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Τί λέχθηκε στη συνάντηση αντι-
προσωπείας της «Παροικιακής» 
με τον Ύπατο Αρμοστή, με θέμα 
το Cypriot Wine Festival 2019 και 
τις προσπάθειες περαιτέρω ανα-
βάθμισής του. 

Σελ 2

«Οι καλύτεροι πρεσβευτές»
«Εγώ εσκότωσα τον γέρο τζιαι 
μετά έκρουσα τον», φέρεται να πα-
ραδέχθηκε στους ανακριτές 21χρο-
νος, που συνελήφθει για το φόνο 
ηλικιωμένου στη Λάρνακα, τη σορό 
του οποίου παρέδωσε στις φλόγες.  

Σελ 6 

Ομολογία σοκ
Μπορεί τα κόμματα να βρίσκονται 
ήδη σε προεκλογικό πυρετό ενό-
ψει των εκλογών του 2019, αλλά 
τα νέα σε σχέση με την οικονομία 
γίνονται καλύτερα σιγά - σιγά. 
 

Σελ 7

Σε νέα εποχή η Ελλάδα

Συνεχίζονται στις Βρυξέλλες και τις εθνικές πρωτεύουσες 
των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, οι εντατικές προληπτικές προ-
ετοιμασίες για την ενδεχόμενη "άτακτη" έξοδο του ΗΒ από 
την ΕΕ χωρίς την προηγούμενη σύναψη της Συμφωνίας Απο-
χώρησης (ΣΑ). Μετά και την προχθεσινή ψηφοφορία στο βρε-
τανικό κοινοβούλιο, το μήνυμα των 27, όπως το μεταφέρουν 

εθνικοί και κοινοτικοί διπλωμάτες είναι πως "δεν υπάρχει κα-

μία διάθεση και κανένα περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση 

της ΣΑ και κανένα νομικό περιθώριο αλλαγής ή κατάργησης 

του λεγόμενου backstop.  

Σελ 3

«Υπάρχει ακόμη δρόμος για την απόδοση 
δικαιοσύνης σε σχέση με τα βασανιστήρια 

αγωνιστών της ΕΟΚΑ»

ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 44 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΛΕΕΙ Ο Γ. ΟΜΗΡΟΥ (σελ 4)

σελ 2

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ (σελ 5)

«Έφαγαν πόρτα» από τις Βρυξέλλες!

ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΡΡΗΧΘΕΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ Σ.Α. ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΚΕΛ (σελ 4)

Χωρίς εκπλήξεις το ψήφισμα, αλλά...
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Το Foreign Office επαναδιατυπώνει την πεποί-
θηση της βρετανικής πλευράς ότι ο πιο αποτελε-
σματικός τρόπος επίλυσης των ζητημάτων που 
άπτονται του Κυπριακού είναι «μέσω μίας δίκαιης 
και με διάρκεια λύσης του Κυπριακού ζητήματος, 
βασισμένης στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μίας δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας». 

Σε επιστολή-απάντηση προς δέκα Κύπριους πρό-
σφυγες που ζουν στη Βρετανία, με αποδέκτη τον 
γνωστό φωτογράφο και κινηματογραφιστή Δώρο 
Παρτασίδη, η αρμόδια υπηρεσία του βρετανικού 
υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει αρχικά ότι «τα 
γεγονότα του 1974 συνεχίζουν να ρίχνουν μία μακριά 
σκιά πάνω από την Κύπρο». 

Η επιστολή επισημαίνει πως παρά το γεγονός ότι 

ολοκληρώθηκε χωρίς κατάληξη, η Διάσκεψη για την 
Κύπρο σημείωσε «σημαντική πρόοδο». Το Foreign 
Office «χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευση από 
όλες τις πλευρές σε μία λύση με διάρκεια, ενστερνί-
ζεται την άποψη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών ότι 
οι προοπτικές για μια λύση παραμένουν ζωντανές 
και καλωσορίζει τη συνεχιζόμενη προθυμία του να 
εργαστεί με τα μέρη για να διεξαχθούν σε βάθος 
διαβουλεύσεις επί μίας οδού προς τα εμπρός». 

Η επιστολή σημειώνει επίσης ότι το ΗΒ υποστη-
ρίζει αυτές τις διαβουλεύσεις μέσω διαλόγου και 
αναφέρεται σε «παραγωγική» συνάντηση του 
υπουργού Ευρώπης σερ Άλαν Ντάνκαν με την Τζέιν 
Χολ Λουτ. 

Αναφορικά με το θέμα των εγγυήσεων και ασφά-

λειας, σημειώνεται στην επιστολή ότι το ΗΒ έχει κα-
ταστήσει σαφές πως είναι ανοιχτό «σε οποιεσδήποτε 
διευθετήσεις οι δύο πλευρές και οι άλλες εγγυήτριες 
δυνάμεις μπορέσουν να συμφωνήσουν ώστε να κα-
λύπτονται οι ανάγκες ασφαλείας αμφότερων των 
κυπριακών κοινοτήτων». Προστίθεται η υπενθύμιση 
ότι «μία τελική συμφωνία θα είναι επίσης δυνατή αν 
περάσει από δημοψηφίσματα σε καθεμία από τις 
κοινότητες». 

 Στην τελευταία παράγραφο της επιστολής επι-
σημαίνεται ότι εν τέλει «οι λεπτομέρειες μίας λύσης 
του Κυπριακού, περιλαμβανομένων θεμάτων που 
σχετίζονται με το περιουσιακό και το εδαφικό, είναι 
ζήτημα για τους δύο ηγέτες και για τις κοινότητες 
που εκπροσωπούν». 

 Στην αρχική τους επιστολή οι δέκα Κύπριοι πρό-

σφυγες της Βρετανίας ανέφεραν: «Πιστεύουμε ότι 

έχει έρθει η ώρα για τους Έλληνες, Τούρκους, Αρ-

μένιους και Μαρωνίτες Κύπριους να ωφεληθούν 

από την επανένωση του νησιού χωρίς οποιουσδή-

ποτε εγγυητές και με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους 

αναγνωρισμένα και αποκατεστημένα υπό μία νόμιμη 

κυβέρνηση». Οι υπογράφοντες ήταν οι Δώρος Παρ-

τασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, 

Λεωνίδας Λεωνίδου, Γιώργος Πίππας, Τάσος Πο-

γιατζής, Σεραφείμ Διάκου, Στέλλα Δινένη, Γιάννης 

Κούβαρος και Σπύρος Νεοφύτου.

Επαναβεβαίωση θέσεων του Foreign Office με αφορμή επιστολή προσφύγων

Η
 σκοτεινή δράση των βρετανικών αποικιακών 
δυνάμεων στην Κύπρο έχει τελικά αναγνω-
ριστεί, αλλά δεν έχει ακόμη αποδοθεί δικαιο-

σύνη στα μάτια όλων όσοι έχουν ζήσει μια ολόκληρη 
ζωή με τις τρομακτικές αναμνήσεις για τις παραβιά-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπέστησαν. 
Η αναγνώριση είναι μόνο η αρχή. Η απολογία από 
τη βρετανική κυβέρνηση είναι καθυστερημένη». 

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύπριος βουλευ-
τής των Εργατικών στο βόρειο Λονδίνο, Πάμπος 
Χαραλάμπους σε παρέμβασή του, με αφορμή τον 
πρόσφατο, εξώδικο συμβιβα-
σμό της βρετανικής κυβέρνη-
σης, με καταβολή αποζημιώ-
σεων ενός εκατομμυρίου λιρών 
σε 33 Ελληνοκύπριους που βα-
σανίστηκαν από το βρετανικό 
στρατό στη διάρκεια της αποι-
κιοκρατίας. 

Αφού υπογραμμίζει τη σοβα-
ρότητα των όσων διαφάνηκαν 
μέσα από το δικαστήριο, αφού 
σε ορισμένες περιπτώσεις κα-
ταδείχθηκαν βιασμοί και φρικτά 
βασανιστήρια κρατουμένων, ο 
βουλευτής της περιφέρειας En-
field Southgate, τονίζει ότι υπάρ-
χει ακόμη δρόμος μέχρι την απόδοση δικαιοσύνης.  

Πέθανε λίγο πριν τον συμβιβασμό  
Το θάνατο ενός εκ των 33 αγωνιστών της ΕΟΚΑ 

που υποχρέωσαν τελικά τη βρετανική κυβέρνηση 
σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και καταβολή αποζη-
μίωσης για τα βασανιστήρια γνωστοποιήσε δημο-
σίευμα της εφημερίδας Metro του Λονδίνου. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 76χρονος Ανδρέας 
Βουσδάκας απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου, λίγες ημέ-
ρες πριν από την επισημοποίηση του συμβιβασμού 
που προβλέπει καταβολή συνολικής αποζημίωσης 
ύψους 1 εκ. λιρών στους 33 ενάγοντες. 

Ο αποθανών έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκιν-
σον. Είχε καταγγείλει πως το 1957, σε ηλικία 15 
ετών, είχε συλληφθεί από τις βρετανικές δυνάμεις 
στην Κύπρο και είχε υποστεί ξυλοδαρμούς κατά τις 
78 ημέρες κράτησής του, χωρίς να του επιτραπεί να 

δει τους γονείς του. 
Έκτοτε αντιμετώπιζε διαρκή προβλήματα υγείας, 

όπως προβλήματα στην όραση, αιμορραγίες και 
νευρικούς κλονισμούς. Είχε εγκατασταθεί στη Βρε-
τανία το 1964. Είναι ο πέμπτος αγωνιστής που απε-
βίωσε μετά από την κατάθεση της αγωγής κατά της 
βρετανικής κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2015.  

«Δικαιωμένοι, αλλά...»  
Την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για τον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό, είχε χαιρετίσει η Προ-
εδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας 

ότι «της Ανεξαρτησίας της Κύ-
πρου προηγήθηκαν πέντε χρό-
νια βίας και η απώλεια ανθρώ-
πινων ζωών». 

Προστίθεται ότι «αποτελεί μια 
θαρραλέα πράξη, στο πλαίσιο 
της αμοιβαίας ειλικρίνειας και 
της αλληλοκατανόησης με την 
οποία πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται ιστορικά γεγονότα». 

«Σήμερα, με πλήρη σεβασμό 
στην Ιστορία, αλλά ξεπερνώ-
ντας τα πάθη του παρελθόντος, 
πρέπει να διδαχτούμε από την 
Ιστορία και να κοιτάξουμε μπρο-
στά. Αυτό που βλέπουμε στο 

παρόν και στο μέλλον είναι οι άριστες σχέσεις ανά-
μεσα στους λαούς και τις δυο χώρες μας και εκείνο 
στο οποίο προσβλέπουμε είναι ότι υπάρχει πάντα 
περιθώριο για την εμβάθυνση και την ενίσχυσή 
τους», καταλήγει η ανακοίνωση της Προεδρίας. 

Την απόφαση χαιρέτισαν επίσης πολιτικά κόμ-
ματα, αλλά και οι ίδιοι οι αγωνιστές, οι οποίοι νιώθουν 
δικαιωμένοι, γιατί η απόφαση «αποδεικνύει πως 
αναγνωρίζουν ότι έκαναν βασανιστήρια». 

Στην ανακοίνωση των Συνδέσμων Αγωνιστών 
ΕΟΚΑ 1955-59 σημειώνεται πάντως ότι «το ποσό 
των αποζημιώσεων δεν αντικατοπτρίζει την πρα-
γματικότητα ούτε και μπορεί να καλύψει τον πόνο, 
τα βάσανα, τις βλάβες, τις απώλειες, και τις αναπη-
ρίες των βασανισθέντων αγωνιστών, γιατί δεν υπάρ-
χει ποσό το οποίο να ανταποκρίνεται στις κακουχίες 
που υπέστησαν»

«Ακόμη δεν έχει αποδοθεί 
δικαιοσύνη για τα βασανιστήρια»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Στο συμπέρασμα ότι η περαιτέρω αναβάθμιση 
του Cypriot Wine Festival & Business Expo, με έμ-
φαση στην ανάδειξη του κυπριακού πολιτισμού, είναι 
ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει στην κυπριακή 
παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου η κατ’ εξοχήν 
γιορτή των Κυπρίων στο Λονδίνο, κατέληξαν από 
κοινού σε πρόσφατη συνάντησή τους, ο Ύπατος 
Αρμοστής Ευριπίδης Ευρυβιάδης και ο Γενικός Δι-
ευθυντής της «Παροικιακής», Πάμπος Χαραλά-
μπους. 

Η συνάντηση, έγινε την περασμένη βδομάδα στην 
Ύπατη Αρμοστεία, με αφορμή τις προετοιμασίες για 
το φετινό φεστιβάλ, το οποίο, όπως έχει ήδη ανα-
κοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 
1ης και 2ας Ιουνίου 2019, στο Lee Valley Athletics 
Centre. 

Αντιπροσωπεία της «Π» υπό τον κ. Χαραλάμπους 
είχε συνάντηση με τον κ. Ευρυβιάδη και λειτουργούς 
της Ύπατης Αρμοστείας, τους οποίους ενημέρωσε 
για όλες τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Αποκάλυψε μάλιστα ότι, φέτος, μέσα από καινοτόμες 
δράσεις, θα δοθεί ακόμη περισσότερη βαρύτητα 
στις προσπάθειες για ανάδειξη της κυπριακής πα-
ράδοσης και κουλτούρας, αλλά και της αναβίωσης 
παραδοσιακών εθίμων και όχι μόνο. 

Ως γνωστό, τις τελευταίες δεκαετίες, η «Γιορτή του 
Κρασιού» που μετεξελίχθηκε στο διήμερο Cypriot 
Wine Festival & Business Expo, τελεί υπό την αιγίδα 
της Ύπατης Αρμοστείας, η οποία θεωρεί εξαιρετικά 
σημαντική τη συνέχιση αυτής της εκδήλωσης, που 
διοργανώνεται ανελλιπώς εδώ και 37 χρόνια και έχει 
καταστεί θεσμός για την κυπριακή παροικία του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ανταλλάγησαν απόψεις για 

πιθανούς τρόπους στήριξης και περαιτέρω αναβάθ-
μισης της ιστορικής εκδήλωσης, που αποτελεί και 
τη μεγαλύτερη γιορτή της παροικίας. 

Ο κ. Ευρυβιάδης, αναγνώρισε τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται κάθε χρόνο από τους διοργα-
νωτές για συνέχιση της ιστορικής εκδήλωσης και 
υπογράμμισε το ρόλο που αυτή διαδραματίζει για 
την παροικία μας, αλλά και για την Κύπρο. 

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, οι παράγοντες 
της παροικίας που, παρά τις δυσκολίες, στηρίζουν 
και αναβαθμίζουν συνεχώς αυτό το θεσμό, «είναι οι 
καλύτεροι πρεσβευτές της Κύπρου», αφού μέσα 
από το θεσμό, διατηρείται «ζωντανό» ένα σημαντικό 
κομμάτι του κυπριακού πολιτισμού. Ταυτόχρονα ανα-
δεικνύεται ο τόπος μας ως τουριστικός προορισμός, 
υποβοηθούνται οι επιχειρήσεις κυπριακών συμφε-
ρόντων, ενώ την ίδια ώρα προωθείται και το εθνικό 
μας πρόβλημα. 

Ο κ. Ευρυβιάδης επανέλαβε τη στήριξη της Ύπα-
της Αρμοστείας και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους 
διοργανωτές. 

Δεν αποκλείεται η ενημέρωση να συνεχιστεί, κα-
θώς εντός των επόμενων εβδομάδων, αντιπροσω-
πεία της «Π» θα μεταβεί εκ νέου στην Κύπρο, όπου 
θα έχει σημαντικές επαφές που αφορούν τις προ-
ετοιμασίες του Cypriot Wine Festival & Business 
Expo 2019, με τους ανθρώπους της εφημερίδας 
μας να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι η επιτυχία του φε-
στιβάλ θα συνεχιστεί και φέτος.

«Οι καλύτεροι πρεσβευτές»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ CYWINEFEST ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ
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«Έφαγαν... πόρτα» από τις Βρυξέλλες
ΟΧΙ ΤΩΝ 27 ΣΕ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΗΒ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΤΑΚΤΗ ΕΞΟΔΟ

Συνεχίζονται στις Βρυξέλλες και τις εθνικές πρωτεύουσες 
των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, οι εντατικές προληπτικές 
προετοιμασίες για την ενδεχόμενη "άτακτη" έξοδο του ΗΒ 
από την ΕΕ χωρίς την προηγούμενη σύναψη της Συμφω-
νίας Αποχώρησης (ΣΑ). Μετά και τη χθεσινοβραδινή ψη-
φοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο, το μήνυμα των 27, 
όπως το μεταφέρουν στο ΚΥΠΕ εθνικοί και κοινοτικοί δι-
πλωμάτες είναι πως "δεν υπάρχει καμία διάθεση και κα-
νένα περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση της ΣΑ και κα-
νένα νομικό περιθώριο αλλαγής ή κατάργησης του 
λεγόμενου backstop για την αποφυγή σκληρού συνόρου 
μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βορείου Ιρ-
λανδίας". 

Από τα όσα μεταφέρουν στο ΚΥΠΕ οι ίδιες διπλωματικές 
πηγές, η ΕΕ μπορεί να επαναδιατυπώσει ή να επαναλάβει 
τις "διαβεβαιώσεις" που έχουν ήδη δοθεί προς το ΗΒ, ότι 
δηλαδή, το θέμα της αποφυγής σκληρού συνόρου θα δι-
ευθετηθεί μέσω της μελλοντικής σχέσης κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου, ότι η μεταβατική περίοδος μπο-
ρεί να παραταθεί μέχρι να οριστικοποιηθεί η μελλοντική 
σχέση, αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν κατά το προκαθορι-
σμένο περιθώριο και τέλος ότι το backstop θα είναι έτσι κι 
αλλιώς προσωρινό και θα αντικατασταθεί από την τελική 
ρύθμιση στο πλαίσιο της όποιας μελλοντικής σχέσης. 

Είναι ακόμα, απόλυτα σαφές, επισημαίνουν οι ίδιες πη-
γές ότι "οι 27 δεν έχουν καμία πρόθεση να θέσουν σε αμ-
φισβήτηση τον αδιαίρετο χαρακτήρα της κοινής αγοράς 
και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν ούτε τη Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας, ούτε και τη διεθνή ειρηνευτική συμφωνία 
της Μ. Παρασκευής". Μπορούν να "εξηγήσουν, επανα-
διατυπώσουν, διαβεβαιώσουν", αλλά "η ΣΑ δεν ανοίγει 
και το backstop δεν φεύγει", έλεγε στο ΚΥΠΕ Ευρωπαίος 
διπλωμάτης με άριστη γνώση των συζητήσεων. 

Όλα τα παραπάνω έχουν μεταφερθεί στην Πρωθυ-
πουργό Μέι και η πλευρά των 27 θα τα επαναλάβει "σε 
κάθε δυνατή ευκαιρία", και φυσικά στις σχεδιαζόμενες επα-
φές Μέι - Τουσκ - Γιούνκερ. Προς το παρόν θεωρείται "δύ-
σκολο" το να συγκληθεί εκ νέου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
σε σύνθεση του άρθρου 50 προς αυτόν τον σκοπό. 

Το Κολέγιο των Επιτρόπων, το οποίο συνεδρίασε χθες 
στις Βρυξέλλες, ενέκρινε παράλληλα μια σειρά μέτρων 
προετοιμασίας για έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμ-
φωνία Αποχώρησης. 

Σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις των μέτρων ετοι-

μότητας:   
- οι νέοι από την ΕΕ και το ΗΒ που στις 30 Μαρτίου 

2019 συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν 
να ολοκληρώσουν τη διαμονή τους χωρίς διακοπή· 

- οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν υπόψη περιόδους ασφάλισης, μισθωτής και 
μη μισθωτής εργασίας ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

πριν από την αποχώρηση, κατά τον υπολογισμό των πα-
ροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι συντάξεις · 

- οι δικαιούχοι του ΗΒ που τυγχάνουν χρηματοδότησης 
της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πληρωμές βάσει 
των τρεχουσών συμβάσεών τους, υπό τον όρο ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις οικο-
νομικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό διαχωρίζεται από τον 
οικονομικό διακανονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ηνωμένου Βασιλείου.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, στις 30 Μαρτίου, 
χάρη στο πρόγραμμα Erasmus+, 14 000 νέοι από την ΕΕ 
των 27 (μεταξύ άλλων φοιτητές, ασκούμενοι της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, νέοι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προ-
σωπικό) θα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ 7 000 
συμμετέχοντες από το ΗΒ θα βρίσκονται στην ΕΕ των 27. 
Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι νέοι αυτοί 
δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το εξάμηνό τους 
Erasmus+ και ενδέχεται να μην είναι πλέον επιλέξιμοι για 
υποτροφίες. Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στη διευθέ-
τηση αυτού του ζητήματος, διασφαλίζοντας ότι, σε μια τέ-

τοια περίπτωση, οι φοιτητές και οι ασκούμενοι στο εξωτε-
ρικό που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά 
τον χρόνο αποχώρησης του ΗΒ μπορούν να ολοκληρώ-
σουν τις σπουδές τους και να συνεχίσουν να λαμβάνουν 
τις σχετικές χρηματοδοτήσεις ή υποτροφίες.  

 Το ίδιο πακέτο μέτρων προβλέπει ότι "δεν θα πρέπει 
να πληρώσουν οι πολίτες το τίμημα για το Brexit και δια-
σφαλίζει ότι σε περίπτωση «αποχώρησης χωρίς συμφω-
νία», κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των πολιτών που 
άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία 
πριν από την αποχώρηση του ΗΒ. Τα δικαιώματα αυτά 
περιλαμβάνουν περιόδους ασφάλισης, μισθωτής και μη 
μισθωτής εργασίας ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
πριν από την αποχώρησή του. Για παράδειγμα, αυτό ση-
μαίνει ότι αν ένας πολίτης της ΕΕ των 27 εργαζόταν επί 10 
έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το Brexit, η εν λόγω 
περίοδος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογι-
σμό των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων από τις αρμό-
διες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο συντα-
ξιοδοτείται. 

Ο προτεινόμενος κανονισμός διασφαλίζει ότι τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του 
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην 
ΕΕ, δηλαδή τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της εξομοί-
ωσης και του συνυπολογισμού. Η σημερινή πρόταση δεν 
αναπαράγει με κανένα τρόπο τα σημαντικά πλεονεκτήματα 
της συμφωνίας αποχώρησης, όπως συμφωνήθηκε στις 
14 Νοεμβρίου. Δεν καλύπτει τα δικαιώματα που συσσω-
ρεύονται μετά τις 29 Μαρτίου 2019, ούτε καλύπτει το εξα-
γώγιμο παροχών σε χρήμα, τη συνεχή χορήγηση παρο-
χών ασθενείας σε είδος και τους κανόνες για την 
εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 Τέλος σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, η ΕΕ θα 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να συνεχίσει τις πληρωμές 
το 2019 προς τους δικαιούχους του ΗΒ για συμβάσεις 
που έχουν υπογραφεί και αποφάσεις που έχουν ληφθεί 
πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, υπό τον όρο ότι το ΗΒ εκ-
πληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του 2019 και δέχεται τους αναγκαίους 
ελέγχους. Αυτό θα συμβάλει στον μετριασμό του σημαντι-
κού αντίκτυπου ενός σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμ-
φωνία για ευρύ φάσμα τομέων που λαμβάνουν χρηματο-
δότηση από την ΕΕ, όπως η έρευνα, η καινοτομία ή η 
γεωργία. 

Ένα Brexit χωρίς συμφωνία 
την 29η Μαρτίου θα σημαίνει 
πως οι πολίτες της ΕΕ που θα 
επιθυμούν να ταξιδέψουν στο 
HB για διάστημα μεγαλύτερο 
των τριών μηνών θα χρειάζεται 
να κάνουν πρώτα αίτηση για 
απόκτηση άδειας παραμονής. 
Αυτό αποκάλυψε τη νύχτα της 
Δευτέρας το αρμόδιο βρετα-
νικό Υπουργείο Εσωτερικών. 
Το μέτρο θα ισχύσει άμεσα και 
θα αφορά όσους θα θέλουν να 
ζήσουν, να εργαστούν ή να 
σπουδάσουν στη χώρα. 

Οποιος θα θέλει να ζήσει 
στη Βρετανία για ένα διάστημα 
θα μπορεί να κάνει αίτηση για 
τη λεγόμενη «Ευρωπαϊκή 
Προσωρινή Άδεια Παραμο-
νής». Το έγγραφο αυτό θα επι-
τρέπει στον ενδιαφερόμενο να 
μείνει στη χώρα για διάστημα 
τριών ετών. Για την απόκτηση 
αυτής της άδειας θα υπάρχει 
ένα κόστος το οποίο ακόμα δεν 
έχει προσδιοριστεί, αλλά υπο-
λογίζεται περίπου στις 500 με 
600 λίρες, με βάση το σημε-
ρινό κόστος για την απόκτηση 
αντίστοιχων εγγράφων. 

Η παραμονή του κάθε Ευ-
ρωπαίου στο ΗB μετά την τριε-
τία θα εξαρτάται από το κατά 
πόσο θα πληροί τα κριτήρια 
του μελλοντικού μεταναστευτι-
κού συστήματος.

Άδεια διαμονής 
για Ευρωπαίους 

από την 30ή Μαρτίου 
σε περίπτωση No Deal

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Νίκη της Μέι για το Brexit στη Βουλή  
Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο και η συζήτηση 

που προηγήθηκε για τις τροπολογίες που αφορού-
σαν τη συμφωνία Brexit κυριάρχησα στα πρωτοσέ-
λιδα της Τετάρτης. 

Οι Times υπογραμμίζουν ότι η πρωθυπουργός 
Τερέζα Μέι κατόρθωσε να ενώσει το Συντηρητικό 
κόμμα εφόσον η πλειοψηφία των βουλευτών του 
κοινοβουλίου στήριξε το σχέδιο της για την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ για το 
Brexit. Σε άρθρο γνώμης, η ίδια εφημερίδα επιση-
μαίνει ότι οι Βρυξέλλες δεν θέλουν η έξοδος του ΗΒ 
να γίνει χωρίς συμφωνία και οι καλύτερες πιθανότη-
τες το διαζύγιο να γίνει κοινή συναινέσει είναι με την 
κ. Μέι . Γι ' αυτό, σημειώνουν οι Times, η EE θα 
πρέπει να κάνει παραχωρήσεις. 

Η Daily Express τονίζει ότι η κυβέρνηση χθες 
πέτυχε μια - "από τις πιο αξιοσημείωτες μεταστροφές 
στην πολιτική ιστορία της χώρας". "Η Μέι άρπαξε τη 
νίκη μέσα από τα σαγόνια της ήττας", γράφει χαρα-
κτηριστικά η Express. 

Διαφορετική άποψη έχει ο Guardian που ανα-
γνωρίζει τον "θρίαμβο" της Τερέζα Μέι αλλά που πα-
ράλληλα σπεύδει να επισημάνει ότι θα είναι πολύ 
δύσκολο η Βρετανίδα πρωθυπουργός να πείσει τις 
Βρυξέλλες να αλλάξουν γνώμη πάνω σε ορισμένα 
βασικά θέματα της συμφωνίας όπως είναι το ζήτημα 
των ιρλανδικών συνόρων (backstop). "Η κ. Μέι με 
τις υποσχέσεις της έχει δημιουργήσει ένα κλίμα 
προσδοκιών που δύσκολα μπορεί να επαληθευτεί", 
αναφέρει ο Guardian. 

Επιφυλακτική είναι και η Daily Telegraph. Σε κύ-

ριο άρθρο της εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι 
απίθανο να κάνουν παραχωρήσεις επειδή δεν πι-
στεύουν ότι ακόμη και αν γίνουν αλλαγές στη συμ-
φωνία Brexit δύσκολα τελικά θα μπορούσε η συμ-
φωνία αυτή να εγκριθεί από το βρετανικό 
κοινοβούλιο. 

"Η Ευρώπη μάλλον θα περιμένει εωσότου αρχί-
σουν συνομιλίες για ένα - μαλακό Brexit - που είναι 
μια λύση που τη στηρίζει η πλειοψηφία του βρετανι-
κού κοινοβουλίου", γράφει ο Guardian.  

Επιμένουν στη «σκληρή» γραμμή  
Η ΕΕ επιμένει στις αρχικές της θέσεις αναφορικά 

με το ενδεχόμενο της επαναδιαπραγμάτευσης με 
τη Βρετανία, ενώ αξιωματούχοι των Βρυξελλών είναι 
εν μέρει – «έκπληκτοι» – από αυτά που συμβαίνουν 
στο βρετανικό κοινοβούλιο, μεταδίδει η ανταποκρί-

τρια του BBC στις Βρυξέλλες Katya Adler. 
H EE ποτέ δεν είχε πρόθεση να μετακινηθεί από 

τις θέσεις της στο πρόβλημα των ιρλανδικών συνό-
ρων – ένα πρόβλημα πάνω στο οποίο έγιναν σκλη-
ρές διαπραγματεύσεις τους τελευταίους 18 μήνες. 

Αλλά η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν ανέμενε η κατά-
σταση στο ΗΒ να είναι τόσο ρευστή μετά την ενερ-
γοποίηση του άρθρου 50 για την απόσυρση της χώ-
ρας από την ΕΕ και όταν μάλιστα δεν απομένει 
πολύς χρόνος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
του διαζυγίου δηλ. στις 29 Μαρτίου. 

Στις Βρυξέλλες ανησυχούν για το ενδεχόμενο η 
Βρετανία να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία όχι από 
πρόθεση αλλά διότι ο προκαθορισμένος χρόνος 
μπορεί να παρέλθει. Η μη – συμφωνία θα έχει επώ-
δυνες συνέπειες για όλους.
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ειδήσεις σε 2’

Η κατάσταση στο Κυπριακό 
έχει φτάσει στο χειρότερο ση-
μείο των τελευταίων 44 χρό-
νων, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του ο τέως Πρόεδρος της Βου-
λής Γιαννάκης Ομήρου, σχο-
λιάζοντας τις δηλώσεις του 
Τούρκου Υπουργού Εξωτερι-
κών ο οποίος είπε ότι «όλες οι 
επιλογές λύσης στο Κυπριακό 
είναι ανοικτές» και ότι μεταξύ 
αυτών των επιλογών είναι, 
τόσο η λύση δύο κρατών, όσο 
και συνομοσπονδίας. 

«Είναι προφανές ότι βρι-
σκόμαστε ενώπιον του θανά-
σιμου κινδύνου λύσης η οποία 
θα μετατρέπει  σε ντε – γιούρε, 
την ντε – φάκτο κατάσταση 
πραγμάτων που επέβαλε η 
τουρκική εισβολή του 1974. 
Ενώπιον αυτών των δεδομέ-
νων δεν είναι νοητή ούτε η 
σιωπή, ούτε η προσποίηση 
άγνοιας των φοβερών κινδύ-
νων. Αισθάνομαι την ανάγκη 
να προειδοποιήσω, για τις 
ιστορικές ευθύνες που όλοι 
επωμιζόμαστε. Το σύνολο του 
Κυπριακού Ελληνισμού. Αλλά 
και η Ελλάδα. Τόσο για λόγους 
ακατάλυτων εθνικών δεσμών 
όσο και των συμβατικών εγ-
γυητικών υποχρεώσεων» 
αναφέρει ο κ. Ομήρου. 

Προσθέτει ότι η εκτροπή 
που συντελείται, απειλεί ευ-
θέως την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, την ιστορική συνέχεια του 
Ελληνισμού στην Κύπρο και 
την προοπτική λύσης που θα 
κατοχυρώνει την ενότητα λαού 
–Ε/Κ και Τ/Κ , χώρου, κρά-
τους, θεσμών και οικονομίας 
και ζητεί επαναδιατύπωση, με 
σαφήνεια λόγου, των στόχων 
και των επιδιώξεων μας.

Η Τουρκία δεν θα πει ναι σε 
κανένα τετελεσμένο στο Αι-
γαίο, την ανατολική Μεσόγειο 
και την Κύπρο, δήλωσε ο 
Τούρκος Υπουργός Άμυνας 
Χουλούσι Ακάρ, προσθέτο-
ντας ότι σέβονται πλήρως το 
διεθνές δίκαιο και τις διμερείς 
συμφωνίες αλλά δεν θα υπο-
χωρήσουν από τα δικαιώματά 
τους. 

