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Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προ-
σπάθειες για εντοπίσμo της 6χρο-
νης με υποβρύχιες κάμερες, 
άντληση νερού από τον υγρό τάφο 
της μητέρας της στο φρεάτιο του 
Μιτσερού... 

Σελ 6

Αγωνία για την 6χρονη
Ολόκληρη η ανθρωπότητα θρηνεί 
τη μεγάλη ζημιά που υπέστη ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς στη Γαλλία, ενώ ήδη άρχι-
σαν οι προσπάθειες... 

Σελ 8

Παγκόσμια θλίψη
Να προβεί σε όλες τις ενέργειες 
για τη διεκδίκηση και την πλήρη 
ικανοποίηση όλων των αξιώσεων 
του ελληνικού κράτους από τον 
Α` και Β` Παγκόσμιο Πόλεμο καλεί 
την κυβέρνηση η Βουλή... 

Σελ 7

Γερμανοί... πληρώστε

20 χρόνια ζωής και προσφοράς 
του MPS GCA 

σελ 2 & 19

Η Ε.Ε. αναμένει ξεκάθαρες απαντήσεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο

• ΑΚΕΛ: ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ  (σελ 5)

Χαμηλές προσδοκίες...

σελ 3
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Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2018, ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων και Κυπρίων της Μητροπολιτικής Αστυνο-
μίας (MPS GCA) διοργάνωσε την Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του και γιόρτασε την 20ή επέτειό του στο 
κτήριο της Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στο Λονδίνο. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Ύπατος Αρμο-
στής, Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο Αρχηγός Αστυνομίας 
της Κύπρου Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο εκ των ιδρυ-
τών του συνδέσμου Peter Savvas, ο Διοικητής της 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας Mark McEwan, νυν και 
πρώην μέλη του σωματείου, καθώς και σημαντικοί 
παράγοντες της ομογένειας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι ομιλητές έκαναν 
ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική προσφορά του 
συνδέσμου στην τοπική κοινωνία, ένω έγινε και ιστο-
ρική αναδρομή από την εποχή της ίδρυσής του. 

Το MPS GCA ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να προ-
σελκύσει Έλληνες και Κύπριους στη Μητροπολιτική 
Αστυνομία. 

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, τα μέλη του 
συνδέσμου βοήθησαν με τη συμμετοχή τους στη διε-
νέργεια πολλών και σημαντικών ερευνών, συμπερι-
λαμβανομένης της δολοφονίας του βρετανικού αξιω-
ματικού του στρατού, Stephen Saunders, στην 
Ελλάδα, το βιασμό και τη δολοφονία της Γιάννουλας 
Γιάννη στο Λονδίνο και πιο πρόσφατα, τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις στο Westminster. 

Έχουν συμβάλει στην υπόστηριξη, αλλά και στην 
εκπαίδευση μελών της Ελληνικής και της Κυπριακής 
Αστυνομίας, ενώ, σημαντική επίσης ήταν η συμβολή 
τους στις αστυνομικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, σε αγώνες 

μπάσκετ της Ευρωλίγκα, καθώς και σε αγώνες της 
UEFA Champions League και Europa League. 

Ο Σύνδεσμος βοήθησε αρκετά τις τοπικές Αρχές 
κατά τις επισκέψεις του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υποστήριξε 
αρκετές εκδηλώσεις των Ορθόδοξων Εκκλησιών 
κατά την περιφορά Επιταφίων κτλ. 

Αναφορά έγινε και στις εκδηλώσεις του συνδέσμου 
για γνωριμία με το κοινό της παροικίας αφού, ο MPS 

GCA συμμετέχει κατά καιρούς σε προγράμματα του 
ραδιοφωνικού σταθμού LGR, αλλά και στο Cypriot 
Wine Festival & Business Expo της «Παροικιακής», 
όπου ενηεμερώνουν το κοινό για τη δράση τους. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε 

ακόμη, το πενταετές πλάνου του συνδέσμου για την 
αύξηση των μελών του, με στόχο την περαιτέρω 
στήριξη της ομογένειας του ΗΒ. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση με-
λών του συνδέσμου καθώς και παραγόντων της πα-
ροικίας μας που διαχρονικά στηρίζουν το έργο και 
τις προσπάθειες του συνδέσμου. 

Το βραβείο «Φειδίας Σωτηρίου» απονεμήθηκε στη 
Βοηθό Γραμματέα του Συνδέσμου Kyri Georgiou για 
τις υπηρεσίες της στο σύνδεσμο τους τελευταίους 
12 μήνες. Το βραβείο «Peter Savvas» δόθηκε στον 
Peter Josif, για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωσή 
του και την εθελοντική υποστήριξη του MPS GCA. 

Επίσης, για πρώτη φορά, βραβεύτηκαν παράγο-
ντες της παροικίας για τη διαχρονική στήριξή τους. 
Πρόκειται για τον Ύπατο Αρμοστή, Ευριπίδη Ευρυ-
βιάδη και τον Γενικό Διευθυντή της «Παροικιακής», 
Πάμπο Χαραλάμπους. 

Τέλος, ο σύνδεσμος τίμησε με αναμνηστικές πλα-
κέτες τους διαχρονικούς υποστηρικτές του: «Παροι-
κιακή», LGR και την εταιρεία Archway Sheet Metal. 

Ο πρόεδρος του MPS GCA, Tom Haji-Savva, δή-
λωσε: «Με κάνει πολύ περήφανο το γεγονός οτι υπη-
ρετώ το σύνδεσμο ως πρόεδρός του σε αυτή τη χρο-
νική στιγμή της 20ης επετείου από την ίδρυσή του. 
Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και συνεχίζουμε να 
«μεγαλώνουμε», αλλά και να βελτιωνόμαστε. Το 
MPS GCA ήταν πάντα μέρος της κοινότητας και προ-
σπαθούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους δε-
σμούς μας. Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευ-
καιρίας για να ευχαριστήσω όλους όσοι παρέστησαν 
στην εκδήλωση, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν δια-
χρονικά το σύνδεσμό μας».

MPS GCA: 20 χρόνια ζωής και προσφοράς στην κοινωνία
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ METROPOLITAN POLICE ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Η ΕΕ περιμένει σαφές μήνυμα από το ΗΒ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΟΥΣΚ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας ακύρωσε 
δημοψήφισμα που έγινε στη χώρα το έτος 2016, με 
το σκεπτικό ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση του εκλο-
γικού σώματος. Το 2016 η Ελβετία αποφάσισε να 
διενεργήσει δημοψήφισμα με σκοπό να αποφασί-
σουν οι πολίτες κατά πόσον τόσο τα παντρεμένα 
ζευγάρια όσο και αυτά που απλά συγκατοικούν θα 
έπρεπε να πληρώνουν τον ίδιο φόρο. Τότε το όχι 
είχε επικρατήσει με οριακό ποσοστό 50.8% 

Το Δικαστήριο, σε μια ιστορική απόφαση, ακύ-
ρωσε το αποτέλεσμα καθώς έκρινε πως δεν είχαν 
δοθεί οι απαραίτητες πληροφορίες με κάθε λεπτο-
μέρεια προς τους πολίτες πριν τη διενέργεια του δη-
μοψηφίσματος.  

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Independent, πριν 
την ενέργεια του δημοψηφίσματος, το κράτος είχε 
δημοσιοποιήσει στοιχεία που ανέφεραν πως μόνο 
80.000 παντρεμένα ζευγάρια πλήρωναν υψηλότε-
ρους φόρους, όταν στην πραγματικότητα ο αριθμός 
ήταν 454.000 ζευγάρια. Η λανθασμένη πληροφορία 
χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο παραπλανητική 
καθώς ο αριθμός ήταν πέντε φορές μεγαλύτερος 
και συνεπώς επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί νέο 
δημοψήφισμα. 

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελ-
βετίας θα μπορούσε να επηρεάσει και πολίτες άλλων 
χωρών, όπως αυτούς στη Μ. Βρετανία που ζητάνε 
την επανάληψη του δημοψηφίσματος για το Brexit, 
καθώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν 
πως, οι πολίτες δεν είχαν την απαραίτητη και λε-
πτομερή ενημέρωση που όφειλαν να έχουν πριν 
φτάσουν στις κάλπες.

Δικαστική ανατροπή 
του δημοψηφίσματος;

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η Metro (17/04) αποτίει φόρο τιμής στους ήρωες 
που έσωσαν την Παναγία των Παρισίων και τους 
θησαυρούς της. Ο ναός της Παναγίας των Παρισίων 
απείχε «15 με 30 λεπτά» από την ολοκληρωτική 
καταστροφή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, σύμ-
φωνα με όσα αποκάλυψαν οι γαλλικές πυροσβε-
στικές Αρχές.  

Ο βρετανικός Τύπος επαινεί τους πυροσβέστες 
του Παρισιού που πολέμησαν τις φλόγες μέσα στο 
κτήριο και τον ιερέα του καθεδρικού ναού, τον πα-
τέρα Jean-Mark Fournier, ο οποίος  «ικέ-
τευσε  να ενταχθεί στην ομάδα πυρόσβε-
σης» εντός του ναού για να ανακτήσει τα 
περισσότερο πολύτιμα αντικείμενα.  

Ο ίδιος καθολικός ιερέας είχε μπει στο 
θέατρο Bataclan του Παρισιού το 2015 
για να δώσει τη θεία μετάληψη στα θύ-
ματα της τρομοκρατικής επίθεσης σύμ-
φωνα με τη Metro. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γάλλοι πυρο-
σβέστες όταν αντιμετωπίζουν περιπτώ-
σεις πυρκαγιάς σε παλαιά κτήρια, επιλέ-
γουν να δράσουν εντός του κτηρίου, ώστε 
να περιορίσουν την καταστροφή ιστορι-
κών κειμηλίων και να μην χρησιμοποι-
ήσουν αντλίες μεγάλης πίεσης. 

H ημερίδα i επισημαίνει τους φόβους  που έχουν 
εκφράσει ορισμένοι ότι και το παλάτι του Westminster 
στο Λονδίνο (το κτήριο του Κοινοβουλίου) είναι ευά-
λωτο στη φωτιά. 

Άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Sun υπογραμμίζει  
ότι τα μέλη του 
βρετανικού κοινο-
βουλίου θα πρέπει 
να θεωρήσουν ότι 
η καταστροφή 

στην Παναγία των Παρισίων είναι «μια κλήση για 
αφύπνιση» και θα πρέπει να επισπεύσουν «μια 
πολύ αναγκαία εδώ και χρόνια αποκατάσταση του 
Westminster».   

«Ο κόσμος θρηνεί στις στάχτες»  
Στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων 

της Τρίτης κυριάρχησαν οι δραματικές ει-
κόνες του καθεδρικού ναού της Παναγίας 
των Παρισίων που τυλίγεται στις φλόγες. 

Με τον τίτλο "Notre Doom" 
(η καταδίκη μας), η Sun στην πρώτη σελίδα έδειξε 
τη στιγμή της κατάρρευσης μεγάλου μέρους της 
οροφής του εμβληματικού μνημείου.  

Μια αεροφωτογραφία στην Daily Mirror δείχνει 
ολόκληρο το εσωτερικό  του ναού να φλέγεται. Το 
δημοσίευμα αναφέρει ότι 3 παγκοσμίου φήμης βιτρό 
του ναού που απεικόνιζαν θρησκευτικές προσωπι-
κότητες, βασιλιάδες και προφήτες καταστράφηκαν.   

Σε «πολιορκητικό κλοιό» η Τερέζα Μέι    
Τη Δευτέρα, οι εφημερίδες i και Metro (15/04) επι-

κεντρώθηκαν στις απόψεις του πρώην ηγέτη των 
Τόρις, Ιαν Ντάνκαν Σμιθ που υπογραμμίζει ότι η Τε-
ρέζα Μέι θα πρέπει να παραιτηθεί πριν τις ευρωε-
κλογές του Μαΐου.  

Η Daily Telegraph προέβαλε την ομιλία του Υπ. 
Οικονομικών, στην οποία ο Χάμοντ έδωσε την εντύ-
πωση ότι «περιφρονεί» τους Γκοβ, Τζόνσον και Λί-
ντσομ, οι οποίοι είχαν διεκδικήσει την ηγεσία του 
κόμματος το 2016. 

Σύμφωνα με τους Times, τουλάχιστον τρία μέλη 
του υπουργικού συμβουλίου που φιλοδοξούν να κα-
τακτήσουν την Ντάουνινγκ Στριτ επιδιώκουν να μην 
αρχίσει η διαδικασία για ανάδειξη της νέας ηγεσίας 
στο Συντηρητικό κόμμα πριν γίνει αποδεκτή από το 
βρετανικό κοινοβούλιο η συμφωνία του Brexit.

Οι ήρωες της Παναγίας των Παρισίων και το Westminster

Για τις αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου για το 
Brexit την περασμένη Τετάρτη, ενημέρωσε προχθές 
Τρίτη, την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντ.Τουσκ. 

«Αυτή η επέκταση δίνει στους Βρετανούς φίλους 
μας περισσότερο χρόνο και πολιτικό χώρο για να 
βρουν μια διέξοδο από την τρέχουσα κατάσταση. 
Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη φορά με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανακοίνωσε ο 
Ντ.Τουσκ στα μέλη το σώματος. 

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα περιμένει ένα σα-
φές μήνυμα από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με 
μια μελλοντική πορεία. Σε περίπτωση επικύρωσης 
της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ), η περίοδος πα-
ράτασης θα λήξει αυτομάτως την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση 
εκείνη την ημέρα. Είναι σαφές σε όλους ότι δεν θα 
υπάρξει εκ νέου άνοιγμα της ΣΑ. Ωστόσο, για να δι-
ευκολυνθεί η διαδικασία επικύρωσης, η ΕΕ των 27 
είναι έτοιμη να επανεξετάσει την Πολιτική Διακήρυξη 
για τη μελλοντική σχέση, εάν επρόκειτο να εξελιχθεί 
η θέση του ΗΒ», ανακοίνωσε στους ευρωβουλευτές 
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «μόνο μια μακρά πα-
ράταση εξασφαλίζει ότι όλες οι επιλογές θα παρα-
μείνουν στο τραπέζι, όπως η επικύρωση της ισχύου-
σας ΣΑ ή ο πρόσθετος χρόνος για να αναθεωρηθεί 
το ίδιο το Brexit, αν αυτό ήταν η επιθυμία του βρετα-
νικού λαού». 

Όπως είπε αυτή η ευέλικτη επέκταση δίδει σε εκα-

τομμύρια ανθρώπους και επιχειρήσεις μια σχετική 
σιγουριά για το επόμενο εξάμηνο και ταυτόχρονα 
επιτρέπει στην ΕΕ να επικεντρωθεί σε άλλες προ-
τεραιότητες που είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικές, 
όπως το εμπόριο με τις ΗΠΑ ή η νέα ηγεσία των ορ-
γάνων. "Γνωρίζω ότι ορισμένοι εξέφρασαν φόβους 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε να διαταράξει τη 
λειτουργία της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της πε-

ριόδου. Ωστόσο, η ΕΕ των 27 δεν ενέδωσε σε τέτοι-
ους φόβους. Στην πραγματικότητα, από την αρχή 
της διαδικασίας Brexit, το ΗΒ ήταν ένα εποικοδομη-
τικό και υπεύθυνο Κ-Μ της ΕΕ. Επομένως, δεν 
έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει", 
εξήγησε. 

Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά 
την ιδέα το ΗΒ να αντιμετωπίζεται ως Κ-Μ 2ης κα-

τηγορίας κατά τη διάρκεια της παράτασης, κάτι που 
όπως είπε δεν δύναται να συμβεί. "Μια από τις συ-
νέπειες της απόφασής μας είναι ότι το Ηνωμένο Βα-
σίλειο θα πραγματοποιήσει ευρωπαϊκές εκλογές τον 
επόμενο μήνα. Θα πρέπει να το προσεγγίσουμε σο-
βαρά, καθώς οι Βρετανοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα είναι εδώ για αρκετούς μήνες, ίσως 
και περισσότερο. Θα είναι κανονικά μέλη του Κοινο-
βουλίου, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους», δήλωσε επεξηγηματικά ο Ντ.Τουσκ. 

«Ξέρω ότι, και στις δύο πλευρές του Καναλιού, 
όλοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού, έχουμε κου-
ραστεί με το Brexit, κάτι το απολύτως κατανοητό. 
Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να πούμε: 
`ας τελειώνουμε`, μόνο και μόνο επειδή είμαστε κου-
ρασμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπί-
ζουμε το Brexit με ανοιχτό μυαλό και με πολιτισμένο 
τρόπο», προειδοποίησε ο Τουσκ και κατέληξε απα-
ντώντας εμμέσως και στον Πρόεδρο Μακρόν, χωρίς 
να τον κατονομάζει, σε σχέση με τα όσα υποστήριξε 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου έκτακτου Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου του άρθρου 50. Είπε χαρακτηρι-
στικά: «κατά τη διάρκεια του ΕΣ ένας από τους ηγέ-
τες μας προειδοποίησε ότι δεν είμαστε ονειροπόλοι 
και ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το Brexit θα 
μπορούσε να αντιστραφεί. Δεν απάντησα εκείνη τη 
στιγμή, αλλά σήμερα, μπροστά σας, θα ήθελα να 
πω: σε αυτή τη μάλλον δύσκολη στιγμή της ιστορίας 
μας, χρειαζόμαστε ονειροπόλους και όνειρα. Δεν 
μπορούμε ενδώσουμε στη μοιρολατρία. Τουλάχιστον 
δεν θα σταματήσω να ονειρεύομαι για μια καλύτερη 
και ενωμένη Ευρώπη», κατέληξε.
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ειδήσεις σε 2’

Επιθετικότητα και απειλή για 
την ειρήνη και τη σταθερότητα 
στο νησί περιέχουν κατά το 
«υπουργείο εξωτερικών» οι 
δηλώσεις που γίνονται για το 
θέμα της άρσης του αμερικα-
νικού εμπάργκο πώλησης 
όπλων είτε από την πλευρά 
της ε/κ ηγεσίας, είτε από την 
πλευρά των Αμερικανών Γε-
ρουσιαστών που προωθούν, 
όπως κάθε χρόνο, το σχετικό 
νομοσχέδιο στην αμερικανική 
Βουλή, το οποίο έχει κατατεθεί 
στην αρμόδια επιτροπή εξω-
τερικών σχέσεων της αμερι-
κανικής Βουλής και της Γερου-
σίας, αλλά «ακόμα δεν έχει 
συζητηθεί στις επιτροπές». 

«Πρέπει να γίνει αντιληπτή 
η ευαισθησία μας στο θέμα 
των βημάτων που μπορούν 
να γίνουν και μπορεί να ανα-
κόψουν την πορεία προς την 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και 
ευημερία που υφίσταται σή-
μερα στο νησί μας που βρί-
σκεται σε μια δύσκολη γεω-
γραφική θέση».

Θέλει να ανακατεύουμε ένα 
άδειο καζάνι, ανέφερε ο Μπα-
ρίς Μπουρτζιού για τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη, λέγοντας 
ότι ο Ε/κ ηγέτης συμπεριφέ-
ρεται αντίθετα από το περιε-
χόμενο του κοινού ανακοινω-
θέντος της 11ης Φεβρουαρίου 
2014. Ο εκπρόσωπος του Μ. 
Ακιντζί είπε ότι η κ. Λουτ ήρθε 
για να δει εάν υπάρχει ελπίδα 
ή όχι στο Κυπριακό. «Εμείς 
παραμένουμε πιστοί σε όλα τα 
έγγραφα, τις συμφωνίες. Ο κ. 
Αναστασιάδης συμπεριφέρε-
ται αντίθετα από όλες τις συ-
γκλίσεις που περιλαμβάνονται 
στο έγγραφο της 11ης Φε-
βρουαρίου ‘14. Τα υλικά είναι 
γνωστά, ωστόσο τα αφήνει και 
θέλει να τραβάει κουπί άδικα. 
Δηλαδή, θα κάνουμε ένα φα-
γητό από κοινού, τα υλικά είναι 
εκεί, αλλά θέλει να ανακατέ-
ψουμε ένα άδειο καζάνι». 
Υπάρχουν συμφωνίες που 
έγιναν με τον Αναστασιάδη, 
όπως και σημεία κατανόησης. 
«Τώρα με ποιο δικαίωμα και 
για ποιο λόγο κάνει πίσω; 
Μπορεί να είναι ατολμία» υπο-
στήριξε μεταξύ άλλων.

«Ο Αναστασιάδης θέλει 
να ανακατέψουμε 
ένα άδειο καζάνι»

Έπιασε πάτο ο Πρόεδρος µε τις «δανεικές ψήφους»
ΑΚΕΛ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Τ/Κ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΧΙ ΕΘΝΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης µε την αναφορά του για 
«δανεικές ψήφους» έπιασε πάτο, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Κυπριανού, απορρίπτοντας µια-µια τις αιτιάσεις 
που επαναλαµβάνει καθηµερινά ως και ο κ. Αναστασιάδης 
να έχει µπει στην προεκλογική εκστρατεία του ∆ΗΣΥ… 

Όπως σηµείωσε ο Α. Κυπριανού, µε αυτή την αναφορά 
ο Πρόεδρος δείχνει ότι αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τον 
πολιτικό ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει το ΑΚΕΛ στην Κύ-
προ. «Εµείς θέλουµε να διαµορφώσουµε δεδοµένα τέτοια 
που οι Ε/κ και Τ/κ θα συνεργάζονται στη βάση των πολιτι-
κών τους θέσεων, στη βάση των πολιτικών τους κριτηρίων 
και όχι στη βάση της εθνοτικής τους καταγωγής. Εάν δεν 
συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να κα-
ταφέρουµε να επανενώσουµε την Κύπρο και να διαµορ-
φώσουµε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας, τότε λυ-
πούµαι να παρατηρήσω ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η 

ουσία του κυπριακού προβλήµατος», σηµείωσε. 
Σε ό,τι αφορά τη δήλωση Αναστασιάδη ότι «για κάποιους 

το κόµµα είναι πάνω από τον τόπο», ο Α. Κυπριανού πα-
ρέπεµψε στα παραδείγµατα του 1993, του 1998 και του 
2003 για το τι έκανε ο ∆ΗΣΥ όπως και του 2013 και του 
2018. Υπενθύµισε ότι ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε στις τε-
λευταίες εκλογικές αναµετρήσεις να θέσει τις προσωπικές 
του φιλοδοξίες πάνω από τον τόπο και τον κάλεσε να µην 
παραδίδει µαθήµατα στο ΑΚΕΛ. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απέρριψε 
και την υβριστική και διχαστική τοποθέτηση του Προέδρου, 
ο οποίος άφησε αιχµές εναντίον του ΑΚΕΛ ότι υπερασπί-
ζεται τουρκικές θέσεις. 

Eξέφρασε τη λύπη του για το µπαράζ των «απαράδε-
κτων» δηλώσεων του Προέδρου την ώρα που ισχυρίζεται 
ότι θέλει να προωθήσει την ενότητα. ∆ιερωτήθηκε πώς 
προωθεί την ενότητα: 

* Με το να προχωρεί µονοµερώς να παραβιάζει δια-
χρονικές αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου και να προ-
ωθεί τις προσωπικές του απόψεις, δίχως καν να τις συζη-
τήσει µε το Εθνικό Συµβούλιο; Προτάσεις τις οποίες 
κατέθεσε δίχως να συνεννοηθεί µε κανέναν απολύτως; 

* Με το να παρανοµεί για θέµατα ζωτικής σηµασίας για 
το Κυπριακό, όπως είναι η περίπτωση του θέµατος του 
διαπραγµατευτή, αλλά και του επικεφαλής της ∆ΕΑ και να 
λέει ότι θα τα διορθώσει εκ των υστέρων µε νοµοθεσία; 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επέκρινε τον κ. Αναστασιάδη ότι ενώ 
φραστικά λέει ότι σέβεται το πλαίσιο Γκουτέρες, στην πράξη 
εκείνα τα οποία προτείνει ή προσπαθεί να προωθήσει ου-
σιαστικά καταλύουν το πλαίσιο του Γενικού Γραµµατέα το 
οποίο έχει προωθήσει σοβαρές θέσεις σε ζητήµατα πολύ 
ευαίσθητα για την ε/κ πλευρά, όπως είναι τα θέµατα της 
ασφάλειας και των εγγυήσεων.

Αρχαιολόγοι ΔΕΑ: «O χρόνος δεν τελειώνει, ήδη τέλειωσε χθες»
«Για εμάς τους αρχαιολόγους που εργαζόμαστε σε εκσκα-

φές και εκταφές για οστά αγνοουμένων, δεν έχει σημασία αν 
αυτοί που ψάχνουμε είναι Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι, 
στρατιώτες ή άμαχοι, σημασία έχει να συνδράμουμε στην 
επούλωση πληγών των οικογενειών αυτών των ανθρώπων, 
των οικογενειών μας, κάθε μέρα είναι ψυχοφθόρα και για 
εμάς, κάθε διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα μας απογοητεύει 
εξίσου», διηγείται στο ΚΥΠΕ ένας από τους αρχαιολόγους 
που εργάζεται σε χώρο εκσκαφής στην κατεχόμενη Λάπηθο, 
κοντά στην αρχαία Λάμπουσα, ακριβώς δίπλα από το κύμα. 

Επισκεφθήκαμε την Λάπηθο με την φωτορεπόρτερ του 
ΚΥΠΕ Κάτια Χριστοδούλου και τον κινηματογραφιστή μας 
Αντώνη Κούττη μια μέρα μουντή και μελαγχολική, με ψιλό-
βροχο και με αρκετή δόση σκόνης στην ατμόσφαιρα. Όμως 

πολλοί ήταν αυτοί που περπατούσαν ή έτρεχαν, μόνοι ή με 
τα σκυλιά τους, δίπλα ακριβώς από το σημείο των εκσκαφών, 
πλάι στη θάλασσα όπου κατασκευάστηκε ένας τεράστιος πε-
ζόδρομος. 

Η παρουσία εκσκαφέων και αρχαιολόγων με γιλέκα και ει-
δικά καπέλα δεν ενοχλεί τόσο όσο τα πρώτα χρόνια που ξε-
κίνησαν οι εκσκαφές και εκταφές λειψάνων όταν πολλοί πε-
ρίοικοι και μη, και στα κατεχόμενα αλλά και στις ελεύθερες 
περιοχές σταματούσαν από περιέργεια ή ακόμη για να μετα-
φέρουν πληροφορίες ή και άλλα στοιχεία για αγνοούμενους 
και χώρους ταφής. «Τώρα πια γνωρίζουν από πριν ποιοι εί-
μαστε και τι κάνουμε στην περιοχή, ξέρετε οι χωριανοί μιλάνε 
μεταξύ τους, ανταλλάζουν στοιχεία, αλλά εμείς τους καλούμε 
αν έχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες να μας τις δώσουν».

Αντιδρά το «υπεξ» για 
την άρση του εμπάργκο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΔ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΠΟΥ ΕΝΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Για νέα σχέση Kύπρου με ΗΠΑ μίλησε ο Μενέντεζ
Σε εξαιρετική στιγμή για την Κύπρο, ώστε να υπάρξει 

μια καινούρια μέρα στις σχέσεις όχι μόνο με τις ΗΠΑ, αλλά 
και με τη Δύση, αναφέρθηκε ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής 
της Νέας Ιερσέης Ρόμπερτ Μενέντεζ, ύστερα από συνά-
ντηση στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη. 

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους χαρακτήρισε τη 
συνάντηση με τον Πρόεδρο εξαιρετική και είπε ότι σε αυτήν 
συζητήθηκαν πολλά, σημαντικά θέματα, ενώ σημείωσε τη 
μακρά σχέση που έχει ο ίδιος με την Κύπρο. 

