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Συγκλονισμός στην Κύπρο μετά 
την καταγγελία-σοκ από μητέρα 
5μηνου βρέφους για βιασμό του, 
από τον ίδιο τον πατέρα του, ο 
οποίος τέθηκε υπό κράτηση. 
 

Σελ 6

Σοκ και αποτροπιασμός
Προς ολοκλήρωση οδεύει η δίκη 
με πρωταγωνιστή 34χρονο Αγγλο-
κύπριο, ο οποίος κατηγορείται ότι 
σκότωσε τον ίδιο τον πατέρα του 
ύστερα από λογομαχία τον περα-
σμένο χρόνο στην Ορόκλινη. 

Σελ 11

Τίτλοι τέλους...
Νεκροί εντοπίστηκαν τελικά και οι 
4 επιβαίνοντες στο μοιραίο αυτο-
κίνητο που παρασύρθηκε απο τα 
ορμητικά νερά χείμαρρου στην 
Κρήτη, ύστερα από πολυήμερες 
προσπάθειες εντοπισμού τους... 

Σελ 7

Αυτό που φοβόντουσαν...

«Έπεσαν οι μάσκες» της κυβερνητικής υποκρισίας στο Κυ-
πριακό! Ενώ με κάθε τρόπο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και 
το κόμμα του, ο ΔΗΣΥ, μποϊκοτάρουν την προσπάθεια επανέ-
ναρξης των συνομιλιών, σκιαμαχώντας με την «πρακτικολο-
γία», αναζητώντας ανύπαρκτα πρακτικά του καλοκαιριού του 
2017 στο Κραν Μοντανά, άρχισαν ήδη να ενεργούν κτίζοντας 

άλλοθι και την ίδια ώρα επιχειρούν να φορτώσουν στο ΑΚΕΛ 
τις δικές τους αποτυχίες!  

Έτσι ενώ η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Τζέιν Χολ Λουτ, μετά την 
Κύπρο μετέβη Λονδίνο και στη συνέχεια...  

Σελ 5

Δικοινοτική Πρωτοβουλία 
για το Κυπριακό στο Λονδίνο

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΥΠΕΞ (σελ 11)

σελ 10

Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (σελ 3)

Σκιαμαχούν κι αναζητούν «εξιλαστήρια θύματα»!

«ΑΝΤΑΡΤΕΣ» ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ (σελ 3)

Σείονται συθέμελα οικονομία και πολιτική ζωή
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Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, μια ευρεία 
ομάδα Κυπρίων της Βρετανίας,  αντιπροσώπων 
οργανώσεων και προσωπικοτήτων της παροι-
κίας συγκεντρώθηκαν στο Hackney Cypriot 
Association στο Λονδίνο. 

Η συγκέντρωση συγκλήθηκε ένεκα των σο-
βαρών ανησυχιών ανάμεσα στους Κύπριους της 
Βρετανίας λόγω της απουσίας πολιτικής προ-
όδου στο νησί σε σχέση με το κυπριακό πρό-
βλημα και ιδιαίτερα την παρατεταμένη απουσία 
διαπραγματεύσεων.  

Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης έγινε μια 
εξαιρετική συζήτηση, μέσα σε φιλικό και εποικο-
δομητικό κλίμα, η οποία εστιάστηκε στην ανη-
συχία για το μέλλον της Κύπρου. Η συζήτηση 
εξελίχθηκε γύρω από την ανάγκη για συντονισμό 
της δράσης όσο το δυνατόν περισσότερων ορ-
γανώσεων και προσωπικοτήτων που να στο-
χεύουν σε λύση του Κυπριακού εντός του συμ-
φωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ, στην βάση 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με μια κυ-
ριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθα-
γένεια. 

Η συγκέντρωση συμφώνησε ομόφωνα στα 

ακόλουθα βήματα: 
1.Τη δημιουργία ενός ευρέως, ποικίλου, πε-

ριεκτικού, λαϊκού κινήματος από όλους τους Κύ-
πριους που κάνει εκστρατεία υπέρ μιας δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στη βάση των 
συμφωνημένων αρχών όπως περιγράφονται 
πιο πάνω. 

2.Τη σύσταση μιας αντιπροσωπευτικής ομά-
δας με σκοπό τον προγραμματισμό στοχευμέ-
νων επισκέψεων σε κέντρα λήψης αποφάσεων 
για την προώθηση της απαίτησης του κυπριακού 
λαού για επανένωση του νησιού σε αυτή τη 
βάση. 

Ως μέρος της προσπάθειας για διευρυμένη 
και ενισχυμένη συμμετοχή σε αυτή την πρωτο-
βουλία όλων των Κυπρίων, γίνετε ανοικτό κάλε-
σμα προς όλους τους Κύπριους που ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν σε μια συλλογική 
προσπάθεια με στόχο την επανένωση της Κύ-
πρου με βάση τις αρχές που έχουν ήδη συμφω-
νηθεί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 
Μαρτίου στις 19.15 μ.μ. στο Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο στο Wood Green.

Δικοινοτική Πρωτοβουλία 
στο Λονδίνο για το Κυπριακό

E/K KAI T/K ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

O Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας 
χαιρετίζει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας για το δικαίωμα Ψήφου όλων 
των Κυπρίων, συμπεριλαμβανομένων και των απο-
δήμων Κυπρίων, με Ταυτότητα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.  

Η αρχική πρόταση του νομοσχεδίου ήταν να δίνει 
μόνο στους ΤΚ την δυνατότητα να ψηφίζουν σε όλες 
τις εκλογές στην Κύπρο με την Ταυτότητα της ΚΔ. 
Με την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
όμως αυτή η αλλαγή δίνει την δυνατότητα σε όλους 
τους ΕΚ και άλλες εθνικότητες  εντός και εκτός χώρας 
να ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο χωρίς διακρίσεις. 
Έτσι ικανοποιείται το πάγιο αίτημα μας σαν Σύνδε-
σμος Αμμοχώστου ΗΒ για συμμετοχή των Αποδή-
μων Κυπρίων στις δημοκρατικές διαδικασίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με την συμμετοχή τους σε 
όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. 

Αυτό ήταν και το μεγάλο αίτημα μιας μεγάλης με-
ρίδας από την παροικία του ΗΒ, και είμαστε βέβαιοι 
και από άλλες παροικίες του εξωτερικού, που δια-

πίστωνε ότι αδικείτο κατάφωρα  από αυτό τον με-
ροληπτικό αποκλεισμό της στις διάφορες εκλογικές 
αναμετρήσεις της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιτροπή του Συνδέ-
σμου Αμμοχώστου ΜΒ έκανε επανειλημμένες συ-
ναντήσεις με βουλευτές από την Κύπρο, κομματι-
κούς αρχηγούς, υπουργούς και ακόμη τον Πρόεδρο 
της Βουλής αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι αυτό το δίκαιο αίτημά 
μας πραγματοποιήθηκε μετά και την παρέμβαση 
του Προέδρου των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη 
στην Βουλή των Αντιπροσώπων για αλλαγή της 
προτεινόμενης νομοθεσίας. 

 Μία επιτυχία που βάζει το πρώτο πετραδάκι για 
ίση μεταχείριση σε πολλούς τομείς των αδικημένων 
ξενιτεμένων παιδιών της Κύπρου και ειδικά των προ-
σφύγων που συνεχίζεται για πολλά χρόνια τώρα.   

Μετά Τιμής, 
Βασίλης Μαύρου 

Πρόεδρος 

«Χαιρετίζουμε το νομοσχέδιο»
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δείπνο εργασίας σε εστιατόριο του κεντρικού Λονδίνου 
είχαν την περασμένη Δευτέρα αξιωματούχοι της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. με την ηγεσία της CYTΑ Κύ-
πρου. Στο δείπνο συμμετείχε και ο συμπατριώτης μας βου-
λευτής του Εργατικού Κόμματος στην περιφέρεια Southgate 
& Enfield, Πάμπος Χαραλάμπους. 

Την Εθνική Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος 
Χρήστος Καραολής και οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Έλληνας 
και Πάμπος Χαραλάμπους. Από πλευράς CYTA ήταν η 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ρένα Ρουβιθά Πά-
νου, ο νέος Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ανδρέας 
Νεοκλέους και ο πρόεδρος της CYTA UK, Χρήστος Λιμνα-
τίτης. 

Στη διάρκεια του δείπνου έγινε ενημέρωση των ιθυνόντων 
της CYTA για διάφορα παροικιακά θέματα, τονίστηκε η συμ-
βολή της Εθνικής Ομοσπονδίας και των ομογενειακών σω-
ματείων στην οργάνωση και συνοχή της Παροικίας, καθώς 
και για τις προσπάθειες που γίνονται για προώθηση των δί-
καιων θέσεων της πλευράς μας στο Κυπριακό. 

Από πλευράς CYTA έγινε κατατόπιση για το υψηλό επί-
πεδο εξυπηρέτησης του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας 
με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στον τομέα της τηλεφωνίας, 
καθώς και για τις ενέργειες που γίνονται για μεγιστοποίηση 
της προσφοράς προς τους Κύπριους πολίτες και το κράτος. 
Τονίστηκε η παρουσία της CYTA στην Αγγλία και συζητήθηκε 
πώς αυτή μπορεί να αγκαλιάσει ευρύτερα στρώματα της 
Παροικίας με τα ελκυστικά πακέτα που διαθέτει. 

Στο δείπνο έγινε επίσης συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων για τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit, τόσο για τη 
Βρετανία και την Ομογένεια, όσο και για την Κύπρο.  

ΔΕΙΠΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνάντηση ΕKO 
με την ηγεσία της CYTA Έντονα προβληματισμένη 

ως προς τον χειρισμό που 
πρέπει να τύχει το θέμα που 
προέκυψε στο Συμβούλιο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ, όπου Βρετανία και 
ΗΠΑ, έκαναν μια περίεργη 
παρέμβαση με προφανή 
στόχο τη νομιμοποίηση των 
εποίκων στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου, παρουσιάζεται η ΕΚΟ. 

Το Φόρεϊν Όφις, με παρέμβαση στη διαδικασία, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο 
ανησυχεί για τη στέρηση ιθαγένειας στα παιδιά των 
Τουρκοκυπρίων που ο ένας εκ των γονέων τους 
δεν είναι Κύπριος υπήκοος». Οι ΗΠΑ κινήθηκαν στο 
ίδιο πλαίσιο, ζητώντας από τη Λευκωσία να δρομο-
λογήσει τη νομιμοποίηση των εποίκων, εντός μάλι-
στα λογικού χρονοδιαγράμματος! 

Με δηλώσεις στην «Παροικιακή», ο πρόεδρος της 
ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Φυσικά, τα άτομα, όλων των εθνοτικών προελεύ-
σεων, τα οποία δικαίως έχουν δικαίωμα στην κυ-
πριακή ιθαγένεια, θα πρέπει να μπορούν να τα απο-
κτήσουν. Είναι επομένως σωστό ότι πάνω από 
80.000 Τ/κ έχουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Το ζήτημα με αυτές τις περιπτώσεις είναι 
ότι η Τουρκία παραβίασε την Τέταρτη Σύμβαση της 
Γενεύης του 1949, αποικίζοντας την κατεχόμενη βό-
ρεια Κύπρο. Η Σύμβαση είναι επίσης σαφής ότι το 
προϊόν του αποικισμού δεν δημιουργεί νομικές υπο-
χρεώσεις. Όπως γνωρίζουμε από τις πρόσφατες 
συζητήσεις εδώ στο ΗΒ, το ζήτημα της ιθαγένειας 
είναι περίπλοκο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε 
εγχώρια και προσεκτικά. Η Κυβέρνηση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας εξετάζει ήδη σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, σε ατομική βάση, να καθορίσει ποιες συμμορ-
φώνονται με τα σχετικά νομοθετικά κριτήρια για την 
ιθαγένεια και δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση της Γε-
νεύης και ότι πρέπει να της δοθεί η δυνατότητα να 
το πράξει».

ΕΚΟ ΓΙΑ ΕΠΟΙΚΟΥΣ

«Πρέπει να αντιμετωπιστεί 
προσεκτικά»
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«Σείεται συθέμελα» η οικονομία και η πολιτική ζωή
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ... «ΑΝΤΑΡΤΕΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Η
 αποχώρηση του HB από την ΕE χωρίς συμφωνία 
θα προκαλούσε «αμοιβαία καταστροφή» και στα 
δύο μέρη και θα κατάφερνε βαρύ πλήγμα ειδικά 

στη βρετανική οικονομία, τόνισε την Τρίτη ο βρετανός 
υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ. 

Τοποθετούμενος στο ετήσιο δείπνο της μεγαλύτερης 
ένωσης βιομηχανιών της χώρας, της Make UK, ο Χάμοντ 
έκρινε πως τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου οφείλουν 
να σταματήσουν να απαιτούν νομικά δεσμευτικές αλλαγές 
στον μηχανισμό ασφαλείας που προβλέπει η συμφωνία 
αποχώρησης κι έχει σκοπό να αποφευχθεί το να υπάρξουν 
σκληρά σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία -- το λεγόμενο back-
stop -- διότι η ΕΕ δεν θα δεχθεί τίποτα τέτοιο, κι αντ' αυτού 
να υποστηρίξουν το σχέδιο που τους έχει προτείνει η πρω-
θυπουργός των Συντηρητικών Τερέζα Μέι. 

«Οι εταίροι μας στην ΕΕ πρέπει να δείξουν τον καλύτερο 
πραγματιστικό εαυτό τους και να βοηθήσουν να αποφύ-
γουμε την αμοιβαία καταστροφή (της αποχώρησης) χωρίς 
συμφωνία· και εσείς -- και εμείς -- πρέπει να συνεχίσουμε 
να εξηγούμε τις συνέπειες που θα έχει ένα Μπρέξιτ χωρίς 
συμφωνία, ανεξαρτήτως του ποιος φωνασκεί προσπα-
θώντας να προκαλέσει και να εκμεταλλευθεί τον φόβο», 
τόνισε ο Χάμοντ. 

Είναι σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν εξετάζουν καν για την 
ώρα εναλλακτικές λύσεις στο αμφιλεγόμενο βορειοϊρλαν-
δικό backstop, επέμεινε ο Χάμοντ. 

«Η λεγόμενη πρωτοβουλία "Μόλτχαους" για να εξετα-
στούν εναλλακτικές διευθετήσεις ως προς τον μηχανισμό 
ασφαλείας αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή σε αυτή την 
κατεύθυνση», έκρινε, όμως «είναι σαφές ότι η ΕΕ δεν θα 
εξετάσει καν το να αντικατασταθεί το backstop με μια τέτοια 
εναλλακτική διευθέτηση για να αντιμετωπιστεί η άμεση 
πρόκληση» που έχει μπροστά της η κυβέρνηση του ΗΒ. 
Ο Συμβιβασμός του Μόλτχαους, που υποστηρίζεται από 
πολλά στελέχη των Συντηρητικών, οπαδούς του «καθα-
ρού» Μπρέξιτ και μη, προτείνει τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων για την αντικατάσταση του μηχανισμού ασφαλείας. 
Για τον Χάμοντ, είναι σημαντικό να μπει ξανά στο τραπέζι 
αργότερα. 

Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες 
ότι δεν θα ανοίξουν ξανά κανένα κεφάλαιο της συμφωνίας 
αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του backstop, ούτε 
θα δεχθούν προτάσεις για εναλλακτικές διευθετήσεις. 

 Η Τερέζα Μέι αναμενόταν χθες στις Βρυξέλλες για συ-

νομιλίες με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ.  

Νέο πολιτικό κόμμα ;  
Την ελπίδα ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα μέχρι το 

τέλος του έτους εξέφρασε ο πρώην βουλευτής του Εργα-
τικού κόμματος Τσούκα Ουμούνα, που παραιτήθηκε από 
το κόμμα μαζί με άλλους 7 βουλευτές, σχηματίζοντας την 

«Ανεξάρτητη Ομάδα» και διατηρώντας τις έδρες τους στο 
κοινοβούλιο (περισσότερα στην ανασκόπηση Βρετανικού 
Τύπου της «Π»). 

«Θα ήθελα να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και 
σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά αυτό είναι η δική 
μου προσωπική άποψη», είπε για την δημιουργία κόμμα-
τος και πρόσθεσε ότι χρειάζεται μία εναλλακτική, άρα αυτό 
είναι πολύ πιθανό. 

Στον υπό διαμόρφωση κομματικό σχηματισμό, εντά-
χθηκαν χθες και τρεις παραιτηθείσες βουλευτίνες των Συ-
ντηρητικών. Οι Αννα Σούμπρι, Χέιντι Αλεν και Σάρα Γουό-
λαστον τάσσονται υπέρ της διενέργειας δεύτερου 
δημοψηφίσματος.  

Και... έξοδος των ιαπωνικών εταιρειών από το ΗΒ  
Nissan, Honda, Panasonic, Sony: σε διαφορετικούς 

βαθμούς και σε διαφορετικές κλίμακες, όλες οι ιαπωνικές 
εταιρείες αποχαιρετούν την Βρετανία. Ακόμη και αν το 
Brexit δεν είναι η μόνη αιτία της απόφασής τους, το βέβαιο 
είναι ότι η προοπτική της βρετανικής εξόδου επιτάχυνε 
την δική τους έξοδο, σύμφωνα με τους αναλυτές. 

Την Τρίτη, η Honda συντάραξε με την σειρά της το ΗΒ 

ανακοινώνοντας το κλείσιμο του εργοστασίου του Σουίντον, 
όπου περί τους 3.500 εργαζόμενοι συναρμολογούν την 
σειρά Civic εδώ και 24 χρόνια. 

Η διεύθυνση της Honda , αλλά και τοπικοί αιρετοί άρχο-
ντες, όπως ο βουλευτής της περιφέρειας Τζάστιν Τόμλιν-
σον, έσπευσαν να απενοχοποιήσουν το Brexit, αποδίδο-
ντας την επιλογή του κλεισίματος του εργοστασίου στην 
ανάγκη της εταιρείας «να προσαρμοσθεί στις μεταβολές 
της διεθνούς αγοράς του αυτοκινήτου...». Ομως, κατά την 
γνώμη των αναλυτών, είναι πέραν αμφισβήτησης ότι το 
φάντασμα του Brexit στοιχειώνει τις ιαπωνικές εταιρείες. 

«Η Honda φαίνεται ότι προετοίμαζε για καιρό αυτήν την 
απόφαση, αλλά, με το Brexit,  ίσως επέσπευσε την από-
φαση», εξηγεί ο Σεΐζι Σουγκιούρα αναλυτής του Tokai 
Tokyo Research Institute. 

Ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Γκρεγκ Κλαρκ, δή-
λωσε στο μεταξύ, ότι η αβεβαιότητα θα πρέπει να τελειώσει 
γρήγορα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν ξεκάθαρη ει-
κόνα για το μέλλον.  

Μεγαλώνει η ανησυχία και στην Κύπρο  
Οι κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάζονται 

για το χειρότερο σενάριο σε σχέση με το Brexit, αυτό δη-
λαδή της άτακτης εξόδου του ΗΒ σε λιγότερο από 40 μέ-
ρες, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
(ΚΕΒΕ), Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, εκφράζοντας πα-
ράλληλα την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία. 
Εν όψει του γεγονότος ότι ένα άτακτο Brexit είναι πλέον 
ορατό, αναφέρεται, εδώ και ένα περίπου μήνα έχουν προ-
τρέψει τα μέλη τους και τα οργανωμένα σύνολα όπως κα-
ταγράψουν τα σχετικά θέματα που εγείρονται και τις σχε-
τικές τους ανησυχίες καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα 
που θα μπορούσαν να περιληφθούν στο έκτακτο σχέδιο 
δράσης που ετοιμάζεται από το ΥΠΕΞ. 

Τη Δευτέρα, ο Επικεφαλής Διαπραγματευτής της ΕΕ 
για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ και ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστο-
δουλίδης, αναγνώρισαν από κοινού στις Βρυξέλλες, ότι ο 
κίνδυνος του άτακτου Brexit αυξάνεται αισθητά. Οι δύο 
αξιωματούχοι επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα των 
Βρετανικών Βάσεων και στα μέτρα που θα πρέπει να λη-
φθούν, για πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Κυ-
πρίων και άλλων Ευρωπαίων που ζουν και εργάζονται 
στις περιοχές των Βάσεων, αφού πλέον τίθεται το ζήτημα 
ενός νέου συνόρου με την ΕΕ στο έδαφος της Κύπρου. 

Ο Τομ Γιορκ - αρχηγός των 
Radiohead και συνθέτης μου-
σικής ταινιών, χαρακτήρισε τις 
ενέργειες της Τερέζα Μέι στη 
διαδικασία του Brexit «ανάλο-
γες των πρώτων ημερών του 
Γ’ Ράιχ». Ο τραγουδιστής είναι 
βέβαια γνωστός για τις απρο-
κάλυπτες πολιτικές του δηλώ-
σεις. Το Twitter του είναι κυ-
ρίως αφιερωμένο σε retweets 
άρθρων που ευαισθητοποιούν 
για πολιτικά θέματα και την κα-
ταστροφή του πλανήτη μας. 
Ωστόσο η τελευταία κριτική του 
για την κατάσταση στη Βρετα-
νία ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα 
της εφημερίδας «The Inde-
pendent» επιτέθηκε στην Τε-
ρέζα Μέι για το «χάος» και τον 
«πόνο» που προκαλεί στο ΗΒ 
με το Brexit και την κατηγό-
ρησε ότι διευκολύνει ένα 
εχθρικό περιβάλλον απέναντι 
στους πρόσφυγες και ότι χρη-
σιμοποιεί τη ζωή εκατομμυ-
ρίων Ευρωπαίων ως διαπρα-
γματευτικό εργαλείο. Xρησι- 
μοποίησε επίσης τη μεταφορά, 
του λεωφορείου εκτός ελέγχου. 
«Κανείς δεν σας ψήφισε για να 
οδηγήσετε αυτό το λεωφορείο 
πάνω σε ένα βράχο με τους 
επιβάτες να ουρλιάζουν στο 
πίσω μέρος» γράφει. «Σταμα-
τήστε τώρα το λεωφορείο...», 
έγραψε χαρακτηριστικά.

O Τομ Γιορκ συγκρίνει 
την κατάσταση με το Brexit 

με τις "πρώτες μέρες 
του Γ' Ράιχ"

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Οι... «συμμορίες» βουλευτών  
Οι Times δημοσίευσαν την Τετάρτη συνέντευξη 

της Τζοάν Ράιαν (Joan Ryan), η οποία αποφάσισε 
και αυτή να εγκαταλείψει το Εργατικό κόμμα και να 
ενταχθεί στην ανεξάρτητη ομάδα των επτά βουλευ-
τών που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους τη Δευτέρα. 

Η Ράιαν κατηγορεί τον Κόρμπιν ότι επέτρεψε το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μεταβλη-
θεί σε έναν πολιτικό οργανισμό που θεσμικά πλέον 
αποδέχεται τον αντισημιτισμό. Επίσης, τονίζει στους 
Times ότι η απόφασή της να αποχωρήσει από το 
κόμμα ήταν οδυνηρή αλλά θεώρησε ότι είχε το ηθικό 
καθήκον να το πράξει. 

Η εφημερίδα i (20/02) γράφει ότι το Συντηρητικό 
κόμμα έχει τεθεί σε επιφυλακή επειδή εκφράζονται 
ανησυχίες για το ενδεχόμενο βουλευτές του, να πα-
ραιτηθούν και να προσχωρήσουν στην ομάδα των 

ανεξάρτητων βουλευτών. 
Σε άρθρο γνώμης η Daily Mail (20/02)) προειδο-

ποιεί τους Τόρις που εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
εγκαταλείψουν το κόμμα, ότι μια τέτοια κίνηση κιν-
δυνεύει να καταστήσει το Εργατικό κόμμα μια βιώ-
σιμη, εκλέξιμη πολιτική δύναμη. Η εφημερίδα τονίζει 
ότι και οι δύο πλευρές στους κόλπους των Συντη-
ρητικών θα πρέπει να αναζητήσουν κοινό έδαφος. 

Οι περισσότερες εφημερίδες της Τρίτης είχαν 
πρωτοσέλιδο θέμα την απόφαση των επτά Εργατι-
κών να παραιτηθούν. Είχαν εκφράσει με αυτόν τον 
τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αποτυ-
χία της ηγεσίας τους να χειριστεί τόσο το Brexit όσο 
και τα αντισημιτικά περιστατικά, αλλά και την κουλ-
τούρα εκφοβισμού εντός του κόμματος, τα οποία 
δεν τους άφησαν, όπως υποστηρίζουν, άλλη επι-
λογή. Οι βουλευτές που παραιτήθηκαν, οι οποίοι 

αυτοαποκαλούνται «Η Ανεξάρτητη Ομάδα» είναι οι 
Τσούκα Ουμούνα, Μάικ Γκέιπς, Λουτσιάνα Μπέρ-
γκερ, Αν Κόφειϊ, Κρις Λέσλι, Γκάβιν Σούκερ και 
Αντζελα Σμιθ. 

«Το Εργατικό κόμμα υπό κατάρρευση» μετά το 
μεγαλύτερο σχίσμα που σημειώνεται σε πολιτικό 
κόμμα στη Βρετανία τα τελευταία 40 χρόνια, διαβά-
σαμε στην Daily Mail (19/02). 

Κατά την Daily Telegraph, o Κόρμπιν θα πρέπει 
να αναμένει κι άλλες παραιτήσεις μετά την αποχώ-
ρηση της «συμμορίας» των επτά. 

Σύμφωνα με τον Guardian, o Τομ Γουότσον, αντι-
πρόεδρος των Εργατικών, προειδοποίησε τον Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν ότι πρέπει να αλλάξει πορεία διαφο-
ρετικά υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερος αριθμός 
βουλευτών να αποχωρήσουν από το κόμμα. 

«Ο πονοκέφαλος της διάσπασης», ο πηχυαίος 

τίτλος στην Daily Mirror που τονίζει ότι έχει ξεσπάσει 

κρίση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Προειδοποιείται ο Κόρμπιν ότι θα ακολουθήσουν κι 

άλλες παραιτήσεις, γράφουν οι Times. 

Σε άρθρο του που δημοσιεύει η i (19/02), o βου-

λευτής Τσούκα Ουμούνα προσπαθεί να εξηγήσει 

στους αναγνώστες της εφημερίδας γιατί οι ψηφο-

φόροι θα πρέπει να υποστηρίξουν το νέο τους όραμα 

για την πολιτική ζωή της χώρας.  

«Βάζει λουκέτο» η Honda στο Σουίντον  

Kύριο άρθρο στους Financial Times (19/02) ήταν 

η είδηση ότι η Honda αποφάσισε να βάλει λουκέτο 

στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της στη Βρετανία. 

Όπως μετέδωσε το Sky News, το κλείσιμο του 

εργοστασίου έχει προγραμματισθεί για το 2020.
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ειδήσεις σε 2’

Η απόρριψη της μιας θετι-
κής ψήφου, της αποτελεσμα-
τικής συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων ενός ομοσπον-
διακού συνεταιρισμού, προ-
ετοιμάζει το έδαφος για την δη-
μιουργία χάους, αναφέρει σε 
συνέντευξή του στην εφημε-
ρίδα Χαβαντίς, ο Τ/κ ηγέτης 
Μουσταφά Ακιντζί. 

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη 
συνάντησή των δύο ηγετών, 
είπε ότι στόχος θα πρέπει να 
είναι το ξεκαθάρισμα της σύγ-
χυσης στο μυαλό και διερω-
τήθηκε τί προτείνει ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης μιλώντας 
για αποκέντρωση. «Εάν αυτό 
που προτείνει είναι ΄να δώ-
σουμε περισσότερες αρμοδιό-
τητες στις συνιστώσες πολι-
τείες αλλά όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες που θα μείνουν 
στον ομοσπονδιακό συνεται-
ρισμό οι Τ/κ να μην έχουν 
λόγο, εγώ θα παίρνω τις απο-
φάσεις μόνος μου’ αυτό δεν 
είναι καν σημείο έναρξης. 

Μάλιστα έκανε λόγο για 
απομάκρυνση του ΠτΔ από τις 
μέχρι τώρα συγκλίσεις.

Τα δικαιώματά μας στην 
ανατολική Μεσόγειο, την Κύ-
προ και το Αιγαίο τα προστα-
τεύουμε με αυστηρό τρόπο, 
δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν σε προεκλο-
γική του ομιλία στην Προύσα. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε 
συγκεκριμένα πως “εάν δεν 
προστατεύσουμε με αυστηρό 
τρόπο τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντά μας στις εξελίξεις 
στην ανατολική Μεσόγειο, 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο, γνω-
ρίζουμε πολύ καλά τι εικόνα 
θα εμφανιστεί μπροστά μας 
στο μέλλον”.  

Ανέφερε ακόμη ότι “όπως 
και στη διπλωματία γνωρί-
ζουμε καλά ότι πρέπει να 
έχουμε και γερή οικονομία” και 
πρόσθεσε πως  “για την πρα-
γματοποίηση όλων αυτών 
χρειάζεται πολιτική σταθερό-
τητα στη χώρα”. “Γι’ αυτό είναι 
σημαντικές οι δημοτικές εκλο-
γές της 31ης Μαρτίου. “Θα κα-
τακτήσουμε το κάστρο από 
μέσα, μην το ξεχνάτε”, ανέ-
φερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Προστατεύουμε 
αυστηρά τα δικαιώματα 
μας στην αν. Μεσόγειο»

Τελειώνει η κλεψύδρα της προετοιμασίας για Κυπριακό
ΔΥΟ ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Η.Ε.: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.

Είτε υπάρξει πρόοδος στην προσπάθεια 
για επανέναρξη των συνομιλιών είτε δεν 
υπάρξει, ο ΓΓ του ΟΗΕ είναι εντεταλμένος 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποβάλει 
έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες στο 
Κυπριακό, στις 15 του Απρίλη. Ως εκ τού-
του μέχρι τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 
το σκηνικό αναφορικά με την προετοιμασία 
για την οποία μιλά η ε/κ πλευρά εδώ και 
ένα χρόνο και να ξεκαθαρίσει και η απο-
στολή της κας Λουτ, στην περίπτωση που 
θα συνεχίσει να μην αποδίδει. 

Αυτό είναι το ένα ορόσημο που τίθεται 
ως πραγματικότητα ενώπιον των δύο ηγε-
τών και που στενεύει τα περιθώρια πρω-
τοβουλιών και κινήσεων από μέρους τους 
για επανέναρξη των συνομιλιών. 

Το πλησιέστερο ορόσημο ωστόσο είναι 
αυτό της 26ης Φεβρουαρίου, από το οποίο 
τα Ηνωμένα Εθνη επίσης φαίνεται να ανα-
μένουν εξελίξεις. Το δυστύχημα είναι ότι και 
εδώ παρατηρείται μια διγλωσσία από πλευ-
ράς κυβέρνησης. 

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ ερωτηθείς την 
περασμένη βδομάδα στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης Τύπου είπε ότι «δεν βάζει ψηλά 
τον πήχη των προσδοκιών» και ότι από τη 
συνάντηση αναμένει να βγει μια δήλωση 
των δύο ηγετών που θα εκφράζουν απλά 
την επιθυμία τους για επανέναρξη των συ-
νομιλιών. 

Αντίθετα, ο ΥΠΕΞ, σε δηλώσεις του στο 
κρατικό ραδιόφωνο την Παρασκευή, χα-
ρακτήρισε τη συνάντηση των δύο ηγετών 
«πολύ σημαντική» και εξέφρασε την ελπίδα 
ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για επα-
νέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο. 
Στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχουν ενδείξεις για 
το επόμενο βήμα που θα κάνουν τα Η.Ε, 
αφού αναμένουν το αποτέλεσμα της συ-

νάντησης των δύο ηγετών.  
Δεν ξέρει τίποτα ο Έιντε 

για το έγγραφο της 4ης Ιουλίου  
Άγνοια για το πρακτικό της 4ης Ιουλίου 

φέρεται να δηλώνει ο τέως ειδικός απε-
σταλμένος του γ.γ. του ΟΗΕ για το κυ-
πριακό Έσπερ Μπαρθ Έιντε. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο κύ-
ριος Έιντε είχε συνάντηση στο Μόναχο με 
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδου-
λίδη κατά την οποία ο νορβηγός πολιτικός 
δήλωσε άγνοια για την τύχη του εγγράφου, 

επικαλούμενος την αποχώρηση του από 
τα Η.Ε. 

Ο ΠτΔ με συνέντευξή του στην εφημε-
ρίδα «Πολίτης», είπε πως οι όροι αναφοράς 
χωρίς το έγγραφο της 4ης Ιουλίου είναι ελ-
λειμματικοί. 

«Το θέμα είναι εάν και κατά πόσον, με 
βάση ένα ασαφές έγγραφο που δεν απο-
δίδει τα όσα ο ΓΓ (του ΟΗΕ) θεώρησε ως 
τα έξι σημαντικά θέματα, μπορούν να κα-

ταρτιστούν οι όροι αναφοράς. Θα είναι ελ-
λειμματικοί. Έχει σημασία η 4η Ιουλίου, 
γιατί εκεί βασίζονταν και οι προτάσεις που 
υπέβαλα στις 5 Ιουλίου» εξηγεί στη συνέ-
ντευξη ο Πρόεδρος.  

Ολα τα ζητήματα στο Κυπριακό να 
συζητηθούν την ίδια ώρα, δηλώνει 

ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα   
«Μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα σε μια 

διαδικασία για το Κυπριακό μόνο εάν όλα 
τα ζητήματα συζητηθούν την ίδια ώρα 
μαζί», δήλωσε ο Πρέσβης της Τουρκίας 

στην Αθήνα Μπουράκ Οζούγκεργκιν, λέ-
γοντας ότι πρέπει να ερευνηθεί εάν υπάρχει 
ομοφωνία για το ποιος είναι ο στόχος. 

 Ανέφερε ακόμη πως «εάν η ε/κ πλευρά 
ενέκρινε το 2004 το σχέδιο Ανάν, αυτή τη 
στιγμή ο στρατός στο νησί θα ήταν μικρό-
τερος σε αριθμό και από το προσωπικό 
του Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας». 

Είπε ότι υπάρχουν ερωτηματικά για το 
εάν η ε/κ πλευρά θέλει να μοιραστεί την 

πολιτική εξουσία και τις οικονομικές πηγές. 
«Πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για 
το ποιο είναι το πρόβλημα. Διαφορετικά 
παρά το ότι έχουν περάσει τόσες κυβερ-
νήσεις, ηγέτες, ΓΓ του ΟΗΕ και σχέδια λύ-
σης δεν θα καταλάβουμε γιατί ακόμη το 
αποτέλεσμα είναι μηδέν. Το Κυπριακό δεν 
εμφανίστηκε το 1974 αλλά το 1963 και μά-
λιστα νωρίτερα, και τότε δεν υπήρχε τουρ-
κικός στρατός στο νησί. Η ‘ειρηνική επιχεί-
ρηση’ δεν είναι η αιτία του Κυπριακού, είναι 
αποτέλεσμά του». 

Σχετικά με τη μεταφορά του φυσικού αε-
ρίου της ανατολικής Μεσογείου στην αγορά 
της Ευρώπης, ο Μπουράκ Οζούγκεργκιν 
είπε ότι «μια ενεργειακή εξίσωση της ανα-
τολικής Μεσογείου στην οποία δεν θα βρί-
σκεται μέσα η Τουρκία δεν θα είναι μια σω-
στή εξίσωση, δεν θα δουλέψει. Υπάρχουν 
κάποιες οικονομικές και πολιτικές πραγμα-
τικότητες. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να 
γίνουν επενδυτικές κινήσεις στην ανατολική 
Μεσόγειο ανεξάρτητα από τις πραγματικό-
τητες στην περιοχή», ανέφερε.  

Αξιολογώντας την επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στην Τουρκία, ο Τούρκος 
Πρέσβης είπε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών 
«είναι σημαντικό να κάθονται ο ένας απέ-
ναντι στον άλλο πρόσωπο με πρόσωπο 
και να κανονίζουν τα ζητήματα». 

Σε δηλώσεις του στο Ανατολού, ο Τούρ-
κος Πρέσβης είπε ότι δεν χρειάζεται να 
υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος για να 
πραγματοποιήσουν οι δύο ηγέτες επισκέ-
ψεις στη μία ή την άλλη χώρα. “Η Τουρκία 
με 80 εκατομμύρια πληθυσμό είναι από τις 
πρώτες 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κό-
σμου. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα που 
έχει στόχους.

«Ο Πρόεδρος προκαλεί ερωτηματικά για τις προθέσεις του»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ακόμα μια συνέντευξή 

του, αντί να δώσει πειστικές και ξεκάθαρες απαντήσεις, 
όπως επιβάλλουν οι συνθήκες και τα δεδομένα, προκαλεί 
ερωτηματικά και στέλνει λανθασμένα μηνύματα εντός και 
εκτός Κύπρου για τις προθέσεις και την πολιτική της ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς για τη λύση του Κυπριακού. 

Προς τεκμηρίωση της πιο πάνω διαπίστωσής μας, και 
χωρίς να είμαστε εξαντλητικοί, παραθέτουμε τέσσερα 
σχόλια για τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας 
στην εφ. «Πολίτης». 

1. Ο Πρόεδρος ξανά επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμος να 
συζητήσει και πέρα της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Δεν μπορεί αλλιώς να ερμηνευτεί η θέση 
του Προέδρου ότι πρέπει «να προβληματιστούμε σε πε-
ρίπτωση αδιεξόδου». Η διχοτόμηση, ανεξαρτήτως μορ-
φής, δεν αποτελεί επιλογή, είναι επικίνδυνη για τη χώρα 
και το λαό μας.  

2. Ο Πρόεδρος, με την επιμονή του στα Πρακτικά της 
4ης Ιουλίου, στέλνει το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι 
συνεχώς αναζητεί προσχήματα να μην συνεχιστούν οι 
διαπραγματεύσεις στη βάση του Πλαισίου του ΓΓ του 
ΟΗΕ. Η συζήτηση για την ημερομηνία του Πλαισίου είναι 

αχρείαστη από τη στιγμή που ο ΓΓ, κατά τη διάρκεια της 
Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά, έδωσε εξηγήσεις για το 
τι εννοεί στα θέματα που ο ίδιος έχει καθορίσει προς δια-
πραγμάτευση. 

3. Η απάντηση του Προέδρου για τον East Med δίνει 
την εντύπωση ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ακυρώνει 

μια από τις πιο σημαντικές συγκλίσεις, η οποία σχετίζεται 
με τη μια θετική ψήφο που θα έχουν οι Τουρκοκύπριοι 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί από τη μια να 
δηλώνει ο Πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν και 
από την άλλη, να «επανανοίγει» συγκλίσεις. 

4. Για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος δεν απαντά στο 
ερώτημα τι συγκεκριμένα εννοεί με την «αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία». Δεν απαντά, ποιες από τις αρμοδιότητες 
του κεντρικού κράτους που έχουν συμφωνηθεί –και είναι 
γνωστό ότι ο Πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις επιδίωξε 
και αύξησε τις αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους- είναι 
έτοιμος να τις αποδώσει στις περιφέρειες της Ομοσπον-
δίας. Επιπρόσθετα τούτου, σημειώνουμε ως επικίνδυνη 
τη συμπερίληψη στη συζήτηση για τις αρμοδιότητες, το 
θέμα της μιας κυριαρχίας, μιας ιθαγένειας και μιας διε-
θνούς προσωπικότητας. Τα τρία singles δεν αποτελούν 
αρμοδιότητες, αλλά ιδιότητες που εξ’ ορισμού υπάρχουν 
σε ένα κράτος, κανείς δεν μπορεί να τις αποκεντρώσει 
και ασφαλώς δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διαπρα-
γμάτευσης.

