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Ενώ ο ΠτΔ επικαλείται τη διάκριση 
εξουσιών, η βουλευτής Ειρήνη Χα-
ραλαμπίδου καταγγέλλει ότι οι πε-
ριβόητες μεταρρυθμίσεις του Ιωνά 
Νικολάου ήταν τελικά των ίδιων 
των δικαστών... 

Σελ 6

«Νίπτει τας χείρας» του...
Αντιπροσωπεία της ΕΚΟ συναντή-
θηκε με τρεις βουλευτές των Ερ-
γατικών του βόρειου Λονδίνου, 
στους οποίους μετέφερε τις ανη-
συχίες της παροικίας για το Brexit, 
αλλά και για το Κυπριακό.  

Σελ 2 

Μετέφεραν ανησυχίες
Οι διασώστες, που προσπα-

θούν να βρουν το 2χρονο αγο-
ράκι, που έπεσε σε πηγάδι στην 
Ισπανία, βρέθηκαν χθες αντιμέ-
τωποι με νέα εμπόδια, την ώρα 
που οι έρευνες... 

Σελ 8

Νέα εμπόδια...

Διασύρεται διεθνώς η Κύπρος με τα περιβόητα «χρυσά δια-
βατήρια» που παραχωρεί η κυπριακή κυβέρνηση σε ολιγάρ-
χες έναντι «επενδύσεων». Η κυβέρνηση και παρά τις προ-
ειδοποιήσεις ευρωπαϊκών θεσμών αδιαφορεί, αφού από την 
υπόθεση κερδοσκοπούν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, 
ενώ το ΑΚΕΛ προειδοποιεί για τους κινδύνους από τη νέα 

«φούσκα στην οικονομία». 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει «επενδύσει» τα τε-

λευταία χρόνια στην παραχώρηση υπηκοοτήτων ως μια από 
τις βασικές χρηματοδοτήσεις της χώρας, γεγονός που οδηγεί 
σε στρέβλωση και λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης... 

Σελ 5

Εκτιμήσεις για έγκριση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών με διευρυμένη πλειοψηφία

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΑΖΟΥΝ... «ΠΛΩΡΗ» ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ (σελ 9)

σελ 7

ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ NO-DEAL ΚΑΙ ΓΙΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΝΤΑΡΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (σελ 3)

Ρεζίλι διεθνώς η Κύπρος για τα «χρυσά» διαβατήρια

ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ (σελ 2)

Μεγαλώνει η αγωνία της παροικίας
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Την αγωνία και τους προβληματισμούς των Κυπρίων που διαμένουν 
στο Ηνωμένο Βασιλείο για την αβεβαιότητα και τη γενικότερη κατάσταση 
που διαμορφώνεται σε σχέση με το Brexit, αλλά και για τη στασιμότητα 
που δυστυχώς διαφαίνεται στο Κυπριακό, μετέφερε σε τρία μέλη της 
Βουλής των Κοινοτήτων, αντιπροσωπεία της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας με τον πρόεδρο Χρήστο Καραολή, τον αντιπρόεδρο Πάμπο 
Χαραλάμπους και το μέλος του Εκτελεστικού και Επαρχιακό Γραμματέα 
του ΑΚΕΛ Βρετανίας, Ανδρέα Γρηγορίου. 

Οι τρεις βουλευτές του Βόρειου Λονδίνου των Labour, Catherine 
West της περιφέρειας Hornsey & Wood Green, Kate Osamor της πε-
ριφέρειας του Edmonton και Bambos Charalambous της περιφέρειας 
Enfield Southgate, άκουσαν με προσοχή τους προβληματισμούς της 
κυπριακής παροικίας και διαβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι το Ερ-
γατικό Κόμμα παραμένει σταθερό στις θέσεις του σε σχέση με το Κυ-
πριακό. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Brexit, είπαν μεταξύ άλλων ότι οι 
Εργατικοί θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να σώσουν ότι διασώζεται 
σε αυτές τις κρίσιμες ώρες για το ΗΒ και τις μειονότητες που εκφράζουν 
ήδη ανησυχίες για τα όσα θα ακολουθήσουν.

Δείπνο εργασίας της ΕΚΟ με βουλευτές των Labour

Μ
εγαλώνει η αγωνία για τους συμπατριώτες 
μας, αλλά και τους ευρωπαίους πολίτες γε-
νικότερα σε σχέση με την έξοδο του Ηνωμέ-

νου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
δικό τους μέλλον σε σχέση με το καθεστώς παρα-
μονής στη χώρα, είτε αυτοί έχουν συμπληρώσει πέ-
ντε χρόνια, που ισοδυναμεί με καθεστώς μόνιμης 
εγκατάστασης (settled), είτε αυτοί δεν έχουν συ-
μπληρώσει τα πέντε χρόνια και θα πρέπει να απο-
ταθούν στο κράτος για το καθεστώς προσωρινής 
εγκατάστασης (pre-settled). 

Το σύστημα υποβολής αίτησης για απόκτηση του 
καθεστώτος του «εγκατεστημένου» πολίτη είναι προ-
σβάσιμο για το κοινό από την περασμένη Δευτέρα 
και βρίσκεται στη διάθεση των τριών και πλέον εκα-
τομμυρίων υπηκόων χωρών-μελών της ΕΕ που 
ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η διαδικασία αίτησης του βρετανικού Υπουργείου 
Εσωτερικών πρέπει να ακολουθηθεί από όποιον 
Ευρωπαίο κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυ-
μεί να παραμείνει στη χώρα μετά από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου του Brexit. 

Η αίτηση είναι προσβάσιμη μέσω της ειδικής 
εφαρμογής για συσκευές Android και απαιτεί σε 
πρώτη φάση ηλεκτρονική σάρωση του διαβατηρίου, 
σάρωση προσώπου και ‘selfie’ φωτογραφία. 

Κατόπιν, «μεταφέρονται» σε μια ιστοσελίδα όπου 
επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή τους και δίνουν την 
έγκρισή τους για να επαληθευτεί η φορολογική κα-
τάστασή τους. 

Στο τρίτο βήμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ποινικό 
μητρώο τους. Αν έχουν κάποια καταδίκη για σοβαρό 
ποινικό αδίκημα, το αίτημά τους ενδέχεται να απορ-
ριφθεί. 

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέ-
λος Ιουνίου του 2021, έξι μήνες μετά από τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου. Μετά τις 30 Μαρτίου, τα 
αιτήματα θα μπορούν να στέλνονται ταχυδρομικά ή 
να υποβάλλονται αυτοπροσώπως στις τοπικές Αρ-
χές. 

Ένα ερώτημα που προκύπτει, είναι τι θα ισχύσει 
σε περίπτωση που τελικά σημειωθεί ένα Brexit χωρίς 
συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελλών, που θεωρητικά 
αφήνει στον αέρα τη θέσπιση της μεταβατικής πε-

ριόδου. 
Σύμφωνα με τα όσα είχαν δει το φως της δημο-

σιότητας το προηγούμενο διάστημα, εφόσον Λονδίνο 
και Βρυξέλλες καταλήξουν σε συμφωνία για το 
Brexit, οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα εγκατασταθούν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο 
πριν από τα τέλη του 
2020 θα μπορούν και 
αυτοί να υποβάλουν αί-
τημα, αρκεί να το κά-
νουν πριν από τις 30 
Ιουνίου 2021. Χωρίς 
συμφωνία, μόνο όσοι 
έχουν εγκατασταθεί ή 
θα εγκατασταθούν στη 
Βρετανία μέχρι τις 29 
Μαρτίου 2019 θα μπο-
ρούν να υποβάλουν αί-
τημα. Θα έχουν δι-
καίωμα να το πράξουν 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Επίσης, όποιος Ευ-
ρωπαίος πολίτης έχει 
συμπληρώσει πέντε 
χρόνια διαμονής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει το καθεστώς του 
εγκατεστημένου πολίτη, εφόσον η αίτησή του γίνει 
δεκτή. Όσοι θα έχουν εγκατασταθεί μεν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου (31/12/2020) αλλά δε θα έχουν συμπλη-
ρώσει πέντε χρόνια διαμονής, θα θεωρούνται «προ-
εγκατεστημένοι» πολίτες και θα τους επιτραπεί να 
συμπληρώσουν την πενταετία.  

Αντιδράσεις 
και κατάργηση του τέλους  

Η οργάνωση ‘The 3 Million’ που εκπροσωπεί τους 
Ευρωπαίους κατοίκους του ΗΒ είχε καταγγείλει ότι 
η βρετανική κυβέρνηση χρεώνει τους ανθρώπους 
αυτούς 65 λίρες για μια αίτηση διασφάλισης των 
υπαρχόντων δικαιωμάτων τους, χωρίς καν να είναι 
απολύτως βέβαιο ότι η αίτηση θα γίνει αποδεκτή. 
Σημειώνεται ότι για τους ανήλικους - κάτω των 16 
ετών, το τέλος ανέρχεται στις £32.50. 

Ωστόσο, η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, ανακοί-
νωσε τη Δευτέρα ότι ακυρώνει το σχέδιο επιβολής 
τέλους. Αυτό όμως θα γίνει στις 30 Μαρτίου. Ως εκ 
τούτου, όσοι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση τις 
επόμενες μέρες, το τέλος που θα καταβάλουν θα 

τους επιστραφεί. Το ίδιο 
θα συμβεί και με όλους 
όσοι έχουν καταβάλει 
ήδη το εν λόγω τέλος. 

Καταγγέλεται ακόμη 
το γεγονός ότι η εφαρ-
μογή μέσω κινητού δεν 
είναι διαθέσιμη για τους 
κατόχους συσκευών 
άλλου λογισμικού πλην 
Android. Για παράδει-
γμα όσοι διαθέτουν 
iphone δεν μπορούν να 
υποβάλουν την αίτηση 
με το κινητό τους. 

Ακόμη, στους όρους 
της αίτησης αναφέρεται 
ότι τα προσωπικά στοι-
χεία των αιτούντων 
μπορούν να δοθούν σε 
τρίτους φορείς και εται-

ρείες, γεγονός που επικρίνεται από την οργάνωση 
‘The 3 Million’. 

Διατυπώνονται επίσης αμφιβολίες για το κατά 
πόσο το υπουργείο Εσωτερικών θα μπορέσει να 
διαχειριστεί τον αναμενόμενο όγκο των αιτήσεων. 

Όπως μεταδίδεται πάντως, το υπουργείο Εσωτε-
ρικών έχει αποσπάσει 1.900 υπαλλήλους που θα 
αναλάβουν να διαχειριστούν τα αιτήματα και τις ερω-
τήσεις των πολιτών. «Είναι ένα σημαντικό τεστ για 
το υπουργείο, το διακύβευμα είναι υψηλό», σχολίασε 
η Τζιλ Ρούτερ, ειδική σε θέματα μετανάστευσης στο 
ινστιτούτο British Future. «Αν όλα πάνε καλά, η Βρε-
τανία θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι Ευρωπαίοι 
είναι καλοδεχούμενοι και ότι η κυβέρνηση ελέγχει 
την κατάσταση. Αν δεν πάνε καλά, οι συνέπειες θα 
είναι πολύ άσχημες», προειδοποίησε.  

«Χρειάζεται προσοχή»  
Η «Παροικιακή» επικοινώνησε με τον σύμβουλο 

Κοινωνικών Ωφελημάτων κ. Λούη Λοΐζου για μια 
πρώτη αντίδραση σε σχέση με τη διαδικασία υπο-
βολής αίτησης για απόκτηση του δικαιώματος του 
«εγκατεστημένου» πολίτη. 

«Προσωπικά, θα συμβούλευα τους συμπατριώτες 
μας και όλους τους Ευρωπαίους να υποβάλουν την 
αίτηση άμεσα. Ανεξαρτήτως εξελίξεων με το Brexit. 
Είναι σημαντικό να διασφαλίσουν την παραμονή 
τους και να αποφύγουν οποιεσδήποτε περιπέτειες 
σε περίπτωση που το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ 
χωρίς συμφωνία», υπογράμμισε ο κ. Λοΐζου. 

«Εξάλλου, η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να γίνει 
ούτως ή άλλως. Τα δε χρήματα που θα καταβάλουν 
ως τέλος, για την αίτηση, θα τους επιστραφούν με 
βάση την ανακοίνωση της πρωθυπουργού και τα 
όσα αναγράφονται στη σχετική σελίδα του GOV.UK. 

Θεωρώ λοιπόν, ότι οι συμπατριώτες μας πρέπει 
να κινηθούν το συντομότερο δυνατό για συμπλή-
ρωση της αίτησης. 

Επίσης, όσοι ενδεχομένως χρειαστούν βοήθεια 
για την υποβολή της αίτησης, μπορούν να αποτα-
θούν στους κατά τόπους συμβούλους Κοινωνικών 
Ωφελημάτων.» 

Εξήγησε ακόμη ότι ένας από τους λόγους για τους 
οποίους πρέπει να κινηθούν άμεσα οι ενδιαφερό-
μενοι, είναι το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε 
δυσκολίες επιβεβαίωσης του χρόνου παραμονής 
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφερε ως παράδει-
γμα περιπτώσεις του παρελθόντος κατά τις οποίες 
συμπατριώτες μας που διέμεναν 50 χρόνια στο ΗΒ, 
συνάντησαν σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια 
τους να αποδείξουν τα χρόνια παραμονής τους, 
αφού ως γνωστό, στο παρελθόν πολλές υπηρεσίες 
δεν είχαν ψηφιοποιημένα αρχεία με αποτέλεσμα 
πολλές πληροφορίες να ήταν αδύνατο να διασταυ-
ρωθούν. 

Τέλος, προέτρεψε όλους όσοι προτίθενται να ζη-
τήσουν πληροφορίες τηλεφωνικώς καλώντας στους 
αριθμούς που αναγράφονται στη σελίδα του κρά-
τους, να ενημερωθούν προηγουμένως για το κόστος 
κλήσης, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις 
κατά τις οποίες οι χρεώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές 
και άγγιζαν τη £1 ανά λεπτό.  

Γιώργος Μιχαήλ

Μεγαλώνει η ανησυχία της παροικίας για τις επιπτώσεις του Brexit
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ» ΠΟΛΙΤΗ

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στα γραφεία της 
«Παροικιακής» η σεμνή τελετή παράδοσης της επιταγής με το 
ποσό των εισφορών στη μνήμη της Μαρίας Νικολάου Αδάμου. 

Ο εκπρόσωπος του Radiomarathon Children with Special Needs, 
Γιάννης Κυριακίδης, ευχαρίστησε θερμά την εφημερίδα «Παροι-
κιακή» και το Cypriot Women’s League, καθώς και την οικογένεια 
της αείμνηστης Μαρίας, για την πρωτοβουλία τους να διοργανώ-
σουν την εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Νο-
έμβριο στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και στη συνέχεια να διαθέ-
σουν τα έσοδα των εισπράξεων και εισφορών στο Ραδιομαραθώνιο. 

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά, η πρόεδρος του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου κ. Σούζη Κωνσταντινίδης, η διευ-
θύντρια του Κέντρου Χρυστάλλα Ευδοκίμου, οι γονείς της Μαρίας, 
Νεόφυτος και Ευούλα Νικολάου η οποία είναι και πρόεδρος του 
Cypriot Women’s League, ο πρόεδρος του Radiomarathon UK 
Γιάννης Κυριακίδης και ο διευθυντής της «Παροικιακής» Πάμπος 
Χαραλάμπους. 

Η εκδήλωση εις μνήμη της Μαρίας, είχε σημειώσει επιτυχία και 
σ’ αυτό συνέβαλαν όχι μόνο οι διοργανωτές, αλλά και οι χορηγοί 
που στήριξαν με διάφορους τρόπους την εκδήλωση. Ιδιαίτερα ση-
μαντική ήταν και η συμβολή του Κοινοτικού Κέντρου, ενώ, άξια 
συγχαρητηρίων, είναι η συγκινητική ανταπόκριση της παροικίας 
μας που τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη της Μαρίας, η 
οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, στις 15 Οκτωβρίου 
2016, ύστερα από πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο.

Παραδόθηκε στον Ραδιομαραθώνιο 
η επιταγή με τις εισφορές στη μνήμη 

της Μαρίας Νικολάου Αδάμου
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Παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά στη Βουλή...
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ BREXIT ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 29Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο
 επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρ-
μπιν, ζήτησε χθες από την βρετανίδα πρωθυ-
πουργό, για πολλοστή φορά, να απομακρύνει το 

ενδεχόμενο εξόδου χωρίς συμφωνία και να τερματίσει το 
αδιέξοδο του Brexit, ενόψει της ψηφοφορίας της επόμενης 
εβδομάδας επί του σχεδίου της συμφωνίας εξόδου, και 
παράλληλα να δεχθεί την παραμονή της Βρετανίας σε τε-
λωνειακή ένωση με την ΕΕ. 

Στη διάρκεια της ώρας των ερωτήσεων στην πρωθυ-
πουργό στο κοινοβούλιο κυριάρχησε το θέμα του Brexit, 
το οποίο στάθηκε αφορμή για ανταλλαγή έντονων σχολίων 
και απαντήσεων ανάμεσα στον Τζέρεμι Κόρμπιν και την 
Τερέζα Μέι. Η τελευταία αρνήθηκε να αποκλείσει το σενάριο 
no-deal, όπως και της τελωνειακής ένωσης, που δεν θα 
επέτρεπε στην Βρετανία να συνάψει τις δικές της εμπορικές 
συμφωνίες. Απάντησε, επίσης, στο σχόλιο του Τζ. Κόρμπιν 
για τις διακομματικές συνομιλίες ότι «(η Τ. Μέι) έχει την 
πόρτα ανοιχτή, αλλά το μυαλό κλειστό», κατηγορώντας 
τον ότι τις μποϋκοτάρει, βάζοντας προϋποθέσεις. Όπως 
είπε χαρακτηριστικά, είναι έτοιμος να «συναντήσει τη Χα-
μάς, τη Χεζμπολάχ και τον IRA» αλλά αρνείται να συνα-
ντηθεί μαζί της για συζητήσουν το Brexit. 

Ο ηγέτης των Εργατικών, που αφιέρωσε όλες του τις 
ερωτήσεις γύρω από το Brexit, ρώτησε την πρωθυπουργό 
εάν θα αποδεχτεί τις τροπολογίες που κατατέθηκαν επί 
του σχεδίου για το Brexit, οι οποίες εάν ψηφιστούν θα 
αποκλείουν την έξοδο χωρίς συμφωνία, αλλά η κ. Μέι δεν 
αναφέρθηκε σε αυτό, παρά μόνο σχολίασε ότι η παράταση 
του άρθρου 50 δεν αποκλείει το no-deal. 

Μία από τις τροπολογίες που κατέθεσαν η βουλευτής 
των Εργατικών, Ιβέτ Κούπερ, και των Συντηρητικών, Νικ 
Μπόλ, που στοχεύει στο να αναλάβει το κοινοβούλιο τον 
έλεγχο και να εμποδίσει το Brexit χωρίς συμφωνία, έχει 

ήδη σημαντική υποστήριξη από τους βουλευτές, ενώ δεν 
αποκλείεται να λάβει και την στήριξη του κόμματος των 
Εργατικών. Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών, Τζον Μα-
κντόνελ, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ευαίσθητο» ενόψει 
της ψηφοφορίας της Τρίτης και έκρινε ότι είναι πολύ πιθανό 
το κόμμα του να επιλέξει να το στηρίξει επειδή η κυβέρνηση 
έχει εξαντλήσει τον χρόνο. 

Στο μεταξύ, ο υπουργός Διεθνούς Εμπορίου, Λίαμ Φοξ, 
κατηγόρησε τα μέλη των Τόρις που στηρίζουν το σχέδιο 
ότι θέλουν να εμποδίσουν το Brexit συνολικά. 

Σε μια δυνητικά σημαντική κίνηση, το Εργατικό Κόμμα 
κατέθεσε τροπολογία με την υπογραφή του ηγέτη του Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν η οποία απαιτεί την εξασφάλιση κοινοβου-
λευτικού χρόνου για μία σειρά ψηφοφοριών επί επιλογών 
για τα επόμενα βήματα. Η τροπολογία προσδιορίζει συ-
γκεκριμένα ότι οι επιλογές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 
μία τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, που είναι η κεντρική 
θέση του κόμματος, αλλά και την επιλογή ενός δημοψηφί-

σματος. 
Οι εκπρόσωποι της εκστρατείας υπέρ του δεύτερου δη-

μοψηφίσματος χαιρέτισαν την τροπολογία του κ. Κόρμπιν 
ως «μνημειώδη» στιγμή στην προσπάθειά τους υπέρ της 
«Λαϊκής Ψήφου», καθώς μέχρι τώρα ο ηγέτης των Εργα-
τικών απέφευγε να υποστηρίξει το δημοψήφισμα.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά...  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται ότι θα ξεκινήσει 

την επόμενη εβδομάδα τη διαδικασία για την επικύρωση 
της Συμφωνίας Αποχώρησης που διαπραγματεύτηκαν οι 
Βρυξέλλες με το Λονδίνο, όπως ανέφεραν σήμερα πολλοί 
ευρωβουλευτές, παρά το γεγονός ότι η Βρετανία ακόμη 
δεν έχει εγκρίνει αυτή τη συμφωνία για το Brexit. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμηνύσει στη Βρετανία ότι 
περιμένει τις προτάσεις της αλλά και πως η Συμφωνία 
Αποχώρησης -την οποία καταψήφισε με συντριπτική πλει-
οψηφία η Βουλή των Κοινοτήτων- είναι η καλύτερη που 
θα μπορούσε να πετύχει το Λονδίνο. 

"Καλώς εχόντων των πραγμάτων, στα τέλη Ιανουαρίου 
θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία", ανέφερε η ευρωβουλευτής 
Ντανούτα Χούμπνερ. Όπως είπε, η ίδια αναμένεται ότι η 
συμφωνία για το Brexit θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, ώστε οι ευ-
ρωβουλευτές να προλάβουν να την επικυρώσουν πριν 
από τις 29 Μαρτίου. 

Ο Γκι Φέρχοφστατ, ο επικεφαλής της ομάδας συντονι-
σμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit, τόνισε 
ότι η έναρξη της διαδικασίας από την πλευρά των Βρυ-
ξελλών θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα στο Λονδίνο. 
"Σημαίνει ότι για εμάς δεν υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση 
της Συμφωνίας Αποχώρησης. Αν είναι δυνατή μια επανα-
διαπραγμάτευση, αυτή αφορά μόνο το ΗΒ».

Brexit: «Μέρα της Μαρμότας»  
Την απογοήτευση τους εξέφρασαν αυτή την εβδο-

μάδα - συγκεκριμένα την Τρίτη - οι περισσότεροι 
αναλυτές για τις νέες προτάσεις της Τερέζα Μέι για 
το Brexit. Μερίδα του βρετανικού τύπου παρομοιάζει 
το plan B’ της πρωθυπουργού με τη… «Μέρα της 
Μαρμότας». 

Η Μέι ισχυρίστηκε την Δευτέρα στο κοινοβούλιο 
ότι θα προβεί σε τρεις βασικές αλλαγές όσον αφορά 
στην πολιτική της έναντι της ΕΕ, δεν μπόρεσε όμως 
κατά τα φαινόμενα να πείσει πολλούς βουλευτές 
που υποστηρίζουν ότι στις προτάσεις της πρωθυ-
πουργού δεν υπάρχει κάτι το καινούργιο που θα 
μπορούσε να άρει το σημερινό αδιέξοδο. 

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων προειδοποίησαν ότι 
οι προτάσεις της Μέι φέρνουν τη χώρα ένα βήμα 
πιο κοντά στο δυνητικά καταστροφικό σενάριο της 
εξόδου χωρίς συμφωνία. 

Η εφημερίδα i (22/01) αναφέρει ότι στη Βουλή 
των Κοινοτήτων διάχυτο ήταν το κλίμα δυσπιστίας 
καθώς - "οι βουλευτές άκουγαν το σχέδιο Β να γίνεται 
σχέδιο Α". 

Σύμφωνα με τους Financial Times στο κοινοβούλιο 
μετά την ομιλία της πρωθυπουργού επικράτησε μια 
αίσθηση deja vu. 

O ιστότοπος της Independent επισημαίνει ότι είναι 

πλέον σαφές πως - "το σχέδιο B είναι η συνέχεια 
του σχεδίου Α, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα…". 

Το plan B μοιάζει με το plan A με τη διαφορά ότι 
θα υπάρχει η δυνατότητα - "βουλευτές άλλων κομ-
μάτων να έχουν διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση" - 
σημειώνει ο ιστότοπος του περιοδικού Spectator. 

Σε όλες τις βασικές του συνιστώσες, αναφέρει η 
Daily Telegraph, το πακέτο που απορρίφθηκε κατη-
γορηματικά την περασμένη εβδομάδα παραμένει 
άθικτο. 

Σύμφωνα με την Daily Express οι νέες προτάσεις 
της Τερέζα Μέι δεν συμβάλλουν - "σε ένα συνεκτικό 
σχέδιο Β". "Το σχέδιο Β ουσιαστικά σημαίνει επι-
στροφή στις Βρυξέλλες", γράφει η Πόλι Τόϊνμπι στον 
Guardian. 

Οι πρώτες σελίδες στους Times και στην i προ-
βάλλουν την προειδοποίηση της υπουργού Εργα-
σίας και Συντάξεων Άμπερ Ραντ ότι πολλοί υπουργοί 
της κυβέρνησης απειλούν με παραιτήσεις, εκτός αν 
η Μέι επιτρέψει στους βουλευτές του Συντηρητικού 
κόμματος να ψηφίσουν ελεύθερα κατά συνείδηση 
για μια τροπολογία που στόχο έχει να παρεμποδίσει 
την έξοδο χωρίς συμφωνία. 

Η Daily Telegraph μας ενημερώνει ότι ο ηγέτης 
του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, μετά από 
πιέσεις βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

και μελών του κόμματος, αποδέχθηκε να στηρίξει 
σχέδιο για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσμα-
τος. 

Ο Guardian και η Express υπογραμμίζουν την 
προειδοποίηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι ότι 
ένα νέο δημοψήφισμα μπορεί να είναι πλήγμα για 
την κοινωνική συνοχή της χώρας.  

Νέα μελέτη για την ασπιρίνη   
Πρωτοσέλιδο θέμα στη χθεσινή Daily Telegraph  

ήταν η προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
της χρήσης της ασπιρίνης για την πρόληψη των 
καρδιακών παθήσεων.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
μιας ευρείας έρευνας διαπιστώνεται στα άτομα που 
έχουν πάρει το φάρμακο αυξάνεται σημαντικά ο κίν-
δυνος των εσωτερικών αιμορραγιών και τονίζεται 
ότι η  χρήση της ασπιρίνης πρέπει να γίνεται πάντα 
με την έγκριση του ιατρού. Οι Times σημείωναν ότι 
χιλιάδες υγιείς άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά 
ασπιρίνη, επειδή παλαιότερες μελέτες είχαν κατα-
λήξει σε θετικά συμπεράσματα για τη μείωση των 
καρδιακών προσβολών, των εγκεφαλικών επεισο-
δίων ή ακόμα και του καρκίνου.  

Εσωτερικές διαμάχες στην People's Vote   
Με τις "κόντρες" στους κόλπους της οργάνωσης 

που ηγείται της εκστρατείας για τη διεξαγωγή ενός  
δεύτερου δημοψηφίσματος που να αφορά τις σχέ-
σεις της Βρετανίας με την ΕΕ ασχολήθηκε ο ιστότο-
πος Buzzfeed.  

Βουλευτές έχουν υπογραμμίσει ότι το Εργατικό 
Κόμμα έχει "απενεργοποιηθεί" από τις προσπάθειες 
για  ένα δεύτερο δημοψήφισμα λόγω των εσωτερι-
κών συγκρούσεων μεταξύ των Remainers σχετικά 
με τον τρόπο επίτευξης των στόχων τους.    

Ο ιστότοπος Buzzfeed σημειώνει ότι εάν αποφα-
σιστεί η διενέργεια ενός δεύτερου δημοψηφίσματος 
, υπάρχει  κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα σημαντικό 
σχίσμα στην οργάνωση People's Vote για το εάν θα 
πρέπει να ηγηθεί της εκστρατείας των Remainers. 

H Daily Mail και η Huffpost UK σημείωναν ότι η 
Τερέζα Μέι είναι αποφασισμένη να αψηφήσει ανώ-
τερα στελέχη τις κίνησης Remainers και θα υποχρε-
ώσει το υπουργικό συμβούλιο να διατηρήσει ανοιχτή 
την επιλογή μιας μη - συμφωνίας  Brexit, παρά τις 
απειλές ορισμένων υπουργών ότι θα υποβάλλουν 
τις παραιτήσεις τους . 

Επίσης, στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης, οι εφη-
μερίδες είχαν ασχοληθεί εκτενώς με την εξαφάνιση 
του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Εμιλιάνο 
Σάλα (είδηση στη σελ 8).

Αυστηρή προειδοποίηση 
προς την κυβέρνηση του ΗΒ 
να σεβαστεί τις πρόνοιες της 
Συμφωνίας της Μ. Παρα-
σκευής, που αποτελεί διεθνή 
ειρηνευτική συμφωνία, με ή 
χωρίς Συμφωνία Αποχώρη-
σης, απευθύνει εκ μέρους της 
Κομισιόν, ο Επικεφαλής Εκ-
πρόσωπος Μαργαρίτης Σχοι-
νάς. Συγκεκριμένα, ο Μ.Σχοι-
νάς ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ είναι 
αποφασισμένη να πράξει ό,τι 
μπορεί, με ή χωρίς συμφωνία, 
ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη 
για ένα σύνορο και να προστα-
τεύσει την ειρήνη στη Β. Ιρλαν-
δία. Η ΕΕ, είπε, "στηρίζει πλή-
ρως την Ιρλανδία και εκφρά- 
σαμε σε πλείστες περιπτώσεις 
πλήρη αλληλεγγύη με την Ιρ-
λανδία. Αυτό δεν έχει αλλάξει". 

Σημείωσε, επίσης ότι "θα 
συνεχίσουμε να υπενθυμί-
ζουμε στην κυβέρνηση του ΗΒ, 
τις ευθύνες της στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας της Μεγάλης Πα-
ρασκευής.

Αυστηρή 
προειδοποίηση της ΕΕ
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ειδήσεις σε 2’

Η άρνηση της ε/κ ηγεσίας 
να μοιραστεί την εξουσία και 
τον πλούτο αποτελεί το μεγα-
λύτερο εμπόδιο στην εξεύ-
ρεση ομοσπονδιακής λύσης 
στο Κυπριακό, υποστήριξε ο  
Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί. 

Διερωτήθηκε επίσης αν η 
τ/κ πλευρά θα πρέπει να στα-
ματήσει να υπερασπίζεται μια 
δίκαιη και λογική λύση που θα 
διασφαλίζει τη διαρκή ειρήνη 
κι αν θα πρέπει να πει στη 
σύμβουλο του ΓΓ του ΟΗΕ 
πως η ομοσπονδιακή λύση 
έχει τελειώσει και ότι «συζη-
τάμε μόνο για ένα μοντέλο συ-
νεργασίας μεταξύ δύο κρα-
τών». Εξέφρασε τη θέση ότι η 
τ/κ πλευρά θα πρέπει να δια-
τηρήσει μια σταθερή και σαφή 
στάση χωρίς να ταλαντεύεται, 
εμμένοντας στις παραμέτρους 
του ΟΗΕ και στις παλαιότερες 
συμφωνίες.

Τις επόμενες μέρες φτάνει 
το νέο γεωτρύπανο της Τουρ-
κίας και θα ξεκινήσει γεώ-
τρηση στην τουρκική ΑΟΖ και 
τις περιοχές στις οποίες "αδει-
οδοτήθηκε" η Τουρκία από το 
ψευδοκράτος, σύμφωνα με 
τον Τούρκο Υπουργό Εξωτε-
ρικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, ο οποίος είπε πως «η 
γεώτρηση θα ξεκινήσει όποιος 
και να πει, ό,τι και να πει». 