 «Συζητήσαμε για πολλά σημαντικά θέματα, (όπως για) 
τη στρατηγική ασφάλειας και την ενεργειακή στρατηγική 
στην Ανατολική Μεσόγειο, για τη συνεχιζόμενη σχέση της 
Κύπρου με τις ΗΠΑ, για θέματα της εξωτερικής μας πολι-
τικής στην περιοχή, για οικονομικά ζητήματα και για την 
αλλαγή της δυναμικής στην τραπεζική ζώνη της Κύπρου», 
ανέφερε.   

 Πρόσθεσε ότι με τον Πρόεδρο είχαν μια πολύ εκτενή 
και πολύ θετική συνομιλία και ότι προσβλέπει στη συνέχιση 
της εμβάθυνσης της σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύ-
πρου. 

«Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για την Κύ-

προ για να υπάρξει μια καινούρια μέρα στις σχέσεις της, 
όχι μόνο με τις ΗΠΑ, αλλά και με τη Δύση», ανέφερε.  

Αισιοδοξία Κυβέρνησης για άρση του εμπάργκο  
Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά 

τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου εξέφρασε αισιοδοξία για την άρση του εμπάρ-

γκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις 
ΗΠΑ. Σημείωσε ότι ο κ. Μενέντεζ κατέθεσε μαζί με τον Γε-
ρουσιαστή Ρούμπιο νομοθετική πρόταση στο Κογκρέσο 
για τον τερματισμό του αποκλεισμού, του εμπάργκο, που 
είχε επιβληθεί από τις ΗΠΑ στην Κύπρο σχετικά με οπλικά 
συστήματα. «Πράγματι, χωρίς το θέμα να είναι ο στρατιω-
τικός εξοπλισμός, η πολιτική σημασία αυτού του εμπάργκο, 
που ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί σε άλλη εποχή, 
σήμερα είναι παραφωνία στη στρατηγικής σημασίας σχέση 
με τις ΗΠΑ», ανέφερε. 

Ερωτηθείς κατά πόσο ρωτήθηκε ο βουλευτής πότε θα 
ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, ο κ. Προδρόμου είπε ότι 
είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και το πολύ 
σημαντικό είναι πως έχει κατατεθεί νομοθετική πρόταση 
που προέρχεται και από τις δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις 
στην Αμερική, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες και δίνει 
το στίγμα ότι πρόκειται για εθνική υπόθεση για την Κύπρο 
και τις ΗΠΑ. Συμπλήρωσε ότι στη συνάντηση του Προ-
έδρου με τον κ. Μενέντεζ ανασκοπήθηκαν η στρατηγική 
σχέση και οι συνεργασίες που αναπτύσσει η Κυπριακή 
Δημοκρατία, ως ένα κράτος που εγγυάται τη σταθερότητα 
και ασφάλεια στην περιοχή με γειτονικές χώρες.
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Χαμηλές προσδοκίες για πραγματική πρόοδο

Η επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας (ΕΑΙ) στα κατε-
χόμενα, σε μια από τις σπάνιες αποφάσεις της για 
αποκατάσταση περιουσίας, επιστρέφει τις δύο από 
τις πέντε περιουσίες της Ανδριανής Ιωάννου στην 
κατεχόμενη Κώμα του Γιαλού, ενώ αποζημιώνει τις 
υπόλοιπες περιουσίες με ποσό που αντιστοιχεί μό-
λις στο 14% της εκτιμώμενης αξίας αγοράς. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΕΑΙ, αντίστοιχες αποφάσεις 
έχουν παρθεί σε συνολικά 7 υποθέσεις από το 
2006. 

Η υπόθεση Ιωάννου είχε γίνει ευρύτερα γνωστή 
λόγω της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είχε κρίνει 
αναποτελεσματικές τις διαδικασίες της επιτροπής 

στην περίπτωση αυτή. 
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η επιτροπή 

έχει διατάξει την αποκατάσταση δύο περιουσιών. 
Βέβαια θα ήταν καλύτερα να υπήρχε αποκατά-
σταση για όλες τις περιουσίες» δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
ο Αχιλλέας Δημητριάδης, δικηγόρος της κ. Ιωάννου. 
«Οι αποζημιώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες, καθώς 
είναι χαμηλότερες από αυτές που ζητήθηκαν και 
εξετάζουμε τα επόμενα βήματα» συμπλήρωσε. 

Η Ανδριανή Ιωάννου, με βρετανική και κυπριακή 
υπηκοότητα, προσέφυγε το 2008 στην επιτροπή, 
στα κατεχόμενα, διεκδικώντας τα πέντε τεμάχια γης 
τα οποία είχε λάβει το 1997 ως δώρο από την θεία 
της. Λόγω της παρατεταμένης διαδικασίας στα κα-

τεχόμενα, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 
ότι οι διαδικασίες στην επιτροπή ήταν «παρατετα-
μένες και αναποτελεσματικές», επιδικάζοντας πα-
ράλληλα αποζημίωση για ηθική βλάβη στην αιτή-
τρια, η οποία καταβλήθηκε από την Τουρκία τον 
Μάιο του 2018. Η επιτροπή στα κατεχόμενα εξέτασε 
εκ νέου το αίτημα της κ. Ιωάννου τον περασμένο 
Οκτώβριο. 

Σε επιστολή του στην Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ο κ. Δημητριάδης ανα-
φέρει ότι η απόφαση της ΕΑΙ κοινοποιήθηκε στην 
πελάτισσά του στις 18 Μαρτίου 2019, αν και φαίνε-

ται ότι ετοιμάστηκε από τις 23 Ιανουαρίου, κάνοντας 
παράλληλα λόγο για «ανεξήγητη καθυστέρηση 
πλέον των δύο μηνών». Ενημερώνει επίσης την 
Επιτροπή Υπουργών ότι για τις δύο από τις πέντε 
περιουσίες αποφασίστηκε η αποκατάσταση τους 
χωρίς να δίνεται συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρο-
νοδιάγραμμα για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση. Για 
τις δύο συγκεκριμένες περιουσίες δεν δίνεται καμία 
αποζημίωση για απώλεια χρήσης, συμπληρώνει. 

Όσον αφορά τις τρεις εναπομείνασες περιουσίες, 
ο κ. Δημητριάδης αναφέρει ότι ήταν λάθος που δεν 
αποκαταστάθηκαν. Σημειώνει παράλληλα ότι βάσει 
της έκθεσης εκτίμησης της αιτήτριας, η συνολική 
αξία των περιουσιών είναι μεγαλύτερη.

Σπάνια απόφαση αποκατάστασης περιουσίας Αγγλοκύπριας στα κατεχόμενα

            • ΑΚΕΛ: ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Παρά τη μερική πρόοδο που καταγρά-
φηκε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες 
για πραγματική πρόοδο ή συμφωνία 
πάνω στους όρους αναφοράς, αναφέρει 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, στην έκθεση για την απο-
στολή των καλών του υπηρεσιών, ανε-
πίσημο αντίγραφο της οποίας δόθηκε το 
βράδυ της Τρίτης στα μέλη του Συμβου-
λίου Ασφαλείας. «Μολονότι οι πρόσφατες 
προσπάθειες για τη θέσπιση των όρων 
αναφοράς δεν έχουν ακόμη αποδώσει 
καρπούς», αναφέρει στις παρατηρήσεις 
της έκθεσής του ο Γενικός Γραμματέας, 
«εξακολουθώ να ελπίζω ότι τα μέρη θα 
χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για 
να ξεπεράσουν τις διαφορές που εξακο-
λουθούν να υφίστανται. Είδαμε πριν μια 
αναλαμπή ελπίδας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φε-
βρουαρίου 2014 και της προθυμίας των 
μερών να έρθουν στο Κραν Μοντανά το 
2017. Παρομοίως, όμως, είδαμε τις ελ-
πίδες μας να καταστρέφονται. Όλοι οι Κύ-
πριοι αξίζουν της δέσμευσής μας να κα-
ταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
στηρίζοντας τα μέρη να φέρουν σε πέρας 
το όραμα ενός νησιού ενωμένου σε ει-
ρήνη και ασφάλεια», τονίζει. 

Υπογραμμίζοντας ότι τα μέσα για μια 
βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα 
παραμένουν, πρωτίστως, στα χέρια των 
μερών, επαναλαμβάνει ότι «μια διευθέ-
τηση θα απαιτήσει από κάθε πλευρά να 
δεχθεί λιγότερο από το πληρέστερο μέ-
τρο ικανοποίησης σε κάθε ζήτημα». Ση-
μειώνω επίσης, γράφει στην έκθεσή του, 
ότι η συνολική διευθέτηση θα ανοίξει ευ-
καιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και εμπι-
στοσύνη, που αλλιώς θα είχαν εγκατα-
λειφθεί». 

Περιγράφοντας τις προσπάθειες που 
κατέβαλε η κ. Λουτ στο διάστημα από 
6ης Οκτωβρίου 2019 έως 10ης Απριλίου 
2019, ο κ. Γκουτέρες γράφει ότι κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων, όλα τα 
μέρη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να 
βρουν μια πορεία προς τα εμπρός. 

«Ωστόσο, ενώ οι πλευρές εξέφρασαν 
τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους σε προ-
ηγούμενες συγκλίσεις και την επιθυμία 
να διατηρήσουν τις προ-
όδους που μας έφεραν 
πριν από σχεδόν δύο χρό-
νια στο Κραν Μοντανά, οι 
προσπάθειες για τη δια-
μόρφωση αυτών των δε-
σμεύσεων και επιθυμιών 
σε όρους αναφοράς που 
θα χρησίμευαν ως βάση 
για την επανάληψη των 
οριστικών διαπραγματεύ-
σεις δεν έχουν ακόμη επι-
τευχθεί. Πράγματι, η πρό-
σφατη δημόσια ρητορική 
στο νησί - σε τόνο και ουσία 
– έχει υπογραμμίσει τις δια-
φορές που εξακολουθούν 
να διαιρούν τις κοινότητες, 
αντί του κοινού μέλλοντος που μπορεί να 
τις ενώσει και τα οφέλη που θα είχαν από 
μια ειρηνική επίλυση, μια για πάντα, του 
κυπριακού προβλήματος». 

Ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει ευγνώ-
μων για τη δεκτικότητα και την ειλικρίνεια 
με την οποία όλοι οι συνομιλητές ενεπλά-
κησαν στις επαφές τους με την Τζέιν Χολ 
Λουτ. 

«Σε όλες αυτές τις συναντήσεις, τα 
μέρη εξέφρασαν την ξεκάθαρη συμφωνία 
τους ότι η περίοδος των ατελείωτων δια-
πραγματεύσεων βρίσκεται πίσω μας και 
ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο. 
Επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους 
να βρουν έναν δρόμο προς μια βιώσιμη 
λύση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 

Εθνών και εξέφρασαν την άποψη να συ-
νεχίσω να εμπλέκομαι, μέσω των προ-
σπαθειών της κας Λουτ, για να βρούμε 
έναν τρόπο που θα επιτρέψει στην επα-
νάληψη των διαπραγματεύσεων οι 
οποίες θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία 
εντός ενός προβλέψιμου ορίζοντα». 

Ο κ. Γκουτέρες εκφράζει την ελπίδα οι 
συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις να οδηγή-
σουν στην επιστροφή στις διαπραγμα-

τεύσεις, στις οποίες θα μπορούσε να 
αφιερώσει όλο το βάρος των καλών του 
υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη μιας 
διαρκούς επίλυσης του κυπριακού ζητή-
ματος. 

«Από την άποψη αυτή, καλώ τους δύο 
ηγέτες, τις κοινότητες τους, τις εγγυήτριες 
δυνάμεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
να εμπλακούν σε αυτές τις προσπάθειες 
εποικοδομητικά, δημιουργικά και με την 
απαραίτητη αίσθηση του επείγοντος», 
γράφει. 

Παράλληλα υπενθυμίζει πως το Σ.Α. 
υποστηρίζει σταθερά για δεκαετίες μια δι-
ζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, που 
αντικατοπτρίζει την πολιτική ισότητα των 
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. 

Η έκθεση είναι μακροσκελής. 
«Να αξιοποιηθεί ο χρόνος...»  

Χωρίς χρονοτριβή, όλες οι πλευρές να 
αξιοποιήσουν τον περιορισμένο χρόνο 
που έχουμε μπροστά μας για κατάληξη 
στους όρους αναφοράς και επανέναρξη 
των συνομιλιών από εκεί που έμειναν 
στο Κραν Μοντανά, στη βάση του πλαι-
σίου του ΓΓ του ΟΗΕ, αξιώνει το ΑΚΕΛ 
με αφορμή την έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ.  

Αναφέρει σχετικά σε δή-
λωση του ο Κοινοβουλευ-
τικός Εκπρόσωπος Γιώρ-
γος Λουκαΐδης: 

«Είναι θετικό το γεγονός 
ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Έκ-
θεσή του για τις Καλές 
Υπηρεσίες προς το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας εκφράζει 
πρόθεση συνέχισης της 
προσπάθειας για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών. Ως 
εκ τούτου, οι αναφορές του 
είναι μεν προσεκτικές αλλά 
ταυτόχρονα περιέχουν αι-
χμές και στέλνουν προειδο-
ποιητικά μηνύματα προς 
όλες τις πλευρές.  

Ο κ. Γκουτέρες επαναλαμβάνει ότι η 
περίοδος των ατέρμονων συνομιλιών 
ανήκει οριστικά στο παρελθόν και ότι το 
στάτους κβο δεν αποτελεί βιώσιμη επι-
λογή. Προειδοποιεί ουσιαστικά ότι το στά-
τους κβο δεν θα παραμείνει αναλλοίωτο 
αν δεν προσηλωθούμε με την αίσθηση 
του επείγοντος σε κατάληξη στους όρους 
αναφοράς και συνακόλουθη επανέναρξη 
των συνομιλιών.  

Ο Γ.Γ. διαπιστώνει ότι και οι δύο πλευ-
ρές, αντί να επικεντρώνονται στην επε-
ξήγηση των πλεονεκτημάτων της λύσης 
και των αρνητικών συνεπειών της μη λύ-
σης, καταφεύγουν σε αρνητική και πο-
λωτική ρητορική. Υπογραμμίζει ότι πα-

ρόλη τη φραστική αποδοχή των συγκλί-
σεων και του Πλαισίου του, στην πράξη 
δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος για 
επανέναρξη των συνομιλιών. Τονίζει για 
μία ακόμη φορά ότι η λύση βρίσκεται στα 
χέρια των μερών. Χαιρετίζει την έστω και 
αργοπορημένη πρόοδο αναφορικά με 
ΜΟΕ από τα οποία τα πλείστα είχαν υιο-
θετηθεί από το 2015, αλλά την ίδια ώρα 
ορθά καταγράφει ότι μόνο η επίτευξη 
συμφωνίας για όρους αναφοράς θα δη-
μιουργήσει πραγματικές προοπτικές για 
λύση. Αναφορικά με το φυσικό αέριο ο κ. 
Γκουτέρες επαναλαμβάνει ότι και οι δύο 
κοινότητες πρέπει να επωφεληθούν από 
την εξεύρεσή του και ότι μπορεί να απο-
τελέσει ένα σοβαρό κίνητρο για λύση του 
Κυπριακού.  

Ο Γ.Γ. δηκτικά υπογραμμίζει ότι εδώ 
και δεκαετίες το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ υποστηρίζει λύση δικοινοτικής 
διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισό-
τητα. Υπενθυμίζει ότι προς επίτευξη αυ-
τού του στόχου ο ίδιος κατέθεσε το Πλαί-
σιο της 30ης Ιουνίου 2017 για τα 
εναπομείναντα βασικά ζητήματα. (καθό-
λου τυχαία η ημερομηνία), καλώντας τα 
μέρη να εξετάσουν εποικοδομητικά τα έξι 
αυτά σημεία.  

Παρότι ο κ. Γκουτέρες διατηρεί χαμηλές 
προσδοκίες για κατάληξη σε όρους ανα-
φοράς, υποδεικνύει ότι ακόμα υπάρχει 
ελπίδα. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι 
τα μέρη θα εμπλακούν στη διαδικασία 
προσβλέποντας σε συγκεκριμένο στόχο 
και με αποφασιστικότητα για επιτυχή κα-
τάληξη σε ορατό ορίζοντα.  

Αυτό ακριβώς αναμένουμε κι εμείς, 
αξιώνοντας από όλες τις πλευρές να αξιο-
ποιήσουν χωρίς χρονοτριβή τον περιο-
ρισμένο χρόνο που έχουμε μπροστά μας 
για κατάληξη στους όρους αναφοράς και 
επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί 
που έμειναν στο Κραν Μοντανά, στη 
βάση του πλαισίου του ΓΓ του ΟΗΕ.  
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Ακόμα μια στατιστική της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας κάνει θρύψαλα το πο-
λυδιαφημισμένο success story 
της κυβέρνησης, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. «Η 
Στατιστική Υπηρεσία λέει ότι οι 
μισθοί και τα ωφελήματα των 
εργαζομένων στην Κύπρο εί-
ναι κατά 40,5% πιο χαμηλά σε 
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ 
και 46,7% πιο χαμηλά σε 
σχέση με το μέσο όρο της ευ-
ρωζώνης. Αυτά τα στοιχεία έρ-
χονται να επιβεβαιώσουν ότι η 
ανακατανομή του πλούτου 
στην Κύπρο γίνεται προς όφε-
λος των ολίγων σε βάρος των 
πολλών και της κοινωνίας. Η 
άδικη κατανομή του πλούτου 
συνδέεται στενά και άρρηκτα 
με τις νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές που ακολουθεί η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη» σημει-
ώνεται μεταξύ άλλων.

Θρύψαλα το «success 
story» της κυβέρνησης

«Έχει επιβεβαιωθεί πέραν 
πάσης αμφιβολίας, ότι τόσο οι 
πολιτικοί μας, εκτός από κά-
ποια φωτεινά παραδείγματα, 
όσο και η πολιτική ζωή του τό-
που, θεωρούν τους ηλικιωμέ-
νους μας, πολίτες δεύτερης κα-
τηγορίας έστω και αν 
αποτελούν πέραν των 150.000 
ψήφων» αναφέρει το Παρατη-
ρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύ-
πρου ενόψει των Ευρωεκλο-
γών. «Ούτε και ένας υποψή- 
φιος Ευρωβουλευτής, ούτε και 
ένα κόμμα δεν έχει αγγίξει το 
θέμα των ηλικιωμένων του τό-
που μας, που αριθμούν πέραν 
του 16% του πληθυσμού της 
Κύπρου» προστίθεται σε σχε-
τική ανακοίνωση.

Πολίτες Β’ κατηγορίας...

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας προ-
σήχθη ο 33χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος συνελήφθη 
ως ύποπτος αναφορικά με την υπόθεση εντοπισμού του 
πτώματος της 38χρονης σε φρεάτιο στο μεταλλείο του Μι-
τσερού. Εναντίον του 33χρονου υπόπτου διερευνώνται 
τα αδικήματα: 

-φόνου εκ προμελέτης 
-απαγωγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο 

περιορισμό 
-και της απαγωγής με σκοπό το φόνο εκ προμελέτης. 
Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ της χρονικής πε-

ριόδου 5/5/2018 μέχρι τις 14/4/2019 
Ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε στα αδικήματα 

που διαπράχθηκαν σε Λευκωσία και Λάρνακα αλλά και 
στον εντοπισμό του πτώματος την περασμένη Κυριακή 
στο μεταλλείο του Μιτσερού δεμένο με μπλέ σχοινί. 

Το πτώμα ήταν σε κατάσταση σαπωνοποίησης σύμ-
φωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή ενώ δεν εξακρι-
βώθηκαν τα ακριβή αίτια του θανάτου. 

Από τη σορό της 38χρονης εντοπίστηκαν τα σκουλαρίκια 
τα οποία αναγνώρισε η φίλη του θύματος η οποία κατήγ-
γειλε και την εξαφάνιση της στις Αρχές. 

Η φίλη της άτυχης 38χρονης στην κατάθεση της ανέφερε 
πως έφθασε στη Λευκωσία για να συναντήσει και να δια-
μείνει με ένα πρόσωπο με το οποίο είχε δεσμό και γνωρί-
στηκαν μέσω διαδικτύου. Η 38χρονη είχε χωρίσει με το 
σύζυγο της λόγω του ότι ήταν αλκοολικός ενώ είχαν προ-
στριβές για την επιμέλεια του παιδιού. 

Με την 38χρονη χώρισαν, ενώ το 2006 οι σχέσεις τους 
ήρθαν σε οριστική ρήξη και δεν την άφηνε να βλέπει το 
παιδί. Στην οικία του υπόπτου βρέθηκε σχοινί που ισχυρί-

στηκε ότι το πήρε από την οικοδομή όπου εργάζεται. 
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι την κτυπούσε στο παρελθόν 

κάτι που παραδέχθηκε ανακρινόμενος. 
Σημειώνεται ότι η ελλειπούσα δεν πήρε μαζί της προ-

σωπικά της αντικείμενα, ενώ τα προσωπικά της έγγραφα 
βρέθηκαν στην οικία του υπόπτου. 

Σύμφωνα με τον ανακριτή το θύμα βρέθηκε γυμνό, ενώ 
θα γίνουν έρευνες και σε οχήματα. 

Ο ανακριτής ζήτησε την κράτηση του υπόπτου για οκτώ 
μέρες αφού υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο. 

Επίσης στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία κινητά και 
τρεις κάρτες, καθώς και το διαβατήριο της ελλειπούσας. 

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε διευ-
κρινίσεις για τα τεκμήρια. 

Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου δεν φέρει έν-
σταση για το διάταγμα ωστόσο στέκεται στο ότι ήταν συ-
νεργάσιμος καθόλη τη διάρκεια της ανάκρισης. 

Εξηγεί ότι ο ύποπτος, παρόλο ότι δεν παραδέχεται, θέλει 

να συνεχιστούν οι έρευνες για να αποδειχθεί η αθωότητά 

του. 

Χθες, οι αγωνιώδεις προσπάθειες συνεχίστηκαν με υπο-

βρύχιες κάμερες, σε μια προσπάθεια να διαφανεί κατά 

πόσο θα εντοπιστεί και η 6χρονη κόρη της φερόμενης ως 

θύματος. Η 6χρονη είχε επίσης δηλωθεί ως ελλείπον πρό-

σωπο μαζί με τη μητέρα της, από τη συγκάτοικο και φίλη 

της 38χρονης.  

Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Αστυνομία ξεκίνησαν έρευνες 

εντός του φρεατίου με υποβρύχιες κάμερες. 

Αναλόγως του τι θα επιτευχθεί με τη χρήση των υπο-

βρύχιων καμερών, θα αξιολογηθούν και τα επόμενα βή-

ματα. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη από την Αστυ-

νομία, ενώ επί τόπου κλήθηκαν προληπτικά ασθενοφόρα.   

Παράλληλα, ενισχύεται η ανακριτική ομάδα που χειρί-

ζεται την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση, είπε ο εκπρόσωπος 

Τύπου της Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης. 

Όπως διευκρινίζει ακόμα μία φορά ο κ. Αγγελίδης ανα-

μένεται ακόμα η εξέταση DNA για την ταυτοποίηση των 

στοιχείων του θύματος, αν και υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πτώμα που εντοπί-

στηκε είναι της 38χρονης που είχε δηλωθεί ελλείπον πρό-

σωπο μαζί με την κόρη της. 

Εξετάσεις και έρευνες επεκτείνονται σε Λευκωσία, Λάρ-

νακα και εξωτερικό και ως εκ τούτου, αυξάνεται περαιτέρω 

ο όγκος του ανακριτικού έργου, είπε ο κ. Αγγελίδης. 

Μεγαλώνει η ανησυχία για το 6χρονο κορίτσι
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΤΥΓΕΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΙΤΣΕΡΟ

Αποφεύχθηκε το 
μπλακ άουτ με 100 MW 

από κατεχόμενα
Αποφασιστικός ήταν ο ρό-

λος των σχεδόν 100 μεγαβάτ 
που μπήκαν στο δίκτυο ηλε-
κτρισμού από τα κατεχόμενα 
για να καλύψουν για τα πρώτα 
45 λεπτά μετά τις 10.00 το 
πρωί της Δευτέρας, μέρος της 
μεγάλης απώλειας παραγω-
γής της ΑΗΚ, μετά τις διαδοχι-
κές βλάβες στις μονάδες 1 και 
5 στο Βασιλικό. Αναφέρεται ότι 
την ώρα των διαδοχικών βλα-
βών, υπήρχαν έντονα καιρικά 
φαινόμενα και κεραυνοί με 
ισχυρά ηλεκτρικά φορτία.

Αποφασισμένο να παραχωρήσει χαριστικά τουρκοκυ-
πριακό φιλέτο σε μέλος της οικογένειας κορυφαίου στελέ-
χους του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα αποδείχθηκε το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Ένα χρόνο μετά τη διαβεβαίωση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών ότι δεν επρόκειτο να εγκριθεί η παραχώ-
ρηση της γης κατόπιν αποκάλυψης του σκανδάλου από 
την «Χαραυγή», ο Κηδεμόνας Τ/κ Περιουσιών επανήλθε 
παραχωρώντας το φιλέτο στο Μιχάλη Μανώλη, γιο του 
επαρχιακού γραμματέα του ΔΗΣΥ Λάρνακας και μέλους 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας Θεολόγου Μανώλη. 

Η παραχώρηση του τ/κ τεμαχίου στη λεωφόρο Φανε-
ρωμένης έγινε εμφανώς χαριστικά αφού το ίδιο ακίνητο 
ζήτησαν άλλοι πρόσφυγες οι οποίοι όμως εισέπραξαν την 
άρνηση του Υπ. Εσωτερικών. Ακόμα χειρότερα, όπως είχε 
αποκαλύψει στις 10 Ιανουαρίου 2018 η «Χ», το τεμάχιο 
είχε ζητηθεί προηγουμένως και από τον Δήμο Λάρνακας 
για σκοπούς δημιουργίας πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 
και θεματικού πάρκου, ωστόσο, η αίτηση είχε επίσης απορ-
ριφθεί από τον Κηδεμόνα. Αντί του δήμου ή άλλων προ-
σφύγων, το Υπουργείο παραχώρησε τελικά το ακίνητο 
στην οικογένεια του επικεφαλής του κυβερνώντος κόμμα-
τος στην επαρχία Λάρνακας! Η αίτηση η οποία εγκρίθηκε 
αφορά σε μέρος του τουρκοκυπριακού τεμαχίου εμβαδού 
2.500 τετραγωνικών μέτρων με σκοπό την αξιοποίηση 

του τεμαχίου για ανέγερση γυμναστηρίου/αθλητικού κέ-
ντρου. 

Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – Συναγερμού έχει μετατρέψει σε επιστήμη 
την ημετεροκρατία. Δεν περνά σχεδόν μέρα που να μην 
δημοσιοποιείται μια ακόμα υπόθεση προνομιακής μετα-
χείρισης για τους φίλους και του γνωστούς του Προεδρικού 
και του ΔΗΣΥ. Η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει, όχι 
προς το ΑΚΕΛ, αλλά προς την κοινωνία: 

Υπήρξαν ενδιαφερόμενοι για το σχετικό ακίνητο των 
οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν με επίκληση τους σχε-
διασμούς του Δήμου Λάρνακας; 

 Απορρίφθηκε αίτημα για αξιοποίηση του ακίνητου από 
τον ίδιο το Δήμο Λάρνακας για να παραχωρηθεί αυτό εκ 
των υστέρων για ιδιωτική χρήση; 

Παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εσωτερικών για μη 
παραχώρηση του συγκεκριμένου Τ/Κ τεμαχίου γης, αυτό 
δόθηκε τελικά στο γιο του Επαρχιακού Γραμματέα του 
ΔΗΣΥ Λάρνακας;»

T/κ προνομιακό φιλέτο στον γιο του Επαρχιακού Γραμματέα του ΔΗΣΥ!