Aκιντζί: Θα δημιουργήσει 
χάος η απόρριψη της μιας 

θετικής ψήφου



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

«Έπεσαν οι μάσκες» της κυβερνητικής υποκρισίας 
στο Κυπριακό! Ενώ με κάθε τρόπο ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και το κόμμα του, ο ΔΗΣΥ, μποϊκοτάρουν 
την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, σκια-
μαχώντας με την «πρακτικολογία», αναζητώντας 
ανύπαρκτα πρακτικά του Καλοκαιριού του 2017 στο 
Κραν Μοντανά, άρχισαν ήδη να ενεργούν κτίζοντας 
άλλοθι και την ίδια ώρα επιχειρούν να φορτώσουν 
στο ΑΚΕΛ τις δικές τους αποτυχίες!  

Έτσι ενώ η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμ-
ματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Τζέιν 
Χολ Λουτ, μετά την Κύπρο μετέβη Λονδίνο και στη 
συνέχεια θα επισκεφθεί την Αθήνα, την Άγκυρα και 
τις Βρυξέλλες στην προσπάθεια της να υποβοηθήσει 
την επανέναρξη των συνομιλιών, εδώ, στη Λευκω-
σία, το Προεδρικό επιδίδεται σε επιχείρηση να με-
τακυλήσει τις ευθύνες στο ΑΚΕΛ, στη συνεπέστερη 
πολιτική δύναμη που αγωνίζεται για να επαναρχί-
σουν οι διαπραγματεύσεις και να υπάρξει συμφωνία 
για λύση – επανένωση της Κύπρου! Δια του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου λοιδορεί το ΑΚΕΛ ότι τάχατες 
εξυπηρετεί τις τουρκικές επιδιώξεις! 

Με γραπτή δήλωση του Πρ. Προδρόμου κάλεσε 
το ΑΚΕΛ «αντί να δίνει βάση στις επιδιώξεις της 
Τουρκίας για συζήτηση εκτός του πλαισίου λύσης 
των Η.Ε. (…), θα ήταν ωφελιμότερο το ΑΚΕΛ να το-
ποθετηθεί καθαρά κατά πόσο στηρίζει την προσπά-
θεια του Προέδρου για να συμπεριληφθούν στους 
“όρους αναφοράς” οι έξι παράμετροι που πρότεινε 
ο κ. Γκουτέρες ή “αρκείται” στα όσα περιλαμβάνονται 
στις σημειώσεις που κάποιοι εμφανίζουν ως “πλαίσιο 
Γκουτέρες”». 

Κι αυτό παρ’ όλον ότι το ΑΚΕΛ τοποθετήθηκε πλει-
στάκις στο θέμα του Πλαισίου ξεκαθαρίζοντας ότι 
ένα είναι το Πλαίσιο και αυτό εκφράστηκε κατά τον 
πιο επίσημο τρόπο εντός της διάσκεψης του Κραν 
Μοντανά από τον ίδιο τον κ. Γκουτέρες εις ευήκοον 
όλων!  

Ο κ. Προδρόμου κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι αποφεύγει 
να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσον το ΑΚΕΛ ει-
σηγείται ή και αποδέχεται να προχωρήσουμε σε δια-
πραγμάτευση στη βάση των σημειώσεων που πα-
ρουσίασε ο κ. Έσπεν Μπαρθ Έιντε στις 2 Ιουλίου 
2017, οι οποίες διαφοροποιούσαν αισθητά τις έξι 
παραμέτρους που είχε προτείνει ο Γενικός Γραμμα-
τέας στις 30 Ιουνίου 2017. 

Κατά τον κ. Προδρόμου οι διαφορές του Πλαισίου 
της 30ής Ιουνίου με εκείνες των σημειώσεων της 

4ης Ιουλίου είναι «ουσιωδέστατες». «Αφορούν την 
κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση του 
κατοχικού στρατού, που δεν εμφανίζονται στις ση-
μειώσεις της 30ής Ιουνίου, όπως επίσης και τη ρητή 
αναφορά του Γ.Γ. στην επιστροφή της Μόρφου, κα-
θώς και την ανάγκη για συζήτηση και διευκρινίσεις 
ως προς το πότε, σε ποια όργανα-μηχανισμούς και 
κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορεί να ισχύει ανά-
γκη για θετική ψήφο σε αποφάσεις». 

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ.  Στα περί ενί-
σχυσης της τουρκικής προπαγάνδας, ο εκπρόσω-
πος Τύπου του ΑΚΕΛ, 
Στέφανος Στεφάνου, ση-
μείωσε ότι «κάθε φορά 
που το Προεδρικό βρί-
σκεται σε δύσκολη θέση 
και δεν έχει απάντηση 
στην κριτική που του 
ασκείται ανασύρει τον κα-
κόφημο και αισχρό ισχυ-
ρισμό ότι η κριτική ενι-
σχύει την τουρκική 
προπαγάνδα. 

Αν η τουρκική προπα-
γάνδα ενισχυόταν με 
αυτό τον τρόπο, διερω-
τόμαστε πόσο πολύ την έχει εκτρέψει η καταγγελία 
που έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης στην Ευρώπη 
εναντίον του τότε Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου 
ότι πάσχει η δημοκρατία στην Κύπρο». Σε ό,τι αφορά 
το πρακτικό ερωτά ξανά: 

1. Πού αποσκοπεί και τι εξυπηρετεί το θέμα που 
από το πουθενά άνοιξε ο Πρόεδρος για το πρακτικό 
της 4ης Ιουλίου; Όταν μάλιστα τώρα παραδέχεται η 
κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν πρακτικά, αλλά ση-
μειώσεις που οι συμμετέχοντες κρατούσαν. 

2. Πώς εξυπηρετείται η υπόθεση της επανέναρξης 
των διαπραγματεύσεων, όταν ο Πρόεδρος αφήνει 
υπονοούμενα και αιχμές για τη Γενική Γραμματεία; 

3. Δεν κατανοεί ο Πρόεδρος ότι με τον τρόπο που 
ενεργεί στο θέμα του πρακτικού δημιουργεί την εντύ-
πωση διεθνώς ότι απλά κωλυσιεργεί και θέτει και-
νούργιους όρους για τη συμφωνία στους όρους ανα-
φοράς; Σχετικά με τη βάση λύσης το ΑΚΕΛ 
διερωτάται δε τι σημαίνει η θέση που αναπτύσσει ο 
Πρόεδρος συζητώντας για τη βάση λύσης ότι «πρέ-
πει να προβληματιστούμε για το τι κάνουμε αν τα 
πράγματα καταλήξουν σε αδιέξοδο». «Η απλή λο-
γική», καταλήγει, «αβίαστα οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι συζητά κι άλλες λύσεις».  

Η Κυβέρνηση επιχειρεί 
αποπροσανατολισμό από την ουσία  

Ως «τουλάχιστον κακόγουστο αστείο χαρακτήρισε 
ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού «το να 
μας ρωτά τώρα αν στηρίζουμε την προσπάθεια συ-
μπερίληψης του πλαισίου Γκουτέρες στους όρους 
αναφοράς».  

Οσον αφορά την υπόλοιπη συζήτηση, όπως είπε, 
«θα προέτρεπα τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αλλά 
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να απευθυνθούν 
στον ΓΓ του ΟΗΕ. Ο ΓΓ σε όλες τις επανειλημμένες 

εκθέσεις του αναφέρεται 
στο δικό του πλαίσιο, 
ημερομηνίας 30 Ιουνίου, 
Αντί λοιπόν ο κ. Προδρό-
μου, ο κ. Αναστασιάδης 
και οι όποιοι άλλοι, να 
ρωτούν το ΑΚΕΛ, ας ρω-
τήσουν τον κ. Γκουτέρες 
γιατί αναφέρονται στο 
πλαίσιο της 30ης Ιουνίου 
και όχι στο πλαίσιο τάχα 
της 4ης του Ιούλη». 

Η όλη αυτή συζήτηση 
είναι αχρείαστη και αντι-
παραγωγική προσπά-

θεια αποπροσανατολισμού από την ουσία, συνέχισε, 
που είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με 
στόχο να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό σε συμ-
φωνία, στην συμφωνημένη βάση και όχι σε οποι-
αδήποτε άλλη βάση. 

Σχολιάζοντας την αναφορά του Κυβερνητικού Εκ-
προσώπου ότι το ΑΚΕΛ με την κριτική εξυπηρετεί 
τους στόχους της Τουρκίας, ο Α. Κυπριανού είπε ότι 
την Τουρκία διευκολύνουν όσοι με αντιφάσεις και 
παλινδρομήσεις, με την προσπάθεια να θέσουν άλ-
λες επιλογές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
την απελευθερώνουν από την ανάγκη να τοποθε-
τηθεί στην ουσία της λύσης διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδίας. Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, διαχρονικά υπο-
στηρίζει ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να 
μας απαλλάσσει από την κατοχή και την δυνατότητα 
του οποιουδήποτε τρίτου να παρεμβαίνει στα εσω-
τερικά μας, δεν θέλουμε εγγυήσεις, ούτε κάτι άλλο, 
σημείωσε. 

 Η βάση της κριτικής προς τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, συνέχισε, είναι πως αυτή η χώρα είτε θα επα-
νενωθεί στη βάση της ομοσπονδίας, είτε θα διχοτο-
μηθεί. «Και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούν οι 
πάντες, τόσο πιο νωρίς θα κάνουν τις επιλογές τους. 

Εμείς επιλέξαμε, λέμε ότι αυτή τη χώρα πρέπει να 
επανενωθεί και ο μόνος τρόπος είναι η ΔΔΟ». 

 Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι εδώ και μέ-
ρες υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ ΑΚΕΛ και κυβέρ-
νησης με ημερομηνίες που μπερδεύουν τον κόσμο, 
και ερωτηθείς εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στο τί λέει το κόμμα του με το τί εννοεί η κυβέρνηση 
για τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων που είναι 
ένα από τα έξι σημεία του πλαισίου, ο Α. Κυπριανού 
ανέφερε ότι υπάρχουν δηλώσεις του ΥΠΕΞ και του 
Προέδρου του ΔΗΣΥ, αλλά ο πιο αυθεντικός μάρτυ-
ρας – όπως είπε – είναι ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ που 
σε όλες του τις εκθέσεις αναφέρεται σε πλαίσιο 
30ης Ιουνίου. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να συζη-
τούμε κάτι άλλο. Όλες οι άλλες συζητήσεις στοχεύουν 
στο να συγχύσουν τον κόσμο». 

Στο πλαίσιο της 30ης Ιουνίου 2017, που συνο-
δεύεται από τοποθετήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ στην 
έναρξη της Διάσκεψης για την Κύπρο, στα δείπνα, 
σε συνεντεύξεις του Έσπεν Μπαρθ Έιντε σε ε/κ 
ΜΜΕ, είναι ξεκάθαρο – πρόσθεσε – πώς τοποθε-
τούνται τα ΗΕ στα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. 
«Τοποθετούνται με τρόπο που μας ικανοποιεί και 
διερωτώμαι ειλικρινά προς τί όλη αυτή η συζήτηση 
από την πλευρά της κυβέρνησης». 

Για την πολιτική ισότητα που προβάλλουν οι Τ/κ 
ως εκ των ων ουκ άνευ, ο Α. Κυπριανού είπε ότι το 
ΑΚΕΛ έχει αποδεχθεί από το 1992 την πολιτική και 
όχι αριθμητική, όπως ανέφερε, ισότητα, διερωτού-
μενος γιατί σήμερα αμφισβητείται αυτό. Σίγουρα θα 
πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο αποτέλεσμα 
εάν και εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, 
συνέχισε, λέγοντας ότι τα θέματα που χρειάζεται να 
αποφασισθούν χρειάζονται ελάχιστο χρονικό διά-
στημα, χρειάζεται όμως πολιτική βούληση. Η διαδι-
κασία δεν θα είναι χρονοβόρα ούτως ή άλλως, πρό-
σθεσε. 

Απηύθυνε ταυτόχρονα έκκληση προς τους δύο 
ηγέτες την Τρίτη να προσέλθουν στην συνάντηση 
έχοντας στο μυαλό τους κατά πόσο εξυπηρετούν 
καλύτερα τα συμφέροντα της Κύπρου και του κυ-
πριακού λαού. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η επα-
νένωση της πατρίδας μας και πως όλοι μαζί, Ε/κ, 
Τ/κ, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι θα συνδιαχει-
ριστούμε το κοινό μας κράτος, με πολιτική ισότητα, 
ένα κράτος που θα είναι συνέχεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία 
διεθνή προσωπικότητα, κατέληξε.
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Σκιαμαχούν κι αναζητούν «εξιλαστήρια θύματα»!
ΕΝΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ «ΜΠΟΪΚΟΤΑΡΟΥΝ» ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο με την Αθήνα για χάρη των πύργων
Οι πύργοι στη Λεμεσό «έριξαν» και τις διαχρονικά καλές σχέσεις 

μεταξύ της Λευκωσίας και της Αθήνας, προκαλώντας πρωτοφανές 
διπλωματικό επεισόδιο. Αφορμή για την εξέλιξη αυτή αποτέλεσαν οι 
αναφορές του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γεώργιου Δημαρά 
σε πρόσφατη εκδήλωση στη Λεμεσό, για «πολεοδομικό ανορθολο-
γισμό που οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις» σε σχέση με τα υψηλά 
κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χαραυγής», μετά τις πιο πάνω 
αναφορές του Γ. Δημαρά, το Προεδρικό έδωσε εντολή να ακυρωθεί 
προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας Κώ-
στα Καδή με τον Έλληνα Υφυπουργό Περιβάλλοντος, ενώ έστειλε 

και επιστολή διαμαρτυρίας προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην 
Κύπρο. Οι αναφορές του Γ. Δημαρά έγιναν σε εκδήλωση η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στη Λεμεσό, με τίτλο: 
«Ψηλά Κτίρια – Μια σύγχρονη περιβαλλοντική πρόκληση». Την επό-
μενη μέρα, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, ήταν προγραμματισμένη συ-
νάντηση μεταξύ του Κ. Καδή και του Δ. Δημαρά. Ωστόσο δεν πρα-
γματοποιήθηκε ποτέ, αφού ακυρώθηκε από τον Κ. Καδή ο οποίος 
επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Μάλιστα η κυβέρνηση έστειλε και επι-
στολή διαμαρτυρίας προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο, 
ανάγοντας το θέμα σε διπλωματικό επεισόδιο.
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Το Υπουργικό Συμβούλιο 
διόρισε χθες ερευνώντα λει-
τουργό για το θέμα του χαλου-
μιού, ενώ ο ΠτΔ απέστειλε επι-
στολή στον Πρόεδρο της Κομι- 
σιόν για το θέμα. Μετά τη συ-
νεδρία του Υπουργικού, η αν. 
Κυβερνητική Εκπρόσωπος 
Κλέλια Βασιλείου είπε ότι έχει 
οριστεί ερευνών λειτουργός 
για τα συμπληρωματικά ση-
μεία στα οποία έχει αναφερθεί 
και ο Γενικός Εισαγγελέας με 
επιστολή του προς το Υπουρ-
γείο Εμπορίου. 

«Το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενημερώθηκε και έχει προβεί 
στις δέουσες ενέργειες», είπε.

Eρευνών λειτουργός 
για το χαλούμι

Σοκάρει η είδηση σχετικά με κακοποίηση 
πεντάμηνου βρέφους, το οποίο φέρεται να 
υπέστη ρήξη παρθενικού υμένα. 

Το συγκλονιστικό συμβάν επιβεβαίωσε 
ο δρ. Ευθύμιος Τσιβιτανίδης, Βοηθός Διευ-
θυντής Παιδοχειρουργικής του Μακάρειου 
Νοσοκομείου, μιλώντας στον AΣΤΡΑ 92.8 
και στην Οριάνα Παπαντωνίου. Όπως δή-
λωσε ο γιατρός, τα ευρήματα σοκάρουν 
και προκαλούν αποτροπιασμό. 

Ο γιατρός είπε χαρακτηριστικά πως 
πρώτη φορά στα 35 χρόνια της καριέρας 
του ήρθε αντιμέτωπος με ένα τόσο φρικια-
στικό περιστατικό. Μιλώντας για την υπό-
θεση, είπε πως η μητέρα μετέφερε το βρέ-
φος στο νοσοκομείο αφότου πρόσεξε 

εκδορές και μώλωπες στο σώμα του βρέ-
φους. Σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας 
της μητέρας του βρέφους, ύποπτος φέρεται 
να είναι ο πατέρας του παιδιού. 

Η ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου, η 
οποία προέβη σε εξέταση του βρέφους, 
μετά από τις υποδείξεις της γυναικολόγου 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, και 
κατόπιν της καταγγελίας από τη μητέρα, 
επιβεβαίωσε ότι το βρέφος υπέστη ρήξη 
παρθενικού υμένα. 

Ο πατέρας, οδηγήθηκε χθες το πρωί 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευ-
κωσίας, το οποίο, σε διαδικασία κεκλεισμέ-
νων των θυρών, διέταξε την κράτησή του 
για πέντε μέρες.

Σοκ και αποτροπιασμός
ΠΑ-ΤΕΡΑΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 5ΜΗΝΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΤΟΥ!Σοκ προκαλούν οι λεπτομέ-

ρειες της υπόθεσης ξυλοδαρ-
μού του 21 μηνών αγοριού, 
από την ίδια του την μητέρα. 
Η 23χρονη οδηγήθηκε άμεσα 
ενώπιον Δικαστηρίου το οποίο 
διέταξε την απευθείας δίκη 
της, στις 6 Ιουνίου, ενώ το παι-
δάκι δόθηκε σε ανάδοχη οικο-
γένεια. Όπως δημοσιεύει ο 
«Πολίτης», η 23χρονη κατη-
γορείται ότι σε δυο περιπτώ-
σεις, στις 10 και 16 Φεβρουα-
ρίου κτύπησε το παιδί της 
προκαλώντας του μώλωπες 
και εκχυμώσεις σε κεφάλι και 
σώμα. Όπως αναφέρει το δη-
μοσίευμα, από την ιατροδικα-
στική εξέταση προκύπτει ότι 
το παιδί φέρει εγκαύματα που 
προκλήθηκαν πιθανώς από 
τσιγάρα.

Έσβηνε τσιγάρα στο 
21μηνο παιδί της!

Δεν μπορεί να υπάρξει πιο 
ισχυρή επιβεβαίωση της εμπι-
στοσύνης, δήλωσε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Χάρης Γεωρ-
γιάδης, σχολιάζοντας την 
έκδοση του πρώτου 15ετούς 
ομολόγου στην ιστορία της Κύ-
πρου, η οποία υπερκαλύ-
φθηκε οκτώ φορές με προ-
σφορές €8 δισεκατομμυρίων 
και έγιναν δεκτές προσφορές 
1 δισεκ. με επιτόκιο 2,75%. 

Σε σύντομη δήλωσή του 
προσερχόμενος σε εκδήλωση, 
ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι 
«ήταν μια πάρα πολύ σημα-
ντική εξέλιξη, η έκδοση του 
πρώτου 15ετούς ομολόγου 
στην ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας». Ήταν πρό-
σθεσε, «μια εξαιρετικά μεγάλη 
υπερκάλυψη, οκτώ φορές, με 
ένα πολύ καλό επιτόκιο».

«Ισχυρή επιβεβαίωση 
εμπιστοσύνης 

η υπερκάλυψη 
του πρώτου 15ετούς 

ομολόγου»

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΜΩΣ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΣΥ

Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
για το Ταμείο Συντάξεων της Cyta που παραπέμφθηκαν στο 
Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ποι-
νικών αδικημάτων, αφορούν αποκλειστικά επενδύσεις που έγι-
ναν την περίοδο 2009-2013, αναφέρει η Cyta. 

 «Έκτοτε το Ταμείο λειτουργεί σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας 
και συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς, υπό την 
αυστηρή εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συ-
νταξιοδοτικών Παροχών», αναφέρει η Cyta σχολιάζοντας σε 
σημερινή ανακοίνωση τη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τη Cyta για το 2017 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και τις επακόλου-
θες αναφορές σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 Η Cyta αναφέρει επίσης ότι «οι από κοινού προσπάθειες 
της Cyta και του Ταμείου για απεμπλοκή από τις πιο πάνω 
επενδύσεις, ήδη απέδωσαν καρπούς εντός του 2017 με την 
επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την 
επένδυση για το Nicosia Mall, ως αποτέλεσμα της οποίας βελ-
τιώθηκε η καθαρή θέση του Ταμείου κατά €22,3 εκατομμύρια 
για το 2017». Προσθέτει ότι «η ουσιαστική αυτή εξέλιξη συνέτεινε 
στη συνολική βελτίωση του αναλογιστικού ελλείμματος του Τα-
μείου κατά €44 εκ., σε συνέχεια της οποίας η Cyta και το Ταμείο 
έλαβαν από κοινού την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για ταχύ-
τερη κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, μει-
ώνοντας για πρώτη φορά την περίοδο αποπληρωμής στα 7,5 
χρόνια» από τα 10 χρόνια που ίσχυε προηγουμένως. 

 Στο θέμα πρόσληψης προσωπικού από θυγατρική εταιρεία 
της, η Cyta διευκρινίζει ότι, με βάση σειρά αποφάσεων του ΔΣ 
που λήφθηκαν το Μάρτιο και Απρίλιο 2018, η διαδικασία που 
εφαρμόζεται από τη θυγατρική εταιρεία για πρόσληψη προσω-
πικού της είναι απόλυτα διαφανής.

Η απάντηση της CYTA 
για τα περί σκανδάλωνΈτοιμος για διάλογο ο ΠΙΣ, αλλά...

Έτοιμος για διάλογο με όλα τα μέρη για την εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ, είναι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλο-
γος (ΠΙΣ), ο οποίος σε προψεσινή συνεδρία του 
Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) αποφάσισε 
ομόφωνα ότι εξακολουθεί να πιστεύει στις πάγιες 
θέσεις του για την εφαρμογή του ΓεΣΥ και θα συνε-
χίσει να διεκδικεί τις προϋποθέσεις της Γενικής τους 
Συνέλευσης, δήλωσε ο Εκπρόσω-
πος Τύπου του ΠΙΣ, Βάσος Οικο-
νόμου. 

«Η απόφαση που πήραμε ομό-
φωνα ήταν ότι εξακολουθούμε να 
πιστεύουμε στις πάγιες θέσεις μας 
για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, θα συ-
νεχίσουμε να διεκδικούμε τις προ-
ϋποθέσεις της Γενικής μας Συνέ-
λευσης ως εντολοδόχοι του 
ανώτερου Σώματος, που είναι η 
Γενική Συνέλευση», είπε. 

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι «εί-
χαμε επιλογές μπροστά μας ή να ακολουθήσουμε 
την εντολή της Γενικής Συνέλευσης που είναι ανώ-
τερο Σώμα από το Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου 
(ΣΙΣ) ή να δώσουμε τις παραιτήσεις μας και να δώ-
σουμε σε άλλους τον χειρισμό των συζητήσεων για 
το ΓεΣΥ». 

Πήραμε ομόφωνα την απόφαση, συνέχισε, ότι θα 
εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για τις διεκδι-
κήσεις μας,  διατηρώντας τις απόψεις μας. 

«Δεν διεκδικούμε το αλάθητο αλλά με βάση τις δι-
κές μας εμπειρίες, ασκούμε ιατρική όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου μερικές δεκαετίες, 
έχουμε εντοπίσει αρκετές γκρίζες ζώνες, αδυναμίες, 

κενά, κι αυτό δεν αφορά μόνο την αμοιβή των για-
τρών που με κάθε ειλικρίνεια σας λέω είναι κι αυτό 
ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη τόσο από 
την ηγεσία όσο και από τον κάθε γιατρό που θα 
συμβληθεί, διότι δεν έχει εργαζόμενο που να συμ-
βάλλεται με οποιονδήποτε εργοδότη και φορέα 
επαγγελματικό ή Οργανισμό και να μην μάθει τι 

αμοιβές θα έχει, τι συνθήκες εργα-
σίας θα έχει, τι δικαιώματα και τι 
καθήκοντα», πρόσθεσε. 

Είχε προηγηθεί η παραίτηση-
βόμβα του παιδίατρου και επί 
σειρά ετών μέλους του ΣΙΣ Άλκη 
Παπαδούρη, ο οποίος στην επι-
στολή κατήγγειλε προσπάθεια 
ανατροπής του ΓεΣΥ. 

Υποστήριξε ταυτόχρονα ότι μέλη 
της ηγεσίας του Παγκύπριου Ιατρι-
κού Συλλόγου, παραπληροφο-
ρούν τους γιατρούς σε θέματα που 

αφορούν στο ΓεΣΥ και αφήνει αιχμές κατά μελών 
του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος τα οποία προ-
ωθούν την εργοδότηση από τους ίδιους άλλων για-
τρών, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ ενώ οι ίδιοι 
θα απέχουν από το Σύστημα. 

Αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του ιατρο-
δικαστή Μάριου Ματσάκη, ο οποίος είπε ότι «με 
το ΓεΣΥ θα έχουμε και περισσότερα νεκροτομεία», 
χαρακτηρίζοντας αναμενόμενο το ότι θα υπήρχαν 
αντιδράσεις κατά της ηγεσίας του ΠΙΣ, μετά την πα-
ραίτηση του Παιδίατρου Παπαδούρη. 

 Εξέφρασε δε την άποψη ότι «προχωρούμε σε 
ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο όσον αφορά το ΓεΣΥ».

Περισσότερο από ένα εκα-
τομμύριο ήταν οι διανυκτερεύ-
σεις στα κατεχόμενα το 2017, 
ενώ τα έσοδα από τον τουρι-
σμό για την ίδια χρονιά έφτα-
σαν τα 865 εκ δολάρια, δή-
λωσε ο «υπ. τουρισμού», 
Φικρί Ατάογλου αναφέροντας 
ότι στόχος φέτος είναι να έχουν 
μεγαλύτερη αύξηση σε τουρί-
στες. Όπως μεταδίδεται στα 
κατεχόμενα, ο κ. Ατάογλου ση-
μείωσε πως στα κατεχόμενα 
υπάρχει αύξηση στον αριθμό 
των ξενοδοχείων, ενώ γίνονται 
διεργασίες για να αυξηθούν τα 
τουριστικά καταλύματα και οι 
χώροι εστίασης.

Στα 865 εκ. δολάρια τα 
έσοδα του ψευδοκράτους 

από τον τουρισμό πέρσι 

Με αντίσκηνα κατασκήνωσαν, το Σάβ-
βατο το βράδυ, έξω από το Διοικητήριο Λε-
μεσού αρκετοί πολίτες, διαμαρτυρόμενοι 
για τα ψηλά ενοίκια και γενικότερα για το 
πρόβλημα της στέγης, με τον εκπρόσωπο 
της Κίνησης για το Δικαίωμα στη Στέγη να 
δηλώνει: «Κάποιοι επιχειρούν να κρύψουν 
το πρόβλημα κάτω από το χαλί… Κάποιοι 
θησαυρίζουν ενώ ο κόσμος είναι στο 
δρόμο». 

Με δηλώσεις του στον «Άστρα» και στην 
εκπομπή «Χωρίς Όρια», ο Λευτέρης Γε-
ωργίου είπε πως μέχρι σήμερα η Κίνηση 
για το Δικαίωμα στη Στέγη έχει επιληφθεί 
109 υποθέσεων αστέγων. Αυτή τη στιγμή, 
27 άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, εί-
ναι άστεγα και φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο 
στη Λεμεσό. 

Πρόβλημα υπάρχει επίσης στην Πάφο 
και στη Λευκωσία, όπου υπάρχουν άστεγοι 

στον κήπο πίσω από τη Βουλή, όπως είπε, 
ενώ και στη Λάρνακα αναμένεται ότι θα ξε-
κινήσει το πρόβλημα. 

Καταλήξαμε σε χώρα αστέγων, δήλωσε 
με παρέμβασή του στον «Άστρα» ο Γιώρ-
γος Λουκαΐδης και σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ 
ενέγραψε το θέμα για συζήτηση στην Επι-
τροπή Εσωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για κυ-
βερνητική αναλγησία, αφού δίνει εκατοντά-
δες εκατομμύρια στις τράπεζες, απαλλάσ-
σει μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων από 
φορολογίες, αλλά δεν φροντίζει για τη στέ-
γαση των ευάλωτων ομάδων. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης 
είπε, επίσης στον «Άστρα», ότι η κυβέρ-
νηση εξήγγειλε διάφορα σχέδια, αλλά 
ακόμη δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Θα 
μπορούσαν, σημείωσε, να γίνουν κινήσεις 
ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση του κέ-

ντρου της Λεμεσού, με στόχο τη μείωση 
των ενοικίων.  

Δισεκατομμύρια για λίγους, ψίχουλα 
για τους πολλούς από τα «χρυσά» 

διαβατήρια  
Δισεκατομμύρια για δικηγορικά και λογι-

στικά γραφεία, ντιβέλοπερ και τράπεζες 
έφερε το πρόγραμμα με τα «χρυσά» δια-
βατήρια, αφού, σύμφωνα με μελέτη του 
Υπουργείου Οικονομικών, τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια πραγματοποιήθηκαν 6,6 δισ. 
ευρώ συναλλαγές, εκ των οποίων τα 3,7 
δισ. ευρώ αφορούν τον τομέα των ακινή-
των. Ωστόσο οι εργαζόμενοι στις κατα-
σκευές πήραν ψίχουλα, ενώ ούτε η ευρύ-
τερη κοινωνία  φαίνεται να έχει ιδιαίτερα 
οφέλη. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Υπ. Οικονο-
μικών, τα τελευταία πέντε χρόνια (2013 – 
2018) δόθηκαν διαβατήρια σε 1.864 επεν-

δυτές (δεν περιλαμβάνονται τα μέλη των 
οικογενειών τους). Μάλιστα οι μισές πολι-
τογραφήσεις συνδέονται με την αγορά ακι-
νήτων (751), η οποία αυξάνει συνεχώς το 
μερίδιό της στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά το 
2013 από τις 37 πολιτογραφήσεις μόνο 11 
συνδέονταν με επενδύσεις στον τομέα των 
ακινήτων (ποσοστό 29,7%), ενώ το 2018 
από τις 352 πολιτογραφήσεις οι 322 συν-
δέονταν με την αγορά ακινήτων (ποσοστό 
91,5%). Το πρόγραμμα έφερε οφέλη για 
τα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, τα 
οποία υπέβαλαν τις αιτήσεις εκ μέρους των 
ξένων επενδυτών, καθώς και για ορισμέ-
νους ντιβέλοπερ. Μάλιστα με βάση τη με-
λέτη του Υπ. Οικονομικών τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια οι ακαθάριστες κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις σε κατοικίες ανήλθαν σε 7,3 
δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Επίσης, ση-
μαντικά οφέλη είχαν και οι τράπεζες,

Οξύνεται το πρόβλημα της στέγης σε ολόκληρη την Κύπρο
ΜΕ ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ�ΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τρία νέα θανατηφόρα περιστατικά γρί-
πης καταγράφηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων 
συνδεόμενων με γρίπη σε 12. 

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το Υπουρ-
γείο Υγείας αναφέρει τα τρία νέα περιστα-
τικά αφορούν ασθενείς που νοσηλεύονταν 
ήδη σε κρατικά νοσηλευτήρια, ενώ σημει-
ώνει ότι και οι τρεις ασθενείς ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πα-
ρουσίαζαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. 

Όπως σημειώνει το αρμόδιο Υπουργείο 
«η δραστηριότητα της γρίπης κατά την πε-
ρίοδο από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι σή-
μερα παραμένει αυξημένη, αν και τις τε-
λευταίες τρεις εβδομάδες παρατηρήθηκε 

μείωση στη δραστηριότητά της, σε σχέση 
με τις προηγούμενες εβδομάδες», προ-
σθέτοντας ότι «από το δίκτυο επιτήρησης 
των σοβαρών περιστατικών γρίπης έχουν 
καταγραφεί από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι 
σήμερα 56 σοβαρά περιστατικά, τα οποία 
νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα νοσοκομεία». 

«Αν και η δραστηριότητα της γρίπης συ-
νεχίζεται», συμπληρώνει, «γενικά η νόσος 
βρίσκεται σε ύφεση για τις τρεις τελευταίες 
εβδομάδες σε σχέση με προηγουμένως. 
Η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή στον 
παιδικό πληθυσμό». Επίσης, αναφέρει ότι 
«έχει παρατηρηθεί ύφεση στις νέες εισα-
γωγές για γρίπη σε όλα τα νοσηλευτήρια», 
αλλά, δεν πρέπει να εφησυχαστούμε.

Μακραίνει η λίστα...
ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΡΙΠΗΣ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
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Τραγική κατάληξη είχε το 
παιχνίδι δύο μικρών παιδιών 
στον καταυλισμό των Ρομά 
στον Άγιο Αθανάσιο, στην 
Αλίαρτο Βοιωτίας, τη Δευτέρα 
το μεσημέρι. Πρόκειται για δύο 
ξαδέρφια, ηλικίας 3,5 και 4 
ετών, τα οποία έπαιζαν, αλλά 
δεν διευκρινίζεται εάν έπεσαν 
σε ανοιχτό βόθρο ή σε αρδευ-
τικό κανάλι. Από τα πρώτα 
στοιχεία που έχουν δώσει οι 
Αρχές, φαίνεται πως τα παιδιά 
ήταν πάρα πολύ ώρα στο 
νερό, με αποτέλεσμα οι για-
τροί να μιλούν για μη αναστρέ-
ψιμη κατάσταση.

Ασύλληπτη τραγωδία με 
δύο παιδιά στη Βοιωτία

Τρείς ύποπτοι για 45 κιλά 
ναρκωτικών

Δύο Αλβανοί, 35 και 45 
ετών, καθώς και ένας 46χρο-
νος Έλληνας συνελήφθησαν 
στην Καλλιθέα για κατοχή και 
διακίνηση ναρκωτικών. Συνο-
λικά, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν (μεταξύ άλλων) ακατέρ-
γαστη κάνναβη βάρους 45 
κιλών και 753 γραμμαρίων, 
καθώς και κοκαΐνη βάρους 1,4 
γραμμαρίων.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλι-
κία 77 ετών, ο Διονύσης Αρ-
βανιτάκης, γνωστός και ως ο 
«Φούρναρης της Κω». Έγινε 
γνωστός για την καθημερινή 
βοήθεια που έδινε στους πρό-
σφυγες και στους μετανάστες 
που έφταναν στο νησί κατά τη 
διάρκεια της μεγάλης προ-
σφυγικής κρίσης. Έφτιαχνε και 
διένειμε ψωμιά σχεδόν σε κα-
θημερινή βάση, πριν δημιουρ-
γηθούν οι δομές φιλοξενίας. 
Για την δράση του τιμήθηκε με 
το βραβείο της Κοινωνίας των 
Πολιτών το 2016 από την Ευ-
ρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή.

Πέθανε 
ο «Φούρναρης της Κω»

Την τελευταία στιγμή, η Αντι-
τρομοκρατική Υπηρεσία απέ-
τρεψε τη δολοφονία Πακιστα-
νού για τον οποίο είχε εκδοθεί 
συμβόλαιο θανάτου, εξαρ-
θρώνοντας μια ακόμη εγκλη-
ματική οργάνωση, με καθοδη-
γητές μέσα από τις φυλακές. 

Η νέα εγκληματική ομάδα 
εντοπίστηκε στο πλαίσιο της 
έρευνας για την ονομαζόμενη 
«μαφία του Κορυδαλλού» 
ύστερα από παρακολουθήσεις 
τηλεφώνων και έρευνες. Εντο-
πίστηκαν πολλά άτομα που 
δραστηριοποιούνται, σε εμπό-
ριο ναρκωτικών και παραχά-
ραξη χαρτονομισμάτων.

Και δεύτερη 
εγκληματική οργάνωση 

με αρχηγούς στις... 
φυλακές

Τ
ην διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας 
παρήγγειλε η εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Ξένη Δημητρίου, για όσα ανέ-

φερε ο Θεόδωρος Τσουκάτος στην απολογία 
του την περασμένη εβδομάδα, σχετικά 
με εκτεταμένη ιδιωτική χρηματοδότηση 
των κομμάτων, η οποία μόνο στο ΠΑ-
ΣΟΚ το έτος 2000 ανήλθε, σύμφωνα 
με τον κ. Τσουκάτο, σε 16 δισ. δραχμές. 

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πα-
ρήγγειλλε στην επικεφαλής της οικονο-
μικής εισαγγελίας, Μαριάννα Ψαρου-
δάκη, να διερευνηθεί εάν έχουν 
διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενες 
πράξεις στη βάση των ισχυρισμών του 
κ. Τσουκάτου, όπως επίσης ζητεί η 
έρευνα να συσχετιστεί στην ήδη υπάρ-
χουσα ανοικτή δικογραφία για τα δάνεια 
των κομμάτων. 

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν τα δη-
μοσιεύματα των ηλεκτρονικού και έντυπου Τύ-
που, τα οποία αναφέρονταν σε αποσπάσματα 
από την απολογία του πρώην «στρατηγού» 
του ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρου Τσουκάτου. Τα εν 
λόγω δημοσιεύματα διαβιβάστηκαν στην κα 
Μαριάννα Ψαρουδάκη. 

Στα δημοσιεύματα αυτά, ο κ. Τσουκάτος, 

περιγράφοντας το καθεστώς χρηματοδότησης 
των πολιτικών κομμάτων, έδωσε ως παρά-
δειγμα (με δικούς του υπολογισμούς) ότι μόνο 
το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο του 

2000 πήρε «ιδιωτική χρηματοδότηση» περί 
τα 16 δισεκ. δρχ. (4.695.525 ευρώ). 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εκτεταμένα 
έξοδα τα οποία, μεταξύ των άλλων, αφορού-
σαν: 

1) Διαφήμιση σε μέσα ενημέρωσης (κανά-
λια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, κ.λπ.). 

2) Μετακινήσεις ετεροδημοτών με αερο-
πλάνα, πλοία και λεωφορεία.  

3) Χρηματοδότηση προεκλογικού υλικού. 
4) Προεκλογικές συγκεντρώσεις (φώτα, με-

γάφωνα, εξέδρες, μετακινήσεις κτλ). 
Οι αναφορές αυτές του κ. Τσουκάτου, έγιναν 

κατά την ακροαματική διαδικασία, κα-
θώς, τόσο ο πρόεδρος του δικαστηρίου, 
όσο και η εισαγγελέας, συμφώνησαν 
πως τελικά οι περισσότερες ερωτήσεις 
οι οποίες ήταν ουσιαστικά εκτός κατη-
γορητηρίου, αφού κατέτειναν στον τρόπο 
χρηματοδότησης των κομμάτων, που εί-
ναι και η βασική θέση του πρώην στρα-
τηγού του ΠΑΣΟΚ, για την κατάληξη των 
χρημάτων (σ.σ. στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ). 

Ακόμη, ανέφερε ότι ένα από τα μεγάλα 
λάθη του ήταν πως εξ αρχής δεν πολέ-
μησε όπως έπρεπε την ιδιωτική χρημα-
τοδότηση των κομμάτων από εταιρείες - 

κάτι που, όπως είπε, αποτελούσε και αποτελεί 
πάγια πρακτική - και προσέθεσε χαρακτηρι-
στικά: «Κανείς όμως δεν ήθελε και δεν θέλει 
να ερευνήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση των 
κομμάτων». Δεν παρέλειψε μάλιστα, να επι-
καλεστεί σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο 
του Σημίτη που εκδόθηκε το 2015 και μιλά για 
την ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων 
ως πάγια πρακτική των κομμάτων.

Άρειος Πάγος: Έρευνα για τη χρηματοδότηση των κομμάτων

ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευ-
νες στο Γεροπόταμο, για τον εντο-
πισμό των 4 μελών μιας οικογέ-
νειας, που επέστρεφε με αυτο- 
κίνητο, από γαμήλια εκδήλωση 
στις Μοίρες. Το αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν και παρασύρ-
θηκε από τα ορμητικά νερά, εντο-
πίστηκε τη Δευτέρα λίγο πριν τις 
12 το μεσημέρι, μετά από 35 
ώρες ερευνών, ενώ μέσα σε αυτό 
βρίσκονταν, νεκροί, οι τέσσερις 
αγνοούμενοι. Δυο αδελφές 29 και 
20 ετών, ο 29χρονος σύζυγος της 
μίας και η μητέρα τους. 

