε την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα.  

«Να αφήσουν τα επικοινωνιακά 
και να πιάσουν την ουσία»  

Έντονα επικριτικός για τους επικοινωνιακούς χει-
ρισμούς της κυβέρνησης στο Κυπριακό, αλλά και 
τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το πόρισμα για τον 

Συνεργατισμό, εμφανίστηκε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Α. Κυ-
πριανού, μέσα από πολιτική ομιλία και άλλες σχετι-
κές δηλώσεις και αναφορές του στη διάρκεια περιο-
δείας στη Λεμεσό. Κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή 
τακτική και εγκληματικές ευθύνες, ο Α. Κυπριανού 
έστειλε το μήνυμα ότι ο λαός δεν έχει πλέον διάθεση 
να ανεχτεί την αλαζονεία και την ανευθυνότητα της 
κυβέρνησης, η οποία μετέτρεψε τα πάντα σε επι-
κοινωνιακή πολιτική. Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε 
για το γεγονός ότι ο χρόνος παρέρχεται, χωρίς καμία 
εξέλιξη στο Κυπριακό, αλλά και στην "πιθανή εξέλιξη 
να μην καταλήξουμε σε όρους αναφοράς". 

«Εκείνο που θα έπρεπε να ανησυχεί την κυβέρ-
νηση είναι το ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει ώστε 
να ασχοληθούμε με την ουσία των ζητημάτων, πώς 
καταφέρνουμε να επα-
ναρχίσουν ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις και 
όχι με τον επικοινω-
νιακό σχεδιασμό», ανέ-
φερε ο Α. Κυπριανού, 
υποδεικνύοντας ότι 
«έχει τεράστια σημασία 
να ανησυχεί ο Πρό-
εδρος, αλλά για μας έχει 
εξίσου μεγάλη σημασία 
αυτή η ανησυχία να τον 
στρέφει προς τη σωστή 
κατεύθυνση, δηλαδή να 
αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες που θα πιέσουν την Τουρκία να έρθει στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σωστή προσέγ-
γιση σε ό,τι αφορά τη λύση στο Κυπριακό». 

Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι είναι εύκολο να πεί-
θεις μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ότι η Τουρκία 
είναι αδιάλλακτη, προκλητική και επιθετική «οπότε 
αν την κατηγορείς γι’ αυτά, μπορείς εύκολα να δια-
μορφώνεις κοινή γνώμη», ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ υπέδειξε 
ωστόσο ότι «δεν είναι αυτή η ουσία του Κυπρια-
κού… Η ουσία είναι το πώς φτιάχνουμε τέτοια δε-
δομένα που θα μας επιτρέπουν είτε να πάμε σε 
λύση είτε να μείνει εκτεθειμένη η τουρκική πλευρά». 

Παραλληλίζοντας τους χειρισμούς του Κυπριακού 
και του πορίσματος για τον Συνεργατισμό, ο Άντρος 
Κυπριανού ανέφερε ότι ο ρόλος της κυβέρνησης εί-
ναι πολύ πιο δύσκολος γιατί, όπως υπέδειξε, «την 
Τουρκία είναι εύκολο να την κατηγορήσει κάποιος 
για τη συμπεριφορά της, δεν μπορεί όμως να κατη-
γορήσει το πόρισμα για τον Συνεργατισμό», επιση-

μαίνοντας ότι «ακούμε πρωτοφανείς προσεγγίσεις, 
όπως ότι είναι πάρα πολύ καλό το πόρισμα, τεκμη-
ριωμένο αλλά καταλήγει σε λανθασμένα συμπερά-
σματα… Αυτό υποτιμά τη νοημοσύνη πρωτίστως 
της Διερευνητικής Επιτροπής, αλλά και του κυπρια-
κού λαού… Είναι ξεκάθαρο το πόρισμα και ό,τι και 
να λέει η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφύγει τις 
αλήθειες… η αλήθεια λέει ότι ναι διαχρονικά υπήρ-
χαν προβλήματα στον Συνεργατισμό, ναι θα πρέπει 
να κινηθούν διαδικασίες ενάντια σε διαφόρους που 
κατονομάζονται στο πόρισμα της Διερευνητικής Επι-
τροπής, αλλά την ίδια στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι ο 
Συνεργατισμός ήταν βιώσιμος το 2013, γι’ αυτό άλ-
λωστε δόθηκε και το 1,75 δις». 

Τον Συνεργατισμό, τόνισε ο Α. Κυπριανού, «τον 
οδήγησαν στην κατάρ-
ρευση οι ενέργειες που 
έγιναν από τον 
Υπουργό Οικονομικών 
και την κυβέρνηση γε-
νικότερα και από τους 
ανθρώπους που διορί-
στηκαν επικεφαλής. Δεν 
ήταν νομοτέλεια ότι θα 
κατέρρεε αργά ή γρή-
γορα ο Συνεργατισμός 
και δεν είναι αυτά που 
μας έλεγαν τα τελευταία 
πέντε χρόνια. Είτε μας 
έλεγαν ψέματα και σή-

μερα το παραδέχονται είτε μας λένε σήμερα ψέ-
ματα». 

Υποδεικνύοντας ότι οι ευθύνες του Υπουργού Οι-
κονομικών δεν είναι απλά πολιτικές, γιατί «πολιτικές 
είναι οι ευθύνες κάποιου που διενεργούνται από 
υφισταμένους του και η αδυναμία του να τους ελέγξει 
σωστά», ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ τόνισε ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, «το πόρισμα της Επιτροπής αποδίδει 
προσωπικές ευθύνες στον Υπουργό Οικονομικών 
και θα πρέπει ο Γενικός Εισαγγελέας να διατάξει 
περαιτέρω διερεύνηση και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα 
πράξει ο κ. Κληρίδης». 

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο θα έπρεπε να 
υπάρξει ενημέρωση από τα Η.Ε για τη συνάντηση 
της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λούτ, 
με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ανέφερε πως αυτό που έχει σημασία 
είναι "να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, να ακούγο-
νται οι απόψεις των διαφορετικών πλευρών, για να 

μπορεί η κ. Λουτ να καταλήξει σε συμπεράσματα". 
"Αντί να φτιάχνουμε ιστορίες οι οποίες διαψεύδονται 
από τις ίδιες τις εξελίξεις, όπως την προηγούμενη 
φορά που λέγαμε ότι ο κ.Τσαβούσογλου δεν θέλει 
να δει την κ. Λουτ και τελικά την είδε, θα πρέπει να 
ασκούμε πολιτική", είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Εκείνο που 
θα έπρεπε να ανησυχεί την Κυβέρνηση, συνέχισε, 
είναι ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει έτσι ώστε να 
ασχοληθούμε με την ουσία των ζητημάτων, "όχι με 
τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και στην ουσία, να 
δούμε πως καταφέρνουμε να επαναρχίσουν ουσια-
στικές διαπραγματεύσεις". Ερωτηθείς σχετικά, ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ εξέφρασε την άποψη ότι και ο ΠτΔ ανη-
συχεί στο Κυπριακό, υποδεικνύοντας ότι "έχει με-
γάλη σημασία, αυτή η ανησυχία, να τον στρέφει 
προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες που θα πιέσουν την Τουρκία να έρθει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σωστή προ-
σέγγιση, σε ό,τι αφορά τη λύση στο Κυπριακό". "Εδώ 
θα πρέπει να διοχετεύει την ενέργεια του ο Πρόεδρος 
και όχι προς οποιεσδήποτε άλλες κατευθύνσεις", 
είπε και πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
"ασχολείται περισσότερο με τον επικοινωνιακό σχε-
διασμό και όχι με την ουσία του Κυπριακού". Σημεί-
ωσε ότι είναι εύκολο για την Κυβέρνηση να διαμορ-
φώσει κοινή γνώμη στο Κυπριακό καθώς η Τουρκία 
παραμένει αδιάλλακτη, προκλητική και επιθετική, 
"δεν είναι όμως αυτή η ουσία του Κυπριακού". "Η 
ουσία του Κυπριακού είναι πώς φτιάχνουμε τέτοια 
δεδομένα που θα μας επιτρέψουν, είτε να πάμε σε 
λύση του προβλήματος, είτε να μείνει εκτεθειμένη η 
τουρκική πλευρά για την αδιαλλαξία της, την προ-
κλητικότητα της, την επιθετικότητα της", συμπλή-
ρωσε. 

Για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνη-
σης και στο θέμα του Συνεργατισμού, αναφέρθηκε 
επίσης ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο οποίος έκανε λόγο για 
πρωτοφανείς προσεγγίσεις σε σχέση με το πόρισμα 
και για ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του. 

"Ακούμε πρωτοφανείς προσεγγίσεις, ότι είναι 
πάρα πολύ καλό το πόρισμα, πάρα πολύ καλά τε-
κμηριωμένο, αλλά καταλήγει σε λανθασμένα συ-
μπεράσματα", είπε και πρόσθεσε "νομίζω πως αυτή 
η προσέγγιση υποτιμά τη νοημοσύνη, πρωτίστως 
της Ερευνητικής Επιτροπής αλλά και του κυπριακού 
λαού". 

Περισσότερα για το θέμα του πορίσματος για την 
Κατάρρευσή του Συνεργατισμού στη σελίδα 7.
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Άφησαν νεκρό στο ψυγείο 
του νεκροτομείου του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού από 
την περασμένη Δευτέρα λόγω 
έλλειψης…. νεκροτόμου. 

Σύμφωνα με καταγγελία, το 
τραγικό συμβάν έγινε την πε-
ρασμένη Δευτέρα, γύρω στις 
8:00 το πρωί όταν άνδρας 65 
ετών έχασε τις αισθήσεις του 
στο σπίτι του, στη Λεμεσό. 
Παρά τις προσπάθειες των επί 
καθήκοντι ιατρών στο Νοσο-
κομείο εντούτοις ο 65χρονος 
εξέπνευσε την ίδια μέρα. 

Τα προβλήματα άρχισαν 
όταν οι οικείοι ζήτησαν να διε-
νεργηθεί νεκροτομή, κάτι που 
δεν ήταν δυνατό να γίνει αφού 
το Νοσοκομείο εδώ και 2 πε-
ρίπου μήνες δεν διαθέτει νε-
κροτόμο λόγω παραίτησης 
του προηγούμενου.

Άφησαν νεκρό 
σε ψυγείο λόγω 

έλλειψης νεκροτόμου

Το Ανώτατο Δικαστήριο 
απέρριψε χθες την αίτηση του 
δικηγόρου Κρις Τριανταφυλ-
λίδη για παραπομπή αιτήμα-
τος προς την Ολομέλεια του 
Ανωτάτου με το οποίο να κα-
λείται ο Γενικός Εισαγγελέας 
να αποκαταστήσει το κύρος 
και την αξιοπιστία της δικαιο-
σύνης και των λειτουργών της. 
Εμφανιζόμενος ενώπιον του 
τριμελούς εφετείου, ο ΓΕ χα-
ρακτήρισε αβάσιμη την αίτηση 
του κ. Τριανταφυλλίδη, ανα-
φέροντας ότι ουδέποτε προ-
έβη σε οποιαδήποτε δήλωση 
που να πλήττει το κύρος και 
την αξιοπιστία της δικαιοσύνης 
και των λειτουργών της και 
πως ουδέποτε μίλησε με υπο-
τιμητικό τρόπο για τα δικαστή-
ρια και τους δικαστές.

Γ. Εισαγγελέας: 
Oυδέποτε έθιξα το 

κύρος ή την αξιοπιστία 
της δικαιοσύνης 

Η
 Κυπριακή Δημοκρατία εντατικοποιεί ακόμη περισ-
σότερο τις προετοιμασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη 
από το περασμένο καλοκαίρι, ενόψει του ενδεχο-

μένου άτακτου Brexit. 
Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του 

Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σαμουήλ, ερωτηθείς 
για το ενδεχόμενο μη συμφωνίας επί της καθορισμένης 
για τις 29 Μαρτίου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ, επισημαίνοντας πως “αν και σεβόμαστε από-
λυτα την κυρίαρχη απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων, 
το αποτέλεσμα της ψεσινής ψηφοφορίας στο Λονδίνο μάς 
βρίσκει απογοητευμένους, καθώς είναι προφανές πως 
δεν μας οδηγεί πιο κοντά σε ένα εύτακτο και συντεταγμένο 
Brexit”. 

“Εξακολουθούμε να θεωρούμε, μαζί με τους Ευρωπαί-
ους εταίρους μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η επι-
κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης που είχε συμφω-
νηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο Νοέμβριο, σε 
συνάρτηση με τις επιπρόσθετες διαβεβαιώσεις που έχουν 
δοθεί στο μεταξύ από πλευράς ΕΕ, είναι η μόνη οδός που 
διασφαλίζει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου θα ολο-
κληρωθεί με τον πιο εύτακτο και ομαλό, υπό τις περιστά-
σεις, τρόπο”, επεσήμανε ο κ. Σαμουήλ. 

Είπε ακόμη πως “εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι στο 
διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 29η Μαρτίου θα προ-
κύψουν θετικές εξελίξεις”, διαβεβαιώνοντας πως “θα συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας στις Βρυ-
ξέλλες προς αυτή την κατεύθυνση, αν και είναι από 
πλευράς του Λονδίνου που θα πρέπει να ληφθούν οι ανα-
γκαίες αποφάσεις”. 

“Παράλληλα, θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε 
ως Κυπριακή Δημοκρατία ακόμη περισσότερο τις προ-

ετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από το περασμένο 
καλοκαίρι, έτσι ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι 
στο απευκταίο ενδεχόμενο που θα βρεθούμε αντιμέτωποι 
με το σενάριο ενός Brexit άνευ συμφωνίας”, κατέληξε ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Έτοιμες οι νομοθεσίες για τους τίτλους σπουδών 
κυπριακών-βρετανικών πανεπιστημίων 

ενόψει Brexit  
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ετοίμασε τα κεί-

μενα των τροποποιήσεων που επιβάλλεται να γίνουν προ-
κειμένου να καταστούν νόμιμες οι συμφωνίες μεταξύ κυ-
πριακών και βρετανικών πανεπιστημίων, καθώς θα 
καταστούν έκνομες στην περίπτωση Brexit. 

 Πρόκειται για δύο τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθε-
σία, του Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας Τριτοβάθμιων 
Ιδρυμάτων και το δεύτερο στη νομοθεσία της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, υπό το προ-
σωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη 
Συλλούρη επεξεργάστηκε τα δύο κείμενα σε συνεργασία 

με τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Παιδείας. 
 Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Παιδείας, μετά την τελική συζήτηση των κειμένων 
την Τετάρτη, τα δύο νομοθετήματα θα τεθούν ενώπιον του 
Προέδρου της Βουλής και των κοινοβουλευτικών κομμά-
των για να αποφασίσουν σε συνεργασία με την Κυβέρνηση 
αν και πότε θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής 
για ψήφιση καθώς συνεχίζει να είναι ρευστό το τοπίο ανα-
φορικά με το ενδεχόμενο Brexit και τη μορφή του. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Παιδείας 
με εντατικές και έκτακτες συνεδρίες ολοκλήρωσε το έργο 
της και είναι πανέτοιμη ώστε αν κριθεί σκόπιμο να ψηφι-
στούν στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής την Πα-
ρασκευή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

 Ερωτηθείς αν οι προωθούμενες νομοθεσίες θα πρέπει 
να ψηφιστούν είτε υπάρξει είτε όχι Brexit, ο κ. Χατζηγιάννης 
εξήγησε πως η Βουλή μπορεί να ψηφίσει τους σχετικούς 
νόμους και να αφεθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η 
εξουσία να τον υπογράψει και δημοσιεύσει ανάλογα με τις 
εξελίξεις στο θέμα του Brexit. 

 Είπε επίσης πως υπάρχει η προσέγγιση να αποφασι-
στεί έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής την 
ημέρα που η Βρετανία θα χάσει την ιδιότητα του κράτους 
– μέλους. 

 Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως 
με βάση την ενημέρωση της οποίας έτυχε η Επιτροπή 
Παιδείας, δεν θα επηρεαστούν τα υφιστάμενα δάνεια των 
Κυπρίων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παραμέ-
νει άγνωστο τι θα γίνει για τους μελλοντικούς φοιτητές. 

 Πρόσθεσε πως όσοι ενδιαφέρονται για σπουδές στο 
εξωτερικό, έχουν ελεύθερη επιλογή και μπορούν σε αυτό 
το πλαίσιο να εξετάσουν ενδεχόμενα να σπουδάσουν σε 
άλλα κράτη – μέλη.

Ενταντικοποιούνται οι προετοιμασίες για το Brexit
ΕΝΩ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΠΡΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Προς ιδιωτικοποίηση οδεύει και το λιμάνι στο Βασιλικό, αφού η 

Αρχή Λιμένων αναγκάστηκε να κόψει αναπτυξιακά έργα λόγω της 

απώλειας εσόδων από την ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δρα-

στηριοτήτων στο λιμάνι της Λεμεσού. 

Το θέμα αποκαλύφθηκε προχθες μετά από ερώτηση του εκ-

προσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, προς τα μέλη 

του ΔΣ της ΑΛΚ, σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της 

Βουλής με θέμα την εξέταση του προϋπολογισμού της Αρχής για 

το 2019. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της ΑΛΚ παραδέχθηκαν 

ότι έγιναν περικοπές σε αναπτυξιακά έργα, περιλαμβανομένου 

και του έργου για το νέο λιμάνι στο Βασιλικό, ώστε να είναι ισο-

σκελισμένος ο προϋπολογισμός. 

Εν τω μεταξύ, ο Στ. Στεφάνου κατήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση 

προχώρησε σε περικοπές στα επιδόματα βάρδιας και υπερωριών 

στο λιμάνι της Λάρνακας, με αποτέλεσμα το λιμάνι να μην μπορεί 

να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και να βρίσκεται σε μει-

ονεκτική θέση απέναντι στους ιδιώτες στο λιμάνι της Λεμεσού. 

Κατήγγειλε ακόμη ότι υπάρχουν καταγγελίες για αύξηση των χρε-

ώσεων στο λιμάνι της Λεμεσού, οι οποίες μάλιστα επηρεάζουν 

δυσμενώς τις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων. 

Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Μεταφορών και της Αρχής Λιμένων 

ανέλαβαν να απαντήσουν γραπτώς στις παρατηρήσεις και τα ερω-

τήματα των μελών της Επιτροπής Οικονομικών το αργότερο μέχρι 

την ερχόμενη Παρασκευή, πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού 

της ΑΛΚ στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Και το λιμάνι στο Βασιλικό 
στο «κάδρο» των ιδιωτικοποιήσεων

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η συμμόρφωση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφάλειας πτήσεων για τα Boeing, ύστερα 
από την αεροπορική τραγωδία της Κυριακής με την 
πτώση αεροσκάφους τύπου Boeing 737 Max της 
Ethiopian Airlines, δεν αναμένεται να επηρεάσει σε 
οποιονδήποτε βαθμό την Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
ο Προϊστάμενος Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων Αν-
δρέας Πασπαλλίδης. 

«Θα επηρεάσει μόνο τις εταιρείες που έχουν τέ-
τοιου είδους αεροσκάφη και στην περίπτωση κό-
σμου που θα ερχόταν στην Κύπρο οι ίδιες εταιρείες 
μπορούν να βάλουν άλλο τύπο αεροσκάφους και 
να τους μεταφέρουν. Δεν αναμένεται οποιαδήποτε 
αρνητική επίδραση για την Κύπρο», σημείωσε. 

Διευκρίνισε ότι τέτοιου είδους αεροσκάφη πολύ 
λίγα έρχονταν, ήταν μη κυπριακά από κάποιες αε-
ροπορικές εταιρείες κι ότι οι δραστηριότητες τέτοιου 
τύπου αεροπλάνων στην Κύπρο ήταν πολύ περιο-
ρισμένες. 

Στην Κύπρο, ανέφερε, δεν έχουμε τέτοιου είδους 
αεροπλάνα γραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο. 

«Εμείς τώρα αναμένουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με την οποία είμαστε σε συνεχή επικοινω-
νία, με τις αρχές Πολιτικής Αεροπορίας της Αμερικής 
ως επίσης και της κατασκευάστριας εταιρείας, για 
οτιδήποτε νεότερο», πρόσθεσε. 

Η Κύπρος προχώρησε σε συμμόρφωση με την 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των πτή-
σεων το βράδυ της Τρίτης. 

Ο κ. Πασπαλλίδης, είπε ότι ως Κύπρος ακολου-
θούμε την οδηγία και τις αποφάσεις που βγάζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κι έχουμε κοινούς κανόνες και 
αυτό αποφασίσαμε. 

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως δεν υπάρχει ημερο-
μηνία λήξεως της οδηγίας. «Αναμένονται τα αποτε-
λέσματα της έρευνας που κάνουν για το δυστύχημα, 
το τι το προκάλεσε διότι αυτή την στιγμή δεν είναι τί-
ποτα επιβεβαιωμένο», είπε.

Άμεση συμμόρφωση και της Κύπρου για τα Boeing

Η Κεντρική Τράπεζα και η Διαχείριση της Λαϊκής 
μεθοδεύουν τρίτο κούρεμα σε βάρος των καταθετών 
της πρώην Λαϊκής, κατήγγειλε σήμερα ο Σύνδεσμος 
Καταθετών της πρώην Λαϊκής, ΣΥΚΑΛΑ. 

Όπως αναφέρθηκε σε διάσκεψη Τύπου, η Κε-
ντρική Τράπεζα και Αρχή Εξυγίανσης, όπως και ο 
Ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής έφεραν ένσταση στη 
συνένωση των χιλιάδων αγωγών που κατατέθηκαν 
στα επαρχιακά δικαστήρια για αποζημιώσεις μετά 
το κούρεμα, στάση την οποία καταγγέλλει ο ΣΥ-
ΚΑΛΑ, αφού θεωρεί πως εάν υιοθετηθεί θα οδηγήσει 
στην ανάγκη για εκδίκαση χιλιάδων υποθέσεων ξε-
χωριστά και κατ΄επέκταση σε υπέρογκα δικαστικά 
και νομικά έξοδα, όπως επίσης και σε μια πολύ πα-
ρατεταμένη χρονική διάρκεια εκδίκασης. 

«Οι μόνοι που έχουν συμφέρον να υπάρξει μια 
παρατεταμένη δικαστική διαδικασία είναι οι δικηγό-
ροι, οι οποίοι προσβλέπουν στην συνέχιση του αρ-
μέγματος, για πολλά χρόνια ακόμα, της ήδη αδυνα-

τισμένης αγελάδας της Λαϊκής! Κατά τα άλλα, η Αρχή 

Εξυγίανσης / Κεντρική Τράπεζα και Ειδικός Διαχει-

ριστής πρέπει να προστατεύσουν τα συμφέροντα 

των πιστωτών / καταθετών της Λαϊκής, διαχειριζό-

μενοι τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής με λελογι-

σμένο τρόπο!» αναφέρεται στην ανακοίνωση του 

Συνδέσμου. 

Αυτό, σημειώνεται, «θα είναι το τρίτο κούρεμα το 

οποίο μεθοδεύεται από την Κεντρική Τράπεζα και 

Διαχείριση της Λαϊκής», μετά το πρώτο κούρεμα κα-

ταθέσεων το 2013 και το δεύτερο κούρεμα, που 

ήταν, κατά τον ΣΥΚΑΛΑ, η μείωση της αξίας των 

εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής 

κατά περίπου 70% σε σύγκριση με την αξία τους το 

2013 όταν τα παρέλαβε η Αρχή εξυγίανσης για να 

τα διαχειριστεί προς όφελος των πιστωτών / κατα-

θετών.

ΣΥΚΑΛΑ: Μεθοδεύεται και τρίτο κούρεμα 
Οι εκποιήσεις κατοικιών που εντάσσονται στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ 

αναστέλλονται λόγω των ευρωεκλογών, ανέφερε εκ μέρους του 
κινήματος ενάντια στις εκποιήσεις Ευγενία Μωυσέως. 

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, είπε ότι ξεπουλιούνται τα δάνεια με την 
βούλα της πλειοψηφίας της Βουλής. Υπενθύμισε ότι στις 8 Ιουλίου 
έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, πακετοποίηση και πώληση των δα-
νείων. Κάλεσε τη Βουλή να προχωρήσει σε αλλαγές στο νόμο, 
σημειώνοντας ανάμεσα σε άλλα θα πρέπει να μπορεί να γίνεται 
αναστολή της εκποίησης. 

Η κ. Μωυσέως αναφέρθηκε και στη εκδήλωση που διοργανώνει 
το κίνημα στις 22- 23 Μαρτίου με νομικούς από χώρες της ΕΕ 
προκειμένου να συζητηθεί το θέμα με τις εκποιήσεις. Πρόσθεσε 
ότι στις 6 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκή διαμαρ-
τυρία ενάντια στις εξώσεις και στις εκποιήσεις. Περισσότερες λε-
πτομέρειες για την εκδήλωση της 6ης Απριλίου θα ανακοινωθούν 
εντός των επόμενων ημερών. 

Εν τω μεταξύ, σειρά επαφών με τα κόμματα έχει ο σύνδεσμος 
δανειοληπτών, σε μια προσπάθεια να διορθωθεί η άμβλωση που 
δημιουργήθηκε με το θέμα των εκποιήσεων ανέφερε ο πρόεδρος 
του συνδέσμου.

Αναστέλλονται εκποιήσεις λόγω ευρωεκλογών

Στη σύλληψη 25χρονου 
από την επαρχία Λάρνακας, 
προέβη την Τρίτη η ΥΚΑΝ, 
όταν ο συλληφθείς πήγε να 
παραλάβει από εταιρεία ταχυ-
μεταφορών δύο πακέτα που 
περιείχαν 16 περίπου κιλά κο-
καΐνης. Ο 25χρονος φέρεται 
να προσπάθησε να διαφύγει 
με αποτέλεσμα να ακολουθή-
σει καταδίωξη.

Σύλληψη 25χρονου 
για υπόθεση 16 κιλών 

κοκαΐνης
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Ο Πρόεδρος του Κινήματος 
Οικολόγων – Συνεργασία Πο-
λιτών Γιώργος Περδίκης εξέ-
φρασε λύπη επειδή -όπως 
ανέφερε- ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος προσπάθησε "με 
αστείες δικαιολογίες και επιχει-
ρήματα" να αμφισβητήσει την 
επιστημονικότητα του πορί-
σματος της Ερευνητικής Επι-
τροπής για τον Συνεργατισμό, 
δηλώντας εκ νέου ότι ο 
Υπουργός πρέπει να παραι-
τηθεί. «Κάποιοι από την κυ-
βερνητική παράταξη έχουν 
εκτραπεί και σε προσωπικές 
επιθέσεις εναντίον των μελών 
της Επιτροπής", είπε.

Παραίτηση ΥΠΟΙΚ ζητούν 
και οι Οικολόγοι

«Ψεύδεται διπλά ο ΠτΔ 
για τον Συνεργατισμό»
Μπορεί για τους κυβερνώ-

ντες το κλείσιμο του Συνεργα-
τισμού να ήταν θετικό, αλλά 
για τον Κύπριο πολίτη είναι 
αρνητικό ανέφερε η αναπλη-
ρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ τό-
νισε ότι το κλείσιμο του Συνερ-
γατισμού δεν είναι αυτό που 
οδήγησε στην αναβάθμιση της 
κυπριακής οικονομίας. 

Πρόσθεσε ότι αν οι κυβερ-
νώντες ακόμη θεωρούν ότι 
βαδίζουν στα χνάρια ενός suc-
cess story, τότε βρίσκονται σε 
απόλυτη διάσταση με τον κυ-
πριακό λαό.

Η έκθεση της Ερευνητικής 
Επιτροπής για το Συνεργατι-
σμό, «δικαιώνει τις θέσεις μας 
ότι το Συνεργατικό Κίνημα το 
οποίο δημιουργήθηκε από μια 
μερίδα αγράμματων προοδευ-
τικών γεωργών και απάλλαξε 
τον κύπριο αγρότη από την 
τοκογλυφία, κατέρρευσε από 
μια μερίδα εγγράμματων εκ-
προσώπων του κεφαλαίου, οι 
οποίοι δυστυχώς σήμερα μας 
κυβερνούν», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Παναγροτική 
Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ). «Η 
ομάδα του Υπουργού Οικονο-
μικών που ανέλαβε δήθεν τη 
διάσωση του συνεργατισμού, 
η οποία αποτελείτο και από 
ανθρώπους που προέρχο-
νταν από τη διαλυθείσα Λαϊκή 
Τράπεζα, είχαν στόχο τη διά-
λυση του Συνεργατικού Κινή-
ματος για να εξυπηρετήσουν 
τα συμφέροντα του Κεφα-
λαίου, γεγονός το οποίο είχαμε 
επισημάνει έγκαιρα και καταγ-
γείλαμε δημόσια», αναφέρει η 
ΠΕΚ.

Η ΠΕΚ καλεί τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη να παύσει 

τον ΥΠΟΙΚ 

Γαργάρα το πόρισμα από Πρόεδρο Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ

«ΨΑΞΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ»

«Στην απάντηση προς το ΑΚΕΛ της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-Συναγερμού δεν χρειάζεται να σχο-
λιάσουμε οτιδήποτε εμείς», ήταν η άμεση αντίδραση 
του ΑΚΕΛ στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, που 
επιχείρησε να επιρρίψει ευθύνες για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού στην κυβέρνηση Χριστόφια. 

Το ΑΚΕΛ με γραπτή ανακοίνωσή του, περιορίζεται 
να παραπέμψει απλώς σε σχετικό απόσπασμα του 
πορίσματος. 

«Παραπέμπουμε στο σχετικό απόσπασμα της 
ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής, το οποίο  μιλά 

από μόνο του σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς των 

κυβερνώντων. 

«Επομένως η τελική κατάρρευση του το 2018 
δεν μπορεί ν’ αναζητείται στα όσα συνέβησαν 
πριν το 2013. Πρέπει ν’ αναζητηθεί σε λάθη, πα-
ραλήψεις, απραξία, ανικανότητα, εγκληματική 
αμέλεια και ίσως και παράνομες πρακτικές τα 
οποία διαπράχθηκαν απ’ όσους ανάλαβαν να 
χειρισθούν τις υποθέσεις του ΣΠΤ από την ανα-
κεφαλαιοποίηση και εντεύθεν».

Απαντά η ερευνητική επιτροπή για τις ευθύνες

Οι εκλεκτοί του Συνεργατισμού τη συγκεκριμένη περίοδο διατη-
ρούσαν και εταιρική κάρτα, «για αγορές που αφορούν τις εργασίες 
της εταιρείας, αλλά και για να προωθεί την καλή εικόνα του οργα-
νισμού», όπως αναφέρεται στο Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτρο-
πής για τον Συνεργατισμό. Εταιρική κάρτα παραχωρήθηκε σε πε-
νήντα πέντε (55) άτομα, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΑΔ της 
ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως καταγράφεται στο Πόρισμα για τον Συνεργατισμό. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι παραχωρήθηκε εταιρική κάρτα με 
όριο €1.000 σε 18 άτομα, 32 άτομα ήταν κάτοχοι εταιρικής κάρτας 
με όριο €2.000, ενώ σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις λογα-
ριασμού της Υπηρεσίας Τραπεζικής Κάρτας πέντε κάτοχοι εταιρικής 
κάρτας είχαν πιστωτικά όρια πέραν των €2.000 ως ακολούθως: 

Σημειώνεται ότι από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα 
ποσά που δαπανήθηκαν από τους κατόχους εταιρικών καρτών 
τον Ιανουάριο του 2018 διαπίστωσε ότι αφορούσαν την πλειοψηφία 
τους έξοδα φιλοξενίας και έξοδα ταξιδιών (αγορά αεροπορικών ει-
σιτηρίων, πληρωμή εξόδων διαμονής, διακίνησης, γευμάτων κ.λπ.). 

Σημειώνεται επίσης ότι η παραχώρηση εταιρικής κάρτας, όπως 
αναφέρεται, συνιστούσε ωφέλημα, το οποίο λάμβαναν συγκεκρι-
μένα στελέχη μετά από υπόδειξη του προϊστάμενου και το όριο 
μπορεί να αυξηθεί, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και έγκριση του Γενικού Διευθυντή

€23,500 όριο το μήνα σε εταιρικές 
πιστωτικές κάρτες

Το Εκτελεστικό Γραφείο του 
ΔΗΚΟ, σε συνεδρίαση του 
την Τρίτη, συζήτησε το πόρι-
σμα της Ερευνητικής Επιτρο-
πής για την Κατάρρευση του 
Συνεργατισμού καθώς και την 
αντίδραση της κυβέρνησης 
και επαναλαμβάνει ότι η πα-
ραίτηση ή η παύση του Υπ. 
Οικονομικών είναι επιβεβλη-
μένη. Προσθέτει ότι η παρα-
μονή του Υπουργού Οικονο-
μικών ελλοχεύει σοβαρούς 
κινδύνους πρόκλησης πολιτι-
κής αστάθειας και πλήττει την 
αξιοπιστία της χώρας.  

Τονίζει επίσης (μεταξύ άλ-
λων) ότι το πόρισμα είναι 
αξιόπιστο και ότι η προκλη-
τική περιφρόνηση του πορί-
σματος από τον ΠτΔ και η 
αποποίηση οποιασδήποτε 
πολιτικής ευθύνης, συνιστά 
αλαζονική συμπεριφορά, η 
οποία πλήττει τους θεσμούς, 
πλήττει την οικονομία, πλήττει 
την αξιοπιστία της χώρας μας 
και την ίδια τη δημοκρατία.

«Δεν μπορεί να αποφύγει τις αλήθειες» ήταν 
η απάντηση του Άντρου Κυπριανού, στους 
ισχυρισμούς της κυβέρνησης για το πόρισμα 
της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργα-
τισμό, σημειώνοντας ότι το πόρισμα είναι ξε-
κάθαρο. 

Υπό το φως της πρωτοφανούς αντίδρασης 
της κυβέρνησης, που συνεχίζει να στηρίζει τον 
άνθρωπο που φέρει βαρύτατες ευθύνες σύμ-
φωνα με το πόρισμα, ο ηγέτης της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «οι αλήθειες αυ-
τές, λένε για διαχρονικά προβλήματα στον 
Συνεργατισμό, ότι θα πρέπει να κινηθούν δια-
δικασίες ενάντια σε διάφορους που κατονο-
μάζονται στο πόρισμα, αλλά την ίδια ώρα ση-
μείωσε ότι "είναι ξεκάθαρο ότι ενώ ο 
Συνεργατισμός ήταν βιώσιμος το 2013, τον 
οδήγησαν στην κατάρρευση οι ενέργειες που 
έγιναν από τον Υπουργό Οικονομικών, την 
κυβέρνηση γενικότερα και από τους ανθρώ-
πους που διορίστηκαν επικεφαλής". " Δεν ήταν 
νομοτέλεια ότι θα κατέρρεε αργά ή γρήγορα ο 
Συνεργατισμός και δεν είναι αυτά που μας 
έλεγαν τα τελευταία πέντε χρόνια", είπε ο κ.Κυ-
πριανού και διερωτήθηκε αν μας έλεγαν ψέ-
ματα τότε ή αν μας λένε ψέματα σήμερα, πέντε 
χρόνια μετά. Στην ερώτηση αν επιρρίπτει ευ-
θύνες στον Υπουργό Οικονομικών απάντησε 
"ναι και δεν είναι απλά πολιτικές οι ευθύνες 
του Υπουργού Οικονομικών" και πως "στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, το πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής αποδίδει προσωπικές 
ευθύνες στον Υπουργό Οικονομικών". Το αν 

αυτές οι ευθύνες είναι ποινικές ή αστικές, θα 
το κρίνουν οι αρμόδιοι, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι ο Γενικός 
Εισαγγελέας θα διατάξει περαιτέρω διερεύ-
νηση.  
Εισήγηση ΑΚΕΛ για συζήτηση του πορί-

σματος στην ολομέλεια της Βουλής  
Το ΑΚΕΛ έστειλε την Τρίτη, επιστολή στον 

Πρόεδρο της Βουλής, καταθέτοντας εισήγηση 
για συζήτηση του πορίσματος της Ερευνητικής 
Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργα-
τισμού στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Η επιστολή στάλθηκε από τον κοινοβου-
λευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, Γιώργο Λου-
καΐδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του κόμματος και αναμένεται να συζητηθεί 
στην επικείμενη σύσκεψη των αρχηγών και 
εκπροσώπων των κομμάτων αύριο Πέμπτη 
14 Μαρτίου. 