Άλλαξε θέση ο Δήμος 
Πάφου για ανέγερση 

ναού στον κήπο 
Με 11 ψήφους υπέρ, 9 ενα-

ντίον και 1 αποχή, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πάφου ανέτρεψε 
προηγούμενη απόφαση του 
τασσόμενο θετικά υπέρ της 
ανέγερσης καθεδρικού ναού 
στα όρια του δημόσιου κήπου 
ιδιοκτησία της Μητρόπολης. 
Περισσότεροι από 300 πολίτες 
γέμισαν ασφυκτικά την αί-
θουσα του Δημ. Μεγάρου πα-
ρακολουθώντας την δημόσια 
συνεδρία ενώ με το τέλος της 
συνεδρίας πολίτες που τάσ-
σονται εναντίον της ανέγερσης 
του ναού στον κήπο αποδοκί-
μασαν έντονα τα μέλη του σώ-
ματος και τον δήμαρχο που 
υπερψήφισαν την πρόταση 
της Μητρόπολης. Το θέμα δεν 
τελειώνει εδώ και όλα δείχνουν 
ότι θα απασχολεί για καιρό 
ακόμη την πόλη.

Να διαλυθεί πρώτα η κυβέρνηση και μετά συζητούμε, ήταν το 
σχόλιο του ΓΓ του ΑΚΕΛ στην επιχειρηματολογία του Προέδρου 
του ΔΗΣΥ περί διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης πρόωρων 
εκλογών σημειώνοντας ότι βάση του πορίσματος της διερευνητικής, 
η κυβέρνηση φέρει κύρια την ευθύνη κατάρρευσης του Συνεργατι-
κού Τομέα. 

Όταν προκηρυχθούν προεδρικές, πρόσθεσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, το 
ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να συζητήσει και για την διεξαγωγή πρόωρων 
βουλευτικών. 

Εν τω μεταξύ, ικανοποιημένο έμεινε το ΑΚΕΛ από τη σημερινή 
τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα ως προς τον Τρόπο χειρισμού 
των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου για την αντισυντα-
γματικότητα των περικοπών στους Δημόσιους Υπαλλήλους. 

Αναχωρώντας από τη σύσκεψη στο προεδρικό ο Γενικός Γραμ-
ματέας του κόμματος της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως πολύ 
τεκμηριωμένη την παρουσίαση του Γενικού εισαγγελέα. 

Όπως ανέφερε ο κ. Κυπριανού, θα πρέπει να ακολουθηθούν 
τα βήματα τα οποία επεξήγησε ο κ. Κληρίδης και ανάλογα με το 
αποτέλεσμα να γίνουν σκέψεις για οτιδήποτε άλλο.

Να συζητήσουμε για βουλευτικές αφού 
παραιτηθεί η Κυβέρνηση Αναστασιάδη

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

«Στυγνά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και 
κυρίως οι προσωπικές φιλίες δύο αρχηγών κοινο-
βουλευτικών κομμάτων με οικονομικά συμφέροντα 
της περιοχής μας που καθοδηγούσαν την όλη δια-
δικασία και η οποία κατέληξε στην έκδοση πολεο-
δομικής άδειας για την ανέγερση του εν λόγω εργο-
στασίου», κατήγγειλε ο δικηγόρος της Ιεράς Μονής 
Σταυροβουνίου Γιώργος Καραπατάκης. 

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο κ. Καραπατάκης ανέ-
φερε ότι οι δύο αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων 
«αποδεδειγμένα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, 
τηλεφωνούσαν στα μέλη των κοινοτικών συμβου-
λίων για να συναινέσουν ώστε να προχωρήσει και 
εκδοθεί η άδεια για την εγκατάσταση ασφαλτικής 
μονάδας στην περιοχή. Μάλιστα ο ένας από τους 
δύο διεμήνυε στα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων 
«κάμετε τι εν να κάμετε γιατί εν προσωπικός μου φί-
λος». Ταυτόχρονα, ο κ. Καραπατάκης κατήγγειλε ότι 
«υπουργοί της κυβέρνησης διαμήνυαν ότι δεν μπο-
ρούν να κάμουν οτιδήποτε, γιατί δέχονταν αφόρητες 

πολιτικές πιέσεις και ότι εξαναγκάσθηκαν να ενερ-
γήσουν κατά παράβαση της συνείδησής τους». 

Αυτό, σημείωσε ο κύριος Καραπατάκης, αποτελεί 
άλλη μια απόδειξη ότι πίσω από την έκδοση της 
πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση του εν λόγω 
εργοστασίου κρύβονται «στυγνά πολιτικά και οικο-
νομικά συμφέροντα και κυρίως οι προσωπικές φιλίες 
δύο αρχηγών κοινοβουλευτικών κομμάτων», όπως 
επανέλαβε. 

«Ο Πρόεδρος προσπάθησε 
να μας δωροδοκήσει» 

Η καταγγελία του διαμαρτυρομένου έξω από το 
Προεδρικό πατέρα Σάββα, μοναχού στην Ιερά Μονή 
Σταυροβουνίου, προκάλεσε σοκ. Σύμφωνα με τα 
όσα είπε στη διαμαρτυρία της Κυριακής και μπροστά 
στις κάμερες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχεί-
ρησε να εξαγοράσει τη σιωπή ή την ανοχή στην 
αδειοδότηση της ασφαλτικής μονάδας στην περιοχή 
έναντι χρημάτων.

«Kάμετε τι εν να κάμετε γιατί εν φίλος μου»
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Την Κυριακή 21 Απριλίου 
συμπληρώνονται 52 χρόνια 
από το πραξικόπημα των συ-
νταγματαρχών, την τελευταία 
πράξη βίαιης κατάλυσης του 
δημοκρατικού πολιτεύματος 
στην Ελλάδα. Μισό αιώνα 
μετά, το σύνθημα για τον 
αγώνα κατά του φασισμού και 
του ρατσιστικού μίσους παρα-
μένει - δυστυχώς - επίκαιρο 
όσο ποτέ. Με αφορμή τη 
«μαύρη» αυτή επέτειο η ΕΡΤ 
θα παρουσιάσει το Σάββατο 
20 και την Κυριακή 21 Απρι-
λίου ένα αντιφασιστικό διή-
μερο από την ΕΡΤ1 και την 
ΕΡΤ2.

ΕΡΤ: «Όχι στο φασισμό» 
με διήμερο αφιέρωμα

Ένταση στη δίκη για τη 
δολοφονία του Σαχζάτ

Εισβολή αντιεξουσιαστων 
στην αίθουσα που διεξάγεται 
η δίκη για την εν ψυχρώ δο-
λοφονία του εργάτη από το 
Πακιστάν Σαχζάτ Λουκμάν το 
2013 οδήγησε σε μικρή δια-
κοπή της διαδικασίας που βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο για 
την έκδοση της απόφασης του 
Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Η 
ομάδα των αντιεξουσιαστων 
φώναξε συνθήματα και πέταξε 
τρικάκια ενώ αμέσως ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις απώθη-
σαν τους νεαρούς που απο-
χώρησαν από το μέγαρο.

Με απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, το Δη-
μόσιο θα καταβάλει το ποσόν 
των 800.000 ευρώ, συν τους 
νόμιμους τόκους, στους γονείς 
και τα δύο αδέλφια του 22χρό-
νου φοιτητή των ΤΕΙ, ο 
οποίος, ένα βράδυ του Ιουλίου 
του 2000 που επέστρεφε με 
τη vespa του στο σπίτι του στη 
Νίκαια, έχασε τη ζωή του από 
μια αδέσποτη σφαίρα πολεμι-
κού όπλου, έξω από το στρα-
τόπεδο Στεφανάκη, στο Σκα-
ραμαγκά.

Αποζημίωση 800.000 
ευρώ στους συγγενείς 

του 22χρονου που 
έχασε τη ζωή του από 

αδέσποτη σφαίρα

Διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων ζητά η Βουλή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ

Νέα στοιχεία, που αφορούν στον έναν εκ των δύο 
κατηγορουμένων για τον βιασμό και τη δολοφονία 
της Ελένης Τοπαλούδη, έρχονται στο φως. 

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», από τον έλεγχο 
σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας του Ροδίτη και σε 
κάρτα sim που τη συνόδευε, αλλά και από ελέγχους 
που διενεργήθηκαν σε δύο λογαριασμούς ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε για τις 
πλατφόρμες gmail.com και hotmail.com αλλά και 
στην google, προέκυψε ότι συνήθιζε να περιηγείται 
σε σελίδες με ερωτικό περιεχόμενο, ενώ είχε διαβά-
σει σε δύο περιστάσεις την 29η Νοεμβρίου του 2018 
σε ηλεκτρονική ιστοσελίδα την είδηση για την ανεύ-
ρεση του αγνώστου ταυτότητας, τότε, πτώματος της 
φοιτήτριας στην παραλία Φώκιας. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Δημο-
κρατικής», έχουν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακές εξε-
τάσεις στο σύνολο των πειστηρίων, ενώ αναμένονται 
απαντήσεις από την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης 
Facebook για συνομιλίες και επαφές που είχε το 

θύμα με τρίτους μέσω της σελίδας της, οι ψυχιατρι-
κές πραγματογνωμοσύνες που έχουν παραγγελθεί 
στους δράστες και η αντιπαραβολή των στοιχείων 
που προέκυψαν από τις άρσεις του απορρήτου των 
τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων, καθώς και στοιχεία 
από τη χρήση εφαρμογών (Facebook, whats Αpp) 
σε συσκευές που κατασχέθηκαν, με τελευταία ένα 
tablet του Ροδίτη κατηγορούμενου.

Στο φως νέα στοιχεία για το άγριο φονικό

Προβληματισμό προκαλεί στους ειδικούς ο μύκητας candida 
auris, αναφορικά με τον τρόπο της ταυτοποίησής του, παρ΄ όλο 
που δεν έχει κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε λόγο πανικού, γιατί στην Ελλάδα 
δεν έχει εμφανιστεί. Πρέπει όμως οι επαγγελματίες υγείας να είμα-
στε σε εγρήγορση, γιατί είναι ένα παθογόνο, το οποίο αφενός είναι 
πολυανθεκτικό, αφετέρου έχει προκαλέσει επιδημίες σε νοσοκο-
μεία» δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας 
Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» που θα μεταδοθεί το 
Σάββατο 18 Απριλίου, η υπεύθυνη Γραφείου Νοσοκομειακών Λοι-
μώξεων και Μικροβιακής Αντοχής του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας- πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) Φλώρα Κοντοπίδου. 

«Άμεσα πρόκειται να αποσταλούν από τον ΕΟΔΥ οδηγίες στα 
νοσοκομεία, ενώ έχουν ήδη γίνει από την Εταιρεία Βιοπαθολογίας 
και την Εταιρεία Μυκητολογίας ειδικά σεμινάρια στους εργαστη-
ριακούς γιατρούς των νοσοκομείων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν 
στο πότε πρέπει να υποπτεύονται ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο 
μύκητα» αναφέρει η παθολόγος – λοιμωξιολόγος. 

Μάλιστα, η ίδια εξηγεί ότι η ταυτοποίησή του είναι το βασικό 
μέτρο πρόληψης, επειδή είναι δύσκολη, γιατί εμφανίζει αντοχή σε 
σοβαρές κατηγορίες φαρμάκων. «Αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο 
είναι η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή, γιατί αν δεν 
υπάρχει άμεση ταυτοποίηση, μία λάθος θεραπεία μπορεί να οδη-
γήσει σε άσχημη έκβαση.

Συναγερμός και στην Ελλάδα για 
το μύκητα που σκορπά το θάνατο

Ο πρόεδρος της Βουλής 
κατά τη διάρκεια συζήτησης 
με δημοσιογράφους, σημεί-
ωσε ότι πρόκειται για μια 
«ιστορική στιγμή για το ελλη-
νικό Κοινοβούλιο». «Η κυβέρ-
νηση θα είναι υποχρεωμένη, 
κατόπιν τούτου, να προχωρή-
σει σε ρηματική διακοίνωση 
(που είναι το πρώτο βήμα, 
κατά το διεθνές δίκαιο) προς 
τη γερμανική κυβέρνηση, με 
αντικείμενο τη διεκδίκηση συ-
γκεκριμένων αξιώσεων». Στο 
πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι 
«η Βουλή θα κινητοποιηθεί 
προκειμένου να υπάρξει ενη-
μέρωση τόσο του Ευρωκοι-
νοβουλίου όσο και των Κοι-
νοβουλίων χωρών της ΕΕ.

Να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες διπλω-
ματικές και νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση 
και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώ-
σεων του ελληνικού κράτους από τον Α` και 
Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, καλεί την κυβέρνηση 
η Βουλή των Ελλήνων, στη βάση του πορί-
σματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών 
οφειλών. 

Το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής 
ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί και να 
τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βου-
λής των Ελλήνων, χθες Τετάρτη, όπου θα το-
ποθετηθούνταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. 

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, επί τη 
βάσει του πορίσματος, «το ζήτημα των οφει-
λών προς την Ελλάδα από τον Α’ και Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο παραμένει ανοικτό ως απα-
ράγραπτο χρέος που αναζητά επίμονα την 
ηθική, ιστορική και νομική του δικαίωση». 

Ως εκ τούτου, «οι αξιώσεις του ελληνικού 
κράτους παραμένουν εκκρεμείς και ενεργές», 
αναφέρει η σχετική εισήγηση, προσθέτοντας 

ότι «το ελληνικό κράτος ουδέποτε και καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο αποποιήθηκε των αξιώσεών 
του», ενώ «δεν τίθεται και δεν δύναται να τεθεί 
κανένα ζήτημα παραγραφής των συγκεκριμέ-
νων αξιώσεων». 

Με βάση το πόρισμα της Διακομματικής Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής, οι αξιώσεις της Ελ-

λάδας αφορούν πολεμικές αποζημιώσεις για 

τις υλικές καταστροφές και διαρπαγές, πολε-

μικές επανορθώσεις των θυμάτων και συγγε-

νών των θυμάτων, αποπληρωμή του κατοχι-

κού δανείου, καθώς και επιστροφή των 

κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών και εκ-

κλησιαστικών κειμηλίων. 

Με βάση τις εκτιμήσεις, οι καθαρές απαιτή-

σεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας υπο-

λογίζονται γύρω στα 171.4 εκ. ευρώ, ποσό 

στο οποίο προστίθενται οι απαιτήσεις για το 

κατοχικό δάνειο που ανέρχονται στα 10.3 εκ. 

ευρώ, η απαίτηση για αποθετικές ζημίες που 

ανέρχεται στα 33.8 εκ. ευρώ, καθώς και η 

απαίτηση από μείωση παραγόμενου προ-

ϊόντος που ανέρχεται στα 53.8 εκ. ευρώ. Μέχρι 

το τέλος του 2014, το συνολικό ποσό των 

απαιτήσεων της Ελλάδας από τη Γερμανία 

ανερχόταν στα 269.5 εκ. ευρώ.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Την ενοχή 11 εκ των 16 πρώτων κατηγορουμένων 
για την πολύκροτη υπόθεση των «μαύρων ταμείων» 
της Siemens και των δωροδοκιών για τη σύμβαση 
8002/97 για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ, εισηγήθηκε 
η Εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Ελένη Σκεπαρνιά, ενώ χθες ανα-
μενόταν να συνεχίσει την αγόρευσή της για τους 
υπόλοιπους 40 κατηγορούμενους της υπόθεσης. 

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης αγόρευσής της, 
η κ. Σκεπαρνιά περιέγραψε λεπτομερώς τις διαδρο-
μές των εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων από τη 
μητρική Siemens προς την Ελλάδα, μέσω εμβα-
σμάτων, εταιριών παροχών συμβούλων αλλά και 
σε μετρητά, εκτιμώντας ότι η ζημία του ελληνικού 
Δημοσίου για την επίμαχη σύμβαση έφτασε τα 69 
εκατομμύρια ευρώ. 

Συγκεκριμένα, η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή 
11 εκ των κατηγορουμένων –ανάμεσα στους οποί-
ους και στελέχη της μητρικής Siemens στη Γερμα-

νία– κατά περίσταση για τα αδικήματα της δωροδο-
κίας κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές διατά-
ξεις περί καταχραστών του Δημοσίου (νόμος 
1608/50) και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 
Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή τεσσάρων κα-
τηγορούμενων λόγω αμφιβολιών και του Γερμανού 
Διευθύνοντα Συμβούλου της μητρικής Siemens 
λόγω έλλειψης δόλου.

Την ενοχή 11 κατηγορουμένων στην 
υπόθεση Siemens πρότεινε η Εισαγγελέας 

Τοπικές χαλαζοπτώσεις 

αλλά και έντονη ηλεκτρική 

δραστηριότητα καταγράφηκε 

τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να 

πέσουν περίπου 700 κεραυνοί 

στην Αττική, ενώ τα ύψη βρο-

χής έφθασαν τα 30 χιλιοστά, 

σύμφωνα με τη μετεωρολο-

γική υπηρεσία του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επτακόσιοι κεραυνοί 
στην Αττική !

Ari Violatzis Counselling Psychologist  
 

Psychological trauma, anxiety, depression, work/business, 
relationship and family problems, grief, bereavement, 

autoimmune disorders, psychotic disorders.   
Founding member of the Greek Suicide Prevention Center. 

Former positions: elected board member of the Greek National 
Network for the Prevention of Accidents and Violence, 
member of the International Advisory Panel of Experts to the French 

government for Legislation on euthanasia, supervisor of psychology interns 
(University of Athens), trainer for Red Cross, mental health professionals. 

 
104 High Rd, London N2 9EB, Phone number: 07916 560948 

e-mail:therapist@uymail.com

ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Κεραυνός χτύπησε περίπου 
στις 4.30 χθες το απόγευμα στα 
εκδοτήρια εισιτηρίων στην Ακρό-
πολη. Σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες τέσσερις άνθρωποι 
έχουν τραυματισθεί ελαφρά.  

Σύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες πρόκειται για δύο γυ-
ναίκες αρχαιοφύλακες, που χτυ-
πήθηκαν από τον κεραυνό και 
δύο τουρίστες που φέρουν τραύ-

ματα από τα τζάμια που έσπασαν 

από το κουβούκλιο των εκδοτη-

ρίων, στην περιοχή του Ερε-

χθειου, ενώ επί τόπου μετέβη το 

ΕΚΑΒ. 

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν 

στον Ευαγγελισμό. 

Ο κεραυνός διέλυσε το αλεξι-

κέραυνο και το κουβούκλιο.   

Πηγή: sputniknews.gr

4 τραυματίες από κεραυνό!
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Σαφείς τάσεις περαιτέρω 
επιβράδυνσης στην παγκό-
σμια οικονομία και ιδιαίτερα 
στην Ευρωζώνη «βλέπει» και 
η πλευρά του ΔΝΤ με την έκ-
θεση για τις «Παγκόσμιες Οι-
κονομικές Προοπτικές» (World 
Economic Outlook), που δη-
μοσιοποίησε ενόψει της Εαρι-
νής Συνόδου του στην Ουάσι-
γκτον, στις 12-14 Απρίλη. 

Πρόκειται για την τρίτη στη 
σειρά υποβάθμιση των προ-
βλέψεων του Ταμείου αναφο-
ρικά με τους ρυθμούς μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ τα επόμενα 
χρόνια, και μάλιστα με γενι-
κευμένο χαρακτήρα. Η εν 
λόγω εξέλιξη σύμφωνα με το 
ΔΝΤ αντανακλά έναν συνδυα-
σμό παραγόντων.

ΔΝΤ: Νέα, γενικευμένη 
επιβράδυνση οικονομίας

Η συνεργασία μεταξύ Ρω-
σίας και ΝΑΤΟ έχει διακοπεί 
πλήρως και ως προς την πο-
λιτική και ως προς την στρα-
τιωτική της κατεύθυνση, δή-
λωσε ο Ρώσος υφυπουργός 
Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρου-
σκό. Όπως είπε το ΝΑΤΟ είναι 
αυτό που αρνήθηκε μια θετική 
ατζέντα στις σχέσεις του με τη  
Ρωσία, επισημαίνοντας ότι 
προς το παρόν δεν υπάρχουν 
ενδείξεις που να δείχνουν ότι 
ο οργανισμός αυτός γνωρίζει 
πως θα βγει από το αδιέξοδο. 

Το ΝΑΤΟ έχει υπερβεί τα 
εσκαμμένα, είπε.

Η συνεργασία Ρωσίας-
ΝΑΤΟ έχει διακοπεί

Ακάρ: Εποικοδομητικές συζητήσεις στις ΗΠΑ για S-400 και F-35
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι είχε «πολύ εποικοδομητι-

κές» συζητήσεις με τον υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πάρτικ Σάναχαν, ενώ 

πρόσθεσε ότι οι απόψεις τους έχουν αρχίσει να συγκλίνουν σε κάποια ζητήματα, μετέ-

δωσε σήμερα το πρακτορείο Anadolu. 

Ο Ακάρ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ουάσινγκτον συνοδευόμενος από μεγάλη 

αντιπροσωπεία και είχε συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που προκαλούν 

τριβή μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, κυρίως την αγορά από την Άγκυρα του ρωσικού συ-

στήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. 

«Οι συζητήσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές και πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα θετικής 

σύγκλισης», δήλωσε ο Ακάρ μετά τη συνάντησή του με τον Σάναχαν. «Παρατηρήσαμε 

με ικανοποίηση ότι κατανόησαν πολύ καλύτερα πολλά ζητήματα και ότι έχουν έλθει πιο 

κοντά στις απόψεις μας σε αυτά», πρόσθεσε, αν και δεν διευκρίνισε σε ποια ζητήματα 

αναφέρεται. 

Το Πεντάγωνο από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι 

οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν «ως στρατηγικοί εταίροι». 

«Στη διάρκεια των συνομιλιών τους επικεντρώθηκαν στα συμφέροντά τους και όχι 

στις θέσεις τους και στη σημασία της αμερικανοτουρκικής συνεργασίας σε διμερές επί-

πεδο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», πρόσθετε η ανακοίνωση του Πενταγώνου, το οποίο 

απέφυγε να κάνει αναφορά στα θέματα που προκαλούν ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον 

και Άγκυρας.

Παγκόσμια θλίψη για την Παναγία των Παρισίων
Κάηκε "ένα σύμβολο της Γαλλίας", σημειώθηκε 

μια "φρικτή καταστροφή", εκτυλίχθηκαν "συγκλο-
νιστικές σκηνές": Από το Βερολίνο ως το Λονδίνο, 
την Ουάσινγκτον, από το Βατικανό ως την Ιερου-
σαλήμ, οι αντιδράσεις για την πυρκαγιά στον εμ-
βληματικό γοτθικό καθεδρικό ναό της Παναγίας 
των Παρισίων τη Μεγάλη Δευτέρα των Καθολικών 
δεν έπαψαν να πολλαπλασιάζονται από το βράδυ 
της Δευτέρας. 

"Οι φρικιαστικές εικόνες της Νοτρ Νταμ στις φλό-
γες προκαλούν οδύνη. Η Παναγία των Παρισίων 
αποτελεί σύμβολο της Γαλλίας και του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού μας. Βρισκόμαστε νοητά στο πλευρό 
των Γάλλων φίλων μας", ανέφερε μέσω Twitter ο 
Στέφεν Ζάιμπερτ, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου 
Αγγελας Μέρκελ, εξ ονόματός της. 

"Είναι τόσο φρικτό να βλέπεις αυτή τη γιγαντιαία 
πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων", σχολίασε 
μέσω Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ, αφότου είχε ξεσπάσει η φωτιά. 

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανέφερε ότι οι σκέ-
ψεις της βρίσκονται "στον λαό της Γαλλίας" και 
στους πυροσβέστες που έδιναν μάχη "με τη φρικτή 

πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
Παρισίων". 

"Το Λονδίνο στέκει με θλίψη στο πλευρό του Πα-
ρισιού απόψε, και πάντοτε με φιλία", έγραψε στον 
λογαριασμό του στο Twitter ο δήμαρχος της πρω-
τεύουσας του ΗΒ Σαντίκ Καν. 

Η Αγία έδρα "αντιμετώπισε με δυσπιστία και 
θλίψη την είδηση της φρικιαστικής πυρκαγιάς που 
κατέστρεψε τον καθεδρικό της Παναγίας των Πα-
ρισίων στο Παρίσι, σύμβολο του χριστιανισμού στη 
Γαλλία και στον κόσμο", ανέφερε το Βατικανό. 

Την Τρίτη, Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι και πολλές 
επιχειρήσεις εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συμ-
βάλουν οικονομικά στην ανοικοδόμηση του καθε-
δρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων. Οι δε-
σμεύσεις ξεπέρασαν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. 

Μηνύματα σύμπαράστασης έστειλε και ολό-
κληρη η Κύπρος με τον ΠτΔ εκφράζει την οδύνη 
του. Επιστολή προς τον Πρέσβη απέστειλε και ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ, Ά. Κυπριανού, εκφράζοντας «τη βα-
θύτατη θλίψη του κόμματος για το μνημείο-σύμ-
βολο πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας 
ολόκληρης».
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Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου*  
Μετά την κατάρρευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας 

στο Κραν Μοντανά παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
επικίνδυνη στασιμότητα και ακινησία στο Κυπριακό. 

Το πήγαινε – έλα της κυρίας Λουτ, με στόχο τη διαμόρφωση 
των λεγόμενων «όρων αναφοράς», δεν φαίνεται μέχρι στιγμής 
να επιτυγχάνει, ενώ η τουρκική ρητορική καθιστά δυσοίωνες 
τις προοπτικές επανάληψης συνομιλιών, που να έχουν προ-
οπτική επιτυχίας. 

Στην ελληνική κυπριακή πλευρά παρατηρείται ένα ομιχλώ-
δες τοπίο, που δημιουργεί 
σύγχυση στους πολίτες και 
ερωτηματικά για την περαι-
τέρω πορεία. 

Η ασαφής εισήγηση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
για «χαλαρή ή αποκεντρω-
μένη ομοσπονδία», η περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα για 
λύση δύο κρατών ή συνομο-
σπονδία και οι ατέρμονες συ-
ζητήσεις για την ύπαρξη ή μη 
πρακτικού για το πλαίσιο 
Γκουτέρες της 4ης Ιουλίου, 
έχουν διαμορφώσει μια χω-
ρίς προηγούμενο αβεβαι-
ότητα ως προς την περαιτέρω πορεία. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να διαμορφώσουμε μια σταθερή 
πυξίδα πλεύσης και να αποσαφηνίσουμε τους στρατηγικούς 
μας στόχους. 

Πρώτη βασική παράμετρος του στρατηγικού μας στόχου, 
μια λύση που να διασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και τη φυσική και εθνική επιβίωση του κυπριακού 
Ελληνισμού. 

Ελέχθη κατ’ επανάληψιν από όλους ότι το ομόφωνο κοινό 
ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 
2009, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση για ευρύτατες 
συναινέσεις και πολιτική και λαϊκή ενότητα. 

Στη βάση των αρχών λύσης, όπως διατυπώθηκαν στο ανα-
κοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου, θα πρέ-
πει πρώτη προτεραιότητα να είναι η απόλυτη διασαφήνιση 
της στόχευσης για τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και σε καμιά περίπτωση αποδοχή θέσεων, ανοικτά ή συγκε-
καλυμμένα, για διάλυσή της ή για παρθενογένεση. 

Θέσεις και ορολογίες για συνεταιρισμό ή νέο συνεταιρισμό 
ή ιδρυτικά κράτη ή υπάρχοντα κράτη που θα ενωθούν, πρέπει 
να απορριφθούν και να εξοβελισθούν από τη διαπραγματευ-
τική διαδικασία. 

Σε ό,τι αφορά τις όποιες νέες διαπραγματεύσεις πρέπει να 
απαιτήσουμε την άμεση και χωρίς άλλη καθυστέρηση συζή-
τηση και των άλλων ζωτικών πτυχών, δηλαδή της ασφάλειας, 
με έμφαση στην αποχώρηση των στρατευμάτων, κατάργησης 
εγγυήσεων και μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος, καθώς 
και του εδαφικού, οι οποίες για λόγους ακατανόητους δεν 
απασχολούν τουλάχιστον εξαντλητικά τις συνομιλίες. 

