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Ύποπτα δέματα που βρέθηκαν σε 
«ευαίσθητα» σημεία του Λονδίνου 
όπως αεροδρόμια και σταθμούς 
τρένων, προκαλούν ανησυχία και 
προβληματισμό στις βρετανικές 
Αρχές και στους πολίτες... 

Σελ 3

Τρομό-δέματα
Η Δεξιά στην Ευρώπη, όπως και ο 
Συναγερμός, στην Κύπρο, περιο-
ρίζονται στην έκφραση ανησυχιών 
για την ενίσχυση της ακροδεξιάς, 
αλλά την ίδια ώρα κλείνουν το μάτι 
στην ακροδεξιά... 

Σελ 9

«Ανησυχούν», αλλά...
Άκουγαν Τούρκο βουλευτή να 
προκαλεί μέσα στην ελληνική 
Βουλή, χαρακτηρίζοντας «μονο-
μερείς» ενέργειες τις εξορύξεις 
υδρογονανθράκων στην Κύπρο, 
και τον άφηναν να παραληρεί... 

Σελ 7

Τουρκικές προκλήσεις

Κόλαφο για την κυβέρνηση Αναστασιάδη και τον ΔΗΣΥ απο-
τελεί το πολυαναμενόμενο πόρισμα της  Ερευνητικής Επι-
τροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού το οποίο δό-
θηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη. Τεκμηριωμένα η 
Ερευνητική αναδεικνύει με στοιχεία τις ευθύνες της κυβέρνη-
σης η οποία δέχεται τα πυρά των αντιπολιτευομένων κομμά-

των. Ωστόσο, η ίδια κρύφτηκε με πρόφαση την απουσία στο 
εξωτερικό του Προέδρου Αναστασιάδη, ενώ από τις δηλώσεις 
του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος κατο-
νομάζεται ως ο «μεγάλος υπεύθυνος» για την καταστροφική 
πορεία του Συνεργατισμού... 

Σελ 6

Όλα στον αέρα για τις εισαγωγές 
κυπριακών προϊόντων στο ΗΒ

ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ Η ΜΕΪ  (σελ 4)

σελ 3

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΛΕΕΙ Ο ΓΓ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Πόρισμα καταπέλτης για κυβέρνηση και ΔΗΣΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΣΗ, ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ Ο ΠΤΔ (σελ 5)
Κυπριακό και Brexit στην πρώτη γραμμή

Η Πέγκυ Ζήνα είναι 
το μεγάλο όνομα 
που θα τραγουδήσει 
στο φετινό Cypriot 
Wine Festival!
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Τη μακρόχρονη φιλία και τους διαχρονικούς δε-
σμούς ανάμεσα σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο 
υπογράμμισαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νί-
κος Αναστασιάδης και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κά-
ρολος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, προς τιμή της 
κυπριακής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, χθες 
βράδυ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του 
Μπάκιγχαμ, όπου ο Πρίγκιπας της Ουαλίας υποδέ-
χθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη σύζυγο του 
κα Άντρη Αναστασιάδη και τα μέλη της κυπριακής 
αντιπροσωπείας που αποτελείτο από τον Υπουργό 
Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο κ. Πρόδρομο Προδρόμου, τον Επί-
τροπο Προεδρίας, αρμόδιο για θέματα Διασποράς 
κ. Φώτη Φωτίου και υπηρεσιακούς παράγοντες. Πα-
ρόντες στην εκδήλωση ήταν, επίσης, μεγάλος αριθ-
μός διακεκριμένων ομογενών, καθώς και Βρετανοί 
επίσημοι. 

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρίγκιπα Κάρολο 
για την πρόσκληση, ώστε να τιμηθεί η κυπριακή 
διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και για να επανα-
βεβαιωθούν οι ιστορικές σχέσεις που συνδέουν τις 
δύο χώρες και τους λαούς τους. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε το όραμα, την 
ηγετική ικανότητα και το σημαντικό ανθρωπιστικό 
έργο που επιτελεί ο Πρίγκιπας Κάρολος τα τελευταία 
50 χρόνια. 

«Αυτοί οι δεσμοί γιορτάστηκαν επίσης πέρσι με 
την ευκαιρία των 100 χρόνων από το τέλος του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου 
16 χιλιάδες Κύπριοι πολέμησαν δίπλα από τους 
Βρετανούς συμπολεμιστές τους. Αυτό επαναλή-
φθηκε και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όταν πέραν 
των 30 χιλιάδων Κυπρίων κάθε εθνικής καταγωγής, 
μεταξύ των οποίων και ο πρώην Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και μέντορας μου Γλαύκος Κληρίδης, συμ-
μετείχαν στον αγώνα κατά του φασισμού και προ-
ασπίστηκαν τις κοινές μας αξίες για τη δημοκρατία 

και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. 
Η ιστορία και η πορεία ήταν μια συνεχής εξέλιξη 

που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τις πολλαπλές 
συνέργειες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Το ίδιο πνεύμα καθοδηγεί και τη συνεργασία μας 
εντός της Κοινοπολιτείας, ενός Οργανισμού που 
ακμάζει λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη του, παρά 

τη διαφορετικότητα τους, μοιράζονται τις ίδιες αξίες 
και φιλοδοξίες». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ανα-
γνωρίζουμε την αφοσίωση της Βασίλισσας, αλλά 
και το όραμα και την ικανότητα να ηγείται της Κοινο-
πολιτείας για περισσότερο από επτά δεκαετίες, εκ-
φράζοντας την πεποίθηση ότι και ο Πρίγκιπας Κά-
ρολος ως ο επόμενος ηγέτης θα έχει εξίσου 
πετυχημένη ηγεσία. 

Επεσήμανε ακόμη ότι «Περισσότεροι από 300 χι-
λιάδες Κύπριοι και από τις δύο κοινότητες διαμένουν 
μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί τη με-
γαλύτερη κυπριακή διασπορά, ενώ είναι ένας από 
τους πιο δημοφιλείς ακαδημαϊκούς προορισμούς 

για χιλιάδες Κύπριους φοιτητές». 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε επίσης 

ότι πέραν των 60 χιλιάδων Βρετανών διαμένουν μό-
νιμα στην Κύπρο, σημειώνοντας τη σημαντική τους 
συμβολή στην πολυπολιτισμικότητα στη χώρα μας, 
ενώ υπογράμμισε ότι  πέραν του ενός εκατομμυρίου 
Βρετανοί τουρίστες επισκέπτονται την Κύπρο κάθε 

χρόνο». 
Και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να εξάρω την ειλι-

κρινή αφοσίωση του Ύπατου Αρμοστή κ. Ευριπίδη 
Ευρυβιάδη και τις συνεχείς προσπάθειες του για 
περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων.»  

Σε ό,τι αφορά τα εκθέματα έκανε λόγο για μια συλ-
λογή αυθεντικών χαρτών από τον Λόρδο Kitchener – 
τον πρώτο σύγχρονο χαρτογράφο της Κύπρου, μια 
συλλογή αρχαιολογικών αντικειμένων από τις βρε-
τανικές ανασκαφές σε τάφους της Έγκωμης, μερικά 
από τα οποία εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο και 
ορισμένα στο Μουσείο της Λευκωσίας, καθώς και 
παραστάσεις από την επιστημονική και ερευνητική 
συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

του Imperial College London. 
Τα πιο πάνω παρέχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία 

του ιστορικού βάθους και της δυναμικής σύγχρονης 
σχέσης μεταξύ των χωρών μας. Στο σημείο αυτό 
επιτρέψτε μου να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτί-
μηση για τη διατήρηση και την επίδειξη, όλα αυτά τα 
χρόνια, της πολύτιμης κυπριακής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στο Βρετανικό Μουσείο. Εύχομαι πραγμα-
τικά κάποια μέρα να μπορέσουμε να τα εκθέσουμε 
και εμείς σε μια επανενωμένη Κύπρο». 

Από την πλευρά του ο Πρίγκιπας της Ουαλίας 
είπε ότι «αυτή είναι μια ευκαιρία να δείξουμε όλα 
όσα μας συνδέουν», προσθέτοντας πως η Κύπρος 
αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών. 

Επεσήμανε ακόμη ότι «σε αυτή τη χώρα αισθα-
νόμαστε έντονα την επίδραση της Κύπρου», ενώ 
αναφέρθηκε και στη συμβολή των Κυπρίων τόσο 
στον Α’ όσο και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 
από κοινού οι δύο χώρες υπερασπίστηκαν τις ίδιες 
αξίες. 

Ο Πρίγκιπας Κάρολος εξήρε επίσης τη συμβολή 
των Κυπρίων της διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο 
οι οποίοι, όπως είπε, έχουν διακριθεί μέσα από τη 
σκληρή δουλειά και την αποφασιστικότητα τους σε 
διάφορους τομείς. 

Πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη για την ηγετική του ικανότητα 
σε ό,τι αφορά τόσες παγκόσμιες προκλήσεις που 
παρουσιάζονται», εκφράζοντας «σεβασμό και θαυ-
μασμό» για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Τέλος, ο Πρίγκιπας Κάρολος εξέφρασε την ευ-
γνωμοσύνη της χώρας του προς τους Κύπριους 
που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον πο-
λιτισμό με τον οποίον εμπλούτισαν την πολυπολιτι-
σμικότητά της. 

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε μουσικό πρό-
γραμμα από τη συμφωνική ορχήστρα της Οξφόρδης 
υπό τη διεύθυνση του Μάριου Παπαδόπουλου, ενώ 
στον χώρο της εκδήλωσης εκτίθεντο αρχαία αντικεί-
μενα της Κύπρου, παλιοί αυθεντικοί χάρτες και άλλα 
αρχαία κειμήλια.

«Μακρόχρονη φιλία και διαχρονικοί δεσμοί»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΕΣΤΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΟ ΗΒ

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 διαπραγμα-
τεύσεις, 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 ίδι-
αίτερα κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του νησιού μας. 

Στόχος είναι να στηριχθούν οι Κύπριοι ηγέτες στις προσπά-
θειές τους για λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δι-
κοινοτικής 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»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-

δης, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Άντρη Ανα-
στασιάδη, είχε χθες το πρωί συνάντηση με τον Αρ-
χιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
Γρηγόριο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στο Λον-
δίνο. 

Κατά τη συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος 
παρασημοφόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
με τον Σταυρό του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
την κα Αναστασιάδη με τον Σταυρό της Τριακονταε-
τίας του Αρχιεπισκόπου.  

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας στο Λονδίνο ολοκληρώθηκε με συνάντηση 
με τη βασίλισσα Ελισάβετ χθες, νωρίς το απόγευμα. 

Αναλυτικά ρεπορτάζ, τόσο για την επίσκεψη στον 
Αρχιεπίσκοπο, όσο και για τη συνάντηση με τη Βα-
σίλισσα Ελισάβετ θα έχουμε στην επόμενη έκδοση 
της «Παροικιακής».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΘΕΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΤΔ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Συνάντηση με Βασίλισσα Ελισάβετ 
και Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο 

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
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Όλα στον αέρα και για τις εισαγωγές 
κυπριακών προϊόντων στο ΗΒ

ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σ
τον αέρα παραμένει το θέμα των 
εξαγωγών των κυπριακών προ-
ϊόντων και των κοινοτικών εμπο-

ρικών σημάτων στη Βρετανία, ενόψει 
πιθανής άτακτης εξόδου της Βρετανίας 
από την ΕΕ.   

Σύμφωνα με υψηλά ιστάμενο αξιω-
ματούχο της ΕΕ που είχε στην Κύπρο 
ενημερωτικές συναντήσεις για το Brexit, 
την ώρα που η πιθανότητα άτακτου 
Brexit παραμένει σημαντική, τα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί δεν 
αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές ή 
τη μετατροπή των κοινοτικών εμπορι-
κών σημάτων σε βρετανικά, κάτι που 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Βρετανίας. 

Το θέμα είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την Κύπρο, που έχει σημαντικές εμπο-
ρικές συναλλαγές με τη Βρετανία, ενώ 
το θέμα των εμπορικών σημάτων βρέ-
θηκε πρόσφατα στην επικαιρότητα 
λόγω της απώλειας για την Κυπριακή 
Δημοκρατία του βρετανικού εμπορικού 
σήματος για το χαλλούμι στα βρετανικά 
δικαστήρια. Το κοινοτικό εμπορικό σήμα 
για το χαλλούμι εξακολουθεί να ισχύει 
στη Βρετανία, ωστόσο, μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει καμιά διευθέτηση για το 
κατά πόσο θα μετατραπεί σε βρετανικό 
μετά το Brexit. 

Την ίδια ώρα οι αξιωματούχοι θεω-
ρούν επίσης σημαντική την πιθανότητα 

επικύρωσης της συνθήκης για αποχώ-
ρηση της Βρετανίας, η οποία προβλέπει 
μεταβατική περίοδο 21 μηνών, κατά την 
οποία τα θέματα αυτά διευθετούνται. 

Όσον αφορά την παράταση του Brexit 
μετά τις 29 Μαρτίου, που κερδίζει ολο-

ένα και περισσότερο έδαφος τις τελευ-
ταίες ημέρες, ο αξιωματούχος της ΕΕ 
διευκρίνισε ότι οι ηγέτες των 27 είναι 
ανοικτοί σε μια τέτοια παράταση, φτάνει 
να ξέρουν γιατί γίνεται και να μην συ-
γκρούεται με θεσμικές διαδικασίες όπως 
οι Ευρωεκλογές του Μαΐου. Διευκρίνισε 
επίσης ότι αν παραταθεί το Brexit η Βρε-
τανία θα πρέπει να συμμετάσχει και στις 
Ευρωεκλογές. 

Ανέφεραν επίσης ότι μετά την απο-
χώρηση οι διαπραγματεύσεις για θέ-
ματα εμπορικών συναλλαγών δεν θα 
μπορούν να γίνονται ξεχωριστά ανά-
μεσα στη Βρετανία και τα κράτη-μέλη, 
αλλά από το σύνολο της κρατών-μελών 

και τη Βρετανία.  
Οι αεροπορικές πτήσεις, η μη απαί-

τηση βίζας από Βρετανούς που επισκέ-
πτονται την ΕΕ, ο συντονισμός σε θέ-
ματα κοινωνικής πρόνοιας, η προστασία 
των φοιτητών του Erasmus και μέτρα 
που αφορούν χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες, είναι ανάμεσα στα 19 μέτρα 
έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί 
από την ΕΕ, σε περίπτωση Brexit χωρίς 
συμφωνία. Τα μέτρα αυτά φαίνεται ότι 
διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό τον 
τουρισμό κάτι που αφορά ένα ακόμα 
μεγάλο μέρος των συναλλαγών της Κύ-
πρου με το HB. 

Παράλληλα οι εθνικές αρχές των κρα-
τών – μελών λαμβάνουν μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν τη διαμονή των Βρετα-
νών πολιτών στον έδαφός τους. Όπως 
ανέφερε ο αρμόδιος αξιωματούχος, για 
το θέμα των βρετανικών βάσεων ο στό-
χος είναι να μην αλλάξει το σημερινό 
καθεστώς, που βασίζεται στη συνθήκη 
εγκαθίδρυσης του 1960 και το Πρωτό-
κολλο 3 της Συνθήκης Ένταξης του 
2003. Σημείωσε παράλληλα ότι η εμπει-
ρία από τις διαπραγματεύσεις για το 
Brexit και η σχετική επαφή με τα κράτη 
μέλη για το θέμα, έχει καταδείξει ότι η 
έλλειψη σωστής επικοινωνίας δεν επι-
τρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
να γνωρίζουν τα οφέλη της ΕΕ, παρά 
μόνο όταν τα χάσουν.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

«Εμπόλεμες ζώνες» στις βρετανικές πόλεις  
Τα μαχαιρώματα στους δρόμους με θύματα νεαρά 

άτομα απασχολούν έντονα το βρετανικό Τύπο. 
Δυο έφηβοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρια 

στη Μεγάλη Βρετανία το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαρ-
τίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που 
σκοτώθηκαν σε μαχαιρώματα φέτος τουλάχιστον σε 
24 και μετατρέποντας τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία 
σε επίκεντρο εθνικής ανησυχίας. 

«Ζώνες πολέμου στους δρόμους μας», ο πρωτο-
σέλιδος τίτλος στη Daily Express (05/03) δίπλα σε 
μια φωτογραφία του Πίτερ Τσέσνεϊ που τον παρη-
γορεί κάποιος φίλος του στο σημείο όπου η 17χρονη 
κόρη του Τζόντι μαχαιρώθηκε στο Ρόμφορντ την 
περασμένη εβδομάδα. 

H Daily Mirror και η Daily Mail κυκλοφόρησαν 
δημοσιεύοντας στην πρώτη τους σελίδα τις φωτο-
γραφίες των νέων που έχασαν άδικα τη ζωή τους 
φέτος σε επιθέσεις με μαχαίρια. 

Πηχυαίος τίτλος και στις δύο εφημερίδες: «Πόσα 
ακόμη θύματα θα θρηνήσουμε;». 

«Δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφοροι και να 
βλέπουμε οικογένειες να θρηνούν που έχασαν τα 
παιδιά τους», σημειώνει άρθρο γνώμης στη Mirror. 

H εφημερίδα απαιτεί να ληφθούν μέτρα από την 
κυβέρνηση όπως την αύξηση ττου αριθμού των 
αστυνομικών που περιπολούν στους δρόμους. 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Σατζίντ Τζαβίντ, δή-
λωσε ότι θα συναντηθεί με την ηγεσία της Αστυνο-
μίας μέσα στα επόμενα 24ωρα για να βρει τρόπους 
αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ απηύθυνε 
έκκληση να σταματήσει η «άσκοπη βία».  

Ο Guardian δημοσιεύει λεπτομέρειες που αφο-
ρούν ορισμένα από τα θύματα. Ο Χαρζάτ Ουμάρ, ο 
οποίος μαχαιρώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο 
Μπέρμιγχαμ, είχε έρθει στο ΗΒ επειδή πίστευε ότι 
ήταν μια πιο ασφαλής χώρα από τη γενέτειρα του 
το Πακιστάν. Ο πατέρας του Νεντίμ Μπίλγκιν, που 
σκοτώθηκε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, ανέφερε 
στην εφημερίδα ότι υιός του «είχε παρασυρθεί από 
τις κακές παρέες». 

Η Sun καλεί τον υπουργό Εσωτερικών να «ελέγξει 
την κατάσταση» δίνοντας τη δυνατότητα στους αστυ-
νομικούς να σταματούν πεζούς για σωματική έρευνα 
και επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές στους πα-
ραβάτες. Η Αστυνομία λέει ότι η αύξηση των εγκλη-
μάτων με μαχαίρια - σε μια χώρα όπου είναι δύσκολο 
να αποκτηθούν πυροβόλα όπλα - οφείλεται σε πολ-
λούς παράγοντες, όπως οι αντιπαλότητες μεταξύ 
των συμμοριών των ναρκωτικών, οι περικοπές στις 
υπηρεσίες υποστήριξης της νεολαίας και οι προ-
κλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

«Ο πόλεμος των μαχαιριών» καλά κρατεί …   
Η Daily Telegraph (06/03) μας ενημερώνει ότι 

υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της πρωθυ-
πουργού Τερέζα Μέι και του υπουργού των Εσωτε-
ρικών Σατζίντ Τζαβίντ αναφορικά με την αντιμετώ-
πιση των εγκλημάτων που είναι αποτέλεσμα των 
επιθέσεων με μαχαίρια. Την Τρίτη ο κ. Τζαβίντ ζήτησε 
από την κ. Μέι να συμφωνήσει με την αύξηση των 
κονδυλίων για την ασφάλεια και την προστασία των 
πολιτών ώστε το υπουργείο των Εσωτερικών να 
έχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος 
που έχει θορυβήσει τη βρετανική κοινή γνώμη.  

Στις προτάσεις του κ. Τζαβίντ περιλαμβάνονται η 
αύξηση των δαπανών για την ενίσχυση της αστυ-
νομίας  και η αύξηση του αριθμού των αστυνομικών 
που περιπολούν στους δρόμους.    

Αντιδράσεις μετά το ευρωπαϊκό 
κάλεσμα του Μακρόν   

Σε άρθρο με τίτλο "Merci Macron" η λαϊκή εφη-
μερίδα The Sun (06/03) που έχει ταχθεί υπέρ της 
εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ «ευχαριστεί» τον 
πρόεδρο της Γαλλίας για την ανοικτή επιστολή του 
προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο Μακρόν προτεί-
νει έναν «οδικό χάρτη» για την ευρωπαϊκή αναγέν-
νηση. «Από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  
και μέχρι σήμερα η Ευρώπη ποτέ δεν ήταν τόσο 
απαραίτητη στον κόσμο, αλλά και ποτέ άλλοτε δεν 
κινδύνεψε όσο κινδυνεύει τώρα», υπογραμμίζει στην 
επιστολή του ο γάλλος πρόεδρος.  

Στην επιστολή του ο Μακρόν 
αναφέρεται και  στο χάος του 
Brexit το οποίο χαρακτήρισε 
αφύπνιση για όλους του Ευρω-
παίους. 

«Εξόχως ματαιόδοξη», είναι κατά την εκτίμηση 
της Sun η έκκληση του γάλλου πρόεδρου. «Ο Μα-
κρόν προτείνοντας την αύξηση του ελέγχου που 
ασκούν στα κράτη μέλη οι Βρυξέλλες ενίσχυσε ακού-
σια τα επιχειρήματα αυτών που θέλουν την αποχώ-
ρηση της χώρας από την ΕΕ», γράφει η Sun.  

«Ορισμένοι Leavers που μπορεί να αμφιταλα-
ντευόντουσαν, τώρα πλέον δεν θα πρέπει να έχουν 
αμφιβολίες», τονίζει η εφημερίδα. 

Ο βουλευτής του Εργατικού κόμματος Τζιμ Φί-
τζπατρικ γράφει στον ιστότοπο της εφημερίδας Huff-
post UK ότι ενώ στο δημοψήφισμα του 2016 είχε 
στηρίξει την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ τώρα 
έχει αλλάξει γνώμη και είναι έτοιμος να ψηφίσει μια 
συμφωνία Brexit που θα φέρει προς ψήφιση στο 
κοινοβούλιο η Τερέζα Μέι. 

Ο κ. Φίτζπατρικ εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η κ. Μέι έχει δεσμευθεί για την προ-
στασία των δικαιωμάτων των εργατών και για την 
παροχή επιπλέον κονδυλίων για την ανάπτυξη των 
υποβαθμισμένων αστικών κέντρων.

Ύ
ποπτα δέματα που βρέθηκαν στο 
αεροδρόμιο Χίθροου, στο αερο-
δρόμιο του Λονδίνου και στον σι-

δηροδρομικό σταθμό Γουότερλου, ήταν 
βόμβες, όπως επιβεβαίωσαν οι αστυνομι-
κές αρχές του Λονδίνου. 

Ειδικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας 
που εκκένωσε τις περιοχές, προληπτικά, 
εξετάζουν τους μηχανισμούς που βρέθηκαν 
σε φακέλους μεγέθους Α4 και σύμφωνα 
με πληροφορίες πρόκειται για μικρούς αυ-
τοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ένα 
από τα πακέτα ανεφλέγη όταν ανοίχτηκε 
από υπάλληλο του αεροδρομίου Χίθροου, 
χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. 

Η Σκότλαντ Γιάρντ δεν αποκλείει την 
ύπαρξη και άλλων τέτοιων μηχανισμών και 
εξέδωσε ειδοποίηση στους μεταφορικούς 
σταθμούς σε όλο το Λονδίνο να βρίσκονται 
σε εγρήγορση και να αναφέρουν την 
ύπαρξη ύποπτων πακέτων στις αστυνομι-
κές αρχές, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες 
ενδείξεις προκαλούν ανάφλεξη και αρχικά 

μικρή φωτιά όταν ανοίγονται.  
Ιρλανδικά γραμματόσημα 

έφεραν τα δέματα  
Οι μικροί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανι-

σμοί που εστάλησαν μέσα σε φακέλους 
Α4 έφεραν ιρλανδικά γραμματόσημα και η 
αστυνομία της Ιρλανδίας συνδράμει στις 
έρευνες των αξιωματικών της αντιτρομο-
κρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας, ανέ-
φερε το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο 
Sky News. 

«Τουλάχιστον δύο από τα πακέτα έφε-
ραν ιρλανδικά γραμματόσημα» μετέδωσε 
το Sky News. «Η ιρλανδική αστυνομία συν-
δράμει στις έρευνες». Η αστυνομία του 
Λονδίνου αρνήθηκε να σχολιάσει το δημο-
σίευμα. Νωρίτερα, σε ανακοίνωση της η 
Αντιτρομοκρατική Διοίκηση της Μητροπο-
λιτικής Αστυνομίας ανέφερε ότι «αντιμετω-
πίζει τα περιστατικά ως μια σειρά επιθέ-
σεων και αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια 
αναφορικά με τα κίνητρα».

ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ΕΦΕΡΑΝ ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Αναστάτωση και προβληματισμός 
για τα μυστηριώδη δέματα
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ειδήσεις σε 2’

Η Κυπριακή Δημοκρατία με 
επιστολή του Μονίμου Αντι-
προσώπου της Δημοκρατίας 
στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβη 
Κορνήλιου Κορνηλίου, προς 
τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο 
Γκουτέρες, καταγγέλλει τις συ-
νεχιζόμενες παράνομες ενέρ-
γειες εξερεύνησης υδρογοναν-
θράκων που διεξάγει η 
Τουρκία στην Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη και την υφα-
λοκρηπίδα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Η επιστολή κυκλο- 
φόρησε την Τρίτη ως επίσημο 
έγγραφο της Γενικής Συνέλευ-
σης και του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και συ-
νοδεύεται από χάρτη στον 
οποίο καταγράφονται τα τεμά-
χια της κυπριακής ΑΟΖ. 

Στην επιστολή του ο κ. Κορ-
νηλίου αναφέρει ότι στις 26 Ια-
νουαρίου, το ερευνητικό κρα-
τικό σκάφος “Barbaros” και 
υποστηρικτικά σκάφη, συνο-
δευόμενα από τουρκικά πολε-
μικά πλοία, ξεκίνησαν σεισμι-
κές έρευνες στη νότια περιοχή 
της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Για δεύτερη μέρα ο Τούρκος 
Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρ-
κία έχει Αιγαίο, Μεσόγειο, 
Μαύρη Θάλασσα αλλά καμιά 
περιοχή που να ονομάζεται 
Κουρδιστάν, καλώντας τους 
βουλευτές του φιλοκουρδικού 
κόμματος HDP που αγαπούν 
το Κουρδιστάν να πάνε να ζή-
σουν στο βόρειο Ιράκ. 

Σε ομιλία του σε προεκλο-
γική συγκέντρωση στο Μπάρ-
τιν της Τουρκίας ο Τούρκος 
Πρόεδρος είπε “Ανατολική 
Ανατολία έχουμε, νοτιοανατο-
λική Ανατολία έχουμε, Μαύρη 
Θάλασσα έχουμε, Μεσόγειο 
έχουμε, κεντρική Ανατολία 
έχουμε, Αιγαίο έχουμε, θά-
λασσα του Μαρμαρά έχουμε. 

Αλλά περιοχή που να λέγε-
ται Κουρδιστάν δεν έχουμε”. 
“Αν εσύ αγαπάς τόσο πολύ το 
Κουρδιστάν, υπάρχει Κουρδι-
στάν στο βόρειο Ιράκ. Άντε πη-
γαίνετε όλοι μαζί εκεί. Άντε, εκεί 
πηγαίνετε.»

«Αιγαίο, Μεσόγειο, 
Μαύρη Θάλασσα 

έχουμε...»

«Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο οι στοχευμένες 
και παραπλανητικές διαρροές» για καλλιέργεια φόβου

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Έχει πλέον γίνει επαναλαμβανόμενο φαινόμενο γι’ αυτό 
και δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσω-
πος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με αφορμή τα 
όσα ακολούθησαν της πρόσφατης Συνεδρίας του Εθνικού 
Συμβουλίου, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ενημέρωσε τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων, για τα όσα λεχθηκαν στη συνά-
ντηση που είχε με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. 

«Όποτε γίνεται συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου καλ-
λιεργείται ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας στην κοινωνία 
σχετικά με τις διεργασίες γύρω από τις προσπάθειες επα-
νέναρξης των διαπραγματεύσεων. Αυτό γίνεται μέσα από 
στοχευμένες, παραπλανητικές διαρροές και ανάλογες δη-
λώσεις. 

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει ενόψει του παρατε-
ταμένου αδιεξόδου είναι η παγίωση της ντε φάκτο διχοτό-
μησης και όχι οι διεργασίες για επανέναρξη των διαπρα-
γματεύσεων. 

Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί η διχοτόμηση είναι να 
επιτευχθεί ρήξη του αδιεξόδου και να συνεχιστούν οι δια-
πραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση 
του Πλαισίου Γκουτιέρες. Η επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων μπορεί να επιτευχθεί με τη συμφωνία στους 
όρους αναφοράς. Αυτό είναι το ζητούμενο και σ’ αυτό θα 
πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι. Και πρωτίστως ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διαχειρίζεται το Κυ-
πριακό», κατέληξε ο κ. Στεφάνου.

Δέσμευση βρετανικής κυβέρνησης προς Τ. Βίλιερς για Κυπριακό
Τη δέσμευση ότι η βρετανική κυβέρνηση 

θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπά-
θειες για μια λύση του Κυπριακού διατύ-
πωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μαρκ 
Φιλντ απαντώντας σε σχετική ερώτηση της 
βουλευτού του Συντηρτικού Κόμματος Τε-
ρέζα Βίλιερς. 

Η φιλοκύπρια βουλευτής της περιφέρειας 
Chipping Barnet στο βόρειο Λονδίνο προ-
έτρεψε την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια κοι-
νοβουλευτικής συζήτησης για τη βρετανική 
εξωτερική πολιτική «να χρησιμοποιήσει την 
ήπια δύναμη και το διπλωματικό δίκτυό της 
για να υποστηρίξει με ενθουσιασμό τις προ-

σπάθειες των Κυπρίων να καταλήξουν σε 
μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων για μία 
ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο». 

Ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι 
η κυβέρνηση προτίθεται όντως να το πράξει 
αυτό. «Νομίζω ότι τα μέλη της διασποράς 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο Τουρκοκύπριοι 
όσο και Ελληνοκύπριοι, αναγνωρίζουν ότι 
είναι σημαντικό να αφήσουμε πίσω μας 45 
χρόνια μεγάλων δυσκολιών. Νομίζω ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει έναν σημαντικό ρόλο 
να παίξει στο να βοηθήσει να έρθουν κοντά 
αυτές οι πλευρές», συμπλήρωσε ο κ. Φιλντ. 

Μιλώντας αργότερα η κα Βίλιερς υπεν-

θύμισε ότι αγωνίζεται επί 20 χρόνια για τον 
τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου και 
ότι θα συνεχίσει να ζητά δικαιοσύνη για την 
Κύπρο και να πιέζει τη βρετανική κυβέρνηση 
να χρησιμοποιεί το διπλωματικό της βάρος 
για να υποστηρίξει τις προσπάθειες προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

«Θα εργάζομαι άοκνα για αυτό το αποτέ-
λεσμα, για το καλό της Κύπρου και για να 
στηρίζω τη βρετανοκυπριακή κοινότητα που 
ζει στην περιφέρειά μου, τα μέλη της οποίας 
είναι τόσο παθιασμένα για το τερματισμό 
της διαίρεσης στο νησί τους», πρόσθεσε η 
Τερέζα Βίλιερς.

Η Κύπρος καταγγέλλει 
στον ΓΓ ΟΗΕ τις παράνομες 

έρευνες Τουρκίας 
στην ΑΟΖ

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ BREXIT

Δεν ενδιαφέρεται για ρόλο εγγυητή το Λονδίνο, είπε η Μέι
Σε ενημέρωση για όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια επανέναρξης 

των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς 
την Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι κατά τη συνάντησή τους στην Ντάουνινγκ Στριτ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις 
επισκέψεις της ειδικής απεσταλμένης Τζέιν Χολ Λουτ σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες 
και σημείωσε ότι αναμένεται η νέα επίσκεψή της στην 
Άγκυρα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξέφρασε προς την 
κα Μέι την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για 
άμεση επανέναρξη των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι ούτε 
το Brexit ούτε οι ευρωεκλογές πρέπει να θεωρούνται τρο-
χοπέδη ή λόγος για καθυστέρηση. Παράλληλα, διατύπωσε 
προς τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό τη θέση ότι οι νέες συ-
νομιλίες πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που διακόπηκε η 
διαπραγματευτική διαδικασία. 

Η κα Μέι φέρεται να εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει 
να πάει χαμένη η μέχρι τώρα διαδικασία. Η Πρωθυπουργός 
του Ηνωμένου Βασιλείου είπε επίσης ότι η θέση της κυ-
βέρνησής της ως προς τις εγγυήσεις δεν αλλάζει, ότι δηλαδή 
η Βρετανία δεν επιθυμεί να διατηρήσει το ρόλο της εγγυή-
τριας δύναμης στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Αυτή την επαναβεβαίωση της βρετα-
νικής θέσης επισήμανε και ο ίδιος ο Πρόεδρος στις δηλώσεις του έξω από την Ντάουνινγκ 
Στριτ μετά από το πέρας της συνάντησης διάρκειας περίπου μισής ώρας. 

Η κα Μέι από την πλευρά της προχώρησε σε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα στο 
Brexit, με τις πηγές του ΚΥΠΕ να επισημαίνουν ότι διαπιστώθηκε εκατέρωθεν αισιοδοξία 
πως θα βρεθεί τρόπος για ένα Brexit με συμφωνία ακόμα και μέχρι το προσεχές Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο της 21ης Μαρτίου. 

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωναν την κοινή θέση και πεποίθηση πως όποια και αν είναι η 
κατάληξη του Brexit θα βρεθούν τρόποι για να διατηρηθεί η 
δυνατή διμερής σχέση σε όλα τα επίπεδα. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε μετά από την ολο-
κλήρωση της συνάντησης: «Είχαμε μια παρά πολύ δημι-
ουργική συζήτηση που επικεντρώθηκε στα θέματα που αφο-
ρούν το Κυπριακό, τις διμερείς σχέσεις και βεβαίως το Brexit, 
κάτι που απασχολεί το σύνολο των Ευρωπαίων και βεβαίως 
και τις διμερείς μας σχέσεις ή τις μελλοντικές μας σχέσεις 
αν παρ’ ελπίδα θα πραγματοποιηθεί μια έξοδος χωρίς συμ-
φωνία. Ελπίζω ότι μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στις 21 του μήνα θα ευρεθούν τρόποι ώστε να αντιμετωπι-
στεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η ομαλή έξοδος της Βρε-
τανίας». 

Σημείωσε περαιτέρω ότι η κ. Μέι «όσον αφορά το Κυ-
πριακό, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Βρετανίας, ότι δη-

λαδή επιθυμεί λύση, η οποία θα βασίζεται στα ψηφίσματα των ΗΕ, στις αρχές και αξίες 
τόσο του Χάρτη όσον βεβαίως και της ΕΕ. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι επανέλαβε τη 
θέση ότι η Βρετανία δεν θα επιθυμούσε να συνεχίσει το ρόλο της ως εγγυήτρια δύναμη».
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Προσπάθεια για συνθήκες που θα καταστήσουν 
αποδεκτή τη λύση στη βάση αρχών 

Ο Πρόεδρος να αναλάβει πρωτοβουλίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για 

επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, είπε 
σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού, προ-
σθέτοντας πως όσο παρέρχεται ο χρόνος, εδραιώνονται τα τετελε-
σμένα της κατοχής και οδηγούμαστε προς την οριστική διχοτόμηση. 

Σε δηλώσεις ύστερα από περιοδεία στη Λάρνακα ο κ. Κυπριανού 
αναφέρθηκε στην ομιλία που έκανε στο Λονδίνο ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και εξέφρασε «τη λύπη και την απογοήτευση» του γιατί 
όπως εξήγησε «είναι προφανές ότι ο κ. Αναστασιάδης δεν συνειδη-
τοποιεί πού οδηγούνται τα πράγματα» ξεκαθαρίζοντας ότι με αυτό, 

δεν υπαινίσσεται «σε καμία περίπτωση πως θα πρέπει να προβεί 
στις οποιεσδήποτε υποχωρήσεις για να υπάρξει πρόοδος στο Κυ-
πριακό». 

Πρόσθεσε ότι «εκείνο που αναμένουμε εμείς από τον κ. Αναστα-
σιάδη είναι στη βάση εκείνων που έχει θέσει κάτω ο ΓΓ του ΟΗΕ, 
που κατά την άποψη μας είναι πολύ ξεκάθαρα, δεν πρέπει να μας 
προκαλούν καμιά ανησυχία, στη βάση της διαδικασίας που προτείνει 
ο κ. Γκουτιέρες, να εργαστεί για την επανέναρξη ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων». 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, συνέχισε «πρέπει να καταλάβει ότι 

όσο παρέρχεται ο χρόνος τόσο εδραιώνονται τα τετελεσμένα της κα-
τοχής και ολοένα και περισσότερο οδηγούμαστε προς την κατεύθυνση 
της οριστικής διχοτόμησης. Ο κ. Αναστασιάδης θα μείνει στην ιστορία 
ως ο Πρόεδρος της διχοτόμησης, αυτό πρέπει να το καταλάβει και 
να αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις». Ο Αντρος Κυπριανού επανέλαβε πως «τα όσα είπε ο ΓΓ του 
ΟΗΕ στο Κράνς Μοντάνα μας θωρακίζουν. Δεν χρειάζεται να ανα-
λωνόμαστε σε αχρείαστες δημόσιες αντιπαραθέσεις με τον οποι-
ονδήποτε, από τη στιγμή που αυτά που είπε ο ΓΓ είναι ικανοποιητικά 
για τη δική μας πλευρά». 

Τ
ο Κυπριακό, το Brexit και δι-
μερή θέματα συζητήθηκαν 
κατά τη συνάντηση που εί-

χαν το πρωί στο Foreign Office ο 
ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης με 
τον Βρετανό ομόλογό του Τζέρεμι 
Χαντ. 

Στο Κυπριακό ο κ. Χριστοδου-
λίδης ζήτησε από τον ομόλογό 
του να επαναβεβαιώσει τη βρε-
τανική θέση στο κεφάλαιο της 
Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, 
όπως δημόσια είχε εκφραστεί 
από τον τέως υπουργό Εξωτερι-
κών της Βρετανίας Φίλιπ Χάμοντ, 
βάσει της οποίας το Λονδίνο δεν 
διεκδικεί ρόλο εγγυήτριας δύνα-
μης μέσα στο πλαίσιο λύσης του 
Κυπριακού και ότι είναι διατεθει-
μένο να αποδεχθεί ό,τι συμφω-
νήσουν οι πλευρές. 