«Κρίνουμε ότι το περιεχόμενο και τα απορ-
ρέοντα του πορίσματος σε σχέση με ένα τόσο 
κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομία και 
κοινωνία ζήτημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό που 
επιβάλλει τη συζήτηση στο πλαίσιο της κοινο-
βουλευτικής διαδικασίας», τόνισε στην επι-
στολή του ο Γ. Λουκαΐδης. Επεσήμανε επίσης 
ότι «η συζήτηση θα αποτελέσει συνέχεια του 
ανελλιπούς ενδιαφέροντος που επέδειξε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων όλα αυτά τα χρό-
νια στα θέματα του Συνεργατισμού, μέσω αυ-
τεπάγγελτων συζητήσεων σε κοινοβουλευτι-
κές επιτροπές, ζητώντας ενημέρωση από την 
εκτελεστική εξουσία για την πορεία του Ιδρύ-
ματος». 

Το ΑΚΕΛ εισηγείται όπως η συζήτηση στην 
Ολομέλεια της Βουλής για τον Συνεργατισμό 
πραγματοποιηθεί σε έκτακτη συνεδρία, ώστε 
να μην επηρεαστεί το νομοθετικό έργο.

«ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ» ΣΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο Πόρισμα παρατίθεται πίνακας με τις αγορές 

αυτοκινήτων από το 2014 έως το 2018. 

Όπως αναφέρεται στο Πόρισμα της Ερευνητικής 

Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, σύμφωνα με 

έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφεται ότι 

το 2014 δαπανήθηκε ποσό €89.800 για την αγορά 

τεσσάρων αυτοκινήτων. 

Σημειώνεται ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπήρχε καθορισμένη πολιτική ή κανονισμοί ως 

προς το τι αποτελεί υπηρεσιακό όχημα, σε ποιους 

παραχωρείται και πώς χρησιμοποιείται. Μάλιστα ση-

μειώνεται ότι για τα έτη 2015 και 2016 δαπανήθηκε 

ποσό €47.850 και €66.525, για την αγορά δύο και 

τεσσάρων αυτοκινήτων, αντίστοιχα. 

Εκτός, λοιπόν, από τους μεγάλους μισθούς οι 

εκλεκτοί του Συνεργατισμού είχαν και τα εξτρά τους: 

αυτοκίνητα και εταιρική κάρτα τα κύρια από αυτά. 

Ιδιαίτερα, πρόκληση χαρακτηρίστηκε στο Πόρισμα 

της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό 

η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου για τον Νικόλα 

Χατζηγιάννη. 

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αναφέρεται ότι στις 

28/5/2014, ο κος Ιωάννου της ΚΤΚ, με εσωτερικό 

σημείωμα προς τη Διοικητή της ΚΤΚ, ανέφερε ότι η 

Επιτροπεία της τράπεζας είχε εγκρίνει ποσό €28.800 

για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου για τον κ. 

Νικόλα Χατζηγιάννη, τότε πρόεδρο της Επιτροπείας 

της ΣΚΤ. 

«Σχολιάζοντας ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ήταν 

αχρείαστη και προκλητική, καθώς ο πρόεδρος δεν 

πρέπει να ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα για τα οποία 

να απαιτείται η χρήση αυτοκινήτου. Επιπρόσθετα, 

ανέφερε ότι ακόμα και αν η τράπεζα έκρινε ότι θα 

έπρεπε να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί ένα από τα πολλά αυτοκίνητα 

που υπήρχαν στον Συνεργατισμό και που χρησιμο-

ποιούνταν από τους διαφόρους γραμματείς ή αξιω-

ματούχους των ΣΠΙ και όχι να αγορασθεί καινούργιο 

αυτοκίνητο ενόσω η τράπεζα είναι κάτω από κρατική 

στήριξη και θα έπρεπε να περιορίσει τα έξοδά της . 

Επί του συγκεκριμένου εγγράφου αναγράφονται χει-

ρόγραφα σχόλια τα οποία καθόριζαν το περιεχόμενο 

του σημειώματος ως άκρως ανησυχητικό».

«Πτώμα»… που αγόραζε λιμουζίνες!

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ

Οι κυβερνώντες χρησιμοποί-
ησαν το «πτώμα» του Συνεργατι-
σμού- όπως είχε αναφέρει ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης- ως κοράκια 
που για πέντε χρόνια ζούσαν και 
έτρωγαν από ένα οργανισμό που 
δεν μπορούσε να σταθεί στα πό-
δια του ανέφερε η ανεξάρτητη 

βουλευτής Άννα Θεολόγου. 
Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ εξέ-

φρασε την ελπίδα ότι όλοι όσοι 
έβλαψαν τον Συνεργατισμό με τις 
αποφάσεις τους πρέπει να οδη-
γηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης 
προσθέτοντας ότι η τιμωρία πρέ-
πει να είναι παραδειγματική. 

Υπέδειξε ότι υπάρχουν οι νόμοι 
και το σύνταγμα που πρέπει να 
εφαρμοστούν παραδειγματικά και 
όχι για το θεαθήναι. 

Επίσης, η κ. Θεολόγου είπε ότι 
το μόνο που μπορεί να κάνει η 
Βουλή είναι να επιβάλλει αυστη-
ρότερες ποινές και νομοθεσίες.

«Έτρωγαν ως κοράκια...»
Βαρύτατες ευθύνες στον 

Χάρη Γεωργιάδη για την κα-
τάρρευση του Συνεργατισμού, 
απέδωσε και ο Γενικός Ελε-
γκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. 
Ανέφερε μάλιστα ότι ο Υπουρ-
γός Οικονομικών «ενεργούσε 
με πείσμα και γινάτι», προσθέ-
τοντας ότι «αντί να υπάρχει 
σύνεση και ορθολογισμός, 
υπήρχε ανικανότητα». Ο Οδ. 
Μιχαηλίδης χαρακτήρισε ως 
τεκμηριωμένο και πολύ υψη-
λού επιπέδου το πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής. 

Εν τω μεταξύ, ο Οδ. Μιχαη-
λίδης σημείωσε ότι στο πόρι-
σμα περιλαμβάνονται επίσης 
πιθανές ποινικές ευθύνες.

«Με πείσμα και γινάτι» 
ενεργούσε ο Χάρης



 8      | Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Η αποχή αποτελεί έγκλημα
Του Θεοχάρη Μασούρα*  
Πρώτο κόμμα είναι η αποχή, όπως κατα-

γράφεται από τις δημοσκοπήσεις. Είτε ψη-
φίσω είτε όχι, λένε πολλοί, η οκά τετρακόσια, 
αφού ουδεμία διαφορά θα υπάρξει. Θα εκλε-
γούν πάλιν έξι ευρωβουλευτές, κατανεμημένοι 
αναλόγως της κομματικής τους δύναμης, άρα 
η κομματοκρατία, λένε, καλά κρατεί. Η άποψη 
όμως αυτή δεν λέγει την πλήρη αλήθεια, ότι 
δηλαδή ο αριθμός των εκλελεγμένων ευρω-
βουλευτών από κάθε κόμμα θα είναι ανάλο-
γος με το ποσοστό της αποχής κάθε κομμα- 
τικού σχηματισμού. Προς ολοκλήρωση της 
αλήθειας πρέπει να τονιστεί ότι η αποχή ευ-
νοεί τη δεξιά (ΔΗΣΥ), ακροδεξιά (ΕΛΑΜ) και 
τους εχθρούς της διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας, («ενδιάμεσοι»), καθότι στις τάξεις 
των εν λόγω σχηματισμών ανήκουν οι πλέον 
φανατικοί ψηφοφόροι, οι οποίοι ψηφίζουν και 
με τα τέσσερά τους, γιατί στη στοχοθεσία τους 
είναι η απομόνωση της Αριστεράς και του 
ΑΚΕΛ! 

Αποτελεί έγκλημα να εξισώνονται τα λάθη 
του ΑΚΕΛ με τα εγκλήματα και να απέχει των 
εκλογών ο αριστερός ψηφοφόρος, όταν ούτε 
μύτη έσπασε εξ υπαιτιότητας του ΑΚΕΛ (κομ-
μουνιστική αριστερά) της Αριστεράς (σοσιαλι-
στική), Νέων Δυνάμεων (κέντρο, κεντροαρι- 
στερά, σοσιαλδημοκρατία). Εξ υπαιτιότητας 
όμως της Δεξιάς χύθηκε αίμα: δολοφονήθη-
καν αριστεροί, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύ-
πριοι, αλλά και προοδευτικοί πολίτες από την 
ΕΟΚΑ Β, την περίοδο 1971 – 1973. Κατά την 
περίοδο επίσης 1961 – 1971, δολοφονήθηκαν 

εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι. Επί διακυβέρνη-
σης Νίκου Αναστασιάδη στοχοποιήθηκαν όσοι 
αντιτίθενται στην πολιτική του, «περί αποκε-
ντρωμένης ομοσπονδίας», και χλευάστηκαν. 
Το μήνυμα που πρέπει να σταλεί στην EE με 
τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι η αύ-
ξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ και των συνο-
δοιπορούντων! Διαφορετικά η αποχή κομμου- 
νιστών, αριστερών, φιλοαριστερών και νούσι-
μων δεξιών ψηφοφόρων θα εκμηδενίσει κάθε 
ελπίδα επανένωσης. 

Η ενασχόληση με θεματικές που άπτονται 
της λύσης (λεπτομέρειες ή ουσιαστικές) ειπώ-
θηκαν και με το παραπάνω. Έτσι εβδομήντα 
πέντε μέρες πριν τις ευρωεκλογές, τα μόνα 
που πρέπει να λάβει υπόψη του ο ψηφοφό-
ρος είναι: Πρώτο, να μην απέχει και δεύτερο, 
η υπερψήφιση εκείνων των δυνάμεων που 
διαθέτουν πολιτική βούληση και δεν μασούν 
τα λόγια τους για τη μορφή της λύσης. Μπορεί 
να μην οδεύουμε σε προεδρικές εκλογές, 
αλλά η συρρίκνωση των δυνάμεων που 
άμεσα (ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ) και έμμεσα («ενδιάμε-
σοι») στηρίζουν τους υποψήφιους της Δεξιάς, 
ακροδεξιάς ή κεντροδεξιάς, θα στείλει τα 
σωστά μηνύματα διεθνώς και κυρίως στον 
ΟΗΕ. 

Η αποχή από τις εκλογές, σύμφωνα με τον 
Θουκυδίδη, τιμωρείτο με στέρηση των πολιτι-
κών δικαιωμάτων του πολίτη. Συγκεκριμένα, 
ο πολίτης που δεν έπαιρνε θέση με μια από 
τις αντιμαχόμενες παρατάξεις χαρακτηριζόταν 
άτιμος και έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα, 
γιατί η αποχή του από τις εκλογές αποδυνά-
μωνε τη δημοκρατία. Ο απέχων θεωρείτο άτι-

μος και υπεύθυνος για την άνοδο στην εξου-
σία τυχάρπαστων και τυράννων (πραξικοπη-
ματιών). Ο νόμος θεσπίστηκε μετά την άνοδο 
στην εξουσία του Πεισίστρατου, ο οποίος 
εκμεταλλεύτηκε την αδιαφορία του λαού από 
τα πολιτικά πράγματα και ανήλθε πραξικοπη-
ματικά στην εξουσία. Η αποχή, επομένως, 
εκτός του ότι υποσκάπτει το δημοκρατικό πο-
λίτευμα, επιβραβεύει και εκείνους τους Ελλη-
νοκύπριους που όταν κύλησαν τα τανκς στις 
15 Ιουλίου 1974 είτε αδιαφόρησαν είτε απεί-
χαν από την Αντίσταση. Οι Αθηναίοι παράλ-
ληλα τίμησαν τους τυραννοκτόνους Αρμόδιο 
και Αριστογείτονα με ανέγερση αγάλματος, 
ενώ οι σημερινοί κυβερνώντες τιμούν όσους 
συμμετείχαν στο πραξικόπημα, αλλά και τον 
Γεώργιο Γρίβα, που αν και πέθανε έξι μήνες 
πριν το ιουλιανό πραξικόπημα, εντούτοις 
υπήρξε ο ηθικός αυτουργός του. 

Η αποχή κατά τις επερχόμενες ευρωεκλο-
γές, για να τιμωρηθεί δήθεν το ΑΚΕΛ για λάθη 
που διέπραξε κατά την εκατοντάχρονη πορεία 
του, είναι άδικη, άκαιρη, λανθασμένη και μη 
αιτιολογημένη. Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά διέ-
πραξαν σίγουρα λάθη, αλλά όχι εγκλήματα. Αν 
βέβαια ο πολίτης ανακαλύψει εγκλήματα, να 
μην ψηφίσει το ευρωψηφοδέλτιό του. Διαφο-
ρετικά ο πολίτης, έστω και με βαριά καρδιά, 
έχει υποχρέωση να μην καταφύγει στην 
αποχή. Αυτό επιτάσσει ο λόγος του πατέρα 
της επιστημονικής ιστορίας, Θουκυδίδη, και η 
πολιτική συνείδηση κάθε σημερινού δημο-
κράτη.  

*Φιλόλογος, πρώην δ/ντής σε σχολεία Μ.Ε.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών 
υπενθυμίζει ότι στις Ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου 2019, θα λειτουρ-
γήσουν εκλογικά κέντρα στο εξω-
τερικό, για τους εκλογείς που είναι 
ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό 
κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι 
τις 2 Απριλίου 2019, μόνο στην 
Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και ατο Βέλγιο. Για να καταστεί 
δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέ-
ντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται 
ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον 
οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία 
των εγγεγραμμένων εκλογέων 
από τον μόνιμο εκλογικό κατά-
λογο της Κύπρου, κατόπιν σχετι-
κής δήλωσης που υποβάλλεται 
από τους ενδιαφερόμενους. 

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών 
ετοίμασε για τον σκοπό αυτό ει-
δικά έντυπα δηλώσεων, τα οποία 

καλούνται οι εκλογείς που επιθυ-
μούν να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα στο εξωτερικό να 
τα συμπληρώσουν κατάλληλα και 
να τα υποβάλουν έγκαιρα, το αρ-
γότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2019. 

Έντυπα δηλώσεων μπορούν 
να εξασφαλιστούν και να υποβλη-
θούν από τις Πρεσβείες/Προξε-
νεία της Δημοκρατίας στις πιο 
πάνω αναφερόμενες χώρες, τα 
κατά τόπους Γραφεία των Επαρ-
χιακών Διοικήσεων και των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 
από την Κεντρική Υπηρεσία 
Εκλογών και την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Υποβολή δήλωσης για τα εκλο-
γικά κέντρα του εξωτερικού μπο-
ρεί να γίνει και μέσω Διαδικτύου, 
από την ιστοσελίδα: 

aps.elections.moi.gov.cy

Συνεχίζονται οι εγγραφές 
στον εκλογικό κατάλογο

Την αυτόνομη κάθοδο του Κόμματος 
για τα Ζώα Κύπρου στις επικείμενες 
Ευρωεκλογές 2019 αποφάσισε σε 
πρόσφατη συνεδρίαση της η Κε-
ντρική Επιτροπή του κόμματος. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την 
πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 
αντιπροσωπεία του θα μεταβεί 
στις Βρυξέλλες για να παρουσιά-
σουν μαζί με τα άλλα πολιτικά κόμ-
ματα για τα ζώα, το κοινό εκλογικό 
μανιφέστο, τις κοινές θέσεις και την 
κοινή στρατηγική για τις Ευρωεκλογές.

Αυτόνομα το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου

Οι έξι υποψήφιοι για τις Ευρωε-
κλογές με τον συνδυασμό της 
Συμμαχίας Πολιτών και του Κινή-
ματος Οικολόγων-Συνεργασίας 
Πολιτών παρουσιάστηκαν σε εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε 
σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας. 

Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές 
είναι οι: (από αριστερά όπως 
απεικονίζονται στη φωτογραφία) 
Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χαρά-
λαμπος Θεοπέμπτου, Έφη 
Ξάνθου, Μαρία Παστελλά, Αλε-
ξία Σακαδάκη, Δρ. Δώρος Χρι-
στοδουλίδης και όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 

ψηφοδέλτιο αποτελείται από τρεις 
γυναίκες και τρεις άντρες, κάνο-
ντας πράξη για πρώτη φορά την 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών. 

«Η συνεργασία Συμμαχία-Οι-
κολόγοι στόχο έχει να στείλει στο 
Ευρωκοινοβούλιο το δικό της Ευ-
ρωβουλευτή για να παλέψει για 
μια Ευρώπη μακριά από τις νεο-
φιλελεύθερες πολιτικές, για μια 
Ευρώπη που θα έχει ως πρώτο 
μέλημα το Κοινωνικό Κράτος, την 
ισότητα και την Κοινοτική Αλλη-
λεγγύη» προστίθεται.

Παρουσιάστηκαν οι 6 υποψήφιοι

«Για ανατροπή των πολιτικών λιτότητας και 
φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων»

Στο Birmingham βρέθηκε την πε-
ρασμένη Κυριακή ο ευρωβουλευ-
τής - μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ και 
υποψήφιος του κόμματος στις επι-
κείμενες εκλογές, Νεοκλής Συλικιώ-
της, ο οποίος μίλησε ενώπιον 
δεκάδων συμπατριωτών μας για τα 
βασικά θέματα της επικαιρότητας 
της Κύπρου και της ΕΕ, ενώ, 
άκουσε παράληλα τους προβλημα-
τισμούς και τις ανησυχίες των Κυ-
πρίων της διασποράς. 

«Στην συζήτηση μας επικεντρωθήκαμε στο 
Κυπριακό, αλλά και στις εξελίξεις με την εύ-
ρεση κοιτασμάτων στο κοίτασμα «Γλαύκος», 
αναλύσαμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρ-
νησης για τον Συνεργατισμό και την φτωχο-
ποίηση των λαϊκών στρωμάτων λόγω των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. 

Στις επόμενες ευρωεκλογές χρειάζεται η εν-
δυνάμωση της Αριστεράς για ανατροπή 
αυτών των πολιτικών. Για κοινωνική δικαιο-
σύνη!», ήταν το σύντομο σχόλιο του κ. Συλι-
κιώτη για την εκδήλωση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
«Ζητάμε έντιμα τη στήριξη του κόσμου ώστε 

να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τη 
φωνή της Αριστεράς, τη φωνή των εργαζομέ-
νων, τη φωνή του κυπριακού λαού στο Ευρω-
κοινοβούλιο. Μαζί με τους εργαζόμενους, στα 
πλαίσια της ευρωομάδας της Αριστεράς 
(GUE/NGL) -του μόνου πόλου στο Ευρωκοι-
νοβούλιο ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές λιτότητας- διεκδικούμε μια άλλη Ευρώπη. 
Την Ευρώπη για την οποία η Αριστερά πα-
λεύει. Την Ευρώπη της ειρήνης, της πραγμα-

τικής αλληλεγγύης, της οικολογίας, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι ευ-
ρωεκλογές μπορούν να αποτελέ-
σουν καμπή για απαλλαγή από τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότη-
τας. Γι’ αυτό και προτρέπουμε 
όσους έχουν κριτική στάση απένα-
ντι στην ΕΕ να κατέλθουν στις κάλ-
πες. Αυτοί έχουν και ένα λόγο 
περισσότερο να συμμετέχουν στις 
εκλογές. Μόνο με τη συμμετοχή 
μπορεί να έρθει η αλλαγή. Χρει-

άζεται να ενισχύσουμε τη φωνή της Αριστε-
ράς, τη φωνή του κυπριακού λαού σε Κύπρο 
και ΕΕ», κατέληξε ο κ. Συλικιώ-
της. Περισσότερα για τα καυτά 
ζητήματα και κρίσιμα ερωτή-
ματα που προκύπτουν από τη 
διαχείριση των ενεργειακών 
ζητήματων από την πα-
ρούσα κυβέρνηση, δια-
βάστε στη σελίδα 14 και 
το σχετικό άρθρο του κ. 
Συλικιώτη.

Ο ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΟ BIRMINGHAM
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Εικοσιτετράωρη πανελλα-
δική απεργία στις 20 Μαρτίου 
και απεργιακή συγκέντρωση 
στην πλατεία Κοτζιά, στις 
11:00, ανακοίνωσε η Ομο-
σπονδία Τραπεζοϋπαλληλι-
κών Οργανώσεων Ελλάδας 
(ΟΤΟΕ). Η ΟΤΟΕ επισημαίνει 
ότι κατά την τρίτη συνάντηση 
που είχε η Ομοσπονδία με 
τους εκπροσώπους των τρα-
πεζών για την υπογραφή της 
κλαδικής συλλογικής σύμβα-
σης, οι εκπρόσωποι των διοι-
κήσεων απάντησαν αρνητικά 
στα βασικά αιτήματά της.

Εικοσιτετράωρη 
πανελλαδική απεργία 

Τραπεζοϋπαλληλων

Θετικά εξελίσσεται 
η κατάσταση της υγείας 

του Μίκη Θεοδωράκη
Θετικά εξελίσσεται η πορεία 

της υγείας του Μίκη Θεοδω-
ράκη, ο οποίος υπεβλήθη την 
περασμένη Παρασκευή σε το-
ποθέτηση βηματοδότη. 

Σύμφωνα με το ιατρικό ανα-
κοινωθέν του Ιατρικού Κέ-
ντρου Αθηνών, όπου ο μου-
σικοσυνθέτης νοσηλεύεται 
από τις 26 Φεβρουαρίου, «ο 
Μίκης Θεοδωράκης υπε-
βλήθη, την 8η Μαρτίου 2019, 
σε τοποθέτηση διεστιακού βη-
ματοδότου και σε ηλεκτρική 
ανάταξη της ταχυαρρυθμίας. 
Συνεχίζει νοσηλευόμενος στο 
δωμάτιό του, υπό αγωγή».

Είκοσι νέοι θάνατοι κατα-
γράφηκαν την προηγούμενη 
εβδομάδα, φτάνοντας συνο-
λικά τους 111 από την αρχή 
της φετινής περιόδου δραστη-
ριότητας της γρίπης. Από αυ-
τούς, οι 99 ήταν ασθενείς που 
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
και οι 12 χωρίς νοσηλεία σε 
ΜΕΘ. Σύμφωνα από την 
εβδομαδιαία έκθεση επιδημιο-
λογικής επιτήρησης του Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα 
θύματα της γρίπης είναι 75 άν-
δρες και 36 γυναίκες. Η συ-
ντριπτική πλειονότητα των θυ-
μάτων (98,2%) έφερε τον ιό 
γρίπης τύπου Α -από τα οποία 
η πλειονότητα (86,18) τον 
υπότυπο Α Η1Ν1 και το 13,2% 
τον υπότυπο Α Η3Ν2- και 
μόνο ελάχιστα (1,8%) τον ιό 
της γρίπης τύπου Β.

Στους 111 ανέρχονται οι 
νεκροί από τη γρίπη 

Π. Ρήγας: Είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, τα 
χρέη προς τους ιδιώτες που δεν πληρώνει το ελλη-
νικό κράτος, η αίσθηση ότι βαλτώνουμε, ότι δεν εξε-
λίσσεται η οικονομία μας, δεν έρχονται επενδύσεις, 
δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, δεν ελπίζει 
ο μέσος Έλληνας σε κάτι καλύτερο, είναι η συνέπεια 
των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε στην τηλεό-
ραση του Σκάι ο Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της 
Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας. 

Αναφερόμενος στη συνέντευξη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο CNN, ο κ. Κικίλιας είπε ότι «ο Κ. Μη-
τσοτάκης παρουσίασε με σαφήνεια το όραμά του 

για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», συμπληρώνο-
ντας πως «στη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρη-
ματιών στην Ελλάδα που είναι μικρομεσαίοι, λέει 
κάτι πολύ έντιμο, προτείνει μια νέα κοινωνική συμ-
φωνία. Τι τους λέει; “ Θα βάλετε πλάτη για τους ερ-
γαζομένους σας, θα έχετε κοινωνικό πρόσωπο, θα 
ενισχύσετε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και εγώ 
θα μειώσω τους φόρους”». 

«Το δόγμα της πολιτικής του Κ. Μητσοτάκη είναι 
η ανόρθωση της μεσαίας τάξης. Αυτής που ο ίδιος 
ο κ. Τσακαλώτος δεν ντράπηκε να πει ευθέως ότι 
ξεζουμίστηκε από την ταξική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ».

«Δόγμα μας η ανόρθωση της μεσαίας τάξης»
Αθώα κρίθηκε τελικά η Ειρήνη 

Μελισσαροπούλου, το μοντέλο που 
κατηγορήθηκε για υπόθεση διακί-
νησης 2,6 κιλών κοκαΐνης στο 
Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα μάλιστα με 
το δικηγόρο της, Σάκη Κεχαγιόγλου, 
ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλά-
κισή της και επιστροφή της στην 
Ελλάδα. 

Η απόφαση βγήκε την Τρίτη και 
η 21χρονη που κρατείτο τους τε-
λευταίους 17 μήνες στην Κίνα, με 
την κατηγορία της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα 
2,6 κιλών κοκαΐνης, αναμένεται να επιστρέψει στην οικογένειά της. 

Η εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί ως ανατροπή στην υπόθεση, κα-
θώς μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της κοπέλας δήλωνε τις προηγού-
μενες ημέρες ότι θα αποτελεί έκπληξη αν το μοντέλο αθωωθεί. 

Στις 11 Μαρτίου το μοντέλο απολογήθηκε ενώπιον του δικαστη-
ρίου και επί δυόμισι ώρες προσπαθούσε να πείσει το ακροατήριο 
ότι δεν είχε γνώση της ύπαρξης της ποσότητας -2,6 κιλά- της κο-
καΐνης μέσα στη βαλίτσα της. Επί της ουσίας, κατηγόρησε έναν 
φίλο της από τη Ρουμανία ότι την παγίδευσε. Στην κατάθεσή της, 
ισχυρίστηκε ότι ο φίλος της ήταν αυτός που έβαλε την κοκαΐνη 
μέσα στις αποσκευές της. Ταξίδεψαν μαζί από την Αντίς Αμπέμπα, 
όμως εκείνος της είπε ότι θα φτάσει στο Χονγκ Κονγκ δύο μέρες 
αργότερα από εκείνη, καθώς είχε βρει πιο φθηνό εισιτήριο. Στο ξε-
νοδοχείο ο φίλος της τής άφησε μια βαλίτσα και την παρακάλεσε 
να την πάρει μαζί της. Όπως είπε στους δικαστές, του είχε απόλυτη 
εμπιστοσύνη και δεν κοίταξε καν αν η βαλίτσα έχει κάτι μέσα. 

Άλλωστε, σε αυτό συνηγόρησε και η εξέταση DNA, η οποία 
έδειξε ότι δεν υπήρχε δικό της γενετικό υλικό στο πακέτο.

Χονγκ Κονγκ: Αθώα η ελληνίδα 
για την υπόθεση της κοκαΐνης

«Χαρίζουμε τις δημοσκο-
πήσεις στη Νέα Δημοκρατία 
και κρατάμε τα αποτελέσματα 
της κάλπης», τονίζει ο αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και επικεφαλής 
της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Δημήτρης Παπαδημούλης, 
εκφράζοντας την πεποίθηση 
ότι οι βουλευτικές εκλογές θα 
είναι ντέρμπι με τον ΣΥΡΙΖΑ 
να έχει τις περισσότερες πι-
θανότητες να τις κερδίσει. 

Σε ερώτηση αν το άνοιγμα 
του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο 
κρύβει τον κίνδυνο της «πα-
σοκοποίησης» του, ο κ. Πα-
παδημούλης απάντησε αρνη-
τικά. «Η “πασοκοποίηση” 
συνίσταται στην εφαρμογή νε-
οφιλελεύθερων συνταγών και 
πολιτικών λιτότητας, που οδη-
γούν στη φτωχοποίηση των 
πολλών και τον πλουτισμό 
των λίγων, τις οποίες υιοθε-
τούν τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα, σε Ελλάδα και Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση» είπε.

Ε
ίναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν τον 
Οκτώβριο, διεμήνυσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Ρή-

γας σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό 
σταθμό «Στο Κόκκινο 105.5», ενώ παράλληλα 
αναφέρθηκε στις ευεργετικές διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση νο-
μοσχέδιο για κατηγορίες στρατευσίμων. 

Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν πιέζεται η κυ-
βέρνηση από το εξωτερικό να προχωρήσει 
γρήγορα σε βουλευτικές εκλογές, ο κ. Ρήγας 
απάντησε: «Καμία πίεση. Είναι σαφές ότι οι 
εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Η κυβέρ-
νηση αυτή την περίοδο έχει τη στοχοπροσή-
λωσή της» στο να προωθήσει προς ψήφιση 
στη Βουλή «πολλά νομοσχέδια που αφορούν 
την κοινωνία». Σχολίασε δε ότι «αυτό δεν το 
αντιλαμβάνεται ο κ. Μητσοτάκης. Μέσα μάλι-
στα στην παραζάλη του με το πρόβλημα που 
έχει με τη στρατηγική της ΝΔ, ισχυρίζεται ότι 
όλα αυτά τα θετικά που συντελούνται στην οι-
κονομία συμβαίνουν γιατί έρχεται η ΝΔ». Ο κ. 
Ρήγας εκτίμησε ότι «θα ακούσουμε πολλά την 
επόμενη περίοδο αλλά εκείνο που έχει σημα-
σία είναι ότι εμείς παραμένουμε στοχοπροση-
λωμένοι σε αυτά τα οποία θέλουμε να πετύ-
χουμε». 

Επίσης παρατήρησε ότι «όλα αυτά τα οποία 
δόθηκαν δεν είναι απλά επιδόματα, αλλά αφο-
ρούν την υποστήριξη σε μια σειρά πολύ σο-

βαρών ζητημάτων, όπως το πρώτο παιδί, το 
θέμα της πρώτης κατοικίας, το επίδομα ενοι-
κίου. Οι δε προσλήψεις είναι αυτό το οποίο εί-

χαμε πει ότι έχει ανάγκη αυτή την περίοδο και 
ο δημόσιος τομέας και κυρίως το κοινωνικό 
μέρος του δημόσιου τομέα. Αυτό είχαμε πει 
και αυτό κάνουμε. Αυτό δεν είναι για εμάς προ-
εκλογικό. Στη μεταμνημονιακή περίοδο, το 
έχουμε πει πολλές φορές, οι επιλογές που κά-
νουμε θα έχουν πλέον διαφορετικό ποιοτικό 
πρόσημο, θα εστιάζουν στο να αντιληφθεί ο 
κόσμος στην καθημερινότητά του τη βελτίωση 

των οικονομικών συνθηκών στη χώρα» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.  
Μείωση θητείας για οικογένειες με πάνω 

από 3 παιδιά και ρυθμίσεις για νέους 
που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια 

στο εξωτερικό  
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας 

γνωστοποίησε ότι στο υπό διαβούλευση νο-
μοσχέδιο του υπουργείου θα προβλέπονται 
τα εξής:  

= Η θητεία για όλα τα αγόρια των πολύτε-
κνων οικογενειών που έχουν πέντε παιδιά, 
οποτεδήποτε και αν υπηρετήσουν θα είναι 6 
μήνες  
= για τα αγόρια οικογενειών με 3 και 4 παι-

διά η θητεία πηγαίνει στους 8 μήνες, ενώ  
= σχετικά με την εναλλακτική θητεία «συμ-

μορφωνόμαστε και σωστά με βάση τις ευρω-
παϊκές οδηγίες, όπως είπε, και η θητεία πη-
γαίνει από 15 στους 12 μήνες, όπως είναι για 
όλους τους στρατεύσιμους.  

Τέλος, ο κ. Ρήγας δήλωσε ότι συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις αφορούν τους νέους που ειδικά την 
περίοδο αυτή βρέθηκαν στο εξωτερικό και δεν 
έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους με αποτέλε-
σμα να κηρυχθούν ανυπότακτοι, για να προ-
σθέσει ότι το νομοσχέδιο επιλύει πολλά από 
τα προβλήματα που υπήρχαν.

EUROGROUP

Το eurogroup δεν αποδέσμευσε όπως ήταν ανα-

μενόμενο το ποσό του σχεδόν ενός δις ευρώ προς 

την Ελλάδα, ελλείψει ολοκλήρωσης  της δέσμευσης 

για την μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας της 

πρώτης κατοικίας και επιφυλάχθηκε να λάβει την 

σχετική απόφαση, όταν οι σχετικές συζητήσεις με-

ταξύ θεσμών και ελληνικών αρχών ολοκληρωθούν, 

όπως ανακοίνωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης 

ο Πρόεδρος του σώματος Μάριο Σεντένο. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Σεντένο, κατά την κα-

ταληκτική δημοσιογραφική διάσκεψη έκανε λόγο για 

μια μακρά ατζέντα και τόνισε ότι "πολύ νερό έχει κυ-

λήσει κάτω από τη γέφυρα", σημειώνοντας ως "ορό-

σημο για την επιστροφή της χώρας στην κανονικό-

τητα", την επίτευξη του στόχου του 3,5% και την 

επιστροφή της χώρας στις αγορές ομολόγων. "Η 

δέσμευση της χώρας σε στέρεα δημόσια οικονομικά 

ξεπερνάει τον χρονικό ορίζοντα του προγράμματος΄΄ 

επεσήμανε. 

Ο Μάριο Σεντένο σημείωσε ότι η έκθεση της ενι-

σχυμένης εποπτείας περιλαμβάνει θετικά σημεία 

όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και η 

αδειοδότηση επενδύσεων, αλλά δύο τουλάχιστον 

σημεία παραμένουν ανοικτά και ξεκαθάρισε ότι όταν 

ολοκληρωθούν όλα τότε το eurogroup θα εγκρίνει 

τη σχετική εκταμίευση.

 Δεν εκταμίευσε το 1 δις προς την Ελλάδα
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετή-
σια χοροεσπερίδα της ΕΔΕΚ ΗΒ το Σάββατο  
9 Μαρτίου στο Λονδίνο και συγκεκριμένα 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο που βρίσκεται στο 
Wood Green. 

Η ΕΔΕΚ συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής. Σε 
μια πανηγυρική αλλά και συγκινητική ατμόσφαιρα 
τιμήθηκε ο ιδρυτής της ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης ο 
οποίος συμληρώνει φέτος το 99ο έτος της ζωής του, 
ενώ τηρήθηκε και σιγή ενός λεπτού στη μνήμη της 
Βαρβάρας Λυσσαρίδου, η οποία ως γνωστόν απε-
βίωσε πρόσφατα.  

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυ-
ναίκας και σε ένδειξη εκτίμησης του έργου της Κύ-
πριας μετανάστριας μάνας η οποία με τόσες δυ-
σκολίες ανέθρεψε τα παιδιά της και βοήθησε την 
παροικία να «προκόψει» η ΕΔΕΚ Η.Β πρόσφερε 
ένα λουλλούδι στην κάθε μια γυναίκα. 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος ΕΔΕΚ Ηνωμένου 
Βασιλείου, Μιχάλης Κασιής, αναφέρθηκε στην 
αγάπη της παροικίας προς την Κύπρο και τους αγώ-
νες που καταβάλλει για μια σωστή και δημοκρατική 
λύση. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιτυχίες της 
παροικίας. Επαίνεσε την κυπριακή παροικία η οποία  
από μια ομάδα «δουλοπάροικων», φτωχών μετα-
ναστών, μετατράπηκε σε μια ομάδα επιστημόνων, 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων και πετυχημένων 
επιχειρηματιών. 

Είπε συγκεκριμένα ο κ. Κασιής: «Ως σύνολο, η 
παροικία μας έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες στην 
κοινωνία που ζούμε. Ήρθαν οι πρόγονοί μας σ΄αυτή 
τη χώρα, φτωχοί, αγράμματοι οι περισσότεροι. Σε 
μια γενιά  έχουμε γίνει καθηγητές πανεπιστημίων, 
διαπρεπείς επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, λογι-
στές, δάσκαλοι, επιτυχημένοι βιομήχανοι (άνδρες 
και γυναίκες) ...πλουσιέψαμε... και αυτά τα οφείλουμε 

σε ένα πρόσωπο μόνο. Στην κύπρια μάνα». 
Και συνέχισε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ΗΒ: 
«Υπάρχει όμως και ένας τομέας που έχουμε μείνει 

πολύ πίσω... Έχουμε διαπιστώσει ότι η συμμετοχή 
μας στα κοινά προβλήματα της κοινωνίας που ζούμε 
είναι πολύ φτωχή». 

Μάλιστα, προέτρεψε τους νέους να δραστηριο-
ποιηθούν μέσα στα βρετανικά κόμματα. «Εκεί που 

λαμβάνονται οι αποφάσεις και διαμορφώνονται πο-
λιτικές. Μόνον έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε κα-
ταστάσεις», σημείωσε με νόημα ο κ. Κασιής. 

Στη συνέχεια χαιρέτησε την συγκέντρωση ο πρό-
εδρος της ΕΔΕΚ Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος 
αφού εξέφρασε την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη 
του κυπριακού λαού προς την παροικία για ό,τι κάνει 
για την Κύπρο, με θάρρος και συναισθανόμενος 
πλήρως τις υποχρεώσεις του προς την συνείδησή 
του διεκήρυξε: «έχω υποχρέωση να συνεχίσω να 
ενημερώνω με υπευθυνότητα τον κυπριακό λαό». 

Αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση που επι-
κρατεί στο Κυπριακό και στην προσπάθεια της Τουρ-
κίας να διαμελισει την Κύπρο για να την ελέγχει πλή-
ρως. Διατύπωσε ξανά τη θέση της ΕΔΕΚ ότι «η 
Κύπρος πρέπει να είναι ένα ενιαίο κράτος, μια διε-
θνής προσωπικότητα, χωρίς ξένους στρατούς και 
εγγυήσεις». Υπογράμμισε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι 
ίσοι κύπριοι πολίτες, όπως όλες οι άλλες εθνικές 

ομάδες που διαβιούν στο νησί, όπως οι Μαρωνίτες, 
οι Αρμένιοι, οι Άγγλοι κτλ. Τόνισε την ανάγκη δημι-
ουργίας συνθηκών που να εμπνέουν ασφάλεια στο 
λαό της Κύπρου σε περίπτωση που η Τουρκία θε-
λήσει να επιβάλει στρατιωτικά τις βλέψεις της. Αντι-
τάχθηκε στη διέλευση του αγωγού Φυσικού Αερίου 
μέσω της Τουρκίας και επαίνεσε τις προσπάθειες 
της κυβέρνησης για τη σύναψη συμφωνιών με άλλα 
κράτη της περιοχής ως αντιστάθμισμα ισορροπίας 
μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. 

Ακολούθως κάλεσε τους κύπριους ψηφοφόρους 

να δώσουν τη ψήφο τους στην ΕΔΕΚ στις επικείμε-
νες ευρωπαϊκές εκλογές. «Είναι πολύ σημαντικό», 
ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, «να υπάρχει μια 
δυνατή κυπριακή σοσιαλιστική φωνή στο κοινοβού-
λιο της Ευρώπης». 

Στην εκδήλωση της ΕΔΕΚ ΗΒ, παρέστη το σύνολο 
της παροικίας. Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής 
Δμοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ευριπίδης 
Ευρυβιάδης, εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημο-
κρατία. Ο κύπριος βουλευτής στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων, Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος και προ-
σφώνησε την συγκέντρωση, εκπροσώπησε το 
Εργατικό Κόμμα Αγγλίας. Παρευρέθηκαν επίσης, ο 
πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Απόδη-
μων Κυπρίων και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αγγλίας, Αν-
δρέας Παπαευριπίδης, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής, ο 
πρόεδρος του ΔΗΚΟ Αγγλίας Μιχάλης Έλληνας, 
αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ Μεγ. Βρετανίας, εκπρό-
σωποι του Lobby for Cyprus, ο πρόεδρος και ο 
γραμματέας της Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων 
Αντιστασιακών Θεολόγος Παπαπαύλου και Στέλιος 
Μιχαηλίδης, εκ μέρους της Επιτροπής Συγγενών 
Αγνοουμένων ο Γιάννης Κασιημέρης, αντιπροσω-
πείες των Συνδέσμων Αμμοχώστου, Μόρφου, Κε-
ρύνειας-Λαπήθου, Κυθρέας και σύσσωμη η δημο-
σιογραφική οικογένεια της παροικίας. Παρέστησαν 
επίσης οι προσωπικότητες της παροικίας Γιώργος 
Πίππας τέως δήμαρχος Cambridge, ο καθηγητής 
ιατρικής Δρ. Κύπρος Νικολαΐδης και ο Δρ. Μανώλης 
Γαβαλάς. 

Στο πλαίσιο της χοροεσπερίδας της ΕΔΕΚ ΗΒ 
έγινε και η κλήρωση του λαχείου. Μάλιστα, στα αζή-
τητα δώρα είναι ο αριθμός 301 κέρδισε το αεροπο-
ρικό εισιτήριο για την Κύπρο. 

Για πληροφορίες καλέστε: 0794921115.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΔΕΚ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Σημαντικός ο ρόλος της παροικίας για το Κυπριακό»
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Ο LGR παρουσιάζει μια ιδιαίτερη 
βραδιά με ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά 
τραγούδια.  

Σημειώστε την ημερομηνία! Παρα-
σκευή 15 Μαρτίου στο Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο, στις 7.30 το βράδυ. 

Στη μουσική και τα τραγούδια ο 
Γιώργος Γρηγορίου- ΚΟΚΙΣ, ο Νίκος 
Σαββίδης, ο Γιώργος Γεράσιμος και 
η Άννα Σωπιάδου που έρχεται από 
την Αθήνα.  

Είσοδος μόνο £20. 
Περιλαμβάνει και μία μερίδα σου-

βλάκια! Θα υπάρχουν ποτά και ανα-
ψυκτικά προς πώληση. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο 0208 349 
6950.  

Χορηγοί της εκδήλωσης: 

HELLENIC BAKERY & 
HELLENIC GOURMET, 
S. ASPRIS & SON, SARRANI, 
VAROSI LETTINGS & ESTATES.  
«30» και «Beloved Days»  
Το δράμα και η αθωότητα της Κύ-

πρου στο σινεμά ART HOUSE Crouch 
End. 

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

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

Μια πολύ σημαντική επιτυχία για 

την παραγωγή, τους συμπαραγω-
γούς και τους χορηγούς του «30» και 
του ντοκιμαντέρ «Πολυαγαπημένες 
μέρες». 

Η ταινία μικρού μήκους «30», διάρ-
κειας 15 λεπτών, είναι εμπνευσμένη 
από πραγματικά γεγονότα που συνέ-
βησαν κατά την τουρκική εισβολή. 
Πρόκειται για μία συγκλονιστική ιστο-
ρία η οποία στηρίζεται σε τρεις κε-
ντρικούς πυλώνες, την απώλεια, την 
προσμονή και την ελπίδα. Μία συ-
γκλονιστική ιστορία η οποία φωτίζει 
μία πτυχή του δράματος της Κύπρου, 
τους αγνοούμενους.  

Οι «Πολυαγαπημένες μέρες», διάρ-
κειας 75 λεπτών, αναδεικνύουν «μια 
εποχή αθωότητας, όταν το 1970 το 

Χόλλυγουντ πήγε στην Κύπρο, για να 
γυρίσει ταινία στο χωριό Κάρμι. Είναι 
ένα ερωτικό γράμμα σε μια ανέμελη 
εποχή όπου οι άνθρωποι δεν είχαν 
μεγάλη ιδέα τι είναι το σινεμά. 

Άνθρωποι χαμογελαστοί, φιλόξε-
νοι, χωρατατζήδες. Και που συμπτω-
ματικά έζησαν τις τελευταίες μέρες 
της κυπριακής αθωότητας λίγο πριν 
την  εισβολή». Χρειάστηκαν 4 χρόνια 
έρευνας και 2 χρόνια γυρισμάτων για 
να ολοκληρωθούν.  

Το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει 
εξαιρετικές κριτικές σε Αμερική, Αγ-
γλία, Σουηδία ενώ συνεχίζει το ταξίδι 
σε διεθνή φεστιβάλ του κινηματο-
γράφου. 

*Η προβολή αρχίζει με την ταινία 

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

Η Θεατρική ομάδα TAT θα παρου-
σιάσει την κυπριακή ηθογραφία 
“ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” του Μ. Πασιαρδή 
και ζητά συνεργάτες  

Η Θεατρική ομάδα TAT- THE AC-
TORS THEATRE ετοιμάζει το νέο της 
έργο και ζητά ενδιαφερόμενους να 
συμπράξουν σε αυτό. Αν λοιπόν είστε 
ηθοποιός ή τραγουδάτε ή χορεύετε, 
και ενδιαφέρεστε να συμπράξετε, 
τότε αποταθείτε στο τηλέφωνο 
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

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

Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
Πρώτος Όροφος (Μπαρ)  

Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ  

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.Αναφορά στις διάφορες δραστηριότητες 

του Συνδέσμου από την προηγούμενη 
Γενική Συνέλευση.  

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

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

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

Για πληροφορίες αποταθείτε στο 
07742 648 737

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Πελοποννησίων έχει τη χαρά 
να σας προσκαλέσει στην ομιλία 

της καθηγήτριας Αθηνάς Γεωργαντά, 
αναπλ. καθηγήτριας νεοελληνικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 
της Πάδοβας με θέμα:  

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

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

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

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΕΞΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΒΑΤΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  

17 Μαρτίου, ώρα 3μμ 
στην αίθουσα του Θεάτρου 

στο Κοινοτικό Κέντρο 
Wood Green, 

Earlham Grove, N22 5HJ  
Προσκαλούμε και παρακαλούμε τους Βατυ-

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

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

Με αυτά τα λίγα σας περιμένουμε και σας 
παρακαλούμε να δηλώσετε τα άτομα που θα 
παρευρεθούν, γιατί θα σερβιριστούν όλοι σου-
βλάκια και πρέπει να δηλώσουμε πόσα άτομα 
θα είμαστε.  

Τα έξοδα από το Σύνδεσμο.  
Για πληροφορίες καλέστε τον Λοΐζο 

στο 020 8807 1435 ή 
τον Τάκη Πογιατζιή 

στο 07952 475 181.

 

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

Αποκριάτικο ξεφάντωμα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ST MARY’S

Μέσα σ΄ένα χαρούμενο και διασκεδαστικό κλίμα, 
πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Ανε-
ξάρτητο Ελληνικό σχολείο St Mary’s ένα αποκριάτικο 
πάρτι για να σηματοδοτήσει την αρχή της Πεντηκο-
στής. Παιδιά, δάσκαλοι και μέλη της Επιτροπής ντυ-
μένοι αποκριάτικα, πέρασαν ένα ευχάριστο από-
γευμα συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε πολλές δραστηριότη-
τες όπως χορό, τραγούδι, παραδοσιακά πασχαλινά 
παιχνίδια, αλλά και χορούς από το διεθνή χώρο που 
ταιριάζουν με το νόημα των ημερών. Οι μεταμφιέσεις 
ήταν καθαρά επιλογές των παιδιών που σίγουρα 
ικανοποιούσαν το δικό τους γούστο. Την κριτική επι-
τροπή απάρτισαν οι μαθητές των μεγαλύτερων παι-
διών του σχολείου οι οποίοι ανακοίνωσαν και την 
απόφασή της καλύτερης μεταμφίεσης. Νικητής ο 
Πήτερ Παν, που ακούει στο όνομα Λουκάς Νικολάου, 
μαθητής της Α΄τάξης.  

Στην απογευματινή συγκέντρωση, η διευθύντρια 
του σχολείου κ. Έλισσα Ξενοφώντος Έλληνα, ανα-
φέρθηκε στις Αποκριές, αναφέροντας ότι «Αποκριές, 
ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη 
Σαρακοστή. Τις μέρες αυτές, κυρίως τη δεύτερη και 
τρίτη εβδομάδα, γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της 
ψυχαγωγίας και του «μασκαρέματος», δηλαδή της 
μεταμφίεσης. Ονομάστηκαν αποκριές λόγω της απο-
χής που γίνεται από το κρέας την τρίτη εβδομάδα 
της περιόδου αυτής και η οποία μας προετοιμάζει 
για τη νηστεία που θα ακολουθήσει. Ιδιαίτερη θέση 
στην αποκριάτικη περίοδο έχει η Πέμπτη της δεύτε-
ρης εβδομάδας, η λεγόμενη Τσικνοπέμπτη, γιατί την 
ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας. 

Ένα από τα έθιμα των Αποκριών είναι οι σήκωσες. 
Σήκωσες ονομάζονται τα οικογενειακά φαγοπότια, 
που αρχίζουν από την δεύτερη Κυριακή της Από-
κρεω (τρώνε κρέας) και συνεχίζονται την τρίτη Κυ-
ριακή της Τυροφάγου (αυτή την εβδομάδα τρώνε 
μόνο γαλακτοκομικά και όχι κρέας έτσι ώστε να προ-

ετοιμαστούν για τη νηστεία της Σαρακοστής).  
Ακόμα ένα έθιμο των Αποκριών είναι το μασκά-

ρεμα. Την δεύτερη και την Τρίτη Κυριακή οι άνθρω-
ποι μασκαρεύονται και επισκέπτονται συγγενικά και 
φιλικά σπίτια και διασκεδάζουν τον κόσμο με αστεία 
ιδιαίτερα στα χωριά.  

Σε ορισμένα χωριά της Κύπρου, μετά το μεσημε-
ριανό φαγητό των Αποκριών, κρεμάνε μέσα στο 
σπίτι τις κούνιες «σούσες» για να «σουστούν» οι 
κοπέλες και να τραγουδήσουν.  

Κατά την διάρκεια των Αποκριών, σε πολλές πό-
λεις της Κύπρου γίνονται πολλές αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις. Χορωδίες κανταδόρων τραγουδούν σε 
δρόμους και σε πλατείες, χοροί μασκαρεμένων ορ-
γανώνονται σε πλατείες και κινηματοθέατρα, καθώς 
επίσης σε ξενοδοχεία και κέντρα διασκέδασης. Το 
έθιμο αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το καρναβάλι 
της Λεμεσού, που θεωρείται η πόλη του γλεντιού, 
είναι πάντα πολύ πετυχημένο με αποκορύφωμα την 
καρναβαλίστικη παρέλαση. Οι εορτασμοί του Καρ-
ναβαλιού αρχίζουν με την είσοδο του βασιλιά Καρ-
νάβαλου και της συνοδείας του στην πόλη.  

Η αποκριά, έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, κα-
θώς μεταμφιέσεις εμφανίζονται γύρω στο 2000 π.Χ. 
στην Ασία. Στον Ελλαδικό χώρο εξαπλώνεται η Διο-
νυσιακή λατρεία και κάποια στοιχεία τους, τα συνα-
ντούμε και σήμερα όπως οι μεταμφιέσεις, οι χοροί, 
η οινοποσία, και η ευθυμία. Αργότερα, κατά τούς 
Ρωμαϊκούς χρόνους οργανώνονταν γιορτές προς 
τιμή του Βάκχου, του Κρόνου. Οι εορτασμοί αυτοί, 
πέρασαν από πολιτισμό σε πολιτισμό δεχόμενοι 
επιρροές από διάφορες κουλτούρες. 

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα των νη-
στειών του Σαρανταημέρου και όλη η οικογένεια 
φεύγει για τους αγρούς ψήνοντας θαλασσινά στα 
κάρβουνα και τρώγοντας νηστίσιμα φαγητά. Την τι-
μητική του έχει το πέταγμα του χαρταετού. Το έθιμο 
αναβιώνει μέχρι σήμερα» 

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.
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Η ιστορία της 8ης Μαρτίου
H

μέρα αφιερωμένη στη γυναίκα η σημερινή. Η 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση 

μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε 
στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋ-
φαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας. 

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτά-
στηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια αρ-
γότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή.  

Ιστορία της 8ης Μαρτίου  
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από τον Οργανι-

σμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για τα 
δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη. 

Η ιδέα για τον εορτασμό της προέκυψε κατά το 
πέρασμα στον 20ό αιώνα, το οποίο σηματοδοτή-
θηκε από την εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή 
έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το έναυσμα, 
όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να 
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη «φεμινιστική» απερ-
γία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των αν-
δρών. 

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης οι 
γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν «ελευθερία, ισό-
τητα, αδελφότητα» στις Βερσαλίες. Η γιορτή ουσια-
στικά αφορά στους αγώνες συνηθισμένων 
γυναικών, που με το θάρρος και την αποφασιστικό-
τητα τους έγραψαν ιστορία. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εργάτριες στον τομέα 

της υφαντουργίας και του ιματισμού κινητοποι-
ήθηκαν στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέα Υόρκη για 
τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμη-
λούς μισθούς τους. Η αστυνομία επιτέθηκε και διέ-
λυσε βίαια το πλήθος των λευκοντυμένων γυναικών, 
όμως το εργατικό κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. Δυο χρό-
νια αργότερα, οι γυναίκες που συμμετείχαν στις κι-
νητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο εργατικό 
σωματείο γυναικών και συνέχισαν τον αγώνα για τη 
χειραφέτηση τους. 

Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυναίκες στους δρό-
μους της Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες ερ-
γασίας, καλύτερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου. 
Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα», 
με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια 
και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε για πρώτη 
φορά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα των ΗΠΑ στις 28 
Φεβρουαρίου 1909. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε 
το 1910 με πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλίστριας 
Clara Zetkin κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Διε-
θνούς. 

Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, η φεμινίστρια 
Alexandra Kollontai έπεισε τον Λένιν να επισημοποι-
ήσει τη γιορτή στη Σοβιετική Ένωση, όμως μέχρι το 
1965 αυτή παρέμεινε γιορτή των εργατών. 

Η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος το 1960 
αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας. 

Στις μέρες μας, όμως, σε πολλές χώρες η ημέρα 
αυτή έχει χάσει το πολιτικό της μήνυμα: Αφενός 
εμπορευματοποιήθηκε και αφετέρου εκλήφθηκε ως 
ευκαιρία για να εκφράσουν οι άνδρες την αγάπη 
τους στις γυναίκες, όπως κατά την Ημέρα της Μητέ-
ρας και του Αγίου Βαλεντίνου. 

Ωστόσο, περιστατικά που σημειώνονται με 
αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας τη Γυναίκας, 
αποδεικνύουν την ανάγκη προβολής και τίμησης, αν 
μη τι άλλο, των αγώνων των γυναικών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Στις μέρες μας, γίνεται έντονη προσπάθεια 
από την άρχουσα τάξη η ημέρα αυτή να χάσει 
το πολιτικό της στίγμα, μέσα από την προσπά-
θεια εμπορευματοποίησης της. Για την ΕΔΟΝ, 
η μέρα αυτή δεν παύει να είναι σημείο αναφοράς 
για περισυλλογή, σκέψη, αναδρομή στην ιστορία 
και αγώνα κόντρα στην καταπίεση και στη διπλή 
εκμετάλλευση που βιώνουν οι εργαζόμενες στον 
καπιταλισμό. 

Διανύουμε τον αιώνα που έχει χαρακτηριστεί 
ως ο αιώνας για την ανάδειξη του ρόλου των 
γυναικών, που σημαίνει ισοτιμία, ισότητα, αλλη-
λοσεβασμός, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και 
για τα δύο φύλα. Στην Κύπρο, η Παγκύπρια 
Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων (ΠΟΓΟ) 
πέτυχε με τους αγώνες της σπουδαίες κατακτή-
σεις για τη γυναίκα, για τη θέση της στην κοινω-
νία και τα δικαιώματα της. 

Ως ΕΔΟΝ, συμμετείχαμε στην κινητοποίηση 
προς τιμήν της ημέρας της Γυναίκας που διορ-
γάνωσε η ΠΟΓΟ και το Γραφείο Γυναικών της 
ΠΕΟ στις 6 Μαρτίου με σύνθημα «Όχι στις ανι-
σότητες, Όχι στις διακρίσεις», κατά την οποία 
επιδόθηκε ψήφισμα στην Υπουργό Εργασίας. 
Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των αγώνων για κατάργηση των ανισο-
τήτων και του αγώνα για τη χειραφέτηση της 
γυναίκας. 

Ένα γαρύφαλλο λοιπόν σε όλες τις γυναίκες, 
τιμώντας τις καθημερινά. Εξάλλου όπως σημει-
ώνει ο θεμελιωτής του επιστημονικού σοσιαλι-
σμού Καρλ Μάρξ «οι μεγάλες κοινωνικές μετα-
βολές είναι αδύνατες χωρίς το γυναικείο 
προζύμι».   

Γραφείο Ισότητας και Ισοτιμίας - Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
07/03/2019

Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια 
Ημέρα Γυναίκας 
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Ε/κ ποιητάρηδες του Ηνωμένου Βασιλείου 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
 
 
 
 
 

 
 
Συνέχεια από την προηγούμενη 
έκδοση της «Π»      

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2014, Πέμπτη 24 Δεκεμ-
βρίου, ημέρα δηλαδή που κυκλοφορούν οι εβδομαδιαίες ελληνοκυ-
πριακές εφημερίδες του Λονδίνου, δημοσιεύτηκε στην «Παροικιακή» 
το ακόλουθο στιχούργημα του Ιάκωβου Προδρόμου στην συνηθισμένη 
εβδομαδιαία στήλη του:  

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014  
Τζιαι φέτι ’ν’ νά γιορτάσουμεν, Γριστέ, την γέννησήν σου, 

να θθυμηθούμεντε ξανά την σύντομην ζωήν σου, 
τα βάσανα, την Σταύρωσην τζιαι την Ανάστασήν σου, 

να δούμεν πόσον άλλαξεν μέσα εις τους αιώνες 
τζιαι ποιον το αποτέλεσμαν τους τόσους μας αγώνες, 

τούτη η κοινωνία μας, με ούλλα της τα λάθη, 
που εχαριεζίντετουν, με τα δικά σου πάθη, 

τζι ακόμα έν’ η ίδια, μπακκίραν ’έν πιερώννει, 
στου καθενού τα βάσανα το ’φτίν της ούτε ’δρώννει. 

Πολλά είναι τα πλάσματα, Γριστέ, που σε πιστεύκουν 
τζιαι λύτρωσην εις την ζωήν στ’ όνομάν σου γυρεύκουν. 

Μμά ούλλα είναι δύσκολα τζιαι οι οχτροί καμπόσοι, 
π’ ούτε τα γρόνια μας κανούν, μ’ η πίστη μας η τόση. 

Το δίτζιον τζιαι το άδικον, το ψέμαν τζι η αλήθκεια 
έν’ η καρκιά του καθενού που έχουμεν στα στήθκια, 

που στα μυαλά, στην πούγκαν μας κάποτε ’έν ποντάρει, 
γιατί έν’ το συφφέρον μας πάντα που κουμαντάρει. 

Γριστέ, τούν’ τα Γριστούγεννα πέρκι σε θθυμηθούμεν, 
πριν κλείσουμεν τα μμάτια μας, πριν αποτζιοιμηθούμεν, 

τζιείνοι που υποφέρνουσιν, στον νουν μας να βρεθούσιν, 
ορπίες τους τζιαι όνειρα ποττέ να μέν χαθούσιν».  

Αυτά στις 24 Δεκεμβρίου 2014. Όμως το πιο πάνω στιχούργημα, 
παρ’ όλο που ήταν μια απλή επανάληψη εκείνου ακριβώς που είχε δη-
μοσιευθεί τον προηγούμενο χρόνο, υπήρξε και το τελευταίο που δη-
μοσιευόταν όταν ο Ιάκωβος Προδρόμου βρισκόταν ακόμα εν ζωή. Κι’ 
αυτό επειδή απεβίωσε ξαφνικά στο σπίτι του την επομένη, δηλαδή την 
ημέρα των Χριστουγέννων του 2014, σε ηλικία 68 χρονών. Η «Παροι-
κιακή», λοιπόν, τιμώντας την μνήμη του, δημοσίευσε δυο βδομάδες 
αργότερα, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου 2015, το ακόλουθο παλαιότερο 
στιχούργημά του, με τον χαρακτηριστικό, για την περίπτωση αυτή, 
τίτλο: 

 «Δκυο μέτρα κάτω ’πού την γην σου…»:  
«Κύπρος, θωρείς ’πού μακριά, κάτι να πεις πασκίζεις, 

μμά έν’ το στόμαν σου κλειστόν τζιαι ’έν τ’ αποφασίζεις. 
Θέλεις έναν παράπονον να κάμεις στα παιδκιά σου, 

που ’ππέσαν τζι εχαθήκασιν ’πού μέσα στην ποδκιάν σου. 
Θωρείς μας που εφύαμεν, σκέφτεσαι, συλλογιέσαι, 

μαζίν μ’ εμάς αγωνιάς, μαζίν μας νεκαλιέσαι. 
Θωρείς μας μέσ’ στην ξενιτειάν κατατσαφαλλωμένους, 
με τους δικούς σου τους καμούς πάντα συλλοϊσμένους. 
Τζι ’έν μας λαλείς τι σκέφτεσαι, να πνάσει η καρκιά μας 

τζιαι νά ’χουμεν του γυρισμού έτοιμα τα χαρκιά μας. 
Πάντα έν’ νά ’μαστεν πιστοί εις την διαταγήν σου, 

μμά θέλουμεν αντάλλαγμαν δκυο μέτρα ’πού την γην σου…»   
Αργότερα, επίσης, η «Παροικιακή» αναδημοσίευσε και το ακόλουθο 

στιχούργημά του με τίτλο:  
«Θέλω να ζήσω να δω την Κύπρον ενωμένην»  
«Ξέρω το, πως στον Κύριον έν’ νά αποδημήσω, 
όμως μιαν χάρην του ζητώ: Την άδειαν να ζήσω, 
ώσπου να έρτει ο τζιαιρός που έν’ ν’ αξιωθούμεν 

τζειαμέ που γεννηθήκαμεν, ούλλοι μας να βρεθούμεν. 
Ώσπου να έρτει ο τζιαιρός, τζιείνοι που εχαθήκαν, 
ν’ ακούσουμεν έναν πρωΐν πως εξαναβρεθήκαν. 

Γονιοί, γεναίτζιες τζιαι παιδκιά τζι αγγόνια να χαρούσιν 
που ’ν’ νά ’ρτει τζιείνη η στιγμή, που γρόνια καρτερούσιν. 

Θέλω να ζήσω για να δω την Κύπρον ενωμένην, 
λαμπάδαν, άστρον φωτεινόν μέσα στην οικουμένην. 

Τζιαι στο Πρασκειόν της Μεσαρκάς τζιαι εις τους χωρκανούς μου, 
τζειαμέ που εις τον ύπνον μου δκιανεύκεται ο νους μου, 

έν’ η επιθυμία μου τζιαμέ για να με θάψουν, 
τζι ούτε να μαραζώσουσιν, ούτε τζιαι να με κλάψουν».  

Δυστυχώς, βέβαια, ούτε καμιά θετική απάντηση δεν επρόκειτο να 
πάρει στα πιο πάνω ερωτήματά του, έστω και αν ζούσε ακόμη σήμερα, 
αλλά ούτε και τα δυο μέτρα κυπριακής γης και τον απλό τάφο στο 
χωριό του το Πραστειό Μεσαορίας θα του χαρίζονταν τελικά από την 
γενέτειρά του για τον εκεί ενταφιασμό του. Κι αυτό επειδή κηδεύτηκε 
στις 2 Ιανουαρίου 2015 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, Ed-
monton Βορείου Λονδίνου, κι ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του New 
Southgate της περιοχής εκείνης. Να προσθέσουμε, όμως, εδώ ως ένα 
είδος κατακλείδας στην αναφορά μας για τον κατά την γνώμη μας εξαί-
ρετο αυτόν λαϊκότροπο στιχουργό της Ελληνοκυπριακής παροικίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου και κάτι ακόμα: Την οικογενειακή θαλπωρή, για 
την συντήρηση και, θα λέγαμε άνετα, την διαιώνισή της, οι Ελληνοκύ-
πριοι μετανάστες μπορούν δικαιολογημένα να υπερηφανεύονται. 

Μεταξύ δε αυτών συγκαταλεγόταν αναμφίβολα και ο Ιάκωβος Προ-
δρόμου, όπως βλέπουμε από το πιο κάτω συγκινητικότατο στιχούρ-
γημά του, γραμμένο την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012, και δημοσιευμένο στην 
«Παροικιακή» δυο μόλις μέρες αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη, 19 Ιου-
λίου 2012, με τίτλο:  

«Χρυσούλλα Ι. Προδρόμου»  
«Θα πκιάσω πένναν τζιαι χαρτίν, θα βάλω τον σταυρόν μου, 

στο πλάσμαν που εστάθηκεν πιστόν εις το πλευρόν μου 
πεντέξι λόγια ’πού καρκιάς, ’πού την ψυσιήν θα γράψω, 

με δίχα πόνον, δάκρυα, σιωπητός να κλάψω, 
τα γρόνια πού ’μαστεν μαζίν, σαρανταέξι γρόνια,  

να γίνουσιν αμέτρητα, μητά μας νά ’ν’ αιώνια. 
Όσοι την εγνωρίσασιν, όσοι την αγαπήσαν, 

πολλά ψηλά μέσ’ στην καρκιάν τ’ όνομάν της κρατήσαν. 
Έχουσιν λόγια όμορφα για πάντα να λαλούσιν, 
για την αξιωσύνην της, για γρόνια να μιλούσιν. 

Τζι εγιώ, σε τούτην την γωνιάν, που ’κράταν για καμάριν, 
με συγχυσμένον το μυαλόν κάμνω της τούν’ την χάρην. 

Σαν σ’ έναν όρομαν πικρόν τούτα τα λόγια γράφω, 
νά ’σσιει δροσιάν τζιαι συντροφκιάν στης ξενιθκιάς τον τάφον. 

Τα μμάθκια της μισάννοιξεν για πάντα πριν τα κλείσει, 
εσήκωσεν το σσιέριν της να μας ποσσιαιρετήσει. 

Αγιάς Μαρίνας σήμμερα, τζιαι η δική της χάρη 
εις την αιωνιότητα, Χρυσούλλα, θα σε πάρει. 

Ο γιος μας τζιαι η κόρη μας, όσον τζιαι να πονούσιν, 
μητά μου έν’ νά ’ν’ δυνατοί, μητά μου έν’ νά θρηνούσιν, 
μητά μου τζιαι για μιαν ζωήν πάντα ’ν’ νά σε τιμούσιν.»  

Όπως ασφαλώς αντιλαμβάνεσθε, η Χρυσούλλα Ι. Προδρόμου, για 
την οποία γράφτηκε το πιο πάνω αφιερωματικό στιχούργημα, ήταν σύ-

ζυγος για σαράντα έξι συ-
ναπτά χρόνια του Ιάκωβου 
Προδρόμου, με τον οποίο 
και απέκτησε έναν γιο, τον 
Ανδρέα, και μια κόρη, την 
Ανίτα. Ήταν ηλικίας 64 χρο-
νών η Χρυσούλλα όταν 
απεβίωσε, και καταγόταν 
από την Πέτρα Σολέας. 

Παραθέσαμε δε και το 
στιχούργημα αυτό επειδή 
θέλαμε να τονίσουμε ότι, εξ 
όσων γνωρίζουμε, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των 
Ελληνοκυπρίων αποδή-
μων, οι οποίοι ζουν μόνιμα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη-
ρούν αυστηρότατα τον 
θεσμό του έγγαμου βίου, 
πολύ δε σπάνια, μάλιστα, 
παρατηρούνται διαζύγια 
της πρώτης και, σε μεγάλο 
βαθμό, της δεύτερης του-
λάχιστον γενεάς των απο-

δήμων, παρ’ όλους τους εγγενείς πειρασμούς οι οποίοι απειλούν 
καθημερινά τις νεώτερες γενεές των αποδήμων. Γι’ αυτό, άλλωστε, και 
η ύπαρξη των στενών και ως επί το πλείστον παραδοσιακών οικογε-
νειακών δεσμών συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στην περιφρού-
ρηση των νεώτερων γενεών των αποδήμων, αλλά και στην 
κατακόρυφη πρόοδό τους σε όλους γενικά τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, όπως φαίνεται και από το επόμενο στιχούργημα του 
Ιάκωβου Προδρόμου:  

«ΤΑ ΠΑΙΔΚΙΑ ΜΑΣ»  
«Έν είμ’ εγιώνι ειδικός τον κόσμον να χουμίζω, 

γιατί γυρεύκω κάτι τι πάντα να σατιρίζω, 
μμά για την παροικίαν μας θα πω λλίες κουβέντες, 

που αν τζιαι με συστήματα άλλα αναγιωθήκαν, 
εις την ζωήν τους πιο πολλά ’πού ’μάς αξιωθήκαν. 

Επήαν τζι εσπουδάσασιν, επιάσασιν πρωτεία, 
τ’ όνομάν τους ακούεται σ’ Αγγλίαν τζιαι Σκωτίαν. 

Γίναν γιατροί τζιαι λογιστές, γινήκαν δικηόροι, 
τζι αν οι προγόνοι γλέπασιν τσούρες πάνω στα όρη, 

θωρούμεν, καμαρώννουμεν, τζι έν’ πάντα τα μωρά μας 
τζιείνα που εκπληρώσασιν ούλλα τα όνειρά μας. 

Λεβέντες τζιαι λεβέντισσες, π’ όσον ψηλά εφτάσαν, 
τζιείν’ τον μιτσίν τον τόπον μας ποττέ ’έν εξηχάσαν. 

Δαμέσα γεννηθήκασιν, μα όποιος τους ρωτήσει, 
λαλούν σου έν’ ’πού το Πραστειόν, Κοντέαν, γιά την Λύση, 

από του Μόρφου, Καραβάν, Λάπηθον τζιαι Βαρώσιν, 
’πού την Κυθρέαν, Καλορκάν, γιά ’πού τον Άη Δρόσην. 
Μ’ έτσι λεβέντες σαν τζιαι ’σάς η Κύπρος έθθα σβήσει, 

τόσους αιώνες έζησεν τζι αλλότοσους θα ζήσει.»  
Ο Ιάκωβος Προδρόμου, όμως, όπως επίσης και όλοι σχεδόν οι Ελ-

ληνοκύπριοι απόδημοι, δεν λησμόνησε και τα παραδοσιακά έθιμα της 
Γενέτειράς του, για τα οποία και μας άφησε ένα πλούσιο στιχουργικό 
απόθεμα. Ένα δε τέτοιο παράδειγμα είναι και το επόμενο στιχούργημά 
του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην «Παροικιακή» την 1η Μαρτίου 2012, 
με τίτλο:  

«ΟΙ ΣΗΚΩΣΕΣ»  
«Τα ήθη τζιαι τα έθιμα για πάντα τα κρατούμεν 

τζι ασσέν τζιαι τόσον μακριά που τούν’ την γην πατούμεν, 

μαζίν, γνωστοί τζιαι συγγενείς, παντού έν’ νά βρεθούμεν, 
τες Άγιες μέρες, πού ’ρκουνται, να τες υποδεχτούμεν. 

Οι πάπποι τζι οι προπάπποι μας, τζιείνα που μας αφήκαν, 
ούτε ποττέ έν’ νά χαθούν, ούτε τζιαι εχαθήκαν. 

Οι σήκωσες είναι γιορτή, τζι η τσίκνα που μυρίζει, 
φεύκει, τζιαι κάθε άθρωπος ’πού μέσα καθαρίζει. 

Τζιαι η ψυσσιή τζιαι η καρκιά πρέπει να καθαρίσουν, 
το Πάσκαν, την Ανάστασην να την καλωσορίσουν. 

Τζι εμείς, που για την Κύπρον μας τόσον πολλά πονούμεν, 
που ένας έν’ ο πόθος μας, λεύτερην να την δούμεν, 

τούτες τες μέρες η ψυσσιή, η σκέψη τζιαι ο νους μας, 
τζιείνους που μας ανάγιωσαν τζιαι εθυσιαστήκαν, 

τζι όσους σε τούν’ την προσφυγιάν τόσον βασανιστήκαν. 
Έρκεται η Ανάσταση, φίλοι, του Θεανθρώπου, 
ας έρτει τζι η Ανάσταση τζιείνου τ’ Άγιου τόπου, 

που γρόνια αγωνίζεται για την δικαιοσύνην 
με καλοσύνην τζι αδρωπιάν, πίστην τζι αξιοσύνην.»  

Μετά, βέβαια, το φαγοπότι με τυριά και κρέατα, ζιβανία και κρασί, 

ακολουθούσε στην Κύπρο για τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς η 

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αρχής γενομένης από την Καθαρή Δευτέρα, 

όταν οι πιστοί εγκατέλειπαν την κρεοφαγία και κατέληγαν στην πιο υγι-

εινή τροφή των λαχανικών κ.λπ. Είναι δε ακριβώς την εικόνα της πα-

μπάλαιας εκείνης παράδοσης που μας παρέχει ο Ιάκωβος Προδρόμου 

στο ακόλουθο στιχούργημά του με τίτλο:  

«Η ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ»  

«Φίλοι, περάσαμεν καλά την Καθαρήν Δευτέραν, 
γιατί τον γρόνον μιαν φοράν έχουμεν έτσι μέραν. 

Τους κάμπους αθθυμήθηκα τζιαι τους βοσκούς την βούρκα, 
ελιές, κουλούμπρες, σέλλενα, τομάτες τζιαι αγγούρκα. 
Οι χωρκανοί πηαίννασιν στους κάμπους για να φάσιν 
τζιαι οι μιτσσιοί βουρούσασιν ομπρός ’πού το πετάσιν. 