Είναι παντελώς αδιανόητο η ημερήσια διάταξη των δια-
πραγματεύσεων να καθορίζεται από τη μια πλευρά, δηλαδή 
την τουρκική. 

Δεν θα πρέπει η διαδικα-
σία των διαπραγματεύσεων 
να διολισθήσει σε υιοθέτηση 
λογικών χρονοδιαγράμματος 
και επιδιαιτησίας. Η πορεία 
προς τη λύση να αποφασί-
ζεται στην Κύπρο, ενώ να 
αποκλείονται ρητά, επιδιαιτη-
σία και χρονοδιαγράμματα 
και ότι όλα ανεξαιρέτως τα 
θέματα θα τυγχάνουν δια-
πραγμάτευσης μέχρι τέλους 
από τους ηγέτες των δύο κοι-
νοτήτων και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 
θα παρέχει απλώς τις καλές 
του υπηρεσίες. 

Είναι σημαντικό να δηλωθεί ότι η ε/κ πλευρά επιθυμεί να 
συνεχιστεί η προσπάθεια από τις δύο κοινότητες με την πα-
ροχή καλών υπηρεσιών από τον Γενικό Γραμματέα στους 
ηγέτες των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Περαιτέρω: 

– Οι δύο κοινότητες, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, να ολο-
κληρώσουν τη συζήτησή τους ως προς τις επιθυμητές ρυθ-
μίσεις μιας λύσης, επί όλων ανεξαιρέτως των κεφαλαίων της 
διαπραγμάτευσης. 

– Αυτό δεν απαγορεύει στα Ηνωμένα Έθνη να διευθετούν 
συναντήσεις ή να ενεργούν σε μια διαδικασία «πήγαινε έλα» 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των Μερών 
στη Συνθήκη Εγγυήσεως ή με άλλη κατάλληλη μέθοδο, για 
να διαπιστωθεί κατά πόσον τα μέρη ευρίσκονται σε απόσταση 
συμφωνίας. 

– Η απόφαση για το κατά πόσον ευρισκόμαστε σε από-
σταση συμφωνίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί από 
τις δύο πλευρές στις διαπραγματεύσεις και κανέναν άλλο. Αν 
η απόφαση αφεθεί σε τρίτο -προφανές τα Η.Ε.- να κρίνει αν 
έχουν φτάσει τα μέρη σε απόσταση συμφωνίας, τότε είναι 
σαν να αποδεχόμαστε ρόλο επιδιαιτητή και συναινούμε σε 
χρονοδιαγράμματα. 

– Εφόσον τα μέρη φτάσουν σε ακτίνα συμφωνίας, τότε θα 
είναι η ώρα για τη διεθνή διάσκεψη. Σε τέτοια περίπτωση, οι 
όροι σύγκλησης της διεθνούς διάσκεψης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν το κύρος και τη διεθνή αναγνώριση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ούτε να προσδίδουν κύρος ή να υπο-
βοηθούν ή να διευκολύνουν την αποσχιστική οντότητα των 
κατεχομένων. 

Η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να 
είναι προϋπόθεση «εκ των ων ουκ άνευ». Τα ψηφίσματα 186 
του 1964, 541 και 550 του 1983 και 1984, είναι επί του προ-
κειμένου σαφέστατα και ρητά. Η σύνθεση δε της διεθνούς 
διάσκεψης και η μεθοδολογία της θα πρέπει να συμφωνηθούν 
εκ των προτέρων. Θέμα μιας τέτοιας διάσκεψης θα πρέπει 
να αποτελέσει μόνο η διεθνής πτυχή του Κυπριακού. 

Καταληκτικά, υπογραμμίζεται η ανάγκη εμμονής στη «δη-
μοκρατική αρχή» και ιδίως εκείνης της λαϊκής κυριαρχίας σε 
ό,τι αφορά τη συνταγματική δομή, η οποία ουδόλως αντιμά-
χεται τη δομή ενός ομοσπονδιακού πολιτεύματος. 

 
*Τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Το Κυπριακό σήμερα

Του Νίκου Γ. Σύκα*  

Η συμμετοχή στις επερχόμενες Ευρωεκλογές θα είναι μεγαλύτερη αυτή τη φορά 

διότι η Ευρώπη υπήρξε πολύ σημαντικό θέμα στις συζητήσεις εντός των κρατών 

μελών, τόσο στους ευρωσκεπτικιστές όσο και από τους υπέρ της Ευρώπης πολίτες. 

Η κρίσιμη αυτή εκλογική αναμέτρηση θα προκαλέσει τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό 

τοπίο -στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Οι τάσεις άρχισαν να διαμορφώνονται και να διαφαίνονται εδώ και αρκετούς 

μήνες. Οι προεκλογικές εκστρατείες αδυνατούν να ανατρέψουν τις τάσεις αυτές, οι 

οποίες ενισχύονται όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Θα υπάρξουν εκπλήξεις και ανα-

τροπές στο πολιτικό σκηνικό. Για αρκετές πολιτικές δυνάμεις και υποψηφίους οι 

Ευρωεκλογές θα είναι ένας αρνητικός «Μαύρος Κύκνος» με εξαιρετικά δυσμενείς 

συνέπειες. Για ορισμένα όμως κόμματα και υποψήφιους ευρωβουλευτές, η επερ-

χόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι ένας θετικός «Μαύρος Κύκνος» με πολλαπλά 

οφέλη. 

Στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια 

έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη εκλογική κινητικότητα με πολλαπλά είδη μετατοπίσεων. 

Η πρωτοφανής ρευστότητα και αστάθεια του πολιτικού υπεδάφους αφήνει τεράστια 

περιθώρια ελιγμών στο πολιτικό μάρκετινγκ. Στις πλείστες όμως περιπτώσεις οι 

πολιτικές καμπάνιες δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους. 

Η εκλογική συμπεριφορά έχει αλλάξει. Οι ψηφοφόροι βλέπουν τα πάντα με πιο 

κριτική διάθεση και αξιολογούν τα κόμματα και τους υποψηφίους με βάση τις δια-

χρονικές τους θέσεις, τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα, την προσφορά και 

την πολιτική τους εικόνα. 

Υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές –από διάφορα κόμματα– με 

ελάχιστη όμως μέχρι στιγμής απήχηση πέραν των κομματικών τους χώρων. Οι 

πολιτικές καμπάνιες απευθύνονται κυρίως σε κομματικά ακροατήρια. Ο προεκλο-

γικός αγώνας παίζεται σε μισό γήπεδο. Οι ανένταχτοι πολίτες θα κλίνουν την πλά-

στιγγα. Άγνωστος «χ» για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών η συμμετοχή των Τ/κ. 

Ο κομματικός χάρτης θα αλλάξει, οι νικητές θα είναι λίγοι, οι χαμένοι πολλοί. Θε-

ωρητικά τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί. Οι προεκλογικές εκστρατείες μπορούν ακόμη 

να διεισδύσουν σε τεράστιες δεξαμενές ψηφοφόρων που είναι ακόμα διαθέσιμες. 

Απαιτούνται «οριζόντιες» προεκλογικές στρατηγικές και τακτικές. 

Στην εποχή της μεταβλητότητας, της ρευστότητας, της αβεβαιότητας, των ασυμ-

μετριών και των «Μαύρων Κύκνων» όλα μπορούν να συμβούν. Τα εκλογικά απο-

τελέσματα δεν θα εξαρτηθούν από την τυχαιότητα, αλλά από τις καινοτόμες λύσεις 

στις πολλαπλές προκλήσεις, τις προτάσεις στα μεγάλα εθνικά θέματα και τη στρα-

τηγική επικοινωνίας. Η κάλπη δεν παίζει ζάρια.  

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Καινοτομίας

Ευρωεκλογές, η 
κάλπη παίζει ζάρια;
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

"A dog called Friki"  
Η ρομαντική κωμωδία «Ο σκύλος που ακούει 

στο όνομα φρίκη», του Δημήτρη Κουρούμπαλη,  
με τους Μαρία Σολωμού και τον ίδιο το Δημή-
τρη επί σκηνής, έρχεται στο Λονδίνο για δύο 
παραστάσεις.  

 Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που η αγάπη 
και το μίσος τους, τους φέρνουν πολλά συναι-
σθήματα αλλά ταυτόχρονα και πολλές κωμικές 
καταστάσεις. Πώς λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουν 
όλα αυτά; 

Οι παραστάσεις θα δοθούν την Κυριακή 2 
Ιουνίου στις 5.15μμ και στις 8μμ, στο The 
Tabernacle Theatre, W11 2AY, Notting Hill.  

Η «Γυναίκα της Κύπρου» στο Hellenic 
Centre μέχρι τις 18 Απριλίου  

H έκθεση ακολουθεί το ιστορικό ταξίδι της 

Γυναίκας της Κύπρου.  Τα 
έργα εκτίθενται κατά χρο-
νολογική σειρά από την 
μυθολογική μέχρι την ση-
μερινή εποχή.  

Ξεκινά από την περίοδο 
του πολυθεϊσμού και της 
θεάς Αφροδίτης, την αγα-
πημένη φιγούρα πολλών 
καλλιτεχνών και ακολου-
θεί την ιστορία της Κύ-
πρου στην διάρκεια της 
κατοχής καθώς και τις 
εξαιρετικά απαιτητικές 
καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι στις 
οποίες η Γυναίκα της Κύπρου έπρεπε να υπο-
μείνει και να επιβιώσει.  

Τα καλλιτεχνικά εκθέματα είναι πρωτότυπα 

και δημιουργήθηκαν ανά τους αιώνες από πολ-
λούς καλλιτέχνες διαφόρων εθνών.  

Η δημιουργία αυτών των έργων ποικίλει σε 
τεχνική και στυλ αντικατοπτρίζοντας την πε-
ρίοδο παραγωγής τους. Τα εκθέματα, γεμάτα 
ιστορικά γεγονότα, κοσμοπολίτικες φιγούρες 
και διάσημες επιφανείς γυναίκες που συνδέο-
νται με την Κύπρο επιλέχθηκαν με γνώμονα την 
εξερεύνηση του ταξιδιού της γυναίκας της Κύ-
πρου.   

Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να θαυμά-
σει ελαιογραφίες, ακουαρέλες, χαρακτικά, λι-
θογραφίες, παλιές φωτογραφίες και βιβλία. 
Όλα τα εκθέματα επιλέχθηκαν από την συλ-
λογή Nicolas. Η εκδήλωση, οργανώνεται από 
το Hellenic Centre με την υποστήριξη του Ιδρύ-
ματος Α.Γ. Λεβέντη και τελεί υπό την Αιγίδα του 
Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη.  
Είσοδος: δωρεάν. Το Hellenic Centre, βρίσκε-

ται στην 16-18 Paddington Street, W1U 5AS.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
02074875060 & info@helleniccentre.org    
TAT - THE ACTORS THEATRE 
Η γνωστή θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει 

την κυπριακή ηθογραφία «ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ» του 
Μιχάλη Πασιαρδή και αναζητεί ενδιαφερόμε-
νους να συμπράξουν σε αυτό. 

Αν λοιπόν είστε ηθοποιός ή αν τραγουδάτε ή 
χορεύετε, και ενδιαφέρεστε να συμπράξετε, 
τότε τηλ: 07956 903 827.  

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Ετήσιος Χορός 
Χρυσομηλιάς 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου 
ανακοινώνει ότι ο Ετήσιος Χορός  

της Χρυσομηλιάς θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή  23 Ιουνίου 

στο Penridge Banqueting Suite, 
470 - 474 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL  
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το γραφείο του Συνδέσμου στον 

αριθμό 020 8551 2094 
 

Εκ τουΔιοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 

Ριζοκαρπασιτών Μ. Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 12 Μαϊου 2019, στις 3μμ, στο οίκημα 

της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητος, που 

βρίσκεται στο Britannia Road, London N12 9RU. 
 

Τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη είναι:  

1) Εκθεση Δράσης από την Πρόεδρο 

2) Εκθεση Ταμία και Έκθεση Ελεγκτή 

3) Ερωτήσεις και συζήτηση 

4) Έγκριση Έκθεσης Ταμία 

5) Ψηφίσματα 

6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2019-21 

7) Διάφορα 
 

Θα ακολουθήσει δεξίωση- σουβλάκια.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
Ριζοκαρπασιτών Βρετανίας

Η Ελληνορθόδοξος Κοινότης των Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης Βορείου Enfield και Περιφέ-
ρειας, σας ενημερώνει ότι οι ακολουθίες της Μεγάλης 
Εβδομάδας που αρχίζουν το Σάββατον του Λαζάρου 
και κατά την διάρκεια της Εβδομάδας των Παθών 
θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Bishop 
Stopford’s School, Brick Lane EN1 3PU, όπου λει-
τουργούμε κανονικά. 

Αντίξοες συνθήκες και τεχνικά προβλήματα σε 
σχέση με την καθημερινή λειτουργία του σχολείου 
δεν καθιστούν εφικτή την πραγματοποίηση της εορ-
τής των Αγίων μας (30/04/2019) στο χώρο αυτό. 

Διά τούτο, κατόπιν συνεργασίας με την κοινότητα 
του Απ. Βαρνάβα, ο Μεγας Εσπερινός (Δευτέρα 
29/04/2019 και ώρα 7μμ), η Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία και η Ιερά Πανήγυρις των Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης (Τρίτη 30/04/2019 και ώρα 
9πμ), θα πραγματοποιηθούν στον Καθεδρικό Ναό 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (22 Trinity Road, Wood 
Green, N22 8LB). 

Σας ανακοινώνουμε επίσης με χαρά, ότι ο χώρος 
όπου θα στεγάζονται οριστικά οι Άγιοί μας έχει εξα-
σφαλισθεί. Αντικειμενικοί λόγοι και χρονοβόρες δια-
δικασίες, προκειμένου να καταστεί ο χώρος κατάλ-
ληλος, δεν μας επιτρέπουν προς το παρόν να 

γιορτάσουμε τους Αγίους μας εκεί. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 

τον πρόεδρο της κοινότητας, κο Κυριάκο Πιτσιελή.    
Τηλ. 07 802 277 272 

Email: kpits@hotmail.co.uk  
Εκ της επιτροπής  

Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν 
οι λειτουργίες της κοινότητας των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πρόσκληση στη διάλεξη με θέμα: 
«Επιτυχημένοι Κύπριοι και Έλληνες 

της Διασποράς στηρίζουν την 
καινοτόμο τεχνολογική έρευνα στα 

Πανεπιστήμια της Κύπρου 
με δωρεές και δικτύωση»  

Μαρίας Γεωργιάδου, Συντονίστριας 
προγράμματος “Cyprus Seeds” και μέλος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου  

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, 7:45μ.μ. 

Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 

Britannia Road, N. Finchley, London N12 9RU  
Πληροφορίες: 

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

κινητό: 07956 849094

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Η κοινοτική συντροφιά νέων ανατολικού 
Λονδίνου «ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», 
οργανώνει και πάλι τις συναντήσεις νέων και 
λοιπών ενοριτών ξεκινώντας την Κυριακή 

του Αποστόλου Θωμά, στις 5 Μαΐου 
και ώρα 12-1:30 στην εκκλησία 

του Αγίου Ελευθερίου στο Leyton.  
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, 

ενορίτες και προσκυνητές.   
«Ο Κυριακάτικος καφές μετά 

τη Θεία Λειτουργία, είναι η λειτουργία 
μετά τη Λειτουργία».  

Σας περιμένουμε όλους. Καλές γιορτές! 

Το βιβλίο της «Γυναίκα της Κύπρου» παρουσίασε 
η Αντρούλα Βασιλείου στο Hellenic Centre

Στο Λονδίνο βρέθηκε την περασμένη βδο-
μάδα η πρώην Επίτροπος της ΕΕ, Αντρούλα 
Βασιλείου, όπου παρουσίασε το βιβλίο της «Γυ-
ναίκα της Κύπρου» στο πλαίσιο της ομώνυμης 
έκθεσης που άνοιξε τις πύλες της πριν από λίγες 
ημέρες στο Λονδίνο. 

Μάλιστα η κ. Βασιλείου δεν έκρυψε τον εν-
θουσιασμό της για την ανταπόκριση της παροι-
κίας στην παρουσίαση του βιβλίου. 

Το βιβλίο της κ. Βασιλείου, χωρίζεται σε δυο 
μέρη. Το Α’ μέρος ξεκινά στις αρχές του 20ού αι-
ώνα μέχρι την ανεξαρτησία και το Β’ μέρος από 
το 1960 μέχρι σήμερα. Στο πρώτο μέρος περι-
γράφει τη ζωή της Κύπριας γυναίκας. 

Όπως είπε και η ίδια, «πήρα συνεντεύξεις 
από μεγάλο αριθμό γυναικών, από τα χωριά και 
τις πόλεις και ευτυχώς που πρόλαβα γιατί οι 
πλείστες από αυτές έχουν ήδη πεθάνει. Συγκλο-
νιστικές είναι οι μαρτυρίες πολλών από αυτές. 
Από τα φτωχά χωριά της Πάφου και της Καρ-
πασίας, όταν γίνονταν 6 -7 χρονών, τις έστελναν 
υπηρέτριες. Μια ζωή βασανισμένη για ένα καρ-
βέλι ψωμί. Αλλά και οι γυναίκες στις πόλεις δεν 
είχαν και πολλά ενδιαφέροντα εκτός σπιτιού. 
Ύφαιναν στα σπίτια τα προικιά τους και πήγαι-
ναν κανέναν περίπατο, πάντα με συνοδεία ενός 
συγγενικού προσώπου». 

 Επίσης, πρόσφατα είχε δηλώσει κατά την 

πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στην Κύπρο, 
πως ξεχωρίζει κάποιες γυναίκες μέσα από τις 
ιστορίες που καταγράφονται, οι οποίες «κατά-
φεραν να σπάσουν τα δεσμά και να αναδει-
χθούν, να δημιουργήσουν πρότυπα, όπως η 
Ελένη Χατζηπέτρου, η Πολυξένη Λοϊζιάς, η Περ-
σεφόνη Παπαδοπούλου, η Μαρία Ιωάννου, η 
Κατίνα Αντωνιάδου και άλλες που ήταν σπου-
δαίες παιδαγωγοί, οι πλείστες Αρσακειάδες. 
Εκτός από το ότι μόρφωσαν γενιές γυναικών, 
πρωτοστάτησαν στην απελευθέρωση και ανε-
ξαρτησία της γυναίκας. Αφύπνισαν και βοήθη-
σαν τις γυναίκες να ασχοληθούν με τη φιλαν-
θρωπία, τον αθλητισμό, πολιτιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις. Με τη βοήθεια και ενθάρρυνσή τους 
ιδρύθηκαν και οι πρώτες γυναικείες οργανώσεις 
που πρόσφεραν στις γυναίκες διέξοδο στη μο-
νοτονία της τότε εποχής.» 

Επίσης, το πρώτο μέρος του βιβλίου περι-
λαμβάνει και τους εργατικούς αγώνες των γυ-
ναικών, αφού, «από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες 
του 20ού αιώνα άρχισαν να ιδρύονται οι πρώτες 
Ενώσεις Εργαζομένων Γυναικών που σκοπό εί-
χαν να βοηθήσουν τις διάφορες κατηγορίες ερ-
γαζομένων γυναικών: τις εργάτριες σε μεταξουρ-
γεία & υφαντουργεία, ράπτριες, υπηρέτριες κ.ά., 
να έχουν πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας» 
είπε μεταξύ άλλων η κ. Βασιλείου.
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ΑΚΕΛ: 78 χρόνια από την ιδρυτική πράξη της Σκαρίνου
Δ

εκατέσσερις Απριλίου 1941 - μια ιδρυτική 
πράξη, που έμελλε να έχει καταλυτικό ρόλο 
στην ιστορία της Κύπρου και στην ολόπλευρη 

ανέλιξη του κυπριακού λαού, πραγματοποιήθηκε 
τότε πριν 78 χρόνια στη Σκαρίνου. Με πρωτοβουλία 
του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου 
και σε συνεργασία με προοδευτικές προσωπικότητες 
έγινε η Σύσκεψη, ως αποτέλεσμα της οποίας ήταν 
η ίδρυση του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου 
Λαού, που αποτέλεσε άξιο συνεχιστή του ΚΚΚ. 

Η ίδρυση του ΑΚΕΛ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, 
αλλά η αναγκαιότητα, που έθετε η ίδια η κυπριακή 
κοινωνία για δημιουργία μαζικού πολιτικού κόμματος. 
Τα στελέχη του παράνομου τότε ΚΚΚ, ευρισκόμενα 
στην πρωτοπορία του εργατικού κινήματος, εκμε-
ταλλευόμενα τη μερική χαλάρωση των δικτατορικών 
μέτρων της Παλμεροκρατίας μέσα στις συνθήκες, 
που δημιουργήθηκαν με την έναρξη του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, ανάπτυξαν την αναγκαία πρωτο-
βουλία για τη σύσταση νόμιμου πολιτικού κόμμα-
τος. 

Το ΑΚΕΛ με την ίδρυση του τέθηκε μπροστάρης 
στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του λαού 
για απαλλαγή από την αποικιοκρατία, για απελευ-
θέρωση και κοινωνική ανέλιξη των εργαζομένων της 
πόλης και της υπαίθρου. Το κίνημα της Αριστεράς 
από τα πρώτα βήματα του ΑΚΕΛ μαζικοποιείται και 
μετατρέπεται σε μια σεβαστή και καθοριστική πολι-
τική δύναμη. 

Για πάνω από εννιά δεκαετίες ζωής και δράσης 
το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ συνεχίζει να είναι ο εκφραστής των 
ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, βασική έπαλξη 
αγώνα για την ελευθερία και ανεξαρτησία της Κύ-
πρου, μια σταθερή δύναμη δημοκρατίας, κοινωνικής 
ανέλιξης και προόδου. 

Το ΑΚΕΛ συνεχίζει να παραμένει μια σύγχρονη, 
ανανεωνόμενη, αγωνιστική, διεκδικητική και πρω-
τοπόρα πολιτική δύναμη, διατηρώντας στενούς δε-
σμούς με το σύνολο του Κυπριακού λαού – Ελλη-
νοκύπριους και Τουρκοκύπριους και να είναι έπαλξη 
στην πάλη για επανένωση της πατρίδας και του 
λαού μας στη βάση της Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομο-

σπονδίας για απαλλαγή από την αναχρονιστική δι-
αίρεση και κατοχή. 

Στην ιστορική του διαδρομή το ΑΚΕΛ πέρασε πα-
ρανομίες, έχει υποστεί κατατρεγμούς, δέχθηκε ρα-
διουργίες, βομβιστικές επιθέσεις και πολιτικές δο-
λοφονίες στελεχών του. Πιστό όμως στις 
παρακαταθήκες του - ιδεολογικές και πολιτικές - συ-
νεχίζει σταθερά και με συνέπεια να βρίσκεται στις 
πρώτες γραμμές της πάλης για τη σωτηρία του τό-
που, για τις διεκδικήσεις τόσο των εργαζομένων και 
των μικρομεσαίων στρωμάτων, όσο και της διανόη-
σης, γενικά του συνόλου του λαού μας. 

Το ΑΚΕΛ μέσα στις δύσκολες συνθήκες της νεο-
φιλελεύθερης λαίλαπας και σε συνεργασία με ευρύ-
τερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις αγωνίζεται 
εντός της Κύπρου για την υπεράσπιση εργατικών 
κεκτημένων, για τη διατήρηση του κράτους πρό-
νοιας, για χάραξη μιας πραγματικής αναπτυξιακής 

πολιτικής προς όφελος του απλού πολίτη, για υπε-
ράσπιση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, για 
πλήρη διαλεύκανση των σκανδάλων και παραδει-
γματική τιμωρία των εμπλεκόμενων, για αδιάλειπτη 
και αδέκαστη δικαιοσύνη, που με τις αποφάσεις της 
να ενισχύει το περί δικαίου αίσθημα του λαού. Ταυ-
τόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ΑΚΕΛ συμβάλλει, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για τη δημιουργία 
μιας Ευρώπης των λαών, της συνεργασίας, της αλ-
ληλοκατανόησης, των μη αποκλεισμών, της ειρήνης, 
της δημοκρατίας και αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές 
της άρχουσας ηγετικής ομάδας της Ε.Ε. για στρα-
τιωτικοποίηση, μετατροπή της Ένωσης σε «φρού-
ριο» και προώθηση των συμφερόντων πολυεθνικών 
εταιρειών και του μεγάλου κεφαλαίου.. 

Μέσα στις σημερινές δύσκολες πολιτικές και κοι-
νωνικο-οικονομικές συνθήκες, που βιώνει η πατρίδα 
και ο λαός μας το ΑΚΕΛ είναι εκείνη ακριβώς η πο-

λιτική δύναμη που: 
n αντιστέκεται και δημιουργεί αναχώματα ενάντια 

στις ακολουθούμενες από την Κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη - Συναγερμού νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 

n υψώνει φωνή και αναπτύσσει δράσεις ενάντια 
στον εθνικιστικό και σοβινιστικό παροξυσμό της 
ακροδεξιάς, 

n παλεύει για τα δικαιώματα και υπερασπίζεται τα 
κεκτημένα όλων των εργαζομένων, 

n αποτελεί πόλο συσπείρωσης και ενότητας ευ-
ρύτερων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων 

n προωθεί με συνέπεια την επαναπροσέγγιση, 
την κατανόηση, τη φιλία και συνεργασία μεταξύ των 
δυο Κοινοτήτων, 

n στηρίζει σταθερά και διαχρονικά όλες τις προ-
σπάθειες, που στοχεύουν στην προώθηση λύσης 
του Κυπριακού μέσον της διαπραγματευτικής δια-
δικασίας υπό την αιγίδα του Γ.Γ. του ΟΗΕ, μιας λύσης 
που να στηρίζεται στις αποφάσεις του Διεθνούς Ορ-
γανισμού, των κατευθυντήριων γραμμών των Συμ-
φωνιών Κορυφής Μακαρίου Ντενκτάς και Κυπρια-
νού Ντενκτάς. 

Ανασκοπώντας την 93-χρονη πορεία του ΚΚΚ-
ΑΚΕΛ, σήμερα ανανεώνουμε με την ευκαιρία της 
επετείου ίδρυσης του ΑΚΕΛ τις δεσμεύσεις μας ότι 
τα μέλη και στελέχη του ΑΚΕΛ θα συνεχίσουν με 
την ίδια ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία των προκατόχων 
τους να προσφέρουν όλες τους τις δυνάμεις για την 
ευόδωση των αγώνων του λαού μας, για τη δι-
καίωση της πατρίδας μας, για την πλήρη απελευθέ-
ρωση της Κύπρου και ολοκλήρωση της ανεξαρτη-
σίας της. 

 Όραμα μας - μια πατρίδα γέφυρα σταθερότητας 
και συνεργασίας μεταξύ των λαών της Ανατολικής 
Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 

 Όραμα μας - μια ευημερούσα, επανενωμένη και 
αποστρατικοποιημένη πατρίδα για όλους τους Κύ-
πριους - Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμέ-
νιους, Μαρωνίτες και Λατίνους, που να ζουν σε συν-
θήκες ειρήνης, ασφάλειας, φιλίας και συνεργασίας, 
σ’ ένα κράτος δικαίου, που να σέβεται όλα τα αμοι-
βαία δικαιώματα των πολιτών του.



Συνεχίζεται η διαδικασία των  Play-offs με δύο ομίλους από 6 
ομάδες. Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη για το πρωτά-
θλημα και υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία από την CYTA 
VISION και το  HELLENIC TV.

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ: Κυριακή 21 Απριλίου, 5:00 μμ UK Time 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Δευτέρα 22 Απριλίου, 
5:00 μμ UK Time 

PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  

ΕΡΜΗΣ – ΑΛΚΗ: Σάββατο 20 Απριλίου, 
3:00 μμ UK Time 

ΠΑΦΟΣ – ΔΟΞΑ: Σάββατο 20 Απριλίου, 
5:00 μμ UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κυριακή 21 Απριλίου, 
3:00 μμ UK Time

Για να γίνετε συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA-1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η 

Ολύμπια στον τελικό του 

London FA Sunday Challenge 

Cup κόντρα στη Dumlupinar 

Yeni Malatya Spor. 