Παράλληλα ο Κύπριος υπουρ-
γός Εξωτερικών ζήτησε δημόσια 
τοποθέτηση από τη βρετανική κυ-
βέρνηση που να ξεκαθαρίζει ότι 
το Brexit δεν επηρεάζει και δεν 
αποτελεί τροχοπέδη για άμεση 
επανέναρξη των συνομιλιών για 
λύση του Κυπριακού, όπως φαί-
νεται να ισχυρίζεται η Τουρκία. 

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγμα-
τεύσεις, τονίστηκε από κυπριακής 
πλευράς ότι είναι ανάγκη να συ-
νεχιστούν από εκεί που σταμάτη-
σαν στο Κραν Μοντανά. 

Ο κ. Χριστοδουλίδης φέρεται 

επίσης να μετέφερε στον ομόλογό 
του την ανάγκη να αξιοποιηθεί το 
κεκτημένο της τελευταίας διαπρα-
γματευτικής διαδικασίας. 

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν το 
θέμα των εγγυήσεων και της 
ασφάλειας, με τον κ. Χριστοδου-
λίδη να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί 
να υπάρχουν τα όποια επεμβα-
τικά δικαιώματα τρίτων χωρών, 
ούτε μόνιμη παρουσία ξένων 
στρατευμάτων στην Κύπρο. 

Τέθηκε επίσης το ζήτημα της ει-
ρηνευτικής δύναμης στο οποίο η 
Βρετανία διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο ως συντάκτρια των σχετικών 
ψηφισμάτων. 

Στο Brexit υπήρξε ενημέρωση 
από τον κ. Χαντ για τα επόμενα 
βήματα της βρετανικής κυβέρνη-
σης στο εσωτερικό της χώρας. 

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι 
που θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν στη έγκριση μιας συμφω-
νίας του Brexit μεταξύ με Λονδί-
νου-Βρυξελλών από το βρετανικό 
κοινοβούλιο και στην αποφυγή 
του ‘no deal’. 

Συμφωνήθηκε ακόμη όπως αρ-
χίσει να εφαρμόζεται εντός 2019 
η συμφωνία του Γενάρη του 2014 
που προέβλεπε την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση των μη στρατιωτικών 
περιοχών εντός των βρετανικών 
βάσεων.

ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΪ - ΠΤΔ

Κυπριακό και Brexit συζήτησαν 
Χαντ και Χριστοδουλίδης

Σ
την αδιαλλαξία της Τουρκίας απέδωσε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη μέχρι 
στιγμής αδυναμία επίτευξης λύσης στο 

Κυπριακό, σε ομιλία του προς μέλη της πα-
ροικίας του Λονδίνου το βράδυ της Κυριακής. 

«Δυστυχώς, η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν 
επέτρεψε την επιτυχία εκείνης της λύσης που 
θα έδειχνε στους Ελληνοκύπριους ότι θα ήταν 
βιώσιμη, θα ήταν λειτουργική, θα μπορούσε 
να αντέξει στο χρόνο, θα μπορούσε να δια-
σφαλίσει την ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, 
μια χώρα που θα σεβό-
ταν τις αρχές και αξίες της 
ΕΕ. (...) Να έχουμε μια 
ασπίδα όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
αλλά και να μπορούμε να 
αξιώνουμε πως θέλουμε 
να ζήσουμε σαν κυ-
ρίαρχο, ανεξάρτητο και 
ιδιαίτερα σαν ένα ομαλό 
κράτος, χωρίς εγγυητές, 
χωρίς επεμβατικά δι-
καιώματα τρίτων και χω-
ρίς ξένα στρατεύματα», 
ανέφερε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης κατά τη 
διάρκεια δείπνου που 
διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

«Σε αυτή τη γραμμή είναι που πορεύομαι 
και πάνω στις ίδιες αρχές προσπαθώ με κάθε 
τρόπο να δω πώς είναι δυνατό να δημιουρ-
γηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέ-
ψουν στον κυπριακό ελληνισμό να κάνει απο-
δεκτή τη λύση που θα μπορούσε να προκύψει 
αν υπήρχε τουλάχιστον ο αλληλοσεβασμός 
που εμείς επιδεικνύουμε απέναντι στους συ-
μπατριώτες μας. Δεν το λέω για τους συμπα-
τριώτες μας την έλλειψη σεβασμού τόσο, όσο 
για εκείνους που θέλουν να ελέγχουν τους συ-
μπατριώτες μας, που δεν είναι άλλοι από την 
Τουρκία», τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 

Αναφερόμενος στην προσπάθεια επανέ-
ναρξης του διαλόγου μετά από το «ναυάγιο» 
του Κραν Μοντανά, σημείωσε ότι ο ίδιος, όπως 
και οι αρμόδιοι σε Ελλάδα, Βρετανία και ΕΕ 
έχουν συναντηθεί από τρεις φορές με την ει-
δική απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ.  

«Αναμένουμε να καθοριστεί τρίτη συνά-
ντηση από την Άγκυρα. Πολλά εξαρτώνται 
από το τι θα λεχθεί αλλά και από το τι θα δια-
λαμβάνουν οι όροι αναφοράς», είπε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στη συνέχεια 
εξήγησε τη σημασία των όρων αναφοράς. 

«Αν ακούτε κάποιες συζητήσεις που γίνονται 
στην Κύπρο, που θα ήταν αχρείαστες έαν 
ήμασταν λίγο προσεκτικότεροι, περί των πρα-
κτικών της 4ης του Ιούλη όπου αποσαφηνί-
στηκε αυτό το οποίο και παρουσιάστηκε ως 

το περίγραμμα που κατέθεσε στις 30 Ιουνίου 
ο ΓΓ, δεν είναι τυχαίο που γίνεται αυτή η συζή-
τηση. Είναι γιατί η κα Λουτ θα συμπεριλάβει 
μέρος εκείνων των παραμέτρων. 

«Και άλλο είναι η παράμετρος που έλεγε 
ότι πρέπει να καταργηθεί το αναχρονιστικό 
σύστημα των εγγυήσεων και το επεμβατικό 
δικαίωμα και άλλο είναι να αναφέρεται στο έγ-
γραφο που ετοίμασε ο κ. Άιντε ότι καταργείται 
το δικαίωμα της επέμβασης ως εάν να θέλει 
να αφήσει να εννοηθεί -και σαφώς συμπεραί-
νεται εκ του κειμένου- ότι παραμένουν οι εγ-
γυήσεις αλλά δεν έχουν δικαίωμα επέμβασης. 
Όπως και το άλλο: ο ΓΓ μίλησε για ‘rapid re-
duction’, για δραστική μείωση των στρατευ-
μάτων από την πρώτη μέρα για να φτάσουμε 
σύντομα στους αριθμούς που πρόβλεπαν οι 
συνθήκες του ‘60 και να αποφασιστεί εάν θα 
παραμείνουν για πόσο με ρήτρα τερματισμού 
ή αναθεώρησης και άλλο είναι να γράφει ότι 
τα θέματα του στρατού θα εξεταστούν σε επί-
πεδο πρωθυπουργών των εγγυητριών δυνά-

μεων». 
Προσθέτοντας ότι είναι και πολλά άλλα που 

δυστυχώς έχουν διαστρεβλωθεί, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε ότι ευτυχώς κάποιοι μερί-
μνησαν και κράτησαν λεπτομερή πρακτικά 
της πρωινής συνάντησης της 4ης Ιουλίου που 
αντικρούουν το «απαράδεκτο» έγγραφο που 
παρουσίασε ο κ. Άιντε. 

«Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, 
για να μπορέσουμε να ελπίσουμε σε έναν δη-
μιουργικό διάλογο, αυτό που απαιτείται είναι 

οι όροι αναφοράς όχι 
μόνο να καθορίσουν τα 
θέματα υπό συζήτηση 
αλλά και τι είναι αποδε-
κτό και τι απαράδεκτο. 
Και έχουμε συμφωνή-
σει με τον Τουρκοκύ-
πριο ηγέτη παλαιότερα 
και είναι μια αρχή που 
υιοθέτησε και ο ΓΓ ότι η 
ασφάλεια του ενός δεν 
μπορεί να αποτελεί 
απειλή για τον άλλον. 
Συνεπώς υπάρχουν οι 
βασικές αρχές που 
πρέπει αν όλοι θέλουν 
την ειρηνική λύση αλλά 

και το πιο σημαντικό την ειρηνική συμβίωση 
να σεβαστούμε», συνέχισε ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στις 
αξιώσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς περί 
πολιτικής ισότητας και αποτελεσματικής συμ-
μετοχής στα όργανα του κράτους. 

«Τι είναι η αξίωση που προβάλλει η τουρ-
κοκυκυπριακή κοινότητα; Ότι για όλες τις απο-
φάσεις θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τη δική 
της θετική ψήφο. Δηλαδή μια κοινότητα θα κα-
θορίζει τις αποφάσεις ή θα επιβάλλεται επί 
της άλλης. Εάν αυτό υπάρχει σε οποιοδήποτε 
άλλο σύνταγμα του κόσμου ανέφερα στον ΓΓ 
και στην κα Λουτ αλλά πολύ περισσότερο στον 
κ. Ακιντζί ότι θέλω να μου το υποδείξουν», 
σχολίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  

«Αν αναλογιστούμε και λυπούμαι που το 
λέω την εξάρτηση των Τουρκοκυπρίων από 
την Άγκυρα αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος δε 
θα είναι εκείνοι που αποφασίζουν αλλά οι ελέγ-
χοντες», συμπλήρωσε.
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Η Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Ελέγχου με επιστολή 
της προς τον Υπουργό Υγείας 
ζητά όπως της διαβιβαστεί η 
νέα και τελική γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα για το 
ασυμβίβαστο του Προέδρου 
του ΟΚΥπΥ Ντέιβιντ Νίκολσον 
με τις δραστηριότητες του 
ιδίου και της συζύγου του στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου 
του έργου που έχει επιτελέσει 
η Επιτροπή Ελέγχου για την 
ετοιμασία της σχετικής της έκ-
θεσης. 

Στην επιστολή προς τον 
Υπουργό Υγείας αναφέρθηκε 
σε δηλώσεις της η Αναπληρώ-
τρια Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η 
οποία ερωτηθείσα σχετικά με 
την έκθεση της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Ελέγχου 
προς την Ολομέλεια της Βου-
λής για το θέμα, ανέφερε ότι 
τα γεγονότα υπό το φως της 
νέας γνωμάτευσης του Γενι-
κού Εισαγγελέα έχουν ξεπε-
ράσει την έκθεση. 

Η κ. Χαραλαμπίδου υπεν-
θύμισε πως η Επιτροπή Ελέγ-
χου στην έκθεση της καλεί το 
Υπουργικό Συμβούλιο με σε-
βασμό στη γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα και σεβα-
σμό προς το κράτος δικαίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου ζή-
τησε τη νέα γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα 

για τον Νίκολσον

Ο Πρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Γεωργίας 
Άντρος Καυκαλιάς, δήλωσε 
την Τετάρτη ότι η Κυβέρνηση 
έστω και τώρα καλείται να πει 
τις αλήθειες για το χαλλούμι 
και να σταματήσει να κρύβει 
γεγονότα και πραγματικότητες 
και πολύ περισσότερο να 
ενεργήσει προς την κατεύ-
θυνση απεγκλωβισμού του 
φακέλου. Σχολιάζοντας τις 
πρόσφατες δηλώσεις αρμο-
δίων της Ε.Επ. ότι η διαδικα-
σία βρίσκεται στη φάση της 
εξέτασης των ενστάσεων στη 
βάση της κατανόησης που 
επετεύχθη το 2015, ο Πρό-
εδρος της Επιτροπής Γεωρ-
γίας είπε πως έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με τη θέση 
της Κυβέρνησης ότι η εξέταση 
του φακέλου έχει ολοκληρωθεί 
θετικά από το 2016.

Kαυκαλιάς: Η Κυβέρνηση 
να πει την αλήθεια για το 

χαλλούμι

ΓΙΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ

«Γνώριζαν, διόριζαν, αποσιωπούσαν κι’ έχουν ευθύνη»
«Το Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για το Συνερ-

γατισμό, είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση. Χωρίς περι-
στροφές η Επιτροπή επιρρίπτει τις ευθύνες για την κατάρ-
ρευση του Συνεργατισμού στην Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– Συναγερμού», τονίζει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος 
Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. 

Είναι αυτή η κυβέρνηση, προσθέτει, που ανέλαβε το 
2013 να διαχειριστεί το Συνεργατισμό. Η ανακεφαλαιοποί-
ησή του για δύο φορές, το 2013 και το 2015, δείχνει ότι ο 
Συνεργατισμός κρίθηκε βιώσιμος και επομένως –όπως 
σημειώνει το Πόρισμα- «η τελική κατάρρευσή του δεν μπο-
ρεί να αναζητείται στα όσα συνέβησαν πριν το 2013». 

Το Πόρισμα αποδίδει στον Υπουργό Οικονομικών, ο 
οποίος ανέλαβε εκ μέρους της κυβέρνησης τη διαχείριση 
του Συνεργατισμού, βαρύτατες πολιτικές ευθύνες που «κατ’ 
αναλογία είναι παρόμοιες με τις ευθύνες του όποιου μεγα-
λομέτοχου ιδιωτικής εταιρείας, η οποία καταλήγει σε διά-
λυση λόγω κακοδιαχείρισης του ιδίου». 

Είναι η κυβέρνηση που διόρισε διευθυντές και συμβού-
λους στο Συνεργατισμό, είναι η κυβέρνηση που στο διά-
στημα μέχρι την κατάρρευση του Συνεργατισμού παρα-
πληροφορούσε την κοινωνία και τη Βουλή για την 
κατάσταση στο Συνεργατισμό. Είναι η κυβέρνηση που ξε-
πούλησε το Συνεργατισμό σε μια ιδιωτική τράπεζα στο 
πλαίσιο μιας κάκιστης συμφωνίας. 

Η πρώτη αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών στο 

Πόρισμα δεν είναι απλά απογοητευτική. Είναι έκφραση 
μιας πολιτικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη - Συναγερμού, η οποία ποτέ και για τίποτα δεν έδειξε 
ευθιξία να αναλάβει έστω και μια φορά ευθύνη για κάτι. Οι 
κυβερνώντες πάντοτε επιχειρούν να επιρρίψουν αλλού τις 
ευθύνες και εκεί που δεν το μπορούν προσπαθούν να 
αποποιηθούν ευθυνών με το συμψηφισμό και την ισοπέ-
δωση. 

Σημειώνουμε ότι το Πόρισμα αποδίδει και στον Πρόεδρο 
ευθύνες. Πρώτο, γιατί δεν απάλλαξε τον Υπουργό από τα 
καθήκοντά του και δεύτερο, γιατί ήταν ενήμερος κι όμως ο 
«Πρόεδρος αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις 
οι οποίες λάμβαναν χώραν την περίοδο αυτή», όπως ση-
μειώνει το Πόρισμα. Οι εκλογές και η επανεκλογή του, βλέ-
πετε, ήταν πιο σημαντικές για τον Πρόεδρο παρά η τύχη 
του Συνεργατισμού. 

Ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει να παραιτηθεί και αν 
όχι, ο Πρόεδρος οφείλει να τον παύσει. Η παραίτησή του 
βέβαια δεν εξιλεώνει την κυβέρνηση για ένα από τα μεγα-
λύτερα οικονομικά εγκλήματα που διενεργήθηκαν στον 
τόπο μας. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι συλλογικές και 
δεν μπορούν να παραγραφούν. 

Το Πόρισμα εγείρει πολλά ζητήματα που πρέπει να τύ-
χουν περαιτέρω διερεύνησης. Το Πόρισμα θα το μελετή-
σουμε ενδελεχώς και θα επανέλθουμε».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Κόλαφο για την κυβέρνηση Αναστασιάδη 
και τον ΔΗΣΥ αποτελεί το πολυαναμενό-
μενο πόρισμα της  Ερευνητικής Επιτροπής 
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού το 
οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τε-
τάρτη. Τεκμηριωμένα η Ερευνητική αναδει-
κνύει με στοιχεία τις ευθύνες της κυβέρνη-
σης η οποία δέχεται τα πυρά των 
αντιπολιτευομένων κομμάτων. Ωστόσο, η 
ίδια κρύφτηκε με πρόφαση την απουσία 
στο εξωτερικό του Προέδρου Αναστασιάδη, 
ενώ από τις δηλώσεις του υπουργού Οι-
κονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος κα-
τονομάζεται ως ο «μεγάλος υπεύθυνος» 
για την καταστροφική πορεία του Συνερ-
γατισμού, αλλά και από την πρώτη τοπο-
θέτηση του κυβερνώντος κόμματος του 
ΔΗΣΥ, φαίνεται πως οι κυβερνώντες δεν 
έχουν καμιά διάθεση να αναλάβουν τις πο-
λιτικές τους ευθύνες! 

Στο πόρισμα της η  Ερευνητική αναφέρει 
ότι «οι ευθύνες του Υπουργού Οικονομικών 
υπήρξαν βαρύτατες για την κατάρρευση 
του ΣΠΤ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κατ’ 
αναλογία παρόμοιες με τις ευθύνες του 
όποιου μεγαλομετόχου ιδιωτικής εταιρείας, 
η οποία καταλήγει σε διάλυση λόγω κακο-
διαχείρισης του ιδίου».  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Συνεργα-
τική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) και η κυ-
πριακή κυβέρνηση απέτυχαν σε τρεις βα-
σικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έναντι 
της ΕΕ (λόγω των όρων που τέθηκαν για 
την κρατική ενίσχυση). Πρόκειται για την 
καλή εταιρική διακυβέρνηση, τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
(ΜΕΧ) και την ορθή διαχείριση των λει-
τουργικών εξόδων του ΣΠΤ, με τις δύο τε-
λευταίες δεσμεύσεις να εξαρτώνται από τη 
δέσμευση για την καλή εταιρική διακυβέρ-
νηση. 

 Όπως αναφέρει η Ερευνητική, «δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επιδίωξη να 
οδηγηθεί ο ΣΠΤ σε υγιείς τραπεζικές πρα-
κτικές ήταν ένα δύσκολο, θα λέγαμε, γιγά-
ντιο εγχείρημα. Όσο όμως πιο δύσκολο εί-
ναι το διακύβευμα τόσο πιο ικανοί χειρισμοί 
χρειάζονται». 

«Ικανοί χειρισμοί οι οποίοι έπρεπε να τε-
θούν στα στιβαρά χέρια  ικανών, έμπειρων 
και άριστων από πάσης άποψης  διευθυ-
ντικών στελεχών. Ήταν εκεί ακριβώς όπου 
απέτυχε ο κατά μεγάλην πλειοψηφίαν μέ-
τοχος, ο ιδιοκτήτης της  ΣΚΤ», αναφέρει 
μεταξύ άλλων. 

«Οι ικανότεροι όταν προσλαμβάνονταν 
αποχωρούσαν ή επαύοντο όταν έρχονταν 

αντιμέτωποι με μέτρια διευθυντικά στελέχη 
τα οποία όμως είχαν την εύνοια του ιδιο-
κτήτη» σημειώνει το πόρισμα και συμπλη-
ρώνει: «Ο ιδιοκτήτης ήταν το κράτος το 
οποίο αντιπροσώπευε ο Υπουργός Οικο-
νομικών και ο οποίος ουσιαστικά είχε τον 
απόλυτο έλεγχο  της κατάστασης. Δεν είναι 
τυχαίο ότι δύο από τα ανώτερα διευθυντικά  
στελέχη  ήταν  του  στενού  φιλικού  του  
περιβάλλοντος.  Ο  Γενικός Διευθυντής, ο 
κ. Νικόλας Χατζηγιάννης και ο κ. Γιάννης 
Σταυρινίδης». 

Για το θέμα του Γενικού Διευθυντή, η έκ-
θεση σημειώνει ότι «η επιλογή του κ. Χα-
τζηγιάννη δεν ήταν, για λόγους που ήδη 

εξηγήσαμε, ό,τι καλύτερο για την ΣΚΤ. Η 
απομάκρυνση του όμως από τον Υπουργό 
Οικονομικών δεν ήταν εύκολη απόφαση 
λόγω της στενής φιλικής τους σχέσης».  

«Ο Υπουργός Οικονομικών είχε από 
πολύ ενωρίς επανειλημμένες και μερικές 
φορές αυστηρές προειδοποιήσεις, τόσο 
από τους επόπτες στην Κύπρο, όσο και 
κυρίως από τους Ευρωπαίους επόπτες, 
για την πολύ πτωχή και αδύνατη εταιρική 
διακυβέρνηση της ΣΚΤ. Ουδέν όμως 
έπραξε». 

Παράλληλα, η Επιτροπή αποδίδει ευθύ-
νες και για την πορεία αποκρατικοποίησης 
του Συνεργατισμού, αλλά και σε επιμέρους 
θέματα, όπως την απευθείας ανάθεση στην 
Altamira, χωρίς να αμφισβητήσει την ορ-
θότητα της απόφασης και το ότι είχε κάθε 
ευκαιρία συζήτησης και λήψης διορθωτικών 
αποφάσεων για τα κρίσιμα  προβλήματα 
του ΣΠΤ στο πλαίσιο της Επιτροπής Δια-
σφάλισης Χρηματοοικονομικής  Σταθερό-
τητας, στις συνεδρίες της οποίας δεν πα-
ρέστη. 

Σε σχέση με την πώληση του καλού μέ-
ρους του Συνεργατισμού, η Επιτροπή 
υπενθυμίζει ότι ο ΥΠΟΙΚ ανάφερε ενώπιον 
της Ερευνητικής Επιτροπής, ότι η πώληση 
ήταν ένας πολύ καλός τρόπος αποκρατι-
κοποίησης και διερωτάται: «Μήπως αυτό 
τον ενδιέφερε από την αρχή, παρά τις περί 
του αντιθέτου  επανειλημμένες  αρχικά δη-
λώσεις  του  ότι  ο  Συνεργατισμός  έπρεπε  
να επιστρέψει εκεί όπου ανήκε;»   

Ευθύνη στον ΠτΔ γιατί διατήρησε 
τον ΥΠΟΙΚ στη θέση του   

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η 
Ερευνητική στην έκθεσή της σημειώνει: 
«Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει 

κάποια ευθύνη για τα όσα οδηγούσαν στην 
εσπευσμένη πώληση  μέρους της ΣΚΤ  
στην Ελληνική Τράπεζα είναι γιατί διατή-
ρησε στο Υπουργείο Οικονομικών πρό-
σωπο το οποίο για μία περίοδο πέραν των 
τεσσάρων ετών δεν κατόρθωσε να οδηγή-
σει τον ΣΠΤ έξω από την καταστροφική 
πορεία που εν γνώσει  του  ακολούθησε».  

 «Η απομάκρυνση του κ. Γεωργιάδη από 
το Υπουργείο Οικονομικών έστω και κα-
θυστερημένα ενδεχόμενα να έδιδε στο ΣΠΤ 
μια  άλλη προοπτική μακριά από τις παλι-
νωδίες, τις εμμονές για  διατήρηση μη  ικα-
νών διευθυντικών  στελεχών  στην  ΣΚΤ  
και  αδυναμία  αντίληψης  των  κινδύνων  
στους οποίους οι πολιτικές του με βεβαι-
ότητα οδηγούσαν», τόνισε. 

Η Ερευνητική καταλογίζει στον ΥΠΟΙΚ 
ότι «παρά τις περί του αντιθέτου ενώπιον 
μας δηλώσεις του δεν κρατούσε ενήμερο, 
ούτε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε 
το Υπουργικό Συμβούλιο για  τα  χρονίζο-
ντα  προβλήματα,  τα  οποία  ο  ίδιος  κα-
λώς  εγνώριζε  μέσα  από  την ενημέρωση 

που ιδιαίτερα είχε από τις εποπτικές αρ-
χές». 

Σημειώνει ακόμη ότι όταν ο ίδιος έτυχε 
ενημέρωσης από την Διοικητή της Κεντρι-
κής Τράπεζας, ο επιτόπιος έλεγχος βρι-
σκόταν ήδη σε εξέλιξη από τις 10/1/2018 
και ενώ αυτό οδήγησε την ΣΚΤ «σε μία 
πορεία μη αναστρέψιμη εφ’ όσον η εξεύ-
ρεση κεφαλαίων καθίστατο κατ’ αυτόν τον 
τρόπο πλέον αδύνατη», για να προσθέσει 
ωστόσο ότι «είναι βεβαίως γεγονός ότι ο 
Πρόεδρος αποσιώπησε πλήρως τις δρα-
ματικές εξελίξεις οι οποίες λάμβαναν χώραν 
την περίοδο αυτή. Είτε γιατί δεν ήθελε να 
έχει πολιτικό κόστος εν όψει εκλογών είτε 
γιατί ήθελε ν’ αποτρέψει  τις  περαιτέρω  
καταθετικές εκροές», διευκρινίζει για να 
προσθέσει πως «οποιαδήποτε εξήγηση και 
να δεχθούμε δεν ήταν μια παράλειψη η 
οποία είχε σαν αποτέλεσμα την τελική κα-
τάρρευση του ΣΠΤ η οποία ακολούθησε 
μερικούς μήνες μετά». 

Για το Υπουργικό Συμβούλιο, η Ερευνη-
τική λέει ότι δεν τηρείτο ενήμερο από τον 
ΥΠΟΙΚ. «Δεν έχουμε εντοπίσει πρακτικά 
του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία ν’ 
αποκαλύπτουν μια τέτοια ενημέρωση 
ακόμη και όταν ο ΣΠΤ διερχόταν μέσα από 
σοβαρές κρίσεις.  Άφηνε την κατάσταση 
να την χειρίζεται ο ίδιος κατά την απόλυτον 
αυτού κρίσιν», συμπληρώνει. 

Στην έκθεσή της η Ερευνητική καταλογί-
ζει ευθύνη  όσον αφορά την προσπάθεια 
της ν’ αποστερήσει τον Γενικό Ελεγκτή της 
εξουσίας να ελέγχει την ΣΚΤ. Ωστόσο, σε 
άλλο σημείο της έκθεσης, η Ερευνητική 
υπενθυμίζει πως με πρωτοβουλία του 
ΔΗΣΥ αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα του Γε-
νικού Ελεγκτή με νόμο που ψηφίστηκε τον 
Οκτώβριο του 2016.   

Αστικές και ενδεχομένως ποινικές 
ευθύνες για Νικόλα Χατζηγιάννη   

Για τον τέως γενικό Διευθυντή της πρώην 
ΣΚΤ, Νικόλα Χατζηγιάννη, η Επιτροπή στην 
έκθεσή της λέει ότι αυτός «φέρει τεράστια 
ευθύνη για την τελική κατάληξη του ΣΠΤ 
και ειδικότερα  της  ΣΚΤ. Αποδείχθηκε  πολύ 
κατώτερος  των  περιστάσεων». 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κ. Χα-
τζηγιάννης δυνατόν να έχει αστικές ευθύνες 
οι οποίες πηγάζουν από τις πιο πάνω πα-
ραβιάσεις της συμφωνίας του με την ΣΚΤ. 

«Πιστεύουμε όμως ότι ο κ. Χατζηγιάννης 
ενδεχόμενα ευθύνεται και για τη διάπραξη 
ποινικών αδικημάτων τα οποία δυνατόν να 
αποκαλυφθούν ύστερα από μια σε βάθος 
εξέταση από τις αστυνομικές αρχές. Χρή-
ζουν ιδιαίτερα εξέτασης οι δραστηριότητες 
του κ. Χατζηγιάννη...».

Πόρισμα καταπέλτης για κυβέρνηση και ΔΗΣΥ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ
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Σφοδρή πολιτική αντιπαρά-
θεση μεταξύ ελληνικής κυβέρ-
νησης και αντιπολίτευσης, με 
αφορμή πληροφορίες που 
υποστηρίζουν ότι το βράδυ της 
Δευτέρας 4 Μαρτίου κυβερνη-
τικό αεροσκάφος της Βενε-
ζουέλας προσγειώθηκε υπό 
συνθήκες μυστικότητας στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος, όπου παρέμεινε για 
τέσσερις ώρες. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το πλή-
ρωμα ενημέρωσε τον πύργο 
ελέγχου ότι δεν πρόκειται για 
επίσημη κυβερνητική πτήση, 
ότι σε αυτό επέβαινε ο Υπ. 
Εξωτερικών της Βενεζουέλας 
και ότι στελέχη της αντιπολί-
τευσης στη χώρα  ισχυρίζονται 
ότι την ίδια ημέρα που το εν 
λόγω αεροσκάφος απογει-
ώθηκε από το Καράκας, η κυ-
βέρνηση Μαδούρο έβγαλε 
από την Κεντρική Τράπεζα της 
χώρας 8 τόνους χρυσού.

Πολιτική αντιπαράθεση 
για τo αεροσκάφος 
από τη Βενεζουέλα

Aπεβίωσε ο ηθοποιός 
Φαίδων Γεωργίτσης

Το μεσημέρι της Παρα-
σκευής έφυγε από τη ζωή ο 
Φαίδωνας Γεωργίτσης σε ηλι-
κία 80 ετών. Τα τελευταία χρό-
νια έδινε μάχη με τον καρκίνο 
στον εγκέφαλο. Η κηδεία του 
έγινε στο Νεκροταφείο Νέας 
Σμύρνης. 

Ο Φαίδων Γεωργίτσης γεν-
νήθηκε στην Αθήνα 21 Ια-
νουαρίου 1939. Σπούδασε 
στις Δραματικές Σχολές των 
Καρόλου Κουν, Χρήστου Βλα-
χιώτη, Πέλου Κατσέλη. Πρω-
τοεμφανίστηκε στον κινηματο-
γράφο στην ταινία "Ποτέ την 
Κυριακή" του Ζυλ Ντασέν το 
1960. Έγινε δημοφιλής μέσα 
από τις ταινίες-μιούζικαλ της 
Φίνος Φιλμς. 

Κατελείπει σύζυγο και δύο 
παιδιά.

Μωρό περίπου 1,5 ετών 
απανθρακώθηκε κατά την 
διάρκεια πυρκαγιάς που εκδη-
λώθηκε τα ξημερώματα της 
περασμένης Πέμπτης, σε δια-
μέρισμα τρίτου ορόφου, στη 
Βάρκιζα Αττικής, ενώ συνελή-
φθη η μητέρα του, κατηγορού-
μενη για παραμέληση ανηλί-
κου. Σύμφωνα με την Πυρο- 
σβεστική, το κοριτσάκι ήταν 
μόνο του στο χώρο.

Ανείπωτη τραγωδία 
στη Βάρκιζα

Απειλές μέσα από τη Βουλή: «Οι εξορύξεις θα έχουν συνέπειες»
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Ποινικές ευθύνες για την φονική πυρκαγιά στο 
Μάτι καταλογίζει το πόρισμα των τριών Εισαγγελέων 
στην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, τους Δη-
μάρχους της περιοχής Ηλία Ψινάκη και Ευάγγελο 
Μπουρνού, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας Ιωάννη Καπάκη και άλλα δεκαπέντε 
στελέχη της πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και της Πυροσβεστικής. Υπόλογος και ο 
65χρονος, που ευθύνεται για την έναρξη της φωτιάς 
στο Νταού Πεντέλης. 

Οι διώξεις είναι σε βαθμό πλημμελήματος, όπως 
προβλέπει ο νόμος και αφορούν σε εμπρησμό από 
αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή 
και δια παραλείψεως, και σωματικές βλάβες κατά 
συρροή, δια παραλείψεως και από αμέλεια από 
υπόχρεους και μη. 

Για τα συγκεκριμένα αδικήματα ο νόμος προβλέπει 
ως 5  χρόνια  φυλάκισης που όμως υπό εξαιρετικές 
περιστάσεις μπορεί να φθάσουν ως και τα 10 χρό-
νια.

Ποινικές ευθύνες για την πυρκαγιά στο Μάτι 
Οι συχνές εμφανίσεις του Δημήτρη Κουφοντίνα έχουν πυροδο-

τήσει φόβους για επιστροφή της εξτρεμιστικής βίας πριν τις φετινές 
εκλογές, γράφουν οι Financial Times, κάνοντας αναφορά στις 
άδειες που έχει πάρει ο εκτελεστής της 17Ν, αλλά και τη βόλτα 
που είχε κάνει στο κέντρο της Αθήνας. 

Σημειώνοντας ότι ο εκτελεστής της 17Ν δεν έχει εκφράσει ποτέ 
μεταμέλεια, οι FT επισημαίνουν πως έχουν δοθεί πέντε άδειες 
στον Κουφοντίνα τον τελευταίο χρόνο. «Παρότι το τελευταίο του 
αίτημα για άδεια απορρίφθηκε, οι αυξημένες εμφανίσεις του τους 
τελευταίους μήνες έχουν πυροδοτήσει φόβους για μια επιστροφή 
της εξτρεμιστικής βίας πριν τις φετινές εκλογές», αναφέρει το δη-
μοσίευμα. Κάνοντας αναφορά στη βόλτα που είχε κάνει ο Κουφο-
ντίνας στο κέντρο της Αθήνας, στις 2 Ιανουαρίου, ειδικός στην 
αντιτρομοκρατία ανέφερε στους FT: «Εστελνε ένα μήνυμα ότι είναι 
εδώ και πως είναι ακόμη ένας αφοσιωμένος επαναστάτης. Και η 
πρόσφατη επιεικής αντιμετώπισή του από το υπουργείο Δικαιο-
σύνης “παίζει” καλά με τμήματα της εκλογικής βάσης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ». 

«Η κυβέρνηση έχει τη δύναμη να μπλοκάρει την άδεια, αλλά η 
ανοχή της στον κ. Κουφοντίνα θεωρείται από κάποιους ως “παι-
χνίδι” με τους σκληροπυρηνικούς αριστερούς ψηφοφόρους που 
αποξενώθηκαν όταν ο κ. Τσίπρας συμφώνησε για χρόνια κατα-
στροφικής λιτότητας μετά την εκλογική του νίκη το 2015, με αντάλ-
λαγμα μια τρίτη διάσωση», αναφέρουν οι Financial Times. 

Πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας και ειδικοί επί 
της αντιτρομοκρατίας φοβούνται επίσης ότι εξτρεμιστικές ομάδες 
μπορεί να προκαλέσουν ταραχές στην προεκλογική εκστρατεία, 
συνεχίζει το δημοσίευμα. «Αυτή η κυβέρνηση είναι ασυνήθιστα 
ανεκτική με (αντιεξουσιαστικές) ομάδες.

Financial Times: Φόβοι 
για νέο κτύπημα από Κουφοντίνα

Ενώ καταβάλλουμε προ-
σπάθειες για την ενίσχυση 
των σχέσεών μας με την Ελ-
λάδα θα συνεχίσουμε να υπε-
ρασπιζόμαστε  τα δικαιώματα 
και συμφέροντά μας στο Αι-
γαίο, την αν. Μεσόγειο και τη 
Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο 
Τουρκος Υπουργός Χουλούσι 
Ακάρ κατά την επιθεώρηση 
της άσκησης ‘Γαλάζια Πα-
τρίδα’ στη Μεσόγειο.  

Ενώ βρισκόταν με στρατιω-
τικό αεροσκάφος πάνω από 
τη Μεσόγειο, είπε ότι συνεχί-
ζουν τις επαφές τους με την 
Ελλάδα, προσθέτοντας ότι  
«στο πλαίσιο των καλών σχέ-
σεων γειτονίας και με βάση 
το διεθνές δίκαιο πιστεύουμε 
ότι μπορούμε να βελτιώσουμε 
τις διμερείς μας σχέσεις, ερ-
γαζομενοι καθημερινά για την 
ενίσχυση της ασφάλειας και 
των μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης. Θα συνεχί-
σουμε να καταβάλλουμε προ-
σπάθειες ωστε οι σχέσεις μας 
να βελτιωθούν ακόμη περισ-
σότερο», είπε μεταξύ άλλων.

Άκουγαν Τούρκο βουλευτή να προκαλεί 
μέσα στην ελληνική Βουλή, χαρακτηρίζοντας 
«μονομερείς» ενέργειες τις εξορύξεις υδρογο-
νανθράκων στην Κύπρο, και τον άφηναν να... 
παραληρεί, σε ένα «κρεσέντο» άμεσων και 
έμμεσων απειλών. 

Ο λόγος για τον Τούρκο βουλευτή του κόμ-
ματος Ερντογάν, Αχμέτ Γιλντίζ, που μίλησε 
στην ελληνική Βουλή, ως μέλος αντιπροσω-
πείας που βρίσκεται στην Αθήνα. Υποστήριξε, 
μεταξύ άλλων, ότι η ευθύνη για την ένταση 
στις σχέσεις της Ελλάδας, της Τουρκίας και 
της Κύπρου οφείλεται σε μονομερείς ενέργειες 
της Λευκωσίας. «Στο δίκαιο της θάλασσας» 
είπε. «δεν μετέχει η τουρκική πλευρά. Η ελλη-
νική το περιγράφει ως διεθνές δίκαιο. Η Τουρ-
κία έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή προς το Αι-
γαίο. Είναι μια διαμάχη και προϋποθέτει 
διαπραγματεύσεις, που μέχρι τώρα δεν έχουν 
γίνει κατορθωτές, γιατί η ελληνική πλευρά εμ-
μένει στις μονομερείς ενέργειες και ερμηνείες».  

Τουρκικές απειλές μέσα 
στη Βουλή των Ελλήνων  

Πιο αναλυτικά, ο Τούρκος βουλευτής Αχμέτ 
Γιλντίζ από το κυβερνών κόμμα του Ταγίπ Ερ-
ντογάν και μέλος της τουρκικής αντιπροσω-
πείας που βρίσκεται στην Αθήνα ανέφερε κατά 
τη διάρκεια τοποθέτησής του μέσα στη Βουλή 
των Ελλήνων: «Υπάρχουν κάποιες διαμάχες. 
Το να τις περιγράψω ως μονομερείς παρα-
βιάσεις δεν είναι δίκαιο. Η Τουρκία είναι η τε-
λευταία πλευρά που έχει το φταίξιμο με την 

Κύπρο. Θα μπορούσε  να είχε υπάρξει λύση 
στο Κραν Μοντανά. Στο δίκαιο της θάλασσας 
δεν μετέχει η τουρκική πλευρά. 

Ο Αχμέτ Γιλντίζ, πρώην υφυπουργός Εξω-
τερικών της Τουρκίας, σημείωσε για την Κύ-
προ: «Στην Κύπρο υπάρχουν δύο μέρη. Αν 
υπάρχει ανάγκη για υδρογονάνθρακες θα γίνει 
μετά την επίλυση ή με κοινή συμφωνία των 
δύο πλευρών για να μοιράζονται τις άδειες. 
Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για την περιοχή. Αν 
οι Ελληνοκύπριοι το θέλουν η πόρτα είναι 
ανοικτή. Όταν όμως οι εξορύξεις σε μια πε-
ριοχή που ανήκει σε δύο περιοχές γίνονται 
μονομερώς αυτό δεν είναι αποδεκτό και έχει 

συνέπειες. Ελπίζω και οι δύο πλευρές να ερ-
γαστούν για να υπάρξει συνεργασία». 