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
με ακρίβεια, ποιος ήταν και σε 
ποια θέση, μέσα στο αυτοκίνητο» 
δήλωσε ο διοικητής Π.Υ. Ηρα-
κλείου Γιώργος Τσικαλάς που δι-
ευκρίνισε ότι αυτή την ώρα μια τέ-
τοια εκτίμηση, θα ήταν παρα- 
κινδυνευμένη. Για μια δύσκολη 
επιχείρηση, έκανε λόγο ο διοικη-

τής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κρήτης Νίκος Λαγουδάκης που 
εξήγησε ότι πρόκειται για μια οι-
κογενειακή τραγωδία, ευχαριστώ-
ντας όσους συμμετείχαν στις 
έρευνες. 

«Είναι ψυχοφθόρες αυτές οι κα-
ταστάσεις. Ξεκληρίστηκε μια οι-
κογένεια και λυπόμαστε πολύ. 
Όλοι οι συνάδελφοι υπερέβαλαν 
εαυτόν, ιδιαίτερα χθες που ήταν 
αντίξοες οι συνθήκες» είπε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουδάκης που 
εξήγησε ότι το όχημα εντοπίστηκε 
από πεζοπόρο τμήμα που ερευ-
νούσε στις όχθες του ποταμού. 
«Είχε πέσει η στάθμη του νερού 
και φάνηκε η οροφή του αυτοκι-
νήτου» είπε ο κ. Λαγουδάκης. Η 
επιχείρηση ανάσυρσης των τεσ-
σάρων άτυχων μελών της οικο-
γένειας και η ανάσυρση του αυ-
τοκινήτου, διήρκησε περίπου 
μιάμιση ώρα, με τις σορούς να 

μεταφέρονται αρχικά στο Κέντρο 
Υγείας Μοιρών και μετά στο Ια-
τροδικαστικό Εργαστήριο του ΠΑ-
ΓΝΗ. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε 
κάποιες εκατοντάδες μέτρα, από 
το σημείο που το όχημα παρα-
σύρθηκε τη νύχτα του Σαββάτου. 
Οι αρχές ενημερώθηκαν από 
τους ίδιους τους επιβάτες, για το 
τι είχε συμβεί, καθώς με διαφορά 
λίγων λεπτών, λίγο πριν τη μια 
μετά τα μεσάνυχτα, κάλεσαν στην 
Αστυνομία και ζήτησαν βοήθεια.   

Οικογενειακή Τραγωδία  
Η 28χρονη άτυχη γυναίκα που 

βρισκόταν μέσα στο όχημα, ήταν 
σύζυγος του 29χρονου και ήταν 
γονείς ενός βρέφους έξι μηνών. 
Μάλιστα τις έρευνες παρακολου-
θούσε από κοντά ο πατέρας του 
29χρονου που δεν άντεξε και ξέ-
σπασε σε λυγμούς, όταν οι δύτες 
ανέσυραν τις σορούς. Λίγα λεπτά 
μετά την ανάσυρση των πτωμά-
των, ανασύρθηκε και το όχημα. 

Εκείνο πάντως που δήλωσε ο 
δήμαρχος Φαιστού Γιώργος Αρ-
μουτάκης ήταν ότι το συγκεκρι-
μένο πέρασμα, το οποίο προσπά-
θησαν να διασχίσουν οι τέσσερις 
άτυχοι επιβάτες του οχήματος, εί-
ναι πολύ επικίνδυνο όταν βρέχει. 
«Υπάρχουν περίπου 10 τέτοια 
σημεία στην περιοχή. Είναι πολύ 
επικίνδυνα όταν βρέχει, γιατί περ-
νάει πολύ νερό» τόνισε.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στην Κρήτη

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
META TON «MINI» ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ορκίστηκαν το απόγευμα της 
Δευτέρας οι έξι νέοι Υπουργοί της 
ελληνικής κυβέρνησης σε τελετή 
που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Θάνος Μωραϊτης και Άγγελος 
Τόλκας επέλεξαν θρησκευτικούς 
όρκους, ενώ Γιώργος Κατρούγκα-
λος, Σία Αναγνωστοπούλου, 
Ελευθερία Χατζηγεωργίου και 
Κώστας Μπάρκας επέλεξαν πο-
λιτικό όρκο.  

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά 
την ορκωμοσία, η κ. Αναγνωστο-
πούλου χαρακτήρισε μεγάλη τιμή 
για την ίδια την επιλογή του πρω-
θυπουργού: «Ελπίζω να ανταπε-
ξέλθω. Είναι μεγάλη πρόκληση ο 
καλπασμός της Ακροδεξιάς, το 
Brexit, πώς θα πάει η Ευρώπη 
και ποιο ρόλο θα διαδραματίσει η 
Ελλάδα». 

Από την πλευρά του ο Θάνος 
Μωραΐτης, σημείωσε πως «απο-
δέχθηκα την πρόσκληση του 
Πρωθυπουργού, γιατί πιστεύω 
βαθιά ότι υπάρχουν οι προϋπο-
θέσεις μιας μεγάλης προοδευτι-
κής συμμαχίας. Στρατηγικός αντί-
παλος είναι η ακροδεξιά και ο 
βαλκανικός νεοφιλελευθερισμός 
της Νέας Δημοκρατίας. Να δια-
μορφώσουμε όρους μιας προ-
οδευτικής διακυβέρνησης μακράς 
πνοής που έχει ανάγκη η κοινω-
νία». 

Ο νέος Υφυπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Άγγελος Τόλ-
κας υποστήριξε ότι το πόστο που 
αναλαμβάνει είναι κρίσιμο για την 
Ελλάδα και χρειάζεται τη μέγιστη 
εθνική συναίνεση, ομοψυχία και 
ανθρωπιά.

17χρονος ποδοσφαιριστής 
της ΑΕ Χαρίεσσας, ομάδας 
του τοπικού πρωταθλήματος 
της Ημαθίας, έχασε τη ζωή του 
την ώρα του αγώνα με τον Φί-
λιππο Μελίκης. Ο νεαρός κα-
τέρρευσε κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Μεταφέρθηκε αμέσως 
στο Νοσοκομείο Νάουσας και 
από εκεί στο Νοσοκομείο 
«Παπανικολάου» της Θεσσα-
λονίκης. Παρά τις προσπά-
θειες των γιατρών ο νεαρός, 
άφησε την τελευταία του πνοή 
στο νοσοκομείο.

Νεκρός 17χρονος 
ποδοσφαιριστής

Μηνυτήρια αναφορά εις βάρος του Πάνου Καμμένου, κατέθεσε 
τη Δευτέρα, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο πρώην Yπ. 
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Οι κατηγορίες που διατυπώνει ο κύριος 
Κοτζιάς κατά του κ. Καμμένου αφορούν φυσική και ηθική αυτουργία 
σε εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, απειλή, ηθική αυτουργία 
και άμεση συνέργεια σε απειλή, διασπορά ψευδών ειδήσεων και 
κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης. 

Στην πολυσέλιδη αναφορά του, που κατέθεσε στην Εισαγγελία 
μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χρήστου Κουτσονάσιου, 
ο κ. Κοτζιάς αιτήθηκε της προστασίας του δικαστηρίου, υποστηρί-
ζοντας ότι ο κ. Καμμένος διεξήγε μια μεθοδευμένη στοχοποίηση 
του ιδίου από το καλοκαίρι του 2018. Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, 
αυτό «τον καθιστά εν δυνάμει υπεύθυνο εφόσον συμβεί οτιδήποτε 
κακό σε μένα και στην οικογένειά μου, στη σωματική και πνευματική 
μας υγεία. Μια στοχοποίηση που για κάποιον, ο οποίος γνωρίζει 
από διεθνείς σχέσεις μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι υπήρχε 
κάτι άλλο πίσω από αυτό το «ανεξήγητο μένος», όπως είπε. 

Ο κ. Κοτζιάς αναφέρεται και σε πιέσεις που δέχτηκε για τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, κάνοντας λόγο για «ανοικτούς εκβιασμούς 
και απειλές προς τον ίδιο και στην οικογένειά του: Εκατοντάδες 
γράμματα, τηλεφωνικά μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα. Απο-
στολή σφαιρών που συνοδεύτηκαν από αίμα και χώμα όπου “θα 
θαβόταν η οικογένειά μου”». Όπως υποστηρίζει, η αποτυχία των 
ακραίων εκβιασμών και των απειλών να αποδώσουν καρπούς 
οδήγησαν εν συνεχεία τους «παρανομούντες εκβιαστές» σε μια 
προσπάθεια δυσφήμισης του ιδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κοτζιάς 
εντάσσει και τις κατηγορίες Καμμένου για φερόμενη χρηματοδό-
τηση της κυβέρνησης από τον Τζόρτζ Σόρος, αλλά και για κατά-
χρηση κονδυλίων του ΥΠΕΞ.

Μηνυτήρια αναφορά Κοτζιά εις βάρος Καμμένου

«Τα χρήματα που πήρε ο 
κ. Τσουκάτος από την 
Siemens το 1999 κατέληξαν 
στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ», κα-
τέθεσε στη δίκη για τη σύμ-
βαση «8002» μεταξύ της γερ-
μανικής εταιρίας και του ΟΤΕ, 
ο άλλοτε υπεύθυνος οικονο-
μικών του κινήματος Σπύρος 
Αυγερινός. Ο μάρτυρας, σχε-
δόν δέκα χρόνια μετά την 
αποκάλυψη της υπόθεσης 
του ενός εκατομμυρίου μάρ-
κων που πήρε ο κατηγορού-
μενος, επιβεβαίωσε τους 
ισχυρισμούς του ίδιου του κα-
τηγορούμενου, που μέχρι 
πρότινος δεν επιβεβαίωνε το 
κόμμα, ότι δηλαδή το ποσό 
εισήλθε στο ΠΑΣΟΚ. Ανατρέ-
ποντας την αρχική του θέση 
ότι ουδέποτε παρελήφθησαν 
από το Κίνημα χρήματα της 
Siemens, είπε ότι δεν γνώριζε 
από πού προέρχονταν.
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Πάνω από 100.000 μωρά 
πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας 
των ένοπλων συρράξεων, το-
νίζει έκθεση της μη κυβερνητι-
κής οργάνωσης Save the Chil-
dren που δόθηκε στη δημο- 
σιότητα την περασμένη βδο-
μάδα στη Γερμανία. 

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, του-
λάχιστον 550.000 βρέφη υπέ-
κυψαν μεταξύ του 2013 και του 
2017 στις δέκα χώρες που 
επλήγησαν περισσότερο από 
τους πολέμους, λόγω της ασι-
τίας, της έλλειψης υγιεινής ή 
πρόσβασης σε υγειονομική 
φροντίδα, ή ακόμη λόγω της 
άρνησης βοήθειας. 

Ο αριθμός αυτός ανέρχεται 
σε 870.000 αν υπολογιστούν 
όλα τα παιδιά κάτω των πέντε 
ετών που χάθηκαν, υπολογίζει 
η οργάνωση, η οποία κάνει 
λόγο για μια τραγωδία μάλλον 
υποτιμημένη.

Πάνω από 100.000 βρέφη 
πεθαίνουν κάθε χρόνο 
εξαιτίας των πολέμων

Συγκλονίζει η αυτοθυσία Αι-
γυπτίων αστυνομικών που 
έχασαν τη Δευτέρα τη ζωή 
τους στο Κάιρο, στην προσπά-
θειά τους να συλλάβουν τρο-
μοκράτη, ο οποίος, όταν τον 
προσέγγισαν, πυροδότησε τα 
εκρηκτικά που μετέφερε πάνω 
του. Τρεις αστυνομικοί είναι τα 
θύματα από τη βομβιστική 
αυτή επίθεση αυτοκτονίας, κο-
ντά στο Ελ Άζχαρ, ενώ τραυ-
ματίστηκαν και κάποιοι περα-
στικοί. 

 Η εφημερίδα «Egypt today» 
δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό 
βίντεο 21 δευτερολέπτων που 
δείχνει την αυτοθυσία των άτυ-
χων αστυνομικών στην προ-
σπάθειά τους να συλλάβουν 
τον βομβιστή αυτοκτονίας.

Αιγύπτιοι αστυνομικοί 
σκοτώθηκαν προσπαθώντας 

να συλλάβουν τρομοκράτη

Πληρωμένη απάντηση έδωσε ο Νικολάς Μαδούρο στον 
Ντόναλντ Τραμπ για τις πολεμικές απειλές που εκτόξευσε 
ο τελευταίος μιλώντας από τη Φλόριδα. 

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται κάτω 
από καθεστώς τεράστιας πίεσης λόγω της αναγνώρισης 
σχεδόν από το σύνολο της Δύσης του Χουάν Γκουαϊδό, 
είπε τα πράγματα ως έχουν. «Τι είναι αυτό που αγαπά 
στη Βενεζουέλα ο Τραμπ;» αναρωτήθηκε ο Μαδούρο για 
να απαντήσει ο ίδιος: «Το πετρέλαιο, το κοβάλτιο, τα δια-
μάντια. Το χειρότερο είναι ότι στην πατρίδα μας υπάρχουν 
πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουν ως μαριονέτες». 

Και συνέχισε: «Αυτό που αποκαλούν ανθρωπιστική 
βοήθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα show. Μας έκλε-
ψαν 30 δις για να μας δώσουν 20 εκατομμύρια σε σάπια 
τρόφιμα». 

Σε ό,τι αφορά την παρακίνηση από πλευράς Τραμπ 
προς τους Βενεζουελάνους στρατιωτικούς να αυτομολή-
σουν, ο Μαδούρο την σχολίασε με εμφανή διάθεση ειρω-
νείας: «Τελικά ποιος ηγείται της χώρας; Ο Τραμπ από το 
Μαϊάμι; Πιστεύουν πραγματικά ότι είναι οι ιδιοκτήτες αυτού 
του τόπου». 

Ενωρίτερα, είχε ανακοινώσει την παράδοση στο διεθνές 
αεροδρόμιο του Καράκας, 300 τόνων ρωσικής ανθρωπι-
στικής βοήθειας προς τη χώρα του. «Λαμβάνουμε αν-
θρωπιστική υποστήριξη, νόμιμα, κάθε μέρα» είπε. Οι 300 
τόνοι βοήθειας ήταν προγραμματισμένο να παραδοθούν 
χθες Τετάρτη.  

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει τους στρατιωτικούς 
που υποστηρίζουν τον Μαδούρο  

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποί-
ησε τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας 
που συμβάλλουν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς 
Μαδούρο να παραμένει στην εξουσία ότι διακινδυνεύουν 

"τη ζωή τους" και απαίτησε να επιτρέψουν να εισέλθει στη 
χώρα της Λατινικής Αμερικής που αντιμετωπίζει πολιτική 
και οικονομική κρίση η βοήθεια που έχουν στείλει οι αρχές 
των ΗΠΑ. 

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μαϊάμι, επευφημού-
μενος ηχηρά από ένα κοινό αποτελούμενο κυρίως από 

μετανάστες - στην πλειονότητά τους από τη Βενεζουέλα 
και την Κούβα - ο Ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε στα στελέχη 
των ένοπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας: «δεν θα βρείτε 
ασφαλές καταφύγιο, εύκολη έξοδο, μια οδό διαφυγής. Θα 
χάσετε τα πάντα». 

Ο Τραμπ συμπλήρωσε πως θέλει μια ειρηνική μεταβί-
βαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα, αλλά επανέλαβε πως 
όλες οι επιλογές παραμένουν ανοικτές για την Ουάσιν-
γκτον.  

Η Κούβα απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα 
να εναντιωθεί σε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ  

 Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, ο Μπρούνο Ρο-
δρίγκες, κάλεσε τη Δευτέρα όλους τους επικεφαλής των 

διπλωματικών αποστολών που υπηρετούν στη νήσο για 
να τους απευθύνει την έκκληση να εναντιωθούν σε κάθε 
στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα. 

«Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο ΥΠΕΞ με 108 πρε-
σβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών, απη-
ύθυνα μια έκκληση, εξ ονόματος της κυβέρνησης της Κού-
βας, να αναληφθεί δράση για την υπεράσπιση της ειρήνης 
και για να αποφευχθεί, χάρη στην κοινή προσπάθεια της 
διεθνούς κοινότητας, μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 
εναντίον της Βενεζουέλας», ανέφερε ο υπουργός. 

Ο Ροδρίγκες «μας εξέφρασε την τεράστια ανησυχία της 
Κούβας για μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη 
Βενεζουέλα», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο δι-
πλωματική πηγή. Την περασμένη εβδομάδα, η Αβάνα 
έκανε λόγο περί παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων 
στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας επί-
θεσης εναντίον της Βενεζουέλας, «μεταμφιεσμένης σε αν-
θρωπιστική επέμβαση». 

Η Κούβα, ο πιο στενός σύμμαχος του προέδρου Νικολάς 
Μαδούρο, έχει πολλαπλασιάσει τις δηλώσεις αλληλεγγύης 
προς την κυβέρνηση στο Καράκας, με την οποία αναμε-
τράται ο αντιπολιτευόμενος Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος αυ-
τοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος τον περασμένο 
μήνα κι έχει αναγνωριστεί από περίπου πενήντα χώρες, 
με πρώτες τις ΗΠΑ. 

Εξάλλου, οι άμεσες ζημιές τις οποίες έχει υποστεί η οι-
κονομία της Βενεζουέλας εξαιτίας των κυρώσεων των ΗΠΑ 
μέσα στα τελευταία τρία χρόνια ανέρχονται μέχρι στιγμής 
σε περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια, τόνισε ο αντι-
πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας σε κρίση, ο Ρι-
κάρδο Μενέντες, σε δηλώσεις του στο δημόσιο πρακτορείο 
ειδήσεων Agencia Venezolana de Noticias.

Μας «αγάπησε» για το πετρέλαιο και τα διαμάντια
Ο ΜΑΔΟΥΡΟ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ 

Πολλοί πολίτες βρίσκονται ακόμη μέσα στο τελευταίο οχυρό της 
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) το οποίο προσπαθεί να κατα-
κτήσει ένας αραβο-κουρδικός συνασπισμός στην ανατολική Συρία, 
δήλωσε εκπρόσωπος της δύναμης αυτής που υποστηρίζεται από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί πολίτες μέσα» στο οχυρό που προ-
ασπίζουν οι τζιχαντιστές, δήλωσε ο Αντνάν Αφρίν, εκπρόσωπος 
των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF). «Μείναμε έκπλη-
κτοι όταν είδαμε πολίτες να βγαίνουν από σήραγγες και υπόγεια 
που είχε σκάψει το ΙΚ», είπε. «Δεν περιμέναμε να είναι τόσοι πολ-
λοί... γι΄αυτό και η επιχείρηση επιβραδύνθηκε. Εξετάζουμε πώς 
θα τελειώσουμε με αυτές τις σήραγγες, ή θα τις σφραγίσουμε ή θα 
τις ανατινάξουμε», τόνισε ο Αφρίν. 

Ενας άλλος εκπρόσωπος των SDF, ο Μουσταφά Μπαλί, μιλώ-
ντας από το πετρελαϊκό πεδίο του Αλ-Ομάρ είπε ότι «υπάρχουν 
ακόμη άμαχοι στο εσωτερικό του Μπαγούζ» του οχυρού που είναι 
ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, κοντά στα ιρακινά σύνορα, και 
που οι τζιχαντιστές της εξτρεμιστικής οργάνωσης συνεχίζουν να 
προασπίζουν πολεμώντας σκληρά. «Εργαζόμαστε για να τους 
βγάλουμε από εκεί. Κάποιοι πολίτες προσπαθούν να διαφύγουν 
αλλά δεν μπορούν», διευκρίνισε. «Επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για 
να ωθήσει τους τζιχαντιστές να εγκαταλείψουν το τελευταίο τους 
καταφύγιο μέσα στο Μπαγούζ που συνεχίζουν να ελέγχουν», δή-
λωσε ο Μπαλί. Tην ίδια ώρα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι μαχητές που υποστηρίζονται 
από τις ΗΠΑ κατέλαβαν το τελευταίο οχυρό του Ισλαμικού Κράτους 
στην ανατολική Συρία, αφότου οι τζιχαντιστές που ήταν ακόμη 
μέσα σε αυτό άρχισαν να παραδίδονται, σύμφωνα με το Reuters. 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει πρόσφατα ότι η επίσημη 
ανακοίνωση, και κυρίως συμβολική, για το τέλος του αυτοαποκα-
λούμενου "χαλιφάτου" θα γίνει σύντομα.

Πολλοί πολίτες βρίσκονται ακόμη στο 
τελευταίο οχυρό του Ισλαμικού Κράτους

Η ΧΩΡΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

Η Ζιμπάμπουε μπορεί να μείνει χωρίς ψωμί από 
την επόμενη εβδομάδα, καθώς τα αποθέματα εξα-
ντλούνται λόγω της αδυναμίας της χώρας να πλη-
ρώσει για την εισαγωγή σταριού, σύμφωνα με μια 
εμπιστευτική επιστολή που εστάλη σε αρτοποιούς 
από τον όμιλο των αλευρόμυλων. 

Ενώ ο πρόεδρος Έμερον Μνανγκάγκουα προ-
σπαθεί να υλοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις 
του και να αναζωογονήσει γρήγορα την προβλημα-
τική οικονομία, η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη ρευ-
στότητας σε αμερικανικά δολάρια, με αποτέλεσμα 
να μειώνονται τα αποθέματα καυσίμων και φαρμά-
κων. 

Η Ζιμπάμπουε εισάγει στάρι, το οποίο αναμιγνύε-
ται κατόπιν με ντόπια σιτηρά για την παρασκευή 
αλευριού για ψωμί - αυτό το αλεύρι είναι το δεύτερο 
βασικό είδος διατροφής στη χώρα, μετά τον αραβό-

σιτο. 
Η Λινέτ Βερέμου, η γενική διευθύντρια της Ένω-

σης Αλευρόμυλων (GMAZ) έγραψε στην Εθνική 
Ένωση Αρτοποιών (NBAZ) για να εξηγήσει ότι τα 
αποθέματα σιταριού έχουν μειωθεί στους 5.800 τό-
νους. "Έχουμε μείνει με αποθέματα για λιγότερες 
από οκτώ ημέρες", τόνισε. 

Ο εκπρόσωπος της GMAZ Γκαρικάι Τσαούνζα 
επιβεβαίωσε ότι "αυτή είναι η κατάσταση που αντι-
μετωπίζουμε". 

Η Κεντρική Τράπεζα έχει συμπεριλάβει το σιτάρι 
στις εισαγωγές πρώτης προτεραιότητας, μαζί με τα 
καύσιμα και τα φάρμακα, όμως και στο παρελθόν 
δυσκολευόταν να πληρώσει τους προμηθευτές. 

Η GMAZ ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο οφείλονταν 
στους ξένους προμηθευτές 80 εκατομμύρια δολάρια 
για παλαιότερες εισαγωγές.

Χωρίς ψωμί κινδυνεύει να μείνει η Ζιμπάμπουε

Στους 128 οι νεκροί από τη 
γρίπη στη Ρουμανία

Μεγαλώνει η μακάβρια λί-
στα των θυμάτων του ιού της 
γρίπης στη Ρουμανία και ο 
αριθμός των νεκρών ανέρχε-
ται πλέον στους 128. 

Ενα από τα τρία τελευταία 
θύματα του ιού της γρίπης Α, 
μία γυναίκα ηλικίας 27 ετών 
από την περιφέρεια Πράχοβα, 
είχε ιατρικό ιστορικό και δεν 
είχε κάνει αντιγριπικό εμβόλιο.

Το Ισραήλ θα «παγώσει» 138 εκατομμύρια δολάρια (122 
εκατομμύρια ευρώ), που θα έπρεπε να καταβάλει στην Πα-
λαιστινιακή Αρχή, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τα επι-
δόματα που η Αρχή δίνει στις οικογένειες των Παλαιστινίων 
κρατουμένων, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού. 

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Aρχές, αυτό το ποσό ισοδυ-
ναμεί με τα επιδόματα που καταβλήθηκαν το 2018 από την 
Παλαιστινιακή Αρχή σε «φυλακισμένους τρομοκράτες, στις 
οικογένειές τους και σε πρώην κρατουμένους». 

Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει τακτικά στην 
Παλαιστινιακή Αρχή τον ΦΠΑ και τους τελωνειακούς δα-
σμούς που παρακρατά επί των εισαγόμενων από τους Πα-
λαιστινίους προϊόντων. 

Όμως, τον Ιούλιο του 2018, το ισραηλινό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε έναν νόμο που στοχεύει στο «πάγωμα» των πλη-
ρωμών στο ύψος των επιδομάτων που δίνει η Παλαιστινιακή 
Αρχή στους δράστες επιθέσεων εναντίον των Ισραηλινών 
και τις οικογένειές τους. 

Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ωστόσο, την περασμένη 

εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου γνω-

στοποίησε την πρόθεσή του να το κάνει μετά τη δολοφονία 

μιας νεαρής Ισραηλινής από έναν Παλαιστίνιο στην Ιερου-

σαλήμ. 

«Πρόκειται για έναν σημαντικό νόμο που θα εφαρμό-

σουμε, όπως το υποσχέθηκα» δήλωσε ο Νετανιάχου. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Αμπάς έχει επανειλημ-

μένως επισημάνει ότι η στήριξη των οικογενειών των κρα-

τουμένων και των "μαρτύρων" «συνιστά εθνικό, ανθρωπι-

στικό και κοινωνικό καθήκον που πρέπει να εκπληρώνεται 

ανεξαρτήτως των ισραηλινών και διεθνών πιέσεων». 

«Η κατοχική (ισραηλινή) κυβέρνηση επιδιώκει να κατα-

στρέψει την Παλαιστινιακή Αρχή σε συνεργασία με την αμε-

ρικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ» κατήγγειλε σε 

ένα δελτίο τύπου ο Άχμεντ Ματζνταλανί, ένας αξιωματούχος 

της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ μπλοκάρει €122 εκατ. για τους Παλαιστινίους

Έφηβη έπεσε σε κώμα και 
ξύπνησε, έχοντας γεννήσει 

χωρίς να το ξέρει

Η 18χρονη Έμπονι Στίβεν-
σον από το Όλνταμ δεν είχε 
ιδέα ότι ήταν έγκυος. Σύμ-
φωνα με τους γιατρούς, το έμ-
βρυο "κρυβόταν" καθ' όλη την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης 
επειδή η νεαρή μητέρα πάσχει 
από μια σπάνια συγγενή ανω-
μαλία: έχει δύο μήτρες, μια πά-
θηση που αποκαλείται δίδελ-
φυς μήτρα. 

Γι' αυτό και εξακολουθούσε 
να έχει έμμηνο ρύση ενώ το 
μωρό μεγάλωνε στην "πίσω" 
μήτρα. Επίσης, δεν είχε κα-
νένα απολύτως σύμπτωμα, 
ούτε καν "κοιλίτσα", μέχρι την 
ημέρα που αισθάνθηκε αδια-
θεσία, υπέστη αλλεπάλληλες 
κρίσεις και έπεσε σε κώμα. Τε-
λικά, ξύπνησε έχοντας στην 
αγκαλιά της ένα υγιέστατο κο-
ριτσάκι. Όπως είπε, η εμπειρία 
αυτή ήταν "απολύτως σουρε-
αλιστική".

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως 
το Ισραήλ επιδιώκει τον πόλεμο και πως ο τρόπος 
που ενεργούν Ισραήλ και ΗΠΑ αυξάνει την προ-
οπτική ενός πολέμου. 

«Βεβαίως μερικοί επιδιώκουν τον πόλεμο... το 
Ισραήλ», δήλωσε ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ μι-
λώντας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια. «Ο κίνδυ-
νος είναι μεγάλος και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος 
αν συνεχίσετε να κάνετε τα στραβά μάτια σε σοβα-
ρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», σημείωσε. 

Είπε ακόμη πως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για 
το εμπόριο με την Τεχεράνη δεν επαρκεί και πως η 
Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία (Ε3) πρέπει να 
κάνουν περισσότερα για να δείξουν τη δέσμευσή 
τους στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. 

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι πρόθυμη να βραχεί, 
αν θέλει να κολυμπήσει κόντρα στο επικίνδυνο 
ρεύμα της μονομέρειας των ΗΠΑ», τόνισε.

ΙΡΑΝ: Ο κίνδυνος ενός πολέμου 
με το Ισραήλ είναι μεγάλος
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«Ε/κ και Τ/κ μπορούν να μοιράζονται την εξουσία»

Η απόφαση του ΑΚΕΛ για να είναι το ψηφο-
δέλτιο του στις Ευρωεκλογές δικοινοτικό είναι 
μια πολιτική πράξη που θέλει να στείλει το μή-
νυμα ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
μπορούν να μοιράζονται την εξουσία και να 
εκπροσωπούν μαζί την κοινή τους πατρίδα, 
είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, σε 
ομιλία του στην εκδήλωση παρουσίασης των 
υποψήφιων ευρωβουλευτών στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα, που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή στο εστιατόριο Chateau 
Status, το οποίο βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, 
δίπλα από το Λήδρα Ππάλας. 

«Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια πολιτική 
μάχη πολύ σημαντική που το αποτέλεσμα της 
θα στείλει πολλαπλά μηνύματα. Ας ενώσουμε 
τα χέρια μας πάνω από το συρματόπλεγμα 
και ας γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Η 
φωνή που παλεύει και κερδίζει για την Κύπρο 
που αγαπούμε και για την Κύπρο που ονει-
ρευόμαστε», είπε σύμφωνα με ανακοίνωση 
του ΑΚΕΛ, καλώντας τους Τουρκοκύπριους 
«να δώσουμε μαζί τη μάχη των Ευρωεκλο-
γών, ως συμβολική συνέχεια, των πολιτικών 
μαχών που δώσαμε στο παρελθόν». 

Ως υπόσχεση, σημείωσε ο κ. Κυπριανού, 
«για τις μάχες που από κοινού θα δώσουμε 
στο μέλλον για την κοινή μας πατρίδα, για 
τους κοινούς μας στόχους». Σύμφωνα με τον 
ίδιο «η πεποίθηση που υπάρχει στην πλει-
οψηφία της ελληνοκυπριακής και της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας πως αυτά που 
συμβαίνουν στην Ευρώπη δε μας αφορούν 
είναι πέρα για πέρα λανθασμένη. Αυτό είναι 
το πρώτο που πρέπει να κατανοήσουμε και 
για το οποίο πρέπει να πείσουμε. Ό,τι συμβαί-
νει στην Ευρώπη μας αφορά. Γι’ αυτό και η 
φωνή μας πρέπει να ακουστεί δυνατά εκεί». 
Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να ενισχύσουμε 
τις δυνάμεις που απαιτούν τα πράγματα να 
αλλάξουν. Και στην Ευρώπη και στην 
Κύπρο», πρόσθεσε. 

Ο κ. Κυπριανού είπε, επίσης, ότι το ΑΚΕΛ 
φιλοδοξεί να έχει ισχυρή εκπροσώπηση στην 
ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο 
γι’ αυτό και συμμετέχει στις ευρωεκλογές με 
αξιόμαχο και ισχυρό ψηφοδέλτιο.  «Στο ψηφο-
δέλτιο μας συνυπάρχει η εμπειρία με την ανα-
νέωση, η πείρα με τον ενθουσιασμό, η γνώση 
με το δυναμισμό. Απαρτίζεται από ανθρώ-
πους που μπορούν επάξια να μας  εκπροσω-
πήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Γιώργος Γεωργίου, Άθως Γεωργίου, Νιαζί Κι-
ζίλγιουρεκ, Γιώργος Κουκουμάς, Μαρίνα Νι-

κολάου και Νεοκλής Συλικιώτης», ανέφερε. 
«Όταν ανακοινώναμε το ψηφοδέλτιο μας 

γνωρίζαμε ότι θα γινόταν πολλή συζήτηση για 
το γεγονός ότι σε αυτό συμμετέχει ένας Τουρ-
κοκύπριος. Όντως, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δί-
κτυα έγινε πολλή συζήτηση. Για εμάς είναι κάτι 
το φυσιολογικό, με δεδομένες τις θέσεις, τις 
προσεγγίσεις μας αλλά και τη διαχρονική μας 
σχέση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώ-
τες μας», πρόσθεσε. Εξάλλου, είπε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, «τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι 
δεν πρόκειται για μια κοινοτική υποψηφιό-
τητα». Ο φανατισμός, το μίσος και το μένος 
ενάντια στο ΑΚΕΛ που τόλμησε να κάνει αυτό 
το βήμα δε μας εκπλήσσει. Πρόκειται για αντι-
δράσεις που διαχρονικά εκδηλώνονταν ενά-
ντια σε όποιον αποτολμούσε να μιλήσει για 
πατρίδα, ενωμένη και ανεξάρτητη, για λαό 
ενωμένο και κυρίαρχο», συμπλήρωσε. 

Όπως ανέφερε, δεν είναι, λοιπόν, η παρου-
σία Τουρκοκύπριου στο ψηφοδέλτιο του 
ΑΚΕΛ απλώς μια συμβολική παρουσία, αλλά 
είναι ο δικοινοτικός χαρακτήρας του ψηφοδελ-
τίου του ΑΚΕΛ η συνέχεια των αγώνων μας 
για να ξεπεράσουμε επιτέλους την ιδεολογική 
και πολιτική διχοτόμηση που προσπαθούν να 
μας επιβάλουν εδώ και δεκαετίες. 

«Είναι το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ η συμβο-
λική απόφαση να ακουστεί η φωνή όλων των 
Κυπρίων, η αγωνία και η προσδοκία τους για 
μια επανενωμένη Κύπρο μέσα σε μια διαφο-
ρετική Ευρώπη. Ο εθνικισμός πρέπει να αντι-
μετωπιστεί πολιτικά, ανοιχτά και 
αποφασιστικά. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι το 
όποιο πολιτικό κόστος δεν πρόκειται να μας 
εμποδίσει από το να διεκδικούμε το μέλλον 
του λαού μας, την επανένωση του τόπου 
μας», τόνισε. Σύμφωνα με τον Άντρο Κυπρια-
νού «έχουμε όραμα για την Κύπρο του αύριο, 
στο οποίο δώσαμε σάρκα και οστά με συγκε-
κριμένες θέσεις και προτάσεις που μπήκαν 

στο τραπέζι των συνομιλιών. Προτάσεις που 
είχαν στην καρδιά τους την κατάργηση της 
εθνοτικής σύγκρουσης, την ενότητα σε ιδεο-
λογική και πολιτική βάση». 

 Το δικοινοτικό ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, συ-
νέχισε ο κ. Κυπριανού, είναι η συνειδητή επι-
μονή στην πολιτική γραμμή της ενότητας του 
λαού, της υπεράσπισης της ανεξαρτησίας της 
πατρίδας μας.  «Είναι η συνεχής προσπάθεια 
να καταξιωθεί η ιδέα ότι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι μπορούν και πρέπει να κυβερ-
νήσουν από κοινού την Κύπρο σε συνθήκες 
ισοτιμίας», πρόσθεσε. Είναι, σημείωσε, «η 
διαρκής υπόμνηση σε όλους όσοι δυσκολεύο-
νται να κατανοήσουν τη σημασία της πολιτικής 
ισότητας, πόσο μάλλον να αποδεχτούν την 
ιδέα». 

«Από τους θύλακες, στην αιμοσταγή πολι-
τική της ΤΜΤ και  τις ασφυκτικές πολιτικές της 
Άγκυρας, η προστασία των Τουρκοκυπρίων 
ως μια κυπριακή κοινότητα, πολιτικά προσδιο-
ρισμένη και σε ισότητα με τους Ελληνοκύπρι-
ους, είναι το διαχρονικό αίτημα των 
Τουρκοκυπρίων που αγωνίζονται για την ει-
ρήνη και την επανένωση. Είναι και μια διαπί-
στωση που προκύπτει από τη ματωμένη 
ιστορία του λαού μας, την οποία το ΑΚΕΛ δεν 
έχει κανένα πρόβλημα να ομολογήσει και να 
υπερασπιστεί», συμπλήρωσε. 

 Όπως είπε, το δικοινοτικό ψηφοδέλτιο του 
ΑΚΕΛ είναι η σαφής απάντηση σε όλους αυ-
τούς που βολεύονται σήμερα με τη διαίρεση 
και αύριο με τη διχοτόμηση απλώς και μόνο 
γιατί έτσι ενισχύονται τα συμφέροντα τους.  
«Είναι η πολιτική πράξη που αποδεικνύει ότι 
μπορούμε να ξεπεράσουμε το διχασμό, μπο-
ρούμε να συνεργαστούμε πολιτικά με πρό-
γραμμα και θέσεις. Είναι η ιστορική στιγμή 
που θα αποδείξει ότι η ψήφος μπορεί να δια-
σταυρωθεί, όχι μόνο εξαιτίας του κοινού πα-
ρελθόντος αλλά και στο όνομα του κοινού μας 
μέλλοντος. Είναι η στιγμή που η συνείδηση 
του καθενός θα διαπιστώσει ότι αξίζει να ψη-
φίζουμε ο ένας τον άλλον ως Κύπριοι, όχι ως 
«προεκτάσεις» άλλων, ούτε ως «απομεινά-
ρια» των συγκρούσεων», ανέφερε. 

 Ο κ. Κυπριανού είπε, επίσης, ότι Ελληνο-
κύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα μπορούμε να 
υπολογίζουμε στο μέλλον μόνο όταν διασφα-
λιστεί ότι θα το ζήσουμε μαζί, στα πλαίσια 
λύσης που θα τερματίζει την κατοχή και τον 
εποικισμό.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Με την κατάθεση πέντε υπο-
ψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε την 
περασμένη Παρασκευή 15/2 η 
διαδικασία υποβολής ενδιαφέρο-
ντος για τις διαθέσιμες θέσεις στο 
ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού 
Συναγερμού στις Ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου, ενώ, το ψηφο-
δέλτιο ολοκληρώθηκε την Τρίτη 
με την επιλογή του δημοσιογρά-
φου Λουκά Φουρλά ως αρισντίν-
δην από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Σε ό,τι αφορά την υποβολή 
υποψηφιοτήτων, αν και υπήρχε 
πρόθεση για κατάθεση και έκτης 
υποψηφιότητας εκ μέρους του 
Επαρχιακού Γραμματέα ΟΝΕ Πά-
φου Γιώργου Πίτρου, αυτή τελικά 
δεν υποβλήθηκε. 

Ο Διευθυντής Διοίκησης ΔΗΣΥ 
Γιώργος Λυσανδρίδης δήλωσε 
μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας ότι υποψηφιότητα για τις 
πέντε διαθέσιμες θέσεις υπέβα-
λαν ο Ευρωβουλευτής και Ανα-
πληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
Λευτέρης Χριστοφόρου, ο Κοι-
νοβουλευτικός Εκπρόσωπος του 

ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, η βου-
λευτής Λεμεσού του ΔΗΣΥ Ελένη 
Σταύρου, ο Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Οργ. Νε-
ολαίας Κύπρου Παναγιώτης Σε-
ντώνας και η δικηγόρος και Αν. 
Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ 
Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Πανα-
γιώτου. 

Η 6η θέση στο ψηφοδέλτιο συ-
μπληρώθηκε την Τρίτη το από-
γευμα με το δημοσιογράφο Λουκά 
Φουρλά, ως αριστίνδην, ύστερα 
από εισήγηση του προέδρου του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στο Πο-
λιτικό Γραφείο του κόμματος, το 
οποίο συνήλθε για να εγκρίνει τις 
υποψηφιότητες την Τρίτη το από-
γευμα. 