Σε αυτό το θέμα «είμαστε 
πολύ αποφασισμένοι», είπε.

Νέες τουρκικές απειλές 
για Αιγαίο και ανατολική 

Μεσόγειο

Λύση δύο κρατών από το Κραν Μοντανά
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΚΙΝΤΖΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Την αποκάλυψη ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρότεινε 
στον Τούρκο ΥΠΕΞ λύση δύο κρατών, από το Κραν Μο-
ντανά ακόμα, έκανε, χθες, ο Μουσταφά Ακιντζί. Ο Τ/κ ηγέ-
της κάλεσε τον κ. Αναστασιάδη σε ανεπίσημη συνάντηση 
για να του πει ο Πρόεδρος τι είδους λύση επιδιώκει στο 
Κυπριακό. Την ίδια ώρα ο κ. Τσαβούσογλου δηλώνει πως 
στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, ο κ. Αναστασιάδης 
τού μίλησε για άλλες επιλογές. 

Τ/κ ηγέτης και Τούρκος ΥΠΕΞ προέβησαν σε κοινή συ-
νέντευξη Τύπου μετά τη σύσκεψη στο «προεδρικό» όπου 
συμμετείχαν και οι αρχηγοί των 6 «κοινοβουλευτικών» 
κομμάτων και συζήτησαν το Κυπριακό, το φυσικό αέριο 
και τις σχέσεις Τουρκίας-ψευδοκράτους. Ο Μουσταφά Ακι-
ντζί επεσήμανε ότι η εποχή του να γίνονται διαπραγμα-
τεύσεις για να λέμε ότι κάτι κάνουμε, έχει κλείσει. Η διαδι-
κασία ανοικτού τέλους, ανέφερε, δοκιμάστηκε 50 χρόνια, 
αυτό πλέον έχει μείνει στο παρελθόν, το αναφέρει στην 
έκθεσή του και ο ΓΓ του ΟΗΕ. Μόνο αν αρχίσει μια διαδι-
κασία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα με περιορισμένο 
χρόνο θα μπορέσει να φέρει ένα αποτέλεσμα, συμπλή-
ρωσε. Ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι όποιο και αν είναι το όνομα 
μιας λύσης, η ουσία της πρέπει να είναι η πολιτική ισότητα. 
«Είναι λυπηρό που η ε/κ πλευρά σε αυτό αλλά και σε 
άλλα θέματα διαπιστώθηκε ότι κάνει βήματα προς τα πίσω. 
Αυτό το πισωγύρισμα δεν δίδει ελπίδες για μια λύση». 

Σημειώνοντας πως στο σημείο καμπής στο οποίο βρι-
σκόμαστε θα ήθελε να πει ανοιχτά κάποια πράγματα, απο-
κάλυψε πως ενώ η διαδικασία στο Κραν Μοντανά έβαινε 
προς το τέλος, επρόκειτο να καταρρεύσει χωρίς λύση –
όπως είπε– ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέγγισε τον 
κ. Τσαβούσογλου. «Σε διάφορες περιπτώσεις αυτό έχει 
λεχθεί αλλά μέχρι σήμερα από το δικό μου στόμα δεν 
βγήκε, ωστόσο πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το πω. Ο κ. 
Αναστασιάδης είπε στον κ. Τσαβούσογλου ότι η ε/κ κοινό-
τητα δεν είναι έτοιμη για το διαμοιρασμό της εξουσίας και 
πλέον πρέπει να έρθει στην ατζέντα μια λύση δύο κρατών. 
Αργότερα στην Κύπρο, ο ίδιος (ο Πρόεδρος Αναστασιάδης) 
μίλησε για μια χαλαρή ομοσπονδία». Στη συνάντηση που 

είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 26 Οκτωβρίου, συ-
νέχισε ο κ. Ακιντζί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τού μίλησε 
για αποκέντρωση, όμως δεν πήρε απάντηση για το ποιες 
θα είναι οι αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν στις πολιτείες 
από την κεντρική κυβέρνηση. 

Ο Τ/κ ηγέτης απηύθυνε έκκληση στον κ. Αναστασιάδη, 

αν είναι έτοιμος, να συζητήσει ακόμα και σε μια ανεπίσημη 
συνάντηση τι πραγματικά θέλει και να το συζητήσουν σε 
λεπτομέρεια. Ο κ. Ακιντζί δήλωσε έτοιμος να συζητήσει 
μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στο νησί, 
θα μπορεί να γίνει αμοιβαία αποδεκτή και θα είναι επικερ-
δής για όλες τις πλευρές. 

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε πως στο Κραν Μο-
ντάνα παρακαθίσαμε στο τραπέζι συζητώντας την ομο-
σπονδία και είδαμε ότι για 11 μέρες ευέλικτη ήταν η τ/κ 
πλευρά και ο εκπρόσωπός της. Στο Κραν Μοντάνα, συνέ-
χισε, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η ε/κ πλευρά υποχώ-
ρησαν από συγκλίσεις που είχαν προηγηθεί στην Κύπρο 
και στο Μοντ Πελεράν. «Είδαμε μια πραγματικότητα. Η 
ε/κ πλευρά δεν θα είναι έτοιμη να διαμοιραστεί τίποτα με 
την τ/κ. Ο κ. Αναστασιάδης το παραδέχθηκε άλλωστε αυτό 
στις διμερείς μας συναντήσεις. Όταν τον είδα μετά στη 
Νέα Υόρκη συζητήθηκαν και κάποιες άλλες επιλογές. Το 
να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα για να προσπα-
θήσεις να κερδίσεις χρόνο δεν είναι νούσιμη προσέγγιση», 
κατά τον κ. Τσαβούσογλου. 

Στην ερώτηση Τ/κ δημοσιογράφου, τι θα γίνει σε περί-
πτωση που η προσπάθεια της κ. Λουτ ολοκληρωθεί χωρίς 
αποτέλεσμα, ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι παράλληλα με 
τις προσπάθειες στο Κυπριακό θα πρέπει να συνεχισθεί 
και η προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης του ψευδοκρά-
τους και διεύρυνσης της δημοκρατίας και των δομών του. 
Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στην προσπάθεια της κ. 
Λουτ η ζωή συνεχίζεται, πρόσθεσε ο κ. Ακιντζί, λέγοντας 
ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να υπάγονται τα πάντα σε 
μια λύση. «Αλλά το σωστό είναι να συνεχισθεί η προσπά-
θεια για λύση», σημείωσε.  

Τον απατά η μνήμη τον Ακιντζί  
«Η μνήμη του κ. Ακιντζί φαίνεται ότι τον απατά», ήταν το 

σχόλιο του Προέδρου Αναστασιάδη, όταν κλήθηκε να σχο-
λιάσει τις αποκαλύψεις του Τ/κ ηγέτη ότι στο Κραν Μο-
ντανά, πρότεινε λύση δύο κρατών. Aν πραγματικά επιθυ-
μούν λύση (η τουρκική πλευρά) ας υποβάλουν τις γραπτές 
τους θέσεις ή ας επαναλάβουν εκείνα τα οποία αξιούν, 
δηλαδή είτε ίσο αριθμό είτε θετική ψήφο για όλες τις απο-
φάσεις και ας αποφασίσει ο καθένας αν αυτή είναι μια 
λύση που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο και λει-
τουργικό κράτος, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Eίπε 
πως η μνήμη του κ. Ακιντζί φαίνεται ότι τον απατά. Ξεχνά 
ότι στις 5 Ιουλίου μια μέρα προ της 6ης, που ήρθε ο ΓΓ, 
υπέβαλε γραπτώς τις προτάσεις της ελληνοκυπριακής 
πλευράς για όλα τα θέματα που έθιγε ο ΓΓ, τις παραμέ-
τρους του και αφορούσαν την εξεύρεση μιας λύσης στη 
βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

«Θυμήθηκε μετά από περίπου δύο χρόνια να πει ότι 
στο Κραν Μοντανά τάχα εισηγήθηκα κάτι ανάλογο, όμως 
σήμερα είναι που έκαμε δηλώσεις ο κ. Τσαβούσογλου για 
να μην αναφέρει οτιδήποτε για το Κραν Μοντανά αλλά για 
να αναφερθεί στο θέμα ότι τάχα κάτι ανάλογο ελέχθη στη 
Νέα Υόρκη. Να υπενθυμίσω ότι έχω δημόσια δηλώσει ότι 
στη Νέα Υόρκη αυτός που ανέπτυξε ανάλογες απόψεις 
ήταν ο κ. Τσαβούσοβλου» είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης.

Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αλλά...
Άμεση ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ μετά την υιοθέτηση 

του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Σε γραπτή ανακοίνωση του κόμματος αναφέρονται τα 
ακόλουθα: «Δεν περιλαμβάνονται εκπλήξεις. Διότι αφενός 
αφορά την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και 
όχι τις καλές υπηρεσίες και αφετέρου επειδή βρίσκεται 
σε εξέλιξη η προσπάθεια για επανέναρξη της διαπρα-
γματευτικής διαδικασίας. 

Παρόλα αυτά, το ψήφισμα στέλνει ορισμένα σημαντικά 
μηνύματα, τα οποία το Προεδρικό οφείλει να λάβει σο-
βαρά υπόψη. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα: 

1. Είναι θετικό το γεγονός ότι ανανεώθηκε η θητεία της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ αλλά είναι φανερό ότι αν δεν διαρρηχθεί το 
αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, σύντομα θα βρεθούμε 
μπροστά σε νέα και αρνητικά δεδομένα. 

2. Ενώ στο προηγούμενο ψήφισμα γινόταν μόνο ανα-
φορά σε έλλειψη προόδου, τώρα εκφράζεται λύπη για 
την έλλειψη προόδου. 

3. Το ψήφισμα καλεί τους δύο ηγέτες να βρουν τρόπο 
να καταλήξουν στους όρους αναφοράς και να εμπλακούν 
πλήρως, με ευελιξία, με νόημα και εποικοδομητικά σε 
συνομιλίες για λύση βασισμένη στη δικοινοτική διζωνική 

ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Υπογραμμίζεται ότι αυτή 
η διαδικασία πρέπει να έχει συγκεκριμένο ορίζοντα, για 
να συμπληρώσει ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο. 

4. Ενώ στο προηγούμενο ψήφισμα καλούσε τους δύο 
ηγέτες να αποφεύγουν την όποια ρητορική μπορούσε 
να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία, τώρα τους ζητά να 

αποφεύγουν τη ρητορική που την εκτροχιάζει.    
5. Παρά τις θετικές αναφορές για τα ΜΟΕ που έχουν 

υλοποιηθεί ζητά περαιτέρω ΜΟΕ με ειδική αναφορά στην 
ηλεκτροδότηση και στην κινητή τηλεφωνία. 

6. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά Έκθεση από το Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ μέχρι τις 15 Απριλίου αναφορικά με 
την ουσία του Κυπριακού. 

Είναι φανερό ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Ο 
κ. Αναστασιάδης οφείλει να εγκαταλείψει την αρνητική 
ρητορική και τη δαιμονοποίηση της λύσης. Πρέπει να 
επικεντρωθεί επιτέλους σε λύση δικοινοτικής διζωνικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και να πείσει τον Γ.Γ 
του ΟΗΕ ότι έχει όλη την απαιτούμενη θέληση και ετοι-
μότητα για να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς. Αν το 
πράξει, τότε όλο το βάρος και η ευθύνη για τις όποιες 
εξελίξεις θα μεταφερθεί στην Τουρκία και την Τ/Κ πλευρά. 
Αν δεν το πράξει κινδυνεύει να καταγραφεί στην ιστορία 
ως ο Πρόεδρος της οριστικής διχοτόμησης. Τα χρονικά 
περιθώρια κ. Αναστασιάδη- για την Κύπρο- στενεύουν 
επικίνδυνα. Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ακόμη μια φορά ότι 
ποτέ δεν θα αποδεχτεί λύση που θα διχοτομεί την Κύπρο, 
λύση δυο κρατών και συνομοσπονδίας.

«Στο χειρότερο σημείο 
των τελευταίων 

44 χρόνων το Κυπριακό»



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Μπαρπαρός» έχο-
ντας ως ασπίδα προστασίας το τουρκικό Πολεμικό 
Ναυτικό αλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΖ, στα κατεχόμενα 
συνεχίζεται ο σάλος μετά την κάθοδο του τούρκου 
υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και 
την προσπάθεια επιβολής των διχοτομικής φιλοσοφίας 
θέσεων της Άγκυρας στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και το κυβερνών κόμμα περί άλλων τυρ-
βάζουν! Ούτε καν τα μίνιμουμ κάνουν για προστασίας 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται σε επι-
κοινωνιακά τεχνάσματα για αποπροσανατολισμό της 
κοινής γνώμης από τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.  

Δύναμη αντίστασης στην πορεία προς τη διχοτό-
μηση, στο δρόμο προς τον όλεθρο για Ελληνοκύπρι-
ους και Τουρκοκύπριους παραμένει η Αριστερά και 
στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές. Το 
ΑΚΕΛ, το Ρεπουμπλικανικό τουρκικό κόμμα και άλλες 
πολιτικές δυνάμεις που μάχονται για λύση – επανέ-
νωση μαζί και ο Μουσταφά Ακιντζί, δείχνουν το δρόμο 
τονίζοντας πως μοναδικός δρόμος για αποτροπή της 
μονιμοποίησης της διχοτόμησης είναι η παραμονή 
στη γραμμή της λύσης δικοινοτικής, διζωνικής ομο-
σπονδίας. Την ανάγκη να επαναρχίσουν το συντομό-
τερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις στο κυπριακό επα-
νέλαβε σήμερα  

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, σε 
δηλώσεις του στη συνάντηση Ελληνοκυπριακών και 
Τουρκοκυπριακών κομμάτων στο ξενοδοχείο «Λήδρα 
Πάλας» που βρίσκεται μέσα «στη νεκρή ζώνη», υπο-
γράμμισε την ανάγκη να επαναρχίσουν το συντομό-
τερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις.  

Ο Άντρος Κυπριανού επισήμανε ότι όσο παρέρχεται 
ο χρόνος τόσο πιο κοντά οδηγούμαστε στην οριστική 
διχοτόμηση του νησιού. Μιλώντας στο περιθώριο της 
συνάντησης τόνισε ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να απο-
δεχθεί ποτέ μια τέτοια εξέλιξη αλλά θα παλέψει για να 
αποτρέψει τη διχοτόμηση. 

Απευθυνόμενος προς τους αρχηγούς και εκπρο-
σώπους των Ε/κ και Τ/κ  πολιτικών κομμάτων, ο Α. 
Κυπριανού αναφέρθηκε στη «βασική ευθύνη όλων 
μας να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του κυπριακού 
λαού και της ίδιας της ιστορίας για το που βαδίζουμε. 
Να ξεκαθαρίσουμε ποια λύση θέλουμε για τις επόμενες 
γενιές, η οποία βέβαια να μας απαλλάσσει από το 
απαράδεκτο στάτους κβο».  

Για το ΑΚΕΛ, τόνισε, αδιαπραγμάτευτος και δια-
χρονικός στόχος είναι η επανένωση της πατρίδας και 
του λαού μας στο σύνολο του και ο μόνος προσφερό-
μενος τρόπος για να το επιτύχουμε είναι η επιμονή 
στο συμφωνημένο πλαίσιο για ένα κράτος, με μία και 
μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. 
Σε λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πο-
λιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται σε σειρά ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιδιώκουμε 
κράτος απαλλαγμένο από την κατοχή, τα εγγυητικά 
και παρεμβατικά δικαιώματα και τους ξένους και ντό-
πιους στρατούς. Θεωρούμε ότι μόνο έτσι θα μπορέ-
σουμε Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, 
Αρμένιοι και Λατίνοι να ατενίσουμε το μέλλον με αι-
σιοδοξία.  

Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις συζη-
τήσεις που ακολούθησαν είναι προφανές ότι αν εγκα-
ταλείψουμε την ομοσπονδία τότε η εναλλακτική επι-
λογή που θα συζητηθεί είναι μια μορφή διχοτόμησης.  

Η διχοτόμηση είναι επικίνδυνη προοπτική για όλους 
μας. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα αφομοιωθεί οι-
κονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά πλήρως από την 
Τουρκία, παρά τις σθεναρές αντιστάσεις εντός της κοι-
νότητας να μη συμβεί αυτό. Την ίδια στιγμή η διχοτό-
μηση σημαίνει εκχώρηση σχεδόν του 40% των εδα-
φών και 60% της ακτογραμμής, συνεπώς και 
ανάλογου ποσοστού της ΑΟΖ, της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Τουρκία. Σημαίνει χερσαία σύνορα με 
την Τουρκία μήκους 180 χιλιομέτρων. Σημαίνει παρα-
μονή όλων των εποίκων και ανεξέλεγκτο περαιτέρω 
εποικισμό. Σημαίνει μόνιμη παραμονή κατοχικών 
στρατευμάτων. Σημαίνει Ε/κ και Τ/κ να μην πάρουν 
πίσω ούτε σπιθαμή περιουσίας που έχουν χάσει μετά 
το 1974. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί 
κάτι τέτοιο. 

Από το 1977 οι δύο κοινότητες έχουν αποδεχτεί ότι 
θα μοιραστούν την εξουσία στη βάση της ΔΔΟ για να 
πάει παρακάτω αυτός ο τόπος. Αυτό είναι το σημείο 
που συναντιούνται οι δύο κοινότητες. Έχουμε κάνει 
όσα πρέπει για να προετοιμάσουμε σε όλα τα επίπεδα 
την κοινωνία για αυτό; Ως ΑΚΕΛ προσπαθήσαμε πολύ 
να ενημερώσουμε το λαό για το τι είναι η ΔΔΟ. Ποιες 
είναι οι βασικές της πρόνοιες και γιατί δεν πρέπει να 
ανησυχούμε από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Σε 
συνεργασία με Τουρκοκυπριακά κόμματα προσπα-
θήσαμε να μεταφέρουμε εκατέρωθεν αυτά τα μηνύ-
ματα. 

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εξέφρασε ανησυχία γιατί 
τουλάχιστον μέχρι το Μάιο δεν θα έχουμε επανέναρξη 
των συνομιλιών για να προσθέσει:  

Την ίδια στιγμή το στάτους κβο και οι φωνές «εναλ-
λακτικών» λύσεων πληθαίνουν και από τις δύο πλευ-
ρές του συρματοπλέγματος. Το Κυπριακό χρησιμο-
ποιείται για εσωτερική κατανάλωση και στην Κύπρο 
και στην Τουρκία από διάφορες δυνάμεις. Το στάτους 
κβο εδραιώνεται, γεγονός που μας οδηγεί στο οριστικό 
αδιέξοδο και τη διχοτόμηση. Για αυτούς και πολλούς 
άλλους λόγους επιβάλλεται οι διαπραγματεύσεις να 
επαναρχίσουν σύντομα. 

Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όλα ανεξαιρέτως 
τα κεφάλαια του Κυπριακού βρίσκονται πλέον σε προ-
χωρημένο στάδιο σύγκλισης. Αυτό διαπιστώνει στην 
έκθεση που είχε υποβάλει μετά το ναυάγιο του Κρανς 
Μοντανά, τον Σεπτέμβριο του 2017 ο κ. Γκουτέρες. 
Στην πραγματικότητα είχαν απομείνει μερικές μόνο 
διαφορές σε κάθε κεφάλαιο. Διαφορές που επέβαλλαν 
τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Αυτό που χρειαζόταν 
ήταν να ξαναπάμε σε διαπραγματεύσεις από το σημείο 
που μείναμε, με πολιτική βούληση αυτή τη φορά να 

πάμε μέχρι τέλους. 
Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα έγιναν πολύ πιο 

σύνθετα και πιο απαιτητικά. Πρέπει πλέον να συμ-
φωνηθούν όροι αναφοράς για την επανέναρξη της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αυτή η νέα ορολογία 
σχετίζεται με όσα μεσολάβησαν από το Κρανς Μο-
ντάνα μέχρι σήμερα: Εκατέρωθεν απόσυρση προτά-
σεων, διαφωνίες για το τι προνοεί το πλαίσιο Γκουτιέ-
ρες, νέες ιδέες και άλλα. Όλα αυτά πρέπει να 
ξεκαθαρίσουν με τους όρους αναφοράς όπως και η 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σίγουρα, όμως, ο 
Γ.Γ. θέλει να πειστεί ότι η διαδικασία θα έχει νόημα, 
διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη συγκατανεύσει 
σε επανέναρξή της. 

Εμείς θεωρούμε ότι ο δρόμος απ’ εδώ και πέρα 
είναι ένας: η αξιοποίηση του κεκτημένου των διαπρα-

γματεύσεων όπως αυτό είχε δημιουργηθεί μέχρι το 
Κρανς Μοντάνα και η συνέχιση των διαπραγματεύ-
σεων από εκείνη τη βάση. Οι όποιες νέες ιδέες και 
από τις δύο πλευρές πρέπει να κινούνται εντός της 
συμφωνημένης βάσης λύσης και να συζητηθούν με 
την αίσθηση του επείγοντος όπως ζητά ο Γ.Γ. Για πα-
ράδειγμα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν δια-
κριτές γραμμές στο θέμα της κατανομής αρμοδιοτήτων 
μεταξύ ομόσπονδου και πολιτειακού επιπέδου. Υπάρ-
χουν αρμοδιότητες που δεν μπορούν να εκχωρούνται 
στις πολιτείες αλλιώς θα συζητούμε για συνομοσπον-
δία και όχι ομοσπονδία. Αυτό πρέπει να το έχουμε 
καλά υπόψη όταν συζητάμε για μια λύση εντός των 
πλαισίων που έχουν συμφωνηθεί.   

Επίσης η νέα διαδικασία δεν πρέπει να διεξαχθεί 
σε ένα πλαίσιο ατέρμονων διαλόγων αλλά με ξεκά-
θαρη προοπτική. Ο στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη 
μιας στρατηγικής συναντίληψης που θα βοηθήσει την 
προσπάθεια για ολοκληρωμένη συμφωνία στη συνέ-
χεια. 

Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί ποτέ με τη 
διχοτόμηση. Θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται με όλες 
του τις δυνάμεις για επανένωση. Ο μόνος τρόπος για 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η δικοινοτική διζωνική 
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορί-
ζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας. Έτσι μπορούμε να γίνουμε εμείς οι Κύπριοι, 
φάρος και παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης και συ-
νεργασίας για όλο τον κόσμο. Ένα σύγχρονο πρότυπο 
αρμονικής συμβίωσης δύο κοινοτήτων διαφορετικής 
εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας που θα συνδια-
χειρίζονται το κοινό τους κράτος. Να γίνουμε χώρα 
που θα έχει καταφέρει να διώξει τους στρατούς και θα 
διοχετεύει όλες της τις δυνάμεις και τους πόρους στις 

κοινωνικές επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη. 
Αυτό το όραμα φιλοδοξούμε να το κάνουμε πράξη για 
το καλό όλων των Κυπρίων. 

Διαστεβλώνει τις θέσεις του ΑΚΕΛ ο ΥΠΕΞ 

Παράλληλα, ο Α. Κυπριανού άσκησε σκληρή κριτική 
κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών 
για τους χειρισμούς της σχετικά με τις τουρκικές προ-
κλήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Ο Α. Κυπριανού 
κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστο-
δουλίδη ότι επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα όσα λέει το 
ΑΚΕΛ για να χτίσει τη δική του επιχειρηματολογία. 

Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες δυο μέρες το barbaros 
βολτάρει νότια της Λεμεσού στην κυπριακή ΑΟΖ τονί-
ζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την κυ-
βέρνηση. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κατηγόρησε επίσης τους κυβερνώ-
ντες ότι λένε μεγάλα λόγια, τα οποία την κρίσιμη ώρα 
αποδεικνύονται ότι είναι μόνο λόγια. Σχολιάζοντας τη 
δήλωση Χριστοδουλίδη ότι η κυβέρνηση προέβη σε 
ενέργειες τις οποίες δε θέλει να ανακοινώσει δημόσια 
για να μην πλήξουν την προσπάθεια που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, ο κ. Κυπριανού ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι ο Υπουργός νομίζει ότι μιλά με μικρά παιδιά. 

Για άλλες επιλογές μιλά ο Τσαβούσογλου 
με τον Ακιντζί να διαφοροποιείται 

Στα κατεχόμενα μετέβη την περασμένη Παρασκευή 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου για συζήτηση των θέσεων της τουρκικής πλευ-
ράς ενόψει της καθόδου την ερχόμενη Δευτέρα στην 
Κύπρο της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέϊν Χολ 
Λουτ.  

Σε δηλώσεις του ο Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε ότι 
κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα «όλοι συμ-
φώνησαν πως είναι ανοιχτοί σε όλες τις επιλογές στο 
Κυπριακό» 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι μετά την αποτυχία στο 
Κράν Μοντάνα για λύση ομοσπονδίας, άλλες επιλογές 
υποβλήθηκαν τόσο από την ε/κ όσο και από την τουρ-
κική πλευρά. 

Αξιολογώντας την επίσκεψή του στα κατεχόμενα 
είπε ότι «μετά την αποτυχία στο Κράν Μοντάνα άρχι-
σαν να υποβάλλονται νέες επιλογές». «Οι διαπρα-
γματεύσεις για την ομοσπονδία μέχρι σήμερα δεν έφε-
ραν αποτέλεσμα. Και η ε/κ πλευρά υπέβαλε επιλογές, 
κι εμείς υποβάλαμε. Ξεκινήσαμε με κάποιο τρόπο να 
τα συζητούμε αυτά και φτάσαμε μέχρι σήμερα», πρό-
σθεσε. 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε εξάλλου ότι «ειδικά στην βό-
ρεια Κύπρο» όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα «κάποια 
άτομα συνεχώς υπαγορεύουν, λέγοντας ότι ‘με βάση 
τη δική μου ιδεολογία η ομοσπονδία είναι η καλύτερη. 
Έτσι πρέπει να είναι’. Εμείς είπαμε είτε ως Τουρκία, 
είτε όλες οι πλευρές να αξιολογήσουμε όλες τις επιλο-
γές ανεπίσημα και να συζητήσουμε ποιες από αυτές 
τις επιλογές είναι ωφέλιμες για τον ‘τ/κ λαό’, με ποια 
μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα και ασφα-
λώς τί συμφέρει στην Τουρκία. Να διαβουλευτούμε 
και αναλόγως να κάνουμε βήματα».  

Βασικά, συνέχισε, το σημαντικό εδώ είναι αυτό που 
είπε ο κ. Ακιντζί στη συνέντευξη Τύπου. «Είναι σημα-
ντικό που είπε ότι ‘είμαστε έτοιμοι για όλες τις επιλογές’ 
και είναι σημαντικό για την υπόθεση της Κύπρου που 
στη συνάντηση που κάναμε μέσα συμφώνησαν όλοι 
γι αυτό». 
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Δύναμη αντίστασης στη διχοτόμηση η Αριστερά
ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Η GRECO (η Ομάδα Κρα-
τών κατά της Διαφθοράς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης) συ-
ναντάται με την Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Θεσμών την 
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου σε κε-
κλεισμένων των θυρών συνε-
δρία, για να συζητήσει τις κα-
ταγγελίες του νομικού Νίκου 
Κληρίδη σχετικά με την κυ-
πριακή δικαιοσύνη. 

 Τη συνάντηση ανακοίνωσε 
την Τετάρτη ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου, 
που διευκρίνισε ότι η συνεδρία 
θα είναι κλειστή μετά από αί-
τημα της GRECO, το οποίο η 
Επιτροπή Θεσμών έκανε απο-
δεκτό. Ο κ. Ζαχαρίου διευκρί-
νισε ότι τα πορίσματα – διαπι-
στώσεις της GRECO θα 
παρατεθούν σε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη.

Η GRECO συναντάται με 
την Επιτροπή Θεσμών

Συγκλονισμό στην κοινή γνώμη προκα-
λούν οι αποκαλύψεις σε σχέση με το θά-
νατο του 76χρονου Γιώργου Μαυρομμάτη 
ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της περα-
σμένης Κυριακής απανθρακωμένος στην 
οικία του στη Λάρνακα, μετά την ομολογία 
του φερόμενου ως δράστη, ότι τον σκότωσε 
και στη συνέχεια παρέδωσε τη σορό του 
στις φλόγες. Πρόκειται για 21χρονο Ελλη-
νοκύπριο, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώ-
πιον του επαρχιακού δικαστηρίου, το οποίο 
διέταξε την κράτησή του για 8 ημέρες. 

Η νεκροτομή επί της σορού του ηλικιω-
μένου, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά 
αποδοθεί σε ατύχημα, κατέδειξε πως το 
μοιραίο επήλθε από αιμορραγία λόγω ρή-
ξης ζωτικών οργάνων συνεπεία καταγμά-
των πλευρών και θώρακα, ενώ από τις το-
ξικολογικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το 
μονοξίδιο του άνθρακα στον οργανισμό του 
ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα γεγονός που 
υποδεικνύει ξεκάθαρα πως η πυρκαγιά δεν 
προκάλεσε το θάνατο του.  

Έπειτα από τα ευρήματα της νεκροτομής 
οι έρευνες της Αστυνομίας στράφηκαν 
προς την κατεύθυνση της εξέτασης εγκλη-
ματικής ενέργειας ανατρέποντας τα μέχρι 
τότε δεδομένα.  

Ο 21χρονος συνελήφθη για υπόθεση λη-
στείας σε βάρος 96χρονης ενώ ανακρινό-
μενος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον 
76χρονο και ακολούθως έβαλε φωτιά προ-
κειμένου να σβήσει τα ίχνη του.   

Τα γεγονότα της υπόθεσης  
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους ανα-

κριτές, στις 5.30 το πρωί εισήλθε στο σπίτι 

του άτυχου 76χρονου παραβιάζοντας την 
πλαϊνή είσοδο ενώ στη συνέχεια προχώ-
ρησε στο υπνοδωμάτιό του. Όταν έγινε 
αντιληπτός από το θύμα το οποίο αντέ-
δρασε, αυτός τον έριξε στο πάτωμα και τον 
χτύπησε μέχρι θανάτου. Ο 21χρονος πα-
ραδέχθηκε ότι αφού τον χτύπησε παρέ-
μεινε στο χώρο μέχρι να σιγουρευτεί ότι 

πέθανε και αφού του έκλεψε το ποσό των 
50 ευρώ έβαλε φωτιά με αναπτήρα στο 
στρώμα του ηλικιωμένου για να καλύψει 
τα ίχνη του. 

Ακολούθως, εξερχόμενος, προχώρησε 
στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού όπου 
λήστεψε την 96χρονη.  

Και δεύτερο φονικό;  
Με διαρροή υγραερίου φαίνεται να συν-

δέονται τα αίτια της ισχυρής έκρηξης και 
της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες τα ξημε-
ρώματα σε μπαρ επί της οδού Κωστάκη 
Παντελίδη, με θύμα 42χρονη γυναίκα. Η 
γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρι-
σμα της μετά την κατάσβεση της πυρκα-
γιάς. 

Η Αστυνομία είχε αφήσει ανοικτά όλα τα 
ενδεχόμενα σε σχέση με τις συνθήκες θα-
νάτου της άτυχης γυναίκας, αλλά και σε 
σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. 

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, η 
Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα 
με την οποία, αναζητούσε Σύρο ηλικίας 32 
ετών σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπό-
θεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυ-
νομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμε-
λέτης, συνωμοσίας, παραβίασης κτηρίου, 
εμπρησμού κ.α.

Σκότωσε εν ψυχρώ και έκαψε ηλικιωμένο για €50!
«ΕΓΩ ΕΣΚΟΤΩΣΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟ ΤΖΙΑΙ ΕΚΡΟΥΣΑ ΤΟΝ» ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

Φως στα αίτια θανάτου του 
άτυχου βρέφους που έσβησε 
τα ξημερώματα της Δευτέρας 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο, 
έριξε χθες η νεκροτομή που 
διενήργησαν οι ιατροδικαστές 
Μάριος Ματσάκης και Αγγε-
λική Παπέττα. 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα 
της νεκροτομής, το άτυχο αγο-
ράκι πέθανε λόγω πνευμονίας 
με σηψαιμία, λόγω γρίπης Α. 
Σε μήνυμά του προς τους παι-
δίατρους, ο ιατροδικαστής Μά-
ριος Ματσάκης, είπε ότι το τα-
χύρυθμο τεστ για τη γρίπη Α, 
όταν είναι αρνητικό δεν είναι 
αξιόπιστο, ενώ, δεν απέκλεισε 
ακόμη και το ενδεχόμενο ια-
τρικής αμέλειας.