Απαντώντας, στις αιτιάσεις μελών της τουρ-
κικής αντιπροσωπείας, που υποστήριξαν πως 
μέρος των εσόδων από την εξόρυξη υδρογο-
νανθράκων θα πρέπει να αποδοθεί και στους 
Τουρκοκυπρίους ο κ. Δουζίνας -ο οποίος είναι 
πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυ-
νας- είπε: «Πάνω από το 1/3 της επικράτειας 
βρίσκεται υπο ξένη κατοχή. Η επίσημη θέση 
ως προς την Κύπρο είναι ότι όταν γίνεται εξό-
ρυξη και εκμετάλλευση τα κέρδη θα πάνε σε 
κυρίαρχο ταμείο και μέρος αυτού θα πάει στον 
κυπριακό παράγοντα μιας ενωμένης Κύπρου. 
Οι δύο λαοί δεν έχουν κάτι να τους χωρίσει. 
Οι πολιτικές εξουσίες έχουν τις διαφορές». 

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής αντιπροσω-
πείας, Οσμάν Ασκίν Μπακ, κλείνοντας την συ-
ζήτηση και αναφερόμενος στην πρόσκληση 
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για επίλυση των 
διαφορών ακολουθώντας το μοντέλο των Πρε-
σπών, είπε: «Έχει περάσει ένας μήνας από 
την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού 
στην Τουρκία και την συνάντησή του με τον 
Τούρκο Πρόεδρο και πιστεύω ότι θα σημειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος. Έχουμε πολλά κοινά και 
πιστεύω στο μέλλον θα έχουμε πιο αισθητή 
πρόοδο. Πρέπει να συζητήσουμε περισσό-
τερο και να έχουμε περισσότερες επισκέψεις. 
Σήμερα γευμάτισα και με τον πρόεδρο του ελ-
ληνικού κοινοβουλίου και πιστεύω ότι στο μέλ-
λον θα έχουμε επίλυση των διαφορών μας».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Σε διορθώσεις στο δημοσίευμα με τίτλο «Η αόρατη 
μειονότητα της Ελλάδας- οι Μακεδόνες Σλάβοι» που 
πρωτοδημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του BBC στις 
24 Φεβρουαρίου, προχώρησε το βρετανικό δίκτυο, 
μετά την επιστολή που απέστειλε ο Έλληνας πρέ-
σβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρης Καραμή-
τσος-Τζιράς, ενώ προστέθηκε σύνδεσμος με ολό-
κληρη την επιστολή. 

Συγκεκριμένα, κάτω από το δημοσίευμα έχει προ-
στεθεί μία επικαιροποιημένη παράγραφος που ανα-
φέρει τα εξής: «Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε 
σε αυτή την ιστορία αποσαφηνίζεται σε δύο σημεία. 
Ένα λάθος σε σχέση με την αλλαγή του «μακεδονι-

κού» Συντάγματος έχει αφαιρεθεί, ενώ προστίθενται 
επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με την ελληνική 
θέση αναφορικά με την σλαβόφωνη κοινότητα, συ-
μπεριλαμβανομένου συνδέσμου σε επιστολή προς 
το BBC από τον πρέσβη της Ελλάδας στο ΗΒ». 

Πράγματι, από το τμήμα του άρθρου με υπότιτλο 
«Greece's position», όπου εξηγούνταν η ελληνική 
θέση στο θέμα, έχει αφαιρεθεί η εξής πρόταση: «η 
συμφωνία για το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας 
απαιτεί από τα Σκόπια να αλλάξουν το Σύνταγμά 
τους, αφαιρώντας αναφορές σε ‘μειονότητα' στην 
Ελλάδα». Αλλαγές έγιναν σε όλα τα επίμαχα σημεία 
του δημοσιεύματος.

Διορθώσεις ΒΒC για το επίμαχο δημοσίευμα



 8      | Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Ευρωεκλογές 2019: Για την Ευρώπη και
Ε

υρωεκλογές 2019. Με βασική 
θέση πως «και σε αυτές τις εκλο-
γές θα προβάλει την ανάγκη όπως 

μέσα από την προοδευτική προσέγγιση 
και τη διεκδίκηση να πετύχουμε και για 
την Ευρώπη και τους ευρωπαϊκούς 
λαούς, αλλά πρωτίστως μέσα από τη 
διεκδίκηση να πετύχουμε για την Κύπρο 
μας και το λαό μας», το ΑΚΕΛ πορεύεται 
προς την 26η Μαΐου, με ένα ψηφοδέλτιο 
που εκφράζει τη φυσιογνωμία του. 

Γεωργίου Κ. Γιώργος, Γεωργίου 
Χρύσανθος (Άθως), Kızılyürek Niyazi, 
Κουκουμάς Γιώργος, Νικολάου 
Μαρίνα και Συλικιώτης Νεοκλής διεκ-
δικούν έδρα στην Ευρωβουλή, ώστε 
μέσα από την προοδευτική προσέγγιση 
και τη διεκδίκηση -κύρια χαρακτηριστικά 
της Αριστεράς- να αγωνιστούν και να πε-
τύχουν για την Ευρώπη και τους λαούς 
της, να παλέψουν και να πετύχουν για 
την Κύπρο και το λαό μας.Οι έξι υποψή-
φιοι του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνά-
μεις απαντούν στις ερωτήσεις μας και 
αναδεικνύουν προτεραιότητες και στο-
χεύσεις.  

Συνεντεύξεις στη Μαρία Φράγκου  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
1. Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλλη-

λεγγύης, των λαών. Πώς από σύνθημα 
γίνεται πράξη; 
2. Η ΕΕ κινείται ολοένα και δεξιότερα 

και η ξενοφοβική πολιτική κερδίζει, δυ-
στυχώς, έδαφος. Πόσο μπορεί να αλλάξει 
τα πράγματα η Αριστερά; 
3. Αν είχατε μπροστά σας τον Όρμπαν 

της Ουγγαρίας ή τον Σαλβίνι της Ιταλίας, 
τι θα του λέγατε; 
4. Στο μακρύ σε χρόνο ταξίδι από Λάρ-

νακα – Βρυξέλλες – Στρασβούργο τι θα 
προτιμούσατε να κάνετε; Να διαβάζετε έγ-
γραφα της Ευρωβουλής, να ξεκουράζε-
στε ή να διαβάζατε ένα βιβλίο; Κι αν 
βιβλίο, ποιο; 
5. Εβδομάδα εθνικής κουζίνας στο 

εστιατόριο του Ευρωκοινοβουλίου και κα-
λείστε να δηλώσετε το φαγητό της χώρας 
σας της προτίμησής σας. Ποιο θα ήταν 
αυτό;  

Νεοκλής Συλικιώτης: Η απάντηση 
στην ακροδεξιά, σε κάθε χώρα, είναι 

η αντίσταση του λαού  
1. H Ευρώπη της δημοκρατίας, 

της αλληλεγγύης και των λαών είναι 
η Ευρώπη που εμείς ως Αριστερά 
διεκδικούμε και για την οποία πα-
λεύουμε καθημερινά από κάθε μετε-
ρίζι αγώνα. Δεν είναι σύνθημα, 
είναι αγώνας μέσα από συ-
γκεκριμένες προτάσεις που 
καταθέτουμε στο EK για 
αποστρατιωτικοποίηση, κα-
ταπολέμηση των ανισοτή-
των, για κοινωνική 
δικαιοσύνη και ευημερία 
των λαών, για ισοτιμία των 

φύλων, για την Ευρώπη της ειρήνης. 
Είναι επίσης ο αγώνας που δίνουμε 
στους δρόμους με τα συνδικάτα, τα κινή-
ματα, με τους νέους και τους απεργούς 
που διαδηλώνουν για ενίσχυση της δη-
μόσιας υγείας και παιδείας, για διασφά-
λιση των εργασιακών δικαιωμάτων, για 

προστασία του περιβάλλοντος, για μια 
Ευρώπη που να σέβεται τους πρόσφυ-
γες και να υπηρετεί τους λαούς της. Ο 
συσχετισμός των δυνάμεων σήμερα 
στην ΕΕ δεν επιτρέπει να γίνει πράξη η 
δική μας Ευρώπη. Γι’ αυτό απαιτείται να 
ενισχυθούν οι δυνάμεις της Αριστεράς, 
ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για 
ανατροπή και δημιουργία της Ευρώπης 
που εμείς διεκδικούμε. 

2. Δυστυχώς οι κυρίαρχοι κύκλοι στην 
ΕΕ, με προεξέχουσα τη δεξιά, συνεχίζουν 
την εμβάθυνση και θεσμοθέτηση των νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας, πα-
ρόλο που οι πολιτικές αυτές διέλυσαν το 
κοινωνικό κράτος, απορύθμισαν τις ερ-

γασιακές σχέσεις και καταδίκασαν 
16 εκατ. συνανθρώπους μας στην 
ανεργία και 110 εκατ. στη φτώχεια. 
Τα αποτελέσματα αυτών των πο-
λιτικών είναι που τρέφουν και την 
άνοδο της ακροδεξιάς και της ξε-

νοφοβίας. Η Αριστερά είναι 
η μόνη δύναμη που στέ-
κεται πραγματικά ανά-
χωμα στην ακροδεξιά, 
καθώς είναι η μόνη δύ-
ναμη που παλεύει ώστε 
να τερματιστούν οι νεο-
φιλελεύθερες πολιτικές 
και αγωνίζεται για την 

Ευρώπη της αλληλεγγύης και του αν-
θρωπισμού, για ενίσχυση του κοινωνικού 
πυλώνα, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισό-
τητες και να υπάρξει ανάπτυξη προς 
όφελος των λαών. Ενισχύοντας τις δυνά-
μεις τις Αριστεράς ενισχύεται ο αγώνας 
ενάντια στην ακροδεξιά, ο οποίος δίνεται 

εντός και εκτός Κοινοβουλίων. 
3. Με την ακροδεξιά δεν έχεις τίποτα 

να πεις. Ορμπάν και Σαλβίνι είναι οι δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος. Προωθούν 
τις ίδιες πολιτικές και υπηρετούν τα ίδια 
συμφέροντα. Ο Σαλβίνι από το ακροδε-
ξιό κόμμα Λίγκα του Βορρά, το οποίο στις 
εκλογές συμμάχησε με το δεξιό κόμμα 
του Μπερλουσκόνι και του προέδρου του 
Ευρωκοινοβουλίου Α. Ταγιάνι, το οποίο 
είναι μέλος του ΕΛΚ, προωθεί πολύ συ-
νειδητά αντιλαϊκές πολιτικές και καλλιερ-
γεί τον ρατσισμό και την ξενοφοβία με 
απροκάλυπτες επιθέσεις κατά των μετα-
ναστών και προσφύγων. Ο Όρμπαν, 
μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος, αποτελεί τρανή απόδειξη για το 
τι σημαίνει στην πράξη ακροδεξιός 
νεοφιλελευθερισμός, διαφθορά 
και αντικομμουνισμός. Υιοθετώ-
ντας ακροδεξιές πολιτικές θεσμο-
θέτησε το ρατσισμό κατά των 
μεταναστών, επέβαλε πρό-
στιμο στους αστέγους που 
κοιμούνται στο δρόμο, 
απαγόρευσε δια νόμου τις 
απεργίες και διευκόλυνε 
νομοθετικά τις απολύσεις. 
Στις πολιτικές αυτές δεν 
χωράνε πολλά λόγια. Η 
απάντηση στην ακροδε-

ξιά, σε κάθε χώρα, είναι η αντίσταση του 
λαού, η αντεπίθεση, ο αγώνας και η διεκ-
δίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης 
και της αλληλεγγύης. 

4. Αξιοποιώ το χρόνο για ξεκούραση, 
για ανασκόπηση του ημερήσιου Τύπου, 

αλλά αρκετές φορές και για ανάγνωση 
των εγγράφων της Ευρωβουλής.  

Kızılyürek Niyazi: Η αριστερή 
ιδεολογία είναι εξ ορισμού διεθνιστική  

1. Η ΕΕ είναι μια διαδικασία η οποία 
άρχισε να διαμορφώνεται με σκοπό την 
ειρήνευση των καταρρακωμένων από 
τον πόλεμο εθνικών κρατών και βρίσκε-
ται ακόμα εν εξελίξει. Μολονότι στο θέμα 
του τερματισμού των πολέμων στη Γη-
ραιά Ήπειρο υπήρξε επιτυχία, η ευρω-
παϊκή συνείδηση δεν έχει ακόμα 
εδραιωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Αφε-
νός ο συνεχιζόμενος εγωκεντρισμός των 
εθνικών κρατών και αφετέρου οι εφαρμο-
ζόμενες νεοφιλελεύθερες οικονομικές πο-

λιτικές εμποδίζουν την καλλιέργεια 
αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. 
Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, ως ο μοναδικός ευρω-
παϊκός θεσμός που σχηματίζεται 

μετά από εκλογές, δεν λει-
τουργεί ως πλήρες 
νομοθετικό όργανο, 
οδηγεί σε έλλειμμα 
δημοκρατίας. Η 
υπέρβαση των εν 
λόγω ζητημάτων 
απαιτεί την καλλιέρ-
γεια της ευρωπαϊκής 
συνείδησης και τη 

διαμόρφωση ευρωπαϊκών θεσμών στη 
βάση του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

2. Η αριστερή ιδεολογία είναι εξ ορι-
σμού διεθνιστική. Αντιμάχεται το ρατσι-
σμό, τον εθνικισμό και τις φυλετικές 
διακρίσεις και πιστεύει στην αδελφοσύνη 
των λαών. Μέσω του αγώνα της κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, έχει τη δυ-
νατότητα και την ευθύνη να ευαισθητο-
ποιήσει και να κινητοποιήσει τους 
πολίτες. Αντιτιθέμενη στον πολιτισμικό 
ρατσισμό και τη διάκριση ανάμεσα σε 
«πολιτισμένους» και «απολίτιστους» 
λαούς από τη Δεξιά, οφείλει να θέτει τις 
κοινές ανάγκες και αξίες των λαών. Σε 
αυτό τον αγώνα εξόχως σημαντική είναι 
η σύμπραξη της κοινωνίας με καλλιτέ-
χνες, συγγραφείς και διανοουμένους που 
εμφορούνται από τις παγκόσμιες αξίες. 
Πέραν τούτου, επιβάλλεται να ενεργοποι-
ηθούν και ευαισθητοποιημένοι κύκλοι 
πέραν της Αριστεράς. 

3. Δεν έχω πολλά να πω στους Όρ-
μπαν και Σαλβίνι. Μπορώ μόνο να αγω-
νιστώ εναντίον τους. Ωστόσο, θα 
μπορούσα να τους κάνω μια μικρή υπεν-
θύμιση: «Κύριοι, βρίσκεστε σε λάθος 
μέρος. Η ΕΕ δεν είναι πλατφόρμα για τον 
εθνικισμό σας. Ο εθνικισμός καταδίκασε 
αυτή την ήπειρο σε 200 χρόνια πολέμων. 
Εάν εσείς επιθυμείτε να ηγείστε ενός 
εσωστρεφούς εθνικού κράτους, αφήστε 
την ΕΕ και κοιτάξτε να ενωθείτε με την 
Κορέα». 

4. Για μένα το διάβασμα είναι μια ανά-
γκη όπως η αναπνοή και το φαγητό. 
Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και κατά την 
πτήση περνάω το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου μου διαβάζοντας βιβλία. Μου ζη-
τήσατε να σας πω ποιο βιβλίο θα διά-
βαζα. Αν αρχίσω να παραθέτω τίτλους, η 
λίστα θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα 
χωράει σε μια σελίδα. Το διάβασμα δεν 
εξαντλείται σε ένα βιβλίο… 

5. Θα έχω μακρές συζητήσεις με τους 
υπόλοιπους Κύπριους ευρωβουλευτές. 
Με εποικοδομητικό και συναινετικό 
πνεύμα θα οργανώσω συναντήσεις για 
να λάβουμε μια απόφαση από κοινού. 
Και μετά τις πολύωρες διαβουλεύσεις, θα 
βρούμε ένα κατάλληλο μέρος στο Κοινο-
βούλιο για να ψήσουμε σουβλάκια στη 

φουκού ή να κεράσουμε οφτό κλέ-
φτικο.  

Μαρίνα Νικολάου: 
Η Αριστερά 

είναι οι αγωνιζόμενοι λαοί  
1. Η πρόοδος δεν είναι σύν-

θημα, είναι νομοτέλεια. Αυτή 
τη νομοτέλεια θέλουμε να 

υπηρετήσουμε και μέσα 
στο Ευρωκοινοβούλιο 

και έξω από αυτό και 
στην πατρίδα μας. Η 
ομάδα της Αριστεράς 
στην Ευρώπη είναι 

εκείνη η ομάδα που με 
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τους λαούς της, για την Κύπρο και το λαό της
τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμ-
βάνει κάνει πράξη τον αγώνα για δημο-
κρατία και αλληλεγγύη για την ανάδειξη 
των λαϊκών αναγκών και την επικράτηση 
των λαϊκών αιτημάτων. Είναι πάμπολλα 
τα παραδείγματα που το αποδεικνύουν. 

2. Μόνο η Αριστερά μπορεί να αλλάξει 
τα πράγματα, γιατί είναι η μόνη πολιτική 
δύναμη που αντιπαλεύει καθημερινά το 
νεοφασισμό σε κάθε γωνιά της Ευρώ-
πης. Όμως η Αριστερά δεν είναι κάτι 
αφηρημένο. Η Αριστερά είναι οι αγωνιζό-
μενοι λαοί. Η δυνατότητα της Αριστεράς 
να κόψει τη φόρα στην ακροδεξιά και 
στην εγκληματική δράση του νεοφασι-
σμού είναι στα χέρια του καθενός από 
εμάς που απορρίπτουμε το ρατσισμό, το 
μίσος και τη βία. Η στήριξη στην Αρι-
στερά με την ψήφο και την πολιτική συμ-
μετοχή όσων απορρίπτουν το 
νεοφασισμό είναι η πιο αποτελεσματική 
και η πιο αποφασιστική απάντηση στο 
τέρας. 

3. Το ζητούμενο δεν είναι να βρουν 
εμένα μπροστά τους. Το ζητούμενο είναι 
να βρουν μπροστά τους τούς λαούς της 
Ευρώπης, ενωμένους σε ένα πλατύ μέ-
τωπο, κομμουνιστές, αριστερούς, δημο-
κράτες, προοδευτικούς ανθρώπους που 
θα παλέψουν για τα δικαιώματά τους, για 
το μέλλον το δικό τους και των παιδιών 
τους, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και 
τη δημοκρατία. 

4. Υπάρχει αρκετός χρόνος σε αυτές 
τις διαδρομές για να τα κάνει κάποιος 
όλα. Κατά προτίμηση να ξεκινήσει με τη 
δουλειά που πρέπει να γίνει και να τελει-
ώσει τη διαδρομή ξεκουράζοντας το 
μυαλό του με ένα βιβλίο, ίσως με Καμύ, 
ή Μουρσελά, ή όποιον άλλον έχει κάτι 
σημαντικό και ουσιαστικό να μας πει. 

5. Τις συνταγές της γιαγιάς μου.  
Γιώργος Κουκουμάς: Η ακροδεξιά 
δεν είναι το άλλο μισό της Δεξιάς. 

Είναι το άλλο εγώ της Δεξιάς  
1. Με αγώνες και ανατροπή. Στην 

Κοινή Έκκληση που εξέδωσε, ενόψει 
των ευρωεκλογών, το ΑΚΕΛ μαζί με 21 
άλλα κομμουνιστικά και αριστερά κόμ-
ματα υπογραμμίσαμε ότι «το οικοδόμημα 
της ΕΕ δεν μεταρρυθμίζεται στην ουσία 
του, όπως το καθόρισαν οι Συνθήκες ως 
ένα νεοφιλελεύθερο και μιλιταρι-
στικό οικοδόμημα και διαδικα-
σία». Με άλλα λόγια, χρειαζό- 
μαστε όχι μόνο επιμέρους αλ-
λαγές σε κάποιες οδηγίες ή κα-
νονισμούς της ΕΕ, αλλά μια 
διαφορετική Ευρώπη. Σε 
διαφορετικά θεμέλια, 
δομές, προτεραιότητες. 
Ανάμεσα λοιπόν στη ση-
μερινή Ένωση και στον 
εθνικιστικό «ευρωσκε-
πτικισμό» της ακροδε-
ξιάς, η απάντηση είναι ο 
αγώνας για την Ευ-

ρώπη της ειρήνης, της κοινωνικής ισότη-
τας, της δημοκρατίας, της συνεργασίας, 
των ανοικτών πολυπολιτισμικών κοινω-
νιών. Την Ευρώπη των Λαών και του Σο-
σιαλισμού. 

2. Σήμερα έρχεται ο λογαριασμός για 
τις πολιτικές που εφάρμοσαν για δεκαε-
τίες η Δεξιά και η Σοσιαλδημοκρατία στην 
Ευρώπη. Πολιτικές οι οποίες εκπορεύο-
νται από τον ίδιο τον καπιταλιστικό χαρα-
κτήρα της ΕΕ, που είναι μήτρα για όσα 
βιώνει σήμερα η Ευρώπη: ανεργία, ανι-
σότητες, στρατιωτικοποίηση, φασισμός. 
Όμως ο ρόλος της Αριστεράς δεν είναι να 
κάνει διαπιστώσεις ούτε να σταυρώ-
σει τα χέρια της και να κλαίει τη 
μοίρα της. Η Αριστερά μπο-
ρεί να αλλάξει τα πρά-
γματα συνδέοντας 
τους αγώνες του σή-
μερα -για τα άμεσα 
προβλήματα των 
εργαζομένων- με το 
όραμα για το αύριο -
την Ευρώπη που 
εμείς θέλουμε. Άλλω-
στε, δεν έρχονται μόνο 
αρνητικά μηνύματα από 
την Ευρώπη. Κινήματα, 
συνδικάτα, εργαζόμενοι, νέοι 
άνθρωποι γεμίζουν καθημερινά τους 
δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων σε κινη-
τοποιήσεις, απεργίες και διαδηλώσεις. 

3. Πολλοί θεωρούν αυτούς τους δύο 
ως τις πιο ακροδεξιές καταστάσεις που 
υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι 
απόλυτα ακριβές. Ο Όρμπαν είναι μέλος 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (δη-
λαδή του κόμματος της Μέρκελ και του 
Αναστασιάδη) και μέχρι πρόσφατα 
έπαιρνε συγχαρητήρια από την ηγεσία 
του ΕΛΚ επειδή προωθεί «τολμηρές με-
ταρρυθμίσεις», όπως π.χ. η απαγό-
ρευση των απεργιών, η απελευθέρωση 
των απολύσεων και η αύξηση του εργά-
σιμου χρόνου. Ο δε… αντισυστημικός 
Σαλβίνι κατέβηκε σε κοινό εκλογικό συ-
νασπισμό με τον Μπερλουσκόνι, ενώ ο 
προερχόμενος από το ΕΛΚ πρόεδρος 
του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Ταγιάνι, κά-
λεσε τον Σαλβίνι «να επιστρέψει σπίτι 
του στη Δεξιά». Η ακροδεξιά λοιπόν δεν 
είναι το άλλο μισό της Δεξιάς. Είναι το 
άλλο εγώ της Δεξιάς. 

4. Σίγουρα θα προτιμούσα να διαβάζω 
βιβλία, για παράδειγμα του Καζαντζάκη 
ή του Ζοζέ Σαραμάγκου. Όμως η… 
πεζή αλήθεια είναι ότι η δουλειά του Ευ-

ρωκοινοβουλίου απαιτεί, σε καθημε-
ρινή βάση, ώρες μελέτης 
εγγράφων, νομοθεσιών και 
αναλύσεων για τα θέματα της 
Ολομέλειας και των Επιτρο-
πών, του Ευρωκοινοβουλίου, 
για τις συζητήσεις στις Πολι-
τικές Ομάδες κ.ο.κ. 

5. Καράολοι γιαχνί.  

Χρύσανθος (Άθως) Γεωργίου: Η 
φυσική απάντηση στην ακροδεξιά 

είναι η Αριστερά  
1. Για μας μια άλλη Ευρώπη είναι εφι-

κτή, αναγκαία όσο ποτέ. Μια άλλη Ευ-
ρώπη -η Ευρώπη που θα υπηρετεί τους 
λαούς, τους εργαζόμενους και τις ανά-
γκες τους- μπορεί να γεννηθεί μέσα από 
ριζική αλλαγή στα θεμέλια πάνω στα 
οποία οικοδομήθηκε η ΕΕ. Δεν είναι κα-
θόλου εύκολος στόχος, γιατί πρέπει να 
συγκρουστούμε με κατεστημένα, οικονο-
μικά και άλλα συμφέροντα. Δεν μας μένει 
άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα 

για ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, 
για σμίκρυνση των 

οικονομικών και κοινωνι-
κών ανισοτήτων, κάτι το 

οποίο θα ενισχύσει 
και τη Δημοκρατία 
αφού για να πετύ-
χεις τέτοιους στό-
χους πρέπει να 
κινητοποιείς και τους 

πολίτες να συμμετέ-
χουν. 

2. Οι δημοκρατικές 
ελευθερίες, συμπεριλαμ-

βανομένων των συνδικαλι-
στικών δικαιωμάτων, βρίσκο- 

νται υπό επίθεση. Η ακροδεξιά και νεο-
φασισμός που είχαν ηττηθεί με τον 
αγώνα των λαών στον 20ό αιώνα εμφα-
νίζονται ξανά στην Ευρώπη, ενώ η πα-
ραχάραξη της ευρωπαϊκής ιστορίας 
παίρνει θεσμικό χαρακτήρα. Η φυσική 
απάντηση στην ακροδεξιά είναι η Αρι-
στερά! Η Αριστερά που από τη φύση της 
κινείται για κοινωνική δικαιοσύνη για 
όλους και όχι βάσει του χρώματος, θρη-
σκείας, έθνους ή άλλων διακρίσεων. Η 
Αριστερά είναι διαχρονικά η απάντηση 
στο φασισμό, μια άλλη έκφανση της 
ακροδεξιάς. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη 
της ειρήνης και της συνεργασίας με 
όλους τους λαούς του κόσμου. 

3. Ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, διαφο-
ρετικοί αλλά ίσοι, και θα τους έλεγα να 
διαβάσουν το ποίημα του Μπρεχτ:  
Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα 

που μας δίναν: 
«Μετανάστες». 

Θα πει, κείνοι που αφήσαν 
την πατρίδα τους. 
Εμείς, ωστόσο, 

δε φύγαμε γιατί το θέλαμε, 
λεύτερα να διαλέξουμε 

μιαν άλλη γη. 
Ούτε και σε μιαν άλλη 

χώρα μπήκαμε 
να μείνουμε για πάντα 

εκεί, αν γινόταν. 
Εμείς φύγαμε στα 

κρυφά. 
Μας κυνηγήσαν, 
μας προγράψανε. 

Κι η χώρα που μας δέ-

χτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία. 
Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, 
όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, 
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, 

καραδοκώντας το παραμικρό 
σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, 

πνίγοντας μ’ ερωτήσεις 
κάθε νεοφερμένο, 

χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, 
τίποτα ν’ απαρνιόμαστε, 

χωρίς να συχωράμε 
τίποτ’ απ’ όσα έγιναν, 
τίποτα δε συχωράμε. 

Α, δε μας ξεγελάει 
τούτη η τριγύρω σιωπή! 

Ακούμε ίσαμ’ εδώ τα ουρλιαχτά 
που αντιλαλούν τα στρατόπεδά τους. 

Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε 
των εγκλημάτων τους απόηχος, 

που κατάφερε 
τα σύνορα να δρασκελίσει. 

Ο καθένας μας, 
περπατώντας μες στο πλήθος 

με παπούτσια ξεσκισμένα, 
μαρτυράει την ντροπή 

που τη χώρα μας μολεύει. 
Όμως κανένας μας δε θα μείνει εδώ. 

Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε ακόμα.  
4. Μου αρέσει πολύ να διαβάζω λογο-

τεχνία, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ 
τον εαυτό μου να πηγαίνω σε κάποια συ-
νεδρία χωρίς να είμαι μελετημένος για το 
θέμα. Έτσι μια πιθανή επανάληψη θα 
ήταν κάτι λογικό για μένα και αν χρει-
αζόμουν ξεκούραση, θα διάβαζα λογοτε-
χνία. Λατρεύω τον Καζαντζάκη. 

5. Κυπριακοί μεζέδες και στην άλλη 
άκρη φρέσκα όσπρια -λουβί, κουκιά, 
χωρίς να λέω όχι σε μακαρόνια του 
φούρνου.  

Γιώργος Κ. Γεωργίου: Η σημερινή 
Ευρώπη δεν είναι των λαών  

1. Το σημερινό εγχείρημα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης υπολείπεται και των 
τριών στοιχείων στα οποία αναφέρεστε. 
Γι’ αυτό και οι πολίτες έχουν απολέσει την 
εμπιστοσύνη τους προς την Ένωση. Η 
Κύπρος, με πρόθυμο θύμα τον Νίκο 
Αναστασιάδη, δέχτηκε τη βάρβαρη συ-
μπεριφορά των «φίλων» του, μετατρά-
πηκε σε πειραματόζωο και συνεθλίβη η 
κοινωνία μας προς στήριξη των 

τραπεζών. Η δημοκρατία, με 
την πρόσφατη απόφαση του 
Ευρωκοινοβουλίου για τη Βε-
νεζουέλα, έγινε θρύψαλα. Η 
αλληλεγγύη προβάλλει ως 

κακόγουστο αστείο, 
αν σκεφτεί κα-

νείς τη συ-
μπεριφορά 
του Διευθυ-
ντηρίου των 
Βρυξελλών 
έναντι των 
λαών του 

Νότου. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι 
των λαών. Ως μια προωθημένη μορφή 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, εξυπηρε-
τεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων και 
των τραπεζών. Ελπίδα θα υπάρξει μόνο 
αν αγωνιστούν οι λαοί και η Αριστερά 
μπορέσει να προβάλει αξιόπιστο, κοινω-
νικό, εναλλακτικό δρόμο. 

2. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως 
φάρσα, έχοντας υπόψη τις εμπειρίες του 
μεσοπολέμου. Ελπίζω να μη μετατραπεί 
σε τραγωδία. Οι κυρίαρχοι κύκλοι της 
Ε.Ε. με τις πολιτικές τους ρίχνουν νερό 
στο μύλο του νεοφασισμού και της μιση-
τής ξενοφοβικής πολιτικής. Παραχαράσ-
σουν συνειδητά την ιστορία του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου εξισώνοντας τον 
κομμουνισμό με τον φασισμό – ναζισμό. 
Επιπλέον, με τις αντικοινωνικές πολιτικές 
τους προσφέρουν λίπασμα στους ακρο-
δεξιούς λαϊκιστές και δεν έχουν αναστο-
λές, το δεξιό ΕΛΚ και άλλοι, να συνεργα- 
στούν, σε κυβερνητικό επίπεδο, με νεο-
φασίστες. Η Αριστερά μπορεί να αναχαι-
τίσει το τέρας του φασισμού με την 
αποκάλυψη, σε εθνικό και πανευρω-
παϊκό επίπεδο, του σάπιου περιεχομέ-
νου που κρύβει το «ελκυστικό» για 
κάποιους δήθεν αντισυστημικό, ακροδε-
ξιό περιτύλιγμα. 

3. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να 
ακούσουν ούτε να σκεφτούν, αλλά θα 
προσπαθούσα… Θα τους έλεγα να επι-
σκεφτούν τα νεκροταφεία όπου είναι 
θαμμένα τα 60 εκ. θύματα του Β΄ Παγκό-
σμιου Πολέμου, τραγικό αποτέλεσμα των 
αποκρουστικών πολιτικών των ιδεολογι-
κών τους προγόνων. Τις τεράστιες υλικές 
καταστροφές και τη ζωώδη απαξίωση 
της ανθρώπινης ζωής. Ε, και ας σκε-
φτούν το τέλος που επιφύλαξε η οργή 
των λαών στους Χίτλερ και Μουσολίνι… 

4. Θα ξαναδιάβαζα το αποκαλυπτικό 
βιβλίο «Ποιος κυβερνά τον κόσμο», του 
Νόαμ Τσόμσκι, του σημαντικότερου, 
ίσως, διανοούμενου ακτιβιστή των ημε-
ρών μας. Διερευνητικά εξετάζει τη μετα-
βαλλόμενη αμερικανική εξουσία, τις 
απειλές για τη δημοκρατία και το μέλλον 
της παγκόσμιας τάξης. Τη διάσταση 
λόγων και έργων στην ασκούμενη πολι-
τική των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την ιμπε-

ριαλιστική πολιτική της. Ο Τσόμσκι μάς 
βοηθά να κατανοήσουμε τα βασικά 
ζητήματα της εποχής μας χωρίς μεμ-
ψιμοιρίες. Αντίθετα, καταλήγει στην 
ανάγκη της κινητοποίησης των λαών 

για τη σωτηρία της ανθρωπότη-
τας και του πολιτισμού της 
από τους προφανείς κινδύ-
νους που την απειλούν. 

5. Λουβί με τα λάχανα, 
μαύρο ψωμί και λίγες ελιές 
τσακιστές…

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ 
στις βολές, αλλά και στα όσα είπε ο Πρό-
εδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, από το βήμα του 
Ανώτατου Συμβουλίου του ΔΗΣΥ, το 
οποίο επικύρωσε το ψηφοδέλτιο του κόμ-
ματος για τις ευρωεκλογές.  

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέ-
φανου Στεφάνου δήλωσε ότι ο πρόεδρος 
του Συναγερμού «απλά επιβεβαίωσε ότι 
η ηγεσία του ΔΗΣΥ -και γενικά οι κυβερ-
νώντες- ζουν σε ένα δικό τους, παράλ-
ληλο κόσμο που καμία σχέση έχει με την 
οικτρή πραγματικότητα που βιώνει ένα 
μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μίλησε για τη με-
σαία τάξη, αλλά απέφυγε να πει ότι η με-
σαία τάξη έχει σμπαραλιάσει εξαιτίας των 
αντιλαϊκών πολιτικών λιτότητας και πολι-
τικών εξυπηρέτησης μεγάλων ιδιωτικών 
συμφερόντων που ακολουθούν οι κυβερ-
νώντες. 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέφυγε να μι-
λήσει για τις τεράστιες εισοδηματικές ανι-
σότητες που προκλήθηκαν εξαιτίας των 
κυβερνητικών πολιτικών, απέφυγε να μι-
λήσει για την κοινωνική, οικονομική και 
εργασιακή ανασφάλεια που ζουν οι πο-
λίτες καθώς επίσης και για τoν κίνδυνο 
φτώχειας τον οποίο αντιμετωπίζει το 1/3 
του πληθυσμού. Στον κόσμο της ηγεσίας 
του Συναγερμού αυτά όλα είναι άγνω-
στα. 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέφυγε να μι-
λήσει επίσης για τα δημοκρατικά και κοι-
νωνικά ελλείμματα που αυξάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των πολιτι-
κών που εφαρμόζονται στην Ένωση από 
τη Δεξιά, στις οποίες πολιτικές ο Συνα-
γερμός δηλώνει πίστη και δογματική αφο-
σίωση. 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέφυγε να σχο-
λιάσει το γεγονός ότι είναι αυτά τα ελ-
λείμματα και ότι με αυτές τις πολιτικές 

που κυριαρχούν στην Ευρώπη εκτρέφε-
ται η ακροδεξιά. Η Δεξιά στην Ευρώπη, 
όπως και ο Συναγερμός, στην Κύπρο 
περιορίζονται στην έκφραση ανησυχιών 
για την ενίσχυση της ακροδεξιάς, αλλά 
την ίδια ώρα κλείνουν το μάτι στην ακρο-
δεξιά και σε πολλές περιπτώσεις συνερ-
γάζονται μαζί της. 

Την ίδια ώρα πεισματικά αρνούνται να 
αλλάξουν τις πολιτικές που εκτρέφουν 
την ακροδεξιά και το φασισμό. 

Οι Ευρωεκλογές είναι μια πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία για το λαό μας να δυνα-
μώσει τη φωνή που με συνέπεια αγωνί-
ζεται για λύση και επανένωση, που με 
συνέπεια αντιστέκεται στις νεοφιλελεύ-
θερες αντιλαϊκές πολιτικές, που αντιστέ-
κεται στην ακροδεξιά και τον φασισμό και 
υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργα-
ζομένων και του λαού. Αυτή η φωνή είναι 
η φωνή του ΑΚΕΛ- Αριστερά- Νέες Δυ-
νάμεις.

«Ανησυχούν» για ακροδεξιά αλλά της κλείνουν και το μάτι
40 χιλ νέοι ηλικίας 18-30 

δεν έχουν ακόμη εγγραφεί 
στους εκλογικούς καταλόγους 
δήλωσε ο έφορος εκλογών 
Δημήτρης Δημητρίου. «Μέχρι 
στιγμής έχουν εγγραφεί γύρω 
στους 1350 νέους, ενώ υπάρ-
χουν και 600 αιτήσεις στα κέ-
ντρα του εξωτερικού. Eίναι 
στα χέρια της υπηρεσίας αλλά 
και των κομματικών μηχανι-
σμών η αύξηση του αριθμού 
των δικαιούχων που θα συ-
μπεριληφθούν στους καταλό-
γους», συμπλήρωσε. 

Ο κ. Δημητρίου αναμένει ότι 
στο τέλος ο αριθμός εγγρα-
φής νέων ψηφοφόρων θα εί-
ναι περισσότερος από τις ευ-
ρωεκλογές του 2014.

Νέοι ψηφοφόροι: 
Πενιχρό ενδιαφέρον 
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Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή με εξαιρε-
τική επιτυχία στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο το καθιερω-
μένο Γεύμα προς τιμή των συνταξιούχων Αχνιωτών και 
άλλων που συνδέονται με το χωριό τους. Μια αξιόλογη 
εκδήλωση που οργανώνει για χρόνια τώρα ο Σύνδεσμος 
Αχνιωτών Αγγλίας για τους συνταξιούχους του χωριού. 

Ενώ η ανακοίνωση του Συνδέσμου Αχνιωτών καλούσε 
τους συγχωριανούς σε τιμητικό δείπνο για τους συνταξι-
ούχους, η εκδήλωση μετατράπηκε στην πράξη σε μια αξέ-
χαστη πολιτιστική εκδήλωση που τιμά τους οργανωτές και 
όσους πήραν μέρος από οποιανδήποτε πλευρά.  

Οι παρευρισκόμενοι είτε ήταν συνταξιούχοι που αποδέ-
χτηκαν την τιμητική πρόσκληση, είτε ήταν μέλη ή απλοί 
φίλοι του Συνδέσμου που τιμούσαν τους συνταξιούχους, 
συνέβαλαν σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση που 
αντικατοπτρίζει την παράδοση αυτών των προοδευτικών 
ανθρώπων που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους και τα καλά του 
πολιτισμού μας και τα οποία έχουν παρουσιάσει με τον 
καλύτερο τρόπο προς τιμή της τρίτης ηλικίας των Αχνιωτών 
και αυτών που συνδέθηκαν ή συνδέονται με το χωριό. 

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας κ. Μωϋσής Αδάμου ο 
οποίος μίλησε για την εκδήλωση που για χρόνια τώρα ορ-
γανώνει και αφιερώνει προς τιμή της σεβαστής γενεάς 
των συνταξιούχων της Αχνας. 