Ενωρίτερα, είχαν διαψευσθεί τα 
δημοσιεύματα και οι πληροφορίες 
που έφεραν την τραγουδίστρια 
Άννα Βίσση, να είναι υποψήφια 
του κόμματος. 

Το ψηφοδέλτιο, θα προωθηθεί 
στο Ανώτατο Συμβούλιο του κόμ-
ματος για επικύρωση το Σάββατο, 
2 Μαρτίου. 

«Κλείδωσαν» οι υποψήφιοι

Την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών με την οποία οριστικοποιείται 
η σύνθεση του ψηφοδελτίου για 
τις ευρωεκλογές, ανακοίνωσε και 
η Δημοκρατική Παράταξη. «Η 
σύνθεση του ευρω-ψηφοδελτίου 
της αντανακλά τη δυναμική που 
αναπτύσσεται στο χώρο που η 
Παράταξη εκφράζει» αναφέρεται 
στην ανακοίνωση. Και προστίθε-
ται: «νέα πρόσωπα, έμπειροι άν-
θρωποι, δοκιμασμένοι επαγγελ-
ματίες και στελέχη με σημαντική 
κοινωνική προσφορά δίνουν το 
στίγμα της πορείας που η Παρά-
ταξη ακολουθεί, φιλοδοξώντας να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες του 
κυπριακού λαού για δυναμική 
ανανέωση του πολιτικού συστή-
ματος». Οι υποψήφιοι ευρωβου-

λευτές είναι οι Γιάννος Λακκο-
τρύπης (Εκτελ/κος Διευθυντής), 
Ιάκωβος (Βάκης) Ιακώβου 
(Εγκεκριμένος Λογιστής), Μαρί-
νος Κλεάνθους (Δικηγόρος – Δη-
μοτικός Σύμβουλος) και Μιχάλης 
Ιωάννου (Δικηγόρος).  

Αναφέρεται επίσης ότι οι άλλες 
δυο θέσεις θα καλυφθούν με πρό-
σωπα που θα προτείνει ο Πρό-
εδρος της Παράταξης ως αριστίν-
δην υποψήφιους. Ο Μάριος 
Καρογιάν θα προτείνει, το όνομα 
της τέως Ευρωβουλευτού Αντιγό-
νης Παπαδοπούλου. «Ο δεύτε-
ρος αριστίνδην υποψήφιος θα 
προταθεί ενώπιον της Προσωρι-
νής Διοικούσας Επιτροπής, η 
οποία θα επικυρώσει το ψηφο-
δέλτιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΗ.ΠΑ: 4 υποψήφιοι και 2 αριστίνδην
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Του Στέφανου Στεφάνου, εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ  
Δύσκολα μπορεί κάποιος να κατανοήσει ποια η σκοπιμότητα της 

συζήτησης που άρχισε και πάλι ο Πρόεδρος για το Πλαίσιο Γκουτιέρες. 
Λέμε και πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση για 
το Πλαίσιο και την ημερομηνία κατάθεσής του.  

Η πρώτη φάση συζήτησης, προέκυψε πριν από μερικούς μήνες, 
όταν οι κυβερνώντες επέμεναν ότι το Πλαίσιο Γκουτιέρες ήταν της 4ης 
Ιουλίου και όχι της 30ης Ιουνίου, όπως επέμενε η τουρκοκυπριακή 
πλευρά. Αυτή η θέση πυροδότησε συζητήσεις αν είναι ένα ή δύο τα 
Πλαίσια, για το περιεχόμενο του Πλαισίου και τις θέσεις που περιλαμ-
βάνει. 

Την όλη συζήτηση την τερμάτισε η επίσημη τοποθέτηση του Γενικού 
Γραμματέα ότι το Πλαίσιο το έδωσε στις 30 Ιουνίου. Σ’ αυτή την τοπο-
θέτηση, η οποία επαναλήφθηκε και αργότερα μερικές φορές από τον 
ΓΓ, η δική μας πλευρά επέλεξε τη σιωπή. Έτσι κάνουν οι κυβερνώντες, 
όταν προκύπτει κάποιο θέμα ή κάποια εξέλιξη που δεν τους βολεύει. 
Δια της σιωπής και της υπεροπλίας που διαθέτουν στα ΜΜΕ προ-
σπερνούν το άβολο θέμα και αλλάζουν ατζέντα. Έτσι προσπάθησαν 
να προσπεράσουν το θέμα με την ημερομηνία του Πλαισίου. Έκαναν 
κάθε τι το δυνατόν για να περάσει απαρατήρητο από την ελληνοκυ-
πριακή κοινωνία, αφού το αφήγημά τους έμεινε αιωρούμενο και απο-
δείχθηκε έωλο. 

Ξανά, λοιπόν, στη συζήτηση για το Πλαίσιο Γκουτιέρες με τον Πρό-
εδρο να επιμένει ότι υπάρχουν Πρακτικά και ότι πρέπει να βρεθούν. 
Κάθε φορά δε που κάνει αναφορά στα Πρακτικά δεν παραλείπει να 
αφήνει αιχμές και υπονοούμενα για την Γενική Γραμματεία του Διεθνούς 
Οργανισμούς, επειδή τα Πρακτικά –κατά τον Πρόεδρο- είτε έχουν χαθεί 
είτε αποκρύβονται. 

Αυτή η στάση του Προέδρου κάνει ζημιά στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά και εν γένει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορεί η Κυπριακή 
Δημοκρατία από τη μια να έχει –ορθά- στην πρόταξη της πολιτικής 
της την υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο και το 
κυπριακό, να επιδιώκει την παροχή των Καλών Υπηρεσιών του ΓΓ και 
από την άλλη, να αφήνονται υπονοούμενα για την αντικειμενικότητα 
του Διεθνούς Οργανισμού και ειδικά της Γενικής Γραμματείας. 

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ο Πρόεδρος άνοιξε ξανά το 

θέμα με το Πλαίσιο και τι επιδιώκει με το μέτωπο που άνοιξε. Θα είχε 
λογική, αν ο ΓΓ δεν είχε τοποθετηθεί επί της ουσίας των θεμάτων που 
εγείρονται, ειδικά εκείνα που αφορούν στο θέμα της ασφάλειας και 
των εγγυήσεων. Κατά παραδοχή του Προέδρου, ο ΓΓ ευθαρσώς και 
ορθά τοποθετήθηκε στο θέμα τόσο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης 
στο Κραν Μοντανά, όσο και στο κρίσιμο δείπνο της τελευταίας νύχτας 
της Διάσκεψης. Κατά τον ΓΓ, από την πρώτη μέρα της λύσης θα τερ-
ματιστεί το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων, το ίδιο και τα επεμβα-
τικά δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά δε στον κατοχικό στρατό, ο ΓΓ προκρίνει 
την αποχώρηση μεγάλου μέρους του τις πρώτες μέρες της λύσης και 
ακολούθως πλήρη αποχώρησή του σ’ ένα λογικό χρονικό διάστημα. 

Ο ΓΓ έχει θέση και την έχει διακηρύξει. Ποια η σκοπιμότητα, λοιπόν, 
ο Πρόεδρος να επιμένει να επαναφέρει ένα θέμα που τον φέρνει σε 
σύγκρουση με τη Γενική Γραμματεία; 

Δύσκολο να δοθεί μια απάντηση. Το μόνο που λογικά μπορεί να 
σκεφτεί κάποιος είναι ότι οι κυβερνώντες συνεχίζουν στον επικίνδυνο 
δρόμο της δαιμονοποίησης και της υπόσκαψης του κεκτημένου των 
διαπραγματεύσεων, το οποίο ο ΓΓ του ΟΗΕ ζητά να διαφυλαχθεί και 
να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. 

Σημαντικό συστατικό μέρος αυτού του κεκτημένου αποτελεί το Πλαί-
σιο Γκουτιέρες, στη βάση του οποίου ο ΓΓ ζητά τη συνέχιση των δια-
πραγματεύσεων και ο Πρόεδρος δηλώνει ετοιμότητα να το πράξει. 
Μέρος του κεκτημένου αποτελούν επίσης οι συγκλίσεις που επιτεύ-
χθηκαν από το 2008 και μετά, καθώς και το άτυπο έγγραφο για μηχα-
νισμό εφαρμογής της λύσης. 

Το Πλαίσιο Γκουτιέρες αποτελεί γερή βάση για να γίνει στοχευμένη 
διαπραγμάτευση στα σημαντικά θέματα που παρέμειναν ανοικτά έπειτα 
από την πολυετή διαπραγμάτευση. Για να γίνει, όμως, διαπραγμάτευση 
και να αξιοποιηθεί το Πλαίσιο Γκουτιέρες, πρέπει πρώτα να συμφωνη-
θούν οι όροι αναφοράς. Μέχρι τώρα παρουσιάζονται δυσκολίες και οι 
επισκέψεις της απεσταλμένης του ΓΓ, είναι χωρίς ουσιαστικό αποτέλε-
σμα. 

Αντί, λοιπόν, ο Πρόεδρος να σκιαμαχεί για τα Πρακτικά της 4ης Ιου-
λίου προκαλώντας αναστάτωση, ζημιογόνες αντιπαραθέσεις και απο-
προσανατολισμό από το καθοριστικό καθήκον της επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων, ας επικεντρωθεί στην υλοποίησή του. Εκτός κι 
αν ο στόχος είναι όντως ο αποπροσανατολισμός….

Ακατανόητο και άξιο απορίας

Εθνικισμός και φοιτητής

 
 
 
 
 
 

Το Ινστιτούτο Φορολογικών Μελετών στην τελευταία έκθεσή του 
επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί σχολιαστές και άλλες οικονομικά 
αναλυτικές ομάδες δηλώνουν ότι οι περικοπές και η λιτότητα στους 
μισθούς των εργαζομένων συνεχίζεται αδιάκοπα. παρόλο που το 
Ινστιτούτο να δηλώνει ότι η λιτότητα έχει τελειώσει. 

Τα δύο αυτά  θέματα είναι αλληλένδετα με τις πράξεις και τα έργα 
του Καγκελάριου κ. Φίλιπ Χάμμοντ και της Πρωθυπουργού, κας 
Τερέζα Μέη. Σχεδόν σε κάθε μέτωπο των δημόσιων δαπανών, 
εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις, οι άλλοι όλοι δημόσιοι βασικοί φο-
ρείς, όπως οι τοπικές αρχές, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, NHS, 
ακόμα και η αστυνομία συνεχίζουν να υποβάλλονται σε περικοπές 
και να μειώνονται οι δαπάνες τους.   

‘Όταν ακόμα και αυτές οι περικοπές δεν είναι άμεσα εμφανείς και 
αποκρύπτονται από τον πραγματικό πληθωρισμό, εντούτοις οι δα-
πάνες δεν αυξάνονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Πάρα πολλά 
απ’ αυτά, εισέρχονται στα ταμεία των ιδιωτικών εργολάβων μέσω 
του μακροπρόθεσμου σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων των Τόριδων. 

Τις τελευταίες ημέρες, για παράδειγμα, η Ένωση Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Ε.Τ.Α. έχει σημάνει συναγερμό για τον αντίκτυπο που 
έχουν οι κεντρικά επιβαλλόμενες περικοπές, ακόμα και στις υπηρε-
σίες λεωφορείων. Πολλά σχεδόν έχουν ήδη εξαφανιστεί. Η Ε.Τ.Α. 
φοβάται ότι σχεδόν το ήμισυ των υπολοίπων δεν θα παραμείνουν, 
αν οι Συντηρητικοί παραμείνουν στο Whitehall και συνεχίσουν τις  
περικοπές στις Τοπικές Αρχές, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, NHS, 
στο «Εθνικό Σύστημα Ελεύθερης Κυκλοφορίας» το οποίο απαιτεί 
ότι πρέπει να εφαρμόσουν και τα Τοπικά Συμβούλια. 

Η νέα έκθεση του Κίνησης Προσφύγων (Refugee Action) αναδει-
κνύει επίσης τον αντίκτυπο των περικοπών στα προγράμματα Αγ-
γλικών για ομιλητές άλλων γλωσσών που συμβάλλουν στην ένταξη 
των ξένων επισκεπτών στην κοινωνία της Βρετανίας. Την περα-
σμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Βουλευτών, υπεύθυνη για όλους 
τούς κομματικούς δημόσιους λογαριασμούς κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση των (Tory) Τόρηδων ότι είναι  αρνητική και ανεύθυνη, ιδι-
αίτερα για την κατάσταση των οικονομικών των τοπικών Δημοτικών 
Συμβουλίων. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεσή της: "Τα τελευταία 
οκτώ χρόνια, η κυβέρνηση έχει μειώσει τη χρηματοδότηση που πα-
ρέχει στις τοπικές αρχές της Αγγλίας, σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ 
ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η ζήτηση για υπηρεσίες αυτών των κρίσι-
μων Συμβουλίων. Την ώρα που το ένα τρίτο περισσότεροι άνθρωποι 
είναι άστεγοι, ενήλικες και παιδιά κοινωνικής μέριμνας που αντιμε-
τωπίζουν αυξανόμενη ζήτηση. 

Μια τελευταία εκτίμηση κυβερνητικών κύκλων για τα οικονομικά 
επισημάνει ότι χρειάζεται να βρεθούν τουλάχιστον άλλα 11 δισ. 
λίρες για τη φετινή αναθεώρηση τους, απλά και  μόνο για να διατη-
ρηθούν αυτές οι εθνικές δαπάνες ως συνολικό ποσοστό.  Γι’ αυτό 
και θα πρέπει ο Καγκελάριος να ξοδέψει λίγο περισσότερο από το 
χρόνο του, ώστε να επεξεργαστεί τι θα κάνει. Ίσως (ή μάλλον επι-
βάλλεται) να φορολογήσει το κέρδος του υπέρ-πλούσιου και εταιρι-
κού μονοπωλίου λίγο περισσότερο, με το να σχεδιάσει με μεγάλη 
επιχειρηματολογία πώς να εμποδίσει το Brexit και τη συνέχιση της 
υπαγωγής στους κανόνες της Κοινής Αγοράς της Ε.Ε. Τουλάχιστον 
οι ανησυχίες του, θα πρέπει να είναι για το τεράστιο χτύπημα που 
έχει υποστεί το βιοτικό επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων τα τε-
λευταία 10 χρόνια. Ήδη η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι οι καθη-
γητές έχουν χάσει κατά μέσο όρο £ 4,000 το χρόνο και οι ηρωικοί 
πυροσβέστες έχουν υποστεί παρόμοιες στερήσεις. Αυτοί είναι μόνο 
μερικοί, που υποφέρουν από τις περικοπές. Σε μια πολιτισμένη 
κοινωνία όπως αυτή που ζούμε υπάρχουν βέβαια πολλοί άλλοι άν-
θρωποι που αξίζουν υψηλότερα και καλύτερα εισοδήματα. Γι’ αυτό 
όσο πιο γρήγορα ο Βρετανικός λαός έχει ένα νέο Καγκελάριο από 
μια  Κυβέρνηση από το Εργατικό Κόμμα, που σίγουρα θα είναι πιο 
υπεύθυνη για τα δημόσια οικονομικά της χώρας και τους εργαζόμε-
νους, τόσο νωρίτερα ο λαός θα γλυτώσει από τους Συντηρητικούς 
και το κόμμα που προστεύει τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

του 
Χριστόδουλου 
Στυλιανού

Περικοπές και λιτότητα 
συνεχίζονται αδιάκοπα

Του Γιώργου Μιχαηλίδη, ΔΗ.Κ.Φ.Α. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  
Από τον Donald Trump μέχρι την ανάδυση των νέων λαϊκίστικων 

δεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, οι αυξημένες σβάστικες στους τοίχους 
και η γενική αναβίωση του όρου τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν 
δυστυχώς ότι ο εθνικισμός βρίσκεται σε άνοδο. 

Ο εθνικισμός βρίσκει ώτα ευήκοα κυρίως στην νεολαία. Γιατί η νεο-
λαία είναι ελεύθερη από την ανάγκη να κερδίζει το ψωμί της, δεν 
μπήκε στον αγώνα της επιβίωσης όπου θα νοιώσει την εκμετάλλευση. 
Τα εγκλήματα πολέμου του Τουρκικού στρατού που διαπράχθηκαν το 
καλοκαίρι του ΄74 είναι το κυρίως όπλο που χρησιμοποιούν για να 
στρέψουν τον Ελληνοκυπριακό λαό ενάντια στους Τουρκοκύπριους 
αδελφούς μας. Οι νεοναζιστικές οργανώσεις χρησιμοποιώντας τον 
πατριωτισμό του λαού προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον και 
να μεταφέρουν τα δικά τους εθνικιστικά μηνύματα μίσους. 

Ο εθνικισμός, όμως, δεν είναι πατριωτισμός. Δεν έχει καμιά σχέση 
με την αγάπη προς την πατρίδα. Ο εθνικιστής μισεί τις πατρίδες των 
άλλων. Θεωρεί την γλώσσα του και τον πολιτισμό του, δηλαδή τον 
“εθνικό εαυτό” του ανώτερο από κάθε άλλον! Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα 

στον ρατσισμό, στην αντίληψη ανώτερης και κατώτερης φυλής. Οδηγεί 
στην αντίληψη της καθαρότητας της φυλής που δεν πρέπει να μολυνθεί! 
Βέβαια έχω συναντήσει αρκετούς “εθνικιστές” οι οποίοι τυγχάνουν να 
έχουν προγόνους ξένης εθνικότητας και να συνεχίζουν ακάθεκτοι τη 
δράση τους ενάντια σε οποιοδήποτε μη-Έλληνα κάτοικο της χώρας 
μας.  Αντιθέτως ο πατριώτης αγαπά την πατρίδα του και δεν μισεί το 
ξένο και το διαφορετικό. Αγαπά τους ανθρώπους που εργάζονται, που 
μορφώνονται, που ζουν σ’ έναν χώρο που έχει τα δικά του σύνορα και 
ποτέ μα ποτέ δεν επιβουλεύεται τις πατρίδες των άλλων λαών, πολλές 
φορές μάλιστα στέκεται και αλληλέγγυος. 

Ο φοιτητής λοιπόν πρέπει να μάθει πως ο εθνικισμός και ο φασισμός 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αφεντικών του. Είναι ενάντια σε 
όποιον διεκδικεί δουλειά, υγεία, μόρφωση και πολιτισμό. Ο φοιτητής 
πρέπει να καταλάβει πως το μέλλον του δεν μπορεί να βελτιωθεί στα 
χέρια τέτοιων δυνάμεων αλλά όταν ο ίδιος αποκτήσει δικαιώματα στην 
μόρφωση και μετέπειτα εργασία. Για να αποκτήσουμε όμως αυτά τα 
δικαιώματα θα πρέπει να αγωνιστούμε. Όλοι μαζί οργανωμένοι να κά-
νουμε τη διαφορά και να κρατήσουμε την ΕΦΕΚ ΗΒ μακριά απο 
τέτοιες αντιλήψεις!

Του Χάρη Πολυκάρπου*  
Αν κάτι πρέπει να αναγνωρίσει κάποιος στη σημερινή κυβέρνηση, 

είναι την ευκολία με την οποία χρησιμοποιεί τις εκάστοτε υποχρεώσεις 
της ως όχημα για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέ-
ροντα. Ήρθε πρόσφατα η κυβέρνηση στη Βουλή με πρόταση για κα-
τάργηση του φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα και αναθεώρηση 
του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Πρόταση που πη-
γάζει από την ανάγκη να μειωθούν οι ρύποι από τα αυτοκίνητα λόγω 
των πολύ δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να μει-
ωθούν οι ρύποι όχι μόνο από ανάγκη αλλά και από υποχρέωση για 
να πετύχουμε τους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων που θέτει η 
ΕΕ. Όμως η κυβέρνηση έκανε αυτή τη θέση εργαλείο για να δώσει οι-
κονομικά κίνητρα προς την αντίθετη κατεύθυνση, μειώνοντας το οικο-
νομικό κόστος για τα καινούργια υπερπολυτελή οχήματα και μεταφέ-
ροντας την απώλεια εσόδων που θα προκύψει στα πιο χαμηλά 
εισοδηματικά στρώματα. Είναι αλήθεια ότι η μεταστροφή της αγοράς 
από το μεταχειρισμένο στο καινούργιο αυτοκίνητο θα έχει σημαντική 
περιβαλλοντική επίπτωση με μείωση στις συνολικές εκπομπές ρύπων, 
αφού κατά κανόνα τα καινούρια αυτοκίνητα, με πιο εξελιγμένους τύπους 
μηχανών, έχουν πιο χαμηλούς ρύπους από τα αντίστοιχα παλαιότερα 
μοντέλα. Όμως με την καθολική κατάργηση του φόρου κατανάλωσης 
που προτείνει η κυβέρνηση, πέραν από τη μείωση των μεταχειρισμέ-
νων σε σχέση με τα καινούργια αυτοκίνητα, δίνει πολύ ισχυρότερο οι-
κονομικό κίνητρο για αγορά καινούργιων αυτοκινήτων μεγαλύτερου 
κυβισμού, που είναι κατά κανόνα και πιο ρυπογόνα. 

Άρα η αιτία της πρότασης της κυβέρνησης δεν εξυπηρετείται. 
Το κόστος αγοράς των μεγάλου κυβισμού καινούργιων ρυπογόνων 

οχημάτων θα μειωθεί σημαντικά και θα στρέψει ένα σημαντικό μέρος 
της αγοράς προς αυτά τα οχήματα αυξάνοντας τις εκπομπές ρύπων. 

Την ίδια ώρα η οριζόντια κατάργηση του φόρου κατανάλωσης από 

όλα τα οχήματα μειώνει σημαντικά τα έσοδα για το κράτος. Τα οποία η 
κυβέρνηση θέλει να καλύψει αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των 
αδειών κυκλοφορίας με σημαντικές ωστόσο επιπτώσεις στα μεσαία 
και στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. 

Προτείνει μάλιστα το εντελώς παράδοξο, το ίδιο αυτοκίνητο να έχει 
διαφορετικό τέλος κυκλοφορίας, αναλόγως αν θα εγγραφεί ως και-
νούργιο ή ως μεταχειρισμένο. Είναι γι’ αυτό που η σύνδεση στα τέλη 
κυκλοφορίας των ρύπων με την ηλικία του οχήματος είναι και άστοχη 
και λανθασμένη. 

Βεβαίως και θα πρέπει να δούμε πώς δίνουμε κίνητρα στα μη ρυ-
πογόνα αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Γι’ αυτό και θα πρέπει να 
συνεχίσουμε να επιβαρύνουμε τα ρυπογόνα αυτοκίνητα, καινούργια 
και μεταχειρισμένα. Και ο φόρος κατανάλωσης σε αυτά τα αυτοκίνητα 
είναι μια λύση. Από κει και πέρα οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν 
λύνονται μόνο με κίνητρα που αφορούν τη χρήση και αγορά οχημάτων. 
Χρειάζονται κατάλληλες υποδομές για να αντιμετωπιστούν επαρκώς, 
είτε αυτό σημαίνει καλύτερους δρόμους είτε ακόμα και βελτιωμένες 
δημόσιες συγκοινωνίες. Έργα που απαιτούν σημαντικές δημόσιες 
επενδύσεις και συνεπάγονται σημαντικό κόστος. Επειδή όμως η πιο 
εύκολη διέξοδος σε εκείνους που αντιδρούν και δεν θέλουν να προ-
χωρήσουν είναι το κόστος, θα πρέπει να δούμε πώς επιμερίζεται σε 
όσους έχουν τη δυνατότητα να το αναλάβουν. Γι’ αυτό και ένα τέλος 
στη βάση της αξίας του οχήματος, που θα αφορά την αγορά αυτοκινή-
του από μια αξία και πάνω, είναι όχι μόνο αναλογικά ορθότερο αλλά 
και κοινωνικά δικαιότερο. 

Αλλά τέτοια μέτρα χρειάζονται πάνω απ’ όλα πολιτική βούληση και 
η σημερινή κυβέρνηση δεν τη διαθέτει. Δεν τη διαθέτει διότι πάνω από 
το συμφέρον της κοινωνίας βάζει την εξυπηρέτηση προσωπικών, συγ-
γενικών και άλλων οικονομικών συμφερόντων.  

*Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών Μελετών Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Φορολογία στα αυτοκίνητα και σκοπιμότητες
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Διακρίσεις εις βάρος του λόγω των θρησκευτι-
κών του πιστεύω καταγγέλλει ο 44χρονος Pedro 
Evangelou, ο οποίος εκτίει ποινή 9 ετών σε βρετα-
νική φυλακή για τον βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας 
στο διαμέρισμά του, το οποίο είχε μετατρέψει σε 
ναό του Σατανά, το 2017. 

O Βρετανοκύπριος εγκληματίας δηλώνει μέσα 
από το κελί του ότι τού φέρονται άσχημα τόσο οι 
δεσμοφύλακες όσο και οι συγκρατούμενοί του, 
επειδή είναι οπαδός του σατανισμού και φέρει πάνω 
του τατουάζ με πεντάλφες και τον Εωσφόρο. 

Σύμφωνα με έναν κρατούμενο, που μίλησε στη 
Sun υπό καθεστώς ανωνυμίας, είναι γεγονός ότι ο 
Evangelou έχει περιθωριοποιηθεί από όλους μέσα 
στην φυλακή και διαθέτει πολλούς εχθρούς. 

«Ξεχωρίζει από τους άλλους κρατούμενους με 
την πρώτη ματιά, λόγω του σατανιστικού τατουάζ 
στο μέτωπό του. Αυτό το τατουάζ τον έχει κάνει 
στόχο. Γενικά, οι βιαστές είναι η "πλέμπα" της φυ-

λακής. Αν όμως συνδυάσεις αυτή του την ιδιότητα 
με το γεγονός ότι παριστάνει τον διαβολικό και 
κάνει τελετές μαγείας, είναι λογικό η παρουσία του 
να ενοχλεί ακόμα περισσότερο τους συγκρατούμε-
νούς του. Οι άλλοι φυλακισμένοι δεν θέλουν να 
ασχοληθούν με αυτές τις βλακείες για τον Σατανά, 
αλλά ο ίδιος γκρινιάζει ότι του φέρονται διαφορε-
τικά εξαιτίας της θρησκείας και της εμφάνισής 
του». 

Ο Pedro Evangelou κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό 
μιας 19χρονης κοπέλας στο διαμέρισμά του στο Ίσ-
λινγκτον του Βόρειου Λονδίνου, το 2017. 

Ο 42χρονος τότε άνδρας είχε γνωρίσει το θύμα 
του σε nightclub και την είχε οδηγήσει στο σπίτι του, 
όπου ήπιαν αλκοόλ και έκαναν χρήση κάνναβης. 
Στη συνέχεια, επιτέθηκε στην κοπέλα και την βίασε 
μέσα σε ένα ειδικό δωμάτιο που είχε διαμορφώσει 
ως «ναό» για τον Σατανά. Η 19χρονη πάσχει από με-
τατραυματική διαταραχή.

Τα βρήκε σκούρα στις βρετανικές φυλακές 
ο Κύπριος... σατανιστής

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ «ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» ΛΟΓΩ... «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ» ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΓΓΛΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

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

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

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

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

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

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

Σε κρατικό ψυχιατρικό κέντρο, ο 34χρονος 
που φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Αμμο-
χώστου αποφάσισε τη Δευτέρα όπως ο Αγγλοκύ-
πριος George Steve Ioannou 34 χρόνων, ο οποίος 
αντιμετώπιζε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας 
του 62χρονου πατέρα του στην Ορόκλινη, στις 11 
Απριλίου 2018, οδηγηθεί σε κρατικό ψυχιατρικό κέ-
ντρο. Στην απόφαση του Κακουργιοδικείου αναφέ-
ρεται ότι μετά την μη παραδοχή του 34χρονου στην 
κατηγορία, ο δικηγόρος του αιτήθηκε την έκδοση 
διαταγής από το Δικαστήριο, επι-
καλούμενος ανικανότητα του κα-
τηγορουμένου λόγω ψυχικής 
διαταραχής να παρακολουθήσει 
την διαδικασία. 

Το Δικαστήριο διέταξε τη διεξα-
γωγή έρευνας, με σκοπό να εξα-
κριβωθεί κατά πόσον ο 
κατηγορούμενος πάσχει από ψυ-
χική διαταραχή που τον καθιστά 
ανίκανο να παρακολουθήσει τη διαδικασία και εκ-
δόθηκε διάταγμα για εξέταση του από ψυχίατρο 
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Κράτους και 
από ιδιώτη ψυχίατρο. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο 34χρονος εξετά-
στηκε και από καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ο οποίος ανέφερε στο Δικαστήριο 
ότι «κατά την εξέταση δεν υπήρχε ύφεση της συ-
μπτωματολογίας, ο κατηγορούμενος συνέχιζε να 
έχει ιδέες διώξεως, διαταραχές αντίληψης και 
υπήρχε ενεργός συμπτωματολογία σχιζοφρενικού 
τύπου». 

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής κατέθεσαν 
στο Δικαστήριο δύο ψυχίατροι οι οποίοι ανέφεραν 
ότι «ο κατηγορούμενος πάσχει από χρόνια, σοβαρή 
σχιζοφρένεια και θα χρειαστεί θεραπεία για όλη τη 
διάρκεια της ζωής του».   

Αξιολογώντας τη μαρτυρία που είχε ενώπιον του 
το Κακουργιοδικείο καταλήγει ότι «ο κατηγορούμε-

νος πάσχει από χρόνια σοβαρή παρανοϊκή σχιζο-
φρένεια η οποία είναι ενεργός και ανθεκτική». 

 Σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου 
«η μαρτυρία κατέδειξε ότι ο κατηγορούμενος πά-
σχει από βαριάς μορφής ψυχική διαταραχή και στη 
βάση αυτής δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη δι-
καστική διαδικασία ούτε και να δώσει οδηγίες στο 
δικηγόρο του για την ετοιμασία της υπεράσπισης 
του. Ακόμα η κατάσταση του, με δεδομένο ότι 

αυτός βρίσκεται σε θεραπεία, δεν 
αναμένεται να μεταβληθεί σε εύ-
λογο διάστημα ψυχιατρικής πρό-
βλεψης και άγνωστο σε πόσο 
χρονικό διάστημα μπορεί να επα-
νέλθει». 

Το Δικαστήριο εξέδωσε διάτα-
γμα και διέταξε όπως «ο κατηγο-
ρούμενος κρατηθεί στο κρατικό 
ψυχιατρικό κέντρο για νοσηλεία» 

ενώ στην απόφαση του σημειώνει πως η διαταγή 
του Σώματος «δεν συνεπάγει την απαλλαγή αλλά 
ούτε και την αθώωση του κατηγορουμένου. Η 
έρευνα για την ανικανότητα του κατηγορουμένου 
να απαντήσει στην κατηγορία, περιορίζεται αποκλει-
στικά και μόνο στο νοητική του κατάσταση κατά το 
χρόνο της δίκης, με σκοπό να διακριβωθεί η ικανό-
τητα του να παρακολουθήσει τη διαδικασία». 

Περαιτέρω καταλήγει η απόφαση του Δικαστη-
ρίου το συμπέρασμα του «δεν εξυπακούει, ούτε και 
υπονοεί εύρημα ότι ο κατηγορούμενος ήταν δια-
νοητικά ασθενής κατά το χρόνο διάπραξης του αδι-
κήματος». 

Η τραγωδία είχε εκτυλιχθεί το βράδυ της 11ης 
περασμένου Απριλίου, όταν ο 34χρονος που παρα-
κολουθείτο από ψυχίατρο, πιάστηκε στα χέρια με 
τον πατέρα του, τον οποίο σκότωσε μπροστά στα 
μάτια της γιαγιάς του. Αφορμή, η λογομαχία για το 
έαν ο 34χρονος είχε πάρει τα φάρμακά του.

Σε επιστολή του προς τον Βρετανό ομόλογό του 
Τζέρεμι Χαντ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Κατρούγκαλος υπογραμμίζει ότι η διασφά-
λιση των δικαιωμάτων των πολιτών και των δύο 
χωρών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. 

Δηλώνοντας ότι η Ελλάδα σέβεται την απόφαση 
του βρετανικού λαού, ο κ. Κατρούγκαλος χαιρετίζει 
την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για απο-
χώρηση από την ΕΕ αλλά όχι από την Ευρώπη, ενώ 
υπογραμμίζει ότι «η Συμφωνία Αποχώρησης είναι ο 
μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί μια συντετα-
γμένη και χωρίς απρόοπτα αποχώρηση, καθώς και 
η νομική ασφάλεια τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο 
και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις». 

Ωστόσο, σημειώνει ότι είτε στην περίπτωση συ-
ντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι-

λείου από την ΕΕ είτε σε αυτήν της αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία, πρωταρχική προτεραιότητα είναι 
τα δικαιώματα των πολιτών. «Στόχος μας είναι να 
διασφαλίσουμε ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρε-
τανοί πολίτες, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν, να σπου-
δάζουν και να εργάζονται στο ΗΒ και την Ελλάδα 
αντιστοίχως, θα συνεχίσουν να το κάνουν ανεμπό-
διστα και θα απολαμβάνουν πλήρως ανάλογα, εάν 
όχι τα ίδια, δικαιώματα που απολάμβαναν πριν την 
αποχώρηση», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Κα-
τρούγκαλος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτε-
ρικών χαιρετίζει τις ανακοινώσεις της βρετανικής 
κυβέρνησης σχετικά με τη χρήση του Σχεδίου της 
ΕΕ για τους Ευρωπαίους Υπηκόους και την από-
κτηση καθεστώτος εγκατεστημένου πολίτη.

Επιστολή Κατρούγκαλου σε Χαντ για 
τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit 

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών 
του ΗB να αφαιρέσει τη 
βρετανική υπηκοότητα 
από τη λεγόμενη «νύφη 
του ISIS» Σαμίμα Μπέ-
γκουμ γνωστοποιεί επί-
σημη επιστολή προς τους 
γονείς της που έφερε στη 
δημοσιότητα το τηλεο-
πτικό κανάλι ITV. 

Όπως αναφέρεται στην 
επιστολή από το Υπ. Εσω-
τερικών, ο υπουργός Σα-
τζίντ Τζαβίντ έδωσε την 
Τρίτη εντολή ανάκλησης 
της βρετανικής υπηκοό-
τητας της 19χρονης, η 
οποία το 2015 είχε ταξιδέψει στη Συρία με δύο συμ-
μαθήτριές της από το αν. Λονδίνο για να ζήσουν με 
τα μέλη του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους. 

Η επιστολή ζητά από τους γονείς να ενημερώ-

σουν την κόρη τους, σημει-
ώνοντας ότι υπάρχει δι-
καίωμα έφεσης. 

Η απόφαση λήφθηκε 
όταν διαπιστώθηκε πως η 
Σαμίμα Μπέγκουμ έχει 
διπλή ιθαγένεια, βρετανική 
και από το Μπαγκλαντές. 

Η 19χρονη έχει διχάσει 
τη βρετανική κοινωνία, 
καθώς ζήτησε να της επι-
τραπεί να επιστρέψει από 
τη Συρία επικαλούμενη το 
γεγονός ότι μόλις προ ημε-
ρών έφερε στον κόσμο το 
τρίτο της παιδί. Όπως είπε 
σε βρετανικά ΜΜΕ που την 
εντόπισαν σε προσφυγικό 

καταυλισμό, τα πρώτα δύο παιδιά που γέννησε πέ-
θαναν λόγω ασθένειας. 

Την ίδια ώρα, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει με-
τανιώσει για τις πράξεις της.

Έχασε και τη  βρετανική υπηκοότητά της
Η ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΩΣ «ΝΥΦΗ ΤΟΥ ISIS»

Diyana LTD 
ELDERLY HOME CARE  

The providers of 4Day care 4Night care 

4Domiciliary care 4Live-in care 

4Respite care 4Palliative care  
For more information:  

0757 8346242
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Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 
στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 

και κ. Γιώργο Κουττούκη 07949211155

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης 
σας προσκαλεί 

στην παρουσίαση 
του βιβλίου 

του Λεωνίδα Λεωνίδου   

ΕΠΤΑΚΩΜΗ, 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ   

Ομιλήτρια: 

Μαρία Παπαλούκα 

(Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

Ύπατης Αρμοστείας, 

Προϊσταμένη της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής)  
Ο συγγραφέας 
θα παρουσιάσει 

οπτικοακουστικό υλικό 
από την πολυετή έρευνά του 

για το θέμα.  
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 

7:30 μ.μ.   

Οίκημα Αδελφότητας, Britannia 

Centre, Britannia Rd, London 

N12 9RU 

Tηλ: 020 8445 9999.   

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

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

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

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

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

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

Σώτος Πολιτάκης 
Πρόεδρος ΕΣΕΚΑ

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 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 
σας προσκαλεί στο γεύμα 

που διοργανώνει προς τιμή 
των συνταξιούχων στο 

Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
την Κυριακή 3/3/19 

στις 2:00μμ.  
Η είσοδος είναι δωρεάν για 

τους συνταξιούχους. Για 
μη συνταξιούχους και φίλους 

του συνδέσμου £20 με 
φαγητό και ποτό. 

Επίσης, θα γίνει κλήρωση 
λαχείου με πλούσια δώρα.   

Για κρατήσεις:  
Χριστάκης Νεοφύτου 

02087231925  
Μωυσής Αδάμου 
0208 6501 099 

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

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

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

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

Ολόκληρη η παροικία είναι ευπρόσδεκτη.  
Αντώνης Αντωνιάδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

Κόστος ετήσιας συνδρομής:  £10.

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Αδελφότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος 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

Καρναβαλίστικη Χοροεσπερίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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
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Συνέχεια από την προηγούμενη 
έκδοση της «Π»      

Παραθέτουμε, λοιπόν, στη συνέχεια, μερικά από τα στιχουργήματά 
του Ιάκωβου Προδρόμου, από τα οποία όχι μόνο αντλούμε ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες για τα γεγονότα που περιγράφει, αλλά κυρίως 
για το εθνικό μήνυμα που στέλνει στους Ελληνοκυπρίους μετανάστες 
και μάλιστα σε όσους κατάγονται από τις κατεχόμενες από τους Τούρ-
κους εισβολείς περιοχές της Κύπρου. Αρχίζουμε δε με τρία από τα στι-
χουργήματά του αυτά, τα οποία είχε μάλιστα απαγγείλει ο ίδιος σε τρεις 
διαφορετικές εορταστικές εκδηλώσεις -οι δύο στο Λονδίνο στις 26 
Μαΐου 2011 και 19 Φεβρουαρίου 2012, και η τρίτη στην παραλιακή 
πόλη της Αγγλίας Brighton στις 4 Ιουλίου 2013- από τις οποίες η πρώτη 
και η τρίτη είχαν οργανωθεί από τον Σύνδεσμο των κατεχόμενων σή-
μερα χωριών Γιαλούσας, Μελάναρκας και Αγίας Τριάδας της επαρχίας 
Αμμοχώστου, και η δεύτερη από τον Σύνδεσμο Κώμης Κεπήρ. Και το 
μεν πρώτο από τα δύο στιχουργήματα του Ιάκωβου Προδρόμου για 
τα τρία χωριά της Γιαλούσας, Αγίας Μαρίνας και Μελάναρκας έχει ως 
εξής:  

ΓΙΑΛΟΥΣΑ-ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ-ΜΕΛΑΝΑΡΚΑ  
Ποιος είμαι ’γιώ για να τιμώ τα όμορφα χωρκά σας, 

ποιος είμαι ’γιώ στον πόνον σας νά ’μαι παρηορκά σας, 
για τζιείν’ την γην την Άγιαν, τους Αχαιούς καμάριν,  

τζιείν’ τους Αγίους την φουλιάν, την Παναγίαν χάρην; 
Ποιος είμαι ’γιώ που ’ν’ νά σας πω υπομονήν τζιαι πίστην  
άμαν το δίτζιον τζι αδρωπκιά στην γην εφαραντζιήστην; 

Ζήσετε τζι αγαπήσετε τζιείνα τα χώματά σας,  
με γαίμαν τα ποτίσετε τζιαι με τα δρώματά σας. 