Πνευμονία με σηψαιμία, 
λόγω γρίπης Α σκότωσαν 

το βρέφος

«Η κυβέρνηση τα έκανε θά-
λασσα. Και πρέπει να βρει τρό-
πους να ξεπεραστούν τα αδιέ-
ξοδα στα οποία οι ίδιοι οι 
κυβερνητικοί χειρισμοί μας 
έχουν οδηγήσει». 

Αυτό δήλωσε ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της 
Επιτροπής Γεωργίας της Βου-
λής, Άντρος Καυκαλιάς, ο 
οποίος έκανε λόγο για κατάντια 
και προειδοποίησε οτι κινδυ-
νεύουμε όχι απλά να μην κα-
τοχυρώσουμε το χαλλούμι ως 
Προϊόν Ονομασίας Προέλευ-
σης, αλλά να χαθεί το σήμα 
ακόμα και στην Κύπρο!

«Τα έκαναν θάλασσα 
με το χαλλούμι»

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΤΣΟΥΝΑΜΙ» ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

Της Μαρίας Φράγκου  
«Δεν είναι σάρκα ο Διγενής για να τον φάει το χώμα, είναι 

ιδέα. Υψηλή! Αθάνατος!!! Ελλάδα-Κύπρος-Ένωσις. Η Κύπρος 
είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ – Η Μακεδονία είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ», κάγχαζε η 
Ελένη Σταύρου Σύρου και χωρίς ίχνος ντροπής προκαλούσε 
κιόλας τους επικριτές της. Δεν καταλαβαίνει, λέει, γιατί προκά-
λεσε τόση αντίδραση μία ιστορικής σημασίας ανάρτησή της. 
Μια ανάρτηση την οποία έκανε συναισθηματικά φορτισμένη 
μετά το τρισάγιο στο μνημείο του Γρίβα… Τόσο συναισθηματικά 
φορτισμένη ήταν η κυρία, που πόζαρε με τον υπαρχηγό της 
ΕΟΚΑ Β’ και πατέρα της όλο νάζι και χαρά. 

Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί προκάλεσες αντιδράσεις, κυρία, 
πήγαινε παρά δίπλα, στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου, να 
μετρήσεις τάφους ηρωικών παλικαριών, των οποίων τα όνειρα 
έκοψε ο δρόμος που επέλεξε το ίνδαλμά σου, με τη συνέργεια 
του πατέρα σου και των ομοϊδεατών του. Και μετά πήγαινε λίγο 
πιο κάτω, στο μνημείο της Αντίστασης -δεν απέχει πολύ από το 
κρησφύγετο του δολοφόνου τους. Κι αν πάλι δεν καταλάβεις 
γιατί προκάλεσες την αντίδρασή μας, πήγαινε στο μνήμα της 
μάνας μου, την οποία αποχαιρετήσαμε για το στερνό της ταξίδι 
τρεις ακριβώς μήνες πριν. Και αναπαύεται με τα δυο παλικάρια 
της αγκαλιά, τα οποία δεν πρόλαβε να χαρεί γιατί αυτός που 
εσύ σήμερα δοξάζεις και υμνείς, τους έκοψε το νήμα της ζωής… 

Και πήγαινε στα παιδιά του Αντρέα Αρμεύτη που μεγάλωσαν 
χωρίς το χάδι του πατέρα τους, που μεγάλωσαν χωρίς τον προ-
στάτη τους, γιατί η οργάνωση που ίδρυσε το ίνδαλμά σου τον 
δολοφόνησε μέρα μεσημέρι για τα πιστεύω του. 

Και ρώτα τη Λουίζα, που το πρωί της 15ης του Ιούλη αποχαι-
ρέτησε τον πατέρα της και δεν τον είδε ποτέ ξανά. Πήγαινε και 
στους γονείς της Δώρας Γιάγκου, που ξεψύχησε από αδέσποτη 
σφαίρα των πραξικοπηματιών-συνεργατών του ολετήρα της 
Κύπρου, τον οποίο εσύ επιμένεις να δοξάζεις και το κάνεις 
χωρίς να λογαριάζεις τις συνέπειες. Και οι γονείς αυτοί έπαψαν 
από τότε να ζουν… 

Και ρώτα τις μάνες των αγνοουμένων, τα παιδιά των αγνο-
ουμένων να σου πουν γιατί αντιδράσαμε με τα καμώματά σου. 
Και αντιδράσαμε ακόμα περισσότερο με το θράσος σου να 
προκαλείς από πάνω: «Να απολογηθώ; Να απολογηθώ; Μα 
σοβαρομιλάτε»; Ναι κυρία μου, να απολογηθείς για τον πόνο 
που μας προκαλείς. Να απολογηθείς γιατί ο Γρίβας και όσοι 
τον ακολούθησαν παρέδωσαν την Κύπρο στην Τουρκία. 

Την καλύτερη απάντηση σού την έδωσε η Μαρίνα Αρμεύτη: 
«Αυτή είχε τα χέρια του πατέρα της/Να τη χαϊδεύουν/ Να την 
κρατάνε σφιχτά στα πανηγύρια/ Μα τα χέρια του έσταζαν αίμα/ 
Του πατέρα μου το αίμα/ Του Ανδρέα το αίμα, του Μιχαλάκη, 
του Στέλιου, του Σωτήρη./ Κι ύστερα των αγνοουμένων το αίμα,/ 
των 7.000 νεκρών το αίμα/ Του Πενταδάκτυλου το αίμα/ Πείτε 
ό,τι θέλετε/ Βρωμάτε αίμα…» 

Βρωμάτε αίμα, κυρία μου. Όλοι σας. Κι αυτοί που σε ανέχο-
νται, κι αυτοί που σε θωπεύουν κι αυτοί που σε έβαλαν στην 
πρώτη γραμμή για να μαζεύεις  αυτούς που κοιτούν προς άλλες 
καταστάσεις… Αυτούς που εκφράζεις εσύ. 

Εμείς αναμετρούμαστε καθημερινά με τον πόνο μας. Και με 
το χρόνο. Και καθημερινά διαπιστώνουμε πως υπάρχει έλλειμμα 
σεβασμού και δικαιοσύνης. Και με τη συμπεριφορά σου ήρθες 
να επιβεβαιώσεις πως είστε όλοι της συνομοταξίας σου... 
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ

ΌνειδοςΑπροστάτευτοι οι πολίτες
Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει την ανάγκη της προ-

ώθησης μέτρων που θα προστατεύουν τους δα-
νειολήπτες-θύματα της τραπεζικής κρίσης ώστε να 
μην βρεθούν οικογένειες στο δρόμο, όπως θα συ-
νέβαινε την περασμένη βδομάδα αν δεν είχαμε τη 
παρέμβαση του χρηματοοικονομικού επίτροπου”, 
ανάφερε μεταξύ άλλων ο Κοινοβουλευτικός Εκπρό-
σωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης, ενώ όσον 
αφορά στις πολιτικογραφήσεις, ο κ. Λουκαϊδης ανά-
φερε πως, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη- Συνα-
γερμού έχει αφήσει εκτεθειμένη και έχει διασύρει 
Διεθνώς και στην Ευρώπη τη χώρα μας με την βιο-
μηχανία πολιτογραφήσεων που έχει δημιουργήσει. 

Αυτούσια η δήλωση 
Οι πολίτες παραμένουν εντελώς απροστάτευτοι 

απέναντι στο τσουνάμι εκποιήσεων που έρχεται, 
όπως προειδοποιούν πλέον ακόμη και αυτοί που 
ψήφισαν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο υπέρ 
των τραπεζών. Ούτε το πλαίσιο αφερεγγυότητας 
τους καλύπτει όπως όλοι έχουν παραδεχτεί, ούτε το 
σχέδιο εστία καλύπτει τους πλέον ευάλωτους δα-
νειολήπτες, ούτε καν στο δικαστήριο μπορούν να 
προσφύγουν οι δανειολήπτες κατά το τελευταίο στά-
διο της εκποίησης. 

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει την ανάγκη της προ-
ώθησης μέτρων που θα προστατεύουν τους δανει-
ολήπτες-θύματα της τραπεζικής κρίσης ώστε να μην 
βρεθούν οικογένειες στο δρόμο, όπως θα συνέβαινε 
την περασμένη βδομάδα αν δεν είχαμε τη παρέμ-
βαση του χρηματοοικονομικού επίτροπου. Οι ηγε-
σίες του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ καθώς και κυβέρνηση 
Αναστασιάδη ας ξεκινήσουν να σκέφτονται περισ-
σότερο τους πολίτες και όχι τα τραπεζικά συμφέρο-
ντα.  

«Bιομηχανία πολιτογραφήσεων»  
Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη- Συναγερμού 

έχει αφήσει εκτεθειμένη και έχει διασύρει Διεθνώς 
και στην Ευρώπη τη χώρα μας με την βιομηχανία 
πολιτογραφήσεων που έχει δημιουργήσει. Η ακραία 
αντίδραση του κ. Αναστασιάδη απέναντι στην κριτική 
που δέχεται η κυβέρνηση του, πάσχει σοβαρά και 

δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως σκανδαλώδης, 
αφού το δικηγορικό γραφείο Αναστασιάδη βρίσκεται 
ανάμεσα στους ελάχιστους που έχουν επωφεληθεί 
από αυτή τη βιομηχανία πολιτογραφήσεων. 

Ταυτόχρονα, όπως εδώ και καιρό προειδοποι-
ούμε, αυτή η βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων 
κάθε άλλο αποτελεί μια στέρεα και βιώσιμη μορφή 
ανάπτυξης. Αντίθετα, πρόκειται για μια ακόμη φού-
σκα, όπως τη χρηματιστηριακή, την τραπεζική και 
τη φούσκα των ακινήτων που βιώσαμε τα προηγού-
μενα χρόνια, που όταν επίσης σκάσει, θα έχει ως 
θύματα ολόκληρη την οικονομία και τους πολίτες.
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Πολλά προβλήματα έχουν 
προκαλέσει στο νομό Ηλείας 
οι συνεχιζόμενες βροχοπτώ-
σεις των τελευταίων ημερών 
και τα συνεργεία της περιφέ-
ρειας, αλλά και των δήμων, 
προσπαθούν να τα αποκατα-
στήσουν. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
τα σημαντικότερα προβλή-
ματα καταγράφονται σε ση-
μεία του οδικού δικτύου των 
Δήμων Ανδρίτσαινας - Κρεστέ-
νων και Αρχαίας Ολυμπίας, 
ενώ έχουν ήδη κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
12 τοπικές κοινότητες του Δή-
μου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης 12 κοινότητες

Πάρτι λαθρεμπορίου 
τσιγάρων στα Εξάρχεια

Γεμάτοι με πάγκους παρά-
νομων πωλητών λαθραίων 
τσιγάρων αμφιβόλου ποι-
ότητας είναι οι δρόμοι στην πε-
ριοχή των Εξαρχείων. Αλλο-
δαποί αλλά και Έλληνες 
εκμεταλλεύονται την παντελή 
απουσία των αστυνομικών 
αρχών και διακινούν μεγάλες 
ποσότητες λαθραίων τσιγά-
ρων σε τιμές που φτάνουν το 
1 ευρώ ανά πακέτο!

Με μία εφαρμογή που χρη-
σιμοποιεί αλγόριθμους για να 
αναλύσει το κλάμα του μωρού 
και να το ερμηνεύσει με κατα-
νοητό τρόπο για τους γονείς, 
ο Ιάσων Χατζηκώστας θα εκ-
προσωπήσει την Ελλάδα στον 
παγκόσμιο τελικό διαγωνισμό 
Global Student Entrepreneur 
Awards (GSEA), που θα διε-
ξαχθεί τον Απρίλιο του 2019 
στην Κίνα. 

Η εφαρμογή φέρει την ονο-
μασία iCry2Talk και ο Ι. Χατζη-
κώστας είναι συνδιαμορφωτής 
της. Ο διαγωνισμός αφορά 
φοιτητές που ασκούν επιχει-
ρηματική δραστηριότητα.

Εφαρμογή Έλληνα 
ερμηνεύει το... κλάμα

Για περισσότερο από μια 
ώρα έβγαλε χθες τη Θεσσα-
λονίκη από τους καθημερινούς 
της ρυθμούς το τηλεφώνημα 
για τοποθέτηση βόμβας σε 
υποκατάστημα τράπεζας, 
στην Αριστοτέλους. 

Υστερα από εξονυχιστικούς 
ελέγχους κλιμακίου του Τμή-
ματος Εξουδετέρωσης Εκρη-
κτικών Μηχανισμών αποδεί-
χθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν 
μια κακόγουστη φάρσα.  

Η αστυνομία είχε εκκενώσει 
το υποκατάστημα καθώς και 
την πολυκατοικία όπου στεγά-
ζεται, ενώ από τις 11πμ είχε 
διακοπεί η κυκλοφορία στη 
Μητροπόλεως με Κομνηνών, 
στη Νίκης και στη Σαλαμίνος.

Φάρσα για βόμβα «πάγωσε» 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ε
ίμαι πεπεισμένος ότι το 2019 θα είναι 
μια ιστορική χρονιά, όχι μόνο γιατί 
συμβολίζει το τέλος της Ελλάδας της 

κρίσης, αλλά και γιατί θα σημάνει την αφε-
τηρία μιας νέας Ελλάδας, της Ελλάδας των 
ανθρώπων της, της Ελλάδας των πολλών» 
υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσί-
πρας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στην 
ελληνική έκδοση του "Economist- Ο Κόσμος 
το 2019" και κυκλοφόρησε με το κυριακάτικο 
φύλλο της εφημερίδας Real News. 

«Αν κάποιος τολμούσε μια πρόβλεψη 
πριν από 6-7 χρόνια, για την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν η Ελλάδα στο τέ-
λος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, 
είμαι βέβαιος ότι θα είχε διαψευστεί» σημει-
ώνει ο πρωθυπουργός και «δικαίως θα σκε-
φτόταν, πως μία χώρα η οποία βρισκόταν 
στη δίνη του κυκλώνα της κρίσης, με τα δη-
μόσια οικονομικά της σε τραγική κατάσταση 
και την κοινωνία της σε απόγνωση, αν έχει 
κάποια ελπίδα ανάκαμψης αυτή βρίσκεται 
πολλές δεκαετίες μακριά. Όμως, σήμερα, η 
Ελλάδα διαψεύδει κάθε δυσοίωνη πρό-
βλεψη». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, 
«υπάρχει όμως ξανά προοπτική. Η χώρα 
βρίσκει ξανά βηματισμό, η κανονικότητα έχει 

επιστρέψει και η κοινωνία έχει λόγο να αι-
σιοδοξεί ξανά» καθώς «αφήνει πίσω της 8 
χρόνια λιτότητας και εφαρμογής πολιτικών 
που έπληξαν την κοινωνική συνοχή. Η πε-
ρίοδος των μνημονίων έληξε, τυπικά και ου-
σιαστικά, τον περασμένο Αύγουστο». 

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Αλ. 
Τσίπρας, «οι πληγές όμως δεν έχουν ακόμα 
ολότελα επουλωθεί. Χρειάστηκε η παρουσία 
μιας νέας κυβέρνησης, διαφορετική από 
όλες όσες γνώρισε ο ελληνικός λαός από 
τη Μεταπολίτευση και μετά, η οποία από το 
2015 πορεύτηκε με κριτήριο την έξοδο από 
την κρίση και τη στήριξη της κοινωνικής πλει-
οψηφίας». 

«Η Ελλάδα» συνεχίζει, «δεν μοιάζει πλέον 
με το δυσεπίλυτο γρίφο της Ευρωζώνης και 
της ΕE. Το αντίθετο, μάλιστα. Σε μια Ευ-
ρώπη που το πέρας της οικονομικής και της 
προσφυγικής κρίσης, όχι μόνο δεν σήμανε 
την έναρξη μιας περιόδου σταθερότητας, 
αλλά αντίθετα αποτέλεσε την αφετηρία μιας 
νέας ίσως ακόμα πιο σοβαρής, πολιτικής 
κρίσης. Η EE σήμερα βλέπει καθαρά τις συ-
νέπειες της τιμωρητικής λιτότητας, της διεύ-
ρυνσης των ανισοτήτων και φυσικά της έλ-
λειψης αλληλεγγύης και συνευθύνης μεταξύ 

των μελών της, στα ιστορικής σημασίας δια-
κυβεύματα». 

«Σήμερα, δυστυχώς, τον τόνο δίνει η ρη-
τορική του μίσους και του διχασμού, η ακρο-
δεξιά παραδοξολογία και ο σωβινισμός. Τά-
σεις που βλέπουμε να κερδίζουν έδαφος 
στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, 
ακόμα και στις ισχυρότερες εξ αυτών» ανα-
φέρει ο πρωθυπουργός για να επισημάνει 
ότι «η Ελλάδα όμως στην προκειμένη συν-
θήκη, δεν αποτελεί κομμάτι αυτού του προ-
βλήματος. Αντιθέτως, αποτελεί το αντίπαλο 
δέος». 

«Εδώ, μια προοδευτική κυβέρνηση, κα-
τάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, 
να διασφαλίσει τη δημοσιονομική σταθερό-
τητα, να αποκαταστήσει αδικίες έναντι των 
πολλών, να διαχειριστεί την προσφυγική 
κρίση με όρους ανθρωπισμού και αλληλεγ-
γύης» υπογραμμίζει. Και «πρόσφατα έβαλε 
τέλος σε μια διένεξη σχεδόν 30 ετών, με 
τους βόρειους γείτονες μας, η οποία αποτέ-
λεσε διαχρονικά τροφή για τον εθνικισμό και 
την ακροδεξιά και στις δύο πλευρές των συ-
νόρων» προσθέτει, τονίζοντας ότι «με τον 
τρόπο αυτό, η Ελλάδα ανακτά την ηγετική 
της θέση στην περιοχή των Βαλκανίων»,

«Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε την Ελλάδα των πολλών»

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα πρώτα ονόματα των υπο-
ψηφίων που θα κατέβουν στις 
εθνικές εκλογές του 2019, έδωσε 
χθες στην δημοσιότητα η ηγεσία 
της ΝΔ. Πρόκειται για στελέχη της 
που είχαν μέχρι σήμερα θέσεις 
ευθύνης στο κεντρικό οργανωτικό 
σχήμα της ΝΔ. 

Συγκεκριμένα «πρόκειται για 
γραμματείς της ΝΔ, αναπληρωτές 
γραμματείς, αναπληρωτές εκπρο-

σώπους, αλλά και στενούς συ-
νεργάτες και συμβούλους του 
προέδρου της ΝΔ τους οποίους 
ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να ευ-
χαριστήσει προσωπικά για τη μέ-
χρι τώρα συμβολή τους», όπως 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση 
της Πειραιώς. Παράλληλα η ΝΔ 
σήμερα ανακοινώνει και τις περι-
φέρειες στις οποίες θα πολιτευ-
θούν οι εν ενεργεία βουλευτές της 

τής πρώην Β΄ Αθήνας, του Υπ. 
Αττικής, του ψηφοδελτίου Επικρα-
τείας, αλλά και εκείνοι που προ-
σχώρησαν στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα της ΝΔ. 

«Την ώρα που η κυβέρνηση- 
κουρελού προσπαθεί να επιβιώ-
σει με υλικά και μεθόδους του πα-
ρελθόντος, η ΝΔ κάνει πράξη την 
πλήρη ανανέωση του οργανωτι-
κού της σχήματος ενόψει των επι-
κείμενων εκλογών» αναφέρει η 
ΝΔ. Τέλος, σήμερα θα γίνουν οι 
σχετικές ανακοινώσεις των νέων 
γραμματειών, και των δεκάδων 
νέων στελεχών που θα δώσουν 
από την πρώτη γραμμή τις εκλο-
γικές μάχες του 2019. Ενδεικτικό 
της ριζικής ανανέωσης, σημειώνει 
η Πειραιώς, είναι ότι το νέο σχήμα 
θα απαρτίζεται από νέα πρό-
σωπα σε ποσοστό 73%, ενώ ο 
μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 
42 έτη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία

Η Ελλάδα αλλάζει πλέον «κατηγορία»
«ΛΥΝΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗ�ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ�ΣΕΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ»

«Με την αύξηση του κατώτατου 
μισθού αποδείξαμε ότι λύνουμε 
προβλήματα που είχαν δημιουρ-
γήσει οι προηγούμενοι» ανέφερε 
σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο πε-
δίο της οικονομίας ο αναπληρω-
τής υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
Παναγιώτης Ρήγας, σε συνέ-
ντευξή του στον ραδιοφωνικό 
σταθμό News 24/7. 

«Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. 
Δανειστήκαμε με το χαμηλότερο 
επιτόκιο των τελευταίων ετών. Η 
αντιπολίτευση έλεγε ότι δεν θα 
βγούμε στις αγορές. Έπεσε έξω 
για μία ακόμη φορά. Με την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού απο-
δείξαμε ότι λύνουμε προβλήματα 
που είχαν δημιουργήσει οι προ-
ηγούμενοι» σημείωσε ο κ. Ρήγας. 

Όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
παρατήρησε ότι «υπήρξε μία 
ακροδεξιά καπήλευση της διαμαρ-
τυρίας για το Μακεδονικό. Δεν ση-
μαίνει αυτό ότι όλος ο κόσμος έχει 
αναφορά στην ακροδεξιά. Με κα-
νέναν τρόπο. Μακριά από μένα 
αυτή η άποψη. Μακριά και από 
τον πρωθυπουργό. Το έχει πει και 
στη Βουλή». 

Παράλληλα, προέτρεψε «να εί-
ναι όλοι προσεκτικοί απέναντι 

στον θεσμό του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας. Αυτό αφορά και τη ΝΔ 
γιατί στελέχη της είχαν απευθυν-
θεί στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας ζητώντας του να υπερβεί τον 
ρόλο του». 

Ο αναπληρωτής υπουργός 
Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι «η 
εκδήλωση για το Μακεδονικό στο 

Πολεμικό Μουσείο δεν έγινε 
επειδή δεν ήταν ελεύθερος ο χώ-
ρος τη μέρα που ζητήθηκε. Προ-
τάθηκε άλλη ημερομηνία στους 
διοργανωτές, ωστόσο δεν τη δέ-
χθηκαν και απέσυραν την αίτησή 
τους». 

Σε ερώτηση για την κριτική που 
ασκήθηκε σχετικά με τις κρίσεις 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, απάντησε 
ότι "δεν τιμά κανέναν να προσβά-
λει τους ανθρώπους που επιλέ-
χθηκαν. Ήταν στρατηγοί στα ανώ-

τατα κλιμάκια, όλοι ικανοί, από αυ-
τούς κάποιοι θα έπρεπε να επι-
λεγούν οπωσδήποτε. Αν δεν απο-
στρατευτούν κάποιοι άνθρωποι 
δεν μπορούν να ανελιχθούν οι κα-
τώτεροι αξιωματικοί». 

Για τα ελληνοτουρκικά επανέ-
λαβε πως «αυτήν τη στιγμή δεν 
υπάρχει κάτι που να μας ανησυχεί 
γύρω από τα Ίμια.Υπερασπιζό-
μαστε την εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας μας και συνιστώ σε 
όλους να σεβαστούν τις αρχές της 
καλής γειτονίας». 

Εξάλλου, ο κ. Ρήγας εκτίμησε 
ότι μετά την έξοδο από τα μνημό-
νια είναι εφικτή η ενίσχυση του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Επίσης, εξέφρασε την 
πλήρη αντίθεσή του στην αύξηση 
της θητείας, «που δεν λύνει κα-
νένα πρόβλημα», ξεκαθαρίζοντας 
παράλληλα ότι «δεν υπάρχει κα-
μία περίπτωση στράτευσης των 
γυναικών». 

Τέλος, αναφερόμενος στην κα-
τάσταση στη Βενεζουέλα τόνισε: 
«Θέλουμε να λυθεί ειρηνικά το 
πρόβλημα, με σεβασμό στη λαϊκή 
ετυμηγορία. Δεν έχουμε συμπά-
θεια σε πρόσωπα. Θέλουμε να 
τηρούνται οι αρχές της δημοκρα-
τίας».

Αύξηση κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, ανήγγειλε ο Έλ-
ληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της τελευταίας 
συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Όπως ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η συνεδρία του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η επαναβεβαίωση 
της εμπιστοσύνης του ελληνικού κοινοβουλίου δίνει τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση «να προχωρήσει και να ολοκληρώσει ένα εξαιρετικά 
σημαντικό για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα έργο με ορίζοντα το τέ-
λος της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας, το φθινόπωρο του 
2019». 

Στο κεντρικό ζήτημα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
που ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε 
ότι το συγκεκριμένο θέμα «ακουμπά τον πυρήνα του πολιτικού μας 
σχεδίου, των στρατηγικών μας στοχεύσεων αλλά κυρίως ακουμπά 
τον πυρήνα του κοινωνικού ζητήματος και των κοινωνικών σχέσεων». 

«Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής 
και την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων, έχουμε πλέον τη δυ-
νατότητα να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές που δίνουν σάρκα 
και οστά στις στρατηγικές αυτές στοχεύσεις», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε «την αύξηση του κατώτατου μισθού 
και τη συνακόλουθη κατάργηση του υποκατώτου μισθού για τους 
νέους. Αυτού του κατάπτυστου θεσμού που δημιουργούσε εργαζομέ-
νους δύο ταχυτήτων, χωρίς να προσφέρει απολύτως τίποτα στη μάχη 
για την καταπολέμηση της ανεργίας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Την αθώωση του μητροπο-

λίτη Καλαβρύτων και Αιγια-

λείας Αμβρόσιου, ο οποίος κα-

τηγορείται για δημόσια υποκί- 

νηση βίας ή μίσους και για κα-

τάχρηση εκκλησιαστικού αξιώ-

ματος, μετά την ανάρτηση που 

είχε κάνει κατά των ομοφυλο-

φίλων, πρότεινε, η εισαγγε-

λέας της έδρας του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Αιγίου. 

Η δίκη συνεχίζεται.

Απολογήθηκε 
ο Μητροπολίτης

Η Ελλάδα με την έκδοση του πενταετούς ομόλογου υπογράφει 
το τέλος της κηδεμονίας «της Τρόικας» και την πραγματική της 
επιστροφή στις αγορές, γράφει η γαλλική οικονομική εφημερίδα 
Les Echos. 

Μετά την πτώχευση το 2012 και την υποβολή στην κηδεμονία 
του ΔΝΤ και των Βρυξελλών, η χώρα «πετάει με τα δικά της φτερά 
από τον προηγούμενο Αύγουστο» τονίζει η γαλλική εφημερίδα και 
προσθέτει ότι η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε ώστε το πρόγραμμα 
βοήθειας, με όρους εξαιρετικής λιτότητας, να λάβει τέλος. Η Αθήνα 
πέτυχε να εξασφαλίσει ένα άνετο «μαξιλάρι» ρευστότητας. Με την 
συμβουλευτική στήριξη της Τράπεζας Rothschild (η Lazard παρε-
νέβη τη στιγμή της αναδιάρθρωσης του χρέους), η κυβέρνηση 
πολλαπλασίασε τις χειρονομίες καλής θέλησης προς τους διεθνείς 
επενδυτές από το προηγούμενο καλοκαίρι. Η ένταση στην Ιταλία, 
μετά την άνοδο στην εξουσία της λαϊκιστικής συγκυβέρνησης, την 
ανάγκασαν να αναβάλλει την έξοδό της στις αγορές, υπό το φόβο 
της μετάδοσης και των πολύ υψηλών επιτοκίων. 

Οι συνθήκες της αγοράς είναι πλέον ιδανικές, όπως το αποδει-
κνύει και η τάση στο ιταλικό χρέος από τα μέσα Ιανουαρίου. Όμως 
η Ελλάδα δεν είναι ένας «κανονικός» εκδότης, καθώς το χρέος 
της είναι ακόμα σε πολύ υποβαθμισμένη κατηγορία. Κάτι που ερ-
μηνεύει γιατί δεν ευνοήθηκε ποτέ από την επαναγορά ομολόγων 
της ΕΚΤ από το 2015. Με έναν τόσο χαμηλό βαθμό, δεν μπορεί 
να προσελκύσει όλους τους επενδυτές, γράφει η εφημερίδα.

«Τέλος στην κηδεμονία της Τρόικας βάζει 
το πενταετές ομόλογο της Ελλάδας»
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Γεωργίου Κ. Γιώργος  
Ο Γιώργος Κ. Γεωργίου γεννήθηκε το 

1963 στη Λευκωσία και κατάγεται από 
την Αφάνεια και την κατεχόμενη 
Άσσια. Σήμερα διαμένει στο Μαζωτό. 
Είναι νυμφευμένος με την Καλομοίρα 
Ιωάννου και έχουν τρία παιδιά. 

Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών από το 1983 μέχρι το 1987. 
Επιμορφώθηκε στην Ιστορία στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου.  

Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός- φιλόλο-
γος, ΒΔ', στη Μέση Εκπαίδευση.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
συμμετείχε ενεργά στην Προοδευτική Κί-
νηση Φοιτητών Αθήνας και στη συνέχεια 
στην Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών. 
Διετέλεσε μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ. 

Το 2011 και το 2016 εκλέχθηκε βου-
λευτής με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνά-
μεις στην επαρχία Λάρνακας. Είναι μέλος 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξω-
τερικών, Παιδείας, Γεωργίας και Θεσμών 
ενώ διετέλεσε μέλος και των Κοινοβου-
λευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και 
Νομικών. Είναι επικεφαλής της αντιπρο-
σωπίας της Κυπριακής Βουλής στην Κοι-
νοβουλευτική Συνέλευση της 
Μεσογείου.  

 Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΡΙΚ για τρία χρόνια. 

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ και της Επαρχιακής Επιτρο-
πής ΑΚΕΛ Λάρνακας. Εκλέχθηκε ως επι-
κεφαλής και συντονίζει το Επαρχιακό 
Συμβούλιο της ΕΚΑ Λάρνακας. Συμμετέ-
χει στο Γραφείο Παιδείας και στο Γραφείο 
Περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ.   

Γεωργίου Χρύσανθος (Άθως)  
Ο Χρύσανθος Γεωργίου γεννήθηκε το 

1970 στη Λευκωσία. Είναι νυμφευμένος 
με τη Γιούλα Γεωργίου και έχουν δύο παι-
διά. 

Αποφοίτησε από το Ιατρικό Πανεπι-
στήμιο Σόφιας και απέκτησε τον τίτλο του 
Γενικού Χειρούργου στο Εθνικό Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2007 
απέκτησε τίτλο PhD. Από το 2012 είναι 
επίτιμος κλινικός ερευνητικός συνεργά-
της του Imperial College του Ηνωμένου 
Βασιλείου και επίτιμος Επίκουρος Καθη-
γητής Χειρουργικής. 

Είναι ιατρός - γενικός χειρουργός στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι 
Πρόεδρος της Χειρουργικής Εταιρείας 
Κύπρου και Γραμματέας της Παγκύπριας 
Εταιρείας Τραυματολογίας και Επείγου-
σας Χειρουργικής και εθνικός εκπρόσω-
πος της Κύπρου στην Ευρωπαική 
Εταιρεία Τραυματιολογίας και επείγου-
σας Χειρουργικής. 

Είναι Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπι-
σης Εξαρτήσεων Κύπρου από το 2011, 
ενώ διετέλεσε μέλος της Διοικητικού Συμ-
βουλίου από το 2004. Διετέλεσε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπρια-
κού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διετέ-
λεσε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 
Υγείας για το Κυπριακό, Γενικός Γραμμα-
τέας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοι-
τητικών Ενώσεων και Γραμματέας 
Φοιτητών Εξωτερικού. Από το 2018 είναι 
μέλος της εθνικής επιτροπής για την 
Ηπατίτιδα Γ. 

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ από το 2010 και επικεφαλής 
του Γραφείου Υγείας της Κεντρικής Επι-
τροπής. Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστι-
κού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.   