Η Τουρκοκυπριακή ομάδα 

κέρδισε με 3-1 μια αποδεκατι-

σμένη Ολύμπια, αποδεκατι-

σμένη γιατί δεν έφταναν οι 

τραυματισμοί ήρθε και η απο-

βολή του Anthony Furlouge στο 

55’ να δυσκολέψει το έργο της 

Ολύμπιας. 

Η προσέλευση των θεατών 

υποφερτή δεδομένου ότι ακρι-

βώς εκείνη την ώρα ήταν το με-

γάλο ντέρμπι μεταξύ 

Λίβερπουλ και Τσιέλσι, έτσι για 

να δικαιολογήσουμε την απου-

σία πολλών θεατών, έμειναν 

στο σπίτι τους για να δουν το 

παιχνίδι. 

Όπως και να έχουν τα πρά-

γματα, το παιχνίδι διεξήχθηκε 

στα πιο αθλητοπρεπή πλαίσια 

που μπορούσε να γίνει. 

Το σκορ άνοιξε νωρίς η 

Τουρκοκυπριακή ομάδα στο 7’ 

με τον Aaron, μετά από από-

κρουση του Akpinar η μπάλα 

πήγε στο κεφάλι του και την 

έστειλε στα δίκτυα κάτω από τις 

επευφημίες των οπαδών της 

ομάδας του, κυρίως νεαρών 

κοριτσιών. Στο 18’ η Ολύμπια 

που είχε στις τάξεις της τον κα-

λύτερο παίκτη του αγώνα, τον 

Alfie Bertram έκανε το 1-1. 

O Alfie ήταν ο καλύτερος 

γιατί αναστάτωνε την άμυνα 

της Dumlupinar  σε κάθε του 

ενέργεια. Κρίμα που αναγκά-

στηκε μετά το 55’ με την απο-

βολή τους Furlouge να παίζει 

σαν αμυντικός. 

Το κακό για την Ολύμπια 

ήρθε 2 λεπτά πριν την ανά-

παυλα όταν έγινε το 2-1 με τον 

Albert. 

H Τουρκοκυπριακή ομάδα 

πήγε στα αποδυτήρια με άλλη 

ψυχολογία από την Ολύμπια. 

Ο «στρατηγός» Σινόττι στα 

αποδυτήρια έτριξε τα δόντια 

τόσο σε αμυντικούς όσο σε επι-

θετικούς, αλλά φαίνεται πως ο 

Anthony Furlonge είχε κλειστά 

τα αυτιά του. Στο 55’ σε ένα 

άσχημo μαρκάρισμα πάνω 

στον Albert δέχθηκε την κόκ-

κινη κάρτα (σωστή η υπόδειξη 

του άγγλου διαιτητή Tommy 

Bean, ο οποίος τα πήγε αρκετά 

καλά με τους βοηθούς του). 

Όμως στη φάση του 75’ σε 

ανατροπή του Rifat στη μεγάλη 

περιοχή έκλεισε τα μάτια του, 

ήταν φανερό πέναλτι αλλά το 

αγνόησε. 

Το τελικό 3-1 που σημείωσε 

ο Albert χάρισε τη νίκη στην 

Dumlupinar που σήκωσε το βα-

ρύτιμο Κύπελλο στη London 

FA Sunday Challenge Cup 

2019. 

Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο 

του Haringey Borough FC ένα 

στολίδι που ανήκει στη δική 

μας ομάδα, Haringey Borough, 

ο αγώνας καλύφθηκε ζωντανά 

τηλεοπτικά από το Hellenic TV 

με χορηγούς τους C.M.I Plumb-

ing Services MC Ioannou 

Builders και Saslvino Products. 

Έχασε στις λεπτομέρειες η Ολύμπια

Η Ακανθού ήταν καλύτερη 

από την Παντέλ και πήρε τη 

νίκη και πρόκριση για το Κύ-

πελλο 2 Divisional Cup. 

Σύμφωνα με τον συνάδελφο 

Πέτρο Μιχαήλ του Football 

Magazine, που παρακολού-

θησε τον αγώνα, το  παιχνίδι 

παίχτηκε στα ίσια και κρίθηκε σε 

δυο τέρματα που πέτυχε η 

Ακανθού στα τελευταία λεπτά. 

Ο Andre ήταν αυτός που 

άνοιξε το σκορ για την Παντέλ 

στο 10ο λεπτό, στο 20 η Ακαν-

θού κέρδισε πέναλτι και ο Theo 

το μετέτρεψε σε τέρμα και οι 

δυο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες 

τους για τέρμα αλλά αυτή που 

εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες 

ήταν η Ακανθού στο 83-90 για 

να πάρει το ροζ φύλλο του 

αγώνα. 

Στον επόμενο γύρο η Ακανθού
Τι ωραίο παιχνίδι παίχτηκε 

στο Enfield Playing Fields. 

Παιχνίδι για γερά νεύρα αφού 

το τελικό 3-2 δείχνει με πόσο 

πείσμα και μαχητικότητα έπαι-

ξαν οι δυο ομάδες. 

Οι Αρμένιανς άρχισαν ωραία 

τον αγώνα και προηγήθηκαν με 

1-0 στο πρώτο 40λεπτο με τον 

Garo Heath. 

Στο β μέρος ανασυντάχθηκε 

η Cinar και ισοφάρισε με τον 

Zaine Martin. 

Οι Αρμένιοι ξαναβγήκαν 

μπροστά επιδεικνύοντας το 

τέρμα και το πέτυχαν κάνοντας 

το 2-1 ξανά με τον Garo Heath. 

 Ο Cullen French έφερε ξανά 

τον αγώνα στα ίσια με ένα κε-

ραυνό από 20 μέτρα. 

Το 3-2 για τη Cinar ήρθε στα 

τελευταία λεπτά. Παίκτης του 

αγώνα ο Garo Heath.

Δύσκολα η Cinar

George MIchaelides
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Ο «Στρατηγός» Σινόττι 

με άγρυπνο μάτι  

παρακολουθά  

τον αγώνα  

δίπλα του ο Rifat

Ο Άκης Αχιλλέως Chairman 

του Haringey Borough  

με οπαδούς της Ολύμπια

O Αlfie Bertram ήταν 

ο καλύτερος του αγώνα

Πανηγυρισμοί από τους Κυπελλούχους της Dumlupinar Αγωνίστηκε με πάθος η Ολύμπια αν και βρέθηκε με 10 παίκτες από το 55’

την Αρμένιανς



George MIchaelides
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Αποτελέσματα 

Κρίσταλ Π.-Μάν. Σίτι  . . 1-3 

Λίβερπουλ-Τσιέλσι  . . . . 2-0 

Τότενχαμ-Χάτεσφιλτ . . . 4-0 

Μπράιτον-Μπόρμουθ  . 0-5 

Μπέρλεϋ-Κάρτιφ  . . . . . 2-0 

Φούλαμ-Έβερτον  . . . . . 2-0 

Σαουθάμπτον-Γουλφς  . 3-1 

Μαν. Γιουν.-Γουέστ Χαμ 2-1 

Γώτφορτ-Άρσεναλ  . . . . . . . 

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . .85 

 2 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 83 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 67 

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 66 

 5  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 66 

 6 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .64  

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 47 

 8 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 47 

 9 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 46 

10 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 46 

11 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . .42 

12 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 39 

13 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 39 

14 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 38 

15 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 38 

16 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 36 

17 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 33 

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

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . 20 

20 Χάτεσφιλ  . . . . . . . . . . 14

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Λάρισα-ΠΑΟΚ . . . . . . . . . 1-1 

Λειβαδιακός-Πανιώνιος  .1-2 

Απόλλων-Παναιτολικός  .0-1 

Άρης-Ατρόμητος  . . . . . . .0-2 

Λαμία-ΑΕΚ . . . . . . . . . . . .2-2 

Ολυμπιακός-Ξάνθη  . . . . 4-0 

Γιάννινα-Αστέρας . . . . . . 0-0 

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ . . . . 1-3 

Βαθμολογία 

 1 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 74 

 2 Ολυμπιακός . . . . . . . . 66 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 54 

 4 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 49 

 5 Άρης . . . . . . . . . . . . . . 43 

 6 Παναθηναϊκός  . . . . . . 38 

 7 Παναιτολικός . . . . . . . 36 

 8 Πανιώνιος  . . . . . . . . . 35 

 9 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . 34 

10 Λάρισα . . . . . . . . . . . . 31 

11 Ξάνθη . . . . . . . . . . . . . 29 

12 Αστέρας . . . . . . . . . . . 29 

13 ΟΦΗ . . . . . . . . . . . . . . 28 

14 Γιάννινα . . . . . . . . . . . 27 

15 Λειβαδιακός . . . . . . . . 21 

16 Απόλλων . . . . . . . . . . 10

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 

1st League Championship 

Αποέλ-Σαλαμίνα . . . . . . 4-0 

ΑΕΛ-ΑΕΚ . . . . . . . . . . . . 2-3 

Ομόνοια-Απόλλων  . . . .0-2 

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

1st League Relegation 

Δόξα-Ένωση  . . . . . . . . .2-2 

Αλκή-Πάφος . . . . . . . . . .2-3 

Ανόρθωση-Ερμής  . . . . .3-2 

Βαθμολογία 

Championship 

1 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . .61 

2 Aπόλλων . . . . . . . . . . . 57 

3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 52 

4 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . 48 

5 Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 37 

6 Ομόνοια . . . . . . . . . . . . 36 

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

Βαθμολογία 

Relagation Cup 

1 Ανόρθωση . . . . . . . . . . 39 

2 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 31 

3 Δόξα . . . . . . . . . . . . . . . 27 

4 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . 26 

5 Ένωση . . . . . . . . . . . . . 24 

6 Ερμής  . . . . . . . . . . . . . 13

Είχε κέφια ο Λούκας

Οικογενειακή υπόθεση: Χρόνια τώρα πιστοί οπαδοί της Spurs τα αδέλφια Grimsdell με τα 

παιδία τους ακολουθούν την ομάδα τους σε όλα τα παιχνίδια, στη φωτογραφία από  

αριστερά : Aaron, Henry, Ray and Dany Grimsdell.

Πού να χάσει παιχνίδι ο πολύ γνωστός μας Andy Christou, 

όπου έχει ποδόσφαιρο είναι πρώτος, δίπλα του ο Turgay 

Huseyin ακόμη ένας φανατικός με τους πετεινούς

Ε
ύκολο μεσημέρι κόντρα 

στην Χάντερσφιλντ είχε η 

Τότεναμ, που βρήκε λύ-

σεις κόντρα στην τελευταία της 

βαθμολογίας και επικράτησε με 

σκορ 4-0 για να περάσει στην 

τρίτη θέση. Χατ-τρικ για τον 

Λούκας Μόουρα σε ένα καλό ζέ-

σταμα για την ρεβάνς με την 

Μάντσεστερ Σίτι για το Cham-

pions League την ερχόμενη 

εβδομάδα.  

Δεν επεφύλασσε εκπλήξεις το 

πρώτο ματς της 34ης αγωνιστι-

κής για το Σάββατο, με το σύ-

νολο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο 

να κάνει τι παιχνίδι του και να 

ικανοποιεί τον κόσμο του ου γέ-

μισε τις εξέδρες του νέου γηπέ-

δου. Για την ιστορία, θα 

έχουμε... ντράβαλα με το «στο-

λίδι» των Spurs, με τον κόσμο 

πότε να κάθεται και πότε να ση-

κώνεται προκαλώντας τις αντι-

δράσεις των υπεύθυνων 

ασφαλείας.  

Στο αγωνιστικό, υπήρχε μόνο 

μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, 

με την Τότεναμ να πετάει στα 

σχοινιά την Χάντερσφιλντ, που 

έτσι κι αλλιώς δεν πήγε στο 

Λονδίνο για να παίξει επιθετικό 

ποδόσφαιρο. Λύθηκαν οι γηπε-

δούχοι από ένα σημείο και μετά, 

με την υπεροχή τους να επιβε-

βαιώνεται στο 24ο και 27ο 

λεπτό, όταν οι Βίκτορ Γουα-

νιάμα και Λούκας Μόουρα βρή-

καν δίχτυα με αυτήν την σειρά 

για να κάνουν το 2-0 στο ημί-

χρονο. 

Δεν υπήρχε λόγος να πατήσει 

τέρμα το γκάζι η λονδρέζικη 

ομάδα, που σιγά-σιγά άρχισε να 

παίρνει ανάσες επιτρέποντας 

στους φιλοξενούμενους να κερ-

δίσουν μέτρα στο χορτάρι και να 

φτιάξουν τις πρώτες τους ευκαι-

ρίες. Διαδοχικά δοκάρια, ένα για 

τους «terriers» ένα για τους 

Spurs, με την είσοδο του Σον 

Χέουνγκ-Μιν να αλλάζει τις 

ισορροπίες στα τελευταία 

λεπτά, μιας και ο Νοτιοκορεάτης 

τράβηξε πάνω του όλη την προ-

σοχή και έκανε χώρο στον Μό-

ουρα να πετύχει ακόμα δύο 

τέρματα, δημιουργώντας μάλι-

στα το τελευταίο. Το άλλο προ-

ήλθε από εξαιρετική ασίστ του 

Κρίστιαν Έρικσεν, που ήταν και 

αυτός που έτρεξε περισσότερο 

στον αγώνα. 

Οι συνθέσεις: 

Τότεναμ: Γιορίς, Φόιθ, Σά-

ντσες, Βερτόνχεν (84' Ρόουζ), 

Γουόκερ-Πίτερς, Σισοκό (74' 

Σκιπ), Γουανιάμα, Ντέιβις, 

Γιορέντε (87' Σον), Μόουρα 

Χάντερσφιλντ: Χάμερ, Χα-

ντέρζοναϊ, Σίντλερ, Κονγκολό, 

Ντερμ (69' Μουνιέ), Κατσούν-

γκα, Μπακούνα (90' Γουί-

λιαμς), Στάνκοβιτς (82' Μόι), 

Χογκ, Λόουι, Αχέρν-Γκραντ. 

Ποτσετίνο:  

«Επαγγελματική νίκη» 

Χαρούμενος με τη νίκη της 

Τότεναμ επί της Χάντερσφιλντ 

ήταν ο προπονητής της, Μαου-

ρίσιο Ποτσετίνο, που χαρακτή-

ρισε επαγγελματική την εμφά - 

νιση των ποδοσφαιριστών του.  

«Το ποδόσφαιρο προχωράει 

γρήγορα. Νομίζω ότι ο Γιορέντε 

ήταν πολύ καλός σήμερα και 

πως ο Μόουρα είχε ένα απί-

στευτο μεσημέρι. Όταν έχεις 24-

25 παίκτες πρέπει να παίζουν 

όλοι. Κάναμε μια πολύ επαγγελ-

ματική εμφάνιση. Το χατ-τρικ θα 

βοηθήσει στην ψυχολογία του 

Λούκας», σχολίασε αρχικά, ενώ 

όσον αφορά τους Χάρι Γουίνκς 

και Ντέλε Άλι ανέφερε:  

«Θα δούμε για τον Ντέλε. 

Έκανε κάποιες προπονήσεις με 

την ομάδα αλλά πρέπει να αρ-

χίσει να αισθάνεται άνετα με το 

χέρι του. Εξαρτάται από τον 

χρόνο. Για τον Γουίνκς το πρό-

βλημα είναι ίδιο με αυτό στο πα-

ρελθόν. Έκανε προπόνηση 

χθες και άρχισε να νιώθει ενο-

χλήσεις. Είναι παρόμοια κατά-

σταση, αλλά είμαστε αισιό  - 

δοξοι». 

Πήρε πολύτιμο 

τρίποντο η Άρσεναλ  

Όσο αμφίρροπο μπορεί να 

δείχνει το τελικό 1-0 ήταν το παι-

χνίδι της Άρσεναλ με τη Γουότ-

φορντ στο Vicarage Road, με 

τους «κανονιέρηδες» να κάνουν 

πραγματική... απόδραση με το 

γκολ του Ομπαμεγιάνγκ. Με 

δέκα παίκτες από το 11ο λεπτό 

η ομάδα του Γκράθια λόγω αυ-

στηρότατης αποβολής του Ντί-

νεϊ, όμως πάλεψε σαν θηρίο! 

Βασικός για πρώτη φορά φέτος 

ο Μαυροπάνος, αντικαταστά-

θηκε στο 59'...   

Άπιαστη η Λίβερπουλ   

Με σκορ 2-0 επικράτησε η Λί-

βερπουλ της Τσέλσι στο «Άν-

φιλντ» για την 34η αγωνιστική 

της Πρέμιερ Λιγκ. Το σκορ 

άνοιξε ο Σαντιό Μανέ στο 51ο 

λεπτό, πριν ο Μοχάμεντ Σαλάχ 

προκαλέσει «έκρηξη» με ασύλ-

ληπτο σουτ δύο λεπτά αργό-

τερα (53’)... 

Μια μέρα πριν συμπληρω-

θούν 30 χρόνια από την τραγω-

δία του Χίλσμπορο, η 

Λίβερπουλ συνεχίζει να διεκδι-

κεί το πρώτο της πρωτάθλημα 

μετά το 1990, παραμένοντας 

αήττητη στο «Άνφιλντ» για 38η 

διαδοχική αναμέτρηση του αγ-

γλικού πρωταθλήματος! 

Ο Γκίβεν δεν σταματούσε να 

τρώει τη μπριζόλα του στο γκολ 

του Σαλάχ! (vid) 

Οι «κόκκινοι» δεν είχαν να 

επιδείξουν πάντως τόσο ευ-

νοϊκή εντός έδρας παράδοση 

απέναντι στον σημερινό τους 

αντίπαλο, αφού επικρατούν των 

«μπλε» στο γήπεδό τους για 

πρώτη φορά μετά από σχεδόν 

επτά χρόνια ! 

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 

επιστρέφει λοιπόν στην κορυφή 

του βαθμολογικού πίνακα στο 

200ο του παιχνίδι του Γερμανού 

κόουτς στον πάγκο του συλλό-

γου! Η συγκομιδή των νικητών 

ανήλθε πλέον στους 85 βαθ-

μούς με ένα ματς περισσότερο 

από τη συνδιεκδικήτρια Μά-

ντσεστερ Σίτι, η οποία επέχει τη 

δεύτερη θέση με δυο βαθμούς 

λιγότερους (83), 

Το «Άνφιλντ» 
τίμησε τα θύματα του 

Χίλσμπορο    

Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά ποτέ 

του 96 φιλάθλους που έχασαν 

τη ζωή τους στην τραγωδία του 

Χίλσμπορο και οι φίλοι της ετοί-

μασαν ένα εντυπωσιακό κορεό 

πριν από την έναρξη της αναμέ-

τρησης με την Τσέλσι.

Το «Άνφιλντ» τίμησε τα θύματα του Χίλσμπορο    

Ενας Αγιαξ από τα παλιά εμ-

φανίστηκε χθες στο Τορίνο, 

παίρνοντας μια πανάξια πρό-

κριση η οποία προήλθε μέσα 

από σπουδαίο ποδόσφαιρο. Τι 

κι αν έχασε μόλις στο 11΄ τον 

Μαζράουι από τραυματισμό, τι 

κι αν ο Ρονάλντο σκόραρε με 

κεφαλιά για το 1-0 στο 28΄, ο νε-

ανικός «Αίαντας» ισοφάρισε έξι 

λεπτά μετά με τον Φαν Ντε 

Μπέικ (αξίζει να σημειωθεί ότι 

και στα δύο γκολ έγινε χρήση 

του VAR). Μετά την ισοφάριση 

ο Αγιαξ κράτησε με ηρεμία την 

μπάλα και τη «Μεγάλη Κυρία» 

σε... απόσταση ασφαλείας, ενώ 

στο β΄ ημίχρονο, έθεσε τους δι-

κούς του κανόνες στο ματς. 

Παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο 

και θάρρος, στο 52΄ έχασε τετ α 

τετ με τον Σέζνι να σταματά 

εντυπωσιακά τον Ζίγιες. Ο Πο-

λωνός τερματοφύλακας κρά-

τησε όρθια τη Γιουβέντους και 

στο 57΄ όταν εκτινάχθηκε στο 

«Γ» της εστίας του και έδιωξε 

σουτ του Ντε Μπέικ. Η πρωτα-

θλήτρια Ιταλίας ανέβηκε για να 

βρει το γκολ της πρόκρισης, 

όμως ο Αγιαξ βρήκε τους χώ-

ρους του και στο 63΄ ο Πιάνιτς 

ήταν αυτός που έσωσε την 

ομάδα του, προλαβαίνοντας 

τον Ζίγιες πριν σκοράρει. Ο,τι 

δεν κατάφερε μέχρι εκείνο το 

σημείο η ολλανδική ομάδα, το 

πέτυχε στο 67΄ με κεφαλιά του 

Ντε Λιντ για το 1-2, αποδίδο-

ντας πλήρη ποδοσφαιρική δι-

καιοσύνη. Ο Αγιαξ έκανε πάρτι 

στο γήπεδο και χωρίς υπερ-

βολή την ιταλική ομάδα να μοι-

άζει με μικρή. Στο 74΄ ο Νέδες 

έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, η 

Γιουβέντους έμοιαζε σοκαρι-

σμένη (και ήταν) αναζητώντας 

δύο γκολ, αλλά κανένα από 

αυτά δεν ήρθε ποτέ... 

Τέσσερα λεπτά ήταν αρκετά 

για την Μπαρτσελόνα και τον 

Μέσι ώστε να βάλουν πρόωρο 

τέλος στα όποια όνειρα της Γι-

ουνάιτεντ για πρόκριση. Ο Αρ-

γεντινός άσος με ένα πλασέ 

υψηλής τεχνικής άνοιξε το σκορ 

στο 16΄ και στο 20΄ με σουτ από 

το ύψος της μεγάλης περιοχής 

νίκησε ξανά τον Δε Χέα, ο 

οποίος φέρει τεράστια ευθύνη, 

καθώς η μπάλα τού έφυγε κάτω 

από το σώμα. Στις καθυστερή-

σεις του ημιχρόνου όμως 

έσωσε την ομάδα του από βέ-

βαιο γκολ όταν σταμάτησε 

πάνω στη γραμμή πλασέ του 

Ρομπέρτο. Ομως όλα είχαν τε-

λειώσει νωρίς για τη Γιουνάιτεντ 

και το β΄ ημίχρονο κύλησε με τις 

δύο ομάδες να περιμένουν ου-

σιαστικά το τελευταίο σφύριγμα. 

Παρ’ όλα αυτά η Μπαρτσελόνα 

δεν είπε «όχι» σε ακόμη ένα 

γκολ, το οποίο ήρθε με άπιαστο 

σουτ του Κουτίνιο στο 62΄. 

Αγγλικό ντέρμπι είχαμε 

χθες βράδυ (Τετάρτη) μεταξύ 

Μάντσιεστερ Σίτι και Τότε-

ναμ για το δεύτερο γύρο του 

Champion League.  

Επίσης την ίδια ώρα διε-

ξαγόνταν ο αγώνας μεταξύ 

Λίβερπουλ και Πόρτο στην 

Πορτογαλία.

Επική πρόκριση Αγιαξ 

Εύκολα η Μπαρτσελόνα



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 “Cypriots Elders of Enfield”, μεταφέρει το Club του 
της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 
N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 020 8443 1843 / 
020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (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 “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-
ντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-
munity 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 “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 
των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 
Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 
020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-
γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε Παρασκευή 
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 
συναντήσεις με τους πολίτες του Enfield, κάθε Παρασκευή, από τις 
11.30πμ μέχρι τις 1.00μμ, στο Δημαρχείο του Enfield (Silver Street 
EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-
στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 
1872. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
6-18 Απριλίου (Σάββατο-Πέμπτη) 
• Το ιστορικό πορτρέτο της Βασίλισσας Αικατερίνης Κορνάρο εκτί-
θεται σε έκθεση στο Ελληνικό Κέντρο, 16-18 Paddington Street, 
London W1U 5AS. Οργανώνεται υπό την αιγίδα του Κύπριου Ύπα-
του Αρμοστή και της στήριξης του Οίκου A. G. Leventis. 
18 Απριλίου (Πέμπτη) 
• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Η.Β με θέμα: «Επιτυχημένοι 
Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς στην Αμερική». Εισηγήτρια η 
καθηγήτρια Μαρία Γεωργιάδου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Bri-
tannia Road, London N12 9RU στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070. 
• Τα Κλαπς του Κυπριακού Συνδέσμου «Cypriot Elders of Enfield» 
κλείουν στις 22.04.19 και ανοίγουν στις 07.05.19. Το Δ.Σ. του Συν-
δέσμου εύχεται στα μέλη και σ’ ολόκληρη την Ομογένεια «Καλήν 
Λαμπράν». 

ΜΑΪΟΣ 
5 Μαΐου (Κυριακή) 
• Χοροεσπερίδα ποδοσφαιρικής ομάδας Αγίου Παντελεήμονα Χάρ-
ροου,  25-29 Church Road, Stanmos Middx HA7 4AR, στις 7.00μμ. 
Είσοδος £50.  Για πληροφορίες τηλ. 020 8732 2833 και Δημοπρα-
σία κοσμικών στολιδιών. 
• Η Μουσική Παράσταση «Πάσχα της Ρωμηοσύνης» από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο «Ρωμηοσύνη της Κύπρου» στο «Gracepoint 
Theatre», 161-169 Essex Road, Islington N1 2SN. Εισιτήριο £15. 
Για κρατήσεις και πληροφορίες τηλ. 020 7700 0021. 
9 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Εκλογική Γενική Συνέλευση Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 
9RU, στις 7.30μμ. Καλούνται να παραστούν όλα τα μέλη της Ορ-
γάνωσης. 
9-18 Μαΐου (Πέμπτη-Σάββατο) 
Η Anna Connoly οργανώνει εκδρομή στις: Βιέννη, Βουδαπέστη, 
Πράγα, Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχία. Αναχώρηση από Hethrow, 
συνοδός και ξεναγός Έλληνας και με τη φροντίδα της Άννας 
Connoly. Τηλ. 0207231 2691, 07969 656 689. 
10 Μαΐου (Παρασκευή) 
• Μουσική εκδήλωση με παρουσίαση του μουσικού έργου το «Χαμό-
γελο της Τζοκόντας» του Μάνου Χατζηδάκη, στο χωλ της Εκκλησίας 
του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, 
London NW11 8HL στις 7.30μμ. Τιμή £10. Τηλ. 020 8455 7510. 
12 Μαΐου (Κυριακή) 
• Η ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών στην Κυ-
πριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, στις 3 μμ. 
Θα συζητηθούν πολλά θέματα που καθιστούν την παρουσία όλων 
των μελών απαραίτητη. Θα ακολουθήσει δεξίωση - σουβλάκια. 
16 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β, με θέμα «Κυ-
πριακό Δίκαιο και Πρέξιτ». Εισηγητής ο αναπληρωτής καθηγητής Νι-
κήτας Χατζη Μιχαήλ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, 
London N12 9RU, στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070 / 07956 849 094. 
26 Μαΐου (Κυριακή) 
• Λαμβάνουν χώρα οι Ευρωεκλογές 2019. Θα υπάρχουν εκλογικά 
κέντρα στο εξωτερικό. Εγγραφείτε στα εκλογικά κέντρα. Τελευταία 
μέρα υποβολής αιτήσεων 2 Απριλίου. Έχεις λόγο χρησιμοποίατον. 
Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07387 265 018 / 020 7124 4038. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
5 Ιουνίου (Τετάρτη) 
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρ-
τυρα της ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 
Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. Συγγραφείς είναι ένας 
αριθμός ατόμων. Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση. 