Για ’σάς ήταν παράδεισος τζι η κάθε μια παδκιά της, 
μμά ήρτεν τζιείνη η γρονιά, τζιείνον το καλοτζιαίριν, 
που σ’ έναν κόσμον ίλαρον έστησέν του καρτέριν 
τζιαι ούλλα του τα όνειρα χαθήκασιν τζι εσβήσαν, 

παιδκιά του τζιαι αγγόνια του στην προσφυγιάν εζήσαν. 
Σήμμερα, πού ’μαστεν δαμέ, πολλά ’ν’ νά θθυμηθούμεν, 

σε τζιείν’ την γην αλλαξανά για λλίον ’ν’ νά βρεθούμεν 
τζιαι μ’ έναν όρκον ’πού καρκιάς πους τζιείνον που ποθούμεν, 

θα φύει ’πού την σκέψην μας, στην γην άμαν βρεθούμεν, 
την πίστην, την ελπίδαν μας ούλλοι να μοιραστούμεν, 
για πίστην στην επιστροφήν μαζίν να ορκιστούμεν. 

Κύπρος, στα μμάθκια κοίταξε δαμέ τούν’ τα παιδκιά σου, 
που γρόνια ξανιστήκασιν ’πού μέσα στην ποδκιάν σου, 

μμά μιαν ζωήν στην ράσσιην τους για πάντα κουβαλούν σε, 
κράτα τζιαι στούν’ την συφφοράν γερά, παρακαλούν σε. 

Κράτησε, γη μας Άγια, που πρόγονοί μας ζήσαν, 
πρόγονοι που βασίλεια μέσ’ στους αιώνες ’χτίσαν, 

τζιαι τα σημάδκια έν’ τζιαμέ, ακόμα ’έν εσβήσαν. 
Στην προσφυγιάν, τον πόνον μας θέλουμεν να πιστέψεις, 

στην ξενιδκιάν, που είμαστεν, μήνυμαν να μας πέψεις 
πους άννοιξαν τα σπίθκια μας τα πατρογονικά μας, 

τζιαι έσσω μας ερκούμαστεν, ’σσέν με τα γόνατά μας. 
Τζι αν θα κωλοσυρνούμαστεν τζι αν θα γαιματωθούμεν, 

τζι αντάμα με το χώμαν σου πηλός να ζυμωθούμεν, 
ο πόνος έν’ νά ’ν’ πιο γλυτζιύς ’πού τούτον που περνούμεν.»  

Σημείωση: Στα στιχουργήματά του, ο Ιάκωβος Προδρόμου χρησι-
μοποιεί κυρίως το βαρύ ιδιωματικό γλωσσάριο της Κύπρου. Ένα δε 
απλό παράδειγμα είναι όταν χρησιμοποιεί αντί του γνωστού «πως» 
(=ότι) το μάλλον πολύ σπάνιο «πους» (=ότι) και πάλιν. Και το αναφέ-
ρουμε αυτό, επειδή «πους» σημαίνει «πόδι».     

Το δεύτερο στιχούργημά του, το οποίο απαγγέλθηκε και πάλιν από 
τον ίδιο σε ειδική εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε την Κυριακή, 22 Ιου-
λίου 2013, στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Αγ. Τριάδος 
Brighton, έχει ως εξής (οι δε τελευταίοι 13 στίχοι είναι, όπως βλέπετε, 
απλή σχεδόν επανάληψη του προηγούμενου στιχουργήματος):   

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ BRIGHTON   
Γιαλούσαν τζιαι Μελάναρκαν τζιαι την Αγιάν Τριάδαν, 

με πίστην εις τα στήθη μας τζιαι στην ψυσιήν λαμπάδαν, 
ήρταμεν εις το Brighton για να προσευκηθούμεν, 
τ’ αγαπημένα μας χωρκά εδώ να θθυμηθούμεν.      

Σ’ Αγιάν Τριάδαν σήμμερα έν’ νά προσευχηθούμεν 
τζιαι στο Καρπάσιν νοερά για λλίον να βρεθούμεν. 

Τους συγγενείς τζιαι χωρκανούς που έν’ τζιαμέ ακόμα, 
που μείναν τζιαι φυλάσσουσιν τους Αχαιούς το χώμαν, 

τζιείνες τες παραλίες μας που επρωτοστατήσαν, 
που τέγνες τζιαι πολιτισμόν πίσω τους μάς αφήσαν, 
μήνυμαν να τους πέψουμεν πόσον τους εκτιμούμεν 
τζιαι σύντομα ελεύθεροι δίπλα τους ’ν’ νά βρεθούμεν. 
Πρόσφυγες τζι αγνοούμενοι τζιαι οι εγκλωβισμένοι,  

ασκέρκα Τούρτζικου στατού, μια Κύπρος μοιρασμένη, 
τζι Εγγλέζοι με τες βάσεις τους τότε που μας εκλέψαν, 
ούλλοι μαζίν τα σπιθκια μας, την γην μας εκουρσέψαν. 

Μμά πάντα με υπομονήν εμείς θα καρτερούμεν, 
πριν κλείσουμεν τα μμάτια μας, να τα ξαναχαρούμεν. 

Τζι αν μας εξεσπιτώσασιν, τίποτες ’έν κερτίζουν, 
έν’ όπως έναν παίγνιον που ξένοι το κουρτίζουν, 
τζιαι άμα ’ν’ νά ξεκουρτιστεί, όσοι κουβαληθήκαν 

στον τόπον τους έν’ νά στραφούν, τζιαμέ που γεννηθήκαν, 
τζι Άγια Τριάδα σίουρα έν’ νά μας βοηθήσει, 

η γη μας που μας γέννησεν, να μας καλωσορίσει. 
Ο νόμος του πλανήτη μας ήταν τζιαι είναι ένας, 

στου άλλου τα τταράφκια του ’έν ποκραεί κανένας, 
γιατί πάντα θθυμούμαστεν τους τάφους των γονιών μας, 

την γην τζιαι την κληρονομιάν παιδκιών τζιαι αγγονιών μας. 
Όπου τζι αν είμαι, Κύπρος μου, στην ράσσιην κουβαλώ σε, 

κράτα τζιαι τούτην την φοράν γερά, παρακαλώ σε. 
Κράτησε, γη μας Άγια, που πρόγονοί μας ζήσαν, 
πρόγονοι που βασίλεια μέσ’ στους αιώνες χτίσαν, 

τζιαι τα σημάδκια έν’ τζιαμέ, ακόμα ’έν εσβήσαν.   
Στην ξενιδκιάν τον πόνον μας θέλουμεν να πιστέψεις, 

που άννοιξαν τα σπίδκια μας, τα πατρογονικά μας, 
τζιαι έσσω μας ερκούμαστεν ’σσέν με τα γόνατά μας. 
Τζι αν θα κωλοσυρνούμαστε τζιαι θα γαιματωθούμεν, 

με τ’ Άγιον το χώμαν σου πηλός να ζυμωθούμεν,  
ο πόνος έν’ νά ’ν’ πιο γλυτζιύς ’πού τούτον που περνούμεν.»  

Το δε στιχούργημά του, με τίτλο «Κώμη Κεπήρ», το οποίο απάγγειλε 
και πάλιν ο ίδιος σε ειδική εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από τον 
ομώνυμο «Σύνδεσμο Κώμη Κεπήρ» στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
του Λονδίνου την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012, έχει ως εξής:  

ΚΩΜΗ ΚΕΠΗΡ  
Σήμμερα είμαστεν δαμέ, μμά πίσω πά’ ο νούς σας, 

σ’ αδέρκια, φίλους τζιαι γνωστούς, τζι ούλλους τους χωρκανούς σας, 
που με δουλειάν πολλά σκληρήν, με δρώμαν τζιαι με κόπον, 

τιμήσαν την δικήν μας γην, τζιείν’ τον δικόν μας τόπον. 
Τζι εμείς τιμούμεν σήμμερα, φίλοι αγαπημένοι, 

τζιείνην την γην την όμορφην, μιαν γην ευλοημένην, 
γραμμένην μέσα στην καρκιάν, μαύρην τζιαι πικραμμένην. 

Σ’ έναν μιτσίν παράδεισον οι κάτοικοι εζιούσαν, 
την γην που τους εγέννησεν, που τόσον αγαπούσαν, 
ωσπού ’ρταν μέρες αντροπής, μέρες καταραμένες, 

που τόσον άξιες γεννιές αφήκαν πληγωμένες. 
Δεντρά, που εστεκούντασιν, εκόψαν ’πού την ρίζαν, 

εκλέψαν τ’ όμορφον χωρκόν, μιαν γην που δεν ερίζαν. 
Τόσες ορπίες τζι όνειρα επήαν τζιαι εκλέψαν, 

τον κόσμον του τον ίλαρον στην προσφυγιάν επέψαν. 
Ήταν μιτσσιοί οι αριθμοί, μά ’σσιεν αγάπην, πίστην, 

για τούτον, μέσ’ στην ξενιθκιάν, κάστρον γερόν εχτίστην. 
Εσείς, που είσαστεν δαμέ, τζιείνην την γην τιμάτε, 
κάθε παιδίν τζι αγγόνιν σας για πάντα ν’ αθθυμάται 

τους πάππους τζιαι προπάππους τους που, μέσα στους αιώνες, 
ήρωες ήταν της ζωής σ’ ειρηνικούς αγώνες. 

Τζιαι αν σας αναγιώσασιν ρεσσπέρηες τζι αρκάτες, 
τζι αν μείνασιν περήφανοι τζιαι τίμιοι χωρκάτες, 

σήμμερα καμαρώννουσιν, τζι όσοι έν’ μακριά μας    
ας δροσιστούν με της τιμής τ’ αγνά τα δάκρυά μας. 
Τωρά η νέα η γεννιά, μ’ αγνήν καρκιάν στα στήθη, 

που εκρατήσασιν ψηλά τα έθιμα τζιαι ήθη, 
τούτην την ιστορίαν μας ποττέ δεν θα προδώσουν, 

τζιαι τόσα αξιόλογα έχουσιν να μας δώσουν. 
Σ’ ούλλον τον κόσμον τζιαι να πας, σε ούλλον τον πλανήτην, 
σ’ ούλλες τες χώρες του τουνιά έν’ νά ’βρεις τζιαι Κωμίτην. 
Όπου τζιαι νά ’ναι, το χωρκόν έν’ μέσα στην καρκιάν τους, 

στον Άγιον Αυξέντιον κάμνουν την λουτουρκάν τους. 
Όσον τζιαι νά ’ναι μακρυά, πάντα τον προσσιυνούσιν, 

τζιαι ούλλα τα ξωκκλήσια του σκέφτουνται τζιαι τιμούσιν. 
Φίλοι καλοί τζιαι εκλεκτοί, έν’ σίουρη η Νίκη, 

για ’μάς που δεν ξηχάννουμεν τζιείνον που μας ανήκει.»  
Η συνέχεια 

στην επόμενη έκδοση της «Π»

του 

Χάρη Μεττή

CYPRUS LECTURE SERIES AT KING’S

«Σκηνοθετώντας τους Αρχαίους Κλασικούς»

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη με τίτλο 
«Σκηνοθετώντας τους Αρχαίους Κλασικούς στον 21ο 
Αιώνα: Διασκευή, Επικαιροποίηση και η Ηθική της 
Σκηνοθεσίας» δόθηκε την περασμένη Πέμπτη 14 
Φεβρουαρίου στο Nash Theatre στο Πανεπιστήμιο 
King’s College του Λονδίνου από την Επίκουρη Κα-
θηγήτρια του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. 
Αύρα Σιδηροπούλου. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος Cyprus Lecture 
Series at King’s, μια συνδιοργάνωση του Μορφωτι-
κού-Πολιτιστικού Τμήματος της Ύπατης Αρμοστείας 
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου King’s Col-
lege.  

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Ύπατος 
Αρμοστής, κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο οποίος σύ-
στησε στο κοινό την ομιλήτρια κι επίσης ευχαρίστησε 
την Καθηγήτρια Γκόντα Βαν Στην, Διευθύντρια του 
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, και τον Δρ. Μάριο 
Ψαρά, Μορφωτικό Σύμβουλο της ΥΑ, για τη συνέ-
χιση της μακράς παράδοσης συνεργασίας ανάμεσα 
στο King’s College και την ΥΑ, τονίζοντας τη σημασία 
που έχουν τέτοιες εκδηλώσεις για την πολιτισμική 
ανταλλαγή και διάλογο ανάμεσα σε Κύπρο και Ηνω-
μένο Βασίλειο. 

Η Δρ. Σιδηροπούλου, η οποία εκτός από ακαδη-
μαϊκός είναι και σκηνοθέτις, παρουσίασε στη διάλεξή 
της θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την έν-
νοια της διασκευής αλλά και τη λειτουργία της σε 
σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος. Στη συ-
νέχεια, ανέλυσε τρόπους με τους οποίους τέτοιες 
προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί πρακτικά στη 
σκηνή, αναφέροντας παραδείγματα από παραστά-
σεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Αμερική και Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Ακολούθησε μια πολύ ζωντανή συζήτηση με 
το κοινό, το οποίο απαρτιζόταν από ακαδημαϊκούς, 
φοιτητές, σκηνοθέτες, ηθοποιούς και, γενικότερα, 
ανθρώπους με ενδιαφέρον στις παραστατικές τέχνες 
και το αρχαίο δράμα. Στη συζήτηση τέθηκαν κι άλλα 
θέματα όπως η χρήση της τεχνολογίας στο θέατρο 
σήμερα, η χωροχρονική επαναπλαισίωση, αλλά και 
το θεμελιώδες αισθητικό ζήτημα του δίπολου ελευ-
θερία-πιστότητα.   

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό 
υλικό από την πιο πάνω εκδήλωση αλλά και για γε-
νικότερη ενημέρωση για τις ποικίλες δραστηριότητες 
του Μορφωτικού-Πολιτιστικού τμήματος της Ύπατης 
Αρμοστείας της Κύπρου, μπορεί κανείς να επισκέ-
πτεται την ιστοσελίδα του τμήματος και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσής του: 

"A WEEK WITH MARILYN"

Σπάνιες, αυθόρμητες φωτογραφίες της Μέριλιν 
Μονρόε συνθέτουν έκθεση στο Λονδίνο με τίτλο "A 
Week With Marilyn" (Μια εβδομάδα με τη Μέριλιν) 
που εγκαινιάζεται στο τέλος του μήνα στη Galerie 
Prints στο Λονδίνο. 

Στην έκθεση με τίτλο παρόμοιο της ταινίας του 
2011 "Επτά Μέρες με τη Μέριλιν" με πρωταγωνί-
στρια τη Μισέλ Ουίλιαμς περιλαμβάνονται ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες, μερικές από τις οποίες δεν 
έχουν τυπωθεί ή δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ. 

Πρόκειται για φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ 
Εντ Φάινγκερς (Ed Feingersh), ο οποίος πέρασε 
μια εβδομάδα φωτογραφίζοντας την εικονική φι-
γούρα του 20ου αιώνα, τον Μάρτιο του 1955, κατα-
γράφοντας με τον φακό του την καθημερινότητά της. 

Οι φωτογραφίες του Εντ Φάινγκερς, για τις οποίες 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί φλας παρά μόνον φυσικό 
φως δείχνουν την ηθοποιό στο μετρό της Νέας Υόρ-
κης, στον σταθμό Grand Central, με κάποιους επι-
βάτες που περνούν να μην την παρατηρούν. Σε μια 

άλλη από τις εικόνες ο Φάινγκερς διακρίνεται σε 
έναν καθρέφτη αντανάκλασης, ενώ η ηθοποιός δο-
κιμάζει έναν κορσέ. 

Επίσης περιλαμβάνονται φωτογραφίες με την 
ηθοποιό να παίρνει το δείπνο της σε εστιατόριο της 
Νέας Υόρκης ή να ετοιμάζεται στο δωμάτιο του ξε-
νοδοχείου Ambassador για να πάει στο θέατρο να 
παρακολουθήσει θεατρική παράσταση του Τενεσί 
Ουίλιαμς. Τον Φάινγκερς, ο οποίος είναι γνωστός 
για τις φωτογραφίες του με πρωταγωνίστρια την 
Μέριλιν Μονρόε, προσέλαβε το περιοδικό Red Book 
για τη συγκεκριμένη αποστολή, μετά από σύσταση 
της ίδιας της ηθοποιού. 

Τα αρνητικά των φωτογραφιών βρέθηκαν σε μια 
αποθήκη αρκετές δεκαετίες μετά τον θάνατο τού 
φωτογράφου από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, 
το 1961. Η έκθεση "Μία Εβδομάδα με τη Μέριλιν" 
φιλοξενείται στη Galerie Prints έως το τέλος Μαρτίου 
2019.

Σπάνιες φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε 
σε έκθεση στο Λονδίνο
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«Χ»: Πατώντας γερά στην Ιστορία της, 
ατενίζει με αισιοδοξία στο μέλλον

Η
 «Χαραυγή» γιόρτασε την περασμένη Δευ-
τέρα (18/2/19), 63 χρόνια ζωής και δικαιούται 
να περηφανεύεται γιατί όλα τούτα τα χρόνια 

στάθηκε υπερασπιστής του δικαίου των εργαζομέ-
νων, της δημοκρατίας, της ιδέας της κοινής, λεύτε-
ρης πατρίδας. Μέσα στις συνθήκες της στυγνής 
καταπίεσης που επέβαλε το αποικιοκρατικό καθε-
στώς, η «Χαραυγή» πήρε στις 18 του Φλεβάρη του 
1956 τη σκυτάλη από τον «Νέο Δημοκράτη», στέλ-
νοντας ισχυρό το μήνυμα, από το πρώτο κιόλας 
φύλλο της, ότι η φωνή της Αριστεράς δεν μπορεί να 
φιμωθεί. 

Η «Χαραυγή» όλα τα χρόνια της παρουσίας της 
στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου δεν 
κατέγραψε απλώς την κυπριακή πραγματικότητα, 
αλλά ταύτισε την παρουσία της με τη σύγχρονη ιστο-
ρία της Κύπρου. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της 
πρόβαλε και υπερασπίστηκε την ορθότητα της 
θέσης για μαζικό πολιτικό αγώνα του συνόλου του 
λαού μας για απαλλαγή από τον βρετανικό αποικιο-
κρατικό ζυγό. 

Εργάστηκε ενάντια σε όλα τα σχέδια που σκοπό 
είχαν το ξεπούλημα της Κύπρου και του λαού της 
και αντιστάθηκε στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς που στόχευαν το διαμελισμό της Κύπρου. Άλ-
λωστε, είναι μέσα από τις σελίδες της «Χαραυγής» 
που έφθαναν στο λαό οι προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ 
για το σχεδιαζόμενο έγκλημα του 1974 σε βάρος της 
πατρίδας μας. 

Ύψωσε τη φωνή της ενάντια στις εθνικιστικές – 
σοβινιστικές αντιλήψεις και βάδισε χέρι με χέρι με 
την πολιτική του ΑΚΕΛ για την επαναπροσέγγιση και 
την ειρηνική συμβίωση. Αντιπάλεψε την ανισότητα 
και τις διακρίσεις, την ξενοφοβία και το ρατσισμό, το 
φανατισμό και τη μισαλλοδοξία, την ισοπέδωση και 

την αποπολιτικοποίηση. Δεν ξεχνούμε ποτέ ποιοι 
άνοιξαν τους δρόμους που βαδίζει σήμερα η εφημε-
ρίδα μας. Δεν ξεχνούμε πως τις στήλες της εφημε-
ρίδας μας 
κόσμησαν τι-
τάνες της 
προοδευτικής 
δ ιανόησης, 
όπως ο Τεύ-
κρος Ανθίας, 
ο Θοδόσης 
Πιερίδης, ο Ιά-
κωβος Ρωσ-
σίδης και 
πολλοί άλλοι. 

Και με 
αυτήν την ευ-
καιρία απευ-
θύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι 
εργάστηκαν και προσέφεραν με ανιδιοτέλεια, αγάπη 
και αφοσίωση στην εφημερίδα της Αριστεράς. Πα-
τώντας γερά στην Ιστορία μας, κοιτάζουμε με αισιο-
δοξία στο μέλλον. Με τη δύναμη που μας δίνει το 
αναγνωστικό μας κοινό η «Χαραυγή» υπόσχεται 
πως θα συνεχίσει με την ίδια υπευθυνότητα και το 
ίδιο πάθος, γιατί «τούτη η δίψα δεν σβήνει, τούτη η 
φλόγα δεν παύει, χίλια χρόνια αν περάσουν δεν πε-
θαίνουμε σκλάβοι».  

Γέννημα των καταδιώξεων 
των αριστερών εντύπων 

από αποικιοκράτες η «Χαραυγή»  
Η «Χαραυγή» γεννήθηκε μέσα από τις συνεχείς 

διώξεις του Βρετανού κατακτητή και της ντόπιας 
αντίδρασης. Ο αριστερός Τύπος βάδισε σε μια πα-
ράλληλη πορεία με τους αγώνες, τις αντιξοότητες και 

την προσφορά του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ. Τα έντυπα της Αρι-
στεράς γνώρισαν την οργή της ντόπιας αντίδρασης 
και του αποικιοκράτη, ο οποίος θέλοντας να σιγήσει 

τη φωνή της 
π ρ ο ό δ ο υ 
έκλεινε με 
κάθε πρό-
φαση τις εφη-
μερίδες των 
κ ο μ μ ο υ ν ι -
στών. Οι 
πρώτοι μικροί 
σοσιαλιστικοί 
πυρήνες κυ-
κλοφόρησαν 
την πρώτη 
σοσιαλιστική 
εφημερίδα, 

τον «Πυρσό», μέσα από την προμετωπίδα του 
οποίου ανιχνεύεται και η επικράτηση των κομμουνι-
στών σε αυτούς τους πυρήνες. Εμφανίστηκε τον Δε-
κέμβρη του 1922 ως εκφραστικό όργανο του 
«Κυπριακού Εργατικού Κόμματος». Τον Ιούνη του 
1923 αυτό έγινε του «Κυπριακού Εργατικού και 
Αγροτικού Κόμματος» και τον Νοέμβρη προστέθηκε 
σε παρένθεση «Κομμουνιστικό». Στα τελευταία του 
φύλλα αναφέρεται καθαρά στο ΚΚΚ. O «Πυρσός» 
δέχθηκε τα πυρά της ντόπιας αντίδρασης και ο 
υπεύθυνος έκδοσής του, Π. Φασουλιώτης, θέλοντας 
να κλείσει υπόθεση λιβέλλου από τον Ν. Κλ. Λανίτη 
επιθυμούσε να εκδώσει ανακοίνωση ότι ήταν 
«ψεύδη» τα όσα γράφτηκαν. Έτσι κι αλλιώς ο Φα-
σουλιώτης ήταν σε διάσταση με τους κομμουνιστές 
που κυριάρχησαν στους πυρήνες και έχασαν το 
έντυπό τους τον Ιούλη του 1924.  

Το κλείσιμο του «Νέου Ανθρώπου»  
Την Πρωτοχρονιά όμως του 1925 εμφανίστηκε ο 

«Νέος Άνθρωπος», ως εκφραστικό όργανο του 
ΚΚΚ. Ο «Νέος Άνθρωπος» με τα 113 φύλλα του επι-
φορτίστηκε με το σοβαρό καθήκον να βοηθήσει στην 
οργανωτική συγκρότηση του ΚΚΚ που εμφανίστηκε 
επίσημα και με το Ιδρυτικό Συνέδριο του Δεκαπε-
νταύγουστου του 1926. Από το πρώτο του φύλλο 
έγινε στόχος των αντικομμουνιστικών διώξεων, αλλά 
και παράθυρο τόσο για τη δράση των πρωτοπόρων 
κομμουνιστών όσο και για τις διώξεις που αντιμετώ-
πισαν. Μέσα από τα 113 φύλλα του εντύπου βλέπει 
κανείς την καταδίωξη των κομμουνιστών από την 
αποικιοκρατία, την Εκκλησία και την αστική τάξη. 
Επανειλημμένα ο υπεύθυνος του εντύπου, Χ. Σολο-
μωνίδης, δικάστηκε και φυλακίστηκε. Τον Μάρτη του 
1925 δικάζεται για πρώτη φορά ο «Νέος Άνθρω-
πος», κάτι που επαναλήφθηκε πάμπολλες φορές. Η 
εφημερίδα αναγκάστηκε πολλές φορές να αναστεί-
λει τη λειτουργία της λόγω δικαστικών διώξεων 
(Μάρτης-Απρίλης 1926, Αύγουστος-Σεπτέμβρης 
1927, Γενάρης-Ιούνης και Ιούλης-Δεκέμβρης 1929). 
Τα κενά αυτά αναπλήρωσαν ο «Εργάτης» (1927) και 
ο «Νέος Εργάτης» (1929). 

Οι αποικιοκράτες διώκουν τους πρωτοπόρους 
κομμουνιστές και υιοθετούν φασιστικούς νόμους 
ενάντια στον «κομμουνιστικό κίνδυνο». Ενδεικτικό 
είναι το γεγονός ότι ο τότε κυβερνήτης Στορς είχε ζη-
τήσει το 1929 από τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα 
αντίγραφο του αντικομμουνιστικού «Ιδιώνυμου» του 
Βενιζέλου για να το εφαρμόσει στην Κύπρο… Ο 
ανελεύθερος νόμος περί Τύπου είχε ως κύριο στόχο 
του το κλείσιμο του «Νέου Ανθρώπου». Απαιτείτο 
εγγύηση με το υπέρογκο ποσό των 200 λιρών για 
κυκλοφορία εφημερίδας, με την οποία οι αποικιο-
κράτες ουσιαστικά στόχευαν στο κλείσιμο του «Νέου 
Ανθρώπου»… Όπως μας ενημερώνει το τελευταίο 
φύλλο της 27ης Αυγούστου 1930, το ΚΚΚ μάζεψε 
64 λίρες, 13 γρόσια και 2 σελίνια. Αργότερα το υπέ-
ρογκο ποσό της εγγύησης μαζεύτηκε, αλλά η αποι-
κιακή κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει άδεια στην 
εφημερίδα λόγω κακής διαγωγής του υπευθύνου 
της, όπως ανακοίνωνε με φυλλάδιό της η Κ.Ε. του 
ΚΚΚ στις 4 του Απρίλη του 1931… Λίγους μήνες 
μετά με αφορμή τα Οκτωβριανά επιβλήθηκε πλήρης 
δικτατορία. Στη γνωστή Παλμεροκρατία, μόνο οι 
κομμουνιστές δεν έσκυψαν το κεφάλι.  

Δεν άγγιξαν τα έντυπα της Δεξιάς  
Και το πρώτο επίσημο εκφραστικό όργανο του 

ΑΚΕΛ έκλεισε από τους αποικιοκράτες. Ο «Δημο-
κράτης» πρωτοκυκλοφόρησε στις 15/10/1946 και 
έγινε η φωνή των μεγάλων ταξικών αγώνων της πε-
ριόδου. Πριν τις δημοτικές εκλογές του 1949 ένα 

άρθρο στον «Δημοκράτη» που ξεσκέπαζε τη συ-
μπαιγνία των αποικιοκρατικών Αρχών με το αντικομ-
μουνιστικό κόμμα της Δεξιάς (ΚΕΚ) για τον 
αποκλεισμό αριστερών ψηφοφόρων, γίνεται η 
αφορμή για το κλείσιμο της εφημερίδας και τη φυλά-
κιση του υπεύθυνου έκδοσης για τρεις μήνες. Για 
«στασιαστικό δημοσίευμα»… Την επομένη κιόλας, 
22 του Μάρτη 1949, εμφανίζονται τα «Εργατικά 
Νέα» μέχρι τις 3 του Απρίλη του 1949 που θα εκδο-
θεί ο «Νέος Δημοκράτης». Τη νύχτα της 14ης του 
Δεκέμβρη του 1955 μαζί με την προγραφή του 
ΑΚΕΛ και των οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος 
και τη σύλληψη 135 στελεχών που ρίχτηκαν στα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι αποικιοκράτες κα-
τάσχεσαν τα φύλλα του «Νέου Δημοκράτη». Λεηλα-
τήθηκαν και καταστράφηκαν τα γραφεία και το 
τυπογραφείο της εφημερίδας, ενώ την ίδια στιγμή 
δεν πείραξαν καμία αστική εφημερίδα. Τα «Εργατικά 
Νέα» κράτησαν στην παρανομία ψηλά τη σημαία και 
πάλι μέχρι τις 18 του Φλεβάρη του 1956 που η «Χα-
ραυγή» πήρε τη σκυτάλη του αγώνα.  

Προειδοποιούσε για το επερχόμενο 
πραξικόπημα!  

Η «Χαραυγή» προειδοποίησε από πολύ νωρίς για 
την εκδήλωση του πραξικοπήματος, ενώ δημοσί-
ευσε την επιστολή του Μακαρίου προς Γκιζίκη, με 
την οποία ξεσκεπαζόταν ο ρόλος της ΕΟΚΑ Β’ και 
της Χούντας. Όταν κυκλοφόρησε, δέκα μέρες μετά 
την πρώτη εισβολή, είχε ένα εκτενές ρεπορτάζ, 
λεπτό προς λεπτό, για το χρονικό της προδοσίας.  

26 Ιουνίου – Προειδοποιήσεις  
Η «Χ» προειδοποιούσε για τη συνωμοσία σε 

βάρος της Κύπρου. Χαρακτηριστική είναι η έκδοση 
της εφημερίδας στις 26 Ιουνίου 1974, η οποία κυ-
κλοφόρησε υπό τον τίτλο «Στελέχη της δικτατορίας 
είναι οι ηγέτες της ΕΟΚΑ Β’». Η εφημερίδα δημοσί-
ευε τις απόψεις του τότε κυβερνητικού εκπροσώ-
που, ο οποίος ανοικτά κατηγορούσε την ΕΟΚΑ Β’ 
για τη δράση της. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα 
έγραφε: «Είμεθα ρομαντικοί; Επιμένουμε να αγνο-
ούμε ίσως τη φύση και το χαρακτήρα της δικτατο-
ρίας;» Συνεχίζει αναφέροντας πως «όποιος γνωρίζει 
τη φύση του σημερινού δικτατορικού καθεστώτος 
στην Ελλάδα… αντιλαμβάνεται ότι αυτή η εν ανα-
πτύξει συνωμοσία της ΕΟΚΑ Β’ χαίρει όχι απλώς της 
πλήρους ανοχής των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά 
και της ευθύμου βοήθειάς των!»  

5 Ιουλίου – Το καίριο κτύπημα 
θα γίνει στη Λευκωσία  

Τις πρώτες μέρες του Ιούλη οι προειδοποιήσεις 
της «Χ» εντάθηκαν. Με πληροφορίες της η εφημε-
ρίδα ανέφερε πως το πραξικόπημα θα γινόταν πριν 
τις 20 του Ιούλη. Η «Χ» από τις 5 του Ιούλη ανέφερε 
πως υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για «κατάληψη 
του Προεδρικού Μεγάρου, του Ραδιοσταθμού, της 
CΥΤΑ και επιβολή καθεστώτος εσωτερικής κατο-
χής». Προειδοποιούσε ότι οι δυνάμεις της Χούντας 
και της ΕΟΚΑ Β’ «συγκεντρώνουν δυνάμεις, στις 
πέντε μεγάλες πόλεις, για εφαρμογή του ανωτέρω 
σχεδίου … κυρίως στη Λευκωσία θα καταφερθεί το 
καίριο κτύπημα»  

7 Ιουλίου – Βαθιά η ρίζα του κακού  
Η «Χ» δημοσιεύει την επιστολή Μακαρίου προς 

Γκιζίκη με την οποία κατηγορεί ανοικτά τη Χούντα 
ότι κατευθύνει την Εθνική Φρουρά, η οποία τροφο-
δοτεί την ΕΟΚΑ Β’. «Η ρίζα του κακού είναι πολύ 
βαθιά και φθάνει μέχρις Αθηνών».  

9 Ιουλίου – Κλιμάκωση  
της τρομοκρατίας  

Η «Χ» δημοσιεύει την ανακοίνωση του Π.Γ. του 
ΑΚΕΛ: «Η ιμπεριαλιστική συνωμοσία κατά της Κύ-
πρου… κλιμάκωσε την τρομοκρατική δραστηριό-
τητα και προετοιμάζεται για τον τελικό γύρο, ενάντια 
στις δυνάμεις της δημοκρατίας και της Κύπρου».  

14 Ιουλίου – Σφιγκτήρες τυραννίας  
Μια μέρα πριν το πραξικόπημα η «Χ» φιλοξενεί 

δηλώσεις του Μακαρίου, στα «ανεξάρτητα τηλεο-
πτικά μέσα του εξωτερικού»: «Το στρατιωτικό καθε-
στώς να διαλύσει την ΕΟΚΑ Β’, η οποία οδήγησε 
τους Έλληνες της Κύπρου στο χείλος του εμφυλίου 
πολέμου». Οι συντάκτες της εφημερίδας έγραφαν: 
«Ο αγώνας αυτός είναι τίμιος και πατριωτικός, για τη 
σωτηρία της Κύπρου από τους σφιγκτήρες της φα-
σιστικής τυραννίας».

63 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΚΟΠΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Παιχνίδι για γερά νεύρα

Οι οδηγίες από τον Ντίνο στην ανάπαυλα του παιχνιδιού

Ο Κρης Ζαχαρίας έστησε σωστά την ομάδα του αλλά έχασε στις λεπτομέρειες

Έλειπε ο Λούκας του Αποέλ με τους καφέδες του και ο George της 

Ανόρθωσης έφερε κεφτέδες. Να δούμε ποιοι θα φέρουν σούβλα 

στο επόμενο παιχνίδι - κατά τα άλλα μας έκανε το κεφάλι μας 

                                   κολόκα με τα τύμπανά του!!

Έστω και με δυσκολία κέρδισε την Άχνα η Ολύμπια

Οι Αρμένιανς είναι το σωματείο έκπληξη αυτή τη χρονιά

Ο Κρης Γιάννακας χάρηκε 

τον γιόκκα του, ήταν πολύ 

καλός στο παιχνίδι

Ο «Στρατηγός» Σινόττι παρακολουθεί τη συζήτηση Jack  

και του νεαρού προπονητή της Κώμη Κεπήρ, Χρίστου

Παιχνίδι για γερά νεύρα παί-

κτηκε στο New River. 

Aνόρθωση - Αποέλ τα ξαναεί-

παν την Κυριακή το μεσημέρι. 

Γνώριμες οι δυο ομάδες με-

ταξύ τους, γνώριμος και ο τρό-

πος που αγωνίζονται. Ο Ντίνος 

Από το 1’ μέχρι το 88’ παί-

κτηκε παιχνίδι δυνατό με φάσεις 

από τη μια περιοχή στην άλλη. 

Οι ευκαιρίες πολλές αλλά 

καμμιά φάση δεν κατέληγε στα 

δίκτυα, οι δυο τερματοφύλακες 

έκαναν καλή δουλειά και κράτη-

από πλευράς Ανόρθωσης και ο 

Κρης από πλευράς Αποέλ έκα-

ναν τα πλάνα τους και ρίχτηκαν 

στη μάχη ποιος θα έπαιρνε το 

τρίποντο. 

σαν την εστία τους ανέπαφη. 

Όλοι ξέραμε ότι αυτός που θα 

έβαζε γκολ θα έπαιρνε και το 

παιχνίδι. 

Στο 87’ ήρθαν τα πάνω-κάτω 

για το Αποέλ. Ο Andre μπήκε 

από αριστερά και έβγαλε δια-

γώνιο σιουτ, έπεσε στην πορεία 

της ο τερματοφύλακας του 

Αποέλ αλλά η μπάλα κατέληξε  

στο πλεκτό για το 1-0 που 

έμελλε να ήταν και το τελικό 

αποτέλεσμα. 

Ένα αποτέλεσμα που ευνοεί 

την Ανόρθωση στην κορυφή. 

Από την άλλη, το Αποέλ νιώθει 

αδικημένο αφού έχασε σωρεία 

από ευκαιρίες να έμπαινε αυτός 

μπροστά και να έπαιρνε τη νίκη. 

Όλα πήγαν καλά στο παι-

χνίδι, ποδοσφαιριστές, φίλα-

θλοι, οπαδοί τα πήγαν 

θαυμάσια. Μπράβο. Δεν 

μπορώ όμως να αφήσω ασχο-

λίαστο το ότι σε τέτοιο παιχνίδι 

δεν υπήρχε τρίτος διαιτητής. Οι 

δυο τα πήγαν θαυμάσια μα έλα 

που ο τρίτος δεν παρουσιά-

στηκε στον αγώνα και σίγουρα 

έχουν δίκαιο τόσο οι οπαδοί του 

Αποέλ όσο και οι οπαδοί της 

Ανόρθωσης να διαμαρτύρονται 

για κάποια offside αφού δεν 

υπήρχε επόπτης να καλύπτει 

τον χώρο. 

Να σκεφτείτε ότι σκέφτηκα να 

ζητούσα εγώ να κάνω τον επό-

πτη αλλά από την άλλη λέω: 

«Δεν κάθεσαι στα βραστά σου, 

όρεξη έχεις να φας βρυσίδι»; 

Έτσι απέσυρα τη σκέψη μου. 

Σοβαρά τώρα κύριοι του 

ΚΟΠΑ, υπήρχαν μόνο 4 παιχνί-

δια και αυτά σε διαφορετικές 

ώρες, ήταν τόσο δύσκολο να 

βρεθεί ένας διαθέσιμος λάιν-

σμαν; Έτσι για προβληματισμό, 

τίποτε άλλο!!! 

Στη Β θέση η Λέσχη 

Τρεις πολύτιμους βαθμούς 

εξασφάλισε η Λέσχη κόντρα 

στην Παντέλ. Μέσα σε 30 λεπτά 

η Λέσχη εξασφάλισε τη νίκη. 

Τον χορό των τριών τερμάτων 

στο 45λεπτο άνοιξε ο Nick Mi-

chael. Το 2-0 ήρθε στο 30’ από 

τον Max Papacosta που κέρ-

δισε πέναλτι, το κτύπησε ο ίδιος 

και έστειλε τη μπάλα να ανα-

παυθεί στα δίκτυα για το 2-0. 

Πριν κλείσει το 45λεπτο ο Kay-

lon έκανε το 3-0. 

Στο Β μέρος αντέδρασε η Πα-

ντέλ και κέρδισε πέναλτι κάνο-

ντας το 3-1. 

Έπαιξε καλά η Παντέλ στη 

συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να 

μειώσει περισσότερο. Ο Chris 

Spyrou έβαλε και αυτός τη 

σφραγίδα του με το τέταρτο 

τέρμα για το τελικό 4-1 με τη 

Λέσχη να είναι στη Β θέση και 

να αναμένει στραβοπατήματα. 

Τα βρήκε μπαστούνι 

Δεινοπάθησε η Ολύμπια να 

κόψει την αντίσταση της Άχνας, 

στο τέλος το ένα τέρμα που ση-

μείωσε τους έδωσε τους τρεις 

βαθμούς. 

Εύκολη νίκη 

για Armenians 

Εύκολη νίκη των Αρμενίων 

απέναντι στην ουραγό Ακανθού. 

Ο Michael και η παρέα του χάρι-

σαν εξάρα στην Ακανθού και 

πήραν βαθμολογική ανάσα. 

Ξεκούραση 

για Παναθηναϊκό 

Ο Παναθηναϊκός είχε ρεπό 

αφού του το έδωσε η Αδελφό-

τητα που απεχώρησε από το  

Πρωτάθλημα του ΚΟΠΑ για 

τους γνωστούς και άγνωστους 

λόγους. Είναι κρίμα, ελπίζουμε 

τον επόμενο χρόνο να λύσουν 

τα προβλήματά τους και να επα-

νέλθουν.