Kızılyürek Niyazi  
Ο Niyazi Kızılyürek γεννήθηκε το 1959 

στην Ποταμιά. Στις αρχές του 1964, λόγω 
των διακοινοτικών συγκρούσεων, η οικο-
γένειά του μετοίκησε στον θύλακα της 
Λουρουτζίνας όπου έζησε ως πρόσφυ-
γας μέχρι το 1974. Μετά το 1974, εγκα-
ταστάθηκε μαζί με την οικογένειά του στο 
χωριό Αργάκι. 

Σπούδασε στο Τμήμα Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου της Βρέμης, όπου εκπόνησε μετα-
πτυχιακή και διδακτορική διατριβή πάνω 
στο Κυπριακό Πρόβλημα. Το 1990 απο-
φοίτησε με τον τίτλο του διδάκτορος και 
διάκριση Summa Cum Laude. 

Από το 1995 διδάσκει στο Τμήμα 

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται 
σήμερα στη βαθμίδα του Καθηγητή. 
Υπηρέτησε ως πρόεδρος του Τμήματος 
Τουρκικών Σπουδών και ως Κοσμήτορας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

Δημοσίευσε περισσότερα από 20 βι-
βλία σε διάφορες γλώσσες, τα περισσό-
τερα εκ των οποίων πραγματεύονται το 
Κυπριακό Πρόβλημα. Πέραν των συγ-
γραμμάτων του σε θέματα Κυπριακής 
Ιστορίας, Εθνικισμού και Σύγχρονης 
Τουρκίας, συνέγραψε περισσότερες από 
100 επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

Συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Πα-
νίκο Χρυσάνθου και μαζί δημιούργησαν 
το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Τείχος μας», 
ενώ μαζί με τον Μιχάλη Θεοδώρου, συ-
νίδρυσαν τον δίγλωσσο (Ελληνικά και 
Τουρκικά) κυπριακό εκδοτικό οίκο Ετερο-
τοπία. 

Το 1997 απονεμήθηκε στον Niyazi 
Kızılyürek το βραβείο Ειρήνης και Φιλίας 
Abdi İpekçi για το σύνολο των προσπα-
θειών του με στόχο την ελληνοτουρκική 
φιλία και την επαναπροσέγγιση των δύο 
κοινοτήτων στην Κύπρο. Το 2006 βρα-
βεύτηκε από το γαλλικό κράτος με τη διά-
κριση «Ιππότης του Ακαδημαϊκού 
Φοίνικα» για την επιστημονική του προ-
σφορά και τον αγώνα του για την ειρήνη 
στην Κύπρο. Είναι μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Πολιτισμού από το 
2015.   

Κουκουμάς Γιώργος  
Ο Γιώργος Κουκουμάς γεννήθηκε το 

1983 στη Λάρνακα και κατάγεται από την 
κατεχόμενη Αγκαστίνα. 

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής 
Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού τί-
τλου LLM του University of London στο 
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.  

Από το 2014 είναι ευρωκοινοβουλευτι-
κός συνεργάτης, υπεύθυνος για την πα-
ρακολούθησης της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτρο-
πής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Έχει συμμετάσχει 
εκπροσωπώντας το ΑΚΕΛ σε διεθνή και 
ευρωπαϊκά συνέδρια καθώς και σε δρά-
σεις της ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας 
της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς/ 
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς.   

Διετέλεσε Πρόεδρος της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών και 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυ-
πρίων Αθήνας. Ήταν Πρόεδρος της Προ-
οδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αθήνας και 
μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΕΔΟΝ. Είναι Γραμματέας του Συνδέ-
σμου Φιλίας Κύπρου-Κούβας. 

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ και της Επαρχιακής Επιτρο-
πής ΑΚΕΛ Αμμοχώστου. Συμμετέχει στο 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
Ευρωβουλής, το Γραφείο Διεθνών Σχέ-
σεων και το Μορφωτικό Γραφείο της Κε-
ντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.   

Νικολάου Μαρίνα  
Η Μαρίνα Νικολάου γεννήθηκε το 

1986 στη Λεμεσό. 
Είναι πολιτικός επιστήμονας, απόφοι-

τος του Τμήματος Κοινωνιολογίας και Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

Εργάστηκε ως επιστημονικός συνερ-
γάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου 
και στο Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

Από το 2016 εργάζεται ως πολιτικός 
σύμβουλος στην Ομάδα της Ευρωπαϊ-
κής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσι-
νης Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και είναι μέλος της Γραμμα-
τείας της. Παρακολουθεί την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Αντιπρο-
σωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τη 
Παλαιστίνη καθώς και την Αντιπροσω-
πεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Είχε ενεργό συμμετοχή στα κοινά από 
τα μαθητικά της χρόνια ως στέλεχος της 
ΠΕΟΜ και στη συνέχεια της ΕΔΟΝ στη 
Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
της ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική 
δράση μέσα από την Προοδευτική Κί-
νηση Φοιτητών. Συμμετείχε στο Συμβού-
λιο του Τμήματος Κοινωνιολογίας και 
Πολιτικών Επιστημών και στο Συμβούλιο 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
ως εκλεγμένη εκπρόσωπος των φοιτη-
τών. Διετέλεσε μέλος του Γραφείου 
Τύπου και του Πολιτιστικού Γραφείου της 
ΕΔΟΝ και είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 
2004. 

Από το 2016 είναι μέλος του Γραφείου 
Ευρωβουλής της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ και έχει εκπροσωπήσει το 
ΑΚΕΛ και την ΕΔΟΝ σε Ευρωπαϊκά και 
Διεθνή συνέδρια.   

Συλικιώτης Νεοκλής  
Ο Νεοκλής Συλικιώτης γεννήθηκε το 

1959 στη Λεμεσό. Είναι νυμφευμένος με 
την Αδούλα και έχουν ένα γιο. 

Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός 
στο Πολυτεχνείο του Άαχεν στη Γερμα-
νία. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών είχε 
δραστήρια συμμετοχή στην ίδρυση του 
Συλλόγου Κυπρίων Φοιτητών Άαχεν και 
της Ομοσπονδίας Φοιτητικών Κυπρια-
κών Συλλόγων Γερμανίας της οποίας διε-
τέλεσε Πρόεδρος. Από το 1988 έως το 
1991 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της 
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών 
Ενώσεων (ΠΟΦΝΕ). 

Από το 1992 μέχρι το 1995 υπηρέτησε 
ως Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας 
της ΕΔΟΝ. 

Από το 1995 είναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής και από το 2010 μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Από τον 
Δεκέμβριο του 2013 μέχρι το 2015 ήταν 
μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του 
ΑΚΕΛ. Διετέλεσε επίσης, επικεφαλής του 
Γραφείου Παιδείας της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΑΚΕΛ και μέλος του Συμβουλίου 
Παιδείας της Κύπρου. 

Υπηρέτησε ως Υπουργός Εσωτερικών 
στην Κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου 
και ως Υπουργός Εσωτερικών και 
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας, Του-
ρισμού και Ενέργειας στην κυβέρνηση 
Δημήτρη Χριστόφια. Κατά τη διάρκεια της 
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήδρευσε 
στα Συμβούλια Υπουργών στους τομείς 
της Ενέργειας, Διεθνούς Εμπορίου και 
Ανταγωνιστικότητας (εσωτερική αγορά 
και βιομηχανία). 

Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι Ευ-
ρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος στην 
ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αρι-
στεράς/ Βόρειας Πράσινης Αριστεράς. 
Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συμμετέχει ως πλήρες μέλος και συντο-
νιστής εκ μέρους της ομάδας της Ευρω-
παϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην 
επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και 
Έρευνας, ενώ είναι αναπληρωματικό 
μέλος στην Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι πρό-
εδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωκοι-
νοβουλίου για τις σχέσεις με την 
Παλαιστίνη, και μέλος της Αντιπροσω-
πείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Ισχυρό μήνυμα ΑΚΕΛ για ευρωεκλογές
Το μήνυμα ότι στις επερχόμενες ευρωεκλογές κρί-

νεται το δικαίωμα του κυπριακού λαού σε αυτά που 
κατακρεουργεί η διακυβέρνηση Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ, έστειλε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 

Στην παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευ-
τών, ο Άνδρος Κυπριανού αναφέρθηκε τόσο στο 
Κυπριακό όσο και στην Οικονομία, επικρίνοντας το 
Νίκο Αναστασιάδη ότι είτε αδιαφορεί είτε δεν συνει-
δητοποιεί ότι ο χρόνος στο κυπριακό μετρά αντί-
στροφα. 

Ο κ. Κυπριανού ξεκαθάρισε πως είτε θα λυθεί το 
Κυπριακό με έντιμο συμβιβασμό, είτε θα ανοίξουμε 
την πόρτα στον εφιάλτη της διχοτόμησης και υπέ-
δειξε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οφείλει 
να εγκαταλείψει τις παλινωδίες, τις αντιφάσεις και το 
φλερτ με άλλες ιδέες για να εργαστεί με ειλικρίνεια 
και βούληση, με προσήλωση στις συμφωνημένες 
αρχές και συνέπεια για την επανένωση του τόπου. 

Η εντύπωση που δίνουν οι κυβερνώντες στη δια-

χείριση της οικονομίας, τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είναι 
ότι απλώς λειτουργούν ως χορηγοί διαβατηρίων, ως 
τροχονόμοι των μεγάλων συμφερόντων και ως ρυθ-
μιστές των deals μιας μικρής οικονομικής ολιγαρχίας 
που μόνη της έγνοια είναι το κέρδος, χωρίς όραμα 

και μακρόπνοη στρατηγική. 
Οι ευρωεκλογές, είπε, αποτελούν ευκαιρία συνο-

λικής επανατοποθέτησης των στρατηγικών προβλη-
μάτων της οικονομίας και ευκαιρία συλλογικής 
αντίστασης στον εφησυχασμό που καλλιεργείται 

από την Κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ. 
Άθως Γεωργίου, Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος 

Κουκουμάς, Μαρίνα Νικολάου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και 
Νεοκλής Συλικιώτης παρουσιάστηκαν το περα-
σμένο Σάββατο σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας ως οι 
υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για τις επερχόμενες ευρωεκλο-
γές. 

Στην ομιλία του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μίλησε για την 
άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη όπως και τις 
θέσεις του ηγέτη του Ευρωπαικού Λαικού κόμματος 
Μάνφρετ Βέπερ ένα πολιτικό, ο οποίος, τόνισε, δια-
τηρεί θέσεις βαθιά συντηρητικές, δογματικές και λαϊ-
κιστικές και που αγγίζει τα όρια της ακροδεξιάς. 

Σε κάθε κρίσιμη στιγμή όμως αποδείχτηκε, είπε, 
το ΕΛΑΜ αποδείχθηκε ως το πολυτιμότερο δεκανίκι 
για τον κ. Αναστασιάδη και τον Συναγερμό ψηφίζο-
ντας όλα τα νομοσχέδια που διέλυαν τον Συνεργα-
τισμό και φόρτωναν χρέος δισεκατομμυρίων στους 
πολίτες.
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Τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει η 
Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στα παροικιακά 
σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στη ση-
μασία των προσπαθειών που καταβάλλουν οι εκ-
παιδευτικοί, υπογράμμισαν όλοι οι ομιλητές κατά 
την εκδήλωση τιμής εκπαιδευτικών της Αποστολής. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Χαμπι-
αούρη, την περασμένη Παρασκευή στο Λονδίνο, με 
πρωτοβουλία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
και της ΚΕΑ. 

Ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ΚΕΑ 
«εργάζεται για τη διατήρηση της εθνικής και πολιτι-
σμικής ταυτότητας των νέων μας, πρωτίστως μέσα 
από την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία 
κουβαλά μέσα της αιώνες ιστορίας, τον πόνο αλλά 
και τον πλούτο και τη δύναμη του λαού μας». 

Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το αρμόδιο υπουργείο 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ΚΕΑ και υποσχέθηκε 
«συνέχιση της παρουσίας της στο ΗΒ». 

Το σημαντικό ρόλο της Αποστολής, υπογράμμισε 
και ο Πρόεδρος της ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, ο 
οποίος  διαβεβαίωσε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει 
την αγαστή συνεργασία με την Εκκλησία, την ΚΕΑ 
και τους οργανωμένους φορείς της παροικιακής εκ-
παίδευσης «με στόχο την πρόοδο και ανέλιξη της 
ομογένειας και τη διατήρηση της ταυτότητας των 
αποδήμων μας». 

Το έργο των εκατοντάδων εκπαιδευτικών που 
υπηρέτησαν στην ΚΕΑ στη διάρκεια των 50 χρόνων 
ζωής και λειτουργίας της, εξήρε και ο Ύπατος Αρ-
μοστής Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο οποίος είπε χα-
ρακτηριστικά πως «η ΚΕΑ δεν αποτελεί απλώς οι-
κονομικό αναπνευστήρα για τα ελληνικά παροικιακά 
σχολεία, αλλά πνευματικό και πολιτισμικό πνεύμονα 
για την παροικία και έχει να επιδείξει ένα πολυδιά-
στατο έργο». 

Και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι χρέος μας να 
προστατέψουμε ετούτο τον θεσμό, να τον φυλάτ-
τουμε ως κόρην οφθαλμού και να επιβραβεύουμε 
με κάθε ευκαιρία τους ανθρώπους που τον υπηρε-
τούν. Μέσω αυτών, διαφυλάττουμε τις πατρογονικές 
μας ρίζες, τις παραδόσεις μας, την ιστορία μας, την 
γλώσσα μας. Γιατί, όπως λέγει και ο νομπελίστας 
ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης, ‘’μπορεί το σπίτι να 
μας έδωσαν φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, 
αλλά τη γλώσσα μας έδωσαν ελληνική’’.» 

Στο χαιρετισμό της η προϊσταμένη της ΚΕΑ Μαρία 
Π. Παπαλούκα αφού ευχαρίστησε την ΕΚΟ για την 
τιμητική αυτή εκδήλωση, αναφέρθηκε, μεταξύ άλ-

λων, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαι-
δευτικοί. Όπως εξήγησε, η ΚΕΑ αποτελείται από μια 
επιθεωρήτρια και 24 εκπαιδευτικούς, σε διάφορες 
πόλεις του ΗΒ όπως, Bristol, Brighton, Birmingham, 
Weston Super Mare, Milton Keynes, Lutton, Leeds, 
Maidstone, Hastings, Eastburne, Exeter, Winsor, 
Plymouth και φυσικά το Λονδίνο και την ευρύτερη 
περιοχή του. Συνολικά τα παροικιακά σχολεία ανέρ-
χονται σε 72, ενώ, εκτός από τους μόνιμους εκπαι-
δευτικούς από Κύπρο, εργοδοτούνται 120 εκπαι-
δευτικοί από το επιτόπιο προσωπικό - σε ωρομίσθια 
βάση. 

Ο πρώτος διευθυντής της ΚΕΑ (1969-1972) Αδάμ 
Αδάμαντος, τόνισε τις πολλές και μεγάλες δυσκολίες 
που αντιμετώπισε η πρώτη ομάδα από 4 εκπαιδευ-
τικούς, όπως και τα πολλά προβλήματα που δημι-
ουργούσαν, οι παιδονόμοι των αγγλικών σχολείων 
στους εκπαιδευτικούς. Μίλησε για την ετοιμασία μα-
θημάτων και εκπαιδευτικού υλικού που έστελλαν, 
όχι μόνο στα σχολεία του Λονδίνου αλλά και στις 
άλλες πόλεις, όπως και στην οργάνωση σχολικών 
εκδηλώσεων και σεμιναρίων για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς όμως, είπε, η χούντα 
των Αθηνών ζήτησε και πέτυχε την παραίτηση του 
τότε Υπουργού Παιδείας και την ανάκληση στην Κύ-
προ των μελών της ΚΕΑ τον Αύγουστο του 1972. 

Με μια γεμάτη νόημα τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος 
της Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, Επίσκοπος Τρο-
παίου Αθανάσιος, υπενθύμισε τα λόγια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου για τον διδάσκαλό του τον Αριστοτέλη: 
«Στους γονείς μου χρωστώ το ζειν αλλά στο δάσκαλό 
μου το ευ ζειν». 

Οι εκπαιδευτικοί που τιμήθηκαν από την Ομο-
σπονδία ήταν οι Αδάμ Αδάμαντος, Ανδρέας Καραο-
λής, Αντώνης Καλοπαίδης, Γεώργιος Γιαγκουλλής, 
Δομνίκη Αριστοδήμου, Έλισσα Ξενοφώντος Έλληνα, 
Έλλη Παπαφώτη, Θράσος Ναδιώτης, Κυριάκος 
Ιωάννου, Μαρία Παπαλούκα, Μαρία Στρούθου, Μι-
χάλης Κασιής, Σάββας Παυλίδης, Σπύρος Χριστο-
φίδης, Στέλλα Ναδιώτη και Χρυστάλα Ξυστούρη Αρ-
τέμη.  

Τιμητικό δίπλωμα δόθηκε στις οικογένειες των αεί-
μνηστων Ανδρέα Μητροφάνους, Γιώργο Καρα-
γιάννη, Γλαύκο Βιολάρη και Μιχαλάκη Χριστοδου-
λίδη. Δίπλωμα δόθηκε επίσης στους εκπαιδευτικούς 
της ΚΕΑ για τη Σχολική Χρονιά 2018-2019. 

Μετά τις ομιλίες, τα παιδιά του Θεατρικού και Μου-
σικού εργαστηρίου της ΚΕΑ συγκίνησαν τους πα-
ρευρισκόμενους με ποιήματα και τραγούδια που 
εξυμνούν το έργο των εκπαιδευτικών.

Χ
ρονιά προκλήσεων χαρακτήρισε το 2019 ο 
πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπου-
λος, σε χαιρετισμό του στην ετήσια χοροε-

σπερίδα του παραρτήματος του κόμματος στο Λον-
δίνο, το βράδυ του Σαββάτου. 

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε αρχικά τη χαρά 
και συγκίνησή του που επέστρεψε στην παροικία 
της Βρετανίας με την οποία, όπως σημείωσε, θα 
έχει πάντα στενούς δεσμούς. Ευχαρίστησε όλους 
τους παράγοντες αυτής που συνεχίζουν να προ-
σφέρουν με τρόπο σημαντικό στην Κύπρο. 

«Αποχαιρετούμε το 2018 με ανάμεικτα συναισθή-
ματα, χαράς αλλά και πικρίας», συνέχισε ο πρό-
εδρος του ΔΗΚΟ. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, γε-
μάτη προκλήσεις. Δεν υλοποιήθηκαν οι πολιτικοί 
σχεδιασμοί του ΔΗΚΟ, αλλά αποδείξαμε ότι συνεχί-
ζουμε να είμαστε η καθοριστική και ρυθμιστική δύ-
ναμη του ενδιάμεσου χώρου», ανέφερε. 

«Και το 2019 θα είναι γεμάτο προκλήσεις για την 
Κύπρο. Έχουμε πετύχει αναβάθμιση της οικονομίας 
και όντως το ΔΗΚΟ έχει συμβάλει στη σταθερότητα 
με την υπεύθυνη πολιτική του στη Βουλή των Αντι-
προσώπων, αλλά εξακολουθούμε να διανύουμε τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης: το υψηλότερο 
ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ, 
το υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικού χρέους στην ΕΕ 
και την υψηλή ανεργία των νέων», είπε ο κ. Παπα-
δόπουλος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα 
που πρέπει να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπι-
στούν μέσα από συλλογικότητα και υπεύθυνη προ-
σέγγιση. 

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ύπαρξη διεθνών 
προκλήσεων, όπως είναι το Brexit. Σημείωσε ότι 
δεν είναι μόνο η Ιρλανδία που αντιμετωπίζει άμεσο 
πρόβλημα με τα σύνορα σε περίπτωση ενός Brexit 
χωρίς συμφωνία. «Δε θέλαμε την αποχώρηση του 
ΗΒ από την ΕΕ διότι θεωρούμε ότι είμαστε μία ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια, αλλά σεβόμαστε την ετυμηγο-
ρία των πολιτών. Πλην όμως ελπίζω να συνειδητο-
ποιείτε ότι αν υπάρξει έξοδος χωρίς συμφωνία, μετά 

από το Μάρτιο όποιος θέλει να πάει στην Πάφο, 
όποιος θέλει να πάει στο Παραλίμνι, θα πρέπει να 
περάσει από σύνορα της ΕΕ με το ΗΒ» (λόγω των 
βρετανικών βάσεων) είπε ο κ. Παπαδόπουλος, σχο-
λιάζοντας ότι πρόκειται για «απαράδεκτη κατά-
σταση» και ότι ελπίζει «να επικρατήσει η λογική» 
και να οδηγηθούμε σε Brexit με μία συμφωνία που 
θα διατηρεί την ειδική σχέση με το ΗΒ, που είναι 
προς όφελος της Κύπρου και της ΕΕ. 

Σε ό,τι αφορά το εθνικό ζήτημα, ο Νικόλας Παπα-
δόπουλος είπε ότι συνεχίζεται η προκλητικότητα της 
Τουρκίας, η οποία ενισχύει την αδιαλλαξία της με 
απειλές και εκβιασμούς κατά της εθνικής κυριαρχίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η Τουρκία δεν επι-
δεικνύει καμία διάθεση συμβιβασμού, αντίθετα όλο 
και περισσότερο από αυτά που ακούμε από Τούρ-
κους και Τ/κ αξιωματούχους καταλαβαίνουμε ότι επι-
δίωξή τους είναι να ξεκινήσουμε να συζητάμε τη δι-
χοτόμηση, λύση δύο κρατών ή λύση συνο- 
μοσπονδίας, που για μένα είναι η χειρότερη μορφή 
λύσης. «Αν γίνει αυτό, η Τουρκία θα πετύχει εκείνο 
που έλεγε ο Τάσσος Παπαδόπουλος, ότι θέλει να 
είναι αφέντης στο βορρά και ισότιμος εταίρος στο 
νότο. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες μορφές 
λύσης και όσοι αφήνουν την Τουρκία να καταλαβαίνει 
ότι μπορούμε να συζητούμε τέτοιες λύσεις δεν υπη-
ρετούν το εθνικό συμφέρον», είπε ο πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πάμπος Χα-
ραλάμπους, ο πρώτος Κύπριος βουλευτής του ΗΒ, 
ο οποίος δήλωσε ότι είναι γέννημα-θρέμμα της πα-
ροικίας και ότι θα βάλει τα δυνατά του για να βοηθή-
σει όσο μπορεί τα μέλη της. 

Παρόντες στη χοροεσπερίδα ήταν μεταξύ άλλων 
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χα-
μπιαούρης, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση 
όντας σε υπηρεσιακό ταξίδι στη βρετανική πρω-
τεύουσα, ο Ύπατος Αρμοστής Ευριπίδης Ευρυβιά-
δης και πλήθος παραγόντων και προσωπικοτήτων 
της ομογένειας.

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε την Τρίτη 22 
Ιανουαρίου στο οίκημα της Ύπατης Αρμοστείας της 
Κύπρου στο Λονδίνο το φιλανθρωπικό πρόγραμμα 
ΜΑΛΑΪΚΑ από την Αφρι-
κανοκύπρια Νοέλα 
Κ ο υ ρ σ ά ρ η ς - Μ ο υ -
σούνκα. Την εκδήλωση 
άνοιξε με χαιρετισμό του 
ο Ύπατος Αρμοστής, κ. 
Ευριπίδης Ευρυβιάδης, 
ο οποίος σύστησε τη 
Νοέλα και το έργο της.  

Η Κυπριο-Κονγκολέζα 
Νοέλα, η οποία πριν 
ασχοληθεί με τη φιλαν-
θρωπία, είχε μια άκρως 
επιτυχημένη διεθνή κα-
ριέρα ως μοντέλο, πα-
ρουσίασε στο κοινό το πρόγραμμα ΜΑΛΑΪΚΑ, το 
οποίο έχει ως στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαί-
δευσης σε άπορα κορίτσια στο Κονγκό, αλλά και 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και καθαρού νερού. 
Η εμπνευσμένη παρουσίαση συνοδευόταν από 
οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιέγραφε με κάθε 
γλαφυρότητα την πολύ σημαντική δουλειά που επι-
τυγχάνεται μέσω του προγράμματος, το οποίο χρη-
σιμοποιεί το 95% των χορηγιών που εισπράττει για 
την πραγματοποίηση των στόχων του και μόνο 5% 
για λειτουργικά έξοδα.  

Της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση μεταξύ 

του κοινού και της Νοέλα, την οποία συντόνισε ο 
Μορφωτικός Σύμβουλος της Ύπατης Αρμοστείας, 
κ. Μάριος Ψαράς. Το κοινό, το οποίο αποτελούνταν, 

μεταξύ άλλων, από εκ-
προσώπους πρε-
σβειών, ιδιαίτερα από 
αφρικανικές χώρες, λει-
τουργούς του βρετανι-
κού Υπ. Εξωτερικών, 
δημοσιογράφους βρε-
τανικών και κυπριακών 
ΜΜΕ, και μέλη της το-
πικής κοινότητας, έδειξε 
έντονο ενδιαφέρον για 
το έργο της Αφρικανο-
κύπριας, κάνοντας εύ-
στοχες ερωτήσεις σχε-
τικά με τις συνθήκες 

διαβίωσης και τις προοπτικές των κοριτσιών που 
επωφελούνται από το πρόγραμμα, μετά την ολο-
κλήρωση της εκπαίδευσής τους. Η Νοέλα, η οποία 
επίσης ερωτήθηκε για τη σχέση της με την Κύπρο 
αλλά και την οικογένειά της εκεί, εντυπωσίασε το 
κοινό με το πάθος της και την αποφασιστικότητά 
της να στηρίξει τα άπορα παιδιά της Αφρικής και να 
τους παρέχει ευκαιρίες για ενδυνάμωση και πρόοδο. 
Στη δεξίωση που ακολούθησε αρκετοί από τους πα-
ρευρισκόμενους προσέγγισαν τη Νοέλα ζητώντας 
περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούν να 
ενισχύσουν την προσπάθειά της.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

«Χρονιά προκλήσεων το 2019»
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τίμησαν εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ

Παρουσίαση του προγράμματος «ΜΑΛΑΪΚΑ» 
της Αφρικανοκύπριας Νοέλα Κουρσάρης
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Εκτός από την επίσκεψη 
του στο σχολείο Ashmole και 
την συμμετοχή στην εκδή-
λωση για τα 50χρονα της Κυ-
πριακής Εκπαιδευτικής Απο-
στολής και την χοροεσπε- 
ρίδα του ΔΗΚΟ ΗΒ (ρεπορ-
τάζ σελ 9), ο Υπουργός Παι-
δείας επισκέφθηκε το Σάβ-
βατο και τα σχολεία Απο- 
στόλου Βαρνάβα, Manor Hill 
και Potters Bar. 

Την Κυριακή επισκέφθηκε 
το παροικιακό σχολείο Αγίας 
Τριάδας στο Μπέρμιγχαμ, 
όπου εκφώνησε ομιλία για 
την εορτή των Τριών Ιεραρ-
χών. 

Επίσης, την Παρασκευή 
είχε συνάντηση με τον 
Ύπατο Αρμοστή, τους εκπαι-
δευτικούς και την επιθεωρή-
τρια στα παροικιακά σχολεία, 
άκουσε τις ανησυχίες και τις 
εισηγήσεις των εκπαιδευτι-
κών για βελτίωση της υφιστά-
μενης κατάσταση και έγινε, 
όπως είπε, κοινωνός του έρ-
γου το οποίο επιτελείται. 
«Οφείλω να ομολογήσω ότι 
έχω εντυπωσιαστεί», είπε ο 
κ. Χαμπιαούρης.  

Την Παρασκευή έγινε δε-
κτός στην έδρα της Αρχιεπι-
σκοπής Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας από τον 
Σεβασμιότατο κ. Γρηγόριο, ο 
οποίος είχε και την ονομα-
στική του εορτή.  

«Οι εντυπώσεις μου είναι 
άριστες», ανέφερε συμπερα-
σματικά και δήλωσε εντυπω-
σιασμένος από τον τρόπο 
λειτουργίας των παροικιακών 
σχολείων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εντυπωσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στα εκπαιδευτήρια της παροικίας

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώ-
στας Χαμπιαούρης συνοδευόμενος από τους 
Παναγιώτη Αντωνίου, Πρόεδρο της Επιτροπής 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Αλέκο Κουράτο, 
Μέλος Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Χρίστο Χα-
τζηαθανασίου, Διευθυντή Δημοτικής Εκπαί-
δευσης, Νίκη Παπά Παπαδοπούλου, Προ-
ϊσταμένη Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Υποθέσεων, Αγγελική Ριαλά, Λειτουργό Γρα-
φείου του Υπουργού και Μαρία Παπαλούκα, 
Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της ΚΕΑ, επι-
σκέφθηκαν το σχολείο Ashmole του Συλλόγου 
Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ). 

Ο κύριος υπουργός και η συνοδεία είχαν 
μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο 
και μέλη του συμβουλίου του ΣΕΓ. Επέδειξε 
πλήρη κατανόηση όσον αφορά τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν τα παροικιακά σχολεία 
και μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί 
για να βοηθήσει στην επίλυσή τους. 

Ακολούθησε πρόγραμμα προς τιμή των 
Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμά-
των από τα παιδιά του σχολείου και επίσκεψη 
στην έκθεση εργασιών των παιδιών. 

Στο καλωσόρισμά της η διευθύντρια του 
σχολείου, κα Νίκη Αντρέου, αναφέρθηκε στη 
σπουδαιότητα των Τριών Ιεραρχών και της 
ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων. Καλωσο-
ρίζοντας τον κ. υπουργό είπε μεταξύ άλλων 
«Είναι τιμή για εμάς να σας έχουμε μαζί μας 
σήμερα, που το σχολείο μας εορτάζει την 
ημέρα των γραμμάτων. Σε ένα ελληνικό πα-
ροικιακό σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γο-
νέων, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 

1970. Και όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύλλογος 
Ελλήνων Γονέων, σχολικές επιτροπές, γονείς, 
εκπαιδευτικό προσωπικό δουλεύουν ακούρα-
στα και στηρίζουν με κάθε τρόπο τη λειτουργία 
του σχολείου μας. Συμπαραστάτες σ΄αυτό το 
δύσκολο έργο οι κυβερνήσεις της Κύπρου και 
της Ελλάδας, στις οποίες οφείλουμε ένα με-
γάλο ευχαριστώ. Με την ευκαιρία δε της επί-
σκεψής σας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κύπρου για το  έμπρακτο ενδιαφέρον για 
την ελληνική Παιδεία των αποδήμων, τόσο με 
την παροχή εκπαιδευτικού υλικού όσο και εκ-
παιδευτικών». 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓ κ. Παναγιώτης Για-
κουμή, ευχαρίστησε τον κ. υπουργό για το εν-
διαφέρον του και τη βοήθεια του Υπουργείου 

«Άριστες» 
οι εντυπώσεις του 

ΥΠ&Π από 
τις επισκέψεις του 

στα σχολεία

Παιδείας και Πολιτισμού προς τη 
παροικιακή εκπαίδευση και του 
έδωσε αναμνηστικά δώρα. 

«Παρακαλώ όπως δεχθείτε, 
μαζί με την ευγνωμοσύνη και την 
αγάπη μας, ένα αναμνηστικό 
δώρο που ελπίζουμε να βρει μία 
θέση στους εκθεσιακούς χώρους 
του Υπουργείου Παιδείας. Είναι 
το Δένδρο του ΣΕΓ, που απεικο-
νίζει την Ιστορία του Συλλόγου, 
με όλα τα σχολεία που λειτούρ-
γησε από το 1952, όταν ο ποιητής 
Τεύκρος Ανθίας ίδρυσε το πρώτο 
οργανωμένο παροικιακό σχολείο 
της Βρετανίας στο Camden 
Square. Εδώ πρέπει να ευχαρι-
στήσω και να συγχαρώ τη νεαρή 
ζωγράφο Χριστίνα Γελακοτέλλη 
που με ενθουσιασμό δέχθηκε τη 
πρόταση μας να ζωγραφήσει 
αυτό τον πίνακα. 

Επίσης κ. Υπουργέ δεχθείτε 
ψηφιακούς δίσκους και βιβλία του 
ντοκιμαντέρ «Κυπριακή Δια-
σπορά». Είναι μια συμπαραγωγή 
του ΣΕΓ και του ΡΙΚ με κινηματο-
γράφηση του Δώρου Παρτασίδη. 
Είναι η Ιστορία των πρώτων Κύ-
πριων μεταναστών 1920-1960, 
βασισμένη σε ντοκουμέντα της 
περιόδου και ζωντανές συνεντεύ-
ξεις με μετανάστες εκείνης της 
εποχής. Τώρα, μελετούμε την πα-
ραγωγή του επόμενου ντοκιμα-
ντέρ για τη περίοδο 1960-2000», 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Για-
κουμή. 