Την μούττην της Σαρακοστής εκόψαμεντε ούλλοι 
με τες ελιές τες πράσινες τζιαι πράσινον μαρούλλι. 
Την μούττην της εκόψαμεν νάκκον για να κοντύνει, 
τζιαι η δουλειά γινήσκεται όση τζιαι να μας μείνει. 
Την μάσκαν εφορήσαμεν, τζι άλλοι τες επετάξαν, 

εκακκαρίζαν πετεινοί τζι οι όρνιθες εκράξαν. 
Γυρόν μας τί γινήσκεται, έν’ έναν καρναβάλιν, 

πέρκιμον τζιαι ξηχάσουμεν το μαύρον μας το χάλιν. 
Τούτες τες μέρες, θέλω σας, πάντα να μας θθυμίζουν, 

ότι τα μιτσικόρυδα στην μούττην μας μυρίζουν. 
Οι Πλάτρες τζιαι το Τρόοδος, τζι αν είναι μακριά μας, 
λλίη ζιβάνα τζιαι κρασίν δκιώχνουν τα δάκρυά μας. 

Αρκή Σαρανταήμερου οι μέρες τούν’ του Μάρτη, 
να κάμουμεν υπομονήν, Ανάσταση έν’ νά ’ρτει.»  

Θα μπορούσαμε, βέβαια, να αναφέρουμε και πλήθος άλλων στι-

χουργημάτων του Ιάκωβου Προδρόμου, επειδή, όπως είπαμε, υπήρξε 

τακτικός εβδομαδιαίος συνεργάτης όχι μόνο της «Παροικιακής», αλλά 

επίσης και των προκατόχων της εφημερίδων «Βήμα» και «Παροικιακή 

Χαραυγή». 

Ολοκληρώνουμε, όμως, εδώ την αναφορά μας στο όντως πολύ εν-

διαφέρον, για το θέμα μας, έργο του με ένα ακόμη από τα στιχουργή-

ματά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην «Παροικιακή» στις 20 

Φεβρουαρίου 2014, λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο πριν τον θάνατό 

του. Επιλαμβάνεται δε, συγκεκριμένα, ενός από τα πιο καυτά θέματα, 

τα οποία απασχολούν τους Ελληνοκυπρίους αποδήμους: Δηλαδή το 

αίτημά τους να δικαιούνται και αυτοί να ψηφίζουν στις Κυπριακές εκλο-

γές έστω και αν ζουν πια στο εξωτερικό. Φέρει δε το στιχούργημά του 

αυτό τον τίτλο:  

«ΠΟΣΟΝ ΚΥΠΡΑΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΝ;»  

«Ξενιτεμένοι του τουνιά ζιούσιν με την ελπίδαν, 
πριν να πεθάνουν, νά ’χουν μιαν τζι αληθινήν πατρίδαν. 

Τζιείνην που τους εγέννησεν τζιαι εστερήθηκέν τους, 
τζιαι εις τους δύσκολους τζιαιρούς ξαναθθυμήθηκέν τους. 

Πολιτικοί τζιαι αρχηγοί το μέλλον της θωρούσιν, 
για το καλόν της Κύπρου μας κάμνουν ό,τι μπορούσιν. 
Τζι εμείς πάντα ορπίζουμεν, σσιαίρεται η καρκιά μας, 

τζιαι στρατιώτες πέμπουμεν κοντά της τα παιδκιά μας, 
να μέν νομίζουν κάποτε πους έν καμώματά μας 

η κάθε υπογρέωση τζιαι δικαιώματά μας. 
Μόνον σε κάθε εκλογές, αν πεις για να ψηφίσεις, 
λαλούν σου ‘‘είσαι άσχετος για να αποφασίσεις.’’ 

Τζιαι πάντα νοιώθουμεν μισοί, ήμισυ Αυστραλέζοι, 
άλλοι διπλοί τζιαι τίποτε, Κυπραιοκαναδέζοι, 

τζι εμείς, τιμή τζιαι δόξα μας, οι Κυπραιοεγγλέζοι. 
Πάντα λαλούν πους είμαστεν γνήσιοι πατριώτες, 
Κυπραίοι με τα ούλλα μας, τωρά όπως τζιαι τότες. 

Μμά τζιείνοι πάντα βουλευτές τζιαι πρόεδρους ψηφίζουν, 
τζι άμαν ρωτήσεις το γιατί, μ’ ακούουν, μέ γαΐζουν. 

Τζιαι τα διαβατήρια τζιαι οι ταυτότητές μας 
είναι για να θθυμούμαστεν τους γρόνους της στετές μας.»  

ΤΕΛΟΣ

του 

Χάρη Μεττή
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Της Ελένης Μαύρου  
Η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την 

κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστή-
ματος που δόθηκε πριν από λίγες μέρες στη δη-
μοσιότητα είναι καταπέλτης για τους κυβερνώντες. 

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. 
Είναι η κυβέρνηση που, τα τελευταία πέντε χρό-

νια, διόριζε διευθυντές και συμβούλους στον Συνεργατισμό, είναι η κυ-
βέρνηση που παραπληροφορούσε για την κατάσταση στον Συνεργα-
τισμό, είναι η κυβέρνηση που 
μεθόδευσε το ξεπούλημα του Συ-
νεργατισμού σε μια ιδιωτική τρά-
πεζα με μια κάκιστη συμφωνία… 

Τόσο ο ΔΗΣΥ, όμως, όσο και ο 
Υπουργός Οικονομικών και ο ίδιος 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε 
απορρίπτουν τα συμπεράσματα 
της Έκθεσης είτε τα διαστρεβλώ-
νουν για να αποφύγουν την ανά-
ληψη ευθυνών. 

Όταν η Έκθεση λέει σαφώς ότι: 
«Η τελική κατάρρευση του Συνερ-
γατισμού το 2018 δεν μπορεί ν’ 
αναζητείται στα όσα συνέβησαν 
πριν το 2013. Πρέπει ν’ αναζητηθεί 
σε λάθη, παραλείψεις, απραξία, ανι-
κανότητα, εγκληματική αμέλεια και ίσως και παράνομες πρακτικές, τα 
οποία διαπράχθηκαν απ’ όσους ανάλαβαν να χειρισθούν τις υποθέσεις 
του ΣΠΤ από την ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν», με ποιο θράσος 
οι κυβερνώντες επιμένουν να παρελθοντολογούν; Όταν μάλιστα τα 
στοιχεία δείχνουν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που θεωρούνται 
η ρίζα των προβλημάτων, αυξήθηκαν κατακόρυφα αφότου η νυν κυ-
βέρνηση ανέλαβε τη διαχείριση του Συνεργατισμού. 

Όταν η Έκθεση λέει σαφώς ότι: «Ο ΣΠΤ κρίθηκε βιώσιμος και ήταν 
στη βάση αυτής της διαπίστωσης που προχώρησε το εγχείρημα ανα-
κεφαλαιοποίησής του. Είναι δε σημαντικό ότι κρίθηκε σαν τέτοιος (και 
το 2013 και το 2015) όχι μόνον από τους αρμόδιους φορείς εντός της 
Κύπρου αλλά και από τους διεθνείς δανειστές της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ», είναι πρό-

κληση να ισχυρίζονται οι κυβερνώντες ότι… τον διέλυσαν για να σώ-
σουν τις καταθέσεις του κόσμου! Είναι τα δικά τους λάθη και παραλεί-
ψεις που έθεσαν σε κίνδυνο τις καταθέσεις. Έσωσαν μεν τις καταθέσεις, 
διέλυσαν όμως τον Συνεργατισμό και φόρτωσαν στους φορολογούμε-
νους, όλους εμάς, τη ζημιά των €5 δις. 

Όταν η Έκθεση αναφέρεται, με μεγάλη λεπτομέρεια, στις ευθύνες 
του Υπουργού Οικονομικών καταλήγοντας ότι: «Οι ευθύνες του Υπουρ-
γού Οικονομικών υπήρξαν βαρύτατες για την κατάρρευση του ΣΠΤ», 
είναι (τουλάχιστον) υπεκφυγή να μιλά για «πολιτική υπευθυνότητα». 

Ή, μήπως, η αλήθεια βρίσκεται στο 
ερώτημα που υποβάλλει η Έκθεση, 
κατά πόσον ήταν η πώληση του 
Συνεργατισμού που «τον ενδιέφερε 
από την αρχή»; 

Είναι δε προκλητική η δήλωση 
του Υπουργού Οικονομικών ότι οι 
αποφάσεις τους «έχουν οδηγήσει 
στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης 
και της σταθερότητας. Έχουν οδη-
γήσει στη θωράκιση της κυπριακής 
οικονομίας. Έχουν διασφαλίσει την 
αναπτυξιακή προοπτική». 

Ούτε ο Πρόεδρος μένει στο απυ-
ρόβλητο. Άλλωστε, ο ίδιος επέλεξε 
να στηρίξει πλήρως τον Υπουργό 
του, δηλώνοντας ότι οι ευθύνες είναι 

συλλογικές. 
Ίσως αυτός να είναι και ένας εύσχημος τρόπος να μην τοποθετηθεί 

στις ευθύνες που του καταλογίζει προσωπικά η Έκθεση, ότι «αποσιώ-
πησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις οι οποίες λάμβαναν χώραν την 
περίοδο αυτή» (προεκλογικά βεβαίως) και ότι «γνώριζε και θα έπρεπε 
να είχε παύσει τον Χάρη Γεωργιάδη». 

Η διάλυση του Συνεργατισμού, η μεγαλύτερη κοινωνική και δημο-
σιονομική απώλεια για τον τόπο μετά το 1974, ήταν αποτέλεσμα των 
παραλείψεων, των μεθοδεύσεων και των ιδεολογικών αγκυλώσεων 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού. 

Τίποτα δεν μπορεί να στρέψει την προσοχή από τις πολιτικές ευθύνες 
της κυβέρνησης για τη διάλυση του Συνεργατισμού. Όση βοήθεια και 
να έχουν από κάποια ΜΜΕ και τους πολιτικούς τους φίλους.

Ανεύθυνοι!

Το κοίτασμα «Γλαύκος» και τα ερωτήματα 
που εκκρεμούν για τα ενεργειακά

 
   

Πέραν από τις ασήκωτες πολιτικές ευθύνες των κυβερνώντων 
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, το πόρισμα της διερευ-
νητικής επιτροπής για τον Συνεργατισμό είναι ιδιαίτερα αποκαλυ-
πτικό αναφορικά με την πλήρη καταρράκωση της ανεξαρτησίας 
της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) εκ μέρους τους. 

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 546 το πόρισμα παραθέτει επιστολή 
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«…θεωρώ ότι η ΚΤ ακόμη πιο έντονα θα πρέπει να προβεί σε 
κάθε ενέργεια που η ίδια θα έκρινε ως αναγκαία για τη διασφάλιση 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτροπή υιοθέτη-
σης πιο αυστηρών υποθέσεων…» 

Η πιο πάνω παράγραφος, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, φαί-
νεται να αντιβαίνει τις πρόνοιες της κυπριακής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που προστατεύουν την ανεξαρτησία της ΚΤ, αφού ο 
Υπουργός κάνει σαφείς υποδείξεις προς τη Διοικητή για να προ-
ωθήσει τις προβληματικές, αν όχι και προκλητικές, θέσεις της κυ-
βέρνησης στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). 

Η αναφορά σε αποτροπή υιοθέτησης πιο αυστηρών υποθέσεων 
εκ μέρους του ΕΕΜ είναι ενδεικτική της πλήρους άγνοιας του 
υπουργού αναφορικά με θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότη-
τας. 

Δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ούτε το ρόλο του ΕΕΜ, ο οποίος 
δεν είναι άλλος από την προώθηση της χρηματοπιστωτικής στα-
θερότητας, αλλά ούτε και ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
προϋποθέτει αυστηρή εποπτεία. Η χαλαρή εποπτεία απλά μετα-
θέτει το πρόβλημα στο μέλλον, ενώ ταυτόχρονα το διογκώνει (π.χ. 
η κρίση S&L στις ΗΠΑ κόστισε στους φορολογούμενους $132 δις 
αντί για $15 δις όταν εκδηλώθηκε, λόγω εποπτικής χαλαρότητας). 
Ο υπουργός δείχνει επίσης να μην αντιλαμβάνεται ότι η ανεπάρκεια 
της διοίκησης, την οποία επέλεξε ο ίδιος και η οποία είχε κριθεί 
ανεπαρκής από τον ΕΕΜ, δημιουργούσε ανάγκες για επιπρόσθετα 
κεφάλαια, για να απορροφήσουν τις -αναπόφευκτα μεγαλύτερες- 
αναμενόμενες ζημιές. 

Απογοητευτική όμως και η στάση της ΚΤ. Αντί να συνταχθεί 
πλήρως με τον ΕΕΜ για να προστατεύσει με αποτελεσματικό 
τρόπο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εξηγώντας ταυτόχρονα 
στην κυβέρνηση τους πραγματικούς λόγους πίσω από τη στάση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υιοθετεί τις θέσεις 
των κυβερνώντων και επιλέγει να λειτουργεί ως ασπίδα προστα-
σίας του νεποτισμού, καταλύοντας η ίδια την ανεξαρτησία της. Συ-
γκεκριμένα, το πόρισμα αποκαλύπτει στη σελίδα 544 επιστολή 
στην οποία η Διοικητής καυχιέται προς τον υπουργό ότι η ΚΤ «με 
συντονισμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ΕΚΤ κα-
τάφερε, επί του παρόντος, να αποτρέψει τη λήψη μέτρων πρώιμης 
παρέμβασης…» Με άλλα λόγια, η ΕΚΤ θα έπαιρνε μέτρα το 2017 
για να προστατεύσει τον Συνεργατισμό, αλλά η ΚΤ την απέτρεψε.  
Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τι ακριβώς ήταν τα μέτρα που 
θα έπαιρνε η ΕΚΤ το 2017. Συνήθως τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν 
αντικατάσταση της διευθυντικής ομάδας και του συμβουλίου μιας 
τράπεζας. Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, η παρέμβαση της 
ΚΤ φαίνεται να προστάτευσε μόνο το νεποτισμό και τα κομματικά 
συμφέροντα των κυβερνώντων. Η λήψη αποτελεσματικών επο-
πτικών μέτρων το 2017 ενδεχομένως να απέτρεπε το μοιραίο για 
τον κυπριακό συνεργατικό πιστωτικό τομέα, αλλά σίγουρα θα 
ενεργούσε κατασταλτικά αναφορικά με τις πιθανότητες επανεκλο-
γής του Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία της Δημοκρατίας με-
ρικούς μήνες μετά, γιατί το αφήγημα για την δήθεν καλή διαχείριση 
της οικονομίας θα κατέρρεε ως χάρτινος πύργος. 

Η κληρονομιά των κυβερνώντων δυστυχώς δεν θα είναι μόνον 
η κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα.  Αν ο έλεγχος 
της ΚΤ εκ μέρους τους συνεχισθεί με τον ίδιο τρόπο τα επόμενα 4 
χρόνια, ενδεχομένως να αποβεί πλήρως καταστροφικός για την 
κυπριακή οικονομία. Όπως έχει πει και ο «Economist» πριν δε-
καετίες, μια καλή κεντρική τράπεζα είναι εκείνη η οποία μπορεί να 
πει «όχι» στους κυβερνώντες.  

*Τέως Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας

του 
Πανίκου Δημητριάδη

Tου Νεοκλή Συλικιώτη*  
Ο εντοπισμός του κοιτάσματος «Γλαύκος» είναι 

ένα ελπιδοφόρο γεγονός που επιφορτίζει όλους 
και πρωτίστως την Κυβέρνηση με την ευθύνη να 
επιτευχθεί η καλύτερη αξιοποίηση προς όφελος 
του κυπριακού λαού. Είναι σημαντικό να αντιλη-

φθούμε πως από τον εντοπισμό του κοιτάσματος μέχρι την επιβεβαι-
ωτική γεώτρηση και την εμπορική αξιοποίηση του, υπάρχει μεγάλος 
δρόμος και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Καλούμε λοιπόν την 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ να επικεντρω-
θεί στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης ενερ-
γειακής στρατηγικής, την οποία να υλοποιήσει 
με συνέπεια. Γιατί δυστυχώς αφού έσβησαν 
τα πυροτεχνήματα της ανακάλυψης του «Γλαύ-
κου» και αφού σίγασαν οι βαρύγδουπες εξαγ-
γελίες, το μόνο που μας έμεινε είναι πολλά κρί-
σιμα ερωτήματα, τα οποία φανερώνουν την 
αδράνεια, την προχειρότητα αλλά και τους αυ-
τοσχεδιασμούς της Κυβέρνησης στα ενεργει-
ακά. 

Αφού τελείωσαν οι διθύραμβοι για το μεγάλο 
κοίτασμα, ας απαντήσει η Κυβέρνηση γιατί συ-
νεχίζει τις διαδικασίες για ξεπούλημα του φ.α. 
στην Αίγυπτο. Είναι αντίφαση να πανηγυρίζεις 
για τις μεγάλες ποσότητες και ταυτόχρονα να 
θες να πουλήσεις επειδή δεν υπάρχουν αρκε-
τές ποσότητες για την δημιουργία τερματικού 
στην Κύπρο. Έπειτα η δικαιολογία των ποσοτήτων δεν ευσταθεί καθώς 
το τερματικό θα αξιοποιεί τα αποθέματα της ευρύτερης περιοχής, όπως 
και στην περίπτωση του East Med.   

Πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να μας εξηγήσει γιατί επιμένει στο 
ξεπούλημα του κοιτάσματος Αφροδίτη (στο οικ. 12) με την αλλαγή των 
συμβολαίων, όπως ζήτησε η κοινοπραξία Noble-Delek-Shell. Πώς 
επιτρέπουν να ανατραπεί το αρχικό συμβόλαιο για το οικόπεδο 12, με 
αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει ελάχιστα έσοδα; Μετά 
από 10 χρόνια ενδεχομένως να λάβουμε μόλις 100 εκ. ετησίως. Έπειτα 
ανοίγει ο ασκός του Αιόλου με κίνδυνο να ζητήσουν και άλλες εταιρείες 
αλλαγές στα συμβόλαια! 

Ας μας εξηγήσει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη γιατί ακύρωσαν την 
ολοκληρωμένη στρατηγική της Κυβέρνησης Χριστόφια καταστρέφοντας 
την ευκαιρία να καταστεί η Κύπρος ενεργειακός κόμβος. Γιατί ξήλωσαν 
την κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων (ΚΡΕΤΥΚ) που βρισκόταν σε 
διαδικασία πρόσληψης συμβούλων για την δημιουργία τερματικού; 
Γιατί εξαφάνισαν την μελέτη του  Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασα-
χουσέτης (ΜΙΤ), η οποία όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013 τόνιζε 
πως η  πιο σωστή, ευέλικτη και αποτελεσματική επιλογή για την Κύπρο 
είναι να προχωρήσει στη δημιουργία τερματικού; Γιατί δεν προχωρούν 
στις μελέτες για δημιουργία τερματικού, οι οποίες χρειάζονται τουλάχι-

στο 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν; Οι δικαιολογίες του κ. Αναστασιάδη 
περί κόστους δεν έχουν υπόσταση καθώς η δαπάνη που απαιτείται 
θα επενδυθεί από τις εταιρείες παραγωγούς και τις εταιρείες αγοραστές, 
όπως και στην περίπτωση του EastMed.  

Η Κυβέρνηση οφείλει επίσης να μας εξηγήσει τι κάνει εδώ και 8 
χρόνια όσον αφορά την διαχείριση του πρώτου εμπορικού κοιτάσματος 
που ανακαλύψαμε από το 2011. Γιατί το κοίτασμα Αφροδίτη βρίσκεται 
ακόμη στο βυθό; 

Επίσης αναμένουμε από την Κυβέρνηση να μας πει γιατί δεν έπεισε 
ακόμη το Ισραήλ να συνυπογράψει συμφωνία 
για συνεκμετάλλευση του φ.α.. Η εν λόγω συμ-
φωνία αποτελεί διαδεδομένη διεθνή πρακτική 
και επιβάλλεται ώστε να προχωρήσει η εκμε-
τάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη. Δυστυ-
χώς όμως η Κυβέρνηση, αν και στήνει φιέστες 
πανηγυρίζοντας πως δημιούργησε ισχυρές 
συμμαχίες, δεν πείθει τους συμμάχους της για 
τα αυτονόητα.  

Επίσης εκκρεμεί να μας εξηγήσει η Κυβέρ-
νηση τι γίνεται με το κοίτασμα Καλυψώ στο οι-
κόπεδο 6, καθώς μετά τους πανηγυρισμούς 
της ανακάλυψης, εδώ και ένα χρόνο αναμέ-
νουμε τις τελικές αναλύσεις και την επιβεβαι-
ωτική γεώτρηση που θα καταδείξει τις πρα-
γματικές ποσότητες φ.α.. 

Όσον αφορά δε την θετική εξέλιξη με την 
ψήφιση του νομοσχεδίου για το Ταμείο Υδρο-

γονανθράκων, ας μας εξηγήσει η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ γιατί καθυστέρησε 
τόσο. Η ίδρυση του Ταμείου έπρεπε να γίνει από το 2013 όταν άρχισαν 
να εισρέουν έσοδα. Συγκεκριμένα το 2013 είχαμε λάβει 175 εκ. από 
τον β’ γύρο αδειοδότησης ενώ με τον γ’ γύρο αδειοδότησης λάβαμε 
ακόμη 103,5 εκ.. Δυστυχώς όμως τότε ο ΔΗΣΥ και τα άλλα αντιπολι-
τευτικά κόμματα αποφάσισαν να υποταχθούν στην Τρόικα και κατα-
ψήφισαν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Χριστόφια.   

Οι λανθασμένοι χειρισμοί της Κυβέρνησης κατέστησαν την Κύπρο 
ουραγό στα θέματα ενέργειας. Ωστόσο εάν υιοθετηθεί μια ολοκληρω-
μένη ενεργειακή στρατηγική η ανακάλυψη των κοιτασμάτων μπορεί 
να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας μας.  
Το πιο σημαντικό όμως είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για λύση 
του Κυπριακού αξιοποιώντας και τις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ που 
διασφαλίζουν πως ο φυσικός πλούτος της Κύπρου ανήκει σε ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό. Βασική προϋπόθεση όμως είναι να επαναρχίσουν 
άμεσα οι διαπραγματεύσεις και ο πρόεδρος Αναστασιάδης να πείσει 
την διεθνή κοινότητα πως επιθυμεί λύση στη συμφωνημένη βάση. 
Μονάχα έτσι θα αναδειχθεί ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην 
ανατολική Μεσόγειο.  

* Ευρωβουλευτή - μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ

Πόρισμα και καταρράκωση 
της ανεξαρτησίας της 
Κεντρικής Τράπεζας
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Συνεχίζεται η διαδικασία των  Play-offs με δύο ομίλους από 6 

ομάδες. Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη για το πρωτά-

θλημα και υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία από την CYTA 

VISION και το  HELLENIC TV

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑEΚ: Σάββατο 16 Μαρτίου, 

3:00 μμ UK Time 

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  

ΕΡΜΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Παρασκευή 15 Μαρτίου, 

3:00 μμ UK Time 

ΠΑΦΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Σάββατο 16 Μαρτίου, 

2:00 μμ UK Time 

ΑΛΚΗ – ΔΟΞΑ: Κυριακή 17 Μαρτίου, 4:00 μμ UK Time

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ και Αποκλειστικά για το 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο ROKU Box της CYTA UK. Η CYTA 

VISION έχει τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώνων  

πρώτης κατηγορίας εκτός της Ομόνοιας και του Απόλλωνα όταν 

παίζουν στην έδρα τους. 

Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

Η Κώμη Κεπήρ της στέρησε 
προσωρινά τη στέψη!!!

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Ξάνθη-Αστέρας  . . . . . . . 0-0 

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός  . . . . 0-0 

Λάρισα-Λειβαδιακός  . . . 2-0 

Απόλλων-ΟΦΗ . . . . . . . . 0-0 

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος . . . . . . 3-0 

Λαμία-Γιάννινα  . . . . . . . . 1-1 

Ολυμπιακός-Άρης  . . . . . 4-1 

Παναιτωλικός-Πανιώνιος 5-0 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . .64 

 2 Ολυμπιακός  . . . . . . . .57 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . .44 

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . .43 

 5 Άρης  . . . . . . . . . . . . . .37 

 6 Παναιτωλικός  . . . . . . .33 

 7 Παναθηναϊκός  . . . . . .32 

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

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

10 Πανιώνιος  . . . . . . . . .26 

11 Αστέρας  . . . . . . . . . . .26 

12 Λάρισα  . . . . . . . . . . . .26 

13 Γιάννινα  . . . . . . . . . . .22 

14 Λειβαδιακός  . . . . . . . .20 

15 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . .19 

16 Απόλλων  . . . . . . . . . .10

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
1st League Champion-

ship 
AEΛ-Απόλλων  . . . . 0-3 
Ομόνοια-Σαλαμίνα . 0-0 
Αποελ-ΑΕΚ . . . . . . . 0-0 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Αποτελέσματα 
 Relegation 

Δόξα-Πάφος  . . . . . . 0-0 
Ανόρθωση-Ένωση  1-1 
Αλκή-Ερμής  . . . . . . 2-1 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Βαθμολογία 
Championship 

1 Aπόλλων  . . . . . . . 53 
2 Αποέλ  . . . . . . . . . . 51 
3 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . 45 
4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . 43 
5 Σαλαμίνα . . . . . . . . 33 
6 Ομόνοια  . . . . . . . . 32 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Βαθμολογία 
Relagation Cup 

1 Ανόρθωση  . . . . . . 29 
2 Αλκή  . . . . . . . . . . . 23 
3 Πάφος  . . . . . . . . . . 22 
4 Δόξα  . . . . . . . . . . . 21 
5 Ένωση  . . . . . . . . . 21 
6 Ερμής  . . . . . . . . . . 13

Ένα ωραίο συναπάντημα εί-

χαμε στο Southbury Leisure. 

Βρέθηκε στο Λονδίνο από 

Σουηδία μεριά η κυπριακή 

ομάδα «Αθλητικός Σύλλογος 

Κύπρος» με προπονητή τον 

Κύπριο Σάββα Βαρνάβα, 

αδελφό του κέρβερου των κυ-

πριακών γηπέδων και όχι μόνο 

Βαρνάβα Χριστοφή του τερμα-

τοφύλακα που έγραψε ιστορία 

τόσο στην Κύπρο όσο και στο 

εξωτερικό. 

Ο φίλος Πρόεδρος της Σα-

λαμίνας Μιχαλάκης Μιχαλάκη 

σε συνεννόηση με τον Πρό-

εδρο του ΚΟPA Jack Μάρκου 

και τη συγκατάθεση του Πανα-

θηναϊκού μας έδωσαν την ευ-

καιρία να δούμε αυτό τον 

αγώνα. 

Τώρα το αποτέλεσμα δεν 

έχει και τόσο σημασία, οι δυο 

ομάδες έπαιξαν χαλαρά όσο 

τους επέτρεπε ο καιρός, 

βροχή, άνεμος και κρύο, το 

αποτέλεσμα 8-3 για τον Πανα-

θηναϊκό που είχε ρεπό στο 

Πρωτάθλημα και έκανε προπό-

νηση. Συγχαρητήρια σε όλους 

τους εμπλεκόμενους. 

Τέτοιες διοργανώσεις είναι 

απαραίτητες για τη σύσφιξη 

καλών σχέσεων με ομάδες του 

εξωτερικού που έχουν ρίζα κυ-

πριακή και ελληνική. 

Αγώνας με πολλά μηνύματα

Η Κώμη Κεπήρ πήρε πολύτιμη νίκη και έδειξε ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν

Οικογενειακή υπόθεση ο «γέρο» Χάρης με τον γυιό του προ-

πονητή της Κώμη Κεπήρ Μάριο Χρίστου και τον εγγονό του 

Δημήτρη Νεοφύτου

Γιώργος Κωνσταντίνου προπονητής του Παναθηναϊκού με 

τον Σάββα Βαρνάβα προπονητή της ομάδας από τη Σουηδία

Οι αρχηγοί των δυο ομάδων με τον διαιτητή 

Ανδρέα Αναστασίου

Ο Παναθηναϊκός και «Αθλητικός Σύλλογος Κύπρος» σε μια αναμνηστική φωτογραφία 

από τον αγώνα της Κυριακής

Τους οπαδούς της Cinar δεν τους ενοχλεί ούτε το κρύο 

ούτε η βροχή

Η Ανόρθωση έχασε από την 
Κώμη Κεπήρ με 2-1 και πέταξε 
την ευκαιρία να  αναδειχθεί 
πρωταθλήτρια από τώρα, έτσι η 
μεγάλη φιέστα παίρνει αναβολή 
μέχρι τον επόμενο αγώνα της 
Ανόρθωσης. 

Η Ανόρθωση μπήκε στον 
αγώνα κάνοντας κάποιες ευκαι-
ρίες και πήρε προβάδισμα στο 
25’ με τον Andre από τη βούλλα 
του πέναλτι. Μα πριν το ρολόι 

τής της Κώμης Κεπήρ, έστησε 
καλά την ομάδα του, απέφυγε 
τη συνεχή πίεση και βγήκε στις 
αντεπιθέσεις, στο 75’ ο Πήτερ 
Βασιλείου έκανε το 2-1 που 
έμελλε να παραμείνει μέχρι το 
τελικό σφύριγμα. 

Ο δυνατός άνεμος και το ψι-
λοβρόχι δεν άφησε τους ποδο-
σφαιριστές να δείξουν την αξία 
τους. Όλα κυμάνθηκαν στη με-
τριότητα από τεχνικής άποψης, 

δας για να καλυφθείς από 
βροχή, βροντές και ανέμους). 

Το 3ποντο στη Cinar 

Ακόμη ένας αγώνας που κυ-
ριάρχησε η βροχή, ο δυνατός 
αέρας και το παιχνίδι με μακρι-
νές μπαλιές. 

Cinar και Αρμένιοι βρέθηκαν 
στο Enfield Playing Fields μέσα 
σε ένα γήπεδο όπου σε έπαιρνε 
ο άνεμος και σε στόλιζε και η 
βροχή - που να κρυφτείς όταν 
είσαι φίλαθλος – ασφαλώς που-
θενά, τρώεις τη βροχή και λες 
και ευχαριστώ. 

Η Cinar σ’ αυτές τις συνθήκες 
κέρδισε μια πολύ καλή ομάδα, 
τους Αρμένιανς που δεν έχουν 
να ζηλέψουν τίποτα από άλλες 
ομάδες της κατηγορίας τους. 

Η Cinar με τη νίκη της 2-0 
ισοβάθμισε με τον Παναθηναϊκό 
στην Α θέση με 28 βαθμούς. 

Σκόρερ για τη Cinar, o Gullen 
French με δυο τέρματα. 

Αγώνας ταβλιού 

Όσοι πήγαν στον αγώνα πέ-
ρασαν υπέροχα, βρέχτηκαν, 
κρύωσαν και χόρτασαν γκολς 
7–3. Ούτε παρτίδα ταβλιού να 
ήταν. Τελικά η Ακανθού κέρδισε 
την Παντέλ με 7-3.

γράψει 45’ έρχεται ο Antony 
Georgiou και κάνει το 1-1. 

Το δεύτερο 45λεπτο παίχτηκε 
ένα δυνατό παιχνίδι με εναλ-
λασσόμενη υπεροχή, με την 
Ανόρθωση να επιδιώκει τη νίκη 
που θα την έκανε και μαθημα-
τικά πρωταθλήτρια 2018 – 
2019. 

Μα έλα που άλλα είχε στο 
μυαλό του ο Χρίστου, προπονη-

κυριαρχούσε η δύναμη και η 
μαχητικότητα. 

Οι δυο προπονητές έδειχναν 
ικανοποιημένοι από την από-
δοση της ομάδας τους. Οι πι-
στοί οπαδοί που πήγαν στο 
γήπεδο αξίζουν συγχαρητήρια 
που παρέμειναν μέχρι το τελικό 
σφύριγμα του διαιτητή -  (βλέ-
πετε εδώ δεν έχουν τα γήπεδα 
μας την πολυτέλεια της κερκί-
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H Άρσεναλ έβαλε φρένο στη Μάντσιεστερ

Αποτελέσματα 

Κάρντιφ-Γουέστ Χαμ  . . 2-0 

Χάντερσφιλντ-Μπόρνμ  0-2 

Λέστερ-Φούλαμ  . . . . . . 3-1 

Νιούκαστλ-Έβερτον  . . . 3-2 

Σαουθάμπτον-Τότεναμ . 2-1 

Άρσεναλ-Μαντσ. Γ. . . . . 2-0 

Μαν Σίτι-Γώτφορτ . . . . . 3-1 

Κρύσταλ Π. -Μπράιτον  1-2 

Λίβερπουλ-Μπέρνλεϋ  . 4-2 

Τσέσλσι-Γουλφς  . . . . . . 1-1 

 

Βαθμολογία 

 1 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 74 

 2 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . .73 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 61 

 4  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 60 

 5 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .58 

 6 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 57  

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 44 

 8 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 43 

 9 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . .39 

10 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 38 

11 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 37 

12 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 37 

13 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 34 

14 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 33 

15 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 33 

16 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 30 

17 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 30 

18 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 28 

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . 17 

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . 14

Μ
ε σκορ 2-0 επικράτησε 

η Άρσεναλ της Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ 

στο «Έμιρεϊτς» για την 30η 

αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. 

Τσάκα (12’) και Ομπαμεγιάνγκ 

(69’) με αμφιλεγόμενο πέναλτι 

οι σκόρερς των νικητών!  

Με το αποτέλεσμα η Άρσε-

ναλ βρίσκεται και πάλι εντός 

τετράδας (4η) με 60 βαθμούς, 

πετώντας ουσιαστικά έξω τη 

Γιουνάιτεντ που «κάθεται» 

ξανά στην 5η θέση με δύο 

αριστερή κάθετη δοκό του 

Λένο. Ο Γερμανός τερματοφύ-

λακας αποσόβησα πάντως ένα 

σχεδόν σίγουρο γκολ του Λου-

κάκου στο 36’! Ο θηριώδης 

φορ των φιλοξενούμενων έδει-

χνε να τον έχει εξουδετερώσει 

με το άνοιγμα της μπάλας στα 

πλάγια αλλά ο Λένο άπλωσε το 

κορμί του και είπε «όχι» στην 

ισοφάριση. 

Στο δεύτερο μέρος ο Λουκά-

κου επιβεβαίωσε πως βρίσκε-

ται σε κακή βραδιά αδυνα - 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ντε 

Χέα, Σμόλινγκ, Λίντελοφ, 

Γιάνγκ, Σο, Νταλότ (71’ Μαρ-

σιάλ), Μάτιτς (80’ Γκρίν-

γουντ), Φρεντ, Πογκμπά, 

Ράσφορντ, Λουκάκου 

12’ Τσάκα, 69’ Ομπαμεγιάνγκ 

(πεν.)Έσωσε το βαθμό στις 

καθυστερήσεις ο Αζάρ! 

Έσωσε το βαθμό 

στις καθυστερήσεις 

ο Αζάρ! 

Με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε 

η αναμέτρηση του «Στάμφορντ 

Μπριτζ» ανάμεσα στην Τσέλσι 

και τη Γουλβς για την 30η αγω-

νιστική της Πρέμιερ Λιγκ. 

Ραούλ Χιμένεζ (56’) και Εντέν 

Αζάρ (90+2’) τα γκολ της συνά-

ντησης! 

Χωρίς νίκη στην έδρα των 

«μπλε» παραμένουν οι 

«λύκοι» στα χρόνια της Πρέ-

μιερ Λιγκ (4 Ήττες-1 Ισοπαλία). 

Οι γηπεδούχοι παρέμειναν 6οι 

με 57 βαθμούς ενώ οι φιλοξε-

νούμενοι βρίσκονται στην 7η 

θέση με 44. 

Η Τσέλσι διατήρησε τον 

έλεγχο του παιχνιδιού καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πρώτου μέ-

ρους αλλά δεν κατάφερε να 

διασπάσει την καλά στημένη 

άμυνα των «λύκων». Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο πως το παι-

χνίδι δεν έχει να επιδείξει ούτε 

μια αξιόλογη φάση στα πρώτα 

45 λεπτά, με το συγκρότημα 

του Σάρι να αναζητά μάταια 

διαδρόμους προς τα αντίπαλα 

καρέ και τους φιλοξενούμενους 

να περιορίζονται σε καθαρά 

παθητικό ρόλο. 

Η έναρξη του δευτέρου ημι-

χρόνου δεν προδιέθετε κάτι 

διαφορετικό σχετικά με την ει-

κόνα του ματς αλλά η αντεπί-

θεση των «λύκων» στο 56ο 

λεπτό έφερε τα πάνω κάτω! Το 

διώξιμο του Μπολί έδωσε την 

ευκαιρία στους Ζότα και Χιμέ-

νεζ να φτάσουν ως την πε-

ριοχή του Κέπα παίζοντας το 

ένα-δύο, με τον δεύτερο να χρί-

ζεται σκόρερ στο τέλος της 

φάσης παρά την προβολή του 

Αθπιλικουέτα! 