 16      | Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

George MIchaelides

Με ψυχή στον επόμενο γύρο

Μπορεί να μην ανήκει στις τάξεις του ΚΟΠΑ 

η G.T.F.A αλλά είναι μια θαυμάσια ομάδα με 

παιδιά ως επί το πλείστον Κυπριόπουλλα και 

με προπονητή Κύπριο, τον George Timo-

theou. 

Την Κυριακή βρέθηκα στο Highgate και πα-

ρακολούθησα τον αγώνα της G.T.F.A κόντρα 

στην Highgate Albion. Αγώνας με δύναμη, 

αποφασιστικότητα και τεχνική κατάρτηση. 

To αποτέλεσμα 5-3 για την Highgate που να 

σημειώσουμε ότι προπονητής είναι ο Alex-

andros και αυτός μισός Κύπριος μιας και ο πα-

τέρας του είναι Κύπριος. 

Το επίπεδο των 16άριδων ισοδύναμο με τον 

ΚΟΠΑ Β κατηγορίας ή ίσως και με Α κατηγο-

ρία.  

Αγώνας πολυ καλός με εναλλασσόμενη υπε-

ροχή οι κυνηγοί εύκολα βρισκόντουσαν σε 

απόσταση βολής από τα λάθη των αμυντικών 

το G.T.F.A απέδωσε ένα θαυμάσιο παιχνίδι 

κόντρα σε μια ομάδα που βρίσκεται στη Β 

θέση του Πρωταθλήματος. 

Ο προπονητής της G.T.F.A Γιώργος Τιμο-

θέου έστησε την ομάδα με επιθετικές διαθέσεις 

και αυτό την έκανε επικίνδυνη στα καρρέ της 

Highgate. 

Είχαμε και τα αυτράπελά μας σ’ αυτό το παι-

χνίδι. Ο διαιτητής δεν είχε βοηθούς και πήρε 

ένα από κάθε ομάδα για βοηθούς. Μα έλα που 

έδιναν o,τι ήθελαν, όλα υπέρ της ομάδας τους. 

Να σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή η G.T.F.A 

μπήκε σε επίθεση, έφτασε στα αντίπαλα καρρέ 

και σημείωσε ωραίο τέρμα κάνοντας το 4-3 για 

αυτήν. Μα έλα που ο βοηθός διαιτητής που 

ανήκε στη Highgate έδωσε οφσάιτ ο άνθρω-

πος. Αυτός βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου 

και η φάση 30 μέτρα μακριά του. Τι να κάνει ο 

κακόμοιρος διαιτητής, έδωσε οφσάιτ και γε-

λούσε, παρόλες τιος διαμαρτυρίες των παι-

κτών της G.T.F.A. 

Κατά τα άλλαυ το παιχνίδι κύλησε μέσα σε 

ωραίο αθλητικό πνεύμα.

Έπαιξε καλά αλλά έχασε 

στις λεπτομέρειες η G.T.F.A

Υπέκυψε στην ανωτερότητα 

της Leatherhead το Haringey 

Borough για το Bostik Premier 

με 3-0. Μακριά από τον καλό 

της εαυτό η Haringey Borough 

έδωσε γήπεδο στην αντίπαλη 

ομάδα με επακόλουθο την ήττα. 

Παρόλο που η Leatherhead 

βρίσκεται στη μέση της βαθμο-

λογίας. Έπαιξε με πάθος και 

δύναμη και πήρε δίκαια τη νίκη. 

Η ομάδα του Tom Loizou 

έχασε τρεις βαθμούς αλλά 

μέχρι εκεί. Άκουσαν τον εξά-

ψαλμο οι ποδοσφαιριστές από 

τον προπονητή του Tom και σί-

γουρα στο επόμενο παιχνίδι θα 

μπουν με περισσότερη όρεξη 

για το τρίποντο που το χρει-

άζονται τόσο πολύ για να μεί-

νουν στην κορυφή.

Έχασε γιατί απλά δεν έπαιξε

Δεν τα βάζει εύκολα κάτω η 

κόκκκινη θύελλα, είχε δύ-

σκολο απόγευμα αλλά φρό-

ντισε να εξαργυρώσει την 

παρουσία των φανατικών της 

οπαδών με μια νίκη και να 

οδηγηθεί στα ημιτελικά του 

Κυπέλλου Aubrey Cup. 

Η κανονική ώρα τέλειωσε 

με το 2-2, από εκεί και πέρα 

έπρεπε να οδηγηθούν οι δυο 

ομάδες στην ημίωρη παρά-

ταση. Εκεί η Σαλαμινάκκα 

έδειξε δύναμη, θέληση και 

αγωνιστικότητα, κερδίζοντας 

τον αγώνα με 4-3, αφού το 

παιχνίδι ήταν ένα σου - ένα 

μου. 

Τελικά η Σαλαμίνα πέρασε 

το εμπόδιο της Cuffley AET 

με 4–3 με σκόρερς τους Ri-

chard Georgiou και George 

Lutaya με τον Richard να 

κάνει το hat-trick.

Πάνω ο Tom Loizou κάνει τα πλάνα του για τον αγώνα δεν του βγήκαν βολικά

H ομάδα της G.T.F.A

H ομάδα της Highgate Albion

O προπονητής της G.T.F.A Γιώργος Τιμοθέου δίνει τις τελευταίες οδηγίες



Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

βρίσκεται στα προημιτελικά του 

φετινού Κυπέλλου Αγγλίας επι-

κρατώντας της κατόχου του 

τροπαίου, Τσέλσι, με σκορ 2-0 

στο «Στάμφορντ Μπριτζ»! 

Ερέρα και Πογκμπά τα γκολ, 

αντέδρασε μετά την ήττα από 

την Παρί η ομάδα του Όλε 

Γκούναρ Σόλσκιερ, προβλημα-

τική εικόνα και πολλά λάθη από 

τους «μπλε» που δεν μπορούν 

να συνέλθουν... Λάθος του VAR 

στο πέναλτι που ζήτησαν οι 

Λονδρέζοι στο 65'.   

Ανοιχτό παιχνίδι με πολλές 

τελικές από τα πρώτα του 

λεπτά ήταν αυτό στο «Στάμ-

φορντ Μπριτζ», με τη Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ να παίρνει 

πρωτοβουλία και να προσπαθεί 

να αιφνιδιάσει την Τσέλσι προ-

τού προλάβουν οι «μπλε» να 

μπουν στο κλίμα του ντέρμπι. 

Στο 4ο λεπτό ο Λουκάκου 

έπιασε ένα αριστερό σουτ στην 

κίνηση που έφυψε ψηλά, ενώ, 

λίγο αργότερα ο Σμόλινγκ έκανε 

μια καλή κεφαλιά πάνω στον 

Κέπα. Η ομάδα του Σάρι με τις 

προωθήσεις του Μάρκος 

Αλόνσο, τον Κόβασιτς και τον 

Αζάρ, προτίμησε την αριστερή 

πτέρυγα για να εκφράσει επιθέ-

σεις, με τον Βέλγο να γυρίζει 

πολύ πίσω για να βοηθήσει στη 

δημιουργία του παιχνιδιού. Στο 

12ο λεπτό ο Ρομέρο απέ-

κρουσε μια απευθείας εκτέλεση 

φάουλ του Νταβίντ Λουίζ και 

στη συνέχεια έδιωξε και το σουτ 

του Πέδρο από το 

«ριμπάουντ», ενώ, ο Ιγουαΐν 

στο 16' είχε μια πολύ καλή κε-

φαλιά που έφυγε άουτ.  

Η Γιουνάιτεντ φρόντιζε να 

πιέζει γρήγορα για να κερδίσει 

τη μπάλα στο μισό γήπεδο των 

«μπλε», οι οποίοι στο δεκάλε-

πτο 20'-30' μονοπώλησαν την 

κατοχή της μπάλας. Κάπου 

εκεί, αποφάσισε να φανεί ο Πο-

γκμπά! Στο 31' αντιλήφθηκε την 

τρομερή κίνηση του Ερέρα στο 

δεύτερο δοκάρι, ο Μάρκος 

Αλόνσο τον έχασε τελείως και ο 

Ισπανός χαφ από τη σέντρα 

του Γάλλου έβαλε με κεφαλιά 

μπροστά τους «κόκκινους δια-

βόλους»! Ο Νταβίντ Λουίζ προ-

σπάθησε να επαναφέρει την 

ηρεμία στην ομάδα του, προ-

σπάθησε να μιλήσει στους συ-

μπαίκτες του, ο Αζάρ πήρε 

μπάλες, η Γιουνάιτεντ έκλεισε 

πάλι πολύ καλά τους χώρους με 

αποτέλεσμα να είναι παντελώς 

ανούσια η κυκλοφορία της μπά-

λας από τους Λονδρέζους. Μια 

και μόνο επίθεση στην εστία 

του Κέπα ήταν αρκετή για το 2-

0, με τον Πογκμπά να παίρνει... 

παραμάζωμα τους Ρούντιγκερ 

και Αθπιλικουέτα και με καρ-

φωτή κεφαλιά να σκοράρει από 

σέντρα του Ράσφορντ στο 45'! 

Λίγο έλειψε η Γιουνάιτεντ να 

δώσει διαστάσεις θριάμβου 

από την έναρξη του δευτέρου 

μέρους, όταν ο Ράσφορντ 

βγήκε στην αντεπίθεση, πέ-

ρασε και τον Αθπιλικουέτα από 

αριστερά και έκανε το γύρισμα 

στον Λουκάκου, τον οποίο πρό-

λαβε ο Νταβίντ Λουίζ προτού 

«εκτελέσει»... Το σκηνικό ήταν 

πλέον τέτοιο που ήθελε την 

Τσέλσι να επιτίθεται με ένταση 

για να βρει απαντήσεις στα 

γκολ που είχε δεχθεί, όμως, με 

την άμυνά της να κάνει παιδικά 

λάθη από το πρώτο μέρος, 

όταν η μπάλα χανόταν, τότε 

έπρεπε να τρέξουν πολύ και 

γρήγορα προς τα πίσω οι παί-

κτες του Σάρι. 

Ο Γουίλιαν πέρασε στη θέση 

του Πέδρο για να παίξει από 

δεξιά και ν' αντιμετωπίσει τον 

πολύ καλό, Λουκ Σο, αλλά η 

Τσέλσι έδειχνε να μη μπορεί να 

φτιάξει κάτι καλό επιθετικά και ν' 

αποκτήσει σπιρτάδα για να βρει 

γκολ... Στο 65' ο Ρούντιγκερ 

φώναξε για πέναλτι σε κράτημα 

του Σμόλινγκ στην περιοχή και 

θα μπορούσε να το πάρει αλλά 

ο Κέβιν Φρεντ άκουσε από τους 

χειριστές του VAR πως δεν 

υπήρχε κάτι. Οι παίκτες του 

Σάρι δεν είχαν ούτε ψυχολογία, 

ούτε τρόπο να βελτιώσουν κάτι 

για την ομάδα τους, η μπάλα 

δεν έφτανε ποτέ στον Ιγουαΐν 

που ήταν παρών – απών στο 

ματς και η κάτοχος του τρο-

παίου αποχαιρέτησε τη διοργά-

νωση, με τη Γιουνάιτεντ να 

συνεχίζει δικαιότατα στα προ-

ημιτελικά! 

 17      | Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

George MIchaelides

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες αυτής της εβδομάδας, για το Πρωτά-

θλημα Κύπρου που θα παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετά-

δοση από την CYTA VISION SPORTS οι τηλεθεατές της CYTA 

UK- HELLENIC TV είναι:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 

2:00 μμ UK Time 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΕΛ: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΕΡΜΗΣ – ΑΡΗΣ: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΑΛΚΗ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 

1:00 μμ UK Time 

ΑΕΛ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 

2:00 μμ UK Time 

ΠΑΦΟΣ – AEK: Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 4:00 μμ UK Time 

Ζωντανά και Αποκλειστικά για το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο 

ROKU Box της CYTA UK. Η CYTA VISION έχει τα δικαιώματα 

μετάδοσης όλων των αγώνων πρώτης κατηγορίας εκτός της 

Ομόνοιας και του Απόλλωνα όταν παίζουν στην έδρα τους. 

Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Παναθηναϊκός-Αστέρας . 1-0 

Γιάννινα-Ατρόμητος  . . . .0-2

Λάρισα-Ξάνθη  . . . . . . . . .1-1 

Λειβαδιακός-Παναιτωλικ. 1-0 

Άρης-Πανιώνιος  . . . . . . .1-1 

Ολυμπιακός-ΑΕΚ  . . . . . .4-1 

Απόλλων-ΠΑΟΚ  . . . . . . .1-5 

ΟΦΗ-Λαμία  . . . . . . . . . . .1-3 

 

Βαθμολογία 

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

 2 Ολυμπιακός  . . . . . . . . .48 

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

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . .39 

 5 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . .33 

 6 Παναθηναϊκός  . . . . . . .31 

 7 Παναιτωλικός . . . . . . . .31 

 8 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . .27 

 9 Πανιώνιος  . . . . . . . . . .23 

10 Αστέρας  . . . . . . . . . . . .21 

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

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

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

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

15 Λειβαδιακός  . . . . . . . . .16 

16 Απόλλων . . . . . . . . . . . . 9

F.A CUP 

Αποτελέσματα 
Μπράιτον-Ντέρπυ  . . . . . 2-1 
Γουίμπλετον-Μίλγωλ  . . .0-1 
Νιούπορτ-Μάντσιεσ. Σ. . .1-4 
Μπρίστολ Σίτι-Γουλφς  . .0-1 
Ντόνγκαστερ-Κρύσταλ Π.0-2 
Σουόνσι-Μπρέντφορ  . . .4-1 
Τσιέλσι-Μάντσιεστερ Γ. . .0-2 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 

Αποτελέσματα 

Αποέλ-Αλκή . . . . . . . . . . .2-2 
Ένωση-Πάφος  . . . . . . . .1-1 
Αλκή-Απόλλων  . . . . . . . .1-3 
Ανόρθωση-Ομόνοια  . . . .0-0 
ΑΕΛ-Σαλαμίνα  . . . . . . . . .3-2 
Δόξα-Ερμής  . . . . . . . . . . .1-1 

Βαθμολογία 

 1 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . 46 
 2 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . 45 
 3 Απόλλων . . . . . . . . . . . 44 
 4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 36 
 5 Ανόρθωση . . . . . . . . . . 34 
 6 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 30 
 7 Ομόνοια . . . . . . . . . . . . 28 
 8 Δόξα . . . . . . . . . . . . . . . 20 
 9 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 18 
10 Ένωση  . . . . . . . . . . . . 17 
11 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . 16 
12 Ερμής  . . . . . . . . . . . . . 10

Πέρασε η Γιουνάιτεντ και... βύθισε την Τσέλσι
Οι δύο σύλλογοι του Μάντσε-

στερ δεν έκλεισαν ραντεβού για 

τα προημιτελικά του φετινού 

Κυπέλλου Αγγλίας... Κόντρα 

στη Γουλβς η Γιουνάιτεντ μετά 

τον θρίαμβο επί της Τσέλσι, 

απέναντι στη Σουόνσι η Σίτι του 

Πεπ Γκουαρδιόλα.   

Το FA Cup οδεύει στην επό-

μενη φάση του, αυτή των προ-

ημιτελικών, εκεί όπου από τα... 

μεγαθήρια βρίσκονται πλέον 

μονάχα οι «πολίτες» και οι 

«κόκκινοι διάβολοι», ενώ, από 

την Πρέμιερ Λιγκ συμμετέχουν 

επίσης οι Γουλβς, Κρίσταλ 

Πάλας, Γουότφορντ και Μπράι-

τον.  

Η κλήρωση των «8» έστειλε 

την ομάδα του Όλε Γκούναρ 

Σόλσκιερ απέναντι στους «λύ-

κους» στο «Μολινό», ενώ, η 

Πρωταθλήτρια Σίτι θα ταξιδέψει 

στην Ουαλία για να κοντραρι-

στεί με τη Σουόνσι. 

Στο Vicarage Road η αναμέ-

τρηση της Γουότφορντ με την 

Κρίσταλ Πάλας, σε μια τρομερά 

αμφίρροπη μάχη, ενώ, η Μίλ-

γουολ θα υποδεχθεί τη Μπράι-

τον... 

Αναλυτικά τα ζευγάρια: 

Σουόνσι – Μάντσεστερ Σίτι 

Γουότφορντ-Κρίσταλ Πάλας 

Γουλβς – Μάντσεστερ Γι. 

Μίλγουολ – Μπράιτον 

Αποφεύχθηκε 

το μεγάλο ντέρμπι 

Πρόταση γάμου στην αγαπη-

μένη του έκανε ο πρώτος σκό-

ρερ της Ομόνοιας Ψευδά, 

Παναγιώτης Παναγιώτου, αμέ-

σως μετά το τέλος του σημερι-

νού νικηφόρου αγώνα απέναντι 

στην Αμαθούντα Αγίου Τύχωνα 

(2-1).  

Οι συμπαίχτες του Πανα-

γιώτη ήταν στο πλευρό του και 

ενίσχυσαν την προσπάθειά του 

προκειμένου να πει το πολυπό-

θητο «ναι» η Ξένια.  

Και τα κατάφεραν.   

Μόνο στην Κύπρο μπορούν

Η Κάρντιφ μέσω των δικηγό-

ρων της, έστειλε επιστολές σε 

όλες τις ομάδες της 

Πρέμιερ Λιγκ ζητώ-

ντας βοήθεια με 

σκοπό να αποφύγει 

να πληρώσει τα 20 

εκατομμύρια της με-

ταγραφής του Σάλα 

στη Ναντ!   

Μόλις μερικές 

ώρες μετά την κη-

δεία του Εμιλιάνο 

Σάλα, στην οποία παρευρέθηκε 

ο Νιλ Γουόρνοκ, η μάχη της 

Κάρντιφ για να γλιτώσει τα 

λεφτά της μεταγραφής καλά 

κρατεί. 

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 

ουαλική ομάδα έστειλε την 

προηγούμενη εβδομάδα επι-

στολές σε όλες της ομάδες της 

Πρέμιερ Λιγκ έτσι ώστε να συλ-

λέξει πληροφορίες για την υπό-

θεση της μεταγραφής του 

Αργεντινού. 

Σκοπός της είναι είτε να πλη-

ρώσει ένα μέρος από τα 20 

εκατομμύρια ευρώ ή να μην 

πληρώσει τίποτα. 

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό 

είναι επειδή η Κάρ-

ντιφ έχει πληροφο-

ρηθεί πως ο 

μάνατζερ του Σάλα, 

Γουίλι ΜαΚκέι, είπε 

μέσω e-mail στον 

Αργεντινό επιθετικό 

να μιλήσει στα μίντια 

λέγοντας πως έχει 

προσφορές και από 

άλλες ομάδες με 

σκοπό η Κάρντιφ να αυξήσει 

την προσφορά της με το σκε-

πτικό πως υπάρχουν κι άλλοι 

διεκδικητές. 

Έτσι, οι «bluebirds» προ-

σπαθούν να διαπιστώσουν αν 

όντως είχε υπάρξει ενδιαφέρον 

από άλλους συλλόγους. 

Το e-mail του ΜαΚκέι στον 

Σάλα ανέφερε τις Έβερτον και 

Γουέστ Χαμ ως πιο αποφασι-

στικές για να κάνουν κρούση 

για τον παίκτη, αλλά και τις Κρί-

σταλ Πάλας, Φούλαμ, Μπέρλει 

και Γούλβς ως ενδιαφερόμενες 

ομάδες. 

Η Κάρντιφ ζητά βοήθεια
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

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

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

βαρβάρισαν τα Ρωμαίικα αφού τον τόπο πήραν οι Λαζανιάδες»; 

Ομιλήτρια η καθηγήτρια Αγγέλα Κονναρή, στην Κυπριακή Αδελφό-

τητα, Βritannia Road, London N12 9RU στις 7.30μμ. 

23 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Manor Hill στο 

Royal National Hotel. Καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του 

σχολείου όπως συμμετάσχουν. 

• O Σύνδεσμος Λεονάρισσο/Βασίλι διοργανώνει την ετήσια χοροε-

σπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 

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

και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07943 198 198 Κώστα Γεωργίου. 

24 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Η χρονιαία Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφό-

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

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

τροπή. Καλούνται όλα τα μέλη να παραστούν. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

3 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία οργανώνει δείπνο προς τιμή 

του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

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

κρατήσεις τηλεφωνείστε: 020 8445 9999 / 07956 849 094. 

6 Μαρτίου (Τετάρτη) 

• Η τακτική Συνεδρίαση του Κυπριακού Συνδέσμου Cypriot Elders 

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

10.30πμ. Θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που καθιστούν την 

παρουσία όλων των μελών απαραίτητη. 

9 Μαρτίου (Σάββατο) 

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

ντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Για πληροφο-

ρίες τηλ. Μιχάλη Κασιή 020 8368 7302 και Γιώργο Κουτούκη 07949 

211 155. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του κόμματος Μ. Σιζόπουλος. 

17 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ) 

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

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

θέσεις 020 8889 1872. 

21 Μαρτίου (Πέμπτη) 

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

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

στήμονας Χριστίνα Ιωάννου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia 

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

30 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Οργανώνεται χορός στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

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

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

cycc6363@gmail.com 

• 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. 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

• Care too little and you lose them. Care too much and you will 

get hurt! 

• Δείξε λίγο ενδιαφέρον και θα τους χάσεις. Δείξε πολύ και θα 

πληγωθείς! 

Ερμηνεία: 
Αν δεν ασχοληθούμε με το πρόβλημα, θα χειροτερεύσει. 

Αν το πάρουμε σοβαρά θα απογοητευτούμε! «Μπρος κρεμμός 

και πίσω ρέμμα!»

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Αφιερωμένο σε μια λεβέντισσα καρδιά 

μπαρουτοκαπνισμένη. 

Παιδούλα επερπάτησε, μνήμες, αχνάρια άφησε, 

στα αγιασμένα μέρη. 

Άγρια ζουμπούλια του βουνού, Φεβράρη που ανθίζουν 

τα μύρα εσκορπίσανε για σένανε μιλήσανε 

και μου’παν σε γνωρίζουν. 

Και μου’δωσαν παραγγελιά μήπως και λησμονήσω. 

Τα άνθη τους, την ευωδιά σε μια υπέροχη καρδιά 

να φέρω να χαρίσω. 

Πάνω στον Πενταδάχτυλο η σκέψη ριζωμένη 

εκεί για σένα έμαθα γλυκιά αγαπημένη. 

Εις τα λημέρια τα ψηλά, όπου φωλιάζουν τα πουλιά 

είν’ η χαρά κι ο πόνος. 

Εκεί μας εγκατέλειψε παντοτινά ο χρόνος. 

Μνήμες, λουλούδια και ευχές μπροστά μου ξανανθίζουν. 

Και δένονται όλα μαζί πατρίδα μου θυμίζουν. 

Στα μονοπάτια έψαχνα κάπου να σ’ ανταμώσω. 

Μ’ ένα τρόπο μοναδικό, χρόνια πολλά για να σου πω, 

ευχές για να σου δώσω. 

Απάνω στα ψηλά βουνά, εκείνα τα λεύτερα πουλιά 

για σένα κελαηδούνε. 

Το μήνυμα τους στέλλουνε, χρόνια πολλά να πούνε. 

Απ’ την Κερύνεια έπιασα τα αχνάρια τα δικά σου 

και στη γιορτή σου μ’ έφεραν, εις τα γενέθλιά σου. 

Στο δρόμο μου σε μια πλαγιά, μια ανθισμένη μυγδαλιά 

νυφούλα μ’ άσπρα βέλα. 

Μου ’πε να φέρω τις ευχές, στη Θεοδώρου Λέλλα. 

Ζουμπούλια, κι άσπρα γιασεμιά μηνύματα τόσα πολλά 

εγώ θα τα κεντήσω. 

Μέσα από την ποίηση μ’ αγάπη και εκτίμηση 

στη Λέλλα να χαρίσω. 

Με λίγα τριαντάφυλλα στόλισα τη γραφή μου. 

Για να σου πω ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μέσα απ’ την ψυχή μου. 

Με απέραντη αγάπη 

Ξεριζωμένη Λεμονιά. 
Λονδίνο 2019

Μνήμες, λουλούδια και ευχές
Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)
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Καταιγίδα (1965)  

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 Κοινωνικό 

δράμα με τους Γ. Βόγλη, Ντ. 

Γιαννακοπούλου κ.ά. Η Μαρίνα 

φεύγει από τη συναυλία του 

διάσημου πιανίστα Μικελή και 

περιπλανιέται στους δρόμους. 

Υπήρξε ερωτευμένη με τον 

άντρα που έβλεπε πριν λίγο 

στη σκηνή. Όταν όμως έμαθε ότι έχει οικογένεια, 

αποφάσισε να φύγει από τη ζωή του...  

Ο Άνθρωπος που Έσπαγε Πλάκα  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Λ. Κωνσταντάρα και Ξ. Καλογεροπούλου. 

Ο Λάζαρος είναι πλούσιος, γλεντζές και πλακατζής. 

Δεν γνωρίζει τι πάει να πει δουλειά, καθώς η περι-

ουσία που του άφησε ο πατέρας του είναι μεγάλη. 

Μια μέρα, ο λογιστής του τον πληροφορεί ότι έχει 

σπαταλήσει όλη την περιουσία...  

Ησαΐα μη Xορεύεις (1969)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:10 Κωμωδία 

με τους Λ. Κωνσταντάρα, Τζ. Ρουσσέα κ.ά. Ένα 

γεροντοπαλίκαρο, εκ πεποιθήσεως εργένης, διευ-

θύνει με μεγάλη επιτυχία ένα γραφείο συνοικεσίων. 

Μία δημοσιογράφος που διατηρεί στήλη σε περιο-

δικό με συμβουλές προς ερωτευμένους, προσλαμ-

βάνεται στο γραφείο του παριστάνοντας πως είναι 

κι αυτή πολέμια του γάμου.  

Ένας Κοντός θα μας Σώσει (1981)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία 

με τους Ν. Ρίζο, Έ., Ντίνο Ιλιόπουλο κ.ά. Ο Φώντας 

θα χάσει τη δουλειά του οδηγού νταλίκας και θα ζη-

τήσει εργασία στην εταιρία τηλεοπτικών προγραμ-

μάτων «Κολόμπα». Εκεί θα τον ανακαλύψει σκη-

νοθέτης της εταιρίας ο οποίος ψάχνει απεγνωσμένα 

κάποιον κοντό...  

Ο Παραμυθάς (1969)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:20 Κωμωδία 

με τους Δ. Παπαμιχαήλ, Ξ. Καλογεροπούλου κ.ά. 

Ο Δημήτρης είναι αθεράπευτος παραμυθάς. Δου-

λεύει συνοδός εδάφους στην Ολυμπιακή, αλλά το 

μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει πιλότος όπως και ο 

συνονόματος ξάδελφος του. Ως παραμυθάς, καρ-

πώνεται τη φήμη και τα κατορθώματα του εξαδέλ-

φου του και κάποια στιγμή βρίσκει τον μπελά του.  
Καρδίτσα Αγάπη μου (2009)  

KYΡIAKH 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:25 Κωμωδία 

φαντασίας με τους Κ. Αποστολάκη, Κ. Παπουτσάκη 

κ.ά. Ένας κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας που 

ζει και εργάζεται στη 

Ν. Υόρκη καταφέρ-

νει να δημιουργήσει 

τον πρώτο κλωνο-

ποιημένο άνθρωπο, 

στις αρχές της δε-

καετίας του ’70. Ο Έλληνας Γρηγόρης Κανιά από 

την Καρδίτσα είναι κλώνος του επίσης Ελληνοαμε-

ρικάνου Μάικ Κανιά. Ο Γρηγόρης, ο οποίος ζει στην 

Καρδίτσα, αγνοεί την ύπαρξη του Μάικ, ενώ ο Μάικ 

που ζεί στην Ν. Υόρκη, μαζεύει το μαύρο χρήμα 

της Μαφίας από το παράνομο εμπόριο. Κάποια 

στιγμή, ενώ έχει στην κατοχή του 30 εκατομμύρια 

δολάρια, πέφτει θύμα ληστείας και για να γλυτώσει 

από την Μαφία που τον κυνηγά, φεύγει για την 

Καρδίτσα...  
Το Σοφεράκι (1952)  

KYΡIAKH 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:55 Ηθογραφία 

Εποχής με τους Μ. Φωτόπουλο, Σμ. Γιούλη κ.ά. 

Ένας αλητάκος ταξιτζής που πίνει και ξενυχτάει με 

γκόμενες, ερωτεύεται μια καλή κοπέλα. Η μητέρα 

της κοπέλας όμως θα αντιδράσει στη σχέση αυτή.  

Ο Τελευταίος Ανδρας (1981)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Κ. Βουτσά, Ν. Δαδινόπουλο κ.ά. Η μεγάλη 

μέρα του Κοσμά και της Λούλας 

έφτασε και επιτέλους ανεβαί-

νουν τα σκαλιά της εκκλησίας. 

Μετά το γάμο ο Κοσμάς μετα-

τρέπεται σε Ανατολίτη αφέντη, 

που περιμένει τα πάντα από τη 

γυναίκα του, η οποία ως καλή και υπάκουη σύζυγος, 

δεν του φέρνει ποτέ αντίρρηση. Η κατάσταση όμως 

θα αλλάξει ριζικά...   

Τα Χρόνια της Οργής (1973)  

ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40  Κοινωνικό 

δράμα με τους Γ. Τζώρτζη, Τ. Καζιάνη κ.ά. Ένας 

ασθενής που πάσχει από αμνησία και κρίσεις υστε-

ρίας, νοσηλεύεται σε κλινική. Ο γιατρός, όμως, που 

ενδιαφέρεται να αναλάβει την υπόθεσή του, μόλις 

τον αντικρίζει φεύγει τρέχοντας. Κάποιο μυστικό 

κρατάει, που σχετίζεται με κοινό παρελθόν τους.

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

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 1ον) 

Λύκειο Ελληνίδων Δράμας, 
2ον) Λύκειο Ελληνίδων Δράμας 

22:15 Ελληνική Ταινία: Καταιγίδα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με την  

Δήμητρα Νικητάκη. 
21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρωπος 

που Έσπαγε Πλάκα 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ησαΐα μη 

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

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

20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Atopos Paper Dress Collection 
Exhibition στο Hellenic Centre. 

20:45 Ελληνική Ταινία: Ένας Κοντός 
θα μας Σώσει 

22:20 Ελληνική Ταινία: Ο Παραμυθάς  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
11:00 LIVE COMMUNITY FOOT-

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

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

Χοροεσπερίδα της κοινότητας 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ει-
ρήνης στο Penridge Suite. 

20:10 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή 

21:25 Ελληνική Ταινία: Καρδίτσα 
Αγάπη μου 

22:55 Ελληνική Ταινία: Το Σοφεράκι  

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:05 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος 

Γαλιάσσος παρουσιάζει, νέους 

Έλληνες και Ελληνίδες επαγγελ-

ματίες που διαπρέπουν στην 

Μεγάλη Βρετανία. 

21:00 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα Νικο-

λαΐδη και Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Τελευταίος 

Άνδρας 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-

λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρω-

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 

20:40 Ελληνική Ταινία: Τα Χρόνια της 

Οργής 

22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο πο-

δοσφαιρικός αγώνας που μετα-

δόθηκε ζωντανά την περασμένη 

Κυριακή, σε μαγνητοσκόπηση.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 Ποιητική Ανθολογία με την 

Σούλλα Ορφανίδου 

20:40 Ελληνική Ταινία: Ο Εκβιασμός  

(Γυναίκες Πολυτελείας) 

22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ετήσια χοροεσπερίδα του 

ΔΗΚΟ Αγγλίας στο Penridge 

Suite.

ΠΕΜΠΤΗ 21/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Σκετς «Μιάς ημέρας έρωτας» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2  
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Σκετς «Μιάς ημέρας έρωτας» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 26/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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T
he president has sent a 

bill passed earlier this 

month that allows any-

one with a Republic identity 

card living on the island to 

vote in the upcoming Euro-

pean Parliament elections 

without having to register on 

the electoral roll back to       

parliament. 

In his accompanying letter, 

President Nicos Anastasiades 

said the change would cause 

many practical problems           

because of the disorder in the 

civil registry that could not be 

overcome by May 23, plus it 

would cost the state over 

€200,000 to implement. 

According to the constitution, 

parliament cannot pass any      

bill that increases the state 

budget. 

If the bill were to be imple-

mented, the president said,          

it would mean the automatic      

addition of some 102,000 people 

born between 1911 and 2001, 

or between 18 and 108-years-

old. 

Included in the figure were 

17,000 Turkish Cypriots. 

Around 11,500 do not have 

their parish of address registered 

and it would be difficult to        

assign them to polling stations. 

It was also unknown whether 

the addresses of the remaining 

90,500 were correct, the letter 

said.  

In addition, to serve the new 

voters, the government would 

need to set up another 100      

polling stations. 

The president also argued 

that the whereabouts of 17,000 

Turkish Cypriots could not be 

confirmed beyond assuming 

that most were either living in 

the north or abroad, or have 

died. 

About 40 per cent of the total 

belong to the 18-30 age group, 

with 10 per cent of those being 

people who do not register to 

vote. Around 17 per cent are 

Turkish Cypriots with addresses 

in the Republic and the rest 

were people apparently living 

overseas who got an ID by      

giving the address of a local   

relative or who have since died 

but their death hasn’t been   

registered. 

“Taking into consideration the 

tight timeframe until April 2, 

2019, when the electoral roll 

will close, the interior ministry 

and the election service have 

strong reservations about the 

automatic registration of such a 

large number of voters of whom, 

it is certain, a substantial part is 

not alive,” the president wrote. 

“This fact creates serious 

practical problems.” 

The president said automatic 

registration could start before a 

later election, after the interior 

ministry made all necessary       

arrangements to register people 

who have turned 18, having 

their correct address at its        

disposal. 

“The address affects the 

number of MPs by electoral  

district or councilors by muni-   

cipality or community. It is           

believed that it can be done at 

a later election since time will 

be given to interior ministry 

services to carry out all neces-

sary actions towards this.” 

Head of the election service 

Demetris Demetriou said that 

an automatic inclusion in the 

electoral roll would be impos-

sible for the upcoming Euro-

pean elections since the time 

left until May is too little. 

“We will be waiting to see 

what will finally happen with the 

legislation the Parliament has 

initiated and its referral. From 

then onward, the process of 

registering new voters in the 

electoral roll and submitting 

statements for voting in polls 

abroad continues,” Demetriou 

said, adding that both processes 

have had limited results so       

far. 

New voters are slightly above 

1,000, while 200 voters have 

declared that they wish to vote 

in the elections abroad. 

The interior ministry has 

budgeted €3.5 million to         

cover the cost of the upcoming       

European elections of May 26.

P
resident Nicos Anastasiades has written to the European 

Commission president over the delays in registering  

halloumi cheese as a Protected Designation of Origin 

(PDO) more than three years after the application was submitted. 

Deputy government spokesperson Klelia Vasiliou confirmed the 

correspondence. “There is communication because the file concern-

ing the PDO, the halloumi file, must progress and the government 

is undertaking all necessary actions,” she said. 

The European Commission published Cyprus’ official application 

to designate halloumi as a PDO at the end of July, 2015 but there 

has been little progress since. 

“Halloumi is considered traditional to Cyprus … it has played a 

very important role in the life and diet of the island’s inhabitants, 

both Greek Cypriots and Turkish Cypriots, since ancient times and 

knowledge of the production process has been handed down from 

one generation to the next,” the application published in the official 

journal of the European Union said. 

It added: “the proportion of sheep or goat’s milk or the mixture 

thereof must always be greater than the proportion of cow’s milk.” 

Called halloumi / hellim, the two names can be used together or 

separately and will fall under the administrative boundaries of the 

Nicosia, Limassol, Larnaca, Famagusta, Paphos, and Kyrenia        

districts. 

On Tuesday, Agriculture Minister Costas Kadis blamed the lack 

of progress on political reasons, adding that the application had 

been linked with the Green Line Regulation and the Cyprus          

problem. A Commission spokesman said yesterday the case was 

at the stage of examining objections but he could not say whether 

procedures would be expedited. 

The island’s bid received a boost in 2015 following the visit of 

Commission President Jean Claude Juncker to Cyprus during which 

the two divided communities came to an understanding over the 

issue. Until that time, Turkish Cypriot producers were concerned 

about inspections falling under the sole responsibility of the Republic 

of Cyprus leading to months of negotiations. It was also announced 

that the Green Line regulation would be amended to allow Turkish 

Cypriot producers to trade hellim through Cyprus’ legal ports. 

The halloumi woes however, do not end there. Last year, Cyprus 

shot itself on the back foot after losing the trademark in the UK due 

to the government’s failure to mount a challenge and dispatch the 

necessary paperwork within the set deadline after British-based 

company, John & Pascalis Ltd, filed three separate applications on 

December 22, 2017 to invalidate or revoke the trademark. 

In its decision, the UK court stated that “evidence simply demon-

strates that the ministry was the author of its own misfortune.” 

The ministry launched a probe into the debacle but its findings 

were deemed inadequate by the attorney-general who sent them 

back. A new investigating officer was appointed by the ministry to 

look into the additional issues raised by the AG.
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President rejects bill giving vote 
to those not on electoral roll

Anastasiades wants 
Brussels to expedite 
halloumi PDO



A
nother British member of 

parliament has quit the      

opposition Labour Party,      

in the wake of seven lawmakers  

splitting to form the Independent 

Group in Parliament earlier this 

week. 

Those lawmakers cited             

disagreements over Brexit with 

Labour’s left-wing leader Jeremy 

Corbyn, and concerns over            

alleged anti-semitism within the 

party as their reasons for leaving 

the party. 

Late on Tuesday, Joan Ryan, 

MP for the London constituency 

of Enfield North and chair of the 

Labour Friends of Israel, tweeted 

that she was leaving the party       

because it had in her view            

“become infected with the scourge 

of anti-Jewish racism.” 

In a strongly worded resigna-

tion letter, she blamed Corbyn for 

the current situation and said she 

could not “in good conscience 

support or represent a party which 

adopts such an attitude.” 

Late last year, Ryan’s consti-

tuency passed a motion of no 

confidence in her 94-92. Accord-

ing to the Times, the motion 

pointed to her constant criticisms 

of Corbyn, saying Ryan had 

“fueled and indeed inflamed trial 

by media of the Labour leader.” 

Ryan, the motion said, behaved 

like “an independent MP in all but 

name.” 

Speaking to the BBC on       

Tuesday after Ryan’s resignation 

from the party, Labour MP Chris 

Williamson said that he had never 

known Labour to be “more united” 

than it was now, adding it was  

“regrettable that a minority of 

MPs” were out of step with the 

popular mood in the country. 

Though many within the party 

have publicly moved to criticize 

Ryan’s decision, her departure 

will likely fuel concerns that further 

resignations could follow in the 

weeks ahead. 

In a statement after the initial 

resignations on Monday, Corbyn 

said he was “disappointed that 

these MPs have felt unable to 

continue to work together for        

the Labour policies that inspired        

millions at the last election and 

saw us increase our vote by the 

largest share since 1945.” 

“Labour won people over on a 

programme for the many not the 

few - redistributing wealth and 

power, taking vital resources into 

public ownership, investing in 

every region and nation, and   

tackling climate change,” Corbyn 

added. 

In the most recent election, 

Ryan saw her vote share                

increase substantially, along with 

a  countrywide swing towards      

Labour, though in her own         

election material Ryan urged 

voters not to associate her with 

the Labour leader. 

While the Independent Group - 

as the collection of largely centrist 

ex-Labour MPs is currently called 

- has so far damaged the opposi-

tion party, attention has now 

turned to the ruling Conserva-

tives. 

Three pro-EU Conservative 

MPs announced their resigna-

tions from the party on Tuesday 

to join the newly-formed group 

over disagreements with Prime 

Minister Theresa May regarding 

Brexit. 

Heidi Allen, Sarah Wollaston, 

and Anna Soubry have quit the 

Tory Party and will now sit with 

the other rebel Labour MPs on 

the opposition benches. 