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ενθου-
σιασμένος από το αξιόλογο έργο 
που επιτελείται στο σχολείο και 
τόνισε ότι αυτό το έργο δεν είναι 
μόνο εκπαιδευτικό αλλά και 
εθνικό. Είναι πολύ σημαντικό να 
κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στις 
ρίζες τους, τα ήθη και τα έθιμα, 
την Ιστορία, τη θρησκεία και τον 
πολιτισμό και ότι ο ίδιος και η κυ-
πριακή κυβέρνηση θα στηρίξουν 
κάθε προσπάθεια που γίνεται για 
να συνεχίσει και εκεί που χρει-
άζεται να βελτιωθεί ακόμα περισ-
σότερο το έργο που επιτελείται.



 11      | Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει 
τρείς μονολόγους σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Ευγενίου  

Οι μονόλογοι είναι στα Αγγλικά και 
είναι οι ακόλουθοι. 

• «La Rosa Rouge» του Αντώνη Δω-
ριάδη, με την Tracy Coogan 

• «130 Dollars» του Ευγένιου Τρι-
βιζά, με τους Γιώργο Ευγενίου, Leigh 
Hughes, Dorota Krimmel, Cgaig Jewitt, 
Πάνο Σαββίδη, Μαρούλα Ευγενίου, 
και Μάριο Χατζηπαναγή. 

• Και σε επανάληψη το έργο «Η 
αληθινή απολογία του Σωκράτη», σε 
διασκευή Γιώργου Ευγενίου και Μά-
ριου Χατζηπαναγή, με τους Μάριο 
Χατζηπαναγή, Πάνο Σαββίδη και 
Graig Jewitt.  

Οι παραστάσεις άρχισαν στο Θέα-
τρο Τέχνης από τις 29 Ιανουαρίου κα-
θημερινά μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 
2019 στις 7.30 το βράδυ. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
από το 0207 387 66 17 ή από την 
ιστοσελίδα ticketsource.co.uk 

Το θέατρο Τέχνης βρίσκεται στη 
διεύθυνση 26 CROWNDALE ROAD, 
NWI 1TT  

Ο Πάνος Μουζουράκης 
στο Λονδίνο.  
Ο Πάνος Μουζουράκης στο Λον-

δίνο στο Mimi’s (19 Newman Street, 
London W1T 1PF) την Παρασκευή 1η 
και Σάββατο 2η Φεβρουαρίου 2019 
στις 10.30 το βράδυ μέχρι και τις 3.00 

το πρωί. Όλα γύρω από τη ζωή, το 
γέλιο, το κλάμα, τον έρωτα, θα πα-
ρουσιάσει ο Πάνος Μουζουράκης. 
Και για να μην απογοητευθείτε κρα-
τήστε θέσεις στο: 0787906 34 62 ή 
στο email: info@hellenic-parties.com. 
Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30 το 
βράδυ και τα εισιτήρια κοστίζουν 
£20.  

Φαίδρα -1  
Είναι το νέο έργο της θεατρικής 

ομάδας Persona Theatre Company, με 
βάση την Αθήνα, το οποίο έχει γρά-
ψει και σκηνοθετήσει η Άννα Σιδη-
ροπούλου και το οποίο θα παρουσια-
στεί στο Λονδίνο από τη Δευτέρα 
18/2 έως το Σάββατο 23/2 στο Τristan 

Bates Theatre, 1A Tower St, Covent 
Garden, WC2H 9NP, London.  

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

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

“Arthur’s Seat” στο Ελληνικό 
Κέντρο Λονδίνου.  
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Μια 

εκθαμβωτική επίδειξη ταλέντου και 
χαρισματικής παρουσίας. Η Δήμητρα 
Μπάρλα σε μια επιτυχημένη παρου-
σία στον καινούριο της μονόλογο “Ar-

thur’s Seat”. Η υπάλληλος του Βεστια-
ρίου προσκαλεί το κοινό σ’ένα ταξίδι 
στα μυστικά του περίφημου εθνικού 
μουσείου Wallace Collection και του 
επαγγέλματός της, που δεν είναι 
άλλο από τη σπουδή της ανθρώπινης 
φύσης. Μέσα από ευαίσθητες ιστο-
ρίες γεμάτες χιούμορ, τα εκθέματα 
ζωντανεύουν και οι επισκέπτες παίρ-
νουν μυθικές διαστάσεις... 

Εισιτήρια £10 και concessions £8. 
Tηλ: 02074875060. Το Ελληνικό 

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 
στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 
και Γιώργο Κουττούκη 07949211155

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Στις 17 Φερβουαρίου η εορτή του Άγ. Χαραλάμπους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

Οι Νιοχωρίτες απόδημοι, κάτοικοι Αγγλίας θυμούνται το χωριό τους και τιμούν τον προστάτη άγιο του 
χωριού, τον Άγιο Χαράλαμπο. Θα θυμηθούν και θα τιμήσουν τους 72 συγχωριανούς τους που έδωσαν τη 
ζωή τους, υπερασπιζόμενοι το αγαπημένο τους χωριό. 

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

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

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος Επιτροπής Αποδήμων Νιοχωριτών

Η Κοινότητα 

Τιμίου Σταυρού & 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

σας καλεί στην καθιερωμένη 

κοπή της Βασιλόπιτας 

και στο γεύμα που 

θα ακολουθήσει, 

την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 

μετά τη Θεία Λειτουργία.  

Είσοδος £20.  

Για κρατήσεις 

στο τηλέφωνο 02084557510  

Με ευχές εν Κυρίω 

π. Βασίλειος

Μια μαθήτρια και δυο μαθητές του παροικιακού σχολείου Αγίων 
Κωνσταντίνου & Ελένης στο Crystal Palace Νότιο Ανατολικό Λονδίνο, 
αφιέρωσαν λίγο χρόνο βοηθώντας εθελοντικά το σχολείο τους. 

Συγχαρητήρια λοιπόν στα τρία παιδιά του σχολείου, τη Δήμητρα 
Χρήστου και τα δυο αδέλφια Ραφαήλ και Παΐσιο Περλέσι, που με την 
ευκαιρία του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών την Κυριακή 27 Ιανουα-
ρίου ε.έ., μετά την ανάγνωση της Εγκυκλίου του Αρχιεπισκόπου Θυα-
τείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου, αφιερωμένη στους Τρεις Ιε-
ράρχες και τον εορτασμό των Χριστιανικών Γραμμάτων, τα παιδιά, 
κατευθυνόμενα από την κ. Νέδη πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής και τον επίτιμο πρώην εκκλησιαστικό πρόεδρο κ. Γεώργιο Γε-
ωργίου, γύρισαν την εκκλησία κρατώντας τους δίσκους και με την 
βοήθεια των πιστών συγκέντρωσαν το ποσό των τριακοσίων τριάντα 
τριών λιρών για τις ανάγκες του σχολείο τους. 

Το καλό αυτό έργο των μαθητών επαίνεσε πολύ το εκκλησίασμα και 
ο διευθυντής του σχολείου π. Γεώργιος Χρηστίδης ευχαρίστησε τους 
πιστούς για την γενναιόδωρη προσφορά τους καθώς επίσης και τα 
τρία αυτά παιδιά για το καλό τους παράδειγμα. Υπενθύμισε δε στο 
κοινό τη σημασία του Ελληνικού σχολείου και παρότρυνε όλους να 
στέλνουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους στο σχολείο για να συνεχιστούν 
και να μη χαθούν οι παραδόσεις, η θρησκεία και τα ήθη κι έθιμα του 
τόπου μας.  

Γιώργος Κοζομπόλης

Το καλό παράδειγμα τριών παιδιών
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ CRYSTAL PALACE

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.  

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

Παραδόθηκαν στην οικογένεια της 12χρονης 
Γεωργίας Hosni από την Κύπρο, η οποία πα-
ρουσιάζει εκ γεννετής, μια σπάνια ασθένεια που 
ονομάζεται «επανερχόμενα λαρυγγικά παπυλώ-
ματα», οι εισφορές που έφτασαν τις προηγούμε-
νες μέρες στα γραφεία της «Παροικιακής» με τη 
μορφή επιταγών. 

Η ιστορία της μικρής Γεωργίας, είχε δημοσιευ-
θεί στην εφημερίδα μας εδώ και βδομάδες, 
ύστερα από πρωτοβουλία παραγόντων της πα-
ροικίας μας, που θέλησαν να βοηθήσουν τη Γε-
ωργία και την οικογένειά της, με όποιο τρόπο 
μπορούσαν. Αρκετοί ήταν οι αναγνώστες που 
επέδειξαν ενδιαφέρον και έσπευσαν να στηρίξουν 
είτε με απευθείας εισφορές στον τραπεζικό λο-
γαριασμό της οικογένειας, είτε με επιταγές που 

απέστελναν στα γραφεία της εφημερίδας μας. Όπως είχε γράψει η «Π», η οικογένειά της βρίσκεται σε δύ-
σκολη θέση οικονομικά, εξαιτίας του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων, το οποίο απορροφά το μεγαλύ-
τερο μέρος των οικονομικών δυνατοτήτων της, αφού, για τις επεμβάσεις και θεραπείες της χρειάζεται να 
έρχεται κάθε έξι εβδομάδες στην Αγγλία. 

Παραδίδοντας της επιταγές συνολικού ύψους £1.150 στην μητέρα της Γεωργίας, ο εκ των μελών του ΔΣ 
της «Π», Νεόφυτος Νικολάου, ευχαρίστησε τους δωρητές: Chris Michael, Πάμπο Χαραλάμπους, Νέαρχο 
Νεάρχου, Κώστα Σακκά, Άννα Αντωνίου, Finchley and Barnet Women's Philanthropic Association, 
καθώς και συμπατριώτη μας, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Εισφορά έκανε και η οικο-
γενεια του κ. Νικολάου.Η «Παροικιακή» εύχεται στη Γεωργία να ξεπεράσει, όσο το δυνατό πιο σύντομα το 
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Παραδόθηκαν οι εισφορές για τη Γεωργία

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Ηνωμένου Βασιλείου 

διοργανώνει 

Διαγωνισμό Ταβλιού 

στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο στο Wood Green, 

το Σάββατο 19/2/2019.  

Συμμετοχή: £12 με 

σουβλάκια και αναψυκτικό.  

Για συμμετοχές:  

Χριστάκης Νεοφύτου 

02087231925  

Ανδρέας Καρσεράς 

07951267346

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
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Παρέμεινε αήττητη η Ανόρθωση

Φαβορί για τον φετινό τίτλο η Ανόρθωση

Ο Ντίνος πάει για ρεκόρ φέτος

Κρης Ζαχαρία - «Αν δεν χα-

νόταν το πέναλτι τώρα θα 

ήταν διαφορετικά»

Οι πιστοί οπαδοί της Ολύμπιας: Φώτης, Φίλιππος, Φλώρος

Οι λεβέντες της ΚΛΝ - χαμόγελα μετά τη νίκη

Ο Loucas με την παρέα του πάντα στο πλευρό του Αποέλ

Ό
ταν από το πρώτο λεπτό 

χάνεις πέναλτι και την 

ευκαιρία να μπεις μπρο-

στά στο σκορ και να αποκτήσεις 

την ψυχολογία μαζί σου, από 

εκεί και πέρα τα πράγματα δεν 

είναι και τόσο ρόδινα. Όταν απέ-

ναντι σου έχεις και την καλύτερη 

ομάδατου Παροικιακού Πρωτα-

θλήματος, την Ανόρθωση. 

Όλα άρχισαν καλά για το 

Αποέλ, στο πρώτο κιόλας λεπτό 

κέρδισε (δίκαια) πέναλτι. Σωστά 

το σφύριξε ο Ανδρέας Αναστα-

σίου που στο παιχνίδι της Κυ-

ριακής έδωσε ρεσιτάλ διαιτησίας 

άψογος, γρήγορος στις αποφά-

σεις του, τους στολίζουμε όταν οι 

διαιτητές κάνουν λάθη, μα όταν 

είναι σωστοί πρέπει να τα λέμε. 

Τώρα την εκτέλεση πέναλτι 

ανάλαβε να εκτελέσει ο σπεσια-

λίστας Nick Kallias που μέχρι 

εκείνη τη στιγμή δεν έχασε πέ-

ναλτι σε έξι προηγούμενα παι-

χνίδια. Μα έλα που υπάρχει και 

η πρώτη φορά. Το πέναλτι του 

άστοχο πήγε έξω αλλάζοντας 

την όλη ψυχολογία που πήγε να 

δημιουργηθεί. 

Ανασυντάχθηκε η Ανόρθωση 

και ήταν σειρά της να κερδίσει 

πέναλτι στο 13’ (σωστή και αυτή 

η απόφση του Ανδρέα Αναστα-

σίου). Ο Adam Ali δεινός σκό-

ρερ, παλιά καραβάνα στον 

χώρο του ποδοσφαίρου, έκανε 

το 1-0 για την Ανόρθωση. 

Από το 13’ μέχρι το 90’ το παι-

χνίδι ήταν μοιρασμένο με εναλ-

λασσόμενη υπεροχή και από 

τους δυο μονομάχους. 

Πιο αποτελεσματική όμως 

ήταν η Ανόρθωση, στο 52’ ο An-

drew Alkiviades έκανε το 2–0 για 

να έρθει στο 75’ ο Adam Ali που 

ήταν και ο παίκτης του αγώνα, να 

κάνει το 3–0. 

To Αποέλ από το 78 αναγκά-

στηκε να συνεχίσει με 10 παί-

κτες, έπειτα από τραυματισμό 

του Δημήτρη Φραγκεσκίδη που 

έφυγε από το γήπεδο υποβα-

σταζόμενος από τον προπονήτη 

του, Κρης Ζαχαρία (αφού το 

Αποέλ είχε κάνει τις αλλαγές 

του). 

Το παιχνίδι καλύφθηκε ζω-

ντανά από το συνεργείο του Hel-

lenic TV. 

Με τη νίκη της η Ανόρθωση με-

γαλώνει τις ελπίδες της για κατά-

κτηση του Πρωταθλήματος. 

Παιχνίδι 

για σκληρά νεύρα 

Παιχνίδι για σκληρά νεύρα 

παίκτηκε στο γήπεδο της Ομό-

νοιας στο Enfield Grammar Par-

sonage Lane μεταξύ της 

Ομόνοιας και της Ολύμπιας. 

Μια Ολύμπια στο πρώτο 

μέρος που ήταν καλύτερη στη-

μένη στον αγωνιστικό χώρο κυ-

ριάρχησε και μέσα σε 45 λεπτά 

σημείωσε τρία τέρματα με τον 

Antony και Elia. 

Το παιχνίδι βέβαια τελειώνει 

στο 90’ και όχι στο 45’. 

Ο Κρης Προκοπίου με άλλη 

τακτική μπήκε στο Β μέρος και με 

κάποιες αλλαγές άλλαξε το παι-

χνίδι υπέρ της ομάδας του. 

Ο Ανδρέας Κυπριανού, ένας 

εκ των καλύτερων επιθετικών της 

Α κατηγορίας, από 30 υάρδες 

έκανε το 3-1. Στο 70’ η Ολύμπια 

μένει με 10 παίκτες αφού ο αμυ-

ντικός RAF με δεύτερη κίτρινη 

κάρτα είδε τα αποδυτήρια. 

Προσπάθησε η Ολύμπια να 

κρατήσει μακριά τους επιθετι-

κούς της Ομόνοιας, μια και είχε 

την αριθμητική υπεροχή μαζί 

τους. Το κατόρθωσαν μέχρι το 
70’ που ο Antonio έκανε το 3-2. 

Από εκεί και πέρα μέχρι το 90’ 
η Ολύμπια κράτησε το παιχνίδι 
και το τρίποντο που αφήνει ζω-
ντανή τη διεκδίκηση του τίτλου. 

Καραδοκεί η Cinar 

Μια πολύ καλή Cinar στο 
πρώτο 45λεπτο πήρε γρήγορα 
το παιχνίδι στα πόδια της και 
στρίμωξε τη νεαρή ομάδα των 
Αρμενίων. Προηγήθηκε με 3-0 
και όλα έδειχναν ότι θα είχε ένα 
εύκολο πρωινό στο Enfield Play-
ing Fields. Το 3-0 έγινε 4-3. Μέχρι 
που η Cinar σημείωσε το πέμπτο 
της τέρμα για να νιώσει πιο άνετα 
και να πάρει το τρίποντο που την 
κρατά στη Β θέση, αφού την κυ-
νηγά η Λέσχη. 

Τα τέρματα σημείωσαν οι Salih 
Karakis, Erjan Hasan, Max Mit-
chell και Gyullen French(2). Για 
τους Αρμένιανς σκόραραν ο 
Garo Heath και ο βετεράνος Άντυ 
Μάικολ. 

Στην κούρσα ΚΛΝ 

Στην κούρσα για άνοδο στην Α 
κατηγορία βρίσκεται η Λέσχη 
μετά τη δύσκολη νίκη που πέτυχε 
κόντρα στην Αδελφότητα που 
στο πρώτο 45λεπτο είχε την υπε-
ροχή και το γκολ υπέρ της με ένα 
καταπληκτικό σιουτ από τον 
Κρης Σπύρου. 

Στο Β μέρος η πλάστιγγα γύ-
ρισε με το μέρος της ΚΛΝ. Είχε 
καλύτερη κατοχή της μπάλας και 
έκανε το 1-1 με τον Max Papa-
costa. 

Ο πρώην ποδοσφαιριαστής 
της Αδελφότητας Φίλιπ Παπακώ-
στας έδωσε το τρίποντο στην 
ΚΛΝ με ένα ωραίο τέρμα έκανε 
το 2-1. 

Σταθερά πρώτος 

ο Παναθηναϊκός 

Σταθερά στην Α θέση του πί-
νακα ο Παναθηναϊκός κέρδισε 
μια αδύναμη Παντέλ με 3-0 και 
οδηγά την κούρσα του Πρωτα-
θλήματος Β κατηγορίας. 

Το παιχνίδι άρχισε με τους κα-
λύτερους οιωνούς και για τους 
δυο, δυνατό καλό παιχνίδι. 

Μέχρι το 80’ το παιχνίδι ήταν 
στο 0-0 και κρατούσε σε αγωνία 
τους φιλάθλους που πήγαν να 
δουν το παιχνίδι. Ο Andrew Yia-
soumi έκανε την αρχή, ο Στασή 
και Ricky για να κάνουν το 3-0 για 
τον Παναθηναϊκό.

Οδηγίες από τον στρατηγό

Σύσκεψη στην ανάπαυλα από την τεχνική ηγεσία της Αδελφότητας
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Αυτή η Γιουνάιτεντ δεν έχει stop!  

Αποτελέσματα FA CUP 

Κρύσταλ Π.-Τόττενχαμ  . . 2-0 

Τσιέλσι-Σιέφιλτ  . . . . . . . . 3-0 

Άκρινγτον-Ντέρπυ  . . . . . 0-1 

Μπράιτον-Γουέστ Μπρ.  . 0-0 

Ντόκαστερ-Όλταμ . . . . . . 2-1 

Μαν. Σίτι-Μπέρλεϋ  . . . . . 5-0 

Μίτλσπορο-Νιούπορτ  . . 1-1 

Νιούκαστλ-Γώτφορτ  . . . . 0-2 

Μπόρμουθ-Κ.Π.Ρ  . . . . . . 1-1 

Σρώπερυ-Γουλβς  . . . . . . 2-2 

Σουόνσι-Κίλιγκαμ  . . . . . . 4-1 

Μίλγωλ-Έβερτον  . . . . . . 3-2 

Γουΐμπλετον-Γουέστχαμ  4-2 

Μπρίστολ Σίτι-Μπόλτον . 2-1 

Άρσεναλ-Μαν. Γιουν.  . . . 1-3

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
Αποτελέσματα 

Σαλαμίνα-Ερμής  . . . . . . . 1-0 

Απόλλων-Δόξα  . . . . . . . . 2-0 

Πάφος-Ομόνοια  . . . . . . . 1-0 

ΑΕΚ-Ανόρθωση  . . . . . . . 3-0 

Ένωση-ΑΕΛ  . . . . . . . . . . 1-2 

Αποέλ-Αλκή  . . . . . . . . . . 0-0 

Βαθμολογία 

 1 Αποέλ . . . . . . . . . . . . . . 42 

 2 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 40 

 3 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

 4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 31 

 5 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 29 

 6 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 27 

 7 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 23 

 8 Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . 17 

 9 Αλκή  . . . . . . . . . . . . . . . 16 

10 Ένωση . . . . . . . . . . . . . 13 

11 Πάφος . . . . . . . . . . . . . . 11 

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

Τι και αν η άλλη ομάδα είναι 

ένα σκαλί πιο πάνω σε κατηγο-

ρία, τι και αν η άλλη ομάδα έχει 

ακαδημίες νέων. Τίποτα δεν 

φοβίζει τη Σαλαμίνα, τίποτα 

δεν φαίνεται να την σταματά 

στη φετεινή της πορεία, τόσο 

στο πρωτάθλημα όσο και στο 

Κύπελλο FA Senior Trophy, 

Quarter final. 

Έπαιζε τον αντίπαλό της 

Sporting Club Thamesmead 

όπως τη γάτα με το ποντίκι. 

Μπήκε η Σαλαμίνα στο γή-

πεδο με ένα και μοναδικό 

σκοπό, να αποδείξει ότι έχει 

ψυχή και καρδιά και ότι τα παι-

χνίδια κερδίζονται όταν πι-

στεύεις στον εαυτό σου και στις 

ικανότητές σου. 

Το Σάββατο το απόγευμα 

στο Enfield η Σαλαμίνα πηγαί-

νει στο Semi final κερδίζοντας 

τον αγώνα με 2-0. 

Στις τάξεις της είχε παίκτες 

που έδωσαν ότι είχαν και δεν 

είχαν και το βασικότερο είχε 

τον Χάρισον τον αποκαλού-

μενο Μέσι από τους φίλους 

οπαδούς και συμπαίκτες του 

στη Σαλαμίνα. Ο «πιτσιρικάς» 

έδωσε μαθήματα στους αντι-

πάλους, μπράβο του, σημεί-

ωσε δυο πανομοιότυπα 

τέρματα δίνοντας το εισιτήριο 

στη Σαλαμίνα, με τους οπα-

δούς της στις κερκίδες να κά-

νουν όνειρα για τελικούς και 

πρωταθλήματα, γιατί όχι!!

Όνειρο η Σαλαμίνα

Οι τηλεθεατές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από την 

CYTA VISION SPORTS στην πλατφόρμα HELLENIC TV 

τους εξής αγώνες για το Κυπριακό πρωτάθλημα CYTA 

πρώτης κατηγορίας και το Κύπελλο Κόκα Κόλα Κύπρου:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΑΠΟΕΛ – ΠΑΦΟΣ: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, 3:00 μμ UK Time 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΑEΛ – ΑEΚ: Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, 2:00 μμ UK Time 

ΔΟΞΑ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, 

3:00 μμ UK Time 

ΑΛΚΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Κυριακή 3 Φεβρουαρίου,  

4:00 μμ UK Time 

ΕΡΜΗΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

ΑΧΝΑ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, 

12:30 μμ UK Time 

ΔΟΞΑ – ΑΠΟΕΛ : Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, 3:00 μμ UK Time

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

Ακτύπητη η Σαλαμίνα και στο Κύπελλο

Ο Harrison είναι χάρμα 

οφθαλμών

Δεν τους φοβίζει ούτε η βροχή ούτε το κρύο

Ο
 Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ 

έκανε το επικό 8 στα 8 

στον πάγκο της Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι «κόκκι-

νοι διάβολοι» πέρασαν από το 

Έμιρεϊτς και επικράτησαν 3-1 

της Άρσεναλ για να προκριθούν 

στους «16» του Κυπέλλου Αγ-

γλίας! Γκολ στην πρώτη του 

επιστροφή ως αντίπαλος στην 

έδρα των «κανονιέρηδων» ο 

Αλέξις Σάντσες, τεράστια ζημιά 

για την άμυνα των «κανονιέρη-

δων», αποχώρησαν με αναγκα-

στικές αλλαγές οι Sokratis και 

Κοσιελνί!   

 Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

εμφανίστηκε τρομερά αποτελε-

σματική στο ντέρμπι του «Έμι-

ρεϊτς» και κατάφερε με τα 

πρώτα σουτ στην αντίπαλη 

εστία, να σκοράρει και ν' απο-

κτήσει σημαντικό προβάδισμα 

πρόκρισης! Μέχρι και τη συ-

μπλήρωση του ημιώρου, οι 

«κόκκινοι διάβολοι» κατάφερ-

ναν να κλείσουν σωστά τους 

χώρους στα μετόπισθεν, η Άρ-

σεναλ επέλεγε να κινηθεί κυ-

ρίως από αριστερά με τον 

Ιγουόμπι και τη στήριξη πότε 

του Ράμσεϊ και πότε του Λακα-

ζέτ, αλλά δεν μπορούσε ν' απει-

λήσει σημαντικά. Ο Ιγουόμπι 

κατάφερε να βρεθεί σε καλή 

θέση από πλάγια στην περιοχή, 

όμως επέλεξε να κάνει χλιαρό 

σουτ πάνων στον Ρομέρο και 

να μη «σπάσει» στον Ομπαμε-

γιάνγκ στο 24'. 

Η απάντηση των «κόκκινων 

διαβόλων» θα ήταν διπλή και... 

πανηγυρική! Αρχικά στο 30' 

από πανέμορφη κάθετη του 

Λουκάκου ο Αλέξις Σάντσες 

βγήκε απέναντι από τον Τσεχ 

δίχως να είναι εκτεθειμένος 

αφού τον κάλυπτε ο Μέιτλαντ – 

Νάιλς και αφού ο Χιλιανός πέ-

ρασε και τον Τσέχο γκολκίπερ, 

σκόραρε στην πρώτη του πα-

ρουσία στο «Έμιρεϊτς» ως αντί-

παλος. Μόλις 149 

δευτερόλεπτα αργότερα, στο 

33ο λεπτό, ο Λουκάκου θα κα-

τέγραφε ακόμα μια ασίστ στο 

ματς, αφού από δεξιά βρήκε τον 

Λίνγκαρντ που έκανε χαμηλό 

δεξί πλασέ και έγραψε το 2-0! 

Το τελευταίο κομμάτι του πρώ-

του μέρους είχε πίεση και άγχος 

για τη Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ 

μείωσε στο 43' με τον Ομπαμε-

γιάνγκ σε κενή εστία από γύρι-

σμα του Ράμσεϊ και μέχρι να 

τελειώσει το ημίχρονο, είχε... 

κόσμο στα καρέ του Ρομέρο. 

Οι «κανονιέρηδες» είχαν σε αρ-

κετά καλή βραδιά τον Άαρον 

Ράμσεϊ που μπορεί να έχει ήδη 

συμφωνήσει με τη Γιουβέντους 

για να φύγει ως ελεύθερος το 

καλοκαίρι, αλλά συνεχίζει να 

προσφέρει με απόλυτη τιμιό-

τητα. Ο Ουαλός με την έναρξη 

του δευτέρου ημιχρόνου είχε 

μια εξαιρετική κεφαλιά την 

οποία απέκρουσε ενστικτωδώς 

ο Ρομέρο διατηρώντας το προ-

βάδισμα για τη Γιουνάιτεντ. Ο 

Έμερι, μετά τον Σωκράτη Πα-

πασταθόπουλο στο πρώτο 

μέρος, είδε και τον Λοράν Κο-

σιελνί να χτυπάει σε φάση με 

τον Λουκάκου (τον κλώτσησε ο 

Βέλγος στο κεφάλι άθελά του), 

με τον Γάλλο αμυντικό ν' απο-

χωρεί και να περνούν στο ματς 

οι Γκεντουζί και Εζίλ, με τον 

Τζάκα να γυρίζει στην άμυνα 

δίπλα στον Μουστάφι. Η Άρσε-

ναλ έψαξε τρόπους να πετύχει 

το δεύτερο γκολ που θα έστελνε 

την κόντρα σε επαναληπτικό 

ματς, η Γιουνάιτεντ έδειχνε να 

έχει τον τρόπο να μη δεχθεί με-

γάλες φάσεις και να μπορεί να 

τρέξει μπροστά για ν' αποφορ-

τίσει την άμυνά της, με τους Ρά-

σφορντ και Μαρσιάλ να 

περνούν στις θέσεις των Λουκά-

κου και Αλέξις για το τελευταίο 

20λεπτο. Ο Γάλλος φορ θα ήταν 

αυτός που θα τελείωνε το ματς 

με το 3-1, σκοράροντας στο 83' 

από «ριμπάουντ» σε από-

κρουση του Τσεχ, μετά από 

κούρσα πολλών μέτρων και χα-

μηλό σουτ του Πογκμπά λίγο 

έξω από την περιοχή. 

Άνετα η Σίτι, 

τη γλίτωσε στις 

καθυστερήσεις 

η Γουλβς… 

Στον πέμπτο γύρο του FA 

Cup προκρίθηκε η Μάντσεστερ 

Σίτι επικρατώντας με σκορ 5-0 

της Μπέρνλι στο «Έτιχαντ». 

Ισοπαλία (2-2) στις καθυστερή-

σεις του αγώνα με τη Σριού-

σμπερι απέσπασε η Γουλβς, η 

οποία θα έχει δεύτερη ευκαιρία 

στην έδρα της (5/2). Αναλυτικά 

τα αποτελέσματα των οκτώ 

απογευματινών αναμετρήσεων. 

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν 

συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκο-

λίες απέναντι στο συγκρότημα 

του Σον Ντάις, αφού τα γκολ 

των Γκάμπριελ Ζέσους (23’),  

Μπερνάρντο Σίλβα (53’), Ντε 

Μπρόινε (61’), Λονγκ (73’ αυτο-

γκόλ) και Αγουέρο (85’) φρόντι-

σαν για ένα εύκολο απόγευμα. 

Οκτώ τέρματα μέσα στο 2019 

μετρά πλέον ο Ζέσους, δέκα 

γκολ με σουτ εκτός περιοχής ο 

Ντε Μπρόινε από τις αρχές της 

περασμένης αγωνιστικής πε-

ριόδου.  

Πρόκριση με σκορ 2-0 στην 

έδρα της Νιούκαστλ σημείωσε η 

Γουότφορντ με τα «χτυπήματα» 

των  Γκρέι (61’) και Σαξές (90’) 

να μένουν... αναπάντητα από 

τις «καρακάξες». Στον επόμενο 

γύρο και οι Ντόνκαστερ - 

Σουόνσι, οι οποίες επικράτησαν 

εντός έδρας των Όλνταμ (2-1) 

και Τζίλιγχαμ (4-1) αντίστοιχα. 

Επαναληπτικά ματς που θα 

διεξαχθούν στις 5 Φεβρουαρίου 

θα χρειαστούν τα ζευγάρια που 

δεν έβγαλαν νικητή στις σημερι-

νές αναμετρήσεις. Ένα από 

αυτά και το Σριούσμπερι-

Γουλβς (2-2), με την ομάδα του 

Νούνο Εσπιρίτο Σάντο να επι-

στρέφει από το εις βάρος της 2-

0 με τα τέρματα των Χιμένες 

(75’) και Ντόχερτι (90+3’)! 

Με πρωταγωνιστή τον 

Γουίλιαν στον επόμενο 

γύρο η Τσέλσι   

 Με σκορ 3-0 επικράτησε η 

Τσέλσι της Σέφιλντ Γουένσντεϊ 

στο «Στάμφορντ Μπριτζ», εξα-

σφαλίζοντας με σχετική άνεση 

την πρόκριση για τον πέμπτο 

γύρο του FA Cup. Δύο γκολ ο 

Γουίλιαν (25’ πεν., 83’) και ένα 

ο Χάτζον-Οντόι (64’) για τους νι-

κητές. 

Το ντεμπούτο του με τη φα-

νέλα των γηπεδούχων πραγμα-

τοποίησε ο Γκονζάλο Ιγκουαϊν 

αγωνιζόμενος για 82 λεπτά. Ο 

Αργεντινός επιθετικός είχε την 

ευκαιρία να αναλάβει την εκτέ-

λεση του πέναλτι στο 26ο λεπτό 

αλλά δεν δέχτηκε το «δώρο» 

που πήγε να του κάνει ο Γουί-

λιαν, επιδεικνύοντας αλτρουι-

σμό στην πρώτη του εμφάνιση. 