Είπε ακόμη ότι η Τουρκία 
έκανε ό,τι της αναλογούσε για 
τη λύση του Κυπριακού και 
επιπλέον έθεσε και νέες ιδέες. 
«Είμαστε μια χώρα που την 
τελευταία φορά που απέτυχαν 
οι διαπραγματεύσεις για ομο-
σπονδιακή λύση στο Κραν 
Μοντάνα, θέσαμε και τις άλλες 
επιλογές στο τραπέζι και εί-
παμε ας συζητήσουμε από 
πριν τι μπορούμε να κάνουμε, 
ας διαπραγματευτούμε, να 
συμφωνήσουμε και μετά να 
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύ-
σεις. Ο στόχος ποιος είναι; Να 
έχουμε αποτέλεσμα, να λύ-
σουμε με ειρηνικό τρόπο το 
Κυπριακό αλλά δεν κλείνουμε 
και τα μάτια στην έναρξη γεω-
τρήσεων της ε/κ πλευράς στη 
Δυτική Μεσόγειο και γύρω 
από την Κύπρο. Εκεί σκεφτό-
μαστε τα συμφέροντα του τ/κ 
λαού και της Τουρκίας».

«Αρχίζουν γεωτρήσεις 
όποιος ό,τι και να πει»Εσκεμμένη παραποίηση των θέσεών του 

από τον ΠτΔ, καταγγέλλει το ΑΚΕΛ

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΕΙ»

Ο
 Πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε δεν διαβάζει τις 
θέσεις του ΑΚΕΛ είτε σκόπιμα τις παραποιεί. Ό,τι 
και να ισχύει, η ουσία είναι μία: Στο πλαίσιο της 

προσπάθειάς του να απαντήσει στην κριτική του ΑΚΕΛ, ο 
Πρόεδρος υιοθέτησε κλασική ρητορική δαιμονοποίησης 
και κινδυνολογίας, την οποία προηγουμένως ο ίδιος κα-
τάγγελλε και απέρριπτε», καταγγέλλει το ΑΚΕΛ. 

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, 
βουλευτής Στέφανος Στεφάνου και σχολιάζοντας αναφορές 
του Νίκου Αναστασιάδη, παρατήρησε πως και πάλι ο Πρό-
εδρος επιμελώς δεν αναφέρεται στο συμφωνημένο πλαίσιο 
διαπραγμάτευσης. 

«…Ασφαλώς και ευθύνεται η Τουρκία, την οποία βολεύει 
το αδιέξοδο που παγιώνει τα διχοτομικά δεδομένα. Πώς 
γίνεται, όμως, ο ΓΓ του ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα να 
επαινούν την Τουρκία για τη στάση της στο Κραν Μοντανά 
και να επιμερίζουν ευθύνες αποκλειστικά στους δύο ηγέτες; 
Η συμπεριφορά της Τουρκίας όντως είναι απαράδεκτη. Τι 
εννοεί, όμως, ο Πρόεδρος όταν ρωτά αν ακούμε τις δηλώ-
σεις που γίνονται από μέρους της τουρκικής πλευράς; 
Μήπως υπονοεί ότι εξαιτίας αυτών των δηλώσεων είναι 
μάταιο να επιδιώκουμε επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων, στόχο τον οποίο διακηρύσσει ο Πρόεδρος ότι επι-
διώκει;», σημείωσε ο κ. Στεφάνου. 

Επανέλαβε τη διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ για λύση Δι-
ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας «μέσα στο οποίο μπο-
ρεί να επιτευχθούν όλα αυτά τα οποία στοχεύουμε σε 

σχέση με τη λύση του Κυπριακού» και υπέδειξε στον Πρό-
εδρο πως αυτός χειρίζεται το Κυπριακό. «Αυτός θα έχει 

την ευθύνη αν τελικά ο ίδιος μείνει στην Ιστορία ως ο Πρό-
εδρος της διχοτόμησης και όχι της απελευθέρωσης και 
της επανένωσης», υπογράμμισε. 

Υπενθυμίζουμε, πως το βράδυ της Παρασκευής, σε ομι-
λία του σε εκδήλωση στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
του Γ’, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος έκανε κριτική στον ΓΓ 
του ΑΚΕΛ –χωρίς να τον κατονομάζει– για αναφορές ενώ-
πιον πρέσβεων ξένων χωρών ότι για τη μη ύπαρξη δια-
λόγου ευθύνεται τάχα η ελληνοκυπριακή πλευρά. «Με λυ-

πεί ειλικρινά γιατί αντί της συνοχής, αντί της ενότητας, αντί 

της ρεαλιστικής αντιμετώπισης, αλλά και των όσων λέγο-

νται, αντί να κωφεύουμε καλό θα ήταν να ακούμε τις θέσεις 

είτε της Τουρκίας είτε κάποιων εκ των Τ/κ που ξεκάθαρα 

διαμηνύουν τι είναι αυτό που διεκδικούν. Αν κάποιοι συμ-

φωνούν μαζί τους, ας το πουν ευθαρσώς», είπε.  

Αυστηρή απάντηση ΓΓ ΑΚΕΛ  

«Ο κ. Προδρόμου μάλλον νομίζει ότι απευθύνεται σε 

ανόητους, προσπαθώντας να παραπλανήσει την κοινή 

γνώμη. Η έκβαση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά δεν 

κρίθηκε την Τετάρτη αλλά την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώ-

ματα Παρασκευής στο δείπνο. Αναφορικά με το δείπνο, 

υπενθυμίζουμε στον κ. Προδρόμου ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ εκ-

θείασε τη στάση της Τουρκίας και επέκρινε τη στάση του 

κ. Αναστασιάδη και του κ. Ακιντζί. Γιατί οι λαλίστατοι κ.κ. 

Αναστασιάδης και Προδρόμου δεν καταγγέλλουν τον ΓΓ 

για την έκθεσή του αν διαφωνούν με αυτά που λέει; Το 

ΑΚΕΛ θα σταματήσει να στηλιτεύει τη στάση του κ. Ανα-

στασιάδη όταν σοβαρευτεί και όταν αποδείξει ότι κατανοεί 

πόσοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για το μέλλον της Κύπρου και 

του κυπριακού λαού στο σύνολό του. 

Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να συνεργήσει στην παθητική, 

το λιγότερο, στάση του κ. Αναστασιάδη που οδηγεί στη δι-

χοτόμηση της Κύπρου».

Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ κατέληξε στο ψηφοδέλτιο για τις Ευρωεκλογές
Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ στη συνεδρία του 

περασμένου Σαββάτου, κατέληξε στο ψηφοδέλτιο του 
κόμματος για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του ερχόμενου 
Μαΐου. 

Οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις είναι 
με αλφαβητική σειρά οι εξής:  

Γεωργίου Κ. Γιώργος 
Βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
της επαρχίας Λάρνακας, Φιλόλογος, 55 χρονών  
Γεωργίου, Χρύσανθος (Άθως) 
Ιατρός-Χειρουργός, Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων, 48 χρονών  
Kızılyürek Niyazi 
Πανεπιστημιακός, Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών 
Σπουδών Πανεπιστήμιο Κύπρου, 59 χρονών  
Κουκουμάς Γιώργος 
Νομικός, Συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
35 χρονών  
Νικολάου Μαρίνα 
Πολιτική Επιστήμονας, Μέλος Γραμματείας Ομάδας 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης 
Αριστεράς, 32 χρονών  
Συλικιώτης Νεοκλής 
Ευρωβουλευτής, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
59 χρονών  
Η επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων θα πραγμα-

τοποιηθεί το Σάββατο, 26 του Γενάρη στις 10 π.μ. στο 
Hilton Park. 

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος Στέφανος Στεφάνου είπε 
ότι «η σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για 
το ψηφοδέλτιο αποτελεί την κορύφωση μιας πολύμηνης 
διαδικασίας, την οποία το ΑΚΕΛ ακολούθησε στη βάση 
του καταστατικού που έχει». 

Είπε ότι «η διαδικασία ξεκίνησε από τις κομματικές 

ομάδες βάσης στις οποίες τα μέλη αλλά και φίλοι του 
κόμματος κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους 
για τις ευρωεκλογές και τις προτάσεις τους για το ψηφο-
δέλτιο. 

Ο μακρύς κατάλογος των υποψηφίων που προτάθη-
καν από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος μαζεύτη-
καν κατά επαρχία, έγινε επαφή με όλους τους προτεινό-
μενους, όσοι αποδέχθηκαν έγινε αξιολόγηση και 
στάληκαν στην Κεντρική Επιτροπή. Στο επίπεδο του 
Πολιτικού Γραφείου έγινε χθες (την Παρασκευή) μια συ-

ζήτηση και αξιολόγηση όσων δέχθηκαν να τρέξουν στη 
διαδικασία…» πρόσθεσε. 

Μετά τη συζήτηση και αξιολόγηση, συνέχισε, τα ονό-
ματα τέθηκαν ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής. «Κα-
τόπιν συζήτησης έγινε μυστική ψηφοφορία και τελικά 
διαμορφώθηκε από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το 
συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο που έχετε μπροστά σας». 

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «το ψηφο-
δέλτιο πληροί τις προδιαγραφές που το καταστατικό του 
κόμματος προνοεί αλλά και τις προδιαγραφές του σχε-
διασμού που έχουμε κάνει. Δηλαδή, θέλουμε ένα ψηφο-
δέλτιο που να εκφράζει τη φυσιογνωμία του ΑΚΕΛ, ένα 
ψηφοδέλτιο που να περιλαμβάνει νέο αίμα, νέους αν-
θρώπους, ένα ψηφοδέλτιο που να περιλαμβάνει αν-
θρώπους που γνωρίζουν την Ευρώπη, τα προβλήματα, 
τα καθήκοντα και την ανάγκη για να αντιμετωπιστούν τα 
πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ, αλλά 
και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία 
των πολιτών». 

«Το ΑΚΕΛ και σ΄αυτές τις εκλογές θα προβάλει την 
ανάγκη όπως μέσα από την προοδευτική προσέγγιση 
και την διεκδίκηση να πετύχουμε και για την Ευρώπη 
και τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά πρωτίστως μέσα 
από τη διεκδίκηση να πετύχουμε για την Κύπρο μας και 
το λαό μας», είπε. 

Τέλος, σημείωσε ότι με βάση το νόμο, οι περίπου 
72,000 Τ/κ που κατέχουν ταυτότητα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας θα πρέπει να έρθουν στις ελεύθερες περιοχές 
για να ψηφίσουν.

Σταθερός στις αποφάσεις 
του ΟΗΕ για ΔΔΟ 

ο Μ. Ακκιντζί



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Δ
ιασύρεται διεθνώς η Κύπρος με τα περιβόητα 
«χρυσά διαβατήρια» που παραχωρεί η κυ-
πριακή κυβέρνηση σε ολιγάρχες έναντι «επεν-

δύσεων». Η κυβέρνηση και παρά τις προειδοποι-
ήσεις ευρωπαϊκών θεσμών αδιαφορεί αφού από την 
υπόθεση κερδοσκοπούν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης 
γης, ενώ το ΑΚΕΛ προειδοποιεί για τους κινδύνους 
από τη νέα «φούσκα στην οικονομία». 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει «επεν-
δύσει» τα τελευταία χρόνια στην παραχώρηση υπη-
κοοτήτων ως μια από τις βασικές χρηματοδοτήσεις 
της χώρας, γεγονός που οδηγεί σε στρέβλωση της 
οικονομίας και σε λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης. 

Παράλληλα τα τελευταία έξι χρόνια χαλάρωσαν 
τα κριτήρια για παραχώρηση διαβατηρίων καθώς 
δόθηκαν πέραν των τριών χιλιάδων και όπως δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ 
Ν. Συλικιώτης,  παίρνουν διαβατήρια, άνθρωποι που 
δεν γνωρίζουν που είναι η Κύπρος! 

Η κυβερνητική πλευρά αντί να πάρει τα μηνύματα 
και να λάβει μέτρα περιορίζεται να καθησυχάζει κά-
νοντας λόγο «για προσπάθεια να πληγεί η Κύπρος», 
όπως είπε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Λευτέρης 
Χριστοφόρου  που υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρης 
και απόλυτος έλεγχος για το ποιος λαμβάνει υπη-
κοότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και σχετικές 
δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη που βλέπει κι 
αυτός «στοχοποίηση της Κύπρου». 

Όπως ανέφερε ότι η Κύπρος παραχωρεί μόνο το 
0,3% των υπηκοοτήτων που δίνονται στην ΕΕ. “Κά-
ποια ώρα επιτέλους θα πρέπει τα δύο μέτρα και τα 
δύο σταθμά να τερματιστούν”, ανέφερε ο Πρόεδρος. 
Είπε επίσης, ότι η Κύπρος έχει τα αυστηρότερα κρι-
τήρια από τις 20 χώρες που παρέχουν τη δυνατότητα 
απόκτησης της Ευρωπαϊκής υπηκοότητας. 

Ωστόσο, παρά τις «καθησυχαστικές» δηλώσεις 
του κ. Αναστασιάδη, η Κομισιόν «στήνει στον τοίχο» 
την κυπριακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με την Κομισιόν 
στην ΕΕ, τρία κράτη μέλη (η Βουλγαρία, η Κύπρος 
και η Μάλτα) εφαρμόζουν σήμερα καθεστώτα που 
χορηγούν στους επενδυτές την εθνικότητα αυτών 
των χωρών υπό συνθήκες λιγότερο αυστηρές από 
ό, τι τα συνήθη καθεστώτα πολιτογράφησης”. 

Σε ανακοίνωση της η Κομισιόν, ύστερα από την 
υιοθέτηση της έκθεσης της Επιτροπής από το Κολ-
λέγιο Επιτρόπων τονίζει ότι “σε αυτά τα τρία κράτη 
μέλη, δεν υπάρχει υποχρέωση φυσικής διαμονής 
του ατόμου ούτε απαίτηση άλλων γνήσιων δεσμών 
με τη χώρα προτού λάβει την ιθαγένεια”. 

Η Κομισιόν ζήτησε χθες Τετάρτη «περισσότερη 
προσοχή» από την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλ-
γαρία σε σχέση με το πρόγραμμα παροχής "χρυσής 
βίζας" ή "χρυσού διαβατηρίου" σε επενδυτές, σε συ-
νέχεια και της σχετικής γνωμάτευσης του Δικαστηρίου 
της ΕΕ, το οποίο ζητά "γνήσιο δεσμό με το Κράτος" 
που εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Παρουσιάζοντας την έκθεση, η Επίτροπος Γιού-
ροβα δήλωσε ότι "δεν το βλέπουμε αυτό στα τρία 
προγράμματα" και τόνισε ότι "δεν έχουμε τη δυνατό-
τητα να μην κάνουμε τίποτα". 

Η Κομισιόν καλεί ως εκ τούτου στη δημιουργία ει-
δικής ομάδας εργασίας ειδικών, που θα εξετάζει σε 

τακτική βάση τα σχετικά προγράμματα μέχρι το τέλος 
του έτους. 

Την πρώτη επισκόπηση των εθνικών προγραμ-
μάτων απόδοσης υπηκοότητας σε επενδυτές, γνω-
στών και ως "χρυσή βίζα", ή "χρυσά διαβατήρια", 
παρουσίασαν στον Τύπο στις Βρυξέλλες, ο Επίτρο-
πος Αβραμόπουλος και η Επίτροπος Γιούροβα, μετά 
την υιοθέτησή της από το Κολέγιο των Επιτρόπων, 
σήμερα το πρωί. 

Η Επίτροπος Γιούροβα εξήγησε ότι "με τα προ-
γράμματα αυτά ανοίγουμε μια χρυσή πύλη προς την 
ΕΕ για τα άτομα που έχουν τα κεφάλαια".  

"Δεν μπορούμε να έχουμε αδύνατα σημεία, και 
έχουμε αδύνατα σημεία σε σχέση με τα προγράμ-
ματα που προσφέ-
ρουν η Μάλτα, η Κύ-
προς και η 
Βουλγαρία", είπε. 

Τόνισε ότι "αφιέ-
ρωσα πολύ χρόνο για 
να καταλάβω τα προ-
γράμματα της Κύ-
πρου και της Μάλτας, 
αλλά οι αμφιβολίες 
μας παραμένουν". 

Ζήτησε τα προ-
γράμματα αυτά να 
τροποποιηθούν ώστε 
να γίνουν "υπεύθυνα 
ως προς την ΕΕ και 
όχι φιλικά για την ΕΕ". 

"Αν δίδεται μια υπη-
κοότητα, τότε δίδεται η 
υπηκοότητα της ΕΕ, 
κάτι που η χώρα δεν κατέχει", τόνισε η Επίτροπος. 

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος 
σημείωσε ότι  "όπως εξήγησε η Βέρα, αυτό που πα-
ρουσιάσαμε είναι η πρώτη προσπάθεια να καταγρά-
ψουμε τα προγράμματα και δήλωσε ότι "καλούμε 
όλα τα Κ-Μ να αναλάβουν τις ευθύνες τους", σημει-
ώνοντας ότι "δεν είμαστε εδώ για να κατηγορήσουμε 
κανέναν". 

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Κομισιόν 
για το ζήτημα, "στην ΕΕ, τρία κράτη μέλη (η Βουλγα-
ρία, η Κύπρος και η Μάλτα) εφαρμόζουν σήμερα κα-
θεστώτα που χορηγούν στους επενδυτές την εθνι-
κότητα αυτών των χωρών υπό συνθήκες λιγότερο 
αυστηρές από ό, τι τα συνήθη καθεστώτα πολιτο-
γράφησης" και "σε αυτά τα τρία κράτη μέλη, δεν 
υπάρχει υποχρέωση φυσικής διαμονής του ατόμου 
ούτε απαίτηση άλλων γνήσιων δεσμών με τη χώρα 
προτού λάβει την ιθαγένεια", αναφέρει η Κομισιόν. 

"Τα συστήματα αυτά αφορούν και την ΕΕ, δεδο-
μένου ότι κάθε πρόσωπο που αποκτά την ιθαγένεια 
ενός κράτους μέλους θα αποκτήσει ταυτόχρονα την 
ιθαγένεια της Ένωσης", αναφέρει η Κομισιόν .  

"Η απόφαση ενός κράτους μέλους να χορηγήσει 
την ιθαγένεια σε αντάλλαγμα για επενδύσεις, παρέχει 
αυτόματα δικαιώματα σε σχέση με άλλα κράτη μέλη, 
ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία και την πρόσβαση 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ για την άσκηση οικο-
νομικών δραστηριοτήτων, καθώς και δικαίωμα ψή-
φου και εκλογής σε ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές, 
και στην πράξη, τα συστήματα αυτά συχνά διαφημί-
ζονται ως μέσο απόκτησης της ιθαγένειας της Ένω-

σης, μαζί με όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που 
συνδέονται με αυτήν", σημειώνει περαιτέρω. 

Συνεπώς η έκθεση της Κομισιόν εντόπισε τους 
ακόλουθους "τομείς ανησυχίας": 

Ασφάλεια- Οι έλεγχοι στους αιτούντες "δεν είναι 
επαρκώς ισχυροί και τα κεντρικά συστήματα πληρο-
φοριών της ΕΕ, όπως το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά 
όπως θα έπρεπε" · 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες - "Απαιτούνται ενισχυμένοι έλεγχοι (due 
diligence) για να μην καταστρατηγηθούν οι κανόνες 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες". 

Φοροδιαφυγή - "Η 
παρακολούθηση και η 
υποβολή εκθέσεων εί-
ναι απαραίτητα για να 
διασφαλιστεί ότι τα 
άτομα δεν επωφελού-
νται από τα συστή-
ματα αυτά για να επω-
φεληθούν από 
προνομιακούς φορο-
λογικούς κανόνες". 

Διαφάνεια και πλη-
ροφόρηση -  Στην έκ-
θεση διαπιστώνεται 
"έλλειψη σαφών πλη-
ροφοριών σχετικά με 
τον τρόπο εκτέλεσης 
των σχεδίων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά 
τον αριθμό των αιτή-

σεων που έχουν παραληφθεί, χορηγηθεί ή απορρι-
φθεί και την προέλευση των αιτούντων. Επιπλέον, 
τα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες σχε-
τικά με τους αιτούντες για τέτοια συστήματα, ούτε 
ενημερώνονται αμοιβαία για τους αιτούντες που 
έχουν απορριφθεί". 

Σχέδια διαμονής των επενδυτών 
(«χρυσές βίζες») 

"Τα συστήματα διαμονής των επενδυτών, αν και 
διαφορετικά από τα συστήματα υπηκοότητας στα δι-
καιώματα που χορηγούν, θέτουν εξίσου σοβαρούς 
κινδύνους για την ασφάλεια των κρατών μελών και 
της ΕΕ στο σύνολό της", αναφέρει η Κομισιόν.  

"Μια έγκυρη άδεια παραμονής παρέχει στο υπή-
κοο τρίτης χώρας το δικαίωμα διαμονής στο εν λόγω 
κράτος μέλος, αλλά επίσης να ταξιδεύει ελεύθερα 
στον χώρο Σένγκεν", σημειώνει. "Ενώ το δίκαιο της 
ΕΕ ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισόδου για ορισμένες 
κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, η χορήγηση 
αδειών παραμονής επενδυτών δεν ρυθμίζεται επί 
του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ και παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα", συμπληρώνει. 

"Επί του παρόντος, 20 κράτη μέλη εφαρμόζουν 
τέτοια συστήματα: Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρ-
λανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, 
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Ολλανδία, Πολωνία". 

Η έκθεση εντόπισε τους ακόλουθους τομείς ανη-
συχίας: 

* Έλεγχοι ασφαλείας: "Υπάρχουν ορισμένες υπο-

χρεώσεις ασφάλειας δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ 
που πρέπει να εκτελούνται πριν από την έκδοση θε-
ώρησης ή άδειας παραμονής σε ξένους επενδυτές. 
Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή και τη διακριτική 
ευχέρεια στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες σχετικά με την ασφά-
λεια". 

* Απαίτηση φυσικής κατοικίας: "Οι άδειες διαμονής 
που λαμβάνονται με επενδύσεις, με περιορισμένη ή 
μη απαιτούμενη φυσική παρουσία του επενδυτή στο 
εν λόγω κράτος μέλος, θα μπορούσαν να έχουν αντί-
κτυπο στην εφαρμογή και τα δικαιώματα που σχετί-
ζονται με το καθεστώς μακρόχρονης παραμονής της 
ΕΕ και μπορούν ακόμη και την ταχεία απόκτηση της 
εθνικής και, ως εκ τούτου, Ευρωπαϊκής υπηκοότητας" 
· 

* Έλλειψη διαφάνειας: "Η έκθεση υπογραμμίζει 
την έλλειψη διαφάνειας και την εποπτεία των συστη-
μάτων, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση και 
την έλλειψη στατιστικών σχετικά με τον αριθμό των 
ατόμων που λαμβάνουν άδεια διαμονής μέσω ενός 
τέτοιου συστήματος". 

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, "για πρώτη φορά, η Κομισιόν παρου-
σίασε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα κα-
θεστώτα υπηκοότητας και διαμονής των επενδυτών 
που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ". "Η 
έκθεση καταγράφει τις υπάρχουσες πρακτικές και 
εντοπίζει ορισμένους κινδύνους που τα συστήματα 
αυτά συνεπάγονται για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά 
την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη δια-
φθορά", αναφέρει η Κομισιόν.  

"Η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο λει-
τουργίας των συστημάτων και η έλλειψη συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών επιδεινώνουν περαιτέρω 
τους κινδύνους αυτούς", όπως διαπιστώνει η έκθεση. 

Ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, 
εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, δήλωσε κατά την παρουσίαση ότι 
"η νόμιμη διαμονή στην ΕΕ και στον χώρο Σένγκεν 
έρχεται με δικαιώματα και προνόμια, τα οποία δεν 
θα πρέπει παρέχονται καταχρηστικά. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν ανά πάσα στιγμή να σέβονται πλήρως και 
να εφαρμόζουν τους υφιστάμενους υποχρεωτικούς 
ελέγχους  - και δεν θα πρέπει να απαλλάσσονται 
από τα συστήματα διαμονής των επενδυτών σε 
εθνικό επίπεδο.Το έργο που επιτελέσαμε τα τελευταία 
χρόνια όσον αφορά την αύξηση της ασφάλειας, την 
ενίσχυση των συνόρων μας και το κλείσιμο των κε-
νών πληροφόρησης δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίν-
δυνο και θα παρακολουθήσουμε την πλήρη συμ-
μόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ". 

Επιπλέον η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλω-
τών και Ισότητας των Φύλων, Βέρα Γιούροβα, τόνισε 
"η ιδιότητα του πολίτη ενός κράτους μέλους σημαίνει 
επίσης να γίνεις πολίτης της ΕΕ με όλα τα δικαιώματά 
του, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλο-
φορίας και της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά. 
Τα άτομα που αποκτούν ιθαγένεια της ΕΕ πρέπει να 
έχουν πραγματική σχέση με το ενδιαφερόμενο κρά-
τος μέλος. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια ως προς 
τον τρόπο χορήγησης της εθνικότητας και μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών".
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Ρεζίλι διεθνώς με τα «χρυσά διαβατήρια»
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΗΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!
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Περίπου 200 Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι έτρεξαν το 
πρωί του Σαββάτου στο κέ-
ντρο της πρωτεύουσας, για μια 
ενωμένη Κύπρο. Την εκδή-
λωση διοργάνωσαν μια μικρή 
παρέα, μια μικρή ομάδα Ελ-
ληνοκύπριων και Τουρκοκυ-
πρίων φίλων δρομέων με 
απώτερο στόχο να αναδείξουν 
την ανάγκη για ενότητα και 
επανένωση της πατρίδας μας. 

Σε δηλώσεις του στον ΔΙΑ-
ΛΟΓΟ ο εκ των διοργανωτών 
Κώστας Πατίνιος ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ότι το τρέξιμο 
ενώνει. Οι δρομείς έτρεξαν πε-
ρίπου 7.5 χιλιόμετρα (μισή δια-
δρομή στις ελεύθερες περιοχές 
και μισή διαδρομή στη κατεχό-
μενη Λευκωσία).

Ε/κ και Τ/κ έτρεξαν για 
μια ενωμένη Κύπρο

Τ
ο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των 
τριών εξουσιών, εκτελεστικής, νομο-

θετικής και δικαστικής, κατοχυρώνοντας 
την πλήρη ανεξαρτησία μίας εκάστης των 
εξουσιών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με αφορμή 
τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
γύρω από την κυπριακή δικαιοσύνη. 

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι 
ενόψει των όσων λέγονται και γράφονται 
κατά τις τελευταίες μέρες, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επιθυμεί να επισημάνει ότι 
«το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των τριών 
εξουσιών: εκτελεστικής, νομοθετικής και δι-
καστικής, κατοχυρώνοντας την πλήρη ανε-
ξαρτησία μίας εκάστης των εξουσιών. Ως 
εκ τούτου, δεν πρόκειται να ενεργήσει κατ’ 
αντίθεση των προνοιών του Συντάγματος, 
προκειμένου να γίνει αρεστός». 

Αναφέρει επίσης πως οι ισχυρισμοί ότι 
τάχα η Κυβέρνηση προχωρεί στη μεταρ-
ρύθμιση του δικαστικού συστήματος, εξαι-
τίας των όσων είδαν το φως της δημοσιό-
τητας τις τελευταίες μέρες, είναι παντελώς 
αβάσιμοι και τούτο προσθέτει γιατί «η με-
ταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 
περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα Διακυ-
βέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας 
από το 2013 και η πρώτη μελέτη μεταρ-
ρύθμισης υποβλήθηκε από τους Δικαστές 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 24 Ιουνίου 
του 2016». 

«Ύστερα από διαβούλευση εκρίθη ότι 
μια ευρύτερη μελέτη από ξένους εμπειρο-
γνώμονες θα συνέβαλλε στη λήψη ορθό-
τερων αποφάσεων», σημειώνει. 

Όπως συμπληρώνει «σαν αποτέλεσμα 
τούτου, το Φεβρουάριο του 2017, Ιρλανδοί 
εμπειρογνώμονες ανέλαβαν και ολοκλή-
ρωσαν εμπεριστατωμένη μελέτη, την οποία 
παρέδωσαν επισήμως στο Ανώτατο Δικα-
στήριο τον Απρίλιο του 2018», για να προ-

σθέσει ότι «τον Ιούνιο του 2017, σε συνά-
ντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
στην παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύ-
νης και Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με τους Δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, κατά την οποία παρουσίασαν 
τις εισηγήσεις των Ιρλανδών εμπειρογνω-
μόνων». 

Επίσης, αναφέρει ότι «επειδή κάποιοι 
επικρίνουν την Κυβέρνηση για ολιγωρία, 
χάριν ενημέρωσης αναφέρεται πως οι με-
ταρρυθμίσεις στον τομέα της Δικαιοσύνης 
υπερβαίνουν σε ύψος δαπανών τα 120 
εκατομμύρια ευρώ, δαπάνες που ήταν 
απαγορευτικές κατά τα προηγούμενα χρό-
νια, λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης 
που προηγήθηκε».  

Οι μεταρρυθμίσεις του Ιωνά 
ετοιμάστηκαν από… 

τους δικαστές του Ανωτάτου  
Η επιτροπή που ετοίμασε τις μεταρρυθ-

μίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης αποτε-
λείται από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δι-

καστηρίου, άλλους δυο δικαστές του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου, τον Πρόεδρο της Ένω-
σης Δικαστών, έναν εκπρόσωπο των 
Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
και εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγο-
ρικού Συλλόγου αποκάλυψε η βουλευτής 
του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, διερωτήθηκε 
που είναι ο νομικός σύμβουλος του κρά-
τους, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας και δεν 
συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή που ετοί-
μασε τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. 
Επίσης, η βουλευτής του ΑΚΕΛ διερωτή-
θηκε αν οι δικαστές θα απεμπολήσουν 
αυτή την απόλυτη εξουσία που έχουν και 
τους δίνει το σύνταγμα. 

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ πρόσθεσε ότι 
δεν έχει κατατεθεί ακόμα στο κοινοβούλιο 
καμία από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της δικαιοσύνης, στις οποίες αναφέρθηκε 
χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 

Επισήμανε ότι δεν είναι η πρώτη φορά 
που αγνοούνται από αυτή την κυβέρνηση 
γνωματεύσεις, εκθέσεις και αποφάσεις του 

Γενικού Εισαγγελέα ενώ υπογράφηκαν και 
συμβόλαια σε βάρος του δημοσίου συμ-
φέροντος.  
Άφησαν εκτός τον Γενικό Εισαγγελέα  

Εν τω μεταξύ, έντονο προβληματισμό 
προκάλεσαν οι καταγγελίες του Γενικού Ει-
σαγγέλεα Κώστα Κληρίδη ότι δεν ρώτηθηκε 
από την κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις. 

Αντιδρώντας άμεσα το ΑΚΕΛ, προέβη 
την Τρίτη στην ακόλουθη δήλωση δια του 
εκπροσώπου του. 

«Χτες ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημο-
κρατίας κατήγγειλε ότι δεν του ζητήθηκε να 
συμμετάσχει ούτε στην ετοιμασία νομοσχε-
δίων ούτε στις συζητήσεις που διεξάγονται 
για αλλαγές και εκσυγχρονισμό της Δικαιο-
σύνης. Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος επιβεβαίωσε ουσιαστικά, λέγοντας ότι 
τα όσα γίνονται αποτελούν κυβερνητική πο-
λιτική. Είναι γνωστή η έλλειψη σεβασμού 
των κυβερνώντων προς ανεξάρτητους θε-
σμούς. Αλλά να αποκλείεις τον νομικό σου 
σύμβουλο από τις διεργασίες για εκσυγ-
χρονισμό της Δικαιοσύνης δεν είναι απλά 
έλλειψη σεβασμού, αλλά έκδηλη σκοπιμό-
τητα. Με τον τρόπο που χειρίζεται την κρίση 
στο δικαστικό σύστημα, η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη-Συναγερμού, αντί να τη διαχειρι-
στεί ορθολογικά, θα προκαλέσει επιπρό-
σθετα προβλήματα. 

Τα όσα σοβαρά έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας αναφορικά με οικογενειοκρα-
τία και ενδεχόμενες σχέσεις διαπλοκής 
έχουν πλήξει δυστυχώς τη Δικαιοσύνη, το 
κράτος δικαίου και το περί δικαίου αίσθημα 
των πολιτών. Αναμένουμε από την κυβέρ-
νηση σοβαρότερη διαχείριση του νευραλ-
γικού τομέα της Δικαιοσύνης. Από δικής 
μας πλευράς είμαστε έτοιμοι να καταθέ-
σουμε προτάσεις για πραγματικό εκσυγ-
χρονισμό, που θα ενισχύει τη διαφάνεια 
και το κράτος δικαίου», κατέληξε ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΑΚΕΛ.