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος τόνισε ότι: 
«Η παρουσία του κάθε ενός απ΄ εσάς και όλους μαζί 

τιμά τους πρωτεργάτες συγχωριανούς/νες και κατά επέ-
κταση το χωριό μας ολόκληρο. Είναι μια εκδήλωση που 
ξεκινήσαμε η Επιτροπή του Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας, 
με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στον ετήσιο Δείπνο 
που οργανώνουμε για πολλά χρόνια τώρα, προς τιμή των 
συνταξιούχων και όλων των χωριανών μας. Πρώτα βέβαια 
ευγνωμονούμε, τούς ανθρώπους του κόπου και του μό-
χθου, δηλαδή αυτούς που έχουν συμβάλει στα μέγιστα 

για την πρόοδο του χωριού και γενικά της ευημερίας της 
σημερινής γενεάς. 

Είναι εκδήλωση που αξίζει κάθε έπαινο, διότι δείχνει 
έμπρακτα την εκτίμηση μας γι’ αυτή τη γενεά των ανθρώ-
πων που χωρίς κανένα προηγούμενο ήθελαν και θέλουν 
να δείχνουν ότι ο Σύνδεσμος εκτιμά την προσφορά των 
ανθρώπων που σκέφτηκαν τους συνανθρώπους των προ-
ηγούμενων γενεών. 

Τους οφείλουμε πολλές ευχαριστίες και θερμές ευχές 
που δεν ξέχασαν, προπάντων δεν ξέχασαν τους χωρια-
νούς μας που ανήκουν στην τάξη των πολύ σεβαστών 
μας ανθρώπων, των συνταξιούχων.  

Υπενθυμίζω πως η εκδήλωση τούτη έχει γίνει πλέον 
θεσμός, σαν αποτέλεσμα έμπνευσης και πρωτοβουλίας 
του πρώτου Προέδρου του Συνδέσμου Αχνιωτών, του αεί-
μνηστου Κυριάκου Κακούδη και αφού έχει καθιερωθεί και 
συνάμα αποτελεί ένα είδος πολιτικού μνημόσυνου γι’ αυτόν 
και για όλους τους χωριανούς μας που δεν είναι πια στη 
ζωή.  

Η κάθε εκδήλωση που οργανώνει παρέχει και μια νέα 
ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί και συνομιλήσουμε σαν 
χωριανοί, αλλά και με τους φίλους χωριανών είτε από πα-
ντρειά είτε γενικά φίλους της Άχνας. Φυσικά μακριά από 
την Άχνα μας που οι θύμισες μας παραμένουν και θα πα-
ραμείνουν ζωντανές όσα χρόνια και αν περάσουν.   

Όσο και να θέλουμε να διασκεδάσουμε, θα το κάμουμε 
με την έγνοια μας στραμμένη σ’ αυτά που καθημερινώς 
νοσταλγούμε, την επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, σ΄ 
αυτά που μας ανήκουν και είναι δικά μας, αυτά που τα 
Τούρκικα στρατεύματα κρατούν μακριά μας, δια της βίας. 
Αυτά που αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε μέχρι που να έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, που 
θα επανενώσουμε τη πατρίδα μας και το λαός μας.  

Η ύπαρξη του Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας είχε και 
συνεχίζει να έχει πρώτιστο καθήκον τη συμμετοχή του για 

τα δίκαια του αγώνα του λαού μας, για λευτεριά.  

Αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να δηλώσουμε για 

ακόμα μια φορά πως όσο μακριά και αν βρισκόμαστε θα 

υποστηρίζουμε όλες τις ενέργειες που στέφονται ενάντια 

στην Τούρκικη κατοχή και διαίρεση του νησιού μας. Γνω-

ρίζουμε ότι ο αγώνας μας είναι δύσκολος αλλά πάντοτε 

θα επιδιώκουμε να είμαστε μέρος αυτού του Πατριωτικού 

αγώνα για την απαλλαγή της Κύπρου από τα Τούρκικα 

στρατεύματα γι’ αυτό και ποτέ δεν θα απαρνηθούμε τις 

ευθύνες μας.   

Τελειώνω με τις ευχαριστίες μας προς όσους προσέφε-

ραν δώρα στο λαχείο μας και αυτούς που δούλεψαν με 

τον ένα και άλλο τρόπο για την επιτυχία αυτής της ωραίας  

εκδήλωσης. Περισσότερο ευχαριστούμε τους χορηγούς 

μας και όλους γενικά που συνέβαλαν με τον ένα ή άλλο 

τρόπο, στο έργο του Συνδέσμου μας. Ένας τρόπος για να 

θυμηθούμε την Αχνα μας και αυτούς που κινδυνεύουν να 

ξεχαστούν.» 

Ακολούθησαν αντιφώνηση από μέρους των συνταξιού-

χων Αχνιωτών από τον Παναγιώτη Βάσιλα, ο οποίος αφού 

ευχαρίστησε την Επιτροπή και τα μέλη του Συνδέσμου 

για τον τιμητικό δείπνο, αναφέρθηκε στα οργανωμένα σύ-

νολα, τις συντεχνίες και τις παραδόσεις του χωριού και τα 

ωραία τοπία του χωριού, που παρέμειναν  ανεξίτηλα στις 

μνήμες του κάθε Αχνιώτη.  

Στη συνέχεια ακολούθησαν απαγγελίες από τον Κων-

σταντίνο Γεωργίου και τον Παναγιώτη Βάσιλα.  

Η βραδιά έκλεισε με την κλήρωση λαχείου με πλούσια 

δώρα που δώρισαν μέλη της Επιτροπής.  

Τελετάρχης της βραδιάς  με πολύ καλή απόδοση, η Ευ-

δοκία Λουκά.

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΧΝΙΩΤΩΝ

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης 
σας προσκαλεί 

στην παρουσίαση 
του βιβλίου 

του Λεωνίδα Λεωνίδου   

ΕΠΤΑΚΩΜΗ, 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ   

Ομιλήτρια: 

Μαρία Παπαλούκα 

(Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

Ύπατης Αρμοστείας, 

Προϊσταμένη της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής)  
Ο συγγραφέας 
θα παρουσιάσει 

οπτικοακουστικό υλικό 
από την πολυετή έρευνά του 

για το θέμα.  
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 

7:30 μ.μ.   

Οίκημα Αδελφότητας, Britannia 

Centre, Britannia Rd, London 

N12 9RU 

Tηλ: 020 8445 9999.   

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Σας ενημερώνουμε ότι την 
Κυριακή 10 Μαρτίου στις 
18.00 θα πραγματοποιηθεί 
στην μεγάλη αίθουσα του 

Hellenic Centre (16-18 Pad-
dington St, Marylebone, Lon-

don W1U 5AS), εκδήλωση 
αφιερωμένη στη ζωή και 

στο έργο του βραβευμένου 
ποιητή Τίτου Πατρίκιου. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται 
από τον Ελληνικό Κύκλο Βι-
βλιόφιλων Λονδίνου (Greek 

Library of London), το 
Hellenic Hub και το Γραφείο 
Ποιήσεως (Poetry Office) και 
υποστηρίζεται επικοινωνιακά 

από το Γραφείο μας. 
Θα παρευρεθεί και ο ίδιος ο 
ποιητής, ο οποίος θα συμμε-

τάσχει σε συζήτηση με το 
κοινό.  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με την σκέψη στην κατεχόμενη Άχνα

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  
Καθαρά Δευτέρα, 11 MAPTIOΥ 2019, 1.00 μμ 

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

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

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

από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 
Όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι.

Εκδήλωση για τον 
ποιητή Τίτο Πατρίκιο 

στο Λονδίνο

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 
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
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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 συμπω-
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

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 
στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 

και κ. Γιώργο Κουττούκη 07949211155

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

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

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

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

07404403597 ή 07940419569

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δείπνο Εργασίας Λαπηθιωτών, 
Καραβιωτών και κατοίκων 

των περιχώρων 

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

Ο Γιάννης Τριταίος γιόρτασε τα 70 χρόνια του το 
περασμένο Σάββατο περιτριγυρισμένος από συγ-
γενείς και φίλους στην οικία του στο Winchmore Hill.  
Εάν και πολύ γνωστός στην παροικία, διάλεξε να 
γιορτάσει τα γενέθλιά του στο σπίτι του, μαζί με συγ-
γενείς και στενούς φίλους. 

Ο Γιάννης Τριταίος γεννήθηκε στο γραφικό χωριό 
του Πύργου της Τηλλυρίας την 1η Μαρτίου το 1949. 
Από πολύ νωρίς μπήκε στη βιοπάλη για να βγάλει 
τα προς το ζειν για όλη την οικογένεια μετά τον πρό-
ωρο θάνατο του πατέρα του. Πράγματι δούλεψε 
πολύ σκληρά και τα κατάφερε. 

Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου 
το 1968 και τον Σεπτέμβρη του 1969 μετά την ολο-
κλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ήρθε στο 
Λονδίνο για σπουδές. 

Εδώ, δούλευε και ταυτόχρονα σπούδαζε και έτσι 
το 1975 αποκτά το πτυχίο μηχανικής αεροπλάνων. 

Παρόλο που ήταν ένας από τους πρώτους Κύ-
πριους αποφοιτήσαντες στον κλάδο αυτό και πα-
ρόλο που είχε πρόταση από την Royal Air Force, 
ουδέποτε εξάσκησε το επάγγελμά του. 

Χρησιμοποιώντας την πείρα που απέκτησε στα 
φοιτητικά του χρόνια δουλεύοντας εδώ και εκεί, ο 
νεαρός Γιάννης πιάνει δουλειά και εργάζεται σε διά-
φορα ξενοδοχεία. Ένα από αυτά, το φημισμένο του 
Lord Montagu στο Hampshire. Ο τουρισμός ήταν 
κάτι που τον ενδιέφερε πολύ και έτσι εντάσσεται στη 

γνωστή εταιρεία Amathous Travel που ήταν μια από 
τις καλύτερες της εποχής εκείνης. Εκεί αποκτά τε-
ράστια πείρα και ο τουριστικός Όμιλος Louis ανα-
γνωρίζοντας την αξία του, τον προσλαμβάνει ως δι-
ευθυντή του ομίλου στο Λονδίνο. 

Από αυτή τη θέση ο Γιάννης βλέπει ότι υπάρχει 
κενό στην αγορά και έτσι ανοίγει τη δική του επιχεί-
ρηση, την Magnum Travel στο Winchmore Hill. Για 
χρόνια εξυπηρετεί την παροικία με διάφορα ταξι-
διωτικά πακέτα όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για 
ολόκληρο τον κόσμο. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα 
υπάρχει ακμή και παρακμή, έτσι και στον Τουρισμό, 
γι' αυτό και ο Γιάννης κλείνει το ταξιδιωτικό του γρα-
φείο το 2007, αλλά το πολυμήχανο μυαλό του δεν 
σταματά εκεί. Αγοράζει το εστιατόριο Lemon Tree 
στο Palmers Green. Εκεί εργάζεται για 4 χρόνια μέ-
χρι τη συνταξιοδότησή του. 

Όμως, όταν ένα άτομο είναι ενεργό και κοινωνικό 
δεν μπορεί να σταματήσει. Γι' αυτό ακόμη και σή-
μερα, διοργανώνει διάφορες εκδρομές για την πα-
ροικία με προορισμό διάφορα μέρη της Ευρώπης, 
κυρίως για το δικό του χόμπι. 

O Γιάννης Τριταίος παντρεύτηκε το 1978 την 
Άντρη Ηλία και απέκτησαν 3 παιδιά. Τον Στέλιο, τον 
Αλέξανδρο και την Ηλιάνα. 

Η «Παροικιακή» εύχεται στον αγαπητό Γιάννη 
Χρόνια Πολλά και να χαίρεται την οικογένειά του.

Χρόνια πολλά Γιάννη!

Καρναβαλίστικη Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Γυναικών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΤΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
17 Μαρτίου, ώρα 3μμ στην αίθουσα του Θεάτρου 

στο Κοινοτικό Κέντρο Wood Green, Earlham Grove N22 5HJ  
Προσκαλούμε και παρακαλούμε Βατυλιώτες-Βατυλιώτισσες, όλες 

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

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

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

Τα έξοδα από το Σύνδεσμο. 
Για πληροφορίες καλέστε τον Λοΐζο στο 020 8807 1435 
ή τον Τάκη Πογιατζιή στο 07952 475 181.

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Ο Σύνδεσμος Γιαλούσας και Περιχώρων 
προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 10 Μαρτίου, στις 3μμ, 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο 
Wood Green Earlham Grove,London N22 5HJ
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Γρηγόρης Αυξεντίου, 
ο σύγχρονος Λεωνίδας της Κύπρου

Γράφει ο Ζαννέτος Τοφαλλής  

Σ
υμπληρώθηκαν στις 3 Μαρτίου, 62 χρόνια 
από τη θυσία του Ήρωα της Κυπριακής Ελευ-
θερίας Γρηγόρη Αυξεντίου. Ήταν κάτι που συ-

γκίνησε όχι μονό την Κύπρο και τον Ελληνισμό αλλά 
και ολόκληρη την ανθρωπότητα! Αλλά, ποιος ήταν 
αυτός ο Κύπριος νέος που έφτασε τη δόξα του Λε-
ωνίδα της μάχης των Θερμοπυλών; 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε στο χωριό Λύση 
της επαρχίας Αμμοχώστου στις  22 Φεβρουα-
ρίου 1928. Με την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο 
Αμμοχώστου μετέβη στην Ελλάδα για να σπουδάσει 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Μπήκε τελικά 
στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και παράλληλα 
μελετούσε για να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε στα ελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα ως Ανθυπολοχαγός πεζικού 
και μετά επέστρεψε στην Κύπρο, όπου εργαζόταν  
ως οδηγός ταξί για τον επιούσιο. 

Πολύ γρήγορα διακρίθηκε για τις ηγετικές του ικα-
νότητες και του δόθηκε η θέση του υπαρχηγού της 
Ε.Ο.Κ.Α,  με κύριο στόχο την Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της σύντομης αντι-
στασιακής του δράσης έλαβε τα ψευδώνυμα «Ζή-
δρος», «Ρήγας», «Αίαντας» και «Μάστρος». 

Οι Άγγλοι κατακτητές έκαναν πολλές προσπάθειες 
για να τον συλλάβουν και τον επικήρυξαν με 5.000 
λίρες. Ο Αυξεντίου πάντα τους ξέφευγε και ποτέ δεν 
έχασε το κουράγιο του. Μια φορά μεταμφιέστηκε σε 
καλόγερο και κέρασε τους άγγλους διώκτες του στο 
μοναστήρι του Μαχαιρά χωρίς να τον αναγνωρί-
σουν. Στις 10 Ιουνίου του 1955 βρήκε την ευκαιρία 
να παντρευτεί κρυφά την αγαπημένη του Βασιλική 
στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου. 

Στις  12 Δεκεμβρίου 1955 ο Αυξεντίου και όλη η ιε-

ραρχία της ΕΟΚΑ παγιδεύτηκαν από τους Βρετα-
νούς στο όρος Τρόοδος, κοντά στο χωριό Σπήλια. 
Ο Αυξεντίου, όχι μόνο οδήγησε τους συντρόφους 
του σε ασφαλές μέρος, αλλά άφησε τους Άγγλους 
να αλληλοπυροβολούνται και να έχουν πολλά θύ-
ματα. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1957, οι αγγλικές δυνάμεις 
ασφαλείας έλαβαν την πληροφορία από ένα βοσκό 
ότι ο Αυξεντίου και η ομάδα του κρύβονται σε μια 
σπηλιά πλησίον της Μονής Μαχαιρά. Αμέσως, από-
σπασμα από 60 στρατιώτες έφθασε εκεί το από-
γευμα της  2ας Μαρτίου. Περικύκλωσε τη σπηλιά και 
κάλεσε τον Αυξεντίου να παραδοθεί. Ο επικεφαλής 
του βρετανικού αποσπάσματος, ανθυπολοχαγός Μί-

ντλετον, πλησίασε την είσοδο της σπηλιάς και φώ-
ναξε: «Ρίξε τα όπλα σου και παραδόσου, αλλιώς θα 
επιτεθούμε». Κάποιος απάντησε: «Καλά παραδινό-
μαστε». Τέσσερις άνδρες βγήκαν έξω, όχι και ο Αυ-
ξεντίου. Ο Μίντλετον τον κάλεσε και πάλι να 
παραδοθεί, αλλά έλαβε την υπερήφανη απάντηση 
«Μολών λαβέ» σαν άξιος συνεχιστής των ηρώων 
των Θερμοπυλών. 

Αμέσως, τέσσερις στρατιώτες όρμησαν μέσα 
στην σπηλιά. Ο Αυξεντίου τους υποδέχτηκε με κα-
ταιγιστικά πυρά. Οι τρεις Βρετανοί οπισθοχώρησαν 
έντρομοι, ο τέταρτος, ένας δεκανέας, έπεσε νεκρός. 
Ο Μίντλετον ζήτησε ενισχύσεις, οι οποίες κατέφθα-
σαν αμέσως με ελικόπτερα. Η μάχη συνεχίσθηκε για 

10 ώρες, χωρίς αποτέλεσμα για τους επιτιθέμενους. 
Μπροστά στο αλύγιστο θάρρος του Αυξεντίου και 
αφού χρησιμοποίησαν όλων των ειδών τα όπλα, οι 
Βρετανοί έρριψαν στη σπηλιά βόμβες πετρελαίου. 
Τεράστιες φλόγες κάλυψαν το σπήλαιο, για να τυλί-
ξουν σε λίγο το κορμί του Αυξεντίου. 

Η μάχη τελείωσε στις 2 το βράδυ της  3ης Μαρ-
τίου 1957. Το πτώμα του ηρωικού πατριώτη βρέ-
θηκε απανθρακωμένο και τάφηκε την επομένη στις 
Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, στο χώρο που είναι 
γνωστός σήμερα ως «Τα Φυλακισμένα Μνήματα». 
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν μόλις 29 χρονών. Δεν 
πέθανε όμως, έγινε πνεύμα και θρύλος για να καθο-
δηγεί τον λαό της Κύπρου στο δρόμο της τιμής και 
της αξιοπρέπειας. Το όνομά του θα παραμείνει στην 
Αιωνιότητα. 

Πάντα θα ηχεί στα αυτιά της ανθρωπότητας εκείνο 
το ποίημα που εμπνεύστηκε ο Ποιητής της Ρωμιο-
σύνης Γιάννης Ρίτσος «Αποχαιρετισμός στον Γρη-
γόρη Αυξεντίου» που μελοποιήθηκε από τον Μάριο 
Τόκα: 

«Λάβετε, φάγετε,  
τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου,  
το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξεντίου,  
29 χρονών. Από το χωριό Λύση,  
οδηγού ταξί το επάγγελμα, 
Που ‘μαθε στην Μεγάλη Σχολή του Αγώνα  
τόσα μόνο Γράμματα όσα…. 
να φτιάχνουν τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!» 
Αιωνία του η μνήμη! 
Το όνομά του θα παραμείνει αθάνατο στην Αιωνιό-

τητα. Όπως αυτό του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτια-
τών πριν δυόμισυ χιλιάδες χρόνια!

62 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
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Συνέχεια από την προηγούμενη 
έκδοση της «Π»      

Το ήδη μακροχρόνιο και, όπως δυστυχώς φαίνεται, δυσεπίλυτο αν 
όχι κι εντελώς πλέον άλυτο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο προκλήθηκε 
και κρατείται μετέωρο λόγω κυρίως και προπάντων της τουρκικής 
αδιαλλαξίας και της ύπουλης συμπεριφοράς της Βρετανίας, αλλά επί-
σης και των δικών μας κάποτε ασυγχώρητων σφαλμάτων, προβλημα-
τίζει, απογοητεύει και οπωσδήποτε προκαλεί αφάνταστο πόνο και 
θλίψη στους απανταχού της γης Ελληνοκυπρίους και γενικά τον Ελ-
ληνισμό στην ολότητά του. Ο δε φόβος και η αγωνία μήπως στην ατέ-
λειωτη σειρά των χαμένων πατρίδων του Ελληνισμού προστεθεί και η 
κατεχόμενη σήμερα ελληνικότατη περιοχή της Κύπρου αποτελεί έναν 
πραγματικό εφιάλτη για όλους μας. Και είναι αυτόν ακριβώς τον εφιάλτη 
που αποπειράται να σκιαγραφήσει στο πιο κάτω στιχούργημά του ο 
Ιάκωβος Προδρόμου:   

«ΜΕΣ’ ΣΤΗΣ ΤΟΥΡΤΖΙΑΣ ΤΟ ΤΑΣΠΙΝ 
Που γίνηκεν η εισβολή τζιαι ματζιελιόν εγίνην, 
τζι η Αφροδίτη έκρουζεν μέσα εις το καμίνιν, 

τζι αθώους μέσ’ στα σπίθκια τους, σαν τα αρνιά, σκοτώνναν, 
μάνες εφήνναν δίχως γιους τζιαι τες εφαρμακώνναν, 
σσιηλάες που χαθήκασιν, τζι άλλοι εγκλωβισμένοι,  

τζι ως σήμμερα που εις τα δκυο είμαστεν μοιρασμένοι, 
για την Τουρτζιάν, που τά ’καμεν, ούτε εβρέθην πλάσμαν, 
για να την κάτσει στο σκαμνίν, ούλλοι εβκάλαν σπάσμαν. 
Για ’μάς τζιαι για τον πληθυσμόν, ο κόσμος που εχάθην, 

για μιάλες χώρες έν’ σταξιά, νερόν μέσ’ στο καλάθιν. 
Εγιώνι για να αγαπώ τζιείνους που λέμεν φίλους, 
έν’ όσους αποδείξασιν πους αγαπούν αλλήλους. 

Τζι όσον για τα ψηφίσματα, για ’μάς, που εψηφίσαν,  
τζιαι τζιείν’ τα κροκοδείλια τα δάκρυα που ’χύσαν, 
για ’μέναν είναι θέατρον, για τζιείνους είναι λάσπη, 

αφούτις καταλήγουσιν μέσ’ στης Τουρτζιάς το τάσπιν.»  
Εκτός όμως από την απεικόνιση της τραγωδίας που έπληξε την 

Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή και την κατάκτηση αξιόλογου μέρους 
της Μεγαλονήσου, ο Ιάκωβος Προδρόμου έδειξε επίσης ιδιαίτερο εν-
διαφέρον και για την παρότρυνση των Ελληνοκυπρίων μεταναστών, 
είτε αυτοί ήταν πρόσφυγες είτε απλά κατάγονταν από την Κύπρο, να 
καλλιεργούν συνεχώς και να προβάλλουν στις νεώτερες γενεές τις πα-
τρογονικές τους καταβολάδες. Προπάντων δε και κυρίως να έχουν 
ακλόνητη την πεποίθηση ότι τα άδικα δεν ευλογούνται και ότι θα πρέπει 
με κάθε τρόπο να προσπαθήσουν να ανατρέψουν οι Ελληνοκύπριοι 

όπου γης την απαράδεκτη κατά-
σταση που έχει βίαια και απάν-
θρωπα επιβληθεί στην Γενέτειρά 
τους είτε από την ισχύ των Τουρκι-
κών όπλων είτε από την ένοχη συ-
μπαιγνία των ισχυρών της γης. 
Αυτό δε ακριβώς το μήνυμα προ-
βάλλεται και στα επόμενα στιχουρ-
γήματα του Ιάκωβου Προδρόμου. 
Γι’ αυτό, άλλωστε, κι επιμείναμε 
στην παρουσίαση των στιχουργη-
μάτων του αυτών επειδή η εβδο-
μαδιαία στήλη που κατείχε στην 
ευρείας κυκλοφορίας ελληνοκυ-
πριακή εφημερίδα «Παροικιακή» 
και γραμμένα, μάλιστα, σε άπται-
στο Ελληνοκυπριακό γλωσσικό 

ιδίωμα, αποτελούσαν ένα δημοφιλέστατο ανάγνωσμα και κατά κάποιο 
τρόπο ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για τους αναγνώστες:     

«ΕΓΙΩ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΄ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
Ο γάδαρος, το σάρακλον, τα βούδκια, η βουκάνη, 

αίγες, κουβέλλες, τράουλλοι τζιαι ο βοσκός στην στάνη, 
μέσ’ στο στενόν γειτόνισσες που εκουτσομπολεύκαν, 
αρκάτες ’πού το χάραμαν πηαίνναν τζι εδουλεύκαν, 
τούτες είναι οι θθύμησες που γέμωννεν ο νους μας, 

τζιαι τζιείνα τα χαμόγελα ’π’ ούλλους τους χωρκανούς μας, 
τζιείνες οι καλημέρες τους μέσα ’πού την καρκιάν τους, 

που δείγναν την αξίαν τους τζι ούλλην την αδρωπιάν τους. 
Τούτες οι σκέψεις έν’ πηγή, που ούτε θα στερέψει, 

τζιαι κάποτε την Μεσαρκάν θα ξαναδροσινέψει. 
Τούτ’ η δροσιά δροσίζει μου τον νουν μου τζιαι την πίστην, 

τζι αν ο Αττίλας έστησεν τα ττέλια που ’μαντρίστην, 
αν πεταχτώ ’πού πάνω τους τζιαι αν τα τρασσιελλήσω, 
’έν θά ’βρω τίποτε καλόν μέσ’ στην καρκιάν να κλείσω. 

Το σπίτιν που γεννήθηκα, το στρώμαν που τζιοιμούμουν, 
οι φίλοι τζι οι γειτόνοι μου, ο κόσμος που θθυμούμουν, 
χαθήκαν τζι ’έν θά ’ναι τζιαμέ για να τους σσιαιρετήσω 
Μητά τους μόνον θα σκεφτώ τζι έν’ νά τ’ αποφασίσω, 

αλλά παλιάτσος ’έν είμαι τζι ούτε θα καταντήσω.»    
Όπως όλοι, ασφαλώς, γνωρίζουμε, η παρατηρούμενη και βέβαια 

τόσο επικίνδυνη συρρίκνωση του ανά την Υφήλιο Ελληνισμού οφείλε-
ται κατά κύριο λόγο όχι μόνο στην σταδιακή απώλεια της Ελληνικής 
Γλώσσας, αλλά και στην πλήρη σχεδόν εγκατάλειψη από τους απο-
δήμους των πατρογονικών ηθών και εθίμων. 

Αυτή δε η επικίνδυνη κατάληξη απειλεί, δυστυχώς, και την αριθμη-
τικά μεγάλη και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, εν πολλοίς ακόμη ζωντανή 
και ακμαία Ελληνοκυπριακή παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο δε Ιά-
κωβος Προδρόμου, όπως βέβαια και όλοι από εμάς που έχουμε άμεση 
επαφή με τις μεγάλες μάζες της παροικίας, κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου στα επόμενα δύο στιχουργήματά του:  

«ΤΑ ΗΘΗ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ    
Όσον τα γρόνια μας περνούν τζιαι οι τζιαιροί αλλάσσουν, 

τα ήθη τζιαι τα έθιμα στο τάσπιν τα πετάσσουν, 
τζι όφτζιαιρα λόγια μάς λαλούν, π’ ασσέν τζιαι στολισμένα, 

έν’ σαν τα φρούτα τ’ Απριλλιού, όμως έν’ χαλασμένα. 
Πράματα που εμάθαμεν τζι εζιούσαμεν μητά τους, 
με ούλλα τζιείνα τα καλά τζιαι τα χαρίσματά τους, 

θωρούμεν τα να χάνουνται στα βόρβορα, στην λάσπην, 
να μπαίνουν μέσ’ στης εποχής τ’ ολόγρουσον το τάσπιν. 

Παππούες τζιαι προπάπποι μας εζήσαν τζιαι εφύαν, 
’φήκαν μας μιαν μαυρόασπρην παλιάν φωτογραφίαν, 

για να μας αθθυμίζουσιν τζιείν’ την σπουδαίαν προίκαν, 
τζιείν’ την αγάπην στην καρκιάν πού ’χαν τζιαι μας αφήκαν. 
Εν τζιείνα που φυλάξαμεν τζι εμείς μέσ’ στην καρκιάν μας, 

ν’ αφήκουμεν κληρονομιάν τζι εμείς εις τα παιδκιά μας. 
Τζι αν φαίνουνται ασήμαντα τζιείνα που μας χαρίζαν, 
να ξέρουν ότι το δεντρόν, που δρώμαν το ποτίζαν,    

κραθκιέται τζι έν’ νά κρατηθεί με την γερήν του ρίζαν. 
Εμείς, τζιείνους που φύασιν, να έχουμεν στον νουν μας, 
ποττέ δεν μας ξηχάννουσιν, απού ψηλά θωρούν μας, 
στα δύσκολα λυπούνται μας τζιαι δύναμην διούν μας.»  

«ΤΑ ΣΚΟΛΕΙΑ ΜΑΣ  
Για ’μέναν ’ένν έν’ πρόβλημαν ούτε τζιαι δυσκολία 
για να χουμίσω τζιαι να πω κάτι για τα σκολεία. 

Μιάλον το γρέος πού ’χουμεν ούλλοι για τα μωρά μας, 
νά ’ν’ βαρετή η γνώμη μας τζι η συμπεριφορά μας. 

Γιατί ό,τι τζι αν κάμουμεν, φίλοι, μέσ’ στην ζωήν μας, 
αν μέν κρατήσουμεν γερά την γλώσσαν, την φυλήν μας, 

σάστα ούλλα τζι εγύρασιν, ούλλοι έν’ νά χαθούμεν, 
’έθ’ θά ’χουμεν, περήφανοι, μιαν χώραν να σταθούμεν. 

Ξένοι σε κάθε ξένην γην, ξένοι τζιαι στην δικήν μας, 
ξεποστασιάν τζιαι νεπαμόν, κάτι για την ψυσσιήν μας. 

Απού καρκιάς θαυμάζω τους, τούτους που προσπαθούσιν 
τζι ’έν φήννουσιν τα έθιμα, την γλώσσαν να χαθούσιν, 

ούτε την ιστορίαν μας τζιαι τον πολιτισμόν μας, 
θρησκείαν, την ταυτότηταν, τον πατριωτισμόν μας. 
Γιατί, τούτα που ρίζουμεν, πρέπει να κρατηθούσιν, 
γιατί, ώσπου ξηχάννουμεν, σίουρα ’ν’ νά χαθούσιν. 
Μιτσσιέ συμπατριώτη μου, γερές έσσιεις τες βάσεις, 

τζιαμέ που μπόρεις να μιλάς, ν’ ακούεις, να δκιαβάσεις, 
κάμνε το, τζι ούλλους οι ευτσσιές πάντα έν’ νά ’ν’ μητά σου, 

τζιαι οι γεννιές που ’ν’ νά ’ρτουσιν,’ν’ νά ’ναι στα βήματά σου.»  
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:..   

Συνέχεια στην επόμενη 
έκδοση της «Π»

του 

Χάρη Μεττή

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Συνέχεια από την προηγούμενη 
έκδοση της «Π»  
Επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη γλωσσική ανεκτι-

κότητα και πραγματισμό, το φραγκικό καθεστώς δεν 
προσπάθησε σε καμία περίπτωση να επιβάλει τη 
Γαλλική. Αντιθέτως, ακόμη και σε σημαντικούς το-
μείς, όπως η δικαιοσύνη, η διπλωματία και η κεντρική 
διοίκηση, δεν επιχειρήθηκε η θεσμοθέτηση της απο-
κλειστικής χρήσης της Λατινικής ή της Γαλλικής και, 
συνεπώς, δεν υπήρξε περιθωριοποίηση της τοπικής 
ελληνικής ποικιλίας σε λιγότερο έγκυρους τομείς. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, με την ανάληψη της 
εξουσίας από τους Λουζινιανούς, η Κύπρος έγινε 
διοικητικά τρίγλωσση, με τη συνέχιση της χρήσης 
της προϋπάρχουσας ελληνικής γλώσσας (μιας δη-
μώδους μορφής που προοδευτικά γίνεται όλο και 
πιο διαλεκτική) και την εισαγωγή της Γαλλικής και 
της Λατινικής. 

Σε περιπτώσεις γλωσσικά σύνθετων κοινωνιών 
όπως η μεσαιωνική κυπριακή, βασική υπόθεση ερ-
γασίας είναι ότι ο διγλωσσικός λόγος περιλάμβανε 
όχι μόνο ανεξάρτητη χρήση δύο διαφορετικών γλωσ-
σών αλλά, πρωτίστως, “εναλλαγή γλωσσικών κω-
δίκων” (code-switching)· ο όρος “κώδικας” δηλώνει 
όχι μόνο διαφορετικές γλώσσες αναλόγως του χρή-
στη αλλά και παραλλαγές και μορφές της ιδίας γλώσ-
σας αναλόγως της χρήσης. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 
Κύπριοι συνειδητά και λειτουργικά διέκριναν μεταξύ 
των δύο βασικών γλωσσών, χρησιμοποιώντας την 
Ελληνική ή ποικιλίες της Ελληνικής (τη διάλεκτο ή 
τη Λογοτεχνική ή Eκκλησιαστική Κοινή) σε κάποιους 
τομείς προφορικής επικοινωνίας και γραπτής έκ-
φρασης και την τοπική ποικιλία της Γαλλικής (ή τη 

Λατινική ως κυρίως κειμενική γλώσσα) σε άλλους. 
Ο καταμερισμός των γλωσσών αναλόγως του κοι-
νωνιογλωσσικού τομέα της επικοινωνίας ως τρόπος 
διγλωσσικής έκφρασης μαζί με την ενυπάρχουσα 
διμορφία (δηλαδή τη συνειδητή διάκριση μορφών 
και ύφους της ιδίας γλώσσας ανάλογα με τα κοινω-
νικά συμφραζόμενα και 
το είδος της απαιτούμε-
νης γλωσσικής λειτουρ-
γίας) επέτρεψαν στους 
Κυπρίους να έχουν 
πλήρη επικοινωνιακή 
επάρκεια, διευκόλυναν 
τις διεργασίες γλωσσι-
κής αλληλεπίδρασης 
και δημιούργησαν τις 
συνθήκες για την ανά-
δυση της τοπικής ελλη-
νικής διαλέκτου ως κοινής γλώσσας επικοινωνίας, 
η οποία σταδιακά υιοθετείται ως μητρική γλώσσα 
από την ολότητα του πληθυσμού του νησιού. 

Από το 1489 η Κύπρος μετατρέπεται σε αποικία 
της Δημοκρατίας της Βενετίας και μέχρι και την οθω-
μανική κατάκτηση του 1570/1 η πολιτισμική τροφο-
δότηση θα προέρχεται από την Ιταλία. H κυπριακή 
πολιτισμική ταυτότητα αποκτά έναν ευκρινή ελληνο-
ιταλικό χαρακτήρα εις βάρος του γαλλικού, κυρίως 
μεταξύ των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων και 
των διανοουμένων, Ελλήνων και Φράγκων, με τη 
διάλεκτο να διατηρεί τη θέση της και την Ιταλική να 
αντικαθιστά τη Γαλλική. Οι ιταλικές λεξιλογικές επι-
δράσεις επί της διαλέκτου θα αποδεικτούν πολύ πιο 
ανθεκτικές στον χρόνο από ότι οι γαλλικές. 

Αυτό οφείλεται μάλλον στη φύση των γαλλικών 

δανείων, προερχομένων κυρίως από τους τομείς 
των φεουδαρχικών θεσμών, η εξαφάνιση των 
οποίων επιφέρει και την αχρηστία των σχετικών 
όρων. Η ταυτόχρονα χρηστική και λόγια φύση των 
ιταλικών δανείων, που αφορούσαν στους τομείς του 
εμπορίου και της ναυσιπλοΐας αλλά και της λογοτε-

χνίας, φαίνεται ότι επέ-
τρεψε τη μακροβιότητά 
τους. Η αλλαγή στις λο-
γοτεχνικές γλώσσες 
που χρησιμοποίησαν οι 
κύπριοι συγγραφείς (Ελ-
ληνική και Παλαιογαλ-
λική από τον 13ο μέχρι 
το τέλος του 14ου αι-
ώνα, κυπριακή διάλε-
κτος τον 15ο, και διάλε-
κτος και Ιταλική τον 16ο) 

αντανακλά τις πολιτισμικές σχέσεις και τη γλωσσική 
πορεία του νησιού. 

Η μακρά ιστορία της Ελληνικής σε συνδυασμό με 
την αποκλειστική χρήση από την Oρθόδοξη Εκκλη-
σία μιας “υψηλής” γλωσσικής ποικιλίας δεν επέτρε-
ψαν στη μεσαιωνική Kύπρο τη γλωσσική αλλο-
τρίωση ή αφομοίωση με τον θάνατο της Ελληνικής 
ούτε τη μεγάλη γλωσσική απόκλιση και ιδεολογική 
αυτονόμηση της διαλέκτου από τον κοινό γλωσσικό 
κορμό. Η αναζήτηση μιας αρχαϊκής, άφθαρτης από 
δημώδεις ή νεωτερίζουσες παρεμβολές εκκλησια-
στικής γλώσσας ως της μόνης αρμόζουσας για τα 
ιερά κείμενα σήμαινε τη διατήρηση της θρησκευτικής 
και εθνικής ταυτότητας και αποτελούσε στοιχείο ενό-
τητος για την Ορθοδοξία και τη Bυζαντινή 
Aυτοκρατορία. 

Συνεπώς, παρά την είσοδο της διαλέκτου σε έγκυ-
ρους τομείς του γραπτού λόγου, όπως η νομοθεσία, 
η διοίκηση, η ιστοριογραφία και η ποίηση, και παρά 
κάποιες απόπειρες απόδοσης ιερών κειμένων σε 
μια γραπτή, “καθαρευουσιάνικη” μορφή της διαλέ-
κτου τον 16ο αιώνα, η παράλληλη χρήση και άλλων 
γλωσσών ή μορφών τους σε αυτούς τους τομείς και 
ο αποκλεισμός της από τον εκκλησιαστικό τομέα 
είχε ως αποτέλεσμα να μη θεωρηθεί από τους Κυ-
πρίους του μεσαίωνα ικανή να υποστηρίξει τη δια-
μόρφωση μιας κυπριακής εθνότητας με ξεχωριστή 
ταυτότητα. 

Αντιθέτως, τα φαινόμενα αυτά ευνοούσαν τη δη-
μιουργία αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέ-
σουμε “σύμπλεγμα διμορφίας”, δηλαδή μια διφο-
ρούμενη και συχνά σχεδόν περιφρονητική στάση 
απέναντι σε δημώδεις ή διαλεκτικές μορφές της 
γλώσσας, που θα αποτελέσει ένα σταθερό χαρα-
κτηριστικό της ελληνικής και, ειδικότερα, της κυπρια-
κής γλωσσικής συνείδησης μέχρι τις ημέρες μας. 
Τον 15ο αιώνα ο Λεόντιος Μαχαιράς οικτίρει τη “χυ-
δαΐζουσα” μορφή που έλαβε η Ελληνική στο νησί 
ως αποτέλεσμα των γαλλικών επιδράσεων σε αντι-
διαστολή με τη λόγια Bυζαντινή Kοινή, η οποία ήταν 
κατανοητή σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο κόσμο, και 
ταυτόχρονα περιγράφει με πολύ διεισδυτικό τρόπο 
το φαινόμενο της διγλωσσίας και την πολυ-πολιτι-
σμική κατασκευή της κυπριακής διαλέκτου. 

