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And now 
WHAT?

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι υπάρ-
χουν πολλά ερωτήματα αν είναι η 
Τουρκία που ζητά μετάθεση των 
συνομιλιών μετά τον Μάιο. Οι το-
πικές εκλογές, όπως είπε, είναι τον 
Μάρτιο. 

Σελ 4

Αγωνία για το Κυπριακό
Να σταθούν όλοι στο ύψος των πε-
ριστάσεων και να ανταποκριθούν 
στην κρισιμότητα των στιγμών και 
της ιστορίας της χώρας, ζήτησε ο 
Αλέξης Τσίπρας από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο... 

Σελ 7 

«Μάχη» στη Βουλή
Με κομμένη την ανάσα παρακο-
λουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη 
τα όσα διαδραματίζονται στην Κέ-
νυα τις τελευταίες 48 ώρες με την 
κατάσταση ομηρίας πολιτών και 
τους νεκρούς. 

Σελ 9

Σοκ στο Ναϊρόμπι

Φωτιά παίρνει και η πολιτική αρένα στην Κύπρο, υπό το 
φως των καθημερινών εξελίξεων σε σχέση με το δικαστικό 
σώμα και τη Δικαιοσύνη. ΑΚΕΛ και Κίνημα Οικολόγων συμ-
φώνησαν και ενέγραψαν χθες Τετάρτη, το θέμα στην Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Σχολιάζοντας την απά- 
ντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τη χα-

ρακτήρισε ως λανθασμένη ως προς την κρίση στη Δικαιο-
σύνη, ότι δεν του πέφτει λόγος γιατί πρόκειται περί μιας ανε-
ξάρτητης εξουσίας. Τόνισε ότι η αντικειμενική απονομή δι-
καιοσύνης είναι θέμα ύψιστης σημασίας για τη δημοκρατική 
λειτουργία μιας κοινωνίας και χαρακτήρισε πολύ σοβαρά... 

Σελ 5

Σημαντική ανακάλυψη από ομάδα 
ερευνητών με επικεφαλής Κύπριο

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ «ΠΑΙΖΟΥΝ» ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ BREXIT ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΜΕΪ (σελ 2)

σελ 11

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΗΒ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΥΔΟΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (σελ 3)

Κύπρος: Φουντώνει η κρίση στη Δικαιοσύνη
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Αντιμέτωπη με πέντε επιλογές βρί-
σκεται η Βρετανία μετά τη συντριπτική 
ήττα που υπέστη η πρωθυπουργός Τε-
ρέζα Μέι στο βρετανικό κοινοβούλιο.  

Σενάριο 1: Νέες εκλογές  
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της ψε-

σινής ψηφοφορίας στη Βουλή (δεν ήταν 
δυνατό να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα 
αφού στις 7μμ η «Π» βρισκόταν στο τυ-
πογραφείο για εκτύπωση), το σενάριο 
των εκλογών παραμένει στο τραπέζι 
ανά πάσα στιγμή. 

Για τη ψηφοφορία, βρετανοί αναλυτές 
έκαναν λόγο για «χάσιμο χρόνου» 
(waste of time) αφού ανατροπή της κυ-
βέρνησης ήταν μάλλον απίθανο σενά-
ριο, καθώς οι βουλευτές του Συντηρητι-
κού Κόμματος που καταψήφισαν τη 
συμφωνία δεν θέλουν πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες. Στις δημοσκοπήσεις 
Εργατικοί και Συντηρητικοί παλεύουν 
στήθος με στήθος και είναι πολύ αμφί-
βολο αν οι σημερινοί βουλευτές των Τό-
ρις θα ξαναεκλεγούν.   
Σενάριο 2: Δεύτερο δημοψήφισμα  
Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυξά-

νονται οι πιθανότητες ενός δεύτερου δη-
μοψηφίσματος, αλλά δεν είναι καθόλου 
σαφές ότι υπάρχει στη Βουλή η απαι-
τούμενη πλειοψηφία για μια τέτοια εξέ-
λιξη. Όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές, επι-
πρόσθετα είναι και τεχνικά αδύνατη από 
άποψη χρόνου η διεξαγωγή νέου δη-
μοψηφίσματος ως τις 29 Μαρτίου όπου 
είναι προγραμματισμένη η αποχώρηση 

της Βρετανίας από την ΕΕ. Άρα και το 
σενάριο αυτό θεωρείται απίθανο.  

Σενάριο 3: Καμία συμφωνία 
(το πιο πιθανό σενάριο)  

Μπορεί πολλοί διαδηλωτές έξω από 
το Κοινοβούλιο να φωνάζουν «Καμία 
συμφωνία-κανένα πρόβλημα», οι βου-
λευτές από όλες τις πτέρυγες όμως γνω-
ρίζουν καλά ότι μια αχαρτογράφητη έξο-
δος από την ΕΕ θα προκαλούσε 
απίστευτα προβλήματα. Με διάφορες 
τροπολογίες, άλλωστε, επιδιώκουν να 
αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη που θα 
συνιστούσε και τη χειρότερη περίπτωση. 
Ούτε η κυβέρνηση Μέι, αλλά ούτε και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν το «No 
deal», που θα οδηγούσε σε μια άναρχη 
αποχώρηση. Αλλά τη στιγμή που στη 
Βουλή δεν υπάρχει πλειοψηφία για κα-
νένα είδος Brexit, η χαοτική έξοδος είναι 
ένα πολύ πιθανό σενάριο...  

Σενάριο 4: Παράταση;  
Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν το ενδε-

χόμενο παράτασης της ημερομηνίας 
αποχώρησης της Βρετανίας, που είναι 
στις 29 Μαρτίου. Κάποιες εισηγήσεις για 
παράταση μέχρι τα τέλη Ιουνίου όπου 
θα υπάρχει το νέο Ευρωκοινοβούλιο 
χωρίς Βρετανούς ευρωβουλευτές, δεν 
γίνονται αποδεκτές καθώς κύκλοι της 
Κομισιόν τονίζουν -και όχι άδικα- ότι τι 
μπορεί να επιτευχθεί σε τρεις μήνες, 
όταν δεν έχει βρεθεί λύση σε ενάμιση 
χρόνο. Ταυτόχρονα, οι Βρυξέλλες αρ-
νούνται να προβούν σε περαιτέρω πα-

ραχωρήσεις σχετικά με το ζήτημα της 
Β. Ιρλανδίας ή τη διατύπωση μιας νέας 
πολιτικής διακήρυξης για τις μελλοντικές 
σχέσεις με τη Βρετανία. Η αναμενόμενη 
σκληρή στάση της ΕΕ θα επιτείνει μάλι-
στα δραματικά τις πιθανότητες μιας 
άναρχης εξόδου, καθώς οι σκληροπυ-
ρηνικοί υπέρμαχοι του Brexit στο Λον-
δίνο θα ενισχύουν τις δυνάμεις τους.  

Σενάριο 5: Οι Βρυξέλλες κάνουν 
παραχωρήσεις  

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωμα-
τούχους, οι Βρυξέλλες ενδέχεται να κά-
νουν κάποιες παραχωρήσεις ή διευκρι-
νίσεις. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι 
υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων στη 
Βρετανία: Οι Συντηρητικοί είναι αντίθετοι 
στο να συνεχιστεί η τελωνειακή ένωση 
με την ΕΕ, εάν δεν υπάρξει νέα εμπο-
ρική συμφωνία. Το Εργατικό Κόμμα, 
από την άλλη πλευρά, τάσσεται υπέρ 
της παραμονής της Βρετανίας στην τε-
λωνειακή ένωση. Αποτέλεσμα: Ακόμη 
και αν η ΕΕ έκανε κάποιες περαιτέρω 
παραχωρήσεις στο Λονδίνο, είναι εντε-
λώς ασαφές αν θα υπήρχε η απαιτού-
μενη πλειοψηφία στη Βουλή.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

«Ιστορική ήττα», «ταπείνωση», «συντριβή», 
«απόγνωση»...  

Οι εφημερίδες της Τετάρτης προσπάθησαν να αφομοιώσουν 

το μέγεθος της "ιστορικής ήττας" - όπως χαρακτηρίζεται - η πα-

νωλεθρία που υπέστη η Τερέζα Μέι στην κρίσιμη ψηφοφορία για 

τη συμφωνία Brexit. 

"Η Μέι υπέστη ιστορική ήττα καθώς οι Τόρις στρέφονται ενα-

ντίον της" - ο πηχυαίος τίτλος στον Guardian (16/01). "Συντριβή 

της συμφωνίας Brexit που έφερε στη Βουλή των Κοινοτήτων η 

Τερέζα Μέι",  έγραψαν οι Financial Times. "Πρόκειται για το χει-

ρότερο αποτέλεσμα στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας", 

σημείωνε η Metro.  

"Χωρίς συμφωνία ... χωρίς ελπίδα ... χωρίς εμπιστοσύνη", ο 

πρωτοσέλιδος τίτλος στη Daily Mirror, που εκτίμησε ότι μετά την 

κατάθεση της πρότασης μομφής από τον αρχηγό του Εργατικού 

κόμματος - "ο Τζέρεμι Κόρμπιν προσφέρεται τώρα να υπηρετήσει 

στη Ντάουνινγκ Στριτ".  

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η ταπείνωση της πρωθυ-

πουργού στο κοινοβούλιο ήταν ιστορικών διαστάσεων. "Το μέ-

γεθος της ήττας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις 

της Ντάουνινγκ Στριτ ενώ η διαδικασία του Brexit έχει παραλύ-

σει", υπογραμμίζει η Telegraph.  

Kαι η i συμφωνεί με την Telegraph ότι η Μέι υπέστη - "ιστορική 

ταπείνωση". Η εφημερίδα υπαινίσσεται ότι μετά το αποτέλεσμα 

στη Βουλή των Κοινοτήτων άρχισε μια "ενδοκυβερνητική δια-

μάχη" καθώς οι υπουργοί απαιτούν τώρα από την πρωθυπουργό 

να πάρει ριζοσπαστικές αποφάσεις.  

"Η συμφωνία Brexit είναι νεκρή όπως ένα ντόντο" , διαβάσαμε 

στη Sun. To ντόντο ήταν ενδημικό πουλί που ζούσε στον Ινδικό 

ωκεανό και ειδικότερα στο νησί του Μαυρικίου. Εξαλείφθηκε από 

τα μέσα του 17ου αι. εξαιτίας της παρουσίας των ανθρώπων. 

Η Sun παρέθεσε και τη δήλωση του ένθερμου αντιευρωπαϊστή 

και βασικού πολέμιου της συμφωνίας Brexit, του βουλευτή του 

Συντηρητικού κόμματος Τζέϊκομπ Ρις Μογκ, που ανέφερε χαρα-

κτηριστικά ότι - "Η συμφωνία κάνει τα ντόντο να φαίνονται πιο 

ζωντανά".  

Οι υποστηρικτές της παραμονής της χώρας στην ΕΕ φαίνονται 

να είναι εξίσου ικανοποιημένοι όπως οι Brexiteers με την πανω-

λεθρία της Μέι. Στην πρώτη σελίδα των Times είδαμε ορισμένους 

από αυτούς που επιδιώκουν να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα 

έξω από το κοινοβούλιο να πανηγυρίζουν μετά την κοινοποίηση 

του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Η εφημερίδα τονίζει ότι η 

Τερέζα Μέι δέχεται πιέσεις να καθυστερήσει την αποχώρηση του 

ΗΒ από την ΕΕ, μόλις 72 μέρες πριν από την ημερομηνία Brexit 

στις 29 Μαρτίου που έχει κατοχυρωθεί με νόμο.  

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Daily Mail, η πρωθυπουργός - 

"δίνει μάχη για την πολιτική της επιβίωση". 

Και η Daily Express αναφέρει ότι η Τερέζα Μέι αγωνίστηκε - 

"με πολύ θάρρος" - για να πετύχει την έγκριση της συμφωνίας 

ενώ τονίζει ότι οι βουλευτές έχουν "καθήκον" να συνεργαστούν 

μαζί της για να βρουν μια συμφωνία που να "ικανοποιεί τα 17,4 

εκατομμύρια που ψήφισαν υπέρ της εξόδου από την ΕΕ". "Το 

έθνος φωνάζει για ενότητα", υπογραμμίζει η Express, προειδο-

ποιώντας τους βουλευτές: "Μη μας απογοητεύσετε".  

Η D Day για το Brexit  
"Oι Τόρις ευρωσκεπτικιστές απειλούν τη Μέι με ταπεινωτική 

ήττα", "Η πρωθυπουργός προετοιμάζεται να υποστεί συντριπτική 

ήττα" , "Η ιστορία θα αναρωτηθεί αν φέραμε εις πέρας το Brexit" 

είναι ορισμένοι από τους πρωτοσέλιδους τίτλους στις εφημερίδες 

της Τρίτης, πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή. 

"Ιστορική" για τα κοινοβουλευτικά χρονικά της Βρετανίας χα-

ρακτηρίζεται η μέρα από όλους τους αναλυτές. "Έφθασε η στιγμή 

της αλήθειας για την Τερέζα Μέι και την κυβέρνησή της", σημεί-

ωναν - και όλοι τους κατέληγαν στην εκτίμηση ότι συμφωνία 

Brexit που θα έφερνε προς ψήφιση στο κοινοβούλιο η πρωθυ-

πουργός, η συμφωνία αυτή επρόκειτο να απορριφθεί από την 

πλειοψηφία των βουλευτών. 

Οι Times και η Daily Telegraph (15/01) εκτιμούσαν ότι η έκταση 

της ήττας που μπορούσε να υποστεί η Μέι ήταν πιθανό να ανέλθει 

στις 166 ψήφους διαφορά και να ήταν παρεμφερής με την ήττα 

που υπέστη η κυβέρνηση των Εργατικών το 1924 που ήταν η 

χειρότερη ήττα στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας. 

"Κλίμα επικείμενης καταστροφής επικρατεί στη Ντάουνινγκ 

Στριτ", σημείωναν οι Financial Times, ενώ, σε πολλές εφημερίδες 

γινόταν αναφορά στις πληροφορίες που θέλουν την πρωθυ-

πουργό να μελετά το ενδεχόμενο παράτασης του Brexit.

Μια ομάδα Συντη-
ρητικών βουλευτών 
που τάσσονται υπέρ 
του Brexit σκοπεύει 
να προτείνει μια 
εναλλακτική στρατη-
γική για την αποχώ-
ρηση από την ΕΕ, 
μετά την απόρριψη 
της συμφωνίας που παρουσίασε η πρω-
θυπουργός Τερέζα Μέι. Οι βουλευτές αυτοί 
προτείνουν να συναφθεί μια συμφωνία 
εμπορίου με τις Βρυξέλλες ή να προχωρή-
σει η αποχώρηση με βάση τους κανονι-
σμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου. Ο Στιβ Μπέικερ, που είναι μέλος της 
ομάδας αυτής, είπε ότι η απόρριψη της 
Συμφωνίας είναι "μια θαυμάσια ευκαιρία 
για να επιδιώξουμε μια καλύτερη συμφωνία 
που θα σέβεται το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος και θα επικεντρώνεται στις 
εμπορικές προτεραιότητες του ΗΒ. Θα 
προσφέρουμε στην ΕΕ μια καλύτερη συμ-
φωνία και θα είμαστε έτοιμοι να εμπορευ-
τούμε με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ με 
την ΕΕ, αν την αρνηθούν".  

Η Μέι οφείλει να προσφύγει 
σε νέο δημοψήφισμα  

 Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα 
Μέι πρέπει να διακόψει τη διαδικασία του 
Brexit προκειμένου να διεξαχθεί νέο δημο-
ψήφισμα, έκρινε η επικεφαλής της κυβέρ-
νησης της Σκοτίας, η Νίκολα Στέρτζον. «Δεν 

μπορούμε να χά-
σουμε άλλο χρόνο. 
Η ώρα να σταματή-
σουμε το ρολόι του 
Άρθρου 50 είναι 
τώρα (...). Πρέπει να 
κατατεθεί σχέδιο νό-
μου ώστε για το ζή-
τημα αυτό να εκφρα-

στεί ξανά το εκλογικό σώμα», τόνισε η 
Στέρτζον σε δηλώσεις της στο BBC.  

Πρόταση για αναβολή του Brexit;  
Βουλευτές καταρτίζουν πρόταση για να 

καθυστερήσει η διαδικασία αποχώρησης 
βάσει του Άρθρου 50 της Συνθήκης της Λι-
σαβόνας, τόνισαν υπουργοί της κυβέρνη-
σης σε επικεφαλής μεγάλων εταιρειών κατά 
τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, αποκάλυψε 
πηγή που συμμετείχε στη συνδιάλεξη. 
Αφού η συμφωνία απορρίφθηκε με μεγάλη 
πλειοψηφία, στη συζήτηση κορυφαίων κυ-
βερνητικών υπουργών και επιχειρηματιών 
τέθηκε το ενδεχόμενο η ημερομηνία του 
Μπρέξιτ - θεωρητικά η 29η Μαρτίου 2019 
- να αναβληθεί. Ο υπουργός Οικονομικών 
Φίλιπ Χάμοντ, ο υπουργός Επιχειρηματι-
κότητας Γκρεγκ Κλαρκ και ο υπουργός αρ-
μόδιος για το Μπρέξιτ Στίβεν Μπάρκλεϊ εί-
παν ότι «καταρτίζεται μια πρόταση για την 
καθυστέρηση (της εφαρμογής) του Άρθρου 
50», σύμφωνα με τον επικεφαλής μιας με-
γάλης βρετανικής εταιρείας, ο οποίος συμ-
μετείχε στη συζήτηση.

Για «εναλλακτική στρατηγική» κάνουν 
τώρα λόγο οι Συντηρητικοί

ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ «ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»Τα πέντε σενάρια για το Brexit
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Χαμός σε όλη την Ευρώπη για μια... καρέκλα;
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΥΔΗ ΤΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΗΒ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Ά
φωνους άφησαν τους πολίτες αλλά και τις 
Βρυξέλλες, οι τακτικισμοί και τα πολιτικά «παι-
χνίδια» των Συντηρητικών βουλευτών σε 

σχέση με τις εξελίξεις στη Βουλή των Κοινοτήτων 
για το Brexit. 

Σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για το Ηνω-
μένο Βασίλειο, προκάλεσαν αρχικά αναστάτωση με 
τις απανωτές παραιτήσεις, με τις εσωκομματικές 
εκλογές για αντικατάσταση της πρωθυπουργού, με 
τον πρωτοφανή διασυρμό της ηγέτιδάς τους την 
οποία «εξευτέλισαν» πολιτικά στο όνομα ενός 
«σκληρού» Brexit και λίγες ώρες μετά, φοβούμενοι 
προφανώς το αποτέλεσμα πιθανών εκλογών, δή-
λωναν δημόσια ότι υποστηρίζουν πλήρως την πρω-
θυπουργό! 

Με λίγα λόγια, η Τερέζα Μέι έπρεπε κατά τους εν 
λόγω βουλευτές να αντικατασταθεί, στη συνέχεια 
κρίθηκε «επικίνδυνη» για τη συμφωνία στην οποία 
κατέληξε η κ. Μέι με την ΕΕ, αλλά όταν η δική τους 
καρέκλα κινδύνευσε να βρεθεί στην κρίση του λαού 
και πάλι, άλλαξαν γνώμη σε... λίγα λεπτά και δήλω-
ναν δημόσια ότι θα την στηρίξουν!  

Αν και δεν ήμασταν σε θέση να γνωρίζαμε το απο-
τέλεσμα της χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας για την 
πρόταση μομφής εναντίον της πρωθυπουργού από 
τον Τζέρεμι Γκόρμπιν (ως γνωστό η «Π» είχε ήδη 
τυπωθεί στις 7μμ, ώρα κατά την οποία είχε οριστεί 
η ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων), εντούτοις 
το ζήτημα που προκύπτει πλέον είναι πολύ πιο σο-
βαρό και έχει να κάνει με τα «κίνητρα» των Συντη-
ρητικών, αλλά και με την ηθική με την οποία πολι-
τεύονται σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές στη 
σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Οργιώδες παρασκήνιο  
Ανοίγοντας τη χθεσινή συζήτηση και εξηγώντας 

το αίτημά του για εκλογές, ο ηγέτης του Εργατικού 
Κόμματος είπε ότι μετά από τη προχθεσινή συντρι-
πτική καταψήφιση της «συμφωνίας-Φρανκενστάιν» 
για το Brexit η κα Μέι ηγείται μίας «κυβέρνησης-ζό-
μπι» και πρέπει να παραιτηθεί. 

Όπως πρόσθεσε, δύο «χαμένα» χρόνια «κατα-
στροφικής» στρατηγικής από την Πρωθυπουργό 
έχουν αφήσει τη χώρα σε «απελπιστική» κατάσταση.  

Στην απάντησή της η Τερέζα Μέι είπε ότι οι εκλογές 
δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον και ότι σε κάθε 

περίπτωση δεν εγγυώνται αυτοδυναμία για κανένα 
κόμμα, άρα απειλούν με νέο τέλμα το κοινοβούλιο. 

Επανέλαβε ότι ο βρετανικός λαός περιμένει από 
το υπάρχον κοινοβούλιο να φέρει εις πέρας το Brexit. 

Νωρίτερα, η Πρωθυπουργός είχε αποκλείσει την 
πιθανότητα ανάκλησης του Άρθρου 50 και ακύρω-
σης του Brexit, λέγοντας πως ο μόνος τρόπος να 

αποτραπεί το άτακτο Brexit είναι η επικύρωση μιας 
συμφωνίας με την ΕΕ. 

Ερωτηθείσα αν συμφωνεί με σχόλιο εκπροσώπου 
της Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ της Τρίτης ότι η κυ-
βέρνηση δεν αποδέχεται το αίτημα των Εργατικών 
και άλλων βουλευτών για μία τελωνειακή ένωση με 
την ΕΕ, η κα Μέι απάντησε ότι ακούει όλες τις σκέ-
ψεις των βουλευτών, αρκεί να υλοποιούν το αποτέ-
λεσμα του δημοψηφίσματος του 2016. 

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ 
Γκωκ, που ανήκει στην ομάδα των φιλοευρωπαίων 
κυβερνητικών στελεχών, απέφυγε μιλώντας στα 
ΜΜΕ να αποκλείσει την πιθανότητα παραίτησής του 
σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιτρέψει την πο-
ρεία προς το ‘no deal’. 

Από την άλλη πλευρά, η Brexiteer αρχηγός της 
Βουλής των Κοινοτήτων και μέλος του υπουργικού 
συμβουλίου Άντρια Λέντσομ δήλωσε ότι εναπόκειται 

στην ΕΕ να δώσει περαιτέρω δεσμεύσεις για να πε-
ράσει με νέα προσπάθεια η συμφωνία μεταξύ Μέι-
Βρυξελλών. 

Η ηγέτιδα του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας Νίκολα 
Στέρτζιον δήλωσε μέσω Twitter ότι σε επικοινωνία 
με την πρωθυπουργό Μέι διαπίστωσε ότι η Τερέζα 
Μέι δεν έχει σαφή εικόνα για το τι θα συμβεί τις επό-

μενες μέρες. 
Όσον αφορά τις επιλογές που υπάρχουν, ο βου-

λευτής των Συντηρητικών Νικ Μπόουλς δήλωσε ότι 
υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για το προσχέδιο 
νόμου που κατέθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το οποίο 
αποκλείεται το ‘no deal’ και δίνεται εντολή στην πρω-
θυπουργό να ζητήσει από τις Βρυξέλλες παράταση 
της διαδικασίας του Brexit έως το τέλος Δεκεμβρίου, 
προκρίνοντας μία τελωνειακή ένωση και παραμονή 
στην ενιαία αγορά. 

Από την άλλη πλευρά, 71 είναι οι βουλευτές των 
Εργατικών που υπέγραψαν επιστολή υπέρ της διε-
νέργειας δεύτερου δημοψηφίσματος, συμφωνώντας 
με τη θέση των κομμάτων της ήσσονος αντιπολί-
τευσης.  

Όλο και πιο κοντά σε άτακτο Brexit  
H ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει μια διαφορετική 

συμφωνία εξόδου της Βρετανίας από το μπλοκ αν 
το Λονδίνο αλλάξει τις υπάρχουσες "κόκκινες γραμ-
μές", αλλά θα πρέπει να παραμείνει μια ασφαλιστική 
δικλείδα για την αποφυγή των σκληρών συνόρων 
μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρ-
λανδίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ. 

Ο Μπαρνιέ είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι 
ο κίνδυνος ενός Brexit χωρίς συμφωνία είναι πλέον 
μεγαλύτερος από ποτέ μετά την προχθεσινή κατα-
ψήφιση από το βρετανικό κοινοβούλιο της συμφω-
νίας αποχώρησης στην οποία κατέληξε η πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι με την ΕΕ. 

"Η απόφασή μας παραμένει να αποφύγουμε ένα 
τέτοιο σενάριο αλλά είναι χρέος μας να βλέπουμε 
τα πράγματα ως έχουν. Αυτός είναι ο λόγος που 
από την δική μας πλευρά θα εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας για να είμαστε προετοιμασμένοι για 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο". 

Εν τω μεταξύ, με μήνυμά του στο Twitter ο πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ αναφέρει: "Με λύπη παρακολουθώ απόψε 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας" στο βρετανικό κοι-
νοβούλιο. 

"Προτρέπω τη Βρετανία να ξεκαθαρίσει τις προ-
θέσεις της όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο χρόνος 
έχει σχεδόν τελειώσει". 

Επιπλέον, σε μια ανακοίνωση ο Γιούνκερ επιση-
μαίνει ότι "ο κίνδυνος μιας άτακτης αποχώρησης 
της Βρετανίας έχει αυξηθεί" με την απόρριψη της 
συμφωνίας με τις Βρυξέλλες από το βρετανικό κοι-
νοβούλιο. 

Ο πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε επίσης ότι δεν 
επιθυμεί ένα άτακτο Brexit επισημαίνοντας: "Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για 
να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι πλή-
ρως προετοιμασμένη". 

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς 
διαμήνυσε ότι η συμφωνία μεταξύ του Λονδίνου και 
των Βρυξελλών για το Brexit δεν επιδέχεται επανα-
διαπραγμάτευσης. 

"Λυπάμαι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη 
Βουλή των Κοινοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας 
Αποχώρησης", έγραψε στο Twitter.  

Γιώργος Μιχαήλ

Το Λουξεμβούργο εντείνει τις προετοιμασίες του 
για να αντιμετωπίσει μια "χαοτική" έξοδο της Βρετα-
νίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε 
απόψε ο πρωθυπουργός της χώρας, μετά την απόρ-
ριψη της Συμφωνίας Αποχώρησης από το βρετανικό 
κοινοβούλιο. 

"Χρειαζόμαστε ένα γρήγορο και ξεκάθαρο σχέδιο 
για το πώς θα προχωρήσουμε", έγραψε στο Twitter 
ο Ξαβιέ Μπετέλ. "Οι εσωτερικές προετοιμασίες μας 
για να περιορίσουμε τη ζημιά στην περίπτωση μιας 
μη συμφωνίας θα προχωρήσουν ολοταχώς", πρό-
σθεσε. 

Η Ιρλανδία, από την πλευρά της, σκοπεύει να 
προωθήσει προς ψήφιση ένα "μέγα" νομοσχέδιο 
τον επόμενο μήνα, εφόσον υπάρχει ακόμη στον ορί-

ζοντα ο κίνδυνος ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Το 
υπουργικό συμβούλιο άρχισε να συζητά το σχέδιο 
αυτό τον περασμένο μήνα. "Φυσικά δεν θέλουμε να 
χρειαστεί να το κάνουμε, κανείς δεν θέλει ένα Brexit 
χωρίς συμφωνία και θα εργαστούμε για το αποφύ-
γουμε", είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Σάι-
μον Κόβενι    

«Πολύ υψηλή» η πιθανότητα 
αναβολής του Brexit  

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Citi κρίνει ότι 
υπάρχει πλέον «πολύ υψηλή» πιθανότητα το Brexit 
να καθυστερήσει και να μη γίνει την καθορισμένη 
ημερομηνία, την 29η Μαρτίου. «Μετά την εμφατική 
απόρριψη» της συμφωνίας, το να γίνουν «μικρές 

τροποποιήσεις δεν θα αρκούσε για να περάσει» το 
κείμενο αυτό, προεξόφλησαν οικονομολόγοι της Σίτι. 
«Η πιθανότητα παράτασης (της διαδικασίας βάσει) 
του Άρθρου 50 είναι τώρα πολύ υψηλή», ενώ το εν-
δεχόμενο «ματαίωσης» της αποχώρησης βρίσκεται 
«σε άνοδο», πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στον νομικό 
μηχανισμό με τον οποίο πυροδοτήθηκε η διαδικασία 
της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ.  

Η UBS προτρέπει τους επενδυτές 
να περιορίσουν την έκθεσή τους 

σε βρετανικά αξιόγραφα  
Να περιορίσουν την έκθεσή τους σε χρηματοοι-

κονομικούς πόρους στο ΗΒ, καθώς οι αγορές θα 
συνεχίσουν να είναι ευάλωτες στην πολιτική ανατα-

ραχή εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης αβεβαιότητας 
γύρω από την αποχώρηση της Βρετανίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προέτρεψε τους επενδυτές η 
διεύθυνση της επενδυτικής τράπεζας UBS που είναι 
αρμόδια για τη διαχείριση περιουσίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η αναταραχή στις αγορές δεν θα κοπάσει 
ωσότου να υπάρξει σαφής έκβαση στη διαδικασία, 
προέβλεψε ο Ντιν Τέρνερ, οικονομολόγος της UBS. 
«Δεν προτείνουμε στους επενδυτές» να κάνουν το-
ποθετήσεις στη στερλίνα, σε μετοχές στο ΗΒ ή σε 
αξιόγραφα, τουλάχιστον για όσο «υπάρχει τόσο με-
γάλη έλλειψη σαφήνειας», εξήγησε. «Εντός των 
υπαρχόντων χαρτοφυλακίων», οι επενδυτές καλά 
θα έκαναν «να περιορίσουν την όποια έκθεση τους 
στο ΗΒ», επέμεινε.