Στους Χρόνους 2005, 2011, 2019 
• Σ’ αυτούς τους χρόνους νικήτριες στους Παμβρετανικούς Διαγω-
νισμούς του BBC ONE για «Master Chef» ήσαν δυο Βρετανίδες 
και η Ειρήνη η Κρητικιά. Οι δυο Βρετανίδες τώρα έχουν το εστια-
τόριο τους και η Ειρήνη σκέφτεται να κάμει το ίδιο.

Antonis Antoniades
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• Α carpenter is known by his chips! 
• Ο πελεκάνος-μαραγκός, είναι γνώριμος από 

τα πορικανίδια του! 
Ερμηνεία: 

Όλοι μας θα κριθούμε από τα έργα που θα αφή-

σουμε πίσω μας, παρόντος και μέλλοντος!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Δεν θα υπάρξει άνθρωπος, σε τούτον τον πλανήτη, 

νά’χει ζωή ειρηνική, χαρούμενη κι αρμονική, 

γαλήνη εις το σπίτι! 

Έτσι ’ν ο κόσμος δυστυχώς, ανεβαίνεις-κατεβαίνεις, 

όμως με πίστη στον Θεό, και με σωστό σχηματισμό, 

τα βήματα μαθαίνεις! 

Που οδηγούν στον λυτρωμό, τη σκάλα σωτηρίας, 

πολυπόθητα λιμάνια, όπου αράζουν τα καράβια, 

χαράς και ευτυχίας! 

Κοίταξε πίσω τη ζωή, του Ηρακλή από παιδί, 

ήταν δοκιμασμένη, 

Απ’ την κακία κι αρετή, γεμάτη άθλους και πυγμή, 

στο τέλος κερδισμένη! 

Ο Φιλοποίμην Στρατηγός, από την Αρκαδία, 

εζήτησε ένα χρησμόν, απ’ το Μαντείο των Δελφών, 

την Ιέρεια Πυθία! 

Το Μέλλον να διαβάσουνε, ο Ελληνισμός που θα’χει, 

διακόσια χρόνια προ Χριστού, όταν Ρωμαίοι καραδοκούν, 

για εισβολή και μάχη! 

«Ασκός κλυδωνιζόμενος, Μηδέποτε βυθιζόμενος» 

απάντηση που πήρε, 

διάβασε και μελέτησε, προσεχτικά ερεύνησε, 

και το μυαλό σου δείρε! 

Θησαυρό αμύθητο θα βρείς, μόνο εις την Ελλάδα, 

εκεί που ζούσε ο Περικλής, Σωκράτης, Πλάτων, ο Θαλής, 

και τόσοι άλλοι μας Σοφοί, αυτοί π’ αφήσαν εποχή, 

οι του φωτός λαμπάδα! 

Εκεί που εγεννήθηκαν, τα γράμματα, οι γνώσεις, 

φιλόσοφοι και Ιατροί, Σάτιροι, Νόμοι, Τραγωδοί 

και Μαθηματικοί, 

Αστρολόγοι, Στρατηγοί, ζωή σου να μορφώσεις! 

Μέσα απ΄τους προγόνους μας, θα βρούμε απαντήσεις 

στα τόσα μας προβλήματα, καλά-κακά, μαθήματα, 

εις τη ζωή μας λύσεις!!! 

Λαοί που τους μελέτησαν, έχουνε θριαμβεύσει, 

έγιναν Έθνη Ισχυρά, με τέχνες και πνευματικά, 

μας έχουν κυριεύσει!!!!! 

– Ασκός –

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Aσκός κλυδωνιζόμενος, μηδέποτε βυθιζόμενος
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Δημόσιος Κίνδυνος (1999)  

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με τους 

Γ. Γκιωνάκη, Έ. Θεοχάρη κ.ά. Ένας επαρχιώτης 

κερδίζει κάποιο διαγωνισμό της ΕΡΤ και κατεβαίνει 

στην Αθήνα αλλά εκεί δύο σπείρες αρχαιοκάπηλων 

τον συγχύζουν με τον αγοραστή που περιμένουν  

Φύλακας Άγγελος (1984)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:00 Κωμωδία με 

τους Μ. Μανιάτη, Α. Τζανετάτο κ.ά. Οι πλούσιοι σύ-

ζυγοι της ταινίας, αποφασίζουν να προσλάβουν 

σωματοφύλακες για να παρακολουθούν τις γυναίκες 

τους, για να προστατέψουν την τιμή τους και το 

όνομα της οικογενείας.   
Ο Θειος μου ο Ιπποκράτης (1972)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  23:10 Κωμωδία με 

τους Ν. Σταυρίδη, Α. Παπαδόπουλο κ.ά. Ο Ιππο-

κράτης είναι ανοιχτό-

καρδος και ένας προ-

οδευτικών αντιλήψεων 

θείος, που βοηθά την 

ανηψιά του να αγνοή-

σει τις αντιδράσεις του συντηρητικού πατέρα της 

και να παντρευτεί το νεαρό που αγαπά. Ο παρω-

χημένων αρχών πατέρας της δεν ενέκρινε ούτε το 

γάμο του γιου του με μια δακτυλογράφο.  

Peppermint (1999)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:20 Μελόδραμα με 

τους Ζ. Βουδούρη, Τ. Παλαντζίδη, Γ. Χωραφά κ.ά. 

Ένας μηχανικός αεροσκαφών θυμάται την παιδική 

του ηλικία όταν μετά από χρόνια πάει στη γιορτή 

ενός παλιού του συμμαθητή. Θυμάται πως αγάπησε 

τα αεροπλάνα και την πρώτη του αγάπη με την 

οποία χάθηκε λίγο μετά την είσοδό του στην εφη-

βεία. Η γιορτή αυτή και οι αναμνήσεις που ζωντά-

νεψαν μέσα του ξανά θα τον οδηγήσουν στην ανα-

ζήτηση της αγαπημένης του 30 χρόνια μετά...  

Άννα Ροδίτη (1948)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:00 Περιπέτεια με τους 

Λ. Κωνσταντάρα, Γ. Πρινέα κ.ά. Το 1943, στην Ιτα-

λοκρατούμενη Ρόδο, μια κοπέλα είναι οργανωμένη 

στην Αντίσταση, εν αγνοία του 

πατριώτη πατέρα της, και του 

αποκρύπτει το γεγονός ότι αυ-

τός που έχει πάρει τη θέση του 

Ιταλού αξιωματικού, που πρό-

κειται να φιλοξενήσει ως γιο 

εμπορικού συνεργάτη του, είναι 

στην πραγματικότητα Έλληνας 

αξιωματικός που συγκεντρώνει 

πληροφορίες για την αμυντική ικανότητα της πε-

ριοχής. 

Ο Κάου Μπόι του Μεταξουργείου (1971)  

KYΡIAKH 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους  

Ν. Σταυρίδη, Τ. Γιαννόπουλο κ.ά. Ο Χαράλαμπος 

έχει δύο ανηψιούς, τον Κίτσο και τον Κιτς από την 

Αμερική τον οποίο και περιμένει να έρθει στην 

Αθήνα. Πριν τον Κιτς όμως, καταφθάνει ο Κίτσος 

για να ζητήσει από τον θείο του να του δώσει χρή-

ματα για την προίκα της αδερφής του. Ο Χαράλα-

μπος νομίζει ότι πρόκειται για τον ανηψιό από την 

Αμερική και τον υποδέχεται με μεγάλη χαρά...  
Όταν Ξυπνά το Παρελθόν (1962)  

KYΡIAKH 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:20 Κοινωνικό μελό 

με τους Α. Βαλάκου, Α. Μπάρκουλη, Κ. Πάνου κ.ά. 

Μια νεαρή δασκάλα είναι ερωτευμένη με ένα φέ-

ρελπι διπλωμάτη. Όμως ο έρωτάς του κοντεύει να 

ναυαγήσει διότι η μητέρα του θέλει να τον στείλει 

στο Λονδίνο για σπουδές.  

Κορόιδο Ρωμιέ (1981)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 Κωμωδία με τους 

Γ. Γκιωνάκη, Δ. Παπαγιαννόπουλο κ.ά. Ο Πότης 

και ο Φώτης έχουν συνεταιρικά το σούπερ μάρκετ 

Πι και Φι, αλλά οι δουλειές 

τους δεν πάνε καλά. Ο Πό-

της, ως μεγαλομανής που εί-

ναι, παροτρύνει μια δήθεν 

αριστοκράτισσα, την Τζένη, 

να πείσει το Φώτη να αγορά-

σουν πλοίο και να γίνουν 

εφοπλιστές. Αλλά κι ο συνε-

τός Φώτης προσλαμβάνει μια 

τσαχπίνα, τη Ρόζα, και με τη 

βοήθειά της προσπαθεί να συνεφέρει τον σπάταλο 

κι ονειροπόλο συνεταίρο του...   

Ο Γάμος της Αφροδίτης (2015)  

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:50 Ρομαντική Κωμωδία 

με τους Π. Σαββίδη, Τ. Ευρί κ.ά. Η ιστορία αρχίζει 

με το όνειρο του νεαρού Ανδρέα ο οποίος ονειρεύε-

ται την Αφροδίτη να αναδύεται από την Θάλασσα 

και η ομορφιά της τον ζαλίζει. Ξυπνά απότομα για 

να ανακαλύψει ότι η Αφροδίτη δεν είναι εκεί. Αρχίζει 

λοιπόν η αναζήτηση της Αφροδίτης...  

Ο Καμαριέρης της Μπουζουξούς (1971)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:35 Κωμωδία με τους 

Τ. Γιαννόπουλο, Ζ. Σαμπουντζάκη κ.ά. Ο Λιάκος εί-

ναι ένας επαρχιώτης που δουλεύει σε συνεργείο 

αυτοκινήτων. Η αφέλεια και η αδεξιότητά του γίνο-

νται η αιτία να χαλάσει το γύρισμα των σκηνών της 

ταινίας, της γνωστής πρωταγωνίστριας του κινη-

ματογράφου, Τζούλιας.
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Νόησις 

Θεσσαλονίκης  - Περιοδική 
Έκθεση Leonardo Da Vinci 

22:30 Ελληνική Ταινία: Δημόσιος 
Κίνδυνος  

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

την Δήμητρα Νικητάκη. 
22:00 Ελληνική Ταινία: Φύλακας 

Άγγελος 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ο Θείος μου 

ο Ιπποκράτης   
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Αύριο είναι Κυριακή 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Autumn Gardens –  Χορευτικός 
Σύλλογος LYRA  

20:20 Ελληνική Ταινία: Peppermint 
22:00 Ελληνική Ταινία: Άννα Ροδίτη  
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
11:00 LIVE COMMUNITY FOOTBALL: 

Ποδοσφαιρικός αγώνας από το 
Παροικιακό Πρωτάθλημα σε 
ζωντανή μετάδοση. 

18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Κάου-Μπόυ 

του Μεταξουργείου 
22:30 Ελληνική Ταινία: Όταν Ξυπνά 

το Παρελθόν  

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
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 με τον Dimitris 
Mantoulidis (EduTailors) 

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

21:30 Ελληνική Ταινία: Κορόιδο Ρωμιέ 
22.45 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-
λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
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 Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:45 Με τον Φακό του Hellenic TV:   
Εορτασμός Επετείου 25ης 
Μαρτίου 1821 & 1ης Απριλίου 
1955-59 στο Ελληνικό Σχολείο 
Αγ. Ιωάννου 

21:50 Ελληνική Ταινία: Ο Γάμος 
της Αφροδίτης   

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Yiagia Show me how to Cook: 

Galaktoboureko 
20:35 Ελληνική Ταινία: Ο Καμαριέρης 

της Μπουζουξούς 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Παμπαροικιακός Εορτασμός 
25ης Μαρτίου & 1ης Απριλίου 

ΠΕΜΠΤΗ 18/4 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4 
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 20/4 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Σκετς «Ο Φευκός» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 

12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Σκετς «Ο Φευκός» 
17.00 Ακολουθία του Νυμφίου 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4 
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) 
17.00 Ακολουθία του Νυμφίου 
18.30 Ειδήσεις 
19.30 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 23/4 
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) 
17.00 Ακολουθία του Νυμφίου 
18.30 Ειδήσεις 
19.30 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
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 
17.00 Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος 
18.30 Ειδήσεις 
19.30 Χάλκινα Χρόνια

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 
Θρασυβούλου 22:00 Μουσικές 
Επιλογές 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 με τον 
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο στον LGR με τον 
Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό Από-
γευμα με την Άντρια Γερολέμου 
16:00 Ελληνικές επιτυχίες με 
τον DJ Magis 18:00 Απογευμα-
τινές νότες 19:00 Record Col-
lection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 
LGR Jukebox με τον DJ Valen-
tino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με 
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια 
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απόγευμα της Κυ-
ριακής 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 
την Σοφία Τσουρλάκη  10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
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 την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 
Retro με την Ευφροσύνη Ευθυ-
μίου. 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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The UK Government has set up the ‘Windrush scheme’ to assist 

Commonwealth citizens who have been lawfully resident in the UK 

for a long time but do not have all the documents to demonstrate 

their status. Under the new scheme, you can apply for all the 

necessary documentation and/or British citizenship for free. 

Although many of those affected by the Windrush scandal came 

from the Caribbean Commonwealth, the scheme is open to almost 

everyone originally from a Commonwealth country (including 

Cyprus) who arrived before 1 January 1973. 

Who is eligible? 

•  A Commonwealth citizen who settled in the UK before 

1 January 1973 or has right of abode 

•  A child of a Commonwealth citizen parent who settled before 

1 January 1973, where you were born in the UK or arrived in 

the UK before the age of 18 

•  A person of any nationality who settled in the UK before 

31 December 1988 and is settled in the UK 

Information on how to apply can be found at: https://www.gov.uk/ 

guidance/windrush-scheme 

Windrush taskforce 

The Government has also set up a ‘Windrush taskforce’ to offer 

support and guidance to individuals throughout the process. The 

taskforce can also help vulnerable people or those who need 

additional support. 

Contact the taskforce: 

•  Telephone: 0800 678 1925 (freephone) 

•  Email: commonwealthtaskforce@homeoffice.gov.uk 

Windrush Compensation Scheme 

The Windrush scandal affected Commonwealth citizens in a variety 

of ways and the UK Government have created a compensation 

scheme for those who suffered losses related to employment, fees, 

health, education and impact on normal daily life. The ‘Windrush 

Compensation Scheme’ is now open for claims. 

More detailed information and guidance can be found online using 

the following link: https://www.gov.uk/guidance/windrushcompensa -

tion-scheme 

*There is specific information for those claiming for themselves and 
separate guidance for those claiming on behalf of a close family 
member or someone’s estate. 

Contact the compensation scheme: 

•  Telephone: 0800 678 1925 (freephone) 

•  Email: WindrushCompensationScheme@homeoffice.gov.uk 

If this affects you but would like to speak to someone from the UK 

Cypriot community, please do not hesitate to contact the National 

Federation of Cypriots in the UK before proceeding: 

•  Telephone: 020 8445 9999 

•  Email: enquiries@cypriotfederation.org.uk  

•  Address: 1 Britannia Road, North Finchley, London, N12 9RU
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A. Guterres report 

Low expectations for real progress  Windrush 
scheme & 
compensation

T
here are low expectations for real pro-

gress or agreement on the terms of ref-

erence, the UN Secretary General 

Antonio Guterres said in his report on his good 

officers mission an unofficial copy of which 

was handed over on Tuesday evening to the 

UN Security Council members. 

Guterres, whose special envoy Jane Holl 

Lute is currently engaged in an effort to formu-

late the terms of reference that will lead to the 

resumption of the negotiations on the Cyprus 

problem, noted in his report that he 

will request Lute to continue discus-

sions on his behalf, adding that the 

way ahead must be well prepared, 

with a sense of urgency and focus. 

He expressed hope that the on-

going consultations will lead to a re-

turn to negotiations, "to which I 

could devote the full weight of my 

good offices, with the aim of reach-

ing a lasting resolution of the Cy-

prus issue. In that respect, I call on 

the two leaders, their communities, 

the guarantor powers, and other in-

terested parties to engage in these 

efforts constructively, creatively and 

with the necessary sense of ur-

gency," he stressed. 

The UNSG said that the skepticism on both 

sides regarding the prospects for a resump-

tion of the talks continued to prevail in the af-

termath of the leaders’ meetings of October 

2018 and February 2019, which were con-

ducted in private. "While some progress was 

registered on confidence-building measures, 

there are low expectations for real progress or 

agreement on the terms of reference," he 

noted. 

He noted that "while recent efforts to help 

establish terms of reference have not yet 

borne fruit, I still hold out hope that the parties 

will use this opportunity to overcome the dif-

ferences that persist." 

"We have seen the bright glimmer of hope 

before, including in the Joint Declaration of 

February 11, 2014 and in the parties’ willing-

ness to come to Crans Montana in 2017. 

Equally, however, we have seen our hopes 

dashed. All Cypriots deserve our commitment 

to make every effort to support the parties to 

deliver on the vision of an island united in 

peace and security," he noted.  

Guterres also underscored that the means 

for a durable solution to the Cyprus problem 

remains, foremost, in the parties’ hands. As I 

have noted previously, a settlement will de-

mand that each side accept less than the ful-

lest measure of satisfaction on every issue. I 

also note that a comprehensive settlement will 

open up opportunities for growth, prosperity, 

and confidence otherwise forsaken, he 

added.  

As he noted in his report "during the con-

sultations, all parties reiterated their commit-

ment to finding a way forward. However, while 

the sides have expressed their respective 

commitments to prior convergences and de-

sire to preserve the advances that brought us 

to Crans Montana nearly two years ago, ef-

forts to forge those commitments and desires 

into terms of reference that would serve as a 

basis for resumed conclusive negotiations 

have not yet succeeded. Indeed, recent public 

rhetoric on the island – in tone and substance 

– has emphasized the differences that con-

tinue to divide the communities, rather than 

the common future that can unite them and 

the benefits to be had from a peaceful res-

olution once and for all to the Cyprus prob-

lem." 

Guterres said he was  grateful for the recep-

tivity and forthrightness with which all interloc-

utors have engaged Ms. Lute. "In all of these 

encounters, parties expressed their clear 

agreement that the time of endless negotiation 

is behind us and that the status quo is not sus-

tainable. They also reiterated their commit-

ment to finding a way forward toward a lasting 

solution under the auspices of the United Na-

tions and expressed the view that I continue 

to engage, through Ms. Lute’s efforts, to find 

a way to permit the resumption of negotiations 

that would lead to an agreement within a fore-

seeable horizon," he noted. 

The UNSG went on to say that the Council 

has been consistent over the decades in its 

support for a bi-zonal, bi-communal federation 

that reflects the political equality of the two 

communities on Cyprus. To aid the parties in 

advancing toward this vision, on 30 June 

2017, I offered a framework of six points to 

help clarify the differences on key issues. I 

urge the parties to constructively consider 

these points, he pointed out. 

Guterres noted that he recognizes that 

widespread support for a horizon of endless 

process without result lies behind us, not be-

fore us. "There is consensus that an unchang-

ing status quo — i.e., the lack of a resolution 

to the Cyprus issue — is not sustainable. 

Therefore, I will request Ms. Lute to continue 

discussions on my behalf. The way ahead 

must be well prepared, with a sense of ur-

gency and focus. I urge the leaders and the 

Guarantor Powers to continue their construc-

tive engagement with Ms. Lute and with each 

other, as necessary, to establish the basis for 

negotiations to be resumed. This engagement 

will need to be infused with a sense of purpose 

and determination to reach a successful end 

within a foreseeable horizon," he stressed.  

The UNSG also said that "the 

agreement by Mr. Anastasiades and 

Mr. Akıncı to move forward with a 

number of confidence-building meas-

ures, several of which had been 

agreed at the start of the last round 

of negotiations in May 2015, is a wel-

come development." 

"The almost four-year delay in the 

implementation of their earlier com-

mitment to such measures had been 

a source of friction. These steps 

come at an important moment, as ef-

forts are underway to agree on terms 

of reference, and represent some 

positive  movement in the peace pro-

cess since the closure of the Confer-

ence on Cyprus on 7 July 2017," he noted.  

 Guterres said that "while the agreement 

reached by the leaders on confidence-building 

measures should be commended, it will be 

crucial that both sides continue to seek solu-

tions and creative ways to ensure the imple-

mentation of the measures, particularly the 

interoperability of the mobile phones which is 

long overdue, also in light of the expectations 

that have been raised among the public on 

both sides." 

The UNSG said the he remains convinced 

that for a solution to be sustainable, the two 

communities will have to be well-informed 

about the contours of a settlement as well as 

the consequences of not achieving it. 

"This requires an open and constructive dis-

course that transcends polarizing rhetoric and 

that focuses on the benefits for all Cypriots. 

More efforts in this regard are essential and I 

encourage the sides, in particular the two 

leaders, to consider ways in which positive 

messaging and greater information about the 

process and the overall context can be further 

strengthened. This will also require greater in-

volvement and engagement of civic actors, 

youth, and women to build confidence in the 

steps necessary to agree to and implement a 

settlement agreement," he said.  

Guterres also refers in his report to "the en-

during tensions surrounding hydrocarbons ex-

ploration", reiterating that "the natural 

resources found in and around Cyprus should 

benefit both communities and can constitute a 

strong incentive to find a durable solution to 

the Cyprus problem." 

will be open as usual on Bank Holiday, Monday 

22 April 2019.



On March 8, proceedings 
ended before the Court of 

Last Resort in Brussels whose 
result is of great importance well 
beyond the borders of Belgium, 
particularly with regard to inter-
national law. 

A look back: In 2010, a large 
squad of police was used to 
search legal Kurdish organiza-
tions and production sites of 
Kurdish television in Belgium and 
to arrest several representatives 
of the Kurdish National Congress 
(KNC). The investigations led to 
the levelling of charges by the 
prosecution against some 40 
persons who were accused of 
collecting donations, propa-
ganda, and recruitment for the 
PKK. In a second case, a Syrian 
Kurd was charged with having 
exported communication equip-
ment to Erbil in Northern Iraq, 
equipment that the prosecution 
claimed was transferred further 
to the Kurdish HPG guerrilla. 

After nine years, the Court of 
Last Resort has now found that 
according to Belgian law, the Bel-

gian Anti-Terror Law is not appli-
cable in the proceedings in this 
case. For that reason, the court 
said that there would be no trial 
and that thus all defendants were 
acquitted of all charges. 

Against the fierce opposition 
of the prosecution, the defence 
had, right from the start, centred 
its case around the question 
whether the PKK is a “terrorist” 
organization at all and thus 
whether the Belgian Anti-Terror 
Law is even applicable. This law 
contains the caveat that it is not 
applicable to armed forces par-
ticipating in a conflict according 
to international law. In 2003, this 
regulation was incorporated to 
the letter into Belgian law in the 
context of the European general 
agreement on terrorism and was 
actually supposed to serve as 
the basis of the anti-terror laws 
in most European states. 

In the view of the defence, the 
conflict between the Kurds and 
the Turkish army in Turkey was 
of course no matter of terrorism 
but a civil war between a state 

and a group that has come to re-
gard it as necessary to defend 
itself against discrimination and 
oppression by means of vio-
lence. According to the defence, 
the conflict had reached an in-
tensity sufficient to be regarded 
as a war and not as terrorist ac-
tivity or a collection of armed 
clashes. The Kurdish guerrilla 
HPG, the defence said, was suf-
ficiently organized and structured 
to be regarded as an armed 
force and not just an irregular 
group. This meant that the law 
of war had to be applied, as op-
posed to the anti-terror law, and 
that attacks on military targets 
could not be assessed as crim-
inal acts. 

While the Court of Last Re-sort 
had basically agreed with that 
assessment, the prosecution 
proceeded to appeal to the Bel-
gian Supreme Court. The latter 
then reversed the previous deci-
sion, but not in its central points. 
Therefore, the case had to again 
be litigated before the Court of 
Last Resort in Brussels. 

Today’s decision with its line 

of argumentation as well as the 

finding of the European Court of 

Justice in Luxemburg in No-

vember 2018 that the inclusion 

of the PKK on the EU terror list 

in the years 2014 to 2017 had 

been illegitimate should finally 

lead to a rethinking with regard 

to the Kurdish liberation move-

ment and its political protago-

nists. 

At our October 20, 2018 con-

ference in Berlin on the occasion 

of the 25th anniversary of the 

banning of the PKK in Germany, 

Jan Fermon, one of the defence 

attorneys at the procedure in 

Brussels, said: “The decision by 

Belgian courts, which is in accord 

with international law and reality, 

opens a perspective – and well-

nigh demands – to solve this 

conflict by negotiations and in a 

political fashion instead of fight-

ing the Kurds as terrorists.” 

  

Azadi, press release, 8 March 
2019. Translated from German
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A devastating fire partially 

destroyed the French 

cathedral, Notre-Dame

E
arly Monday evening a 
fire broke out at Norte-
Dame in Paris. Fire-

fighters worked through the 
night and managed to save the 
Paris landmark's main stone 
structure, including its two 
towers. The fire, declared fully 
extinguished some 15 hours 
after it began, ravaged the 850-
year-old building's roof and 
caused its spire to collapse. 

Still is not very clear what 
cause the fire. Paris public pros-
ecutor Rémy Heitz said his of-
fice was "favouring the theory 
of an accident", but he had as-
signed 50 people to work on 
what he believed would be a 
"long" and "complex" investiga-
tion. Other officials have sug-
gested it could be linked to ex-
tensive renovation works taking 
place at the cathedral. 

For centuries the building has 
been considered the heart of 
Catholic life in France, a site of 
pilgrimage for people around 
the world and home to many 
priceless religious relics. 

Meanwhile, thoughts are turn-
ing to how Notre-Dame will be 
rebuilt.  French President Em-
manuel Macron vowed to recon-
struct the historic building even 
as the fire still burned, while two 
French business magnates had 
pledged about €300m ($339m; 

£259m) between. Offers of help 
with the reconstruction have 
also poured in from around the 
globe, with European Council 
President Donald Tusk calling 
on EU member states to rally 
round. 

Mr Heitz told reporters that 
the first alert was sounded just 
after 18:20 local time (16:20 
GMT), but on inspection no fire 
was found. It was only after a 
second alert at 18:43 that the 
blaze was discovered, and fire-
fighters were called. The flames 
quickly reached the roof of the 
cathedral, destroying the 
wooden interior before toppling 
the spire. Fears grew that the 
cathedral's famous towers 
would also be destroyed.  

By the early hours of Tues-
day, the fire was declared under 
control, with the Paris fire serv-
ice saying it was fully extin-
guished by 10:00 local time. 

A firefighter was slightly in-
jured while tackling the blaze, 
Commander Jean-Claude Gal-
let told BFM TV. 
Search teams had already 
begun assessing the extent of 
the damage when dawn broke 
over the French capital. The ca-
thedral's blackened stone and 
charred scaffolding were re-
vealed to onlookers for the first 
time.

Ofsted give Enfield Council’s children’s social care services good rating 
V

ulnerable children are well 
cared for and protected by 
Enfield Council, a glowing 

Ofsted report has revealed.  
It found leaders in Enfield have 

a positive impact on the quality 
of services, that children who 
need help and protection are well 
treated and that children in care 
are well looked after. 

The two week inspection dur-
ing March found that service pro-
vision had been strengthened 
and improved – with cross party 
support – since the last inspec-
tion in 2015. 

Enfield Council’s Cabinet 
Member for Children’s Services, 
Cllr Achilleas Georgiou, said: 
“This report is a testament to the 
hard work and dedication of each 
and every person working with 

and for children in Enfield  
Council. 

“We are determined to give 
every child in our borough the 
opportunity to reach their poten-
tial and I am enormously proud 
that Ofsted have recognised the 
tremendous work staff have been 
doing to ensure we achieve that 
aim.” 

The report says the experi-
ences and progress of children 
who need help and protection is 
good and children and families 
receive a comprehensive range 
of good quality universal and tar-
geted early help services and de-
scribes services to families with 
disabled children as ‘outstand-
ing’. 

Staff work effectively with chil-
dren and families to develop sus-

tainable strategies to improve 
outcomes for them and the vast 
majority of children receive an ef-
fective, timely, multi-agency re-
sponse to their needs. 