Η Τσέλσι προσπάθησε να 

απαντήσει άμεσα αλλά οι προ-

σπάθειες των Ιγκουαΐν (57’) και 

Πέδρο (60’) σταμάτησαν στον 

Ρουί Πατρίσιο ενώ ο Πορτογά-

λος πορτιέρο απέκρουσε και το 

υπέροχο σουτ του Γουίλιαν στο 

87ο λεπτό της συνάντησης! 

Στο δεύτερο λεπτό των καθυ-

στερήσεων ωστόσο ήταν ο 

Αζάρ που πήρε... το όπλο του 

και ισοφάρισε σε 1-1 με εξαιρε-

τικό δεξί σουτ εκτός περιοχής! 

Τα... θαλάσσωσε 

στο Σαουθάμπτον 

η Τότεναμ 

Την ευκαιρία   να την πιάσει 

στην τρίτη θέση της βαθμολο-

γίας      έδωσε στην Αρσεναλ η 

Τότεναμ, που προηγήθηκε 

στην έδρα της Σαουθάμπτον 

με το 200ο γκολ στην καριέρα 

του Χάρι Κέιν αλλά ηττήθηκε 2-

1 στο τελευταίο τέταρτο. Ανα-

τροπή είχαμε και στο 

Νιούκαστλ, όπου η ομάδα του 

Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε πίσω 

στο σκορ 2-0 από την Έβερτον 

αλλά το έκανε 3-2! Τεράστια και 

άνετη νίκη της Κάρντιφ επί της 

Γουέστ Χαμ, 100+1 γκολ για 

την Λέστερ ο Τζέιμι Βάρντι που 

πρωταγωνίστησε στο εντός 

έδρας ντεμπούτο του Μπρέ-

νταν Ρότζερς. Δεν φαίνεται να 

υπάρχει γυρισμός για την Χά-

ντερσφιλντ. 

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι 

σαν να ζουν την καλύτερη 

εποχή τους εδώ και αρκετά 

χρόνια σε όλους τους τομείς, 

με την Τότεναμ να τους κάνει 

τεράστιο δώρο έπειτα την πρό-

κρισή τους στους «8» του 

Champions League απέναντι 

στην Παρί Σεν Ζερμέν. Στο 

πρώτο από τα δύο παιχνίδια 

της τιμωρίας του Μαουρίσιο 

Ποτσετίνο ο οποίος ήταν στην 

εξέδρα, ο Κέιν ευστόχησε σε 

μία από τις πολλές καλές ευ-

καιρίες τόσο ατομικά όσο και 

ομαδικά, για να φτάσει τα 200 

τέρματα στην καριέρα του και 

να ανοίγει τον δρόμο για ένα 

εύκολο απόγευμα. Φευ. Κι 

αυτό γιατί η Τότεναμ έδινε 

διαρκώς δικαιώματα στο γρα-

σίδι, για να το πληρώσει στο 

76ο λεπτό όταν ο Γιαν Βάλερι 

ισοφάρισε σε 1-1 και κυρίως 

στο 81ο όταν ο Τζέιμς 

Γουόρντ-Πρόουζ εκτέλεσε 

ακόμα ένα εξαιρετικό φάουλ νι-

κώντας τον Ούγκο Γιορίς για το 

τελικό 2-1. 

Με αυτήν την τεράστια νίκη 

της η Σαουθάμπτον παρέμεινε 

εκτός επικίνδυνης ζώνης, εκεί 

που βρίσκεται η Κάρντιφ παρά 

την πολύ άνετη επικράτησή της 

κόντρα στην Γούεστ Χαμ. Οι 

ποδοσφαιριστές του Νιλ 

Γουόρνοκ ευτύχισαν να προ-

ηγηθούν πολύ γρήγορα, με τον 

Τζούνιορ Χόιλετ να τελειώνει 

πολύ όμορφα την φάση του 

4ου λεπτού και να χρίζεται 

σκόρερ. Καμία απάντηση από 

το σύνολο του Μανουέλ Πελε-

γκρίνι, το οποίο ήταν όσο αδιά-

φορο έδειχνε στο χορτάρι, για 

να έρθει ακόμα ένα γρήγορο 

τέρμα και να σφραγίσει στην 

ουσία τη νίκη των «bluebirds». 

Ειδικά από την στιγμή που δεν 

άλλαξε το 2-0 ούτε στην φάση 

που απείλησαν περισσότερο 

τα «σφυριά» (δοκάρι) έμοιαζε 

πάρα πολύ δύσκολο να υπάρ-

ξει άλλη μεταβολή στο σκορ. 

Λίγο πάνω από τους «Αγί-

ους» συνεχίζει η Νιούκαστλ, 

που αυτή κι αν έχει πάρει τα 

πάνω της! Αν και βρέθηκαν να 

κυνηγούν δύο τέρματα, οι πο-

δοσφαιριστές του Ράφα Μπενί-

τεθ πείσμωσαν από το χαμένο 

πέναλτί τους στο πρώτο ημί-

χρονο αλλά και την κακή από-

φαση του διαιτητή να μην 

αποβάλλει τον Τζόρνταν Πίκ-

φορντ μετά τον καταλογισμό 

της παράβασης, για να βγουν 

στον αγωνιστικό χώρο στο 

μετά την ανάπαυλα και να φέ-

ρουν τα πάνω-κάτω. Πρωτα-

γωνιστικό ρόλο είχαν οι 

Σάλομον Ροντόν και Αγιόθε 

Πέρεθ, οι οποίοι συνδυάστη-

καν δύο φορές στο πρώτο και 

το τελευταίο τέρμα των «καρα-

καξών». Σκόρερ στο 65’ ο Ρο-

ντόν από ασίστ του Αγιόθε, το 

πήρε πάνω του ο Ισπανός στο 

81’ για να κάνει το 2-2, για να 

διαμορφώσει το τελικό 3-2 τρία 

λεπτά αργότερα έπειτα από 

ασίστ του Βενεζουελάνου. 

Τέλος, την ώρα που η Χά-

ντερσφιλντ δείχνει να είναι ορι-

στικά καταδικασμένη χάνοντας 

εύκολα 2-0 εντός έδρας από 

την Μπόρνμουθ, η Λέστερ είχε 
σε μεγάλο απόγευμα τον Γιούρι 

Τίλεμανς, ο οποίος κινούσε 

όλα τα νήματα για να χαρίσει 

στον Μπρένταν Ρότζερς τη 

νίκη στο εντός έδρας ντε-

μπούτο του ως προπονητής 

των «αλεπούδων». Ο Βέλγος 

ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ 

στο πρώτο ημίχρονο, για να 

πάρει σειρά στις αρχές του 

δευτέρου η ισοφάριση της 

Φούλαμ, που από το πουθενά 

άλλαξε την πορεία του ματς και 

για αρκετή ώρα έδειχνε ικανή 

ακόμα και να το πάρει. Κάπου 

εκεί... ξύπνησε ο Τζέιμι Βάρντι, 

ο οποίος είχε δώσει έτοιμο το 

γκολ στον Τίλεμανς σε μια 

φάση σπουδαίου αλτρουισμού, 

σκοράροντας στο 78ο λεπτό το 

100ο τέρμα του με τη φανέλα 

του συλλόγου, αλλά και στο 

86ο για να σφραγίσει το τρίπο-

ντο (3-1).. 

Η Λίβερπουλ νίκησε  

για να παραμείνει 

στην «πλάτη» της Σίτι  

Σε ένα παιχνίδι με ισχυρή 

ένταση του ανέμου, η οποία 

σύμφωνα με τον Γιούργκεν 

Κλοπ ήταν ένας από τους πα-

ράγοντες που οδήγησε την 

ομάδα του στο 0-0 της περα-

σμένης αγωνιστικής στο ντέρ-

μπι με την Έβερτον, η 

Λίβερπουλ επικράτησε 4-2 της 

Μπέρνλι (με ανατροπή) και 

ξανά μείωσε την διαφορά από 

την πρώτη Μάντσεστερ Σίτι 

στον έναν βαθμό. Πρωταγωνι-

στές ο Ρομπέρτο Φιρμίνο που 

επέστρεψε στο σκοράρισμα με 

δύο γκολ, ο Σαντιό Μανέ με 

άλλα δύο, αλλά και ο MVP 

Άνταμ Λαλάνα, σε μια αναμέ-

τρηση κλασικής... καρδιακής 

Λίβερπουλ! 

Στο +4  η Σίτι!  

Με σκορ 3-1 επικράτησε η 

Μάντσεστερ Σίτι της Γουοτ-

φορντ στο «Έτιχαντ» για την 

30η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ! Χατ-τρικ ο Ραχίμ Στέρ-

λινγκ (48’, 50’, 59’), ο οποίος 

άνοιξε το σκορ από θέση οφ-

σάιντ! Μείωσε στο 66’ ο Ζεράρ 

Ντεολοφέου. 

Οι φιλοξενούμενοι παραπο-

νιούνται για τη φάση του 48ου 

λεπτού, η οποία έκρινε εν πολ-

λοίς και την έκβαση της σημε-

ρινής αναμέτρησης! Παρά το 

γεγονός ότι ο Στέρλινγκ συμ-

μετέχει στη φάση του 1-0 από 

εμφανέστατη θέση οφσάιντ, ο 

διαιτητής Πολ Τίρνι έδειξε σέ-

ντρα διότι ο Γιάνμαατ ήταν 

αυτός που έφτασε πρώτος 

στην μπάλα ύστερα από την 

επαφή που έκανε μαζί της ο 

Αγουέρο. Τούτο ωστόσο δεν 

αναιρεί το γεγονός πως ο 

Στέρλινγκ παρεμβαίνει στη 

φάση κάνοντας κίνηση να παί-

ξει την μπάλα.

βαθμούς λιγότερους (58). 

Το ματς 

Οι «κανονιέρηδες» ήταν 

αυτοί που πήραν επιθετικές 

πρωτοβουλίες στην αρχή του 

ματς αλλά οι «κόκκινοι διάβο-

λοι» κατέγραψαν την πρώτη 

σημαντική φάση με τον Ρομέ-

λου Λουκάκου να σημαδεύει 

από πλεονεκτική θέση το ορι-

ζόντιο δοκάρι ύστερα από σέ-

ντρα του Σο (9'). Τρία λεπτά 

αργότερα ωστόσο οι γηπεδού-

χοι άνοιξαν το σκορ! Ο Τσάκα 

υποδέχτηκε την μπάλα εκτός 

περιοχής ύστερα από πάσα 

του Λακαζέτ και εξαπέλυσε ένα 

σουτ με τρελά φάλτσα τα οποία 

εξουδετέρωσαν τον Ναβίντ Ντε 

Χέα που προφανώς φέρει ευ-

θύνη στη φάση... 

Στο 19’ οι προσπάθειες της 

Γιουνάιτεντ για γκολ σταμάτη-

σαν ξανά στο δοκάρι! Ο Πο-

γκμπά βρήκε τον Φρεντ και ο 

Βραζιλιάνος σούταρε από μα-

κρινή απόσταση αλλά η προ-

σπάθειά του κατέληξε στην 

τώντας να σκοράρει από το 

ύψος της μικρής περιοχής. Τε-

ράστια ωστόσο η επέμβαση 

του Λένο, ο οποίος πραγματο-

ποίησε μια από τις καλύτερες 

εμφανίσεις του με τη φανέλα 

της Άρσεναλ. 
Όλα αυτά μέχρι το 68ο λεπτό 

και τη φάση που έκρινε την έκ-
βαση της αναμέτρησης. Ο Λα-
καζέτ εισήλθε με την μπάλα 
στην περιοχή του Ντε Χεά, ο 
Φρεντ έσπευσε να τον μαρκά-
ρει και ο Τζον Μος εξάντλησε 
την αυστηρότητά του, καταλο-
γίζοντας πέναλτι για να τιμω-
ρήσει το απλωμένο χέρι του 
Βραζιλιάνου. Ο Ομπαμεγιάνγκ 
ανέλαβε την εκτέλεση και ευ-
στόχησε με χαρακτηριστική 
άνεση στο 69ο λεπτό! 
Οι συνθέσεις: 
Άρσεναλ: Λένο, Κοσιελνί, 
Παπασταθόπουλος, Μον-
ρεάλ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Κολά-
σινατς, Τσάκα, Ράμσεϊ, Οζίλ 
(77’ Ιγουόμπι), Λακαζέτ (86’ 
Ενκετιά), Ομπαμεγιάνγκ (80’ 
Ντ. Σουάρεθ). 
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George MIchaelides

Μ
ε σκορ 7-0 επικράτησε 

η Μάντσεστερ Σίτι της 

Σάλκε στο «Έτιχαντ» 

και προκρίθηκε στα προημιτε-

λικά του UEFA Champions 

League με συνολικό σκορ 10-

2! Αγουέρο (35’ πεν., 38’), 

Σανέ (43’), Στέρλινγκ (56’), 

Μπερνάρντο Σίλβα (71’), Φο-

ντέν (78’) και Γκαμπριέλ Ζε-

σούς (84’) βρήκαν δίχτυα για 

λογαριασμό των «πολιτών»!Οι 

πρωταθλητές Αγγλίας περιμέ-

νουν πλέον την κλήρωση της 

Παρασκευής (15/3) για να μά-

θουν τον αντίπαλό τους στη 

φάση των «8» ενώ ο Πεπ 

Γκουαρντιόλα διατηρεί με το 

σημερινό αποτέλεσμα την πα-

ράδοση που τον θέλει αήττητο 

σε όλες τις αναμετρήσεις που 

έχει δώσει με τη Σάλκε σε 

οποιαδήποτε διοργάνωση (6 

Νίκες-2 Ισοπαλίες). 

Το ματς 

Η πρώτη καλή στιγμή της 

ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα 

ήρθε στο 14ο λεπτό. Η εκπλη-

κτική μπαλιά του Γουόκερ στον 

Στέρλινγκ «άνοιξε» την άμυνα 

της Σάλκε και η σέντρα του 

δεύτερου έφερε τον Αγουέρο 

σε θέση για γκολ. Το πλασέ του 

Αργεντινού βρήκε ωστόσο στο 

αριστερό κάθετο δοκάρι των 

φιλοξενούμενων και πέρασε 

άουτ. 

Στο 32ο λεπτό ο Μπρούμα 

ανέτρεψε εντός περιοχής τον 

Μπερνάρντο Σίλβα και ο Κλε-

μάν Τουρπέν καταλόγισε πέ-

ναλτι με τη βοήθεια του VAR. Ο 

Αγουέρο άνοιξε το σκορ από 

τα έντεκα μέτρα με ψύχραιμο 

πλασέ ενώ τρία λεπτά αργό-

τερα έκανε και το 2-0 ύστερα 

από εκπληκτική ασίστ «τακου-

νάκι» του Στέρλινγκ. Το 3-0 

«έγραψε» στο 43ο λεπτό ο 

Σανέ με αριστερό διαγώνιο 

σουτ ύστερα από όμορφη κά-

θετη μπαλιά του Ζιντσένκο. 

Στο δεύτερο μέρος ο Σανέ 

σκόραρε ξανά στο 53ο λεπτό 

αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε 

αφού ξεκίνησε τη φάση από 

θέση οφσάιντ. Τρία λεπτά αρ-

γότερα πάντως (56’) ο Γερμα-

νός «σέρβιρε» στον Στέρλινγκ 

το 4-0, με τον Άγγλο επιθετικό 

να τελειώνει υποδειγματικά τη 

φάση.  Ασίστ για τον Σανέ και 

στο 5-0! Σκόρερ αυτή τη φορά 

ο Μπερνάρντο Σίλβα με υπο-

δειγματικό πλασέ που κατέληξε 

στα δίχτυα με τη βοήθεια και 

του δοκαριού! 

Στο 78ο λεπτό ο Φοντέν δι-

εύρυνε το σκορ με το πρώτο 

του τέρμα στην κορυφαία δια-

συλλογική διοργάνωση ενώ ο 

Σανέ σημείωσε χατ-τρικ από 

ασίστ στο ματς, βγάζοντας τον 

ελπιδοφόρο άσο σε θέση 

βολής για το 6-0! Όλα αυτά 

μέχρι να φτάσουμε στο 84’ 

όπου ο Ζεσούς ολοκλήρωσε το 

εφιαλτικό βράδυ για τους «βα-

σιλικούς μπλε» με σουτ εκτός 

περιοχής ύστερα από ασίστ 

του Μπερνάρντο Σίλβα. 

O σούπερ Κριστιάνο Ρονάλ-

ντο με χατ-τρικ (δύο κεφαλιές, 

ένα πέναλτι) οδήγησε τη Γιου-

βέντους στη νίκη (3-0) επί της 

Ατλέτικο και την πρόκριση στα 

προημιτελικά του Champions 

League.   

Η Γιουβέντους υποδέχθηκε 

την Ατλέτικο στη ρεβάνς της 

ήττας 2-0 στο Wanda Metropol-

itano για τη ρεβάνς των 16 του 

Champions League, τη νίκησε 

με 3-0 και προκρίθηκε στα 

προημιτελικά της διοργάνω-

σης.

Champions League

Με «εφτάρα» στα προημιτελικά η Σίτι!

Γιουβέντους - Ατλέτικο 3-0:

 Με χατ-τρικ Κριστιάνο στους 8 

του Champions League

O σούπερ Κριστιάνο Ρονάλντο 

με χατ-τρικ (δύο κεφαλιές, ένα 

πέναλτι) οδήγησε τη Γιουβέ-

ντους στη νίκη (3-0) επί της 

Ατλέτικο και την πρόκριση στα 

προημιτελικά του Champions 

League.   

Η Γιουβέντους υποδέχθηκε την 

Ατλέτικο στη ρεβάνς της ήττας 

2-0 στο Wanda Metropolitano 

για τη ρεβάνς των 16 του 

Champions League, τη νίκησε 

με 3-0 και προκρίθηκε στα προ-

ημιτελικά της διοργάνωσης.

Δεκατέσσερις εβδομάδες στη 

φυλακή και πρόστιμο 350 λιρών 

επιβλήθηκε στον οπαδό που ει-

σέβαλε στο γήπεδο και χτύ-

πησε στο σαγόνι τον αρχηγό 

της Άστον Βίλα, Τζακ Γκρίλις. Το 

περιστατικό συνέβη κατά τη 

διάρκεια της αναμέτρησης της 

Σίτι με την Άστον Βίλα, ένα 

ντέρμπι αιωνίων για την πόλη 

των Μίντλαντς. 

Ο μέσος της Βίλα μετά την 

μπουνιά ήταν και ο παίκτης που 

σκόραρε στο 67' το νικηφόρο 

γκολ της αναμέτρησης.  

Ο θερμοκέφαλος οπαδός της 

Μπέρμιγχαμ Σίτι είναι 27 ετών, 

λέγεται Πολ Μίτσελ και χτύπησε 

πισώπλατα τον Γκρίλις μετά 

από μόλις δέκα λεπτά παιχνι-

διού.  

Ενώπιον του δικαστηρίου ο 

27χρονος παραδέχθηκε την 

πράξη του, ενώ ο δικηγόρος 

του είπε ότι δεν μπορεί να 

δώσει μια λογική εξήγηση για 

την αντίδραση του πελάτη του. 

«Η αρχική του απερίσκεπτη 

πρόθεση ήταν απλά να μπει 

στο γήπεδο και να ξεσηκώσει 

την κερκίδα», είπε ο δικηγόρος. 

Ο Πολ Μίτσελ έχασε επίσης 

το δικαίωμα να παρακολουθεί 

ποδοσφαιρικούς αγώνες από 

τις κερκίδες των βρετανικών γη-

πέδων για δέκα χρόνια. Οι 100 

από τις 350 λίρες του προστί-

μου θα πάνε στον παίκτη της 

Σίτι ως αποζημίωση για ψυχική 

οδύνη. 

Ο 27χρονος εργάζεται σε 

παμπ και δήλωσε ότι την ημέρα 

και ώρα της επίθεσης δεν βρι-

σκόταν υπό την επήρεια αλ-

κοόλ.  

«Αισθάνομαι απλά τυχερός», 

είπε ο παίκτης της Άστον Βίλα 

μετά την επίθεση. «Θα μπο-

ρούσε να ήταν χειρότερα εάν 

αυτός ο οπαδός ήταν ένοπλος 

με μαχαίρι για παράδειγμα», 

πρόσθεσε. 

Φυλακή και πρόστιμο σε οπαδό που χτύπησε παίκτη της Άστον Βίλα

Ο Τζακ που έφαγε την μπουνιά μετά βρήκε δίχτυα

Ακάθεκτη η Σαλαμίνα

Το 

δίδυμο 

της 

επιτυχίας 

Γιώργος  

Γεωργίου 

και 

Άντυ 

Κουρούσιης

Μια ωραία και απαραί-

τητη νίκη πέτυχε η Σαλα-

μίνα για το πρωτάθλημα 

County Premier κόντρα 

στη Bushey. Με δυο τέρ-

ματα η Σαλαμίνα πήρε 

αυτή τη νίκη που τόσο της 

ήταν απαραίτητη για να 

κρατηθεί στα ψηλά με την 

προοπτική να στεφθεί 

Πρωταθλήτρια. Το 2-0 ήταν 

το ζητούμενο και το πέ-

τυχε. Σκόρερς George 

Lufaaya και Ryan Hervel.
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελ-
φότητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως 
τις 7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδί-
δονται στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, 
μεταφέρει 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 (Earl-
ham Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πλη-
ροφοριών 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, μπο-
ρούν να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury 
Park, Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε: www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο 
που τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια 
Παχλιτζανάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο 
Θέατρο Τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamu-
sic.com/fones 
• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, 
οργανώνει 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 
Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουρ-
γού κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπου-
ζουκι. Για συμμετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, 
οργανώνει 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. Παραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gay-
nord. 
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 οικο-
γενειακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές 
στο Κοινοτικό 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 αν-
θρώπινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood 
Green N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε 
την κ. Χρυστάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέ-
ντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το 
Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 
8889 1872. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
14 Μαρτίου (Πέμπτη) 
• Για την προσπάθεια Διευρυμένης Συμμετοχής στην πρωτοβουλία 
όλων των Κυπρίων για ορθή λύση του Κυπριακού, όπως αποφασί-
σθηκε πρόσφατα στο Hackney, συγκαλείται πλατιά συνάντηση στις 
7.15μμ στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green.  Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

15 Μαρτίου (Παρασκευή) 

• O LGR διοργανώνει μια βραδιά με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια 

με τους Γρηγορίου, Σαββίδη, Σοριαδού και Γεράσιμο στις 7μμ στο 

Κοινοτικό Κέντρο του Γουντ Γκρην. Είσοδος £20 με μερίδα σου-

βλάκια. Για θέσεις τηλ. 020 8349 6950. 
17 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ) 
στο Grand Palace, 242 High Road, Wood Green N22 8JX. 
Eσιτήρια £35 και για παιδιά £20. Με την ορχήστρα «Αματέος». Για 
θέσεις 020 8889 1872. 
17 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β. Κα-
λείται στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ στις 3.00 
μμ. Θα συζητηθούν η Έκθεση Δράσης και Οικονομικών, Διάφορες 
προτάσεις και ψηφίσματα και θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή. 

• Προσκαλούνται όλες και όλοι Βατυλιώτες στη Γενική τους Συνέ-

λευση στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, N22 5HJ. Δηλώστε 

έγκαιρα τις παραγγελίες σας για την προετοιμασία των σουβλα-

κιών. Τηλ. 020 8807 1435 / 07952 475 181. 
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 
18 Απριλίου (Πέμπτη) 
• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Η.Β με θέμα: «Επιτυχημένοι 
Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς στην Αμερική». Εισηγήτρια η 
καθηγήτρια Μαρία Γεωργιάδου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Bri-
tannia Road, London N12 9RU στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070.

Antonis Antoniades

• You can’t tell a book by its cover, but by its content! 

• Το βιβλίο δεν κρίνεται από το εξώφυλλο, αλλά από το 

περιεχόμενό του! 

Ερμηνεία: 
Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο από την εξω-

τερική του εμφάνιση, κοινωνική του θέση και κατάσταση. Ας 

δούμε τον εσωτερικό του κόσμο και χαρακτήρα, και μετά να εκ-

φράσουμε γνώμη και κριτική! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Κράτα του δίτζιου τη σημαία δίχως φόον τζιαι προχώρα 

τζιαι τζειαμέ που σου αξίζει εν να φτάσεις κάποιαν ώρα 

Οι κόποι τζι’ οι θυσίες σου έθθεν να να παν’ χαμένοι 

εν ν’ αποδείξεις πόσον είσαι που τη φύση προιτζιησμένη 

Σ’ ούλα τα πόστα της ζωής γενναία συνεισφέρεις 

διπλούς ρόλους τζιαι τρίδιπλους επάξια προσφέρεις. 

Είσαι γυναίκα είσαι μάνα εργάτρια νοικοτζιυρά 

μ’ ένα γλυκό χαμόγελο σκορπίζεις τη χαρά 

Τζιαι με τη στοργή σου φέρνεις στον άρρωστο τη γιατρειά 

τζι’ αν χρειαστεί τον οβολό σου διάς τον τζιαι στα πολιτικά 

Ο Κλήρος έππεσε σε σένα ν’ ανανεώνεις τη ζωή 

με τόσο θάρρος εκτελάς της φύσης την αποστολή 

τζι’ έναν ασήκωτο φορτίο κουβαλείς με υπομονή 

Εν ο αγώνας σου σκληρός γυναίκα να το ξέρεις 

τζιαι ώσπου να δικαιωθείς πολλά ’ννα υποφέρεις 

Μα εν να φτάσεις στο σκοπό σου γιατ’ εν το δίτζιον τ’ όνειρό σου 

πάνω στο ίδιο σκαλί να ’σαι εσύ τζι’ ο σύντροφός σου 

Χρήσιμοι τζι’ οι θκυό εξίσου συνοδοιπόροι στη ζωή 

που τον Θεό πεμπάμενοι να πορευτούν μαζί 

Μες της ισότητας τη στράτα περήφανη να παρπατείς 

τζι’ ό,τι στον κόσμο σου ανήκει με πείσμα να διεκδικείς 

Ζήτω η μέρα της γυναίκας τζι’ η ισότητα επίσης 

τζι’ ό,τι έσπειρες με μόχθο τους καρπούς τους να θερίσεις 

Ζήτω η όγδοη του Μάρτη στη γυναίκα χαρισμένη

Η μέρα της γυναίκας

Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Θεέ μου πιον λυπήθου μας...
Του Παναγιώτη Ζήνωνος

Παρακαλούμεν Σε Θεέ, βρέξε να μας ποτίσει 

η διψασμένη τούτη γη, να πιει να μας γιωρκήσει. 

Γιατί πο’ τούτον καρτερά, καθένας για να ζήσει 

Θεέ μου καρτερούμεν τον, να ππέσει ο θησαυρός Σου 

για να γιωρκήσει τούτη γη, πλάστη μου τον καρπόν Σου. 

Θεέ μου Πολυεύσπλαχνε, λυπήθου όσους διψούσιν, 

που το στερούνται το νερόν, τζι ούλλον... ψηλά θωρούσιν! 

Οι παρακλήσεις, εύχομαι, έναν πρωίν να πκιάσουν, 

την διψασμένην μας την γην νερά να την χορτάσουν.
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Τα Κόκκινα Φανάρια (1963)  

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:00 Κοινωνικό Δράμα 

με τους Γ. Φούντα, Τζ. Καρέζη, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. 

Το σπίτι με τα κόκκινα φανά-

ρια βρίσκεται στον Πειραιά. Σ’ 

αυτό ζουν κι εργάζονται 5 γυ-

ναίκες: η Ελένη, που μεγά-

λωσε στις όχθες του Δούναβη 

και σπούδασε γλυπτική στο Βουκουρέστι, η Μαίρη 

που ερωτεύεται παράφορα ένα νεαρό, η Μαρίνα, 

η... «πριγκίπισσα», η Άννα η οποία κρατά καλά φυ-

λαγμένο ένα μεγάλο μυστικό και η Μυρσίνη, που 

οσφραίνεται τις επερχόμενες αλλαγές...  

Ο Θάνατος θα Ξανάρθει (1961)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Αστυνομική πε-

ριπέτεια με τους Δ. Παπαμιχαήλ, Ν. Αγγελίδου κ.ά. 

Σε ένα απομονωμένο σπίτι στην Κύπρο δολοφο-

νείται ένας Εγγλέζος ταξίαρχος και η τοπική αστυ-

νομία, συγχρόνως με έναν ντετέκτιβ και τη βοηθό 

του, προσπαθούν να ανακαλύψουν τον ένοχο με-

ταξύ των ενοίκων του σπιτιού...  
Ο Θανάσης στη Χώρα 
της Σφαλιάρας (1976)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:05 Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Η. Λογοθέτη κ.ά. Η ιστορία ενός αν-

θρώπου που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από 

φοβερά πολιτικά γεγονότα. Ταινία σε δύο μέρη: στο 

πρώτο ο Βέγγος είναι κλόουν σε τσίρκο κατά την 

δικτατορίας του Μεταξά και στο δεύτερο προσπαθεί 

να επιβιώσει στη δικτατορία των συνταγματαρχών.  

Τα Δύο Πόδια σ’ ένα Παπούτσι (1969)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:45 Αισθηματική κω-

μωδία με τους Ν. Βαλσάμη, Λ. Κομνηνό (η φωνή 

του ντουμπλάρεται από τον Α. Αλεξανδράκη) κ.ά. 

Μια νεαρή δακτυλογράφος, γνωρίζει την αντιπάθεια 

του γιου του αφεντικού της, εξαιτίας της ασουλού-

πωτης εμφάνισής της. Την χλευάζει τόσο για την 

αγαρμποσύνη της, όσο και για το ντεμοντέ ντύσιμό 

της. Η νεαρή, με τις συμβουλές και τη βοήθεια της 

συγκατοίκου της, αποφασίζει να αλλάξει...  

Ποτέ την Κυριακή (1960)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:05 Κωμωδία με τους 

Μ. Μερκούρη, Ζ. Ντασέν και Γ. Φούντα. Ταξιδεύο-

ντας στην Ελλάδα θέλοντας να δει από κοντά τη 

χώρα με τη λαμπρή ιστορία, ένας Αμερικανός συγ-

γραφέας γνωρίζει μια ατίθαση Ελληνίδα πόρνη και 

γοητεύεται από τον χαρακτήρα της. Προσπαθεί να 

της μεταφέρει τις γνώσεις του και να την φέρει κοντά 

σε ό,τι εκείνος θεωρεί πολιτισμένο.  
Οι Βάσεις και Η Βασούλα (1975)  

KYΡIAKH 17 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:00 Δραματική ταινία 

με τους Ν. Βαλσάμη, Ν. Περγιάλη κ.ά. Η νεαρή Βα-

σούλα πιάνει δουλειά στην Τρούμπα, με τη μεσο-

λάβηση του τριτοξαδέλ-

φου της Μεμά. Ξεγελα- 

σμένη από τις υποσχέ-

σεις του για γάμο, δέχεται 

να κάνει την χορεύτρια 

και την κονσοματρίς σε καμπαρέ, με τον Μεμά στο 

ρόλο του προστάτη...  
Εκείνες που δεν Πρέπει ν’ Αγαπούν (1951)  

KYΡIAKH 17 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:25 Δραματική Κοινω-

νική Περιπέτεια με τους Ά. Καλουτά, Α. Αλεξανδράκη 

κ.ά. Ο Παύλος, φοιτητής του ωδείου που ονειρεύεται 

να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης του σοβαρού τραγου-

διού, ζει με την αρραβωνιαστικιά του Καίτη σε ένα 

δωματιάκι, φιλοξενούμενος δύο φίλων του. Επειδή 

τα οικονομικά τους είναι πολύ στριμωγμένα, ανα-

γκάζεται να παίξει στη λαϊκή ορχήστρα των φίλων 

του, κι έτσι εμφανίζεται καθημερινά σε νυχτερινό 

κέντρο. Εκεί συχνάζει κι η Λίζα, ένα πλουσιοκόριτσο 

που προσπαθεί να τον ξελογιάσει.  

Ο Ιππότης της Λακκούβας (1986)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με τους 

Κ. Βουτσά, Α. Εσκενάζυ κ.ά. Ενώ ο Ιππότης της 

Ασφάλτου στην Αμερική έχει τον ΚΙΤ, ο Ιππότης 

της... Λακκούβας έχει τον ΨΙΤ. Είναι ένα υπερσύγ-

χρονο αυτοκίνητο, - όπως και ο ΚΙΤ- το οποίο με τη 

βοήθεια του «Ιππότη της Λακούβας» πολεμάει το 

έγκλημα στην Ελλάδα, σε κάθε του μορφή.  

Ο Θανάσης και το Καταραμένο Φίδι (1982)  

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:45  Κωμωδία με τους Θ. 

Βέγγο, Α. Στρατηγού κ.ά. Ο Θανάσης είναι ένας φι-

λήσυχος ανθρωπάκος, 

σώγαμπρος στο σπίτι 

της πεθεράς του, αλλά 

δεν μπορεί να αποκτήσει 

παιδιά. Και τι δεν κάνει 

για να γίνει καρπερός. 

Όταν όμως όλα αυτά 

αποτυγχάνουν, τότε έρχεται η μεγάλη σύγκρουση 

με τη διαβολική πεθερά του.   

Λαλάκης Ο Εισαγόμενος (1984)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 Κωμωδία με τους 

Ν. Παπαναστασίου, Κ. Γιουλάκη κ.ά. Ο Ήρωας είναι 

ένας φουκαράς που έχει μανία με τα εισαγόμενα 

προϊόντα. Άνεργος καθώς είναι, πείθεται από μια 

Ιταλίδα να πάει στην Ιταλία για να εισάγει κάποια 

λαθραία και μπλέκεται στα δίκτυα της μαφίας.

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 14 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 1ον Θεσσαλονίκη, 
Μέρος 2ον Μονόβρυση Σερρών 

22:00 Ελληνική Ταινία: Τα Κόκκινα 
Φανάρια  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 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: Ο Θάνατος θα 

Ξανάρθει 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Θανάσης στη 

Χώρα της Σφαλιάρας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 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: 
Ετήσια τακτική συνέλευση και 
εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ 
της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας. 

20:45 Ελληνική Ταινία: Τα Δύο Πόδια 
σε Ένα Παπούτσι 

22:10 Ελληνική Ταινία: Ποτέ 
την Κυριακή  

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ  
11:00 LIVE COMMUNITY FOOTBALL: 

Ποδοσφαιρικός αγώνας από το 
παροικιακό πρωτάθλημα σε 
ζωντανή μετάδοση. 

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

Συναυλία από την Oxford 
Philarmonic Orchestra υπό τη 
διεύθυνση του Μ. Παπαδόπου-
λου. Ερμηνεύει η Κ. Μηνά. 

20:30 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 

Παναγή 
21:00 Ελληνική Ταινία: Οι Βάσεις και 

η Βασούλα 
22:25 Ελληνική Ταινία: Εκείνες που 

δεν Πρέπει να Αγαπούν  
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 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 Νικο-
λαΐδη και Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Ιππότης 
της Λακκούβας 

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

ΤΡΙΤΗ 19 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 
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Θανάσης και 

το Καταραμένο Φίδι 
22:15 Ελληνική Ταινία: Λαλάκης 

ο Εισαγόμενος  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 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: Το Αφεντικό 

μου Ήταν Κορόιδο 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ομιλία του αντιπρόεδρου της 
Νέας Δημοκρατίας στο London 
School of Economics.

ΠΕΜΠΤΗ 14/3  
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 15/3  
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 16/3  
05.45 Ευρωκυπραίοι (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Σκετς «Ο Χαρτώσιας» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3  
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Σκετς «Ο Χαρτώσιας» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 19/3  
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 20/3  
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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B
ritain’s parliament were 

set to vote yesterday 

evening on whether to 

leave the European Union in 

16 days without an agree-

ment as the government said 

it would eliminate import      

tariffs on a wide range of 

goods in a no-deal Brexit   

scenario. 

British lawmakers on Tuesday 

handed Prime Minister Theresa 

May a second humiliating defeat 

on the Brexit plan she had 

agreed with the EU, plunging 

the country deeper into political 

crisis. 

Lawmakers voted against 

May’s amended Brexit deal by 

391 to 242 as her last-minute 

talks with EU chiefs on Monday 

to assuage her critics’ concerns 

ultimately proved fruitless. 

The turmoil leaves the 

world’s fifth largest economy 

facing a range of scenarios – it 

could leave without a transition 

deal; delay the March 29          

divorce date enshrined in law; 

May could hold a snap election 

or try a third time to get her deal 

passed; or Britain could hold 

another Brexit referendum. 

Parliament was expected firmly 

to reject a “no-deal” Brexit in a 

vote yesterday at 1900 GMT, 

although this will have no legal 

force. Today, it will vote on 

whether to ask the EU for a 

delay to Brexit, something to 

which all the bloc’s other             

27 members must agree. 