Λουξεμβούργο και Ιρλανδία προετοιμάζονται για «χαοτική» αποχώρηση του ΗΒ



 4      | Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

ειδήσεις σε 2’

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει  
τον πρώτο και το τελευταίο 
λόγο από δω και πέρα για τη 
χρηματοδότηση του ψευδο-
κράτους από την Τουρκία, συ-
μπεριλαμβανομένης της ετή-
σιας βοήθειας και πίστωσης. 
Το σύστημα έχει αλλάξει 
επειδή θεωρήθηκε προβλημα-
τικό, αναφέρει η τ/κ εφημερίδα 
Halkin Sesi. Η διάθεση, ο σκο-
πός, η μέθοδος και οι όροι των 
αποζημιώσεων θα καθορι-
στούν σύμφωνα με ένα πρω-
τόκολλο το οποίο θα υπογρα-
φεί από «τα δύο κράτη». 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε 
στην επίσημη εφημερίδα της 
Τουρκίας.

Στα χέρια του Ερντογάν 
η χρηματοδότηση 

του ψευδοκράτους

Με το να κάθεσαι εδώ και 
να κάνεις κάποιες δηλώσεις ή 
να συναντάσαι με κάποιους 
Πρέσβεις δεν μπορείς να κά-
νεις ενεργό διπλωματία, δή-
λωσε ο Κουντρέτ Οζερσάι που 
έχει επιστρέψει από τις ΗΠΑ 
στα κατεχόμενα. «Είναι εφικτό 
το να παρουσιαστείς σε διε-
θνείς πλατφόρμες. Θα συνε-
χίσουμε να κάνουμε παρό-
μοιες επαφές». Όπως 
μεταδίδεται από τα κατεχό-
μενα ο «υπουργός εξωτερι-
κών» είπε ότι από άποψη πε-
ριεχομένου και της μεταφοράς 
των απόψεων της τ/κ πλευ-
ράς, οι επαφές «ήταν αποδο-
τικές». Πρόσθεσε ότι μετέφερε 
τη θέση για συνεργασία των 
δύο πλευρών σε διάφορους 
τομείς όπως ο τουρισμός, η 
υγεία και αλλού, χωρίς να πε-
ριμένουμε την λύση του Κυ-
πριακού. «Η ε/κ πλευρά δεν 
είναι υπέρ της συνεργασίας 
στο φυσικό αέριο. Αυτό θα το 
εξηγήσουμε στη διεθνή κοινό-
τητα γιατί αυτή θα πρέπει να 
πιέσει την ε/κ πλευρά να συ-
νεργαστεί. Αλλιώς, εάν η διε-
θνή κοινότητα, χωρίς λύση του 
Κυπριακού, συμπεριφέρεται 
στην ε/κ πλευρά σαν να  είναι 
κυβέρνηση και της δίδει το δι-
καίωμα να εκμεταλλεύεται το 
φυσικό αέριο, τότε εγώ γιατί 
να προχωρήσω σε λύση. Εγώ 
αν ήμουν (στη θέση των Ε/κ) 
δεν θα το έκανα».

«Αποδοτικές» οι επαφές 
του στις ΗΠΑ δηλώνει 

ο Οζερσάι

Ερωτήματα για το ποιοι θέλουν μετάθεση 
συνομιλιών μετά τον Μάιο

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ δήλωσε στο “Πρωινό 
Δρομολόγιο” ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα αν είναι η 
Τουρκία που ζητά μετάθεση των συνομιλιών μετά τον 
Μάιο. Οι τοπικές εκλογές, όπως είπε ο Άντρος Κυπριανού, 
είναι τον Μάρτιο, όχι τον Μάιο και είχε ρωτήσει ο ίδιος τον 
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος του είπε ότι δεν 
ζήτησε παράταση. 

Ο κύριος Κυπριανού ανέφερε ότι αν η πλευρά μας ήθελε 
να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις θα αναλάμβανε 
πρωτοβουλίες και θα απευθυνόταν στον γενικό γραμματέα 
του ΟΗΕ, ζητώντας εδώ και τώρα να αρχίσουν οι συνομι-
λίες. 

Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, πρόσθεσε, συντελού-
νται πολλές αλλαγές κι ενδεχομένως τα πράγματα θα γί-
νουν πολύ δύσκολα για όλους μας.  

θα συνεχίσουμε την κριτική αν ο Αναστασιάδης 
συνεχίσει τους τακτικισμούς στο Κυπριακό  

Τη Δευτέρα, ο κ. Κυπριανού είχε κάνει ξεκάθαρο ότι το 
ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να κρίνει και να επικρίνει τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, ενόσω συνεχίζει τους τα-
κτικισμούς, σημειώνοντας παράλληλα ότι εάν λειτουργήσει 
με τρόπο που θα θέτει ως προτεραιότητά του την επίτευξη 
λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, το ΑΚΕΛ 
θα στηρίξει τη διαδικασία και θα επιχειρήσει να συμβάλει 
προς την σωστή κατεύθυνση. 

Σε αναφορά του στο Κυπριακό κατά τη διάρκεια χαιρε-
τισμού του στην κοπή της βασιλόπιτας στα γραφεία του 
κόμματος, ανέφερε ότι «το ΑΚΕΛ είναι ένα κόμμα πατριω-

τικό. Ένα κόμμα το οποίο θέτει πάνω απ’ όλα την ίδια την 
Κύπρο και τον ίδιο τον κυπριακό λαό». 

«Δεν πρέπει κανένας να αναμένει λοιπόν από εμάς ότι 
θα υποχωρήσουμε από τις διαχρονικές σχέσεις αρχών 
που έχουμε αναφορικά με τη λύση του Κυπριακού, απλά 
και μόνο για να ικανοποιήσουμε τις όποιες σκοπιμότητες 
ή για να διευκολύνουμε τα οποιαδήποτε παιχνίδια επιχειρεί 
να παίξει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό», είπε. 

Και πρόσθεσε: «ανησυχούμε πάρα πολύ από το παρα-
τεταμένο αδιέξοδο το οποίο υπάρχει». Πρώτα και κύρια, 
είπε, «γιατί όταν έχεις ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, προ-
κύπτει χώρος για να τίθενται κάτω νέες ιδέες, καινοτόμες 
– επιχειρούν να μας πείσουν – οι οποίες καταλήγουν σε 

ένα παρανομαστή, βέβαια, σε δύο κράτη. Και επειδή υπάρ-
χει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό ότι θα πρέπει να 
εγκαταλείψουμε την διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία και 
να διεκδικήσουμε κάτι άλλο, δίχως να το λένε, εννοούν 
ενιαίο κράτος, νομίζω ότι οι συζητήσεις που γίνονται τους 
τελευταίους μήνες αποδεικνύουν ότι εάν εγκαταλειφθεί το 
συμφωνημένο πλαίσιο της λύσης ΔΔΟ, εκείνο που θα 
τεθεί κάτω για να συζητηθεί δεν θα είναι το ενιαίο κράτος, 
θα είναι η διχοτόμηση», ανέφερε. Και καλά κάνουν οι πά-
ντες, πρόσθεσε, «να το συνειδητοποιήσουν αυτό το πρά-
γμα». Βέβαια, ανέφερε ο κ. Κυπριανού, «το παρατεταμένο 
αδιέξοδο μας ανησυχεί για ακόμα ένα λόγο», προσθέτο-
ντας ότι «οι εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι 
αρνητικές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δυνάμεις οι οποίες 
υποστηρίζουν τη λύση στο Κυπριακό αποδυναμώνονται 
συνεχώς, ενώ ο έλεγχος ο οποίος ασκείται από την Τουρκία 
συνεχώς αυξάνεται». 

Υπάρχει, σημείωσε μεταξύ άλλων, «το ενδεχόμενο να 
έχουμε αλλαγή στη λεγόμενη «κυβέρνηση» στην τουρκο-
κυπριακή κοινότητα, με αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, το 
έργο της επίτευξης λύσης να δυσχεράνει ακόμα πολύ πε-
ρισσότερο». Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, «σε όλα αυτά 
πρέπει να προσθέσουμε  αυτά τα οποία κατ’ επανάληψη 
μας έχει πει και ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών». «Δεν έχουμε 
απεριόριστο χρόνο μπροστά μας για να καταφέρουμε να 
λύσουμε το Κυπριακό», είπε. Χρειάζεται λοιπόν, σημείωσε, 
«να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Όχι ν’ αφήνουμε τον 
χρόνο να παρέρχεται και να λέμε ‘ας δούμε μετά από τις 
Ευρωεκλογές για το τι θα γίνει με το Κυπριακό’».

«Λύση στη βάση της ομοσπονδίας 
δεν είναι πλέον δυνατή»

Ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενό-
τητας Ερσίν Τατάρ,δήλωσε ότι μετά το 
Κραν Μοντανά έχει γίνει ξεκάθαρο ότι 
μια λύση στην Κύ-
προ στη βάση της 
ομοσπονδίας δεν εί-
ναι πλέον δυνατή. 

Σε δηλώσεις του 
από την Κωνσταντι-
νούπολη, όπου μί-
λησε σε εκδήλωση 
για τον Φαζίλ Κιου-
τσούκ και τον Ρα-
ούφ Ντενκτάς, είπε 
ότι το κόμμα του έχει 
διαφορετική άποψη από τον Τ/κ ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί και ότι ήρθε πλέον η 
στιγμή να τεθεί η λύση των δύο κρατών 
στο τραπέζι. 

Ανέφερε ακόμη ότι μετά το Κραν Μο-
ντανά διαφάνηκε ότι μια λύση στη βάση 
του ομοσπονδιακού μοντέλου δεν είναι 
πλέον δυνατή στην Κύπρο και ότι η 
Τουρκία θέλει μια εναλλακτική λύση, 
όπως και το κόμμα του. 

Αφού είπε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μ. 

Τσαβούσογλου είχε δίκαιο όταν έλεγε 
στους Ε/κ να `σταματήσουν να ονει-
ρεύονται`, ανέφερε ότι οι εγγυήσεις της 

Τουρκίας στην Κύ-
προ δεν μπορούν 
να αλλάξουν και ότι 
το κόμμα του θα συ-
νεχίσει να οδεύει 
στο ίδιο μονοπάτι με 
την Τουρκία. 

Ισχυρίστηκε ότι η 
ε/κ πλευρά παίζει 
παιχνίδι και ότι στό-
χος της είναι να 
απομακρύνει την 

Τουρκία από το νησί και να τερματίσει 
τις εγγυήσεις της Τουρκίας. Όπως είπε, 
το επεμβατικό δικαίωμα της Τουρκίας 
είναι ζωτικής σημασίας. 

Ενωρίτερα, ο τ/κ ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί ανέφερε ότι και οι δύο κοινότητες 
έχουμε περάσει πόνο σε αυτό το νησι. 
«Σε κάποιες περιόδους ήταν οι Τ/κ, σε 
κάποιες οι Ε/κ, αλλά υπάρχει μια πρα-
γματικότητα που δεν αλλάζει, σε αυτό 
το νησί όλοι μας έχουν περάσει πόνο».

Την επάνοδο Λουτ αναμένει ο Πρόεδρος 
για εξέταση του αιτήματος της Τουρκίας 

ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ

Την επάνοδο της ειδικής απεσταλμένης 
του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν 
Χολ Λουτ αναμένει ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας για να δει πώς θα χειριστεί το θέμα 
αναφορικά με το αίτημα της Τουρκίας όπως 
σταματήσουν οι προσπάθειες στο Κυ-
πριακό λόγω των τοπικών εκλογών στη 
χώρα. 

Ο Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει ότι 
και επίσημα η Αγκυρα έχει ζητήσει από την 
κ. Λουτ να σταματήσουν τα πάντα μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι τοπικές εκλογές στην 
Τουρκία. Ο Πρόεδρος είπε «αυτό απαντά 
και σε κάποιους που ασκούν κριτική ότι 
τάχα δεν έπραξα ό,τι έπρεπε να πράξω 
για να ξεκινήσει ο διάλογος. Από δικής μας 
πλευράς, έχουμε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις 
μας, έχουμε παραδώσει ό,τι έπρεπε να 
δώσουμε από πλευράς γραπτών κ.λπ., και 
συνεπώς αυτό που αναμένουμε είναι την 
επάνοδο της κ. Λουτ για να δούμε πώς χει-
ριζόμαστε το θέμα». 

Ερωτηθείς αν τον ικανοποιεί η έκθεση 
του ΓΓ του ΟΗΕ για ανανέωση της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο Πρόεδρος απάντησε, 
«Μάλιστα».  

«Θετικό ότι τα ΗΕ θεωρούν απαραί-
τητη την ανανέωση της θητείας της 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ»  
Είναι θετικό ότι τα ΗΕ, όπως και η κυ-

πριακή πλευρά θεωρούν απαραίτητη την 
ανανέωση της θητείας και τη διατήρηση 
του ρόλου της ειρηνευτικής δύναμης, δή-
λωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρό-
δρομος Προδρόμου. «Έχουμε να κάνουμε 
με ένα επίσημο έγγραφο και δεν θα ήταν 
σωστό να επεκταθούμε. Αυτό που μπο-
ρούμε να πούμε εν προκειμένω είναι ότι 
πως είναι θετικό ότι τα ΗΕ, όπως και η κυ-
πριακή πλευρά θεωρούν απαραίτητη την 
ανανέωση της θητείας και τη διατήρηση 
του ρόλου της ειρηνευτικής δύναμης". Ταυ-
τόχρονα, είπε είναι σίγουρα θετικό ότι με 
την ευκαιρία αυτή ο ΓΓ επαναβεβαιώνει τη 
βούληση και ετοιμότητα του να προσφέρει 
τις καλές υπηρεσίες του διαμηνύοντας ότι 
θα πρέπει οι δύο πλευρές να προετοιμα-
στούν κατάλληλα για να ξεκινήσουν ξανά 
οι διαπραγματεύσεις. Και αυτή είναι η ερ-
γασία που γίνεται με την κα (Τζέιν Χολ) 
Λουτ.



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Ο
ι προοπτικές για μια συνολική διευθέτηση 
στο εγγύς μέλλον παραμένουν ζωντανές, ση-
μειώνει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 

στην έκθεσή του για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ανεπίσημο 
αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε την περασμένη 
Παρασκευή στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

Ωστόσο, επαναλαμβάνοντας την επισήμανση της 
έκθεσης των καλών του υπηρεσιών της 15ης Οκτω-
βρίου 2018, δηλώνει ότι παραμένει πεπεισμένος 
πως πριν o ίδιος αναπτύξει όλο το βάρος των καλών 
του υπηρεσιών, οι πλευρές πρέπει να συμφωνή-
σουν σε μια κοινή πορεία προς τα εμπρός. «Προ-
τρέπω, συνεπώς, τους ηγέτες και τις εγγυήτριες δυ-
νάμεις να συνεχίσουν την εποικοδομητική δέσμευσή 
τους με την ανώτερη υπάλληλο των Ηνωμένων 
Εθνών και να εμπλακούν μεταξύ τους για το σκοπό 
αυτό… Επαναβεβαιώνοντας τις παρατηρήσεις μου 
από την έκθεση καλών υπηρεσιών, ότι η συνεχής 
υποστήριξη σε έναν ορίζοντα ατέρμονης διαδικασίας 
χωρίς αποτέλεσμα έχει λήξει, παρομοίως υπάρχει 
συναίνεση ότι το στάτους κβο δεν είναι πλέον βιώ-
σιμο». Ο ΓΓ του ΟΗΕ βλέποντας μπροστά, σημει-
ώνει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσει να επιτηρεί την 
εξελισσόμενη κατάσταση επιτόπου, να αξιολογεί τον 
αντίκτυπό της στις απαιτήσεις της εντολής της απο-
στολής και να προσαρμόζει τις δραστηριότητές της 
για την αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της. 
«Με βάση τη συνεχιζόμενη συμβολή της στην ειρήνη 
και τη σταθερότητα και τη δημιουργία συνθηκών 
που θα συμβάλλουν στην πολιτική διευθέτηση, ει-
σηγούμαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας να παρατείνει 
την εντολή της UNFICYP για έξι μήνες, έως τις 31 
Ιουλίου 2019», γράφει ο κ. Γκουτέρες στην έκθεσή 
του. 

Υπενθυμίζοντας την έκθεση των καλών του υπη-
ρεσιών της 15ης Οκτωβρίου 2018, ο κ. Γκουτέρες 
σημειώνει ότι παρατήρησε πως οι προοπτικές μιας 
συνολικής διευθέτησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
του νησιού παραμένουν ζωντανές και ενημέρωσε 
το Συμβούλιο Ασφαλείας για την πρόθεσή του να 
δώσει οδηγίες «στην Τζέιν Χολ Λουτ να συνεχίσει 
τις διαβουλεύσεις με τα μέρη, προκειμένου να συμ-
φωνήσουν σχετικά με τους όρους αναφοράς, οι 
οποίοι θα αποτελούσαν μια συναινετική αφετηρία 
για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα οδηγού-
σαν σε μια διευθέτηση εντός ενός προβλέψιμου ορί-
ζοντα (στο εγγύς μέλλον)». 

Ο κ. Γκουτέρες μνημονεύει -χωρίς να παραθέτει 
λεπτομέρειες- τις χωριστές συναντήσεις της κας Λουτ 
με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, καθώς και με εκ-
προσώπους των εγγυητριών δυνάμεων και την αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα 
Μογκερίνι, ενώ αφιερώνει σημαντικό χώρο σε πρό-
σφατες έρευνες συμπεριφοράς που διεξήγαγαν από 
κοινού ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές εται-
ρείες έρευνας αγοράς, με τη συμμετοχή των Ηνω-
μένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι 
οποίες δείχνουν ότι «ενώ οι προσδοκίες παραμένουν 
χαμηλές, η σαφής πλειοψηφία και στις δύο κοινότη-
τες εξακολουθεί να επιθυμεί λύση του κυπριακού 
προβλήματος».  

«Αν και οι λόγοι και τα κίνητρά τους διαφέρουν», 
γράφει ο ΓΓ στην έκθεσή του, «υπάρχει ανησυχία 
και στις δύο κοινότητες για τις συνέπειες ενός πα-
ρατεταμένου στάτους κβο. Την ίδια στιγμή, η αβε-
βαιότητα για το μέλλον των διαπρα- 
γματεύσεων για τη διευθέτηση, φαίνεται να εμποδίζει 
την πολιτική εμπλοκή και διακινδυνεύει να υπονο-
μεύσει την υποστήριξη προς την επανένωση στις 
δύο κοινότητες. Αν και το επίπεδο εμπιστοσύνης με-
ταξύ των δύο κοινοτήτων έχει αυξηθεί κάπως τα τε-
λευταία χρόνια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 
ακόμα λιγότερο από το ήμισυ των Κυπρίων και στις 
δύο πλευρές, εμπιστεύονται τα μέλη της άλλης κοι-
νότητας».  

Ο ΓΓ του ΟΗΕ χα-
ρακτηρίζει το άνοιγμα 
των οδοφραγμάτων 
σε Δερύνεια και Απλίκι 
«την πιο θετική εξέ-
λιξη της ειρηνευτικής 
διαδικασίας από το 
κλείσιμο της Διάσκε-
ψης για την Κύπρο 
στην Ελβετία τον Ιού-
λιο του 2017», λέγο-
ντας ότι ανεβάζει τον 
αριθμό των σημείων 
διέλευσης στο νησί σε 
9. Σημειώνει ότι στον 
πρώτο μήνα από την 
έναρξή τους, ο συνο-
λικός αριθμός των 
προσώπων που διέ-
σχισαν και τα δύο 
έφτασε τα 33.037 άτομα στη Δερύνεια και 5.450 στη 
Λεύκα.  

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην ΑΟΖ της Κύπρου 
και την Ανατολική Μεσόγειο γράφει πως «οι υδρο-
γονάνθρακες παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες 
για περιφερειακή συνεργασία» και ότι «οι διερευνη-
τικές δραστηριότητες γεώτρησης γύρω από την Κύ-
προ συνέχισαν να αποτελούν πηγή χαμηλής έντα-
σης».  
Νομοτελειακά η απόρριψη της ομοσπονδιακής 

λύσης οδηγεί στη διχοτόμηση  
Νομοτελειακά η απόρριψη της ομοσπονδιακής 

λύσης οδηγεί στη διχοτόμηση, προειδοποίησε ο Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού σε ομιλία του 
πριν την παράθεση γεύματος στο διπλωματικό 
σώμα, που είναι διαπιστευμένο στην Κύπρο. 

Παρατηρώντας ότι τελευταίως ξεκίνησε μια δημό-
σια συζήτηση για εγκατάλειψη της συμφωνημένης 
βάσης για λύση, χαρακτήρισε εξωπραγματική τη 
λύση ενός ενιαίου κράτους, λέγοντας "αν ο στόχος 
της ομοσπονδιακής λύσης είναι ανέφικτος, πώς μπο-
ρεί να είναι εφικτός ένας πολύ πιο φιλόδοξος άρα 
και εξαιρετικά δύσκολος στόχος, όπως η λύση ενιαίου 
κράτους;" 

Είπε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις συζη-
τήσεις που ακολούθησαν αποδεικνύεται περίτρανα 
ότι το πραγματικό μας δίλημμα δεν είναι μεταξύ ομο-
σπονδίας και ενιαίου κράτους, αλλά δυστυχώς με-
ταξύ ομοσπονδίας και  διχοτόμησης. "Θεωρούμε ότι 
νομοτελειακά η απόρριψη της ομοσπονδιακής λύσης 

οδηγεί στη διχοτόμηση", είπε και πρόσθεσε ότι υπάρ-
χουν δύο τρόποι για να οδηγηθούμε σε αυτή, ο ένας 
είναι αυτή να τεθεί στις διαπραγματεύσεις με στόχο 
να συμφωνηθεί και ο άλλος είναι να αφήνεται ο χρό-
νος να παρέρχεται χωρίς ουσιαστικές διαπραγμα-
τεύσεις, με αποτέλεσμα να διολισθαίνουμε σε αυτή. 

Προειδοποίησε ότι διχοτόμηση σημαίνει "να επι-
κρέμαται για πάντα πάνω από τα κεφάλια μας η δα-
μόκλεια σπάθη της πλήρους κατάληψης της Κύπρου 
από την Τουρκία". 

Ανέφερε ότι μετά το ναυάγιο του Κρανς Μοντανά, 
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ επί της διαδικασίας ζήτησε διασταυ-
ρούμενη διαπραγμάτευση έξι βασικών θεμάτων, τα 
οποία και καθόρισε, σε δύο τραπέζια. Στο ένα τρα-

πέζι να συζητηθούν οι 
διεθνείς πτυχές, με 
συμμετοχή των εγ-
γυητριών δυνάμεων 
και της ΕΕ ως παρα-
τηρητή και στο άλλο 
συζήτηση των εσωτε-
ρικών πτυχών μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων. 

"Αν επιτευχθεί σύ-
γκλιση στα έξι αυτά 
θέματα, τότε θα 
έχουμε στρατηγική 
συναντίληψη – και όχι 
ενδιάμεση συμφωνία  
όπως ορισμένοι λαν-
θασμένα διατείνονται. 
Αυτή θα διευκολύνει 
τα μέγιστα τη μετέ-
πειτα συζήτηση των 

υπόλοιπων εκκρεμούντων θεμάτων" είπε. 
Το ΑΚΕΛ, ανέφερε, πρότεινε στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας αποδοχή όσων ζήτησε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 
δίχως ουρές, υποσημειώσεις και προϋποθέσεις, κα-
θώς θεωρεί ότι συνιστά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο για συνέχιση της διαδικασίας. 

"Εξηγώ τι εννοώ. Όλα ανεξαιρέτως τα κεφάλαια 
του Κυπριακού βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο 
στάδιο σύγκλισης. Αυτό διαπιστώνει στην έκθεση 
που είχε υποβάλει μετά το ναυάγιο του Κρανς Μο-
ντανά, τον Σεπτέμβριο του 2017 ο κ. Γκουτέρες. 
Στην πραγματικότητα είχαν απομείνει μερικές μόνο 
διαφορές σε κάθε κεφάλαιο. Διαφορές που επέβαλ-
λαν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Αυτό επιτρέπει 
πλέον τη διασταυρούμενη διαπραγμάτευση. Η δια-
σταυρούμενη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση δεν 
επιτρέπει τις κατά καιρούς προτάξεις, δηλαδή, τι 
πρέπει να συζητηθεί πρώτα και τι μετά. Τέλος, η 
διαπραγμάτευση των έξι βασικών θεμάτων εξουδε-
τερώνει τον κίνδυνο να χανόμαστε στις λεπτομέρειες 
και να χάνουμε χρόνο άσκοπα, όπως συχνά συνέ-
βαινε", σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 

Συνέχισε λέγοντας ότι συζητείται στην ελληνοκυ-
πριακή κοινότητα κατά πόσο έπρεπε να αποδε-
χτούμε κάτι τέτοιο ή να το απορρίψουμε και είπε ότι 
για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να 
απαντήσουμε προηγουμένως σε ένα άλλο. "Μας 
θωρακίζει το πλαίσιο Γκουτέρες ή πρέπει να ανη-
συχούμε για τις πρόνοιες του; Ο κ. Αναστασιάδης 
είπε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ότι θα ήταν πα-
ράφρων αν το απέρριπτε. Συμφωνούμε μαζί του. 

 Το πλαίσιο καταργεί τις εγγυήσεις και τα όποια επεμ-
βατικά δικαιώματα από την πρώτη μέρα. Ζητά αντι-
κατάσταση τους με κάτι άλλο. Προβλέπει για μηχα-
νισμό εφαρμογής της λύσης, στον οποίο περιορίζει 
τις εγγυήτριες δυνάμεις μόνο σε συμβουλευτικό 
ρόλο". 

Προνοεί, συμπλήρωσε, "δραστική μείωση των κα-
τοχικών στρατευμάτων επίσης από την πρώτη μέρα 
καθώς και για ταχεία αποχώρηση των υπόλοιπων. 
Αφήνει ανοιχτό για περαιτέρω συζήτηση μόνο το 
ζήτημα των αγημάτων της ΕΛΔΥΚ και της ΤΟΥΡΔΥΚ 
(950 και 650 στρατιώτες αντίστοιχα), με την Τουρκία 
να ζητά ρήτρα επανεξέτασης σε 15 χρόνια και τη 
δική μας πλευρά – ρήτρα τερματισμού της παρου-
σίας τους σε πολύ λιγότερα χρόνια. Τα πιο πάνω 
συνιστούν σημαντική βελτίωση ακόμα και της Ζυρί-
χης: Το μεγάλο αγκάθι, η Συνθήκη Εγγύησης, τερ-
ματίζεται ενώ ακόμα και στη χειρότερη για μας περί-
πτωση η Συνθήκη Συμμαχίας μετατρέπεται από 
αορίστου σε ορισμένου χρόνου". 

Για το εδαφικό, είπε ότι το πλαίσιο Γκουτέρες ζητά 
επιστροφή της Μόρφου και ότι αυτό σημαίνει ότι η 
τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει όχι μόνο να 
επαναφέρει τον χάρτη που απέσυρε, αλλά να προ-
σθέσει σε αυτόν και τη Μόρφου. 

Για το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης Ελλήνων 
και Τούρκων πολιτών το πλαίσιο, είπε, απλώς ανα-
φέρεται σε ισότιμη μεταχείριση, κάτι που μας αφήνει 
περιθώρια διαπραγμάτευσης, με σημαντικό μας 
όπλο τη σύγκλιση Χριστόφια – Ταλάτ για 4:1. 

Για το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής το 
πλαίσιο μας καλύπτει, αφού τα βασικά όργανα ήταν 
συμφωνημένα, ενώ για τα όργανα χαμηλής πολιτικής 
το πλαίσιο αναφέρεται σε θετική τ/κ ψήφο, με μηχα-
νισμό επίλυσης αδιεξόδων, μόνο σε θέματα που 
αφορούν ζωτικά συμφέροντα των δύο κοινοτήτων. 

Για το περιουσιακό, είπε ότι ο Γ.Γ. προτείνει δύο 
διαφορετικά καθεστώτα, κάτι που ήταν επιδίωξη της 
ε/κ πλευράς. «Στις περιοχές που θα επιστραφούν 
υπό ε/κ διοίκηση θα δοθεί προτεραιότητα στους 
εκτοπισμένους ιδιοκτήτες. Στις δε υπόλοιπες περιο-
χές θα δοθεί προτεραιότητα στους χρήστες. Ασφα-
λώς είναι κάτι που δεν μας ικανοποιεί, αλλά τουλά-
χιστον το πλαίσιο ρητώς παρέχει δυνατότητα 
περαιτέρω διαπραγμάτευσης". 

Ο Α. Κυπριανού είπε ότι κανένα πλαίσιο του ΟΗΕ 
δεν μπορεί να ικανοποιεί 100% τις θέσεις μας και 
πρόσθεσε ότι η ζυγαριά βαραίνει εμφανώς προς τα 
θετικά στοιχεία, έχοντας υπόψη ότι καταργείται η 
Συνθήκη Εγγύησης και τα επεμβατικά δικαιώματα, 
αποχωρούν με αξιόπιστο μηχανισμό εφαρμογής τα 
κατοχικά στρατεύματα, επιστρέφεται η Μόρφου και 
ικανοποιείται η ελληνοκυπριακή θέση για τη μια θε-
τική ψήφο και συνεπώς, το πλαίσιο Γκουτέρες μας 
θωρακίζει ενόψει μιας τελικής διαπραγμάτευσης. 

"Αν προχωρούσαμε με το πλαίσιο, δύο ήταν τα 
πιθανά ενδεχόμενα: Είτε η Τουρκία να συνεργαστεί 
με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση της λύσης, είτε να επιμένει σε 
απαράδεχτες θέσεις και να εκτεθεί στα μάτια του 
Γ.Γ. και της διεθνούς κοινότητας" είπε. 