Μετά τη διάλεξη, που είχε θέμα  ακολούθησε δε-
ξίωση και δόθηκε η ευκαιρία ανταλαγής απόψεων 
για τον εμπλουτισμό και την την εξέλιξη της  γλώσ-
σας μας.   

Τέλος

Η διαμόρφωση της κυπριακής διαλέκτου ΜΕΡΟΣ Β’
H διαμόρφωση της κυπριακής διαλέκτου κατά την περίοδο της λατινικής κυριαρχίας (1191-1571): από το «απλούν άμα και αποίκιλον του... λόγου» του Aγίου Nεοφύτου στα «βαρβαρικά Pωμαίικα» 

του Λεοντίου Mαχαιρά και στα «παρεφθαρμένα Eλληνικά» του Στέφανου Λουζινιανού ήταν το πολύ ενδιαφέρον θέμα της διάλεξης της Αγγελ Νικολάου Κονναρή καθηγήτριας στο τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έδωσε την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

Ιάκωβος Προδρόμου
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Της Ελένης Μαύρου  
Στον Γενικό Εισαγγελέα παραδόθηκε η ομόφωνη έκθεση της Ερευ-

νητικής Επιτροπής για την κατάρρευση της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας. Μια έκθεση 800 σελίδων που προέκυψαν από 2.781 σελίδες 
πρακτικών, 120 χιλιάδες σελίδες υλικού και 40 ημερήσιες ακροάσεις. 

Αν και δεν δημοσιοποιήθηκε ακόμα η έκθεση, καταγράφεται η επι-
σήμανση του προέδρου της 
Ερευνητικής Επιτροπής, Γ. 
Αρέστη: «Η κύρια αιτία της 
κακοδαιμονίας του Συνεργα-
τισμού υπήρξε ο ανθρώπινος 
παράγοντας – η αμέλεια, η 
ανικανότητα, αλλά το χειρό-
τερο η ασυδοσία και η απλη-
στία πολλών, οι οποίοι είχαν 
ταχθεί να ηγούνται και να 
υπηρετούν τον Συνεργατι-
σμό». 

Ενδιαφέρον έχει και το γε-
γονός ότι, για μεν την πρώτη 
περίοδο (από το 1985 μέχρι 
και το 2013, όταν κρατικοποι-
ήθηκε ο Συνεργατισμός), η 
Έκθεση καλύπτει 9 κεφάλαια 
ενώ για την περίοδο από το 2013 μέχρι την πώληση του Συνεργατι-
σμού, περιλαμβάνει 28 κεφάλαια! 

Η Επιτροπή σημειώνει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του εν-
δεχομένου διάπραξης αδικημάτων και καταγράφει την ύπαρξη πολιτι-
κών ευθυνών, τόσο για τη μία όσο και για την άλλη περίοδο. 

Κρατώ, λοιπόν, τη δέσμευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι το πόρισμα 
δεν θα μείνει στα συρτάρια και ότι εκεί όπου υπάρχουν ευθύνες θα κα-

ταλογισθούν. Αν και, στη δική μου αντίληψη, οι ευθύνες είναι αυταπό-
δεικτες. 

Η διάλυση του Συνεργατισμού, η μεγαλύτερη κοινωνική και δημο-
σιονομική απώλεια για τον τόπο μετά το 1974 (με άγνωστο, ακόμα και 
σήμερα, το πραγματικό κοινωνικό κόστος αυτής της απώλειας), ήταν 
αποτέλεσμα των παραλείψεων, των μεθοδεύσεων και των ιδεολογικών 

αγκυλώσεων της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-Συναγερμού. 

Οι κυβερνώντες πήραν την 
πλήρη κυριότητα και έλεγχο 
του Συνεργατισμού τον Αύ-
γουστο του 2013. Τότε ο Συ-
νεργατισμός είχε €14 δις κα-
ταθέσεις, €11,5 δις δάνεια και 
€1,2 δις ομόλογα. Διόρισαν 
τους ημέτερους και φίλους 
τους στα ανώτερα πόστα για 
να τον διοικήσουν – αυτούς 
στους οποίους η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποδίδει ξεκάθαρα 
ευθύνες για «κακή διακυβέρ-
νηση … που δεν επέτρεψε 
στον Συνεργατισμό να επι-
βιώσει». 

Και τον οδήγησαν -συνει-
δητά- στη διάλυση. 

Μέσα από μια στημένη διαδικασία και μια κάκιστη συμφωνία. Μια 
συμφωνία στην οποία οι αγοραστές όχι μόνο πληρώνονται -αντί να 
πληρώνουν- αλλά παίρνουν και κρατικές εγγυήσεις για εξασφάλιση 
πιθανών μελλοντικών ζημιών! 

Και το έκαναν στα κρυφά. Μπας και βρεθεί κανένας και τους χαλάσει 
τα σχέδια. 

Τίποτα, λοιπόν, δεν μπορεί να στρέψει την προσοχή από τις πολιτικές 
ευθύνες της κυβέρνησης για τη διάλυση του Συνεργατισμού. 

Άστε τα ψέματα που μας έλεγαν από την πρώτη στιγμή που ανέλα-
βαν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Συνεργατισμού. 

Έλεγαν ψέματα όταν καθησύχαζαν τους πάντες, το 2014, λέγοντας 
ότι «ο Συνεργατισμός ήδη κερδίζει το στοίχημα». Έλεγαν ψέματα όταν 
μας καθησύχαζαν, το 2015, λέγοντας ότι «έχουν γίνει άλματα». Έλεγαν 
ψέματα όταν μας καθησύχαζαν, το 2017, ότι ο Συνεργατισμός «έχει 
κεφαλαιουχική επάρκεια και σημαντική ρευστότητα». Έλεγαν ψέματα 
όταν υπόσχονταν -προεκλογικά βέβαια- τη δωρεάν παραχώρηση του 
25% των μετοχών στους πολίτες. Και την ίδια ώρα επεξεργάζονταν, 
σε μυστικές συσκέψεις στο Προεδρικό, το κλείσιμο του Συνεργατισμού 
και το ξεπούλημά του. 

Πραγματικά ασήκωτη η ευθύνη τους. 
Κρατώ όμως για το τέλος την ευχή του Γ. Αρέστη: «Οι συνεργατικές 

αρχές έχουν μια διαχρονικότητα. Στηρίζονται στη φύση του ανθρώπου 
σαν κοινωνικού όντος και στην ανάγκη για αλληλοβοήθεια και αλλη-
λοϋποστήριξη. Η σημερινή κατάρρευση του ΣΠΤ στην Κύπρο είναι το 
τέρμα μιας περιόδου και μιας συγκεκριμένης εποχής. Ίσως κάποτε το 
Συνεργατικό Κίνημα ευρύτερα αναδυθεί μέσα από τις στάχτες του».

Συνεργατισμός: Αυταπόδεικτες οι ευθύνες

Κυπριακό: Ή θα λυθεί ή θα βουλιάξουμε!

 
 
  

Τα εκλογικά αποτελέσματα των διαφόρων αναμετρήσεων, αλλά 
και οι δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη εν όψει ευρωεκλογών, προ-
καλούν ανησυχίες και έντονο προβληματισμό. Στη Γαλλία η Λεπέν 
πήρε το 33%, στην Ουγγαρία η ακροδεξιά πήρε το 20% των ψή-
φων, στην Αυστρία ο ακροδεξιός υποψήφιος 46%, στην Ελλάδα 
η Χρυσή Αυγή διεκδικεί να καταστεί η τρίτη πολιτική δύναμη, ενώ 
σε μια σειρά άλλων χωρών παρουσιάζει συνεχή άνοδο. Στην Κύ-
προ η ακροδεξιά απειλεί να εκλέξει ευρωβουλευτή. Η άνοδος της 
ακροδεξιάς και τα εκατομμύρια των ψήφων που λαμβάνει σε ολό-
κληρη την Ευρώπη θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό για όλη 
την προοδευτική ανθρωπότητα. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από 
το ολοκαύτωμα της ανθρωπότητας από το φασισμό για να δικαιο-
λογείται δυστυχώς τέτοια λήθη και τέτοια ανοχή. Η άνοδος της 
ακροδεξιάς και των απογόνων του Χίτλερ που παρατηρείται είναι 
αποτέλεσμα και των πολιτικών της παραχάραξης της ιστορίας 
που ακολουθούν οι κυρίαρχοι κύκλοι στην ΕΕ, όπως η εξομοίωση 
του φασισμού με τον κομμουνισμό. Η άνοδος της ακροδεξιάς, 
όπως και πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έτσι και σήμερα, στηρί-
ζεται στην ξενοφοβία, το ρατσισμό μετακυλίοντας τα προβλήματα 
και τις αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήματος στους ξένους 
εξαιτίας της αύξησης της ανεργίας και της αύξησης της φτώχειας. 
Στην αναπαραγωγή των φαινομένων της ξενοφοβίας και του ρα-
τσισμού ηθελημένα ή άθελα μπαίνουν και τα μέσα ενημέρωσης 
(περίπτωση δήθεν βιασμού από τον πατέρα αφρικανικής κατα-
γωγής πεντάμηνου βρέφους) καθώς και η Εκκλησία, της οποίας 
ο λόγος του Ευαγγελίου «αγαπάτε αλλήλους» δεν συνάδει με τις 
πράξεις ορισμένων ιεραρχών. Τα «καλά παιδιά» του ΕΛΑΜ έπρεπε 
να γνωρίζουν ότι «ο έχων δύο χιτώνας μεταδοτώ τω μη έχοντι». 
Αυτοί ερμήνευσαν το Ευαγγέλιο ότι μπουφάν δικαιούνται μόνον 
τα Ελληνόπουλα. Στην Κύπρο το ΕΛΑΜ βρήκε πρόσφορο έδαφος 
και ανοικτές τις πόρτες από την ηγεσία της Δεξιάς. Παιδιά του 
Γρίβα και αυτοί, μοιράζονται τα ίδια λάβαρα και είναι εκφραστές 
των «ίδιων ιδανικών». Συμμετέχουν και σε πολλές περιπτώσεις 
ελέγχουν ή καθοδηγούν συνδέσμους φιλάθλων και προβαίνουν 
σε ρατσιστικές ενέργειες όπως τον ξυλοδαρμό Τ/κ έξω από το οί-
κημα ΑΠΟΕΛ. Η σβάστικα υψώνεται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 
από ακροδεξιά στοιχεία και τα σωματεία και η Αστυνομία υπνώτ-
τουν. Στην ίδια τη Γερμανία είδαμε την άμεση σύλληψη οργανω-
μένων οπαδών του Απόλλωνα μόλις τόλμησαν να κάνουν κάτι τέ-
τοιο. Ακροδεξιές φοιτητικές παρατάξεις αναμιγνύονται σε 
βανδαλισμούς ακόμα και προσωπικές επιθέσεις κατά φοιτητών 
αλλά και των προοδευτικών φοιτητικών παρατάξεων της Αριστεράς 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα γραφεία της Προοδευτικής στην 
Αθήνα και της ΕΔΟΝ στη Λεμεσό και αλλού γίνονται τακτικά στόχος 
των ακροδεξιών. 

Η δράση του ΕΛΑΜ δεν περιορίζεται μόνον σε αυτά. Υπάρχουν 
και στελέχη του ΕΛΑΜ που βρίσκονται αναμεμιγμένα με παράνο-
μες δραστηριότητες, χωρίς το επίσημο κράτος μέχρι σήμερα να 
προβεί σε καμία ενέργεια και σε καμία σύλληψη Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ προέβηκε σε καταγγελίες και παρέδωσε φωτογραφίες 
στον αρμόδιο Υπουργό για την Αστυνομία, όπου ακροδεξιοί κάνουν 
στρατιωτικές ασκήσεις με τη χρήση όπλων σε κατασκηνωτικό 
χώρο. 

Υπάρχουν γνωστοί και σεσημασμένοι ακροδεξιοί με ρίζες στην 
ΕΟΚΑ Β, που δεν έπαψαν να ετοιμάζονται για δολιοφθορές και 
προβοκάτσιες σε περίπτωση κατάληξης μη αρεστής λύσης σε αυ-
τούς. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή δράσης της ακροδεξιάς στην 
Κύπρο και αυτή είναι η ανάμιξή τους με τον υπόκοσμο. Η Χρυσή 
Αυγή Κύπρου επιχειρεί και εδώ να αντιγράψει τα χρυσά επιτεύ-
γματα της Χρυσής Αυγής Ελλάδας. Είναι πολλές οι πληροφορίες 
και οι εκθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και που 
παρουσιάζουν στελέχη της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα να επιδί-
δονται σε «προστασία» μαγαζιών, σε σπάσιμο επιταγών επ’ 
αμοιβή, σε μαστροπεία αλλά και σε κατοχή παράνομου οπλισμού. 
Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της 
Ελλάδας, που δημοσίευσε η εφημερίδα «Τα Νέα», ο βουλευτής 
της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός έχει διαπράξει πολλά τέτοια 
«ανδραγαθήματα». Το ίδιο και για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, 
Νίκο Μιχαλολιάκο, ιδιοκτήτη, σύμφωνα με ελληνική ιστοσελίδα, 
ροζ ξενοδοχείου στην Αθήνα. Κατά τα άλλα επιτελούν και το θεά-
ρεστο έργο της φιλανθρωπίας με την παροχή τροφίμων. 

Η μοναδική πολιτική δύναμη στην Κύπρο που δεν μασά τα 
λόγια της και αναπτύσσει αντιφασιστική δράση είναι το ΑΚΕΛ. Σε 
αυτό τον αγώνα κατά του φασισμού χωρούν όλοι οι δημοκράτες, 
αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί. Υπάρχει πεδίο κοινής δράσης. Η αν-
θρωπότητα αλλά και ο τόπος μας υπέφερε και υποφέρει από τη 
δράση του. Η μήτρα που γέννησε το φασισμό όχι μόνον είναι καρ-
περή, αλλά το αυγό ξεπούλιασε και αν δεν ανακοπεί το μικρό 
τέρας, θα πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη.  

* Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ

του 
Νίκου Ιωάννου

Tου Γιώργου Τ. Γεωργίου*  
Το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά έφερε ένα επικίνδυνο και παρατετα-

μένο αδιέξοδο στο Κυπριακό. Αποτέλεσμα, η Τουρκία να σκληρύνει τη 
στάση της, να εφαρμόζει ένα δικό της Plan B και να αναπτύσσει σειρά 
επιθετικών ενεργειών σε βάρος της Κύπρου και ευρύτερα στη Ν.Α. 
Μεσόγειο και στο Αιγαίο. 

Σε αυτό το διάστημα δυστυχώς δεν αξιολογήθηκαν ούτε και αναλύ-
θηκαν τα δεδομένα και οι πραγματικότητες 
από τη δική μας πλευρά. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, μαζί 
με τους συνεργάτες του, και ο ΔΗΣΥ έμειναν 
από διορατικότητα, πρόβλεψη και εκτίμηση 
των εξελίξεων. Άφησαν εντελώς στο περι-
θώριο τόσο τη διαπραγματευτική ομάδα για 
το Κυπριακό, όσο και το Εθνικό Συμβούλιο. 
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου, 
18 μήνες μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών 
στο Κραν Μοντανά, είναι η έλλειψη πρωτο-
βουλιών από τη δική μας πλευρά, η απου-
σία πολιτικής βούλησης και οράματος λύ-
σης. Δεν αρκούσαν όλα αυτά, τα πράγματα 
επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο με τις 
ευφάνταστες ιδέες που κατέθεσε ο ΠΤΔ για 
αποκεντρωμένη ή χαλαρή ομοσπονδία, γε-
γονός που περιέπλεξε σε μεγάλο βαθμό το Κυπριακό, χωρίς ακόμα 
να αναλυθούν τι σημαίνουν όλα αυτά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 
σήμερα να ζούμε ίσως τις πιο κρίσιμες και οδυνηρές εξελίξεις στο Κυ-
πριακό. 

Η Τουρκία επιχειρεί να ανατρέψει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλώντας με γεωτρήσεις στην Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη(ΑΟΖ). Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι κανένας 
δεν θα την εμποδίσει, ούτε θα την σταματήσει από αυτές τις επιθετικές 
της ενέργειες. Τι σημαίνει στην πράξη; Η Τουρκία δημιουργεί εντός της 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας δεύτερη δική της. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση όλοι κατανοούν τους κινδύνους και το κυριότερο είναι ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία θα απολέσει και το πιο ισχυρό διακύβευμα και 
κίνητρό της για λύση του Κυπριακού, το φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα εί-
μαστε μάρτυρες επιθετικών ενεργειών, όπου ο κατοχικός στρατός επι-
χειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στις περιοχές Στροβιλιών και 

Δένειας. Όσοι δεν το καταλάβουν, η Τουρκία κάνει ασκήσεις και μας 
δοκιμάζει στην περίπτωση μη ανανέωσης της UNFICYP. Και εδώ είναι 
που γεννιούνται εύλογα ερωτηματικά. Έγινε μελέτη, ανάλυση των κιν-
δύνων; Γνωρίζουν τους κινδύνους, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
όσο και οι συνεργάτες του και ο ΔΗΣΥ, με το ενδεχόμενο ενός θερμού 
επεισοδίου να είναι ορατό. Τι σημαίνει στην πράξη για την Κυπριακή 
Δημοκρατία, για την προοπτική λύσης, για τις επιπτώσεις που δημι-

ουργούνται για την οικονομία και τον τουρι-
σμό; Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ασφα-
λώς εδώ. Είναι τα θέματα και οι σχεδιασμοί 
της Τουρκίας για τα μαρωνίτικα χωριά, για 
τα θέματα των εγκλωβισμένων, καθώς και 
η πιθανότητα μονομερών αποφάσεων για 
την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. 
Το Κυπριακό βρίσκεται σε οριακά κρίσιμες 
στιγμές. Οι φωνές που ακούγονται για εγκα-
τάλειψη της μέχρι σήμερα γραμμής πλεύ-
σης, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας, αποτελούν αυτοχειρία. Κανένας, ούτε 
στα διεθνή συλλογικά όργανα, ούτε η Ευ-
ρώπη, ούτε και κανένας στον κόσμο ολό-
κληρο θα μας λάβει υπόψη. Θα βρεθούμε 
απέναντι σε εκατοντάδες ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών, δεν θα μας ακούσει κα-

νένας και δεν θα μας πιστέψει η διεθνής κοινότητα. 
Το ΑΚΕΛ δεν θα κουραστεί να τονίζει ότι η όποια εκτροπή από τη Δι-

ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία θα είναι η ταφόπλακα στο Κυπριακό 
και ισοδυναμεί με προδοσία. 

Το Κυπριακό ή θα λυθεί ή θα βουλιάξουμε! Όσοι φλερτάρουν με 
όποια άλλη στρατηγική λύσης, χαλαρής ή αποκεντρωμένης ομοσπον-
δίας, ή ακόμα και συγκαλυμμένη διχοτόμηση, οφείλουν να μιλήσουν 
καθαρά στο λαό για τις προθέσεις τους. Διαφορετικά, δίκαια και δικαιο-
λογημένα, ο λαός θα τους θεωρήσει ως εργολάβους λύσης δύο κρατών. 
Τώρα, όχι αύριο, οφείλουμε όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστά-
σεων. Διαφορετικά θα είναι αργά και το ΑΚΕΛ διαβεβαιώνει τον κυ-
πριακό λαό ότι θα πράξει το καθήκον του, έναντι της Κύπρου και του 
λαού μας.  

* Βουλευτής – Επαρχιακός Γραμματέας 
ΑΚΕΛ Λεμεσού

Κοινή δράση κατά 
του φασισμού
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Άρης-ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . .2-0 

Γιάννινα-Ξάνθη . . . . . . . .0-0 

ΟΦΗ-Λάρισα  . . . . . . . . . .0-0 

Ατρόμητος-Πανιώνιος  . .3-0 

Λειβαδιακός-Λαμία  . . . . .1-1 

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ  . . .0-2 

Αστέρας-Παναιτολικός . .3-0 

Απόλλων-Ολυμπιακός  .0-2 

 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . .61 

 2 Ολυμπιακός  . . . . . . . . .54 

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

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . .43 

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

 6 Παναθηναϊκός  . . . . . . .31 

 7 Παναιτωλικός . . . . . . . .30 

 8 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . .28 

 9 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . .28 

10 Πανιώνιος  . . . . . . . . . .26 

11 Αστέρας  . . . . . . . . . . . .25 

12 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . .23 

13 Γιάννινα  . . . . . . . . . . . .21 

14 Λειβαδιακός  . . . . . . . . .20 

15 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . .18 

16 Απόλλων . . . . . . . . . . . . 9

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 

Αποτελέσματα 

1st League Championship 

AEK-AEΛ  . . . . . . . . . . . . 1-0  

Απόλλων-Ομόνοια . . . . .3-1 

Σαλαμίνα-Αποέλ  . . . . . . .1-1 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Αποτελέσματα 

1st League Relegation 

Πάφος-Αλκή  . . . . . . . . . .0-3 

Ερμής-Ανόριθωση  . . . . .2-1 

Ένωση-Δόξα . . . . . . . . . .1-0 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Βαθμολογία 

Championship 

1 Aπόλλων . . . . . . . . . . . .50 

2 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . .50 

3 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . .45 

4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . .42 

5 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . .32 

6 Ομόνοια . . . . . . . . . . . . .31 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Βαθμολογία 

Relagation Cup 

1 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . .28 

2 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . .21 

3 Δόξα . . . . . . . . . . . . . . . .20 

4 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . .20 

5 Ένωση . . . . . . . . . . . . . .20 

6 Ερμής . . . . . . . . . . . . . . .13

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

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΑΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ: Σάββατο 9 Μαρτίου, 3:00 μμ UK Time 

ΑΠΟΕΛ – ΑEΚ: Κυριακή 10 Μαρτίου, 4:00 μμ UK Time 

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  

ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Σάββατο 9 Μαρτίου, 

2:00 μμ UK Time 

ΔΟΞΑ – ΠΑΦΟΣ: Σάββατο 9 Μαρτίου, 5:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

Ημιτελική φάση  

Τετάρτη 13 Μαρτίου 

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 πρώ-

της κατηγορίας εκτός της Ομόνοιας και του Απόλλωνα όταν παί-

ζουν στην έδρα τους. 

Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

Μια αναμέτρηση αναμένεται 

αυτή τη βδομάδα μέσα σε 

πλαίσια φιλικά και σύσφιξης 

σχέσεων. 

Η ποδοσφαιρική ομάδα 

«Αθλητικός Σύλλογος Κύπρος» 

που εδρεύει στη Στοκχόλμη, 

Σουηδία, έρχεται να δώσει ένα 

αγώνα κόντρα στον Παναθη-

ναϊκό, σκοπός να γνωρίσουμε 

αυτούς τους «ανθρώπους που 

μακριά από την πατρίδα κρα-

τούν τη δάδα αναμένη με την 

Κύπρο», το όνομα και μόνο είναι 

σφραγίδα Αθλητικός Σύλλογος 

Κύπρος, με προπονητή τον Κύ-

πριο Σάββα Βαρνάβα, αδελφό 

του κέρβερου των δικτύων Βαρ-

νάβα Χριστοφή, παλιά δόξα της 

Κύπρου αλλά και της παροικίας. 

Σ’ αυτή τη συνάντηση έβαλαν 

και το μαγικό τους χεράκι ο Μι-

χαλάκης Μιχαλάκη, άλλη ζω-

ντανή ιστορία του κυπριακού 

ποδοσφαίρου και ο Πρόεδρος 

του ΚΟΠΑ Jack Μάρκου. 

Ο προγραμματισμένος αγώ-

νας θα γίνει την Κυριακή 10 

Μαρτίου στο Southbury Leisure, 

10 το πρωί. 

– Να πάμε όλοι όσοι δεν έχουμε 

να πάμε κάπου αλλού, έτσι για 

να πιάνει το κολάνι αρκετούς.

Σουηδία εναντίον ΚΟΠΑΤο τρίποντο το πήρε η Ολύμπια

Σε αναζήτηση νέου προ-

πονητή βρίσκεται πλέον 

η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς θε-

ωρείται δεδομένη η αποχώ-

ρηση του (προσωρινού), 

Σαντιάγο Σολάρι από την τε-

χνική ηγεσία της στο τέλος 

της φετινής αγωνιστικής πε-

ριόδου. 

Η διοίκηση της «βασίλισ-

σας» έχει καταρτίσει σχετική 

λίστα υποψηφίων και πρώτο 

όνομα είναι αυτό του προ-

πονητή της Τότεναμ, Μαου-

ρίσιο Ποκετίνο. 

Σύμφωνα με τα σχετικά 

ρεπορτάζ των ισπανικών 

ΜΜΕ, οι Μαδριλένοι θα κα-

ταθέσουν αστρονομική πρό-

ταση στον Αργεντινό τεχνικό 

για να τον πάρουν από το 

Λονδίνο. 

Συγκεκριμένα αναμένεται 

να του προσφέρουν 80 

εκατ. ευρώ (!) για πενταετές 

συμβόλαιο συνεργασίας 

στον 46χρονο τεχνικό, τις 

διπλάσιες δηλαδή αποδο-

χές, από αυτές που αμείβε-

ται αυτή τη στιγμή στη Τότε-

ναμ! 

Στη λίστα, εκτός του Ποκε-

τίνο, φιγουράρουν και τα 

ονόματα των Μασιμιλιάνο 

Αλέγκρι και Γιοακίν Λεβ. 

Αστρονομική πρόταση για τον πάγκο της Ρεάλ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Champions League

Με ρέκορντμαν Κέιν στα 

προημιτελικά η Τότεναμ  
Ο Ούγκο Γιορίς στο 

πρώτο μέρος φρόντισε 

να διατηρήσει το 

«μηδέν» στην πίεση της 

Ντόρτμουντ και ο Χάρι 

Κέιν σκόραρε στη... δεύ-

τερη καλή φάση της 

ομάδας του, για να πε-

ράσει η Τότεναμ στα 

προημιτελικά του φετι-

νού Τσάμπιονς Λιγκ 

μετά και το εκτός έδρας 

1-0 επί της Ντόρτμουντ. 

Κορυφαίος σκόρερ στις 

ευρωπαϊκές διοργανώ-

σεις για τα «σπιρούνια» 

με 24 τέρματα ο Άγγλος 

στράικερ, συνολικό 

σκορ 4-0 επί των Βε-

στφαλών στα δυο ματς 

των «16».  

Δυνατό παιχνίδι για σκληρά 

νεύρα παίχτηκε μεταξύ της 

Ολύμπιας και Ομόνοιας. Οι 

άσχημες καιρικές συνθήκες δεν 

επέτρεψαν να γίνει ωραίος τε-

χνικός αγώνας. 

Βροχή, δυνατοί άνεμοι και το 

σίρμα στη μέση του γηπέδου. 

Από αυτή τη συνάντηση η 

Ολύμπια βγήκε αλώβητη κερδί-

ζοντας δύσκολα την Ομόνοια με 

2-1. 

Η Ολύμπια άρχισε ωραία το 

παιχνίδι, πιο δυνατά και με τον 

Leo Agathagelou σε καλή του 

μέρα έκανε το 1-0 λίγο πριν το 

45λεπτο και πριν κλείσει το Α 

μέρος ο Πήτερ Παναγιώτου 

έκανε το 2-0. 

Το Β ημίχρονο ανήκε στην 

Ομόνοια που έπαιξε ωραίο παι-

χνίδι όσο της επέτρεπε ο καιρός 

και ο άνεμος. 

Το μόνο που κατάφερε ήταν 

να μειώσει με τον Jordan 

Downes σε 2-1. H Oλύμπια 

κράτησε στην άμυνα για να 

φύγει με το πολύτιμο τρίποντο 

από το γήπεδο. 

 

Ρεπό για την 

Ανόρθωση και Άχνα 

Ο προγραμματισμένος αγώ-

νας μεταξύ της Ανόρθωσης και 

Άχνας δεν έγινε γιατί το γήπεδο 

ήταν σκέττος βάλτος. Θα τα ξα-

ναπούμε σε άλλη μέρα. 

 

Τάβλι στο 

Cinar-Aκανθού 
Ναι, όσοι πήγαν στο γήπεδο 

χόρτασαν γκολ, θέαμα, αέρα, 

βροχή, τα είχε όλα ο παξές. 

Βροχή τα τέρματα, με το τε-

λικό 8-4 για τη Cinar που σκό-

ραραν: 

4 ο Yianik, 2 Zein, 1 French 

και 1 ο Ercan. 

Για την Ακανθού: 

2 ο Theo, 1 Stelios και 1 

ο Andre.
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Ισόπαλο ντέρμπι με φινάλε-θρίλερ 
Με πρωταγωνιστές τους Ράμσεϊ, Γιορίς και... Τέιλορ!

Αποτελέσματα 
Τότενχαμ-Άρσεναλ  . . . . .1-1 

Μπόρνμουθ-Μαν. Σίτυ  . .0-1 

Mπράιτον-Χάτεσφιλντ  . .0-1 

Μπέρλεϋ-Κρίσταλ Πάλας 1-3 

Μαν. Γιουν-Σαουθάμπ.  . .3-2 

Γουλφσ-Κάρτιφ  . . . . . . . .2-0 

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ . .2-0 

Γώτφορτ-Λέστερ  . . . . . . .2-1 

Φούλαμ-Τσιέλσι . . . . . . . .1-2 

Έβερτον-Λίβερπουλ  . . . .0-0 

Βαθμολογία 

 1 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 71 

 2 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . .70 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 61 

 4 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .58 

 5  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 57 

 6 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 56  

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 43 

 8 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 43 

 9 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . .39 

10 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 37 

11 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 35 

12 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 34 

13 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 33 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 31 

15 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 30 

16 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 30 

17 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 27 

18 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 25 

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . 17 

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . 14

Τ
ότεναμ και Άρσεναλ αλ-

ληλοεξουδετερώθηκαν 

στο «Γουέμπλεϊ» και το 

ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου 

ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1! 

Άαρον Ράμσεϊ (16’) και Χάρι 

Κέιν (74’ πεν.) τα γκολ της συ-

νάντησης, απαράδεκτη διαιτη-

σία από τον Άντονι Τέιλορ! 

φάση που τα «σπιρούνια» πιά-

στηκαν αδιάβαστα από ένα διώ-

ξιμο! Η λάθος απόκρουση του 

Σάντσεζ επέτρεψε στο Λακαζέτ 

να γεμίσει για τον Ράμσεϊ και ο 

Ουαλός άνοιξε το σκορ με πε-

ρίσσια ψυχραιμία, εξουδετερώ-

νοντας πρώτα και τον Γιορίς. 

Νωρίτερα (2’) ο Λακαζέτ δεν 

τρία λεπτά νωρίτερα. 

Στο δεύτερο μέρος ο Λακαζέτ 

έχασε τεράστια ευκαιρία να 

δώσει προβάδισμα δύο τερμά-

των στους φιλοξενούμενους 

αλλά το πλασέ του ύστερα από 

εξαιρετικό passing game κατέ-

ληξε απελπιστικά άουτ. Άστοχο 

και το εν κινήσει πλασέ του Τρί-

στική με το «φτωχό» 1-0, αφού 

προηγήθηκε η επικράτηση της 

Τετάρτης (27/2) επί της Γουέστ 

Χαμ με το ίδιο σκορ. Οι πρωτα-

θλητές Αγγλία θα μπορούσαν 

ωστόσο να πετύχουν σήμερα 

περισσότερα τέρματα απέναντι 

στην Μπόρνμουθ αλλά το γκολ 

του Μαχρέζ στο 55’ ήταν τελικά 

αρκετό.  

Ανησυχία για τον νέο τραυμα-

τισμό του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο 

οποίος αντικαταστάθηκε στις 

καθυστερήσεις του πρώτου μέ-

ρους, ξανά στην πρώτη θέση η 

ομάδα του Γκουαρντιόλα με δια-

φορά δύο βαθμών από τη Λί-

βερπουλ (σ.σ. 71 β. – 69 β.) 

που δοκιμάζεται αύριο στο 

«Γκούντισον Παρκ» απέναντι 

στην Έβερτον. 

Τα χρειάστηκε η Γιουνάιτεντ 

απέναντι στη «μαχητική» Σαου-

θάμπτον, με τους «Αγίους» να 

ανοίγουν το σκορ με εκπληκτικό 

σουτ του Βάλερι στο 26ο λεπτό. 

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με 

επίσης πανέμορφο γκολ του 

Περέρια στο 53’ ενώ έξι λεπτά 

αργότερα ο Λουκάκου έδωσε 

προβάδισμα (2-1). Στο 75’ ο 

Γουόρντ-Πράους έφερε το παι-

χνίδι και πάλι στα ίσα με απευ-

θείας εκτέλεση φάουλ, για να 

έρθει ξανά ο Λουκάκου με δυ-

νατό δεξί σουτ να διαμορφώσει 

το τελικό σκορ. Έχασε πέναλτι 

στο τέταρτο λεπτό των καθυστε-

ρήσεων ο Πογκμπά. 

Εμφατικό το πέρασμα της 

Κρίσταλ Πάλας από το «Τερφ 

Μουρ», με την ομάδα του Χό-

τζον να φτάνει στη νίκη με το 

αυτογκόλ του Μπάρντσλεϊ αλλά 

και τα τέρματα των Μπατσουαγί 

(48’) και Ζαχά (76’). Για την 

Μπέρνλι μείωσε στο 90’ ο 

Μπαρνς. 

Η Γουλβς επικράτησε της 

Κάρντιφ στο «Μολινό» με 

σκορ 2-0 χάρις στα τέρματα των 

Γότα (16’) και Χιμένεζ (18’) ενώ 

το γκολ του Αντόν (79’) ήταν 

αυτό που έκρινε τη συνάντηση 

ανάμεσα στην Μπράιτον και τη 

Χάντεσφιλντ. 

Ο Κέπα και το... 

σημαιάκι κράτησαν 

όρθια την Τσέλσι!  

Στην επιστροφή του κάτω 

από την εστία της Τσέλσι, ο 

Κέπα ήταν αυτός που κράτησε 

όρθια την Τσέλσι στο «Κρέιβεν 

Κότατζ» και της επέτρεψε να 

φύγει από εκεί με νίκη 2-1 επί 

της Φούλαμ. Δις κοντά στο γκολ 

οι «κότατζερς», με τον Ισπανό 

να αποκρούει εξ’ επαφής κεφα-

λιά του Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς 

και τον βοηθό να υποδεικνύει 

σωστά τον Ράιαν Σεσενιόν σε 

θέση οφσάιντ ακυρώνοντας το 

τέρμα του στο τέταρτο λεπτό 

των καθυστερήσεων.   

Τρομερό φινάλε και νίκη 

της Γουότφορντ στο 92'!  

Ο Μπρένταν Ρότζερς επέ-

στρεψε και κατάλαβε πόσο δια-

φορετική είναι η Πρέμιερ Λιγκ, 

κάνοντας... σκωτζέσικο ντους 

στο πρώτο του παιχνίδι στον 

πάγκο της Λέστερ! Με γκολ στο 

92' από τον Γκρέι, η Γουότ-

φορντ επικράτησε με σκορ 2-1 

των «αλεπούδων», κλέβοντας 

όλους τους βαθμούς από το 

παιχνίδι. Είχε ισοφαρίσει ο Βάρ-

ντι - με τη φάση να ξεκινάει από 

φάουλ του Μαγκουάιρ - ενώ, ο 

Μόργκαν είχε βάλει μπροστά 

από νωρίς τους «hornets».  

Για την ώρα η Έβερτον 

στερεί τον τίτλο από 

την Λίβερπουλ! 

Μπορεί η σεζόν να έχει 

ακόμα πολύ δρόμο μπροστά 

της για να ολοκληρωθεί, αλλά 

στο τέλος της όλοι στην Λίβερ-

πουλ μπορεί να ανατρέχουν 

στο 0-0 του «Γκούντισον Παρκ» 

και να... καταριούνται! Σε κάκι-

στη ημέρα κυρίως οι επιθετικοί 

της, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να 

είναι ο αρνητικός της πρωταγω-

νιστής και να μην της επιτρέπει 

να φύγει με το διπλό στο 200ο 

ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την 

Πρέμιερ Λιγκ. Στην δεύτερη 

θέση οι «κόκκινοι» και με την 

τύχη τους στα χέρια της πρωτο-

πόρου Μάντσεστερ Σίτι.
Απέκρουσε πέναλτι του Ομπα-

μεγιάνγκ στο 90’ ο Γιορίς, απευ-

θείας αποβολή για τον Λούκας 

Τορέιρα στις καθυστερήσεις του 

ματς... 

Ο Άγγλος ρέφερι τα έκανε μα-

ντάρα στο δεύτερο ημίχρονο και 

το μέτρημα των λαθών κυριολε-

κτικά... χάθηκε! Οι κόκκινες κάρ-

έπιασε «γεμάτο» σουτ έπειτα 

από την υπέροχη μπαλιά του 

Ιγουόμπι, στέλνοντας την 

μπάλα άουτ. 

Το γκολ που σημείωσε ο Χάρι 

Κέιν στο 24ο λεπτό (σ.σ. υπέ-

ροχη κεφαλιά ύστερα από στη-

μένη φάση) ακυρώθηκε ορθώς 

ως οφσάιντ ενώ τα σουτ των 

πιερ ύστερα από εκτέλεση φά-

σουλ του Έρισκεν και λάθος 

διώξιμο του Μουστάφι.. 

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 

70ο λεπτό και ο Άντονι Τέιλορ... 

άρχισε να το χάνει! Ο Σάντσεζ 

γλίτωσε την κόκκινη κάρτα χτυ-

πώντας εκτός φάσης τον Κο-

σιελνί ενώ ο διαιτητής της 

συνάντησης καταλόγισε πέναλτι 

στο 74ο λεπτό, τιμωρώντας το 

σπρώξιμο του Μουστάφι στον 

Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός των 

«σπιρουνιών» ξεκίνησε 

ωστόσο τη φάση από θέση οφ-

σάιντ! Ο ίδιος εκτέλεσε άψογα 

από τα 11 μέτρα, ισοφαρίζοντας 

σε 1-1! 

Στο 90’ ο Τέιλορ συνέχισε τα 

ανεξήγητα σφυρίγματα, αυτή τη 

φορά εις βάρος της Τότεναμ. Ο 

Ομπαμεγιάνγκ έγινε κάτοχος 

της μπάλας εντός μεγάλης πε-

ριοχής και η σωματική επαφή 

με τον Σάντσες καταλογίστηκε 

πέναλτι! Ο Γκαμπονέζος επιθε-

τικός ανέλαβε την εκτέλεση 

αλλά ο Γιορίς απέκρουσε την 

προσπάθειά του! Κρισιμότατο 

και το κόψιμο του Βερτόνγκεν 

στην  εξέλιξη της φάσης, όπου 

ο Ιγουόμπι επανέφερε την 

μπάλα στη μικρή περιοχή! Στο 

5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο 

Τορέιρα αποβλήθηκε σωστά με 

τες που δεν βγήκαν στους 

Ντάνι Ρόουζ και Ντάβινσον Σά-

ντσεζ και τα δύο ανύπαρκτα πέ-

ναλτι (σ.σ. ένα για κάθε ομάδα) 

δεν βοήθησαν την εξέλιξη ενός 

παιχνιδιού που κράτησε σε 

αγωνία τους πάντες μέχρι το τε-

λευταίο λεπτό. 