«Νίπτει τας χείρας» του και πάλι ο ΠτΔ για το Δικαστικό
ΕΝΩ ΟΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ... ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

Κυπριακό: Ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλαγής των όρων αναφοράς
Η ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΣΠΕΧΑΡ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΣΕ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν διαφαίνεται καμία εξέλιξη στο Κυπριακό, ούτε είναι 
ακόμη γνωστό πότε θα πραγματοποιήσει τον νέο κύκλο 
επαφών της η Τζέιν Χολ Λουτ σύμφωνα με τον ανταπο-
κριτή του ΑΣΤΡΑ στην Νέα Υόρκη. 

Ο Πανίκος Παναγιώτου ανέφερε ακόμη ότι είναι υπαρ-
κτοί οι κίνδυνοι αλλαγής των όρων αναφοράς στο Κυ-
πριακό. 

Στο μεταξύ, η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ ενημερώνει ψες το 
Συμβούλιο Ασφαλείας. Η συνεδρία έγινε κεκλεισμένων 
των θυρών και η ειδική αντιπρόσωπος του Γ.Γ του ΟΗΕ, 
ενημέρωσε τα μέλη, τόσο για την ανανέωση της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη Κύπρο, όσο και για την τελευταία συ-
νάντηση που είχε με τους δυο ηγέτες. 

Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσουν δια-
βουλεύσεις στη βάση του βρετανικού προσχεδίου που 
ετοιμάστηκε, σε συνεργασία με τους αμερικανούς. 

Στις 30 Ιανουαρίου θα εγκριθεί το ψήφισμα και αναμέ-
νεται να ανανεωθεί η θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο 
για άλλους 6 μήνες. 

Ωστόσο ακόμη οι αμερικανοί δεν ξεκαθάρισαν αν θα 
θέσουν θέμα μείωσης της δύναμης, ή διασύνδεσης της 
παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. 

Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, μετά και την 
έγκριση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν θα είναι η ίδια 
κατάσταση μέχρι τον Ιούλιο που θα κληθεί ξανά το Συμ-
βούλιο να ανανεώσει την θητεία. 

Εκτιμάται ότι στο προσχέδιο θα υπάρχουν αναφορές 
για την μετέπειτα πορεία και το status που θα έχει μελλο-
ντικά η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.  

«Καθοριστικές οι επόμενες βδομάδες»  
Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σε επίπεδο Μονίμων 

Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για το περιεχόμενο 
του ψηφίσματος ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
και βρισκόμαστε σε επαφή και με τα πέντε μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θεωρεί ως "καθοριστικές 
και κρίσιμες για το περιεχόμενο του ψηφίσματος", τις επό-
μενες δυο εβδομάδες. Ο κ.Χριστοδουλίδης ανέφερε πως 
δεν αναμένει να υπάρξει πρόβλημα στην ανανέωση της 
θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης, "παρόλα αυτά, δεν 
εφησυχαζόμαστε γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να 
δούμε συνολικά το ψήφισμα τι θα περιλαμβάνει, λαμβά-
νοντας υπόψη την τουρκική προσέγγιση ότι η Ειρηνευτική 
Δύναμη δεν χρειάζεται στην Κύπρο και δεν έχει την όποια 
προστιθέμενη αξία, μια θέση που από το 1964 προβάλλει 
η τουρκική πλευρά".

Στη φτώχεια οι νεότερες γενιές των εργαζομένων

Στο ΤΑΕ Αρχηγείου προς 
διερεύνηση διαβιβάστηκε από 
τη Γενική Εισαγγελία η καταγ-
γελία καναλάρχη, ο οποίος  
ισχυρίζεται ότι έχει χρηματίσει 
πρώην και νυν μέλος της Αρ-
χής Ραδιοτηλεόρασης Κύ-
πρου, δήλωσε ο Γενικός Ελε-
γκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, 
ο οποίος ήταν ο πρώτος απο-
δέχτης της καταγγελίας. 

 Αναφερόμενος στο θέμα, 
μετά τη  συνεδρία της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Ελέγ-
χου, ο Γενικός Ελεγκτής είπε 
πως η Ελεγκτική Υπηρεσία δέ-
χθηκε καταγγελία από κανα-
λάρχη, ο οποίος αρχικά ζή-
τησε συνάντηση «μαζί μας και 
μας ανάφερε προφορικά κά-
ποια θέματα» , τα οποία όπως 
ο ίδιος τα περιέγραφε «αφο-
ρούσαν πρώην και νυν μέλους 
της Αρχής»

Στο ΤΑΕ Αρχηγείου 
η σοβαρή καταγγελία 

καναλάρχη

Τη λύπη, οργή και αγανά-
κτηση της εκφράζει η Ομο-
σπονδία Συνδέσμων Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου 
για τη διείσδυση των ναρκωτι-
κών στα εκπαιδευτήρια και κα-
λεί τα Υπουργεία Παιδείας και 
Δικαιοσύνης να λάβουν άμεσα 
δραστικά μέτρα. 

Με αφορμή τη σύλληψη 
τριών νεαρών για πώληση 
ναρκωτικών σε σχολείο, η 
Ομοσπονδία, θέτει, όπως ανα-
φέρει, όλους τους αρμοδίους, 
το Υπουργείο Παιδείας, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς 
και όλα τα άλλα οργανωμένα 
σύνολα, που έχουν ως αντικεί-
μενο την Παιδεία, προ των ευ-
θυνών τους.  

Οργή γονεών για 
ναρκωτικά στα σχολεία

Ολοένα και περισσότεροι νέοι στην Κύ-
προ αναγκάζονται να δουλεύουν με μι-
σθούς πείνας, σύμφωνα με έρευνα της Ευ-
ρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία 
δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας το 2017 το ποσοστό των νέων, ηλικίας 
18-24 ετών, οι οποίοι αν και εργάζονταν, 
παράλληλα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώ-
χειας λόγω χαμηλών μισθών, εκτοξεύθηκε 
στο 13,7%, σε σύγκριση με 10,2% το προ-
ηγούμενο έτος. Μάλιστα η Κύπρος είναι 
μία από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ που 
παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό των 

νέων, οι οποίοι εργάζονται, αλλά παράλ-
ληλα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Αντί-
θετα, ο μέσος όρος στην ΕΕ μειώθηκε στο 
11%, σε σύγκριση με 12,1% το προηγού-
μενο έτος. Σημειώνεται ότι η Κύπρος κα-
ταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης τα τε-
λευταία χρόνια, ο οποίος φτάνει στο 4%. 
Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι την ίδια 
ώρα δημιουργείται μια νέα κατηγορία των 
εργαζόμενων φτωχών η οποία μάλιστα 
χτυπά ιδιαίτερα τη νέα γενιά. 

Ανά φύλο, στους άνδρες το ποσοστό 
των νέων οι οποίοι εργάζονται αλλά πα-
ράλληλα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

αυξήθηκε στο 13,7% σε σύγκριση με 
12,1% το προηγούμενο έτος, ενώ στις γυ-
ναίκες το ποσοστό αυξήθηκε στο 13,7% 
σε σύγκριση με 8,6% το προηγούμενο 
έτος. Αντίστοιχα στην ΕΕ το ποσοστό στους 
άνδρες μειώθηκε στο 10,9%, ενώ στις γυ-
ναίκες μειώθηκε στο 11,2%. 

Tα στοιχεία αφορούν τους νέους 18-24 
ετών, οι οποίοι εργάζονται αλλά παράλληλα 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, επειδή το 
ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά τους είναι 
μικρότερο από το 60% του μέσου ισοδύ-
ναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΦΤΩΧΕΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT

Με αργούς ρυθμούς προ-
χωρά η πιστοποίηση παραδο-
σιακών κυπριακών προϊόντων 
15 χρόνια μετά την ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
ΕΕ, με τα μέλη της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εμπορίου 
να διαπιστώνουν κατάτμηση 
εξουσιών μεταξύ των αρμο-
δίων υπηρεσιών που εξετά-
ζουν τους φακέλους. 

Μέχρι σήμερα έχουν κατο-
χυρωθεί σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο 5 κυπριακά προϊόντα, 
ενώ εκκρεμεί η απόφαση της 
Κομισιόν για άλλα 3, πέραν 
του χαλουμιού.

Με αργούς ρυθμούς 
η πιστοποίηση 

παραδοσιακών προϊόντων
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Απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών 
ο δημοσιογράφος και εκδότης 
Θέμος Αναστασιάδης. Την εί-
δηση δημοσίευσε η εφημερίδα 
Πρώτο Θέμα, της οποίας ήταν 
ο εκδότης. «Το ΘΕΜΑ πενθεί 
την απώλειά του. Άφησε την 
τελευταία του πνοή μετά από 
ενάμιση χρόνο μάχης με τον 
καρκίνο». 

Ο Θέμος εργάστηκε ως πο-
λιτικός συντάκτης στις εφημε-
ρίδες Το Βήμα, Εξπρές, Ελευ-
θεροτυπία και Καθημερινή, 
στην οποία διετέλεσε και διευ-
θυντής, ενώ, έγινε ακόμη πιο 
γνωστός από τις τηλεοπτικές 
εκπόμπές «Μπίλιες» και ΟΛΑ.

Απεβίωσε ο εκδότης 
Θέμος Αναστασιάδης

Εξαρθρώθηκε σπείρα που 
διακινούσε κάνναβη

Σπείρα που διακινούσε πο-
σότητες κάνναβης σε περιοχές 
της Αττικής και της Κορινθίας, 
εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί 
του τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών Καλαμάτας, συλλαμβά-
νοντας τρία άτομα, ηλικίας 60, 
69 και 77 ετών αντίστοιχα. Οι 
συλληφθέντες φέρονται να 
διακινούσαν ποσότητες κάν-
ναβης από τα τέλη του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου.

Μετ΄ εμποδίων πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο η τελετή 
έναρξης του πατρινού καρνα-
βαλιού, αφού η συνεχής βρο-
χόπτωση έγινε η αιτία να αλ-
λάξουν τα σχέδια του δήμου. 

Λόγω της βροχόπτωσης 
δεν παρουσιάστηκε το καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα, ενώ η τε-
λετή έληξε με την ρίψη πυρο-
τεχνημάτων. Πάντως, παρά 
τις κακές καιρικές συνθήκες, 
ήταν αρκετός ο κόσμος που 
είχε συγκεντρωθεί στην πλα-
τεία Γεωργίου και περίμενε 
κάτω από την βροχή με τις 
ομπρέλες για να παρακολου-
θήσει την τελετή έναρξης.

Μετ’ εμποδίων η έναρξη 
του καρναβαλιού Πάτρας

Την παρέμβαση της εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου Ξένης 
Δημητρίου, προκάλεσαν οι 
νέες καταγγελίες του ΚΚΕ για 
τηλεφωνικές συνακροάσεις. 

Η νέα καταγγελία, μεταξύ 
των άλλων, αναφέρει: «Το 
ΚΚΕ καταγγέλλει το νέο κρού-
σμα τηλεφωνικών συνακροά-
σεων, στο τηλεφωνικό κέντρο 
της έδρας της ΚΕ, με τρίτους, 
μεταξύ των οποίων και το τη-
λεφωνικό κέντρο άλλου κόμ-
ματος. Προκαλεί τεράστια 
ερωτηματικά το γεγονός ότι 
δύο και πλέον χρόνια, μετά το 
πρώτο κρούσμα, οι αρμόδιες 
αρχές κωλυσιεργούν απαρά-
δεκτα να καταλήξουν σε πόρι-
σμα».

Καταγγελίες του ΚΚΕ για 
τηλεφωνικές συνακροάσεις

Μ
ε τη Συμφωνία των Πρεσπών ανοί-
γουμε το δρόμο...», υπογραμμίζει 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 

ο οποίος ανάρτησε βίντεο στον λογαριασμό 
του στο facebook με τίτλο "Η αλήθεια για 
τη Συμφωνία των Πρεσπών". 

Στο βίντεο διάρκειας 107 δευτερολέπτων 
υπάρχουν πλάνα από την υπογραφή της 
Συμφωνίας στις Πρέσπες, την ομιλία του 
κ. Τσίπρα στην εκδήλωση στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών με θέμα "το στοίχημα 
της Συμφωνίας των Πρεσπών, και απο-
σπάσματα του κειμένου της Συμφωνίας και 
αναφέρεται: 

«Ηρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. 
Με τη Συμφωνία των Πρεσπών θωρακί-
ζουμε τη Μακεδονία μας. Με την αυτοπε-
ποίθηση που νικάει τον φόβο και την αδρά-
νεια ανοίγουμε το δρόμο της ειρήνης και 
της ανάπτυξης. 

Εκατόν σαράντα χώρες αναγνώρισαν τα 
Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, 
δηλαδή "Δημοκρατία της Μακεδονίας". Οι 
γείτονες μας αλλάζουν το όνομα της χώρας 
τους σε Βόρεια Μακεδονία και ο όρος Μα-
κεδονία χωρίς άλλον προσδιορισμό μένει 

στην Ελλάδα. Παίρνουμε πίσω την ιστορία 
μας. Ικανοποιείται η από 25ετίας εθνική 
μας θέση για ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό έναντι όλων. 

Οι γείτονες μας διαχωρίζουν την ταυτό-
τητα τους αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα 
τους είναι σλαβική και ότι ο πολιτισμός τους 
δεν έχει καμιά σχέση με την αρχαία ελλη-
νική κληρονομιά. Με τη Συμφωνία των Πρε-
σπών αναγνωρίζουμε ιθαγένεια και όχι τις 
εθνότητες που την απαρτίζουν. Αφαιρού-
νται οι αλυτρωτικές αναφορές από τα σχο-
λικά βιβλία. Αλλάζουν τα ονόματα μνη-

μείων, υποδομών και δημοσίων χώρων. 
Αφαιρείται το δεκαεξάκτινο αστέρι της Βερ-
γίνας από κάθε σύμβολο των γειτόνων μας 
και η χρήση του περνά αποκλειστικά στην 
Ελλάδα. 

Διασφαλίζεται η γεωπολιτική σταθερό-
τητα και συνεργασία και περιορίζεται η 
επιρροή τρίτων στα βόρεια σύνορα μας. 

Ο Διονύσιος Σολωμός είπε ότι εθνικό εί-
ναι το αληθινό. Η Συμφωνία των Πρεσπών 
γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος των Βαλκα-
νίων της φιλίας, της συνεργασίας και της 
συναδέλφωσης των λαών. 

Μάθε την αλήθεια».  
«Μικροκομματικά οφέλη»  

Αυτό υπογράμμισε η υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, λέγο-
ντας παράλληλα πως σέβεται την αντίθεση 
του καθενός στο ζήτημα, ωστόσο, άφησε 
αιχμές για την πολιτική που ακολουθεί η 
ΝΔ. «Είναι σεβαστή η αντίθεση του καθε-
νός απέναντι στην συμφωνία. Σεβαστές οι 
απόψεις. Όμως, αυτό που οφείλει η δημο-
κρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η δημοκρα-
τικά εκλεγμένη πλειοψηφία από τα συγκρο-
τημένα θεσμικά όργανα της Πολιτείας και 
της Δημοκρατίας, είναι να υπερασπίσει το 
εθνικό συμφέρον και αυτό ακριβώς θα κά-
νει. Και θα το κάνει, έχοντας απέναντι αυ-
τούς οι οποίοι σήμερα ψεύδονται, οι οποίοι 
σήμερα διαστρεβλώνουν τις ίδιες τους το-
ποθετήσεις, τα ίδια τους τα θέματα, τα ίδια 
τους τα πιστεύω προκειμένου να έχουν μι-
κροκομματικά οφέλη. Όμως, θα πρέπει να 
ξέρουν, ότι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν 
να αντλήσουν ψήφους από την ακροδεξιά, 
για να μην δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα 
στα δεξιά τους, στα δεξιά της ΝΔ, να ξέρουν 
ότι τότε, κερδίζει μόνο η ακροδεξιά».

«Με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανοίγουμε το δρόμο»

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «ΚΑΚΗ» ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ...

«Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα είναι 
εξαιρετικά κρίσιμη για την εξέλιξη του εθνι-
κού θέματος. Και όλοι οι βουλευτές θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με τη συνείδηση τους και 
υπόλογοι, βέβαια, στην Ιστορία για τις απο-
φάσεις τις οποίες θα πάρουν», δήλωσε 
πριν την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή 
των Ελλήνων για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 

Χαρακτήρισε «κακή» τη Συμφωνία, κα-
τηγόρησε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα 
ότι εγκατέλειψε μια πολιτική δεκαετιών και 
παρατήρησε: «Η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι μια κακή Συμφωνία, διότι για πρώτη 
φορά η Ελλάδα εκχωρεί επίσημα μακεδο-
νική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα 
στους γείτονες, εγκαταλείποντας με αυτόν 
τον τρόπο μια πολιτική δεκαετιών, για λό-
γους τους οποίους μόνον ο κ. Τσίπρας γνω-
ρίζει». Σε ότι αφορά τη στάση της κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη διάρ-
κεια της συζήτησης στη Βουλή υπογράμ-

μισε πως «η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει 
στη συζήτηση αυτή συντεταγμένα, με νη-
φαλιότητα και αποφασιστικότητα θα εξη-
γήσει στους Ελληνες πολίτες γιατί η Συν-
θήκη αυτή είναι μια κακή και θα κάνει ό,τι 
μπορεί για να αποτρέψει την κύρωσή της 
στο ελληνικό κοινοβούλιο». 

«Θεωρώ αδιανόητο το γεγονός ότι κα-
λούμαστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση 
χωρίς να έχει κατατεθεί ακόμα στο ελληνικό 
κοινοβούλιο το οριστικό αναθεωρημένο και 
κωδικοποιημένο κείμενο του Σκοπιανού 
Συντάγματος, όπως προέκυψε μετά τη δια-
δικασία αναθεώρησης», επισήμανε και 

πρόσθεσε: «Αυτά τα οποία κατέθεσε ο κ. 
Κατρούγκαλος στην Επιτροπή και τα οποία 
είχα την ευκαιρία μόλις τώρα να δω, δεν 
συνιστούν τίποτε άλλο από το Σύνταγμα 
των Σκοπίων, όπως ισχύει σήμερα. Πώς 
είναι δυνατό λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων 
να κληθεί να πάρει μια τόσο σημαντική 
απόφαση χωρίς να γνωρίζει τελικά στη λε-
πτομέρεια τους ποιες είναι οι διατάξεις οι 
οποίες αναθεωρήθηκαν και τι μορφή θα 
πάρει τελικά το κείμενο του Συντάγματος 
της γειτονικής χώρας;» 

Εν τω μεταξύ, φουντώνουν οι φήμες για 
νέα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης 
Τσίπρα. Ωστόσο, επισήμως δεν είχε μέχρι 
χθες αναφερθεί κάτι. Συνεργάτης του πρω-
θυπουργού πάντως, σχολίασε πως «μία 
εβδομάδα μετά τη ψήφο εμπιστοσύνης, μία 
δεύτερη νίκη της κυβερνητικής πλει-
οψηφίας και αυτή τη φορά με τους εναντίον 
ψηφίσαντες να είναι πολύ λιγότεροι από 
148, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να 
συμβεί» και πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε».

«Η ΝΔ θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει την κύρωση της Συμφωνίας»

Κλίμα τρομοκρατίας με επιθέσεις και απειλές !
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μόνο από καθαρή τύχη δεν υπήρξε 
θύμα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, 
της επίθεσης, πιο σωστά, που δέχθηκε 
το Κοινοβούλιο, το μεσημέρι της Κυρια-
κής. Τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν 
κατά των αστυνομικών δυνάμεων στον 
περίβολο της Βουλής, πέτρες, σίδερα, 
μάρμαρα, καδρόνια κ.α. γέμισαν 86 με-
γάλους σάκους απορριμμάτων και η 
συλλογή συνεχίζεται... Το στοιχείο αυτό 
καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην έκθεση που 
συνέταξε ο φρούραρχος της Βουλής. 

Εν τω μεταξύ, για πρωτοφανές και 
οργανωμένο σχέδιο εισβολής στη 
Βουλή με βίαια μέσα κατά τη διάρκεια 
του συλλαλητηρίου της Κυριακής, έκανε 
λόγο ο Νίκος Βούτσης. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων υποστήριξε ότι υπήρξε προσπά-
θεια εισβολής σε πέντε διαφορετικά ση-
μεία η οποία αποτράπηκε από τις 
αστυνομικές δυνάμεις: «Είχα πει πως 
τα επεισόδια στο προηγούμενο συλλα-
λητήριο ήταν η δοκιμή, χθες ήταν η γε-
νική δοκιμή. Η εντύπωσή μου είναι πως 
ήταν οργανωμένη επιχείρηση. Αν δούμε 
τα εκατοντάδες κιλά μάρμαρο, σίδερα, 
ξύλα και τους τραυματισμούς, αλλά και 
τις εκθέσεις της αστυνομίας θα το δια-
πιστώσουμε», σημείωσε. 

Παράλληλα, ο κ. Βούτσης υπογράμ-
μισε ότι θεωρεί πως τα επεισόδια δεν 

έχουν σχέση με τους διοργανωτές του 
συλλαλητηρίου και σημείωσε ότι αυτού 
του είδους οι ενέργειες πρέπει να κολά-
ζονται πέρα από την πολιτική αντιπα-
ράθεση «πριν γίνει καμία κατάσταση 
που δεν θα προλάβουμε». 

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε με 
τον πιο έντονο τρόπο τα όσα εκτυλίχθη-
καν σε βάρος του βουλευτή Πιερίας 

Αστέριου Καστόρη με τον βανδαλισμό 
της κατοικίας του, κάνοντας λόγο για 
φασιστική επίθεση που στρέφεται κατά 
της δημοκρατίας, ενώ, μιλά για ακροδε-
ξία στοιχεία και τραμπούκους. 

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές και τα στε-
λέχη του, ούτε εκφοβίζονται ούτε εκβιά-
ζονται». 

Στο γενικότερο κλίμα έρχεται να προ-
στεθεί και η ηλεκτρονική επίθεση από 
άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες στην 
ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού «Κόκκινο 
105,5». 

Στη θέση της ιστοσελίδας του ραδιο-
σταθμού αναρτήθηκε ένα κείμενο με 
απειλές και χαρακτηρισμούς, περί 
«προδοτών» που η ιστορία τους επι-
φυλάσσει «αιωνία μνήμη». 

Σε ανακοίνωσή του ο σταθμός ανα-
φέρει πως «η επίθεση συμπληρώνει το 
παζλ των απειλών που εκτοξεύονται 
κατά όσων πολιτικών και μη προσώπων 
υπερασπίζονται με επιχειρήματα την 
προοπτική επίλυσης της διαφοράς της 
Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας» και προ-
σθέτει. 

«Η ευθύνη βαραίνει ξεκάθαρα όσους 
υποδαυλίζουν τη μισαλλοδοξία, όσους 
παρακινούν και υποκινούν σκοτεινές δυ-
νάμεις να δράσουν ενάντια σε όσους 
υπερασπίζονται την φιλία των λαών στα 
Βαλκάνια, όσους δεν λαμβάνουν ξεκά-
θαρη θέση ενάντια στα κηρύγματα μί-
σους και τις απειλές κατά της ζωής συ-
μπολιτών μας. Ο «105,5 Στο Κόκκινο» 
πιστός στη δημοσιογραφική δεοντολο-
γία θα συνεχίσει χωρίς αμφιταλαντεύ-
σεις να ενημερώνει την κοινωνία χωρίς 
να υπολογίζει απειλές και εκβιασμούς».

Εκτιμήσεις για έγκριση 
με διευρυμένη πλειοψηφία

Κατά πλειοψηφία πέρασε την Τρίτη από τη Διαρκή 
Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής το 
σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για 
την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται 
στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Λήξη 
της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραί-
ωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Με-
ρών». Η συζήτηση και επεξεργασία του σχεδίου νό-
μου ξεκίνησε στις 5 απόγευμα της Δευτέρας, 21 
Ιανουαρίου και στο διάστημα που ακολούθησε μί-
λησαν 38 βουλευτές. Η Συμφωνία εξασφάλισε πλει-
οψηφία από την Επιτροπή. 

Χθες Τετάρτη, ξεκίνησε το επόμενο στάδιο που 
είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η συ-
ζήτηση θα ολοκληρωθεί απόψε μετά τα μεσάνυχτα. 

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η επικύρωση της Συμ-
φωνίας θα έχει διευρυμένη πλειοψηφία. Μάλιστα  ο 
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πανα-
γιώτης Ρήγας, σχολίασε: «Το θέμα, είναι ότι έχει δια-
μορφωθεί μια διγλωσσία από τον κ. Μητσοτάκη, ο 
οποίος ταυτόχρονα καλύπτει απαράδεκτες πρακτικές 
βίας και εκφοβισμού και είναι στη γραμμή της ακρο-
δεξιάς, μια γραμμή που άλλος την καθορίζει και όχι 
ο κ. Μητσοτάκης».

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αγγελία πώλησης αρχαίων 
νομισμάτων στο διαδίκτυο είχε 
αναρτήσει 30χρονος, ο οποίος 
συνελήφθη, από το Τμήμα Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς και Αρ-
χαιοτήτων της Ασφάλειας Θε-
σσαλονίκης. Στην κατοχή του 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
δεκαεννέα νομίσματα και δύο 
χάλκινα αντικείμενα. Τα δε-
καέξι νομίσματα χρονολογού-
νται από τον 4ο αιώνα π.Χ. 
έως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Πωλούσε αρχαία 
νομίσματα με... αγγελία
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Νέα εμπόδια στην επιχείρηση διάσωσης του 2χρονου

Στους 94 αυξήθηκε ο αριθ-
μός των νεκρών από την 
έκρηξη στον πετρελαιαγωγό 
στο κεντρικό Μεξικό, έγινε 
γνωστό από κυβερνητικούς 
αξιωματούχους. 

Η έκρηξη έγινε την περα-
σμένη Παρασκευή, όταν περί-
που 800 άνθρωποι στην πε-
ριοχή προσπαθούσαν να 
κλέψουν βενζίνη από έναν πε-
τρελαιαγωγό, όπου είχε σημει-
ωθεί διαρροή.

Μακραίνει η λίστα 
στο Μεξικό

Η γαλλική Αρχή για την προ-
στασία δεδομένων επέβαλε 
πρόστιμο 50 εκ. ευρώ στην 
Google για παραβίαση των κα-
νόνων για την προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής στο διαδίκτυο. Η Αρχή 
ανέφερε ότι η μεγαλύτερη μη-
χανή αναζήτησης παγκοσμίως 
στερείται σε διαφάνεια και σα-
φήνεια στον τρόπο που ενη-
μερώνει τους χρήστες για το 
χειρισμό των προσωπικών 
τους δεδομένων.

Γαλλία: Πρόστιμο 50 εκ. 
ευρώ στην Google

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ UEFA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΒΑΙΝΕ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Το δικό της μήνυμα έστειλε η UEFA για 
τον Εμιλιάνο Σάλα: «Το Ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο ενωμένο, εκφράζει την υποστήριξη 
στην οικογένεια και στους φίλους του Εμι-
λιάνο Σάλα σε αυτήν την δύσκολη και ανη-
συχητική περίοδο. Σκέψεις σε όλους στις 
@CardiffCityFC και @FCNantes», έγραψε 
χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό 
της στο twitter η ευρωπαϊκή ομοσπονδία. 

Ο Σάλα, ο οποίος είχε ολοκληρώσει μια 
μεταγραφή 17 εκατομμυρίων ευρώ από τη 

Ναντ στην Κάρντιφ, την ακριβότερη στην 
Ιστορία του συλλόγου της Ουαλίας, πετούσε 
στο Κάρντιφ, όταν το αεροσκάφος έχασε 
την επαφή με τα ραντάρ κοντά στο νησί 
Γκέρνσεϊ. 

Οι έρευνες διεκόπησαν εχθές το βράδυ 
και άρχισαν σήμερα νωρίς το πρωί. 

Το μονοκινητήριο Piper PA-46 Malibu, 
που μίσθωσε ο Σάλα για το δρομολόγιο 
Νάντη-Κάρντιφ, εξαφανίστηκε από τα ρα-
ντάρ το βράδυ της Δευτέρας, περίπου είκοσι 

χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Γκέρνσεϊ. Το 
αεροπλάνο, που αρχικά πετούσε στα 5.000 
πόδια, είχε ζητήσει να κατεβεί και πέταξε 
στα 2.300 πόδια πριν χαθεί από τα ραντάρ. 

Εν τω μεταξή, η διοίκηση της Κάρντιφ 
εξέφρασε ανησυχία για την είδηση και είπε 
ότι παρακολουθεί την πορεία των ερευνών 
εντοπισμού και διάσωσης, ενώ, τραγικές 
φιγούρες είναι οι συγγενείς και φίλοι του 
ποδοσφαιριστή οι οποίοι ευελπιστούν να 
ακούσουν θετικά νέα.

Εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός ο Εμιλιάνο Σάλα

Θρησκευτική ιστορία ετοιμά-
ζεται να γράψει το Βερολίνο με 
την ανέγερση ναού που θα 
στεγάζει χώρους προσευχής 
Χριστιανών, Μουσουλμάνων 
και Εβραίων. Το κτήριο θα ονο-
μαστεί «Οίκος του Ενός» και 
θα είναι χωρισμένο ισομερώς 
σε εκκλησία, συναγωγή και 
τζαμί τα οποία θα βρίσκονται 
για πρώτη φορά κάτω από την 
ίδια στέγη. Τα σχέδια εγκρίθη-
καν μετά από αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό του οποίου νικη-
τής αναδείχθηκε ο Wilfried 
Kuehn.

Στον ίδιο ναό 
θα προσεύχονται χριστιανοί, 

εβραίοι και μουσουλμάνοι

Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας
«Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ»

Η ανάκαμψη που παρατηρή-
θηκε μεταξύ τέλους του 2016 και 
αρχής του 2018 φαίνεται να έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο της, 
όπως προβλέπει η PwC, στην τε-
λευταία έκδοση του Global Econ-
omy Watch. Σύμφωνα με νέες 
προβλέψεις της PwC, η παγκό-
σμια οικονομία στο σύνολό της 
αναμένεται να σημειώσει το 2019 
επιβράδυνση, καθώς οι χώρες 
της ομάδας των G7 επιστρέφουν 
σε μακροπρόθεσμους μέτριους 
ρυθμούς ανάπτυξης. 

 Αναμένει ότι η ανάκαμψη της 
ανάπτυξης που παρατηρήθηκε 

στις πλείστες από τις μεγαλύτερες 
οικονομίες μεταξύ τέλους του 
2016 και αρχής του 2018 έχει ολο-
κληρώσει τον κύκλο της. Στις 
ΗΠΑ, η ώθηση της ανάπτυξης ως 
αποτέλεσμα των δημοσιονομικών 
κινήτρων αναμένεται να εξασθε-
νήσει, τα υψηλότερα επιτόκια εν-
δέχεται να μετριάσουν τις κατα-
ναλωτικές δαπάνες, ενώ το 
ισχυρό δολάριο θα συνεχίσει να 
επηρεάζει τις καθαρές εξαγωγές. 
Η PwC προβλέπει ότι η ανάπτυξη 
στις ΗΠΑ θα μειωθεί από περίπου 
2,8% που ήταν το 2018 γύρω στο 
2,3% το 2019.

Η Ρωσία είναι διατεθειμένη 
να επενδύσει περίπου 1,4 δις 
δολάρια στις ενεργειακές υπο-
δομές της Σερβίας ώστε να 
φθάσει στη χώρα η γραμμή 
του αγωγού φυσικού αερίου 
Turkish Stream δήλωσε ο Βλα-
ντίμιρ Πούτιν. Αναφέρθηκε στη 
ρωσική Gazprom, η οποία ως 
«κύριος επενδυτής στον ενερ-
γειακό τομέα της Σερβίας, προ-
τίθεται να επενδύσει έως το 
2025 ακόμη 1,4 δις δολάρια.

Η Ρωσία προτίθεται να 
επενδύσει 1,4 δις δολάρια στη 
Σερβία για τον Turkish Stream

Οι διασώστες, που προσπαθούν 
να βρουν το 2χρονο αγοράκι, που 
έπεσε σε ένα πηγάδι στην Ισπανία, 
πριν από 9 ημέρες, βρέθηκαν σήμερα 
αντιμέτωποι με νέα εμπόδια, την ώρα 
που έρευνες βρίσκονται ήδη στην τε-
λική ευθεία. 

Οι Aρχές ήλπιζαν ότι θα κατάφερ-
ναν να φθάσουν μεταξύ Τρίτης και Τε-
τάρτης το σημείο, όπου υποθέτουν 
ότι βρίσκεται ο Γιουλέν, ο οποίος 
έπεσε την 13η Ιανουαρίου σε ένα πη-
γάδι, στο χωριό Τοταλάν στην Ανδα-
λουσία (νότια) και έκτοτε δεν έχει δώ-
σει σημάδια ζωής. 