The Council has also main-
tained and improved good quality 
services for children in its care 
and benefit from living in a range 
of high quality placements that 
meet their individual needs with 
most children living with matched 
carers who provide a good range 
of activities and opportunities that 
enable them to enjoy life, im-
prove their progress and promote 
a rounded childhood. 

Her Majesty’s Inspector, Tara 
Geere, said: “Senior leaders, 
with strong corporate and cross-
party political support, have 
worked effectively to strengthen 

and improve service provision 

since the recent focused visit in 

September 2018 and the pre-

vious judgement inspection in 

2015. 

“Children in need of help and 

protection, children in care and 

care leavers in Enfield receive 

good services.” 

Earlier this year Enfield Coun-

cil invested an additional £600k 

in its children’s social services 

department to increase the 

number of social workers sup-

porting vulnerable children and 

to improve standards of practice. 

  

For more information contact 

Andrew Golder. 

Tel: 020 8379 5147. Email: 

Andrew.golder@enfield.gov.uk
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Metropolitan Police Service Greek and Cypriot 
Association celebrate 20 years

On Friday 5th April 2018 the 

Metropolitan Police Service 

Greek & Cypriot Association 

(MPS GCA) held their Annual 

General Meeting & celebrated 

their 20th Anniversary at the 

High Commission of the Repub-

lic of Cyprus in London. 

The event was attended by 

the host himself, High Commis-

sioner, Euripides Evriviades; 

Chief of Cyprus Police, Zacha-

rias Chrysostomou; co-founder 

of the association, Peter Sav-

vas; MPS Commander, Mark 

McEwan; along with current & 

former members of the associ-

ation and significant members 

of the community. 

The day included speeches 

from these special guests, a 

look back at the history & 

achievements of the MPS GCA, 

a delivery of what they have 

planned going forwards and 

recognition of the contributions 

from their members & the com-

munity. 

The MPS GCA was formed in 

1999 under the original ‘Greek 

Staff’ Association title in order to 

attract, retain & develop Greeks 

& Cypriots to the police service. 

They changed their name to the 

current form to better reflect 

their representation and their 

objectives, which now focuses 

on the community as well as 

staff. 

Over the years, they have as-

sisted many high profile investi-

gations, including the murder of 

British Army Officer, Stephen 

Saunders, in Greece; the rape 

& murder of Yiannoulla Yianni in 

London and; most recently, the 

terrorist attacks in Westminster. 

They have provided support 

& training to the Hellenic & Cy-

prus Police forces, and assisted 

policing operations of sporting 

events such as the Olympic 

Games in Athens, Euroleague 

basketball ties and UEFA 

Champions League & Europa 

League matches. 

The association has assisted 

with Cypriot Presidential visits to 

the U.K., facilitated the Rally for 

Cyprus through London & sup-

ported a number of Greek Or-

thodox Churches throughout 

Easter services & processions. 

The MPS GCA reach out to 

the community through their 

very own radio program, Police 

Beat, on London Greek Radio 

(LGR) and are present at the 

Cypriot Wine Festival & Busi-

ness Expo year in year out. 

Guests heard the MPS GCAs 

five year plan to increase their 

membership so they can sup-

port the community more. In 

order to do this, they are form-

ing legally binding relationships 

with Greek & Cypriot busi-

nesses who can offer discounts 

to members as an incentive to 

join the association. In turn, the 

MPS GCA promote the sponsor 

through their website, social 

media & other material to raise 

their profile. 

In the near future, the associ-

ation will be implementing their 

Community Engagement Pro-

gram (CEP), which aims to form 

and maintain communication 

channels with significant leads 

of ‘WEBS’ (places of Worship, 

Education, Business & Social). 

The meeting concluded with 

a number of awards. Assistant 

Secretary, Kyri Georgiou, was 

presented the Phedias Soteriou 

Award for her services to the as-

sociation over the last 12 

months. The Peter Savvas 

Award was given to Special 

Constable, Peter Josif, for his 

hard work & dedication in run-

ning a business, volunteering & 

supporting the MPS GCA. 

For the first time, the associ-

ation revealed their Community 

Award, and two were given out 

on the day. The first to High 

Commissioner, Euripides Evriv-

iades, and the second to Man-

aging Director of the Parikiaki, 

Bambos Charalambous, for 

their efforts in bringing the com-

munity together with the MPS 

GCA at the forefront. 

The associations official 

sponsors were presented certif-

icates in recognition of their 

support including the Parikiaki, 

LGR & Archway Sheet Metal 

Works. 

Chairperson of the MPS 

GCA, Tom Haji-Savva said “It 

makes me immensely proud to 

be leading the association 

through its 20th Anniversary. 

We have come a long way from 

when we were formed and con-

tinue to grow & improve. The 

MPS GCA have always been 

part of the community and we 

strive to keep strengthening our 

ties. I’d like to take this opportu-

nity to thank all those that at-

tended and everyone that has & 

continues to support our associ-

ation”.

MPS Commander Mark McEwan

Peter Josif and Tom Haji-Savva

Cyprus High Commissioner Euripides Evriviades 
receiving his award from Tom Haji-Savva

LGR Vasili Panayi with Pierre Petrou

Talent in abundance at St Andrew the Apostle School

Young bouzouki duo, Christian Germanou 

and Nickolas Papaphotis Zapiti

The St Andrew the Apostle School Talent Show took 

place at The Chickenshed Theatre in Southgate on 

Friday 5th April. The school’s annual event, orga-

nised by the  Performing Arts Department, show-

cases the amazing talent of students within the 

school. Open to all students, a vast array of per-

formers, ranging from street dance to a tribute to 

rock band Queen, entertained the sold out crowd at 

The Chickenshed Theatre.  

The judges for the show were renowned musician 

Pavlos Doukanaris, vocalist Mandy LeCointe and 

Mario Lazari.  

The winners of the event were a young bouzouki 

duo, Christian Germanou and Nickolas Papaphotis 

Zapiti, who entertained the crowd with their unique 

chemistry and rhythm on stage. Runners up were 

Twyla Ng and Grace Chapman, both with amazing 

vocal performances.  

There was also a number of notable performances, 

including an uplifting street dance from Year 7 stu-

dent Sofia Achilles-Pittortis, and Year 11 students 

Sofia Christou and Oscar Connolly, who performed 

a superb jazz vocal duet.  

Mr Michael, Deputy Head, commented: “What an 

amazing show.  Well done to everyone who was in-

volved, whether they performed on stage or sup-

ported behind the scenes, it shows the great team 

effort that is needed to put on a show of this stan-

dard. Thank you to Mr Lasithiotakis who coordi-

nated the event as well as all the sponsors for 

supporting us to use this amazing venue” 

The event was sponsored by Brunswick Garage, Yi-

annimize,  Smartsec Solutions, KD Performing Arts, 

and United Space.  

Students in the newly formed 6th form were on 

hand to greet and usher the guests to their seats 

prior to the event.  

Keep up to date with the latest news from the 

school by following the twitter page @StAndrewTA.

Zacharias Chrysostomou Peter Savvas

Bambos Charalambous (Parikiaki) with Tom Haji-Savva
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EUREKA! 

T
he Temple of Aphaia is located within a 

sanctuary complex dedicated to the 

goddess Aphaia on the Greek island 

of Aegina, which lies in the Saronic Gulf off 

the coast of Athens.  

 

Formerly known as the Temple of Jupiter       

Panhellenius (page does not exist)"Jupiter        

Panhellenius, the great Doric temple is now       

recognised as dedicated to the mother-goddess 

Aphaia. It was a favourite of the neoclassical and 

romantic artists such as J. M. W. Turner. It stands 

on a c. 160 m peak on the eastern side of the       

island approximately 13km east by road from the 

main port.  

Aphaia was a Greek goddess who was           

worshipped exclusively at this sanctuary. The       

extant temple of c. 500 BC was built over the        

remains of an earlier temple of c. 570 BC, which 

was destroyed by fire c. 510 BC. The elements 

of this destroyed temple were buried in the infill 

for the larger, flat terrace of the later temple, and 

are thus well preserved. Abundant traces of paint 

remain on many of these buried fragments. 

There may have been another temple in the 

7th century BC, also located on the same site, 

but it is thought to have been much smaller and 

simpler in terms of both plan and execution.  

Significant quantities of Late Bronze Age         

figurines have been discovered at the site,            

including proportionally large numbers of female 

figurines (kourotrophoi), indicating – perhaps – 

that cult activity at the site was continuous from 

the 14th century BC, suggesting a Minoan         

 connection for the cult. The last temple is of an 

unusual plan and is also significant for its           

pedimental sculptures, which are thought to            

illustrate the change from Archaic to Early         

Classical technique. These sculptures are on      

display in the Glyptothek of Munich, with a 

number of fragments located in the museums at 

Aegina and on the site itself.  

The marbles from the Late Archaic Temple 

of Aphaia, comprising the sculptural groups of the 

east and west pediments of the temple, are on 

display in the Glyptothek of Munich, where they 

were restored by the Danish neoclassic sculp-

tor Bertel Thorvaldsen. These works exerted a 

formative influence on the local character of  

 Neoclassicism in Munich, as exhibited in the        

architecture of Leo von Klenze. Each pediment 

centred on the figure of Athena, with groups of 

combatants, fallen warriors, and arms filling the 

decreasing angles of the pediments. The theme 

shared by the pediments was the greatness 

of Aegina as shown by the exploits of its local       

heroes in the two Trojan wars, one led by            

Heracles against Laomedon and a second led 

by Agamemnon against Priam.  

According to the standard myths, Zeus raped 

the nymph Aegina, who bore the first king of the 

island, Aiakos. This king had the sons                   

Telamon (father of the Homeric hero Ajax) 

and Peleus (father of the Homeric hero Achilles). 

The Greek idolize heroes who fallen at war, to die 

on the battleground was a great honour it           

depicted courage and strength. When a hero 

died it was though that they become immortal  

because they prove themselves to the Gods.  

The sculptures preserve extensive traces of a 

complex paint scheme, and are crucial for          

the study of painting on ancient sculpture. The 

marbles are finished even on the back surfaces 

of the figures, despite the fact that these faced 

the pediment and were thus not visible. 

 

Sculpture of a warrior from the east pediment 

of the Temple of Aphaia II 

 

There is a tragic pathos to this mighty sculpture 

of a dying hero from a Temple Of Aphaia. 

Tragedy is a Greek concept. The tragedies of 

Sophocles, Euripides and Aeschylus are still       

performed. This statue shows a strong man 

fallen, heroic to his last breath. 

Observing more closely, one can immediately 

notice the twist in body movement as the warrior 

tries to raise his body back up. Clinging to the 

enormous shield and looking downward, one can 

conclude that the warrior is severely injured. Yet, 

despite his injuries, he is still not giving up the 

battle and desperately attempts to survive. 

Through this agile movement, the sculptor has 

created a dramatic moment not to be forgotten.  

COLLECTION OF THE GLYPTOTHEK 

 

The Glyptothek  

The Glyptothek is a museum in Munich,          

Germany, which was commissioned by the         

Bavarian King Ludwig I to house his collection of 

Greek and Roman sculptures (hence glypto -

 "sculpture", from the Greek verb glyphein             

"to carve"). It was designed by Leo von Klenze in 

the Neoclassical architecture"neoclassical style, 

and built from 1816 to 1830. 

 

Collections 

The Glyptothek contains sculptures dating 

from the archaic age (c. 650 BC) to the Roman 

era (c. 550 AD). Other notable sculptures, mosaics 

and reliefs can also be found here. This collection 

is complemented by the terracotta and bronze 

collections in the Staatliche Antikensammlung  

(State Collection of Greek and Roman Antiqui-

ties), which is located opposite the Glyptothek. 

 

Archaic period (700-490 BC) 

Among the most famous sculptures covering 

 Archaic Greece are the Munich Kouros (statue of 

an adolescent from Attica, c. 540 BC), the Kouros 

of Tenea (statue of an adolescent from Corinth, 

c. 560 BC) and the temple figures from Aegina 

 (510-480 BC). Of the latter, there are in fact two 

sets of similar sculptures at the Glyptothek. As 

archaeologists excavated the site at Aegina, 

these two sets were discovered, and it was later 

theorized that the original temple was destroyed 

during the Peloponnesian and another temple 

was erected shortly after in its place.  

The extant temple of c. 500 BC was built over 

the remains of an earlier temple of c. 570 BC, 

which was destroyed by fire c. 510 BC. The         

elements of this destroyed temple were buried in 

the infill for the larger, flat terrace of the later       

temple, and are thus well preserved. 

 

Classical period (490–323 BC) 

To the most famous sculptures of Classical 

Greece belong the portrait of Homer (460 BC), 

the so-called Munich King (460 BC), who probably 

represented Hephaestus, the Statue of Diomedes 

(430 BC), the Medusa Rondanini (440 BC), the     

Funeral stele of Mnesarete (380 BC), the Statue of 

Eirene (370 BC), the grave relief of a youth with  

his hunting dog" (360 BC), a portrait of Plato (348 

BC), the Alexander Rondanini (c. 338 BC) and 

the Ilioneus (c. 320 BC). 

 

Hellenistic period (323–146 BC) 

The most famous sculpture representing 

the Hellenistic period is the Barberini Faun (220 

BC). Among the famous Roman copies of Greek 

sculptures are the Boy with the Goose (c. 250 

BC) and the Drunken Woman (attributed to Myron 

of Thebes; c. 200 BC). 

The Hoplite 

A hoplite (from hopla meaning tool or equip-

ment) was the most common type of heavily 

armed foot-soldier in ancient Greece from the 7th 

to 4th centuries BC, and most ordinary citizens 

of Greek city-states with sufficient means were 

expected to equip and make themselves      

available for the role when necessary. 

Athens had a system of compulsory military 

service for 18-20 year olds, but during a war all 

male citizens up to the age of 60 could be called 

up to the armed forces. Other city-states followed 

a similar policy, which meant that hoplites were 

not professional soldiers, and often lacked       

sufficient military training, although some states 

did maintain a small elite professional unit, 

the epilektoi. The most famous of these was the 

Sacred Band of Thebes, a unit composed of 150 

pairs of male lovers who swore to defend their 

partner to the death. Sparta, where all male         

citizens over 20 were members of a permanent 

professional army, was the notable exception to 

this approach of only calling up an army when 

absolutely needed.  

Hoplites were organised into regiments or        

lokhoi (several hundred men strong), and they 

fought in ranks eight or more men deep (known 

as a phalanx), and standing close together, half 

of the shield of one man protected his neighbour 

on his left side. This, interestingly, meant that the 

phalanx often moved forward at a slight angle to 

the right as men sought to keep behind the shield 

of their neighbour. This resulted in the left flank 

usually breaking formation first, and so this was 

the flank a competent commander would attack 

with priority, and he would therefore ensure he 

had his best troops on his own right flank. The 

phalanx advanced at a walk or faster, often         

accompanied by rhythmic music from aulos 

players, and shouting a tremendous war-cry 

(paean). On engaging the enemy the hoplites 

first thrust their spears, usually over-arm. After 

that initial contact the opposing lines usually   

went through a series of pushing and shoving         

(othismos) and close-quarter fighting with 

swords, which only ended when one side broke 

ranks. Pursuit of retreating hoplites was usually 

only over a short distance in order to maintain the 

protective close-formation. 

Hoplites were instrumental in the Greek       

victories over Persia at the battles of Marathon 

(490 BC) and Plataea (479 BC). The weaknesses 

of the phalanx formation - attack from the flanks, 

rear, or when on rough terrain - were sometimes 

exploited by more wily commanders; however, 

the formation, albeit with lighter-armed infantry, 

was still in use through Hellenistic and 

early Roman times. 

 

Source: Mark Cartwright,  
www.ancient.eu and wikipedia

The temple  
of Aphaia

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 

 

GRETA 

This intense psychological 

thriller from Neil Jordan, the 

Irish director of MONA LISA 

and THE CRYING GAME, pro-

vides the wonderful French ac-

tress Isabelle Huppert with a 

rare leading role in an English 

speaking film. The story begins 

with Frances (Chloe Grace Mo-

retz), a sweet and lovely young 

woman, who after she finds a 

handbag on the New York City 

subway, without a hesitation 

she returns it to its owner 

Greta, an eccentric French 

piano teacher. Frances having 

recently lost her mother is 

drawn to Greta’s friendship 

who herself misses her own 

daughter now living in Paris. 

But it is not too long before 

things begin to take a nasty 

turn…It is an intriguing film with 

engaging performances. Grace 

Moretz makes a suitably vul-

nerable heroine and gets solid 

support from Maika Monroe as 

her resourceful roommate 

Erica.  Huppert’s solitary char-

acter seems at first to be in a 

second chapter to that in THE 

PIANO TEACHER but soon 

enough her serene outlook 

changes and turns into a 

deeply dangerous and dis-

turbed individual. Thankfully 

Huppert knows better than to 

fall into the Glenn Close kind of 

stereotypical monsters in films 

like FATAL ATTRACTION but 

one can’t help in wondering 

what the Americans will make 

out of her character- that of a 

nasty foreigner stalking on an 

all American teenager, espe-

cially at the current fascistic 

Trump climate. A classy film de-

spite the occasional lapses of 

pace! 

DRAGGED 

ACROSS 

CONCRETE 

S. Craig Zahler made a re-
markable directorial debut a 
couple of years ago with BONE 
TOMAHAWK, one of the most 
original western of the last dec-
ade and he now cements his 
reputation as one of the most 
exciting and unpredictable new 
talents of recent years. His 
eloquent and well measured 
screenplay follows two police 
detectives, Brett Ridgeman 
(Mel Gibson) and Anthony Lu-
rasetti (Vince Vaughn), who get 
suspended when a video of 
their unorthodox methods is 
leaked to the media. They are 
left with no choice but to take 
matters into their own hands…
Zahler creates strong, complex 
characters which provides his 
actors plenty of material to sink 
their teeth in. It is well acted 
particularly from Mel Gibson, 
who relishes his best role in 
ages and shares a very per-
suasive chemistry with his part-
ner in crime Vince Vaughn. It is 
superbly photographed by 
Benji Bakshi, who uses natural 
light in order to create a most 
realist look of the violent city 
mostly at night. It is perhaps 
too long but overall a worth-
while cinematic experience. 

 

RED JOAN 

A fascinating premise based 
on true events that keeps one 

intrigued till the end despite the 
uneven nature of the storytell-
ing. Joan Stanley (Judi Dench) 
appears to be an ordinary sub-
urban widow until one day the 
British Secret Service appear 
out of the blue at her doorstep 
and arrest her for apparently 
providing classified scientific in-
formation to the Soviets. During 
her student days in Cambridge 
Joan (now played by Sophie 
Cookson) proves to be a highly 
intelligent young woman excel-
ling in physics but whose pas-
sionate relationship with 
political radical Leo (Tom 
Hughes) leads her into a 
danger zone…Judi Dench is a 
strong presence as always but 
to be honest she is not given 
that much to do apart from 
claiming repeatedly her inno-
cence to the authorities, so it is 
left to the flashback sequences 
to provide the necessary in-
trigue to the story and the real 
revelation is Sophie Cookson 
destined for a bright future! 

 

LORO 

Paolo Sorrentino’s stylish 
film was screened in two parts 
in Italy but here in this special 
international edit we get two for 
the price of one. Sorrentino fol-
lows his mega success of THE 
GREAT BEAUTY with another 
spectacular extravaganza and 
proves that he is the natural 
heir to Fellini’s throne. His reg-
ular leading man Toni Servillo 
is hilarious as the vain, mega-

lomaniac prime minister Silvio 
Berlusconi who never misses 
an opportunity to abuse his 
power in both his private and 
professional life. It is an attrac-
tive film lavishly shot with some 
remarkable set ups in stunning 
Italian locations in Sardinia as 
well as in Rome but perhaps 
with an overall feeling and 
touch of déjà vu.  

 

DVD Releases: 

REPO MAN 

Alex Cox made a remarkable 
directorial debut back in 1984 
with this dark, anarchic punk 
comedy. He tells the story of 
Otto (Emilio Estevez), who 
after walking out from his dull 
supermarket job he becomes a 
“repo man” when his paths 
cross with Bud (Harry Dean 
Stanton), an expert in repos-
sessing automobiles. These 
two unlikely characters join 
forces in order to trace a mys-
terious’64 Chevy Malibu carry-
ing radioactive cargo…Cox 
assured film has cult written all 
over it with a stunning and most 
memorable opening sequence 
when a cop blown up to smith-
ereens after he opens the boot 
of the mysterious Chevy. The 
volatile Harry Dean Stanton 
shares a terrify chemistry with 
the angelic Emilio Estevez in 
this landmark feature from the 
eighties still as fresh as when 
first released. 

 

THE LURE 

A bizarre premise for Tomas 
Leach’s fascinating documen-
tary which follows the story of 
Forrest Fenn, an eccentric mil-
lionaire art dealer who in 2010 
buried a chest full of gold coins 
worth $3 million somewhere in 
the Rocky Mountains. And 
then he starts sending code 
messages for its whereabouts 
before a plethora of adventur-
ers begin their treasure hunt…
Many believe this is a hoax but 
the determined treasure 
hunters never give up hope. A 
story so out of the ordinary it 
could only happen in America! 

The title of Iain Bell’s brave 
new opera, Jack the Ripper: 
The Women of Whitechapel 
(London Coliseum) is some-
thing of a misnomer as the infa-
mous serial killer is nowhere to 
be seen though his murderous 
shadow looms large over the 
women upon whom he preyed. 
Bell was clear he did not want to 
glamorise the heinous crimes 
and instead tell the story of 
those mainly forgotten women, 
their abject poverty, their chosen 
solution for survival and in doing 
so restore some of their stolen 
dignity. A laudable aim and an 
experiment that nearly works 
but as so little is known about 
the women trying to dramatise 
their stories is an arduous task. 
No bloodcurdling killings, thus 
no constant menace and threat 
leaves the piece somewhat 
lacking in real drama. 

Nevertheless the performers 
who portray the characters of 
the five victims, nobody is sure 
how many he actually mur-
dered, were tremendously 
good. Lesley Garret (Catherine 
Eddowes) is the name most will 
recognise and sure enough she 
delivers. There is superb work 
from Natalya Romaniw as Mary 
Kelly and Susan Bullock is 
especially moving in the role of 
Liz Stride. However, it is sep-
tuagenarian Dame Josephine 
Barstow who dominates as the 
uncompromising Maud, owner 
of the dosshouse where the 
women come to escape the 
dark and dangerous cobbled 
Victorian streets and alleyways. 
Her portrayal was all consum-
ing, devoid of sentimentality yet 
utterly supportive and under-
standing of their plight. 

Unsurprisingly the men play 
second fiddle in Daniel Kramer’s 
uneven production but William 
Morgan (Writer) was strong in 
tone and interpretation and yet 
again the ENO chorus was ex-
cellent. If there is a better chorus 
anywhere I have yet to hear 
them. Designer Soutra Gilmour 
provided an evocative set and 
the voyeuristic eyes of men 
peering at the action was par-
ticularly effective and disturbing. 
In the end this fresh look at the 
Ripper enigma deserves credit 
for its raison d’etre but lacks 
those key elements that make 
for the gripping opera that it 
could have been. 

Meanwhile Guillermo Bigalow 
extols courage and contro-
versy... 

The Royal Court continues to 
champion new work, often ex-
perimental and in the case of 
Pah-La (“father” in Tibetan) dar-
ing and controversial as it tries, 
in part, to unravel the relation-
ship between China and Tibet. 
Many have tried. Playwright Ab-

hishek Majumdar overcame 

several obstacles to get it 

staged but also received the 

blessing of the Dalai Lama. De-

shar (Millicent Wong is excel-

lent) a young rebellious Tibetan 

runs away from home and joins 

a nunnery. China decides they 

need to be re-educated Chinese 

style and Communist Police 

Captain Deng (an impressive 

Daniel York Lah) is the enforcer. 

Deshar goes for broke, setting 

herself ablaze, cue an uprising 

against China.  

A vast amount of research 

has gone into producing the 

play and all those involved de-

serve credit for that work, based 

on the Lhaso riots of 2008. It 

was not without risk and as a re-

sult one can forgive the parts 

which are stilted, for example a 

monologue on fatherhood by 

the female prison guard seems 

as though it has been inserted 

rather than flowing as a natural 

thread through the play. Imper-

fect yes but compelling too as it 

presents a challenging look at 

non-violence and reminds us of 

the on-going crimes against the 

Tibetan people. More theatre 

like this please.  

Finally, Rose Goodenough 

appreciates the theatrical craft... 

Christopher Hayden’s super-

lative production of Kazuo Ishi-

guro’s The Remains of the Day 

(Yvonne Arnaud), adapted for 

the stage by Barney Norris, and 

now touring the UK, must be 

seen. Although the action takes 

place in the 1940’s it is still rel-

evant to modern day Britain as 

one of the core themes is the 

class structure and the impact it 

has on the differing echelons in 

our society. At its heart is a but-

ler (Stevens), his appeasing 

master (Lord Darlington) and 

housekeeper (Miss Kenton) 

who gently pursues Stevens 

with flowers and interest in his 

books. The performances were 

exquisitely crafted. Moments 

that were beautifully poignant 

were intertwined with a clash of 

classes and etiquette and a 

thread of honesty that makes 

you ponder long into the night.    

 ‘The Women of Whitechapel 

- run complete 

Pah-La - 020 7565 5000 

The Remains of the Day – on 

tour

Theatre Reviews 

 

 
George Savvides Barney Efthimiou

Cry of the 

dead
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George Charalambous

12th Cyprus Wine Competition 

gives us a taste of what’s to come

Credit: Chriso Ioannou | Cyprus Wine Competition | Justin Keay 

Photo credit:  

(1) Sidebar - Design by Louis Loizou 

(2) Mr.Costas Kadis presenting the Grand Gold Medal at the award 

ceremony - Cyprus News Agency (CNA) 

(3) The competitions International Panel of Judges - Cyprus Wine 

Competition  

(4) The judges getting a real feel - Cyprus Wine Competition  

(5) Visitors enjoying the variety at the wine tasting tables at 

CyWineFest 2018 - Alexios Gennaris  

 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

1st & 2nd June! 
Keep up to date with the happenings of 

this year’s event by following us on :

What makes Cypriot wine so special? The resilience of the vines 

which have shown their strength and resistance, staying strong 

through historical and political upheavals of the past and which 

are now producing an outstanding and internationally accredited 

array of Cypriot wines. 

 

The 12th annual Cyprus Wine Competition took place on 13 April 

2019 at Nicosia’s Royal Hall, 36 Cypriot wineries participated in 

the event, representing 194 different varieties, the wines were 

judged by an international panel of wine experts. Given the 

volume of wineries concentrated around the Limassol and Pafos 

wine regions, most of the award-winning varieties hail from these 

areas. However, the Commandaria wine region which is 

protected also made an impact, as did Ktima Dafermou’s 

Assyrtiko, white dry 2018 vintage which bucked the trend, 

winning Gold for the Larnaka wine region.  

 

Mr. Costas Kadis, Minister of Agriculture, Rural Development and 

the Environment said on Saturday 13 April, that Cyprus has been 

implementing with success a plan to bring back local varieties of 

grapes and wines which were in danger of becoming extinct in 

favour of imported varieties, and this plan certainly seems to be 

paying off. This plan was intended to reverse the previous 

agriculture strategy. Back in July 2017, in an article named 

‘Buyer on the road: Why Cypriot Wine can now be taken 

seriously’ by Justin Keay, a UK based writer and journalist, he 

outlines the positive changes that have been made overall in the 

industry considering when just shy of four decades ago in the 

1980s, the government embarked on a campaign to eradicate 

local grapes in favour of foreign varieties, such as Chardonnay, 

Sauvignon, Merlot, Grenache and Syrah in the belief that they 

would help produce wines which would be more exportable. 

Grants were given to producers who uprooted local grapes and 

planted imported varieties, this was an almost catastrophic blow 

to the Cypriot wine industry and almost saw the eradication of 

many indigenous Cypriot grape varieties. This move set the 

Cypriot wine industry back decades, even if we only factor in the 

time producers spent uprooting these indigenous species which 

in some cases were growing for hundreds perhaps even for 

thousands of years.  