Για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία είπε ότι "εμείς 
δεν διαφωνούμε από θέση αρχής με αυτό το θέμα. 
Για να τοποθετηθούμε όμως χρειάζεται να γνωρί-
ζουμε τι ακριβώς εννοεί ο κ. Αναστασιάδης".
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«Συμφωνήστε σε μια κοινή πορεία...»
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ο ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ
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Το πρώτο του μήνυμα από 
τη φυλακή έστειλε ο αντιρρη-
σίας συνείδησης Χαλίλ Καρα-
πασιάογλου που συνελήφθει 
την Τρίτη. 

Το εικοσάλεπτο ηχητικό μή-
νυμά του δημοσιεύει η διαδι-
κτιακή τ/κ εφημερίδα Gazedda 
Kibris. Ανάμεσα σε άλλα ο Χα-
λίλ αναφέρει ότι πλέον άρχισε 
η συζήτηση για το δικαίωμα 
της Αντίρρησης Συνείδησης 
ως ανθρώπινο δικαίωμα και ο 
αγώνας των αντιρρησιών συ-
νείδησης έγινε γνωστός και 
θέμα στο δημόσιο λόγο. Το πο-
λιτικό αυτό ζήτημα αναφέρει ο 
Χαλίλ στο μήνυμα του είναι 
πολύ σημαντικό, όπως σημα-
ντικό είναι και να κερδηθεί.

Το πρώτο μήνυμα του 
Χαλίλ από τη Φυλακή

Φωτιά παίρνει και η πολιτική αρένα στην 
Κύπρο, υπό το φως των καθημερινών εξε-
λίξεων σε σχέση με το δικαστικό σώμα και 
τη Δικαιοσύνη. ΑΚΕΛ και Κίνημα Οικολό-
γων συμφώνησαν και ενέγραψαν χθες τε-
τάρτη, το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Θεσμών. Σχολιάζοντας την απά- 
ντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, τη χα-
ρακτήρισε ως λανθασμένη ως προς την 
κρίση στη Δικαιοσύνη, ότι δεν του πέφτει 
λόγος γιατί πρόκειται περί μιας ανεξάρτητης 
εξουσίας. Τόνισε ότι η αντικειμενική απο-
νομή δικαιοσύνης είναι θέμα ύψιστης ση-
μασίας για τη δημοκρατική λειτουργία μιας 
κοινωνίας και χαρακτήρισε πολύ σοβαρά 
τα όσα είπε την Τρίτη ο Γενικός Εισαγγε-
λέας, που όπως φαίνεται συγκλίνουν με τις 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ. 

Ο Α. Κυπριανού υπέδειξε πως ο Πρό-
εδρος, όπως και τα κόμματα, έχουν υπο-
χρέωση να εξασφαλίσουν την προστασία 
της Δικαιοσύνης και του Ανωτάτου, παίρ-
νοντας όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα 
εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει ασυμβί-
βαστο όταν καλούνται να ασκήσουν τη δι-
καιοσύνη. Τούτων λεχθέντων, ο Α. Κυπρια-
νού έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για 
ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε μελλοντικά 
να μην επιτραπούν παρόμοιες συμπερι-
φορές. 

Ο κ. Περδίκης από πλευράς του μίλησε 
για τη σχέση των τραπεζών με το σύστημα 
της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι αυτό έρχεται 
σε απόλυτη διασύνδεση με την απαίτηση 
της κοινωνίας να υπάρξει δικαιοσύνη και 
να τιμωρηθούν οι ένοχοι της οικονομικής 
καταστροφής. Φαίνεται, είπε, από τα τε-
λευταία γεγονότα να επιβεβαιώνονται αυτοί 
που από χρόνια έλεγαν ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπάρξει δικαιοσύνη και τι-
μωρία των ενόχων γιατί υπάρχει διασύν-
δεση μεταξύ του συστήματος της Δικαιο-
σύνης και των τραπεζών. 

Ο κ. Περδίκης είπε ότι η απόφαση του 
ΕΔΑΔ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν 
και να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση 
ώστε να ξεκαθαριστεί πέραν πάσης αμφι-
βολίας ότι το ασυμβίβαστο δεν ισχύει μόνο 
για τους βουλευτές και τους υπουργούς, 
αλλά και για τους δικαστές. Είπε ότι το ζή-
τημα της αξιοπιστίας της κυπριακής Δικαιο-
σύνης συζητήθηκε στη συνάντηση με τον 
ΓΓ του ΑΚΕΛ λέγοντας ότι «έχουμε και σε 
αυτό το ζήτημα νομίζω καταλήξει σε μια 
συναντίληψη ότι είναι ένα θέμα που πρέπει 
να απασχολήσει και την εκτελεστική και τη 
νομοθετική εξουσία, να πάρουν θέση, και 
εάν υπάρχουν αναγκαίες νομοθετικές αλ-
λαγές να προωθηθούν με υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα». 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου, σχολίασε τα της 
Δικαιοσύνης σε γραπτή δήλωσή του. Ανέ-
φερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά 
το θέμα εξαιτίας της σοβαρότητάς του και 
επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί 
ορθό να «προκαταλαμβάνει παρεμβαίνο-
ντας, κατά τρόπο που να έθετε σε κίνδυνο 

την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης». Κατέ-
ληξε ότι «τα ζητήματα που εγείρονται δεν 
μπορούν να αφεθούν χωρίς να απασχο-
λήσουν τους υπό αναφορά μηχανισμούς 
και θεσμούς της Δημοκρατίας, γιατί σε αντί-
θετη περίπτωση το μόνο βέβαιο είναι ότι 
πλήττεται το κύρος της απονομής της δι-
καιοσύνης και η εμπιστοσύνη του κοινού 
στα δικαστήρια». 

Εξάλλου, η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου μιλώντας χθες στον 
«Άστρα» δήλωσε ότι οι καταγγελίες για το 
δικαστικό σώμα είναι πρώτιστα ηθικό θέμα. 
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ έκανε λόγο και σε 
μαύρες μέρες στη δημοσιογραφία, επιση-
μαίνοντας ότι τόσο το ΡΙΚ όσο και το ΚΥΠΕ 
δεν μετέδωσαν την είδηση για τα θέματα 
αυτά, αφού δύο από τα πρόσωπα που 
αφορούν οι καταγγελίες Κληρίδη είναι αντί-
στοιχα νομικοί σύμβουλοι των δύο ιδρυμά-
των. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, εξέφρασε ανη-
συχία για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο 
της Δικαιοσύνης. Θα πρέπει, τόνισε, με συ-
γκεκριμένες πράξεις, όσοι εμπλέκονται να 

αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό 
το «περί δικαίου αίσθημα του λαού». 

Οι κάτοχοι αξιογράφων ζητούν ανάλογη 
των συγγενών των δικαστών αντιμετώ-
πιση… 

Απέστειλαν επιστολή 
στην Τράπεζα Κύπρου  

Επιστολή απέστειλε την Τρίτη στην Τρά-
πεζα Κύπρου ο Σύνδεσμος Κατόχων Αξιο-
γράφων, αποκάλυψε στη «Χαραυγή» ο 
πρόεδρός του, Φοίβος Μαυροβουνιώτης. 
Με την επιστολή τους, ανέφερε ο κ. Μαυ-
ροβουνιώτης, οι κάτοχοι αξιογράφων ζη-
τούν εξηγήσεις για την απόφαση της Τρά-
πεζας Κύπρου να προχωρήσει σε εξώδικη 
διευθέτηση με συγγενικά πρόσωπα του 
προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
κ. Μύρωνα Νικολάτου. 

«Αποζημιώθηκαν αυτά τα δύο άτομα, 
ενώ υπάρχουν άλλοι κάτοχοι αξιογράφων 
σε καταθλιπτική κατάσταση, τους οποίους 
η τράπεζα πίεζε να παν στο δικαστήριο», 
τόνισε ο κ. Μαυροβουνιώτης. Σχολιάζοντας 
την απάντηση του κ. Νικολάτου ότι «οι εξω-
δικαστικές διευθετήσεις έγιναν απόλυτα νό-
μιμα και νομότυπα», ο κ. Μαυροβουνιώτης 
διερωτήθηκε κατά πόσον ο πρόεδρος του 
Ανωτάτου δεν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η 
αρχή της ισότητας, αφού τέτοιες διευθετή-
σεις δεν έκανε η Τράπεζα Κύπρου για χι-
λιάδες άλλους κατόχους αξιογράφων και 
πρόσθεσε ότι με τον τρόπο που λειτούρ-
γησε η Τράπεζα Κύπρου και το Δικηγορικό 
Γραφείο Χρυσαφίνη και Πολυβίου παρα-
βιάζει την αρχή της ισότητας και αποτελεί 
μεροληπτική στάση. 

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα του 
Συνδέσμου Αξιογράφων, ο κ. Μαυροβου-
νιώτης αποκάλυψε την πρόθεση όπως 
προχωρήσει ο Σύνδεσμος σε δυναμική δια-
μαρτυρία έξω από την Τράπεζα Κύπρου 
εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός των επό-
μενων ημερών.

Φουντώνει η αντιπαράθεση για την κρίση στη Δικαιοσύνη
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

Σοβαρά τα προβλήματα από την κακοκαιρία σε ολόκληρη την Κύπρο
ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΕΝΩ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΑΝ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Σημαντική είναι η εισροή νερού στα φρά-
γματα, η οποία καταρρίπτει το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο. Σύμφωνα με τον πρώτο Μη-
χανικό του Τμήματος Υδάτων, Φαίδρο 
Ρουσσή, η συνολική πληρότητα στα φρά-
γματα έχει ανέλθει, πλέον, στο 40.3%, από 
13,9% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Ρεκόρ έχει σημειώσει η συνολική εισροή 
την Τρίτη, αφού ανήλθε στα 26.9 εκατομ-
μύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ η προηγού-
μενη πιο μεγάλη ήταν τον Ιανουάριο του 
1989 με 23 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. 

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα προβλήματα, κα-
θώς τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα εργοστά-
σια αφαλάτωσης λόγω της σφοδρής θα-
λασσοταραχής και το Συμβούλιο Υδατο- 
προμήθειας Λευκωσίας κάλεσε τους κατα-
ναλωτές, «όπως μειώσουν την κατανάλωση 
νερού στο ελάχιστο δυνατό». 

Επίσης, υπερχείλισαν οι ποταμοί Πεδιαίος 
και Γυαλιάς στην πόλη και την επαρχία Λευ-
κωσίας, καθώς και σε πολλά χωριά της 

επαρχίας Πάφου, ενώ, για πρώτη φορά 
ύστερα από 10 χρόνια υπερχείλισε ο ποτα-
μός «Σερράχης». 

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητι-
κούς χείμαρρους σε ολόκληρη την Κύπρο. 
Σε μια μάλιστα περίπτωση τα ορμητικά νερά 
«εισέβαλαν» σε σπίτι στο Ακάκι προκαλώ-
ντας ζημιές και εγκλωβίζοντας τους ενοίκους. 
Τεράστια είναι τα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν και στα κατεχομενα, αφού ορ-
μητικοί χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα στο 
περάσμα τους, ενώ, οι δυνατοί άνεμοι ανύρ-
πασαν στέγες και απέκοψαν δέντρα. 

Η Πυροσβεστικήι Υπηρεσία τέθηκε σε κα-
τάσταση συναγερμού για πολλοστή φορά 
τις τελευταίες βδομάδες, ενώ, σχολεία στις 
ορεινές περιοχές παρέμειναν κλειστά. 

Στην Κάτω Πάφο προκλήθηκαν προβλή-
ματα λόγω της θαλασσοταραχής και των 
δυνατών ανέμων, ενώ, στο αγροτικό δίκτυο 
πολλές περιοχές έχουν καταστεί εξαιρετικά 
επικίνδυνες.

Στην Κύπρο η GRECO μετά τις σοβαρές καταγγελίες

Γράμμα κενό περιεχομένου 
παραμένουν οι αποζημιώσεις 
προς τους κουρεμένους, 
αφού, όπως επιβεβαιώθηκε 
σε συνεδρία της Επιτροπής 
Οικονομικών, η σχετική πρό-
ταση νόμου που κατατέθηκε 
στη Βουλή αντιμετωπίζει σο-
βαρά συνταγματικά προβλή-
ματα, ενώ ενδέχεται να έρχεται 
σε αντίθεση και με τους ευρω-
παϊκούς κανόνες που αφο-
ρούν τις κρατικές ενισχύσεις. 

Το Ταμείο Αλληλεγγύης, το 
οποίο συστάθηκε το 2013 για 
άλλο σκοπό και το οποίο ανα-
μένεται να εξελιχθεί με στόχο 
την καταβολή αποζημιώσεων 
προς όσους επηρεάστηκαν 
από τις πολιτικές αποφάσεις 
του 2013, διαθέτει σήμερα 55 
εκατ. ευρώ και ενδέχεται να 
λάβει επίσης κρατικά ακίνητα 
αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Επιταγές χωρίς 
αντίκρυσμα τα περί 

 αποζημιώσεων 
«κουρεμένων»

Το είπαν και το έκαναν οι μα-
θητες σε σχέση με το καυτό 
θέμα των τετραμήνων. Όπως 
αναφέρουν σε ανακοίνωσή 
τους με την οποία εξαγγέλουν 
δίωρη αποχή για αύριο Παρα-
σκευή «τις τελευταίες τρεις 
σχολικές χρονιές, έχουμε πολ-
λές φορές εκφράσει τις διαφω-
νίες μας με τις εξετάσεις ανά 
τετράμηνο με ανακοινώσεις, 
ψηφίσματα, αποχές από τα 
μαθήματα, δημοψήφισμα, 
συλλογές υπογραφών, κινητο-
ποιήσεις. Το ίδιο έπραξαν και 
οι καθηγητές μας με το δημο-
ψήφισμα του περασμένου Φε-
βρουαρίου», σημειώνει η Πα-
γκύπρια Συντονιστική των 
μαθητών.

Δίωρη αποχή μαθητών 
την Παρασκευή

Με στόχο να παράσχει επιπρόσθετη κα-
θοδήγηση, κλιμάκιο υψηλόβαθμων λει-
τουργών της ομάδας κρατών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς 
(GRECO) θα επισκεφτεί την Κύπρο εντός 
των προσεχών εβδομάδων, αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπείας στην ομάδα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που με-
ταδίδει το ΓΤΠ, η GRECO, «η οποία έχει 
ενημερωθεί σχετικά με τις πρόσφατες εξε-
λίξεις στα θέματα της Δικαιοσύνης έχει έρθει 
σε επαφή με την Κυπριακή Αντιπροσωπεία 
τις τελευταίες μέρες και έχει προθυμοποι-

ηθεί να παράσχει την συνδρομή της προς 
την Δημοκρατία». 

«Έχει αποφασιστεί όπως μέσα στο πλαί-
σιο της εκκρεμούσας Έκθεσης Συμμόρ-
φωσης της Κύπρου που αφορά τον Τέ-
ταρτο Γύρο Αξιολόγησης της GRECO και 
ο οποίος σχετίζεται και με την Δικαστική 
Εξουσία, κλιμάκιο Υψηλόβαθμων Λειτουρ-
γών της GRECO επισκεφθεί την Κύπρο 
για να παράσχει επιπρόσθετη καθοδή-
γηση», αναφέρεται. Προστίθεται ότι η επί-
σκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 
συντομότερο δυνατό εντός των προσεχών 
λίγων εβδομάδων. 

Σύμφωνα με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
η οποία είχε ενημερώσει για τις καταγγελίες 
την Greco, αμέσως μετά την επιστολή της 
προς τον εκτελεστικό γραμματέα της Ομά-
δας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, λειτουργοί της επι-
τροπής επικοινώνησαν με τη λειτουργό της 
Νομικής Υπηρεσίας, που λειτουργεί ως 
σύνδεσμος της Επιτροπής, ζητώντας επί-
σημη ενημέρωση. Η Ειρήνη Χαραλαμπί-
δου, θυμωμένη, όπως είπε, κάλεσε τις αρ-
μόδιες αρχές της Κύπρου, δηλαδή τον 
Γενικό Εισαγγελέα, να ανταποκριθεί θετικά 
στην πρόθεση της Greco.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Νέα υπόθεση εγκατάλειψης 
παιδιού διερευνά η Αστυνομία 
στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ένα ζευγάρι παρέ-
δωσε στον αστυνομικό σταθμό 
Αγίου Ιωάννη ένα 10χρονο κο-
ρίτσι. Το κορίτσι περιπλανιόταν 
μόνο στην λεωφόρο Φραγκλί-
νου Ρούσβελτ. Όπως ανέφερε 
το κορίτσι στην αστυνομία, η 
μητέρα του το παρέλαβε από 
το σχολείο το μεσημέρι και 
ακολούθως επιβιβάστηκαν σε 
λεωφορείο. Στην πορεία η μη-
τέρα κατέβηκε από το λεωφο-
ρείο κι άφησε το 10χρονο κο-
ρίτσι μοναχό του. Το κοριτσάκι 
και κατέβηκε στην επόμενη 
στάση...

Κοριτσάκι περιπλανιόταν 
μόνο στη Λεμεσό
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Τραγικό θάνατο βρήκε νω-
ρίς το πρωί 8χρονο κοριτσάκι, 
όταν κατά τη διαδρομή του 
προς το σχολείο, παρασύρ-
θηκε από δύο ΙΧ διερχόμενα 
αυτοκίνητα. Τραγική φιγούρα 
η μάνα του παιδιού που ήταν 
παρούσα στο συμβάν. Οι δύο 
οδηγοί συνελήφθησαν με την 
κατηγορία της ανθρωποκτο-
νίας από αμέλεια.

Τραγωδία με 8χρονο 
κοριτσάκι στην Κέρκυρα

Νέα, μεγάλη ποσότητα 
ναρκωτικών στο «Αndreas»

Περισσότερους από 12 τό-
νους κατεργασμένης κάννα-
βης μετέφερε συνολικά το ρυ-
μουλκό «Αndreas» που είχε 
εντοπιστεί και κατασχεθεί το 
Δεκέμβριο του 2017 νότια της 
Κρήτης μετά από επιχείρηση 
του Λιμενικού. Αρχικά, στο ρυ-
μουλκό είχαν βρεθεί και κατα-
σχεθεί 6 τόνοι 177 κιλά και 800 
γραμμάρια κατεργασμένης 
κάνναβης. Tο πλήρωμά του, 
6 υπήκοοι Συρίας, προφυλα-
κίστηκαν. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τα μέλη του πληρώ-
ματος είχαν συμφωνήσει με 
Κύπριο ατζέντη, τα στοιχεία 
του οποίου φέρεται να είναι 
γνωστά στις αρχές, να ναυτο-
λογηθούν έναντι 600 δολα-
ρίων τον μήνα ο καθένας, 
προκειμένου να αποτελέσουν 
το πλήρωμα του ρυμουλκού 
για την μεταφορά του στο ναυ-
πηγείο της Μάλτας και από 
εκεί στη Βρετανία. 

Σε νέο, πρόσφατο έλεγχο, 
οι λιμενικοί διαπίστωσαν πως 
το σκάφος έκρυβε άλλους 6 
τόνους 561 κιλά και 700 γραμ-
μάρια κατεργασμένης κάννα-
βης καθώς και 258.000 δισκία 
captagon (τα λεγόμενα χάπια 
των τζιχαντιστών).

Τέσσερα άτομα συνέλαβε η 
αστυνομία στα Γρεβενά και 
την Κοζάνη γιατί κολλούσαν 
αφίσες με τα πρόσωπα βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα 
ψηφίσουν τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Στα Γρεβενά συνε-
λήφθη 54χρονος και 45χρο-
νος που κολλούσαν αφίσες σε 
κεντρικούς δρόμους με το 
πρόσωπο του βουλευτή Χρή-
στου Μπγιάλα και με το ερώ-
τημα εάν «θα προδώσει την 
Μακεδονία». Στην Κοζάνη 2 
πρόσωπα κολλούσαν αφίσες 
με το ίδιο περιεχόμενο αλλά 
με πρόσωπα βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής.

Κολλούσαν αφίσες 
με πρόσωπα βουλευτών

Παραλύει σήμερα Πέμπτη 
το Δημόσιο στην Ελλάδα λόγω 
της 24ωρης πανελλαδικής 
απεργίας που κήρυξε η 
ΑΔΕΔΥ, με αίτημα την από-
συρση του συστήματος διορι-
σμών στην εκπαίδευση που 
προβλέπει νομοσχέδιο του 
υπουργείου Παιδείας. 

Παράλληλα, η τριτοβάθμια 
συνδικαλιστική οργάνωση των 
δημοσίων υπαλλήλων έχει 
προγραμματίσει συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας έξω από τη 
Βουλή. Σε ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι η απόφαση ελή-
φθη με γνώμονα (μεταξύ άλ-
λων) «τη μαζική συμμετοχή 
εκπαιδευτικών στις απεργίες 
της 11ης και της 14ης Ιανουα-
ρίου και στα συλλαλητήρια».

24ωρη απεργία σήμερα 
στο Δημόσιο

Ο
λοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα με την 
ονομαστική (φανερή) ψηφοφορία η 
διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης 

στην ελληνική κυβέρνηση από τη Βουλή 
(ως γνωστό η «Παροικιακή» είχε τυπωθεί 
ήδη), που είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις 
των προηγούμενων ημερών με αφορμή τη 
Συμφωνία των Πρεσπών.   

«Να σταθούν όλοι καθαρά και έντιμα 
απέναντι στη συνείδηση τους 
και το συμφέρον του τόπου»  

«Σε δέκα μέρες από σήμερα συμπλη-
ρώνονται 4 χρόνια από την μεγάλη πολιτική 
ανατροπή της 25ης του Γενάρη του 2015», 
είπε ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγοντας με την 
ομιλία του τη διήμερη συζήτηση επί της 
πρότασής του για παροχή ψήφου εμπιστο-
σύνης στην κυβέρνηση.  

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η πολι-
τική ανατροπή δεν ήρθε ως κεραυνός εν 
αιθρία, αλλά ήταν αποτέλεσμα της μεγα-
λύτερης οικονομικής κρίσης που βίωσε η 
Ελλάδα, της διαχείρισής της από τις κυ-
βερνήσεις των τελευταίων ετών και επιλο-

γών πολλών χρόνων πριν από την κρίση 
που είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα να οδη-
γηθεί στη χρεοκοπία, το πελατειακό σύ-
στημα, τη γενικευμένη διαφθορά, τη φορο-
διαφυγή, την κρατικοδίαιτη επιχειρημα- 
τικότητα, τη διαπλοκή, τη διαρκή διεύρυνση 
των ανισοτήτων, της θεσμικής παρακμής 
και της απαξίωσης των δημοκρατικών θε-
σμών και των ελεγκτικών μηχανισμών». 

«Ο ελληνικός λαός τον Γενάρη του 2015 
έκανε μια ιστορική επιλογή. Να εμπιστευτεί 

τούτη την κυβέρνηση ώστε να οδηγήσει τη 
χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια και την 
κρίση. Να μπει ένα τέλος στη λιτότητα, να 
ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία σε 
νέες στέρεες βάσεις και να μπουν σε 
πρώτη προτεραιότητα οι ανάγκες της κοι-
νωνικής πλειοψηφίας», τόνισε μεταξύ άλ-
λων και εξαπέλυσε κατά μέτωπο επίθεση 
στην αντιπολίτευση, η οποία βρίσκεται σε 
πανικό, όπως είπε. Δεν έχετε κανένα απο-
λύτως δικαίωμα, κ. Μητσοτάκη, να κουνάτε 

το δάχτυλο στην Αριστερά για ζητήματα 
πολιτικής ηθικής, είπε χαρακτηριστικά, ενώ, 
έκανε λόγο για αθλιότητες εναντίον βου-
λευτών που ενορχηστρώνονται από τον 
σκληρό μηχανισμό της ΝΔ και θυμίζουν άλ-
λες εποχές, με αφορμή τις καταγγελίες βου-
λευτών για απειλές εναντίον τους σε σχέση 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών.  

Η Δημοκρατία θα νικήσει, 
δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται  

«Σας καλώ να μιλήσετε και να σταθείτε 
καθαρά και έντιμα απέναντι στη συνείδησή 
σας και στο συμφέρον του τόπου και του 
λαού και να δώσετε καθαρή απάντηση: Αν 
εμπιστεύεστε αυτήν την κυβέρνηση για να 
συνεχίσει ή όχι. Ελεύθερα, ανοιχτά, με παρ-
ρησία και στη βάση των όσων επιτάσσει 
το πολιτικό κριτήριο, η ηθική και η συνεί-
δηση καθενός και καθεμιάς σε αυτήν την 
αίθουσα. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της 
δημοκρατίας. Και η δημοκρατία σε αυτόν 
τον τόπο, μετά από τόσους αγώνες και τό-
σες θυσίες, δεν απειλείται και δεν εκβιάζε-
ται. Η δημοκρατία θα νικήσει» συμπλή-
ρωσε ο πρωθυπουργός.

«Να σταθούν όλοι καθαρά και έντιμα...»

ΒΑΡΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Για ψεύτικο διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 
για κυβέρνηση κουρελού έκανε λόγο ο πρό-
εδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, μι-
λώντας στην Βουλή, στη συζήτηση για την 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νηση. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης: 
«Ζούμε έναν τραγέλαφο, ανακοινώθηκε 
ένα ψεύτικο διαζύγιο, ενώ Τσίπρας - Καμ-
μένος ενώ παραμένουν συνέταιροι στη 
νομή της εξουσίας. Ο κ. Καμμένος δανείζει 
δύο βουλευτές του για να στηριχθεί ο 
κ. Τσίπρας τους οποίους δεν διαγράφει για 
να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του 
ομάδα. Και ο κ. Τσίπρας κρατά στην κυ-
βέρνηση δύο υπουργούς των ΑΝΕΛ. Πρό-
κειται για φαρσοκωμωδία, πρόκειται για 
περιφερόμενους βουλευτές που αλλιώς 
εξελέγησαν και αλλιώς συνεχίζουν, ενώ εί-
ναι πρόθυμοι τώρα να γίνουν δεκανίκια 
μίας κυβέρνησης που έχει γίνει κουρελού 
αφού κουρέλιασε την οικονομία. Κυβέρ-
νηση κουρελού είναι ο νέος όρος που εξά-
γει ο κ. Τσίπρας μετά την κωλοτούμπα». 

Από τα σενάρια για κυβέρνηση ανοχής, 
τώρα σενάρια για κυβέρνηση συνενοχής 

Ακολούθως χαρακτήρισε εικονική την 
έξοδο του κ. Καμμένου από την κυβέρ-
νηση. «Τι είδους έξοδος είναι αυτή όταν 
τέσσερις από τους επτά βουλευτές του στη-
ρίζουν την κυβέρνηση;», ρώτησε ο κ. Μη-

τσοτάκης και πρόσθεσε: «Δεν χώρισαν 
αλλά συγχωνεύτηκαν, ο συνεταιρισμός πα-
ραμένει και προσπάθησε την τελευταία στι-
γμή να περάσει μία σκανδαλώδη τροπο-
λογία. Ζούμε την τελευταία πράξη μίας 
κυβέρνησης που καταρρέει», είπε ο κ. Μη-
τσοτάκης και πρόσθεσε: «Υπάρχουν δύο 

πλειοψηφίες στην Βουλή: μία πλειοψηφία 
για να στηριχθεί η κυβέρνηση και μία για 
να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. 
Από τα σενάρια για μία κυβέρνηση ανοχής 
περάσαμε σε μία κυβέρνηση συνενοχής». 

Απαντώντας στις αιτιάσεις του προέδρου 
των ΑΝΕΛ για τη Συμφωνία των Πρεσπών 
είπε: «Όταν ο κ. Καμμένος μπορούσε να 
ρίξει την κυβέρνηση δεν το έκανε και σή-
μερα συνυπογράφει τη Συμφωνία, αφού 
εκχωρεί τους βουλευτές του στην κυβερ-
νητική πλειοψηφία. Το δίδυμο Τσίπρας - 
Καμμένος δεν έχει καμία αναστολή για να 
υπηρετήσει τα ιδιοτελή κομματικά συμφέ-
ροντα. Κύριε Τσίπρα, μετατρέπετε την πο-
λιτική ζωή του τόπου σε ένα απίστευτο πα-
ζάρι, νομιμοποιείτε την επικίνδυνη λογική 
ότι στην πολιτική όλα γίνονται... Η κυβέρ-
νηση αύριο θα προκύψει από απελπισμέ-
νους γυρολόγους της πολιτικής ζωής και 
θα χρειαστεί ειδικό συνεργείο για να τους 
αποκολλήσει από τις καρέκλες τους».

«Τσίπρας-Καμμένος, παραμένουν συνέταιροι στη νομή της εξουσίας»

«Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι εθνικά ωφέλιμη»
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

H ελληνική κυβέρνηση, αναμένεται 
σήμερα Πέμπτη, να εισάξει στις επιτρο-
πές της Βουλής το κείμενο της Συμφω-
νίας των Πρεσπών, με στόχο η ψηφο-
φορία για την κύρωσή της να γίνει στα 
μέσα της επόμενης εβδομάδας. 

Αν και η κυβέρνηση φαίνεται ότι εξα-
σφαλίζει τις απαραίτητες 151 ψήφους, 
η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού 
με τις μετακινήσεις βουλευτών και τις 
διαγραφές από Κοινοβουλευτικές Ομά-
δες καθιστούν, πλέον, αμφίβολη την κύ-
ρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Μετά την απόφαση του Σπύρου Δα-
νέλλη να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης 
στην ελληνική κυβέρνηση και τη δια-
γραφή του από την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, το Ποτάμι φαίνεται να επανα-
προσδιορίζει τη στάση του για τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πο-
τάμι κάνουν δεύτερες σκέψεις σχετικά 
με τον τρόπο που πρέπει να κινηθούν 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στη 
Βουλή. Αν και σημειώνουν ότι η Συμ-
φωνία των Πρεσπών έχει περισσότερα 
θετικά παρά αρνητικά τόσο για την Ελ-
λάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων,  στο Ποτάμι δεν επιθυ-
μούν, όπως λένε, να παράσχουν χείρα 
βοηθείας στην κυβέρνηση του Αλέξη 
Τσίπρα. 