Ωστόσο, οι σωλήνες, οι οποίοι θα 
τοποθετούνταν στα τοιχώματα της σή-

ραγγας που σκάβουν παράλληλα με 
το πηγάδι, προκειμένου να μην καταρ-
ρεύσει, αποδείχθηκαν πολύ μεγάλες. 

«Αντιμετωπίζουμε τεχνικές δυσκολίες 
(...) από τη στιγμή που φθάσαμε σε 
βάθος 40 μέτρων. Οι σωλήνες δεν 
μπορούν να περάσουν από εκεί» εξή-
γησε η εκπρόσωπος τύπου της νομαρ-
χίας της Μάλαγας. 

Η κοιλότητα θα πρέπει «από την 
αρχή να διανοιχθεί σε μεγαλύτερες δια-
στάσεις» συμπλήρωσε η ίδια, που δεν 
μπορεί, ωστόσο, να εκτιμήσει τον 
χρόνο που θα χρειαστεί η όλη διαδικα-
σία. 

Κατόπιν, μεταλλωρύχοι αναμένεται 
να κατέβουν στη σήραγγα βάθους 60 

μέτρων για να σκάψουν με τα χέρια 
τους μια οριζόντια σήραγγα μήκους 
τεσσάρων μέτρων, προκειμένου να 
φθάσουν στο επίπεδο του πηγαδιού, 
όπου υποθέτουν ότι βρίσκεται το παιδί. 

Η διάνοιξη του οριζόντιου τούνελ 
αναμένεται να διαρκέσει 24 ώρες. 

Παρά τις ισχνές ελπίδες να βρεθεί ο 
Γιουλέν ζωντανός, οι διασώστες συνε-
χίζουν να διατηρούν την «ελπίδα», δή-
λωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπερ-
νάνδο Μόλτο, ο εκπρόσωπος τύπου 
της αστυνομίας στην περιφέρεια της 
Μάλαγας. «Οι άνθρωποι που εργάζο-
νται εκεί κάτω και διακινδυνεύουν τη 
ζωή τους ελπίζουν ότι θα βρουν το 
παιδί ζωντανό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γηραιότερος άνδρας στον 
κόσμο πέθανε στο σπίτι του 
στο νησί Χοκάιντο της βόρειας 
Ιαπωνίας σε ηλικία 113 ετών. 

Η οικογένειά του είπε ότι ο 
Μασάζο Νονάκα πέθανε από 
φυσικά αίτια στον ύπνο του, 
στο πανδοχείο στο Ασόρο, το 
οποίο διαχειριζόταν επί τέσσε-
ρις γενιές η οικογένειά του. 
Είχε γεννηθεί στις 25/7/1905. 
Η σύζυγός του και τρία από τα 
πέντε παιδιά τους έχουν ήδη 
πεθάνει. Eίχε έξι αδελφούς και 
μια αδελφή και είχε παντρευτεί 
το 1931. 

Ο γηραιότερος επιβεβαι-
ωμένα άνθρωπος ήταν η Γαλ-
λίδα Ζαν Λουίς Καλμάν, η 
οποία το 1997 πέθανε σε ηλι-
κία 122 ετών, σύμφωνα με το 
Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Πέθανε σε ηλικία 113 ετών 
ο γηραιότερος άνδρας 

στον κόσμο 

Η συγκέντρωση του πλούτου επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο 
το 2018, με 26 δισεκατομμυριούχους να έχουν πλέον στα χέρια 
τους περιουσίες που ισούνται με τα εισοδήματα του φτωχότερου 
μισού της ανθρωπότητας, καταγγέλλει σε έκθεσή της η μη κυβερ-
νητική οργάνωση Oxfam, η οποία προτρέπει για άλλη μια φορά 
τα Κράτη να φορολογήσουν τους πλουσιότερους. 

«Το χάσμα που μεγενθύνεται μεταξύ των πλούσιων και των 
φτωχών πλήττει τον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας, 
ζημιώνει την οικονομία και τροφοδοτεί την οργή σε όλο τον κόσμο», 
τονίζει η Γουίνι Μπιανίμα, εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam In-
ternational. Οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη είδαν τον πλούτο 
τους να αυξάνεται αθροιστικά κατά 12%, ή 2,5 δισεκ. δολάρια την 
ημέρα πέρυσι, ενώ τα 3,8 δισεκ. άνθρωποι που αποτελούν το 
φτωχότερο μισό του πληθυσμού της υφηλίου είδαν τον δικό τους 
πλούτο να μειώνεται αθροιστικά κατά 11% ή κατά 500 εκατομμύρια 
δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση. 

Οι κυβερνήσεις «πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις 
και οι πλουσιότεροι θα πληρώνουν τους φόρους που τους αναλο-
γούν», κρίνει η Μπιανίμα. Η Όξφαμ δίνει την έκθεσή της για τις 
παγκόσμιες ανισότητες στη δημοσιότητα, όπως συνηθίζει, μία 
ημέρα πριν αρχίσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Eco-
nomic Forum, WEF) που θα διαρκέσει ως την Παρασκευή στο 
Νταβός της Ελβετίας.

Οι 26 πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν 
περιουσία ίση με τα εισοδήματα του 

φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ

Ακριβώς 56 χρόνια μετά τη συμφωνία του Ελυζέ, 
στην αυτοκρατορική αίθουσα 
του δημαρχείου της γερμανικής 
πόλης Άαχεν, η Καγκελάριος 
Άγκελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος 
της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, 
υπέγραψαν συνθήκη γερμανο-
γαλλικής φιλίας. Πρόκειται ου-
σιαστικά για τον συμβιβασμό 
που επιτεύχθηκε μεταξύ των 
δύο χωρών, στις προτάσεις που 
έγιναν το 2017 από τον Εμα-
νουέλ Μακρόν για επανεκκί-
νηση της Ευρώπης. 

Η Γερμανίδα Καγκελάριος δή-
λωσε πως «θα δουλέψουμε σκληρά για να γεμί-
σουμε με ζωή τη συμφωνία αυτή», ενώ από την 
πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε λόγο για 

«κοινές ρίζες» και για μια συμφωνία που «είναι βαθιά 
δημοκρατική, δίχως ηγεμονι-
σμούς». 

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποκά-
λεσε τη συμφωνία του Άαχεν 
την «ασπίδα που θα υπερασπι-
σθεί την Ευρώπη». 

Στο περιθώριο της υπογρα-
φής της συμφωνίας, υπήρξε μι-
κρή διαδήλωση 100 περίπου 
ατόμων με κίτρινα γιλέκα, που 
ταξίδεψαν από την Γαλλία στο 
Άαχεν, προκειμένου να διαμαρ-
τυρηθούν. Μαζί τους και κάποιοι 
Γερμανοί ακροδεξιοί, που φώ-

ναζαν το σύνθημα «Στην γκιλοτίνα, στην γκιλοτίνα». 
Το σύμφωνο προβλέπει ακόμη πιο στενή συνερ-

γασία στην οικονομία και στην κοινή άμυνα.

Μακρόν και Μέρκελ υπέγραψαν ιστορική συμφωνία

Οι επιστήμονες ανησυχούν για τους πάγους
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΠΑΓΟΙ

Αλλη μια ανησυχητική εκτίμηση για τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής έρχεται από τους επιστή-
μονες, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι, σύμφωνα με νέες 
εκτιμήσεις τους, οι πάγοι της Γροιλανδίας λιώνουν 
πλέον τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι το 
2003, με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι νόμιζαν έως τώρα 
οι επιστήμονες. 

Η ταχύτερη τήξη θεωρείται πι-
θανότατο ότι θα οδηγήσει και σε 
ταχύτερη άνοδο της στάθμης των 
θαλασσών. Οπως η Ανταρκτική 
στο Νότο, έτσι και η Γροιλανδία 
στο Βορρά διαθέτει τον μεγαλύ-
τερο όγκο πάγων και από το 2002 
παρακολουθείται στενά από τους 
επιστήμονες. Μέχρι τώρα η προ-
σοχή ήταν στραμμένη στη νοτιοανατολική και στη 
βορειοδυτική περιοχή της Γροιλανδίας, όπου υπάρ-
χουν μεγάλοι παγετώνες και κατά καιρούς αποκό-
πτονται ολοένα μεγαλύτερα κομμάτια πάγου μεγέ-
θους παγόβουνου, τα οποία πέφτουν στον 
Ατλαντικό Ωκεανό. 

Ομως η νέα έρευνα, με επικεφαλής τον καθηγητή 
γεωδυναμικής Μάικλ Μπέβις του Πολιτειακού Πα-
νεπιστημίου του Οχάιο, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των 
ΗΠΑ (PNAS), διαπίστωσε ότι κατά την τελευταία 
15ετία μια ακόμη μεγαλύτερη απώλεια πάγου έχει 
συμβεί στη νοτιοδυτική περιοχή, παρά την απουσία 
μεγάλων παγετώνων εκεί. 

Οι επιφανειακοί πάγοι λιώνουν σταδιακά στην εν-

δοχώρα και δημιουργούν ποτάμια παγωμένου νε-
ρού που καταλήγουν στη θάλασσα. Το συμπέρασμα 
των ερευνητών είναι ότι η νοτιοδυτική Γροιλανδία, η 
οποία έως τώρα δεν είχε θεωρηθεί μεγάλη απειλή, 
τελικά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην 
άνοδο της στάθμης του Ατλαντικού ωκεανού, κάτι 

που μπορεί να έχει συνέπειες για 
μεγάλες παράκτιες πόλεις όπως 
η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. 

Οι δύο αμερικανο-γερμανικοί 
περιβαλλοντικοί δορυφόροι 
GRACE που παρακολουθούν τη 
Γροιλανδία, δείχνουν ότι στην πε-
ρίοδο 2002-2016 χάνει περίπου 
280 γιγατόνους (δισεκατομμύρια 
τόνους) πάγου κάθε χρόνο. Η νέα 

έρευνα, που συνδύασε τα δορυφορικά στοιχεία με 
επίγεια δεδομένα από σταθμούς GPS, βρήκε ότι 
μετά το 2012 έχει σχεδόν τετραπλασιασθεί ο ρυθμός 
απώλειας πάγων σε σχέση με το 2003, με την επι-
τάχυνση να είναι μεγαλύτερη στη νοτιοδυτική πε-
ριοχή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, στην περί-
πτωση της Γροιλανδίας, η άνοδος της θερμοκρασίας 
του πλανήτη έχει φέρει τις θερμοκρασίες του καλο-
καιριού κοντά στο σημείο τήξης των πάγων. 

Ενα ειδικότερο καιρικό φαινόμενο, η "Ταλάντωση 
του Βορείου Ατλαντικού", που ζεσταίνει τα νερά και 
τον αέρα στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, δίνει την 
απαιτούμενη έξτρα ώθηση για "γείρει η ζυγαριά" και 
να λιώσουν μεγάλες περιοχές, σημειώνεται.
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Την απόφαση να τοποθετηθεί η κυπριακή σημαία 
σε όλα τα πλοία της εταιρείας που εκτελούν δρομο-
λόγια στη Θάλασσα της Μάγχης, επισημοποιεί με 
δήλωσή του στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της βρετανικής 
ναυτιλιακής εταιρείας P&O Ferries, ενώ, η σχετική 
είδηση προκάλεσε αίσθηση στο βρετανικό κοινό την 
Τρίτη, αφούι ήταν ένα από τα κύρια θέματα του πρα-
κτορείου Reuters. 

Η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει προ εβδομάδων πως 
δύο από τα πλοία της ενεγράφησαν στο κυπριακό 
νηολόγιο. Επρόκειτο για τα επιβατηγά ‘Spirit of Bri-
tain’ και ‘Spirit of France’ που συνδέουν το λιμάνι 
του Ντόβερ με το Καλαί στις γαλλικές ακτές. 

H νεότερη απόφαση αφορά και τα υπόλοιπα τέσ-
σερα πλοία που εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο, δη-
λαδή τα ‘Pride of Canterbury’, ‘Pride of Kent’, ‘Pride 
of Burgundy’ και ‘European Seaway’. 

Η δήλωση του εκπροσώπου αναφέρει: «Ενόψει 
της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 29 Μαρτίου 2019, προχωρήσαμε σε 
επανεξέταση του καθεστώτος σημαίας των πλοίων 
μας στη Θάλασσα της Μάγχης». 

Για επιχειρησιακούς και λογιστικούς λόγους, ση-

μειώνεται, «έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
η καλύτερη πορεία δράσης είναι να αλλάξουμε τη 
σημαία όλων των πλοίων, ώστε να είναι υπό τη ση-
μαία της Κύπρου». 

 Κληθείς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτο-
μέρειες για αυτούς τους λόγους, ο εκπρόσωπος 
πρόσθεσε: «Η σημαία της Κύπρου βρίσκεται στη 
‘λευκή λίστα’ των σχετικών Μνημονίων Κατανόησης 
του Παρισιού και του Τόκιο, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν λιγότερες επιθεωρήσεις και καθυστερήσεις. 
Παράλληλα θα υπάρχουν σημαντικά πιο ευνοϊκές 
διευθετήσεις φορολογίας επί της χωρητικότητας, κα-
θώς τα πλοία θα φέρουν σημαία νηολογίου χώρας-
μέλους της ΕΕ». 

Εν τω μεταξύ, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα 
Πηλείδου, με αφορμή την απόφαση της P&O απο-
κάλυψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες με 
πλοία τύπου ferry για εγγραφή των πλοίων τους 
στο κυπριακό νηολόγιο, μεταξύ άλλων, λόγω και 
των πιθανών επιπτώσεων από το Brexit. Επιπρό-
σθετα, είπε ότι λόγω Brexit, δυο οργανισμοί ασφά-
λισης θαλάσσιων μεταφορών έχουν επιλέξει την Κύ-
προ ως βάση εντός ΕΕ.

Υπό κυπριακή σημαία τα πλοία της βρετανικής P&O

Η
 Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώ-
σεων επισημαίνει ότι αυτό που διαφαίνεται, 
από τις εξελίξεις γύρω από το Brexit είναι 

πως οι συνθήκες για τους Κύπριους φοιτητές θα 
δυσκολέψουν αρκετά μετά το Brexit. Σύμφωνα με 
τα τελευταία στοιχεία για τις εγγραφές φοιτητών στα 
κορυφαία πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, 
όπως αναφέρει η ΠΟΦΕΝ, ο αριθμός των φοιτητών 
που προέρχονται από χώρες-μέλη της ΕΕ μειώθηκε 
το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 
κατά 3%, με τον τομέα των με-
ταπτυχιακών σπουδών να υφί-
σταται τις μεγαλύτερες απώ-
λειες. 

Σύμφωνα με το Russell 
Group, που αντιπροσωπεύει 24 
κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα, ο αριθμός των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών μειώθηκε κατά 
5%, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός 
όσων επέλεξαν ένα από αυτά για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές τους στον τομέα της έρευνας υποχώρησε 
κατά 9%. Ενδεχομένως, σημειώνει η ΠΟΦΕΝ, αυτό 
να επηρεάζει μια μεγάλη μερίδα Κύπριων φοιτητών, 
οι οποίοι θα είχαν ή έχουν ως σκοπό να προχωρή-
σουν με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΗΒ, αλλά δεν 
θέλουν να μπουν στη διαδικασία λόγω αβεβαιότητας, 
ακόμα και αν τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν τους Ευ-
ρωπαίους φοιτητές έως και το 2020. 

Είναι δεδομένο, σημειώνεται, πως με την έξοδο 
της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ οι συνθήκες 
διαβίωσης όλων των μεταναστών συμπεριλαμβα-
νομένων και των Κυπρίων θα αλλάξουν άρδην. 

Αναλυτικότερα, σημειώνει η ΠΟΦΕΝ, όσον αφορά 
τους φοιτητές μέχρι στιγμής οι Κύπριοι αλλά κι όλοι 
οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι είχαν τα ίδια δικαιώματα με 
τους γηγενείς πολίτες κι ως εκ τούτου τους χορη-
γούνταν δάνεια με χαμηλά επιτόκια σε αντίθεση με 
τους φοιτητές εκτός ΕΕ που θεωρούνταν διεθνείς 
φοιτητές, «international students». Επομένως, κά-
ποιες από τις βασικές αλλαγές που θα επέλθουν θα 

είναι ο αποκλεισμός από τα προνόμια των φοιτητι-
κών δανείων αλλά κι η αύξηση των διδάκτρων κατά 
30% έως 40%. Όπως είναι, λοιπόν, φυσικό θα δυ-
σκολέψει η φοίτηση των Κυπρίων φοιτητών στα 
βρετανικά πανεπιστήμια. 

Σημειώνεται πως η ανώτατη παιδεία στο ΗΒ είναι 
μόνο κατ’ εξαίρεση δωρεάν για τους γηγενείς «home 
students» όπως και για κάθε Κύπριο ή Ευρωπαίο 
φοιτητή από την Ε.Ε., τα δίδακτρα κατά προσέγγιση 

είναι της τάξης των 9.500 ευρώ 
ετησίως. Για τους «overseas» ή 
«international students» το 
ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 
περίπου 6.000 ευρώ και ανέρ-
χεται κατά προσέγγιση στα 
15,500 ευρώ ετησίως. Η αύ-
ξηση αυτή θα επηρεάσει πάρα 
πολλούς κύπριους φοιτητές, οι 
οποίοι ίσως αδυνατούν να διεκ-
περαιώσουν τις σπουδές τους 

με αυτά τα τόσο αυξημένα δίδακτρα. 
Αναφορικά με τους εργαζόμενους, επισημαίνεται 

πως θα πρέπει μετά το Brexit να χρησιμοποιούν 
βίζα η οποία χορηγείται κάτω από αυστηρά κριτήρια 
ενώ είναι σχεδόν σίγουρο πως θα μετατραπούν σε 
«εργαζομένους β` κατηγορίας» εφόσον για την 
πρόσληψή τους θα υπάρχουν προαπαιτούμενα (αυ-
στηρά εισοδηματικά κριτήρια, μορφωτικό επίπεδο 
κ.λπ.). Άρα όποιος Κύπριος φοιτητής διαμένει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθεί σπουδή επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, είναι πλέον δεδομένο ότι θα δυ-
σκολευτεί να προχωρήσει περαιτέρω στην επαγ-
γελματική του καριέρα, αναφέρεται. 

Προστίθεται ότι θα χάσουν κι άλλα προνόμια από 
το κοινωνικό κράτος όπως είναι επιδόματα ή σχετικές 
άδειες. 

Αυτό που διαφαίνεται, λοιπόν, από τις εξελίξεις 
είναι πως οι συνθήκες για τους Κύπριους φοιτητές 
θα δυσκολέψουν αρκετά μετά από το Brexit. Για να 
επιληφθούμε το θέματος ως ΠΟΦΕΝ ίσως χρειαστεί 
να συναντηθούμε για να συζητήσουμε με τους αρ-
μόδιους φορείς` αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΠΟΦΕΝ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ

Ανησυχία και προειδοποιήσεις κύπριων φοιτητών

 
 
 
 
 
 

 
Εφόσον αποδείχθηκαν λάθος οι προβλέψεις 

του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου για δήθεν 
άμεση ύφεση μετά την ψήφο του Brexit το 
2016, έχουν κολλήσει επιμελώς σ’ αυτή την 
αποστολή από τις 23 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα 
με αναφορές στον βρετανικό Τύπο, σχετικά με 
έρευνα που έγινε επί τούτου που επικαλούνται 
6.000 εταιρείες από το Βρετανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, δείχνουν ότι υπάρχουν αρνητι-
κές εκτιμήσεις σχετικά με τις πωλήσεις, τις πα-
ραγγελίες, την απασχόληση και τις τιμές, αυτή 
την περίοδο.  

Ωστόσο, όπως και πολλές άλλες ιστορίες 
που σκόπιμα προ-
ωθούνται από το 
Υπουργείο Οικονομι-
κών, την Τράπεζα της 
Αγγλίας και τμήματα 
μεγάλων επιχειρή-
σεων, η πραγματική 
κατάσταση αποδει-
κνύεται διαφορετική. 
Παρατηρήθηκε μεί-
ωση του αριθμού των 
εταιρειών που ανέφε-
ραν αύξηση των τε-
λευταίων πωλήσεων 
και παραγγελιών 
τους, αλλά ακόμη αναμένεται ότι ο κύκλος ερ-
γασιών, οι επενδύσεις και η κερδοφορία τους 
θα συνεχίσουν να αυξάνονται παρά να συρρι-
κνωθούν το 2019.  

Εν πάση περιπτώσει, (μερικοί από τους καρ-
πούς των οποίων γίνονται αισθητοί στις τσέ-
πες των εργαζομένων) από τον Ιούνιο του 
2016, οι νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας 
υπαγορεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει 
επιβράδυνση που θα ακολουθήσει ύφεση, 
μετά το Brexit. Σχολιαστής της οικονομίας σε 
αρθρογραφία του, εξηγεί ότι η πτώση της συ-
ναλλαγματικής αξίας της στερλίνας, αυξάνει 
τις τιμές που καταβάλλουν οι κατασκευαστές 
για τα εισαγόμενα υλικά. Αλλά συστήνει επίσης 
ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μια λίρα χα-
μηλότερης αξίας κάνει τις βρετανικές εξαγωγές 
πιο ανταγωνιστικές στις αγορές του εξωτερι-
κού και είναι κάτι που το αριστερό και το εργα-
τικό κίνημα έχουν ζητήσει εδώ και πολλές από 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 

Φυσικά, μια διαχείριση υποτίμησης σε συν-
δυασμό με μέτρα για την τόνωση των επενδύ-
σεων θα ήταν προτιμότερη από τις απρογραμ-
μάτιστες πτώσεις των τελευταίων μηνών, 
δηλαδή όπως το καλοκαίρι του 2016 και την 
άνοιξη και το καλοκαίρι του 2017. Στην περί-
πτωση αυτή, οι δύο προηγούμενες πτώσεις 

ακολουθήθηκαν από μια πλήρη και μερική ανά-
πτυξη, αντίστοιχα. 

Όσον αφορά την πίεση των μισθών, αυτό 
οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε μια αρκετά 
μεγάλη περίοδο ανόδου της απασχόλησης και 
στην πτώση της ανεργίας - το ακριβώς αντί-
θετο από το σενάριο που απειλείται από το 
φιλοευρωπαϊκό λόμπι, εάν οι εκλογείς τολμή-
σουν να ψηφίσουν υπέρ του Brexit σε ένα νέο 
Δημοψήφισμα. 

Αυτές οι τάσεις πρέπει να εγκριθούν ευρέως 
από το Εργατικό Κίνημα, παρά την κακή ποι-
ότητα πολλών από τις θέσεις εργασίας που 
πληρώνονται. Η αυξημένη ζήτηση στην οικο-
νομία, ειδικά από τους εργαζόμενους κατανα-
λωτές, μπορεί να διατηρήσει την ανάπτυξη και 
να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο - ειδικά όταν η 
καπιταλιστική τάξη μπορεί να υποχρεωθεί να 
περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών και να ενι-
σχύσει τις επενδύσεις και την παραγωγή. 

Διαπιστώνεται 
επίσης, ότι οι εξωτε-
ρικές επενδύσεις μει-
ώθηκαν έπειτα από 
το δημοψήφισμα για 
την ΕΕ, αλλά το θε-
μελιώδες πρόβλημα 
παραμένει η μακρό-
χρονη αποτυχία ή 
άρνηση της βρετανι-
κής καπιταλιστικής 
τάξης - μια από τις 
πλουσιότερες στον 
κόσμο – φοβούμενη 
να επενδύσει στην 

παραγωγική βιομηχανία και στη νέα τεχνολο-
γία. 

Η υψηλή απασχόληση και η άσχημη κατάρ-
τισης των δεξιοτήτων της Βρετανίας πλήττουν 
επίσης τις προσλήψεις νέων εργαζομένων. Η 
συνεχιζόμενη στρατηγική της κυβέρνησης των 
Συντηρητικών να μην διαπραγματευτούν ή 
προετοιμαστούν για ένα πλήρες Brexit δημι-
ούργησε αναμφισβήτητα φόβο και αβεβαι-
ότητα. Όπως δηλώνουν και σχολιάζουν το 
2018 πολιτικοί παρατηρητές, οι επιχειρήσεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου υποβλήθηκαν σε πο-
λιτικό θόρυβο και δράμα, οπότε δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ανα-
φέρουν ότι οι εγχώριες ζητήσεις και γενικά οι 
επενδύσεις να είναι μειωμένες.  

Γεγονότα που επιβάλλουν - εδώ και τώρα -  
σύγκλιση γενικών εκλογών για την εκλογή 
μιας νέας Κυβέρνησης, σίγουρα από το Εργα-
τικό Κόμμα, ούτως ώστε να προωθήσει μια 
συμφωνία με την Ε.Ε. Παράλληλα, να προ-
ωθήσει, στο σύντομο μέλλον, ένα πρόγραμμα 
που θα συμβάλει στην εξεύρεση και σύναψη 
νέων εμποριο-βιομηχανικών συμφωνιών με 
χώρες πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Κοινοπολιτείας, ούτως ώστε να διατηρηθεί 
μια παρόμοια στασιμότητα στην οικονομία 
τουλάχιστον όπως το 2018, αν όχι καλύτερη.

Η κίνδυνοι για ύφεση ελέω Brexit 
και τα... κέρδη του κεφαλαίου

του 
Χριστόδουλου 
Στυλιανού
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ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019, με μεγάλη 
χαρά αλλά και «φορτισμένες τις μπαταρίες» μι-
κροί και μεγάλοι μαθητές του ανεξάρτητου ελ-
ληνικού σχολείου St Mary’s επέστρεψαν κανο-
νικά στα θρανία μετά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων. 

Το ξεκίνημα του δεύτερου σχολικού τριμήνου 
σηματοδότησε η κοπή της Βασιλόπιτας, που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συγκεντρώ-
σεως του σχολείου.  

Η πρόεδρος του σχολείου κ. Εύη Ιωάννου εκ 
μέρους της επιτροπής γονέων έκοψε την βασι-
λόπιτα την οποία μοίρασε στη συνέχεια στους 
μαθητές, δασκάλους και γονείς του σχολείου.

WEST ACTON

Από το Δελτίο Τύπου που ετοίμασε 
ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας  

Στις 8 Νοεμβρίου 2018 ιδρύθηκε στο Λονδίνο ο 
Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών Ηνωμένου Βασι-
λείου, ο οποίος υιοθέτησε άμεσα και το πρώτο Κα-
ταστατικό. Την ίδρυση του Συλλόγου αποφάσισαν 
22 Κωνσταντινοπολίτες, μόνιμοι κάτοικοι Βρετανίας, 
οι οποίοι ψήφισαν και ανέδειξαν το πρώτο Δ.Σ. του 
Συλλόγου, το οποίο έχει ως εξής:  

Πάνος Αναγνωστόπουλος - Πρόεδρος 
Κατερίνα Κριμήτσου - Γενικός Γραμματέας 
Μαρία Χρηστίδου - Ταμίας 
Γεώργιος Καλαμάρης - Μέλος 
Φοίβος Ηλιάδης - Μέλος  
Ως σκοποί του Συλλόγου ορίσθηκαν μεταξύ άλ-

λων, η διαφύλαξη και διάδοση της ιστορικης́ και πο-
λιτιστικης́ κληρονομιας́ της Ελληνικης́ Ορθοδ́οξης 
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, Ιμ́βρου και 
Τενεδ́ου, καθώς και η διάσωση, διατηρ́ηση, 
αναπ́τυξη και προβολη ́ των ηθών, εθίμων, 
παραδόσεων, γραμμάτων και τεχνών του Κωνστα-
ντινοπολιτ́ικου Ελληνισμου,́ καθώς και η προώθηση 
και διασφαλ́ιση των συνθηκών περιφρουρησ́εως 
του Ελληνισμου ́ της Κωνσταντινουπόλεως, της 
Ιμ́βρου και της Τενεδ́ου στην προγονικη ́τους εστία. 

Επίσης η διοργαν́ωση κοινωνικων́, πολιτιστικων́, 
καλλιτεχνικων́ και πνευματικών εκδηλώσεων, ενλω, 
ένα από τα πολλά σημαντικά σημεία του καταστατι-
κού είναι η ανάδειξη και αναγνώριση των Κωνστα-
ντινοπολιτων́, Ιμβριών και Τενεδίων της διασπορας́, 
καθως́ και αυτών που διαβιουν́ στην Κωνστα-
ντινουπ́ολη, Ίμβρο και Τένεδο ως κληρονόμων και 

διαχειριστων́ του πολιτισμικου ́πλούτου των Ελλη-
νικων́ Κοινοτητ́ων και Ιδρυμάτων της Πόλης. 

Η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου, η παραδο-
σιακή Κοπή Βασιλόπιτας, πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Χίλτον του Wembley, το οποίο διευθύνει 
το μέλος του Δ.Σ. κ. Καλαμάρης, τη Δευτέρα 21η Ια-
νουαρίου 2019. Μάλιστα ο κ. Καλαμάρης φρόντισε 
απλόχερα και γενναιόδωρα για την αβραμιαία φιλο-
ξενία των συμμετεχόντων. 

Την Κοπή Βασιλόπιτας τέλεσαν ο Αρχιμ. Δαμιανός 
Κωνσταντίνου και ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σα-
λαπάτας. Παρευρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος στο Λονδίνο κ. Αθανάσιος Ρίζος, όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντινοπολιτών Η.Β., μέλη του 
Συλλόγου, καθώς και πολλές δεκάδες φίλοι του Συλ-
λόγου, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζαν πολλοί 
νέοι της Ελληνικής Ομογένειας του Λονδίνου. Την 
εκδήλωση τίμησε και ο διακεκριμένος Έλληνας Ια-
τρός Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δρ. Γιώργος Αρχο-
ντάκης, που διαπρέπει και προσφέρει τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του σε μεγάλα Νοσοκομεία του Λονδίνου. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πάνος Αναγνωστό-
πουλος (γιός του Βασίλη Αναγνωστόπουλου, Ομότ. 
Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης) κα-
λωσόρισε με θερμά λόγια τους παρισταμένους, και 
αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του Συλλόγου 
και στις επόμενες εκδηλώσεις.  

Κατόπιν, ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας, 
ως προσκεκλημένος του Δ.Σ. του νεοσύστατου Συλ-
λόγου Κωνσταντινοπολιτών Η.Β., έδωσε ομιλία με 
θέμα: «Ήθη και Έθιμα του Ελληνισμού - Με ειδική 
αναφορά στην Κωνσταντινούπολη».

Ίδρυση Συλλόγου Κωνσταντινοπολιτών ΗΒ

Στη κατάμεστη και άψογα διακοσμημένη αίθουσα 
του Penridge Suite, 470 Bowes, London N11 1NL, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπε-
ρίδα της Ελληνορθόδοξης κοινότητας των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Βορείου Enfield και 
Περιφέρειας, την Κυριακή 
20η Ιανουαρίου 2019. 

Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους, ο 
Θεοφιλέστατος Άγιος Τρο-
παίου κ. Αθανάσιος, ο βου-
λευτής του Εργατικού Κόμ-
ματος κ. Πάμπος 
Χαραλάμπους, πρόεδροι 
άλλων Ελληνορθοδόξων 
Κοινοτήτων, φορείς οργα-
νώσεων και πολλοί φίλοι. 

Ο πρόεδρος της κοινότη-
τας κ. Κυριάκος Πιτσιελής καταχειροκροτήθηκε όταν 
στην ομιλία του ανακοίνωσε στους παρευρισκομέ-
νους την αγορά του χώρου για την εκκλησία. Στην 
ομιλία του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους 
τους επισήμους, επωνύμους αλλά και ανωνύμους 
φίλους, τους συνεργάτες του, καθώς επίσης και 
όλους όσοι συνέβαλαν στο να έχει η εκδήλωση επι-
τυχή έκβαση. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, καθώς και ο κ. 
Πάμπος Χαραλάμπους, βουλευτής του Εργατικού 
Κόμματος, με την σειρά τους συνεχάρησαν τον κ. 
Κυριάκο Πιτσιελή για την ευχάριστη είδηση της αγο-

ράς του χώρου για την εκκλησία και ευχήθηκαν να 
συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο για την πραγματοποίηση 
των στόχων του. 