EU Brexit negotiator Michel 

Barnier said the bloc would need 

to know why Britain wanted to 

extend talks and it was up to 

London to find a way out of the 

deadlock. 

“If the UK still wants to leave 

the EU in an orderly manner, 

this treaty is – and will remain – 

the only treaty possible,” Barnier 

told the European Parliament in 

Strasbourg. 

However, the default position, 

if nothing else is agreed,            

remains that Britain will exit 

with no deal on March 29, a 

scenario business leaders warn 

would bring chaos to markets 

and supply chains and other 

critics say could cause short-

ages of food and medicines. 

Supporters of Brexit argue 

that, while a no-deal divorce 

might bring some short-term   

instability, in the longer term it 

would allow the United King-

dom to thrive and forge trade 

deals across the world. 

Unveiling details of a tariff 

plan that would last for up to       

12 months in the wake of a no-

deal scenario, the government 

said 87 per cent of total imports 

to the United Kingdom by value 

would be eligible for tariff-free 

access, up from 80 percent 

now. 

Some protections for British 

producers would remain in 

place, including for carmakers 

– major employers in Britain – 

and beef, lamb, pork, poultry 

and dairy farmers. But it would 

expose other manufacturers to 

cheaper competition. 

The government also said it 

would not introduce checks on 

goods moving from the Irish 

Republic to Northern Ireland,       

a major concern among Irish      

politicians who fear a hard      

border could see a return of       

violence which blighted the  

British province for more than 

30 years until a 1998 peace  

accord. 

The EU said there could        

be no more negotiations with 

London on the divorce terms, 

struck with May after two-and-

a-half years of tortuous nego-

tiations. 

Britons voted by 52-48 per-

cent in 2016 to leave the bloc, 

a decision that has split the main 

political parties and exposed 

deep rifts in British  society. 

Many fear that Brexit will       

divide the West as it grapples 

with both the unconventional 

U.S. presidency of Donald Trump 

and growing assertiveness 

from Russia and China, leaving 

Britain economically weaker 

and with its security capabilities 

depleted. 

Supporters say it allows        

Britain to control immigration 

and take advantage of global 

opportunities, striking new trade 

deals with the United States 

and others while still keeping 

close links to the EU, which, 

even without Britain, would be 

a single market of 440 million 

people. 

T
urkish Foreign Minister, Mevlut Cavusoglu, is seeking to 

create the ground for dealing with the Cyprus problem 

outside the framework of the UN decisions and resolu-

tions, speaking always about other options, even though he 

does not clearly rule out a federal solution, something which 

creates concern and may mean that particular consultations 

will have to take place on the terms of reference issue, a         

government source said. 

The source was commenting on Cavusoglu’s post on Twitter 

about his meeting with the UNSG’s special envoy Jane Holl Lute. 

The Turkish FM noted in his post that he emphasized during his 

meeting with Lute that “all options are on the table for a permanent 

solution in Cyprus” and that “in any case, political equality of the 

Turkish Cypriots is a must!” 

In a statement, AKEL Political Bureau member Toumazos        

Tsielepis stated that Cavusoglu cannot be saying that all options 

are on the table of dialogue in relation to the Cyprus problem. 

He pointed out that what the Greek Cypriot side should do is to 

stress that the solution of Bi-zonal Bi-communal Federation is on 

the table, which however, he underlined, the Presidential Palace 

has removed from its vocabulary lately. 

Tsielepis recalled that President Anastasiades has repeatedly 

said that if a federal solution isn’t found, then no one forbids him 

from thinking about other ideas too. The member of AKEL's Political 

Bureau pointed out that talks can’t resume on the Cyprus problem 

outside the Guterres framework, whether Turkey likes it or not. 

He stressed the importance of finally agreeing to the terms of      

reference. Furthermore, Tsielepis noted that the talks will not           

resume before June, but pointed out that by then the terms of          

reference must be set out for the procedure to begin. 

Meanwhile, Government Spokesman, Prodromos Prodromou, 

said that Nicosia is waiting for Lute to visit the island after her meet-

ings with the three guarantor powers, namely Greece, UK and        

Turkey. 

“On the basis of the consultations that have taken place, it is         

expected that after her visits to the three guarantor powers Lute will, 

at a certain point, return to Cyprus” for meetings,” he said. 

He also reiterated President Anastasiades’ readiness to go back 

to the negotiating table, noting that “we do not share Turkey’s demand 

to return to the negotiations after June. The negotiations could have 

resumed months ago,” he added. 

Moreover, he underlined once again that all six parameters of the 

UNSG’s framework outlined during the Conference on Cyprus, in 

Crans Montana, should be included in the terms of reference.
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Brexit crisis deepens as UK 
MPs vote on no-deal exit

There can be no 
solution outside 
UN parameters



J
eremy Corbyn has              

repeated his demand for      

a general election after 

MPs overwhelmingly voted 

against Theresa May’s Brexit 

deal for a second time.  

The Labour leader accused 

Mrs May of running “down the 

clock,” adding that “the clock 

has been run out on her”.  

“It’s time that we have a     

General Election and the 

people can choose who their 

Government should be,” he 

said.  

The Prime Minister’s humilia-

ting defeat came on Tuesday 

night when Parliament rejected 

her Brexit proposal with a         

majority of 149, meaning MPs 

yesterday evening voted on 

whether or not Britain should 

leave the EU with no deal.  

Mrs May decided against 

whipping her MPs to vote a      

certain way, instead giving  

them a free vote on the matter.        

Free votes on issues of national 

significance are rare.  

She faced a barrage of           

criticism from Labour over her 

decision, with the Opposition 

saying Mrs May had “given up 

any pretence of leading the 

country”. 

“Once again, she’s putting her 

party’s interests ahead of the 

public interest,” said a Labour 

Party spokesperson.  

Mr Corbyn said the Govern-

ment needed to “accept their 

deal is clearly dead and does 

not have the support of this 

House”.  

“Quite clearly, no-deal must 

be taken off the table,” he 

added.  

Mr Corbyn said the Commons 

has to come together with a  

proposal that could be negotia-

ted, adding Labour will put         

forward its plans again. How-

ever, he did not mention the 

prospect of backing another  

referendum.  

Labour MPs indicated they   

intended to vote against a         

no-deal Brexit on Wednesday. 

David Lammy, MP for Totten-

ham, said: “This is the Govern-

ment’s (second) historic defeat. 

There is only one responsible 

option left. Rule out no deal, 

delay Article 50 and seek ratifi-

cation in a (People’s Vote) which 

offers the option to remain. Any 

other path will cause irrevocable 

damage.”  

Shadow Brexit Secretary   

Keir Starmer said yesterday’s 

“task” was “to take ‘no deal’ off 

the table”. 
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Jeremy Corbyn increases pressure 
for general election

CAA suspends 

Boeing 737 MAX from 

airspace after crash

B
ritain on Tuesday joined 

a growing number of      

nations to suspend flights 

by Boeing 737 MAX aircraft 

over their territory, after an 

Ethiopia Airlines plane of that 

model crashed on Sunday, six 

minutes after takeoff, killing all 

157 people on board. 

“The UK Civil Aviation Autho-

rity has been closely monitoring 

the situation, however, as we 

do not currently have sufficient 

information from the flight data 

recorder we have, as a precau-

tionary measure, issued instruc-

tions to stop any commercial 

passenger flights from any        

operator arriving, departing or 

overflying UK airspace,” a 

spokesperson said in a state-

ment about Boeing 737 MAX 

aircraft. 

“The UK Civil Aviation            

Authority’s safety directive will 

be in place until further notice.” 

The crash has led to questions 

about Boeing's new 737 MAX 

8 jet, which was also involved 

in the Lion Air crash that killed 

189 people last October. 

“At this point, based on the 

information available, we do not 

have any basis to issue new 

guidance to operators,” Charlie 

Miller, Boeing’s vice president 

of communications, said in a 

statement. 

On Monday, a Greek man 

who missed the doomed       

Ethiopian Airlines flight by mere 

minutes, shared an emotional 

Facebook post. 

Called “My Lucky Day”,     

Antonis Mavropoulos shared  

an image of what appears to be 

his boarding pass and says he 

arrived at his gate just after 

boarding had finished on     

Sunday morning. 

“When I arrived, boarding 

was closed and I watched the 

last passengers in (the) tunnel 

go in. I screamed to put me         

in but they didn't allow it,” he 

wrote. 

Mavropoulos says he was 

transferred to the next flight to 

Nairobi but was later told he 

was unable to board because 

security wanted to talk with him 

after discovering the plane had 

lost contact. 

A security staff member “told 

me gently not to protest and say 

thank you to God, because I am 

the only passenger who did not 

enter the flight,” Mavropoulos 

wrote. 

The ill-fated flight was packed 

with humanitarian workers and 

international experts, many of 

whom were bound for a major 

United Nations environmental 

summit in the Kenyan capital. 

Mavropoulos wrote that he 

texted friends in Nairobi trying 

to get news of the plane, before 

eventually receiving a message 

from a friend in Greece confirm-

ing the news. 

“I collapsed because then I 

realized how lucky I was,” he 

wrote.

CMP seeks information on 
missing persons in UK visit
T

he Members of the      

Committee for Missing 

Persons (CMP) plan to 

visit the United Kingdom on      

the 18th-19th  March 2019, for        

official meetings with various 

UK  Government   Departments, 

agencies and NGOs in an effort 

to assist in collecting information 

pertaining to the missing persons 

of Cyprus from 1963-64 and 

1974.  

This they hope to achieve 

through consulting various        

archives and files existing in the 

UK. 

Furthermore, the two 

members of the CMP, the Greek 

Cypriot representative and the 

Turkish Cypriot  representative 

will stay in the UK for another 

three days, from the 20th-22nd 

March 2019, and plan to carry 

out confidential individual meet-

ings with the Greek and Turkish 

speaking Cypriots of the Cypriot 

Community of London, who can 

volunteer valuable  information  

to the Members.  

It is believed by the CMP that 

substantial information will be 

obtained in cooperation with  

the Cypriot Community of UK, 

to help in identifying missing 

persons, possible burial loca-

tions and thus will be able           

to give some response and          

closure to the relatives of the 

missing, who have been waiting 

for so many years and living in 

uncertainty. 

Undoubtedly, many years 

have passed since the events 

of 1963-64 and 1974, and the 

CMP, hope that our expatriate 

compatriots will respond to       

this plea, for information to be 

yielded to get results for this 

purely humanitarian problem 

that remains an open wound for 

us all.  

The Members voice that,       

the  time has come for our        

expatriate Cypriots to illuminate 

the path of our efforts with the 

knowledge they may possess, 

thus sending a positive mes-

sage to the new generation,  

that cooperation and mutual  

understanding are elements  

necessary for the future of  our 

Country and its people.
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U
K Cypriot Anthony Yianni 

received Freeman of the 

City of London for servi-

ces to the Worshipful Company 

of Tylers and Bricklayers,  

The acknowledgment is for 

the hard work, success and 

training, motivating and mentor-

ing trainees in their noble craft 

of Bricklaying. 

He received the Award at 

Guildhall in City of London from 

the Warden of the court. 

Anthony was born at the 

Royal Free Hospital Liverpool 

Road in 1962. He is the son of 

Sotiris and Margaret Yianni 

from Tripimeni and Lymbia res-

pectively and is the eldest of 

four brothers. He is married to 

Jane and they have four children: 

Francesca, Anthony, Sophie 

and Amelia, and a granddaugh-

ter Eleni. 

Anthony is the owner of 

Winchmore Brickwork Ltd the 

oldest bricklaying company in 

London employing over 300 

men. He also has a Winchmore 

Brickwork training school and 

spends half his week in Enfield 

schools doing motivational 

speaking and mentoring to bring 

local youths into construction. 

Freeman of the City of      

London is one of the oldest      

surviving traditional ceremonies 

still in existence today. It is        

believed to have been first pre-

sented in 1237. The medieval 

term ‘freeman’ meant someone 

who was not the property of a 

feudal lord but enjoyed privile-

ges such as the right to earn 

money and own land. Town 

dwellers who were protected by 

the charter of their town or city 

were often free – hence the 

term ‘freedom’ of the City. 

From the Middle Ages and 

the Victorian era, the Freedom 

was the right to trade, enabling 

members of a Guild or Livery 

to carry out their trade or craft 

in the Square Mile. A fee or fine 

would be charged and in return 

the Livery Companies would 

ensure that the goods and ser-

vices provided would be of the 

highest possible standards. 

In 1835, the Freedom was 

widened to incorporate not just 

members of Livery Companies 

but also people living or working 

in the City or those with a strong 

London connection.

Anthony Yianni  
receives Freeman of 
the City of London

Planet Weddings & Tips and Toes 
Cyprus raise funds for Alzheimer’s

H
ertfordshire wedding 

specialists, Planet Wed-

dings based in Welwyn 

North, have over 20 years        

experience offering overseas 

weddings and feature weddings 

in Croatia, Cyprus, Greece,  

Portugal, Italy, Malta, Gozo and 

France.  

Over two weekends, at the 

National Wedding Shows: Lon-

don’s Olympia (15-17 February) 

and the NEC Birmingham 01-

03 March, Planet Weddings in 

conjunction with Alisha Owen       

of Tips and Toes Cyprus were 

offering updos and makeovers, 

with donations for Alzheimer’s 

Research UK. A total of £523.83 

was raised for this worthy       

charity over the 6 days. 

Each year Planet Weddings 

raises money for a charity by 

hosting Alisha Owen and her 

talented team on the Planet 

Weddings stand. Alisha has 

decades of experience and her 

own salons on the island of      

Cyprus. She has been working 

closely with Planet Weddings 

for decades and has raised 

thousands of pounds for chari-

ties during the UK’s National 

Wedding Shows.  

“We were delighted to send 

this year’s money to Alzheimer’s 

Research UK; it is a cause that 

touches so many people’s lives.  

“Both wedding shows empha-

sised a continued rise in the       

interest for destination weddings 

with the trend for 2020 and 2021 

in three day weddings with an 

informal gathering for the first 

day perhaps learning to make 

something local for example in 

Cyprus it could be halloumi,      

followed by the wedding day       

itself and then an excursion on 

the third day such as a boat trip 

along Cyprus’ gorgeous coast-

line or a trip to the Troodos too.  

“All our destination weddings 

lend themselves to such ‘wed-

ding experiences’ and the exhi-

bitions enabled us to meet many 

couples looking to say ‘I do’ in 

Cyprus.”   

Cyprus continues to attract 

many couples for weddings not 

just in the towns at the Town 

Halls, in most of the luxurious 

hotels, by the sea, on the beach 

but also in places of outstanding 

character such as a local 16th 

century Hamman, the Ethno-

graphic Museum both in Paphos, 

a country Inn such as Vasilias 

Nikoklis and Liopero located 

next to a UNESCO World Heri-

tage site. 

The Planet Weddings website 

features dedicated areas for 

each type of wedding available 

in each destination. For instance, 

in Cyprus couples can choose 

from Hotel Weddings, Beach 

Weddings, Character Weddings, 

Yacht Weddings, Local Churches 

and Town Halls. 

Planet Weddings feature all 

types of weddings from civil to 

church weddings, same-sex 

weddings and renewal of vows, 

depending on the local laws in 

each country.  

Planet Weddings offer tailor-

made packages, which are       

effortlessly put together by      

dedicated planners here in the 

UK and in the featured overseas 

destinations, arranging every-

thing from the ceremony and all 

the paperwork necessary, to the 

wedding breakfast, buttonholes 

and bouquets, fireworks and      

favours, photographers and DJs 

– ensuring the couples big day 

goes exactly as they planned.  

They can also take care of all 

the travel arrangements for the 

couple and guests. 

Sister company Planet Holidays 

features a dedicated 252 page 

lifestyle holiday brochure to 

Greece & Cyprus. The selection 

of accommodation in Cyprus, 

the island of love, is second to 

none and in Greece the empha-

sis is on island hopping with many, 

new additions to the programme 

especially for ‘lesser-known’      

islands. Planet Holidays now 

features a total of 28 Greek       

islands, one of the largest selec-

tions of any UK tour operator      

including popular Crete, Rhodes, 

Corfu, Santorini and Mykonos, 

and many smaller lesser known 

islands, including Milos, Amor-

gos, Ios, Sifnos and Ithaca.  

All tailor-made honeymoons 

can also be arranged to suit 

couples budget and tastes.  

For personal advice on       

weddings and prices contact 

Planet Holidays’ wedding assis-

tants on 01438 841 270 or 

visit www.planetweddings.co.uk 

 

Pictured (l-r) Natalie Mealing 
St Raphael Resort, Limassol, 
Cyprus, Marlen Taffarello Planet 
Weddings, Mira Kolyasheva 
from Tips and Toes Cyprus,   
Mathilde Robert Planet Wed-
dings, Alisha Owen Tips and 
Toes Cyprus and Harry Kyrillou 
Planet Holidays 

P
ercy, a pointer cross      

rescued from the streets, 

did the double for Cyprus 

on Saturday, as he bagged        

the “Best Crossbreed Rescue” 

award at Britain’s Crufts, the 

largest dog show in the world. 

Percy was rescued in 2018 

from the streets of Cyprus by 

volunteers of D.O.G. Rescue-

based in Dali, Nicosia. 

According to his Cruft’s entry 

card, Percy was found in a        

terrible condition, having been 

shot multiple times. He was      

unable to stand, suffered from 

failing kidneys and weighted 

only 9 kilos. 

He was then adopted by       

current owner Amanda who 

took him with her to Sheffield, 

“with his chances of survival still 

looking uncertain.” 

According to Amanda, Percy 

is now recovering well despite 

being very frightened when         

he arrived in the UK “where       

he once was too scared to        

go further than the garden 

gate.” 

Crufts opened in Birmingham, 

England, last Thursday, with 

over 200 breeds hoping to land 

the main “best in show” award. 

This is the 128th edition of the 

annual event that attracted 

21,000 dogs last year. 

D.O.G Rescue Cyprus          

(Dali Organized Group) is a  

registered non-profit company 

which saves and re-homes the 

stray dogs of the Dali and Nisou 

municipality shelters. 

Since 2010, D.O.G. volun-

teers have saved and re-homed 

over 2,000 dogs in Cyprus and 

(mainly) abroad – UK, Holland, 

Belgium and Germany. 

According to D.O.G., the        

estimated number of abandoned 

dogs in Cyprus is 170,000 per 

year. Estimated number of dogs 

killed every year by the veteri-

nary services 20,000, most of 

them healthy dogs. 

Municipality shelters can         

legally send dogs to the veteri-

nary services to be killed if their 

family is not found or if no one 

adopts them. 

Cypriot rescue dog wins award at Crufts

T
he United Kingdom Tha-

lassaemia Society (UKTS) 

hosted their first fund-

raiser for the year on Saturday 

2nd March 2019 at The Venue 

in Chalk Lane, Cockfosters.   

The theme for the night was 

“soul” and the feedback from all 

the supporters to the event was 

one of utter satisfaction. 

The organisers took the time 

to acknowledge and thank the 

donors of raffle prizes and other 

items which made the evening 

the success it was.  

Performances by the famous 

“lovers rock sisters” Janet Kaye 

and Carrol Thompson, support-

ed by DJ Tas (Diastello) had   

everyone singing and dancing 

all night long. 

Alexios Gennaris was on 

hand to capture the excitement 

and special moments all night 

long. Check out the pictures 

and video recordings via the 

Facebook page www.facebook. 

com/teamukts

UKTS fundraiser soul night
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On Tuesday, MEPs adopted the EU Cybersecurity Act with 586 
votes to 44 and 36 abstentions. It establishes the first EU-wide cy-
bersecurity certification scheme to ensure that certified products, pro-
cesses and services sold in EU countries meet cybersecurity stan-
dards. 

Parliament also adopted a resolution calling for action at EU level 
on the security threats linked to China’s growing technological presence 
in the EU. 

MEPs express deep concern about recent allegations that 5G equip-
ment may have embedded backdoors that would allow Chinese man-
ufacturers and authorities to have unauthorised access to private and 
personal data and telecommunications in the EU. 

They are also concerned that third-country equipment vendors might 
present a security risk for the EU, due to the laws of their country of 
origin obliging all enterprises to cooperate with the state in safeguarding 
a very broad definition of national security also outside their own 
country. In particular, the Chinese state security laws have triggered 
reactions in various countries, ranging from security assessments to 
outright bans. 

MEPs call on the Commission and the member states to provide 
guidance on how to tackle cyber threats and vulnerabilities when pro-
curing 5G equipment, for example by diversifying equipment from dif-
ferent vendors, introducing multi-phase procurement processes and 

establishing a strategy to reduce Europe’s dependence on foreign cy-
bersecurity technology. 

They also urge the Commission to mandate the EU Cybersecurity 
Agency, ENISA, to work on a certification scheme ensuring that the 
rollout of 5G in the EU meets the highest security standards. 

The EU Cybersecurity Act, which is already informally agreed with 
member states, underlines the importance of certifying critical infras-
tructure, including energy grids, water, energy supplies and banking 
systems in addition to products, processes and services. By 2023, the 
Commission shall assess whether any of the new voluntary schemes 
should be made mandatory. 

The Cybersecurity Act also provides for a permanent mandate and 
more resources for the EU Cybersecurity Agency, ENISA. 

After the vote on the Cybersecurity Act, rapporteur Angelika Niebler 
(EPP, DE) said: “This significant success will enable the EU to keep 
up with security risks in the digital world for years to come. The legis-
lation is a cornerstone for Europe to become a global player in cyber 
security. Consumers, as well as the industry, need to be able to trust in 
IT-solutions." 

The Council now has to formally approve the Cybersecurity Act. 
The regulation will enter into force 20 days after it is published. 

The resolution on Chinese IT presence in the EU will be sent to the 
Commission and to member states.

MEPs adopt Cybersecurity Act 
and want EU to counter IT threat from China

CYBER THREATS FROM CHINA WHEN INSTALLING 5G NETWORKS NEEDS TO BE ADDRESSED

MEPs agreed in a vote on Tuesday to create a new database on the past convic-
tions of third country nationals (ECRIS-TCN), to complement the existing European 
Criminal Records Information System (ECRIS) that is used to exchange information 
on the previous convictions of EU citizens. 

The new centralised database will improve the exchange of information in regard 
to criminal records of non-EU nationals, throughout the EU, contributing to the EU’s 
fight against cross-border crime and terrorism. The new ECRIS Third Country National 
(ECRIS-TCN) system will:  
= Enable national authorities to quickly establish whether any EU member state 

holds criminal records on a non-EU citizen, 
= Include data on dual nationals, who possess the nationality of a third country 

and of an EU country to ensure that individuals cannot hide past convictions simply 
by virtue of having two passports.  

The Parliament and Council negotiators have agreed that Europol, Eurojust and 
the future European Public Prosecutor's Office will also have access to ECRIS and 
the Third Country National system, in addition to judges and prosecutors in EU 
countries.

Fighting crime: faster EU-wide exchange 
of non-EU nationals’ criminal records

NEW SYSTEM TO PROTECT AND ENCOURAGE REPORTING OF BREACHES OF EU LAW

On Monday, Parliament and Council negotiators reached 
a provisional agreement on the first EU-wide rules on pro-
tecting whistle-blowers when they report on breaches of EU 
law in a wide range of areas including tax fraud, money laun-
dering, public procurement, product and transport safety, en-
vironmental protection, public health, 
consumer protection, data protection.  

Safe reporting channels  
To ensure that potential whistle-

blowers remain safe and that the infor-
mation disclosed remains confidential, 
the new rules allow them to provide in-
formation on breaches using internal 
and external reporting channels. De-
pending on the circumstances of the 
case, whistle-blowers will be able to choose whether to first 
report internally to the legal entity concerned or directly to 
competent national authorities, as well as to relevant EU in-
stitutions, bodies, offices and agencies. 

In cases where no appropriate action was taken in response 
to the whistle-blower’s initial report, or if they believe there is 
an imminent danger to the public interest or a risk of retaliation, 
the reporting person will still be protected if they choose to 
disclose information publically.  

Safeguards against reprisals  
The agreed text explicitly prohibits 

reprisals and introduces safeguards 
against a whistle-blower being sus-
pended, demoted, intimidated or other 
forms of retaliation. Those assisting 
whistle-blowers, such as facilitators, col-
leagues, relatives and investigative jour-
nalists are also protected. 

Member states should provide whis-
tle-blowers with comprehensive and independent information 
on reporting channels and alternative procedures, advice 
free-of-charge as well as legal, financial and psychological 
support.

First EU-wide protection for whistle-blowers agreed

On Tuesday, MEPs 
agreed that the EU should 
remain open to imposing 
further sanctions if Russia 
continues to violate inter-
national law. Parliament 
adopted a resolution by 
402 votes to 163, with 89 
abstentions, assessing the 
current state of EU-Russia 
political relations.  
Sanctions must be pro-

longed  
MEPs note that new 

areas of tension between 
the EU and Russia have arisen since 2015, including Russia’s intervention in 
Syria, interference in countries such as Libya and the Central African Republic, 
and continuous aggressive action in Ukraine. They also highlight Russia’s 
support for anti-EU parties and far-right movements, and that it keeps meddling 
in political elections and violating human rights in its own state. 

Taking stock of these violations of international law, MEPs stress that the 
EU should stand ready to adopt further sanctions against Russia, especially 
those targeting individuals. Sanctions should be proportionate to the threats 
posed by Russia, they add. In December last year, the Council prolonged 
economic sanctions until 31 July 2019.  

Addressing global challenges together  
The resolution underlines that the EU should review its current Partnership 

and Cooperation Agreement (PCA) with Russia and limit cooperation to areas 
of common interest. Global challenges, such as climate change, energy secu-
rity, digitalisation, artificial intelligence and the fight against terrorism call for 
selective engagement, MEPs say. 

Closer relations will only be possible if Russia fully implements the so-called 
Minsk agreements to end the war in eastern Ukraine and starts respecting in-
ternational law, says the text.  

Response to disinformation  
MEPs condemn Russia‘s disinformation campaigns and cyber attacks, 

aimed at increasing tensions within the EU and its member states. They are 
deeply concerned that the EU‘s response to propaganda and disinformation 
is insufficient and should be further strengthened, in particular before the up-
coming European elections in May 2019. In this regard, the funding and 
human resources for the EU‘s East Stratcom Task Force must be substantially 
increased, they stress.  

Threat to the neighbours  
Parliament strongly denounces Russia‘s violation of the airspace of EU 

states, especially in the Baltic Sea region, where territorial waters and the air-
space have been repeatedly breached. This disregard for international rules 
poses a threat to Russia‘s neighbours in the Black Sea, Baltic Sea and Med-
diteranean regions.  

Nord Stream 2  
MEPs also reiterate their concerns that the Nord Stream-2 project could re-

inforce the EU‘s dependence on Russian gas supplies and threaten the EU 
internal market.  

Support to authoritarian regimes 
and disruptive political forces  

MEPs are concerned about Russia‘s continuous support for authoritarian 
regimes and countries such as North Korea, Iran, Venezuela and Syria. They 
also regret that in order to destabilise EU candidate countries, Russia gives its 
support to organisations and political forces like those opposing the Prespa 
Agreement that has resolved the long-standing dispute on the name between 
the former Yugoslav Republic of Macedonia and Greece.  

Russia’s economic warfare  
MEPs condemn illegal financial activities and money laundering by Russia, 

potentially amounting to hundreds of billions of euros being laundered through 
the EU every year, which poses a threat to European security and stability. 
The report underlines that EU countries concerned must end all 'golden 
visa/passport' programmes, which benefit Russian oligarchs.

Russia can no longer be considered a ‘strategic partner’
New rules, approved by 589 votes in favour to 

72 against, with nine abstentions, blacklist practices, 
such as late payments for delivered products, late 
unilateral cancellations or retroactive order changes, 
refusal by the buyer to sign a written contract with 
a supplier and the misuse of confidential infor-
mation. Threats of retaliation against suppliers, for 
instance delisting their products or delaying pay-
ments, to punish them for filing complaints, will also 
be outlawed. 

Buyers will no longer be allowed to request pay-
ments from suppliers for deterioration or loss of 
products at the buyers’ premises, unless caused 
by the suppliers’ negligence or to make suppliers 
pay for the cost of examining customer complaints. 

Other practices, such as returning unsold pro-
ducts to a supplier without paying for them, forcing 
suppliers to pay for the advertising of products, 
charging suppliers for stocking or listing of products, 
or imposing discount costs onto the supplier, would 
also be outlawed unless pre-agreed in the supply 
agreement.  

Clear complaints procedure 
Food suppliers will be allowed to lodge com-

plaints where they are based, even if unfair trading 
occurred elsewhere in the EU. National enforce-
ment authorities would handle complaints, conduct 
investigations and ensure solutions.  

Protecting small and mid-range suppliers 
New rules will protect small, medium-sized and 

mid-range suppliers with an annual turnover below 
€350 million. These suppliers will be divided into 
five sub-categories, (with turnovers below €2m, 
€10m, €50m, €150m and €350m), with the most 
extensive protection given to the smallest ones.

From farms to supermarkets: MEPs 
approve new EU rules

 AP images/European Union-EP
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H
ome insurance comes in two parts:          

buildings insurance and contents insurance. 

Buildings insurance, as the name suggests, 

covers the building itself. It is there to help out if 

there is some serious structural damage to the 

property. If you are the freeholder, then you will 

need this, but if you are only the leaseholder of your 

property, then you don’t need to worry about       

buildings insurance. 

Contents insurance covers the contents of your 

home, and is an essential bit of cover for everyone.  

Insuring The Right Amount. One of the most 

obvious ways to cut the cost of your home insur-

ance is to lower the amount of cover you have.      

However, you should never be tempted to value 

your contents for less than they are worth. 

When you go through your home, make sure 

you cover all of your possessions. Do not forget the 

attic, the garage and the garden shed.  

Should you need to make a claim, your house 

may be assessed by your insurer and it’ll only pay 

out the amount that you’re covered for. If it decides 

that the amount insured isn’t enough to cover what 

was in your home, your insurer will ‘apply average’ 

to a claim, thus reducing its liability. This is calculated 

by the sum insured, divided by the true value of the 

risk, multiplied by the loss. The pay out that you 

would actually get may be significantly less than 

what you were expecting. 

Although it is less likely, try not to over-insure 

either. Of course all of your contents will be         

covered, but you’ll be paying more than you need 

to in premiums, which is a bit counter-productive. 

As for buildings insurance, remember you only 

need to cover the cost of the rebuild, not the market 

value of the property. 

Increasing The Excess. Increasing the voluntary 

excess on your home insurance will lower your  

premiums. Do think twice about how likely it is that 

you will claim though as it can put a heavy dent in 

your finances. 

Increase Security. Fit some high security locks, 

install an alarm and get two bolt locks for the          

windows: it’ll bring your premiums down. If you 

have just moved house it might also be an idea to 

get the locks changed as you can’t be sure who still 

has a key. It may also be worth joining a Neighbour-

hood Watch scheme as it can reduce costs too. 

Think Twice Before Claiming. Take a moment 

and carefully consider whether you should make a 

claim. If it is a minor issue you’re probably better 

off getting it fixed yourself - making a claim will push 

up the cost of future cover. 

Love is in the air  
 

Brits splurge thousands on engagement rings  

as 3.5 million planned to pop the question in         

February, but a third continue to walk around          

uninsured. 

‘I don’t care too much for money, money can’t 

buy me love’, sang the Beatles, which most of us 

would agree is certainly true. However, it is still the 

case that plenty of love-struck Brits splash a fair 

amount of cash on an engagement ring in time for 

Valentine’s Day, latest research shows. 

While the old idea that you spend three times 

your monthly salary on an engagement ring,         

prospective partners still spend an average of 

£1,060. One-in-twenty say they’ll spend even 

more, averaging over £5,000, while one-in-five are 

more frugal, or simply not as well off, and only 

spend less than £250. Spending on wedding        

rings is slightly less, at an average of £768, with          

one-in-twenty shelling out more than £2,000. 

Although an engagement or wedding ring might 

be something someone has saved up for a long 

time to buy, many don’t have the right sort of           

insurance cover if they lose theirs, as plenty do in 

any number of silly ways. Policy Expert’s findings 

indicate that just over one-in-ten have somehow 

managed to lose either a wedding or engagement 

ring at some point in their lives.  

As you’d perhaps expect, one of the most        

common ways of doing so is simply by taking it off 

and misplacing it, such as after hiding it in a ‘safe 

place’ while on holiday. Other rings are lost down 

sinks or drains, or in the sea or pool, and by being 

hoovered up or stolen or ‘hidden’ by a child…          

permanently. 

As only one-in-twenty found their ring after losing 

it, the problem for many is that they won’t be able 

to claim on insurance cover for a replacement. 

Just over a quarter don’t have the type of        

home cover which allows for loss, damage or theft 

away from the home. Another third are a bit          

hazy about it and say they aren’t sure if they do or 

not. 

Plenty of ring-losers, just under two-in-three, 

don’t bother getting in touch with their insurer, while 

others didn’t know they could claim anyway. Only 

one-in-thirty-three actually do make a claim for a 

lost or stolen ring. 

Some rings are so expensive, or indeed old and 

fragile, that it excludes them from a home cover 

policy, but the vast majority (86%) of ring owners 

don’t take out separate, specialist cover.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Celebrating 30 years of the 

World Wide Web

T
he invention of the World 

Wide Web marked its 30th 

anniversary on Tuesday, 

with Sir Tim Berners-Lee, its       

creator, and leading figures in      

Britain’s technology sector coming 

together to celebrate at Downing 

Street. 

Sir Tim, a renowned British 

computer scientist, first unveiled 

his vision for what would become 

the web in 1989 as a way to share 

information for free and across 

the world. It forms the basis of 

the internet we know today. 

At Downing Street, Sir Tim was 

joined by the Digital Secretary 

Jeremy Wright, co-founding           

director of the World Wide Web 

Foundation Rosemary Leith, and 

representatives from companies 

such as Google, Wikipedia and 

Monzo, who have also been at 

the forefront of changing the way 

people consume information and 

purchase online today. 

Digital Secretary Jeremy Wright 

said: “It was great to meet Sir Tim 

Berners-Lee today and mark 30 

years since his invention of the 

World Wide Web. It remains one 

of the finest examples of British 

technological ingenuity. 

“We are at a pivotal moment in 

the history of the internet and I 

am determined to make sure it 

can be a force for good while  

supporting the next generation of 

tech innovators.” 

From entrepreneurs and inno-

vators to bigger organisations, the 

digital technology sector is one  

of the UK’s fastest-growing indus-

tries, worth £116.5 billion to the 

economy, boosting productivity 

and employing more than           

2.1 million people. 

 

What was business like         
before 30 years of the World 
Wide Web? 

Many people in business these 

days can’t remember life before 

the Internet at work. You would 

need to be around 50 years old 

now to be able to do that. Even 

though people younger than that 

can remember life before 30 

years of the World Wide Web, 

they weren’t at work. Of course, 

anyone aged less than 35 years 

old can’t remember much at all 

about life before the Internet. 

Life in offices before the World 

Wide Web involved lots of paper. 

Emails did exist, but only in larger 

firms. For most companies com-

munication was through letters 

and memos. These were delivered 

once a day in the “post-round” 

where a messenger would bring 

a pile of documents and plop 

them on your desk. Office workers 

had physical inboxes they had to 

work their way through. 

If you wanted to talk to anyone 

you either had to phone them, or 

go and see them. If you were out 

and about, there was no mobile 

phone. Many people had “pagers” 

which bleeped to let you know 

someone was trying to contact 

you. You then had to find a public 

phone box, some change and 

make a call to get your message. 

To research facts and figures 

you had to subscribe to several 

directories of information within 

the office. But for most things you 

needed to visit the local library or 

a specialist library such as one at 

a local university. 

If you needed to do any shop-

ping for the office you had to order 

on printed forms that came with 

specialist catalogues. Or you had 

sales representatives call in each 

week to take your orders for items. 

For everyday things, you needed 

to go to the local High Street 

shops. 

 

What has the World Wide 
Web brought us? 

There are significant advantages 

which have come about from 30 

years of the World Wide Web. 

Some are trivial, such as the      

convenience of not having to get 

wet when you need to buy some-

thing because you can shop       

online without needing to go out 

in the rain. Others are significant, 

such as the speed with which 

business can be done across the 

world, reaching new markets and 

finding new suppliers globally. 

The World Wide Web has also 

meant dramatic improvements in 

educational levels; literacy rates 

are increasing worldwide, for          

instance. People are more con-

nected than ever before; indeed, 

one in eight marriages now arises 

from an initial meeting online. We 

are more connected, more suppor-

tive and more informed than ever 

before. 

However, there are also prob-

lems which have arisen. Social 

division appears to be increasing 

and is linked to the web. So too is 

the rise of terrorism. Stress, anxiety 

and depression are also associated 

with increased use of the World 

Wide Web. So, it hasn’t all been 

good in the last 30 years. 

 

What next for the World Wide 
Web? 