«Η γνώμη μας για την ίδια τη συμ-

φωνία των Πρεσπών δεν αλλάζει. Αυτό 
που αλλάζει πλέον είναι το πολιτικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο έρχεται. Αλλάζει 
αυτό τη στάση μας; Η γνώμη μου είναι 
ότι πρέπει να πρυτανεύσει το εθνικό 
συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια 
και το γενικότερο πολιτικό κλίμα και θα 
βρούμε τον τρόπο αυτό να εκφραστεί 
με τον κατάλληλο τρόπο» ανέφερε από 

το βήμα της Βουλής ο αντιπρόεδρος 
του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς, αφή-
νοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην 
επικείμενη ψηφοφορία για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών. 

Σημειώνεται ότι αν οι τρεις βουλευτές 
του Ποταμιού δεν ψηφίσουν τη Συμφω-
νία των Πρεσπών, τότε δεν συγκεντρώ-

νονται 151 ψήφοι. Αν και τυπικά η Συμ-
φωνία μπορεί να κυρωθεί και με απλή 
πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευ-
τών, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι 
η σημασία του ζητήματος απαιτεί από-
λυτη πλειοψηφία. 

Στα της Συμφωνίας των Πρεσπών 
αναφέρθηκε εκτενώς στην ομιλία του ο 
Αλέξης Τσίπρας, αφού το επίμαχο αυτό 
ζήτημα, που αποτελεί την αιτία διάλυσης 
του κυβερνητικού συνασπισμού, τονί-
ζοντας ότι η επίλυση του ονοματολογι-
κού αποτελεί μια σταθερή απόφαση του 
ιδίου, συμβατή με το αίσθημα πατριω-
τικού του καθήκοντος. 

 «Δοθήκαμε σε αυτή την προσπάθεια 
με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστο-
ρία, στο εθνικό συμφέρον αλλά και το 
μέλλον της χώρας και της περιοχής μας. 
Με αίσθηση της πατριωτικής μας ευθύ-
νης για να αναβαθμίσουμε τον ηγετικό 
ρόλο της χώρας στα Βαλκάνια και στην 
Ανατολική Μεσόγειο σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο, με μεγάλες αναταράξεις και συ-
γκρούσεις», επισήμανε ο κ. Τσίπρας, 
δηλώνοντας βέβαιος ότι η Συμφωνία 
των Πρεσπών αποτελεί μια εθνικά ωφέ-
λιμη και πατριωτική επιλογή. 

Χαρακτηρίζοντας την άποψη του  
κ. Καμμένου για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών ως μια στάση καθαρή και ειλι-
κρινή, ο κ. Τσίπρας επισήμανε, ωστόσο, 
ότι διαφωνεί κάθετα με αυτήν.

«Δεν παρεμβαίνουμε 
στα εσωτερικά της Ελλάδας»

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, δια στόματος 
του Ρώσου Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάντρ 
Γκρουσκό, απάντησε στην ανακοίνωση του ελληνι-
κού Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία ζητούσε 
από την Ρωσία να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές 
υποθέσεις της Ελλάδας και να αναγνωρίσει την 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Συγκεκριμένα, δή-
λωσε ότι η Ρωσία δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές 
υποθέσεις της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την κατά-
σταση στην Μακεδονία, αλλά θα συνεχίσει να εκ-
φράζει την γνώμη της στο ζήτημα αυτό, επειδή εμπί-
πτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. 

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του ρωσικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία ασκείτο κριτική 
στην απόφαση της Βουλής των Σκοπίων να προβεί 
σε συνταγματικές τροπολογίες σε σχέση με την αλ-
λαγή της ονομασίας της χώρας, είπε ότι υπήρξε η 
κύρια εκτίμηση για το «πώς διεξάγονταν οι συνομι-
λίες (μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων για την μετονομα-
σία της Μακεδονίας), υπό ποιες διεθνείς πιέσεις» 
και για την άνευ προηγούμενου παρέμβαση που 
επέδειξε η Δύση για να επιτύχει τους καθόλα κατα-
νοητούς γεωπολιτικούς της στόχους.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
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Στην απόφαση να προχω-
ρήσει στην άντληση κεφα-
λαίων μέχρι και 500 εκατ. ευρώ 
από επενδυτές για να ενισχύ-
σει τον ισολογισμό του, κατέ-
ληξε το συνεργατικό πιστωτικό 
ίδρυμα του Μπάρι, Popolare 
di Bari, σύμφωνα με πηγή που 
γνωρίζει τα σχέδια της τράπε-
ζας. Η απόφαση της μη ειση-
γμένης (στο χρηματιστήριο) 
συνεργατικής τράπεζας, η 
οποία έχει να αντιμετωπίσει 
αρκετούς τοπικούς ανταγωνι-
στές στην φτωχότερη νοτιοα-
νατολική περιοχή της Απου-
λίας, στην Ιταλία, έρχεται μετά 
που η τράπεζα αναγνώρισε τη 
«σημαντική και αντικειμενική 
δυσκολία» να έχει πρόσβαση 
στις αγορές το 2017.

Μέχρι 500 εκ. ευρώ 
θα αντλήσει η Ιταλία

Η Κομισιόν δεν σχολιάζει τις 
εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα, γενικά, ή ειδικό-
τερα σε σχέση με την επικύ-
ρωση της συμφωνίας των 
Πρεσπών, ξεκαθάρισε ο Επι-
κεφαλής Εκπρόσωπος της 
Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. 
Κληθείς να σχολιάσει τις αντι-
δράσεις στο εσωτερικό της χώ-
ρας μετά την υπερψήφιση από 
τη Βουλή των Σκοπίων της συ-
νταγματικής αναθεώρησης, ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς ξεκαθά-
ρισε ότι η Κομισιόν παρακο-
λουθεί, αλλά δεν σχολιάζει. Σε 
σχέση με την υπερψήφιση των 
συνταγματικών αλλαγών στα 
Σκόπια, η αρμόδια εκπρόσω-
πος Μάγια Κοτσίγιανιτς, παρέ-
πεμψε στη δήλωση της Εκ-
προσώπου της Μογκερίνι.

H EE στηρίζει τη συμφωνία 
των Πρεσπών, αλλά...

Ενίσχυση του αγώνα κατά 
της απάτης στον κοινοτικό 

προϋπολογισμό, ζητά το ΕΕΣ

«Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει 
την καταπολέμηση της απάτης 
κατά του προϋπολογισμού» 
και η Κομισιόν οφείλει «να εξα-
σφαλίσει ηγετικό ρόλο και να 
επανεξετάσει τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), καθώς το τρέχον σύ-
στημα έρευνας για τις απάτες 
παρουσιάζει εγγενείς αδυνα-
μίες», σύμφωνα με το Ευρω-
παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
(ΕΕΣ). Το ΕΕΣ ζητά από την 
Κομισιόν «να δημιουργήσει 
ένα ισχυρό σύστημα αναφο-
ράς και μέτρησης της απάτης, 
παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με την κλίμακα, τη 
φύση και τις βασικές αιτίες της 
απάτης» και να αναθέσει τη 
διαχείριση και πρόληψη του 
κινδύνου απάτης σε έναν από 
τους Επιτρόπους. 

Ζητά δε από την Κομισιόν 
να εγκρίνει μια ανανεωμένη 
στρατηγική για την καταπολέ-
μηση της απάτης, να εντείνει 
τις δραστηριότητες και τα ερ-
γαλεία πρόληψης της απάτης, 
να επανεξετάσει το ρόλο και 
τις ευθύνες της OLAF υπό το 
φως της ίδρυσης της EPPO 
(ευρωπαϊκής εισαγγελίας) και 
να προτείνει στην OLAF στρα-
τηγικό και εποπτικό ρόλο στη 
δράση της ΕΕ για την κατα-
πολέμηση της απάτης. Οι ελε-
γκτές θεωρούν ότι η ίδρυση 
της EPPO αποτελεί «βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση», 
αλλά προειδοποιούν ότι «ο 
ισχύων κανονισμός EPPO θέ-
τει πολλούς κινδύνους».

Π
ού είναι σήμερα οι καθη-
γητές και οι δημοσιογρά-
φοι που έλεγαν ότι το 

Ευρώ δεν πρόκειται ποτέ να λει-
τουργήσει; διερωτήθηκε δημόσια 
ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζ.Κ.Γι-
ούνκερ κατά την τελετή για τα 20 
χρόνια του κοινού νομίσματος 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 

«Θυμάμαι ότι πολλοί που, 
όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία 
που οδηγεί στο ενιαίο νόμισμα, 
μας έλεγαν παρανοϊκούς, λέγο-
ντας ότι με κάθε τρόπο αυτή η 
νομισματική ένωση μεταξύ αυ-
τών των διαφορετικών χωρών 
δεν μπορούσε να λειτουργήσει», 
σημείωσε ο Γιούνκερ. «Τους 
ακούμε σε μικρότερο βαθμό και 
σήμερα: βουλευτές, εδώ και αλ-
λού, δημοσιογράφοι, παντού, κα-
θηγητές νομικής ειδικά στη Γερ-
μανία, καθηγητές οικονομικών και πάλι από τη Γερμανία, 
όλοι μας έλεγαν ότι προχωρούσαμε σε μια περιπέτεια 
που θα οδηγούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην άκρη της 
αβύσσου», υπενθύμισε ο Γιούνκερ. 

«Είμαστε μακριά από την άβυσσο, γιατί σήμερα μπο-
ρούμε να δούμε - ναι, με ικανοποίηση, με σχεδόν ευτυχία 
- ότι το έργο που ξεκινήσαμε πριν από 20 χρόνια ήταν 
επιτυχές», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κομισιόν. 

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Νομισματική 

Ένωση είναι πολιτική ειρήνης με άλλα μέσα», τόνισε ο 
Πρόεδρος. 

«Γι `αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ, ναι, στο 
όνομα της γενιάς μου, για εκείνους που έκαναν όλα αυτά 
δυνατά. Το ευρώ, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, είναι 
η μοναδική συμβολή της γενιάς μου στην ολοκλήρωση 
του ευρωπαϊκού σχεδίου. Έχουν γίνει πιο πολλά από 
ποτέ, αλλά πολλά μεταπολεμικά παιδιά που δεν ξέρουν 
πια τι είναι όλα αυτά» προειδοποίησε. 

Ο Γιούνκερ, ωστόσο σημείωσε ότι η 
λογική πίσω από το δυναμισμό του ενι-
αίου νομίσματος ήταν «να μας οδηγήσει 
σε εμβάθυνση της πολιτικής ένωσης», 
καταγράφοντας «μεγάλη απογοήτευση, 
γιατί αυτό δε συνέβη, ακριβώς όπως η 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με-
ταξύ των διαφόρων χωρών μελών της 
ευρωζώνης δεν έχει ολοκληρωθεί». 

«Ανέκαθεν θεωρούσα ότι η κεντρική 
τράπεζα είναι υπεύθυνη της επιτυχίας του 
ενιαίου νομίσματος από τότε που η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της οποίας 
η αρχή της ανεξαρτησίας αμφισβητήθηκε 
έντονα όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας 
τον Ιανουάριο του ̀ 91, αν και η αξιοπιστία 
του ενιαίου νομίσματος δεν αμφισβητή-
θηκε ποτέ από τις αγορές», συμπλή-
ρωσε. «Χωρίς την ανεξάρτητη Κεντρική 
Τράπεζα το ενιαίο νόμισμα δεν θα είχε 
επιτυχεί», είπε. 

«Υπάρχουν αδυναμίες», πρόσθεσε. 
«Έχουν γίνει πολλές επικρίσεις για την 

πολιτική της ζώνης του ευρώ. Το λαμβάνω αυτό πολύ 
προσωπικά επειδή ήμουν πρόεδρος της Ευρωομάδας 
κατά τη στιγμή της σοβαρότερης οικονομικής και χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης. Ναι, υπήρχε λιτότητα πέραν αμφι-
σβήτησης. Όχι επειδή θέλουμε να τιμωρήσουμε όσους 
εργάζονται και όσους είναι άνεργοι, αλλά επειδή οι διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανεξάρτητα από το νομισματικό 
καθεστώς στο οποίο βρισκόμαστε, παραμένουν ουσιώ-
δεις, ξεκαθάρισε.

Επίθεση Γιούνκερ στους επικριτές του ευρώ

«ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΤΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΜΑΣ»

Μήνυμα προς τα θεσμικά όρ-
γανα της ΕΕ και τα Κράτη 

Μέλη να «μην επαναπαυτούμε 
στις δάφνες μας», έστειλε κατά 
την τελετή για τα 20 χρόνια του 
Ευρώ στην Ολομέλεια του ΕΚ, ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι. 

«Το κάλεσμα μου είναι να μην 
είναι σήμερα ημέρα εορτασμού, 
να αναγνωρίσουμε ότι εξακολου-
θούν να υπάρχουν προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
και ζητώ από τους ηγέτες της Ευ-
ρώπης να αναλάβουν την ευθύνη 
να ξεκινήσουν, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, τη διαδικασία αλ-

λαγών που απαιτείται για την ενί-
σχυση του ευρώ, ενισχύοντας την 
ανάπτυξη και την απασχόληση». 
Επεσήμανε ότι «είναι σημαντικό 
να οικοδομήσουμε και να ολοκλη-
ρώσουμε αυτό που έχουμε αρχί-
σει», αναφερόμενος στην Τραπε-
ζική Ένωση. «Αν σταματήσουμε 
στα μισά του δρόμου, αυτό που 
έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής θα 
μπορούσε να σβηστεί σε μια νέα 
κρίση», προειδοποίησε. 

Είπε ακόμη πως προσωπικά 
πιστεύει ότι το project «ευρώ» 
ήταν σωστό σχέδιο και πρόσθεσε 
ότι «πρέπει να ενισχύσει την κοι-
νωνική οικονομία της αγοράς».

Προειδοποιεί ο Ταγιάνι

Ζητούν παρέμβαση του ΕΚ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΟΥ...

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέ-
δριο καλεί, σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε τη Δευ-
τέρα, το Ευρω-
παϊκό Κοινο-
βούλιο να 
παρέμβει, προ-
κειμένου να εξα-
σφαλίσει ότι η 
Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) επιτρέπει 
την πλήρη πρόσβαση σε έγ-
γραφα στο πλαίσιο ελέγχων που 
σχετίζονται με την τραπεζική επο-
πτεία. 

Σε επιστολή τους προς το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ελεγκτές 
εκφράζουν την ανησυχία τους για 
την τρέχουσα θέση της ΕΚΤ όσον 
αφορά την πρόσβαση σε έγ-
γραφα και πληροφορίες, η οποία 
δεν τους επιτρέπει να εκτελέσουν 
το έργο τους ως οφείλουν. 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η 
τραπεζική εποπτεία εμπεριέχει 
σοβαρούς κινδύνους για τους δη-
μόσιους πόρους, με τους ίδιους 
να μην πρόκειται να είναι σε θέση 
να προβαίνουν στον προσήκοντα 
έλεγχο αυτών των δραστηριοτή-

των, εάν η ΕΚΤ δεν αλλάξει τη 
στάση της όσον αφορά τα δικαιώ-

ματα πρόσβα-
σης. 

Οι ελεγκτές 
υποστηρίζουν 
ότι, κατά τις συ-
ζητήσεις τους με 
την ΕΚΤ, δεν 
υπήρξε καμία 
πρόοδος. Κα-
λούν το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο να υποστηρίξουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους για πρόσβαση 
σε έγγραφα τραπεζικής επο-
πτείας. «Σκοπός μας δεν είναι ο 
έλεγχος της νομισματικής πολιτι-
κής», είπε ο Klaus-Heiner Lehne, 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου. «Ωστόσο, εί-
ναι καθοριστικό να διαθέτουμε 
πλήρη εξουσία ελέγχου των επο-
πτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δε-
δομένων των υψηλών κινδύνων 
που εγκυμονούν για τους δημό-
σιους πόρους οι πτωχεύσεις τρα-
πεζών και λαμβανομένης υπόψη 
της πολυπλοκότητας των νέων 
εποπτικών μηχανισμών».

ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΤΕ
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Σοκ ανά το παγκόσμιο για την επίθεση στο Ναϊρόμπι

Οι ετήσιες απώλειες πάγου 
στην Ανταρκτική έχουν επιτα-
χυνθεί κατά έξι φορές τα τε-
λευταία 40 χρόνια και η τάση 
αυτή θα μπορούσε να ωθήσει 
τα επίπεδα των θαλασσών να 
φτάσουν κατά μέτρα ψηλότερα 
τους επόμενους αιώνες, λόγω 
του φαινομένου του θερμοκη-
πίου, ανέφεραν επιστήμονες. 
Οι απώλειες πάγου αυξήθηκαν 
στα 252 δισ τόνους ετησίως 
την περίοδο 2009-17 από 40 
δισ. τόνους κατά το 1979-90.

Επιταχύνεται το λιώσιμο 
πάγων στην Ανταρκτική 

Αγόρι έξι ετών πήγε στο 
σχολείο με γεμάτο πιστόλι, 
ανακοίνωσε η αστυνομία της 
πόλης Κολόμπους των ΗΠΑ. 
Το παιδί θεάθηκε να κουβαλάει 
ένα «βαρύ αντικείμενο» όταν 
μπήκε σε παιδοκομικό σταθμό 
και το προσωπικό έψαξε το 
παιδί, βρήκε και του πήρε το 
όπλο. Λόγω ηλικίας δεν θα του 
ασκηθεί ποινική δίωξη, διενερ-
γείται όμως έρευνα.

Εξάχρονος στις ΗΠΑ πήγε στο 
σχολείο με γεμάτο πιστόλι !

ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ 

ΑΛΒΑΝΙΑ

Ένας από τους πλέον καταζητούμενους 
εμπόρους ναρκωτικών της Αλβανίας πα-
ραδόθηκε σήμερα το πρωί στην αστυνομία, 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών 
Σαντέρ Λιεσάι. 

Ο Κλεμέντ Μπαλίλι διέφευγε από τον 
Μάιο του 2016, κυρίως χάρη στο δίκτυο 
υποστήριξης που είχε συγκροτήσει αλλά 
και στις φερόμενες πολιτικές διασυνδέσεις 
του. Τον Φεβρουάριο του 2017, οι πιέσεις 
που δέχονταν τα Τίρανα από τους Δυτικούς 

συμμάχους τους, ανάγκασαν την κυβέρ-
νηση να συγκαλέσει το συμβούλιο ασφα-
λείας και να θέσει ως προτεραιότητά της τη 
σύλληψη του Μπαλίλι, καθώς η δράση του 
είχε επεκταθεί στην Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. 

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε στους δη-
μοσιογράφους ότι η σύλληψη του Μπαλίλι 
σημαίνει ότι η αλβανική αστυνομία, η οποία 
είχε οργανώσει πάνω από δώδεκα αποτυ-
χημένες επιχειρήσεις για να τον εντοπίσει 

και να συλλάβει, πραγματοποίησε ένα "ιστο-
ρικό άλμα", ξεπερνώντας τις αποτυχίες της 
στη σύλληψη αρχηγών του οργανωμένου 
εγκλήματος. "Η παράδοσή του ήταν το απο-
τέλεσμα μιας ευρείας και σύνθετης επιχεί-
ρησης σε συνεργασία με τους εταίρους της 
Αλβανίας", τόνισε. 

Όταν ρωτήθηκε τι ανταλλάγματα έλαβε ο 
Μπαλίλι για να παραδοθεί, ο Λιεσάι απά-
ντησε: "Τη διαβεβαίωση ότι θα έχει μια δί-
καιη δίκη".

Παραδόθηκε ο μεγαλέμπορος ναρκωτικών Κλεμέντ Μπαλίλι

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπι-
κοινωνιών της Ρωσίας ανακοί-
νωσε ότι εντόπισε στις ιστοσε-
λίδες του BBC άρθρα τα οποία 
προπαγανδίζουν ιδεολογικές 
θέσεις διεθνών τρομοκρατικών 
οργανώσεων. Επισημαίνει ότι 
ελέγχει διαρκώς το περιεχό-
μενο των ιστοσελίδων του βρε-
τανικού δικτύου, όπως και της 
ρωσικής του ιστοσελίδας, για 
να διαπιστώσει αν τηρούνται 
οι απαιτήσεις της ρωσικής νο-
μοθεσίας. Οι έλεγχοι θα συνε-
χιστούν και θα αγγίξουν και 
άλλα βρετανικά μέσα.

Η Μόσχα κατηγορεί το BBC 
ότι προπαγανδίζει θέσεις 

τρομοκρατών

Βλάστησε βαμβάκι στη σελήνη
ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CHANGE 4

Ένας από τους σπόρους βαμ-
βακιού που μεταφέρθηκαν στο 
φεγγάρι από την κινεζική απο-
στολή Chang'e-4 βλάστησε και εί-
ναι ο πρώτος σπόρος φυτού που 
αναπτύσσεται στη Σελήνη, όπως 
ανακοίνωσαν οι επιστήμονες που 
διενεργούν το πείραμα της μίνι 
βιόσφαιρας.  

Μετά την προσεδάφισή της στη 
‘σκοτεινή’ πλευρά του φεγγαριού, 
η κινεζική αποστολή Chang'e-4 

ξεκίνησε το πρώτο πείραμα μίνι 

βιόσφαιρας στη Σελήνη. 

Η αποστολή Chang'e-4 μετέ-

φερε σπόρους από βαμβάκι, πα-

τάτες και άλλα φυτά, προκειμένου 

να δημιουργήσει μια απλή μίνι 

βιόσφαιρα, σύμφωνα με την 

ομάδα, της οποίας επικεφαλής εί-

ναι επιστήμονες από το πανεπι-

στημίου Τσονγκίνγκ στη νοτιοδυ-

τική Κίνα. 

Χιλιάδες άνθρωποι διαδή-
λωσαν στο κέντρο του Μπουέ-
νος Άιρες την περασμένη 
εβδομάδα, στην πρώτη μιας 
σειράς κινητοποιήσεων σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για το ιλλι-
γιωδώς αυξανόμενο κόστος 
υπηρεσιών των δημόσιων 
εταιρειών κοινής ωφέλειας και 
των συγκοινωνιών, στο πλαί-
σιο του προγράμματος λιτότη-
τας που εφαρμόζει η κυβέρ-
νηση του δεξιού προέδρου 
Μαουρίσιο Μάκρι.

Αργεντινή: Ογκώδης 
διαδήλωση κατά της λιτότητας

Πυρά και εκρήξεις ακούστηκαν 
ξανά, τις πρώτες πρωινές ώρες της 
Τετάρτης, στο Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα 
της Κένυας, όπου οι αρχές διεξάγουν 
επιχείρηση για την απομάκρυνση του-
λάχιστον 50 ανθρώπων που επέζη-
σαν και κρύβονταν μέσα στο κτήριο 
που κατέλαβαν μέλη της σομαλικής 
οργάνωσης Σεμπάμπ την Τρίτη, δή-
λωσε τραυματιοφορέας. 

Ανάμεσα στους ανθρώπους που 
μπόρεσαν να σωθούν είναι μια 
έγκυος, διευκρίνισε ο τραυματιοφο-
ρέας, καθώς και η κόρη ενός πρώην 
βουλευτή. 

Ο πρώην βουλευτής, ο Μπόνι Χα-
λουάλε, γνωστοποίησε μέσω Twitter 

ότι η κόρη του σώθηκε 12 και πλέον 
ώρες αφότου άρχισε η επίθεση των 
σομαλών ισλαμιστών κατά τη διάρκεια 
της οποίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 
15 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας Βρε-
τανός κι ένας Αμερικανός. 

Τα 11 από τα θύματα ήταν Κενυάτες, 
ενώ δύο δεν είχαν πάνω τους χαρτιά, 
κατά την ίδια πηγή. Εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι ένας 
πολίτης των ΗΠΑ σκοτώθηκε στην επί-
θεση με στόχο ξενοδοχείο και κτηριακό 
συγκρότημα όπου έχουν την έδρα τους 
διάφορες εταιρείες, την ευθύνη για την 
οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργά-
νωση Σεμπάμπ της Σομαλίας. 

Δεκάδες εργαζόμενοι και επισκέπτες 

παρέμεναν κλεισμένοι μέσα στο κτη-
ριακό συγκρότημα, κι ένας από τους 
τραυματιοφορείς τόνισε πως ορισμένοι 
από αυτούς φέρουν τραύματα από 
σφαίρες και χρειάζονται ιατρική φρο-
ντίδα επειγόντως. Μέχρι τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης, είχαν διακομιστεί 15 
πτώματα στο νεκροτομείο Τσιρόμο και 
υπήρχαν φόβοι πως θα έρθουν κι 
άλλα, τόνισε ο εργαζόμενος σε αυτό 
που επικαλέστηκε το Ρόιτερς. 

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κέ-
νυας είχε διαβεβαιώσει, ότι όλα τα κτή-
ρια ήταν ασφαλή και ότι δεκάδες άν-
θρωποι απομακρύνθηκαν. Όμως, δεν 
απάντησε σε σχέση με την κατάσταση 
των δραστών.

Η αγορά των ρωσικών S400 
δεν έχει καμιά σχέση με τις δια-
πραγματεύσεις που κάνει η 
Τουρκία για τους αμερικανι-
κούς Patriot, δήλωσε ο εκπρό-
σωπος της τουρκικής προ-
εδρίας Ιμπραχιμ Καλίν.  

Για το θέμα της δημιουργίας 
ζώνης ασφαλείας εντός της 
Συρίας είπε ότι τον έλεγχο θα 
τον έχει η Άγκυρα, προσθέτο-
ντας ότι το βλέπουν θετικά και 
πως είναι μια πρόταση που τη-
θέτει ο Τούρκος Πρόεδρος εδώ 
και τέσσερα χρόνια. Πρόσθεσε 
ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει δου-
λέψει λεπτομερώς την πρό-
ταση αυτή και ενημέρωσε τους 
ηγέτες του κόσμου. «Αν αυτή 
η πρόταση γινόταν αποδεκτή 
δεν θα υπήρχε αυτή η ροή 
προσφύγων το 2015-16» είπε.

«Καμιά σχέση μεταξύ 
της αγοράς των S400 

και των Patriot»

“Δεν θα φοβηθούμε από καμιά απειλή”, δήλωσε ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου απαντώντας στον Αμερικανό Πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω τουίτερ δήλωσε πως αν η 
Τουρκία επιτεθεί στους Κούρδους θα την συντρίψει οικονομικά. 

Σε δηλώσεις του στην Άγκυρα, ο  Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι 
στρατηγικοί συνέταιροι δεν μιλάνε μέσω του τουίτερ και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. “Η απόφαση είναι καθαρή. Ο κ. Τραμπ τη-
λεφώνησε δύο φορές στον Πρόεδρό λέγοντας ότι θα αποσυρθούν 
από τη Συρία και ζήτησε να υπάρξει συντονισμός με την Τουρκία. 
Εμείς δεν είμαστε εχθροί των Κούρδων. Γνωρίζουμε την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται ο Τραμπ, δέχεται μεγάλη πίεση. Οι μονάδες 
ασφαλείας για να μην αποχωρήσουν από τη Συρία πιέζουν. Το τε-
λευταίο τουίτ του είναι ένα μήνυμα που αφορά την εσωτερική πο-
λιτική”, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός. 

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ακόμη ότι η ιδέα για μια 
ζώνη ασφαλείας 30 χιλιομέτρων στη Συρία ήρθε έπειτα που η 
Τουρκία δήλωσε την αποφασιστικότητα της να διεξάγει επιχείρηση 
στη Συρία, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν είναι εναντίον αυτής 
της ιδέας.  

“Δεν θα φοβηθούμε από καμιά απειλή, το είπαμε πολλές φορές 
ότι δεν θα δώσουμε ευκαιρία σε καμιά απειλή. Με τις απειλές για 
την οικονομία δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Δεν βρίσκουμε 
σωστή την απειλή Τραμπ. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιδείξουν τον σε-
βασμό που μας αξίζει”, ανέφερε.

Δεν θα φοβηθούν από καμιά απειλή, 
διαμηνύει ο Τσαβούσογλου στον Τραμπ



 10      | Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Tα επίπεδα ρύπανσης στο μετρό του Λονδίνου 
είναι τόσο ψηλά που μόνο μία ώρα που περνά κά-
ποιος εκεί είναι σαν να έχει ταξιδέψει μια ολόκληρη 
μέρα σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, κα-
τέδειξε νέα έρευνα. 

Σε κάποιους σταθμούς μάλιστα η ρύπανση είναι 
50 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που μετρήθηκε 
στο δρόμο. Η έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό 
της Επιτροπής Μεταφορών του Λονδίνου (TfL) και 
δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη. 

'Εχει υπολογιστεί ότι σχεδόν 9,500 κάτοικοι στο 
Λονδίνο πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο λόγω της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με στοιχεία με-
λέτης του 2015. 

Το μετρό του Λονδίνου είναι από τα αρχαιότερα 
στον κόσμο και κάποιες από τις διαδρομές και σταθ-
μοί είναι του 1863 οι οποίοι δεν διαθέτουν καν 
επαρκή συστήματα εξαερισμού. 

Στο σταθμό με το μεγαλύτερο βάθος αυτόν του 

Hampstead, υπολογίστηκε ότι η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση είναι 492 μικρογραμμάρια αιωρούμενων σω-
ματιδίων σε μια περίοδο 10 ημερών. Η αντίστοιχη 
μέτρηση στην Σκωτία ήταν μόλις 3 μικρογραμμάρια 
και 16 σε ένα πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου. 
Ο ΠΟΥ συστήσει ότι οι μετρήσεις αυτές δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 25 μικρογραμμάρια την ημέρα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο 7 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης που ευθύνεται για ασθένειες του καρδιαγγειακού 
, του αναπνευστικού και για καρκίνους.  

Η έρευνα για το μετρό του Λονδίνου αναφέρει 
ρητά ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να γίνει 
ακριβής αξιολόγηση για τους κινδύνους στην υγεία 
των επιβατών αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει ρίσκο. 

Ο Διευθυντής της Επιτροπής Μεταφορών διαβε-
βαίωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για να υπάρχει κα-
θαρός αέρας στο μετρό. 