Ο κόσμος που είχε κατακλήσει την αίθουσα από 
νωρίς, είχε επίσης την ευκαιρία να ζήσει ευχάριστες 

στιγμές, καθώς εκτός από 
το καλό φαγητό και το ποτό 
που έρεε άφθονο, είχε την 
ευκαιρία να διασκεδάσει με 
τις μουσικές επιλογές του 
DJ Chris. Το κέφι και ο χο-
ρός ήταν τα κύρια χαρακτη-
ριστικά της βραδιάς. 

Στο τέλος της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
λαχειοφόρος με πλούσια 
δώρα. 

Ο κ. Κυριάκος Πιτσιελής 
επίσης ευχαρίστησε όλες τις επιχειρήσεις που προ-
σέφεραν τα δώρα για την για την λαχειοφόρο της 
βραδιάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον ενθου-
σιασμό και τις ευχές όλων για ό,τι καλύτερο. 

Παραθέτουμε τους τυχερούς αριθμούς που κέρ-
δισαν και δεν παρελήφθησαν και παρακαλούμε 
όπως οι κάτοχοί τους επικοινωνήσουν με τον κ. Κυ-
ριάκο Πιτσιελή στο τηλέφωνο 07 802 277 272 για 
την παραλαβή των δώρων τους. 

1836, 4728, 2547, 1047, 4798, 0669, 0494, 2349, 
2466. 

Εκ της επιτροπής

Με επιτυχία στέφθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα 
της κοινότητας Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Κοπή Βασιλόπιτας στο σχολείο Αγίου Νικολάου

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποι-
ήθηκε στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο του Αγ.Νι-
κολάου η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας πα-
ρουσία των εκπαιδευτικών, των γονέων και των 
μαθητών του σχολείου μας. 

Το παλαιό έθιμο της Βασιλόπιτας - σύμβολο της 
Πρωτοχρονιάς εξήγησε ο π.Σταύρος με απλά λόγια 
στους μαθητές και πώς αυτή συνδέεται με τη γιορτή 
του Αγίου Βασιλείου, από τον οποίο πήρε και το 
όνομά της. Στη συνέχεια, ευλόγησε τις βασιλόπιτες 
και ευχήθηκε στους μαθητές και δασκάλους μια Καλή 

και Ευλογημένη Χρονιά. 
Η Διευθύντρια κ. Ελευθερία Ξενοφώντος ευχήθηκε 

σε όλους, διδάσκοντες, γονείς και διδασκομένους 
μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά με Υγεία, Δύναμη 
και Ενθουσιασμό. Στους τυχερούς μαθητές που κέρ-
δισαν το φλουρί, δόθηκαν διάφορα δώρα . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι βασιλόπιτες προ-
σφέρθηκαν από Εθελοντές Γονείς του Ελληνικού 
Παροικιακού Σχολείου, τους οποίους ευχαριστούμε 
θερμά.

Κοπή Βασιλόπιτας 
στο σχολείο St Mary’s

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει 
τρείς μονολόγους σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Ευγενίου  

Οι μονόλογοι είναι στα Αγγλικά και 
είναι οι ακόλουθοι. 

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

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

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

Οι παραστάσεις θα δοθούν στο 
Θέατρο Τέχνης από τις 29 Ιανουα-
ρίου καθημερινά μέχρι τις 3 Φε-
βρουαρίου 2019 στις 7.30 το βράδυ. 

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

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

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

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

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

Σοφία Βέμπο, η φωνή της Ελλά-
δας στο Balabam  

Αυτή την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 
στις 7.00 το βράδυ έως τις 11.00.    

«Όπου υπάρχει ένας Έλληνας, 
υπάρχει Ελλάδα». 

Αφιέρωμα στην  πασίγνωστη τρα-
γουδίστρια και ηθοποιό που αγαπή-

θηκε από όλους σε όλη την Ελλάδα 
και τη διασπορά.  

Η μουσική αρχίζει στις 8 μέχρι και 
τις 11.00 το βράδυ. Τα εισιτήρια κο-
στίζουν £10. Concessions: £8. Μπο-
ρείτε να τα προμηθευτείτε από την 
είσοδο.  

Η εκδήλωση θα γίνει στο Balabam, 
58-60 High Road, Tottenham, London 
N15 6JU.  

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

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

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

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Ο Ν. Παπαδόπουλος στη χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας 
 

Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα παραστεί και θα μιλήσει 
ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Η εκδήλωση θα γίνει 

το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7μμ, στο Penridge Banqueting Suite 
(470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL). 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χοροεσπερίδας θα εμφανισθεί ο Ελλάδίτης 
τραγουδιστής Γιώργος Γερολυμάτος, ο οποίος θα έλθει ειδικά από την Αθήνα 
για την εκδήλωση. Το μουσικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με την ορχήστρα 

Παύλου Δουκανάρη και την εμφάνιση άλλων καλλιτεχνών 
σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο με παλιά και νέα ελληνικά τραγούδια. 

Εισιτήρια και πληροφορίες: 07956 245 706

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

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

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

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

Τιμούν τον προστάτη άγιο του χωριού τους και μνημονεύουν τους ήρωές τους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

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

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου θα τελέσουν θεία λειτουργία του πολιούχου αγίου του χωριου τους στην 
εκκλησία του Άγιου Ιωάννη στο Wightman Rd, θα μνημονεύσουν τους νεκρούς τους και θα αναπέμψουν 
δέηση για διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων χωριανών τους. 

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

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος Επιτροπής Αποδήμων Νιοχωριτών

Η Κοινότητα 

Τιμίου Σταυρού 

& Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

σας καλεί 

στην καθιερωμένη 

κοπή της Βασιλόπιτας 

και στο γεύμα που θα 

ακολουθήσει, την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 

μετά τη Θεία Λειτουργία.  

Είσοδος £20.  

Για κρατήσεις 

στο τηλέφωνο 

02084557510  

Με ευχές εν Κυρίω 

π. Βασίλειος

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία συγχαίρει θερμά την Κυπριακή 
Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) και την προϊστάμενη της Μαρία Πα-
παλούκα για την αξιέπαινη πρωτοβουλία να σηματοδοτήσουν με διά-
φορες εκδηλώσεις τα 50 χρόνια από την άφιξη των πρώτων μελών 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (KEA) στη Βρετανία το 1969 
και να μας υπενθυμίσουν την πολύ σημαντική προσφορά των εκάστοτε 
Κυπριακών Κυβερνήσεων προς την παροικία μας και ταυτοχρόνως 
να προβάλουν το πλούσιο και πολύπλευρο, εκπαιδευτικό και πολιτι-
στικό έργο των εκπαιδευτικών της ΚΕΑ. 

Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια, η Εθνική Ομοσπονδία οργανώνει εκδή-
λωση προς τιμή των μελών της ΚΕΑ και ειδικά των εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι παρέμειναν στην παροικία μας, μετά τη λήξη της απόσπασης 
τους στην ΚΕΑ, συνεχίζοντας να διδάσκουν στα Ελληνικά μας σχολεία.  

Με μεγάλη χαρά προσκαλούμε τους συμπατριώτες μας να παρα-
στούν στην εκδήλωση αυτή, που οργανώνουμε με τη συνεργασία της 
ΚΕΑ, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στις 7.30μμ για να τιμή-
σουμε τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας και να εκφράσουμε τις ευ-
χαριστίες του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού, προς όλους τους 
Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την απόσπαση των 
μελών της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στη Βρετανία, στο 
πρόσωπο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Χαμπιαούρη, 
ο οποίος θα μας τιμήσει με την παρουσία του.

Παρουσία του Υπ. Παιδείας 
η εκδήλωση της ΕΚΟ 

προς τιμήν των κύπριων 
εκπαιδευτικών του ΗΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΟ

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

Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας, τελεί την 
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 το ετήσιο μνημόσυvο του Σταυραετού του 
Μαχαιρά και υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 11.30 πμ, στην 
εκκλησία των 12 Αποστόλωv Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 
Herts AL9 6NG.  

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

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

Σώτος Πολιτάκης 
Πρόεδρος ΕΣΕΚΑ

Την άμεση βοήθειά μας χρειάζεται η οικογένεια της 12χρο-
νης Γεωργίας Hosni από την Κύπρο, η οποία παρουσιάζει εκ 
γεννετής, μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται «επανερχό-
μενα λαρυγγικά παπυλώματα». 

 Για τις επεμβάσεις και θεραπείες της χρειάζεται να έρχεται 
κάθε 6 εβδομάδες στην Αγγλία, με αποτέλεσμα η οικογένειά 
της να βρίσκεται σε δύσκολη θέση οικονομικά, εξαιτίας του 
κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων, το οποίο απορροφά 
το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δυνατοτήτων της. 

Για την περίπτωση της Γεωργίας, η οποία αναμένεται εντός 
των ημερών να έρθει ξανά στο Λονδίνο, είναι ενήμεροι πα-
ράγοντες της παροικίας, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθή-
σουν με όποιο τρόπο μπορούν την οικογένειά της. 

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια 
μπορούν να το πράξουν κάνοντας εισφορές στον ειδικό λο-
γαριασμό που έχει ανοιχτεί στο ΗΒ:  

BOC UK 
sort code: 40-6377 
Account No.: 35569069 
ΙΒΑΝ: GP08 BCYP 40637735569069  
Επίσης, όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν επι-

ταγές στο όνομα ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (μητέρα της Γεωργίας) 
στα γραφεία της «Παροικιακής», στη διεύθυνση: 

140 Falkland Road, London N8 0NP

Όλοι μαζί να στηρίξουμε τη Γεωργία

Μια χαρά φαίνεται ότι περνάνε εκεί στο Ελληνικό Σχολείο του Finchley. Κάθε μήνα, ημέρα Παρασκευή 
στήνουν γλέντι με φουκούδες, μπόλικη μπύρα, ζιβανία και φαγητό να φάνε και οι... γείτονες. 

Είναι μια ευκαιρία εκεί στο Finchley να βρεθούν οι γονείς των παιδιών, οι παππούδες και να περάσουν 
λίγες ώρες ξεγνοιασιάς, με φαγητό, πειράγματα και ανέκδοτα Μαζί τους όπως πάντα, ο καλοφαγάς δι-
ευθυντής των σχολείων Manor Hill και Finchley, Μιχάλης Έλληνας. Ήμουν κι εγώ από τους τυχερούς 
και βρέθηκα εκεί την περασμένη Παρασκευή. Πέρασα καλά και περιμένω την επόμενη συνάντηση.  

Γ. Μιχαηλίδης

ΠΠεερρννooύύνν  κκααλλάά  εεκκεείί  σσττοο  FFiinncchhlleeyy......
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Την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα

Τελευταίες οδηγίες πριν το φινάλε

Κρις Προκοπίου: «Λεβέντες, θέλω ψυχραιμία και δύναμη»

Κανένα σχόλιο για Ανόρθωση. Απλώς ισοπέδωσε τους Αχνιώτες

Ο Κρις Ζαχαρίας προπονητής 

του Αποέλ ήταν όλο χαρές, 

πήρε το αίμα του πίσω

Προβληματισμένος ο Κρις 

Προκοπίου

Τα λεβεντόπαιδα του Αποέλ πάντα δίπλα στην ομάδα τους

Ο Στρατηγός Σινόττι δίνει οδηγίες

Παιχνίδι για γερά νεύρα παί-

χτηκε στο Enfield Playing Fields 

μεταξύ Αποέλ και Ομόνοιας. 

Ήταν παιχνίδι δυνατό, γρή-

γορο με εναλλασσόμενη υπε-

ροχή. Η μπάλα από τη μια εστία 

στην αλλη έφευγε με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα. 

Οι ευκαιρίες πολλές εκατέρω-

θεν, αλλά αυτό που φαινόταν 

περισσότερο ήταν ότι το Αποέλ 

είχε υπεροχή στο χώρο του κέ-

ντρου, μοίραζε το παιχνίδι κα-

λύτερα από την Ομόνοια. Ο 

Λουτάγια είχε όρεξη πολλή και 

κάθε φορά που έπιανε τη 

μπάλα έφερνε πονοκεφάλους 

στην άμυνα της Ομόνοιας. 

Μια από αυτές τις επιθέσεις 

του, την εξαργύρωσε με τέρμα 

στο 30 λεπτό.  

Δέχτηκε τη μπάλα λίγο έξω 

από την επανορθωτική και με 

κεραυνοβόλο σιουτ έστειλε τη 

μπάλα να αναπαυθεί στα δί-

κτυα του Philip. 

 O νεαρός προπονητής του 

Αποέλ Chris Ζαχαρία έστησε 

σωστά την ομάδα του, είδε τα 

σφάλματα της περασμένης 

εβδομάδας όταν έχασε με το 

ίδιο σκορ από την Ομόνοια  1–0 

και έφτιαξε καλύτερο κέντρο 

που έστελλε βαθιές μπαλιές 

στον Λουτάγια που έκανε τα 

δικά του, στο 80' έγινε αυτό που 

δεν ήθελε το Αποέλ και μπήκαν 

τα παπούτσια του σε ένα πόδι. 

Ο Yman ο τερματοφύλακας 

βγήκε έξω από την επανορθω-

τική για να εξουδετερώσει μια 

επίθεση της Ομόνοιας και 

έπιασε τα πόδια του Λουκ Προ-

κοπίου.  

Ο Γερασίμου ο διαιτητής 

πήγε γρήγορα στη φάση, περι-

κυκλώθηκε από παίκτες αλλά 

έδειξε πυγμή. Έβγαλε από την 

τσέπη του την κόκκινη κάρτα 

και έστειλε στο 80' τον Yman 

στα αποδυτήρια. 

Για 10 λεπτά συν 10 λεπτά 

καθυστέρηση που παίκτηκε 

μέχρι το τέλος, το Αποέλ έκανε 

ανασύνταξη. Ήδη είχε κάνει 

όλες τις αλλαγές του, έτσι λοι-

πόν έπρεπε να γίνει εσωτερική 

αλλαγή. Το ρόλο του τερματο-

φύλακα πήρε ο Άλεξ Βιολάρης 

που δεν χρειάστηκε και πολλή 

δουλειά για να κρατήσει τα δί-

κτυα του ανέπαφα. 

Το τελικό σφύριγμα με 

10λεπτη καθυστέρηση βρήκε το 

Αποέλ να κρατεί το τρίποντο και 

να απομακρύνεται από την επι-

κίνδυνη ζώνη αφού έκανε τους 

βαθμούς του 13 και ένα αγώνα 

στο χέρι. 

Η Ομόνοια από την πλευρά 

της υστέρησε από την προ-

ηγούμενη της συνάντηση ενα-

ντίον του Αποέλ, μπήκε στο 

γήπεδο αγχομένη και άργησε 

να συνέλθει. 

Η ήττα που δέχθηκε την απο-

μακρύνει από την κούρσα. 

Αστρονομικό σκορ 

14-0 

Το ξέραμε όλοι ότι η Ανόρ-

θωση θα έπαιρνε εύκολα το 

παιχνίδι κόντρα στην αποδεκα-

τισμένη Άχνα, αλλά όχι και έτσι, 

14-0. 

Έβγαλε το «άχτι» του ο Ντί-

νος και η παρέα του κτύπησε 

μια λαβωμένη ομάδα και την ξυ-

λοφόρτωσε με μια ντουζίνα συν 

δυο. 

Την περασμένη βδομάδα η 

Ανόρθωση τους χάρησε εννιά 

τέρματα. Ο Ντίνος έδωσε οδη-

γίες να κτυπήσουν στο ψαχνό 

και το έκαναν. 

Ο  Andre τέσσερεις φορές, ο 

Aλκιβιάδης τρεις φορές, το ίδιο 

και ο Gio.  

Ο Fabian κτύπησε δυο φορές 

και ο Andy και Etham από μια 

φορά έστειλαν τη μπάλα στα δί-

κτυα. 

Ολοταχώς 

η Ολύμπια 

Ακόμη μια νίκη με αρκετές 

υποσχέσεις πέτυχε η Ολύμπια 

του Σινόττι, κερδίζοντας 4-2 την 

Κώμη Κεπίρ στο Whittington 

Park. Από την αρχή η Ολύμπια 

πήρε το πάνω χέρι και προηγή-

θηκε πολύ γρήγορα με 3-0 πριν 

το πρώτο 45λεπτο. 

Αντέδρασε η Κώμη και μεί-

ωσε σε 3-2 αλλά ο Ηλία φύλαγε 

το κερασάκι στο τέλος κάνοντας 

το 4-2 δίνοντας το τρίποντο στη 

φορμαρισμένη Ολύμπια. 

Το ντέμπι το πήρε 

η Αδελφότητα 

Με σκόρερς τους Κρης Σπύ-

ρου, τον Phys Watson και Sean 

Kemal Kelly η Αδελφότητα πήρε 

μια ανάσα φεύγοντας από τον 

πάτο. Το τρίποντο την ανεβάζει 

ένα σκαλί πάνω από την Ακαν-

θού που δεν στάθηκε καλά στο 

γήπεδο και δέχθηκε 4 τέρματα 

από την Αδελφότητα. 

Χρυσός βαθμός 

για Cinar 

Η Cinar «εκδικήθηκε» την 

ήττα που δέχθηκε την περα-

σμένη βδομάδα από την Παντέλ 

και την Κυριακή στο Southbury 

Leisure πήρε το τρίποντό της, 

κερδίζοντας την Παντέλ με 5-3.  

Παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και 

το ευχαριστήθηκαν περισσόε-

ροoι οπαδοί της Cinar. 

Σφαλιάρα 

στο δόξα πατρί 

Σφαλιάρα στο δόξα πατρί δέ-

χθηκε η Λέσχη που έκατσε και 

τη φιλοδώρησε ο Παναθηναϊκός 

με 9-1. Την περασμένη βδο-

μάδα ο Παναθηναϊκός τους χά-

ρησε εφτάρα, τώρα με 

κεκτημένη ταχύτητα έστειλε 9 

φορές τη μπάλα στα δίκτυα κά-

νονατας τους βαθμούς του 24 

και είναι πλέον το φαβορί για 

τον τίτλο και την άνοδο του στην 

Α κατηγορία.
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Ο αγώνας του Haringey Bo-

rough με αντίπαλο το Margate 

το Σάββατο το απόγευμα κρά-

τησε τους φιλάθλους σε αγωνία. 

Οι ποδοσφαιριστές του Tom 

Loizou έκαναν τα πάντα για να 

σπάσουν την άμυνα της Mar-

gate η οποία έπαιζε με ενισχυ-

μένη άμυνα, η ισοπαλία τους 

ικανοποίησε, μα έλα που το Ha-

ringay ήθελε το τρίποντο πάση 

θυσία, έτσι για να παραμείνει με 

διαφορά στην πρώτη θέση. 

Περιμέναμε όλoι μέσα στο 

κρύο να δούμε ένα τέρμα έτσι 

για να χειροκροτήσουμε να ζε-

σταθούν τα χέρια μας από το 

πολύ ψύχος, 1 βαθμός θερμο-

κρασία ήταν το γήπεδο. 

Στο 87' ο Ralston Gabriel 

έδωσε το έναυσμα για τους πα-

νηγυρισμούς, με το τέρμα που 

σημείωσε ξεσήκωσε την κερ-

κίδα των οπαδών της ομάδας 

του. Το 1-0 αρκούσε για τον με-

γάλο θρίαμβο που χαροποίησε 

τους φιλάθλους και τον προπο-

νητή Tom Loizou που έτρεχε 

πάνω-κάτω μετά το τέρμα. Να 

σημειώσουμε οτι το Haringey 

απο το 30 έπαιζε με 10 παίκτες 

έπειτα από αποβολή του Γιώρ-

γου Αρέστη με απευθείας κόκ-

κινη κάρτα. Αυτό βέβαια 

πείσμωσε τους παίκτες και 

έπαιξαν με δύναμη μέχρι το τε-

λικό σφύριγμα του Άγγλου διαι-

τητή Tim Douelian που ήταν 

πολύ αυστηρός στην αποβολή 

του Γιώργου Αρέστη, αφήνο-

ντας την ομάδα του Ηaringey με 

10 παίκτες για ολόκληρα 60 

λεπτά. 

Ολοταχώς για τον τίτλο

Ακάθεκτη η Σαλαμίνα

Eυτυχώς ήταν ο Γουίνκς! 

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ . . . . . . . . . . .60 

 2 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 56 

 3 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 51 

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 47  

 5 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .44 

 6  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . . 44 

 7 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 33 

 8 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 32 

 9 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . . 31 

10 Γουέστ Χαμ    . . . . . . . . 31 

11 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 30 

12 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 30 

13 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 26 

14 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 22 

15 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 22 

16 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 22 

17 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . 21 

18 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 21 

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . . 14 

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . . 11

Ακάθεκτη η Σαλαμίνα πήρε ακόμη τρεις βαθμούς για το Herts 

Senior County Premier κόντρα στην Ware Sport στο Wodson 

Park. 

Ασφαλώς και η νίκη ήταν στενή με 4-3 αλλά αυτό που μετράει 

είναι ότι πήρε τον αγώνα κι έδειξε χαρακτήρα. 

Οι σκόρερς της Σαλαμίνας οι συνήθως ύποπτοι Tyler 

Campbell και τα αδέλφια Richard και Harrison.

Ο Κέιν μπορεί να έλειπε 

αλλά το γκολ του έτερου 

Χάρι (Γουίνκς) στο 3ο λεπτό 

των καθυστερήσεων έδωσε 

στην Τότεναμ την ευκαιρία να 

δραπετεύσει από το «Κρέιβεν 

Κότατζ» με σκορ 2-1 για την 

23η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ. Η Φούλαμ άνοιξε το σκορ 

με αυτογκόλ του Γιορέντε (17’) 

πριν ισοφαρίσει στο 51’ με κε-

φαλιά ο Ντέλε Άλι. 

Οι απουσίες των Χάρι Κέιν 

(τραυματισμός) και Σον Χιούν-

Μιν (υποχρεώσεις με τη Νότιο 

Κορέα στο Ασιατικό Κύπελλο) 

επηρέασαν επιθετικά την 

ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσε-

τίνο, ο οποίος εύχεται ο τραυ-

ματισμός του Ντέλε Άλι στο 86ο 

λεπτό του ματς να μην είναι σο-

βαρός. 

Στα της... βαθμολογίας, οι 

«spurs» παραμένουν στην 

τρίτη θέση με 51 βαθμούς ενώ 

η ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι 

απέχει 7 βαθμούς από τη σω-

τηρία, όντας 19η με συγκομιδή 

14 β. 

Το ματς 

Χωρίς πυγμή στο πρώτο 

μέρος η Τότεναμ, με τους παί-

κτες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο 

να παραμένουν σχεδόν ακίνδυ-

νοι στο πρώτο 45λεπτό. Οι γη-

πεδούχοι από την άλλη έδειξαν 

από νωρίς τις διαθέσεις τους, 

αφού στο 12ο μόλις λεπτό ο 

Ράιαν Μπάμπελ παραλίγο να 

χριστεί σκόρερ στο ντεμπούτο 

του με τη φανέλα του συλλό-

γου. Η επέμβαση του Γιορίς 

στο κοντινό πλασέ υπήρξε καί-

ρια. 

Η απουσία του Χάρι Κέιν 

επανέφερε τον Φερνάντο Γιο-

ρέντε μετά από έναν χρόνο 

(σ.σ. 2/1/2018 με Σουόνσι) στο 

αρχικό σχήμα αλλά ο Ισπανός 

ατύχησε στο 17ο λεπτό, αφού  

έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 

της ομάδας του έπειτα από 

εκτέλεση κόρνερ του Σέρι ενώ 

στο 23ο λεπτό δεν κατάφερε να 

νικήσει με κοντινή κεφαλιά τον 

Ρίκο. Στο 41ο λεπτό ο Κρέγκ 

Πόουσον ακύρωσε σωστά το 

γκολ του Μίτροβιτς, αφού ο 

Σέρβος επιθετικός βρισκόταν 

σε θέση οφσάιντ τη στιγμή που 

ο Σίρλε προσπάθησε με δεξί 

σουτ να νικήσει τον Γιορίς. 

Στο δεύτερο μέρος τα «σπι-

ρούνια» βρήκαν νωρίς το γκολ 

της ισοφάρισης. Η εκπληκτική 

σέντρα του Έρικσεν έδωσε 

στον Ντέλε Άλι την ευκαιρία να 

«σκοτώσει» με κοντινή κεφαλιά 

τον Ρίκο ενώ στο 60’ ο Ρόουζ 

είδε δοκάρι έπειτα από σουτ 

που άλλαξε πορεία λόγω της 

προβολής του Οντόι. 

Από εκείνο το χρονικό ση-

μείο και έπειτα οι δύο ομάδες 

αλληλοεξουδετερώθηκαν ενώ 

ο Πόουσον άρχισε να βγάζει 

κάρτες για να περιορίσει τα 

εκατέρωθεν σκληρά μαρκαρί-

σματα. Εξαιρέσεις; Η κεφαλιά 

του Γιορέντε στο 82ο λεπτό 

που πέρασε ελάχιστα μακριά 

από το αριστερό δοκάρι της 

εστίας των γηπεδούχων και η 

κεφαλιά - γκολ του Χάρι 

Γουίνκς στο τρίτο λεπτό των 

καθυστερήσεων έπειτα από 

υποδειγματική σέντρα του νε-

οεισελθόντα Ενκουντού! 

Τα χρειάστηκε 

η Λίβερπουλ, 

το χαβά της 

η Γιουνάιτεντ... 

Με σκορ 4-3 επικράτησε η Λί-

βερπουλ της Κρίσταλ Πάλας 

στο «Άνφιλντ», σε ένα ματς 

«ροντέο» μέχρι το τελευταίο 

σφύριγμα. Στο δρόμο των επι-

τυχιών συνέχισε η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ, κάμπτοντας την 

αντίσταση της Μπράιτον στο 

«Ολντ Τράφορντ». Αναλυτικά 

τα απογευματινά (17:00) απο-

τελέσματα της 23η αγωνιστικής 

για το πρωτάθλημα της Πρέ-

μιερ Λιγκ. 

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 

βρέθηκε πίσω στο σκορ με το 

τέρμα του Τάουνσεντ στο 34’ 

αλλά χρειάστηκε μόλις 8 λεπτά 

στο δεύτερο μέρος για να φέρει 

το ματς... τούμπα με τους 

Σαλάχ (47’) και Φιρμίνο (53’). 

Οι «αετοί» δεν είχαν πει την τε-

λευταία τους λέξη και ισοφάρι-

σαν στο 65’ με τον Τόμκινς, 

πριν ο Σαλάχ σκοράρει ξανά 

για το 3-2 στο 75’. 

Με δέκα παίκτες έμειναν οι γη-

πεδούχοι στο 89’ λόγω της 

αποβολής του Μίλνερ με δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα. Ο Σαντιό 

Μανέ στο τρίτο λεπτό των κα-

θυστερήσεων «έγραψε» 4-2, ο 

Μαξ Μέγιερ στο 90+5’ το τελικό 

4-3. Η ομάδα του Ρόι Χότζον 

πάντως έχει να παινεύεται πως 

είναι η μοναδική που κατάφερε 

φέτος να σκοράρει πάνω από 

ένα γκολ στο «Άνφιλντ». 

•Στο δρόμο των επιτυχιών συ-

νέχισαν οι «κόκκινοι διάβολοι», 

μετρώντας πλέον 7x7 με τον 

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον 

πάγκο τους. Ο Πολ Πογκμπά 

άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 

27ο λεπτό, σημειώνοντας το 5ο 

του τέρμα σε αυτό το διάστημα 

ενώ ο Ράσφορντ έδωσε προ-

βάδισμα δύο τερμάτων στο 42’. 

Το μόνο που κατάφεραν οι 

«γλάροι» ήταν να μειώσουν 

στο 72ο λεπτό με τον Γκρος. 

Γώτφορτ-Μπέρλυ 0-0 

•Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η 

αναμέτρηση του «Βίκαρεϊτζ Ρό-

ουντ», με τις δύο ομάδες να αλ-

ληλοεξουδετερώνονται. Οι 

μεγάλες φάσεις έλειψαν και αν 

εξαιρέσει κανείς κάποιες καλές 

στιγμές του πρώτου μέρους, η 

κατάσταση έδειχνε από νωρίς 

να οδεύει σε μοιρασιά. 

Νίκησε η Μπόρμουθ 

•Με τα γκολ των Κάλουμ Γουίλ-

σον (53’) και Τζόσουα Κινγκ 

(90+2’) κατάφεραν τα 

«κεράσια» να κάμψουν την 

αντίσταση των «σφυριών», 

που δεν έδειξαν σε κανένα ση-

μείο του ματς ικανά να κυνηγή-

σουν κάτι καλύτερο. 

Το πήρε η Νιούκαστλ 

•Δύο γκολ του Σαρ (24’, 63’) και 

ένα του Αγιόθε Πέρεθ (90+3') 

στάθηκαν αρκετά για να γεί-

ρουν την πλάστιγγα υπέρ των 

γηπεδούχων. Η ομάδα του 

Ράφα Μπενίτεθ ήλεγξε από-

λυτα το ρυθμό της συνάντησης 

αφού οι φιλοξενούμενοι δεν κα-

τάφεραν να φανούν απειλητικοί 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ενενη-

ντάλεπτου. 

Σαουθάμπτον-Έβερτον 2-1 

•Ο Γουόρντ-Πράους άνοιξε το 

σκορ στο 50ο λεπτό ενώ το αυ-

τογκόλ του Ντιν 14 λεπτά αργό-

τερα «έσβησε» ουσιαστικά τις 

ελπίδες των «ζαχαρωτών» για 

θετικό αποτέλεσμα αφού η μεί-

ωση του σκορ για τους φιλοξε-

νούμενους ήρθε στο 1ο λεπτό 

των καθυστερήσεων με τον 

Σίγκουρτσον.

Οι Georgiou Brothers κάνουν ό,τι θέλουν στο γήπεδο

Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν

Ο σκόρερ Ralston Gabriel  

στην αγκαλιά του Χάρη

Οι τηλεθεατές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από την 

CYTA VISION SPORTS στην πλατφόρμα HELLENIC TV 

τους εξής αγώνες για το Κυπριακό πρωτάθλημα CYTA 

πρώτης κατηγορίας και το Κύπελλο Κόκα Κόλα Κύπρου:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA -1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΕΡΜΗΣ: Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 

3:00 μμ UK Time 

ΠΑΦΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΑEΚ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 

2:00 μμ UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑEΛ: Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΑΠΟΕΛ – ΑΛΚΗ: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

ΑEΛ – ΘΟΙ : Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 3:00 μμ UK Time 

ΑEΚ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ : Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 

4:00 μμ UK Time

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ και Αποκλειστικά για το 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο ROKU Box της CYTA UK. 

Η CYTA VISION έχει τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των 

αγώνων πρώτης κατηγορίας εκτός της Ομόνοιας και του 

Απόλλωνα όταν παίζουν στην έδρα τους. 

Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην 

CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 



14      | Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
14 Ιανουαρίου (Δευτέρα) 
• Τα Γραφεία του ΣΕΓ είναι ανοικτά για να παράσχουν κάθε βοήθεια 

και εξυπηρτέτηση στις εγγραφές των μαθητών στα σχολεία τους, 

ύστερα από τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές. Για πληροφορίες τηλ. 

020 8889 1872. 

7, 8, 9 Ιανουαρίου (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) 

• Τα κλαπς του Συνδέσμου Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων 

Ένφηλντ άρχισαν τη λειτουργία τους μετά τις εορτές των Χριστου-

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

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

25 Ιανουαρίου (Παρασκευή) 

• Αύριο η ΕΚΟ οργανώνει εκδήλωση Τιμής των παλαιών εκπαιδευ-

τικών της ΚΕΑ, στην Αδελφότητητα, Βritannia Road, London N12 

9RU  στις 7.30μμ. Θα παραστεί ο Κυπριος Υπουργός Παιδείας Κ. 

Χαμπιαούρης. Ακολουθεί δεξίωση. 

26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Στην ετήσια Χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ, 26,1.19, θα παραστεί και 

ο Πρόεδρος του Κόμματος κ. Ν. Παπαδόπουλος, στις 7μμ στο Pen-

ridge Suite, 470 Βowes Road, London N11 NL, ως και ο τραγουδι-

στής Γιώργος Γερολυμάτος. Τηλ. 07956 245 706. 

27 Ιανουαρίου (Κυριακή) 

• Οργανώνεται Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα ηλικιωμένων στο  Harrow, 

στο χωλ της εκκλησίας Αγίου Παντελεήμονα και Αγίας Παρασκευής, 

Kenton Road, Harrow, Middx HR3 9QN στις 1μμ. Δωρεάν σε 

δηλώσαντες. Τηλ. 020 8732 2833. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
1 Φεβρουαρίου (Παρασκευή) 

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

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

Τρεις γνωστοί ιερείς θα καταθέσουν ομιλίες. Πληροφορίες τηλ. 020 

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

3 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Η κοπή της Βασιλόπιτας σε γεύμα κοινότητας Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωλ της εκκλησίας, Golders Green Road, 

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

θέσεις 020 8445 7510. 