In a joint letter to the prime      

minister, the three MPs wrote: 

“We no longer feel we can remain 

in the party of a government 

whose policies and priorities are 

so firmly in the grip of the ERG 

and DUP.” 

The pro-remain MPs accused 

May of not standing up to the        

hardline Brexiteers within her party, 

saying “Brexit has re-defined the 

Conservative party – undoing all 

the efforts to modernise it.” 

Launching the new breakaway 

group, its ringleader, Chuka 

Umunna, promised to dump        

“this country’s old fashioned        

politics,” and claimed the UK 

needed a political party “fit for       

the here and now” and that this 

was the “first step in leaving the 

tribal politics behind.” 
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Eighth Labour MP resigns from party Chanel boss Karl  

Lagerfeld dies aged 85

F
ashion icon and Chanel cre-

ative director Karl Lagerfeld 

has died at the age of 85. 

The German designer passed 

away on Tuesday morning at the 

American Hospital just outside 

Paris after being admitted the day 

before. According to reports, he 

had battled pancreatic cancer. 

His death comes just under a 

month after he failed to greet the 

audience on the runway at the 

end of Chanel’s haute couture 

show in Paris because he was 

“tired”. Known for his indefatiga-

ble energy, it was the first time 

since he took over as the fashion 

house’s creative director in 1983 

that he had not spoken to fans 

after a show. 

The eccentric designer was 

recognised around the world for 

his distinctive white ponytail, dark 

sunglasses, black leather gloves 

and high starched collars. 

He was also creative director 

for Italian fashion house Fendi, 

owned by LVMH, from 1977, as 

well as his eponymous label. 

A statement from Pier Paolo 

Righi, CEO of the KARL LAGER-

FELD brand, said the world “has 

lost an icon”, calling the designer a 

“creative genius” who was “influen-

tial, curious, powerful and passion-

ate”. 

“He leaves behind an extraor-

dinary legacy as one of the great-

est designers of our time,” he 

said, as he promised to continue 

to share Lagerfeld’s vision and 

ethos through the brand. 

The renowned designer started 

off in 1955 as Pierre Balmain’s  

assistant, before moving to French 

couture house Jean Patou. He 

then designed for Italy-based       

Tiziani.  

Lagerfeld worked for French 

fashion house Chloe for 20 years, 

and collaborated with a variety of 

labels, including Diesel, Hogan 

and H&M, as well as designing 

costumes for theatrical produc-

tions and singers for their tours. 

He was also an acclaimed pho-

tographer, having taken pictures 

for a number of high fashion mag-

azines and his own campaigns. 

His Chanel shows were known 

for being dramatic; In Spring of 

2017, he transformed Paris into 

Ancient Greece and took fashion-

istas from around the globe on a 

journey to Athens, which was also 

a nod to founder Coco Chanel, 

who was fascinated by Ancient 

Greece. 

A Mediterranean sunset deco-

rated the walls of Paris’ Grand 

Palais, Grecian columns rose 

from its sandy flooring and Lager-

feld’s “La Modernité de l’Antiquité” 

Spring Summer collection 18 was 

reminiscent of Ancient Greek 

goddesses, with models parading 

in one-shouldered gowns, Grecian 

motifs, golden details, wreaths and 

gladiator-like sandals, which were 

the biggest hit of the evening. 

“I see Greece as the origin of 

beauty and civilization, where 

there was wonderful freedom  

that has since disappeared,” he 

explained, speaking of how the 

country inspired him. 

“There have never been more 

beautiful women than the Ancient 

Greek goddesses,” Lagerfeld 

said of his collection.

BBC highlights risks of 
studying in ‘universities’ of 
occupied Cyprus
A

 BBC News report from      

occupied Nicosia high-

lights the risks that foreign 

students undertake when choos-

ing to study at the pseudo-state’s 

‘universities’. 

Focusing on the story of a       

Nigerian woman in her twenties, 

the BBC reveals how many 

mainly African and Asian students 

“fall prey to loan sharks” in order 

to meet tuition fees and make 

ends meet. 

The said student fell for a false 

prospect of getting a degree for 

just €1,300 for each year of 

studies and a job that would even 

allow her to send money back to 

her family in Nigeria. Not able to 

get a proper and sufficiently paid 

job, the Nigerian student can’t 

even afford a ticket back home, 

according to the report. 

A Zimbabwean pastor tells       

the BBC that “when payback       

time comes, things ‘can get 

ugly… and police say they cannot 

intervene’.” 

He says that female students 

have told him they have been 

forced to repay debts “with sexual 

favours.” He also claims that         

he once saved a woman from 

captivity, during which she was 

forced into prostitution. 

The report states that there      

are some 120,000 students in the 

occupied north; Before 2011 there 

were only six ‘universities’ there, 

but by the end of 2019, they are 

expected to be five times as 

many. 

It is also noted that a degree 

from these academic institutions 

may lack any international           

recognition.



Second World War Veterans 

 

Were you in the British Forces during the 2nd World War?           

If your father has sadly passed away, was he in the British 

Forces? For historic and research purposes, we would be             

delighted to make contact with you.         

Please contact Susie Constantinides MBE, Chair,      

Cypriot Community Centre on 020 8881 2329 or email:          

susieconstantinides@yahoo.co.uk 
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P
rosopa Events and Alfa 

Idea are excited to present 

the Greek theatre show 

‘Under the stars – Οι κάτω 

απ’τ’αστέρια’ in London,          

Manchester and Amsterdam. 

Late 80s, early 90s. Small 

Greek town on an Aegean island. 

Menia and Nickolis go to the 

same school, spend their summer 

holidays together, dream together, 

fall in love ‘forever’. Years go by 

but between them, there is a wild 

fire burning. 

What will happen when they 

meet again?   

‘Under the stars - Οι κάτω απ' 

τ’αστέρια' is the bittersweet story, 

which takes place on a Greek       

island, between two young 

people who leave their timeless 

mark on each other; The final 

showdown of two lovers trapped 

by their choices; A meeting full of 

emotion, humour, conflict and 

nostalgia.  

Following a sold-out run in 

Athens and other Greek cities, 

Tilemahos Tsardaka’s play ‘Under 

the stars - Οι κάτω απ' τ' αστέρια’ 

travels to the Tabernacle Theatre 

in Notting Hill, London on      

Wednesday 6th March, followed 

by performances in Manchester 

and Amsterdam.  

Lila Baklesi and Konstantinos 

Bibis, two of the most talented 

actors of the new generation, 

bring to life the great expectations 

and the harsh reality of a love 

story in a uniquely engaging way. 

Performed in Greek with     

English subtitles. Tickets from 

£17 available online now at 

https://www.prosopaevents.com/

under-the-stars

Greek theatre show 
‘Under The Stars’ to be 
performed in London

The Parthenon Marbles have a 
home waiting for them

I
 was asked to be the Chair of 

the British Committee for the 

Reunification of the Parthenon 

Marbles because of my long-

standing sympathy with the mag-

nificent fury of Melina Mercouri, 

who came whirling into Britain 

many years ago like a mighty 

wind, to stir up the clouds of dead 

leaves that often litter the vener-

able institutions of this land. She 

demanded the return of the        

marbles. She is long gone, but 

the wind still blows, sometimes 

stronger, sometimes just a breeze 

to disturb the quiet. Those winds 

have started up again as the          

arguments about Brexit swirl        

this way and that, and they have 

started up in France as it recog-

nises certain acquisitions in its 

own collections need justifying, 

and the windy debates continue 

in other far countries once colo-

nised by Great Britain in its        

Empire heyday.   

One of the most mightiest of 

those Institutions, The British        

Museum, is the keeper of so 

many of the world’s treasures they 

are almost beyond counting,        

because Empire-builders brought 

back wondrous artefacts from      

across the world when Britain 

ruled the waves. As we know        

the star attractions of the British         

Museum's astonishing collection 

are the Parthenon marbles, those 

breath-taking fractions of a breath-

taking whole. The Ambassador to 

the Ottoman Empire, Lord Elgin, 

brought them to England and for 

two hundred years they have 

awed the millions of visitors who 

shuffle across the floors of the 

mighty Museum. They are seen 

in a severely walled gallery, sitting 

with great respect and decorum 

on harsh concrete plinths, with 

greyish light partly revealing their 

astonishing beauty.  

Last year some of these pieces 

of sculpture were brought down 

to another larger gallery to show 

Rodin’s work alongside them, and 

how inspired he was by them.          

A breath of fresh air rushed round 

the figures and we saw anew  

how wonderful they are, in fact 

unmatchable. Emotionally charged, 

muscled Rodin figures paled          

beside the stillness of their haunt-

ing super-reality. The curators had 

presented the figures as solo 

works of art separated from their 

original function of being parts of 

a larger whole, wrenched from an 

integral part of an ancient belief-

system. 

Melina was an actress, I am an 

actress; that probably means we 

are basically open-minded. Acting 

requires you to be non-judgemen-

tal about a character and thus to 

depict its point of view, often very 

far from your own in real life, as 

truthfully as possible. I am no 

scholar, no academic. My position 

on the BCRPM Committee is one 

of a perfectly ordinary museum 

visitor and as such I can see so 

clearly that the marbles are in the 

wrong room. They need the sweet 

Attic sunlight shining on them and 

a blue sky beyond; they ask to be 

re-connected to their other half       

in the New Acropolis Museum 

where a space for them awaits. 

They need to be seen in sight of 

the Parthenon itself, which still 

astonishingly stands, in full view 

of that space, so that I, the visitor 

could turn my head and exclaim 

“Now I see - that’s where they 

came from!” No more gloomy 

light, no more orphaned statuary. 

They need to be re-joined to their 

other pedimental half which sits 

in this fine museum so that I, the 

visitor, can understand the whole 

silent conversation between 

them.  

I simply do not trust the jargon 

of art historians or artistic directors 

however eminent who enlarge 

rather pompously on ‘creative 

acts’ - meaning the marble figures 

take on another equally important 

resonance by having been              

violently parted from their siblings. 

Chopped off in fact; the wounds 

are visible. I have no reason to 

disrespect the director of the        

British Museum but if I were       

playing him I would have to           

understand his motivation in 

speaking such transparently        

suspect words. It’s clear that it 

would be more than his job is 

worth if he allowed his natural         

intelligence to win over his             

enforced hypocrisy; he is required 

to speak diplomatically. So it is 

not he who is at fault; it is the 

Trustees of the British Museum 

who must surely be rather smug 

closet colonialists that they still 

don't choose to entertain what is 

only right and just. After more than 

two centuries, it is high time those 

marbles were returned to their 

rightful place.    

I end by quoting from an         

eminent member of BCRPM, 

Alexi Kaye Campbell, who wrote 

most eloquently in The Guardian 

recently: “Asking for something 

back of huge significance which 

has been taken from you when 

you were under foreign occupa-

tion is a demand for simple            

justice”. Europe has felt the dread 

hand of occupation far too often, 

and it behoves Britain and its       

premier institutions to start to         

accommodate the other point of 

view.   

Greece’s ask is wholly justified. 

It must keep blowing zephyrous 

winds towards England.  

 

By Dame Janet Suzman

W
ith great sorrow and a deep sense 

of loss we learnt of the passing away 

on the evening of Sunday 17th       

February, of the well known artist, journalist 

and past publisher Renos Lavithis. 

Renos was a popular and loved individual 

in the London Cypriot Community but also 

more widely in the wider socio-cultural context 

of Britain. He was 74-years old. 

He suffered a severe stroke exactly three 

years ago, in 2016, which left him partly        

paralysed and at first unable to speak. He was 

hospitalised and received intensive treatment 

in different hospitals and later in nursing 

homes, where he was looked after until his 

untimely death. 

He was married to Anna Lavithis and had 

one daughter, Nikki Lavithis, who is a teacher. 

Renos Lavithis was born in Paphos, Cyprus 

and came to England to study in the early 

‘60s. 

After following a course in accounting, he 

decided to change, opting for an arts career 

instead. 

He worked for the Daily Mail for approxima-

tely 30 years as a graphics artist, while also 

painting in oils and other media. 

He was a very versatile and prolific painter 

and he organised and helped to organise 

many solo, group and community exhibitions, 

especially at the Britannia Centre in Finchley. 

He also took part in Londonwide and Britain-

wide art competition and won awards and      

distinctions. 

One of the most important the exhibitions 

he co-organised was 'Art in the Cypriot         

Community' in the UK, in which eight promi-

nent British Cypriot artists were presented, in 

the Greek Cypriot Brotherhood Centre in   

2014. 

His own last and very successful retrospec-

tive exhibition took place in the exhibition 

space at the crypt of St. Martin-in-the Fields 

in 2016, attracting some celebrities and many 

representatives from the Cypriot and British 

cultural and social sectors. 

Renos also exhibited his series of drawings 

and paintings titled ‘My London’, also exhibited 

at St. Martin-in-the Fields, which were also   

included in a book with the same title published 

at the same time. 

We send our sincere condolences and   

sympathy to Renos’ daughter Nikki Lavithis 

and all his family and close friends. 

May he rest in peace.

Renos Lavithis sadly passes away
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EUREKA! 

C
omic book tales of masked do-gooders 

now dominate cinemas, but these stories 

are not new – in fact, they have their 

origins in antiquity, writes Natalie Haynes. 

Many of our comic book superheroes have their 

origins in the ancient myths of Greece, Rome, and 

other old empires.  

Over the past few years, even the most ardent 

comic book reader might have wondered if there 

were too many superhero movies playing in the 

local multiplex. Iron Man, Avengers, Fantastic Four, 

Hulk and Superman. Studios keep making these 

films because they know audiences will flock to see 

them, even if the heroes include a raccoon and a 

tree. So the question this poses is: why are we so 

drawn to superhero stories? And since when? 

The answer to the second question is briefer than 

the first. Superheroes have existed for as long as 

stories, before writing and across every culture from 

which we can find evidence. Fionn mac Cumhaill 

built the Giant’s Causeway in Northern Ireland, and 

Gilgamesh defeated Humbaba in Mesopotamia. 

Rama was exiled from Ayodhya in India, while      

Beowulf slew Grendel and Grendel’s mother in 

Scandinavia. And that’s before you think about the 

ancient Greeks, who boasted a plethora of heroes 

to match any collection from Marvel or DC. 

And heroes in the Iliad, Odyssey and Aeneid – the 

epic poems of the Trojan War and its aftermath – 

often have an intimate connection to the gods that 

shapes their heroic stories. Achilles is the son of 

Thetis (a sea-nymph for whom Zeus has an espe-

cially soft spot). Aeneas is the son of Venus, and 

though Odysseus boasts mortal parentage, he is 

the favourite of Athena (and bête-noire of Poseidon). 

Odysseus is described by Homer as ‘Polumetis’, 

which means ‘of many wiles’. But still, some of his 

best schemes are provided by one god or another: 

without the help of Hermes, for instance, he would 

not have the stratagem in place to defeat the witch 

Circe. 

This connection to a higher power which can         

influence the world around them (whether it is Zeus 

or SHIELD) is a crucial aspect of many heroes. And 

perhaps it is this particular characteristic that grants 

the superhero one of their more troubling tenden-

cies: the excessive individualism, which allows them 

to operate outside the rules of society and beyond 

or above the rule of law. It’s a common trope of  

modern superhero films: who is Batman to decide 

what kind of justice Gotham deserves? He’s a 

masked vigilante who sets himself above his fellow 

citizens and acts as judge, jury and sometimes        

executioner on the villains who populate the city. 

This question too is not a modern one. In Book II 

of The Iliad, a man named Thersites makes a brief 

cameo appearance. He is not described, as so many 

characters are, with reference to his father: whoever 

that is, he’s not important enough for a name-check. 

Thersites is also vulgar and misshapen: we are 

surely supposed to conclude that he is far from       

heroic material. More so when he begins to speak, 

and issues a trenchant critique of the character of 

Agamemnon, the king who oversees all the Greeks: 

Theristes accuses him of being greedy and cowardly 

- sentiments, which echo those Achilles, has made 

of Agamemnon earlier in the poem. 

Odysseus then beats Thersites and he weeps at 

the pain and humiliation. But the question is now 

surely lodged in the audience’s mind: why should 

Agamemnon be treated as a great king, worthy of 

all the treasure he has claimed for himself. What 

sets him above us, apart from his monstrous           

self-regard? Especially when all are agreed that 

Achilles is the greater warrior, a braver man. 

The rules about what makes a superhero are 

pretty flexible. Superman is an alien, pre-empted by 

almost two millennia by the Assyrian satirist Lucian 

who wrote in his True Stories of extra-terrestrial   

armies engaged in a war. A radioactive spider bit 

Spider-Man, and Bruce Banner was dosed with 

gamma rays: in other words, they are ordinary 

human beings with an extra power imposed upon 

them. The ancients used a similar narrative device, 

but with semi-divinity as the explanation, rather than 

science: Perseus, for example, is a hero because 

his father is Zeus. Wonder Woman, like Hippolyta 

and Penthesilea before her, is an Amazon, and so 

also semi-divine. 

Bruce Wayne and Tony Stark’s superpowers are 

their limitless credit cards, which also explains why 

Agamemnon - least heroic of all heroes, surely - is 

so concerned about acquiring more booty than 

other Greek hero during the Trojan War: money is 

power. But perhaps my favourite subgroup of super-

heroes includes Hawkeye and Green Arrow, whose 

superpower is ‘being especially good with a bow 

and arrow’. This ties them neatly to the wiliest of all 

ancient heroes, Odysseus. After a 20-year absence 

from his home of Ithaca, he proves his identity to 

those who thought him long dead by stringing a 

complex bow and shooting an arrow through twelve 

axe-heads. 

Every superhero has his origin story, and a sur-

prisingly large number of modern ones owe those 

origins to myths of gods and heroes who existed 

millennia before their cultural descendants. So that 

brings us back to the first question: what is it about 

the superhero narrative that has such a primal         

appeal we’ve been telling stories about men and 

women with superpowers for as long as we’ve told 

stories? For the ancients, heroes and gods acted as 

a kind of bridge between what they could under-

stand and explain, and what they could not. For       

example, ancient Greeks and Romans experienced 

large numbers of earthquakes; they knew the ground 

shook, but they could not possibly have guessed the 

existence of tectonic plates. So they extrapolated: a 

light, wooden table would shake if you stamped your 

foot next to it, on a wooden floor. When buildings 

shook, it made sense then that something very      

powerful was stamping on the ground somewhere. 

Thus, Poseidon acquired his honorific title ‘Earth-

shaker’. The idea of a god lurking beneath the 

ocean smacking his trident into the seabed may 

seem like a fanciful explanation to us. But as a way 

of explaining the information available to the ancients, 

it’s not bad. 

And what happens when a hero turns completely 

away from the path which most of us would consider 

good? Magneto, for example, starts out fighting 

alongside Charles Xavier, before their choices place 

them on opposing sides. His story echoes that of 

Ajax, who fights alongside the other Greek heroes 

during the Trojan War. But after he is tricked out of 

what he sees to be his rightful reward (which is in-

stead given to Odysseus), he turns on his erstwhile 

comrades. Only an enchantment from Athena (pro-

tecting Odysseus as always) clouds his mind, and 

convinces him that he is slaughtering Greek warriors 

when he is actually killing livestock. The humiliation 

is so terrible that he takes his own life when he         

realizes what he has done. 

We are surely drawn to heroes and superheroes 

because they illuminate the human condition - and 

they do so precisely because they operate at a 

slightly inhuman level. Heroes are like us, but more 

so: stronger, cleverer, and faster. They suffer from 

the same human frailties as we do, but because of 

their superior powers, these struggles are played 

out in a more dramatic arena than our own. 

Superheroes impose order on a chaotic world, 

which can often seem to be filled with nefarious 

powers (from natural disasters to super villains) that 

mere mortals cannot identify or hope to fight. We 

clearly prefer a world of lawless superheroes to one 

with no super heroics at all. And we always have. 

 

COMPARISONS 

Hera - Wonder Woman, Cyclops (The Odyssey) 

– Cyclops (X-Men), Hydra – Hydra (Shield), 

Hermes - The Flash, Poseidon – Aquaman/Sub-

mariner, Daedalus – Iron Man, Hades – Batman, 

The Argonauts – The Avengers/Justice League. 

 

“They’re our Greek myths,” says Laurence       

Maslon, the author of Superheroes! Capes, Cowls, 

and the Creation of Comic Book Culture.  

“But the difference is, they’re no longer what the 

Greek myths were to the Greeks – they’re what they 

were to western civilisation centuries later. We know 

them so well now. They have outlived the intent of 

the original. And there are people who grew up with 

them, seven-year-olds who are 57 now. They don’t 

want to throw them away, but they want to interpret 

them through the lens of their own time.” 

 

Natalie Haynes is a recovering comedian who is 

a little bit obsessive about Ancient Greece and 

Rome. 

 

Source:  
www.bbc.com, www.marvel.com and 

www.dccomics.com 

Superheroes from 
the ancient world

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Capernaum 
 

Nadine Labaki’s multi award 

winner and Oscar nominated 

feature for Best Foreign Lan-

guage Film is a must see. A 

change of direction for the       

elegant actor and director       

Nadine Labaki well known for 

such delights as CARAMEL and 

WHERE DO WE GO NOW? 

Her harrowing film tells the story 

of Zain, a 12 year old Lebanese 

boy who decides to sue his  

parents for bringing him to the 

world. It seems to be an extreme 

act from this angelic little boy 

but once his story unfolds in  

the poverty-stricken streets of 

Beirut where Zain struggles to 

make ends meet as well as 

save his younger sister from an 

unwanted marriage everything 

begins to make perfect sense… 

It is a compelling film that       

demands attention from its very 

first scene till the final credits. 

Zain Al Rafea delivers a tremen-

dous performance and carries 

the whole film almost single-

handedly. He is a force of         

nature with a luminous presence 

and he never stops for a         

second to catch his breath until 

he achieves his purpose.  

Labaki’s fluid direction never 

falls into sentimentality and is 

always mesmerising. She also 

makes a fine contribution as the 

sympathetic lawyer represent-

ing the boy in court.  

Like Mira Nair’s SALAAM 

BOMBAY this is an essential 

film and an instant classic! 

  

On The Basis  

Of Sex 
 

This powerful true story         

begins in the late fifties the time 

when the young Ruth Bader 

Ginsburg (Felicity Jones) becomes 

a mother while still studying law 

at Harvard University where 

she is fortunate enough to find 

her soul mate Marty (Armie 

Hammer).Their love and sup-

port for each other throughout 

the years is truly inspirational 

especially when Ruth is em-

ployed as an attorney and is still 

struggling to make her voice 

heard amongst a male domina-

ted society. Her big break comes 

when she decides to represent 

a client in court facing gender 

discrimination… 

Felicity Jones and Armie 

Hammer share a loving screen 

relationship which is crucial to 

this remarkable story. They are 

both impressive but are let down 

by Mimi Leder’s unfocused di-

rection and Daniel Stiepelman’s 

fragmented screenplay. Still, the 

perfect companion piece to the 

recent documentary RBG! 
 

Cold Pursuit 

Hans Peter Moland remakes 

his 2014 Norwegian thriller IN 

ORDER OF DISAPPEARENCE 

for the American market with 

Liam Neeson stepping into 

Stellan Skarsgard’s snow boots 

as Nels Coxman, the decent 

snowplough man awarded   

“Citizen of the Year” by the city. 

But sadly his son unexpectedly 

dies apparently from a drug 

overdose. “But he is not a drug-

gie” he tells the police who 

claim “That’s what every parent 

says”. But Nels is not convinced 

and begins his search in order 

to track down the people res-

ponsible for his son’s death… 

The action effortlessly trans-

fers from snow bound Norway 

to America’s Rocky Mountains 

and Denver to be precise, while 

Hans Peter Moland masterfully 

recreates the magnificent vistas 

from his original film.  

Neeson is excellent as the 

vengeful father determined to 

exterminate those connected to 

his son’s murder. The Serbian 

gang led by the late Bruno Ganz 

is now replaced by a family         

of Red Indians which gives 

screenwriter Frank Baldwin the 

opportunity to scribe down some 

witty lines about hotel reserva-

tions.  

A taut thriller as good as the 

original and very much worth 

seeing! 
 

Old Boys 

Toby MacDonald’s’ first 

narrative feature is a likeable 

take on Cyrano de Bergerac.  

The action takes place in  

Caldermount’s all boys’ board-

ing school and follows the story 

of Amberson (Alex Lawther), an 

outsider who gets continuously 

bullied, unlike the boy he          

admires, the ever so popular 

Winchester (Jonah Hauer- King). 

But when the new French 

teacher Babinot (Denis Mena-

chet) arrives with his free         

spirited daughter Agnes (Pauline 

Etienne) things take an unex-

pected turn as Amberson          

becomes the voice to Winchester 

when he begins to court Agnes… 

The opening scenes look like 

another imitation of Lindsay  

Anderson’s masterpiece IF…. 

but the film soon changes gear 

when the French arrive on the 

scene. There are charming  

performances from the young 

protagonists but also caricature 

contributions from some of the 

older gang. Overall, a mixed bag! 

 

Mektoub My Love 

Abdellatif Kechiche, the direc-

tor of COUSCOUS and BLUE      

IS TBE WARMEST COLOUR 

delivers another compelling film - 

this time envisaged to be the 

first (CANTO UNO) in a trilogy.  

The time is 1994 and Amin 

(Shain Boumedine) returns to 

his hometown in the south of 

France after living in Paris for a 

year. He spends most of his 

time on the beach, in bars and 

clubs with childhood friends as 

well as with new acquaintances…  

The actors are perfectly cast 

and create a strong ensemble 

under Kechiche’s assured direc-

tion. He creates fully fleshed 

characters that are easily iden-

tified with and directs with         

remarkable energy that the 

film’s three hours running time 

flies away extremely quickly.  
 

Piercing 

Nicholas Pesce’s disturbing 

film, based on the novel by  

Ryu Murakami, the writer of 

AUDITION, is definitely not an 

easy watch. 

 Reed (Christopher Abbott) is 

a new father, who tries to get 

away from it all by pretending to 

go on a business trip but with a 

plan to kill a prostitute. He pre-

pares everything to perfection 

in his hotel room until he gets a 

call saying that his “date” is  

running late. He reluctantly 

agrees to a substitute but when 

the striking Jackie (Mia Wasi-

kowska) arrives she proves that 

she is more than a match to his 

evil desires… 

The acting is excellent by 

both protagonists while Peshe’s 

confident, eerie direction           

delivers the goods aplenty. It is 

unpredictable and intriguing till 

the final shocking conclusion!      

Destined for cult status!

T
here was a moment dur-

ing Rose Lewenstein's 

play Cougar (Orange 

Tree Theatre, Richmond) 

when jet-setting Leila, a woman 

en route to fifty, took hold of a 

piece of steak from a bloke 

covered in blood and ate it as 

though at the banquet table       

of a voracious Anglo-Saxon 

feast. The bloke skulked out of 

the hotel room leaving Leila 

alone with her meat. I decided 

there and then to stop trying to 

take the play seriously which 

perversely made me enjoy it 

far more and get to grips with 

the writer's modus operandi  

of agit-prop preaching and  

ad-hoc symbolism. In between 

trying to convince global      

blue-chip companies to be 

more corporately responsible 

Leila is lustfully entangled with 

young lover John, half her age 

with the libido and vigour of a 

tiger to sate any cougar. 

Lewenstein's writing is 

E.L.James meets George 

Monbiot on speed. Also         

very filmic with the episodes         

flicking from one country to 

another though you would 

never know it as the anodyne 

hotel setting remains the 

same. They shag, they talk, 

she gets ready, she prosely-

tises, they move on. It charts 

a familiar tale of unlimited sex, 

passions unrelenting, which 

becomes a car crash of a        

relationship. He has served 

his purpose and she will go  

on to bigger and better things, 

so she thinks. He will go back 

to being a drunken young man 

out on the pull at the weekend 

trying to understand if this life 

is reality or fantasy. Charlotte 

Randle (Leila) and Mike Noble 

(John) work well together      

and although she has a much 

meatier role his performance 

is equally convincing.  

Chelsea Walker's direction 

is sharp and lucid even if        

Lewenstein tends to go rogue 

and rankle, especially towards 

the end when she runs out of 

anything more to say. Never-

theless this eighty-minute play 

(should be one hour) has 

enough substance and drama 

to keep you intrigued and          

titillated. There aren't many 

plays that can do that. A      

mention too for Rossana 

Vize's clever and adaptive  

set, where the couple's messy   

leftovers, including an abun-

dance of food and drink,           

remain on stage as testament 

to their gradual disintegration.  

Meanwhile Susanna      
Rogeriou cannot believe her 
luck... 

If you ride on South West 

Trains there is a large yellow 

sign that reads “B****x to 

Brexit”. I arrived at the Lyric 

Theatre last week for    

Beautiful Noise, a show      

dedicated to the music of Neil 

Diamond and thought I had 

mistakenly gate-crashed a 

Brexit party being held for an 

end of season caravan camp 

staff show such was the      

enthusiasm and willingness      

to join in, expose their visible 

panty lines and generally 

make fools of themselves. An 

event to savour, the entertain-

ment offstage doing its level 

best to divert attention from 

award-winning singer Fisher 

Stevens who is a very likeable 

and talented performer.  

Diamond has written some 

fantastic songs, many get an 

airing here and in a second 

half of high-octane energy and 

involvement the likes of Love 
on the Rocks, Forever in Blue 
Jeans and Red, Red Wine   

are greeted with whoops of 

excitement. Sweet Caroline 

came last and the party 

erupted into an uncontrollable 

singalong.  

Good as Stevens is, he is 

upstaged by backing singer 

Sam who nails it with an 

amazing rendition of Woman 
in Love. Even the great diva 

Streisand would approve.     

A bonkers but enjoyable     

show which stopped off in 

London and is now back on  

its UK. tour. You Don't Bring 
Me Flowers...sang May to 

Juncker. 

Finally Robbo Mike is     
captivated... 

I've been coming to the 

Yvonne Arnaud for several 

years now and last week's 

The Lady Vanishes was as 

good a show as any I have 

seen. A Hitchcock film classic 

(1938) given an A-Star     

production. Fans of Agatha 

Christie's Murder on the 

Orient Express will love this  

as the setting is very similar 

with most of the action taking 

place aboard a passenger 

train heading to Zurich which 

has been delayed by an      

avalanche.  

The various characters  

contemplate their next steps 

and no sooner do they board 

Miss Froy, who has become 

friends with Iris, disappears.      

It quickly becomes a superb 

comedy mystery thriller,    

expertly acted and directed 

(Roy Marsden). And Morgan 

Large's set is wonderful,      

including exceptional detail.  

A gem that will be speeding 

into a station near you soon so 

don't miss it.  

 

Cougar - 020 8940 3633 

Beautiful Noise - on tour 

The Lady Vanishes - on tour

Theatre Reviews 

A purr for sex and 

the environment 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Giving the spotlight to the community

Credit: AnnaMaria Demetriou | Chriso Ioannou  

Photo credit:  

(1) Sidebar - Mixalis Theodosiou at CyWineFest 2014 - Petros 

Pentayiotis 

(2) Katerina Neocleous at CyWineFest 2008 - Petros Pentayiotis 

(3) Anna Vissi with George Michaelides at CyWineFest 2015 – 

Petros Pentayiotis 

(4) Ioanna Protopapa at CyWIneFest 2014 – Stelios .S 

(5) Chapman | Ploutarchos | Kkoke duet at CyWineFest 2017 – 

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 :

E: info@cypriotwinefestival.com

In addition to the wine, food, culture, exhibition and everything 

else that goes on at CyWineFest, our event is proud that it offers 

a massive platform for community acts to take to the stage and 

showcase their talents.  

 

Over the years, we’ve managed to produce some exclusive 

performances. In 2017, in our inaugural year at Lee Valley 

Leisure Centre we had an unforgettable duet between Elizabeth 

Chapman who performed Oso Tha Leipies with To Kalitero Paidi, 

Yiannis Ploutarchos featuring K-Koke, yet another UK Cypriot 

star. This version was produced just 48 hours before the event, 

and had its radio debut through LGR, and due to popular 

demand, it was amazing to hear it get so much air time. Yiannis 

Ploutarchos whole show was incredible, but this collaboration for 

us became the anthem of CyWineFest 2017, and the live 

performance was amazing. It brings back great memories every 

time we hear it! Kyriacos Georgiou first sang at CyWineFest 

2015. He is now a rising star in Greece and Bulgaria, and his CV 

is rapidly growing, having performed with some of the best Greek 

acts at both Athens and Thessaloniki’s bouzoukia, and we had 

the pleasure of his homecoming last year as he wowed the 

crowds as Konstantinos Argiros’ main support act. There are too 

many singers to name individually, but some of our talented 

community singers have been performing at CyWineFest on and 

off since their teenage years and it’s been amazing for us to have 

seen them develop as individuals and as artists and we wish 

them continued success.  

 

CyWineFest aims to entertain throughout the day, and we try to 

have as many live music acts and dance performances on stage 

as we can fit in, after all, what is a festival without music and 

dance?!  

 

We have had Bouzouki Fever who are a talented group of young 

musicians who are keeping our Cypriot traditions alive by 

learning and showcasing the beauty of the bouzouki and have 

always been a hit when they’ve performed. We have Greek 

schools and dance groups performing their interpretation of 

Cypriot dances and manage to always put a spin on their 

choreography, and we’ve even had a street dance crew perform. 

Our dancers are regular crowd pleasers at CyWineFest and 

definitely help to get the right vibe going and most importantly 

entertain!  All this is interspersed with a great DJ set with the best 

and current Greek and Cypriot music hits, we aim to ensure that 

the crowd’s going, the music is pumping; the fun starts as soon 

as the doors open until the party stops when the doors closes – 

unless visitors can’t get enough and take the party to the car 

park (which has happened)!! 

 

We get such great feedback from all of our performers every year 

as it gives them such a buzz. For many, CyWineFest may be the 

biggest audience they get to perform to, for others who go on to 

be professional recording artists, they look back at CyWineFest 

with fondness for the opportunity it provided them. This element 

of CyWineFest is a particularly special one, as it enables many 

performers to be able to reach thousands and provides them with 

the exposure to build on their confidence, their reputation as 

performers, and support for their careers, especially through 

social media posts and tags, and building a new base of 

followers. The greatest challenge left now for the team is how to 

top it?!  

 

CYWINEFEST WANTS YOU!!  
 

We want this trend to continue, and continue the legacy that was 

started many years ago to support our own! So…… 

Have you got what it takes to be the next big star? This year for 

the first time ever we are giving you the chance to get up on 

stage! 

 

If you’re a performing artist looking to expand your audience 

then, this is your chance to shine, entertain the community and 

give you an unforgettable opportunity. We are looking for two 

acts to include in our performance schedule and want to find 

enthusiastic and excited singers/performers for #CyWineFest 

2019. 

If you think this opportunity is for you, please get in touch with us 

through social media, email or by phone and the team will be in 

touch. Successful applicants will be announced in May!  

 

SAVE THE DATES! 

1ST & 2ND JUNE 2019! 

T: 07387 265 019 



Michael Jackson documentary gets 
UK air date 

The controversial Michael Jackson documentary Leaving 
Neverland now has a UK air date, despite a plea from the late 
singer’s family for the two-part film to not be shown. 

Finding Neverland, which takes its name from Jackson’s 
sprawling California ranch home, focuses on two men’s         
separate, graphic accusations of sexual abuse, which they         
allege they were subjected to by him as children. 

While it was previously revealed that the documentary would 
be airing here in the UK on Channel 4, the broadcaster has now 
announced it will be shown across two nights on Wednesday 
6th and Thursday 7th March. This comes after a letter was       
published from the Jackson estate urging Channel 4 not to go 
ahead with airing the documentary, claiming they broke broad-
casting guidelines by not seeking a response from them. 

In their letter to the Associated Press, they wrote: “I think we 
can all agree that the false allegations being made in your        
‘documentary’ are ‘significant allegations’. It is hard to imagine 
more significant accusations that can possibly be made against 
anyone.” 

During his lifetime, Michael Jackson always denied the          
allegations of sexual abuse that were made against him. He 
died in June 2009 at the age of 50, following a lethal dose of 
the anaesthetic propofol.

Six years after their mega-

successful Frozen hit cinemas, 

Disney have dropped the first 

trailer for the sequel. 

The teaser to the upcoming 

animated film shows Queen 

Elsa plunging into a dark and 

stormy ocean while trying to 

turn it into ice. 

Fans can rest assured that 

their favourite characters are 

back: Princess Anna, Olaf, 

Kristoff and Sven the reindeer. 

Frozen 2 follows one of         
the most successful animated 
movies in Disney’s history.  

The original 2013 film was     
a global phenomenon, earning 
more than $1.2 billion at the 
worldwide box office. It won two 
Oscars, including best animated 
feature, the highly infectious Let 
It Go sold over 3 million copies, 
and the film was also made into 
a Broadway show. 

Frozen 2 opens in cinemas 
on November 22.

Frozen 2 trailer has finally arrived
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Andrea Georgiou 

George Michael’s 

art collection to go 

under the hammer 
 
Superstar George Michael’s 

art collection, featuring works 
by prominent British artists 
such as Damien Hirst, is to go 
on sale in March at Christie’s 
auction house in London. 

As well as being a chart-      
topping singer, George – real 
name Georgios Kyriacos         
Panayiotou – was a prolific      
collector of art, championing 
the Young British Artists (YBA) 
movement that rose to promi-
nence in the late 1980s and 
early 1990s. 

The singer, who died in 2016, 
was known for his eclectic 
tastes when it came to paint-
ings and other works, often       

defying convention and with the 
power to shock. 

The centrepiece of the sale 
will be Hirst’s 2006 work          
The Incomplete Truth, showing 
a dove suspended mid-flight        
in formaldehyde, which is         
expected to go for £1.5 million. 

A total of 75 works of art will 
go under the hammer at the 
main auction on March 14, 
while another 130 pieces from 
the former Wham! singer’s      
collection will be sold off online 
between March 8-15. 

While many are expected to 
take in more than £100,000, the 
starting price of many other will 
be around £400. 

Christie’s said in a statement 
that the proceeds from the sale 
will go toward George’s various 
philanthropic ventures. 

The singer died on December 
25, 2016 at the age of 53.
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I
t is often mentioned in conver-

sation about going into burn 

out. This can happen when 

one has been overworking or 

overdoing things, without much 

rest physically and not only       

physical but with mental overload 

as well.  

The body can only take so 

much without adequate switch 

off. When you are feeling abso-

lutely shattered, seem restless, 

anxiously on edge, or maybe      

depressed; If you find yourself 

restless at night, struggling in     

the morning to wake up fully,      

exhausted during the day, an       

afternoon desperately in need       

of sleep and often followed by   

difficulty in getting back to sleep 

again at night - this is a warning 

sign in itself.  

This is then followed by stiff 

and sore muscles, aching neck, 

shoulders, back, legs, and arms. 

All this can occur when stressed, 

as the blood is diverted to the 

brain and major organs like the 

heart. It is like a warning sign      

telling you a threat is perceived. 

This does not usually last for long 

and the body returns to normal. 

However, if prolonged, it can  

lead to further life threatening 

problems, which is why finding 

balance is always the key.  

If you are living with imbalance 

due to chronic stress, this will      

become your ‘resting state’ rather 

than a temporary response to 

stress. 

It is said by some hormone 

specialists that people can suffer 

with Adrenal fatigue, this occurs 

when the two small glands situ-

ated on top of the kidney area 

pump out extra quantities of      

hormones such as cortisol, 

adrenalin, and dehydroepian-

drosterone (DHEA) in order to 

compensate for a non-stop sched-

ule and intense raised stress 

levels. The problem is that these 

hormones are designed to be       

released in short spurts, when in 

need of an extra burst of energy 

in order to focus in response to a 

perceived threat.  

So if you are constantly on the 

move and on high stress alert, 

these hormones are circulating in 

your system and your adrenal 

glands are on overdrive. The 

supplies deplete, the body is left 

exhausted. When adrenal output 

gets to the point where the supply 

runs dry, and level of hormones 

like cortisol plummets, it is at this 

point one can feel really awful; 

with a low level of DHEA and      

cortisol, the brain will panic and 

one feels they are anxious and 

unable to cope, on edge and         

totally exhausted. 