 

After joining the European Union in 2014, Cyprus’ strategy 

changed following the general drive from the EU for its member 

nations to highlight and showcase local produce. This initiative 

drove the Cypriot wineries to reinvest in indigenous grape 

varieties, giving them to the opportunity to develop and mature 

these vines thereby creating the outstanding variety of wine that 

we see today and which has propelled Cyprus’ reputation in the 

international wine industry. Over the past few years, enough 

vineyards with local grape varieties were planted to produce 

adequate quantities of wine to quench the Cypriot demand, and 

with enough to sell some internationally. Much of the Cypriot 

wine stock (and the wines you’ll all be sampling at the Cypriot 

Wine Festival!) are being produced by small wineries in the vine 

growing areas, and any that are above an altitude of 700 meters 

are entitled to EU subsidies. This has definitely helped 

encourage more diversity in the Cypriot wine industry and 

encouraged small family boutique wineries to start up. The future 

looks very bright for Cypriot wines, and we must look to the 

future, but also learn from the past. You can’t help but wonder, 

where would the industry be had the old strategy not been 

followed!? 

 

Mr Kadis said the participation of 36 wine producers who 

contested the prizes with 194 different varieties of wine was proof 

of the success of the drive to produce good wines with local 

varieties of grapes. Mr. Kadis continued to say, that in addition to 

the Wine Festival held each year in Limassol, which attracts 

hundreds of thousands of visitors, the government will try to help 

wine producers with a promotion campaign for local wines at 

airports, hotels and organised visits by wine experts and 

journalists.  

 

The beauty is that many of these award-winning wineries will 

have their wines available for tasting at CyWineFest 2019, watch 

this space to hear more about the Cypriot wine varieties that will 

be available to try and buy! So, we encourage you all to take the 

opportunity to try these award-winning wines and feel free to get 

in touch with us via our social media and make sure you stay up 

to date with the happenings of the Cypriot Wine Festival & 

Business Expo 2019!   

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181

Under the auspices of the  

High Commission of Cyprus in the UK



Grease prequel Summer Loving        

in the works 

We’ve got chills, the Grease movies are multiplying. Yes, 
Grease fans will soon get to see another chapter of Danny and 
Sandy’s love story as a prequel entitled Summer Loving is in 
development at Paramount for the big screen. 

The film will delve deeper into the summer fling between 
Danny Zuko and Sandy Olsson, described in the song Summer 
Nights, where the characters, originally played by John Travolta 
and Olivia Newton-John, recount to their friends how they first 
met and fell in love. 

As any Grease fan can tell you (with accompanying choreo-
graphy), the teenagers met at the beach, the summer before 
their senior year. Little did they know, they would soon be            
attending the same high school! 

Big Fish and Charlie and the Chocolate Factory writer John 
August has signed on to write the script.  

The original Grease movie was released in 1978 following a 
1971 musical. The far less popular Grease 2 followed in 1982, 
and Grease: Live debuted in 2016, winning five Emmy Awards. 

Paramount has not announced a release date or cast 
for Summer Loving, but I’d assume they'll be tapping Newton-
John and Travolta for cameo roles… or maybe even cast them 
as Danny and Sandy’s respective parents!

Pop superstar Madonna will 
hit the stage for two songs      
during next month’s Eurovision 
Song Contest, during which   
European nations and Australia 
compete for best song. 

Reports suggest the Material 
Girl singer will perform an old 
favourite and a new song on 
the show, with Tel Aviv busi-
nessman Sylvan Adams report-
edly covering the singer’s 

expenses and $1 million fee. 
This year’s musical specta-

cular will be held in Israel          
following local star Netta Barzi-
lai’s win in 2018 with the song 
Toy. 

 The location has stirred up a 
storm of protest from activists, 
who have urged performers to 
boycott the competition as a 
protest for Israel’s treatment of 
its Palestinian neighbours.      

Madonna to headline Eurovision 

Song Contest in May
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Anna Vissi  

live in London 
 
Anna Vissi will be live at 

Mimi’s Private Members Club 
on Friday 17th and Saturday 
18th May 2019, hosted by      
Hellenic Parties – London toge-
ther with Mimi’s. 

Through an international       
career that has spanned more 
than four decades, the Greek 
Cypriot superstar continues        
to reign and has influenced 
generations. 

Vissi has received 32 Plati-
num and 11 Gold certifications 
from IFPI Greece and has        
become one of the country’s 
best-selling artists of all time.  

She has sold over 9.5 million 
records worldwide and is one of 
Greece’s top earning artists.  

Vissi is ranked as one of the 
top-certified female artist in 
Greece, while Forbes lists her 

as the 15th most powerful and 
influential celebrity in Greece! 

Door entrance: £40 on the 
guest list (confirmed via email 
only), £50 on the door (very   
limited availability) - Doors 
open at 22:30. 

Dress code: Smart casual,  
no hoodies or trainers! ID        
ESSENTIAL (no ID, no entry). 

To get on the guest list or for 
further information please email: 
info@hellenic-parties.com. For 
table reservations please call 
07879 063 462. 

Intro – Outro by resident DJ 
Sergio and live show by special 
guests. 

Get ready for an unforgetta-
ble experience! 

Book now to avoid disappoint-
ment. 

Mimi's is located at 19         
Newman Street, London W1T 
1PF (Closest station Oxford  
circus or Tottenham Court 
road).
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The make-up is looking good, 

the hair is cut and styled to per-

fection but what are you wea-

ring ? The big question of what 

to wear, always seems to be 

the biggest one.  

 

In Fashion there are many 

trends that may not suit a par-

ticular body type, but with a little 

adaptation to the styling, you 

can wear what you like to keep 

on trend.  

First of all forget about age 

and what is accepted and what 

you should be seen, or not be 

seen wearing. If it suits you and 

reflects your personality just 

wear it. There are many people 

that look younger because they 

either dress younger or act 

younger and this attitude takes 

years of their actual age. There 

are some that dress or act in a 

form, that makes them seem 

older. So at the end of the day 

what really matters is the actual 

approach in how to wear what 

you wear, which should be with 

confidence and flare.  

 

There are so many fashion-

able items that you can mix and 

match to keep a young and yet 

mature styling, if you wish to 

have both. 

 

One of the biggest questions 

is leggings. Does it really 

matter what age you are to 

wear leggings. If they are prac-

tical and comfortable, which 

they actually can be, for so 

many people. Then why not 

wear them and at any age they 

can be worn. It just depends 

what one feels confident in and 

will reflect that confidence. For 

example leggings, with their 

great stretchy fabric, come in 

plain colours or jazzy vibrant 

patterns. They also come in 

faux leather or jegging form, 

that look like jeans, some with 

patterns and some that are styl-

ish torn cut pattern. With all 

these options. The key to really 

looking good, is the adaptation 

to suiting to body type,  rather 

than the age concern. For ex-

ample if someone's body shape 

is slim legs but fuller at centre 

of the body around waist and 

stomach area. The options that 

would work well would be to 

Wear leggings with a blouse or 

longer top that flows or is loose 

on top or around the problem 

area, rather than a tight fitted 

top or crop top. If legs are slim 

patterns on matarial can be 

worn safely without adding the 

illusion of bulk. Light colours 

can be worn. However if some-

one is a little heavy on the thigh 

area, darker colours and plain 

colours will give the illusion of 

lengthening and minimising. So 

equally on the top area around 

the chest area the principal rule 

is the same. Dark colours will 

give the illusion of minimising 

and light or light patterned col-

ours will give the opposite illu-

sion of maximising an area. 

This basic rule works on almost 

every part of styling. Dresses, 

skirts, trousers ,jackets, tights, 

socks etc. So the basic rule is 

light things makes things look 

larger and dark colours make 

things look smaller. This is not 

an excuse to wear black all the 

time, if you have a fuller figure 

or wear white all the time, if you 

are too slender. Be daring with 

your colours and enjoy wearing 

those colours to reflect what 

mood you are in, but just wear 

those colours in the appropriate 

areas. Don't forget you can al-

ways add a scarf or other ac-

cessories to match the other 

colour.  

 

So wear what you want. Re-

member that styles,  colours 

and patterns reflect your per-

sonality so be daring and bold 

with them just adapt the style to 

your own particular physique, 

so that it compliments. Forget 

what others think, and Dress for 

you, to make you happy, and 

not others. 

 

Be super sassy 

 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

With Confidence and Flair

Xclusive! Katerina Neocleous

The Game Of Thrones TV series returned for its eighth and final season this week, much to the 
delight of its fans who have waited nearly two years for it to be back on our TV screens.  The first epi-
sode of the fantasy epic aired simultaneously in the U.K. and U.S. but if you wanted to catch it and 
avoid any spoilers, dedicated British fans had to stay up until 2am to witness the Westeros Winter’s 
arrival. 

The buzz of the show has reached fever pitch with episode one kicking things off to a thrilling start; 
secrets shared, families reunited and the impending battle for the iron throne beckoning ever closer, 
not to mention a reminder of the ferocity of the night walkers, keen to join the party!   

Sky TV announced record-breaking figures of 3.4 million people watching the new series premiere 
in the U.K. While across the Atlantic, the first of six episodes was also smashing previous statistics 
with 17.4 million viewers tuning in. 

Last weekend many of the  stars of the show stepped out onto the red carpet for a screening pre-
miere held in Belfast, where large parts of the series were filmed. Show favourites were there in full 
force; Kit Harrington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) and Maisie Williams (Arya) to 
name  just a few. The show has been notorious for killing off some its biggest characters, but many 
of the actors who saw their characters meet a deadly demise also turned up to celebrate this end of 
an era in GOT history including Natalie Dormer (Margaery Tyrell), Jason Momoa (Khal Drogo) and 
Sean Bean (Ned Stark). 

Episode 2 is just around the corner, but aside 
from  several minute-long teaser trailers that seem 
to pose more questions than answers, the GOT 
family have remained tight lipped as to the specifics 
of what is to come - not that I’d want to spoil it for 
you anyway. I guess the only way to find out for 
sure is to tune in… And I’ll be there right along with 
you!  

Game of Thrones airs on Sky Atlantic and Now 
TV in the U.K. on Mondays at 2am and 9pm (BST) 

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

Catch all latest music Xclusives on Katerina’s 
Live DJ Show: ‘Young & Connected ~ Scandalous! 
Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st 
for new music, celebrity gossip, chart news, inter-
views and of course listener’s special requests and 
dedications! Not to mention a few surprises along 
the way! Live on LGR 103.3fm, online at 
www.lgr.co.uk and DAB, on Tuesdays 8-10pm. 
SCANDALOUS! If you would like your CD or event 
featured or reviewed in Xclusive! Contact Katerina: 
via email: katsmusiq@.com / Facebook: @katsmu-
siq / Instagram & Twitter: @katneocleous 
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Omonia Youth U10 Silver

Community youth  football resultsCyprus Footballl
U18 

AEK Gold 5 Belstone 3 

Omonia White 5 AC Finchley 1 

U16 

AEK Black 11 Maccabi 1 

AC Finchley 2 Omonia White 3 

U13 

Omonia Green 4 Croxley Green 1 

Boreham Wood 6 Omonia Silver 0 

Omonia Silver 2 Boreham Wood 6 

Omonia Green 4 Harvesters 2 

U12 

Omonia White 2 Hinton Finchley 2 

Our Michael Yiakoumi with Na-
poli manager Carlos Ancelotti 
who is one of only three man-
agers to have won the UEFA 
Champions League three times 
(twice with Milan and once with 
Real Madrid), and one of only 
two to have managed teams in 
four finals. He has won the FIFA 
Club World Cup twice, managing 
Milan and Real Madrid. Ancelotti 
is also one of seven people to 
have won the European Cup or 
Champions League as both a 
player and a manager. He is re-
garded as one of the best and 
most successful managers of all 
time. 
An Aaron Ramsey strike and a 
Kalidou Koulibaly own goal gave 
Arsenal a 2-0 victory over Napoli 
in the first leg of their Europa 
League quarter-final on Thurs-
day – and a rare and valuable 
clean sheet to take to Italy in a 
week’s time. 
Carlo Ancelotti’s men poured for-
ward at the start of the second 
half in search of an away goal, 
with striker Lorenzo Insigne’s ef-
fort ruled offside and Koulibaly 

denied moments later when 
keeper Petr Cech tipped his 
header over the bar. 
The Italian side have now failed 
to beat English opponents away 
from their San Paolo stadium in 
nine attempts in European com-
petition, and will need to find 
some scoring form at home if 
they are to progress in the com-
petition. 
“A late header by defender Mar-
cos Alonso and Kepa Arrizaba-
laga’s goalkeeping heroics 
helped Chelsea beat a stubborn 
Slavia Prague 1-0 in their Eu-

ropa League quarter-final, first 
leg on Thursday. 
Spaniard Alonso broke the dead-
lock for the west London side in 
the 86th minute when he 
sneaked behind two defenders 
to connect with Willian’s cross 
and score what proved to be the 
winner in the first competitive 
meeting between the two sides 
Alonso’s goal gave the Blues a 
vital away goal as they put be-
hind them bitter memories of the 
stadium where they lost the 2013 
Super Cup to Bayern Munich in 
a penalty shootout. 

Omonia Youth U10 White

Omonia Youth U10 Gold

A
poel are flying high top of 

the table the Leaders are 

moving towards their sev-

enth consecutive title after a 4-0 

win over New Salaminato keep 

a four-point lead over second 

placed  Apollonwho beat Omonia 

2-0.  Antonio Jacolis and one 

each by Mousa Al Taamari and 

Nuno Morais scored for Apoel. 

Four points is also the differ-

ence between AEK and AEL in 

third and fourth place respec-

tively following AEK’s impressive 

3-2 defeat of AEL on Sunday. 

Things are beginning to clear 

up in the relegation scrap with 

Enosis Neon Paralimni and Alki 

the two teams that are set to bat-

tle it out to avoid the second rele-

gation spot. 

 Apollon also had an easy af-

ternoon 24 hours later as they 

overcame a lacklustre Omonia 

2-0. Apollon’s goals came from  

Zelaya and  Psychas. 

AEK led twice against AEL 

through Ivan Triscovski and 

Truyols only for Fidelis and La-

france to bring the game level 

but 10 minutes from time Catala 

headed in AEK’s winner. 

A goal in the final minute of 

added time from Aleksandr 

Dovbnia gave Pafos FC the 

three points in a 3-2 away win 

against Alki. 

Alki had led through a 12th-

minute goal by Carlos and 

seemed to be heading for the 

win but two late strikes by Rasic 

and Nemec turned the game on 

its head. 

Alki thought that they had sal-

vaged a point when Acosta 

found the net in the 85th minute 

but Dovbnia had other ideas with 

a goal right at the end. 

Doxa Katokopias twice came 

back from behind to deny Enosis 

the win in a game that could 

have gone either way in the end. 

Riera and Pittas the scorers 

for Enosis while Doxa replied 

through Carlos and Batin. 

Enosis played for almost an 

hour with 10 players after Ha-

bardjumyan was sent off with a 

straight red.

Europa League: 

Both Arsenal and Chelsea first leg wins

The White Tower in central Thessa-

loniki was ready for the party. The 

flag and scarf sellers and the kebab 

makers had set up shop from the 

afternoon on Sunday. The TV crews 

were picking their best angles from 

the spot where the PAOK following 

would converge to celebrate the 

club’s first league trophy in 34 

years. Larissa snatched a 1-1 draw 

from the league leader PAOK and 

postponed celebrations. 

Olympiakos has therefore 

slashed the distance from the top 

to eight points, having also got a 

game in hand, after thrashing visit-

ing Xanthi 4-0. Guilherme scored 

twice, and Omar Elabdellaoui with 

Costas Fortounis once each. 

AEK drew 2-2 at Lamia, as it led 

with Petros Mantalos, Jeronimo 

Barrales scored a brace for the 

hosts before Lucas Boye earned a 

point for the Athens team that lies 

third. 

Atromitos confirmed it will not fin-

ish below fourth, beating fifth Aris 

2-0 at Thessaloniki, while sixth Pa-

nathinaikos had Federico Macheda 

score on both ends, before conced-

ing two more goals and lose 3-1 at 

home to OFI Crete.

PAOK’s title party gets postponed
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KOPA League team Olympia put 

in a strong performance on Sun-

day in the LFA Challenge Cup 

final versus Dumplupinar at Har-

ingey Borough. 

The game was only ten minutes 

old when Turkish Cypriot team 

Dumplupinar who play in the Turk-

ish league took the lead. 

They were awarded a free kick 

just outside the box which the 

Olympia keeper saved and 

palmed the direct shot away which 

went into the path of the Dumplu-

pinar player Aaron who hit it 

straight back into the net. 

Olympia fought back and equal-

ised with a goal from Alfie Bartram 

and Dumplupinar took the lead 

again going into the break 2-1 up 

with Albert. 

Second half Olympia started 

getting on top creating chances 

and with alot more possession 

and then they lost ground when 

they were reduced to ten men 

when Anthony Furlonge was sent 

off. 

There was a penalty call at this 

stage when Olympia player Ahmet 

Rifat was pulled down in the pen-

alty box and the referee refused 

to give it. 

Then with ten minutes to go 

Dumplupinar scored another on 

the break again with Albert to give 

them a 3-1 win and the LFA Chal-

lenge Cup. Steve Cinotti Olympia 

manager is no stranger to LFA 

Cup he has won it several times. 

Cyprus  on display at Tottenham 

Chelsea FC and Haringey Borough

The HIgh Commissioner of Cyprus in the UK Evripides Evriviades 

finds a Cyprus flag  at Stamford Bridge home of Chelsea FC.

Charlie Kyriacou and friends with  Cyprus on display  
at the new Tottenham stadium

Cyprus on show at Haringey Borough by Akis Kyriacou 
and Harry Christou

Saturday 20th April 2019 

Bostik League Premier 

Folkestone Invicta v 

Haringey Borough 

3.00pm Cheriton Road,  

Folkestone, CT19 5JU 

Herts Senior County Premier  

New Salamis v Bedmond FC 

3.00pm Enfield Town Football 

Club,  Donkey Lane, EN1 3PL 

Middlesex County Premier 

Cricklewood Wanderers v 

St Panteleimon  

2.30pm Wembley FC ground 

HA0 3HG 

Sunday 21st April 2019 

KOPA league 

Division One Cup 

Second Round 

Olympia v Apoel 

10.15am Whittington Park, 

Holloway road, London, N19 4RS 

Division Two Cup Semi Finals 

Panathinaikos v Akanthou 

12.00pm Southbury Leisure  

Centre, 192 Southbury Road,  

Enfield EN1 1YP 

KLN v Cinar 

12.00pm Enfield Fields, Great 

Cambridge Road, EN1 3SD 

Monday 22nd April 2019  

Vanarama National League 

Barnet v Bromley 

3.00pm The Hive, Camrose 

Avenue, Edgware HA8 6AG 

Bostik Premier 

Haringey Borough v  

Finchley Wingate 

3.00pm  CVS VAN HIRE STA-

DIUM, (COLES PARK) White Hart 

Lane, London N17 7PJ 

Wednesday 24th April 2019 

Herts Senior Premier 

New Salamis v Belstone 

7.45pm Enfield Town Football 

Club, Donkey Lane, Enfield, 

EN1 3PL

Community and Local football fixtures

LFA Challenge Cup Final  

Olympia finish second best

In the Division Two Cup Akanthou beat Pan-

tel 3-1 Pantel scored first with Andre , Akan-

thou equalised with Theo who then went onto 

score two late goals in the last ten minutes to 

give himself a hat trick and a path into the 

next round of the Division Two Cup. 

In the other Sunday game Cinar beat Ar-

menian Youth 3-2 Armenians started the game 

1-0 up it was then 1-1 with Zaine Martin and 

Armenians retained the lead at 2-1 both goals 

from Garo Heath then Cinar equalised at 2-2 

with Cullen French who then went on to score 

the winner for Cinar to reach the semi final. 

Already promoted Cinar must be one of the 

favourites to win this cup.

KOPA League Division Two Cup
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Second placed Haringey Borough looking good
Second placed Haringey Borough hosted 

a Kingstonian side who had finally got 

back to winning ways last weekend with 

three points against Enfield Town. 

They invited Tottenham Hotspur fans, 

who had finished watching their side de-

feat Huddersfield Town a twenty minute 

walk down the road, to come and join 

them for free, and a crowd of five hun-

dred and eleven turned up to watch Lyle 

Della Verde score twice and give them 

all three points. Borough’s playoff place 

is now confirmed barring a mathematical 

miracle, and with a five point cushion 

over third placed Tonbridge, six points 

over fourth placed Carshalton Athletic, 

surely home advantage is as good as 

confirmed too.

21 year old Cypriot makes his 

debut for Juventus
21 year old Cypriot midfielder Gri-

goris Kastanos made his debut 

for Serie A champions Juventus 

Grigoris has been at the club 

Since the age of 16 previously he 

was at Enosis Neon Paralimniou 

he also plays for the Cyprus Na-

tional team. 

Juventus missed the chane to 

clinch an eighth consecutive Serie 

A title on Saturday as SPAL 

stunned them by coming from be-

hind to win 2-1 at the Stadio Paolo 

Mazza, their first victory over Juve 

in 62 years. 

Massimiliano Allegri’s side knew 

a draw would be enough to wrap 

up the championship with six 

rounds remaining and took the 

lead in the first half through Moise 

Kean. 

However, the home side fought 

back after the break as goals from 

Kevin Bonifazi and Sergio Floc-

cari secured their first win against 

the Italian champions since Feb-

ruary 1957. 

Allegri made several changes to 

his team with an eye towards 

Tuesday’s Champions League 

quarter-final second leg against 

Ajax in Turin, after the first leg 

ended 1-1. 

It was only SPAL’s second ever 

win against Juventus but marked 

their third successive home vic-

tory after they beat Roma and 

Lazio.

When Haringey Borough played Kingstonian 

FC on Saturday in the Bostik Premier there 

was a massive Cypriot connection between 

the two clubs. 

Kingstonian FC have a UK Cypriot director 

George Vasilaras and a UK Cypriot player 

Louie Theophanous. 

Haringey Borough Have a UK Cypriot Chair-

man, manager and coach Aki Achillea, Tom 

Loizou and Johm Fitsiou respectively. And two 

Cypriot international players in George Aresti 

and Dimitris Froxylias. Hopefully in the future 

we will see mor Cypriots at both clubs. 

It was a exciting match with over 500 atten-

dance who came to see the match ending 2-0 

to Haringey Borough.

The Cypriot connection between Haringey Borough and Kingstonian

Aki Achillea, George Vasilaras, Louie Theophanous and Tom Loizou Dimitri Froxylias, Tom Loizou and George Aresti 

Ray Barbieri, Charlie Kyriacou, Tom Loizou, Steve Hawkins 

and Andy Kokkino

Barnet suffered their second defeat on the bounce 

after losing 2-1 to Wrexham at The Hive London on 

Saturday. Despite Shaq Coulthirst cancelling out Akil 

Wright’s opener, a late chip from substitute Jermaine 

McGlashan sealed the three points for the promotion 

chasers.  

The Bees made three changes from the side that 

fell to a 2-1 defeat away at Maidstone United on 

Tuesday.  

However, the Bees searched for an equaliser and 

Andre Boucaud could have scored the goal of the 

season after letting rip from distance but his effort 

could only find the Bees Terrace. 

His shot proved to be the last chance of the game 

as the Bees couldn’t return to winning ways. 

Barnet FC 1-2 Wrexham

Mark Christodoulou, Petro Petrou, Nick Eleftheriou  and 

Charlie Kyriacou

A family of Haringey Borough supporters

To view more 

sports news 

and other 

community and 

worldwide news 

please visit our 

website 

www.parikiaki. 

com
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Φαίδρα Γεωργίου Dyke

Ο σύζυγος της Φαίδρας, Αντρέας και η αδελφή της 

Αλίκη, θέλουν να ευχαριστήσουν όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν λουλούδια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιον δήποτε άλλο τρόπο. 

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για τις 

γενναιόδωρες εισφορές που ανήλθαν στο ποσό των 

£3,000 και θα μοιραστούν μεταξύ του Breast Cancer 
Care και Marie Curie. 

To πνεύμα της Φαίδρας θα εξακολουθεί να ζει στις 

καρδιές μας.

(από Λονδίνο)

NOTE OF THANKS

Phaedra Georgiou Dyke

Phaedra’s husband Andrew and her sister Aliki would 

like to thank all those who attended the funeral service, 

sent beautiful flowers and for all the condolences and 

words of comfort. 

We also thank everyone for their generous donations 

and the total raised was £3,000. This amount will be 

divided equally between Phaedra’s chosen charities, 

Breast Cancer Care and Marie Curie. 

Phaedra’s spirit will continue to live on in all our hearts. 

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τo προσεχές Σάββατο 20.04.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 40ήμερο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας μητέρας και γιαγιάς 

Παναγιώτας Πέτρου 

(Λιμνιά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές 
για το Cancer Research UK, κατέθεσαν στεφά-
νια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 
συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
στο βαρύ μας πένθος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λο ύ μ ε  το  π ρ ο σ ε χ έ ς  Σ ά β β α το  

20.04.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY, το 12ον ετήσιο μνημόσυνο του πο-

λυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα 

και παππού Μιχάλη Νικόλα Χριστοφίδη 

(Μουζουρκού) και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι θυγατέρες: Αναστασία και Ελένη, 

εγγονές: Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια.

Mιχάλη Νικόλα Χριστοφίδη (Μουζουρκού) 
(Μόρφου)

It is with great sorrow that we announce the passing away 

of our beloved husband, father and grandfather on 

Saturday 6th April 2019, at the age of 82. 

Harry was a lovely human being, a loving husband and 

wonderful father.  

He had the most exceptional smile and an infectious laugh 

which endeared all those he met. 

He will remain in our hearts forever. May he rest in peace. 

He leaves behind his wife Dasoulla, daughter Nicol, son 

Spyros, grandchildren and grieving family and friends. 

His funeral will take place on Monday 29th April 2019 

at 1pm at the Greek Orthodox Church of Panayia in Wood 

Green, followed by the burial at New Southgate Cemetery.  

Donations if desired, will be collected for the Alzheimer’s 

Society. 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Theoharis Spirou
(from Flasou/Soleas) 

Απεβίωσε την Κυριακή 07.04.2019, ο Γιώργος 

Σκόντζος σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γιωργούλλα, παιδιά: 

Vicky, Eleanor, Julia, γαμπρούς: Alex, Kyri και 

Ross, 4 εγγόνια: Zak, Zoe, Sol και Jacob. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 30.04.2019 και 

ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Σκόντζος
(από το Αιγάλεω - Αθήνα)

18.01.1948 – 07.04.2019
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Θεανώ Γεωργίου (Τιμινή) Theano Georgiou (Timini)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 10.04.2019 

at the age of 96. 

She leaves her husband Andreas, 

5 children: George, Ivy, Demetra Maria, 

Magda, 11 grandchildren, 

17 great-grandchildren, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on 

Tuesday 30.04.2019 at the Greek Orthodox 

Church of St. Nectarios, 

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR 

at 11.00am 

and the burial at Putney Vale Cemetery, 

Stag Lane, Putney, London SW15 3DZ. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for The Greek Orthodox Church 

of St. Nectarios. 

The wake will take place at the church hall. 

Tel: 020 8942 7456 / 07779 354 958

Απεβίωσε την Τετάρτη 10. 04.2019, 

η Θεανώ Γεωργίου σε ηλικία 96 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Ανδρέα, 

5 παιδιά: Γιώργο, Ήβη, Δήμητρα, Μαρία 

και Μάγδα, 11 εγγόνια, 17 δισέγγονα, 

συγγενείς και φίλους 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 30.04.2019 

και ώρα 11.00πμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR 

και η ταφή στο Putney Vale Cemetery, 

Stag Lane, Putney, London SW15 3DZ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια 

να γίνονται εισφορές που θα δοθούν 

στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 020 8942 7456 / 07779 354 958 

(from Davlos) (από το Δαυλό) 
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