10 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

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

4.45μμ. Είσοδος £3.00.  Για πληροφορίες και θέσεις τηλ. 07857 

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

21 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 

• Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας με θέμα: «Πώς 

βαρβάρισαν τα Ρωμαίικα αφού τον τόπο πήραν οι Λαζανιάδες»; 

Ομιλήτρια η καθηγήτρια Αγγέλα Κονναρή, στην Κυπριακή Αδελφό-

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

23 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Manor Hill στο 

Royal National Hotel. Καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του 

σχολείου όπως συμμετάσχουν. 

• O Σύνδεσμος Λεονάρισσο/Βασίλι διοργανώνει την ετήσια χοροε-

σπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 

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

και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07943 198 198 Κώστα Γεωργίου. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
9 Μαρτίου (Σάββατο) 

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

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

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

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

31 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Πανηγυρικός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απρι-

λίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 

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

Antonis Antoniades

• Measure twice, cut once! 

• Mετράς δυο φορές, κόβεις μια! 

Ερμηνεία: 
Να σκεφτόμαστε διπλά, πριν κάνουμε κάτι ή μιλήσουμε. «Να 

παρπατά μπροστά ο νους τζιαι ταπισόν η γλωσσα!!!» 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Φεγγάρι λαμπρό που βλέπεις τα πάντα μια χάρη μονάχα ζητώ 
να πας στου δικού μου σπιτιού τη βεράντα 

που ’ναι στημένο σε μια φτωχική γειτονιά 

στη σκλαβωμένη μας Κύπρο ορφανεμένο σε κάποια γωνιά 
κι είναι ντυμένο στα μαύρα σαν τη δική μου καρδιά 

Μπες μέσα απ’ του παράθυρου τη γρίλια 

και κόψε από τη λεμονιά κι από το κλήμα μου φύλλα 

Κόψε απ’ τον κήπο μου γαρύφαλλα και κρίνα 
που ’ναι στη σκέψη μου δεμένα με της νοσταλγίας το νήμα 

Κάνε τα βάλσαμο γλυκό και ρίχτα στην ψυχή μου 
που πληγωμένη τριγυρνά τα βράδια στην αυλή μου 

Κάνε μια βόλτα στου χωριού μου τις στράτες 
πουν’ αδιάβατες και μ’ αγκάθια γεμάτες 

Ρωτώ με μάτια βουρκωμένα τ’ αστέρια απ’ τον ουρανό 
αν ζει ακόμα και ανθίζει το γιασεμί μου το αγνό 
αν ζουν οι μαργαρίτες που μαδούσα μια φορά κι έναν καιρό 

Κι αν την αυγή ο κόκορας τον ερχομό της μέρας αναγγέλλει 
κι ο ήλιος το ξημέρωμα σαν πρώτα ανατέλλει 

Και μούπανε όλα πενθούν κι όλα μοιρολογούνε 
κι οι πέτρες και τα χώματα και τα πουλιά θρηνούνε 

Πέσμου φεγγάρι μου εσύ πως μ’ απατήσαν κι είναι πλάνη 
και καρτερούν σαν καρτερώ να πλέξουμε μαζί  
της λευτεριάς στεφάνι

Νοσταλγία
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Ο άνθρωπος μου
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Χρόνια και χρόνια με τυρανάει κι ούτε μια στάλα δεν με πονάει 

και ζω κοντά του μέσα σ’ αυτή τη μιζέρια 

χειμώνες πάντα και καλοκαίρια. 

Με άλλες πάει και με χτυπάει και ποτέ δεν μ’ αγαπάει. 

Μα πώς τον λατρεύω, είναι το φώς μου 

γιατί είναι βλέπεις, ο άνθρωπός μου. 

Δεν είναι γόης δεν είναι ωραίος, μα κολυμπάει μέσα στο χρέος. 

Ένα κοστούμι μόνο έχει που το φορεί χιονίζει βρέχει. 

Κι όλο με μένα μετά ξεσπάει. 

Μα βλέπεις είναι μονάχα ο άνθρωπός μου. 

Δεν μου μιλάει για ένα χάδι κι ένα λουλούδι δεν μου είχε πάρει. 

Μόνον πίκρες μου έχει χαρίσει 

και την καρδιά μου την έχει ξεσκήσει. 

Και ο έρωτας του με έχει γεράσει. 

Μα τον λατρεύω μα είναι το φώς μου. 

Γιατί είναι βλέπεις ο κύριος άνθρωπός μου. 

Καλή χρονιά σε όλους.
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Πιλότος της Κολάσεως (1985)  

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Περιπέτεια με 

τους Α. Εσκενάζυ, Ντ. Καρύδη, Μ. Νίκα, Κ. Τσάκωνα 

κα. Ένας Ιταλός οδηγός που ερ-

γάζεται ως πιλότος στα «ΙΠΤΑ-

ΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ», πραγμα-

τοποιεί φανταστικά νούμερα στην 

πίστα που εντυπωσιάζουν το 

κοινό. Ωστόσο η γνωριμία του με 

μία μυστηριώδη γυναίκα του αναστατώνει τη ζωή. 

Ο φίλος της, που είναι λαθρέμπορος χρυσού, απο-

φασίζει να τον σκοτώσει.  

Ο Καλός μας Άγγελος (1961)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Μ. Φωτόπουλο, Ορ. Μακρή κα. Ένας απέ-

νταρος αλλά ικανός τύπος προσλαμβάνεται σε μια 

προβληματική επιχείρηση, και με κατάλληλους χει-

ρισμούς κατορθώνει να την κάνει να ορθοποδήσει 

και πάλι.  

Η Λεωφόρος της Προδοσίας (1969)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 Πολεμική 

ταινία με τους Γ. Φούντα, Γκ. Μαυροπούλου, Μ. 

Κατράκη κα.  Ένας αιχμάλωτος πολέμου ο οποίος 

δραπέτευσε από την Αλβανία, ισχυρίζεται ότι είναι 

ταγματάρχης του ελληνικού στρατού με το όνομα 

Αλέξανδρος Βεργής, προκαλώντας μεγάλη σύγ-

χυση στους κόλπους του στρατεύματος, μιας και ο 

Βεργής είχε δραπετεύσει πριν ένα χρόνο και τώρα 

εργάζεται για λογαριασμό της ελληνικής αντικατα-

σκοπείας. Οι δυο άντρες μοιάζουν σαν δυο σταγό-

νες νερό...  

Ο Ταυρομάχος Προχωρεί (1963)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με 

τους Κ. Χατζηχρήστο, Ν. Φέρμα κα. Ο Ανδρέας, εί-

ναι ένας ζωέμπορος ο οποίος παρά την περιουσία 

του εξακολουθεί να μένει σεμνός και καλός άνθρω-

πος. Η γυναίκα του όμως συμπεριφέρεται αλαζονικά 

και σπαταλά το χρόνο της χαρτοπαίζοντας. Όταν 

του ζητάει να κάνουν το γύρο της Ευρώπης με αυ-

τοκίνητο, πρέπει πρώτα να μάθει οδήγηση...   

Αν Μιλούσε το Παρελθόν (1967)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 Μελόδραμα 

με τους Α. Ντούζο, Ά. Ιασωνίδου, Δ. Παπαγιαννό-

πουλο κα. Η κόρη του επιχειρηματία Στεργίου, είναι 

ερωτευμένη με έναν φτωχό 

φοιτητή ο οποίος είναι γιος 

ενός πρώην κηπουρού στη 

βίλα των Στεργίου. Ο πατέ-

ρας της είναι αντίθετος με το 

δεσμό τους. Αυτό που την εμποδίζει να χαρεί την 

ευτυχία στη ζωή της, είναι ένα μεγάλο μυστικό του 

παρελθόντος...  

Θανάση, Σφίξε κι Άλλο το Ζωνάρι (1980)  

KYΡIAKH 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 Κοινωνική σά-

τιρα με τους Θ. Βέγγο, Ά. Ματζουράνη, Η. Λογοθέτη 

κα. Ο Θανάσης είναι ένας φτωχός αλλά τίμιος υπάλ-

ληλος της εφορίας. Όταν θα ενημερώσει το διευθυ-

ντή του για μια μεγάλη φοροδιαφυγή που ανακά-

λυψε, αυτός θα τον μεταθέσει στα σύνορα...  
Γκίνες (2009)  

KYΡIAKH 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:35 Κωμωδία με 

τους Α. Καφετζόπουλο, Στ. Μάινα, Μ. Γιαννάτου κα. 

Ένας γκαντέμης χαρτοπαίχτης προσπαθεί να γλι-

τώσει απ' τη «δολοφονική» 

γοητεία νεαρής παντρεμέ-

νης, ενώ προσπαθεί να βρει 

κιβώτιο με χρυσάφι, θαμμένο 

στην ερημική ταβέρνα του 

άντρα της. Λατρεύει τις γυναίκες όσο και το χρυσάφι 

που ψάχνει. Αλλά...  

Τα Ομορφόπαιδα (1971)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Ν. Σταυρίδη, Ε. Προκοπίου, Γ. Κάππη κα. Οι 

δοκιμασίες και τα βάσανα μιας ομάδας νέων, που 

αναζητούν την περιπέτεια και τον έρωτα στη ζωή 

τους, ερωτεύονται και ξε-ερωτεύονται μέχρι να 

βρουν ό,τι αναζητούν. Ένας από αυτούς είναι ο 

Αλέκος που ερωτεύεται την κόρη του επιχειρηματία 

Γρηγοριάδη, και για να την κατακτήσει παριστάνει 

το γιο του εργοστασιάρχη Μερτζεσόλα...  

Ο Συμπέθερος ο Αθανάσης (1982)  

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:30 Κυπριακή κωμωδία 

με τους Κ. Παπαμαρκίδη, Ό. Ποταμίτου κα. Στη δια-

σκεδαστική αυτή ταινία, παρακολουθούμε γνώριμα 

συναισθηματικά προβλήματα, συνοικέσια, οικογε-

νειακές προστριβές και φασαρίες που εκτυλίσσονται 

σε κάποιο γραφικό χωριό της Κύπρου  

Ο Διάβολος και η Ουρά του (1962)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τούς Α. Μπάρκουλη, Μ. Καραγιάννη, Γ. Γκιωνάκη 

κα. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι φτάνει κοντά στο χω-

ρισμό, όταν η ζήλια μπαίνει ανάμεσα τους. 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Αναστάση 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τη Σοφία 
Τσουρλάκη 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεο-
κλέους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Pred-
rinks με τον Άρη Δεμέρτζη 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές 12:00 
Σαββατοκύριακο στον LGR με 
τον Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό 
Απόγευμα με την Άντρια Γερολέ-
μου 16:00 Ελληνικές επιτυχίες 
με τον DJ MAGIS 19:00 Record 
Collection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 Non 
stop mix με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 The meze show με 
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 12:00 
Χρυσές επιτυχίες με τον Βασίλη 
Παναγή 14:00 Λαϊκές επιτυχίες 
με τον Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive 
Time με τον Τόνυ Νεοφύτου 
19:00 Έλα πάμε με τον DJ Sooty 
22:00 Δευτέρα βράδυ με τον 
Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 00:00 
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με 
τη Σοφία Τσουρλάκη  10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρου-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 General Affairs 20:00 
Young and connected scandal-
ous με την Κατερίνα Νεοκλέους 
22:00 Hellenic Show με τον DJ 
Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με 
τη Σοφία Τσουρλάκη 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 16:00 Drive Time με τον 
Πιερή Πέτρου 19:00 Various cul-
tural Programmes “Brief inter-
views and hot topics” 20:00 
Τετάρτη βράδυ... και κάτι με τον 
Κρις Θεοχάρους.
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ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Πολε-

μικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
22:30 Ελληνική Ταινία: Πιλότος της Κο-

λάσεως  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο . 
21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Καλός μας 

Άγγελος 
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Λεωφόρος 

της Προδοσίας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:15 Αύριο είναι Κυριακή η Εκπομπή 

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

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Φιλανθρωπική εκδήλωση για 
την ενίσχυση του ΜΕΛΑΘΡΟΥ 
Αγωνιστών ΕΟΚΑ που διοργα-
νώθηκε από την Κυπριακή 
Εστία Λονδίνου, κλάδος γυναι-
κών ΔΗΣΥ, υπό την αιγίδα της 
κας Άντρης Αναστασιάδη. 

21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Ταυρομάχος 
Προχωρεί 

22:25 Ελληνική Ταινία: Αν Μιλούσε το 
Παρελθόν  

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 LIVE COMMUNITY FOOT-

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

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

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

Ευρωπαϊκού χώρου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-

ναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Σφίξε κι Άλλο το 

Ζωνάρι 
22:35 Γκίνες  
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος 

Γαλιάσσος παρουσιάζει, νέους 
Έλληνες και Ελληνίδες επαγγελ-
ματίες που διαπρέπουν στην 
Μεγάλη Βρετανία. 

21:00 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-
γιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Τα Ομορφό-
παιδα 

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

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρω-

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελληνική Ταινία: Ο Συμπέθερος 

ο Αθανάσης 
22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ποιητική Ανθολογία με την 

Σούλλα Ορφανίδου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Πληγωμένες 

Καρδιές 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Παρουσίαση του βιβλίου «Η 
Οδύσσεια ενός Απόδημου», του 
Μιχάλη Θεοδοσίου Ιωάννου.

ΠΕΜΠΤΗ 24/1  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/1  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Η Ωραία Ελε-

νού» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1  
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

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

νού» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 29/1  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1  
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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J
eremy Corbyn has said 

Theresa May is “clearly 

not listening” when it 

comes to Brexit, as the prime 

minister claimed the Labour 

leader “hasn’t got a clue” as 

to how he would handle the 

UK’s departure from the         

European Union. 

Brexit once again dominated 

exchanges between the pair       

in the Commons, with Corbyn 

renewing his calls for a             

“no-deal” divorce to be taken       

off the table. 

A no-deal Brexit would see 

the UK leave the EU with no 

agreements in place for what 

the future relationship would 

look like. 

May again attacked the          

Labour leader’s refusal thus       

far to take up her offer of cross-

party talks aimed at finding a 

Brexit breakthrough. 

Corbyn began by urging the 

PM to “listen to her own cabinet 

members and take ‘no-deal’ off 

the table”. 

May said the best way to 

avoid this was to agree a deal, 

asking the Labour leader why 

he had refused to meet her 

without preconditions. 

Corbyn then turned his focus 

to the prospect of May backing 

a form of customs union with 

the EU - which sees goods 

pass between states without 

checks or duties. 

The arrangement is key pillar 

of Labour’s Brexit blueprint, 

with supporters arguing it would 

ensure smooth trade between 

Britain and the EU and avoid 

the need for the Irish backstop, 

which is designed to avoid a 

“hard” border between Ireland 

and Northern Ireland. 

Opponents say a customs 

union would hinder Britain’s 

ability to strike tailored free 

trade deals with countries 

around the world, as there 

would be certain EU rules and 

regulations that would still need 

to be adhered to. 

May responded by accusing 

Labour of having a muddled 

policy on the issue, saying: 

“The Labour Party used to refer 

to a comprehensive customs 

union, then it was a new          

customs union and now it’s a 

permanent customs union. 

“I’m happy to sit down and 

talk to him about what he 

means by that. Does he mean 

accepting the common external 

tariff? Does he mean accepting 

the common commercial policy? 

Does he mean accepting the 

union customs code? Does he 

mean accepting EU state aid 

rules? 

“If he won’t talk about it 

there’s only one conclusion - he 

hasn’t got a clue.” 

Corbyn said the PM had 

failed to answer the question 

and added that Labour’s         

customs union policy had the 

backing of unions, businesses 

and Conservative MPs. 

He accused May of being 

ready to “sell people’s jobs      

and living standards down the 

river” rather than “pivot”            

towards a customs union. 

The PM defended her Brexit 

approach and said the Labour 

leader was “doing exactly what 

he always does - he just stands 

up, uses these phrases, and 

the honest answer is I don’t 

think he knows what those 

phrases mean and what the    

implications of those phrases 

are”. 

Corbyn finished his question-

ing of the PM by calling on her 

to change course and adopt 

positions that would attract the 

support of MPs. 

“Across the country people 

are worried about public serv-

ices, their living standards and 

rising levels of personal debt,” 

he said. 

“While a third of her govern-

ment are at the billionaires’  

jamboree in Davos, she says 

she’s listening but rules out 

changes on the two issues 

where there might be a majority 

- against no deal and for a       

customs union, part of Labour’s 

sensible Brexit alternative. 

“If the prime minister is           

serious about finding a solution,  

U
NSG’s Special Representative in Cyprus, Elizabeth 

Spehar, was expected yesterday to brief the 

members of the UN Security Council during closed 

consultations, on the UNSG’s report on the UN Peacekeep-

ing Force in Cyprus (UNFICYP) and on the developments 

of the Cyprus issue. 

The open meeting of the UN Security Council for the renewal 

of the UNFICYP’s mandate will take place on Wednesday 30th 

January. 

The consultations regarding the content of the resolution were 

initially at P3 level (USA, UK and France), are now being held 

on the level of the P5. 

After yesterday’s consultations, the draft resolution, prepared 

by the UK, may be given to the UNSC members. 

On Tuesday, the UNSG’s UNFICYP revised report was          

circulated. The new text is identical with the one given         

unofficially to the UNSC members on 11th January, meaning it 

abolishes all changes that were done on the text that was        

circulated officially. 

More specifically, the four references on Jane Holl Lute, which 

were removed from paragraph 3 of the report are being         

restored, as well as the term “alive” for the prospects instead of 

“positive”, and the reference on “foreseeable horizon” instead 

of “foreseeable future” as regards the prospects for the resump-

tion of meaningful negations “leading to a settlement within a 

foreseeable horizon.” 

In paragraph 8 of the report the sentence “Cooperation by 

either side with the mission in relation to the preservation of 

calm and stability in and around the buffer zone and the          

facilitation of intercommunal contacts was uneven” is brought 

back. 

Finally, in paragraph 22 the reference to the “Republic of          

Cyprus” is restored, instead of “Cyprus government.” 
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Jeremy Corbyn: PM is ‘clearly 
not listening’ on Brexit

Spehar briefs UN 
Security Council on 
renewal of UNFICYP



S
hipping operator P&O  

has announced it will be 

re-flagging its entire UK-     

registered fleet to Cyprus ahead 

of Brexit, in order to keep its tax 

arrangements within the Euro-

pean Union. 

P&O had said in December 

that it would re-flag just two of 

its UK ships operating on the 

English Channel route to France 

to the Cyprus registry. 

But the company has now   

decided that six of its 20 ships 

will be re-flagged, changing 

their national registration from 

British to Cypriot. 

“In advance of Britain leaving 

the European Union on March 

29, 2019, we undertook a review 

of the flag status of our ships 

on the English Channel,” a P&O 

spokesman said in a statement 

on Tuesday. 

“For operational and account-

ing reasons, we have concluded 

that the best course of action is 

to re-flag all ships to be under 

the Cyprus flag.” 

He said that the decision to 

re-register the entire English 

Channel fleet will lead to fewer 

inspections and delays, “and 

will result in significantly more 

favourable tonnage tax arrange-

ments as the ships will be 

flagged in an EU member state.” 

“We have no plans to make 

any other changes, including 

the terms and conditions of any 

of our seafarers, as a result of 

the new arrangements,” he 

added. 

The move by the ferry oper-

ator comes as Theresa May 

struggles to gain parliamentary 

support for her plan to see out 

the UK's departure from the EU. 
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P&O to register Channel fleet in  
Cyprus post-Brexit

Police fire tear gas as 

Greeks protest against 

Macedonia name deal

P
olice fired tear gas to dis-

perse protesters outside 

parliament on Sunday as 

tens of thousands of Greeks rallied 

in Athens to protest ahead of this 

week’s parliamentary vote to ratify 

a name deal with Macedonia. 

Central Athens turned into a 

sea of people holding blue and 

white Greek flags as thousands 

came from all over the country to 

rally against the accord to name 

the ex-Yugoslav state North        

Macedonia.  

Many Greeks believe the name 

Macedonia implies a territorial 

claim over their country’s own 

northern region of that name. The 

issue evokes strong emotions 

among Greeks who consider   

Macedonia, the ancient kingdom 

ruled by Alexander the Great, to 

be an integral part of their home-

land and heritage. 

The accord, signed by the two 

governments, unblocks the ex-

Yugoslav republic’s desire to join 

NATO and the European Union 

once it is ratified by Greece’s      

parliament. 

Macedonia declared indepen-

dence in 1991, avoiding the vio-

lence that accompanied much of 

the break-up of Yugoslavia. Prime 

Minister Zoran Zaev has sought 

to accelerate the country’s bid to 

join the EU and NATO and to 

work on resolving the decades-

old name dispute with Greece. 

Greece had agreed that until 

the name dispute is resolved, its 

northern neighbour, with a popu-

lation of about 2 million, could       

be referred to internationally as 

“FYROM” – Former Yugoslav      

Republic of Macedonia. That is the 

name under which it was admitted 

to the United Nations in 1993. 

Settling the issue would be hailed 

as a success by Greek Prime       

Minister Alexis Tsipras, whose left-

right coalition came to power in 

2015. He won a confidence motion 

this month after the junior partner 

in his coalition pulled out. 

“The Prespes accord is a histo-

ric step not only for the two coun-

tries and the broader region, but 

for Europe as a whole. It cements 

relations of friendship, coopera-

tion and stability,” Tsipras told 

Sunday’s Avgi newspaper. 

The agreement with Skopje 

had strained relations with the 

right-wing Independent Greeks 

party, his coalition ally, which        

objected to the use of Macedonia 

in any agreed name.  

United Nations diplomat    

Matthew Nimetz, who has media-

ted talks between the two coun-

tries, said he looked forward to 

Greece’s ratification of the accord 

after FYROM delivered on related 

constitutional amendments. 

“As in the past, the United Na-

tions remains committed to work-

ing with the two parties in finally 

resolving the difference between 

them,” he said in a statement. 

Greek police said that 10 officers 

were wounded in clashes with 

demonstrators after being attacked 

with stones and petrol bombs.

T
he Central Committee of 

AKEL announced on  

Saturday their candidates 

for the European parliamentary 

elections to be held in May and 

have included Turkish Cypriot 

academic Niyazi Kizilyurek on 

their ballot. 

The candidates from the 

AKEL party are as follows:  

Giorgos Georgiou (MP), Chry-

santhos Georgiou (the head of 

the Cyprus National Addictions 

Authority), Niyazi Kizilyurek 

(professor at the department of 

Turkish Studies at the Univer-

sity of Cyprus), Giorgos Kou-

koumas (lawyer), Marina Nico-

laou (political scientist, and 

member of the secretariat of  

the European Left) and Neoclis 

Sylikiotis (EU MP). 

The official presentation of 

the AKEL candidates is set to 

take place on 26 January at the 

Hilton Park Hotel in Nicosia.

Turkish Cypriot on AKEL 
ballot for EU elections

Anastasiades: Cyprus has 
been targeted by the EU 
over its passport scheme
P

resident of the Republic 

Nicos Anastasiades has 

said that Cyprus has 

been targeted by the EU over 

its investment programme in  

the framework of which non–

Cypriot entrepreneurs, investors 

and members of their families 

are granted the Cypriot citizen-

ship. 

Cyprus has granted only 

0.3% of the total citizenships 

that have been granted across 

the EU, the President said. 

He added that the matter of 

citizenship is clearly a national 

competence.   

“Cyprus has been targeted  

for reasons that are well known, 

either for competitiveness or for 

other reasons,” he remarked. 

The President noted that       

Cyprus has not experienced 

any terrorist attacks on its soil 

nor was it connected to any       

terrorist attacks in Europe and 

said that his country has been 

criticised by other countries 

where football teams or big        

infrastructure belong to those 

that Cyprus has been accused 

of supporting. 

“Double standards need to 

end at some point eventually”      

he said, pointing out that        

Cyprus has the strictest criteria 

among the 20 countries that 

offer such passport schemes. 



A
n event in memory of 

Maria Nicolaou Adamou, 

organised by Parikiaki 

newspaper together with the  

Cypriot Women’s League, raised 

£11,710. 

The fundraising dinner took 

place on Friday 16th November 

2018 at the Cypriot Community 

Centre in Wood Green. 

All proceeds will be donated to 

Radiomarathon for Children and 

Adults with Learning Disabilities.  

An additional £500 was dona-

ted to Galatia Ioannou towards 

her having a liver transplant. 

Maria Adamou, wife of Adam 

Adamou and daughter of Neo-

phytos and Evoulla Nicolaou, 

sadly passed away on Saturday 

15th October 2016 at the age of 

46. 

The family would like to thank 

all those who helped raise the 

funds, either by making a kind 

donation or by attending the 

event. 

Top photo left to right:     
Suzie Constantinides, Christalla 
Evdokimou, Evoulla Nicolaou, 
Neophytos Nicolaou, John Kyria-
kides and Bambos Charalam-
bous.
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My experience on the  
Nepomak Cyprus Culture Tour

W
henever I go to Cyprus, 

I stay in the same city, 

visit the same beaches 

and spend most of my time visit-

ing family. And to be honest, I 

thought that was all that Cyprus 

had to offer me. But I was wrong. 

NCCT helped me to see that 

there’s so much more to the           

island that my family calls home. 

And that was down to the diverse 

itinerary of the trip. 

We explored ancient sights      

like the Tomb of the Kings and 

Kourion, brushed up on our         

mythology at Petra tou Romiou 

and the Sanctuary of Aphrodite, 

and took part in a Cypriot cooking 

class, Commandaria tasting and 

bouzoukia night. 

We travelled by foot through      

Limassol old town, by jeep 

through Akamas and Troodos, 

and by sea to spot turtles. And we 

had some amazing tour guides 

along the way who educated us 

on the island, and encouraged us 

to see it as our own. 

As part of NCCT, we also had 

the opportunity to take part in the 

9th World Conference of Young 

Overseas Cypriots. This saw us 

learn about the issues facing       

Cyprus and get the chance to ask 

the decision-makers our ques-

tions. Looking back on my NCCT 

experience there were definitely 

some ‘pinch-me moments’. Like 

our driver stopping the jeep in the 

middle of the tour to dance with 

us, taking part in a stargazing  

session with George Danos - the 

President of the Cyprus Space 

Exploration Organisation - and 

getting the chance to visit the 

Presidential Palace. 

I hope I remember it all when 

I’m a greying Yiayia. But what I’m 

certain I won’t forget is the people 

I met. Within hours of meeting     

everyone on NCCT, we were 

bonding over our shared Cypriot 

backgrounds and comparing 

notes of how we grew up. It didn’t 

matter that we were from opposite 

sides of the world or even where 

our parents were from in Cyprus 

(we had the pleasure of having a 

Turkish-Cypriot on our trip), they 

all felt like friends I’d known for 

years. They laughed with me,       

introduced me to modern Greek 

music and taught me how to play 

Tavli. And that’s why saying good-

bye to them all was so hard. 

But we haven’t stopped talking 

since we got back. In fact, as I 

write this my phone is buzzing 

with updates from our Whatsapp 

group - it’s full of inside jokes,       

pictures from the trip and declara-

tions of how we’re all missing 

each other.  To say that I’m grate-

ful for my NCCT experience is an 

understatement. I’ve come away 

with a greater understanding of 

my heritage and a second family 

from all over the world. 

 

*FAQs:   
 

What is NCCT?  

NCCT (short for NEPOMAK 

Cyprus Culture Tour) is a 10-day 

tour that gives young diaspora 

Cypriots an unforgettable experi-

ence in Cyprus where they can 

learn about their heritage and     

culture, and explore Cyprus 

through professionally guided 

tours and authentic interactive      

experiences.  

All accommodation, transport 

and tour costs are subsidised by 

NEPOMAK. 

 

When is NCCT 2019?  

The tour will take place from  

21 August – 1 September 2019. 

 

Who is eligible?  

Overseas Cypriots who are      

between 23-30 years of age. 

 

Where can I find out more? 

Read our webpage:         

www.nepomak.org/ncct or email 

info@nepomak.org if you have 

any questions! 

 

How do I apply?  

Complete our online application 

form: www.nepomak.org/ncct-app 

 

When do I apply?  

Applications are now open     

and will close on Thursday 31 

January 2019. 

 

By Kyriaki Levendi  
(Manchester, United Kingdom) 

NCCT 2018 

G
eorge Sifonios, Managing 

Director of David Astburys 

Estate Agents in Crouch 

End, has shaved his beard off for 

charity! 

George decided last week, with 

the help of Theo Vasiliou from 

Saints Barbers in Crouch End, to 

have the clean shave at his office 

and support the CAREducation 

Trust which helps to educate       

children around the world, irres-

pective of caste, creed, sex,         

religion or background. 

One of the Eight UN Millennium 

Development Goals was to 

achieve Universal Primary School 

Education by 2015. Of the 70      

million children who cannot go to 

school, at least half live in India 

and Africa in dire poverty. All that 

these children need to better their 

lot is a chance at a better life. 

CARE believes that education 

and vocational training can          

provide them with that one 

chance and open a whole new 

world of opportunities for them. It 

is their only escape from the cycle 

of illiteracy and poverty they are 

born into. 

George Sifonios, who is also 

well known in the community as 

a player in the KOPA League for 

several years, said: “My partners 

have been on my case for a while 

to sheer my beard off, however I 

am very attached to it and it is 

who I am. After more considera-

tion and constant pressure, I 

thought it was an opportunity to 

use this to raise some money for 

children.” 

He added, “So many people 

like to comment on my beard so 

it was time they put their money 

where their mouth is for a good 

cause. It was nice to see so many 

supporters for a charity that sup-

ports underprivileged children and 

providing them with an education, 

something that will help them in 

life. It has not been easy parting 

with my beard, but like I have         

always said, I can’t save the world 

but I can do my part.” 

George concluded, “Thank you 

all for the support and to everyone 

that sponsored, especially the 

Greek and Cypriot community 

who has helped us exceed our 

target of £2,500.”  

You can still donate via 

George’s fundraising page: 

https://uk.virginmoneygiving. 

com/DavidAstburys

George Sifonios shears his beard for charity

P
ittas Dairy Industries, 

whose name for genera-

tions became synonymous 

with kefalotyri and halloumi, 

ceased operations on Friday (18 

January). 

Employees turned up to work 

at the factory in Nicosia, but were 

unable to do so because no milk 

had been delivered. 

The appointment of the tempo-

rary receivers expired on Thurs-

day (17 January). The banks are 

understood to have frozen the 

company’s accounts. 

The 75 employees have asked 

through their trade unions for 

letters of dismissal so that they 

can apply for unemployment 

benefits. 

A liquidation order has still not 

been issued so employees      

cannot yet apply to the insolvency 

fund which covers salaries for up 

to 13 weeks. 

Employees have not received 

their December and 13th salaries, 

nor any wages for work in       

January. 

Founded in 1939, Pittas is one 

of the oldest dairy companies in 

Cyprus and at one point held 

48% of the local halloumi market. 

Things took a downturn after a 

fire gutted a newly built factory in 

1999.

Major Cypriot halloumi 
maker ceases trading

Event in memory of 
Maria Adamou raises 
£11,710 for charity
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EUREKA! 

T
he fascinating untold story of how the        

ancients imagined robots and other forms 

of artificial life - and even invented real 

automated machines. 

The first robot to walk the earth was a bronze 

giant called Talos. This wondrous machine was 

created not by MIT Robotics Lab, but by Hephaes-

tus, the Greek god of invention. More than 2,500 

years ago, long before medieval automata, and  

centuries before technology made self-moving       

devices possible, Greek mythology was exploring 

ideas about creating artificial life - and grappling with 

still-unresolved ethical concerns about biotechne, 

“life through craft.” In this compelling, richly illus-

trated book, Adrienne Mayor tells the fascinating 

story of how ancient Greek, Roman, Indian, and 

Chinese myths envisioned artificial life, automata, 

self-moving devices, and human enhancements - 

and how these visions relate to and reflect the       

ancient invention of real animated machines. 

As early as Homer, Greeks were imagining robotic 

servants, animated statues, and even ancient         

versions of Artificial Intelligence, while in Indian        

legend; Buddha’s precious relics were defended by 

robot warriors copied from Greco-Roman designs 

for real automata. Mythic automata appear in tales 

about Jason and the Argonauts, Medea, Daedalus, 

Prometheus, and Pandora, and many of these       

machines are described as being built with the 

same materials and methods that human artisans 

used to make tools and statues. And, indeed, many 

sophisticated animated devices were actually built 

in antiquity, reaching a climax with the creation of a 

host of automata in the ancient city of learning,          

Alexandria, the original Silicon Valley. 