Το ματς 

Οι «κανονιέρηδες» ευτύχη-

σαν να ανοίξουν το σκορ σε μια 

Έρικσεν (31’) και Βερτόνγκεν 

(38’) υπήρξαν οι μοναδικές 

αξιόλογες στιγμές της ομάδας 

του Ποτσετίνο μέχρι το 44ο 

λεπτό! Τότε που ο Λένο κατέ-

γραψε ίσως την επέμβαση της 

αγωνιστικής σε διπλή προσπά-

θεια των Έρικσεν και Γουα-

νιάμα!  Αρκετά εντυπωσιακή 

υπήρξε ωστόσο και αυτή του 

Γιορίς στο σουτ του Ιγουόμπι 

απευθείας κόκκινη κάρτα για 

σκληρό μαρκάρισμα στον Ντάνι 

Ρόουζ. 

Οι συνθέσεις 

Τότεναμ: Γιορίς, Σάντσεζ, Τρί-

πιερ, Αλντερβάιρελντ, Βερτόν-

γκεν, Σισοκό, Γουανιάμα (60’ 

Λαμέλα), Ρόουζ, Έρικσεν, Σον 

(79’ Γιορέντε), Κέιν 

Άρσεναλ: Λένο, Παπασταθό-

πουλος, Μουστάφι, Κοσιελνί, 

Μονρεάλ, Γκεντουζί (46’ Το-

ρέιρα), Τζάκα, Ράμσεϊ (72’ 

Οζίλ), Μχιταριάν, Ιγουόμπι, Λα-

καζέτ (56’ Ομπαμεγιάνγκ) 

Σκόρερς 

16’ Ράμσεϊ, 74’ Κέιν (πεν.) 

Διαιτητής 

Άντονι Τέιλορ 

Ο κανονισμός... 

δικαιώνει τον Τέιλορ για 

το πέναλτι στον Κέιν!   
Οι οπαδοί της Άρσεναλ έμει-

ναν να παραπονιούνται για το 

πέναλτι που καταλόγισε ο 

Άντονι Τέιλορ στο ντέρμπι με 

την Τότεναμ, ωστόσο, βάσει κα-

νονισμών φαίνεται πως η από-

φασή του ήταν ορθή, αφού δεν 

σηκώθηκε ποτέ το σημαιάκι 

όταν στο ξεκίνημα της φάσης 

και στην εκτέλεση του φάουλ, 

υπάρχει οφσάιντ!   

Όπως αναφέρουν οι κανονι-

σμοί της FA, ένας διαιτητής 

μπορεί να καταλογίσει το φάουλ 

ή το πέναλτι όταν η μπάλα δεν 

έχει φτάσει ακόμα στον ποδο-

σφαιριστή που έχει ξεκινήσει 

την προσπάθειά του από θέση 

οφσάιντ. 

Ο Χάρι Κέιν, ναι μεν ήταν 

εκτεθειμένος όταν κάνει το 

σπριντ για να φτάσει στο γέμι-

σμα στο δεύτερο δοκάρι του 

Λένο, ωστόσο, η μπάλα ήταν 

ακόμα στο αέρα και δεν είχε 

προλάβει να φτάσει σ' εκείνον, 

όταν ο Μουστάφι τον γκρεμίζει 

με το σπρώξιμο στην πλάτη. 

Έτσι, βάσει και του κανονι-

σμού και με δεδομένο πως δεν 

είχε σηκωθεί το σημαιάκι του 

βοηθού, ο ρέφερι μάλλον έκρινε 

σωστά τη φάση και έστειλε τον 

Άγγλο φορ της Τότεναμ στην 

άσπρη βούλα, απ' όπου ισοφά-

ρισε για το τελικό 1-1 στο 

«Γουέμπλεϊ» το μεσημέρι του 

Σαββάτου. 

Με την ψυχή στο στόμα 

συνέχισαν Σίτι 

και Γιουνάιτεντ...  

Με σκορ 1-0 πέρασε η Μά-

ντσεστερ Σίτι από το «Βαϊτάλιτι» 

απέναντι στην Μπόρνμουθ, στο 

89’ κατάφερε η Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεντ να κάμψει την αντί-

σταση της Σαουθάμτον, η οποία 

πάλεψε αλλά ηττήθηκε στο 

«Ολντ Τράφορντ» με σκορ 3-2.  

Οι «πολίτες» κερδίζουν για 

δεύτερη συνεχόμενη αγωνι-
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Επάξια γράφοντας το όνομα του στην  

ιστορία, ο κορυφαίος αθλητής της Κύ-

πρου Μίλαν Τραικοβιτς κατέκτησε την  κο-

ρυφή της Ευρώπης κατακτώντας το χρυσό 

μετάλλιο στα 60μ. μετ’ εμποδίων στη Γλα-

σκώβη. 

Ο πρωταθλητής μας, κατά την διάρκεια 

του μεγάλου τελικού των 60 μέτρων μετ’ 

εμποδίων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

κλειστού στίβου που πραγματοποιήθηκε 

στη Γλασκώβη της Σκωτίας, τερμάτισε 

πρώτος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 

με χρόνο 7.60. 

 Ο Μίλαν έκοψε πρώτος το νήμα με 

χρόνο 7,60 δευτερόλεπτα, αφήνοντας 

πίσω του το γαλλικό δίδυμο των Πασκάλ 

Μαρτινό Λαγκάρντ με 7,61 δευτ και τον 

Ορέλ Μανγκά με 7,63. Στην 5η θέση τερ-

μάτισε ο Έλληνας αθλητής Κωνσταντίνος 

Δουβαλίδης, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα 

την καλύτερη φετινή του επίδοση με 7,65 

δευτ. 

Η κατάταξη στον τελικό 

1.Μίλαν Τραΐκοβιτς (Κύπρος) . . . . . .7.60 

2.Πασκάλ Μαρτινό Λαγκάρντ (Γαλλία)  7.61 

3.Ορέλ Μανγκά (Γαλλία)  . . . . . . . . .7.63  

4.Ορλάντο Ορτέγκα (Ισπανία)  . . . . .7.64 

5.Κώστας Δουβαλίδης (Ελλάδα)  . . .7.65 

6.Άντι Πότσι (Βρετανία)  . . . . . . . . . .7.68 

7.Γουίλεμ Μπελοσιάν (Γαλλία)  . . . .7.68 

8.Έλμο Λάκα (Φινλαδία)  . . . . . . . . .7.74 

 Αν και ούτε στον τελικό ο Τραΐκοβιτς κα-

τάφερε να πλησιάσει στην κορυφαία του 

φετινή επίδοση (7.52), ο χρόνος του ήταν 

αρκετός για να του χαρίσει το χρυσό μετάλ-

λιο και να καταγράψει μια σπουδαία επιτυ-

χία για τον ίδιο αλλά και για την Κύπρο! 

  Στον προκριματικό 2 Φεβρουαρίου, είχε 

καταταγεί πρώτος στην τρίτη σειρά με 

χρόνο 7.65, Δείτε το σχετικό βίντεο . 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

συγχαίρει θερμά τον πρωταθλητή μας στί-

βου Μίλαν Τραϊκοβιτς για την κατάκτηση 

του χρυσού μεταλλίου στα  60 μέτρα μετ’ 

εμποδίων με χρόνο 7.60 στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγε-

ται στη Γλασκώβη. Είναι μια ανεπανάλη-

πτη επιτυχία για τον Τραϊκοβιτς, τον 

Κυπριακό στίβο και τον Κυπριακό Αθλητι-

σμό γενικότερα. 

Συγχαρητήρια και στον προπονητή του 

Αντώνη Γιαννουλάκη, καθώς και στην 

ΚΟΕΑΣ. 

Ο ΚΟΑ στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά 

τις αγωνιστικές προσπάθειες του Μίλαν 

Τραϊκοβιτς, αισθανόμαστε περήφανοι για 

τη σημερινή του επιτυχία και του ευχόμα-

στε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλ-

λον.

Τραϊκοβιτς: «Είναι απίστευτο»   

Χρυσό μετάλλιο η Κύπρος 
με τον Μίλαν Τραϊκοβιτς 

«Είναι απίστευτο. Ένοιωθα 

πολύ καλά κατά τη διάρκειας 

της σεζόν. Δεν είχα καλό ξεκί-

νημα στην κούρσα του τελικού 

στο Μπέρμιγχαμ (σ.σ. τερμά-

τισε στην 3η θέση) και απογοη-

τεύτηκα. Ήρθα σε αυτούς τους 

αγώνες για να κυνηγήσω ένα 

μετάλλιο. Ο αγώνας ήταν πολύ 

δύσκολος. Προσπάθησα να 

είμαι συγκεντρωμένος και κατά-

φερα να πάρω το χρυσό μετάλ-

λιο. Είμαι πολύ χαρούμενος». 

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς είναι 

Σερβικής καταγωγής Κύπριος 

αθλητής του στίβου με σημα-

ντικές επιτυχίες και διακρίσεις 

σε διεθνείς αγώνες στο δρόμο 

με εμπόδια.[1] Γεννήθηκε στην 

πόλη Σουρντούλιτσα της Σερ-

βίας και μετανάστευσε με την 

οικογένειά του στην Κύπρο 

εξαιτίας της έκκρυθμης κατά-

στασης που δημιουργήθηκε 

από τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρ-

δισμούς στην Σερβία το 1999. 

Από νεαρή ηλικία άρχισε να 

ασχολείται με το πόδόσφαιρο, 

ενώ στην Κύπρο[2] εντάχθηκε 

στις τάξεις των ακαδημιών της 

ποδοσφαιρικής ομάδας του 

Απόλλωνα Λεμεσού.[3] Παρά 

την επιτυχημένη παρουσία του 

στο ποδόσφαιρο, ξεκίνησε πα-

ράλληλα την ενασχόλησή του 

με τον στίβο όπου και πέτυχε 

σημαντικές διακρίσεις στη συ-

νέχεια.  

Σημαντικές Διακρίσεις  

Οι σημαντικότερες του δια-

κρίσεις είναι η κατάκτηση δύο 

χρυσών μεταλλίων στα Δρόμο 

με εμπόδια 110μ. στους Αγώ-

νες Μικρών Κρατών Ευρώπης  

αντίστοιχα. 

Κατά την πρώτη του συμμε-

τοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες 

το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 

o Τραΐκοβιτς προκρίθηκε στον 

τελικό του Δρόμου 110μ με 

εμπόδια με χρόνους 13.41 και 

13.31 στους ημιτελικούς.[6] Με 

αυτή του την πρόκριση, αποτε-

λεί τον μοναδικό Κύπριο 

αθλητή που προκρίνεται στον 

τελικό του συγκεκριμένου αγω-

νίσματος σε Ολυμπιακούς 

Αγώνες.

Μίλαν Τραΐκοβιτς

Δεν είναι μόνο τα μετάλλια που κατακτά η Ελ-

λάδα στις μεγάλες διοργανώσεις αλλά και η 

στόφα των μεγάλων αθλητών που συνεχίζει να 

αναδεικνύει η χώρα   

Ναι, διαθέτει μεγάλους αθλητές στο στίβο, που 

δεν εξαντλούνται στο βάθος των χρόνων, από 

την ιστορική παρουσία των Σπύρου Λούη, Χαρί-

λαου Βασιλάκου στους πρώτους σύγχρονους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, των μετέπειτα 

Κωνσταντίνου Τσικλητήρα (Ολυμπιονίκης στα άλ-

ματα άνευ φοράς), Στέλιου Κυριακίδη (νικητή του 

Μαραθωνίου της Βοστώνης το 1946), Χρήστου 

Παπανικολάου (παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ 

το 1970 με 5.49μ), Βούλας Πατουλίδου (πρώτη 

Ελληνίδα «χρυσή» Ολυμπιονίκης το 1992 στη 

Βαρκελώνη στα 100μ εμπόδια), αλλά και δεκά-

δων νεότερων αθλητών και αθλητριών που άφη-

σαν το στίγμα τους στον ελληνικό αθλητισμό, 

μεταξύ των οποίων οι Κώστας Κεντέρης (σπριντ), 

Μιρέλα Μανιάνι (ακοντισμός) Κατερίνα Θάνου 

(σπριντ), Τασούλα Κελεσίδου (δισκοβολία) και 

Κώστας Γκατσιούδης (ακοντισμός). 

Και αυτό αφού υπάρχουν οι εν ενεργεία αθλη-

τές που συνεχίζουν να εκπλήσσουν με τις επιδό-

σεις και τις επιτυχίες τους. Πρώτη απ΄ όλες η 

κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών, 

όπως είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, που μαζί με την 

Νικόλ Κυριακοπούλου στο επί κοντώ συνεχίζουν 

να διεκδικούν τίτλους στον ευρωπαϊκό και παγκό-

σμιο στίβο. Μαζί τους ο 32χρονος Κώστας Μπα-

νιώτης και ο 31χρονος Κώστας Δουβαλίδης στην 

5η και 4η αντίστοιχα συμμετοχή τους στη διοργά-

νωση. 

Ένα ακόμη «χρυσό» παιδί της νέας ελληνικής 

γενιάς του στίβου, απόλυτα… προσγειωμένο στο 

μυαλό και ισορροπημένο στις απόψεις του για τη 

ζωή και τον αθλητισμό, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, 

ο οποίος μετά το χρυσό το περασμένο καλοκαίρι 

στο ευρωπαϊκό ανοικτού στο Βερολίνο, έφθασε 

στη νίκη και στη Γλασκώβη με 8.38, επίδοση που 

αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και κορυφαία 

επίδοση στον κόσμο για το 2019.   

Λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί η απονομή του 

ασημένιου μεταλλίου στη Βούλα Παπαχρήστου 

από τον τελικό του τριπλούν (14.60, νέο ατομικό 

ρεκόρ).   

Ο χορός των μεταλλίων για την ελληνική ομάδα 

είχε ανοίξει το βράδυ του Σαββάτου με τον Κώστα 

Μπανιώτη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο 

ύψος με 2.26μ,  . Η Βούλα Παπαχρήστου παρά 

το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε 

στο ξεκίνημα της σεζόν πανηγύρισε το ασημένιο 

μετάλλιο στο τριπλούν με 14.50μ και νέο ατομικό 

ρεκόρ.

Διακρίσεις και μετάλλια για Ελλάδα
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, με-
ταφέρει το Club του της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore 
Street, Edmonton N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 
020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 
www.aceman.co.uk 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-
γανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 
3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 
όλα τα μέλη του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-
mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-
μετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-
γανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 
Fore Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, 
ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-
γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-
στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 
1872. 

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

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών (Corner of Wightman 
Road, Harringay) διοργανώνει καρναβαλίστικο χορό με φαγητό και 
ζωντανή μουσική. Ορχήστρα «Οι πρόσφυγες», στις 7.00μμ. Βρα-
βεύεται η καλύτερη μεταμφίεση. Είσοδος £25. Τηλ. 0740 440 3597. 
10 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Η Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Γιαλούσας και Περιχώρων, στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, London 
N22 5HJ, στις 3.00μμ. Θα συζητηθούν σημαντικά θέματα, που κα-
θιστούν την παρουσία όλων των μελών αναγκαία. Θα δοθούν ανα-
ψυκτικά. 
• Το μνημόσυνο του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, από την κοινό-
τητα Αγίου Ελευθερίου, στην Εκκλησία 113 Ruckholt Road, Leyton 
E10 5NS. Στο τέλος η Αδελφότητα των Κυριών θα προσφέρει τσάι, 
καφέ και εδέσματα. 
14 Μαρτίου (Πέμπτη) 
• Για την προσπάθεια Διευρυμένης Συμμετοχής στην πρωτοβουλία 
όλων των Κυπρίων για ορθή λύση του Κυπριακού, όπως αποφασί-
σθηκε πρόσφατα στο Hackney, συγκαλείται πλατιά συνάντηση στις 
7.15μμ στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green.  Όλοι ευπρόσδεκτοι. 
17 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ) 
στο Grand Palace, 242 High Road, Wood Green N22 8JX. 
Eσιτήρια £35 και για παιδιά £20. Με την ορχήστρα «Αματέος». Για 
θέσεις 020 8889 1872. 
17 Μαρτίου (Κυριακή) 
• Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β. Κα-
λείται στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ στις 3.00 
μμ. Θα συζητηθούν η Έκθεση Δράσης και Οικονομικών, Διάφορες 
προτάσεις και ψηφίσματα και θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή. 
21 Μαρτίου (Πέμπτη) 
• Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β. με θέμα: 
«Τα γραφικά συστήματα στην αρχαία Κύπρο. Ομιλήτρια ειδική επι-
στήμονας Χριστίνα Ιωάννου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia 
Road, London N12 9RU στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 9999. 
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. 
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

Όσα τράβησα ως τώρα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Όσα τράβησα ως τώρα θα τα ρίξω μες το χώμα. 

Τι καημός και τι μαράζι, γίναν όλα σαν χαλάζι. 

Αν γυρίσεις πάλι πίσω, θα τα γράψω όλα στο χαρτί, 

μα θα κλαίω σαν μικρό παιδί; Όχι. 

Η θλιμμένη μου καρδιά εν να αντέξει για παντοτινά; 

Όσα τράβησα ως τώρα βαθειά απ’ τη ψυχή μου, 

είναι μεγάλο βάσανο και ό,τι κακόν 

κι αν μπόρεσες μου έκανες στη ζωή μου. 

Τώρα μια ζωή καινούργια εν να αρχίσω να χαρώ. 

Και τα δάκρυα κι οι στεναγμοί θα φύγουν, τώρα έως εδώ. 

Όμως το έχω παράπονο πικρό και θα κλείσω δεν μπορώ.

Καλώς μας ήλθες άνοιξη χιλιοτραγουδισμένη 

με αγάπη και λαχτάρα όλη η φύση σε προσμένει 

Σε προσμένουνε οι κάμποι τα βουνά κι οι λαγκαδιές 

τα γλυκόλαλα αηδόνια για να κτίσουνε φωλιές 

Ανυπόμονα προσμένουν και τα ζώα στο λιβάδι 

να φυτρώσει δροσερό καταπράσινο χορτάρι 

Τι χαρά τι ευτυχία σαν η άνοιξη ζυγώνει 

και χαλί μαλαματένιο μπρος τα πόδια μας απλώνει 

Καλώς ήλθες καλώς ήλθες μεγαλόπρεπη κυρά 

τις ευωδιές σου να σκορπίσεις στην πλάση με απλοχεριά 

Καλώς τηνε την άνοιξη την μοσχομυρισμένη 

που των ανθρώπων τις καρδιές γλυκαίνει κι αναστένει 

Το πράσινο το χρώμα της απλώνει να πατάμε 

κι ευωδιές γλυκόποτο κρασί και μας μεθάνε 

Τ’ αρχοντικό της φόρεμα τα μάτια ξεκουράζει 

μας μεθά και μας μαγεύει τις αισθήσεις μας τραντάζει 

Το άρωμα της το γλυκό σφρίγος στο σώμα δίνει 

και της καρδιάς την τρικυμία ανατρέπει η γαλήνη 

Καλώς μας ήλθες άνοιξη πηγή της εφορίας 

αρχόντισσα των εποχών ποίησης κι αρμονίας

Καλώς μας ήλθες άνοιξη
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

• Like fine wine, gets better with age!!! 

• Σαν το καλό κρασί, καλυτερεύει με τον χρόνο!!! 

Ερμηνεία: 
Να μην μας φοβίζει η ηλικία, οι πλαστοχειρουργοί κα οι 

αισθητικοί. Τα χρόνια εμπλουτίζουν γνώσεις και διαμορφώνουν 

χαραχτήρες. Αν δεν γεράσεις δεν μαθαίνεις. «Στερνή μου γνώση 

να σ’ είχα πρώτα»! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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Ο Άγνωστος Εκείνης της Νύχτας  (1972)  

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:00 Δραματική περιπέτεια 

με τους Τ. Βοσκόπουλο, Ν. Βαλσάμη κ.ά. Ο Άρης, 

οδηγός σε αγώνες ταχύτητας, 

συναντά έναν τύπο που του 

μοιάζει καταπληκτικά. Με έκ-

δηλη περιέργεια προσπαθεί να 

μάθει ποιος είναι ο πανομοι-

ότυπος «άγνωστος». Μαθαίνει 

πως λέγεται Κυριάκος και εργάζεται σε συνεργείο 

αυτοκινήτων. Αλλά και ο Κυριάκος, πληροφορείται 

αντίστοιχα την ύπαρξη του Άρη...  

Ο Μαγκούφης (1959)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Μ. Φωτόπουλο, Γ. Βασιλειάδου κ.ά. Ένας πε-

ριπτεράς, ορκισμένος εχθρός του γάμου, αποτελεί 

πρόκληση για την προξενήτρα σπιτονοικοκυρά του 

η οποία θέλει να τον παντρέψει με μια κοπέλα που 

τον αγαπάει αληθινά. ‘Οταν αυτός θα αρρωστήσει, 

η κοπέλα θα είναι η μόνη που θα τον φροντίσει.  

Διχασμός (1965)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:05 Κοινωνική ταινία 

με την Έ. Φωτίου, Π. Φύσσουν κ.ά. Οι σφουγγα-

ράδες προετοιμάζονται για το επόμενο ταξίδι τους. 

Τα περισσότερα καΐκια ανήκουν στην αρχόντισσα, 

η οποία τους εκμεταλλεύεται σκληρά. Μέχρι που ο 

Κωσταντής, εξεγείρεται. Όταν η αρχόντισσα μαθαί-

νει ότι η μικρότερη κόρη της Θάλεια είναι ερωτευ-

μένη με τον φίλο του Κωσταντή, το αναπάντεχο νέο 

δημιουργεί βαθιά ρήξη στο σπιτικό της.  

Σχολή για Σοφερίνες (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με τους  

Θ. Βέγγο, Α. Μπάρκουλη κ.ά. Ο Μπάμπης και ο 

Ντίνος έχουν από κοινού μια σχολή οδηγών στην 

Αθήνα. Ο γοητευτικός Ντίνος ασχολείται με τις όμορ-

φες και νεαρές πελάτισσες, ενώ οι λιγότερο ελκυ-

στικές περιπτώσεις, μένουν για τον Μπάμπη. Ο 

Ντίνος θα ερωτευτεί την Άννυ, την οποία η μητέρα 

της θέλει να παντρέψει με έναν πλούσιο. Ο Μπά-

μπης θα γνωρίσει τη Μίρκα, η οποία θα του ζητήσει 

να παντρευτούν εικονικά...  

Ένας Πρωτάρης στο Κολέγιο (1984)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:05 Κωμωδία με τους  

Σ. Τζεβελέκο, Γ. Βογιατζή, Μ. Φωτόπουλο, Ν. Ρίζο.  

Ένα παιδί από την επαρχία μπαίνει σε κολέγιο σω-

ματικής αγωγής το οποίο προετοιμάζει τους μελλο-

ντικούς πρωταθλητές. Πρωτάρης όπως είναι, γίνεται 

αντικείμενο εμπαιγμού από τους συμμαθητές του. 

Εκείνος όμως δεν το βάζει κάτω...  
Ένας Νομοταγής Πολίτης (1974)  

KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:25 Κοινωνική Σάτιρα 

με τους Σ. Μουστάκα, Δ. Παπαγιαννόπουλο κ.ά. Ο 

Γρηγόρης ζει κάτω 

από την καθοδή-

γηση και την κατα-

πίεση της μητέρας 

του, της οικογένειας, 

αλλά και της κοινω-

νίας που τον περιβάλλει εν γένει. Κάποια στιγμή 

ξεσπάει και φτάνει στα πρόθυρα της τρέλας.  
Η Αγνή του Λιμανιού (1952)  

KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:50 Δραματική Αισθη-

ματική Περιπέτεια με τους Ε. Χατζηαργύρη, Γ. 

Γληνό, Α. Αλεξανδράκη κ.ά. Η Αγνή, μια πόρνη του 

λιμανιού, θέλοντας να εκδικηθεί τον πατέρα της που 

έχει παρατήσει τη μάνα της ανύπαντρη πριν γεν-

νηθεί, τα φτιάχνει με το θετό γιο του και προσπαθεί 

να τον καταστρέψει.  

Διακοπές στο Βιετνάμ (1971)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:40 Κοινωνική περι-

πέτεια με τους Θ. Βέγγο, Ά. Φόνσου κ.ά. Την ημέρα 

του γάμου της Φρόσως με τον Στέλιο, επιστρέφει 

από το Βιετνάμ ο άντρας της, ο Θανάσης, ο οποίος 

ήταν για χρόνια αγνοούμενος. Προτού φύγει, ο Θα-

νάσης παντρεύτηκε τη Φρόσω, γραμματέα του Στέ-

λιου, στο εργοστάσιο πλαστικών όπου δούλευε ως 

χημικός. Ο Θανάσης αγνοεί ότι ο γάμος του ήταν 

δικό τους σχέδιο, αλλά και ότι το δικό του πείραμα 

για ένα νέο πλαστικό πέτυχε, με αποτέλεσμα ο Στέ-

λιος να γίνει πάμπλουτος...   

Το Παρελθόν μιας Γυναίκας (1968)  

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  Μελόδραμα με την Μ. 

Χρονοπούλου, Φ. Γεωργίτση κ.ά. Τρία χρόνια έχουν 

περάσει οπό τότε που η Άννα πυροβόλησε του φυ-

γόδικο εραστή της Σάκη και εγκατέλειψε την δουλειά 

της τραγουδίστριας στο καμπαρέ του Κώστα. Τώρα 

είναι η ενυπόληπτη σύζυγος του Βασίλη Μουτούση 

και ζει ευτυχισμένη μαζί με το παιδί τους. Η ζωή της 

όμως θα αλλάξει όταν εμφανιστεί ξανά ο Σάκης.  

Το Αφεντικό μου ήταν Κορόιδο (1969)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με τους 

Ν. Σταυρίδη, Ν. Ρίζο κ.ά. Η Μελπομένη εργάζεται 

ως οικονόμος του πλούσιου εργένη Χαράλαμπου. 

Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί πως έχουν περάσει 

τα χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα το σημαντικό για 

τον εαυτό της και έτσι αποφασίζει να αρχίσει να 

βγαίνει με τον Θεόδωρο που είναι κρεοπώλης. Ο 

Χαράλαμπος γίνεται έξαλλος...

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 7 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 Μονή Βλατάδων, 
Μέρος 2ον Μονή Βλατάδων 

22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Άγνωστος 
Εκείνης της Νύχτας  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 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 Μαγκούφης 
23:05 Ελληνική Ταινία: Διχασμός  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 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: 
Επίσκεψη του Υπ. Παιδείας της 
Κύπρου, Κώστα Χαμπιαούρη, 
στο σχολείο του Manor Hill. 

20:45 Ελληνική Ταινία: Σχολή για 
Σοφερίνες 

22:05 Ελληνική Ταινία: Ένας 
Πρωτάρης στο Κολλέγιο  

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 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: 

Cyprus Short Film Day 2018. 
20:30 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 

Παναγή 
21:25 Ελληνική Ταινία: Ένας 

Νομοταγής Πολίτης 
22:50 Ελληνική Ταινία: Η Αγνή 

του Λιμανιού  

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 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: Διακοπές στο 
Βιετνάμ 

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

ΤΡΙΤΗ 12 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: Το Παρελθόν 

μιας Γυναίκας 
22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο πο-

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 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 Δημ. Αβραμόπουλου 
στο LSE με θέμα: ''Europe's 
Response to the Challenge 
of Migration and Security''.

ΠΕΜΠΤΗ 7/3  
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 8/3  
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 9/3  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Σκετς «Ο Εγγλέζος» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3  
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 Καρναβαλίστικη Παρέλαση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Σκετς «Ο Εγγλέζος» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3  
05.00 Xωρίς Αποσκευές 
05.30 Πεταλούδα 
06.00 Η Ζωή μου μια Καντάδα 
07.00 Κυπριώτικο Σκετς 

«Η Ραδιενέργεια» 
08.00 Καρναβαλίστικη Παρέλαση 
12.00 Κυπριώτικο Σκετς «Η Μάσκα» 
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 12/3  
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 13/3  
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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T
he President of the       

Republic of Cyprus, 

Nicos Anastasiades, 

updated UK Prime Minister, 

Theresa May, on the latest 

developments as regards the 

efforts to resume negotiations 

on the Cyprus problem,       

during their meeting on   

Tuesday in London. 

A Downing Street spokes-

person said that the Prime    

Minister “expressed hope that  

progress would be made towards 

the resumption of talks.” 

Sources said that President 

Anastasiades told May that the 

UNSG’s special envoy Jane 

Holl Lute is now expected to 

visit Ankara, in the framework 

of her visits to the involved 

countries. 

The same sources expressed 

the Greek Cypriot side’s readi-

ness for the immediate resump-

tion of the settlement talks, 

noting that neither Brexit nor 

the European Parliament elec-

tions should be considered a 

reason for delay. 

President Anastasiades         

reiterated his position that      

talks should resume from the 

point where the previous nego-

tiating process stopped.  

May is said to have acknow-

ledged that the progress 

achieved so far should not be 

wasted. 

The Prime Minister also          

affirmed that the UK Govern-

ment’s position with regard to 

the thorny issue of guarantees 

has not been changed, namely 

that the UK does not wish to      

retain its role as a guarantor 

power in the framework of a 

Cyprus issue settlement.  

This reiteration of the British 

position was highlighted by 

President Anastasiades himself 

in a statement outside No10 

Downing Street following his 

meeting with May. 

The No10 spokesperson also 

said that the Prime Minister      

updated President Anastasia-

des with regard to Brexit and 

the three strands of work that 

she had agreed to take forward 

with President Juncker: alter-

native arrangements, changes 

to the Political Declaration and 

legally binding changes to the 

backstop.  

She also welcomed the 

pledge Cyprus has made to 

protect the rights of UK nationals 

in a no deal scenario and reite-

rated the Government’s com-

mitment to protect the rights of 

EU citizens, the spokesperson 

added. 

Both leaders expressed         

optimism that a deal would be 

reached, even before the        

next European Council on 21st 

March. 

They also reaffirmed their   

desire and belief that whichever 

form Brexit will take, the strong 

bilateral relation between the 

two countries will be main-

tained 

The No10 spokesperson 

said: “The leaders spoke about 

the close co-operation between 

their two countries and agreed 

to build on these strong ties in 

the future. They looked forward 

to the conclusion of discussions, 

to allow for the implementation 

of the bilateral agreement that 

will enable Cypriots living in      

the Sovereign Base Areas to 

develop their land and busines-

ses.” 

The meeting began by          

discussing the reception the 

President had attended the      

previous evening at Buckingham 

Palace, which honoured the 

contribution made by the Cyp-

riot diaspora to British society. 

President Anastasiades’ visit 

concluded yesterday with a 

meeting with Her Majesty The 

Queen. 

O
n Sunday 3 March, the National Federation of Cypriots 

in the UK hosted H.E. President of the Republic of        

Cyprus, Nicos Anastasiades, for a working dinner in 

his honour on the special occasion of his ‘Guest of Govern-

ment’ visit to the UK. Representatives from the Federation’s 

member associations across the UK and invited guests listened 

to the President’s remarks about the latest developments           

on the Cyprus issue and his strong words of praise for the          

immense contribution of UK Cypriots to the UK and to Cyprus. 

President Anastasiades said that, “Turkey’s intransigence did not 

allow us to reach a settlement that would be viable, functional, could 

stand the test of time, and that could secure an independent and 

sovereign country that would respect EU principles.” He assured 

the community that based on those principles, he is trying to find a 

way of creating the conditions that would allow an acceptable          

settlement and emphasised the importance of the next round of   

negotiations being “well prepared”. 

Referring to the specific efforts to resume talks to reunify the           

island, he said that there have been three meetings between the 

UN Secretary General’s Special Envoy for Cyprus, Jane Holl Lute 

and the Cypriot, Greek, British and European sides. He informed 

the community that “we are awaiting the outcomes of the third   

meeting between Ms Lute and Turkey because a lot will depend on 

what will be said in that meeting, but also on what the terms of         

reference will entail.” 

He then stressed the significance of the content of the terms of 

reference (the parameters for the next set of reunification negotia-

tions), saying that it is important that they are based on the terms 

discussed at the Crans Montana morning meeting of 4 July 2017. 

With regards to that meeting he raised strong concerns about the 

fact that no official UN minutes of that meeting exist and described 

the subsequent document presented by the then UNSG special   

adviser as “unacceptable”. 

President Anastasiades explained that, “for us to be able to move 

ahead, to be able to hope for a constructive dialogue, what is             

required is that the terms of reference not only determine the issues 

under discussion, but also what is acceptable and what is unaccept-

able. And we have agreed with the Turkish Cypriot leader in the 

past, and it is a principle that has been accepted by the UNSG, that 

one side’s security cannot constitute a threat for the other side.” 

He elaborated by saying that he could not accept the Turkish 

Cypriot side’s latest demands that they have a Turkish Cypriot       

positive vote on all federal decisions would result in a dysfunctional 

state. The President reinforced his view that political equality and 

effective participation are accepted but only to the extent that they 

would be “reasonable” and logical, i.e. where a decision by a larger 

community would negatively impact a smaller community. 

* Continued on Page 22
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resumption of Cyprus talks

Federation dinner in 
honour of Anastasiades



* Continued from Page 21 

 
President Anastasiades also 

spoke about the multi-dimensional 

foreign policy that Cyprus has 

been building, focussing on deve-

loping excellent relations with 

major countries around the world 

and particularly with its neighbours 

in the eastern Mediterranean re-

gion through various trilateral initia-

tives. He referenced the significant 

recent news that the US Secre-

tary of State would be attending 

the Cyprus-Greece-Israel trilateral 

meeting in a few weeks’ time. 

President Anastasiades began 

his speech by praising the National 

Federation of Cypriots in the UK 

and the wider UK Cypriot diaspora 

for their tireless work on behalf of 

Cyprus, including campaigning for 

a free, united Cyprus and expressed 

his confidence that through             

NEPOMAK the next generations 

of diaspora Cypriots will continue 

this effort. The President warmly 

praised the strong presence of 

younger Cypriots, from NEPOMAK 

UK, and said he was pleased to 

see so many successful and distin-

guished UK Cypriots from a variety 

of fields, including the Anglican 

Church, business, the City, broad-

casting, journalism, arts, medicine 

and politics. 

In his introductory remarks the 

President of the Federation, Chris-

tos Karaolis, said that “we are      

determined that the Turkish occu-

pation of Cyprus will not need to 

transcend to any further genera-

tions, but for as long as it does, 

we will continue to do our utmost 

to achieve a solution that is viable; 

secures the withdrawal of the 

Turkish troops and setters; ends 

the anachronistic system of guar-

antees and respects the human 

rights of all Cypriots, reuniting our 

beloved island, so that Greek Cyp-

riots, Turkish Cypriots, Maronites, 

Armenians and Latins, can live 

and prosper together.” 

He went on to share the suc-

cesses of the Federation’s 2018 

campaign efforts regarding Turkey’s 

illegal actions in Cyprus’ EEZ, as 

well as to mark the anniversary 

of the illegal Turkish in July 1974.  

The Federation President also 

went on to thank H.E the High 

Commissioner of the Republic of 

Cyprus, Euripides Evriviades, for 

his tireless and successful efforts 

over the last 6 years that have 

made Cyprus’ presence more  

pronounced in decision-making 

centres across the UK. 

He also spoke of the importance 

and significance of having an or-

ganised Cypriot community and 

said “our Federation unites the 

community and its leaders, of all 

political parties and no political 

party, by identifying the common 

ground and coordinating our efforts. 

In doing so, we visibly demonstrate 

that on the Cyprus issue, there are 

no parties, no personal interests 

and no divisions. We have one 

party, and that is Cyprus.”

C
yprus President Nicos 

Anastasiades attended a 

reception at Buckingham 

Palace hosted by HRH The Prince 

of Wales on Monday evening to 

celebrate the ties between Cyprus 

and the UK, as well as the UK 

Cypriots’ contribution to the British 

public life. 

Guests included more than   

150 scientists, businessmen,       

artists, academics, professionals 

and other members of the Cypriot 

diaspora that have excelled in 

their area. Among them were 

Christopher Pissarides, Kypros 

Nicolaides, Theo Paphitis, Toukar 

Souleyman, Tracey Emin, Linda 

Papadopoulos and, members of 

the Leventis and Lazari families. 

In his speech Anastasiades 

thanked Prince Charles for the         

invitation and the hospitality for the 

special event, which marked the 

first time the Cypriot diaspora and 

the bilateral ties were celebrated at 

Buckingham Palace in such a way. 

“Tonight’s event offers us the 

opportunity to celebrate the long-

lasting friendship and enduring 

bonds between our two countries 

and peoples,” he said. 

He reminded the audience that 

these bonds were also celebrated 

last year, on the occasion of the 

centenary since the end of the 

First World War, during which 

16,000 Cypriots fought alongside 

the British. During the Second 

World War, added the President, 

more than 60,000 Cypriots joined 

the struggle against fascism. 

“Our history and journey has 

been one of constant evolution, 

based on trust and numerous syn-

ergies on a wide range of issues,” 

continued Anastasiades, highlight-

ing in particular the joint member-

ship of the Commonwealth. 

He praised Her Majesty The 

Queen’s leadership of the organi-

sation and stressed that he has 

no doubt that Prince Charles will 

be “equally successful” as the next 

head of the Commonwealth family. 

“Cyprus has been an active 

member of the Commonwealth 

since 1960 and I wish to assure 

of Cyprus’ determination to conti-

nue playing a dynamic role in      

implementing our joint agenda, 

particularly in increasingly impor-

tant global challenges such as      

climate change, sustainable de-

velopment, research and innova-

tion, protection of cultural heritage 

and of the environment,” said 

President Anastasiades. 

He then stressed the important 

and dynamic relations between 

the Cypriot and the British people, 

as demonstrated by the more than 

300,000 people of Cypriot descent 

living in the UK and the more than 

1 million annual British visitors to 

the island. 

Referring to the three exhibitions 

that were set up for the reception, 

the President spoke of “undeni-

able proof of the historic depth       

and of the dynamic contemporary 

relationship between our two 

countries”. He lastly expressed the 

hope to see the Cypriot cultural 

treasures preserved in the UK      

exhibited one day in a reunited        

island. 

HRH The Prince of Wales 

started his speech by praising       

the “indispensable contribution” 

of UK Cypriots to the UK and the 

Commonwealth. He noted that 

the island of Cyprus has been 

capturing the imagination of       

British who have been falling in 

love with it, that is has been a 

crossroad of civilisations and that 

its influence over the years has 

been felt far and wide. 

He also highlighted the joint        

efforts of the two peoples during 

the two World Wars and he then 

briefly referred to the development 

of the UK Cypriot community, first 

in north London and later on in 

other areas of the UK. 

“Wherever they settled, these 

communities thrived and over the 

years they have made the most 

tremendous difference to our        

society, to our economy and to our 

culture,” said His Royal Highness. 

He then commented, jokingly, 

that when shortages of halloumi 

cheese were reported in the UK 

last summer the situation was 

considered to be “nothing short 

of a national crisis.” 