Πολύ ψηλά τα επίπεδα ρύπανσης στο μετρό

Έτοιμα για να εμπλακούν σε 
πολεμικές επιχειρήσεις είναι τα 
νέα F35 της βρετανικής αερο-
πορίας. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα του SKY, τα μαχητικά 
αναμένεται να σταλούν στην 
Κύπρο και συγκεκριμένα στις 
βρετανικές βάσεις στο Ακρω-
τήρι, εντός των επόμενων μη-
νών. Τονίζεται μάλιστα πως 
εάν οι τελευταίες δοκιμές πε-
τύχουν, τα νέα F35 θα είναι 
έτοιμα να συμμετάσχουν σε 
επιχειρήσεις κατά του Ισλαμι-
κού Κράτους, στη Συρία και το 
Ιράκ, το καλοκαίρι. 

Εκπρόσωπος της βρετανι-
κής αεροπορίας, δήλωσε στον 
SKY πως τα νέα μαχητικά είναι 
«εκπληκτικά». «Το έθνος μας 
προχωρά σε μία νέα εποχή, 
εκτός της ΕΕ». Η Βρετανία έχει 
αυτή τη στιγμή στο δυναμικό 
της εννέα F35 και εντός των 
επόμενων 30 χρόνων, αναμέ-
νεται να παραγγείλει ακόμη 
138.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ

Στη βάση Ακρωτηρίου 
τα βρετανικά 

μαχητικά F-35

«Να σταματήσουν να παραπλανούν τον κό-
σμο», απαντούν οι εισαγωγείς μεταχειρισμέ-
νων στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδε-
σμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
(ΣΕΜΟ) για μετατροπή της Κύπρου σε απο-
θήκη ρυπογόνων. 

Όσο πλησιάζει η συζήτηση και ψήφιση του 
νόμου που αφορά τις άδειες κυκλοφορίας και 
τους ρύπους, οξύνεται η αντιπαράθεση ανά-
μεσα σε εισαγωγείς μεταχειρισμένων και και-
νούριων αυτοκινήτων. 

Σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή» ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μεταχει-
ρισμένου Αυτοκινήτου, κ. Μάριος Χαραλά-
μπους, επανέλαβε ότι είναι υπέρ της 
κατάργησης των ρυπογόνων αυτοκινήτων, 
υποδεικνύοντας στους εισαγωγείς των και-
νούργιων να μη νιώθουν ανασφάλεια και να 
σταματήσουν να παραπλανούν τον κόσμο ότι 

φέρνουν ρυπογόνα για να προλάβουν την ψή-
φιση του επικείμενου νομοσχεδίου. «Να μην 
αγχώνονται και να μη νιώθουν ανασφάλεια», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαραλάμπους. 

Επιπρόσθετα, διερωτήθηκε για το «ποια 
σκοπιμότητα υπάρχει και θέλουν να αποφύ-
γουν τους δασμούς». Αντιστρέφοντας τα 
πυρά, ανέφερε ότι «αυτοί θέλουν να εισάγουν 
ρυπογόνα αυτοκίνητα γι’ αυτό θέλουν να φύ-
γουν τους δασμούς». Νωρίτερα σε ανακοί-
νωσή του ο ΣΕΜΟ κατήγγειλε ότι η Κύπρος 
κινδυνεύει να μετατραπεί σε αποθήκη ρυπο-
γόνων αυτοκινήτων μεγάλης ηλικίας, λόγω της 
συνεχούς αύξησης μεταχειρισμένων οχημά-
των από διάφορες χώρες. 

Το φαινόμενο, αναφέρεται, προσέλαβε ιδι-
αίτερες διαστάσεις τελευταίως, λόγω της προ-
ώθησης σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή για 
καταπολέμηση της ρύπανσης από τα αυτοκί-

νητα. «Πιο συγκεκριμένα, με σκοπό να προ-
ληφθεί η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου 
παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στην εισα-
γωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα πε-
ρισσότερα των οποίων είναι μεγάλης ηλικίας 
και υψηλής ρύπανσης», αναφέρεται. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα η Κύπρος, σύμφωνα με τον 
ΣΕΜΟ, να κινδυνεύει να μετατραπεί σε «απο-
θήκη» ρυπογόνων και μεγάλης ηλικίας αυτο-
κινήτων, τα οποία διώχνουν οι άλλες χώρες. 

Επίσης να κινδυνεύει να της επιβληθούν 
τεράστια πρόστιμα από την ΕΕ για τη ρύ-
πανση που προκαλούν τα αυτοκίνητα στους 
δρόμους της από το 2020. Ακόμα, αναφέρεται 
ότι η Κύπρος κινδυνεύει να έχει στους δρό-
μους της κατά πλειοψηφία παλαιά οχήματα, 
με όλες τις αρνητικές συνέπειες στα θέματα 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και χωρίς τα τε-
λευταία συστήματα ασφαλείας.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Οξύνεται η αντιπαράθεση για τα εισαγώμενα οχήματα

Συνάντηση με την Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο της Μητροπολιτι-
κής Αστυνομίας είχε η βουλευτής των Εργατικών Joan Ryan, με 
αφορμή την δραματική αύξηση της εγκληματικότητας στο Enfield. Σε 
δηλώσεις της ανέφερε ότι η αντιμετώπιση αύξησης της β ίας στο Enfield 
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ίδια. Έκανε λόγο για αναγκαία 
αναβάθμιση της Αστυνομίας στην περιοχή προκειμένου το Enfield να 
γίνει πιο ασφαλές. 

Οι Joan Ryan, Cressida Dick και Sir Steve House συναντήθηκαν 
στο Κοινοβούλιο την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου, μετά την τελευταία δημοσί-
ευση των στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα, τα οποία 
κατέδειξαν ότι το Enfield έχει το υψηλότερο ποσοστό νεανικής βίας 
στο Λονδίνο – σχεδόν το 9% κατά το 2018 (στοιχεία έως τον Νοέμβριο). 
Συζήτησαν γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Enfield 
και το Haringey, ενώ επί τάπητος τέθηκε και το Σχέδιο Δράσης για την 
ανάπτυξη επιπρόσθετων αστυνομικών στο Enfield, από τη Μητροπο-
λιτική Αστυνομία. Στις προτεραιότητες, η αντιμετώπιση του σοβαρού 
εγκλήματος και κυρίως το λεγόμενο knife crime. Πιο συγκεκριμένα, 
έγινε λόγος για Ειδική Ομάδα Υποστήριξης, μετά το πρωτοφανές ξέ-
σπασμα βίαιων περιστατικών, το Νοέμβριο του 2018. 

Η κυρία Ράιαν, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, 
κυρίως εξαιτίας των περικοπών στην Αστυνομία. Ενδεικτικό της δραμ-
τικής κατάστασης που επικρατεί, είναι το γεγονός ότι η δύναμη των 
τμημάτων μειώθηκε κατά 3.000 στο Λονδίνο! Στα ίδια επίπεδα είναι 
δυστυχώς και η μείωση του αριθμού των κοινωνικών λειτουργών οι 
οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην πρόληψη των 
φαινομένων νεανικής παραβατικότητας. Στους αριθμούς αυτούς συ-
μπεριλαμβάνονται 97 αξιωματικοί και 144 κοινωνικοί λειτουργοί του 
Enfield. Η επίτροπος είπε ότι η Αστυνομία εργάζεται σκληρά για να 
προσλάβει και να εκπαιδεύσει νέους αστυνομικούς, αλλά οι προσπά-
θειές τους προσκρούουν τώρα σε επιπλέον περικοπές, ύψους £263 
εκατομμυρίων, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά μέχρι το 
2022-23. Η κ. Ryan κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς να δώσουν 
στην τοπική Αστυνομία τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να προ-
στατεύσουν τους δρόμους του Enfield. «Οι κάτοικοι του Enfield έχουν 
το δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς. Ασφαλείς στο σπίτι τους και 
στις γειτονιές τους. Η αύξηση της νεανικής βίας είναι ένα εξαιρετικά 
ανησυχητικό φαινόμενο. με την Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο εξετά-
σαμε τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτό 
το θέμα επειγόντως. Θεωρώ, ότι η Αστυνομία κάνει καλά την δουλειά 
της. Και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά είναι εξω-
φρενικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει περικοπές 
στην Αστυνομία, χωρίς να δίδουν σημασία στο σοβαρό αυτό θέμα. 
Προτεραιότητά μας, είναι να κρατήσουμε τους νέους μας μακριά απο 
την εγκληματικότητα και τις κοινότητές μας ασφαλείς». Είπε ακόμη ότι 
θα εγγράψει το θέμα στο Κοινοβούλιο ώστε η Κυβέρνηση να λογοδο-
τήσει για τα εγκλήματα που η ίδια διαπράττει σε σχέση με την ασφάλεια 
των πολιτών και την εγκληματικότητα.  

Γιώργος Α Σάββα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ENFIELD

Θέμα στη Βουλή από την J. Ryan



 
 
 
 
 
 

 
Στο δημοψήφισμα του 2016 κα-

νείς δεν γνώριζε τι ακριβώς θα 
επακολουθούσε... Ούτε και όσοι 
επιθυμούσαν το Brexit μπορού-
σαν να αντιληφθούν τις πραγμα-
τικές διαστάσεις αυτού που 
υποστήριζαν. Και για να γίνω πιο 
συγκεκριμένος: Πόσοι γνώριζαν 
ότι θα φτάναμε στην υπογραφή 
του άρθρου 50; Ή ακόμη χειρό-
τερα, ότι η χώρα θα διχαζόταν με-
ταξύ no deal Brexit ή soft Brexit;  

Πόσοι υπολόγιζαν ότι εταιρείες 
- κολοσσοί θα αναγκάζονταν να 
εγκαταλείψουν το ΗΒ εξαιτίας της 
αβεβαιότητας, ότι θα μετέφεραν 
τις εργασίες τους σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες με αποτέλεσμα χι-
λιάδες εργάτες να χάσουν τις 
δουλειές τους; 

Τελικά τα ζήσαμε και τα ζούμε 
όλο και πιο έντονα. Βιώνουμε την 
κατρακύλα μίας χώρας που άλ-
λοτε καυχιόταν με το όνομα Με-

γάλη Βρετανία και που θα περά-
σουν ίσως δεκαετίες προτού φθά-
σει σε ένα σημείο που θα 
μπορέσει να πει «βρήκαμε τα 
πόδια μας».  

Μια χώρα όπου κανένας δεν 
περίμενε να ακούει ξαφνικά δημό-
σια το πλέον ρατσιστικό: «οι ξένοι 
πήραν τις δουλειές μας». 

Αλήθεια όμως. Ποίοι είναι τώρα 
πρόθυμοι να εργαστούν στα χω-
ράφια με το μισθό που οι... 
«ξένοι» έπαιρναν; Είναι άραγε τυ-
χαίο το γεγονός ότι νοσοκόμες και 
γιατροί αρνιούνται πλέον να έλ-
θουν από το εξωτερικό να εργα-
στούν στην Αγγλία; 

Ποιός περίμενε ότι θα αυξανό-
ταν ο αριθμός αιτήσεων για Κυ-
πριακά διαβατήρια από πολίτες 
του ΗΒ; 

Ποιός θα περίμενε ότι τόσους 
μήνες μετά, τα πάντα θα βρίσκο-
νται κυριολεκτικά στον αέρα, 
όπως συμβαίνει μετά τις δραματι-
κές εξελίξεις στο κοινοβουλιο; 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο χωρίς 
καμία αμφιβολία είναι φυσικά η 
ίδια η Theresa May, η οποία 
κακώς ισχυρίζεται ότι η συμφωνία 
με την ΕΕ είναι καλή. 

Οι παραιτήσεις υπουργών συ-
νεχίζονται, ενώ, την ίδια ώρα το 
54% ζητά δεύτερο δημοψήφισμα.  
Αλήθεια, πως επικαλείται συνέ-
χεια το λαό, τη στιγμή που οι ψη-
φοφόροι ουδέποτε ψήφισαν για 
No Deal  Brexit; 

Όπως είπε και ο Jeremy Cor-
byn πολύ πριν τη ψηφοφορία, «η 
συμφωνία που έκανε η Theresa 
May είναι νεκρή»... Φυσικά, το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με 
τον απόλυτο εξευτελισμό της Μέι, 
τον επιβεβαίωσε. 

Πάντως, ανεξαρτήτως της έκ-
βασης της ψηφοφορίας της βου-
λής για την πρόταση δυσπιστίας, 
διαπιστώνω ότι ετοιμάζονται για 
Γενικές Εκλογές. Υπάρχει ανα-
βρασμός στα κόμματα. Ήδη άρ-
χισαν εκστρατεία στους δρόμους. 
Γι’ αυτό μην εκπλαγείτε καθόλου 
εάν δείτε τους πολιτικούς να κτυ-
πούν  την πόρτα σας τις επόμε-
νες εβδομάδες. 

Όπως πάντα, όσοι επιθυμούν 
να με δουν είμαι παρών στο δη-
μαρχείο Enfield, Silver Street EN1 
3XJ κάθε Παρασκευή από τις 
11.30πμ. μέχρι τη 1μ.μ.
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του 
Γιώργου Σάββα 
ΔΣ Enfield

Επιστήμονες στη Βρετανία, με επικεφαλής έναν 
Ελληνοκύπριο ερευνητή, ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο 
που μπορεί να προβλέψει έγκαιρα τον κίνδυνο μιας 
γυναίκας να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. 

 Η μέθοδος συνδυάζει εκατοντάδες γενετικούς δεί-
κτες (περίπου 300 γονίδια) με το οικογενειακό ιστο-
ρικό και άλλες πληροφορίες όπως το βάρος της γυ-
ναίκας και ο τρόπος ζωής της, για να κάνει την πιο 
ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα αξιολόγηση του μελ-
λοντικού κινδύνου. 

Οι γυναίκες που θα κατατάσσονται σε ομάδα υψη-
λού κινδύνου για καρκίνο του μαστού, θα κάνουν 
προληπτική θεραπεία ή περισσότερες εξετάσεις, 
ώστε να παρακολουθείται καλύτερα η περίπτωσή 
τους. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Αντώνη Αντωνίου του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
γενετικής "Genetics in Medicine", ανέφεραν ότι, εκτός 
από τον μαστό, το τεστ μπορεί να αξιολογήσει τον 
κίνδυνο και για καρκίνο των ωοθηκών. 

 Όπως είπε ο κ. Αντωνίου, «είναι η πρώτη φορά 
που κάποιος έχει συνδυάσει τόσα πολλά στοιχεία 
σε ένα εργαλείο πρόβλεψης του καρκίνου του μα-
στού. Μπορεί να αλλάξει τους `όρους του παιγνι-
διού`, επειδή πλέον είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε 
μεγάλους αριθμούς γυναικών με διαφορετικά επί-
πεδα κινδύνου και όχι μόνο γυναίκες με υψηλό κίν-
δυνο. Αυτό θα βοηθήσει τους γιατρούς να εξατομι-
κεύουν τη θεραπεία ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου 
της κάθε ασθενούς». 

«Ελπίζουμε ότι πως αυτό θα σημάνει ότι περισ-
σότεροι άνθρωποι θα είναι δυνατό να διαγνωσθούν 
έγκαιρα και να επιβιώσουν από την ασθένεια για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όμως χρειάζονται 
περισσότερες έρευνες και δοκιμές προτού κατανοή-
σουμε πλήρως πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή 
η μέθοδος», πρόσθεσε. Το τεστ θα δοκιμασθεί φέτος 
από μερικούς γιατρούς στη Βρετανία, σύμφωνα με 
το BBC και τη "Γκάρντιαν".

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Σημαντική ανακάλυψη από ομάδα 
ερευνητών με επικεφαλής Κύπριο 

Ας σταματήσει επιτέλους ο κατήφορος 
για να μπορέσουμε να βρούμε λύση!
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Το ΑΚΕΛ Βρετανίας 
ανακοινώνει ότι έχει 
πραγματοποιηθεί 

η κλήρωση του λαχείου 
για την μοτοσικλέτα   

Royall Alloy 
GT125i AC.  

Ο τυχερός λαχνός είναι το 
νούμερο 0345.  

Ο τυχερός παρακαλείτε 
όπως επικοινωνήσει 

μαζί μας 
για να διευθετήσουμε 

την παράδοση του δώρου. 

Το σωματείο Αγγλο-Ακανθού θέλει να πληροφο-
ρήσει τα μέλη και τους φίλους του ότι την Κυριακή 
20 Ιανουαρίου, θα τελεστεί το 9μηνο μνημόσυνο 
του μακαριστού Ανδρέα Στρατή στην εκκλησία Αγίων 
Πάντων. 

Η παρουσία μας στο μνημόσυνο του άξιου Ανδρέα 
μας, είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για 
να τιμήσουμε τη μνήμη του. 

Το απόγευμα της Κυριακής στις 3.30μμ θα τελε-
σθεί η καθιερωμενή εκδήλωση Κοπής της Βασιλό-
πιτας στο οίκημα του σωματείου., 628 Holloway 
Road, N19 3NU. 

Τη βασιλόπιτα θα ευλογήσει ο αιδεσιμότατος Νι-
κόλας Κόκκινος του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλά-
μπους. 

Για πληροφορίες: 020 8882 0787 
Η διοικούσα επιτροπή εύχεται σε όλα τα μέλη και 

φίλους του σωματείου Καλή Χρονιά και Ευλογημένο 
το Νέο Έτος. 

Εκ της Επιτροπής

Μνημόσυνο Α.Στρατή 
και κοπή Βασιλόπιτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΓΓΛΟΑΚΑΝΘΟΥ

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου έλαβε χώρα εις τον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, δέησης υπέρ ανευρέσεως των αγνοουμένων 
μας και μνημόσυνο για τους αναγνωρισθέντες και ταφέντες.  

Παρέστει και ο Γ. Πρόξενος της Κύπρου κ. Θεόδωρος Γκότσης ο 
οποίος και έκανε μια σύντομη και εμπεριστατωμένη ομιλία. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε το κόψιμο της βασιλόπιτας στο κατά-
μεστο από κόσμο χολ της εκκλησίας, από τον πατέρα Θεοφάνη.  

Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν και ειδικότερα τις κυρίες 
που βοήθησαν στην επιτυχία της όλης εκδήλωσης. 

Ευχή όλων μας, να βρεθούν σύντομα όλοι οι αγνοούμενοί μας.

Δέηση για τους αγνοουμένους, 
μνημόσυνο και κοπή βασιλόπιτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΗΒ

To Σάββατο 12 Ιανουαρίου τ.έ. τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. Παρα-
σκευής στο Harrow ΒΔ Λονδίνου η καθιερωμένη Ακολουθία του Εσπερινού. 

Κατόπιν, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Κοινότητας, πραγματοποιήθηκε η παραδο-
σιακή τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας για την Ομάδα των Νέων Επιστημόνων της Κοινό-
τητας, στην οποία είναι Πρόεδρος η Δήμητρα Κυριακίδου, έχοντας διαδεχθεί στη θέση 
αυτή τον μακ. Παναγιώτη Αργυρού, ο οποίος ανεχώρησε από τη σκηνή του βίου τούτου, 
σε ηλικία 29 μόλις ετών, πριν από 9 μήνες. 

Την Κοπή, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί Νέοι Επιστήμονες, μέλη των οικογενειών 
τους και άλλοι, τέλεσε ο Εφημέριος της Κοινότητας Οικον. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, 
ο οποίος έχει στην ποιμαντική του ευθύνη, αρμοδιότητα και φροντίδα τις Ομάδες Νέων, 
που δρουν μέσα στο πλαίσιο της Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος. 

Μετά την Κοπή ο π. Κωνσταντίνος έκανε σύντομη ομιλία, στην οποία αναφέρθηκε στα 
παραδοσιακά ήθη και έθιμα, τα οποία κρατά πάντα με πιστότητα ο λαός μας. Έδωσε επί-
σης το λόγο στους παρευρισκόμενους, για να συμπληρώσουν κι εκείνοι τις εμπειρίες 
τους, σχετικά με την τήρηση των εθίμων γύρω από τις μεγάλες εορτές και γενικώτερα. 

Τις δύο νοστιμότατες βασιλόπιτες ετοίμασε η Πρεσβυτέρα Μαρία Παπαγεωργίου.

Βασιλόπιτα Νέων Επιστημόνων Harrow
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της οργάνωσης Kosmos Centre για τις γυναίκες 

των μειονοτήτων και των οικογενειών τους. Η εκδήλωση πραγματοποίηθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στο χόλ 

του Ιερού Ναού Αγίων Αναργυρών και σε αυτή παραυρέθηκαν μέλη και φίλοι της οργάνωσης Kosmos 

Centre. 

Η πρόεδρος, τα μέλη και η διευθύντρια Κούλα Ιωάννου θέλουν να ευχαριστήσουν όλους όσοι έλαβαν 

μέρος στη γιορτή, τους εθελοντές που εργάστηκαν τόσο σκληρά για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς 

και τους ανθρώπους του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων που παρείχαν την αίθουσα και ειδικότερα τον 

κύριο Αργυρό Χρυσόστομο. Επίσης, ευχαριστούν τους μουσικούς Σοφία και Σπύρο, καθως και τον κ. Χα-

ράλαμπο Σταύρου του «Beyond Certainty Party Organisers» για τη δωρεά των κρασιών.  

Εκ της επιτροπής

Μεγάλη επιτυχία της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής

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
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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.  

Λαμβάνουν μέρος: Στο τραγούδι  
η Katerina Clambaneva, ο Θοδωρής 
Ζιάρκας στο double bass, ο Παύλος 
Carvalho cello/bouzouki και ο Γιώρ-

γος Σταμάτης κιθάρα.   
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 Βεστιαρίου προ-
σκαλεί το κοινό σ’ένα ταξίδι στα μυ-
στικά του περίφημου εθνικού μου-
σείου 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. Εραστές 
καταδικασμένοι στο Inferno, μία 
άτυχη βασίλισσα από τις Βερσαλλίες 
κι ένας νεαρός ζωγράφος με την πιο 
γοητευτική φαντασία την συντρο-
φεύουν στην αναζήτηση της ευτυ-
χίας, σε έναν κόσμο γεμάτο από 
ομορφιά και πόλεμο. 

Αφετηρία του μονολόγου ήταν η 
εμπειρία της Δήμητρας από τη ζωή 
της στο Λονδίνο, όπου τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται ως ηθοποιός αλλά 
και ως υπάλληλος μουσείου: οι προσ-
δοκίες, οι δυσκολίες, οι αποκαλύψεις  

κι η αναπάντεχη συνάντηση με κομ-
μάτια του εαυτού που δεν αλλάζουν. 

Η Θεατρική ομάδα THE ACTORS 
THEATRE, ζητά συνεργάτες  

Η Θεατρική ομάδα TAT-THE ACTORS 
THEATRE ετοιμάζει το νέο της έργο 
που προγραμματίζεται για τον ερχό-
μενο Νοέμβριο και ζητά ενδιαφερό-
μενους να συμπράξουν σε αυτό. Αν 
λοιπόν είστε ηθοποιός ή αν τραγου-
δάτε ή χορεύετε, και ενδιαφέρεστε 
να συμπράξετε,  τότε αποταθείτε στο 
τηλέφωνο 07956 903 827. 

 
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 Ελληνορθόδοξος Κοινότης των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Βορείου En-
field και Περιφέρειας με ιδιαίτερη χαρά σας 
πληροφορούμε για τη διοργάνωση της Με-
γάλης Ετήσιας Χοροεσπερίδας που θα πρα-
γματοποιηθεί την Κυριακή 20η Ιανουαρίου 
2019 στις 6μμ στο: Penridge Suite, 470 
Bowes, London N11 1NL. 

Επ’ ευκαιρία σας ενημερώνουμε επίσης 
ότι, μετά από πολλούς αγώνες, αντιξοότητες 
και χρονοβόρες διαδικασίες, έγινε πραγμα-

τικότητα η αγορά του χώρου για εκκλησία προς Τιμήν των Προστατών 
της κοινότητάς μας Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. 

Η συμμετοχή σας σ’αυτήν τη χοροεσπερίδα θα είναι σημαντική και 
η οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από πλευράς σας θα εκτιμηθεί τα 
μέγιστα. 

Διά τούτο σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε 
και να περάσουμε μαζί μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, 
εκλεκτό φαγητό, πλούσια δώρα και πολλές άλλες εκπλήξεις, μακριά 
από τα προβλήματα της καθημερικότητας που μας ταλανίζουν. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πρόεδρο της κοινό-
τητας κο Κυριάκο Πιτσιελή.  

Τηλ: 07 802 277 272 - email:kpits@hotmail.co.uk

Χοροεσπερίδα της κοινότητας 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019, ανήμερα των 
Θεοφανείων, η Ελληνορθόδοξος Κοινότητα του 
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού είχε την τιμή και την 
ευλογία να έχει κοντά της τον Σεβασμιώτατο Αρχιε-
πίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. 
Γρηγόριο. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Μεγάλο 
Αγιασμό, κήρυξε, και, αμέσως μετά, ευλόγησε το 
καθιερωμένο εβδομαδιαίο τσάι και τα κεραστικά που 
προσφέρθηκαν, όπως και κάθε Κυριακή, σε όλο το 
Εκκλησίασμα στο Hall της Κοινότητος. Οι Ιερείς, ο 
Πρόεδρος και το χριστεπώνυμο πλήθος της Κοινό-
τητος θα θέλανε να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους 
στον Σεβασμιώτατο και να του ευχηθούν έτη πολλά 
και ευλογία εξ' ύψους στο Θεάρεστο έργο του. 

Επίσης, τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, ανήμερα 
της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, η 
ομώνυμος Ελληνορθόδοξος Κοινότητα του Αγίου 
Ιωάννου, είχε την τιμή και την ευλογία να έχει κοντά 
της τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου κ.κ. Αθα-
νάσιο. Ο Θεοφιλέστατος προεξήρχε της πανηγυρι-
κής Θ.Λειτουργίας, κήρυξε, και, αμέσως μετά, ευλό-
γησε το καθιερωμένο μηνιαίο, και συνάμα, 
εορταστικό γεύμα που προσφέρθηκε, όπως και κάθε 
μήνα, σε ολόκληρο το Εκκλησίασμα στο Hall της 
Κοινότητος. Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και το χριστεπώ-
νυμο πλήθος της Κοινότητος θα θέλανε να εκφρά-
σουν τις ευχαριστίες τους, επίσης, και στον Θεοφι-
λέστατο και να του ευχηθούν κάθε καλό.

Θεοφάνεια και εορτή Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

Ο Σύνδεσμος Τρικωμιτών 

Μεγάλης Βρετανίας 

προσκαλεί τους Τρικωμίτες 

και φίλους του Τρικώμου, 

την Κυριακή, 

20 Ιανουαρίου 2019 

 στις 2:00μ.μ., 

στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο (Earlham Grove, 

Wood Green, London, N22 

5HJ), στην εκδήλωση 

κοπής της Βασιλόπιτας. 

Θα έχει σουβλάκι 

και διάφορα εδέσματα 

στην τιμή των £10.

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ  

16ος Χρόνος διαλέξεων: 11.10.2018 – 16.05.2019 

Οργανώνονται από την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πρόσκληση 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην πολύ ενημερωτική 

διάλεξη του 16ου χρόνου διαλέξεων 

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την ομογένεια του Λονδίνου 

με θέμα:  

«Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σύγχρονη κοινωνία: 
Το παράδειγμα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου» 

 

Εισηγητές: Ελενα Διομήδη - Παρπούνα και Φίλιππος Ιωάννου  

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στις 7:30μ.μ. 

στο Οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 

Britannia Road North Finchley, London N12 9RU  

Χορηγοί επικοινωνίας Εφημερίδες Ελευθερία & Παροικιακή 

 Φιλελεύθερος - LGR - Hellenic TV- και ΚΥΠΕ  

Πληροφορίες: 

Επιτροπή Εκδηλώσεων Αδελφότητας στα τηλέφωνα 

020 8445 7070 ή 020 8445 9999  

Email: andreas@nfcypriots.plus.com / Κινητό 07956 849094
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«Να καταρρίψουμε το μόνο εμπόδιο, 
που είναι η γλώσσα»

Οι Izel Seylani και Προκόπης Αγαθο-
κλέους, δύο νέοι Κύπριοι ηθοποιοί, σε 
μια κοινή συνέντευξή τους κάνουν ποδα-
ρικό, εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία 
της «Χαραυγής» και της «Yeni Duzen». 
Οι δύο εφημερίδες, πάνω σε μηνιαία 
βάση, θα δημοσιεύουν ρεπορτάζ και συ-
νεντεύξεις που πραγματοποιούνται από 
κοινού, στο πλαίσιο της αρχής για προ-
ώθηση της υπόθεσης της επανένωσης 
του τόπου και της επαναπροσέγγισης 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Οι 
δύο νέοι ηθοποιοί μοιράστηκαν μαζί μας 
το όραμά τους για μια επανενωμένη 
Κύπρο, το ρόλο που μπορεί να διαδρα-
ματίσει το θέατρο ειδικότερα, αλλά και οι 

τέχνες γενικότερα, και τις εμπειρίες τους 
από τη δουλειά τους σε δικοινοτικό επί-
πεδο. Οι δύο ηθοποιοί τόνισαν τη σημα-
σία του θεάτρου στο νησί, αλλά και την 
αναγκαιότητα να υπερπηδηθεί το μονα-
δικό εμπόδιο της γλώσσας ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες. 

«Η Κύπρος στα όνειρά μας να μη μεί-
νει εκεί, αλλά να δουλέψουμε για να την 
κάνουμε πραγματικότητα», είπε στη 

«Yeni Duzen» και στη «Χαραυγή» ο Izel 
Seylani, Τ/κ νέος ηθοποιός, και αντιπα-
ρέβαλε την πεποίθηση αυτή με την ισπα-
νική ρήση του cajo roho (κόκκινος 
κόκορας), σύμφωνα με την οποία αν λα-
λήσει ο μαύρος κόκορας είναι πρωί, αλλά 
αν λαλήσει ο κόκκινος τότε και οι υπόλοι-
ποι κόκορες αρχίζουν να λαλούν. 

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους, από την 
άλλη, θέλει την Κύπρο των ονείρων του 
για την κόρη του Δάφνη και τη γενιά της -
να φτάσουν σε ουσιαστική συνύπαρξη 
των ανθρώπων του νησιού. 