A ground breaking account of the earliest expres-

sions of the timeless impulse to create artificial life, 

Gods and Robots reveals how some of today’s most 

advanced innovations in robotics and AI were         

foreshadowed in ancient myth―and how science 

has always been driven by imagination. This is       

mythology for the age of AI. 

 

Talos, the Killer Robot from  

Ancient Greek Mythology 
Article by Robert Lamb 

 

If you were to go looking for the world’s first 

mechanical humanoid, you’d have to go all the 

back to ancient Greek mythology. His name? 

Talos, the man of bronze. 

Talos emerged from the tales of Jason and his       

Argonauts – a band of heroes that in some ways 

stands as a proto-superhero team. When our           

heroes reached the island of Crete, they encoun-

tered a bronze automaton created in the likeness of 

a man. There, the great protector stalked the 

shores, hurling rocks at unidentified sea vessels and 

embracing any enemy brave enough to land in an 

immolating red-hot bear hug. 

The origin of Talos varies. Some accounts            

describe him as the last survivor of an ancient        

race of bronze men, but the more popular versions 

attribute his creation to Hephaestus, god of the 

forge. Later tellings even cast him as the work of 

Daedalus, the mythic inventor of the Minoan maze 

and the wings of Icarus. 

Wherever he came from, his appearance in 

Greek myth mostly revolves around his demise.       

Ancient spoiler alert: Jason and the Argonauts were 

able to overcome the bronze man (described          

variously as a giant or a human-sized entity) only 

with the aid of the sorceress Medea. With magic and 

deception, she pulled a bronze nail from Talos’ heel 

and drained the vital ichor fluid (or blood of the gods) 

from its body, reducing the mighty guardian to a 

heap of lifeless metal. 

While myths can reveal much about history and 

culture, this episode also concerns the nature of 

technology. 

On one hand, Talos stands as a potential           

metaphor for the might of bronze technology during 

the Greek Bronze Age, stretching from 3200 to 1200 

B.C.E. In its towering stature, we see the elite nature 

of bronze craftsmanship at the time, as well as the 

military prowess of bronze weaponry. It was an age 

of peak bronze technology. The might of nations       

depended upon this durable alloy. 

All ages come to an end, however, and historians 

believe that the invaders who attacked Greece from 

the north around 1200 B.C.E. used iron weapons. 

So it’s possible that this is a tale of the transition from 

bronze to iron, with Talos’ destruction symbolizing 

the end of bronze superiority. 

Talos is something special, even to modern        

humans. He’s the embodiment of technological 

achievement and divine power intertwined in a        

single mythic being. And, as classics professor      

Merlin Peris pointed out in his 1971 paper discus-

sing the "Abominable Bronze Man": 

Talos is remarkably futuristic, anticipating the       

scientific possibilities of the present age, and even 

then, belonging more with the bizarre imaginings of 

the new mythology of science fiction than with the 

mechanisms created and used in real life. 

This killer robot stares back at us from the mists 

of ancient human civilization, reflecting the attitudes 

of its time but also challenging us to consider the 

ramifications of artistic and technological creation. 

What are the limits of the modern Talos’ might? How 

terrible is its embrace? 

Despite the neverending onslaught of sci-fi killer 

robots, these questions remain as enthralling as 

ever. 

Source: history.howstuffworks.com 
 

Hephaestus  
 

Hephaestus is the Greek god of blacksmiths,   

metalworking, carpenters, craftsmen, artisans, 

sculptors, metallurgy, fire, and volcanoes. He had 

his own palace on Olympus, containing his work-

shop with anvil and twenty bellows that worked           

at his bidding. Hephaestus crafted much of the    

magnificent equipment of the gods, and almost any 

finely wrought metalwork imbued with powers that 

appears in Greek myth is said to have been forged 

by Hephaestus. He designed Hermes’ winged        

helmet and sandals, the Aegis breastplate, Aphro-

dite’s famed girdle, Agamemnon’s staff of office, 

Achilles’ armour, Heracles’ bronze clappers, Helios’s 

chariot, and Eros’s bow and arrows.  

Hephaestus built automatons of metal to work for 

him. This included tripods that walked to and from 

Mount Olympus. He gave to the blinded Orion his 

apprentice Cedalion as a guide. In some versions 

of the myth, Prometheus stole the fire that he gave 

to man from Hephaestus’s forge. Hephaestus also 

created the gift that the gods gave to man, the 

woman Pandora and her pithos. Being a skilled 

blacksmith, Hephaestus created all the thrones in 

the Palace of Olympus. 

The Greek myths and the Homeric poems        

sanctified in stories that Hephaestus had a special 

power to produce motion. He made the golden and 

silver lions and dogs at the entrance of the palace 

of Alkinoos in such a way that they could bite the        

invaders. 
 

Source: Wikipedia / Sergiosantos.cgsociety.org 

Gods and Robots: Myths, 
Machines and Ancient 
Dreams of Technology

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Vice 
 

This is a remarkable achieve-

ment for writer/director Adam 

McKay, who began his career      

with the ANCHORMAN comedies 

before he created the serious satire 

THE BIG SHORT about Wall 

Street’s financial collapse. Now he 

tells the story of Dick Chaney 

(Christian Bale) from his early days 

as Congressional intern before he 

climbed the political ladder to         

become vice president to George 

W. Bush (Sam Rockwell).   

It is a compelling film about truly 

loathsome characters outstandingly 

portrayed. Bale delivers a towering 

performance as Chaney, a hard 

man obsessed with ambition, who 

manages to become one of the 

most powerful and manipulative 

politicians in the world. He is the 

brains behind Bush’s invasion of 

Iraq and never shows any regret or 

remorse about the mindless killings 

of the Iraqis or even his own 

people. The only time he demon-

strates an ounce of vulnerability is 

when his lesbian daughter Mary 

(Alison Pill) decides to marry her 

girlfriend.  

Bale is surrounded by a tremen-

dous cast - Amy Adams as his 

equally ambitious wife Lynne-his 

Lady Macbeth - while Rockwell 

fresh from his last year’s Oscar 

glory is spot on as Bush. McKay’s 

intelligent script and smart direction 

offer food for thought. 

 

Destroyer 

 

An almost unrecognisable       

Nicole Kidman delivers her best 

performance since her Oscar        

winning turn in THE HOURS in 

2002. She plays Erin Bell, a police 

detective still haunted by her past 

when her work as an undercover 

FBI agent turns into disaster. But 

she gets the chance to exorcise 

her demons when she discovers 

that her old nemesis Silas (Toby 

Kebbell) comes back on the 

scene…  

Karyn Kusama, the director of 

GIRLFIGHT and JENNIFER’S 

BODY, creates a suitably atmos-

pheric environment for Erin’s world 

- past and present.  

Kidman is simply superb as the 

fragile woman determined to bring 

Silas to justice and in desperate 

need to make a connection with 

her sixteen old daughter Shelby 

(Jade Pettyjohn).  A moody and     

unpredictable thriller intelligently      

directed and beautifully acted! 

 

Bergman -  

A Year In A Life 

Jane Magnusson’s passion for 

Ingmar Bergman’s work continues 

with this excellent documentary 

about a year in the life of the        

maverick Swedish director. She 

has previously made documen-

taries and television series about 

his work but this time she focuses 

on 1957, the year in which the 

workaholic Bergman directed two 

films and four plays. Undoubtedly 

this was a peak time for Bergman 

– not only THE SEVENTH SEAL 

and WILD STRAWBERRIES plus 

ground-breaking stage produc-

tions.  

Magnusson also examines 

Bergman’s personal life including 

his relationship with his father and 

brother with the aid of some rare 

archive material. An essential         

film not just for the aficionados of 

Bergman’s monumental career.
 

Glass 

 

The end post credit sequence of 

last year’s SPLIT brings back 

Bruce Willis’ David Dunn from         

M. Night Shymalan’s 2000 super-

hero adventure UNBREAKABLE 

at a diner where he compares         

the actions of the Beast (James 

McAvoy) to those of Mr Glass 

(Samuel L. Jackson), that man in 

the wheelchair. Now this unexpec-

ted sequel follows these three        

unlikely characters in a high secu-

rity psychiatric facility where a       

confident Dr Ellie Staple (Sarah 

Paulson) seems to be very much 

in control of her patients…  

Shymalan‘s stylish and intriguing 

conclusion to his trilogy looks 

splendid on the giant IMAX screen 

but the overcomplicated plot 

threatens to sink the project.  

It is repetitive and difficult to care 

much about his characters or even 

get involved in this impressive but 

overall hollow film!    

 

On Her Shoulders 

Alexandria Bombach’s urgent 

documentary follows Nadia Murad, 

a 23-year-old Yazidi woman from a 

small village of Northern Iraq who 

managed to survive genocide as 

well as sexual abuse inflicted by 

the ISIS. She is now an activist and 

lives as a free woman in the West 

but never misses an opportunity to 

re-tell her story and relive the night-

mare in order to voice her people’s 

plight across the universe…  

A passionate piece of filmmak-

ing – a must! 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

MONSTERS AND MEN: This is 

a terrific feature film debut from 

Reinaldo Marcus Green. He writes 

and directs a powerful story about 

racism within the police force not 

unlike the recent THE HATE U 

GIVE.  When innocent bystander 

Manny (Anthony Ramos) captures 

a shooting on his phone he finds 

himself the victim of racist cops, 

while Dennis (John David Wash-

ington) a black police officer faces 

an inner struggle whether he 

should act up against his col-

leagues… 

It is an excellent film superbly 

acted and is written from the heart 

by Marcus Green who directs with 

urgency and passion. 

THE RAFT: This fascinating 

documentary from Swedish direc-

tor Marcus Lindeen tells the remar-

kable story of THE RAFT created 

in 1973 by anthropologist Santiago 

Genoves as part of some contro-

versial social experiments.  

Five men and six women from 

different nationalities begin their 

three month journey across the      

Atlantic from the Canary Islands to 

Mexico. Lindeen recreates these 

incredible events with the aid of        

illuminating archive material and a 

series of contemporary interviews 

with six surviving crew members.  

An utterly compelling film about 

an event so bizarre that it could 

only be true! 

NINA: Olga Chajdas’ engaging 

film takes place in modern day      

Poland and follows the story of 

Magda (Eliza Rycembel), a free 

spirited lesbian whose life takes      

an unexpected turn when she 

meets Nina (Julia Kijowska), a 

happily married French teacher 

desperate to have children. Nina’s 

several attempts to find a surrogate 

mother continue to fail and she       

believes she has no alternative but 

to ask Magda… 

The acting is excellent by both 

protagonists who share a tremen-

dous chemistry under Chajda’s 

fluid direction. She creates a very 

persuasive world where these two 

very opposites fall for each other 

under the most unexpected              

circumstances. 

T
he case against Leonard 

Vole (Daniel Solbe) is full of 

holes. Accused of murder-

ing an older well-endowed rich 

woman, those who testify against 

him are a rum bunch. Their ‘evi-

dence’ is at best circumstantial. 

Hard facts with witnesses are thin 

on the ground. Surely Vole is       

innocent. Agatha Christie fans      

rejoice. After a year when TV and 

film versions of her work met with 

mixed reviews Witness for the 

Prosecution (London County 

Hall, Waterloo) is one for Christie 

purists, and others too, a site- 

specific courtroom drama that      

will have you riveted even if 

Judges’ Judy and Rinder have 

warped your critical faculties.   

Ironically, she did not write it as a 

courtroom drama and yet this, her 

stage adaptation of her original 

book Traitor Hands, is Old Bailey 

meat and drink. 

The last time I was in County 

Hall, one-time home of the GLA 

(Greater London Council) and 

ILEA (Inner London Education 

Authority) I was a guinea pig for 

racism awareness training. It is an 

opulent setting, marble pillars, red 

leather seating, a council chamber 

that Margaret Thatcher despised 

and Ken Livingstone loved. Oh 

the irony. She closed it down. He 

produced a huge banner citing 

the unemployment figure and 

hung it in full view of Parliament. 

The decision to produce the play 

here results in a unique, authentic 

and thrilling experience. It is a 

slow burn initially in setting the 

scene but the trial is a dramatic 

humdinger.  

Prowling the stage like an         

uncaged tiger Sir Wilfrid Roberts 

QC (enigmatic Jasper Britton is 

terrific) dismantles the prosecu-

tion case despite the faux protes-

tations of camp femme fatale 

Romaine Vole (a fiery and vamp-

ish Emma Rigby), wife of the       

accused, doing her utmost to 

condemn her husband to the      

gallows. Why? Would you reveal 

all from The Mousetrap? Exactly, 

mum's the word. Joanna Brookes 

is also excellent as feisty house-

keeper Janet Mackenzie. The 

ending is classic Christie, though 

in my view with one unbelievable 

twist too many. That said Lucy 

Bailey's direction is well-drilled 

drawing out the most significant 

facts crisply, giving the witnesses 

enough rope to hang themselves 

with their apocryphal tales. A     

couple of other nice touches are 

the use of mini surround-sound 

speakers and using 12 members 

of the audience to be the jury. 

Gripping and superbly executed. 

Meanwhile Vivat Stactou       
admires purity... Eighteenth       

century decadent Paris, no place 

for apparently innocent Manon 

(London Coliseum). Beautiful 

and impulsive she falls in love 

with young student 

Des Grieux and they elope. But 

when the wealthy Monsieur G.M. 

asks her to be his mistress she is 

torn between a life with Des Grieux 

and one of luxury. The English 

National Ballet's production was a 

revelation, gorgeous, spellbinding 

and clever. Kenneth MacMillan’s 

choreography is difficult and  

complex but was executed with 

remarkable precision. 

Both Joseph Caley (Des Grieux) 

and Alina Cojocaru (Manon) were 

outstanding. The first pas de deux 

is technical and challenging yet 

they carried it off effortlessly.  

Making something like that look 

easy is a huge testament to their 

abilities. During Act 2 when he  

becomes intoxicated his interpre-

tation was again technically      

superb and also very humorous. 

The final pas de deux was pheno-

menal. His strength, her grace, 

beautiful lines and lifts, extraor-     

dinary jumps and extensions,       

together they became one.  

Massenet's music is exquisite, 

the lighting subtle and evocative 

and the costumes captured the 

period without upstaging or ham-

pering their movement. A balletic 

gem.  

Finally Priscilla Pernod wants 
more... Cirque du Soleil are back 

in London with Totem (Royal      

Albert Hall) displaying all their 

swagger and invention in a show 

on the theme of evolution, dom-

inated by the impressive design of 

an enormous acrobatic playpen 

and incredibly metamorphosing 

bridge. Add in a rock band and 

high-tech audio visuals and you 

have what has become the 'Soleil 

trademark, spectacle upon spec-

tacle.  

The opening shot of a silvery 

being, glittering in the light, de-

scending from the heavens sets 

the tone for an evening full of sen-

sory delights. It evolves into an 

awe-inspiring show of set pieces 

that had me dumbfounded won-

dering what they could possibly 

do next to trump that which had 

come before. Daring acrobatics, 

balletic dance, those incredible vi-

suals and smatterings of comedy 

it is stunning entertainment.  

Creator Robert Lepage is a 

man driven by ambition and       

creativity and in a recent Radio 4 

programme which went behind 

the scenes you got the feeling 

that the spontaneity and apparent 

lack of completion in getting it right 

all contributes to the final product 

that is as much about what you 

see and feel as being a finished 

product. All this in the presence      

of Harry and Meghan too.      

Magnifique, more please. 

 

Witness for the Prosecution 

- 0844 815 7141 

Manon - run complete 

Totem - 020 7589 8212

Theatre Reviews 

See you  

in court 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Who will be 2019’s main act?

Credit: CyWineFest team  

Photo credit:  

(1) Sidebar Montage – CyWineFest decade of Entertainment - 

Alexios Gennaris | Stelios Theodorou | Petros Pentayiotis | 

Andrew Prod Photography | Tino Antoniou  

(2) George Dalaras at CyWineFest 2016 – Stelios Theodorou 

(3) Konstantinos Argiros at CyWineFest 2018 – Alexios Gennaris 

(4) Yiannis Ploutarchos at CyWineFest 2017 – Andrew Prod 

Photography 

(5) Anna Vissi at CyWineFest 2015 – Petros Pentayiotis 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

www.cypriotwinefestival.com

January is typically the time for list making and planning, being 

well and truly into the New Year resolutions have been made, 

repeatedly attempted, in a kind of eat, sleep, repeat rhythm as 

we fall into life’s routine. Our advice…never give up and always 

strive for progress and self-betterment! 

  

The team always endeavours to improve on every CyWineFest, 

however constraints at times appear getting in the way of 

progress, but these restrictions can be used advantageously. 

One such restriction was how to create a more authentic Cypriot 

al fresco environment, solution: move to Lee Valley Athletics 

Centre where the outdoor area is like a little park which we’ve 

utilised by creating various pockets of activity and yet there still 

so much potential.  

 

Visitors past and present always look forward to CyWineFest and 

since 2019’s event was announced, the question on everybody’s 

lips is ‘Who are you bringing this year? They are referring of 

course to the main act, not surprising giving that some of the 

best Cypriot and Greek singers of our time have performed 

centre stage!  Given that January is the unofficial list making 

month, it was only proper that CyWineFest compelled our own 

list. Over the last decade we have brought countless stars to 

perform at the biggest Cypriot event outside of Cyprus and our 

portfolio will continue to grow; we are in fact currently in 

negotiations, thus it was appropriate for our list to serve as a little 

reminder of the artists that have graced our stage over the last 

decade.  

 

A decade of CyWineFest main acts: 
 

2008 – Sarbel 

2009 – Stelios Dionisiou 

2010 – Evi Kapatai & Stavros Konstantinou 

2011 – Glykeria & Sarbel  

2012 – Keti Garbi 

2013 – Elena Paparizou 

2014 – Despina Vandi 

2015 – Anna Vissi  

2016 – George Dalaras 

2017 – Yiannis Ploutarchos 

2018 – Konstantinos Argiros 

2019 - ????????!!! 
 

Countless starts have appeared live on our main stage including 

but not limited to the singers named above, one such is the 

talented Greek singer/songwriter Pantelis Thalassinos to 

outstanding performers of the industry like George Dalaras. 

We’ve hosted Eurovision winner Elena Paparizou and last year’s 

act Konstantinos Argiros whom both made their first appearance 

in the UK. Stelios Dionisiou, Despina Vandi, Keti Karbi. Not to 

mention our Cypriot portfolio with fantastic award-winning band 

Monsieur Doumani, singers such as Stavros Konstantinou, Evi 

Kapatai performing as a compelling duo as well as the 

community’s very own Sarbel who performed on two occasions, 

once as a solo act and the other with one of the most adored 

Greek singers of all, Glykeria and finally the Cypriot singer whom 

has achieved legendary status, Anna Vissi! 

 

CyWineFest is renowned for many things, the unlimited Cypriot 

wine sampling tables, uniting the community under one roof and 

exporting Cypriot culture, filled with kid zones and a host of 

various exhibitors with wide-ranging products and services and 

of course bringing the best performers from the world of Greek 

music. Whoever it is, they have a lot to live up to CyWineFest’s 

hall of fame! As well as delivering a fantastic line up of dancing 

groups from both Cyprus and the UK with dozens of community 

acts all competing for more stage time, well it’s only natural since 

it is not every day that one has the opportunity to sing in front of 

thousands.   

 

The event is set to be a record breaker with more and varied 

performers, increased exhibitors as the field of interest keeps on 

growing, drawing even more deserved attention from outside of 

the UK and Europe. Get in touch with us via our social media 

platforms and let us know who you want to see at this year’s 

event and make sure you SAVE THE DATES and ensure your 

part of CyWineFest 2019!  

HAPPY NEW YEAR! 

SAVE THE DATES 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Eastenders star discovers gift from 
George Michael 

Eastenders star Tamzin Outhwaite has revealed how she has 

discovered a bottle of champagne given to her by superstar  

George Michael back when she first joined the soap in 1998. 

The dusty bottle was located last week and Tamzin told fans 

that the late singer sent her the gift when she first appeared in 

Albert Square as Mel Healy. 

She shared a picture of the Dom Pérignon 1998 Vintage        

bottle (inset) on Instagram, saying: “I just found this. I had put 
it in a safe place. It’s the bottle of champagne that George          
Michael and Kenny Goss bought me for my birthday years ago. 
The year... 1998... is the year I joined Eastenders and George 
was a massive Enders fan. I miss that man. That artist. That            
gorgeous human.” 

In 2017, fellow Eastenders star Cheryl Fergison, who played 

Heather Trott, revealed how George used to also send her  

presents. 

She said: “I was lucky enough to have met him, I was lucky 
enough to listen to him talking to me about storylines I was in. 
He used to send presents and signed gifts and I've something 
that says: ‘To a fan from a fan, love George.’ You can't deny that 
man was a talent beyond any and his heart was beautiful and 
he had the most gorgeous voice.”

The Cypriot Community Centre 

presents a fundraising evening 

– A tribute to Elvis performed   
by George Elias – on Saturday 

30th March 2019 at its premises 

in Earlham Grove, Wood Green, 

London N22 5HL. 

The event promises to be a 

great night of entertainment 

starting from 7.30pm and conti-

nuing with a disco until 2am. 

Tickets £25, includes a 3 course 

meal. Get yours now by calling 

020 8881 2329 or email  

cycc6363@gmail.com 

George Elias is a full-time 

professional ETA (Elvis Tribute 

Artist). Throughout his career, 

he has performed as the King 

of Rock n Roll across the  

globe, including Australia and 

America. In 2010, he embarked 

on a 21 day tour in Holland, 

Belgium and Germany.

Elvis night with George Elias  

at the Cypriot Community Centre
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Andrea Georgiou 

Christina Ellinas 

amazes judges on 

The Voice 

 

UK Cypriot Christina Ellinas 

wowed both the judges and      

the audience with her rendition 

of Lullaby by Sigala featuring      

Paloma Faith, during her audi-

tion on The Voice over the 

weekend. 

The 27-year-old former           

air hostess cruised her way 

through the high notes and 

earned the approval of judges 

Will.iam, Sir Tom Jones and 

Olly Murs. 

Ellinas revealed she had          

a connection with Will.i.am,       

having previously served him    

in the first class lounge.  

The connection evidently 

proved strong as she joined 

Team Will on the back of her 

three-turn performance. 

Christina, who is now through 

to the next stage of the compe-

tition, revealed she has loved 

singing since she was a young 

girl. 

She was born in Liverpool 

but now lives in London. She 

has performed in various pubs 

in Camden, singing acoustic 

covers of big names in the        

industry, such as Whitney 

Houston, Rita Ora, Coldplay 

and Zayn Malik. 

She plays the piano and has 

a YouTube channel.  

Christina also enjoys cooking 

Greek dishes with her grand-

mother. 

We wish her the very best of 

luck in the next stage of the 

competition. 

The Voice returns to ITV this 

Saturday at 8pm.
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Y
es it is still winter; Christ-

mas has been and gone 

and the New Year is        

underway. We all know how the 

years fly by as we mature and 

of course get wise with all. So 

knowing not to waste time with 

years is of certainty.  

Living in the moment and 

learning to love life again after 

difficult events at any time is  

not always easy. Any troubled      

time is awkward and can be   

depressing on ones mood, 

sleep pattern and often health 

issues caused by it all. 

In winter months it can be 

worse as many stay house-

bound because of the cold. The 

elderly or those who are maybe 

not so fit and no longer drive,  

or do not have many relatives 

living locally, often will not see 

many people if they do not  

venture out. Let's face it,         

how often do you see your 

neighbours in the winter in their 

garden or front yard hanging 

around chatting or doing the 

gardening. It is unlikely they   

will be out mowing the lawn or 

cutting the hedge that doesn't 

grow much in the winter 

months. So when, or how likely 

are these housebound people 

going to see other people? 

Making time to take them out 

for groceries and some lunch  

or dinner may be the highlight 

of the week or even month for 

them, combining joy of some 

company as well as the weekly 

chore.  

Even younger people seem 

to turn into house bunnies or 

couch potatoes in the winter. 

Not seeing friends so much  

and not sharing thoughts and 

feelings can lead to a low mood. 

So it is important to motivate, 

plan and put some events and 

goals into motion. It is great for 

keeping good spirit and enthu-

siasm for life itself.  

Finding places or events to 

go to in the winter should be         

a way of positive planning for 

staying positive in mindful 

thought by lifting the mood and 

keeping the winter blues at  

bay. Arrange a variety of enjoy-

able trips and events that can 

get yourself, family and friends 

out. Once out and having fun, 

all that wrapping up for the cold 

to get out for that particular 

event, seems to be worth it 

after all. 

Plan some events or go on 

an impromptu, but make sure 

you get out regularly with other 

like-minded people that you 

can converse with and enjoy 

some love and laughter with 

and create happy times and 

memories. Take some pictures 

or group selfies to remind you 

of these happy times. Get the 

pictures printed and post them 

around your home to remind 

you of them, and even more 

times ahead to look forward       

to. 

Any tough times that life 

throws at us we work through. 

Life works in cycles - good, 

bad, rough, like winter, summer, 

spring. We learn, gather, and 

reap with reward of passing 

through the storms of life.  

Keep your mood up, also with 

healthy eating and some regular 

exercise. There are many events 

where you can even do both of 

these together like different 

music and food events that can 

include these for all different 

ages. So whether you want 

bouzoukia, R&B clubbing nights 

out, Salsa nights, ballroom 

dancing, rollerblading/skating or 

bowling, just get out and have 

some  fun. 

Find your zest for life and live 

it now! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Winter  

Wonderland

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive! It's time to shoo away those January blues with the latest music and  

entertainment news!  

 

No better way to kick start the year than with a little self - empowerment and Jackpot are offering that 

in spades with their new single Perasmena Ksehasmena. Incorporating folk instruments like the tsouras 

and sazi, Jackpot effectively fuse traditional musical elements with hip-hop swagger to create an intense 

and rousing anthem that lays the past to rest and instead motivates moving forward and embracing who 

you are.  

The video clip to the single, shot in Canada by Greek-born director Dimitris Apostolos, premiered 

this week. It captures the duo spitting rhymes at various striking locations, from Ontario's enchanting lake 

to the lively Avenue of Downtown and the city's main squares. 

 Perasmena Ksehasmena is released via On Music. 

 

***************** 

 

The enigmatic Kostas Martakis returns this year with the evocative and emotional love ballad                 

An Eisai Erotas, dealing with the loss and injustice of love.  

Tissues at the ready for this stirring song, created by Kyriakos Papadopoulos and Romy Papadeas, 

which exudes vulnerability and showcases the softer side of Martakis, perfectly matched with the                 

"kaleidoscopic" video recently unveiled on You Tube to accompany the new single. Popular Greek artist Nikos Oikonomopoulos is also feeling generous and offering a new track to        

entertain his fans this winter entitled Dyo Zoes and penned to premiere on the radio airwaves this Monday 

28th January.  

Aside from the title and a short instrumental teaser which hints at a zeimbekiko ethos, no other clues 

on the song have been revealed.  

The singer, one of the most successful Greek artists of the last decade, has continued to cement his 

star status through his repertoire, particularly in 2018, which saw him frequently trending as number 1 on 

YouTube - not surprising when his view stats show he accumulated over 23 million views in last year 

alone! The Annual Digital Chart of 2018 also confirmed that seven songs by Oikonomopoulos were found 

in the top 50 - more than any other Greek artist! 

New single Dyo Zoes will be released in all digital stores on the 4th February by Minos EMI /              

Universal. 

 

That’s all for now. More music and entertainment news in a fortnight! Until next time... x Mwah 
  

Catch all the 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, interviews 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 Plus, on              

Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! If you would like your CD or event featured or reviewed in 

Xclusive! contact Katerina via email: katsmusiq@gmail.com / Facebook: @katsmusiq / Instagram: 

@katneocleous



Michael Yiakoumi
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Cyprus football round up Australian Greek Clinton Hughes joins 

North London rugby Club London Skolars
The top of the table clash 

between AEL and leaders 

Apoel at the Tsierion stadium 

on Sunday took centre stage 

this weekend .AEL were look-

ing to overturn a 4 game win-

less run against Apoel in 

Limassol and return to the top 

of the table, a position they 

held before the champions 

leapfrogged over them, when 

they lost to Anorthosis in their 

last game of 2018. 

It didnt happen though Apoel 

came away with a 1-0 away 

win with a 55th minute Morais 

penalty. 

Both teams finished the 

game with ten men each when 

Texeira got sent off for AEL and 

Nick Ioannou for Apoel. 

Apollon take over the sec-

ond spot after beating Ermis 

Aradippou away 3-0 their goals 

coming from Zelaya 6th mi-

nute, Sardinero 42nd minute 

and Carayol in added time. 

Omonia beat Nea Salamina 

3-1 with the game’s goals 

coming in the second half with 

Omonia taking a two goal lead 

with both goals coming from 

Kolovos in the 59th and 65th 

minute New Salamis scored in 

the 69th minute with Thiago 

before Ramiresz scored in the 

73rd minute to ensure Omonia 

won. 

Anorthosis beat Enosis 

Neon Paralimniou at the An-

tonis Papadopoulos stadium 

2-0 their goals coming in the 

2nd with Kacharava and in the 

61st minute with a Pranjic 

penalty. 

What an exciting game was 

Alki Oroklini versus Pafos 

ending 3-3. the bottom placed 

team Pafos led twice during 

the game at 1-0 and 3-2 their 

goals coming from Angulo, 

Karo and Cools. Alki’s goals 

came from Spoljaric and Sta-

rokin. In Monday’s game AEK 

beat Doxa Katokopias away 

5-0 Trickovski got a hat trick 

the other two goals came from 

Acoran and Nacho. 

Standings: APOEL 41 

points, Apollon 37 points, AEL 

37 points, AEK 28 points, 

Anorthosis 27 points, Nea 

Salamina 26 points, Omonia 

23 points, Doxa Katokopias 

(17 points, Alki Oroklinis 15 

points, Paralimni 13 points, 

Ermis 9 points and Paphos FC 

8 points.

Two UK Greeks called up 

for Greece U19’s
Klaidi Lolos has been called 

up for a two-day Greece 

Under-19 training camp in 

Athens, which is specifically for 

players born in 2000. 

The youngster, who was 

born in Athens, joined Plym-

outh Argyle after being invited 

on trial by Academy Director 

Kevin Hodges and was first 

scouted when playing against 

the Pilgrims for Birmingham 

City  

QPR Under-23s defender 

Themis Kefalas has also been 

called-up by Greece’s Under-

19 side. 

The centre-back signed a 

professional deal for Paul Hall’s 

Under-23 side in September 

last year having spent two sea-

sons with Haringey Borough. 

Greece Football 

Round Up 

PAOK, Olympiakos and AEK 

marched on with victories in the 

Super League, while Atromitos 

dropped to fourth after going 

down at Xanthi on Sunday. 

However the face of the 

weekend was Adil Nabi, the 

Englishman who scored twice 

on his debut with OFI Crete on 

Sunday, both goals coming 

from direct free kicks, to help 

OFI down Panetolikos 3-0 in 

Iraklio. This was the first time 

in 19 years a same player has 

scored from two free kicks in 

the same top-flight match. 

With 14 games left to play 

PAOK is the number 1 favorite 

for the league title, that would 

be its first since 1985, after a 

comfortable 3-0 home win over 

10-man Panionios on Saturday. 

Diego Biseswar, Adelino Viei-

rinha and Yevhen Shakhov 

scored for the league leader 

that enjoys an eight-point ad-

vantage at the top. 

Second-placed Olympiakos 

braved the challenge of PAS 

Giannina away to win 2-1, with 

Lazaros Christodoulopoulos 

scoring for the first time since 

the start of the championship 

to give the Reds an important 

road win. Olympiakos had led 

with an Apostolos Skondras 

own goal but PAS responded 

through an own goal by Jagos 

Vukovic. Christodoulopoulos 

was the only one to find the 

right net. 

Champion AEK picked up 

from where it had left off at 

Ioannina, when it had trounced 

PAS 4-0 with four first-half 

goals last Monday, as on Sun-

day it saw off visiting Asteras 

Tripolis 3-0, all goals coming 

within 19 minutes in the first 

half from Marko Livaja, Alef and 

Ezequiel Ponce. AEK has now 

risen to third. 

Larissa shared a goalless 

draw with Aris, as did the bot-

tom two of the table, Apollon 

and Levadiakos, while Xanthi 

came from behind to beat Atro-

mitos 2-1 at home and join Pa-

nathinaikos and Aris in fifth. 

Panathinaikos lost to Lamia 

1-0 in a shock defeat on Mon-

day. 