Lastly, he praised the leader-

ship that Cyprus and President 

Anastasiades have been showing 

as representatives of small island 

countries and on a series of issues 

relating to the environment. 
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Buckingham Palace celebrates Cyprus Javid demands end to 

‘senseless violence’

H
ome Secretary Sajid 

Javid has demanded      

an end to “senseless      

violence” following the fatal 

stabbings of two teenagers at 

the weekend. 

Yousef Makki and Jodie 

Chesney were killed in separate 

knife attacks as newly pub-

lished figures have suggested 

a 93% increase in children 

being stabbed over five years. 

The Daily Mail describes the 

data as a “knife to the heart of 

Britain”. 

Javid, who met chief con-

stables yesterday, said: “We're 

taking action on many fronts... 

It is vital that we unite to stop 

this senseless violence. Young 

people are being murdered      

across the country, it can't go 

on.”  

Jodie Chesney, 17, was killed 

in a knife attack in an east      

London park on Friday night. In 

what her family describe as a 

“totally random and unprovoked 

attack,” she was stabbed in the 

back as she played music with 

five friends in a park.  

Writing on Facebook, Jodie’s 

grandmother, Debbie Chesney, 

said: “We don’t want anyone 

else to go through what our 

family is suffering. This has to 

stop, there are too many young 

people having their lives cut 

short by needless violence.” 

London Mayor Sadiq Khan 

tweeted that he was “devas-

tated” over Chesney's death. 

Then, on Saturday evening, 

17-year-old Yousef Ghaleb 

Makki, was stabbed to death in 

Hale Barns, near Altrincham. 

Two boys, also aged 17, have 

been arrested on suspicion of 

murder. 

Three teenagers have died  

in knife attacks in two weeks in 

Birmingham, prompting West 

Midlands Police and Crime 

Commissioner David Jamieson 

to describe the issue as a        

“national emergency”. 

Hazrat Umar, 17, was killed 

in Bordesley Green last Mon-

day; Abdullah Muhammad, 16, 

died in Small Heath the pre-

vious week, and seven days 

before that Sidali Mohamed,  

16, was stabbed outside a       

college. 

An investigation led by     

Channel 4’s Dispatches pro-

gramme found the number of 

police recorded offenders under 

18 committing homicides using 

a knife or sharp instrument rose 

by 77% from 26 to 46 from 2016 

to 2018. The number of police 

recorded offenders aged under 

18 committing rape and sexual 

assault with a knife rose from 

24 to 33, while robbery with a 

knife rose from 656 to 999. 

“Data from the NHS shows  

in the last five years the number 

of children aged 16 and under 

being treated for assault by a 

knife or other sharp objects rose 

by 93%, from 180 admissions 

in 2012/13 to 347 in 2017/18,” 

reports The Guardian. 

In October, the Home Office 

announced a range of actions 

to tackle violent crime, including 

a £200m youth endowment 

fund.  

Federation dinner in honour of Anastasiades
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H
aringey is marking 

Women’s History Month 

in March with an exciting 

programme of events and         

activities designed to celebrate 

the borough’s women past and 

present.     

The programme includes       

related films, workshops and an 

exhibition highlighting Haringey’s 

inspirational women who have 

dedicated their lives to cam-

paigning for women’s rights and 

equality. From 18th century phi-

lanthropist and author Priscilla 

Wakefield, through to 20th         

century politicians Dr Edith   

Summerskill and Joyce Butler; 

from Stella Dadzie, an educa-

tionalist, writer and historian, and 

Professor Lola Young (Baroness 

Young of Hornsey), the spotlight 

will be on local women.  

The month kicked off on        

Friday with a launch event at 

Bruce Castle exhibition which 

featured a reading from Stella 

Dadzie, and a chance to look 

around Bruce Castle’s Suffragette 

exhibition, Inspiring Women of 

Haringey: A Suffragette in the 

Family.  

The women’s suffrage move-

ment reached every part of the 

country and cut across all 

classes. Some stories about      

individual suffragettes and their 

struggle for the vote are well 

known to us. Other stories lay 

untold, forgotten or hidden. 

This fascinating exhibition 

presents wonderful stories and 

research about local women 

who campaigned for the vote 

more than 100 years ago. 

Stories, artefacts and photo-

graphs have been kindly shared 

by relatives proud of these pio-

neering women. The exhibition 

tells us about the lives of 

women who made their voices 

heard in their fierce struggle to 

get the right to vote. 

Cllr Makbule Gunes, Harin-

gey Council’s Deputy Cabinet 

Member for Women and Equal-

ities, said: “Haringey is home to 

such a rich variety of cultures 

and there are so many untold 

stories of women, from different 

backgrounds and cultures, who 

have dedicated themselves to 

helping those around them.  

“It’s fantastic to be able to 

celebrate those women and 

shine a light on some of their 

stories during this month.” 

Women’s History Month     

will also include International 

Women’s Day celebrations, 

where we will be celebrating 

women across the borough on 

social media, using the hashtag 

#WHM. 

For more information and to 

see the full range of events, 

please visit https://www.harin-

gey.gov.uk/libraries-sport-and-

leisure/culture/exploring-harin-

gey/womens-history-month 

Celebrating women 
in Haringey

Travel after Brexit:  
from passports to driving licences
T

here is increasing nerv-

ousness about booking 

flights and holidays as we 

approach Brexit on 29 March 

without a deal. Should you still 

book? There is certainly reason 

for caution, but as long as you 

understand the new rules that 

might be introduced, and are 

prepared, you should still be 

able to enjoy a smooth holiday.  

Here we give practical advice 

on steps to take to have a       

trouble –free holiday, even if 

there is no deal on Brexit.  

 

Can I confidently book a 

flight for after Brexit?  

Most, if not all existing flights 

between the UK and EU will fly 

as normal whether there is a 

deal or not – the EU has said 

as much. The remaining        

question mark hangs over new 

routes. The EU had said that 

flights should be capped at the 

same number as in summer 

2018, which doesn’t allow for 

the new flights that many           

airlines have already launched. 

The International Air Transport 

Association has estimated this 

could mean up to five million 

tickets need to cancelled.          

However, it appears the EU and 

UK are also close to a deal to 

remove the cap. This would 

mean all flights will take off even 

if there is no deal.  

 

If my flight is cancelled, will 

I get my money back and 

compensation?  

Whatever the circumstances, 

your airline remains responsible 

for getting you to where you 

need to go. It will still need to 

provide food, drink and accom-

modation if you’re delayed, and, 

yes ultimately, if the flight is  

cancelled and you can’t be          

rerouted, you’ll get your cash 

back. However, you probably 

won’t get any compensation. 

We don’t know what will happen 

to EU261 rules, which awards 

passengers compensation for 

delays, following Brexit. How-

ever, deal or no deal, any travel 

disruption caused directly by 

Brexit is likely to be declared an 

‘extraordinary circumstance’.  

 

Would my holiday be better 

protected if I book a pack-

age?  

Yes. UK package travel holi-

day protections are far more 

comprehensive than EU261 

and will remain in force regard-

less of no deal. If your flight is 

cancelled because of Brexit, 

and you have booked a pack-

age, you’ll be able to claim the 

full cost of the holiday back – 

not just the flights. It’s also worth 

booking with a travel agent that 

is a member of the Association 

of British Travel Agents (ABTA). 

It has assured travellers they 

will get a refund. Book any  

combination of flight, hotel or 

car hire, with the same com-

pany in one payment and you 

have a package holiday.  

 

Will travel insurance cover 

Brexit-related disruption?  

Some insurers say yes, 

others say no. Our advice is to 

pick one that says yes. Insurer 

Direct Line has confirmed to us 

that its standard policy would 

cover Brexit-related cancella-

tions or disruption, while Admi-

ral, Aviva and Saga have said 

the same publicly. Make sure 

that any policy you take out         

includes cover for travel disrup-

tion, as some cheaper policies 

do not, and buy insurance at the 

time of booking rather than the 

time of travel.  

 

Will queues at airports be 

longer?  

Possibly. Unless a deal is 

struck or airports in the EU       

popular with British passport 

holders put in place a significant 

amount of additional staff, there 

are likely to be long queues.  

Our research found queues are 

most likely in Alicante, Tenerife 

and Lanzarote. If you are plan-

ning to travel to these airports, 

and there is no deal, you may 

want to bring extra food and 

water as it’s likely you’ll be in a 

queue for several hours.  

 

Is my passport still valid for 

travel?  

Possibly not. We reported  

that an estimated 3.5 million      

UK passports, some with up to 

15 months validity left won’t be        

accepted for travel to Schengen 

Area countries if there is no 

deal. That’s because until          

recently, UK citizens who re-

newed their passport before it 

had expired had any remaining 

validity added to the validity        

of the new passport, up to a 

maximum of nine months. That 

means a UK passport could be 

valid for a maximum of 10 years 

and nine months. These nine 

months, or any period beyond 

10 years, won’t be valid for 

travel to Schengen Area coun-

tries. With Schengen Area rules 

also requiring non-EU travellers 

to have six-month validity on 

their passport on the day of 

travel, some UK passports with 

15 months until expiration can’t 

be used to visit Schengen 

states. Examine your passport 

and check its validity, or go to 

passport. service.gov.uk.  

 

Will I need a visa for the 

EU?  

Not immediately. While UK 

passport holders will become 

third-country nationals in the 

event of a no-deal, the EU has 

waived the requirement for a 

tourist visa until 2021 for visits 

of up to 90 days over a               

six-month period. That could be 

one trip or several trips to dif-

ferent countries.  

 

Can I still use my UK         

driving licence abroad?  

Not on its own. You’ll need      

an international driving permit 

(IDP) if you want to drive or hire 

a car anywhere except Ireland. 

Countries, such as Spain and 

France, require different IDPs, 

so you may need to buy two. 

IDPs cost £5.50 and can be 

bought at some post offices, but 

not online.  

You may need a Green Card 

if you intend to drive your own 

car. UK car insurance policies 

currently extend at least mini-

mum cover to travel in the EU, 

but this will end without a deal. 

The Green Card carries confir-

mation that you are insured 

from your policy provider. This 

is free.

F
reedom of speech and 

freedom of expression is 

top of the list of Humans 

Right. Harassment, and intimi-

dating journalists for doing their 

job, is not acceptable in free      

societies. We are the eyes and 

the ears of the country we work 

for. We are much appreciated 

for the support we have for the 

EU countries, the UN and the 

millions of people who watch 

BBC World Service. 

This was the main message 

from panellists Tarim Kafala, 

Controller of BBC, Rana Rahim-

pour, presenter, BBC News  

Persian TV, Caoilfhionn Galla-

gher QC for Human Rights, and 

the World Affairs editor of BBC 

John Simpson, at a press        

conference organised last         

Friday for local press and 

members of the FPA, by the 

BBC World Service at the 

Broadcasting House.  

The main reason for the event 

was to inform about the media 

freedom in Iran. The Iranian 

Government has begun a crimi-

nal investigation against jour-

nalists working for BBC News 

Persian in London, alleging their 

work is a crime against Iran. 

During the two hour confer-

ence, there was plenty of Ques-

tion and Answer opportunities. 

During the session, I asked the 

panel whether there is harass-

ment and intimidation in any 

other countries like Turkey who 

has 200 journalists in prison. 

Their response was that yes, 

there is harassment and intimi-

dation on a personal level but 

the BBC is allowed to transmit 

their programs. 

Pictured: John Simpson       
BBC World Affairs Editor, Rana      
Rahimpour Presenter BBC 
News Persian TV, and Doros 
Partasides member of the FPA. 

 

Doros Partasides

To be a journalist is not a crime

Famagusta Association of  

Great Britain AGM 
 

The Annual General Meeting of the Famagusta Association 

of Great Britain will be held on Sunday 17 March 2019, 3pm, 

at the Cypriot Community Centre, First Floor Bar Section, 

Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 

AGENDA 

1. Report on the Association’s Activities since the last AGM. 

Comments and Discussion. 

2. Report on the Association’s Financial Affairs. Comments 

and Discussion. 

3. Approval of the Financial Statement for the year ending 

in 31 March 2019 

4. Resolutions 

5. Election of the Executive Committee 

 

There will be refreshments following the AGM. 

For further information please call 07742 648 737.
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O
ne of the brightest, most 

tragic movie stars of      

Hollywood’s golden era, 

Judy Garland, was the star of 

many classic musical films and 

was known for her tremendous 

talent and troubled life. 

 

Born Frances Ethel Gumm        

on 10 June 1922 in Minnesota,       

the youngest daughter of vaude-   

villians Ethel Marion (Milne) and 

Francis Avent Gumm, she was 

drafted her into a dance act, “The 

Gumm Sisters”, along with her 

sisters Mary and Virginia, at the 

tender age of 2. Together they 

travelled across America where 

they would perform in nightclubs, 

cabarets, hotels and theatres. 

 

In September 1935, Frances 

was signed by Louis B. Mayer, 

mogul of leading film studio MGM. 

It was then that her name was 

changed to Judy Garland, after a 

popular ‘30s song “Judy” and film 

critic Robert Garland. 

Her first screen test was for a 

short entitled Every Sunday (1936). 

However, Judy’s career did not 

officially kick off until she sang 

one of her most famous songs, 

You Made Me Love You, at Clark 

Gable’s birthday party in February 

1937. MGM executives were so 

charmed by her rendition that she 

and the song were added to the 

film Broadway Melody of 1938. 

MGM released the song as a      

B-side in 1939, opposite Garland’s 

recording of Over the Rainbow 

for The Wizard of Oz.  

 

MGM then set to work prepar-

ing various musicals for Judy. All 

this had its toll on the young teen-

ager, and she was given numer-

ous pills by the studio doctors in 

order to combat her tiredness.    

on set. Another problem was her 

weight fluctuation, but she was 

soon given amphetamines in order 

to give her the desired stream-

lined figure. This soon produced 

the downward spiral that resulted 

in her lifelong drug addiction. 

 

From 1938, MGM paired Gar-

land with Mickey Rooney. The 

duo teamed as lead characters 

for the first time in Babes in Arms,  

ultimately appearing in five addi-

tional films, including Hardy films  

Andy Hardy Meets Debutante  

and Life Begins for Andy Hardy. 

 

In 1939, Judy finally shot to 

stardom with The Wizard of Oz, 

in which she portrayed Dorothy, 

an orphaned girl living on a farm 

in the dry plains of Kansas who 

gets whisked off into the magical 

world of Oz on the other end       

of the rainbow. Her poignant      

performance and sweet delivery 

of her signature song, Over The 

Rainbow, earned Judy a special 

Oscar statuette in 1940 for Best 

Performance by a Juvenile Actor.  

 

After starring in her final              

juvenile performance in Ziegfeld 

Girl (1941), Judy eloped to          

Las Vegas and married band-

leader David Rose with just her 

mother and stepfather Will        

Gilmore present. However, their 

marriage went downhill as, after 

discovering that she was preg-

nant in November 1942, David 

and MGM persuaded her to abort 

the baby in order to keep her 

good-girl image up. She did so 

and, as a result, was haunted for 

the rest of her life by her  ‘inhumane 

actions’. The couple separated in 

January 1943. 

 

By this time, Judy had starred 

in her first adult role as a vaude-

villian during WWI in For Me and 

My Gal (1942) with Gene Kelly.  

In 1944 she made Meet Me in      

St. Louis, directed by Vincente 

Minnelli, who she later married. 

Garland debuted The Trolley Song, 

The Boy Next Door, and Have 

Yourself a Merry Little Christmas,  

all of which became hits. 

 

Vincente directed Judy in The 

Clock (1945), and later that year, 

they married. They spent three 

months on honeymoon in New 

York and then Judy discovered 

she was pregnant again. 

On 12 March 1946 in Los        

Angeles, California, Judy gave 

birth to their daughter, Liza        

Minnelli. It was a joyous time for 

the couple, but Judy was out of 

commission for weeks due to the 

caesarean and her postnatal      

depression. She soon returned to 

work, but married life was never 

the same for Vincente and Judy 

after they filmed The Pirate (1948) 

together. Judy’s mental health 

was fast deteriorating, making 

filming a nightmare.  

She then teamed up with   

dancing legend Fred Astaire for 

the delightful musical Easter 

Parade (1948), which resulted in 

a successful comeback. Judy’s 

health further deteriorated and 

she began the first of several      

suicide attempts. In May 1949, 

she was checked into a rehabili-

tation centre where she was visi-

ted frequently by her lover Frank 

Sinatra.  

 

On returning, Judy made In the 

Good Old Summertime (1949), 

which was also Liza’s film debut, 

at the age of 3. She had already 

been suspended by MGM for her 

lack of cooperation on the set 

of The Barkleys of Broadway  

(1949), which resulted in her 

being replaced by Ginger Rogers. 

After being replaced by Betty      

Hutton on Annie Get Your Gun   

(1950), Judy was suspended yet 

again before making her final film 

for MGM, entitled Summer Stock 

(1950). At 28, Judy received her 

third suspension and was fired by 

MGM, and her second marriage 

was soon dissolved. 

 

Having taken up with Sidney 

Luft, Judy travelled to London to 

star at the legendary Palladium. 

She then made an appearance 

on Broadway (New York). With 

her newfound fame on stage, 

Judy was stopped in her tracks in 

February 1952 when she became 

pregnant by Sid. They married on 

8 June 1952. Her relationship 

with her mother had long since 

been dissolved, and after the birth 

of her second daughter, Lorna 

Luft, she refused to allow her 

mother to see her granddaughter. 

Ethel died in January 1953       

leaving Judy devastated and feel-

ing guilty about not reconciling 

with her. 

 

In December 1952, Judy 

began filming as the lead in the 

musical remake of the 1937 film  

A Star is Born, resulting in an        

affair with her leading man, British 

star James Mason. She won a 

Golden Globe for her brilliant and 

truly outstanding performance as 

Esther Blodgett, nightclub singer 

turned movie star, but when it 

came to the Academy Awards, a 

distraught Judy lost out on the  

Best Actress Oscar to Grace Kelly.  

Continuing her work on stage, 

Judy gave birth to her son, Joey 

Luft, on 29 March 1955. She 

soon began to lose her millions of 

dollars as a result of her husband’s 

strong gambling addiction; Judy 

and Sid began a volatile, on-off 

relationship resulting in numer-

ous divorce filings. 

 

In 1961, at the age of 39, Judy 

returned to her ailing film career, 

this time to star in Judgment at 

Nuremberg (1961), for which she 

received an Oscar nomination for 

Best Supporting Actress, but this 

time she lost out to Rita Moreno for 

her performance in West Side 

Story (1961).  

In 1963, Judy and Sid finally 

separated and on 19 May 1965 

their divorce was finalized.         

Judy, now 41, had made her 

final performance on film along-

side  Dirk Bogarde in I Could Go 

on Singing (1963). She married 

her fourth husband, Mark Herron, 

in 1965 in Las Vegas, but they 

separated five months later. She 

then settled down in London and 

began dating disk jockey Mickey 

Deans in December 1968. They 

married Mickey in a register office 

in Chelsea on 15 March 1969. 

 

Judy continued working on 

stage, appearing several times 

with her daughter Liza. It was 

during a concert in Chelsea,  

London, that Judy stumbled into 

her bathroom late one night and 

died of an overdose of barbiturates, 

the drug that had dominated her 

much of her life, on 22nd June 

1969 at the age of 47.  

She is still an icon to this day 

with her famous performances 

in The Wizard of Oz, Meet Me        

In St. Louis, Easter Parade, and 

 A Star Is Born. 

  

Renee Zellweger is now play-

ing the show business legend 

Judy Garland in “Judy”, a biopic 

from Pathé, BBC Films and       

Ingenious Media, which is being 

shot in London. The movie is set 

in the late 1960s as Garland         

arrives in the British capital for a 

run of sell-out concerts. 

 

Source:  
www.imdb.com  

en.wikipedia.org  
www.warnerbros.com 

www.variety.com 

Judy Garland

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Captain Marvel  

in IMAX 
 

Anna Boden and Ryan Fleck, 

the successful writing and direct-

ing team behind HALF NELSON 

and SUGAR, hits the big time for 

this highly anticipated Marvel      

adventure with Brie Larson, the 

Academy Award winner for Best 

Actress of ROOM, as the epony-

mous hero. She is Carol Danvers 

before she becomes Captain 

Marvel, one of the most powerful 

superheroes, sent to save the 

earth when two alien races begin 

a galactic war of epic proportions… 

The witty script takes advan-

tage of the fact that the action is 

set in the 90’s and makes fun of 

the internet, which is at its infancy 

at the time, as well as Blockbuster 

Video including Arnold Schwar-

zenegger movies particularly 

TRUE LIES.  

Larson is well cast and delivers 

the good aplenty as the strong 

but sensitive superhero. She          

is well supported by Samuel L. 

Jackson, who makes a welcome 

return as Nick Fury as well as by 

Annette Bening, who has a ball 

as Supreme Intelligence.  

It is big blockbuster entertain-

ment even though occasionally 

has the feeling of déjà vu. It        

prepares the scene for the 

eagerly awaited AVENGERS: 

ENDGAME and boasts specta-

cular special effects that look       

absolutely splendid on the giant 

IMAX screen! 

 

Everybody Knows 
 

This intriguing and compelling 

film is masterfully directed by 

Asghar Farhadi, the Iranian direc-

tor of A SEPARATION and THE 

SALESMAN. The action takes 

place in Spain and follows the 

story of Laura (Penelope Cruz) a 

Spanish woman now living in       

Argentina, who returns to her 

hometown outside Madrid in 

order to attend her sister’s wed-

ding. It is time for celebration and 

reunions with old friends but also 

an opportunity to come to terms 

with past events… 

The opening, like in THE   

GODFATHER, takes its time to 

introduce its characters during 

the joyful wedding sequence      

before disaster strikes and the 

action turns into an intense 

thriller. Farhadi made his name in 

strong and intense Iranian dra-

mas before he moved to France 

for THE PAST. Now he seems to 

be equally at ease on Spanish 

territory and elicits tremendous 

performances from his stellar cast. 

 

Border 

Ali Abbasi’s highly original        

film was one of the highlights at 

last October’s BFI London Film 

Festival. It is based on John 

Ajvide Lindqvist’s short story 

which centres around Tina (Eva 

Mclander), a customs officer who 

is able to smell if any passenger 

is trying to hide anything. But her 

extraordinary ability is challenged 

when Vore (Ecro Milanoff), a  

suspicious-looking man walks 

past her…  

Abbasi’s remarkable film boasts 

amazing performances and keeps 

the suspense going till the final 

credits. Darkly comic and magne-

tic unlike anything seen before!
 

The Kindergarten 

Teacher 
 

Maggie Gyllenhaal excels as 

Lisa Spinelli, a kindergarten 

teacher who takes under her wing 

Jimmy Roy (Parker Sevak), a 

five-year-old boy in her class she 

believes to be a child prodigy. 

Lisa has a passion for poetry and 

is totally gob smacked when little 

Jimmy spits out intelligent poetry 

at a drop of a hat. His parents 

have no interest in their son’s      

talents so it becomes Lisa’s       

personal mission to nourish 

Jimmy’s gift… 

Sara Colangelo’s remake of  

an Israeli film is a sensitive study 

of a woman’s love and ultimate 

obsession for art and the extremes 

she is prepared to take in order to 

protect and nurture her young 

protégé.  

 

Ray & Liz 

A bleak, grotesque, unpleasant 

but utterly mesmerising film! 

Richard Billingham’s remarkable 

film debut takes place in a squalid 

council flat in the outskirts of 

Birmingham and follows the story 

of Ray & Liz and their unfortunate 

children longing to be moved into 

foster care homes…  

Billingham recreates the period 

and environment where he grew 

up along with his brother in the 

most convincingly and lyrical style. 

His dark humour may bring to 

mind early Mike Leigh but there 

is no doubt that Billingham is a 

distinct new visionary! 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

WHAT THEY HAD: This 

moving family drama marks      

an impressive feature film 

debut for writer/director Eliza-

beth Chomko. She tells the 

story of Bridget (Hilary Swank) 

who after she receives an         

urgent call from her brother 

Nick (Michael Shannon) she   

returns home to Chicago to  

see her mother Ruth (Blythe 

Danner) diagnosed with early 

signs of dementia.  

It is not as bleak as it sounds- 

it is a dignified piece of film- 

making with graceful perform-

ances especially from Blythe 

Danner and Robert Foster as 

her loving husband Burt. 

THE AFTERMATH: The        

action takes place in Hamburg 

after the war in 1946 where  

Rachael Morgan (Keira Knight-

ley) arrives in order to join her 

British colonel husband Lewis 

(Jason Clarke) assigned to       

rebuild the ruined city. But his 

decision to share a grand  coun-

try house with its German owner 

(Alexander Skarsgard) leads to 

unforeseen events… 

James Kent’s elegant film is 

blessed with engaging perform-

ances and strong production 

values but it is predictable in its 

execution. 

SERENITY: Matthew McCon-

aughey is reunited with his       

INTERSTELLAR leading lady 

Anne Hathaway in Steven Knight’s 

mysterious sea adventure which 

takes place on a small island in 

the Caribbean. He plays Baker 

Dill, a captain of a fishing boat 

called Serenity who is forced to 

exorcise demons from his past 

when an enigmatic woman enters 

the scene… 

It  begins as an intriguing noir 

thriller before the silly plot 

threatens to sink the boat. 

HEAT AND DUST: Merchant 

Ivory’s attractive film made in 

1983 launched Greta Scacchi’s 

remarkable career in the role of 

Olivia, a young British bride in 

India in the 1920’s. The action 

switches effortlessly between 

the past and the present when 

Anne (Julie Christie) becomes 

obsessed by her great aunt 

Olivia’s letters and travels to 

India to examine her legacy… 

It is an intoxicating film beau-

tifully told with strong perform-

ances.  

OF LOVE & LAW: This      

fascinating documentary follows 

Fumi and Kazu, two openly gay 

men and partners for over 15 

years both privately and profes-

sionally, whose law firm in Osaka, 

Japan prospers in representing 

minority groups and specialised 

cases. It is a fine portrait of two 

amazing individuals fighting  

Japanese prejudices almost on 

a daily basis. 

D
ecisions decisions. We 

live in a world of indeci-

sion. Be it the “B” word, 

another failed summit between 

“Rocket Men”, Trump and Jong-

un or more importantly deciding 

whether to have goubebia or 

kleftiko tonight. Tough call. The 

decisions we make throughout 

our lives often come back to 

haunt us, so be careful out there. 

The ubiquitous Arthur Miller, his 

plays will be all over London 

soon, writes with eloquence and 

decisiveness about just that. 

The Price (Wyndham’s Theatre), 

one of his lesser known plays, 

apparently ‘bombed’ when it 

premiered in 1968. On seeing it 

for the first time, and reading it 

the day after, I beg to differ. 

Inspired by the dramatic 

events of the Great Depression 

and Wall Street Crash in 1930’s 

USA, this is a cleverly calibrated 

play which reads like a biblical 

parable. Jonathan Church’s finely 

tuned production sees two 

brothers, Victor (Brendan Coyle), 

on the verge of retirement from 

the New York City Police and 

Walter (Adrian Lukis), a success-

ful surgeon, who have not met 

for 16 years, come together to 

dispose of an extraordinary 

family heirloom, a mountain of 

furniture. Simon Higlett’s copy-

righted set design is incredible. 

It turns out to be a far from 

straightforward enterprise and 

soon enough organising a sale 

becomes a confessional as the 

two men realise the price they 

have paid for decisions made 

many years ago. 

Octogenarian antique appraiser 

Gregory Solomon (David Suchet) 

acting on their behalf to get the 

best price possible is himself a 

complex man, his jovial eccen-

tricity masking a messy past.     

As the two brothers erupt         

into warring factions Solomon        

transforms into a wise old owl,        

becoming a Kissinger like 

peace-broker. As with so much 

of Miller, blink or doze off and 

you’ll miss a critical moment or 

interaction. The psychologically 

scarred multifaceted characteri-

sations are skilfully portrayed by 

a first-rate cast. Now in the       

twilight of his career, Suchet 

continues to provide exquisite 

work but it was Coyle who really 

caught the eye with a brilliantly 

crafted study of repressed          

resentment that boils over into 

rage. Well worth the ticket price. 

Meanwhile Loucas Salada 
pities a king… 

Edward II (Sam Wanamaker 

Playhouse, Globe Theatre)   

left me in a state of etsi j’etsi. 
Christopher Marlowe’s 1593 

play is an exposé of a regal 

scandal as Edward (Tom Stuart) 

falls hook, line and sinker for 

Piers Gaveston (Beru Tessema). 

Director Nick Bagnall puts the 

gay relationship at the fore-     

front of the action. Edward’s          

apparently helpless wife Queen 

Isabella (Katie West) becomes 

the worm that turns and the 

King’s ending is one of the      

most ignominious ever recorded, 

assuming it is true. The produc-

tion is engaging and interactive. 

The courtiers act as the chatter-

ing and clambering classes while 

the action unfolds but this can-

not hide structural weaknesses 

in the writing. A Twenty-First 

century London audience will 

neither be shocked nor seduced.  

And Christinou is still    
dancing... 

Rip It Up (Garrick Theatre) 

is a 1960’s tribute show that will 

have you dancing in the aisles... 

if the ushers let you! Featuring 

Harry Judd, Jay McGuinness, 

Aston Merrygold and ex-     

Olympic gymnast Louis Smith, 

the quartet are real movers      

and shakers. The storyline is       

irrelevant, this is entertainment 

for entertainment’s sake and  

the set design and lighting use 

every colour of the rainbow        

to appeal to our already over      

indulged amygdalas.  

Gareth Walker’s choreogra-

phy starts quickly and becomes 

frantic. It’s brilliantly performed 

but is too repetitive. The whole 

thing reminded me of a trip to 

Butlins (yes other holiday camps 

are available) in 1983 and when 

the boys got their shirts off the 

crowd went wild. Best performer 

hands down is singer Jill Marie 

Cooper, who kept her shirt on.  

Finally, Rose Goodenough 
appreciates true quality... 

Yasmina Reda’s short play 

Art (Yvonne Arnaud) is a one-

act gem. Serge (Nigel Havers) 

has purchased some modern 

art, at a price, and friends       

Marc (Denis Lawson) and Yvan 

(Stephen Tompkinson) are not 

convinced, especially Marc who 

is very colourful in his descrip-

tion of it. The friendships      

become strained despite Yvan’s 

attempts to mediate. Beneath 

the surface intellect is hilarity 

and when Yvan launches into a 

soliloquy on wedding invites,  

we are in stitches. But there is       

also a tenderness about their  

relationships and Reda’s writing 

draws out the underlying     

reasons why they remain good 

pals. The interplay is excellent 

with three actors at the top of 

their game.  

 

THE PRICE - 0844 482 5151 

 

EDWARD II - 401 9919 

 

RIP IT UP - 0330 333 4811 

 

ART - on tour -  

www.arttheplay.com 

Theatre Reviews 

Eventually  

you’ll pay 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

March sparks for CyWineFest’19

Credit: CyWineFest team 

Photo credit:  

(1) Sidebar - Design by Louis Loizou 

(2) That moment Peggy Zina was announced as CyWineFest 2019’s 

headline act! - Peggy Zina  

(3) Phones at the ready! A close up of the crowds getting ready to 

take home some memories- Alexios Gennaris 

(4) Panaikortika (front) Assetgrove (right) and the Cocktail Bar (back) 

at CyWIneFest 2018 – 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 :

Get your tickets now at:  

www.cypriotwinefestival.com

The dates for the Cypriot Wine Festival & Business Expo 2019 

were officially announced on Thursday 3 January and since then 

the reaction has been truly amazing and we can tell from the off 

that this year’s event will be one to remember!  

 

Since January’s announcement there has been a uniquely 

positively charged buzz around CyWineFest with enquiries for all 

departments, phones and social media notifications have been 

pinging none stop with info requests, it’s as if we’ve been away 

too long, like a relative anxiously awaiting to see one’s family in 

Cyprus every summer!  

 

This year marks CyWineFest’s 37th anniversary and as always 

there is plenty to see and do as the event encompasses an 

exhibition of local and Cypriot produce, goods and services, a 

music festival and obviously a wine festival all brought together 

by the cultural element allowing for the multifaceted functions to 

come together in such an organic way that it would be a shame 

to miss, thus there should be only one thing in your calendars 

over the first weekend of June! Many new and returning 

businesses have registered their interest to take part in this years 

CyWineFest and once all exhibitors have been confirmed an 

event guide will be provided to help navigate through this year’s 

layout. Several entertainment acts have already been confirmed 

but we’re not releasing all the details just yet, as the CyWineFest 

team are putting together the complete entertainment 

programme with a blend of both Cypriot and British Cypriot 

dance groups, singers and of course Peggy Zina as well as two 

lucky performers who will be chosen to be part of the line up.  

 

The announcement of Peggy Zina has spurred on the already 

charged up masses to be part of the Cypriot festivities, but that is 

not the only reason for the excitement, many visitors will have 

the opportunity to purchase Cypriot goods and watch live 

demonstrations of traditional products made from scratch right 

before their very eyes whilst being surrounded in an all-inclusive 

atmosphere. The event caters for all age groups and due to the 

duration of the event, visitors have the flexibility to attend 

whenever it suits them, door open on Saturday 1st June at 11:30 

and close 00:30 and on Sunday 2nd June doors open at 11:00 

and close at 23:30 leaving plenty of time to programme one’s 

weekend and still ensure they’re part of the largest Cypriot 

celebration outside of Cyprus.  

 

The CyWineFest team opened the platform to hear from our 

followers – asking the public what their favourite Peggy Zina 

song and the voting is has begun, so far, the top three song 

choices are Eimai Kala, Ego Ta Spao and Ti Th’Akouso Akoma 

but as one has certainly experienced in life, the polls can alter 

quite dramatically before deadline day! The votes are taking 

place via the CyWineFest Facebook event, so if you haven’t 

already voted, find us and place your vote!  

 

Immerse yourself in Cypriot culture and enjoy free unlimited wine 

sampling, taste Cypriot cuisine and with over 100 stands and 

stalls there’s a multitude of products and services from a variety 

of different industries. Tickets are available to purchase from 

www.cypriotwinefestival.com for both entry and seated tickets, 

there are also a selection of various group entry tickets for those 

opting to visit CyWineFest together.  

 

There are often two enquires that the CyWineFest team are 

asked, although full details are available on the website not all 

our visitors are frequent online users, so to entry ticket holders - 

You will still be able to hear and, depending on viewpoints, catch 

the entertainment programme throughout the duration of the 

event including Peggy Zina’s performance albeit a safe distance 

away. For seated tickets – the ticket price of £25 also includes 

entry to the event, thus for an extra £15-19, depending on your 

ticket type (£6 for senior citizens or £10 adult tickets), you’ll have 

a guaranteed spot in our designated seating area as well as an 

allocated dancing area! 

 

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. 

 

SAVE THE DATES! 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Christina Aguilera announces her 

first UK tour in 13 years  

Pop royalty Christina Aguilera has announced her first UK tour 

in 13 years.  

The Genie In A Bottle singer will perform four dates - in Glasgow, 

London, Birmingham and Manchester. 

Aguilera will arrive in the UK for The X Tour in November, fresh 

from her Las Vegas residency and a festival date in Germany. 

The vocal powerhouse will be performing hits from her back        

catalogue, including Dirrty, Ain't No Other Man and Fighter, as well 

as favourites from her 2018 studio album, Liberation. 

Aguilera has won Grammy Awards and racked up record sales 

of more than 43 million worldwide since bursting into the charts in 

1999. She has also appeared as a coach on several series of US 

talent show The Voice since 2011. 

The UK leg of The X Tour kicks off at Glasgow’s SSE Hydro 

Arena on November 7 before visiting Wembley SSE Arena in        

London on November 9, Manchester Arena on November 12 and 

Birmingham Resorts World Arena on November 14. 

Tickets go on sale on March 8 at 9am from Ticketmaster.

Odessey Greek band are host-

ing a Karnavali style masquerade 

Greek night on Saturday 9th 

March 2019 at The Langham 

Club, 600 Green Lanes, Harringay 

N8 0RY from 8.30pm till late! 

Bringing the Greek carnival 

feel to the UK with their long 

awaited Greek night, Odessey 

promises an evening of great      

live Greek music, DJ, dancing, 

good food and plenty of drinking 

(at very reasonable prices). 

Tickets are just £20 with a       

generous cold/mini meze. 

Don't miss out on a great   

evening! Call Kyri on 07445 488 

568 or Ari on 07737 143 827          

to book your tickets and tables      

or email your interest via 

www.odesseygreekband.com/  

events 

Oh and don't forget your 

masks!!!!

Karnavali style masquerade party 
with Odessey Greek band
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Andrea Georgiou 

Beverly Hills 90210 

star Luke Perry 

dies aged 52 
 

I was saddened to learn on 

Monday that US actor Luke Perry 

passed away aged 52 after       

suffering a stroke last week. 

Luke became a heartthrob in 

the 90s for his role as Dylan 

McKay in Beverly Hills 90210,        

a show about a group of high 

school students living among 

Southern California affluence 

whilst dealing with teen angst.  

His image of a brooding loner 

on a motorcycle with prominent 

sideburns and bad-boy tenden-

cies adorned the covers of maga-

zines aimed at adolescent girls - 

and yes, I too had a crush on him. 

The same day Luke was taken 

to hospital, Fox TV announced 

that it would be running a six-     

episode return of 90210 featuring 

most of the original cast. Luke 

was not among those announced. 

The actor more recently           

appeared as the construction 

business owner Fred Andrews in 

the US drama Riverdale.  

Luke’s publicist Arnold Robin-

son said in a statement that his 

children Jack and Sophie, fiancée 

Wendy Madison Bauer, and ex-

wife Minnie Sharp were with him 

when he died. His mother Ann 

Bennett, stepfather Steve Ben-

nett, brother Tom Perry, sister Amy 

Coder, and other close family and 

friends were also by his side. 

Mr Robinson added: “The    
family appreciates the outpouring 
of  support and prayers that have 
been extended to Luke from 
around the world, and respect-
fully request privacy in this time of 
great mourning.”
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W
ith so many skin care 

products available, it is 

so easy to get confused 

with all the hype and jargon of 

what is actually necessary and 

beneficial to help the skin restore 

a beautiful fresh glow. 

For skin to look healthy, it 

needs to be in a healthy state, 

which means it needs to be at the 

natural PH of around 5.5, without 

any harsh chemicals in products 

that are used to spoil this natural 

state. Even the hard water we 

have can make the skin feel tight, 

never mind making it worse by 

adding use of basic soaps and 

cosmetics which tend to be around 

8-10 PH, which is alkaline. 

To help the skin shed its dead 

skin cells, regular exfoliation 

should be part of a beauty routine 

in order for the new skin to visibly 

appear fresh. 

The skin, when young, pro-

duces a lot of collagen; collagen 

is a protein produced by cells  

that helps bind and hold the skin        

together, giving it its elasticity 

plump and youthful appearance. 

Unfortunately, over the years        

as one gets older, this collagen 

production gradually slows down 

and any existing collagen can get 

damaged due to excessive sun 

exposure and bad skin care      

routine or habits. 

So what does the skin really   

require from a product in order to 

maintain its youthful glow without 

skin problems like acne or pigmen-

tation? For a start, anything that 

helps boost collagen and elastin 

will help it appear more youthful. 

Plumping the skins with products 

that help hydrate and hold       

moisture will be of great benefit. 