O Προκόπης Αγαθοκλέους άρχισε το 
θέατρο στα 13 του χρόνια, όταν ένας 
φίλος του τον κάλεσε στη θεατρική ομάδα 
του σχολείου για το θεατρικό διαγωνισμό. 
Εκεί ήταν η πρώτη επαφή και ο πρώτος 
έρωτας με το θέατρο. Στη συνέχεια πέ-
ρασε τρία χρόνια στο λύκειο χωρίς να 
ξέρει ποια μαθήματα να διαλέξει για να 
σπουδάσει θέατρο. Αφού υπηρέτησε τη 

στρατιωτική του θητεία, πήγε στη σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου έχοντας εκπληκτι-
κούς δασκάλους. Αποφοίτησε το 2010 
και άρχισε να δουλεύει σε τακτική βάση 
από τότε και έπειτα. 

Ο Izel Seylani σπούδασε στο Εθνικό 
Κονσερβατόριο Τουρκίας, στο Εσκί 
Σεχίρ, όμως άρχισε να παίζει θέατρο στο 
λύκειο και έπαιζε και στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λευκωσίας. Τις σπουδές τους στο 
Κονσερβατόριο ακολούθησε μεταπτυ-
χιακό στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ 
στην Αγγλία. Επιστρέφοντας στην 
Κύπρο εργάστηκε στις φυλακές, όπου 
και εκπόνησε τη μεταπτυχιακή του εργα-
σία. Ήταν η πρώτη φορά που το θέατρο 
έμπαινε στις φυλακές στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα. 

Όπως ανέφερε ο Izel, το πρώτο έργο 
στις φυλακές, η «Ειρήνη», ήταν η δια-
τριβή του για την αναμόρφωση στις φυ-
λακές μέσω του θεάτρου για το 
μεταπτυχιακό του. Αυτό το πρώτο έργο 
ήταν η διατριβή του, όμως το δεύτερο 
έργο εκεί ήταν η εκπλήρωση της υπό-
σχεσης που είχε δώσει σε αυτούς που 
τον εμπιστεύτηκαν για να συνεχίσει. 

Ταυτόχρονα, εργάστηκε στο Θέατρο 
Λευκωσίας, ενώ συνέχισε τις σπουδές 
του στο δημιουργικό θέατρο και με σπου-
δές διδακτορικού επιπέδου στο Φυσικό 
Θέατρο (θέατρο που δεν βασίζεται στη 

γλώσσα), τις οποίες ολοκλήρωσε τον Ια-
νουάριο του 2018. Τόσο ο Izel όσο και ο 
Προκόπης έχουν εργαστεί με άτομα από 
την άλλη κοινότητα. Ο Προκόπης συνερ-
γάστηκε με τον Erdogan Kavaz στο έργο 
«Τρωάδες» με τον Θεόδωρο Τερζό-
πουλο, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
των παραστάσεων για το Πάφος 2017, 
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. 

Χαρακτήρισε τη συνεργασία ως εξαι-
ρετική εμπειρία για το πώς άνθρωποι 
δούλεψαν μαζί για ένα αντιπολεμικό έργο 
όπως οι «Τρωάδες», με τη θεματική του 
Τερζόπουλου που ήθελε ανθρώπους 
από 4-5 διαιρεμένες πρωτεύουσες να 
δουλεύουν μαζί. Ο Izel συνεργάστηκε και 
με συγγραφείς και με σκηνοθέτες Ε/κ 
αλλά και ηθοποιούς μέσα από δικοινο-
τικά θεατρικά δρώμεναόπως τα Youth 
Power projects, Us from the P ast, που 
είχαν να κάνουν με τη διαχείριση του πο-
λεμικού τραύματος μέσα από το θέατρο, 
όπου συμμετείχαν ηθοποιοί από το 

Κουρδιστάν, την Ελλάδα, την Τουρκία, 
την Κύπρο και την Παλαιστίνη- και στο 
έργο «Ψάχνοντας την ειρήνη». Στη συνέ-
χεια, κατά την πρώτη χρονιά του Buffer 
Fringe Festival συμμετείχε στο project 
Delusion, στο οποίο συμμετείχαν Ελλη-
νοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι καλλιτέ-
χνες, όπως και καλλιτέχνες από τη 
Γαλλία και την Πορτογαλία. Αυτά τα έργα 
δεν είναι του κλασικού, συμβατικού θεά-
τρου, αλλά είναι το αποτέλεσμα ιδεών 
που προκύπτουν από τη θεατρική προ-
σέγγιση του έργου. Μετά το Us from the 
Past και το Delusion ακολούθησε το 
Chaos project, το οποίο παρουσιάστηκε 
στην Καστελιώτισσα, που είχε να κάνει 
με τη διαδικασία ανακάλυψης του πώς 
ζούμε ενάντια στον εθνικισμό και το σο-
βινισμό. 

Ήταν ένα έργο που πραγματοποιείτο 
την περίοδο που εκράγηκε μια βόμβα σε 
σιδηροδρομικό σταθμό στην Άγκυρα. 
Στόχος αυτών των τριών έργων ήταν να 
διαμορφωθούν οι συγκλίσεις και τα κοινά 
βιώματα των δύο κοινοτήτων. Ταυτό-

χρονα, μπήκε στη ζωή του το Φεστιβάλ 
Θεάτρου της Μεσαορίας. Το χαρακτηρι-
στικό του φεστιβάλ αυτού είναι ότι κάθε 
χρόνο παρουσιάζεται ένα ελληνοκυ-
πριακό θέατρο. Το 2014 εκπροσώπησε 
την Κύπρο στο International Theater In-
stitute και το 2015 συμμετείχε στο project 
του προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών Partnership for the Future για το 
Κάστρο του Οθέλλου. 

Του προτάθηκε να κάνει ένα έργο για 
την παρουσίαση του ανακαινισμένου Κά-
στρου. Το Κάστρο του Οθέλλου είναι 
κοινή κληρονομιά, ανέφερε ο Izel, και στο 
έργο συμμετείχαν τέσσερις Τουρκοκύ-
πριοι και τέσσερις Ελληνοκύπριοι καλλι-
τέχνες που έπαιξαν στο έργο του 
Σαίξπηρ υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια 
του Izel. 

Τέλος, πέρσι ο Izel έπαιξε στον «Αγνο-
ούμενο» που ανέβασε το Σατιρικό Θέα-
τρο και το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 
Όπως ανέφερε, ήταν μια πολύ σημαντική 
εμπειρία για τον ίδιο επειδή έπαιξε στα 
Ελληνικά. «Ήμουν πολύ τυχερός», ανέ-
φερε, «γιατί ήξερα το έργο πολύ καλά και 
αισθάνθηκα πολύ καλά που έπαιξα το 
ίδιο έργο και στα Ελληνικά και στα Τουρ-
κικά». «Στο τέλος της πρεμιέρας», σημεί-
ωσε, «πολλοί θεατές δεν είχαν καταλάβει 
ότι ήμουν Τουρκοκύπριος».  

Ο ρόλος του θεάτρου 

στην κατανόηση και συνεργασία  
Απαντώντας σε ερώτηση για το ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσει το θέατρο 
στην κατανόηση και συνεργασία μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων, ο Προκόπης απά-
ντησε ότι είναι τεράστιος ο ρόλος του θε-
άτρου από αυτή την άποψη. Πρόσθεσε 
ότι το λυπηρό είναι ότι δεν αξιοποιείται 
επαρκώς. Σημείωσε ότι ο ρόλος του ηθο-
ποιού είναι να μαθαίνει να επικοινωνεί με 
τους θεατές μέσα από το θεατρικό έργο 
και συμπλήρωσε ότι ο ρόλος που μπορεί 
να παίξει το θέατρο είναι αυτός που έχει 
ανά τους αιώνες και η συνενωτική του 
βάση. 

«Γιατί πιστεύω ακράδαντα», σημεί-
ωσε, «ότι ως καλλιτέχνες και ηθοποιοί με-
λετούμε σπουδαία έργα που αφορούν 
τον ψυχισμό και επικοινωνούν αυτά με 
τους θεατές -και επομένως έχουν να κά-
νουν με την επικοινωνία». Ο Προκόπης 
θαυμάζει τον Izel γι’ αυτά που έχει κάνει 
και νιώθει, λέει, κάπως άσχημα που ως 
Ε/κ δεν έχει προσφέρει τα ανάλογα. «Θα 
ήθελα πάρα πολύ να προσφέρω και να 
συμμετέχω περισσότερο», μας λέει. Ταυ-
τόχρονα, σημείωσε ότι είναι ανοικτός 
στην προοπτική συνεργασίας με τον Izel, 
αλλά και με άλλους Τουρκοκύπριους καλ-
λιτέχνες, για να συμβάλουν στην κατεύ-
θυνση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων. 

Ο Izel επεσήμανε ότι η κατανόηση και 
η συνεργασία είναι και ο σκοπός και το 
τέλος του θεάτρου. «Το περιεχόμενο και 
ο σκοπός. Γιατί ο πόνος είναι κοινός. 
Αυτό είναι κοινό, δεν μπορεί να υπάρξει 
ξεχωριστά γιατί είναι κοινός», τόνισε. Ση-
μείωσε ότι μπορεί να προωθηθεί η συ-
νεργασία μέσω του θεάτρου στα σχολεία 
αν δημιουργηθούν οι δομές. Ήδη υπάρ-
χουν θέατρα τα οποία διατηρούν μεταξύ 
τους συνεργασίες, όπως το Σατιρικό με 
το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, τα οποία 
συνεργάζονται εδώ και δεκαετίες. Το ζή-
τημα είναι το θέατρο και η συνεργασία να 
γίνεται φυσικά και όχι σαν κάτι πρωτό-
τυπο και μοναδικό, να γίνεται ως φυσική 
κατάληξη με τη διασύνδεση τοπικών θε-
άτρων.  

Πώς μπορεί να ξεπεραστεί 
το εμπόδιο της γλώσσας  

Ο Izel σημείωσε επίσης ότι η γλώσσα 
είναι πολύ σημαντική και δεν μπορεί να 
αγνοηθεί. «Χρειάζεται να βρούμε τον 
τρόπο να γίνουμε κατανοητοί στην άλλη 
κοινότητα», επεσήμανε, και πρόσθεσε ότι 
γι’ αυτό χρειάζεται ξεκάθαρη στρατηγική, 
να δοθούν τα κονδύλια για να καταστεί 
εφικτό, όσα και να είναι. Και αυτό είναι ευ-
θύνη των Αρχών, ώστε να αρθούν τα 
γλωσσικά εμπόδια. Φυσικά, σημείωσε ο 
Izel, τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα, 
γιατί μπορεί κανείς να πάρει τις πληρο-

φορίες από το ίντερνετ, γενικά να βρει 
πληροφορίες για ένα έργο και αμέσως 
μπορεί να καταλάβει παρακολουθώντας 
και τις εκφράσεις. 

Πρόσθεσε ότι το θέατρο, ως πολιτική 
και φιλοσοφία, είναι οικουμενικό. «Το θέ-
ατρο φέρνει τους ανθρώπους κοντά και 
χρειάζεται να βρεθούν τρόποι ώστε οι 
Κύπριοι να παρακολουθήσουν θεατρικές 
παραστάσεις και των δύο κοινοτήτων. 
Και αυτό μπορούν να το κάνουν οι άν-
θρωποι και όχι οι πολιτικοί». 

Ο Προκόπης με τη σειρά του επεσή-
μανε ότι δυστυχώς μεγάλη μερίδα Ε/κ 
ακολουθεί τους πολιτικούς, με αποτέλε-
σμα αν κάτι δεν είναι πρωτοσέλιδο, να 
μην ενδιαφέρονται. Γι’ αυτό το πρωτοσέ-
λιδο είναι ένας τρόπος να πάνε στο θέα-
τρο. Πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι 
χρειάζεται να οργανωθούν και όπως επι-
σκέπτονται το Τρόοδος, τον Απόστολο 
Ανδρέα, τον Τεκκέ, να πηγαίνουν και θέ-
ατρο. 

«Μοιραζόμαστε την ίδια κουλτούρα. 
Χρειάζεται να έρθουν κοντά οι άνθρωποι 
που ενδιαφέρονται για την ιστορία, για τις 
τέχνες. Και αυτό είναι δική μας ευθύνη. 
Εμείς πρέπει να αναλάβουμε δράση». 
«Χάνουμε την ελπίδα», είπε ο Izel. «Πε-
ριμένουμε 40 και πλέον χρόνια τον σού-
περμαν να λύσει το πρόβλημα», 
σημείωσε, ενώ ο Προκόπης πρόσθεσε 
ότι είναι χρέος των πολιτικών και της πο-
λιτικής ηγεσίας να εργοδοτήσουν και 
χρηματοδοτήσουν αδρά συνεργασίες με 
αξιοπρεπείς μισθούς και σε βάθος χρό-
νου. Όχι για μια παράσταση, αλλά για 
προγράμματα που να προωθούν το 
ρόλο του θεάτρου για την επανένωση της 
κοινωνίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικοί θα 
πρέπει να υποστηρίζουν με συνεχή και 
ουσιαστικό τρόπο τους καλλιτέχνες και το 
θέατρο, γιατί το θέατρο δεν είναι μια πα-
ράσταση με χαμόγελα στις κάμερες. Θα 
μπορούσε να στηριχθεί, για παράδειγμα, 
ένα στρατηγικό δεκαετές πρόγραμμα, 
όπου θα συμμετέχουν όσο περισσότεροι 
καλλιτέχνες γίνεται και να προωθηθεί αρ-
κετά ώστε τις παραστάσεις να παρακο-
λουθήσει όσο περισσότερος κόσμος 
γίνεται. Σημείωσε ότι οι πολίτες δεν αξιο-
ποίησαν επαρκώς το άνοιγμα των οδο-
φραγμάτων και η τέχνη είναι ένα πολύ 
ωραίο βήμα για να προχωρήσει η επικοι-
νωνία μεταξύ των ανθρώπων.

Προκόπης Αγαθοκλέους: 
«Η Κύπρος των ονείρων μου 
είναι η κόρη μου, να ζει και 

να μεγαλώνει χωρίς αυτά που 
έχουμε εμείς στο κεφάλι μας».

Προκόπης Αγαθοκλέους: 
«Η δουλειά του ηθοποιού είναι να 

επικοινωνήσει. Το θέατρο μπορεί να 
συνδράμει περισσότερο 

στην επικοινωνία 
των δύο κοινοτήτων και να τις φέρει 

πιο κοντά»

Izel Seylani: «Η γλώσσα είναι 
πολύ σημαντική… Σε όλες 

τις παραστάσεις μας πρέπει να 
υπάρχουν υπέρτιτλοι. 

Στο κρατικό θέατρο, στο δημοτικό 
θέατρο, η πλήρης μετάφραση 
αφαιρεί ένα μεγάλο εμπόδιο».

Izel Seylani: «Η Κύπρος των 
ονείρων μας πρέπει να παραμείνει 

στα όνειρά μας. Εμείς είμαστε η 
σημερινή Κύπρος. Πρέπει να 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη 
σημερινή Κύπρο». 

Δυο νέοι άνθρωποι του θεάτρου και από τις δύο κοινότητες, ο Izel Seylani και ο Προκόπης Αγαθοκλέους, συναντήθηκαν 

με τη «Yeni Duzen» και τη «Χαραυγή» και μίλησαν στη Meltem Sonay και την Άννα Μισιαούλη για το θέατρο και 

τη συνενωτική του επίδραση. Οι δύο δημοσιογράφοι συνομίλησαν με τους ηθοποιούς με τη σημαντική στήριξη 

του Cagdas Polili στη διερμηνεία και του Burcin Aybars στη φωτογραφία.

Izel Seylani: «Εάν ένα έργο 
περιγράφει τον κοινό πόνο, δεν 

μπορεί να είναι διαφορετικό στην 
κάθε πλευρά, επειδή 

μοιράζονται τον ίδιο πόνο». 
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O Ντε Χέα έπιασε τα άπιαστα!

Ανάμεσα στις επιλογές των 

ανθρώπων της Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεντ για την ανάληψη της 

τεχνικής της ηγεσίας από το ερ-

χόμενο καλοκαίρι βρίσκεται ο 

Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.   

Πληροφορίες των βρετανι-

κών Μέσων αναφέρουν ότι οι 

διοικούντες τους «κόκκινους 

διαβόλους» εξετάζουν προσε-

κτικά την περίπτωση του προ-

πονητή της εθνικής Αγγλίας, 

παρόλο που γνωρίζουν ότι η 

υπόθεση εμπεριέχει δυσκολίες! 

Ο Σάουθγκεϊτ υπέγραψε 

πρόσφατα νέο συμβόλαιο με 

ισχύ έως το 2022, κάτι που ση-

μαίνει ότι η FA δύσκολα θα του 

επιτρέψει να μετακομίσει σε κά-

ποιον σύλλογο. 

Πάντα στα υπ’ όψη των αν-

θρώπων της Γιουνάιτεντ βρί-

σκεται και ο Μαουρίτσιο Ποτσε-

τίνο, όμως μετά και τις τελευ-

ταίες εξελίξεις οι Άγγλοι 

αναφέρουν πως σε πρώτο 

πλάνο αυτή τη στιγμή βρίσκεται 

ο ομοσπονδιακός τους τεχνι-

κός. 

Σκέψεις για Σάουθγκεϊτ 

στη Γιουνάιτεντ!

Αποτελέσματα: 

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ  . . 1-0 

Μπράιτον-Λίβερπουλ  . . .0-1 

Μπέρλεϋ-Φούλαμ  . . . . . .2-1 

Κάρτιφ-Χάτεσφιλτ . . . . . .0-0 

Κρύσταλ Π.-Γώτφορτ  . . .1-2 

Λέστερ-Σαουθάμπτον . . .1-2 

Τσέλσυ-Νιούκαστλ  . . . . .2-1 

Έβερτον-Μπόρνμουθ . . .2-0 

Τότενχαμ-Μαν. Γιουν.  . . .0-1 

Μαν. Σίτι-Γουλβς . . . . . . .3-0 

Βαθμολογία 

Λίβερπουλ  . . . . . . . . . . . . 57 

Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . . . 53 

Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . . . . 48 

Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . . . . .41 

 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . . . . 41 

Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . . . . 32 

Λέστερ  . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Γουέστ Χαμ    . . . . . . . . . . 31 

Έβερτον  . . . . . . . . . . . . . . 30 

Γουλφς  . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Μπόρνμουθ  . . . . . . . . . . . 27 

Μπράιτον  . . . . . . . . . . . . . 26 

Κρύσταλ Πάλας    . . . . . . . 22 

Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . . . . 21 

Σαουθάμπτον  . . . . . . . . . 19 

Κάρτιφ . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . . . 18 

Φούλαμ  . . . . . . . . . . . . . . 14 

Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . . . . 11

Με σκορ 1-0 επικράτησε η Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ της Τότε-

ναμ στο «Γουέμπλεϊ» για την 

22η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ. Ο Μάρκους Ράσφορντ το 

μοναδικό γκολ της συνάντησης 

(44’), ασύλληπτη εμφάνιση του 

Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος έδει-

χνε και απέδειξε πως ήταν... 

ανίκητος! 

Ο Ισπανός πορτιέρο κατέ-

γραψε τουλάχιστον πέντε τερά-

στιες αποκρούσεις, κρατώντας 

τα «σπιρούνια» μακριά από το 

γκολ με χέρια και με πόδια ενώ 

ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ συνε-

χίζει να καταγράφει μόνο νίκες 

επί των προπονητικών ημερών 

του στο Μάντσεστερ! 

Για πρώτη φορά στην κα-

ριέρα του σκοράρει σε τρία δια-

δοχικά παιχνίδια ο Μάρκους 

Ράσφορντ στο πρωτάθλημα 

της Πρέμιερ Λιγκ ενώ ο Πολ Πο-

γκμπά συνεχίζει με... σπα-

σμένα τα φρένα μετά τη φυγή 

του Ζοσέ Μουρίνιο, μετρώντας 

έως σήμερα 4 γκολ και 4 ασίστ   

Με   αποτέλεσμα η Τότεναμ 

συνεχίζει να βρίσκεται στην 

τρίτη θέση με 48 βαθμούς ενώ 

η Γιουνάιτεντ παραμένει στην 

έκτη θέση, ισοβαθμώντας 

πλέον με την πέμπτη Άρσεναλ 

στους 41 και βρισκόμενη 6 βαθ-

μέχρι να φτάσουμε στο 44ο 

λεπτό όπου η εκπληκτική μπα-

λιά του Πολ Πογκμπά μετου-

σιώθηκε σε γκολ από το έξοχο 

τελείωμα του Ράσφορντ. 0-1! 

Στο δεύτερο μέρος η οι γηπε-

δούχοι άρχισαν να «σφυροκο-

πούν» ασταμάτητα και εμείς... 

χάσαμε το μέτρημα με τις καθο-

ριστικές επεμβάσεις του Ντε 

Χέα. Χάρι Κέιν (48’, 86’), Ντέλε 

Άλι (50’, 74’) και Αλντερβάι-

ρελντ (65’) δεν πρέπει να έχουν 

αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο 

στην καριέρα τους, με τον 

Νίκησε με την... χάρη 

του πιτσιρικά Ράις 

Τη νίκη με σκορ 1-0 κόντρα 

στην Άρσεναλ πήρε η Γουέστ 

Χαμ, με τον νεαρό Ντέκλαν 

Ράις να σκοράρει το πρώτο του 

τέρμα με τα «σφυριά» και να γί-

νεται ο πρώτος έφηβος μετά το 

2009 που βρίσκει δίχτυα με την 

φανέλα του συλλόγου. Κακή η 

απόδοση των «κανονιέρηδων», 

που δεν είχαν στην αποστολή 

τους τον Μεσούτ Εζίλ και τον 

Λούκας Τορέιρα εκτός αρχικής 

μούς μακριά από την πρώτη τε-

τράδα του βαθμολογικού πί-

νακα! 

Το ματς 

Η Τότεναμ ήταν αυτή που 

υπήρξε ζωηρότερη επιθετικά 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς. 

Οι φιλοξενούμενοι περιορίστη-

καν σε παθητικό ρόλο για με-

γάλα διαστήματα αλλά 

σημείωσαν την πρώτη τους ευ-

καιρία στο 19ο λεπτό με τον 

Μαρσιάλ να μην μπορεί να νι-

κήσει τον Γιορίς από πλεονε-

κτική θέση. 

Στο 31ο λεπτό το γκολ του 

Χάρι Κέιν ακυρώθηκε από τον 

Μάικ Ντιν ως οφσάιντ και στο 

39ο λεπτό ο Λαμέλα αντικατέ-

στησε τον Σισοκό. Όλα αυτά 

Ισπανό πορτιέρο να δίνει στο 

συγκρότημα του Όλε Γκούναρ 

Σόλσκιερ ένα «τρίποντο» για το 

οποίο δεν επιτέθηκαν λεπτό 

στο δεύτερο μέρος! 

Οι συνθέσεις 

Τότεναμ: Γιορίς, Τρίπιερ, 

Σάντσες, Αλντερβάιρελντ, 

Ντέιβις, Σισοκό (43’ Λαμέλα), 

Γουίνκς (81’ Γιορέντε), Έρικ-

σεν, Ντέλε Άλι, Σον, Κέιν 

Μάντσεσστερ Γιουνάιτεντ: 

Ντε Χέα, Γιανγκ, Λίντελοφ, 

Τζόουνς, Σο, Μάτιτς, Ερέρα, 

Πογκμπά (90+2’ ΜακΤόμινεϊ), 

Λίγνκαρντ (83’ Νταλότ), Ρά-

σφορντ, Μαρσιάλ (73’ Λουκά-

κου)  

ενδεκάδας. 

 Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που 

περίμεναν την γκέλα της Άρσε-

ναλ στο Ολυμπιακό Στάδιο του 

Λονδίνου, με την συμπολίτισσα 

να κάνει ακόμη μία πάρα πολύ 

καλή εμφάνιση κατά τους τελευ-

ταίους μήνες και να παίρνει ένα 

τεράστιο τρίποντο για την ίδια, 

ανάβοντας παράλληλα μεγαλύ-

τερες φωτιές στο 

«στρατόπεδο» του Ουνάι 

Έμερι, ο οποίος για ακόμη μία 

φορά επέμεινε στο 3-4-3 και 

στην συνέχεια το γύρισε σε 4-2-

3-1 αφού δεν είχε (ξανά) αποτέ-

λεσμα.  

Αρκετά νωθρό το πρώτο 

μέρος, με τους γηπεδούχους να 

χάνουν στο φινάλε του μια τε-

ράστια ευκαιρία για να προηγη-

θούν. Άστοχος ο Ράις, απόλυτα 

εύστοχος τρία λεπτά μετά την 

επιστροφή των ομάδων από τα 

αποδυτήρια, με τον Σαμίρ 

Νασρί να πιστώνεται την 

πρώτη του ασίστ με τη νέα του 

ομάδα και να πληγώνει μία από 

τις πρώην του, δείχνοντας γε-

νικά διάθεση για το κάτι παρα-

πάνω από το πρώτο μέχρι και 

το τελευταίο λεπτό που αγωνί-

στηκε. Ο Έμερι περίμενε πρά-

γματα από το σύνολό του για 

λίγο, αλλά στην πορεία προχώ-

ρησε στην αλλαγή που αναφέρ-

θηκε παραπάνω κάνοντας την 

ομάδα του πιο επιθετική αλλά 

όχι και πιο αποτελεσματική. 

Η κατοχή της μπάλας σιγά – 

σιγά άρχισε να περνάει στα 

πόδια των φιλοξενούμενων, 

αλλά πέραν το ακυρωθέν γκολ 

του Πιερ-Εμερικ Ομπαμεγιάνγκ 

για οφσάιντ του Σιντ Κολάσι-

νατς στην ανάπτυξη της φάσης, 

δεν είχαν να προσφέρουν τί-

ποτα καλύτερο. Έτσι η Άρσεναλ 

δίνει την ευκαιρία στην Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ να την φτάσει 

στην βαθμολογία (41-38) εφό-

σον κερδίσει το δικό της παι-

χνίδι, ενώ η διαφορά από την 

τετράδα παρέμεινε στους τέσ-

σερις βαθμούς, με τις ομάδες 

της κορυφής (και την πιο... 

προσβάσιμη Τσέλσι) να έχουν 

βεβαίως και αυτές ένα παιχνίδι 

λιγότερο για την ώρα. 

Χωρίς να εντυπωσιάσει 

η Τσέλσι... 

 Με σκορ 2-1 επικράτησε η 

Τσέλσι της Νιούκαστλ στο 

«Στάμφορντ Μπριτζ» για την 

22η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ. Πέδρο (9’) και Γουίλιαν 

(56’) τα γκολ των «μπλε», ισο-

φάρισε προσωρινά για τους φι-

λοξενούμενους στο 40ο λεπτό 

ο Κλαρκ. 

Μόνο ήττες μετρά η Νιού-

καστλ στις τελευταίες 7 επισκέ-

ψεις της στο «Στάμφορντ 

Μπριτζ» για όλες τις διοργανώ-

σεις ενώ οι «μπλε» σκοράρουν 

σε εντός έδρας ματς της Πρέ-

μιερ Λιγκ έπειτα από δυο 

«στείρα» 90λεπτα με Λέστερ 

(0-1) και Σαουθάμπτον (0-0). 

Οι «μπλε» παραμένουν με το 

σημερινό αποτέλεσμα στην 4η 

θέση του βαθμολογικού πίνακα 

με 47 βαθμούς ενώ οι «καρακά-

ξες»  βρίσκονται στην 18η με 

συγκομιδή 18 βαθμών. 

Το ματς 

Οι παίκτες του Μαουρίτσιο 

Σάρι ευτύχησαν να βρουν το 

γρήγορο γκολ με τη συμπλή-

ρωση 9 αγωνιστικών λεπτών. 

Ο Νταβίντ Λουίζ σημάδεψε τον 

Πέδρο με εξαιρετική μακρινή 

μπαλιά και ο Ισπανός σκόραρε 

με όμορφο «τσιμπηματάκι» 

που εξουδετέρωσε τον Ντου-

μπράφκα. 

Από το 20ο λεπτό και έπειτα 

οι «καρακάξες» ανέβηκαν στο 

γήπεδο και «προειδοποίησαν» 

στο 29ο αλλά και 35ο λεπτό με 

τους Ροντόν και Αγιόθε Πέρεθ 

αντίστοιχα. Τέλος στα άστοχα 

τελειώματα των συμπαικτών 

του έβαλε στο 40’ ο Κλαρκ, ο 

οποίος έφερε το ματς στα ίσα 

με καρφωτή κεφαλιά έπειτα 

από κόρνερ. Σημαντική για την 

έκβαση της φάσης η αδράνεια 

του Νταβίντ Λουίζ, αφού ο Βρα-

ζιλιάνος αμυντικός ήταν αυτός 

που έχασε τον σκόρερ τη στι-

γμή της εκτέλεσης του Ρίτσι... 

Με την έναρξη του δευτέρου 

ημιχρόνου παραλίγο ο Πέδρο 

να βρει για δεύτερη φορά το 

δρόμο προς τα δίχτυα αλλά το 

σουτ που επιχείρησε στο 47’ 

εξουδετερώθηκε από τον Ντου-

μπράφκα. Ο Σλοβάκος πορ-

τιέρο δεν βρήκε πάντως 

απάντηση στο 56ο λεπτό, όταν 

ο Γουίλιαν έγινε κάτοχος της 

μπάλας από πλάγια θέση και 

ευστόχησε για το 2-1 με πανέ-

μορφο δεξί πλασέ. 

Η Νιούκαστλ προσπάθησε 

μάταια από εκείνο το σημείο και 

έπειτα να βρει το τέρμα που θα 

της έδινε το βαθμό, αν και στο 

86ο λεπτό η κεφαλιά του Ρο-

ντόν πέρασε ελάχιστα δίπλα 

από το δεξί δοκάρι του Κέπα... 