London Skolars who play at 

New River Stadium are de-

lighted to announce the signing 

of Clinton Hughes. The hooker, 

who can also play in the back 

row, will spend the 2019 season 

at New River Stadium having put 

pen-to-paper on a year-long con-

tract. 

Hector McNeil, London Sko-

lars’ CEO, added: 

“We are very pleased to have 

Clinton on board. Long time 

since we have had an overseas 

contingent. I am sure with his 

Greek heritage Clinton can be-

come a favourite in the large 

local Greek and Cypriot pop-

ulation in Wood Green and Ha-

ringey.” 

An Australian-born Greek in-

ternational, Hughes has featured 

in five test matches for Greece 

between 2016 and 2018. He has 

plenty of experience having 

played in the Brisbane and Sun-

shine Coast A Grade competi-

tions for the past ten years. 

Hughes said: 

“I’m delighted to have joined 

the team. I’m really looking for-

ward to taking up this opportunity 

and putting on the London Sko-

lars jersey in the 2019 season.”

Premier League round up
Liverpool continued their 

convincing push for the Premier 

League title as a Mohamed 

Salah double saw them repel a 

severe challenge from Crystal 

Palace to win a remarkable 

game 4-3 at Anfield and stretch 

their lead at the top to seven 

points. 

Andros Townsend gave the 

Eagles a first-half lead, offering 

them the prospect of their fourth 

win in their last five visits to An-

field, but Salah and Roberto Fir-

mino struck after halftime only 

for dogged Palace to equalise 

with a James Tomkins header. 

Salah then extended his 

league-leading tally to 16 goals, 

gifted by a wretched error by 

Palace’s recalled 39-year-old 

keeper Julian Speroni — the 

league’s oldest participant this 

season — leaving Klopp to hail 

the Egyptian’s 50-goal land-

mark as “an exceptional 

achievement from a world-class 

player.” 

Even after James Milner was 

sent off for a second yellow 

card foul and Sadio Mane 

made it 4-2, Palace pulled one 

back through Max Meyer and 

Klopp felt it was a “massive re-

lief” to extend their unbeaten 

league home run to 32 

matches. 

It left Liverpool on 60 points 

from 23 games five clear of 

Manchester City, who barely 

got out of second gear as they 

easily beat bottom club Hud-

dersfield Town to close the gap 

on Premier League leaders Liv-

erpool to four points on Sun-

day.Danilo’s deflected shot 

gave City the lead in an open-

ing half in which they were not 

at their sharpest. That goal took 

City’s goal tally to 100 in all 

competitions this season — 

making them the only club in 

Europe’s top five leagues to 

reach that total. 

At Old Trafford, Solskjaer 

broke the great Matt Busby’s 

club record by winning his first 

six league matches in charge 

— and seven in all competitions 

— as the Norwegian’s 100 per-

cent start continued with first-

half goals from Paul Pogba and 

Marcus Rashford against 

Brighton. 

United had to work hard to 

eke out the win after Pascal 

Gross narrowed the deficit, 

leaving Solskjaer to enthuse: 

“You can’t always play fantasy 

football. At times we did and it’s 

a great three points.” 

Solskjaer also equalled the 

longest winning streak by a 

manager from the beginning of 

his reign at a club in the Pre-

mier League era — six by Carlo 

Ancelotti, for Chelsea in 2009, 

and Pep Guardiola, for Man 

City in 2016. 

It pushed United to sixth on 

44 points, level with rejuve-

nated Arsenal, who closed the 

gap on fourth-placed Chelsea 

to three points with first-half 

goals from Alexandre Lacazette 

and Laurent Koscielny at the 

Emirates Stadium. 

Harry Winks proved an un-

likely Tottenham Hotspur hero 

with a last-gasp winner in his 

side’s 2-1 Premier League vic-

tory at lowly Fulham on Sunday 

for Spurs  after a nightmare af-

ternoon for Fernando Llorente, 

clumsily gifting Fulham a 14th-

minute lead with an own goal. 

Llorente also spurned two gilt-

edged chances as Spurs suf-

fered from the absence of Kane 

and South Korean Son Heung-

min. 

Dele Alli equalised in the 51st 

minute and, just when it looked 

like third-placed Tottenham 

would draw for the first time in 

the league this season, Winks 

stooped to head the winner in 

the last seconds of stoppage 

time. 

At the other end of the table, 

Newcastle United leapfrogged 

Cardiff City to push the Welsh 

club back into the relegation 

zone after a 3-0 win at St 

James’ Park that featured a 

double from Fabian Schar, his 

first goals for the club. 

Like Anfield, Molineux also 

witnessed a seven-goal thriller, 

with Diogo Jota scoring a stop-

page-time winner for Wolver-

hampton Wanderers to com-

plete his hat-trick and earn a 

4-3 victory over Leicester City 

in one of the league’s best 

games of the season. 

After captain Wes Morgan’s 

late header looked to have 

earned the Foxes a 3-3 draw, 

Jota’s clincher made Wolves 

boss Nuno Espirito Santo so 

delirious that he raced on to the 

pitch, celebrated with his 

players and was promptly sent 

off. 

Southampton also eased 

their relegation fears under 

their inspiring new manager 

Ralph Hasenhuettl, holding on 

for a deserved 2-1 win over 

Everton at St Mary’s

Barnet lose 4-0 their goalkeeper sent off within three minutes
10-man Bees fell to defeat in Essex following 

a Callum Morton hat trick and an Iffy Allen strike. 

Barnet’s task was an uphill one from the start 

as Mark Cousins was sent off within three mi-

nutes after pulling down a Braintree forward. 

They have a big game on Monday FA Cup 

fourth round Barnet v Brentford at the Hive 

7.45pm  

Omonia players celebrate

Themis Kefalas and Klaidi Lolos
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Michael Yiakoumi

Saturday 27th January 2019 

Bostik Premier 

Tonbridge Angels v  
Haringey Borough 

3.00pm Longmead Stadium,  
Darenth Avenue, Tonbridge, Kent, 
TN10 3JF 

London FA Senior Trophy 
Quarter Final 

New Salamis  v Thamesmead  

 3.00pm  Enfield Town FC,  The 

Queen Elizabeth Stadium, 

Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 

Middlesex County Premier  

St Panteleimon v Kensington 

Dragons 

2.00pm North Greenford FC, 

Berkeley Fields, Berkeley Avenue, 

Greenford UB6 0NX 

Sunday 27th January 2019 

First Division 

Apoel v Anorthosis  

12.00pm Enfield Playing Fields 

Astro, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD 

Omonia v Olympia 

10.30am Enfield Grammar Parso-

nage Lane, Enfield, EN1 3EX 

Second Division 

Cinar v Armenian Youth  

10.15am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 

Brotherhood v KLN 

10.00am Southbury Leisure Centre, 
192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Panathinaikos v Pantel 

12.00am Southbury Leisure Centre, 

192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Monday 28th January 2019 

FA Cup Fourth Round 

Barnet v Brentford 

7.45pm The Hive, Camrose 

Avenue, Edgware HA8 6AG

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up St Panteleimon FC celebrate 
with a new dance routine

Three wins on the trot this year for New Salamis

Haringey Borough pull off win with ten men to stay top

First Division 

Olympia beat Komi Kebir 4-2 

in a highly contested game and  

keeps Olympia in the chase for 

the league title. 

There was a one minute si-

lence observed before the match 

began in memory of Olympia’s 

Floros mum who sadly passed 

away this week. 

This was a match Olympia al-

most threw away they were win-

ning three nil within 25 minutes 

all from Elia Katsioloudis and 

strolling through the game in fact 

their first goal was scored in the 

3rd minute. Two minutes before 

the half time break Komi Kebir re-

duced the score to 3-1 with a goal 

from Anthony Georgiou and they 

came out the second half a differ-

ent force piling the pressure on 

Olympia. And were rewarded with 

a goal to make it 3-2 from Duncan 

Quigley and pressure was now on 

Olympia as Komi pushed for a 

equaliser. 

With eight minutes to go Elias 

scored a fine individual goal to 

make it 4-2 to end a classic game. 

Bottom of the first division 

Achna were no match for top of 

the table Anorthosis who beat 

them 14-0, Anorthosis were win-

ning 5-0 at half time Anorthosis 

goals were scored by Andre 4, 

Andrew Alkiviades 3, Giorgio 3, 

Fabian 3, Andy and Ethan. 

There isnt much difference in 

the strength of Apoel with Omonia 

who in last week’s game Omonia 

won 1-0 this time it was Apoel’s 

turn to win with a George Lutaya 

goal in the 30th minute. 

Second Division 

How the tables have turned at 

the start of the season Panathi-

naikos were at the bottom of the 

division and KLN were at the the 

top now Panathinaikos command 

the top spot beating KLN 9-1 and 

started the game the quickest put-

ting kln under pressure but they 

had a close call when a long ball 

caught them off guard and the 

rush keeper Anthony took out 

Klns forward Max outside of the 

box and was lucky to stay on the 

pitch. 

Nothing become of the free 

kick.Then Andy Evangelou scored 

and Ricky Sarno made it 2-0 and 

Zach -3-0 to make it 3-0 half time. 

KLN pulled a goal back after 

ther the break with Rio Bryan Ed-

wards.Then it was all one way for 

Panathinaikos with two hat tricks 

for Ricky Sarno and Andrew Yi-

asoumi  and one for Stasi the 

game frinished 9-1 to Panthinai-

kos to ensure them of the top 

spot. 

Brotherhood got back to win-

ning ways by defeating Akanthou 

4-0 reversing the result and posi-

tions to last week when Akanthou 

won 3-2 and Brotherhood went 

bottom now Akanthou go bottom. 

Brotherhood’s goals came from 

Rhys Watson, Chris Spyrou 2 and 

Sean Cemal Kelly. 

Cinar also reversed the score 

from last week when they lost to 

Pantel 3-2 this week they went 

out and beat Pantel 5-3 with their 

goals coming from Zane Martin 2, 

Cullen French 2 and Max Mitchell. 

Pantel’s goals were scored by 

Andre 2 and Maldini. 

Panathinaikos 13    8     0   5  25   24 

Cinar               12    7     0   5   -2   21 

KLN                 12    5     2   5 -10   19 

Armenian Youth 10    5     1   4    6   16 

Pantel              11    5     1   5   -5   15 

Brotherhood    11    4     2   5    6   14 

Akanthou         13    4     0   9 -20   12

Second Division

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         8    7     1   0  30   22 

Olympia             9    6     1   2  16   19 

Omonia           10    5     3   2  12   18 

Apoel               10    4     1   5    5   13  

Komi Kebir       11    4     0   7   -5   12 

Achna              10    0     0 10 -58     0

First Division

Olympia

Olympia four goal hero Elia Katsioloudis with his shadow 
manager Steve Cinotti

St Panteleimon fought hard for 

a well earned 3 points against 

Brentham , with a couple of top 

performances, but they were 

overall far below the expected 

level for this team. 

Not quite firing on all cylinders, 

the Saints took time to settle, and 

it was a precision free kick from 

Javonne Molloy into the box, that 

was headed in calmly at the far 

post by Courtney Massay, to give 

the home side their only goal of 

the game and all three points. 

The Saints’ goalkeeper Jake 

Knight performed heroics and 

made three superb saves in the 

first half. 

The second half was still a 

challenge as Brentham created 

some chances and tested the re-

solve and resilience of the 

Saints. 

Brentham won a penalty from 

a hand ball, but were unable to 

convert it, as it came off the post. 

It was a tense finish, but St 

Panteleimon showed themselves 

to be grafters once more. 

The Saints are now only two 

points behind leaders Pitshanger 

Dynamo, and have three games 

in hand.

New Salamis continue chasing 

the league leaders in the Herts 

Senior County Premier by beat-

ing Ware FC in a tough away 

match 4-3 giving them three wins 

on the trot this season with their 

goals coming from Tyler Camp-

bell 2, Richard Georgiou and 

Harrison Georgiou. 

This week Saturday January 

the 26th 2019 New Salamis play 

at home in the London FA Senior 

Trophy quarter Final versus Tha-

mesmead Sporting Club at 

3.00pm at Enfield Town FC,  The 

Queen Elizabeth Stadium, Don-

key Lane, Enfield, EN1 3PL

Haringey Borough surprised the Bostik world by 

losing at Harlow Town last weekend, their thirteen 

match unbeaten run- which included twelve vic-

tories- coming to what manager Tom Loizou de-

scribed as a deserved end. Back at Coles Park 

today the visitors were newly-strengthened Mar-

gate, who came into the match on a run of their 

own, five matches without a victory. The first action 

of note was a red card for Borough’s Gerogios 

Aresti, so perhaps we’d have a second shock in 

two matches? It looked as if Margate would take at 

least a point, but it wasn’t to be as Ralston Gabriel 

found the net three minutes from time to maintain 

their lead at the Premier Division summit.
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20 year old Greek tennis star 

Stefanos Tsitsipas beats 

Roger Federer on way to 

Australian Open semi final 

U18 

Wingate & Finchley  1 AEK Eagles Gold 1 

U16 

100% Soccer 2 AEK Black 1 

Omonia White 6 St Albans 2 

St Albans 1 AEK Gold 4 

U15 

Omonia Gold 3 Enfield Town 5 

U14 
Maccabi London Lions 0 Omonia Gold 0 
Omonia Silver 3 Edmonton Rangers 2 

Omonia White 10 London Colney 0 
U13 

Omonia Green 4 Harvesters 0 
Omonia  Silver 8 Omonia Gold 0 

U12 
Omonia White 1 Northwood 5 

Omonia Gold 3 Hinton & Finchley 4

Community Youth Football Results 20th January 2019

Omonia Youth Under 9 White  White are developing nicely and enjoying their football

AEK Youth U10 Eye catching performance v Bushey

Greece’s Stefanos Tsitsipas has 

beaten Roger Federer 3-1 (6-7, 7-

6, 7-5, 7-6) to advance to the quar-

terfinals of the Australian Open. 

The 14th-seeded, 20-year-old 

Greek wore out the 37-year-old, 

3rd seeded Federer to prevent him 

from winning a third straight Aus-

tralian open. 

Roger Federer’s bid for a hat-

trick of Australian Open titles was 

crushed on Sunday as Greek 

wunderkind Stefanos Tsitsipas 

rose up to floor the Swiss master 

and become his nation’s first 

Grand Slam quarter-finalist. 

In a match pitting the oldest and 

youngest players left in the men’s 

draw, the 20-year-old Tsitsipas 

overhauled Federer 6-7(11) 7-6(3) 

7-5 7-6(5) under the lights of Rod 

Laver Arena, sparking delirium 

among Greek fans out in force at 

Melbourne Park. 

The 37-year-old Federer, 20 

times a Grand Slam champion, will 

rue his chances, having failed to 

convert any of the 12 break points 

he took from Tsitsipas over the 

course of a riveting clash laden 

with sparkling shot-making. 

Instead, it was Tsitsipas sho-

wing a wise head on young 

shoulders in a final tiebreak of un-

relenting tension. 

When given a match point after 

Federer slapped a forehand long, 

he converted it clinically, forcing a 

backhand error from the Swiss to 

announce himself on one of the 

game’s biggest stages. 

He raised his arms in triumph 

and roared at the terraces, bring-

ing tears of joy to his brother’s 

eyes in the players’ box. 

“There’s nothing I can describe, 

I cannot describe it, I am the hap-

piest man on earth right now,” Tsit-

sipas said in his courtside inter-

view. 

 “Roger is a legend of our sport, 

he showed such good tennis over 

the years. I have been idolising 

him since I was six. 

“It’s very important to have an 

aggressive mindset, stay in the 

moment, press from the begin-

ning. I didn’t lose my patience, 

stayed in those rallies. It was very 

important to save those break-

points.” 

Lest anyone get the idea that 

Stefanos Tsitsipas's upset of 

Roger Federer was a fluke, the 

20-year-old from Greece followed 

it up by beating No. 22 seed Rob-

erto Bautista Agut 7-5, 4-6, 6-4, 7-

6 (2) at the Australian Open on 

Tuesday to become the youngest 

Grand Slam semifinalist since 

2007.

Our Michael Yiakoumi with Greek tennis star Stefanos Tsitsipas

UK Cypriot Stephen Constantine steps down 

as India National football team manager
Stephen Constantine has resigned as India’s head 

coach after they were knocked out of the AFC Asian Cup 

following a 1-0 defeat by Bahrain .Needing a draw to pro-

gress to the knockout stage, India finished bottom of Group 

A after conceding an injury-time penalty that allowed 

Bahrain to leapfrog them into third place. 

Constantine said he was stepping down having achieved 

the target of helping India qualify for the continental show-

piece after an eight-year gap. The side also broke into the 

top 100 in the FIFA rankings for the first time ever last year. 

Stephen Constantine has managed five national teams, 

which is more than any other Englishman. His first national 

job was in Nepal in 1999; he has since managed India, 

Sudan, Malawi, and Rwanda. Born in London, and raised 

in England and Cyprus, Constantine also spent a year as 

Millwall’s first team coach. 
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Aπεβίωσε από εγκεφαλικό την Πέμπτη 17.01.2019, ο Σπύρος Αναστασίου σε ηλικία 

75 ετών. 

O Σπύρος έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. 

Επίσης έχαιρε εκτίμησης από τους γείτονες για τη βοήθεια που απλόχερα τους 

πρόσφερε. 

Το σπίτι του ήταν ανοιχτό για όλους και καλούσε τακτικά κόσμο για τσάι, καφέ και για 

φαγητό. Πάντα είχε χρόνο να σταματήσει να μιλήσει και να μοιραστεί όλα όσα  

παρήγαγε στο χωράφι του. 

Ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αργυρούλλα, κόρες: Tζούλια, Φούλλα, Τέσσα και Άντρη, γαμπρούς: 

Νίκο, Άρη και Marc, 6 εγγόνια: Εvey, Spiro, Arianna, Despina, Nikki, Isabella και τον 

δισέγγονό τoυ Enzo. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 30.01.2019 και ώρα 11.00πμ από την  Εκκλησία του 

Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 12.30μμ. 

Επίσης θα υπάρχει κουτί για εισφορές για το Stroke Organisation.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Scout Hut, 5th East Barnet Scout Group, Osidge Lane, 

Southgate, London N14 5DU.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Σπύρος Αναστασίου
(Από το Αργάκι Μόρφου) 

Passed away from a stroke on Thursday 17.01.2019 at the age of 75. 

Spyros was someone who was deeply loved by his family, friends, neighbours and by 

those in his community.  

He had a big presence in his neighbourhood and he touched so many people with his 

caring and friendly and welcoming personality.  

His home was everyone’s home; inviting people in for a tea or coffee and even dinner, 

making time to stop and talk and sharing his fresh produce grown on his allotment with 

everyone, this was something he did naturally and with love.  

Above all, he was a proud family man and would tell stories about his family to 

everyone. He was the most happiest when he was surrounded by them all. 

He leaves his wife Argyroulla, daughters: Juliet, Foulla Tessa and Andry, sons-in-law: 

Nick, Ari and Marc, 6 grandchildren: Εvey, Spiro, Arianna, Despina, Nikk, Isabella and his 

grandchild Enzo. 

The funeral will take place on Wednesday 30.01.2019 at the Greek Orthodox Church of 

St. Barnabas, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA at 11.00am and the burial 

at New Southgate cemetery at 12.30pm. 

There will also be a donation charity box at the church for the Stroke Organisation 

Τhe wake will take place at The Scout Hut, 5th East Barnet Scout Group, Osidge Lane, 

Southgate, London N14 5DU.

Spyros Anastasiou
(from Αrgaki Morphou, Cyprus)

15.08.1943 – 17.01.2019

Spyros was the spirit of his neighbourhood and his community and the 

hero of our family and will be dearly missed but never forgotten x
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παναγιώτα Σταυρινού 
(Ψεματισμένο) 

6μηνο μνημόσυνο

Στέλιος Σταυρινού 
(Αλεθρικό) 

15ον ετήσιο μνημόσυνο

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.01.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το μνημόσυνο των πολυαγαπημένων 

και αξέχαστών μας 

γονέων, παππού και γιαγιάς 

Στέλιου Σταυρινού 

και 

Παναγιώτας Σταυρινού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους 

όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Σταυράκης, Θήσος και Αντρέας, 

νύφη Σταυρούλλα, 

εγγόνια: Πόλα και Στέλιος και λοιποί συγγενείς.

† ΜEMORIAL SERVICE

The 1st year memorial service 

of our beloved and dearly missed 

mother and grandmother 

Julia Langaster Andreou 

will take place on Sunday 27.01.2019 

at the Greek Orthodox Church of 

St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY. 

Relatives and friends are invited to attend. 
Her sons: Michael, Panayiotis, Pantelakis 

and Kyriacos, grandchildren 

and great-grandchildren.

Julia Langaster Andreou
(from Larnaca, Cyprus)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μαρία Γ. Αντώνη

Τελούμε την προσεχή 
Κυριακή 27.01.2019, 
στην Εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity 
Road, Wood Green, 
London N22 8LB, το 
24ον ετήσιο μνημό-
συνο της πολυαγαπη-
μένης και αξέχαστής 
μας μας μητέρας και 
γιαγιάς 

Μαρίας Γ. Αντώνη 

και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη 
της όπως παρευρε-
θούν.

(Αγγλισίδες)

Τα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζει 

τα ειλικρινή του συλλυπητήρια 

στους οικείους του Ιωσήφ 

Γεωργίου Παλούρα, ο οποίος 

απεβίωσε στις 27/12/2018. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι 

ελαφρύ το χώμα που θα τον 

σκεπάσει.

† ΜEMORIAL SERVICE

Panayiota Atkins
(from Vokolida)

Her partner Ray, children, grandchildren, 

great-grandchildren and siblings.

The 3rd year memorial 

service of our beloved 

and dearly missed 

partner, mother, grand-

mother and sister 

Panayiota Atkins 

will take place on  

Sunday 27.01.2019 at 

the Greek Orthodox 

Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood 

Green, London N22 

8LB. 

Relatives and friends 

are invited to attend.

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων. 

 

Για αγγελίες: 

μνημόσυνα και θανάτους 

παρακαλώ τηλεφωνήστε: 

020 8341 5853
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Σάββας Ιωάννου Παυλουρή
(Κώμη Κεπίρ)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.01.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Σάββα Ιωάννου Παυλουρή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Χαρίκλεια, παιδιά: Γιαννούλλα, Άντης και Jack, 

εγγόνια: Μελανή, Claire, Elizabeth και Σάββας.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 27.01.2019 στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, 

το 4ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς  

Γεωργίας Δημητρίου Σαββίδη 
( Άγιο Λουκά Αμμοχώστου)

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Δημήτρης, παιδιά: Βάσος-σύζυγός του Μαρία, 

Πάνος, Νάσω, εγγόνια: Στέφανη, Στέλλα, 

Δήμητρα, Παναγιώτα, Κωνσταντίνος και Δημήτρης, 

δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE

The 4th year memorial service for our beloved 

wife, mother and grandmother 

Georgia Demetriou Savvides 
(from Ayios Loucas, Famagusta)

 

will take place on Sunday 27.01.2019 

at the Greek Orthodox Church of 

St. John the Baptist,  

Wightman Road, London N8 0LY. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Her husband Demetris, sons: Vasos-wife Maria, Panos, 

 her daughter Naso, granddaughters: Stephany, Stella, 

Demetra and Panayiota, grandsons: Constantinos 

and Demetri, great-grandchildren and relatives.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Χαράλαμπος Παπαμιχαήλ
(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.01.2019, στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Χαράλαμπου Παπαμιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Ευθύμιος, Αγγελική και Παρασκευή, εγγόνια: Melissa, 

Alexia και Savva, δισέγγονα: Olivia και Isabella και λοιποί συγγενείς. Πάντα θα είσαι στην καρδιά και στη σκέψη μας.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.01.2019, στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, 

το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

              μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Αντρικκούς (Ιωάννου) Παπακυριακού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, υιός Άγγελος-σύζυγος Σούλλα, 

εγγόνια: Tony και Lucy, αδέλφια: Νικολής και Αγγελού.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην κηδεία,  κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 

συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδή-

ποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

Αντρικκού (Ιωάννου) Παπακυριακού
(Κώμη Κεπίρ)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Παρασκευή 18.01.2019, ο Αντρέας 

Γεωργίου σε ηλικία 84 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

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

του Μάρω, 2 εγγονές: Άντρη και Χριστίνα, τον 

αδελφό του Kώστα, την αδελφή του Μαρούλλα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 07.02.2019 

και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 

0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του 

Αγίου Δημητρίου. 

Τηλ. οικείων: 020 8245 5806 Μάρω

Αντρέας Γεωργίου
(από την Άχνα)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ανδρέας Χαραλάμπους (Ασπρής)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.01.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 6μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Ανδρέα Χαραλάμπους (Ασπρή) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Πάμπος και Χριστάκης, 

εγγόνια: Harry, Jessica, Emily, Alice και Αντρέας.

(Ζώδια)

† ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Απεβίωσε την Τετάρτη 09.01.2019, η Αυγούλλα (Αυγή) Χαμπή Δημήτρη 

σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Χαμπή από την Κώμα του Γιαλού, 2 παιδιά: 

Δημήτρη και Ελένη, εγγόνια, 2 αδελφές: Δωροθέα και Αγγέλα και πολλούς 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία έγινε το Σάββατο 19.01.2019 στη Σωτήρα, Κύπρο. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμε-

τείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Τηλ οικείων: 020 8374 3218

Αυγούλλα (Αυγή) Χαμπή Δημήτρη
(από το Βαρώσι)

Burial plot for sale 

Pathside burial plot for sale 

ιn the KP section of 

New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ 

Price £9,950 

Telephone 07812 052 711 or 07813 931 658

Σχεδόν δύο μήνες συμπληρώνονται από τον 

χαμό της Πόλας Τσιούπρα, η οποία άφησε την 

τελευταία της πνοή την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 

2018, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογέ-

νεια της, τον σύζυγό της Κυριάκο, τις κόρες της 

Σταυρούλλα και Λουΐζα, τους γαμπρούς της 

Θεόπιστο και Godfrey, τα εγγόνια της Πόλα, 

Στέλιο, Αλεξάνδρεια και Λούη, αλλά και ολό-

κληρη την παροικία. 

Χαιρετισμό, εκ μέρος της «Παροικιακής», της 

δεύτερης οικογένειας του Κυριάκου, απηύθυνε 

ο διευθυντής της εφημερίδας μας, Πάμπος 

Χαραλάμπους, ο οποίος υπογράμμισε ότι η 

αείμνηστη Πόλα «πρόσφερε πολλά στο συνάν-

θρωπό της και στην παροικία, την οποία όχι 

μόνο αγάπησε, αλλά και υπηρέτησε μέχρι την 

τελευταία της πνοή». 

Ακολουθεί  η ομιλία του κ. Χαραλάμπους. 

 

«Όπως γνωρίζετε, η οικογένεια Κυριάκου 

Τσιούπρα ήρθε στο Λονδίνο το 1975. Έπρεπε 

άμεσα να συνηθίσει και να προσαρμοστεί με 

τον βρετανικό τρόπο ζωής και με τα τότε παροι-

κιακά δεδομένα. Καιροί δύσκολοι. Χρόνια δίσε-

κτα για κάθε Κύπριο. Ένα χρόνο μετά το 

προδοτικό πραξικόπημα, την τούρκικη εισβολή 

και την προσφυγοποίηση 200,000 Κυπρίων. 

Ο Κυριάκος αναλαμβάνει τη διεύθυνση της 

«Παροικιακής» που ιδρύθηκε το 1974, αμέσως 

μετά την τραγωδία της Κύπρου. Εκτός από δι-

ευθυντής της εφημερίδας, γίνεται μέλος της 

Ολομέλειας και της Επαρχιακής Γραμματείας 

του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Πρόκειται για δυο πολύ 

σημαντικά, αλλά και απαιτητικά πόστα. 

Οι ευθύνες του Κυριάκου πολλές. Από την 

μια έπρεπε, με κάθε θυσία να βάλει γερά θεμέ-

λια για τη νεοφώτιστη τότε παροικιακή εφημε-

ρίδα, προκειμένου να αντέξει στο χρόνο. Και, 

από την άλλη να ασχοληθεί με το μεγάλο κοι-

νωνικό πρόβλημα που προέκυψε με την 

κάθοδο χιλιάδων προσφύγων στη Βρετανία και 

την προσαρμογή τους στη βρετανική ζωή. 

Κυρίως όμως, έπρεπε να έχει ως προτεραι-

ότητά του, τον πολιτικό αγώνα διαφώτισης του 

βρετανικού κοινού και των βουλευτών, για τη 

δικαίωση της μικρής μας πατρίδας. 

Όλα αυτά, μεταφράζονταν σε αμέτρητες 

ώρες εργασίας, αφοσίωσης και θυσιών. Όμως 

ο Κυριάκος τα κατάφερε. Πέτυχε το στόχο με 

μια αξιοπρεπή παρουσία εδώ στην παροικία 

μας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι 

τυγχάνει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης εκ 

μέρους όλων.  

Πώς τα πέτυχε όμως όλα αυτά; Γιατί δίπλα 

του, ήταν η αγαπητή σύντροφός του Πόλα. 

Λένε, και είναι σωστό, ότι πίσω από ένα επιτυ-

χημένο άντρα υπάρχει μια αξιόλογη γυναίκα. 

Η Πόλα ήταν ο φύλακας άγγελος του Κυριάκου 

και ολόκληρης της οικογένειας. Άνθρωπος εύ-

θυμος, εργατικός, δυναμικός, στάθηκε βράχος 

στο πλευρό τους. Και εκεί που ο Κυριάκος 

υστερούσε ή αδυνατούσε λόγω έλλειψης χρό-

νου, η Πόλα τον συμπλήρωνε. Τί να πρωτοα-

ναφέρω; Την ανατροφή και τη σωστή 

διαπαιδαγώγηση των δυο λατρευτών τους θυ-

γατέρων, της Λουΐζας και τη Ρούλας, για να 

γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία; Ή την 

οικονομική ενίσχυση της οικογένειας για ένα 

καλύτερο αύριο; 

Στην κοινωνία έχουμε δυο κατηγορίες ατό-

μων. Τα άτομα που γεννιούνται για να είναι 

ηγέτες, και τα άτομα που γεννιούνται για να 

καθοδηγούνται. Η Πόλα, ανήκε στην κατηγορία 

των ηγετών. Και το απέδειξε στην πράξη. Διότι, 

σωστά λέει και η γνωστή ρήση: «Οι πράξεις 

μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια». Πάντοτε, με 

ανιδιοτέλεια και με γνώμονα τη διατήρηση της 

εθνικής μας ταυτότητας, της κουλτούρας μας, 

τα ήθη και τα έθιμά μας, αλλά και της γλώσσας 

μας. Πού να κοιτάξει κανείς, και να μη δει έργα 

της Πόλας; Αβίαστα, έρχονται στο μυαλό όλα 

όσα άφησε με τη δράση της. 

 

Στην Παιδεία, με συμμετοχή σε ανώτερα 

σώματα του σχολείου Ashmole, το Σύνδεσμο 

Ελλήνων Γονέων και της ΟΕΣΕΚΑ. 

Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο όπου δίδα-

σκε παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. 

Στο Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών  

Σε ζωντανά προγράμματα του LGR για τη 

γυναίκα. 

Στο Σύνδεσμο Ράδιο-μαραθωνίου με τις εθε-

λοντικές της εξορμήσεις για τη διατήρηση και 

ενίσχυση του Συνδέσμου. 

Στο Σύνδεσμο Λυμπιανών, όπου υπηρέτησε 

ως Πρόεδρος, ενώ, μέχρι πρόσφατα είχε 

ενεργή προσφορά. 

Στην ΕΚΟ και σε όλους τους αγώνες για την 

Κύπρο μας. Αγώνες που έδωσε ως γνήσια 

πατριώτισσα. 

 

Η Πόλα ήταν ένας άνθρωπος με πολλά χα-

ρίσματα. Φιλάνθρωπη, με εσωτερική ομορφιά, 

ετοιμόλογη, άνθρωπος με βάθος, και ταυτό-

χρονα, άνθρωπος «έξω καρδιά». Απόδειξη το 

γεγονός ότι σε όποια χοροεσπερίδα και αν 

βρισκόταν, θα έσερνε πρώτη το χορό. 

Αυτή ήταν η Πόλα… 

 

Πόλα θα μας λείψεις. Θα λείψεις της οικογέ-

νειάς σου, αλλά και ολόκληρης της παροικίας. 

 

Αιωνία σου η μνήμη. 

«Θα μας λείψεις…»
Το ύστατο χαίρε που απηύθυνε ο Διευθυντής της «Παροικιακής» Πάμπος Χαραλάμπους
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