We can already see signs of 

businesses getting tired with the 

Web. Managing stress at work is 

a real issue for many businesses 

and they are realising that this is 

connected with the use of the web. 

Productivity levels are falling or 

static and this is also linked to 

using the World Wide Web. As a 

result, businesses are already 

starting to look at the strategic use 

of the web. Some companies, for 

instance, are starting to limit email 

usage and people are seeking  

increased ways of preventing      

social media overload. What this 

all means is that in the coming 

few years we will probably return 

to some of those tried-and-tested 

offline methods of business com-

munication to reduce the pressure 

created by the Web. 

Technological advances will 

continue apace, of course. Biolo-

gical connections are coming soon 

whereby people will be connected 

to the Internet. That will provide 

security, medical monitoring and 

associated health improvements, 

as well as location information.  

But whatever happens in the 

next 30 years of the World Wide 

Web there is one thing for sure: it 

will be vastly different to what you 

experience today. After all, the last 

30 years have seen a transforma-

tion in society which is the fastest 

in human development for the 

past million years. Buckle up and 

prepare for a bumpy ride in the 

next 30 years because if you think 

the last 30 has flown by, the next 

30 will come at breakneck speed.
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O
n Tuesday 5th March 2019, at       
the iconic Elysee restaurant in           
Fitzrovia, Central London, world-

wide travel agents, Travelmania, hosted 
an evening of celebrations to mark the 
company’s 30th birthday. 

The event, co-hosted by the Four      
Seasons hotel in Limassol, Cyprus, and 
supported by Blue Air and the Cyprus 
Deputy Ministry of Tourism, was also an 
opportunity to thank loyal clients for their 
continued support and custom. 

The evening, filled with delicious food, 
fine wine, plate smashing and plenty of 
surprises, began with a welcoming from 
Anna Papaphotis, Sales & Marketing       
Director of Travelmania, who introduced 
and proceeded to thank her fellow Direc-
tors Andrew and John Neophytou, and 
the rest of the team, namely Anna Davies 
and Maria Papaphotis; the co-hosts of 
the evening, Nick Aristou, Executive Direc-
tor of Four Seasons Hotel and Yiannis 
Ioannou, Assistant Hotel Manager; the 
company’s social media team, Miranda 
Athanasiou and Lucia Athanasiou of       
Social Hype; Alison Sorrell, Sales and 
Business Development Manager for Blue 
Air; and finally Maria Avgousti and Mario 
Erotokritou representing the Cyprus Deputy 
Ministry of Tourism (formerly known as 
the Cyprus Tourism Organisation). 

In her speech, Anna praised the Four 

Seasons, describing the establishment 
as “a fabulous five star luxury hotel – the 
finest on the island of Cyprus.”  

“I, personally, have stayed at the hotel 
every single year since it opened in 1993 
and have always had an amazing time 
there. From the minute I walk through 
those doors, I feel the warmth, the love 
and the Cypriot hospitality,” she added.  

Anna continued to mention the 
members of staff who make her visit to 
the Four Seasons a truly unique experi-
ence: “Andreas at reception who gives 
you the biggest warm welcome, Stelios 
and Mary from the reservations team who 
I have a lovely working relationship with, 
Lenia, the Maitre D’, who can’t do enough 
for you - everything is possible, nothing 
is impossible, Stalo and her team at the 
Seasons Oriental restaurant where the 
food is impeccable and the service is   
second to none, the legendary Louis          
at the pool and Michalis at the beach       
bar who are always so welcoming, spa         
therapist Alexandra who makes me feel 
beautiful and hairdresser Marina who I 
can’t live without because she styles my 
hair every single night!” 

“I take my hat off to the owner, my very 
good friend Christos Mouskis who invests 
in people,” said Anna. 

On Travelmania celebrating 30 years 
in business, Anna said she felt proud and 

grateful to have survived in an industry 
which has been impacted by the digital 
revolution.  

“Sometime I feel as if we are a small 
goldfish swimming amongst sharks, but 
we persevere, we compete and we try to 
price match. The difference between us 
and those great sharks is that we do not 
see you as a number, or bums on seats, 
we see you as individuals and we appre-
ciate you coming back to book your        

holidays with us because without you, 
we wouldn’t be here today.” 

A brief speech was then given by 
George Karageorgis who took over the 
Elysee restaurant in 1962 together with 
his brothers Michael and Odysseas. 

He said, “I have been a Travelmania 
client for the past 30 years – it’s close to 
my heart since Anna’s father, the late 
Nicos Papaphotis, and I, go back many, 
many years. The slightest of problems 
we have, wherever in the world we might 
be, one call to Anna and she sorts             
everything out. This is the great service 
Travelmania offers.” 

In her turn, Alison Sorrell from Blue Air 
thanked Travelmania for being one of the 
first agents to support the airline’s London 
Luton to Larnaca route.  

“I remember John coming on the           
inaugural fight and four years later, we 
are going very strong. We fly four times 
a week from Luton to Larnaca, we have 
a very friendly Cypriot crew, we still offer 
a complimentary hot meal for everybody 
on board and if you book with Travelmania, 
you have a very generous baggage           
allowance of 32kg!” she said. 

Executive Director of Four Seasons, 
Nick Aristou, then took to the stand.            
He thanked Anna and her team for the          
excellent cooperation over the past            
26 years.  

He added, “Anna hit on the most         
important aspect of our hotel, the people. 
The people are what make the hotel a 
success. We renovate every year, but 
without dedicated staff, it wouldn’t work. 
The people make it happen and they’re 
there to make it happen for you every 
time you visit.” 

Commemorating Travelmania’s 30th 
anniversary, Mr Aristou presented Anna 
with a plaque from the Four Seasons       
hotel to mark 26 years of support and 
successful business collaboration. 

Finally, a raffle took place with the lucky 
winner receiving a week’s accommoda-
tion at the Four Seasons for two, return 
flights with Blue Air and private taxi trans-
fers. Well done to Mrs Marina Georgiou 
who won the fabulous prize. 

With speeches and presentations       
out the way, it was time to party!       
There was live music from the Elysee 
band and a special bouzouki solo from         
Anna’s 12-year-old nephew Nicholas,     
not forgetting the traditional plate smash-
ing! 

Well done to all at Travelmania and 
the Four Seasons hotel for hosting yet 
another thoroughly enjoyable evening.  

  
Andrea Georgiou 

Photos: JMA Photography

Celebrating its 30th year, Travelmania hosts a 
Cyprus evening in association with Four Seasons hotel
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Ben Is Back 
 
Man of the moment Lucas 

Hedges, fresh from BOY 
ERASED, plays the eponymous 
hero in his father Peter Hedges’ 
touching film, which at first feels 
like a sequel to the recent 
BEAUTIFUL BOY.  

19-year-old Ben Burns unex-
pectedly returns home for Christ-
mas. His mother Holly (Julia 
Roberts) is over the moon          
unlike the other family members 
who are more wary in case Ben 
falls back to his old tricks and 
habits… 

Hedges, the writer/ director, 
made his name as the novelist 
and screenwriter of WHAT’S 
EATING GILBERT GRAPE      
before he began directing his 
own projects like PIECES OF 
APRIL and DAN IN REAL LIFE. 
He creates a very persuasive 
environment with fully fleshed 
characters deeply affected by 
love but most importantly by 
addiction.  

Julia Roberts delivers one of 
her best performances of recent 
years as the loving mother       
determined to do anything in 
her power in order to protect 
her vulnerable son. Lucas Hedges 
also excels as the charming but 
deeply fragile teenager trying 
hard to exorcise his demons 
from the past. The strong sup-
porting cast includes Courtney 
B. Vance and Kathryn Newton 
as Ben’s no-nonsense stepfather 
and sister.  

A perfectly crafted drama 
graced with sensitive and heart-
breaking performances.  

 

Girl 
 

Lukas Dhont is a worthy 
winner at many international 
Festivals including the Suther-
land Award for First Feature 

Competition at last October’s 
BFI London Film Festival. He 
tells the story of Lara (Victor 
Polster), a transgender teen-
ager training hard to become a 
professional ballerina.  

The story is loosely based  
on the life of Belgian dancer 
Nora Monsecour and benefits 
tremendously from Victor Polster’s 
remarkable portrayal. Her Lara 
is a dignified presence and a    
talented individual fortunate 
enough to get solid support from 
her father and younger brother.  

Recently there have been 
many films focusing on struggling 
ballerinas pursuing their dreams 
but this exceptional film is heads 
and shoulders above the rest! 

 

The Prodigy 

The young Jackson Robert 
Scott plays Miles - the title’s 
prodigy most effectively, in a  
totally committed and evil per-
formance very much in the style 
of Damien’s from THE OMEN 
films. Nicholas McCarthy focuses 
the action on Miles’ mother 
Sarah (Taylor Schilling), whose 
love for her child turns into a 
nightmare when she begins to 
suspect that her son may be 
possessed by a supernatural 
force… 

Schilling is strong and so is 
Scott, who is very believable as 
the angelic boy from hell.  

The plot may be predictable 

at times and the direction by 
numbers but overall it is an       
engaging horror film that will 
satisfy the fans of the genre. 

 

Children Of The 

Snowland 

It has taken almost five years 
for Zara Balfour and Marcus 
Stephenson to complete this 
excellent documentary which 
tells the story of a group of      
children born in remote areas  
in the High Himalayas of Nepal 
and sent from an early age by 
the parents to a school in the 
capital city of Kathmandu. The 
children believe they have been 
abandoned by their parents until 
years later after graduation they  
are allowed to embark on a long, 
arduous journey through the moun-
tains in order to visit home… 

It is a film of great beauty and 
dignity superbly photographed 
with fine contributions from the 
three selected children and their 
video diaries. Mesmerising and 
deeply moving! 

 

Benjamin 

The action of this amiable yet 
not that exciting feature by 
Simon Amstell (screened at last 
year’s London Film Festival) 
takes place in East and North 
London and tells the story of 
Benjamin (Colin Morgan), an 
aspiring filmmaker about to   

premiere his second film. How-
ever, his life turns upside down 
when he falls for Noah (Phenix 
Brossard), a talented French 
musician.  

It is a good premise but         
curiously it is difficult to get         
involved or care much about  
the characters’ predicament  
despite Colin Morgan’s highly 
watchable contribution. 

 

Fisherman’s 

Friends 

Chris Foggin’s likable but      
uneven film is inspired by the 
true story of a group of Cornish 
fisherman signed by Island 
Records. This is a change of   
direction for Daniel Mays, who 
plays against type the romantic 
lead - a music executive respon-
sible for signing up this unlikely 
group of top of the pop stars… 

The acting is variable and   
the script often sinks into         
sentimentality which threatens 
to sink the fishing boat as well! 

 
ALSO OUT THIS WEEK: 
 
MAIDEN: Alex Holmes’          

excellent documentary tells the 
thrilling story of Tracy Edwards, 
a determined 24-year-old who 
manages against the odds to 
enter the Whitbread Round the 
World Race in 1989 with an       
all-female crew. Truly inspiring, 
thrilling and unmissable! 

 
ROSIE: A compelling film 

about a young mother struggling 
to find a place for her homeless 
family to stay, after their landlord 
sells their rented home. Sarah 
Greene excels as Rosie in this 
truly moving film which brings 
to mind early work from Ken 
Loach.  

 
H IS FOR HARRY: Harry is 

an 11-year-old boy who arrives 
at secondary school in subur-
ban London unable to read or 
write. This fascinating documen-
tary follows Harry over two years 
as he struggles to overcome his 
illiteracy inherited by his family. 

 
SCOTCH - THE GOLDEN 

DRAM: You don’t have to be       
a Scotch lover to enjoy this        
engaging documentary about 
the story of “Water for Life” and 
its most famous distiller Jim 
McEwan. Scotch whiskey has 
put Scotland on the international 
map as the home of one of the 
most desirable spirits. Cheers!

Molière’s classic seven-
teenth century farce, 
Tartuffe (National The-

atre), is ostensibly a riot of silliness 
and underlying morality. John 
Donnelly’s adaptation, directed 
by Blanche McIntyre, plays out 
more like an agent provocateur, 
turning some of the original con-
cepts on their head. The basic 
premise is that Orgon (Kevin 
Doyle), a wealthy property owner, 
feels sorry for the eponymous 
Tartuffe (Denis O’Hare), who has 
apparently fallen on hard times. 
He invites him into his home and 
blinded by largesse arranges for 
his daughter to marry him. His 
family do everything they can to 
get rid of the charismatic con-
man, seeing through the forlorn 
facade. Orgon has been duped. 

Donnelly’s verbose script whips 
up an intellectual storm in sugges-
ting that the rich lot get what 
they deserve and in doing so 
not only stretches the imagina-
tion somewhat but makes the 
production far more laborious 
than expected. Playing with 
context is fine but removing the 
essential raison d’être is like 
writing a new play. Thankfully 
there is room for plenty of belly 
laughs and some of the physical 
comedy is hysterical with Olivia 
Williams the comic star in the 
role of Elmire, Oregon’s ranting 
and raving wife, who becomes 
a standard bearer for women, a 
fairly unsubtle nod to contempo-
rary matters. 

O’Hare is skanky and shame-
less, dressed like a helpless 
hobo. His portrayal is deliciously 
slimy and subversive as he 
schemes and manipulates at 
every turn, his malevolence know-
ing no bounds. He fits in perfectly 
on Robert James’s dichotomous 
design of opulence and bad 
taste. McIntyre does what she 
can to rescue the production 
from its verbosity with a few 
bursts of directorial innovation 
and when she does the spirit of 
Molière comes to the fore.  

Meanwhile Daniella Skavellis 
is uplifted by prison stories... 

Devised and performed by 
members of Clean Break, a  
theatre company which exists to 
bring the stories of imprisoned 
women to a wider audience,     
Inside Bitch (Royal Court 

Theatre) is a hard-hitting          
ensemble piece. It features a 
series of tragicomic soliloquies 
that are poignant, moving and 
sometimes incredibly funny. 
When one of them quipped “don’t 
touch my toast when you’ve 
been touching your fanny all 
night” it cracked me up. Excuse 
that pun because moments      
later one of them is talking         
revealingly about her addiction 
to crack and heroine.  

It’s a chaotic performance, 

jumping from one topic to the 
next haphazardly, keeping it real 
perhaps. The four performers 
are Lucy Edkins, Jennifer Joseph, 
TerriAnn Oudjar and Jade Small 
and they are all so honest and 
authentic that you are hanging 
on their every word. This is the 
kind of production that needs to 
be in more mainstream venues 
as it will provoke debate and 
disagreement, which is what 
good thought-provoking theatre 
does. I left with a smile on my 
face, having been uplifted des-
pite the hurt, abuse, addictions 
and loss of freedom these 
women had gone through. 

And Robbo Mike is charmed 
by a stellar performance... 

A Song at Twilight provided 
yet another excellent evening at 
The Yvonne Arnaud. Noel 
Coward wrote the play in 1965. 
It features arrogant novelist 
Hugo Latimer (Simon Callow) 
who treats his wife, Hilde      
(Jessica Turner) like “a camel”. 
Enter old flame Carlotta (Jane 
Asher), a cosmetically adjusted 
woman who has a favour to ask. 
He refuses. She threatens to 
blackmail him with a big reveal. 
He lives in the closet and has 
done so for years. The three main 
protagonists are excellent with 
Callow giving a superb portrayal. 
Stephen Unwin’s production is 
as smooth and debonair as the 
writing but also unwavering in its 
unravelling of the deceit and   
deception. As a clock ticks loudly 
on Simon Higlett’s polished set 
the action moves relentlessly on 
to a powerful ending.  

Finally Gracia Erinoglu thinks 
“so be it” … 

I know opera is melodramatic 
but I didn’t realise it was also      
incredibly camp. Julia Burbach’s 
production of Mozart’s Così fan 

Tutte (Royal Opera House)        

is outrageous. It invades every 
single one of your senses be-
ginning with a design that takes 
you from cocktail bars to dress-
ing rooms and into the Garden 
of Eden with a verdant serpent 
wrapped round an apple tree. 
Oh the joys of religious symbol-
ism for an opera that is all about 
the loss of innocence and       
developing wisdom. The setting 
is Belle Époque meets Samuel 
Beckett with a splash of the       
Wintershall nativity. Colourful but 
very incoherent. The maestro’s 
music is a delight and Gyula 
Orendt (Guglielmo) keeps us    
giggling while Salome Jicia is a 
lovely Fiordiligi with a gorgeous 
voice. The cast certainly give it 
their all. I’d just love to know 
what they really think. 

 
Tartuffe - 020 7452 3000 

Inside Bitch - 020 7565 5000  

A Song at Twilight - on tour 

Così fan Tutte - 020 7304 4000

Theatre Reviews 

A labour  

of laughter 

 George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

The food and drink element 

Credit: CyWineFest team 

Photo credit: (1) Sidebar - Design by Louis Loizou 

(2) Themis making the necessary preparations for the much loved 

Cypriot cocktails - Alexios Gennaris  

(3) Karotseris Aradippou feeling at home at CyWineFest food 

courtyard- Alexios Gennaris 

(4) A proud New Salaminian, souvlakia skewers in hand– Petros 

Pentayiotis 

(5) Aroma Patisserie’s loukoumades one of the festival favourites -

Petros Pentayiotis 

 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

We are pleased to announce we have just under 80 days to go 

until the Cypriot Wine Festival & Business Expo 2019 opens its 

doors for the 37th year running! With an overwhelming response 

in every aspect of the event, the team always endeavours to top 

the year before! 

 

Our free unlimited wine tasting goes down a treat every year, as 

well as a chance to try and buy from our beautiful Cypriot wine 

collection. Ticket entry includes a goodie bag containing 

information as well as some splendid freebies for you to take 

home with you and enjoy at your own leisure.  

 

The cocktail bar was introduced for the first-time last year and 

what a success it was! Using our Cypriot wines such as the 

Xynisteri, Mavro, Opthalmo and Maratheftiko varieties and spirits 

such as Zivania and brandy as the basis for all cocktails, topped 

up with some traditionally Cypriot garnishes such as watermelon 

and halloumi, they definitely made a statement and surprised 

everyone that tried them!  One that was especially popular was 

our ‘Aphrodite’s Garden’ LOEL zivania cocktail. As drinking, 

eating and socialising go hand in hand after all we know they will 

go down a treat again this year. I personally have had the 

pleasure of being part of the recipe experimenting process and it 

was a joy sampling each and every one.  

 

Marathon Foods will be exhibiting again and will have an 

impressive display of Cypriot foods and drinks, with KEAN 

products, a personal favourite – that no matter how much I love 

KEAN’s orange juice, KEANITA supposedly meant for children 

but just too delicious to resist! And there will also be an array of 

stalls offering olives, Cypriot cheeses, cured meats and other 

delicacies to try and buy all through the day and through the 

night. Stands and stalls will be ready and waiting for you to 

explore their vast range of products and services, you'll be spoilt 

for choice, and with tickets being available from just £6 plus 

booking fee, you can immerse yourself in all things Cypriot for 

the  weekend.  

 

We’re never short on food, and if you’re after more than a nibble 

there’s a myriad of options always on offer. KLN-Cyprus Youth’s 

stand once again will be selling toasted halloumi, lountza and 

loukanika ‘mix’ sandwiches, and calamari served with a side of 

piping hot chips. New Salamis UK, the ‘masters of the charcoal’ 

will be there with their souvlakia (pork and chicken) and chicken 

donner. The Cypriot Community Centre’s restaurant, offering a 

three-course meal and the centre piece is of course their 

delicious kleftiko is always so popular it sells out… Hurry before 

it’s gone!  

 

Aroma Patisserie’s pastries and sweet Cypriot delicacies such as 

shiamishi, eliopites, koupes and their famous loukoumades with 

many more delights to offer if you’re after something sweet, and 

speaking of which, let’s not forget the amazing and refreshing 

tastes of My Bright Pink Ice Cream Van and selection of ice 

cream and sorbet with the Cypriot favourites triantafilo, mastiha, 

and pistachio flavours. So, put your apron away take a break 

from the cooking for the weekend, and come and indulge. With 

so much variety on offer, there’ll be something for everyone!  

The spirit of CyWineFest continues to grow and despite change 

of dates or change of venue, ensuring that much of what you 

knew and grew up with, will still be there, but with enough 

changes and new things going on that younger generations can 

still engage with the event and start their own family traditions. 

We’re already getting such a buzz from the public, that we hope  

CyWineFest 2019 is bigger and better than ever. 

 

Remember there is only a little under 11 weeks to go until the 

37th CyWineFest opens its doors once again at Enfield’s Lee 

Valley Athletics Centre, 61 Meridian Way, London N9 0AR. 

Tickets can be bought in advance online now. So please do 

make sure you book your tickets in advance to avoid 

disappointment. 

 

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, find us on Facebook, 

Twitter and YouTube @CyWineFest and on Instagram 

@cywinefest. 

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181



A sequel to Bohemian Rhapsody 

could be in the works 

The world fell in love with Rami Malek and Queen all over again 

when biopic Bohemian Rhapsody came out in cinemas last year. 

Malek, who played the effervescent, larger-than-life band leader, 

Freddie Mercury, captured hearts with his striking resemblance to 

the late singer and won multiple awards for his spot-on portrayal of 

Mercury in the process. 

Now, there appear to be talks of a possible sequel. In an interview 

with Page Six, Rudi Dolezal, director of multiple Queen music            

videos, says that the band’s manager, Jim Beach, would be           

interested in a follow-up to the film. “I’m sure he plans a sequel that 
starts with Live Aid,” said Dolezal, adding that a second film is          

currently “being heavily discussed in the Queen family.”  
Brian May, Queen’s legendary guitarist, previously expressed the 

possibility that there could be more to come of the band’s story. In 

an interview last November, he said, “I think Live Aid is a good point 
to leave it. Who knows, there might be a sequel.” 

While there’s a six-year gap between Live Aid and Mercury’s 

death, the singer was reclusive for much of it. He did embark on 

one final tour with Queen in 1986, but Mercury’s failing health 

mostly confided him to the studio. He remained active through the 

final months of his life, recording several projects including 

1989’s The Miracle and 1991’s Innuendo. 

Michalis Hatziyiannis and 

long term partner Zeta Makry-

poulia have dismissed reports 

they have separated with a 

public display of affection. 

Only a few days ago, reports 

suggested there was trouble in 

paradise after the actress was 

rumoured to have left the house 

she shares with the Cypriot 

singer in Voula, to return to her 

parental home. 

This doesn’t seem to be the 

case though and the pair seem 

to be very much in love and 

happier than ever.  

They were photographed       

by Cypriot magazine Beautiful 
People in a tender embrace, 

proving they are together and 

still going strong after nine 

years. 

Could we hear the sound of 

wedding bells soon! 

Michalis Hatziyiannis and Zeta  
Makrypoulia very much together
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J-Lo announces 

engagement to 

Alex Rodriguez 
 

Jennifer Lopez and Alex Rodri-

guez are engaged! The duo 

made it official over the weekend 

while holidaying in the Bahamas.  

Former New York Yankee Alex 

popped the question on Saturday, 

and according to his Instagram, 

“she said yes.” They both posted 

the same photo of her hand in 

his, with a massive diamond 

sparkler at the centre of attention. 

The happy couple are con-

stantly declaring their love for 

each other on social media. On 

their two-year anniversary, J-Lo 

posted a sweet tribute to her man 

on Instagram. It said, “You make 
my world a more beautiful safe 
and stable place... in the midst of 

our ever-changing, ever-moving 
life...you make me feel like a 
teenager starting out all over 
again...” 

A-Rod offered up just as much 

of a loving account on his profile: 

“I can't believe it's been two 
years. Only 730 days, which 
have flown by, but it feels like we 
have been together forever. We 
are meant to be, and how much 
you mean to me cannot be put 
into words,” he wrote.  

This will be Jennifer’s fourth 

marriage. The singer was married 

to Ojani Noa from 1997 to 1998 

and then to Cris Judd from 2001 

to 2003. She later married Marc 

Anthony, with whom she shares 

twins Emme and Max.  

Alex was formerly married 

to Cynthia Scurtis. They divorced 

in 2008. They share two                

children, Natasha and Ella. 

Congrats to the happy couple!
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I
n a world where everyone 

seems to be obsessed by a 

number, I thought it would be 

a good time to discuss how the 

fixation over a number can hold 

you back in so many ways.  

Recently it was brought to my 

attention more so, by the intro-

duction of a beautifully matched 

couple who had got married, 

but had told me they nearly 

missed out on such a great      

relationship as one almost dis-

missed the other because one 

thought the age gap was a little 

too much. Yet when they had 

put themselves with people of 

their own age, it did not seem to 

work. In reality, the younger 

person was excessively mature 

and the older person was          

excessively younger in mindset 

which reflected in their physical 

attitude, outlook and wellbeing.  

As I started to think about it 

more, I started to notice it more; 

take my 85-year-old aunt for 

example - she whizzes round 

and keeps herself young. She 

is physically active with walk-

ing, shopping and even works a 

little every day in doing dress   

alterations. She had always 

been in the fashion industry and 

was also a model for clothing in 

the past. She does what she has 

always loved doing. It seems to 

keep her mind very active and 

is still really with it and up to 

date in everything. She eats 

healthy, has a glass of wine, 

gets her hair coloured and has 

a super glam Hollywood classic 

Sophia Loren style, has her 

nails done with Shellac, always 

looks fashionably stylish, uses 

moisturising tint and puts some 

lipstick before going out any-

where. She keeps herself fit as 

she keeps her home immaculate, 

it is in order and very modern. 

Wow! What an inspiration. If I 

want an opinion on a subject, I 

most definitely call her. She has 

infinite wisdom, knowledge and 

a fun, outgoing attitude towards 

everything, that she is just such 

a pleasure to be around. You 

would think she was possibly in 

her 60s.  

Many of us can hold our-

selves back by a number. We 

assume that at each particular 

age, certain things will occur. 

We may get this ailment or we 

should not do something or 

wear something. Yes everything 

will go south if you let it. You will 

probably gain weight if you eat 

excessively and do no exercise, 

wait and expect it to happen. 

In reality we are like a vehicle 

and if we look after the engine 

and bodywork, it will run smoothly 

for us. If however you leave it 

without fuel and attention, then 

yes, it will no doubt break down 

and cease to work eventually, 

and then you could of course 

blame it on the age of the       

vehicle. But what about the 

classic cars that run really well 

when treated properly and      

with a little tweaking, they can 

become a turbo boosted dynamo.  

I personally like to forget my 

own age and when people ask, 

I reply 21 forever. I am always 

me, I do exactly the same phy-

sical activity as I did when I was 

21, I still eat, drink, dance, do 

my kickboxing to the same level, 

if not better with so much more 

skill. I still enjoy mixing with 

people of all ages as I appreciate 

them for themselves. I do not 

ask ages because I don't need 

or care about numbers. It is the 

fun and enjoyment factor, indivi-

dual characteristic elements 

from people that I appreciate. I 

believe in living in the moment, 

seizing every opportunity in life. 

Life is not forever, and one 

should do whatever they want 

to that makes them happy. 

Never say it is too late to go 

and learn something new, do or 

even wear something. Forget 

what others may think or say 

about how you act. Learn to do 

things for you, yourself and        

realise that you do not need 

other peoples’ approval to just 

be you, at any age.  

Do not let others negative 

mindset on age and numbers 

reflect on you. Every age has 

its beauty! JUST BE, DO IT   

and ENJOY IT as you do so. 

The key to life surely must be to 

appreciate, feel blessed for 

being, learning, always getting 

back up from the fight and gain-

ing strength and wisdom from 

each experience, good or 

bad. Stop counting the numbers. 

Become that classic beauty with 

great vision and power and 

enjoy other classics along with 

the retros. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

It is only a number

Date of issue: 11/5/2017 

 

Freemasonry is a ‘system         

of morality, veiled in allegory         

and illustrated by symbols’.       

This formed the inspiration for 

the stamps which feature the 

badges of office of the senior      

offices within the lodge, abstract 

architectural elements from the 

lodges of England and the Isle of 

Man and discreet symbols       

celebrating the tercentenary,       

as well as the 50th year of office 

of His Royal Highness The Duke 

of Kent, Grand Master of the 

United Grand Lodge of England 

(UGLE). 

20p – This stamp features the 

Jewel of the Steward in the      

foreground with a mathematical 

drawing in the background rep-

resenting the brightest star in the 

firmament of heaven. The GPS 

reference on the border of the 

stamp is for the Freemasons’ Hall 

in Douglas, Isle of Man. 

1st – This stamp features the 

Jewel of the Inner Guard in the 

foreground with starred lines in the 

background representing beams 

of light emanating from a centre. 

The GPS reference on the border 

of the stamp is that of Grand 

Temple, Freemasons’ Hall, Great 

Queen Street, London. 

50p – This stamp features      

the Jewel of the Junior and      

Senior Deacon in the foreground 

with a light surrounded by lights 

which is inspired by ceiling in the 

great hall at Grand Lodge.        

The GPS reference is for the 

Freemason’s Hall in Bristol. 

£1.30 – This stamp features 

the Jewel of the Junior Warden 

in the foreground with an abstract 

art deco inspired pattern to match 

the simplicity of the actions of a 

virtuous life. The GPS reference 

is for the Masonic memorial      

garden at the National Memorial 

Arboretum. 

£1.74 – This stamp features 

the Jewel of the Senior Warden 

in the foreground with a window 

pattern inspired by the windows 

of the Freemasons’ Hall in the 

Isle of Man. The GPS reference 

is for the Blue Plaque in Pater-

noster Square/St Paul’s Church-

yard that marks the former site 

of the Goose and Gridiron. 

£3.40 – This stamp features 

the Jewel of the Worshipful 

Master in the foreground with        

a pattern of overlaid right               

angles representing the Worship-

ful Master’s symbol. There are 

three GPS references on this 

stamp are for the landing pads       

for the Air Ambulance at Caenar-

fon, Wales, RAF Benson Thames 

Valley and London which repre-

sent the charitable giving of the 

Freemasons.

Andrew Menelaou

300 years of  

Freemasonry

Philately My child doesn’t want to go to 
Greek School. What can I do?

S
ome reluctance when 

learning a second lan-

guage is normal. Young 

students wonder why they can’t 

just use the free time to watch 

television or have fun with their 

friends. But there are things 

parents can do to help put kids 

back on track, and they’ll thank 

you for it in the long run. 

1. Explain the value. Chil-

dren should be made aware 

that they’re not just learning        

a second language but also      

becoming more in tune with 

another side of themselves. 

Show them pictures of friends 

and family in Greece and          

Cyprus that they’ll be able to 

communicate with. Set up Skype 

chats with cousins living in 

Greece or Cyprus to create a 

need for them to communicate 

in that language. 

2. Play language 

games. There are many fun 

word games, board games and 

card games that can be used to 

keep kids interested. The focus 

is taken off language but they 

still use language as they play 

the game and compete. 

3. Associate Greek school 

with fun. Getting up early on a 

Saturday when other kids are 

watching cartoons isn’t easy,   

so make the prospect a little bit 

more exciting for the child by 

associating the school with a 

simple outing afterwards. Take 

a break together or a walk to 

the park after the lesson is 

over. 

4. Take a holiday. A visit to 

Greece or Cyprus can work 

wonders for the child to be        

immersed in the language and 

see it as relevant and fun. 

5. Culture. The next best 

thing to going on a holiday to 

Greece or Cyprus is to visit the 

country through books, music, 

movies and theatre productions 

in the language. The more   

contact, the better. 

6. Ask for help. Parents wait 

too long to inform the teacher 

that their child is acting up and 

doesn’t want to go to Greek 

school. By the time they address 

the problem, it is already firmly 

entrenched. Don’t waste time 

and discuss the student’s reluc-

tance to continue learning the 

language with the teacher so 

that you can work together to 

get over the plateau. 

7. Don’t give up. If you want 

your children to use both      

languages, you must hit the 

ground running, right from birth 

if you can – day in and day out 

– with as much exposure and 

familiarity as possible. 
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Saturday 16th March 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Hartlepool 

3.00pm The Hive, Camrose Ave-
nue, Edgware HA8 6AG 

Bostik Premier 

Bishops Stortford v Haringey 

3.00pm ProKit UK Stadium, Dun-
mow Road, Bishop's Stortford, 
Hertfordshire, CM23 5RG 

Herts  Senior County League 

Bedmond FC v New Salamis 

2.30pm Bedmond Sports and So-
cial Club, Toms Lane, Abbots 
Langley, WRD 0RD 

Middlesex County Premier 

Hillingdon FC v St Panteleimon 

FC 

2.30pm Brunel University  Sports 
Complex, 100 Kingston Lane, Ux-
bridge, UB 8 3PW 

Sunday  17th March 2019 

First Division 

Anorthosis v Olympia 

1.30pm New River Sports Centre, 

White Hart Lane, N22 5QW 

Achna v Omonia  

11.00am Peter May Sports Cen-

tre, 135 Wadham Road, London 

E17 4HR 

Second Division 

Armenian Youth v KLN 

10.00am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 

Tuesday 19th March 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Harrogate 

7.45pm The Hive, Camrose 

 Avenue, Edgware HA8 6AG 

Wednesday 20th March 2019 

New Salamis v Sandridge 

7.45pm Enfield Town Football 

Club, The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, 

 Enfield, EN1 3PL 

Community and Local football fixtures
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Panathinaikos  14    9     1   4  34   28 

Cinar                14    9     1   4    6   28 

KLN                 12    6     1   5   -7   21 

Armenian Youth 12    6     0   6  13   18 

Pantel              15    4     2   9 -22   13 

Akanthou         15    4     1 10 -24   13

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis       12  10     1   1  37   31 

Olympia           13    9     1   3  15   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

Panathinaikos manager George Constantinou and Cyprus 

Sweden Savva Christofi

The Cypriot Swedes player Andreas Christofi  and father 

manager Savva Christofi

Eleven goal thriller in match between UK and Swedish Cypriots

An entertaining game between 

UK Cypriot KOPA League team 

Panathinaikos and Swedish 

Cypriot team Cyprus FC,who is 

managed and was founded by 

Savva Andreas Christofi who is 

from Famagusta and immi-

grated to Sweden after the 

1974 troubles. He is also the 

President of the small Swedish 

Cypriot Community there. 

Panathinaikos gave them a big 

welcome and both teams 

played nice exciting football 

with the game ending 8-3 to the 

UK team. 

The night before New Salamis 

in London welcomed the Swe-

dish club to their clubhouse and 

treated them to their special 

meze. Also there was Varnavas 

Christofi the New Salamis and 

Cyprus international  goal 

keeper who is the brother of 

Savvas the manager of the 

Swedish Cypriot team.

First Division 

Komi Kebir pulled off the shock of the day beating top of the table un-

beaten all season in the league  Anorthosis 2-1 with both their goals 

coming in each half .Anorthosis took the lead with a well taken goal 

from Andre then Komi Kebir equalised with a first half penalty from An-

thony Georgiou and  then midway through the second half a through 

ball from Con Michael found George Demosthenous who went on a 

mazy run past the Anorthosis full back who then fired a shot across goal 

that hit the far post only to come out to Pete Vassiliou (older than both 

providers combined!) to smash the ball home. It was Anorthosis who 

took the lead with Andre and could not hold onto the lead Anorthosis 

chased the game but Komi Kebir held out to win and  leapfrog Omonia 

into third place. 

Second Division 

Cinar kept their championship and promotion hopes going with a 2-0 

win over Armenian Youth with both their goals coming from Callum 

French and now are level on points with division two leaders Panthinai-

kos. 

Akanthou beat Pantel 7-3 in both teams last match of the season but 

Akanthou still finish bottom. Theo Scored 5 goals , Aris 1 and Andre for 

Κomi Kebir Shock Anorthosis

Komi Kebir
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Sunday 3rd March 2019 

U18 

Omonia White 1 Northwood 6 

U16 

Cassiobury 7 AEK Gold 0 

Hendon 3 AEK Black 2 

Omonia White 8 AC Finchley 1 

Harvesters 1 Omonia Gold 6 

U14 

Watford 1 Omonia Gold 4 

HGS Academy 1 Omonia White 1 

U13 

London Colney 7 Omonia Gold 2 

Alexandra Park  3 Omonia Green 4 

Colney Heath 3 Omonia Gold 5

The identical English twins taking 
Cyprus football by storm

Identical twins Rio and Steffi 

Hardy have been playing foot-

ball together since before they 

could walk. 

Now aged 22, their careers 

have taken them from the 

shadows of Cumbria’s Lake 

District to sun-kissed Limassol 

in Cyprus. 

Raised in Workington, they 

have battled back after the clo-

sure of their nearest girls centre 

of excellence in the formative 

years, playing at Blackburn 

Rovers, in the United States, in 

Iceland and now for profes-

sional Cypriot title-chasing 

Apollon. 

Centre-back Steffi told BBC 

Sport: “All it takes is just a look, 

and we know what each other 

are thinking on the pitch. “On 

the pitch, if I don’t have a pass 

on, I know Rio’s going to be 

there, looking for space or look-

ing for it to feet. 