Any added oils with vitamins that 

are beneficial for skin will help 

aid. So products that contain 

Hyaluronic Acid should be a       

definite on the list to help promote 

cell regeneration.  

Vitamins that are good for the 

skin, such as vitamin A, C and E, 

should also be present in            

products. Most products that         

are commercially produced use      

silicone. Silicones are used in 

products because of their condi-

tioning emollient properties that 

give that smooth silky finish. It 

has that unique fluid property that 

may help improve the feel of the 

skin. It also helps transport the 

delivery of other ingredients, 

along with creating a breathable 

barrier, while at the same time 

preventing water loss. Silicones 

can however sometimes increase 

the penetration of potentially pore 

clogging ingredients which can 

lead to the development of acne 

or problematic skin eruptions.  

Many dermatologists recom-

mend using products that use      

alternatives to silicone. The alter-

natives that can be used to           

improve the smooth application 

of products are those well known 

in the form of natural occurring 

compounds such as marine 

based plants and essential oils. 

There are some very well 

known brands that claim to         

include these into their products 

but unfortunately, still keep the  

silicone in the base, yet also         

still put extortionate prices for       

the privilege of adding the botani-

cals.  

One company that does not do 

that and knows the down side       

of the synthetic silicones is the 

Cetuem brand. A British brand 

which is ethically committed to 

both fair-trade and research of 

the finest, natural and most effec-

tive clinically proven actives and 

a cruelty free company that has 

been on a green journey for over 

30 years.  

Cetuem has developed a 

range of highly activated natural 

skin care products and treat-

ments, resulting in visibly proven 

results. The products contain a 

rich source of active plant and 

marine extracts, hyaluronic acid, 

vitamins A, C and E, which effec-

tively help to combat the ageing 

process and normalise any      

problem skin types including 

acne and uneven skin tones.  

At the Cetuem research labo-

ratories, only the finest ingredients 

are used; freshly collected plant 

extracts are prepared by aqueous 

infusion ensuring they remain rich 

in salicins and tannins. These 

have been proven to increase cell 

renewal, balance and protect the 

skin. The tannins have power-       

ful antioxidant properties, which  

capture the highly destructive  

environmentally generated free 

radicals. 

Cetuem has a superior quality 

cream product, that not only      

contains all the essential quality 

ingredients required and keeping 

it pure, it was designed with 100% 

knowledge from the science by 

that of a professional Manufactur-

ing Chemist, John Vasiliou, who 

worked in conjunction with the 

dedication of his wife, a profes-

sional skin care and beauty        

professional therapist, Andrea 

Vasiliou. Andrea’s passion to 

create a unique cream, without 

the unnecessary unsatisfactory 

ingredients used, and with the 

backing of her two sons Chris 

and Mario, who are both cosme-

tic scientists, resulted in a family 

business of enthusiastic produc-

tion and exceptional quality     

products that super exceed      

expectations. 

Products like that of Cetuem 

SCR Gold Creme de Lite, an        

incredible rich, silky moisturiser 

as well as the serum, have been 

recommended not only by     

doctors, but by many other skin 

care professionals. It has also 

been written and recommended 

by beauty editors in Vogue and 

Grazia magazines and has     

testimonials by Royal Princesses 

and many other celebrities.  

If you want to keep it pure and 

natural, alternatives to silicones 

can genuinely do amazing things 

for the skin. This brand, which I 

have been using for years, is      

definitely recommended. It has        

a full range of products, from 

cleansers, toners, masks and so 

much more, that are ideal for any 

skin sensitive user.  

One can always try the     

products by having a facial done 

at the premises based in Bruns-

wick Park Road, New Southgate. 

Even training on how to use the 

products and learning to work 

with them professionally can be 

undertaken there.  

For full details on all products 

and services available, please 

visit www.cetuem.com  
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Cetuem skin products 

are the real deal

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive! March has sprung and there are lots of events to start filling up the social 

calendar!  
 

A night of Rembetika and Laika will be taking place this month on Friday 15th March at the Cypriot 

Community Centre (Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ), from 7.30pm. Established and much loved 

musicians George Gregoriou and Nikos Savvides will be performing on the night alongside singers 

Giorgos Yerasimos and Anna Sopiadou - who will be coming over especially from Greece to perform 

on the night. A wonderful occasion to bring all members of our community together to celebrate our culture. 

Tickets are £20 which includes admission and souvlakia. For more information and to book your tickets 

call LGR on 0208 349 6950. 
 

Magnetico Theatre Company will be presenting their adaptation of Frederick García Lorca classic 

“Yerma” this weekend at Theatro Technis, with performances on the 9th and 10th March. The play is 

directed by Chloe Skry and the text has been translated by Jordic Mist. Tickets are £13.50 and available 

online at: www.eventbrite.co.uk/e/terms-tickets 
 

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

If you would like your CD or event featured or reviewed in Xclusive! Contact Katerina via email:              

katsmusiq@.com / Facebook: @katsmusiq / Instagram & Twitter: @katneocleous 



Michael Yiakoumi

Saturday 

9th March 2019 

Vanarama National League 

Gateshead v Barnet 

3.00pm Neilson Road, Gateshead 
NE10 0EF 

Bostik Premier 

Merstham FC v 
Haringey Borough 

3.00pm The Specsavers Stadium, 

Weldon Way, Merstham, Surrey, 

RH1 3QB 

Herts Senior  County Premier 

New Salamis v Bushey 

2.30pm The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, Enfield, 

EN1 3PL 

Sunday 

10th March 2019 

KOPA League 

First Division 

Anorthosis v Komi Kebir 

12.00pm Enfield Playing Fields 

Astro, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD 

Second Division 

Armenian Youth FC v Cinar 

10.0am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Pantel v  Akanthou 

12.00pm Southbury Leisure Cen-

tre, 192 Southbury Road, Enfield 

EN1 1YP 

Friendly Match 

Panathinaikos v Athletic Club 

Cyprus (Sweden) 

10.00am Southbury Leisure Cen-

tre, 192 Southbury Road, Enfield 

EN1 1YP

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up
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First Division 
Olympia 2 Omonia 1 

Olympia got back to winning 
ways in very bad conditions with 
the wind and rain they got off to a 
great start they took the lead with 
a great finishing from Leo Aga-
thangelou. 

Olympia then snatched a 2nd 
just before half time through Peter 
Panayoti with a great finish. 

Second half Omonia put pres-
sure on bit Olympia held strong 
and saw the game out Omonia 
did score to make it 2 1 with a 
goal from Jordan Downes. 
 
Second Division 
Cinar 8 Akanthou 4 

In a high scoring match Cinar 
came out victors and still chasing 
the top spot in the second divi-
sion. 

The goal hero for Cinar was 37 

year old French player Yannick 

Kamanan who scored four goals 

and also plays for Ware on sat-

urdays but had the experience of 

playing in Turkey for Silvaspor in 

the UEFA Champions keague abd 

scoring against Anderlecht. Zane 

Martin scored 2 Cullen French 

and Ergun Hasan. 

Akanthous four goals came 

from Theo 2, Stelio and Andre.

Two Years Unbeaten in the 

League for St Panteleimon FC

Panathinaikos  14    9     1   4  34   28 

Cinar                13    8     1   4    4   25 

KLN                 12    6     1   5   -7   21 

Armenian Youth  11    6     0   5  15   18 

Pantel              14    4     2   8 -18   13 

Akanthou         14    3     1 10 -28   10

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis        11  10     1   0  38   31 

Olympia           13    9     1   3  15   28 

Omonia            13    5     3   5    9   18 

Komi Kebir       13    6     0   7    3   18 

Apoel               13    5     1   7    2   16  

Achna              13    0     0 13 -72     0

First Division

Second Division

Yannick Kamanan (Cinar)

Olympia

Barnet returned to winning ways after beating Barrow 3-1 at 
The Hive London on Saturday afternoon. 

Goals from Elliott Johnson, Shaq Coulthirst and an own goal 
sealed the victory despite Kyle Jameson pulling one back late on. 

Barnet FC 3-1 Barrow New Salamis lose quarter 

final tie in extra time
Haringey Borough draw 

with Corinthian Casuals
Haringey Borough, in sec-

ond place, to Dorking in the 

Bostik Premier entertained 

Corinthian-Casuals and 

quickly fell behind, Gabriel 

Odunaike putting the ball 

past Valery Pajetet after 

only eleven minutes. They 

were ahead by half time, 

however, Georgios Aresti 

scoring a twenty yard 

beauty and Joel Nouble 

slotting home from the spot- 

but they couldn’t hold on for 

three points, Majed Osman 

dragging Casuals level on 

64 minutes.

PFC Victoria must enjoy 

playing our community clubs 

two weeks on the trot they 

have beaten two of our clubs 

first it was St Panteleimon 

last week in the Middlesex 

Intermediate Cup and now 

this week New Salamis in the 

Anagram Cup. 

It was a close call for New 

Salamis they drew 2-2 full 

time but 

PF Victoria scored in extra 

time to win 3-2. Scorers for 

New Salamis were Leon 

McKenzie and Harisson 

Georgiou. 

Well, they’ve done it. The ex-

traordinary and inspiring story of 

the new team, conceived in a 

church, borne of a proud Greek 

community, with big dreams. And 

big vision. And now, two whole 

years unbeaten in the league. 

On 5th March 2017, St Pante-

leimon Football Club, lost 4-0 to 

New Salamis in a KOPA Division 

One league game. Since then, 

they have played 42 league 

matches, won 35 of them and 

drawn 7.  

Saturday  West London trav-

elled to East London, to Hackney 

Marshes, as the Saints put in a 

battling performance in windy 

conditions, to beat Sporting 

Hackney 1-4.  

Noyan Tajbakhsh opened the 

scoring on 15 minutes with a 

strong run on the right and a su-

perb low, long shot past the 

keeper.  

Nerves were quickly settled 

early in the second half, by top 

scorer Tajbakhsh who scored 

again with a lovely first time chip 

over the keeper, at the 50 minute 

mark. 0-2.  

Sporting Hackney pulled one 

back with 18 minutes But the 

Saints came back with two late 

goals, from Simon Orwin and 

Ryan Molloy to make it 1-4. Top 

of the league. 4 points ahead 

and two games in hand.  

Huge congratulations to every-

one. Special mention must be 

made to their magnetic, visionary 

and magical manager, George 

Frangeskou. Two years un-

beaten does not happen by 

chance, or luck. It happens by 

hard, hard work, intelligence, 

passion, dedication and, faith 

first.

rma

rma
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Community youth 

 football results 

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

Cyprus football round up
The second phase of the 

championship got under way 

this weekend with the top six 

teams going for the champion-

ship and European places. The 

teams that finished in places 7 

to 12 have only one goal and 

that is avoid finishing in the bot-

tom two places, a position that 

will lead them to the second di-

vision. 

With 30 points still to be won 

in this phase a lot of things can 

change in both groups. 

However the teams that fin-

ished in the top three positions, 

Apoel, Apollon and AEL have an 

advantage over their rivals for 

the championship as they go 

into the playoffs with a ten, eight 

and six point cushion respec-

tively over fourth placed AEK. 

AEK are eight points ahead 

of Omonia and Nea Salamina, 

the two remaining teams in the 

championship group. 

In the relegation scrap, bot-

tom placed Ermis Aradippou 

seem set for a return to the sec-

ond division as they trail their 

nearest rivals, Alki and Enosis 

by seven points. Pafos FC are 

not out of the woods yet as they 

are just one point above the two, 

while Anorthosis, the top team 

in the relegation group, should 

have few problems in maintain-

ing their first division status, 

League leaders Apoel had it 

difficult at the Ammochostos sta-

dium in Larnaca drawing 1-1 

with Nea Salamina who took the 

lead with Tisdell in the 10th mi-

nute and Apoel equalised in the 

36th minute with Zahid. 

Second in the table Apollon 

made no mistake beating Omo-

nia 3-1 with their goals coming 

from Zelaya 13th minute ,Sadin-

ero 38th and Papoulis penalty 

59th while Ramires scored for 

Omonia in the 74th minute. 

AEK’s only goal in their 1-0 

win over AEL came from Car-

loca in the 78th minute. 

Alki Orokloni best Pafos 3-0 

their goals coming from Zivulic, 

Flores and Stavrou. 

Ermis Aradippu who were 

playing with ten men for most of 

the game when Largos was sent 
off in the 36th minute beat their 

Larnaca rivals Anorthosis 2-1 

with their goals coming from Tar-

alides and Kike. Anorthosis goal 

came from Duris. 

Greece football round up
Thessaloniki giants PAOK 

and Aris beat their Athens rivals, 

Panathinaikos and AEK respec-

tively, to edge closer to their ob-

jectives, i.e. the unbeaten Super 

League triumph for PAOK, and 

the fifth place, that may lead to 

a European spot, for Aris. 

PAOK scored at the start of 

each half, through Mauricio and 

Leo Jaba, to beat Panathinaikos 

2-0 in Athens on Sunday, al-

though it finished the game with 

10 men. The hosts protested 

about a foul in the first goal. 

The result has taken PAOK 

10 points above second-placed 

Olympiakos which is visiting 

bottom Apollon Smyrnis on 

Monday. 

On Saturday Aris beat AEK 2-

0 at home, thanks to goals from 

Daniel Larsson and Lindsay 

Rose, and has opened a six-

point gap from sixth Panathinai-

kos. It has also got to within six 

points from AEK as well as Atro-

mitos, that saw off Panionios 3-

0 on Sunday at Peristeri. 

Asteras Tripolis moved closer 

to safety with a 3-0 home win 

against Panetolikos, even though 

it played with 10 men from the 

third minute. 

In the rest of the weekend’s 

action, Levadiakos and Lamia 

ended up at 1-1, while PAS Gi-

annina and Xanthi at Ioannina re-

mained goalless, as did OFI and 

Larissa in Iraklio. 

Dominant display with lots of goals for the Omonia Youth Under 16 White

Brilliant display from the Omonia Youth Under 12 Gold 

 Parents, players and coaches celebrate Omonia Youth Under 14 Green winning their 

Middlesex County Cup semi-final. Now on to the final and a possible sixth star!

Paok beat Panathinaikos to retain unbeaten this season 

New Salamis draw with Apoel
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Milan Trajkovic wins Cyprus’ 

first-ever gold medal in 

European Indoor Championships 

Premier League round up
As Manchester City returned to 

the top of the Premier League 

with a battling 1-0 win at Bourne-

mouth on Saturday .The outcome 

was never in doubt once substi-

tute Riyad Mahrez put them in 

front early in the second half with 

a shot that Bournemouth keeper 

Artur Boruc would have been dis-

appointed not to save. 

The real drama came at Wem-

bley where Tottenham Hotspur’s 

1-1 draw with Arsenal included two 

dubious penalties, one of which 

was saved, and a late sending-off. 

Liverpool were left a point be-

hind Premier League leaders Man-

chester City after they were held 

0-0 by Everton in Sunday’s Mer-

seyside derby — the fourth draw 

in six games for Juergen Klopp’s 

side. 

City, who won 1-0 at Bourne-

mouth on Saturday, have 71 points 

while Liverpool are on 70, with 

both teams having nine games to 

play. 

It promises to be a tense and 

thrilling finale to the season but 

Liverpool, who have frittered away 

a seven-point lead, will need to re-

gain their momentum quickly if 

they are to push for their first 

league title since 1990. 

First-half goals from Gonzalo Hi-

guain and Jorginho earned Chel-

sea a 2-1 win over struggling Ful-

ham in an entertaining southwest 

London Premier League derby on 

Sunday but they had to work hard 

for the points. Craven Cottage 

erupted when Calum Chambers 

drifted unmarked to the back post 

and scored from a Ryan Babel 

cross following a corner. Fulham’s 

players rushed to celebrate with 

new interim coach Scott Parker. 

Tottenham’s first league draw of 

the season allowed Manchester 

United to make up ground with a 

3-2 comeback win that included 

two goals from Romelu Lukaku 

and moved them one point above 

Arsenal into fourth place. 

At Wembley, as the clock ticked 

down in an eventful north London 

derby, referee Anthony Taylor 

pointed to the spot for the second 

time when Pierre-Emerick Auba-

meyang went down softly under a 

challenge from Davinson San-

chez. 

But the Arsenal striker’s spot-

kick lacked power and direction 

and was easily parried by Hugo 

Lloris, with Jan Vertonghen pre-

serving parity with a desperate fol-

low-up clearance from Aubamey-

ang. 

The referee had earlier awarded 

Spurs a penalty for a contested 

Shkodran Mustafi foul on Harry 

Kane, who got up to equalise from 

the spot after Aaron Ramsey’s 

breakaway opener. 

Manchester United had to work 

hard to beat battling Southampton 

at Old Trafford after Yan Valery 

put the visitors ahead with a fierce 

strike before the break. 

United’s Andreas Pereira pro-

duced an even better strike to 

equalise before Lukaku scored a 

brace to ensure Ole Gunnar 

Solskjaer’s unbeaten league 

record as caretaker manager con-

tinues. 

Palace moved further away 

from the relegation zone with a 3-

1 win at fellow strugglers Burnley 

thanks to second-half goals from 

Michy Batshuayi and Wilfried 

Zaha. 

Brighton also did their survival 

chances a power of good after se-

curing their first league win of the 

year against doomed Hudders-

field. 

Watford’s Andre Gray scored a 

stoppage-time winner as Leicester 

City began life under new boss 

Brendan Rodgers in underwhel-

ming fashion, suffering a 2-1 de-

feat at his former club in the Pre-

mier League on Sunday. 

Eighth-placed Watford had 

taken the lead through Deeney in 

the fifth minute as the striker got 

his body across Wes Morgan and 

rose well to head home Gerard 

Deulofeu’s whipped ball from a 

free kick for his first goal in 10 

matches at Vicarage Road. 

Leicester responded after the 

break as Jamie Vardy ran onto a 

fine through ball from midfielder 

Youri Tielemens and dinked his 

finish over Watford goalkeeper 

Ben Foster in the 75th minute for 

his 10th league goal of the sea-

son. 

London football awards 

Tottenham ace Heung-Min Son 

crowned Premier League Player of 

the Year at London Football 

Awards. 

West Ham starlet Declan Rice 

the Young Player award, while 

Mauricio Pochettino was named 

Manager of the Year 

In a star-studded evening in the 

Evolution, Centre, Battersea, Lon-

don The awards, celebrated the 

best of London football in the 

2018/19 season 

Son, who has scored 16 goals 

so far this term, was pictured with 

Spurs legend David Ginola after 

collecting his trophy. “It means a 

lot,” smiled the South Korean in-

ternational. “For me, it’s special, 

my first award (of this kind). Many 

players have not won this trophy 

so for me it’s really, really special, 

especially because such big 

names have won this award (in the 

past). It means a lot and I’m very 

happy to win.” the South Korean 

star was recognised for his brilliant 

form for Tottenham season. 

Premier League player of the 

year award was voted for by an 

expert panel of 22 

Player of the year – Heung-Min 

Son (Tottenham) Manager of the 

year – Mauricio Pochettino (Totten-

ham) Young player of the year — 

Declan Rice (West Ham) Goal-

keeper of the year — Ben Foster 

(Watford) Goal of the season — 

Andros Townsend (Crystal Palace 

vs Man City) Women’s player of 

the year — Vivianne Miedema (Ar-

senal) EFL player of the season — 

Neal Maupay (Brentford) Com-

munity project of the year — Chel-

sea (Say No To Antisemitism). 

Funds raised for this event went 

towards the Willow Foundation, 

Bob and Megs (Wilson, Willow 

founders). 

Milan Trajkovic on Sunday became the first ever athlete 

from Cyprus to win a gold medal in European Indoor 

Championships history. 

Trajkovic clinched the gold medal in the 60 metres 

hurdles at the European Athletics Indoor Championships 

in Glasgow, with 7.60.  

French Pascal Martinot-Lagarde won the silver medal 

with 7.61 and Aurel Manga, also from France, took bronze 

with 7.63. 

Cyprus President Nicos Anastasiades congratulated 

Trajkovic. Anastasiades wrote in a post on his twitter ac-

count:  “Well done Milan Trajkovic, you made a magnifi-

cent effort, and the result was amazing. Enjoy the top 

position in indoor athletics and continue to be strong for 

your next goals. You have made us proud. 

Milan Trajković is a Serbian-born Cypriot athlete spe-

cialising in the sprint hurdles. He has won two gold 

medals at the Games of the Small States of Europe. He 

was raised in the Serbian town of Surdulica but emigrated 

with his family to Cyprus at the age of nine as a result of 

the NATO bombing of Yugoslavia.

Stefanos Tsitsipas reaches final 

of Dubai Championships
Stefanos Tsitsipas reached the 

final of the Dubai Championships 

by beating Gael Monfils 4-6, 7-6 

(4), 7-6 (4), keeping the rising star 

from Greece on course for back-

to-back ATP titles. 

The 20 year-old Tsitsipas, who 

beat Federer en route to the Aus-

tralian Open semi finals this year, 

had to play him in the final  but he 

failed in his quest this time losing 

6-4 6-4 in the final of the Dubai 

Duty Free Tennis Championships  

He has continued his form in 

the United Arab Emirates and is 

now assured of a place in the top 

10 of the world rankings for first 

time, replacing Marin Cilic.

Tribute to Gordon Banks from 

Cypriot great Kyriacos Koureas
R.I.P Gordon Banks a true legend 

of the game World Cup-winner 

Banks died at the age of 81. 

. Here pictured in 1971 Captaining 

Stoke City, against Olympiacos 

with their captain Cypriot inter-

national Kyriakos Koureas. 

Kyriakos who played for New 

Salamis in Cyprus said that 

Banks was a fantastic goalkeeper 

and gentleman – a legend. In his 

eyes, the world’s greatest goal-

keeper. 

Banks won 73 England caps 

and was a vital part of the side 

that won the 1966 World Cup. He 

played for Stoke for six years from 

1967. Another ex team Leicester 

City paid tribute to legendary goal-

keeper Gordon Banks before their 

clash with Crystal Palace at the 

King Power Stadium. 

The City players wore black 

armbands following the death of 

Banks, who as a Leicester played 

in two FA Cup finals, won the 

1964 League Cup and triumphed 

at the World Cup with England in 

1966. 

There was also a video tribute 

involving club ambassador Alan 

Birchenall, former star Peter Shil-

ton, who succeeded Banks as 

City’s number one, and current 

keeper 

World Cup final teammates of 

England goalkeeper Gordon 

Banks  attended his funeral, in-

cluding hat-trick hero Sir Geoff 

Hurst whose eulogy described 

him as a “superstar”. Hundreds of 

people lined the streets of Stoke-

on-Trent as a cortege made its 

way around the city. 

The coffin was also driven to 

the home of Banks’s former club 

Stoke City where hundreds more 

chanted and applauded. Jack and 

Sir Bobby Charlton were among 

mourners at a later church 

service

Cypriot 

football team 

from Sweden 

to play in 

 England
A Cypriot team from 

Sweden Athletic Club 

Cyprus is coming to 

England this week to 

play KOPA League 

second division team 

Panathinaikos at 10 am 

at Southbury Leisure 

Centre in Enfield. 

Premier League player of the year  London Football Awards 

Heung Min Son with French football star David Ginola.
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Απεβίωσε την Tετάρτη 27.02.2019, η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα και γιαγιά 

Άννα Τσούρου σε ηλικία 75 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1962 και παντρεύτηκε τον Χριστάκη Τσούρου 

14.10.1962. 

Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι τη 

γνώριζαν και διακρινόταν για τη φιλοξενία, την αγάπη προς την οικογένειά της, 

τα εγγόνια και τους συνανθρώπους της. 

Αφήνει τον σύζυγό της Χριστάκη, 4 παιδιά: Νίκο, Σταύρο, Δώρα, Μάριο, τον 

γαμπρό της Sanjay, 3 νύφες: Karen, Joanna και Mary. 6 εγγόνια: Nicole, Shana, 

Chris, Christopher-Jay, Jacinta και Irena, τα αδέλφια της καθώς και πολλούς 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 12.03.2019 και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία 

των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, 

AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το North London 

Hospice και το Lupus Research Charity.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Άννα Τσούρου
(από τον Κάμπο της Τσακίστρας) 

Our loving wife, mother and grandmother fell asleep on Wednesday 27th February 

2019 at the age of 75.  

She was born in Kambos Tsakistras to Theodora and Stavros Moularis. 

She came to London in 1962 and married Christakis Tsourou on 14th October 1962. 

We will miss her sense of pride, infectious smile and unconditional love for her family 

and friends. 

She was a mother figure to many, a strong-willed woman who was kind-hearted and 

extremely hospitable. She loved to cook, clean and you would never leave her home 

until you were fed and watered. She adored her grandchildren and spoiled them in 

every way that she could. 

She leaves behind her loving husband Christakis, her heartbroken children Nicos, 

Stavros, Dora and Marios, son-in-law Sanjay, daughters-in-law Karen, Joanna and 

Mary, grandchildren Nicole, Shana, Chris, Christopher-Jay, Jacinta and Irena, as well 

as her brothers and sisters.  

The funeral service will take place on Tuesday 12th March 2019, 10.00am at The 

Twelve Apostles Greek Orthodox Church, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG.  

The burial will be at approximately 12:15 at New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road N11 1JJ.  

The family warmly invite you to join them at the Ariana Banqueting Hall, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN after the cemetery service. 

Donations can be made to The North London Hospice and a Lupus Research charity 

via a donation box which will be located near the entrance of the church.  

Αnna Tsourou
(from Kambos Tsakistras, Cyprus)

02/09/1943 – 27/02/2019
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It is with great sadness that we announce the passing 

of our beloved Jimmy who passed away peacefully 

on Friday 1st March 2019, at the age of 66.  

He leaves behind his son Andreas, daughter Elena, 

brother Costakis, father-in-law Andreas, sisters-in-law Clea 

and Zoya, brothers-in-law Bab and Terry, son-in-law Junior 

and dog Bella-Fifi, as well as nephews, nieces and family.  

He is now reunited with his beautiful wife Nethi.  

The funeral service will take place on Monday 11th March 2019 

at 11.00am, 

followed by the burial and wake - location: 

Green Acres Epping Forest, Kiln Road, North Weald, Epping, 

Essex, CM16 6AD. 

Telephone: 01992 523863 

Email: info.epping@grenacrescelebrate.co.uk 

It was Jimmy’s wish that no black clothes be worn 

as the day will be one of celebration and not of mourning. 

Instead of flowers, there will be a donation box for the 

 Margaret Centre Hospice.  

Dimitris (Jim) Demetriou 
(from Larnaca)

† DEATH ANNOUNCEMENT
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Συμεού 
(από τον Άγιο Επίκτητο, Κερύνεια) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 21.02.2019, 

ο Αντρέας Συμεού σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Κατίνα, 2 παιδιά: Αναστασία και Γρηγόρη, 

τον γαμπρό του Κυριάκο, τη νύφη του Hazel, 4 εγγόνια: Στέφανη, 

Άντρια, Aμέλια, Mαξ και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13.03.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British Lung 

Foundation. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Symeou 
(from Ayios Epiktitos, Kyrenia, Cyprus) 

It is with great sadness to announce that Andreas Symeou passed away 

on Thursday 21st February 2019, at the age of 86.  

He leaves behind his beloved wife Katina, two children Anastasia and 

Gregory, son-in-law Kyriacos, daughter-in-law Hazel, four grandchildren 

Stephanie, Andrea, Amelia and Max, and many relatives and friends. 

The  funeral service will take place on Wednesday 13th March 2019 at 

12:30pm at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman 

Road, Hornsey, London, N8 0LY and the burial at 2:30pm at 

New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London, N11 1JJ. 

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

London Business Park, Brunswick Park Road, London, N11 1GN. 

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

the British Lung Foundation. 11/02/1933 - 21/02/2019

IN LOVING MEMORY 

“On the 6th of March, it will be exactly 14 years since my daughter 

Natasha Anastasiades 

had her fatal car accident.  

Every day she is deeply missed by her father her friends and family”. 

Mario Anastasiades

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Κώστα 
(από την Καλαβασό) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 01.03.2019, ο Γεώργιος Κώστα σε ηλικία 69 

ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μάρθα, την κόρη του Κούλλα-σύζυγό της 

Χριστάκη, 3 εγγονές: Μαριάννα, Γεωργία και Αιμιλία,  2 αδέλφια: 

Πιστούλλα Στεφάνου και Αντρέα Κώστα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 14.0-3.2019 και ώρα 1.00μμ από την 

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

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χoλ της Εκκλησίας του Αποστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Tηλ. οικείων: 07947 025 424 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Costa 
(from Kalavassos, Cyprus)  

Sadly passed away at the age of 69 on Friday 1st March 2019. 

He leaves behind his wife Martha and daughter Koulla, son-in-law 

Chris, granddaughters Marianna, Georgia and Emilia and siblings 

Bistoulla Stefanou and Andreas Costa. 

The funeral will take place on Thursday 14th March 2019 at 1pm at 

St Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road, Wood Green, 

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

Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will follow at Apostolos Varnavas Hall, Finsbury Road, 

London N22 8PA. 

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

For any enquiries, please call 07947 025 424. 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

Κώστα Χατζηκωνσταντή 

(από τους Στύλλους, Αμμoχώστου) 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019  

στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, 

660 Kenton Road, Harrow. HA3 9QN. 

Συγγενείς και φίλοι καλούνται να παρευρεθούν. 

Η σύζυγός του Άρτεμις, κόρες: Λουκία και Μαρία, 

γαμπρός Daniel, εγγόνια: Δέσποινα-Άρτεμις 

και Ηλίας-Κωνσταντίνος.

† MEMORIAL SERVICE 

The 1st year memorial of our very dearly missed 

husband, father and grandfather 

Costas Hadjiconstantis 
(from Styllous, Famagusta)  

will take place on Sunday 17th March 2019 

at St Panteleimon Church, 

660 Kenton Road, Harrow. HA3 9QN. 

Relatives and friends are invited to attend.  

His wife Artemis, daughters Lucia and Maria, 

son-in-law Daniel, grandchildren Despina-Artemis 

and Ilias-Constantinos.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Παρασκευά 

(από τον Άγιο Επίκτητο) 

Απεβίωσε την Κυριακή 17.02.2019, ο Γεώργιος 

Παρασκευά σε ηλικία 83 ετών. 

Αφήνει 3 υιούς: Αντρέα, Πάρη και Χρήστο, τη 

νύφη του Μαίρη, 6 εγγόνια, αδέλφια, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία του έγινε χθες Τετάρτη 06.03.2019 και 

ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Εκκλησάκι του New 

Southgate. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφά-

νια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

Τηλ. οικείων: 07714 723 471 Chris. 12.05.1935 - 17.02.2019

ANDREAS POUFOUROS 

AKANTHOU 

He leaves behind his wife MARIA, 2 children   

MICHAEL, HELEN, son-in-law MARIOS, 

4 beautiful grandchildren: ANDRIE, ZAC, SOFIA 

and DEBBIE. 

The funeral service will be held today, Thursday  

7th March 2019 at the Greek Orthodox Church of 

St John the Baptist, Wightman Road, London N8 

0LY at 1.00pm, following a wake at the Church 

hall. 

The burial will held in Cyprus on Tuesday 12th 

March 2019 at Ss Constantinou and Eleni     

cemetery in Nicosia at 11.00am. 

 

No flowers please, donations for  

ALZHEIMERS and DEMENTIA. 03.08.1937 - 26.02.2019

A tribute to my brother-in-law Taki Harmanda 

marking one year since he closed his eyes. 

Don't shed tears that Taki has gone, only shed tears for 

the years he has lost. 

You close your eyes and pray that Taki will come back, 

or you can open your eyes and see all that he has done. 

Your heart can be empty because you can't see him, 

or you can be full of the love that you shared with him. 

You can remember Taki only that he is gone, 

or you can cherish his memory and let it live on. 

You can cry and close your mind, be empty 

and turn your back, or you can do what Taki would want. 

Open your eyes, smile, fill your glass to the top, 

laugh and go on. 

Καλό παράδεισο να έχεις αδελφέ μου Τάκη. 

Κυριάκος 

XxxxX 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.03.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NS, το 3μηνο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Γιώργου Βουτουρίδη 
(Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα και υιός Τάσος.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 17.03.2019, στην 

Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, Grove 

Road, Weston-super-Mare, το 16ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύ-

γου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Αυξέντη Μιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα, παιδιά: Μαρία, 

Κυριάκος, Σοφία, Michelle, 

εγγόνια και αδέλφια.

Αυξέντης Μιχαήλ 
(Άρδανα)

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.03.2019, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB, το 17ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιάννη Σοφοκλέους 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη τoυ όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ευούλλα και Σοφοκλής, εγγόνια,  

δισέγγονα, γαμπρός Νεόφυτος, νύφη Μαίρη 

και αδέλφια.

Γιάννης Σοφοκλέους 
(Ερήμη - Λεμεσού)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.03.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 18ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Παναγιώτας Αγγελή (Γύψου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Ανδρέας, παιδιά: Άγγελος και Μαρία, 

εγγονές: Άντρια και Αλεξία.
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Tελούμε την προσεχή Κυριακή 10.03.2019 

στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9  6NG 

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιάννη Πολυκανδριώτη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Ιουλία, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα 

του θανάτου της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Λάουρας Χρυσοστόμου 

(Επτακώμη) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς (£1,220), κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

Ο σύζυγος Γεώργιος, κόρη Λουκία, 

γαμπρός Γεώργιος, εγγόνια: Χρήστος, 

Λάουρα-Μαρία και λοιποί συγγενείς.

14th April 1927 – 16th February 2019 

Born Lefkoniko, Cyprus 

Our Prof, Odysseas, sadly, left this world at the grand 

age of 91. He came to the UK in 1962 and settled in 

Harrow.  He leaves behind his wife Daphne, 3 daughters 

Eleonora, Beatrice and Anthea and 5 grandsons – 

Christopher, Ewan, Lewis, Jocelyn and Blyth. 

Odysseas will be missed by all his loving family and 

friends in Cyprus and the UK.  His funeral will take place 

on Wednesday 20th March 2019 at 1.15pm at 

Breakspear Crematorium, Ruislip and later at the Grim’s 

Dyke Golf Club in Hatch End.  

† DEATH ANNOUNCEMENT

Odysseas Charalambou Economides 
‘Prof’

Η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα 
της Νέας Υόρκης τίμησε την Παρα-
σκευή 1 Μαρτίου, με μεγάλη εκδή-
λωση που διοργάνωσε ο Παγκύ- 
πριος Σύνδεσμος Αμερικής, τη μνήμη 
του ιδρυτικού του μέλους, εκτελεστι-
κού του αντιπροέδρου και λαμπρού 
Κύπριου, Νίκου Μουγιάρη. Στη διάρ-
κεια της εκδήλωσης ακούστηκαν ποι-
ήματα και τραγούδια που αγάπησε ο 
εκλιπών, μίλησαν άνθρωποι με τους 
οποίους συνεργάστηκε επαγγελμα-
τικά, φίλοι και συντοπίτες, συναγωνι-
στές στα εθνικά θέματα, Αμερικανοί 
πολιτικοί και εκ μέρους της οικογέ-
νειάς του, ο αδελφός του Γιώργος 
Μουγιάρης. 

Τα τραγούδια απέδωσε η Χορωδία 
του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερι-
κής, υπό τη διεύθυνση του Φύτου 
Στράτη. Δικό του ποίημα διάβασε ο 
Πόλυς Κυριάκου, ενώ το αγαπημένο 

ποίημα του Νίκου Μουγιάρη, «Παρά-
πονο» του Οδυσσέα Ελύτη απήγ-
γειλε ο Ανδρέας Χατζηιωάννου. 

Η εκδήλωση άνοιξε με τρισάγιο 
που τέλεσε ο επίσκοπος Μηδείας 
Απόστολος, βοηθούμενος από τον 
πρωτοπρεσβύτερο Αλέξανδρο Καρ-
λούτσο. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυ-
πριακών Οργανισμών Αμερικής είπε 
πως τα στοιχεία που διέκριναν τον 
εκλιπόντα ήταν η αγάπη του και η 
αφοσίωση στον ελληνισμό, ακόμη και 
τις στιγμές που έδινε τη μάχη κατά 
του καρκίνου. 

Ο πρόεδρος του Κυπρο-Αμερικα-
νικού Επιμελητηρίου και συνεργάτης 
του Νίκου Μουγιάρη τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια στην εταιρεία MANA 
Products, Νίκος Νικολάου, υπογράμ-
μισε ότι ο θάνατός του αφήνει ένα δυ-
σαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο για τη 

γενναιοδωρία του, αλλά και για το 
πνεύμα του. Σημείωσε ότι υπήρχαν 
τρία στοιχεία που ξεχώριζαν: Το επι-
χειρηματικό του πνεύμα, η αγάπη του 
για τον ελληνισμό και η φιλανθρωπία 
του. 

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, 
Νίκος Καρακώστας είπε πως το με-
γάλο επίτευγμα του Νίκου Μουγιάρη 
ήταν πως αποτέλεσε για όλους μια 
μεγάλη πηγή έμπνευσης. Αναφέρ-
θηκε στην επιχειρηματικότητα του και 
τις φιλανθρωπικές του δραστηριότη-
τες, αλλά και τη μεγάλη του αγάπη 
για την ελευθερία της Κύπρου. 

 «Οι πολίτες της Αθηένου πάγω-
σαν όταν πληροφορήθηκαν το θά-
νατο του συμπατριώτη μας Νίκου 
Μουγιάρη», είπε ο Δήμαρχος της 
πόλης Κυριάκος Καρεκλάς, ο οποίος 
ήλθε από την Κύπρο για την εκδή-
λωση για να τιμήσει το άξιο τέκνο της 

πόλης που αν και μεγαλούργησε 
στην Αμερική δεν ξέχασε τη γενέτειρά 
του. Από την Κύπρο ήλθε κι ο καλύ-
τερος φίλος του Νίκου Μουγιάρη, Κυ-
ριάκος Τσιγαρίδης. 

Ο κ. Καρεκλάς αναφέρθηκε στις 
αποφάσεις που έλαβε το δημοτικό 
συμβούλιο για να τιμήσει τη μνήμη 
του, αρκετές από τις οποίες έχουν 
ήδη υλοποιηθεί κι άλλες βρίσκονται 
σε πορεία υλοποίησης. 

Την ευγνωμοσύνη του κυπριακού 
λαού για τις μακροχρόνιες υπηρεσίες 
του Νίκου Μουγιάρη στον αγώνα για 
την απελευθέρωση της Κύπρου και 
την ανεκτίμητη προσφορά του στην 
ομογένεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης, σε μήνυμά του που ανα-
γνώστηκε από τον μόνιμο αντι- 
πρόσωπο της Κύπρου στον ΟΗΕ, 
πρέσβη Κορνήλιο Κορνηλίου.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αμερικής τίμησε με μεγάλη εκδήλωση τη μνήμη του Ν. Μουγιάρη 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 

θανάτου της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Λουΐζας Δαμιανού 
(Ορμήδια) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για φιλανθρωπι-

κούς σκοπούς (£1,200), κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Ο σύζυγος Βάσος και η αγαπημένη της 

οικογένεια.

† NOTE OF THANKS

Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable wife, mother, 

grandmother and sister 

Louisa Damianos 

(from Ormidhia, Larnaca) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for charities (£1,200), 

sent all the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief. 

Her husband Vasos and all her loving family.
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