So what should you do? Sleep 

really should be the number       

one priority. A chronic lack of 

sleep can contribute to hormone            

imbalance. Learning to say NO   

to things and people when you   

already have a busy schedule; 

People pleasers and workaholics 

are often susceptible to this      

problem. A packed schedule just 

puts you under a lot of pressure. 

Sometime it is unavoidable and  

a helping hand to alleviate the 

problem would be of great       

benefit.  

Learning to delegate or ask for 

help with tasks can help take       

the pressure off and you may  

find some people, who are not      

as busy, often feel needed and      

useful by helping out. Get rid of 

things or people that don't give 

much back, cost you energy and 

are draining. 

When sleeping, try and dim the 

lights as much as possible or if 

possible, have blackout curtain/ 

blinds. Avoid social media and 

turn off or set phones to do not 

disturb (prioritise customise call) 

for those of emergency. Set a 

new bed time routine to associate 

it with better rest. 

Avoid caffeine after a certain 

time when you feel it affects you 

and switch to caffeine free coffee 

and tea after this point e.g. for 

evening.  

If you are desk bound, get up 

every half hour and walk round 

for a minute. This will kick start 

your metabolism and keep the 

cortisol level stable. 

Eating within the first hour of 

waking, regular snacks every         

2-3 hours, something healthy like 

a piece of fruit or maybe a high 

protein snack like nuts and a little 

healthy snack before bed time,   

all help to stabilise blood-sugar.  

Don’t over exercise or workout. 

Training 2-3 times a week         

properly is better than working 

out excessively. Add some     

meditation into your fitness     

regime. 

A moderate intake of alcohol 

has been shown to increase       

cortisol levels. A glass of wine is 

not going to trigger off adrenal       

fatigue. If you enjoy it and it helps 

calm you down, then have a 

glass. It is binge drinking that sets 

off a blood sugar crash. 

Follow a healthy eating regime 

that is low in refined carbs, sugar, 

fat and caffeine. 

Put that spring back in your 

step! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

The tell tale signs 

of burn out

Xclusive! Katerina Neocleous

With spring just around the corner, it won’t be long before the biggest annual song competition in Europe 

takes centre stage! That’s right, Eurovision 2019 is gearing up for its 64th annual contest where last year’s 

winner Tel Aviv, Israel will be playing host. But who will be this year’s representatives for Cyprus and 

Greece? 
 

Flying the flag for Cyprus will be none other than Georgian-Greek singer Tamta! The Cypriot team at 

CyBc were one of the first countries to disclose their 2019 representative, getting a head start on the 

preparation and promotion for the upcoming event!  

Tamta has enjoyed great success as a solo star and also in recent years taken the role as a judge on 

the Greek version of X-Factor. Tamta had come close to representing Greece in 2007 with the song “With 

Love” and then again in 2015 with “Unloved”, but it seems the fates had other plans for her Eurovision 

journey! She will now be competing for Cyprus with the track “Replay”. Described as “an up-tempo pop 

banger”and recorded in Stockholm, Sweden, there is an impressive team of established songwriters        

behind it; Alex P (the man behind “Fuego”), Teddy Sky, Victor Svensson, Kristoffer “Bonn” Fogelmark and 

Albin Nedler - with credits to their names that include Jennifer Lopez, Demi Lovato, Mark Anthony and 

Nicki Minaj. We can expect to get a first listen of “Replay” in March.  

Our little motherland has faired well in recent years at the contest, most notably coming second last 

year with Eleni Foureira’s “Fuego”. So there are high hopes for this year’s entry too! 

Tamta’s endearing message to her fans and Eurovision aficionados showed her delight at this              

monumental moment in her career: “I’m very excited to come to Eurovision and I promise I’ll do my best 

and I really hope you like my performance and my song. All I need is your love and support and I can’t 

wait to meet you and see you and enjoy this road to Eurovision.” 
 

Meanwhile, Greece will bestow the honour on Katerine Duska who will be performing the song “Better 

Love”. The Canadian born Greek singer was internally selected by ERT and will be showcasing her 

songwriting skills as well as her voice, having penned the track alongside Leon of Athens. The song         

premieres on 7th March and initial reports hint that it will be a modern ballad and is unlike any song that 

Greece has sent to Eurovision in recent years.  

Duska, whose voice has been compared to Amy Winehouse, first broke through as a performer in 

2013 with the song “One In A Million” and released her debut album “Embodiment” in 2015. 

Both Cyprus and Greece will be competing in the first Eurovision semi-final heats on Tuesday 14th 

May 2019. 
 

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 and Twitter: @katneocleous
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Saturday 23rd February 2019 

Vanarama National League 

Maidstone United v Barnet 

3.00pm James Whatman Way, 

Maidstone, Kent, England, 

ME14 1LQ 

Bostik Premier 

Bognor Regis v Haringey 

3.00pm Nyewood Lane, 

Bognor Regis, PO21 2TY. 

Middlesex County Intermediate 

Cup 

Semi Final 

St Panteleimon v PF Victoria 

2.00pm North Greenford FC 

Greenford 

Quarter Final 

Herts Senior Premier 

Sandridge v New Salamis 

2.30pm Spencer Recreation 

Ground, High Street, Sandridge 

AL4 9DD 

 

Sunday 24th February 2019 

KOPA League 

First Division 

Olympia v Anorthosis 

10.15am Whittington Park,  

Holloway road, London, N19 4RS 

Komi Kebir v Achna 

10.00am Southgate School,  

Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Second Division 

Brotherhood v Armenian Youth  

10.00am Southbury Leisure 

Centre, 192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Cinar v Panathinaikos 

10.15am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Akanthou v Pantel 

11.00am Hazelwood Recreation 

ground, Hedge Lane, London 

N13 5ST 

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up

First Division 

Anorthosis 1 Apoel 0 

League leaders Anorthosis had 

a tough match versus Apoel but-

narrowly came through with a 

80th minute goal from Andre 

McCollins to win 1-0. 

Achna 0 Olympia 1 

In the other first division match, 

second placed Olympia missed 

several chances and were held to 

a 1-0 win from much improved 

Achna with a goal from Elias Kat-

sioloudis. 

Second Division 

Armenian Youth 6 Akanthou 0 

The second division is hotting 

up with the championship and 

promotion not a done deal with 

Panthinaikos leading the pack 27 

points KLN second 25, Cinar third 

24 and Armenian Youth fourth 19 

points with two games in hand 

over the leaders. 

Armenian Youth beat bottom of 

the table Akanthou 6-0 their goals 

coming from Garo Heath 4 goals, 

Gui Garcia and one own goal. 

KLN 4 Pantel 1 

KLN beat Pantel 4-1 to leap 

into second place, same points 

as Cinar FC but with KLN,  played 

one extra game. Their goals came 

from Nick Michael, Max Papa-

costa, Kaylor and Chris Spyrou.

New Salamis through to 

quarter finals 

Solihull Moors 2-2 Barnet FC 

Panathinaikos  13    9     0   4  34   27 

Cinar                11    7     0   4    0   21 

KLN                 12    6     1   5   -7   21 

Armenian Youth  11    6     0   5  15   18 

Pantel              13    4     1   8   -8   15 

Brotherhood    12    4     2   6 -18   12 

Akanthou         12    3     0   9 -24     9

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis       10    9     1   0  44   28 

Olympia           11    8     1   2  32   25 

Omonia            12    5     3   4  29   18 

Apoel               13    5     1   7    2   16  

Komi Kebir       12    5     0   7  25   15 

Achna              12    0     0 12    8     0

First Division

Second Division

Anorthosis FC

Armenian Youth
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New Salamis beat Cuffley 4-3 

to reach the Aubrey Cup quarter 

final. 

Salamina fell behind to Cuffley 

who took the lead in the last mi-

nute of the first half from a free 

kick that was cleared, only for the 

ball to be crossed back in and a 

bullet header from a Cuffley 

player to put them up 1-0 at half 

time. 

The second half saw Salamina 

again with most of the possession 

and in the 60th Minute a chipped 

ball into Harrison Georgiou’s 

chest saw a Cuffley player attack 

the ball but take out Harrison. 

Penalty. Richard Georgiou 

stepped up and it was 1 -1. 

Theme went end to end now with 

Salamina pushing for a winner 

and leaving a few gaps at the 

back for Cuffley. Charlie Crowley 

produced a great double save to 

keep it at 1-1. 

Salamina then scored a fantas-

tic goal to make it 2-1. Pass, pass, 

pass and more passing, Harrison 

Georgiou then found George Lu-

taaya and he slipped the ball 

passed the goalkeeper for 2-1 in 

the 89th minute. 

The game still wasn’t over, Cuf-

fley with a long ball into the Sa-

lamina penalty area, everyone 

went up for the ball and the ball 

ended up in the top corner for 2-2 

and the game went into extra 

time. 

Extra time saw Salamina totally 

dominate. Richard Georgiou put 

the reds 3-2 up holding off 3 de-

fenders before turning and scor-

ing. Then Richard completed his 

hat-trick following a flowing move 

for 4-2. Cuffley still had fight in 

them and with a minute left, 

scored again for 4-3. Richard Georgiou

Haringey Borough left with one win in five
Haringey Borough were hosting 

Leatherhead, and the Tanners- 

who had won their previous three 

matches- were on the money 

once more, hammering home 

three goals without reply to leave 

Borough with only one win in five. 

Travis Gregory in the first half 

and two from Ibrahim Olutade in 

the second were more than 

enough to send Leatherhead 

eighth- two points off a Playoff 

spot- and to help Dorking to that 

lead. 

Dorking Wanderers victory at 

Lewes takes them nine point 

clears at the top of the Bostik Pre-

mier Division because Haringey 

Borough los

Solihull battle back late on earn a draw against 10-man Barnet. 

Goals from Wesley Fonguck and Shaq Coulthirst had given the 

struggling Bees a 2-0 lead after an hour but, following Ashley 

Charles’ red card, they were denied by goals from Nathan Blissett 

and Storer. 

4 yellow  cards in the space of four minutes and Solihull took 

advantage to retain their two-point lead at the top. 

Blissett tapped in from close range 17 minutes from time before 

Storer headed home at the death. 

A good result for Barnet.



Michael Yiakoumi

30 | Thursday 21 February 2019

Cyprus Football Round Up
Three games stood out for the 

weekend with champions Apoel 

took on AEK in Nicosia which 

ended in a 2-2 draw. 

All the goals came in the last 

30 minutes with AEK leading two 

nil with seven minutes to go both 

of them scored by Thiago. 

Apoel equalised in the 83rd and 

87th minute with Bezjak. It now 

keeps the visitors AEK with a 

good record against the Nicosia 

team having lost just once in their 

last five meetings in the capital. 

Anorthosis were held to a goal-

less draw by Omonia in Larnaca. 

The third big game was between 

second placed AEL and the team 

currently holding the final sixth po-

sition Nea Salamina which AEL 

won 3-2, New Salamis had taken 

the lead in the 11th minute with 

Fuster AEL then took the lead in 

the 22nd and 28th minute with 

two goals from Silva. Thiago 

equalised for Salamina just before 

the break. The winning goal for 

AEL came in the 53rd minute from 

Antonia. 

There was also a crucial game 

at the other end of the table where 

10th placed Enosis at home to 

much improved Pafos FC,1-1 

leaving the team from Pafos just 

a point above their hosts. 

In the other games Apollon 

beat Alki Oroklini 3-1. Alki equal-

ised at 1-1 with Cuelho.Apollon’s 

goals came from Zelaya penalty, 

Bru and Schembre. 

Doxa drew 1 -1 with Ermis Ara-

dippou.

Four second-half strikes gave 

Olympiakos a precious 4-1 tri-

umph over AEK in Sunday’s 

Super League derby, putting 

clear blue water between the two 

teams at the table. 

Second-placed Olympiakos is 

now eight points ahead of the 

Yellows, and six behind leader 

PAOK that has a game in hand, 

the one it is about to play in 

Athens against Apollon Smyrnis. 

The result is also keeping Olym-

piakos coach Pedro Martins’s job 

safe. 

AEK led three minutes into the 

match at the Georgios Karaiska-

kis Stadium with its top scorer 

this season, Ezequiel Ponce, 

after an error by Olympiakos 

keeper Jose Sa. 

However the Reds equalized 

early in the second half with 

Mady Camara, before Costas 

Fortounis produced a moment of 

magic with a solo effort to give 

the hosts a 2-1 lead. AEK tried 

to react, but the Olympiakos 

counterattacks punished it with 

more goals from Ahmed Hassan 

and Fortounis again. 

Fourth Atromitos is now one 

point behind AEK after a 2-0 win 

at PAS Giannina, while the battle 

for fifth, that will likely lead to Eu-

rope, rages on between Aris and 

Panathinaikos. 

Ten-man Aris drew 1-1 at 

home with Panionios on Sunday, 

so Panathinaikos has cut the dis-

tance to the Thessaloniki club to 

two points courtesy of its 1-0 

home win over Asteras Tripolis 

on Saturday, with the first Omri 

Altman goal since getting side-

lined with a serious leg injury 11 

months ago. 

In other weekend games, 

Larissa drew 1-1 with Xanthi and 

Levadiakos took a leap to safety 

downing Panetolikos 1-0.

Greece football round up

 Sunday 17th February 2019 

U18 

AEK Gold 1 Croxley Green 2 

U16 

AEK Gold 3 Belrose 6 

AEK Black 1 Whetstone Wanderers 4 

U15 
Harrow 4 Omonia Gold 1 

Whetstone Wanderers 1 Omonia Green 4 
U14 

Berkhamstead 1 Omonia Green 4 
Omonia Gold 1 Oaklands 1 

U12 

Colney Heath 3 Omonia White 1

Community Youth Football Results

A tough, 

competitive 

game saw a 

goalless first half 

with the game 

coming to life in 

an action-packed 

second half, with 

both teams 

playing some 

good football. 

keeping the sup-

porters of both 

teams on their 

toes. 

Credit to the 

players  and 

their managers.

Omonia Youth U17 in Cyprus to play New Salamis, Omonia, AEK and Ermis.

Two teams. One club. Omonia Youth Under 14 Derby. 

AEK U-10

AEK U10  v 

Omonia 

Silver 

U10
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FA Cup Round Up

Manchester City endured 
some anxious moments but es-
caped from fourth-tier Newport 
County with their FA Cup hopes 
intact as Phil Foden scored twice 
in an ultimately comfortable 4-1 
fifth-round victory on Saturday. 

Newport, 82 rungs below City 
on the English football ladder, rat-
tled Pep Guardiola’s aristocrats 
in the first half and Tyreeq Bakin-
son almost gave them the lead 
at a rocking Rodney Parade. 

But City’s class showed in the 
second half and once Leroy 
Sane’s powerful shot from a tight 
angle put them in front after 51 
minutes, the chances of a seismic 
Cup shock faded away. 

Foden’s 75th-minute shot crept 
in at the near post to subdue the 
home fans but when Padraig 
Amond maintained his run of 
scoring in every round with an 
88th minute lob, it seemed pos-
sible Newport’s fairytale might 
have a late twist. 

But a second goal for young-
ster Foden arrived 71 seconds 
later before Riyad Mahrez rubbed 
salt into Newport’s wounds with 
virtually the last kick of the game 
as City claimed a 12th win in 13 
matches in all competitions. 

In the day’s other ties, Brighton 
and Hove Albion shrugged off 
their poor Premier League form 
to beat Frank Lampard’s Derby 
County 2-1 thanks to first-half 
goals by Anthony Knockaert and 
Juergen Locadia. 

Former Chelsea and England 
left back Ashley Cole grabbed 
Derby’s consolation — his first FA 

Cup goal. 
Millwall booked their place in 

the quarter-finals with a 1-0 vic-
tory over an AFC Wimbledon side 
who had outclassed top-flight 
West Ham United in the previous 
round. 

On Friday, Watford beat QPR 
Premier League’s Watford were 
made to sweat to beat lowly 
Championship club Queens Park 
Rangers 1-0 on Friday and book 
their spot in the FA Cup quarter-
finals for the second time in four 
seasons. 

Watford had possession in the 
first half but struggled to make 
any inroads against the solid 
home defence until Etienne Ca-
poue swept a low shot into the 
net in first half stoppage time. 

On Sunday Wolverhampton 
Wanderers’ impressive season 
continued as they moved into the 
quarter-finals of the FA Cup with 
Ivan Cavaleiro’s first-half goal 
sealing a 1-0 victory at Cham-
pionship (second-tier) club Bristol 
City on Sunday. 

Portuguese Cavaleiro slotted 
home clinically in the 28th minute 
after great work by Matt Doherty 
and it was enough for Wolves to 
reach the last eight for the first 
time since 2003. 

After a mass exodus of Pre-
mier League clubs in the previous 
two rounds, Wolves continued a 
good weekend for the big boys 
which saw Manchester City, 
Brighton & Hove Albion, Watford 
and Crystal Palace all send 
lower-league opposition packing. 

Palace were far too good on 

Sunday for third-tier Doncaster 

Rovers, with first-half goals by 

Jeffrey Schlupp and Max Meyer 

securing a 2-0 win to send Roy 

Hodgson’s side into the last eight 

for only the second time in 24 

years. 

United dump holders 

Chelsea out of Cup 

to pile pressure on Sarri 

Manchester United’s Ander 

Herrera and Paul Pogba headed 

first-half goals to claim a 2-0 win 

that dumped FA Cup holders 

Chelsea out of the competition 

and secured a place in the 

quarter-finals in an intense tie at 

Stamford Bridge on Monday. 

Spaniard Herrera finished off a 

fine move with a precise header 

from Pogba’s cross just past the 

half-hour and United’s French 

midfielder scored himself when 

he nodded powerfully home from 

a Marcus Rashford delivery be-

fore the break. 

It was a measure of revenge 

for United, resurgent under in-

terim coach Ole Gunnar Solsk-

jaer, who lost to Chelsea in last 

May’s Wembley final under their 

former boss Jose Mourinho. 

“It is a beautiful win,” said 

France midfielder Pogba, who 

had been sidelined under Jose 

Mourinio. 

Draw 

Swansea City v Manchester City 

Watford v Crystal Palace 

Wolverhampton Wanderers v 

Manchester United 

Millwall v Brighton & Hove Albion 

Ties to be played March 15-18.

UK Cypriot snooker star Michael Georgiou 

beats Jimmy White
UK Cypriot Michael Geor-

giou went well in the Welsh 

Open snooker championship. 

He beat David Lilley in the first 

round 4-0 and neat Jimmy 

White 4-1 to go through to the 

second round. 

He sadly lost to Barry 

Hawkins in the 3rd round. 

Michael will now be looking 

forward to his next Open tour-

nament. 

Michael is born in London, 

his parents are from Gerani in 

Cyprus.

Nick Parpa is ready for his 

first fight of the year
Nick Parpa is fighting his eighth  

professional fight and first of the 
year. “Nightmare” Nick Parpa who  
has explosive power and is one 
of the most exciting and explosive 
cruiserweights around, will be 
fighting Taha Mirhhosseini.  

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

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

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

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

Six points deducted from Olympiakos 

league tally for walking out of Cup semi

The basketball judge came 

hard on Olympiakos on Saturday, 

punishing the Reds with a six-

point deduction from their Basket 

League tally, for walking out of 

the Greek Cup semifinal against 

Panathinaikos last Wednesday. 

Olympiakos, that was found 

guilty of forfeiting the match with-

out any obvious reason and of 

bringing the game into disrepute, 

was also slapped with a small 

fine of 7,000 euros. 

The decision can be ap-

pealed, although Olympiakos 

stated upon leaving the Olympic 

Sports Hall of Athens on Wed-

nesday that it is not worried 

about the sanctions it will suffer 

as a result of its decision to pro-

test about the referees and the 

conduct of the federation, that it 

sees as negative toward the 

Piraeus club. 

The six-point deduction is 

automatically bringing Olympia-

kos down from the second to the 

sixth spot at the table. Peristeri, 

Promitheas Patras and AEK are 

tied in third with 27 points, PAOK 

has 26 and Olympiakos 25. Top-

flight first-timers Holargos and 

Ifaistos Limnou follow with 24.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 24.02.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Αγαμέμνων Σταύρου 
(Μάνδρες Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως  παρευρεθούν. 
 

Η σύζυγος Παναγιώτα, παιδιά: Helen, Kim, Steven, 

Hamboula, Haralambos και Marios, εγγόνια, 

δισέγγονα, νύφες, γαμπροί και λοιποί συγγενείς.

Do not stand at my grave and weep, 

I am not there. I do not sleep. 

I am a thousand winds that blow, 

I am the diamond glints on snow, 

I am the sun on ripened grain, 

I am the gentle autumn rain. 

When you awaken in the morning hush, 

I am the swift uplifting rush 

Of quiet birds in circling flight. 

I am the soft starlight at night. 

Do not stand at my grave and cry, 

I am not there, I did not die.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.02.2019, στην Εκκλησία 

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

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Χριστόδουλου (Χρίστου) Τσαγγαρίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Είναι πικρή η θύμηση είναι βαρύς ο πόνος, 

θλίψη της απουσίας σου είναι ο 3ος χρόνος. 

Αιωνία σου η μνήμη.  

Η σύζυγος Χρυσούλλα, κόρη Κατερίνα-σύζυγος της 

Παναγιώτης, υιός Πέτρος, εγγόνια: Χριστιάνα και 

Αντρέας, αδελφές και λoιποί συγγενείς.

Χριστόδουλος (Χρίστος) Τσαγγαρίδης
(Τσέρι, Λευκωσία) 

(Καραβά) 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.02.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 6μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας και γιαγιάς 

Αντρούλλας Σταύρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στην οικία της εκλιπούσας. 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά: Γιώργος, Μιχάλης, 

γαμπρός Χριστάκης, νύφες: Jo και Faye, 

εγγόνια: Άντρια, Γιώργος, Βάσια, Γιώργος, 

Christophe , Μαρία και Σοφία.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρούλλα Σταύρου 

Burial plot for sale 

Pathside burial plot for sale 

ιn the KP section of 

New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ 

Price £9,950 

Telephone 07812 052 711 or 07813 931 658

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστoύ μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Ματθαίου Κυριάκου 
(από την Τύμπου) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έκαναν εισφορές για την Εκκλη-

σία της Παναγίας και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα (£1,250), 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η σύζυγος Άννα, παιδιά: Μαρία, Γιάννης, Κυριάκος, 

γαμπρός Άντρος, νύφη Ελένη,  εγγόνια: Αγγέλα-σύζυγος 

Harry, Άννα-σύζυγος Φίλιππος, Ματθαίοs, Θεοδόσης, 

Σοφία, Σημέην, δισέγγονα: Ιάσωνας, Ολίβια, Σοφία, 

Θωμάς, αδέλφια (στην Κύπρο), Μιχάλης και Χρυστάλλα.

† NOTE OF THANKS

Not having yet recovered from the grief of the death of our 

beloved and unforgettable husband, father, grandfather and 

brother 

Matheos Kyriacou 

(Tymbou, Cyprus) 
we would like to thank all those who attended the funeral 

service,, made donations for St. Mary’s Church and other 

charities (£1,250), send all the lovely flowers, their 

condolences or participated in any other way to our deep grief. 

His wife Anna, daughter Maria, sons: Yiannis and 

Kyriakos, son-in-law Andros, daughter-in-law Eleni, 

grand children: Angela-husband Harry, Anna-husband 

Philipos,  Matheos, Theodosis, Sophia, Chermaine, great-

grandchildren: Jason, Olivia, Sophia and Thomas, his 

brother Michalis and sister Chrystalla both in Cyprus. 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 24.02.2019, στην 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Αντρέα Γεωργίου 

(Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως 

 παρευρεθούν. 
 

Παιδιά: George, Κώστας και Helen, 

νύφη Μάρω, εγγονές: Άντρη και Χριστίνα, 

αδέλφια: Κώστας και Μαρούλλα 

και λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το 

 κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

†   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΑΠΗ

ΚΥΠΡΟΣ 

Τελούμε την Κυριακή 24.02.2019 

στο Μοναστήρι της Αγίας Θέκλας στην Μο-

σφιλωτή, το μνημόσυνο για τα 

τρίμηνα της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας, συζύγου, μητέρας και για-

γιάς Ελένη (Νίτσα) Θεοδώρου 

Κασάπη, και καλούμε όλους που τιμούν την 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Μετά την λειτουργία θα ακολουθήσει καφές 

στο Μοναστήρι Αγίας Θέκλας στην Μοσφι-

λωτή.  

 

Οι Τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Θεόδωρος, 

τα παιδιά, Πανίκος, Άρτεμις, Χριστίνα, 

ο γαμπρός Steven, και πολυαγαπημένος της 

εγγονός Θεόδωρος (Theo). 

ΑΓΓΛΙΑ 

Τελούμε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτι-

στή, Wightman Road, London 

N8 0LY το μνημόσυνο για τα τρίμηνα της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας, 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Ελένη (Νίτσα) 

Θεοδώρου Κασάπη, και καλούμε όλους που 

τιμούν την μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Μετά την λειτουργία θα ακολουθήσει καφές 

στην αίθουσα της εκκλησίας. 

 

Οι Τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Θεόδωρος, 

τα παιδιά, Πανίκος, Άρτεμις, Χριστίνα, 

ο γαμπρός Steven, και πολυαγαπημένος της 

εγγονός Θεόδωρος (Theo).

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Tοφαλλής Ζαννέτου

Τελούμε την 
προσεχή Κυριακή, 
24.02.2019 στην 
Εκκλησία  Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτι-
στή, Wightman 

Road, London N8 
OLY το 64ο ετήσιο 

μνημόσυνο του πο-
λυαγαπημένου και 
αξέχαστού μας πα-
τέρα και παππού 

Τοφαλλή Ζαννέτου 

και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη 
μνήμη του όπως παρευρεθούν.

(από τους Στύλλους)

Τα παιδιά: Ζαννέτος και Κύπρος 
Τοφαλλής, Δέσποινα Κόνιου, 

τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

24.02.2019, στην Εκκλησία του Απoστό-

λου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood 

Green, London N22 8PA, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέ-

χαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Ολυμπιάδας Αριστείδου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά της.

Ολυμπιάδα Αριστείδου 
(Δορά Λεμεσού)
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Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιάννης Πολυκανδριώτης. 
Το δυσάρεστο γεγονός συνέβη το πρωί της Δευτέρας, 6 Φεβρουαρίου 2019, στις 1:30πμ. Ο Γιάννης, 
γεννήθηκε στις 19 Οκτώβρη 1946 από μια μεγάλη μουσική οικογένεια, απόγονος του μεγάλου μου-
σικού Θοδωρή Πολυκανδριώτη. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους και σημαντικούς καλλιτέχνες στην 
Ελλάδα. Πολύ σημαντική ήταν η δραστηριότητα του και στην μεγάλη Βρετανία. 

Ήταν ο Έλληνας μουσικός που παρουσίασε για πρώτη φορά στην βασίλισσα της Αγγλίας τη μουσική 
του με τους ήχους από τα μπουζούκια του. Υπήρξε μουσικός παραγωγός και μέσα από την εκπομπή 
στο ραδιόφωνο γνωρίσαμε τα μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταγράμμου. Υπήρξε δάσκαλος 
μεγάλων μουσικών ταλέντων που με την βοήθεια του άνοιξαν τα φτερά τους και τώρα διαπρέπουν 
παγκοσμίως. Η αρρώστια του τελευταία τον ταλαιπώρησε πολύ.  Άφησε πίσω του συντετριμμένη την 
οικογένειά του στην Ελλάδα και στην Αγγλία, την σύντροφο του Ιουλία και τον γιο τους Νικόλα, καθώς 
και τα παιδιά του Μαρία-σύζυγο Νίκο, Θεοδωρή-σύζυγο Άννα και τα εγγονάκια του Γιάννη, Γιάννη, 
Σταύρο και Δανάη. Επίσης τα αδέλφια του στην Ελλάδα Θανάση, Ροδάνθη και Σπύρο. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 26.02.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία των 
Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο 
Woolensbrook Cemetery, Hertford Road, Hoddesdon, Herts EN11 9BS. 

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

Καλό Ταξίδι στων Αγγέλων τα Μπουζούκια Γιάννη! 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές εις μνήμη του. 

Tηλ. επικοινωνίας με οικογένεια εκλιπόντος: 07961 453 274 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αντρέας Γερασίμου 
(από τη Λάρνακα) 

 

Απεβίωσε την Πέμπτη 14.02.2019, ο γνωστός τραγουδιστής 

Αντρέας Γερασίμου σε ηλικία 74 ετών. 

Αφήνει 6 παιδιά: Αθανασία, Κώστα, Ολυμπία, Παρασκευούλλα, 

Έλενα και Αντώνη, 12 εγγόνια, 2 δισέγγονα, 2 αδελφούς, 

μια αδελφή, συγγενείς και φίλους. 

Η σορός του εκλιπόντος θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή. 

τηλ. οικείων: 07910 344 574

† ΚΗΔΕΙΑ 

Λούκας Ευαγγέλου 

(Από το Σπαθαρικό) 

 

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και 

παππού Λούκα Ευαγγέλου που απεβίωσε στο 

Λονδίνο την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, σε ηλι-

κία 92 ετών, κηδεύουμε την Παρασκευή 1η Μαρτίου 

2019 και ώρα 1.00μμ από τον ιερό ναό της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

 

Οι τεθλιμμένοι: 

Σύζυγος: Χρυστάλλα Ευαγγέλου 

Τέκνα: Δέσπω και Μιχάλης Μιχαηλίδης 

Εγγόνια: Νάταλι, Χριστόφορος και Στέφανη. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Βασίλης Παντελή

Τελούμε την προ-

σεχή Κυριακή 

24.02.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτι-

στή, Wightman 

Road, London N8 

0LY, το 9μηνο 

μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου 

και αξέ   χαστού μας 

Bασίλη Παντελή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν. 

(Ακανθού)

Παιδιά: Παντελής, Γιώργος και Παναγιώτα, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† 8ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ιφιγένεια Γιάννη Λευτέρη

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
24.02.2019, στην 
Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτι-
στή, Wightman 
Road, London N8 
0LY, το 8ον ετήσιο 
μνημόσυνο της πο-
λυαγαπημένης και 
αξέχαστής μας μη-
τέρας 

Ιφιγένειας 
Γιάννη Λευτέρη 

και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη 
μνήμη της όπως παρευρεθούν.

(Τσέρι)

Υιοί: Σταύρος και Λευτέρης 

και συγγενείς

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Kυριάκος (Λούλλης) Κακκούρης 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας) 

Aπεβίωσε την Κυριακή 17.02.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, 

πατέρας, παππούς και αδελφός Κυριάκος (Λούλλης) Κακκούρης σε ηλι-

κία 84 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1952. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χαμπούλλα, 2 υιούς: Γιώργο και Αντρέα, τον 

αδελφό του Σάββα, 2 νύφες: Christine και Barbara, 7 εγγόνια: Leah, 

Stephanos, Nadia, Sophia, Angelika, Louis και Anthony καθώς και πολ-

λούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 28.02.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο Trent Park Cemetery Cockfosters Road EN4 0DZ η ώρα 

1.00μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος.  

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Mind Charity. 

Τηλ. οικείων: 07973 498 864 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos (Loullis) Kaccouris 
(from Ayios Amvrosios, Kyrenia) 

Our beloved husband, father, grandfather and brother passed away 

on Sunday 17th February 2019 at the age of 84. 

Kyriacos came to England in 1952. 

He leaves behind his wife Hamboulla, two sons George and Andreas, 

brother Savvas, daughters-in-law Christine and Barbara, 7 grand-

children: Leah, Stephanos, Nadia, Sophia, Angelika, Louis and Anthony 

and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 28th February 2019 at 11.00 am 

at Saint Katherines Church, Friern Barnet Lane N20 0NL followed by 

the burial at approx. 1.00pm at Trent Park Cemetery Cockfosters Road 

EN4 0DZ. 

The wake will take place at the family home. 

Instead of flowers there will be a donation box for Mind Charity. 

Tel: 07973 498 86401.08.1934   17.02.2019



35      | Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Κασσιανή Πιερή Kassiani Pieri

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 13.02.2019, at 

home, in her sleep. 

She was born in Rizokarpaso, Famagusta and 

worked hard with a great determination to bring 

her siblings to London also and supported them 

until they were settled. 

She married our loving father and grandfather 

Andreas in 1962. (He passed away in 2017). 

Kassiani was kind and generous, very hospitable 

and as the eldest of nine, a mother to all.  

We will miss her beautful smile and love of being 

with her grandsons and family. 

She leaves behind her son Savvas, daughter 

Yianoulla, son-in-law Mario, grandsons Andreas 

and Anthony, brothers Nicos, Michael, Lambro, 

Chris and sisters: Helen, Maria and Androulla 

and many relatives and friends. (Her eldest 

brother Matheos passed away in 2017.) 

The funeral will take place on Monday 

04.03.2019 at 12.30pm at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist, Wightman Road, 

London N8 0LY and the burial at New Southgate 

cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate 

N11 1JJ. 

The wake will take place at the Church hall of 

St. John the Baptist. 

Tel. 07858 089 972 

Απεβίωσε την Τετάρτη 13.02.2019, η Κασσιανή 

Πιερή σε ηλικία 88 ετών. 

Ήρθε στο Λονδίνο το 1952 και εργάστηκε 

σκληρά για να φέρει τα αδέλφια της στο Λονδίνο 

τα οποία βοήθησε μέχρι να βρουν δουλειά. 

Το 1962 παντρεύτηκε τον αγαπημένο μας 

πατέρα και παππού μ. Αντρέα Πιερή από το 

Βαθύλακα (απεβίωσε το 2017.) 

Η εκλιπούσα ήταν η μεγαλύτερη από 9 αδέλφια 

και διακρινόταν για την ευγένεια, τη γενναι-

οδωρία και τη φιλοξενία της. Έχαιρε αγάπης και 

εκτίμησης από όλους όσοι τη γνώριζαν. 

Αφήνει το γιο της Σάββα, την κόρη της 

Γιαννούλλα, γαμπρό Μάριο, 2 εγγόνια: Αντρέα 

και Αντώνη, αδέλφια: Νίκο, Μιχάλη, Λάμπρο, 

Χριστάκη, αδελφές: Ελένη, Μαρία και 

Αντρούλλα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

(Ο αδελφός της Ματθαίος απεβίωσε το 2017). 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 04.03.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07858 089 972

(from Rizokarpaso, Cyprus)(από το Ριζοκάρπασο)

1930 – 2019 

Although the pain of losing you is unbearable, 

you leave us with a lifetime of memories 

and you will be forever in our hearts.

Michael Loizou 
(Φώτιος Πέτρου Στρατή)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that we announce the 

passing on Thursday 14th February 2019 of 

our beloved partner, father, brother, uncle and 

grand uncle Michael Loizou (born Photios 

Petrou Stradi on the 3rd April 1948 in Akanthou 

Cyprus). 

His funeral mass will take place at the All 

Saints Greek Orthodox Cathedral, Camden 

Street, London NW1 0JA at 12.00 noon on 

Friday 8th March 2019. The burial will take 

place at New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a dedicated 

donation charity box for The Macmillan Cancer 

Research Fund at the Church and at the wake 

in memory of Michael. 

The wake will be held at The Penridge 

Banqueting Suite, 470 Bowes Road, New 

Southgate, London N11 1NL. 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Πέμπτη 14.02.2019, ο αγαπημένος 

μας σύντροφος, πατέρας, αδελφός και 

θείος Michael Loizou (Φώτιος Πέτρου 

Στρατή) σε ηλικία 71 ετών. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

08.03.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 

0JA και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνο-

νται εισφορές για το Μacmillan Cancer 

Research εις μνήμη του εκλιπόντος. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge 

Banqueting Suite, Suite, 470 Bowes 

Road, New Southgate, London N11 1NL. 

(από την Ακανθού) 

Michael Loizou 
( Photios Petrou Stradi)

(from Akanthou, Cyprus) 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χριστάκης (Τάκης) Λεοντίου

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 24.02.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 40ήμερο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας Χριστάκη (Τάκη) Λεοντίου και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Παντελίτσα, παιδιά: Βάσος, Αθήνα, Σκεύη, Μιχάλης, Γιώργος, 

Αντρέας, γαμπροί: John  και Neo, νύφες: Lana, Julie, Meily και Milena,  

εγγόνια: Alix-σύζυγος Ara, Chris, Christo, Stefanos, Alex και Pantelakis, 

δισέγγονος Lewis, αδελφός Ζήνωνας, αδελφές: Αντρούλλα, Γιαννούλλα 

και Λένια. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατέθεσαν 

αστεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

( από τη Λάρνακα)

† MEMORIAL SERVICE

Christakis (Takis) Leontiou

The 40 day memorial service for our beloved Christakis (Takis) 

Leontiou will take place on Sunday 24.02.2019, at the Greek 

Orthodox Church of All Saints, Camden Street, London 

NW1 0JA.  

Relatives and friends are invited to attend. 

Wife Pantelitsa, children: Vas, Athena, Skevy, Michael, George 

and Andrew, sons-in-law John and Neo, daughters-in-law Lana, 

Julie, Meily and Milena, grandchildren: Alix-husband Ara, Chris, 

Christo, Stefanos, Alex and Pantelakis, great-grandson Lewis, 

brother Zino, sisters: Androulla, Yianoulla and Lenia. 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for various charities, sent all the 

lovely flowers, their condolences or participated in any 

other way to our deep grief.

(from Larnaca)

† 3μηνο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Ο Σύνδεσμος Λυμπιανών Ηνωμένου Βασιλείου τελεί, τιμής ένεκεν, 

την προσεχή Κυριακή 24.02.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

εκ μέρους της οικογένειας της αείμνηστης 

Πόλας Τσιούπρα 

το 3μηνο μνημόσυνο της εκλιπούσας και καλεί όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Μετά την τέλεση του μνημοσύνου, ο Σύνδεσμος θα προσφέρει σε Λυμπιανούς 

και άλλους τον καθιερωμένο καφέ, στην αίθουσα δεξιώσεων της Εκκλησίας 

του Αποστόλου |Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA.

Λάουρα Χρυσοστόμου Laoura Chrysostomou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

We sadly announce the passing of Laoura 

Chrysostomou on Wednesday 13.02.2019. 

Laoura was a kind, loving, beautiful person 

and was adored by her family, always putting 

people first. 

She leaves behind her husband Georgios, 

daughter Loukia, son-in-law Georgios and 

grandchildren: Christos and Laoura-Maria and 

many other relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 

27.02.2019 at 10.00 am at the Greek Orthodox 

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

London N22 8LB. 

Instead of flowers there will be a donatioon 

box for various charities. 

The wake will take place at the Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, London 

N11 1NL.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την 

Τετάρτη 13.02.2019, η Λάουρα Χρυσοστόμου 

σε ηλικία 88 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, 

πολύ ευγενική και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης 

από όλους όσοι τη γνώριζαν. 

Αφήνει τον σύζυγό της Γεώργιο, επίσης από 

την Επτακώμη, την κόρη της Λουκία, τον 

γαμπρό της Γεώργιο, 2 εγγόνια: Χρήστο και 

Λάουρα-Μαρία καθώς και πολλούς άλλους 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 27.02.2019 

και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, London 

N11 1NL.

(from Eptakomi, Cyprus) (από την Επτακώμη) 

15/03/1930 – 13/02/2019 
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ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ 

Τελούμε την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 

το μνημόσυνο του αγαπημένου μας 

ΤΑΚΗ ΧΑΡΜΑΝΤΑ 

στην Εκκλησία της Παναγίας Wood Green, 

μετά τη Θεία λειτουργία, στη 1.15μμ. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

Η απαρηγόρητη Κάτια και όλη η οικογένειά του.

Τhe Chris Harmanda Foundation 

‘Helping less fortunate Greek families during illness’ 

Our compatriots in need will greatly benefit from 

your monthly donation 

Account: NatWest 80739369 Sort Code: 51 - 61 - 34
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