Ο Βραζιλιάνος από την άλλη 

σκόραρε δις και έφτασε τα 51 

τέρματα με το σύλλογο, φροντί-

ζοντας να το γιορτάσει με κά-

ποιες στιγμές... μαγείας! 

 

Έξω και από το FA Cup 

η Τότεναμ, 

στους «16» η Πάλας!   

Στον πέμπτο γύρο του Κυ-

πέλλου Αγγλίας προκρίθηκε η 

Κρίσταλ Πάλας επικρατώντας 

στο «Σέλχαρστ Παρκ» της Τότε-

ναμ με σκορ 2-0. Γουίκαμ (9’) 

και Τάουνσεντ (34’ πεν.) τα γκολ 

της συνάντησης, έχασαν πέ-

ναλτι με τον Τρίπιερ (44’) οι φι-

λοξενούμενοι.  

Τα «σπιρούνια» γνωρίζουν 

μέσα σε λίγες μέρες δεύτερο 

οδυνηρό αποκλεισμό, αφού 

μόλις την περασμένη Πέμπτη 

(24/1) είδαν την πόρτα της εξό-

δου και στο Carabao Cup χάνο-

ντας το εισιτήριο για τον τελικό 

στη διαδικασία των πέναλτι από 

την Τσέλσι στο «Στάμφορντ 

Μπριτζ».  

Το σκορ άνοιξε στο 9ο μόλις 

λεπτό ο Κόνορ Γουίκαμ, ο 

οποίος επανέρχεται έπειτα από 

μακροχρόνια απουσία λόγω 

τραυματισμού (σ.σ. ρήξη χια-

στών) και ξεκινά στη βασική εν-

δεκάδα έπειτα από 792 μέρες 

ενώ βρίσκει δίχτυα για πρώτη 

φορά μετά το Νοέμβριο του 

2016 (799 μέρες) όταν και είχε 

σκοράρει απέναντι στη Μάντσε-

στερ Σίτι.
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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. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
14,15,16 Ιανουαρίου (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) 
• Τα κλαπς του Συνδέσμου Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων 

Ένφηλντ άρχισαν τη λειτουργία τους μετά τις εορτές των Χριστου-

γέννων, στις 7,8,9 Ιανουαρίου στις καθορισμένες ώρες και μέρες 

τους. Για λεπτομέρειες τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

21 Ιανουαρίου (Δευτέρα) 

• Τα Γραφεία του ΣΕΓ είναι ανοικτά για να παράσχουν κάθε βοήθεια 

και εξυπηρτέτηση στις εγγραφές των μαθητών στα σχολεία τους, 

ύστερα από τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές. Για πληροφορίες τηλ. 

020 8889 1872. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
1 Φεβρουαρίου (Παρασκευή) 

• Ο Δρ. Δ. Σαλαπάτας παρουσιάζει διδακτορική διατριβή στο ναό 

Αγίου Ιωάννου, Lawsdowne Cres. London W11 2NN στις 6.30μμ. 

Τρεις γνωστοί ιερείς θα καταθέσουν ομιλίες. Πληροφορίες τηλ. 020 

8732 2833, Αν. Σαλαπάτα. Ελεύθερη η Δηλωμένη συμμετοχή. 

3 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Η κοπή της Βασιλόπιτας σε γεύμα κοινότητας Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωλ της εκκλησίας, Golders Green Road, 

London NW11 8HL. Mετά τη λειτουργία. Είσοδος £20. Τηλ. για 

θέσεις 020 8445 7510. 

10 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Στο Lecture Theatre, B304 Gower Street, London WCIE 6BT στις 

4.45μμ, η διάλεξη του Ν. Λυγερού «ΑΟΖ» Ελλάδας και Κύπρου και οι 

Ε/Τ σχέσεις». Είσοδος £3.00. Για πληροφορίες και θέσεις τηλ. 07857 

762 984 / 07597 293 561. Τα έσοδα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. 

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. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
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. 

31 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Παμπαροικιακός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 

Απριλίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 

London N14. Οργανωτής η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β. 

30 Μαρτίου (Σάββατο) 

• 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

Antonis Antoniades

• Even a broken clock, is correct twice a day! 

• Έστω και χαλασμένο το ρολόι, είναι σωστό 2 φορές την 

ημέρα! 

Ερμηνεία: 
Ποτέ να μην υποτιμούμε συνάνθρωπό μας. Έστω και αν 

ευρίσκεται στα πιο χαμηλά σκαλοπάτια της ζωής, κάτι θα μά-

θουμε από αυτόν! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Ύμνος στη γυναίκα του Αγώνα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Γυναίκα της Κύπρου, γυναίκα του αγώνα της ιστορίας το χαρτί 

δεν σε χωρά όπως του ήλιου δεν χωρούν στα χέρια ηλιαχτίδες. 

Γυναίκα της Κύπρου, γυναίκα του αγώνα 

που δεν σε έφτανε της φαμελιάς το χάδι 

γυναίκα που εδόθηκες στον έρωτα της Λευτεριάς. 

Ποια χείλη ποιο στόμα, ποια καρδιά μπορεί να τραγουδήσει 

τη μεστωμένη, την κυρά, την αρραβωνιασμένη 

την άβγαλτη την κοπελιά, την αδελφή, τη μάνα 

που όλα τα αψήφισαν για Λευτεριά, για Ελλάδα. 

Γυναίκα της Κύπρου, γυναίκα αγαπημένη 

που βύζαξες τη Λευτεριά γυναίκα ανδρειωμένη. 

Αστροπελέκι πύρινο το πάθος της ψυχής σου, 

ανταριασμένη χειμωνιά, σ' ανοιξη σκλαβωμένη 

σε σε λουλούδι τρυφερό μοσχοβολιά και κρίνο 

το γόνυ μου ευλαβικά στη μνήμη σου το κλίνω. 

Και τούτο το τραγούδι μου απλό σαν την καρδιά σου 

δεν τραγουδά τα πάθη σου, μα την παλληκαριά σου. 

Γυναίκα του αγώνα, αγνή παρθένα, άβγαλτη κοπελλούδα, 

σεμνή κυρά, γυναίκα της Κύπρου, μάνα του αγώνα 

μέσα στα φύλλα της καρδιάς σε χάραξα παντοτινά, 

δάφνη κι ελιά στο δρόμο σου, σου στρώνουμε μυρσίνη 

κι η μνήμη σου αιώνια και αθάνατη θα μείνει.

Αγγλία και Ευρώπη     
Της Αριστονίκης Α. Νικολάου

Ένα μεγάλο πρόβλημα ούλους μας βασανίζει  

Άλλοι λαλούν να φύγουμε! 

Και άλλοι λαλούν να μείνουμε! μέσα εις την Ευρώπη. 

Όλων οι γνώμες εν σωστές! μα είναι διχασμένες, 

ακόμα και μες την βουλή, έγιναν μαλλιά κουβάρια.  

Μαλλώνουν και πολιτικοί, 

και ο ένας τραβάει το πετσί και ο άλλος το τομάρι. 

Εκφράζονται και φόβοι, και πρέπει να συγκρατηθούμε, 

μην γίνει εμφύλιος και να χυθεί και αίμα. 

Έστω καλά, έστω κακά τα πράγματα εν αλλάζουν. 

Οι  πιο πολλοί ψηφίσανε να πάρει διαζύγιο Αγγλία και Ευρώπη.  

Με τον καιρό τα πράγματα, ενδέχεται να αλλάξουν, 

και κάποιες λύσεις θα βρεθούν δίκαιες και ευνοϊκές 

και αποδεκτές από όλους.    

Και αν με ρωτάτε για να πω και τη δική μου γνώμη! 

Αν μείνομε ή φύγουμε. 

Όπως λαλούν και οι παλιοί η οκά εν τετρακόσια! 

Ο πλούσιος και ο πτωχός θα μείνουν όπως είναι!!!  
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Ο Διάβολος και η Ουρά του (1962)  

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τούς Α. Μπάρκουλη, Μ. Καραγιάννη, 

Γ. Γκιωνάκη κ.ά. Μια χαριτωμένη γυ-

ναίκα που νιώθει ότι ο άνδρας της την 

έχει βαρεθεί και δεν ενδιαφέρεται γι’ 

αυτήν ερωτικά όπως άλλοτε, προσπα-

θεί να του εξάψει το ενδιαφέρον, κά-

νοντάς τον να πιστέψει πως έχει ερα-

στή  

Η Κλεοπάτρα ήταν Αντώνης (1966)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Σ. Παράβα, Κ. Σκουλίδη, Λ. Διανέλλο κ.ά. 

Ο Αντώνης έχει τρομερό οικονομικό πρόβλημα και 

δεν μπορεί να παντρευτεί την αγαπημένη του Σοφία. 

Ο Δημήτρης τον πληροφορεί ότι ο πλούσιος Ιάκω-

βος Μελμεντής, ψάχνει για υπηρέτρια και έτσι ο 

Δημήτρης μεταμφιέζεται σε γυναίκα και παρουσιά-

ζεται στον Ιάκωβο ως Κλεοπάτρα.  

Ένα Κρεβάτι για Τρεις (1977)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 Κωμωδία 

με τους Κ. Ρηγόπουλο Κ. Αναλυτή, Λ. Βουρνά κ.ά. 

Ο εραστής την περιμένει και αντ’ αυτής καταφθάνει 

ο σύζυγος. Όταν και εκείνη βρεθεί μαζί τους στον 

ίδιο χώρο το αποτέλεσμα θα είναι σπαρταριστό.  

Ο Ουρανοκατέβατος (1965)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με 

τους Μ. Φωτόπουλο, Μπ. Ασημακοπούλου κ.ά. Ο 

μακαρίτης Περικλής παίρνει άδεια από τον Θεό και 

επιστρέφει στη Γη για να βοηθήσει την οικογένειά 

του. Όντας αόρατος, μπορεί να μάθει τα μυστικά 

των δικών του, τα γλέντια της κόρης του την απρο-

θυμία της άλλης κόρης του να παντρευτεί, τις απα-

τεωνιές του γιού του και τις χαρτοπαιξίες της γυναί-

κας του...  

Τρελλός, Παλαβός και Βέγγος (1967)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Σπ. Μαλούση 

κ.ά. Ο Θανάσης, αν και απλός 

σερβιτόρος, στην πραγματικό-

τητα κρατάει μόνος του ένα 

ολόκληρο κέντρο, κάνοντας τα 

πάντα, ακόμα και όσα αφορούν στην ψυχαγωγία 

των πελατών. Την ημέρα του γάμου του με την αγα-

πημένη του χτυπάει κατά λάθος το κεφάλι του και 

χάνει τη μνήμη του...   

Αναπαράσταση (1970)  

KYΡIAKH 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 Αστυνομική 

περιπέτεια με τους Τ. Σταθοπούλου, Γ. Τότσικα, Θ. 

Γραμμένο. Ένας μετανάστης, εργάτης στη Γερμα-

νία, γυρίζει στο σπίτι του, σ’ ένα μισοεγκαταλειμμένο 

ορεινό χωριό της Ηπείρου. Μερικές μέρες αργότερα 

θα βρεθεί δολοφονημένος. Οι ύποπτοι, η γυναίκα 

του Ελένη και ο αγροφύλακας της περιοχής και 

εραστή της, συλλαμβάνονται και καθώς η ανάκριση 

προχωρεί, έρχεται η στιγμή της αναπαράστασης.  
Αριστοτέλης ο Επιπόλαιος (1970)  

KYΡIAKH 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:35 Κωμωδία με 

τους Ν. Σταυρίδη, Μ. Φωτόπουλο, Κ. Γιουλάκη κ.ά.  

Ένας εργοστασιάρχης ζυμαρικών με δυο αποτυ-

χημένους γάμους, ο Αριστοτέλης, είναι ξετρελαμένος 

με μια λαϊκή τραγουδίστρια, τη Μιρέλλα, και σκορπά 

για χάρη της τα λεφτά της επιχείρησής του. Η επι-

χείρηση κοντεύει να χρεοκοπήσει...  

Δέκα Μικροί Μήτσοι (1991)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Σάτιρα με 

τους Λ. Λαζόπουλο, Μ. Γεωργιάδου, Χ. Χατζηπα-

ναγιώτη, Β. Χαραλαμπό-

πουλο, Χ. Παπακαλιάτη, Ε. 

Γερασιμίδου, Σ. Φιλιππίδου, 

Π. Χαϊκάλη. Ο Λάκης Λαζό-

πουλος δημιουργεί τους 

«Δέκα μικρούς Μήτσους», που σατίριζαν τη νέα 

κοινωνική διαστρωμάτωση. Εξαιρετικοί χαρακτήρες, 

όπως η μικροαστή μαμά Μήτση...   

Ο Αήττητος (1971)  

ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Κοινωνική περι-

πέτεια με τους Α. Αλεξανδράκη, Τ. Καββαδία κ.ά. 

Μετά την αποφυλάκιση της μια πονηρή τσιγγάνα 

αποφασίζει να εκδικηθεί τον εισαγγελέα που είχε 

ζητήσει την καταδίκη της, κλέβοντας τη μικρή του 

κόρη Ράζα. Ύστερα από χρόνια, η Ράζα θα γίνει 

λαϊκή τραγουδίστρια και θα οδηγηθεί στο εδώλιο 

της κατηγορουμένης, με συνήγορο...  

Ο Κύριος Πτέραρχος (1967)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τους Κ. Χατζηχρήστο, Δ. Παπαγιαννόπουλο, Λ. 

Κωνσταντάρα κ.ά. Ο Κανέλλος δουλεύει στη πόρτα 

ξενοδοχείου. Γίνεται αντικείμενο πειράγματος από 

τους σμηνίτες φίλους του, επειδή με τη στολή του, 

μοιάζει με πτέραρχο. Ένας εξ αυτών, θολωμένος 

από ζήλια, εισβάλλει στο σπίτι της φίλης του...

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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Θεσσα-

λονίκη-Λαϊκοί καλλιτέχνες 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Διάβολος και 

η Ουρά του  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 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 . 
21:40 Ελληνική Ταινία: Η Κλεοπάτρα 

Ήταν Αντώνης 
23:00 Ελληνική Ταινία: Ένα Κρεβάτι 

για τρεις  
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 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 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
1ον) Κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης βασιλόπιτας στο οίκημα της 
αδελφότητας, 2ον) Παρουσίαση 
του βιβλίου «Ποιητική Ανθοδέ-
σμη» του Έρικ Χαραλάμπους. 

21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Ουρανοκατέ-
βατος 

22:25 Ελληνική Ταινία: Τρελλός, Παλα-
βός και Βέγγος  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
10:00 LIVE COMMUNITY FOOT-

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

18:00 Ειδήσεις 
19:30 Ο Μάριος Καμιναρίδης παρου-

σιάζει Κύπριους Ευρωβουλευ-
τές σε μία συζήτηση για ζητή-
ματα του Κυπριακού και του 
Ευρωπαϊκού χώρου 

20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-

ναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Αναπαράσταση 
22:40 Ελληνική Ταινία: Αριστοτέλης ο 
Επιπόλαιος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 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 την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-
γιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Δέκα Μικροί 
Μήτσοι 

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

ΤΡΙΤΗ 5 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: Ο Αήττητος 
22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο πο-

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 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 Κύριος Πτέ-

ραρχος 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από 
την ίδρυση του σωματείου «Νέα 
Σαλαμίνα».

ΠΕΜΠΤΗ 31/1  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2  
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 2/2  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Άγια στολίστε 

τη γιαγιά» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2  
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Άγια στολίστε 

τη γιαγιά» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2  
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  
ΤΡΙΤΗ 5/2  
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 6/2  
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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B
ritish Prime Minister 

Theresa May was on a 

collision course with 

the European Union yester-

day after lawmakers demand-

ed she renegotiate a Brexit 

divorce deal that the other 

members of the bloc said 

they would not reopen. 

Less than two months before 

the United Kingdom is due by 

law to leave the EU, investors 

and allies are trying to gauge 

where the Brexit crisis will ulti-

mately end up with a disorderly 

Brexit, a delay to Brexit, or no 

Brexit at all. 

Two weeks after voting down 

May’s Brexit deal by the biggest 

margin in modern British          

history, parliament demanded 

she return to Brussels to re-

place the so-called Irish back-

stop, an insurance policy that 

aims to prevent the reintroduc-

tion of a hard border between 

Ireland and Northern Ireland. 

“There is limited appetite for 

such a change in the EU and 

negotiating it will not be easy,” 

May told lawmakers who voted 

317 votes to 301 to support the 

plan, which had the backing       

of influential Conservative        

lawmaker Graham Brady. 

“I agree that we should not 

leave without a deal. However, 

simply opposing no deal is not 

enough to stop it,” said May, an 

initial opponent of Brexit who 

won the top job in the chaos  

following the 2016 referendum. 

May said she would seek       

“legally binding changes” to the 

divorce deal which she clinched 

in November with the EU after 

two years of tortuous negotia-

tions. 

In essence, May will try to 

clinch a last-minute deal by 

using the implicit threat of a      

no-deal Brexit from the other      

27 members of the EU whose 

economy is, combined, about 

six times the size of the United 

Kingdom’s. 

The response from European 

capitals was blunt. 

France, the EU’s second 

most powerful member, said 

there could be no renegotiation 

and demanded a “credible”   

British proposal. Germany has 

so far not given a public com-

ment. 

European Council President 

Donald Tusk said the divorce 

deal was not up for renegotia-

tion. 

Sterling, which was traded at 

$1.3190 before lawmakers 

voted, fell more than a cent  

and was trading at $1.3080 

yesterday. 

Many company chiefs are 

aghast at London’s handling of 

Brexit, which has triggered the 

deepest political crisis in half a 

century, and say it has already 

damaged Britain’s reputation  

as Europe’s pre-eminent desti-

nation for foreign investment. 

British lawmakers rejected 

two amendments that set out a 

clear path for parliament to   

prevent a no-deal exit if May 

cannot get a deal passed next 

month. 

However, they did later          

approve a proposal calling on 

the government to stop a           

potentially disorderly no-deal 

exit, sending a signal that a  

majority oppose such a depar-

ture. 

“Parliament at large signalled 

that it opposes a ‘no deal’ 

Brexit, but it is not ready to 

delay Brexit to rule out ‘no deal’ 

entirely,” Goldman Sachs said. 

“The Eurosceptic wing of      

the Conservative Party, by con-

trast, signalled that it opposes 

the prime minister’s Brexit deal, 

and it is ready to risk ‘no deal’ 

to re-negotiate the terms on 

offer.” 

Goldman raised its probabi-

lity of a no-deal Brexit to 15  

percent from 10 percent, kept 

its probability of a delayed 

Brexit at 50 percent and revised 

down its probability of no Brexit 

to 35 percent from 40 percent. 

Carolyn Fairbairn, the head 

of the CBI business lobby, said 

she did not think any company 

would have taken reassurance 

from the events in parliament. 

“Renegotiation is a throw-      

of-the-dice, it must succeed or 

fail fast. Rejecting no deal is 

welcome but doesn’t get a 

deal,” Fairbairn said.

M
ain opposition party AKEL presented on Saturday 

the six candidates who will be included in its ballot 

for the May 2019 European Parliament (EP)       

elections. 

The six candidates are AKEL Larnaka MP Giorgos Georgiou, 

doctor Athos Georgiou, Turkish Cypriot academic Niyazi 

Kızılyürek, MEP Assistant Giorgos Koukoumas, political advisor 

at the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL)         

Marina Nicolaou and incumbent MEP Neoklis Sylikiotis. 

Presenting the six candidates AKEL Secretary General         

Andros Kyprianou said the ballot is “bold and powerful” and         

includes candidates who “have the experience, knowledge and 

energy necessary to become the voice of the Cypriot people in 

Europe.” 

Referring to the inclusion of a Turkish Cypriot in AKEL’s ballot 

for the first time he noted that Kızılyürek is not a member of the 

party but belongs to the left.  

“He shares with us the need to reach a solution of the Cyprus 

problem on the basis of agreed principles and not only,”          

he noted. 

“Reuniting our country, is a life goal for AKEL,” Kyprianou 

stressed. 

European elections are set to take place in all EU countries 

from 23 to 26 May, 2019. Citizens casting their vote will choose 

the 705 members to represent them in the European Parliament 

until 2024.   

In Cyprus the European elections will take place on May 26. 

Cyprus elects six MEPs. 

Speaking at an event in Limassol on Friday, Foreign Minister 

Nicos Christodoulides said that at the current crucial point in    

EU history, the great majority of people in Cyprus should take 

part in the European Parliament elections to show their interest 

and the active role they want Cyprus to have in Europe’s           

future. 

“Taking into consideration how crucial times are for the          

EU, the coming elections are of paramount importance,” he 

said. 

The foreign minister stressed that citizens have an obligation           

to vote for candidates who believe in Europe and its future           

“because the European Parliament is the only democra-         

tically elected EU institution” and “certain people who do not   

believe in Europe should under no circumstances     

prevail.”
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Brexit: UK demands deal 
change, EU says ‘No’

AKEL presents its 
candidates for  
European Elections



A
 European Parliament 

committee proposed on 

Tuesday that Britons 

should enjoy visa-free travel to 

Europe after Brexit, regardless 

of whether the bloc’s divorce 

with Britain goes smoothly or 

becomes a damaging, abrupt 

split. 

The committee’s decision — 

adopted unanimously with         

53 votes in favour — must be         

endorsed by the full parliament 

next month, which is likely          

as other EU institutions have 

backed a move to relax          

visa requirements for Britain 

after Brexit, provided London 

reciprocates. 

The parliamentary motion 

covers both a scenario under 

which Prime Minister Theresa 

May breaks the deadlock at 

home and manages to get the 

divorce deal she negotiated  

with the EU ratified by the UK 

parliament, as well as a no-deal 

Brexit. 

It will also have to be agreed 

to by the EU’s executive Com-

mission and the European 

Council, which represents all 

member states of the union. 

EU visa exemptions cover 

short trips of up to three months 

and currently some 60 countries 

in the world, from Argentina to 

Japan to Ukraine, benefit from 

the system. 

The visa waiver is designed 

for business and tourism and 

does not grant the right to work 

in the EU. 

Parallel talks among EU 

states on letting Britons visit 

without visas following a            

no-deal Brexit were delayed last 

week, diplomatic sources said, 

after Spain raised objections 

over Gibraltar, a British territory 

to which Madrid lays claim. 

Spanish diplomatic sources 

said on Tuesday that Madrid 

would insist on excluding           

Gibraltar from any Brexit deal, 

as it plans to revive its bid for 

shared sovereignty over the 

rocky outpost. 

The dispute between Madrid 

and London has already threat-

ened to derail the whole Brexit 

negotiation process, but a last-

minute deal with Prime Minister 

Pedro Sanchez cleared the way 

in November for the 27 EU 

states to approve the divorce 

package. 

The EU insists reciprocity is 

a key element of its visa policy 

and Britain has also said it 

wants to allow citizens to travel 

freely, without a visa, for tourism 

and temporary business activity 

after Brexit. 

Poland, Romania, Bulgaria, 

Croatia and Cyprus have long 

complained that their citizens 

are excluded from a scheme 

that allows most Europeans to 

travel to the United States, and 

Americans to visit Europe,       

without needing a visa.
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EU parliamentarians back visa-free 
travel for Britons after Brexit

Bambos Charalambous 

MP comments on Cypriot 

ex-guerrillas torture case

T
he British Government 

has agreed an out-of-court 

settlement worth £1m in 

compensation for thirty-three 

Greek Cypriots who filed class 

action lawsuits of human rights 

abuses.  

The claims, filed four years 

ago, included rape and torture, 

and the 33 will now receive the 

settlement sum for damages 

plus legal costs.  

Bambos Charalambous, MP 

for Enfield Southgate, has been 

involved in the case with the 

Cypriots’ lawyers and has been 

supporting one of the 33 who is 

a constituent of Enfield South-

gate.  

Mr Charalambous said: “the 

murky history of British colonial 

forces in Cyprus has finally 

been recognised, but justice has 

not been done for those who 

have lived with the horrific 

memories of the human rights 

abuses they suffered. Recogni-

tion is only the start. An apolo-

gy from the British Government 

is long overdue.” 

Lawyer Christos Clerides 

said that the UK government 

had reached an out of court 

agreement with the ex-guerril-

las to pay them compensation. 

The amount each claimant will 

receive will be assessed on the 

basis of damage to their health 

caused by torture. 

He added legal costs, estima-

ted at about 3 million pounds, 

will be assessed at a later stage. 

The 33 claimants were among 

a larger group of people who 

claimed that they had been tor-

tured while in detention during 

the 1955-1959 EOKA guerrilla 

campaign that led to the inde-

pendence of Cyprus in 1960. 

There were about 100 claim-

ants, but after vetting their num-

ber was reduced to the 35 who 

could prove by hard evidence 

that they had been tortured. 

Two of them died during the 

hearing of the case, leaving 

only 33 claimants. 

Claims of inhuman torture of 

those arrested were made      

during the guerrilla campaign, 

but Clerides said that hard       

evidence emerged only after 

documents of the British Minis-

tries of Defence and Foreign   

Affairs were declassified. 

The lawyers of the claimants 

were concerned that even if the 

torture claims were proved by 

evidence, the case could be lost 

on legal grounds, as the appeals 

court had accepted an applica-

tion of the British government 

not to try the case under British 

law but rather under Cypriot law, 

which sets a very short time of 

limitation for the alleged crimes, 

Clerides said, pointing out that 

the alleged crimes were com-

mitted more than 60 years ago. 

He added that the British  

government was concerned 

that even if it won the case on 

legal points, evidence of torture 

would be heard during the trial 

that would tarnish the country's 

image.

Tsipras and Zaev nominated 
for 2019 Nobel Peace Prize
L

eaders of three parliamen-

tary groups – Socialists 

and Democrats (S&D), 

Greens and United European 

Left-Nordic Green Left (GUE-

NGL) have nominated Prime 

Ministers of Greece and Mace-

donia Alexis Tsipras and Zoran 

Zaev for a Nobel Peace Prize. 

Parliaments of both countries 

have ratified the Prespa Agree-

ment reached last June, with 

Greek MPs casting their final 

votes on Friday. The Govern-

ment of Macedonia is now        

expected to notify international 

organisations and EU member 

states about the change of its 

official name to the Republic of 

North Macedonia. 

Udo Bullman (S&D), Ska Keller 

(Greens) and Gabbi Zimmer 

(GUE-NGL) emphasised in a 

joint statement that the Agree-

ment concludes a long dispute 

and contributes to the stability 

of the region of the Western 

Balkans. 

According to them, the Agree-

ment is “a model for peaceful 

resolution of international dis-

putes through dialogue and   

mutual compromise”.  

They stressed Tsipras’ and 

Zaev’s political courage in their 

insistence on a dialogue despite 

the opposition of nationalists in 

both countries. 

The initiative comes as a  

support to the original sugges-

tion that Tsipras and Zaev 

should be nominated for the 

Prize, which was proposed by 

former laureate Wided Boucha-

maoui in December last year. 

“The ratification of the Agree-

ment by both countries shows 

that talks, positive energy,      

decisiveness and the sense of 

good neighborliness are keys to 

resolving all issues, regardless 

of pressure from nationalists of 

either side,” she said. 

Greece’s parliament narrowly 

approved a deal on Friday -    

153 votes to 146 - to officially 

change Macedonia’s name to 

the Republic of North Macedo-

nia, settling a 28-year long        

dispute that brought tens of 

thousands of protesters to the 

streets last week, and opening 

the way for the ex-Yugoslav       

republic to join the European 

Union and NATO. 

Many Greeks opposing the 

deal view it as an attempt by 

their neighbours to hijack ancient 

Greek civilization and culture.  

But Tsipras, who swept to 

power an anti-austerity platform 

as Greece was deep in financial 

crisis in 2015, made a point of 

pursuing a deal. “This is a         

historic day for Greece, ending 

a pending issue which was a 

burden on our foreign policy,” 

he told journalists. 



O
n Saturday 9th February 

2019, NEPOMAK UK will 

be giving back to the 

community by hosting a tourna-

ment of the well-loved Cypriot 

café classic backgammon (tavli), 

at the Cypriot Community Centre 

in Wood Green, to celebrate our 

success in raising over £2000 for 

both the Community Centre and 

the Thalassaemia International 

Federation.  

The event is free and open to 

everyone, with the first games 

commencing at 1.15pm - be sure 

to get down to the Community 

Centre by 1pm to register and 

have the chance of being 

crowned tavli king/queen! 

The Community Centre will 

also be putting on souvlakia and 

will have on offer a delicious array 

of traditional sweets and Cypriot 

coffee.  

Don’t know how to play? Well 

that won’t be a problem! There 

will be people teaching on the day 

but if tavli isn’t your thing, you are 

more than welcome to join us for 

a coffee and learn a bit more 

about the inspiring work of these 

wonderful charities, as well as the 

work and initiatives of NEPOMAK 

UK.  

NEPOMAK UK aims to bring 

together the young Cypriot dias-

pora, between the ages of 18 and 

30, to promote and celebrate 

Cypriot culture and heritage.  

NEPOMAK UK is constantly 

seeking to grow and there are 

countless opportunities for more 

young, enthusiastic individuals, 

keen to challenge themselves 

and develop lifelong friendships 

to get involved. If you’re aged      

between 23 and 30 and want the 

chance to explore Cyprus like 

you’ve never done before, then 

don’t miss out on the opportu-      

nity of a lifetime: the 10-day        

NEPOMAK Cypriot Culture    

Tour (NCCT) 2019. 

NCCT Dates: 21 AUGUST – 

19 SEPTEMBER 2019 

NCCT Application Deadline:  

31 JANUARY 2019 

Apply now at https://nepomak. 

org or email info@nepomak.org 

for more information.  
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Ten things a visitor will love 
about our island, Cyprus

C
yprus has beaches to 

stretch out on, ruins to 

wander and an authentic 

cheese to chew on. It’s the island 

of love, or lust - depending on 

whether you’re an Aphrodite or 

Agia Napa fan. But it’s suited to 

calmer pleasures, too. You can 

search for its elusive sheep,       

explore monasteries and moun-

tains or drink an  ancient wine. 

Here are 10 things you’ll love 

about Cyprus: 

 

1. It’s the original island of love 

Cypriot legend claims Aphro-

dite, the Greek goddess of love, 

was born and rose from the foam 

("afros," in Greek) near a rock off 

what’s now Aphrodite’s Beach. 

Waves breaking over the rock 

create pillars of foam that islan-

ders say look just like the goddess 

herself. However, the place name 

in Greek, Petra tou Romiou (Rock 

of the Greeks), has nothing to do 

with Aphrodite. It’s associated with 

Greek hero Digenis Akritas, who 

threw huge rocks at his enemies. 

Those that missed landed in the 

sea and became tourist attrac-

tions. 

 

2. A whole town has World     

Heritage status 

Cyprus is a small island with a 

vast amount of  history. At the end 

of a stream of souvenir shops in  

Paphos you’ll find an archaeolo-

gical site dating to the 4th century 

BC. But that isn’t what makes      

Paphos historically unique - the 

remains of ancient tombs, fortres-

ses and palaces have made the 

whole town a Unesco World Heri-

tage Site. 

 

3. It has the world’s oldest wine 

label 

To be exact, the Cypriot dessert 

wine commandaria is recognised 

as the world’s oldest named wine. 

Knight crusaders are thought to 

have named it in the 13th century, 

but it may have been made for 

5,000 years. King Richard the 

Lionheart of England is said to 

have been so taken with com-

mandaria that at his wedding he 

pronounced it "the wine of kings 

and the king of wines." 

Produced in the fertile high-       

altitude slopes in the southwest 

of Cyprus, it has a sweet, herby 

taste that evokes the island’s       

aromas. 

 

4. Carnival is a Dionysian blend 

Carnival in Cyprus is a unique 

blend of ancient Greek and later 

traditions. It’s believed to have 

begun under Venetian rule in the 

16th century, involving masked 

balls and fancy dress.  

In recent times it’s been held in 

the days preceding Lent and is 

mainly associated with the city of 

Limassol. It retains an untamed 

spirit, kicking off with the gaudily 

dressed Carnival King riding 

through town on his carriage. 