Άντεξε και πήρε το 

τρίποντο η Έβερτον  

Η Έβερτον μπορεί να έκανε 

κακό πρώτο ημίχρονο αλλά κα-

τάφερε να αντέξει στην πίεση 

της Μπόρνμουθ και με ένα 

γκολ του Κερτ Ζουμά στο δεύ-

τερο ημίχρονο πήρε μια πολύ 

σημαντική νίκη μπροστά στο 

κοινό του «Γκούντισον Παρκ» 

με σκορ 2-0. 

Υπό το βλέμμα του προπο-

νητή της εθνικής Αγγλίας και 

φημολογούμενο στόχο για τον 

πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάι-

τεντ, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, τα 

«ζαχαρωτά» ξεκίνησαν πολύ 

νωθρά στο ματς και θα μπο-

ρούσαν κάλλιστα να βρεθούν 

πίσω στο σκορ πριν οι δύο 
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Διαφήμιση ποδοσφαίρου 
στο Ομόνοια - Αποέλ Σε μια ακόμη μάχη για τον 

τίτλο ρίχθηκε η Σαλαμίνα, κερ-

δίζοντας αυτή ρτη φορά την 

Evergreen με 4-1. 

Βρέθηκε για μια ακόμη φορά 

στην καλή του μέρα ο Harrison 

Georgiou και έστειλε δυο φορές 

τη μπάλα στο πλεκτό. Ο John 

Κυριάκου το άλλο τέρμα και το 

κερασάκι στην τούρτα ο Deniz. 

Εκεί στη Σαλαμίνα σκέφτο-

νται πολύ σοβαρά για τον επό-

μενο χρόνο μέχρι που μπορεί 

να φτάσει η ομάδα τους. Και 

γιατί όχι!!! 

Ασταμάτητη 

η Σαλαμίνα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

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  

ΕΡΜΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ: Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 

5:00 μμ UK Time 

ΑEΛ – ΑΠΟΕΛ: Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2:00 μμ UK Time 

ΑΛΚΗ – ΠΑΦΟΣ: Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 3:00 μμ UK Time 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 

4:00 μμ UK Time 

ΔΟΞΑ – ΑEΚ: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, 5:00 μμ UK Time 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 

ΚΑΡΜΙΟΤΙΣΣΑ– ΑΧΝΑ: Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, 

12:30 μμ UK Time 

ΠΑΦΟΣ – ΑΡΗΣ: Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, 3:00 μμ UK Time 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Τετάρτη 23 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 αγώ-

νων 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 

Έπιασαν τόπο οι οδηγίες του προπονητή Κρις Προκοπίου 
στην ανάπαυλα του ημιχρονίου.

Ο Λούκας πρόθυμος να προσφέρει ένα ζεστό καφέ.  
Λεβέντες του Αποέλ μπράβο

Ο μαέστρος Σινόττι δίνει τις τελευταίες οδηγίες πριν μπουν στον αγώνα

Ο νεαρός προπονητής του 
Αποέλ Κρις Ζαχαρία κάνει 

πολύ καλή δουλειά

Ξέρει πολλά μυστικά της 
μπάλας ο Κρις Προκοπίου

Π
ραγματικά ωραίος αγώ-

νας έγινε στο Enfield, 

Grammar Personage 

Lane, μεταξύ Ομόνοιας - Αποέλ. 

Οι δυο ομάδες είχαν από ένα 

ημίχρονο. Η Ομόνοια το πρώτο 

45λεπτο και το Αποέλ το δεύ-

τερο. 

Η Ομόνοια όμως είχε και ένα 

κέρβερο, τον Philip που δεν 

άφηνε ούτε αέρα να περάσει 

από την εστία του. (Τον μιμήθηκε 

ο Ντε Χέα 4 ώρες αργότερα στο 

(Spurs - Μαν. Γιουνάιτετ). 
Ο Philip ήταν η μορφή του 

αγώνα αφού με τις σωτήριες του 
αποκρούσεις δεν έδωσε το δι-
καίωμα σε κανένα να παραβιά-
σει την εστία του. 

Ο Harry Philippou από την 
πλευρά της Ομόνοιας δεν 
άφησε την ευκαιρία του να πάει 
χαμένη και με επαγγελματικό 
τρόπο έβαλε την Ομόνοια στο τι-

μόνι με το 1-0, ένα σκορ που 
κράτησε η Ομόνοια μέχρι το τε-
λικό σφύριγμα. 

Τώρα θα τα ξαναπούνε την 
Κυριακή που μας έρχεται, στο 
σπίτι του Αποέλ. (Ο αγώνας είναι 
προγραμματισμένος να μεταδο-
θεί από το Hellenic TV ζωντανά. 

Περίπατος 
της Ανόρθωσης 

Σε ένα υγιεινό περίπατο εξελί-
χθηκε το παιχνίδι μεταξύ Ανόρ-
θωσης και Άχνας. Με το 
αστρονομικό 10-1 η Ανόρθωση 
πήρε το τρίποντο με σκόρερς 
Gio(2), Dannys(2), Adam Ali(1), 
Hams(1), Spencer(1), Δημή-
τρης(1). 

Το παιχνίδι δεν χωρεί κανένα 
σχολιασμό, η Ανόρθωση, όπως 
πάντα πειθαρχημένη, με σωστές 
μεταβιβάσεις και καθαρό μυαλό 
έκανε περίπατο και τα ευχαρι-
στήθηκε. 

Από την άλλη πλευρά η Άχνα 

Χαρούμενος ο Κύπρος Κυπριανού αγκαλιάζει τον τερματο-
φύλακα της Ομόνοιας Φίλιπ, (παίκτης του αγώνα)

μεγάλωσε τα προβλήματά της 

και ο διασυρμός δεν λέει να στα-

ματήσει. 

Ακόμη 3 βαθμούς 

για Ολύμπια 

Τρεις πολύτιμους βαθμούς 

έβαλε στο τσεπάκι της η Ολύ-

μπια, κερδίζοντας την Κώμη 

Κεπήρ με 3-0. 

Το καθαρό μυαλό των παι-

κτών του Σινόττι ήταν επακό-

λουθο να πάρουν τη νίκη 

κόντρα σε ένα πολύ καλό αντί-

παλο όπως είναι η Κώμη. 

Τώρα η Ολύμπια μπαίνει με 

απαιτήσεις στην κούρσα του 

πρωταθλήματος. 

Ο Παναθηναϊκός 

διέσυρε τη Λέσχη 

Με το εντυπωσιακό 7-2 οι νε-

αροί του Παναθηναϊκού διέσυ-

ραν τη Λέσχη και δείχνει ότι δεν 

τους σταματά τώρα κανείς. 

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυ-

ρίαρχος του αγώνα και το τρίπο-

ντο το πήρε με την αξία του και 

εκθρόνισε τη Λέσχη από την κο-

ρυφή και ανέβηκε θριαμβευτικά 

στην πρώτη θέση με 21 βαθ-

μούς. 

Η Παντέλ ανέτρεψε 

τα προγνωστικά 

Η Παντέλ σε μια ωραία εμφά-

νιση ανέτρεψε τα προγνωστικά 

και πήρε μια πολύτιμη νίκη απέ-

ναντι στη Cinar και ένα τρίποντο 

που την κάνει να νιώθει πιο 

άνετα με 15 βαθμούς στο ενερ-

γητικό της. 

Παρόλο που η Cinar είχε το 

επάνω χέρι και είχε το 2-0 στο 

ενεργητικό της μέχρι το 

20λεπτο ανατράπηκαν όλα 

όταν η Παντέλ στα τελευταία 

λεπτά έδειξε ότι δεν τα βάζει 

εύκολα κάτω και το 2-0 το 

έκανε 3-2 με τέρματα από τους 

Darios, Maldini και Marley. Τα 

τέρματα της Cinar o Alex και 

Max. 

Ξελάσπωσε 

η Ακανθού 

Πήρε τρεις βαθμούς η Ακαν-

θού από την Αδελφότητα και 

τη βύθισε στον πάτο. 

Το 3-2 ήταν ένα τονoτικό 

ψυχολογίας για τους νεαρούς 

της Ακανθούς που είχε στη 

μέρα του τον Theo που έκανε 

τα δικά του και έστειλε τρεις 

φορές τη μπάλα στα δίκτυα. 

Aπό πλευράς Αδελφότητας 

σκόραραν Κρης και Reece.

Φέτος η Ανόρθωση έχει βάλει 

τις μηχανές στο φουλ και σε 

κάθε παιχνίδι δείχνει ότι φέτος 

τα θέλει όλα δικά της. 

Ο έμπειρος Ντίνος Ιπποκρά-

τους στο τιμόνι έχει ανεβάσει τις 

μετοχές της Ανόρθωσης πολύ 

ψηλά.

Ολοταχώς για 

τίτλο η Ανόρθωση

Ζωντανή κάλυψη από το Ηellenic TV 

Tην Κυριακή το μεσημέρι στις 12.00 οι τηλεθεατές μπορούν 

να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα του παροικιακού 

πρωταθλήματος μεταξύ Αποέλ- Ομόνοιας, προσφορά της 

Spraytech, 222 Alma Road EN3 7BB, Tηλ. 020 805 2585.
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ΠΑΝΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ

Ο ποδοσφαιριστής παράδειγμα γα τους νέους
Σε ολόκληρη την καριέρα του δεν δέχθηκε κόκκινη κάρτα 

Η ΜΙΚΤΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 1978 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με ένα κασεττόφωνο και ένα καφέ θυμηθήκαμε πολλά

Με τον φίλο του Tom Loizou

Τ
ο ήθος είναι η αρετή του 

Πανίκου Βραχίμη, του με-

γάλου ποδοσφαιριστή 

που έγραψε χρυσές σελίδες 

εδώ στην παροικία αλλά και 

άλλες τόσες κάτω στην Κύπρο. 

Τον Πανίκο πάντα τον χαρα-

κτήριζε το ήθος, η αθλητοπρέ-

πεια και ο σεβασμός στους 

συμπαίκτες του αλλά και στους 

«αντιπάλους». 

Στην Αγγλία τον γνωρί-

σαμε σαν τζέντλεμαν 

των γηπέδων 

 Με όσες παροικιακές ομάδες 

αγωνίστηκε ο Πανίκος Βραχί-

μης έδωσε το στίγμα του, ένα 

στίγμα που πρέπει να γίνει πα-

ράδειγμα στους νεαρούς ποδο-

σφαιριστές που αγωνίζονται για 

να τιμήσουν τα χρώματα τη 

ομάδας τους. 

Εξάλλου ο Πανίκος σε ερώ-

τησή μας τί είναι αυτό που πρέ-

πει να μάθει πρώτα ένας 

ποδοσφαιριστής, απάντησε ευ-

θέως. 

Πρώτα να σέβετε την ομάδα 

του και τους αντιπάλους του, τα 

υπόλοιπα θα έρθουν με την 

καλή και επίμονη προπόνηση. 

Τον Πανίκο τον συναντήσαμε 

πρόσφατα στο Haringey Bor-

ough, πήγε να δει τους φίλους 

του, πήγε να χειροκροτήσει την 

ομάδα του Haringey Borough 

Ανόρθωσης μιά ολόκληρη 

σεζόν. 

Οι οικογενειακές υποχρεώ-

σεις με αναγκάζουν να ξαναεπι-

στρέψω πίσω στο Λονδίνο και 

να βρεθώ στις τάξεις της άλλης 

Βαρωσιώτικης ομάδας, τη Ν. 

Σαλαμίνα. 

Το 1977 παίρνω μεταγραφή 

για την ΚΛΝ (Κυπριακή Λέσχη 

Νεολαίας) Το πιο μεγάλo ιστο-

ρικο σωματείο της Παροικίας, 

θυμάτε εκεί τον  Πανίκο  τον  

Νεοκλή, τον  Χαριτάκη, τον  

Κρις Γεωργίου, τον  Άλεξ και τό-

σους άλλους “εγώ φορούσα τη 

φανέλλα με το νούμερο 8. 

Έπαιζα κέντρο με τότε προπο-

νητη τον Jimmy Cattle, έναν 

άξιο προπονητή που ανέβασε 

το παροικιακό ποδόσφαιρο 

πολύ ψηλά  

Στην ΚΛΝ, τονίζει ο Πανίκος, 

φάνηκα πολύ τυχερός, από τη 

μια μεριά είχε απίθανους κα-

λούς παίκτες και από την άλλη 

πλευρά μια θαυμάσια Επι-

τροπή. 

Να αναφέρω, λέει ο Πανίκος, 

τα αδέλφια Lella Brothers, τον 

Κρις, τον Λάμπρο, τον Κλείτο  

και την Λέλλα ήταν οι άγγελοι 

φύλακές μου και τους ευχαρι-

στώ. 

Με τη Λέσχη κερδίσαμε 

πολλά πρωταθλήματα και κύ-

πελλα. Αναδείχθηκα πρώτος 

σκόρερ της ομάδας για 7- 8 συ-

νεχόμενα χρόνια, αναδείχθηκα 

παίκτης της χρονιάς για 3-4 

χρόνια,απότο 1977 μέχρι το 

1985. 

Το 1978-1980 ο Πανίκος είναι 

πρώτος σκόρερ του Παροικια-

κού πρωταθλήματος. 

Θυμάται αυτά ο Πανίκος 

και άλλα τόσα 

«Απόλαυσα το ποδόσφαιρο, 

πίστεψέ με, εδώ στην Παροικία 

έμεινα στην ΚΛΝ μέχρι το 1994 

και μου γίνεται πρόταση από φί-

λους να αναλάβω προπονητής 

στην τότε ομάδα Θύελλα  πήγα 

εκεί και βοηθησα την ομάδα 

Την πρώτη κιόλας χρονιά 

ανεβήκαμε Κατηγορία και πή-

γαμε τελικόν Κυπέλλου όπου 

δυστυχώς χάσαμε από την 

Ομόνοια. 

Η συζήτηση μας περνάει 

στους τότε ποδοσφαιριστές. Ο 

Πανίκος δείχνει σεβασμό τόσο 

σε συμπαίκτες του όσο και αντι-

πάλους (μέσα στο γήπεδο). 

Θυμάμαι, λέει ο Πανίκος, τον 

Τώνη Γεωργίου της Ομόνοιας, 

τον Robert Sees και pousis, 

αδέλφια, τον Άγγελο  Χαριτάκη , 

τον Πωλ της Σαλαμίνας, τον 

Σέργη  της Σαλαμίνας. Για μένα 

παίκτης ήταν ο Σέργης   μαζί 

του αγωνίστηκα στη Σαλαμίνα. 

Είναι διεισδυτικός, έξυπνος παί-

κτης διαβάζει τον συμπαίκτη 

του, 

 μαζί είχαμε μια άψογη συ-

νεργασία, ήταν κορυφαίος παί-

κτης και φυσικά δεν ξεχνώ τον 

Σιακαλλή ήταν άλλη μορφή στο 

Παροικιακό ποδόσφαιρο. 

Πέρασαν τόσα χρόνια αλλά 

στο μυαλό και στις θύμισες του 

Πανίκου έμεινε ζωντανό το πέ-

ρασμά του από την Παροικία. 

Λυπάμαι ένα πράγμα φίλε 

Γιώργο, μου εκμυστηρεύεται το 

ότι στην Κύπρο και εδώ στην 

παροικία δεν βλέπουμε Κύπρι-

ους ποδοσφαιριστές.  

Στην κύπρο εμείς ο παλαίμα-

χοι της Ανόρθωσης έχουμε 

(season ticket) και πάμε στο γή-

πεδο Αμμόχωστος να δούμε την 

αφού ήξερε πολλά για τις επιτυ-

χίες του φίλου του  Τom Loizou. 

 Αυτή μας η συνάντηση ήταν 

και η παρουσίαση σήμερα 

μέσω της «Παροικιακής». 

 Την επόμενη μέρα μετά τη 

νίκη του Haringey Borough κό-

ντρα στην Whitehawk,  o Πανί-

κος ήρθε στα γραφεία της 

«Παροικιακής». 

Με ένα καφέ για ζέσταμα εί-

παμε πολλά. 

Ας σκιαγραφήσουμε όμως 

τον σημερινό μας καλεσμένο. 

Πανίκος Βραχίμης: Γεννή-

θηκε στο Λονδίνο το 1958, το 

1963 η οικογένειά του μετακομί-

ζει στο όμορφο Βαρώσι. (Εδώ 

θυμάται και το κούνος Club και 

τον πιάνουν οι αναμνήσεις και 

τα γέλια). 

Το 1972 ο Πανίκος αρχίζει 

την ποδοσφαιρική του καριέρα, 

γράφεται στα «τσικό» της Ανόρ-

θωσης Αμμοχώστου με προπο-

νητή τον αείμνηστο Αντώνη 

Καρά, παλιά καραβάνα της 

Ανόρθωσης Αμμοχώστου με 

νούμερο 4 στην πλάτη. 

Αμέσως ο προπονητής Ζάγ-

γυλος (άλλη ποδοσφαιρική 

μορφή της Ανόρθωσης) εντάσ-

σει τον Πανίκο στην δεύτερη 

ομάδα της Ανόρθωσης. 

”Δυστυχώς το 1974 έγινε η 

μεγάλη καταστροφή,” λέει ο Πα-

νίκος “και εγώ με την οικογένειά 

μου ξαναρχόμαστε πίσω στο 

Λονδίνο. 

Το 1980 η Ανόρθωση Κύ-

πρου επικοινωνά μαζί μου εδώ 

στο Λονδίνο και επιστρέφω 

πίσω στην Κύπρο και αγωνίζο-

μαι στην πρώτη ομάδα της 

ομάδα της Ανόρθωσης. 

Και η μεγαλύτερη και έντονη 

συζήτηση που έχουμε όλοι εκεί 

είναι ότι δεν βλέπουμε Κυπρί-

ους ποδοσφαιριστές, πολλές 

φορές η ομάδα ξεκινά το παι-

χνίδι με κανένα Κύπριο στις τά-

ξεις της. Είναι λυπηρό και δεν 

συμβαίνει μόνο στην Ανόρ-

θωση, σημειώστε, συμβαίνει με 

όλες τις ομάδες. Για μένα είναι 

κατάντια αυτό που γίνεται γιατί 

αγνοούμε τα δικά μας παιδιά. 

Ενώ αν θυμάστε, την παλιά 

εποχή 1970-1974 ακόμη και 

1980 δεν υπήρχε κανένας 

ξένος. 

Εμείς τότε παίζαμε για τη 

φανέλλα, ενώ τώρα αυτοί 

παίζουν για το λεφτά 

Εδώ στην Αγγλία, θυμάμαι 

παλιά, είχαμε ένα δυνατό Ληκ 

με πολλύ κόσμο δίπλα μας. 

Τώρα από ότι ακούω από φί-

λους, δεν έχει την ίδια δύναμη, 

πρέπει να γίνει κάτι για να φέρει 

τον κόσμο στα γήπεδα και είναι 

κρίμα να χαθούμε. 

Δυστυχώς η διαφορά του 

τότε με το σήμερα είναι μεγάλη” 

Η συζήτηση μας θερμή, ανα-

πολούμε τα παλά και τα μάτια 

του συνομιλητή μου αστρά-

φτουν από χαρά στις θύμισες. 

Όπως ανάφερα στην αρχή, 

τον φίλο Πανίκο Βραχίμη τον 

συνάντησα στον αγώνα Har-

ingey Borough, κόντρα στην 

Whitehawk το Σάββατο 5 Ια-

νουαρίου. Τον είδα αγκαλιά με 

τον φίλο του και συμπαίκτη του   

στη Λέσχη, τον άξιο προπονητή 

του Haringey Τom Loizou. Εκεί 

ήταν ο Χάρης Χρίστου, ο Πρό-

εδρος του Haringey Ακης Αχιλ-

λέα, ο συνάδελφος Μίκκος 

Χρυσοστόμου και άλλοι φίλοι 

και κάναμε μια κερκίδα δική μας 

για να υποστηρίξουμε το Har-

ingey Borough.ευτυχώς κερδί-

σαμε 

Κλείσαμε την κουβέντα μας 

με κάποιους προβληματισμούς 

από τον Πανίκο και ασφαλώς 

και από μένα. Τα έχουμε πει 

πολλές φορές. Οι ομάδες μας 

στον ΚΟΠΑ χρειάζονται Κυ-

πριακό έμψυχο υλικό, κάπου 

στραβώσαμε στην πορεία, είναι 

καιρός να ψάξουμε να βρούμε 

ταλέντα από τα δικά μας παιδιά. 

Δεν παρέλειψε ο Πανίκος να 

αναφερθεί στην ομάδα της καρ-

διάς του, τη Σαλαμίνα Λονδίνου 

και με γέλιο θυμάται τα βήματα 

του στη Σαλαμίνα. Ο πατέρας 

μου, λέει ο Πανίκος, ήταν Σαλα-

μιναίος. Η Σαλαμίνα είναι Βα-

ρωσιώτικη ομάδα, όπως και η 

Ανόρθωση και εγώ είμαι Βαρω-

σιώτης. 

Θέλω να κλείσω αυτή τη 

θερμή κουβέντα μας Γιώργο, να 

ευχαριστήσω την «Παροικιακή» 

για τη φιλοξενία και να στείλω 

ένα θερμό μήνυμα στη φίλαθλη 

Παροικία.
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

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

ΔΕΚΕMΒΡΙΟΣ 
15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) - 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 
• Τα Ελληνικά Σχολεία του ΣΕΓ και όλα τα παροικιακά Ελληνικά 
Σχολεία κλείνουν για τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές στις 15 Δεκεμ-
βρίου και ανοίγουν στις 12 Ιανουαρίου 2019 (Σάββατο). Για πλη-
ροφορίες τηλ. 020 8889 1872. 

 
15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 
Το Ashmole, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 
που συνέρχεται κάθε Σάββατο στην Ακαδημία Cecil Road, South-
gate, London N14 στις 10πμ – 1μμ κλείει για τις Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές στις 15/12/18 και ανοίγει στις 12/1/19. 
15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 
Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 
που συνέρχεται κάθε Σάββατο στις 10πμ – 1μμ στο ομώνυμο Σχο-
λείο στη Hazelwood Lane, London N13, κλείει για τις Χριστουγεν-
νιάτικες γιορτές στις 15/12/18 και ανοίγει στις 12 Iανουαρίου 2019. 
15 Δεκεμβρίου (Σάββατο απόγευμα)-12 Ιανουαρίου 5.15μμ 
(Σάββατο) 
Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 
που συνέρχεται κάθε Σάββατο 2.15μμ – 5.15μμ στο ομώνυμο Σχο-
λείο στη Hazelwood Lane, London N13, κλείει στις 15/12/18 και 
ανοίγει το Σάββατο 12.1.2019. 
19 Δεκεμβρίου 2018 – 9 Ιανουαρίου 2019 
Το Ελληνικό Σχολείο Kingsford του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 
που λειτουργεί στο Rushcroft School στη Rushcroft Road, Ching-
ford Ε4, έκλεισε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και άνοιξε στις 9 Ιανουα-
ρίου 2019. 

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. 
17 Ιανουαρίου (Πέμπτη) 
•Σήμερα Πέμπτη η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας 
Λονδίνου στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 
9RU, στις 7.30μμ. Θέμα: «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σύγχρονη 
Κοινωνία». Ομιλητές οι καθηγητές Έλενα Διομήδη και Φ. Ιωάννου. 
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. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
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

• Correction does much, but encouragement does more! 

• H διόρθωση βοηθά, όμως η ενθάρρυνση βοηθά πιο πολύ! 

Ερμηνεία: 
Καλό είναι να λέγουμε το σωστό από το λάθος. Όμως το προσω-

πικό ενδιαφέρον, βοήθεια, προώθηση, στήριξη και εμψύχωση, κά-

νουν θαύματα στον άνθρωπο!!! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Κολόσσι (Λεμεσού)

Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Κολόσσι μου πεντάμορφο το κάστρο σου μ’ αρέσει, 

πέφτω τη νύχτα και εν καμμώ και πιάνει με η σκέψη. 

Οι χωριανοί μου έφυγαν εν μέσα στο συνοικισμό σου. 

Και είναι όλοι μια χαρά και λένε το καλό σου. 

Κολόσσι μου δεν σε ξεχνώ πάντα θα σε θυμάμαι 

σε είδα και σε γνώρισα και από τότε δεν σε ξεχνάμε. 

Να πω για την κουμανδαρία σου είναι γλυκειά σαν μέλι 

και όταν το πιω εις το λεπτό χορεύω τσιφτετέλι. 

Μετά το εβδομηντατέσσερα όταν σε πρωτοείδα 

μου έμεινεν μέσα μου μια χαρά, και μια κρυφή ελπίδα. 

Να πω και για μια φίλη μου που είναι απ’ το Κολόσσι, 

χρόνια πολλά τη γνώρισα είναι χρυσή σαν γρόσι. 

Στην επαρχία Λεμεσού είσαι και σε θαυμάζω 

και δεν ραγίζουν τα βουνά όταν αναστενάζω. 

Πουλί να γίνω να πετώ να έλθω εις το Κολόσιι  

και ο Θεός εκεί ψηλά όλα τα καλά να δώσει.

Χρόνια, ζαμάνια προσπαθώ, τον ύπνο να νικήσω, 
να τζιοιμηθώ ειρηνικά, χωρίς εφιάλτες, τον βραχνά, 

νύχτα να μην ξυπνήσω! 

Ππέφτω, τζιοιμούμαι νακκουρί, να πνάσει λλίον το κορμί, 

αρχίζουν οι δαιμόνοι, 

τζιαι έρχονται στον ύπνο μου, της νύχτας ησυχίαν μου, 

Ο νους μου πελαγώνει! 

Χτυπούν τες πόρτες συνεχώς, υπό μορφή ονείρου, 
αννοίει τους ο θυρωρός, του ύπνου μου πιστός φρουρός, 

χορεύκουν γύρω-γύρου! 

Σαν τες ταινίες σινεμά, πλάθουν μου ιστορίες, 
παράξενες τζι’ ανάλατες, Μέδουσες τζιαι Βρυκόλακες, 

εχθρούς μυθολογίες! 

Κάποτε βλέπω πως νικώ, άλλοτε με νικούσιν, 
σσιύλλοι, κουφάες ταχτικά, διτζιέφαλες με τζιέρρατα, 

ξωπίσω με βουρούσιν! 

Ξυπνώ τζιαι ποτινάσσομαι, τζι’ ούλλον λαοτζιοιμούμαι, 
μεσ’ τα βαθκιά μεσάνυχτα, με διπλοκαρδιοχτυπήματα, 

αρκέφκω τζι’ αθθυμούμαι! 

Ούλλα μου τα ανάποδα, ο ύπνος φεύκει, πάει 
ππιρίλλα το αμμάτι μου, τριόλλια στο κρεβάτι μου, 

η νύχτα θα με φάει! 

Άγια Μαρίνα τζιαι τζυρά, που ποτζιοιμίζεις τα μωρά, 

ποτζιοίμισμε τζιαι μένα, 

Ολόνυχτα προσεύχομαι, νάζιουν στα περασμένα, 
όπου με νανουρίζασιν, μάνα, γιαγιά, - παππούς, πατέρας, 
με τζιείνα τα γλυκόλογια, μέχρι το φως της μέρας! 
Ευχόμενος ο ύπνος σας, πάντοτε ν’αν γεμάτος, 
γαλήνεια όνειρα, γλυκά, ανάλαφρα, ειρηνικά, 

ωσάν βαδίζει ο γάτος. 

Σας χαιρετώ με την καρδιά, θερμές ευχές και φιλικά, 
άγρυπνος, μα κκεφάτος!!! 

Ο ύπνος
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Γλέντι Λεφτά Και Αγάπη (1955)  

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 Κωμωδία με 

τους Β. Αυλωνίτη, Γ. Καμπανέλη, Σπ. Βρανά, Ντ. 

Ηλιόπουλο και Ν. Ρίζο. Ο 

Άγγελος μαζί με τους φίλους 

του περιμένει τον πλούσιο 

θείο του από την Αμερική, 

με την ελπίδα να αλλάξει η 

τύχη τους. Ο θείος έρχεται αλλά είναι πολύ άρρω-

στος και η Βιβή αντί για φάρμακα και ησυχία που 

του προτείνουν οι γιατροί, προσφέρει γλέντια και 

χορούς, με απώτερο σκοπό...  

Ο Τσαχπίνης (1968)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία 

με τους Σ. Παράβα, Σ. Μουστάκα, Α. Προύσαλη κα. 

Ο Ναπολέων, φτωχός εργάτης στο συνεργείο του 

Πανάγου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να παντρευτεί 

μια πλούσια κοπέλα. Έχει βοηθό τον φίλο του. Μετά 

από σειρά αποτυχιών, γνωρίζεται με τη Φούλη, 

κόρη εφοπλιστή...  

Δεσποινίς Ετών 39 (1954)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:10 Ηθογραφική 

κωμωδία με τους Β. Λογοθετίδη, Σ. Στεφανίδου, κα. 

Για να μπορέσει να παντρευτεί ο Τηλέμαχος την 

αγαπημένη του, πρέπει πρώτα να παντρέψει την 

αδελφή του, η οποία είναι κάποιας ηλικίας. Καθώς 

δεν φαίνεται γαμπρός στον ορίζοντα, αποφασίζει 

να εφαρμόσει τη συμβουλή φίλου του για αγγελία 

στις εφημερίδες...  

Θανάσης ο Αισιόδοξος (1989)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Τζ. Ζαχαροπούλου κα. Εποχή σκαν-

δάλων και αετονύχηδων.  Άλλοι στη βιοπάλη κι άλ-

λοι άσσοι στα μεγάλα κόλπα. Μέσα σε αυτά τα κυ-

κλώματα θα μπλέξει και ο Θανάσης που από απλός 

λογιστής θα βρεθεί ξαφνικά γενικός διευθυντής μιας 

προβληματικής επιχείρησης...   

Αμόκ (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Δραματική Πε-

ριπέτεια  με τους Φλ. Ζάννα, Λ. Βουρνά, Ά. Βενέτη 

κα. Εννιά κορίτσια δραπετεύουν από το αναμορ-

φωτήριο και καταλήγουν σ’ ένα ερημονήσι. Εκεί συ-

ναντούν μια ομάδα ανδρών, με επικεφαλής Γερ-

μανό, πρώην αξιωματικό του Χίτλερ, οι οποίοι 

ψάχνουν για ένα χαμένο θησαυρό της κατοχής και 

τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες.  