Steffi and her defensive col-

leagues are yet to concede a 

goal since their January move 

to a dominant Apollon side, who 

have a goal difference of plus 

116 after 17 league matches 

this season. 

Both players have been im-

pressed by the setup at the Li-

massol-based side, who are 

aiming to return to Women’s 

Champions League action next 

term.

Without a match last Sunday, the Omonia Youth Under 18 Green played a friendly 

 with Omonia London senior

A five-star display by the Omonia Youth Under 14 White in their 5-0 Spring Plate win

Community youth  football resultsExciting times ahead for New Salamis
New Salamis beat second 

placed Bushey 2-0 who have 

been league leaders for most of 

the season in the Herts Senior 

County League to put them three 

points behind them with three 

games in hand. 

Salamina went in front with a 

great goal by George Lutaaya. 

Richard Georgiou slid a ball 

through the Bushey defence, 

George went past the centre back 

rounded the keeper and slotted 

home for 1-0. For the second goal 

Ryan Hervel took a free kick from 

out wide that sailed over the Bu-

shey keepers head for 2-0.  

New Salamis have 8 home 

games and 2 away games left in 

the League plus a League Cup 

1/4 Final.

An away draw for Haringey Borough
In the chase for a play off and second 

place the second placed team Haringey 

played third placed Merstham which fin-

ished 0-0 leaving Haringey Borough 

three points clear of their opponents. It 

was the first game back on the team 

bench for Haringey manager Tom Loi-

zou since his recent heart bypass oper-

ation. 

Ironically it was the third time these 

two teams have played each other in 

the league this season when they should 

have played only twice. Earlier in the 

season when Haringey Borough played 

Merstham at home the game was called 

off due to a floodlight failure with Harin-

gey Borough winning 2-0.The game was 

replayed and ended in a draw.

Gateshead 2-1 Barnet FC
10-man Barnet fell to defeat in the North East, as Gateshead 

rallied in the second half to pick up all three points. 

The Bees took a 24th-minute lead when Shaq Coulthirst played 

a delightful ball over the top of the Gateshead defence, setting up 

Ephron Mason-Clark who made no mistake, slotting past Aynsley 

Pears from close range. 

Gateshead should have levelled shortly after, Steven Rigg getting 

in behind but his first shot hit the post and his rebound went wide. 

Just before the break, the match would swing back into the hosts 

favour when Coulthirst was shown a second yellow card for simu-

lation.  

The hosts levelled three minutes after the restart. Olley got on 

the end of a cross from Thomson and slid past Cousins from close 

range. 

The hosts applied more pressure on the 10-man Bees and took 

the lead when Tom White curled home from the edge of the box.
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Premier League round up

Arsenal beat Manchester United 

2-0 on Sunday, lifting the Lon-

doners above their opponents into 

fourth place in the Premier League 

and ending Ole Gunnar Solsk-

jaer’s unbeaten domestic run as 

United’s caretaker manager. 

Goals from Granit Xhaka and 

Pierre-Emerick Aubameyang 

earned the Gunners a victory that 

sent them into the Champions 

League places while pushing 

United back down to fifth. 

It was United’s first league de-

feat since Dec. 16, Jose Mou-

rinho’s last game in charge, and 

ended Solskjaer’s remarkable un-

beaten start in the league as 

United’s manager. 

The win lifted Arsenal to 60 

points, just one point behind their 

north London rivals Tottenham 

Hotspur, who are third, and two 

points above United who slipped 

to fifth. 

Raheem Sterling scored a hat-

trick for Manchester City as they 

brushed aside Watford to go four 

points clear at the top of the table, 

with Gerard Deulofeu netting for 

the Hornets, 17 seconds after 

coming on as a substitute. 

Two goals each for Roberto Fir-

mino and Sadio Mane helped Liv-

erpool to keep in touch with Pre-

mier League leaders Manchester 

City with a 4-2 win over lowly 

Burnley at Anfield on Sunday. 

Juergen Klopp’s side move to 

73 points, one behind City, who 

beat Watford 3-1 on Saturday. 

Both teams have eight games re-

maining. 

It was the visitors though, who 

took a surprise lead in the sixth 

minute, with Ashley Westwood 

scoring direct from a corner al-

though Burnley’s James Tar-

kowski looked to have impeded 

Liverpool keeper Alisson Becker. 

Tarkowski and Clarets keeper 

Tom Heaton got in each other’s 

way as they made a mess of a 

low cross from Mohamed Salah 

and Firmino was left with the sim-

plest of tap-ins to equalise. 

The tension having eased, 

Mane then put Liverpool ahead 

with a fine, curling finish after a 

poor clearance from Jeff Hendrick 

was blocked by Lallana. 

Burnley started the second half 

well but the outcome was put bey-

ond doubt in the 67th minute when 

Heaton poorly kicked straight to 

Salah, the Egyptian bursting into 

the area, and Charlie Taylor’s slid-

ing tackle fell kindly to Firmino 

who made no mistake. 

Substitute Johann Berg Gud-

mundsson pulled back a goal in 

stoppage time for 17th-placed 

Burnley who remain two points 

above the relegation zone. 

For a moment, with winger 

Dwight McNeil causing problems 

on Liverpool’s right with his drib-

bling and crosses, Burnley threat-

ened an improbable comeback. 

But after another cheap give-

away Mane added a fourth goal 

to make sure of the three points, 

rounding Heaton and slotting into 

the empty net. 

An injury-time goal from Eden 

Hazard salvaged a point for Chel-

sea against a dogged Wolver-

hampton Wanderers in the Pre-

mier League on Sunday after Raul 

Jimenez had put the visitors 

ahead with one of their only two 

shots on goal. 

Hazard smashed the ball past 

Rui Patricio in the 92nd minute 

after constant pressure from the 

home side, who are bidding for a 

top-four place. 

Southampton produced a stir-

ring comeback to beat third-

placed Tottenham Hotspur, who 

failed to win for the fourth succes-

sive Premier League game. 

Harry Kane’s 17th top-flight 

strike of the season put Spurs 1-0 

ahead at St Mary’s before two 

goals in five second-half minutes 

by Yan Valery and James Ward-

Prowse earned Saints a fine win. 

Spurs are 13 points behind 

leaders Manchester City with eight 

games remaining after the reign-

ing champions beat Watford 3-1 

in the evening game. 

Despite Southampton’s battling 

win, the comeback of the day 

came at St James’ Park, where 

Newcastle trailed Everton 2-0 be-

fore winning 3-2. 

Leading through Dominic Cal-

vert-Lewin’s goal, Everton keeper 

Jordan Pickford blatantly fouled 

Salomon Rondon after dropping 

the ball at the forward’s feet. 

Referee Lee Mason awarded a 

penalty but did not send Pickford 

off – and the keeper atoned for 

his error by saving Matt Ritchie’s 

spot-kick. 

Richarlison doubled the Toffees’ 

lead before Rondon reduced the 

deficit, Ayoze Perez scoring twice 

in three minutes to seal an incred-

ible victory. 

Huddersfield’s painful Premier 

League demise continued as 

Bournemouth’s Callum Wilson 

scored in front of England man-

ager Gareth Southgate, who 

names his latest squad on Wed-

nesday. 

The Terriers are 16 points from 

safety with eight matches left – in-

cluding games against Tottenham 

(away), Liverpool (away) and 

Manchester United (home).Ryan 

Fraser added the second in the 

Cherries’ 2-0 win. 

Elsewhere, Jamie Vardy scored 

twice in Leicester City’s 3-1 win 

over Fulham – Brendan Rodgers’ 

first victory as Foxes boss. 

Leicester took the lead through 

Youri Tielemans, only for Togo in-

ternational Floyd Ayite to equalise 

before Vardy’s double. 

The Cottagers are 13 points 

from safety with eight games left. 

Cardiff remain in the relegation 

zone despite a 2-0 win over West 

Ham – goals by Junior Hoilett and 

Víctor Camarasa earning Neil 

Warnock’s side the points. 

In the early game, Crystal Pal-

ace’s poor home form continued 

with a 2-1 defeat by fierce rivals 

Brighton at Selhurst Park. 

Former Palace forward Glenn 

Murray, who was listed as a sub-

stitute on the teamsheet before 

Florin Andone was injured in the 

warm-up, put Brighton ahead – 

but Luka Milivojevic equalised 

from the penalty spot. 

The Seagulls completed the 

league double over Palace for the 

first time since 1983-84 through 

Anthony Knockaert’s sublime fin-

ish. Palace have lost eight of their 

15 home league games this sea-

son.

Real Madrid reappoint Zidane 

as coach to replace Solari

Cyprus football

Real Madrid have reappointed 

Zinedine Zidane French inter-

national World Cup winning foot-

ball star  as coach on a three-year 

deal following the sacking of San-

tiago Solari, the club said on Mon-

day, after the European cham-

pions’ season collapsed inside a 

week. 

“Real Madrid’s board met and 

decided to end the contract linking 

Santiago Solari to the club as first 

team coach and, at the same 

time, have offered to keep him at 

the club,” Madrid said in a state-

ment. 

“The board have named Zine-

dine Zidane as the new coach to 

be incorporated immediately for 

the rest of the season and the 

next three, until June 30, 2022.” 

Frenchman Zidane seen above 

with our Michael Yiakoumi won an 

unprecedented three consecutive 

Champions League titles with the 

club before resigning in May last 

year, with his replacement Julen 

Lopetegui sacked in October and 

Solari  lasting just over four 

months in charge. 

Madrid were eliminated from 

the Champions League in the last 

16 by Ajax Amsterdam on Tues-

day after two Clasico defeats by 

Barcelona, knocking Real out of 

the Copa del Rey and leaving 

them 12 points adrift of the Cata-

lan Liga leaders. 

Solari, a former Real Madrid 

and Argentina midfielder who took 

over at the Bernabeu on Nov. 13, 

had replaced former Spain man-

ager Lopetegui but failed to bring 

success to the Bernabeu. 

Solari leaves Real third in the 

Liga standings, with Zidane’s job 

now to keep them in the top four. 

Zidane, who took over at Real 

in January 2016 after Rafa Beni-

tez was dismissed, won the 

Champions League that season, 

before claiming a La Liga and Eu-

ropean Cup double in 2017. 

92-year-old Olympics superfan 

gears up for 2020 

Five days after a third triumph 

in last season’s Champions 

League final over Liverpool, the 

former Real Madrid midfielder de-

cided to walk away, saying it was 

the right moment to depart. 

The 46-year-old won nine tro-

phies at Madrid and is considered 

a hero by supporters after man-

aging Real in one of the club’s 

most successful eras. 

Apollon moved two points clear 

of Apoel after defeating their arch 

rivals AEL in what eventually 

turned out to be a one sided affair 

by 3-0. From the outset it was 

Apollon who fired the first warning 

shots and it did not take them long 

to take advantage of their super-

iority with Esteban Sachetti giving 

them the lead after 22 minutes. 

Apollon continued to be the better 

side and doubled their lead on the 

stroke of halftime through their de-

fender Roberge who headed past 

AEL’s goalkeeper Prozek follow-

ing a Pedro corner. 

The same player added a third 

tweleve minutes from the end to 

dispel any lingering doubts as to 

which team would pick up the 

three points. Apollon have won 

both their playoff games so far 

without conceding while AEL have 

yet to pick up a point or find the 

back of the net. 

The second top group game 

between Omonia and Nea Salam-

ina ended in a goalless draw with 

Salamina’s goalkeeper Vezelofski 

being the man of the match with 

some outstanding saves. Omonia 

finished the game with ten players 

after defender Lukas Vyndra was 

sent off for two bookable offences 

in the final minute of the game. 

In Saturday’s relegation group 

game Doxa Katokopias and Pafos 

FC shared the spoils in yet 

another goalless draw. Few clear 

cut chances were created with 

both managers agreeing at the 

end of the game that the result 

was a fair one. 

Apoel drew 0-0 with AEK. Alki 

beat Ermis Aradippou 2-1

Our Michael Yiakoumi with Zinedine Zidane

Apoel v AEK



Michael Yiakoumi
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UK Cypriot boxer Nick Parpa 

wins by a knock out

Marcos Baghdatis not ready 

to end his career yet

Greece football

Nick Parpa was fighting his 9th professional fight. “Nightmare” Nick Parpa has now  8 wins from 9 

contests so far after beating Taha Mirhhosseini by a second round knock out in a six round cruiser-

weight fight.The fight took place Saturday 9th March 2019, at York Hall in Bethnal Green in front of a 

massive crowd and loads of his followers.Nick has explosive power and is one of the most exciting 

and explosive cruiserweights around. 

In an interview to Gulf News, Mar-

cos Baghdatis commented on his 

passion and love for tennis. The 

Cypriot won one match at the 

Dubai Open and he said he has 

no plans for retirement from ten-

nis yet. “For sure, I am just happy 

to be playing tennis. 

After a certain time of my ca-

reer, it was tough with all those 

injuries, and my body just couldn’t 

handle the workload anymore”, 

said Baghdatis. “Right now, I am 

trying to enjoy as much as pos-

sible and play at this level as 

much as possible so that I can 

once again make my way up. 

Some days are good, some 

days are not, but the good thing 

is I am still enjoying playing ten-

nis.” Baghdatis enjoys competing 

in Dubai: “I’ve had two wild cards 

here in two years, and the reason 

for this is that I love playing here. 

I am happy to be here every 

time. I am grateful to the organiz-

ers, especially Colm McLoughlin 

and Salah Tahlak for giving me a 

wild card for the second time this 

year. I love coming here and my 

family also loves coming here. 

This is a perfect place to be, and 

of course, playing here is an 

amazing feeling.” 

In 2016, Baghdatis reached the 

final of the Dubai Open. Un-

seeded that year, Baghdatis had 

a great run in the event, upsetting 

the fourth seed Roberto Bautista 

Agut in the second round. This 

year, Baghdatis won against fel-

low wildcard Mohamed Safwat 

but lost to semi-finalist Gael Mon-

fils in the second round in straight 

sets 6-3, 6-2. 

In a weekend where the top six 

teams of the table faced each 

other, the Athens derby between 

AEK and Panathinaikos ended 

goalless and PAOK got even 

closer to sealing an unbeaten 

championship title. 

Most Super League teams ap-

peared to have the Carnival in 

mind over the weekend, as out of 

the 14 teams in action on Sat-

urday and Sunday only six did find 

the back of their opponent’s net. 

PAOK saw off fourth-placed 

Atromitos 3-0 on Sunday for its 

21st win in 24 games, goals com-

ing from Sergio Oliveira, Diego Bi-

seswar and Karol Swiderski. The 

league leader remains seven 

points ahead of Olympiakos and 

needs just 11 points in the six 

matches left to secure the title. 

The Reds trounced visiting Aris 

4-1 and have all but clinched the 

second place in the league that 

leads to the Champions League 

qualifiers. Daniel Podence scored 

a brace and Giorgos Massouras 

with Miguel Angel Guerrero added 

one each. Nicolas Martinez had 

temporarily made it 2-1 for Aris. 

Aris is fifth, five points ahead 

of Panathinaikos that snatched a 

0-0 draw from host AEK in a 

match with little action at the 

Olympic Stadium of Athens on 

Saturday. The result meant that 

AEK has now moved alone into 

third. one point above Atromitos. 

In other weekend games, 

Lamia drew 1-1 at home with 

PAS Giannina, the match be-

tween the bottom two teams, 

Apollon Smyrnis and OFI Crete, 

ended scoreless, as did the 

game of Xanthi with Asteras Tri-

polis. Larissa defeated 10-man 

Levadiakos 2-0. 

Athens derby ends goalless, PAOK marches on

Aston Villa midfielder Jack 

Grealish was punched in the face 

by a pitch invader during their 1-0 

win at derby rivals Birmingham 

City in the English Championship 

(second-tier) on Sunday.  

The supporter ran on to the 

pitch at St Andrew’s Stadium and 

made a beeline for Grealish, who 

did not see him coming, before 

landing a punch to the side of his 

face. Grealish fell to the turf as a 

steward and Villa players Glenn 

Whelan and Tammy Abraham 

caught the man and dragged him 

away from the spot. 

Grealish had the last laugh after 

his second-half goal gave Villa a 

victory that saw them leapfrog 

their Midlands rivals and move up 

to ninth in the standings, a point 

ahead of Birmingham.

Pitch invader punches Villa’s 

Grealish in derby win at Birmingham

AEK v Panathinaikos
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Kωνσταντίνου 
(από τον Λουβαρά) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 25.02.2019 ο Αντρέας Κωνσταντίνου σε ηλικία 85 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1960. Το 1956 παντρεύτηκε την Παρασκευού 

Αδάμου από το Φρέναρος και ευτύχησαν να αποκτήσουν 3 παιδιά: Κωστάκη, 

Φανούλλα και Στέλιο, 6 εγγόνια και 3 δισέγγονα. 

Ο εκλιπών ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, πολύ καλός οικογενειάρχης και διακρι-

νόταν για την αγάπη προς την οικογένεια και τους συνανθρώπους του. 

Έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι τον γνώριζαν. Η απουσία του θα 

αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 18.03.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

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

Southgate, London N11 1NL. 

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British Heart Foundation. 

Τηλ. οικείων: 07712 691 304

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Constantinou 
(from Louvaras, Cyprus) 

Passed away on Monday 25.02.2019 at the age of 85. 

He came to England in 1960. In 1961 he married Paraskevou and they 

had 3 children: Costakis, Fanoulla and Stelios. 

He leaves his wife Paraskevou, 3 children, 6 grandchildren, 3 great-

grandchildren, relatives and friends. 

He was an amazing husband, dad, grandad and friend and he will be 

greatful missed. 

The funeral will take place on Monday 18.03.2019 at 12.00 noon at the 

Greek Orthodox Church of St. Andrew, Kentish Town Road, London 

NW1 9QA  and the burial at New Southgate cemetery. 

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

Road, New Southgate, London N11 1NL.  

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

Foundation. 

Tel: 07712 691 304 

09.02.1934 – 25.02.2019
“We love you and miss you always 

forever in our hearts”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Κουσιή 
(από το Λευκόνοικο)

 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε στο σπίτι του την Παρασκευή 

01.03.2019, ο Γιώργος Κουσιή σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Αγγέλα, Κίκα και Μιχάλη, 2 γαμπρούς: Μιχάλη και 

Πέτρο, 6 εγγόνια: Αιμιλία, Mαρία, Παγκράτιο, Γιώργο, Παναγιώτη και 

Kατερίνα, τον δισέγγονο Mιχαλάκη, 2 αδελφές: Φωτίκα και Αντριανού 

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 26.03.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 305 Camberwell New Road, 

London SE5 0TF, και η ταφή στο Streatham Park Cemetery, 

The Garden of Remembrance, Rowan Road, London SW16 5JG.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο St Oswalds Church Hall, 24 St. Oswalds 

Road, SW16 3SB. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το:  

Τhe Brian Trauma Foundation. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Koushi  
(from Lefkoniko, Cyprus) 

It is with great sadness to announce that George Koushi passed away 

peacefully in his home on Friday 01.03.2019 at the age of 86. 

He leaves behind 3 children:  Angela, Kika and Michael, sons-in-law 

Michael and Petros, grandchildren Emilia, Maria, Grad, Georgio, 

Panayiotis and Katerina, his great-grandchild Mikey, 2 sisters: Fotika 

and Andrianou and many relatives and friends. 

The Funeral will take place on Tuesday 26th March at 11am at 

St Mary’s Greek Orthodox Cathedral 305 Camberwell New Road, 

London, SE5 0TF followed by the burial at 1pm at Streatham Park 

Cemetery, The Garden of Remembrance, Rowan Road, 

London SW16 5JG. The wake will be at St Oswalds Church Hall, 

24 St. Oswalds Road, SW16 3SB. 

Instead of flowers there will be a donation box for: 

The Brian Trauma Foundation. 03/05/1932 -01/03/2019
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Έλλη Λούκα 
(από τη Δευτερά) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Τετάρτη 06.03.2019, 

η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και αδελφή Έλλη Λούκα σε 

ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Θεόδουλο (Πέπη), τον γιο της Γιώργο, την κόρη 

της Ροδούλλα-σύζυγό της Άντη, 5 εγγόνια, 4 δισέγγονα, αδελφές 

αδελφούς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 19.03.2019 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road / Logan Road, Edmonton, 

London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του Church Street, 

Edmonton, London N9 9HP. 

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

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το charity 

Bloodwise (formally Leukaemia Research), which is the blood cancer 

charity. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elli Louca  
(from Deftera, Cyprus) 

It is with deepest regret that we announce the death of our dear Elli. 

She passed away on Wednesday 6 March 2019, at the age of 82, having spent 

a long spell in hospital.  

She leaves behind her husband Theothoulos (Bebi), beloved son George and 

daughter Rodoulla - husband Andy, her devoted five grandchildren and four 

great-grandchildren, brothers and sisters, family and friends. Her beautiful 

smile and laughter will be deeply missed.  

Her funeral will take place on Tuesday 19 March, 10.00 am, at St. Demitrius 

Church, Town Road / Logan Road, Edmonton, London N9 0LP, followed by 

the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, Edmonton, London N9 9HP. 

After the funeral service family and friends are invited to the wake to be held 

at St. Demitrius Church Hall. 

The family request instead of flowers people kindly donate for their chosen 

charity Bloodwise (formally Leukaemia Research), which is the blood cancer 

charity. This charity has been supported by the family for a number of years. 

A box will be provided at the church and cemetery for your donations.  14 March 1937 – 6 March 2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.03.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημέ-

νης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής 

Λουΐζας Δαμιανού 

(Ορμήδια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά, εγγόνια, 

δισέγγονα, αδέλφια και συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 9ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας αδελφής και θείας 

Ε ιρήνης Νεοφύτου (Τσέρι)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Αδέλφια: Στέλλα και Λάμπρος, αδελφότεκνα, 

βαφτιστικοί: Κύπρος και Γρηγόρης και λοιποί συγγενείς.

Συλλυπητήρια 
• Tο ΑΚΕΛ Βρετανίας, η «Παροικιακή» και η Κ.Ο Southgate, εκφράζoυν τα βαθιά τους 

συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντρέα Συμεού από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας, 

που απεβίωσε 21.02.2019. 

• Εκφράζουμε και δημόσια τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογέ-

νεια του αγαπητού μας συν Ανδρέα Συμεού, που χάσαμε πρόσφατα. 

Κοιμήσου ήσυχα συν Ανδρέα.  Πρόσφερες στην παροικία ότι και όσο μπορούσες.  

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.  

Ο Χριστόδουλος και Νίνα Στυλιανού και οικογένεια. 

Λίγοι, ίσως, άνθρωποι έχουν συνισφέρει, από ταξι-

διωτικής άποψης, τόσα πολλά στην παροικία της Μ. 

Βρετανίας όσα έχει προσφέρει ο Τάκης Μεσολογγίτης, ο 

πρώην Διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ταξι-

δίων, «Αμαθούς» και μεταγενέστερος ιδιοκτήτης του 

δικού του πια γραφείου “All Ηolidays Travel”. Και ήταν 

τόσοι πολλοί εκείνοι που χρησιμοποιούσαν το γραφείο 

«Αμαθούς» μόνο και μόνο γιατί διευθυντής του ήταν ο 

Μεσολογγίτης, που σήμερα το θεωρούν πια σαν ξένο, 

ακριβώς γιατί ο Τάκης δεν είναι πια εκεί να τους εξυπη-

ρετήσει και, με την πείρα και την ευγένειά του, να τους 

παρέχει τις διευκολύνσεις εκείνες που έκαναν τα ταξίδια 

τους ευχάριστα και χωρίς πονοκεφάλους για το αν θα 

έβρισκαν θέση να επιστρέψουν ή αν το ξενοδοχείο που 

τους είχε κλείσει ήταν το πιο κατάλληλο κ.τ.λ. 

Κανένας, βέβαια, δεν μπορεί να είναι αναντικατάστα-

τος σε μια επιχείρηση με αξιώσεις. Όμως η κάπως βίαιη 

και βεβιασμένη αποχώρηση του Τάκη Μεσολογγίτη από 

το ταξιδιωτικό γραφείο «Αμαθούς» ήταν πολύ φυσικό ν’ 

αποξενώσει πολλούς από τους πρώην τακτικούς του 

πελάτες, ενώ ταυτόχρονα αποδείχτηκε σωτήρια για τον 

ίδιο τον Μεσολογγίτη, ο οποίος μπόρεσε, μέσα σ’ ελάχι-

στους μήνες αφότου άρχισε τη δική του επιχείρηση, όχι 

μόνο απλώς να επιβιώσει, αλλά και ν’ αυξήσει την πε-

λατεία του σε βαθμό που θα τον ζήλευαν ταξιδιωτικοί 

πράχτορες με πολλά χρόνια σε δικές τους επιχειρήσεις. 

Εκτός όμως απ’ αυτό, δηλαδή τις προσωπικές γνω-

ριμίες και τη συμπάθεια με την οποία τον υποστήριξαν 

οι γνωστοί του να ορθοποδήσει και να δημιουργήσει μια 

αξιοζήλευτη επιχείρηση, οι σχέσεις και η εκτίμηση που 

έχαιρε και σαν άνθρωπος και σαν επιχειρηματίας ανά-

μεσα στους ευρύτερους και τους σοβαρότερους ταξιδιω-

τικούς κύκλους, κατέστησαν δυνατό ν’ αναγνωρισθεί 

σχεδόν αμέσως σαν μέλος της ABTA και της  ΙΑΤΑ, των 

δυο αυτών επισήμων ταξιδιωτικών οργανισμών, στους 

οποίους γίνονται μέλη μόνο οι σοβαροί και αναγνωρι-

σμένοι ταξιδιωτικοί οίκοι. 

Ο Τάκης Μεσολογγίτης κατάγεται από την τουρκο-

κρατούμενη Μόρφου. Γεννήθηκε το 1938, φοίτησε στην 

Εμπορική Σχολή της γενέτειράς του και την 1η Αυγού-

στου 1957, μόλις δηλαδή απεφοίτησε από τη Σχολή, 

προσλήφθηκε στα τουριστικά γραφεία «Αμαθούς» και 

τοποθετήθηκε στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, όπου παρέ-

μεινε μέχρι το Μάιο 1963. Τότε μετατίθεται στο Λονδίνο 

σαν αντιπρόσωπος του γραφείου «Αμαθούς» και δημι-

ουργεί ο ίδιος την εταιρεία «Αμαθούς Ηνωμένου Βασι-

λείου», παραμείνας σαν διευθύνων σύμβουλος σ’ αυτή 

μέχρι το Μάρτιο 1987, οπότε κι εξαναγκάστηκε ν’ απο-

χωρήσει και να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία “All-

holidays Travel”. 

Στη διάρκεια των 25 χρόνων που διηύθυνε το 

γραφείο «Αμαθούς» στο Λονδίνο, ο Τάκης Μεσο-

λογγίτης πρόσφερε ολοκληρωτικά τον εαυτό του 

στην τουριστική εξυπηρέτηση των αναγκών της 

Παροικίας και με σκληρή και εξουθενωτική εργα-

σία, ξενύχτια και τρεχάματα, κατόρθωσε ν’ ανυψώ-

σει το γραφείο «Αμαθούς» σ’ ένα από τα πιο 

έμπιστα και σοβαρά ταξιδιωτικά γραφεία όχι μόνο 

για την Παροικία, αλλά και για όλο το Λονδίνο. Και 

τούτο φάνηκε αρκετά καθαρά την εποχή που άλλα 

πιο φαντακτερά ταξιδιωτικά γραφεία και πράχτο-

ρες κήρυτταν «πτώχευση» με αποτέλεσμα την 

αγωνία των πελατών τους για τα χρήματά τους και 

για τα ταξίδια τους: Το γραφείο «Αμαθούς», κατά 

τη διάρκεια που το διεύθυνε ο Μεσολογγίτης, πα-

ρείχε στους πολυπληθείς πελάτες του τη σιγουριά 

και την ασφάλεια εκείνη που θα τους πρόσφερε και 

η πιο σοβαρή ταξιδιωτική επιχείρηση σ’ ολόκληρη 

τη χώρα 

Εκεί όμως που ο Μεσολογγίτης πρόσφερε ανε-

κτίμητη υπηρεσία ήταν στον τομέα της τουριστικής 

αξιοποίησης της Κύπρου, των ελληνικών νησιών 

και γενικά της πατρίδας μας: Υπήρξαν χιλιάδες οι 

Άγγλοι τουρίστες, οι οποίοι, εμπιστευόμενοι τις δια-

κοπές τους στο κύρος και το ενδιαφέρον του διευ-

θυντή του «Αμαθούς», ξόδευσαν εκατομμύρια 

λίρες για να επισκεφθούν και να ξαναεπισκεφθούν 

τη χώρα μας και να δημιουργηθεί έτσι ένα συνεχές 

τουριστικό ρεύμα από την Αγγλία προς την Κύπρο 

και την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 Το νέο, το δικό του ταξιδιωτικό Πρακτορείο, “All 

Ηolidays Travel”, αυτόν ακριβώς το στόχο έχει 

τάξει σαν αποστολή του: Όχι μόνο να συνεχίσει, 

αλλά και ν’ αυξήσει το ρεύμα καλού τουρισμού 

προς τη χώρα μας. Με αίσθημα ευθύνης, με τη σο-

βαρότητα που τον χαρακτηρίζει, με την ειλικρίνεια 

που αποτελεί τη βάση όλων των συναλλαγών του, 

ο Τάκης Μεσολογγίτης ήδη έχει κατορθώσει το 

ακατόρθωτο και μέσα σε έξι μόνο μήνες που λει-

τουργεί το γραφείο του (1η Μαΐου 1987 άρχισε τις 

εργασίες του) βρίσκεται σε μια συνεχή ανοδική πο-

ρεία, οι δε προβλέψεις του για το μέλλον είναι κάτι 

περισσότερο από ελπιδοφόρες: του εγγυούνται 

μια πολύ επιτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια 

και του εξασφαλίζουν τις ίδιες προοπτικές ότι το 

“All Ηolidays Travel” θα επιβληθεί και στην Παροι-

κία και στο Αγγλικό κοινό, όπως είχε κατορθώσει 

άλλοτε να επιτύχει και για το γραφείο «Αμαθούς» 

που διεύθυνε για 25 χρόνια. 

Η αποχώρησή του, βέβαια από το  γραφείο 

εκείνο τον επίκρανε, και γιατί ο ίδιος είχε φτύσει, 

πραγματικά, αίμα για να το οργανώσει και να το 

φέρει εκεί που βρίσκεται σήμερα, αλλά και γιατί 

όλοι όσοι το χρησιμοποίησαν για τις ταξιδιωτικές 

τους ανάγκες το θεωρούσαν ειλικρινά σαν δικό 

του. Πόσο, λοιπόν, εξεπλάγησαν όλοι οι πελάτες 

του «Αμαθούς» όταν πληροφορήθηκαν την απο-

χώρηση του «υπαλλήλου» Μεσολογγίτη από αυτό! 

Ο Τάκης όμως, με τον χαρακτηριστικό του ρεαλι-

σμό δέχτηκε την υποχρεωτική εκείνη απομά-

κρυνσή του με μια φιλοσοφικότητα που 

χαρακτηρίζει όλους τους πετυχημένους διευθυντές 

επιχειρήσεων. Έτσι, χωρίς κακία για κανένα και 

σχεδόν χωρίς παράπονο, ρίχτηκε με τα μούτρα 

στη δουλειά και με πραγματική αισιοδοξία και 

πίστη στις δυνάμεις του δημιούργησε τη δική του 

ταξιδιωτική επιχείρηση, το “All Ηolidays Travel”. 

 

Κυριάκος Τσιούπρας 

Τάκης Μεσολογγίτης
Ο ταξιδιωτικός πράκτορας

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.03.2019, στην Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA,, το 31ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Κατίνας Λοΐζου Κοϊζά (Γιαλούσα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Μάριος και Κούλλα, γαμπρός Αντώνης, 

εγγόνια: Γιάννης, Κατερίνα και Άρτεμις και λοιποί συγγενείς.



37      | Πέμπτη 14 Mαρτίου 2019

Κυρία                                                                                   8 Οκτωβρίου 2018 

Λουκίτσα Μεσολογγίτη 

Ι98 Colney Hatch Lane 

London N10 1ET 
Αγαπητή κυρία Μεσολογγίτη, 

Σας στέλλουμε, τόσο τα δικά μας θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια, όσο και των πολλών 

φίλων σας στην Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, για το θάνατο του αγαπημένου σου συζύγου 

Τάκη. Γνωρίζουμε ότι ο αποχωρισμός θα αφήσει ένα πολύ μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό, 

αλλά πιστεύουμε ότι οι πολλές και ευχάριστες αναμνήσεις θα αποτελούν βάλσαμο 

παρηγοριάς για όλους σας. 

Ο θάνατος του αείμνηστου Τάκη, μας λύπησε όλους βαθύτατα γιατί ως διευθυντής του 

ταξιδιωτικού Γραφείου «Αμαθούς» και αργότερα του All Holidays Travel, βοηθούσε με μεγάλη 

προθυμία χιλιάδες συμπατριώτες μας, να έχουν τακτική επαφή και επικοινωνία με τους 

δικούς τους στην Κύπρο. 

Σε περιόδους δύσκολες και σε χρόνια οικονομικής δυσπραγίας συμπαραστάθηκε και 

βοήθησε πολλά σωματεία και οργανώσεις της παροικίας μας με την παραχώρηση δωρεάν 

εισιτηρίων για τις φιλανθρωπικές, κοινωνικές και εθνικές τους εκδηλώσεις. Με την καλωσύνη, 

την εργατικότητα και την τιμιότητα του κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των 

συμπατριωτών μας. 

Εκφράζουμε σε σένα, τις θυγατέρες σου Δάφνη και Τάνια όπως και στα αδέρφια του και στα 

άλλα μέλη της οικογένειας σας, τη μεγάλη συμπάθεια και την αμέριστη συμπαράσταση όλων 

μας. 

Αυτές τις δύσκολες μέρες του αποχωρισμού από τον αείμνηστο Τάκη του πένθους, του πόνου 

και της θλίψης, σας σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε στον Πολυεύσπλαχνο Κύριο να σας 

χαρίζει αντοχή και υπομονή, για να το θυμάστε και να τον μνημονεύετε. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

Εγκάρδια συλλυπητήρια. 

Χρίστος Καραολής 

Πρόεδρος 

Εκ μέρους της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ.

 Το τελευταίο ταξίδι χωρίς επιστροφή

Αγαπημένε μας, 

«Πάνε έξι μήνες που μας έφυγες. Αυτή τη φορά το 

ταξίδι σου μακρύ και δυστυχώς  το τελευταίο σου 

ταξίδι χωρίς επιστροφή αυτή τη φορά. 

Η απουσία σου, όσο προχωρεί ο χρόνος, γίνεται πιο 

αισθητή και ο πόνος μας μεγάλος. Άδικα σε περιμέ-

νουμε να γυρίσεις το κλειδί στην πόρτα και να μπαίνεις 

γελαστός και ευτυχισμένος στη ζεστασιά του σπιτιού 

μας και στη θερμή αγκαλιά των αγαπημένων σου, 

συζύγου, θυγατέρων, εγγονιών και γαμπρών σου. 

Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν πήρες εισιτήριο μετ’ επι-

στροφής αγαπημένε μας σύζυγε, στοργικέ πατέρα και 

γλυκύτατε παππουλή Τάκη.»

Τάκης Μεσολογγίτης 
(Μόρφου)

08.09.1938 – 18.09.2018

Απεβίωσε την Κυριακή 24.02.2019 ο Αντρέας Ευλογίδης σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Χριστίνα, 2 παιδιά: Ευάγγελο και Φωτεινή (Tina), τη νύφη του 

Tracy, 2 εγγόνια: Μαρίνα και Αντρέα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 20.03.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία των Δώδεκα 

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

του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Judges Restaurant in Northaw EN6 4NL. 

Τηλ. οικείων: 07768 348 048

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Ευλογίδης
(από τον Πειραιά, Ελλάδα)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Andreas Evlogidis
(from Piraeus, Greece)

He leaves his beloved wife Christina, 2 children: Evangelos and Fotini (Tina), daughter-in-

law Tracy and 2 grandchildren: Marina and Andreas. 

The funeral will take place on Wednesday 20th March 2019 at the Twelve Apostles Church, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG and the burial at New Southgate 

Cemetery. 

The wake will take place at Judges Restaurant in Northaw EN6 4NL. 

Tel: 07768 348 048

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Απεβίωσε τη Δευτέρα το πρωί 

11 Μαρτίου 2019 

ο Δημήτριος (Μαύρος) Αβρααμίδης 

σε ηλικία 82 ετών. 

Λεπτομέρειες για την κηδεία 

θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δημήτριος (Μαύρος) Αβρααμίδης
(από τη Λευκωσία)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.03.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

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

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

Αντρικκούς (Ιωάννου) Παπακυριακού 
(Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, υιός Άγγελος-σύζυγος Σούλλα, εγγόνια, αδέλφια.
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