 

5. The ancient tombs are rock 

solid 

The Tombs of the Kings are  

Paphos’ main tourist attraction. 

Called "monumental" and "magni-

ficent" by the UN, the 4th-century-

BC resting places are carved from 

solid rock, complete with Doric  

pillars. They’re unique in Cyprus 

because of their peristyle court 

structure, influenced by Egyptian 

architecture. 

In layman’s terms, this means 

they were built like courtyards  

with colonnades and roofs.  

Despite the name, no kings are 

actually buried here - only 

members of high society. The 

tombs got their name because of 

their grand appearance. 

6. Its national symbol is a        

(very shy) sheep 

It’s the national symbol, but you 

may never see it. Cyprus’ mouflon 

is one shy sheep. By the 1930s, 

there were only 15 mouflon left 

on the island. But conservation 

programs mean there are now 

thousands - somewhere.  

A couple of small herds are  

kept under protection. One is at 

Stavros tis Psorkas on the west 

side of the Troodos mountains. 

 

7. Cyprus halloumi is the real 

deal 

Eat it raw and it squeaks in your 

teeth, grill or fry it and it’s crispy 

and gooey - halloumi cheese is 

served almost everywhere on  

Cyprus. 

It’s typically made from goat’s 

or sheep’s milk - sometimes both 

- that’s been soaked in brine and 

mint.  

The United States and the EU 

have recognized halloumi as a 

traditional Cypriot product, so        

officially halloumi is only halloumi 

if it’s made in Cyprus. 

 

8. The Roman mosaics are 

among the world’s best 

Discovered by accident in 

1962, Paphos’ mosaics once     

decorated the houses of the         

island’s most wealthy Roman       

colonists. Described by the UN   

as "extremely rare and rank(ing) 

among the best examples in the 

world," they show great artistic 

skill but also tell compelling 

stories.  

 

9. The diving is world class 

Cyprus has one of the world’s 

widely acknowledged top 10 

wreck diving sites. It’s the wreck 

of the Zenobia, off the coast of 

Larnaca. 

The cargo ship sunk in the 

1980s and is still largely intact, 

with carpets and vending              

machines rotting on her decks.  

It’s said the owners never 

claimed on the insurance. Barra-

cuda and tuna have now made it 

their home. 

 

10. Hankies have manifold 

powers 

Tie a handkerchief to a tree and 

who knows what might happen? 

Islanders say infertile women can 

bear children, lost husbands        

return and family feuds be             

resolved. 

A tree at the entrance to the 

Christian catacombs in Paphos 

shows ample evidence of this       

apparently pagan practice. It’s 

adorned with handkerchiefs,        

ribbons and votive rags.  

It’s said if you want your lover 

to come back to you, attach 

something that was once his or 

hers - even a sock - to increase 

your chances.

F
resh steps are being taken 

to tackle homelessness in 

the borough after Haringey 

Council signed up to a £38million 

programme to provide housing 

for homeless families.  

Haringey has around 3,000 

households living in temporary 

accommodation, while across the 

capital, 54,000 households are 

currently living in temporary          

accommodation. 

Haringey is one of 13 London 

boroughs who are working with 

London Councils to set up the 

‘Capital Letters’ programme to 

ease the growing homelessness 

crisis and deliver an additional 

19,000 properties within Greater 

London for households that are 

homeless. 

The purpose of the scheme is 

to reduce competition between 

boroughs for accommodation 

and rising prices. 

This collaborative approach will 

enable Haringey and the other 

areas in the capital to access           

a greater number of housing        

options and ensure that home-

less households can be housed 

closer to home. 

Over the next three-years the 

scheme is expected to house 

more than 35,000 households 

within Greater London. 

Councillor Emina Ibrahim,  

Cabinet Member for Housing and 

Estate Renewal and Deputy 

Leader of Haringey Council, said: 

“It is an outrage that so many 

people across our capital are left 

without a secure home.  

“In Haringey, providing a safe, 

secure and affordable home for 

our residents is our absolute        

priority – this Capital Letters       

programme will help us to do that. 

Our Cabinet has also pledged to 

deliver 1,000 council homes at 

council rents in Haringey by 2022 

– we will do all that we can to      

ensure our residents get the 

homes that they deserve.”  

The other London boroughs 

who have signed up to the 

scheme are Barking and Dagen-

ham, Bexley, Brent, Croydon,  

Ealing, Hammersmith & Fulham, 

Lewisham, Redbridge, South-

wark, Tower Hamlets, Waltham 

Forest and Westminster with 

others expected to join at a later 

stage.

Haringey joins bid to 
reduce homelessness

NEPOMAK gives 
Back(gammon)  
Tournament
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Tips to prevent  
burst pipes  
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T
he weather is set to take a turn this week 
as the upcoming storm lashes the country 
with strong gusts and heavy downpours.  

The storm is sweeping in from the Atlantic with 
winds set to reach 60mph and some areas set 
to see as much as 80mm of rain in just two days. 
It echoes the Beast from the East in March 
2018, when homes were battered by freezing 
temperatures and hundreds of people were 
forced to call out engineers to manage frozen 
and burst pipes. 

According to Halifax Home Insurance, 1,536 
claims were received during the snow storm    
versus 824 in March 2017. The insurer is now 
reminding homeowners to take the right meas-
ures to prepare their home against the cold 
weather and avoid potential disruption.  

“A burst pipe can be extremely stressful - 
especially if it happens at night or at the week-
end, making it harder to track down an emer-
gency plumber who can help get the house back 
to normal,” explained Tim Downes, at Halifax 
Home Insurance. 

“These claims are more likely to happen        
during the winter due to pipes freezing and then 
bursting during the colder weather. Prevention 
is definitely better than the cure, so following our 
top tips are a good way to get ready for winter.” 

Here are some top tips to prevent burst and 
frozen pipes this winter. 

What temperature your thermostat needs 

to be set at. Set your thermostat to a minimum 
temperature around 15°C, even overnight – the 
heating costs are justified if it avoids a costly 
pipe freeze. 

Many thermostats have a winter option that 
routinely heats the system to keep pipes at the 
right temperature. 

 

Insulate your home. Insulate exposed 
pipes in basements, attics, garages, kitchen 
cabinets and on the outside of the house. Use 
UL-listed heat tape or foam rubber insulation 
where pipes are exposed to cold moving air.  

 

Take precautions when going on holiday. 

If you are going on holiday it might be worth 
shutting off and draining your water system (ask 
your provider for information on how to do this) 
or asking a neighbour to visit while you’re away 
to check for any leaks in the house. 

 

How to turn off the main water supply if the 

worst happens. If you experience a burst,        
turn off the main water supply at the 
stopcock (usually in an anti-clockwise direction) 
- it is worth checking you know where this is         
located in advance. Stopcocks are usually found 
in your kitchen, below the sink unit. However, in 
some houses the stopcock is found in a front or 
back hall or in a larder unit beside the sink unit. 

 

Turn off the electricity. Once done, turn off 
your electricity supply, avoid all electrical       
appliances and open your taps to drain the       
system. 

 

Clear the area. Remove furniture and      
carpets, where practical, near the frozen pipe. 
This will minimise damage if the pipe has burst. 

 

How to defrost a frozen pipe. Thaw out the 
frozen pipe using gentle heat such as towels 
soaked in warm water or a hairdryer. Do not use 
a heat gun or blow torch for this. 

James Galloway at water boiler manufacturer 
Baxi, advises pouring hot water on the outside 
pipe if it is frozen. “The most common cause of 
a boiler breaking down in freezing conditions is 
a frozen condensate pipe,” he said. 

“These are small pipes outdoors, usually 
about 4cm in diameter, which connect to your 
boiler. They're often white and plastic. If they 
freeze, then condensate will build up in the pipe 
and then back up into the boiler - which will stop 
working. 

“Boilers are smart, they know when they 
should stop working. If your boiler breaks down 
during freezing conditions, it is the first thing you 
should check.” 

 

Gather evidence. Take photos of the      
damage – this will help support your claim. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Theresa May, like Thatcher 
all those years ago,         
only worse
A

s someone who lived 
through and was affected 
by Margaret Thatcher and 

the way she decimated massive 
swathes of this country, I have 
spent years convinced that she 
presided over the cruellest, most 
insensitive government I was 
likely to see in my lifetime.             
However, Theresa May has 
proved me wrong. This current 
Tory government make Thatcher 
look like Mother Theresa’s caring 
sister. Well it is really a nightmare 
that never seems to come to an 
end.  

This Tory government is in a 
mess and has plunged the UK 
into a bigger mess. Since 2010, 
we have witnessed food banks 
quadrupling, with 2 million people 
now using them on a daily basis 
to feed themselves. One million 
children now live below the         
poverty line and our front line 
services have been cut to the 
bone.  

To add insult to injury, the 
cherry on top of the cake is      
Brexit of course. The Tories, or 
rather Theresa May, have poorly           
handled this matter much to the 
concern to all of us. I have used 
the word “poorly” but in reality, 
this is an unforgivable and very 
unprofessional way to deal          
with such a serious issue for         
the country. But Theresa May,              
although the star of all this 
‘Hammer of House Horror’ (those 
old enough will remember the 
horror films that brought shivers 
to the audience), her supporting 
actor is that of David Cameron, 
who was wrong to grant an EU 
referendum without informing         
us of all the ramifications of a        
dejection from the EU. Instead 

Brexiteers, including a large 
swathe of Tory MP’s, pursued a 
campaign based on lies and       
xenophobia.  

Brexiteers told us that £350  
million will be saved and ring-
fenced to the NHS every week if 
Brexit happens; from the benefit 
of hindsight, blatant lies and       
typical Tory propaganda.  

The UK has now become the 
laughing stock of the world. Many 
EU leaders are quite frankly         
fed up of Theresa May’s antics.        
The incredible cheek of the Tories 
now to lay blame on Jeremy      
Corbyn is beyond beggars’ belief.  

Theresa May is now stuck. She 
only has 3 options - call for a new 
referendum, dissolve parliament 
and call for a general election,       
or resign as Prime Minister.       
However, it is evident she is 
spineless to do anything. She is 
worried what history books will 
write about her in years to come. 
This is a classic example of a Tory 

more concerned about their own 
career rather what is in the best 
interests of the country.  

Jeremy Corbyn is absolutely 
right not to talk to her until no deal 
is taken off the table. It is clear 
that Theresa May has no inten-
tion of negotiating; all she is doing 
is running the clock down to 29th 
March to her own deal.  

It’s amazing how all those 
people who tell us that Jeremy 
Corbyn is unelectable refuse to 
have another general election  
because they don’t want him as 
Prime Minister. 

I strongly believe a General 
Election will take place at some 
stage this year.  

 

COUNCILLOR  

GEORGE A SAVVA MBE 

 
Cllr George Savva holds an   

advice surgery every Friday       
from 11.30am till 1.00pm at         
Enfield Civic Centre.  

S
terling fell on Tuesday as 
British lawmakers rejected 
most amendments seek-

ing for Britain to avoid leaving       
the European Union without a 
deal, reviving worries of a chaotic 
withdrawal from the trading bloc 
that would damage the UK       
economy. 

Lawmakers failed to pass       
several proposals that take a       
“no-deal” Brexit off the table.          
Instead they voted to instruct 
Prime Minister Theresa May to 
demand from the EU to replace 
the Irish border arrangement as 
a part of Brexit, but Brussels said 
it will not change. 

In late trading on Tuesday,         
the pound fell 0.71 percent to 
$1.3062, retreating further after 
hitting its highest since mid-       
October last week. 

The euro jumped 0.80 percent 

at 87.53 pence, reversing its        
earlier fall prior to the amendment 
votes. 

The euro zone single currency 
was little changed at $1.1433 and 
marginally higher at 125.09 yen. 

The dollar, euro, yen and other 
major currencies were locked          
in narrow trading ranges, with 
traders reluctant to take big          
positions due to uncertainty over 
the UK parliamentary vote.

Pound falls on no-deal Brexit worries, 
dollar steady
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Green Book 
 

This gentle, sensitive film is 

certainly a career change for 

Peter Farrelly, the director of 

DUMB AND DUMBER and 

THERE’S SOMETHING ABOUT 

MARY.  

A story based on true events 

that takes place in 1962 - Tony 

lip (Viggo Mortensen) is an      

Italian American from the Bronx 

who works as a bouncer in a 

nightclub until he is hired to drive 

Dr Don Shirley (Maherhsala Ali), 

a celebrated black pianist on a 

concert tour from Manhattan to 

the Depp South. Even though 

Shirley is booked to perform at 

the most exclusive venues in 

the South he is still not allowed 

to use the common bathrooms 

or stay at certain hotels which 

are strictly for whites only. They 

have no choice but to consult 

“The Green Book”, a special 

travel guide for African-Ameri-

cans… 

It is beautifully acted - Mor-

tensen is on fine form as the 

tough bouncer who reluctantly 

accepts the chauffeur’s job 

when the nightclub he works for 

is closed for refurbishment. But 

the film belongs to Mahershala 

Ali, the Oscar winner of MOON-

LIGHT and a sure bet for another 

Oscar as Best Supporting Actor.  

A great screen presence who 

conveys a man of dignity at the 

most extremes situations of 

racism and injustice. The flip 

side to DRIVING MISS DAISY 

- a touching and often very 

funny film to warm your heart! 

 

Can You Ever 

Forgive Me? 
 

Melissa McCarthy excels in 

this true story based on Lee       

Israel’s memoirs which was  

premiered at last October’s 

London Film Festival. It is         

expertly written by Nicole Holo-

fcener and sharply directed by 

Marielle Heller.  

The time is the eighties and 

the place New York City; celeb-

rity biographer Lee Israel reaches 

a rock bottom with a writer’s block 

and no money to pay her rent. 

As in TOOTSIE her agent has 

no time for her, so Lee out of 

desperation resorts to decep-

tion with the help of her friend 

Jack (Richard E. Grant)…  

McCarthy is outstanding as 

the mostly unsympathetic pro-

tagonist and delivers a career 

best performance. She is well 

supported by Richard E Grant 

as a gay version of his WITHNAIL 

& I persona. They work brilliantly 

together and effortlessly 

bounce off each other in the 

most engaging fashion.  

 

Burning 

This slow burning but com-

pelling drama from South Korea 

is one of the most celebrated 

films on the international Festi-

val circuit as well as at last       

October’s London Film Festival.  

Director Chang-dong Lee  

follows his tremendous POETRY 

with another perfectly crafted 

drama which tells the story of 

Jong-su (Ah-in Yoo), a part time 

worker who one day meets 

Hae-mi (Jong-seo Jun) while 

delivering. She is an attractive 

young woman who used to live 

near his house when they were 

kids. But when she asks him to 

look after her cat while she is 

on a trip to Africa things take an
 

unexpected turn…  

The story is deceptively       

simple while Lee’s masterful    

direction is centred on his well-

drawn characters which are not 

exactly what they first appear to 

be.  

A mesmerising and deeply 

satisfying experience! 

 

How To Train 

Your Dragon:  

The Hidden World 

The thrilling trilogy that began 

nine years ago concludes on a 

spectacular high. Hiccup (Jay 

Baruchel) is no longer a boy and 

lives a happy existence with 

Toothless amongst his people 

and his love Astrid (America 

Ferrera). But he soon begins a 

race against time in order to 

find “The Hidden World” - a 

peaceful dragon Utopia- before 

the evil tyrant Grimmel (F. Mur-

ray Abraham) gets there first…  

This tremendous franchise 

has raised the bar when it 

comes to imagination and spec-

tacle in animation features.  

Solid entertainment for the 

whole family! 

 

Escape Room 

A young man tries desper-

ately to find the puzzle and stop 

the moving walls from crashing 

him…  

It is a strong opening for this 

new horror movie which tells 

the story of six strangers who, 

three days before the prologue, 

find themselves locked in        

several rooms. They must find 

a way out in order to win lots of 

money but their chances of  

survival are minimal… 

It is good to see fresh faces 

on the big screen - particularly 

impressive is Taylor Russell as 

the resourceful young woman.  

A cross between SAW and 

FINAL DESTINATION - an intri-

guing film with an open ending 

for a sequel.  

 

DVD RELEASES: 
 

The Man Between 

Carol Reed’s 1953 spy thriller 

takes place in Berlin just after 

the war and follows the story of 

Susanne (Claire Bloom), a 

young English woman who      

arrives in this newly divided city 

in order to visit her military 

brother Martin (Geoffrey Toone) 

married to the German Bettina 

(Hildegarde Neff). When Sus-

anne’s sister in law introduces 

her to the mysterious but charm-

ing Ivo Kern (James Mason) it is 

not too long before she falls for 

him…  

Reed follows the tremendous 

success of THE THIRD MAN 

with this, which shares similar 

themes and stunning black and 

white photography. The plot is 

overcomplicated but the strong 

performances will keep you 

hooked till the end! 

 

The Son Of Joseph 

This contemporary Parisian 

tale echoes scenes from the bible 

- a solitary teenager called Vin-

cent (Victor Ezenfis) is desperate 

to trace down the father he never 

knew against his mother Mary’s 

(Natacha Regnier) wishes…  

Eugene Green’s engaging 

film is divided into different  sec-

tions from the bible - The Sacri-

fice of Isaac, The Carpenter 

etc.…Green not only writes and 

directs but also plays the role of 

the sardonic hotel receptionist.  

It is a stylised film photo-

graphed in almost static shots 

where in certain scenes the      

actors come in and out of the 

frame. It is original with memo-

rable performances.  

T
he road we have trav-

elled as a nation on 

equality issues has been 

arduous but fruitful and now-

adays we (children and millen-

nials particularly) seem far 

more relaxed about sexual 

orientation, gender fluidity and 

everything in between. How-

ever, when it comes to theatre 

the substance tends to be 

rather serious, witness Angels 
in America and Inheritance, 

both brilliant but also tough 

and demanding. A perfect       

opportunity in the market,      

as business folk would say,  

for a different type of product. 

Into the breach step Kele      

Okereke and Matt Jones with 

a hit and miss musical Leave 

to Remain (Lyric Hammer-

smith). Fear not, it has         

nothing to do with our current 

national schizophrenia. Europe 

is firmly on the back burner as 

Alex and Obi express their   

undying lust for each other. 

Director, and choreogra-

pher, Robby Graham opens 

proceedings with a bang.      

Billy Cullum's ebullient North 

American Alex and Tyrone 

Huntley's far more phlegmatic 

British Nigerian Obi are in the 

process of getting it on when 

Alex decides, as you do when 

your loins are on fire, to tell 

Obi that he's a recovering 

addict.  

Maybe sharing personal       

information in that way is a 

turn on though the thumping 

song that followed that            

encounter, Not the Drugs   
Talking, sounded as if it had 

been conceived in a therapy 

session. Lust turns to love 

(give it at least a year people) 

and now they have a dilemma. 

Alex's work will be taking        

him to the UAE and if         

they're serious about their      

relationship marriage is the 

answer.  

It all sounds very sweet and 

endearing. In parts it is but at 

other times, as when Obi        

decides that he has to invite 

his bigoted parents who,        

disapproving of his lifestyle, 

chucked him out at the tender 

age of 16, it is a familiar         

tale. Alex has no such diffi-

culties even if he has to cope 

with his neurotic mother,       

who turns up from the US, 

making an entrance like Cher 

in the recent Mamma Mia          

film.  

That mix of characters is a 

guaranteed cocktail of conflict 

with no resolution. So it 

proves. The writing is some-

times far too syrupy and it only 

scratches the surface of the 

inter-cultural difficulties and 

unconscious bias that still       

exists in BME communities 

around same sex relation-

ships. For some that kind of is 

a complete anathema.  

Thankfully the music is 

funky, feisty and burns up        

a furnace of emotion and       

defiance with a mash up of 

live and pre-record.  

Guitarist Chrio Blake does  

a superb impression of an  

old-school rock star in the 

mould of Deep Purple or Ten 

Years After. Despite all that 

the writing descends into a 

dull pseudo-therapeutic analy-

sis of their difficulties when 

what is needed is a strong and 

uplifting ending in tune with 

the music and songs.  

A brave and alternative      

attempt to write a familiar story 

in a different way that needed 

to let go and rock. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
is drooling… 

The best beef is not the only 

renowned Argentinian export. 

Tango is up there too, and   

justifiably so on the evidence 

of German Cornejo's magnifi-

cent show, Tango Fire     

(Peacock Theatre).  

No stranger to Peacock      

audiences, Cornejo and his 

troupe of amazing dancers 

and musicians are the best 

ambassadors for this dance 

form which fizzles with    

eroticism.  

Oozing virility and femininity 

in equal measure, Tango is 

about sex and passion.  

Cornejo has brought toge-

ther five of the most accom-

plished and celebrated pro- 

fessional tango couples -      

including himself and the  

stunning Gisela Galeassi - 

and each moment of the show 

drips with sultry, pent-up      

desire characterised by the 

combination of flowing and 

staccato movements that     

exemplify this dance.  

The couples writhe and       

intertwine in the most beautiful 

and surprising ways, staring 

into each other's eyes with 

wanton desire. The physica-

lity, both sexual and gymnas-

tic, is breathtaking and 

intoxicating and, despite the 

chill outside, the performance 

feels like a summer evening in 

Buenos Aires.  

The superb live band and 

singers more than do justice 

to the wonderful music,     

altogether making for a ravish-

ing evening that is surely       

one of the must-see shows        

in London right now. Andale! 
 

 

LEAVE TO REMAIN –  

020 8741 6850 

 

TANGO FIRE –  

020 7863 8222

Theatre Reviews 

Songs for  

the outing 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

An insight into what you’ll find at 

 CyWineFest 2019!

Credit: CyWineFest team  

Photo credit: At CyWineFest 2018 

(1) Sidebar - Karotseris Aradippou’s front man Marios Avraam 

hanging freshly produced soutzouko - Alexios Gennaris  

(2) The crowd couldn’t contain it any longer, up and out of their seats 

creating their own dance floor- Alexios Gennaris  

(3) Its perfectly acceptable to try before you buy! – Alexios Gennaris 

(4) One of our many wine tasting tables – Petros Pentayiotis 

(5) A child enjoying CyWineFest’s donkey trail – Petros Pentayiotis 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

www.cypriotwinefestival.com

CyWineFest is a very versatile event with countless things to do 

for visitors of all ages, as a meeting place for friends, a great 

family day out and in general a great reason to get out of the 

comfort of your home and mingle with Cypriot culture. 

 

There are many ways to be part of CyWineFest as an exhibitor, a 

sponsor, a volunteer or whether part of the entertainment 

programme each has their own part to play in making an all-

encompassing event. Under the auspices of the Cyprus High 

Commission in the UK, the event officially represents the Cypriot 

festival of London with the support of the Cyprus Tourism 

Organisation and the Cyprus Trade Centre whom year in year 

out are always present and welcome public engagement with the 

Cypriot Government and the people. 

 

There are always many Cypriot products available and last years’ 

event saw the very first time that Palouze and Soutzouko was 

freshly made by traditional folk group Karotseris Aradippou. It is 

not every day that one can see the entire process from start to 

finish, tasting and buying the freshest of produce. The entirety of 

Lee Valley Athletics Centre transforms into a giant Cypriot agora 

whereby you can buy anything from olives and louvi, (black eyed 

beans) to hiromeri (salted cured pork) and of course there are 

always plentiful supplies of the world-famous halloumi from 

various Cypriot producers.  

 

The stage is the architectural focal point of the event, where 

everyone gathers, surrounded by countless exhibitors, visitors 

pop in and out of this central hub purchasing their goods and 

enquiring about services. The stage plays host to many different 

types of entertainment, ex-contestants from both X-Factor and 

The Voice as well as many other community singers, Greek 

schools and professional dance groups as well as Cypriot dance 

groups have performed various dances such as reacting the 

entire traditional Cypriot wedding live on stage. CyWineFest has 

been responsible for bringing many artists and collaborative 

shows to our shores, endeavouring to bring the best Cypriot and 

Greek acts for the community’s enjoyment, with a host of top 

names in the hall of fame always delivering amazing  

performances. Whether you choose to view the acts from a far or 

whether you get closer to the action by having a designated seat, 

one will get the opportunity to hear great performing artists for a 

fraction of the price!  

 

Renowned for our plentiful almost free-flowing wine tasting tables 

and proudly representing the various wineries of Cyprus, unlike 

most festivals whom have a tiered token system with samples 

given to public based on what type of and quantity of tokens. 

CyWineFest delivers a token less system whereby visitors are 

free to sample many different wines, with the only line being 

drawn at drunkenness and not on the amount of money one has 

in their pocket, giving the visitor the ability to accurately select 

the wine that is right for them. There are still many more wine 

related projects in the pipeline as we truly believe that Cypriot 

wine will have its place in the UK market.     

 

There are three main types of exhibitors Market stands, Business 

Stands and Catering stands. One can expect a huge variety of 

different products and services from fresh produce to catering 

equipment. However, there are also many family friendly 

activities such as donkey rides, not only a fun thing to do for 

children but are also representative of bygone times in Cypriot 

society when cars were hard to come by and very much as thing 

of luxury. Believe it or not donkeys were the replacement of 

Camels! Yes, Camels were in fact once the main method of 

hauling goods and transporting people, until donkey driven carts 

were the more efficient replacement.  

 

There’s always plenty of dancing and most of the time it’s not 

from the entertainment. Visitors get up and go, getting lost in the 

rhythm and soak up the atmosphere provided by over 10,000 

companions, last year was no different, recalling on a personal 

experience, whilst watching the main show, there was a sea of 

people all hopping up and down simultaneously, completely 

oblivious to anything else other than the enjoyment of music. It 

was truly a gratifying experience to witness that CyWineFest had 

transformed from a hustling and bustling market place to a 

gigantic arena with visitors captivated by our unique festival 

environment.     

HAPPY NEW YEAR! 

SAVE THE DATES 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Sofia Karvela on those pregnancy 
and divorce rumours 

Sofia Karvela, daughter of superstar Anna Vissi and Nikos 

Karvelas, has dismissed rumours she is pregnant with her third 

child, but refrained from answering if she has separated with 

the father of her two children, Thanasi Panourgia. 

Speaking from New York, where she resides, Sofia       

addressed reports in Greek gossip magazine Ciao, which         

suggest she is expecting a child with her new French partner. 

She said, “I am curious as to why some people from my          
beloved Greek community are publishing a story about a 
woman living on another continent who is only interested in her 
work.  

“I have still not accepted that I am the daughter of two well 
known and highly talented people. Might I add that I am also a 
great fan of theirs with sincere interest like that of strangers who 
want to learn what is happening in my personal life. Anyway, 
my parents are not going to become grandparents for the third 
time.” 

Replying to a question if she has separated, she said,          

“No comment. Isn’t that what celebrities say? Peace to all the 
world.” 

Peter Andre has agreed to be 

Patron for two charities. He will 

support Chestnut Tree House 

children’s hospice and Together 

for Short Lives, a UK charity       

for seriously ill children and   

children’s hospices. 

After visiting the hospice, he 

said, “It was so different to what 
I thought it was going to be. It 
has an incredible atmosphere – 
you walk in and everything        

is so calm and everyone is         
smiling, and definitely no         
hospital feeling about it. 

“Children have the space         
to just be children, and parents 
can relax and spend quality 
time with their child know-         
ing that there are others to  
help. 

 “I’m blown away by the work 
of Chestnut Tree and Together 
for Short Lives.”

Peter Andre named as patron for 

Sussex children’s charities
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Andrea Georgiou 

Paola to make 

debut live  

performance in 

London  
 

Greek singer Paola is making 

her first ever live performance 

in the UK on Saturday 30th 

March 2019! 

Hellenic Nights in association 

with Showtime Promotions   

continues its unique events at 

the London Hilton Park Lane 

with yet another of Greece’s 

biggest stars. 

Paola will perform all her 

greatest hits including Ftais, 
Krata Me, Na M’afiseis Isihi 
Thelo, Ti Se Pianei, Pseftika, 
Den Se Fovamai Ourane, and 

Edo Se Thelo Kardia Mou in a 

full live program until 5:30am! 

Cost structure is as follows: 

entrance tickets £60 (Zone A) / 

£50 (Zone B) / £40 (Zone C) 

plus minimum spend on the 

night; 1 bottle of premium spirit 

for every 4 guests £220        

(Zone A), option of 1 bottle of 

premium spirit for every                

4 guests £220 or simple spirit 

£180 (Zone B), option of 1        

bottle of premium spirit for 

every 4 guests £220 or simple 

spirit £160 (Zone C).  

The VIP (1st row) is now 

SOLD OUT. 

For table reservations and 

further information, please call 

07803 936232 / 07771 871066 

/ 07399 602018 or email 

info@hellenicnights.com 

Valet parking available        

subject to availability; there is 

also additional parking nearby. 

Arrive between 10.30pm and 

11.30pm.        
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W
ith the combination      

of cold weather and  

central heating on full 

blast, you may very well find 

that your skin may be in need of 

a little TLC. So step up your 

skin routine a notch in order to 

make it beautifully soft. 

When the skin is hydrated,       

it will look more youthful as it 

appears plumped, with less 

shriveled wrinkling. It doesn't 

take that much work to keep it 

in order; just a little prior plan-

ning and then putting into place 

a daily routine. 

Always start by using a   

moisturising shower gel that is 

PH skin friendly. The skin is 

around 5.5 on the PH scale and 

it should be kept that way in 

order to keep it healthy and  

displacing it out of that state.  

If it is thrown out of its natural 

state and becomes too alkaline 

or acidic, the mantle is disturbed 

and can cause skin conditions 

such as eczema, dermatitis and 

rosacea. 

Some gentle brands like 

Sante and Simple can be       

gentle and kind enough.  

Use a shower gel with a       

little, gentle exfoliating. Use an 

exfoliating glove as you have 

your shower, don't scrub in an 

abrasive manner, just a light      

circular motion should be 

enough. You can simply add a 

little sugar or granular honey to 

your shower gel or a gentle salt 

oil conditioning scrub on a 

weekly basis. Avoid wearing 

your best clothing straight      

after as it may stain your cloth-

ing. 

Next apply a good moisturi-

sing lotion, cream or body 

butter. A little thicker and richer 

cream is needed in the winter 

as the cream is rapidly            

absorbed. As tempting as it 

may be, your perfume matching 

body cream or lotion often may 

not be rich enough, so mix it       

up with a richer and more         

hydrating and kind to skin 

cream.  

Use creams that contain        

ceramics and hyaluronic acids 

that will replicate the skin’s      

natural structure. A few good 

moisture creams include Vase-

line intensive cream, Nivea, 

Champneys body butter, or for 

those that need serious help for 

their skin, E45 and Aveeno are 

great. 

Don't forget there are the   

natural options also like using 

100% coconut oil melted down 

or 100% Aloe Vera gel which is 

ideal if you are worried about 

ruining your clothing with the 

oils. 

Face and hands will need 

even more hydrating as these 

are the skin areas that are        

exposed to the air constantly. 

Keep some moisturising cream 

with you at all times so that you 

can top up regularly throughout 

the day. A moisturising mist is 

also very good; you can carry 

this and give a little quick spritz 

on the skin. 

 

Make your own Salt Scrub: 
1 part unrefined granular      

sea salt 

2 parts sunflower or olive oil 

 

Put the salt in a tub and pour 

over the oil to cover. The oil 

should layer over by a third. 

Keep in an airtight container 

and use every week. 

 

Facial Moisturising Mist 
recipe: 

1 large piece of Aloe Vera 

plant 

3 parts Rosewater 

1 part Glycerine 

5 parts distilled water 

1 vitamin E oil from capsule 

 

Scoop and mash the Aloe 

from plant. Place in a sterilized 

small spray bottle. Add the       

remaining ingredients to the 

bottle, apply cap spray and lid 

and shake well before using. 

Stay soft and beautiful. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Silky soft skin

Date of issue: 16/5/2018 

 

The Jewish Community of 

Thessaloniki, as defined by 

historians, was the most          

important of the dozens of        

organised communities created 

in Greece from ancient times 

until the Holocaust, and was 

among the most important 

Jewish communities of the       

Diaspora.  

The settlement of 20,000 

Jews from Spain in Thessa-      

loniki in 1492 acted as a          

catalyst, in the centuries that 

followed, for the progress         

of the “Jerusalem of the          

Balkans”.  

The Nazi invasion of         

Thessaloniki on 9 April 1941 

would be the beginning of the 

end for this wondrous structure 

built up over centuries by our 

forefathers.  

The Nazis attempted to wipe 

out every trace of a Jewish 

presence in the city, sending 

96% of the members of our 

community, 50,000 innocent 

souls, to the camps of Ausch-

witz and Birkenau.  

In all, 86% of all the Jews        

in Greece were murdered.  

The special set of Hellenic 

Post stamps honours the 

Greek citizens who were         

exterminated in 1943 due to 

their religion, what they and 

their ancestors created, and 

the  few who survived and had       

the strength to map out the        

present and the future of 

Greek Jewry. 

Sincerely,  

David Saltiel 

 

 

Based on information         
supplied by ELTA Hellenic 
Post, Athens, Greece. 

Andrew Menelaou

The Holocaust  

of Greek Jews

Philately Go Gaga for The Baby Show
F

rom Friday 1st until Sunday 3rd March, 

The Baby Show, with MadeForMums, will 

be taking place at the ExCeL London – an 

essential event for those about to embark on the 

exciting adventure of becoming a new parent. 

A shopping emporium with over 200 exhibitors, 

expert advice and amazing offers from an             

unrivalled selection of baby brands - all in one 

place, it has everything required for bump, baby 

and you. 

Visitors can take advantage of one-to-one        

expert advice, unbeatable discounts, plus the 

ability to test drive products before they buy. With 

many on display for the very first time, visitors 

can have a sneak peek at the latest, innovative 

baby products and not-on-the-high-street brands, 

set to take the market by storm. 

The UK’s widest selection of prams,               

pushchairs and car seats will also be on show   

for those looking to acquire one of the biggest 

baby purchases, including the harder to find 

brands. The ever-popular MadeForMums Buggy 

Testing Track will make a return, so parents can 

take their favourite pushchairs for a quick spin 

before making the big decision!  

As well as a countless array of products             

on sale, there will be experts available to accom-

pany each of the brands who can talk you 

through how the product works, so you can be 

absolutely sure it’s the right purchase for you and 

your family. Competitions, discounts and freebies 

will be available in abundance, ensuring you are 

able to tick off your list in no time at all. 

There will be a wonderful line up of speakers 

taking to The Baby Show stage including experts 

from the world of breastfeeding, birth, sleep, 

learning and celebrity parents keen to share their 

stories and advice. Visitors can also speak in       

privacy with the UK’s best experts by booking a 

slot at the One-to-One with the experts’ area, 

completely free of charge.  

Headline speakers include TV presenter and 

singer, Rochelle Humes who will be sharing her 

parenting journey, breastfeeding expert, Vanessa 

Christie, author of The Baby Detective, Sarah 

Norris, Author of The Positive Birth Book, Milli 

Hill, baby food expert, Annabel Karmel, language 

development expert, Dr Robert Titzer, and sleep 

experts, Andrea Grace and Lucy Shrimpton.  

The NCT, the UK’s largest charity for parents, 

will be on hand to provide 45-minute antenatal 

and postnatal classes, jam-packed with infor-

mation and advice on everything from essential 

baby care to colic and crying. And for the toddlers 

looking for some fun, stylish Italian toy and nurs-

ery brand, Peg Perego, have created an activity 

area where children can ride their exclusive 

range of premium 6v and 12v battery operated 

toys, including the ride-on Ducati motorbikes and 

scramblers!  

Advanced ticket price is £14.70pp (Friday) and 

£15.70pp (Saturday or Sunday), while on-the-

door tickets cost £20pp. A range of Tommee       

Tippee Ticket Packages are also available which 

include a Tommee Tippee product and two       

standard adult tickets to the show! 

For more information visit the website:      

www.thebabyshow.co.uk/excel  



Michael Yiakoumi
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FA Cup: A great buzz at the Hive as Barnet draw with Brentford

New Salamis through to cup semis

New Salamis progressed into the Semi Final of the London 

FA Senior Trophy following a very good 2-0 win and perform-

ance vs higher level Step 6 side Sporting Club Thamesmead 

from the Southern Counties East League. 

Their reward is an away tie vs high flying Bridon Ropes from 

the same Division on February the 9th. 

This was an enthralling game, end to end in the first half 

punctuated with a fantastic chopped goal from an acute angle 

by Harrison Georgiou for a slim 1-0 lead for Salamina at half 

time. 

Salamina came out the stronger in the second half to extend 

the lead to 2-0 again another delightful chip into the far corner 

by yes you guessed it by Harrison Georgiou. 2-0. 

Harrison thought he had his hat trick when he chipped the 

keeper for the third time but the linesman was not up with play 

and missed a certain goal. 

The last 15 minutes saw Thamesmead pile on the pressure, 

but Salamina stood strong and withheld everything thrown at 

them to move into the Semi Final. A very satisfying perform-

ance. 

FA Cup 4th round Barnet 3 

Brentford 3 

Dan Sparkes’ brilliant free-

kick earned non-league Barnet 

an FA Cup fourth-round replay 

against Brentford after they 

twice fought from a goal down. 

There will be a sequel to the 

‘battle of the bees’ after Barnet 

held Championship side Brent-

ford to a 3-3 draw at the Hive 

London on Monday night in the 

FA Cup fourth round. 

Both sides with the nick-

name thr Bees had their fair 

share of chances but neither 

managed to find a winner but 

the result means that our FA 

Cup dream lives to see 

another day. 

It was the visitors who 

struck first though courtesy of 

a long-ranged shot from Ollie 

Watkins five minutes before 

the break. 

Brentford took the one-goal 

advantage into half-time but 

Barnet hit back in the early 

stages of the second period. 

Two goals in three minutes 

from third round hero Shaq 

Coulthirst turned the game on 

it’s head and the Bees looked 

to be claiming another scalp. 

However, after David Tu-

tonda was adjudged to have 

brought down Watkins just shy 

of the hour mark, Neal Maupay 

stepped up to draw the game 

level again. 

12 minutes later and the 

Championship side took the 

lead again, this time through 

Sergi Canos, who fired the ball 

home from close range. 

There was another twist in 

the tale though as Dan 

Sparkes came off the bench 

and bent in a delightful free-

kick from just outside the box 

to force a replay. 

A date for the replay is yet 

to be confirmed but whoever 

comes out on top will play 

Swansea City away from 

home. 

Wimbledon swept aside, 

West Ham as Kwesi Appiah 

put AFC Wimbledon ahead 

and Scott Wagstaff’s sublime 

double either side of halftime 

took them 3-0 up against Ma-

nuel Pellegrini’s team. 

Spaniard Lucas Perez 

pulled one back for West Ham 

and when Brazilian substitute 

Felipe Anderson curled in a 

free kick with 20 minutes left 

it seemed the hosts might 

crumble. 

But substitute Toby Sibbick 

headed past Adrian in the 88th 

minute to send AFC Wimble-

don into the fifth round for the 

first time since the club was 

formed by disgruntled fans of 

the original, so-called Wimble-

don Crazy Gang in 2002. 

Millwall twice came from be-

hind to beat Everton  

Richarlison gave Everton a 

43rd-minute lead but Lee 

Gregory’s header levelled be-

fore halftime. 

Substitute Cenk Tosun re-

stored Everton’s lead but Mill-

wall again hit back three mi-

nutes later through Jake 

Cooper, although Everton 

were incensed as the ball 

clearly went in off his arm. 

Everton’s misery was com-

pleted in stoppage time when 

Murray Wallace beat England 

keeper Jordan Pickford from 

six metres out. 

Shrewsbury, 54 rungs lower 

than four-times winners 

Wolves, had their hearts 

broken when Matt Doherty 

earned Wolves a 2-2 draw and 

a replay. 

Greg Docherty and Luke 

Waterfall had given Shrews-

bury a 2-0 lead but they could 

not hang on after Wolves, who 

beat Liverpool in the third 

round, hit back through Raul 

Jimenez. 

 

Fourth-tier Newport County, 

who knocked out 2016 Pre-

mier League champions 

Leicester City in round three, 

earned a home replay against 

Middlesbrough as former Boro 

academy player Matthew 

Dolan made it 1-1 in stoppage 

time. 

Burnley got hammered by 

Man City Gabriel Jesus put 

City ahead with a fine strike 

after 23 minutes. Bernardo 

Silva, Kevin De Bruyne and 

Sergio Aguero also scored, 

with a Kevin Long own goal 

completing the demolition. 

Watford won 2-0 at Newcas-

tle United, Brighton & Hove Al-

bion drew 0-0 at home to 

Championship side West 

Bromwich Albion and League 

One side Doncaster Rovers 

reached the fifth round for the 

first time in 63 years after 

beating League Two Oldham 

2-1. 

Tottenham Hotspur went out 

of their second domestic cup 

competition in four days as 

Crystal Palace’s Connor Wick-

ham and Andros Townsend 

struck first-half goals to secure 

a 2-0 FA Cup victory in a lively 

fourth-round clash on Sunday. 

Chelsea’s Willian struck 

twice and Callum Hudson-

Odoi was also on target as the 

FA Cup holders enjoyed a 3-0 

win over Sheffield Wednesday 

to reach the fifth round on 

Sunday with new signing Gon-

zalo Higuain making his 

debut. 

Sheffield Wednesday had 

been awarded a penalty in the 

22nd minute after Chelsea 

midfielder Ethan Ampadu ap-

peared to bring down the ad-

vancing Joey Pelupessy, only 

for the video assistant referee 

(VAR) to overturn the original 

decision. 

The referee pointed to the 

spot at the other end two mi-

nutes later as Chelsea skipper 

Cesar Azpilicueta was taken 

out by Sam Hutchinson, with 

VAR confirming that the de-

fender was fouled. 

5th Round FA Cup draw 

1 Bristol City v Shrewsbury 

Town or Wolverhampton Wan-

derers 

2 AFC Wimbledon v Millwall 

3 Doncaster Rovers v 

Crystal  Palace, 4 Middles-

brough or Newport County v 

Manchester City 

5 Chelsea v Manchester 

United 

6 Swansea City v Barnet or 

Brentford 

7 Portsmouth or Queens 

Park Rangers v Watford 

8 Brighton & Hove Albion or 

West Bromwich Albion v 

Derby County.

New Salamis hero Harrison GeorgiouNew Salamis

Barnet FC Celebrate

Our Michael Yiakoumi with Alexis Sanchez of Man United
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Michael Yiakoumi

Saturday 2nd February 2019 

FA Trophy 

Carshalton Athletic v Barnet 

3.00pm War Memorial Sports 

Ground, Colston Ave, Sutton, 

Carshalton SM5 2PW 

Bostik Premier 

Haringey Borough v Burgess Hill 

3.00pm Haringey Borough, CVS 

VAN HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, London 

N17 7PJ 

Herts Senior County League 

Premier 

Sandridge v New Salamis 

2.00pm Spencer Recreation 

Ground, High Street, Sandridge 

AL4 9DD 

Middlesex County League 

Premier 

Gynkhana FC v St Panteleimon 

2.00pm Thornbury Avenue, 

Osterley, TW7 4NQ 

Sunday 3rd February 2019 

LFA Challenge Cup 

Semi Final 

Olympia v Anorthosis 

10.15am Whittington Park, Hol-

loway road, London, N19 4RS 

KOPA League 

Second Division 

Cinar v Akanthou 

12.00pm Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Armenian Youth v KLN 

10.00am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road,EN1 3SD 

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up

Panos Armenakas living in the 
UK signs for Panathinakos in Greece

Haringey Borough drop to second place

First Division 

Omonia 2 Olympia 3 

The wind played a big part in 

the game that Olympia beat Omo-

nia 3-2. 

A very competitive game which 

Olympia led 3-0 at half time with 

goals coming from Furlong a 

close range tap in then Furlong 

with a penalty then Elias a straight 

shot from the corner. 

In the second half Andrea Ky-

prianou scored for Omonia with a 

long distance shot. Not long after 

an Olympia player was sent off 

so they were down to 10 men. An-

thony Michael of Omonia lobbed 

the Olympia keeper to make it 3-

2 and try bring the Green's back 

into the game but it wasnt to be. . 

Anorthosis still unbeaten and 

leading the table at the moment 

this season beat Apoel 3-0. Apoel 

failed to take the lead in the first 

minute when they missed a pen-

alty the ten minutes later Anortho-

sis scored with a penalty from 

Adem Ali. 

The other two goals came in 

the second half again from Adem 

Ali and the other from Andrew Al-

kiviades. 

 

Second Division 

Panathinaikos have now gone 

10 straight wins unbeaten after 

beating Pantel 3-0  

There was nothing to separate 

the 2 sides in the first half which 

ended goaless,  

The second half looked as if it 

was again going to end goalless, 

Panathinaikos eventually broke 

the deadlock and and scored in 

the 80th minute when Dylan 

squared the ball to Andrew Yia-

soumi at the far post to tap it in. 

 Stasi was very cool and com-

posed in front of goal to slot home 

Pao's 2nd.  

3rd and final goal came from 

what should of been a penalty 

and the referee bravely played on 

to allow Ricky Sarno to pick his 

spot and bang it home.  

Second placed Cinar beat Ar-

menian Youth 5-3 in a very excit-

ing match that was 4-3 at one 

time. Cinar's goals came from 

Callum French 2, Salih Karakis, 

Max Mitchell and Erjan Hassan. 

Armenian Youth goals came from 

Garo Heath 2 and Andy Michael. 

KLN got back to winning ways 

beating Brotherhood 2-1. Broth-

erhood took the lead with a goal 

from Chris Spyrou and KLN came 

fighting back with a equalising 

goal from Max Papacosta and 

their winning goal from Phil Kyri-

akides. 

St Panteleimon continued their 

incredible unbeaten league run, 

with a convincing win against 

Kensington Dragons in the Mid-

dlesex County Premier League. 

Noyan Tajbakhsh hit the bar 

with a beautiful free kick after ten 

minutes. It was a statement of in-

tent from a player on form. He 

then opened the scoring with a 

well placed low shot on 18 mi-

nutes.  Pretty fast the Dragons 

responded, with an equaliser 

after 3 minutes. Straight after the 

break 5 goals then came for the 

Saints, with Tajbakhsh getting his 

hat-trick, and then a screamer 

from outside the box from captain 

Robert Katsikas.  The Saints 

could relax now and turn on their 

pass and move playing style. 

Courtney Massay added two, 

and Albadri one goal, to make 7-

1 a result that genuinely re-

warded the quality on display. 

St Panteleimon are nicely po-

sitioned in second place with 3 

games in hand.  

The Saints have played 13, 

won 12, drawn 1 and two points 

behind the premier league 

leaders Pitshangar Dynamo.

Panos Armenakas whose 

family lives in the UK has sing-

ned a three year deal with Pa-

nathinaikos in Greece. 

Panos Armenakas started his 

youth career playing for Sydney 

Olympi.. 

Armenakas was born in New-

port Beach, California before 

moving to Sydney, Australia at 

a young age then to London. He 

is of American, Australian and 

Greek nationality. 

Panos with his father John Ar-

menakas 

Panos father is John Armena-

kas who is the Director of foot-

ball at St Panteleimon FC in 

London. 

After spending two years with 

Watford. 

In July 2017, Armenakas 

joined Tubize in the Belgian First 

Division B on a one-year loan to 

have a chance at first team foot-

ball. 

After a trial period of three 

weeks the young winger signed 

a two-and-a-half year contract 

with Greek club at the beginning 

of January 2019. 

Armenakas initially repre-

sented Greece at under-17 

level, playing in two friendly 

matches against Turkey U-17 in 

August 2014. 

In October 2015, he was se-

lected in Australia’s 21-man 

squad for the 2015 FIFA U-17 

World Cup in Chile.During this 

time, he was also selected by 

The Guardian as one of the best 

fifty young talents in world foot-

ball. 

Second place Dorking Wan-

derers, two points behind Harin-

gey Borough, travelled to a 

Potters Bar Town side who had 

taken only one point from their 

last eighteen, whilst Borough vis-

ited a resurgent Tonbridge An-

gels. The first forty-five minutes 

brought no goals for any of the 

four sides involved in these tus-

sles, but after the break Wan-

derers found their shooting 

boots, Lewis Taylor and James 

McShane putting them two up. 

Borough were still at the summit, 

however, but then disaster! In the 

very last minute Adem Ramaden- 

who had only been on the field 

for thirteen minutes- found the 

net for Angels, consigned Bo-

rough to a second defeat in 

three, and sent Wanderers into 

first place! Angels climb to sev-

enth, one point off the playoffs.

Olympia v Omonia

Omonia’s Kypros Kyprianou and Olympia’s 
 Michalakis Ioannou

Panathinaikos 14    9     0   5  28   27 

Cinar               13    8     0   5    0   24 

KLN                 13    6     2   5   -9   22 

Armenian Youth 11    5     1   5    4   16 

Pantel              12    5     1   6   -8   15 

Brotherhood    12    4     2   6    5   14 

Akanthou         13    4     0   9 -20   12

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         9    8     1   0  33   25 

Olympia           10    7     1   2  17   22 

Omonia            11    5     3   3   11   18 

Apoel               11    4     1   6    2   13  

Komi Kebir       11    4     0   7   -5   12 

Achna              10    0     0 10 -58     0

First Division

Second Division

St Panteleimon thrash 
the fiery dragons
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Omonia Youth U17's are set to go 

on a Cyprus tour from Saturday 16th 

of Febrary 2019 till the 22nd of  

February 2019 they have games  

arranged to play Nea Salamina, 

 Omonia, AEK and Anorthosis. 

The managers Kyri Georgiou and 

Andy Charalambous said that the 

team and the parents are looking  

forward to the tour they have been 

training hard and even been taking 

extra sessions at one of their spon-

sor's the Chris Varnava ADS Gym im 

in Hadley Wood.

Omonia Youth all set to go on Cyprus tourCyprus Football Round Up
Alki Oroklini pulled off a surprise 

on Monday night holding the 

league leaders Apoel to a goalless 

draw leaving them still at the top 

with 40 points two points ahead of 

the Limassol teams Apollon and 

AEL both on 40 points. 

Anorthosis playing with ten men 

after Douglao got sent off found it 

difficult to contain AEK who won 

3-0 with their goals coming in the 

tenth minute from Larena in the 

10th minute and two from Trikovski 

in the 71st and 84th minute. 

Omonia who beat New Salamis 

last week lost to bottom team 

Pafos 1-0 who have now lifted 

themselves to second from bottom 

with a 5th minute penalty goal from 

Nemek. 

Nea Salamina beat local rivals 

Ermis Aradippou 1-0 coourtsey 

with a goal from Golobart in the 

30th minute two points ahead of 

their arch rivals Anorthosis. 

The only goal of the game came 

on the half-hour through Roman 

Golobart. 

Title chasing AEL had to come 

from behind to beat Enosis Neon 

Paralimni 2-1 Fytanides scored in 

the 20th minute and in the second 

half AEL came back with goals 

from Adamovic and Junior in the 

space of two minutes with Adamo-

vic and Junior in the 58th and 60th 

minute. 

Standings: APOEL 42, Apollon 

40, AEL 40, AEK 31, Nea Salam-

ina 29, Anorthosis 27, Omonia 23, 

Doxa 17, Alki 16, Paralimni 13, Pa-

phos 11, Ermis 9. 

AEL celebrate

Greece football round up
PAOK, Olympiakos and AEK 

scored comfortabel wins over the 

weekend, as they prepare to face 

each other in the Super League next 

month, with PAOK maintaining its 

eight-point advantage at the top of the 

table. 

The Thessaloniki giant is on 47 

points after seeing off hapless OFI 4-

0 at Toumba, with a brace from former 

Arsenal striker Chuba Akpom and 

goals from Leo Matos and Leo Jaba. 

PAOK has 16 wins and one draw in 

17 matches. 

For Olympiakos the trips to Tripoli 

were always tricky, but this time the 

Reds imposed their game on Asteras 

and won 2-0, goals coming from Cos-

tas Fortounis and Lazaros Christo-

doulopoulos. 

Third AEK is on 33 points, six be-

hind Olympiakos, after a 2-0 victory 

at Panionios on Saturday thanks to 

strikes by Petros Mantalos (with the 

help of his arm too) and Ezequiel 

Ponce. 

Lamia followed up its qualification 

in the Cup over Panathinaikos with a 

2-1 win over fourth-placed Atromitos 

at home on Sunday. 

There was more misery for Pana-

thinaikos that drew 1-1 at home with 

10-man Larissa. The Greens led 

through a penalty kick by Federico 

Macheda but conceded an equalizer 

to Milos Deletic and were denied 

another penalty three minutes from 

time on another foul on Macheda in-

side the box. 

Xanthi is joint fifth with Panathinai-

kos on 24 points, having shared a 

goalless draw with host Panetolikos 

at Agrinio on Saturday. 

PAS Giannina moved out of the 

relegation zone with a 1-0 home win 

over bottom team Apollon Smyrnis 

and Levadiakos renewed its hopes 

for staying up downing Aris 1-0 in 

Livadia.

Tennis stars Stefanos Tsitsipas 

and Marcos Baghdatis still thriving
In a press conference at the Aus-

tralian Open, Stefanos Tsitsipas re-

vealed he had planned to play with 

Marcos Baghdatis in the tournament 

this year. In the end, they did not make 

it because Baghdatis had different 

plans 

A  marauding Rafa Nadal ended 

Stefanos Tsitsipas’s trailblazing run at 

the Australian Open on Thursday, 

thrashing the 20-year-old Greek in a 

6-2 6-4 6-0 masterclass to reach the 

final. Novak Djokovic claimed a record 

seventh Australian Open crown in 

devastating style on Sunday as he 

condemned Rafa Nadal to the most 

stinging defeat in their long Grand 

Slam rivalry. 

Three years after thrashing Andy 

Murray for the 2016 trophy, the Ser-

bian regained his Melbourne Park 

throne with a 6-3 6-2 6-3 procession, 

clinching his 15th Grand Slam title and 

third in succession. 

Marcos enjoyed a strong week at 

the Open de Rennes, an ATP Chal-

lenger Tour event, reaching his first 

quarterfinal of the 2019 season. 

Last week, Marcos fell to home 

hope Antoine Hoang 2-6, 7-6(5), 6-4, 

after registering back-to-back victories 

over Norbert Gombos and Sergiy 

Stakhovsky. He held an early break 

advantage at 2-0 in the third set 

against Hoang, but could not sustain 

the momentum. He eventually fell 

after two hours and 24 minutes. Omonia Youth U17’s parents

Kyri Georgiou, Chris Varnava and Andy Charalambous

Omonia Youth U17’s

PAOK

Marcos Baghdatis and Stefanos Tsitsipas
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Burial plot for sale 

Pathside burial plot for sale 

ιn the KP section of 

New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ 

Price £9,950 

Telephone 07812 052 711 or 07813 931 658

† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away peacefully in her sleep on Friday 

18.01.2019, at the age of 86. 

She leaves 4 children: Floros, Christina, Nicos, 

Erine, 2 daughters-in-law: Dina and Nicki, 8 grand-

children, 15 great-grandchildren and 1 great- 

grandchild. 

The funeral will take place on Monday 04.02.2019 

at 11.00am at the Greek Orthodox Church of 

St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Church hall of 

St. Barnabas, Finsbury Road, Wood Green, London 

N22 8PA. 

We kindly request that all flowers be sent to the 

Church of St. Mary.

Victoria Flouri
(from Agios Loucas Famagusta)

17.01.1933 – 18.01.2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.02.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Μιχάλη Γιασουμή (Κρασιηνή) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν  

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Τασούλλα, 

κόρες: Σόφη, Φλώρα, γαμπρός Δημήτρης, 

εγγονές: Αναστασία και Ιωάννα, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατέθεσαν στεφά-

νια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο 

βαρύ μας πένθος.

Μιχάλης Γιασουμή (Κρασιηνή)
(από τη Γιαλούσα)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Ελένη Γ. Σιώκκα
(Αγία Τριάδα Γιαλoύσας)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.02.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 7ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Ελένης Γ. Σιώκκα 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της  όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Γεώργιος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

03.02.2019, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 8ον μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Δημήτρη (Μάριου) Κωστή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν  

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Δημήτρης (Μάριου) Κωστή
(Λεονάρισσο)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Παρασκευή 18.01.2019, ο Αντρέας 

Γεωργίου σε ηλικία 84 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει 3 παιδιά: George, Κώστα και Helen, τη νύφη 

του Μάρω, 2 εγγονές: Άντρη και Χριστίνα, τον 

αδελφό του Kώστα, την αδελφή του Μαρούλλα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 07.02.2019 

και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 

0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του 

Αγίου Δημητρίου. 

Τηλ. οικείων: 020 8245 5806 Μάρω

Αντρέας Γεωργίου
(Οικογένεια Μάννου από την Άχνα)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Mihalis Hambi 
(from Yerani Famagusta) 

Passed away on Friday 18.01.2019 at the age 

of 93. 

He leaves 4 children: Bambos Hambi, Themoulla 

Makri, Skevoulla Hilder, Andreas Hambi, 9 grand-

children and 4 great-grandchildren. 

The funeral will take place on Tuesday 05.02.2019 

at 1.00pm at the Greek Orthodox Church of 

St. Katherine’s, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL and the burial at New Southgate cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a donation box for 

Parkinson’s UK. 

The wake will take place at the cemetery.
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Passed away on Friday 18.01.2019 at the age of 87. 

He leaves his wife Militsa, son Costas, granddaughter Sabrina, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 13.02.2019 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 

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

(St. Sophia’s section), Brunswick Park Road, London N11 1JJ at 12.00 noon. 

The wake will take place at the family home. 

Tel. 07930 327 873 / 020 8882 2942

† DEATH ANNOUNCEMENT

Charalambos Costa
(from Anglisides)

Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας 

και η ΚΟ ΑΚΕΛ Palmers Green, 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυ-

πητήρια στον Παναγιώτη Κυριάκου 

και Χριστάκη Παρπέρη για τον θά-

νατο του θείου τους Θεορή 

που απεβίωσε πρόσφατα  στην 

Κύπρο και κηδεύτηκε στη γενέτειρα 

του Αραδίππου. 

 

Τα συλλυπητήρια τους προσθέ-

τουν οι Αντρέας Γρηγορίου, 

Πάμπος και Σούλλα Χαραλάμπους, 

Νεόφυτος και Ευούλλα Νικολάου,  

Κώστας και Σκεύη Σακκά, Μιχαλά-

κης και Μαίρη Μιχαλάκη και 

Κόκλης και Γιώτα Αγαθοκλή. 

 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Ηνωμέ-

νου Βασιλείου εκφράζει τα ειλικρινή 

του συλλυπητήρια στους οικείους 

του Ανδρέα Γεωργίου ο οποίος 

απεβίωσε την Παρασκευή 

18.01.2019. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι 

ελαφρύ το χώμα που θα τον 

σκεπάσει. 

 

H οικογένεια Μιχαλάκη Μα-

τσούκα εκφράζει τα θερμά της συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια του 

Σπύρου Αναστασίου που απε-

βίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2019.

Απεβίωσε ο Πρωτοπρεσβύτερος 

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε η 

Παροικία μας το θάνατο του Πρωτο-

πρεσβύτερου Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο 

οποίος υπήρξε ιερέας της Ι. Α. Θυατεί-

ρων και Μ. Βρετανίας. 

Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον αεί-

μνηστο Πρωτοπρ. στην τελευταία του 

κατοικία με τις πρέπουσες εκκλησιαστι-

κές τιμές, τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 

2019 από τον ιερό ναό της Ελεούσης 

στο Nottingham. Στη νεκρώσιμη ακο-

λουθία προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος 

Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος. 

Ο αείμνηστος Πρωτοπρ. Ανδρέας 

Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λεύκα της 

Κύπρου το 1937. Σπούδασε χημεία 

στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της 

Ν. Υόρκης και Θεολογία στη Θεολογική 

Σχολή της Βοστώνης. 

Ο αγαπητός από όλους Ανδρέας 

Μιχαηλίδης ήταν εφοδιασμένος με όλα 

τα εφόδια για την ασφαλή πορεία προς 

την αιωνιότητα.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Κωστέα 
(από το Κάτω Δίκωμο) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 24.01.2019, ο Αντρέας Κωστέα σε ηλικία 87 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1953. 

Αφήνει τη σύζυγό του Δέσποινα, 2 υιούς: Τάσο και Κωστάκη, 2 νύφες: Ελένη και Denise, 3 εγγόνια: 

Andreas, Charlotte και Alex, 4 δισέγγονα: Olivia, Delilah, Aiden, James και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 06.02.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 020 7987 6000

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Γεωργίου 
(από τη Δένεια) 

Απεβίωσε ήσυχα την Τρίτη 22.01.2019, η Ελένη Γεωργίου σε ηλικία 

87 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Γιώργο, Angie και Αντώνη, τη νύφη της Fiona, τον 

εγγονό της Christian-σύζυγο του Αναστασία, 3 δισέγγονα: Luke, 

Leya και Danny. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 04.02.2019 και ώρα 11.30πμ από 

την Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου 

Προδρόμου, 1 Sussex Way, Holloway, Islington, London N7 6RT 

και η ταφή στο Islington & St. Pancras Cemetery, 278 High Road, 

East Finchley N2 9AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας των Αγίων Αντωνίου 

του Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου 

Τηλ. οικείων: 0777 267 1577 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Georgiou 
(From Deneia) 

Peacefully passed away on Tuesday 22nd January 2019 at the age 

of 87. 

Eleni leaves behind 3 children: George, Angie and Andonis, 

daughter-in-law Fiona, grandson Christian-wife Anastasia, 3 great-

grandchildren: Luke, Leya and Danny. 

The funeral will take place on Monday 4th February 2019 at 

11:30am, at The Greek Orthodox Church of St Anthony the Great 

and St. John the Baptist, 1 Sussex Way, London N7 6RT and the 

burial at Islington and St Pancras Cemetery, 278 High Rd, London 

N2 9AG. 

The wake will take place at the church hall of St Anthony the Great 

and St. John the Baptist. 

Tel. 0777 267 1577 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Aντρούλλα Μιχαήλ 

(από τη Λάπηθο, Κερύνεια) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 24.01.2019, η Αντρούλλα 

Μιχαήλ σε ηλικία 85 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1959. 

Αφήνει 3 κόρες: Νίκη, Τασούλλα και Κούλλα, 

6 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 08.02.2019 

και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και 

η ταφή στο Islington & St. Pancras Cemetery, 

278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο Demetriou & 

English Funeral Directors, 131-133 Myddleton 

Road, Wood Green, London N22 8NG, 

Tel: 020 8889 9888 - Web: www.d-e.co.uk. 

Τηλ. οικείων: 07816 237 918 01.12.1933 – 24.01.2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.02.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 7ον ετή-

σιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρα και γιαγιάς 

Kατερίνης Κασιημέρη 
(Γιαλούσα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγoς Γιάννης, παιδιά: Άντρος, 

Ελένη και Ιωάννα, γαμπροί: Jez και 

Αντρέας, νύφη Έλενα, εγγόνια: 

Μιχάλης, Γιάννης, Κατερίνα, 

Κατερίνα, Λουκία και Σοφία.

Αγαπημένη μας Κατερίνη, είναι 7 χρόνια 

που έφυγες και πάντα σε αναζητούμε. 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 

Πάντα θα είσαι κοντά μας.

† EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ελένη Πύργου

Θέλουμε να ευχα-

ριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθη-

καν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές 

για το Wateraid 

(ανήλθαν στο 

ποσό των £700), 

κατέθεσαν στεφά-

νια, απέστειλαν 

συλλυπητήρια μη-

νύματα ή συμμετεί-

χαν με οποιονδή-

ποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

(Λειβάδια Λάρνακας)

Παιδιά: Γιώργος, Κωνσταντία και Σούλλα, 

εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός και συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευλάμπιος Χρίστου
(Πεντάγια)

Παιδιά, εγγόνια και αδέλφια.

Τελούμε την προσεχή 

Κυριακή 03.02.2019, στην 

Εκκλησία του Αγίου Δημη-

τρίου, Τown Road / Logan 

Road, London N9 0LP, το 

40ήμερο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέ -

 χα στού μας πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Ευλάμπιου Χρίστου 

και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη του όπως 

παρευρεθούν. 

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  03.02.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το μνημόσυνο των 

πολυαγαπημένων και αξέχαστών μας γονέων, παππού και γιαγιάς

Η κόρη Σωτηρούλλα-σύζυγος Ηλίας, εγγόνια: Μαρία και Παναγιώτης, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Παναγιώτη Κ. Γεωργίου 
(Καλοψίδα 2ον ετήσιο) 

και 

Μαρίας Γεωργίου 

(Περβόλια Λάρνακας 4ον ετήσιο) 

 

και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη τους 

όπως παρευρεθούν. 
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