Ο Μόδιστρος (1967)  

KYΡIAKH 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 Κωμωδία με 

τους Στ. Παράβα, Ζ. Αποστόλου, Σ. Μουστάκα κα. 

Όταν φεύγει  η γυναίκα του 

Μαρίνα για την Πάτρα, ο για-

τρός Στάθης βρίσκει ευκαιρία 

να ξενυχτίσει με τους φίλους 

του στο κέντρο όπου εμφα-

νίζεται η Βίκη Μοσχολιού. Γυρίζοντας τα χαράματα 

βρίσκει τη Μαρίνα στο σπίτι, καυγαδίζουν και ο Στά-

θης φεύγοντας από το σπίτι συναντά τυχαία την 

παλιά του φίλη Σουζάνα...  
Η Μανούλα, το Μανούλι 
και ο Παίδαρος (1982)  

KYΡIAKH 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τους Π. Μιχαλόπουλο, Ρ. Βλαχοπούλου, Ρ. Πα-

γκράτη, Λ. Κομνηνό κα. Η Μαίρη θέλει να γίνει τρα-

γουδίστρια, παρά την αντίρρηση της  μητέρας της, 

μιας πρώην διάσημης τραγουδίστριας και με τον 

φίλο της κάνουν πρόβες σ’ένα κέντρο πριν τα εγκαί-

νια. Ο φίλος της, θα της γνωρίσει έναν αρχιτέκτονα 

και όταν μεταξύ τους αρχίζει να μπλέκεται ειδύλλιο, 

οργανώνει σχέδιο για να τους τα χαλάσει.  

Το Στραβόξυλο (1969)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Β. Αργυρόπουλο, Γ. Γκιωνάκη, Α. Μπάρκουλη, 

Α. Τζανετάκο, Σ. Ρούμπου και Κατερίνα Γιουλάκη. 

Ο εκ πεποιθήσεως γκρινιά-

ρης και δύστροπος Νικολά-

κης ζει με την γυναίκα του 

και την ανιψιά. Είναι διευθυ-

ντής σε εργοστάσιο υποδη-

μάτων. Όλοι τον θεωρούν 

στραβόξυλο, ιδίως η ανιψιά του που δεν λέει να 

παντρευτεί...  

Στεφανία (1966)  

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 Δραματική ταινία 

με: Ζ. Λάσκαρη, Τ. Καββαδία, Σπ. Φωκά κα. Η Στε-

φανία, ένα νέο και ανήσυχο κορίτσι, οδηγείται στο 

αναμορφωτήριο και από την πρώτη στιγμή σχεδιά-

ζει να δραπετεύσει. Η άφιξη του καινούριου γιατρού 

την οδηγεί σε αλλαγή σχεδίων, καθώς τον είχε γνω-

ρίσει όταν ήταν μαθήτρια...  

Η Δοσατζού (1966)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με 

την Γ. Βασιλειάδου, Ερ. Μπριόλα κα. Μια έξυπνη 

και πολυμήχανη γυναίκα, η Ευανθία, για να πα-

ντρέψει την κόρη τους, παρακολουθεί μαθήματα 

γαλλικών και καλής συμπεριφοράς, κι έτσι αρχίζει 

να παριστάνει την πάμπλουτη αριστοκράτισσα. Σαν 

τέτοια πηγαίνει, συνοδευόμενη απ’ την κόρη της, σ’ 

ένα θέρετρο πλουσίων...

ΠΕΜΠΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Σούλα Βιολάρης 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Pierre Petrou «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Αν-
δρέας Μιχαηλίδης «Drive time 
show» 19:00 Church Hour 
20:00 DJ Pavlos «Αυτή η νύχτα 
μένει»22:00 Με τον Κρις Θεοχά-
ρους «Μουσικές επιλογές» ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Κατερίνα Νεο-
κλέους «Λίγο πριν το μεσημέρι» 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16: 00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive time show» 18:00 Πανα-
γιώτης Μπαλάλας «Οne man 
show» 20:00 Άρης Δεμέρτζης 
«Predrinks» 22:00 Κρις Θεοχά-
ρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR 
Juke Box 06:00 - 08:00 Απογευ-
ματινές νότες, με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 07:00 Σάββατο 
πρωί με τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ. 
Μουσική, ανακοινώσεις, συνε-
ντεύξεις και άλλα. 10:00 Ηρώ Λι-
βάνου «The Saturday morning 
wake up» 12:00 Πάρις Τσού-
φλας «Σαββατοκύριακο στον 
LGR» 14:00 Άντρια Γερολέμου 
«Λαϊκό Απόγευμα» 16:00 DJ 
MAGIS Λαϊκές επιτυχίες» 18:00 
Απογευματινές νότες με τη Βα-
σούλα Χριστοδούλου 20:00 Με 
τον Τάσο Αναστάση 22:00 Τόνυ 
Νεοφύτου «Greek Party» ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 01:00 DJ Valentino 
«Non stop mix» 07:00 Σούλα 
Βιολάρης «Καλημέρα Κυριακή» 
10:00 Μια φορά και έναν καιρό 
10:45 Θεία λειτουργία 12:30 
Μουσικές επιλογές 13:00 Γιάν-
νης Ιωάννου «Απόγευμα της 
Κυριακής» 16:00 Στις γειτονιές 
με την Κατερίνα Μπαροτσάκη 
17:00 Μιχάλης Γερμανός «Ζήτω 
το Ελληνικό Τραγούδι» 19:00 
Φανή Ποταμίτη «Τα τραγούδια 
της ψυχής» 21:00 Andy Fram-
cesco “The meze show” ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία 
Τσουρλάκη «Λονδίνο Καλη-
μέρα» 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι. Με τη ΣΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ. 
16:00 Τόνυ Νεοφύτου «Drive 
Time» 19:00 DJ Sooty «Έλα 
πάμε» 22:00 Με τον Θεοχάρους 
«Μουσικές επιτυχίες» ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Άρης Δεμερ-
τζής 10:00 Βασίλης Παναγής 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Γιώργος Γρηγορίου «Χρυσές 
επιτυχίες» 14:00 Μουσικές επι-
λογές. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16:00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive Time» 19:00 General Af-
fairs 20:00 Κατερίνα Νεοκλέους 
«Young and connected scan-
dalous» 22:00 DJ Avgoustinos 
“Hellenic Show” ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία Τσουρ-
λάκη «Λονδίνο Καλημέρα» 
10:00 Σούλα Βιολάρης «Λίγο 
πριν το μεσημέρι» 12:00 Βασί-
λης Παναγής «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Drive 
Time. Mε τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ 
19:00 Various cultural Pro-
grammes “Brief interviews and 
hot topics” 20:00 Τετάρτη 
βράδυ... και κάτι. Με τη Νικόλ 
Βασιλείου
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 1ον) Σιδηρό-

καστρο, 2ον) Σιδηρόκαστρο - Μου-
σείο «Μιχάλη Τσαρτσίδη» 

22:15 Ελληνική Ταινία: Γλέντι Λεφτά Και 
Αγάπη  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 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 Τσαχπίνης 
23:00 Ελληνική Ταινία: Δεσποινίς Ετών 39  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 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 Πρωτοπρεσβύτερο 
πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή των σχολείων 
Αποστόλου Βαρνάβα. 

21:00 Ελληνική Ταινία: Θανάσης ο Αισιόδο-
ξος 

22:30 Ελληνική Ταινία: Αμόκ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 LIVE COMMUNITY FOOTBALL: 

ΑΠΟΕΛ VS ΟΜΟΝΟΙΑ. Ένας ποδο-
σφαιρικός αγώνας από το παροικιακό 
πρωτάθλημα σε ζωντανή μετάδοση. 

18:00 Ειδήσεις 
19:30 Ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει 

Κύπριους Ευρωβουλευτές σε μία συ-
ζήτηση για ζητήματα του Κυπριακού 
και του Ευρωπαϊκού χώρου 

20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ο Μόδιστρος 
22:30 Ελληνική Ταινία: Η Μανούλα το Μα-

νούλι και ο Παίδαρος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 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 Γαλιάσ-

σος παρουσιάζει, νέους Έλληνες και 

Ελληνίδες επαγγελματίες που δια-

πρέπουν στην Μεγάλη Βρετανία. 

21:00 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νικολαΐδη 

και την Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Το Στραβόξυλο 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ Λου-

πέσκου, Διαισθητική Ψυχολόγο και 

Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 22 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 Πρωτο-

πρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 

20:45 Ελληνική Ταινία: Στεφανία 

22:25 ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ από το παροι-

κιακό πρωτάθλημα ΚΟΠΑ. Σε μαγνη-

τοσκόπηση ο αγώνας της περασμέ-

νης Κυριακής που μεταδόθηκε σε 

ζωντανή μετάδοση.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 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: Η Δοσατζού 

22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: Ομιλία 

στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο με θέμα: 

«Λογοτέχνες της κυπριακής παροι-

κίας της Βρετανίας, κύπριοι λογοτέ-

χνες που έζησαν και ζουν στη Βρετα-

νία».

ΠΕΜΠΤΗ 17/1  
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  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1  
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  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/1  
05.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
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 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1  
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) 
15.00 Μαζί 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1  
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  
ΤΡΙΤΗ 22/1  
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 23/1  
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
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B
ritish lawmakers defeated 

Prime Minister Theresa 

May’s Brexit divorce 

deal by a crushing margin on 

Tuesday, triggering political 

chaos that could lead to a        

disorderly exit from the EU         

or even to a reversal of the 

2016 decision to leave. 

After parliament voted 432-202 

against her deal, the worst           

defeat in modern British history, 

opposition Labour Party leader 

Jeremy Corbyn promptly called a 

vote of no confidence in May’s 

government, which was to be 

held yesterday evening. 

With the clock ticking down to 

March 29, the date set in law for 

Brexit, the United Kingdom is 

now ensnared in the deepest       

political crisis in half a century as 

it grapples with how, or even 

whether, to exit the European 

project that it joined in 1973. 

“It is clear that the House does 

not support this deal, but tonight’s 

vote tells us nothing about what it 

does support,” May told parlia-

ment, moments after the result 

was announced. 

“… nothing about how – or 

even if – it intends to honour the 

decision the British people took in 

a referendum parliament decided 

to hold.” 

More than 100 of May’s own 

Conservative lawmakers – both 

Brexit backers and supporters of 

EU membership – joined forces 

to vote down the deal. In doing 

so, they smashed the previous 

record defeat for a government, 

a 166-vote margin, set in 1924. 

The humiliating loss, the first 

British parliamentary defeat of a 

treaty since 1864, appeared to 

catastrophically undermine May’s 

two-year strategy of forging an 

amicable divorce with close ties 

to the EU after the March 29 exit. 

With May vowing to stand by  

her deal and Labour trying to 

trigger a national election, parlia-

ment is still effectively deadlocked, 

with no alternative proposal. 

May’s spokesman told reporters 

that May’s deal could still form the 

basis of an accord with the EU, 

but opponents disagreed. 

“This deal is dead,” said Boris 

Johnson, the Conservative Party’s 

most prominent Brexiteer, who 

urged May to go back to Brussels 

to seek better terms.        

If there was any consolation    

for May, it was that her internal         

adversaries appeared set to fight 

off the attempt to topple her. 

The small Northern Irish DUP 

party, which props up May’s       

minority government and refused 

to back the deal, said it would still 

stand behind May in the no-con-

fidence vote. The pro-Brexit Con-

servatives who were the most 

vehement opponents of her deal 

also said they would support her. 

Labour has said if it fails to 

trigger an election then it will look 

at the possibility of supporting 

another referendum. 

The EU said the Brexit deal       

remained the best and only way 

to ensure an orderly withdrawal.  

Austrian Chancellor Sebastian 

Kurz said there would be no further 

renegotiation. 

“The risk of a disorderly with-

drawal of the United Kingdom has 

increased with this evening’s 

vote,” said EU Commission Pres-

ident Jean-Claude Juncker, add-

ing that it would intensify prepa-

rations for a no-deal Brexit. 

A Labour Party spokesman 

said it was becoming more likely 

that Britain would have to ask the 

EU to postpone the March 29  

departure date required by the 

Article 50 withdrawal notice. 

But Donald Tusk, the chairman 

of EU leaders, suggested Britain 

should now consider reversing 

Brexit altogether.  

“If a deal is impossible, and no 

one wants no deal, then who will 

finally have the courage to say 

what the only positive solution 

is?” he tweeted. 

May said she would reach out 

to opposition parties to forge a 

way ahead. But Corbyn, who 

wants Labour to be given the 

chance to negotiate with Brussels, 

was dismissive. 

“After two years of failed nego-

tiations, the House of Commons 

has delivered its verdict on her 

Brexit deal, and that verdict is       

absolutely decisive,” he said.  

“Her governing principle of 

delay and denial has reached the 

end of the line.”

A
KEL leader Andros Kyprianou yesterday called on foreign 

diplomats to exert influence on Turkey to cooperate in 

good faith to resolve the Cyprus issue for the benefit of 

all Cypriots and the wider region. 

Kyprianou was addressing the diplomatic corps at the annual 

lunch hosted by the party for foreign ambassadors to the island. 

The AKEL leader, who has been highly critical of President Nicos 

Anastasiades’ handling of the Cyprus issue since the collapse of 

the last round of talks in Crans-Montana in July 2017, said the only 

way forward was a bizonal, bicommunal federation based on the 

already-agreed framework. 

“Recently a public debate has been launched on abandoning the 

agreed basis for a solution. This is coming not only from the Turkish 

side, but also from some in the Turkish Cypriot and Greek Cypriot 

communities,” Kyprianou said. 

“The fact is that for almost 45 years we have not managed to solve 

the Cyprus problem in the aforementioned agreed basis. Some        

assert this argument to argue that the target solution of a bicom-

munal, bizonal federation is unattainable and we must seek unitary 

state solution. We believe that this is unrealistic,” he said, adding 

that if the goal of the federal solution is unattainable, how could it 

be possible to attain the much more ambitious and extremely            

difficult task as the single state solution. 

“Latest developments and the discussions that followed clearly 

demonstrate that our real dilemma is not between a federal and    

unitary state but unfortunately between federation and division.” 

Kyprianou said there were two ways that would lead to partition, 

one of which would be to change the basis of a solution and             

negotiate this instead. The second would be “to allow time to elapse 

without meaningful negotiations leading us to drift into it.” 

Expressing concern over changes in the north, he said, this was 

part of the road to partition. “The Turkish Cypriots themselves, with 

whom AKEL talks an ongoing basis, consider that if the current state 

of affairs continues, Turkish Cypriot community will be fully assimi-

lated by Turkey and will disappear as an entity,” he added. 

“Either Turkey will become an important step towards a solution, 

or it will insist on its unacceptable positions and be exposed to the 

eyes of the UN Secretary-General and the international community,” 

he added. 

Addressing the ambassadors, Kyprianou added: “This is why we 

call on all of you friends to exert your influence on Turkey in order 

to cooperate in good faith to finally solve a problem whose solution 

will open a window for the future both for Cyprus and the wider         

region.”            
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Parliament votes down May’s 
EU divorce deal by 230 votes 

Kyprianou appeals 
to foreign diplomats 
to influence Turkey



T
he European Union told  

Britain it could have a differ-

ent kind of Brexit deal after 

its parliament overwhelmingly        

rejected the one negotiated by 

Prime Minister Theresa May — 

but only if London changes its key 

demands. 

Addressing the European Par-

liament yesterday, EU chief nego-

tiator Michel Barnier defended the 

agreement struck with May that 

was crushed the previous even-

ing by an alliance of British law-

makers on opposing sides of the 

Brexit divide and warned that the 

risk of a disorderly withdrawal was 

now greater than ever. 

The EU executive would step 

up its preparations, he said, for a 

disorderly exit that would disrupt 

the whole of Europe. 

Barnier indicated that one way 

forward would be for Britain to      

accept even closer alignment with 

EU regulations to secure a very 

close trading relationship in future 

— EU officials say London could, 

for example, abandon its determi-

nation to leave the EU customs 

union and centrally regulated      

single market. 

Referring to statements by the 

European Parliament and all the 

other member states, Barnier said: 

“If the United Kingdom chooses to 

let its red lines change in future, 

and that it takes this choice for its 

advantage of the ambition of 

going beyond a simple but not 

negligible free trade accord, then 

the European Union would be 

ready immediately to … respond 

favourably.” 

That suggestion for a “deeper 

relationship” was echoed by the 

EU legislature’s Brexit coordina-

tor, Guy Verhofstadt. 

But Barnier and others lined up 

to highlight how the vote in London 

exposed only divisions, without 

shedding light on what Britain’s 

could actually rally behind as a 

consensual position, just 10 weeks 

before the country is set to leave 

the bloc, potentially into a legal 

limbo for citizens and businesses. 

“Please, please, please tell us 

finally what you want to achieve,” 

pleaded Manfred Weber, the   

centre-right leader in the chamber 

and an ally of German Chancellor 

Angela Merkel. But, he added, 

there was “no room for manoeuvre” 

in terms of renegotiating the current 

accord, which Brexit campaigners 

say leaves Britain too tied to EU 

rules, especially due to a “back-

stop” insurance clause intended 

to avoid throwing up a hard        

customs border across the divided 

island of Ireland. 

Barnier insisted there could be 

no weakening on that issue. 

“Right now it’s too early to assess 

all the consequences of this vote,” 

he told a Strasbourg chamber that 

was sparsely attended for the 

early morning debate - a fact that 

reflects a growing weariness in 

Europe with Britain’s troubles. 

“We have respected and we 

continue to respect the democra-

tic parliamentary debate in the UK 

and I will not speculate on the      

different scenarios. What yester-

day’s vote showed is that the       

political conditions for the ratifica-

tion of the withdrawal agreement 

are not yet there in London.” 

Some EU lawmakers have 

called for Britain to put the ques-

tion of remaining in the EU to a 

second referendum. The chair of 

EU summits, Donald Tusk, sug-

gested on Tuesday that division 

in Britain could lead to Brexit 

being cancelled. 

Frans Timmermans, the deputy 

head of the European Commis-

sion, citing a phrase often attri-

buted to British fantasy novelist 

C.S. Lewis, suggested Britain 

should put its past tribulations      

behind it and seek a fresh start 

with the EU: “You can’t go back 

and change the beginning,” the 

former Dutch foreign minister 

said, “But you can start where you 

are and change the ending.” 

But Nigel Farage, the former 

leader of the UK Independence 

Party which drove the campaign 

for the 2016 vote to leave, told 

fellow members of the European 

Parliament that any second ballot 

would deliver an even greater  

majority for quitting because      

Britons had been angered by the 

EU’s stance in negotiations.
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EU ready to discuss new Brexit deal 
if UK changes “red lines”

Mayor’s actions on air 

quality will benefit poorest 

Londoners the most

N
ew research published 

last Friday shows how the 

Mayor’s bold measures to 

tackle London’s filthy air, including 

launching the world’s first Ultra 

Low Emission Zone in April, will 

benefit all Londoners, but particu-

larly those living in the capital’s 

deprived areas. 

Research has long indicated a 

strong link between air quality and 

social inequality, which Sadiq is 

determined to address alongside 

his work to protect the environ-

ment and improve the health of 

Londoners. Across the country, 

toxic air leads to around 40,000 

premature deaths every year, and 

increases the risk of asthma, 

cancer, dementia – imposing a   

financial burden of more than £20 

billion on the economy every 

year. London’s filthy air makes 

chronic illnesses worse, shortens 

life expectancy and damages 

lung development in children.  

People living in the capital’s 

most deprived areas are, on ave-

rage, exposed to about a quarter 

more NO2 pollution. The report, 

commissioned by City Hall and 

carried out by air quality and       

climate change emissions consult-

ants Aether, shows that the Mayor’s 

tough air quality measures would 

help improve air quality so that 

the difference would narrow con-

siderably, with the gap reduced  

by 71% by 2030 - from 7.55 µg/m3 

in 2013 to 2.23 µg/m3.  

The research reveals children 

from some of the poorest back-

grounds will benefit the most from 

the Mayor’s bold measures to 

tackle air quality. A previous 

Aether study found of the schools 

in the highest polluting areas of 

London around 80% were defined 

as being ‘deprived’. The report 

predicts that as a result of the 

Mayor’s action, no schools in the 

capital will be exposed to illegally 

high levels of air pollution by 2025. 

The number of primary schools 

in areas exceeding legal limits for 

harmful NO2 is projected to drop 

dramatically from 371 in 2013 to 

just four in 2020, while the number 

of secondary schools is expected 

to fall from 82 in 2013 to only one 

in 2020, with no schools at all in 

high polluting NO2 areas by 2025. 

The Mayor’s Ultra Low Emission 

Zone, launching in the central 

London congestion zone on 8th 

April and expanding to the North 

and South circular in October      

2021, is just one element of       

Sadiq’s bold strategy to improve 

Londoners’ health and protect the 

capital’s environment. It will play 

a significant part in achieving 

these improvements by removing 

the most polluting vehicles from 

the areas of poorest air quality.  

The Mayor of London, Sadiq 

Khan, said: “By taking tough        

action, we can ensure that within 

six years the most deprived 

schools will be no more likely to 

have higher exposure to NO2 

pollution than the least deprived 

schools. It cannot be right that 

your background and where you 

live determines the quality of the 

air you breathe and that is exactly 

why measures like the Ultra Low 

Emission Zone are so vital.”  

C
yprus must not get com-

placent with the growth in 

tourist arrivals in recent 

years and needs to diversify        

its product, deputy minister for       

tourism Savvas Perdios said on 

Tuesday. 

Speaking to reporters following 

his first meeting with parliamen-

tarians after being appointed to 

the junior ministry for tourism, 

Perdios said the island needs to 

invest on the points that can give 

it a competitive advantage, such 

as the temperate climate and 

hospitality. 

He has initiated a round of  

consultations with all industry 

stakeholders to gather and           

assess ideas which could im-

prove Cyprus’ tourist offering. 

Among other things, the              

industry should focus on indivi-

dual customers and on all age 

ranges, for example people aged 

over 50 who travel off-season and 

have more purchasing power. 

“We need to have different       

targeting for different markets... 

not all customers like to hear the 

same thing,” he said, adding, “the 

island must move beyond the sin-

gle ‘sun and sea’ marketing track. 

Perdios also discussed with 

MPs issues of seasonality, the 

possible impact of Brexit, the       

demise of Cobalt Air, and the new 

legislation pertaining to tourist 

lodgings. 

The minister promised to pres-

ent MPs a comprehensive tour-

ism strategy in the near future.

Deputy tourism minister begins talks 
with stakeholders
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NEPOMAK Executive Committee 
meets in New York City

T
he Executive Committee of 

NEPOMAK met in New 

York City, USA from 27-30 

December 2018. Representatives 

of the Executive Committee from 

around the world, as well as young 

Cypriots from across the United 

States of America, participated in 

the meeting. 

The meeting officially opened 

on the evening of Thursday 27 

December with a welcome dinner 

and workshops began the follow-

ing morning. During the workshops, 

delegates evaluated NEPOMAK’s 

flagship summer programmes 

(NDCP & NCCT), engaged with 

some of the latest talking points 

in the process to reunify Cyprus, 

discussed ways to improve how 

the organisation communicates 

its work, and looked at stream-

lining NEPOMAK’s branding.      

The meetings were held at Work        

Social Conference Center. 

NEPOMAK were joined for 

most meetings by Alexis Phedo-

nos-Vadet, Consul General of the 

Republic of Cyprus to New York, 

and his presence was greatly 

valued by all delegates. Represen-

tatives of the Federation of Cypriot 

American Organisations (FCAO), 

including President Kyriacos Papa-

stylianou, also participated through 

a session discussing the Cypriot 

community in the USA and how 

NEPOMAK USA and the FCAO 

can further their cooperation. 

“Our Executive Committee 

meeting in New York City has  

produced excellent results and 

new ideas for NEPOMAK that our 

team is excited to implement      

during the next few months. I’m 

inspired by the energy and enthu-

siasm shown by our new and 

growing team,” said NEPOMAK 

President, Christos Tuton.  

“I’d like to thank NEPOMAK 

USA and the American Cypriot 

community, particularly the FCAO; 

Lampousa Cypriot American Asso-

ciation; and Philip Christopher, 

President of PSEKA; for their 

warm welcome and their support 

for our EC meeting.” 

NEPOMAK USA President 

Georgia Stavrou was happy with 

the success of the meeting. “The 

meeting brought together repre-

sentatives from the UK, Canada, 

and five states across the United 

States,” she said.  

“NEPOMAK USA has continued 

to grow both in representation and 

activity over the past few years. 

This year’s conference provided 

an opportunity to showcase and 

share the success stories of our 

Cypriot communities and the  

Cypriot youth here in the US. I 

wish my sincerest congratulations 

to new NEPOMAK USA President, 

Argyris Eleftheriou, and the rest 

of the new Executive Board. I am 

confident he and the new team 

will bring NEPOMAK USA to the 

next level both locally and nation-

ally.” 

During the evenings of the EC 

meeting and over the next few 

days, NEPOMAK’s delegates  

visited famous landmarks around 

New York City with the excellent 

guidance of the local NEPOMAK 

USA branch members. There was 

a tour of the United Nations head-

quarters by staff from the Mission 

of the Republic of Cyprus to the 

United Nations featuring a private 

meeting with Cyprus’ Ambassa-

dor to the United Nations, Korne-

lios Korneliou. The Ambassador 

answered questions from NEPO-

MAK’s representatives about the 

UN’s role in the world, Cyprus’ 

role in the UN, and the Cyprus 

issue more generally. 

Among many other landmarks 

and sites, NEPOMAK’s delegates 

visited the 9/11 Memorial at the 

World Trade Center site and 

looked around the 9/11 Memorial 

Museum in a deeply moving       

experience. 

*NEPOMAK is the World Orga-
nisation for Young Overseas      
Cypriots and is run day-to-day by 
150 volunteers aged 18-30 from 
around the world. It has activities 
in 40 cities globally and directly 
reaches 15,000 young overseas 
Cypriots. We are always looking 
for more enthusiastic, driven, 
young individuals to help develop 
our organisation. By getting             
involved, our members have the 
chance to learn new skills, chal-
lenge themselves and develop 
life-long friendships. Sign up as a 
member for free at www.nepo-
mak.org/signup today or email 
info@nepomak.org   

Cypriot council leader signs declaration to 
reduce sugar consumption

I
n December 2018, Merton 

Council took its fight to crea-

ting a healthier borough a 

step further by signing a Local 

Authority Declaration, commit-

ting to reduce sugar consump-

tion in the borough and promote 

healthier eating. 

On average, children in Eng-

land, now consume more than 

double the recommended daily 

amount of sugar. By 11 years of 

age, 1 in 3 children in Merton 

are either overweight or obese 

with a similar picture seen         

across London.  

Signing the declaration shows 

the positive and proactive steps 

that Merton Council is taking to 

support families to be healthier. 

The declaration requires coun-

cils to take significant actions to 

tackle unhealthy food and drink 

in their boroughs.  

Merton council leaders have 

committed to measures such as 

combating the advertising of un-

healthy foods and improving the 

food available at public events 

and on our high streets. As           

a result, for the first time, Merton 

Council’s Morden Fireworks 

events in November 2018 offered 

a greater variety of healthy alter-

natives for the public.  

The council will be reviewing 

its advertising policy to ensure 

that council-owned advertising 

supports healthy eating and      

will continue to work with its 

school meals suppliers to           

reduce the sugar in school 

meals.  

The council will also work with 

its internal caterers to deliver 

healthier food and drink options 

for staff members. 

This year, Merton Council will 

also launch a local “Sugar 

Smart” campaign that will focus 

on engaging local businesses, 

residents and organisations to 

pledge to take actions to reduce 

their sugar consumption. 

The Leader of the Council 

Councillor Stephen Alambritis 

said: “We want to ensure that 

children in Merton have a healthy 

start in life. Preventing obesity 

which later leads to chronic       

diseases is important to us.  

“There is hidden sugar in       

everyday foods which we often 

miss unless we read the packa-

ging, which is why we are work-

ing in collaboration with Sustain 

and local partners to ensure that 

we effectively create a healthier 

borough for everyone.  

“Signing the declaration 

shows our commitment to       

tackling childhood obesity.”

Savvas Karayiannis 
awarded Honorary Bachelor 
of Education
O

n Thursday 20th Dec-

ember 2018, in a most 

beautiful ceremony at 

Goldsmiths University of London, 

the Honorary Bachelor of Educa-

tion was awarded to those who 

qualified as teachers prior to 

1981. 

Savvas Karayiannis was one 

of the recipients of this Degree. 

He graduated Goldsmiths in        

the year 1960 and worked as           

a teacher, mainly in Primary 

Schools in South London. 

In the written request by the 

university to candidates to            

describe memories of their time 

at Goldsmiths, Mr Karayiannis   

responded as follows: - “It is         

difficult for a nonagenarian to      

recollect events which happened 

sixty years ago. I entered Gold-

smiths at the age of 32 the        

“reminiscence bump” of one’s life 

span, a contributory factor that I 

maintained unforgettable experi-

ences from the University’s life 

and ethos which I treasure to the 

present day.” 

C
ongratulations to Kiki 

Christofi who graduated 

with a BSc Upper 2:1 with 

Honours in Sports Studies.           

Kiki has now gone onto do a 

Masters in Sports Marketing at 

Loughborough University. 

Her parents George and Rita, 

brother Dimitri and sister Theo-

dora, congratulate her and wish 

her all the best. Her grandparents 

are from Ayios Athanasios, Limas-

sol and Lefkoniko. 

Kiki continues her passion with 

football by playing the sport, 

coaching children and volunteering 

her skills at local schools/events.

Graduation congratulations

I
n a meeting with Joan Ryan 

MP, the Metropolitan Police 

Commissioner and Deputy 

Commissioner said tackling rising 

youth violence in Enfield is a top 

priority and have committed to 

maintaining the deployment of 

extra police officers to the Bo-

rough to help make streets safer.  

Ms Ryan, Cressida Dick and Sir 

Steve House met in Parliament 

on Tuesday 9 January, after the 

latest publication of the Met’s 

crime statistics revealed that       

Enfield has the highest serious 

youth violence rate in London. 

They discussed the develop-

ment of the Enfield and Haringey 

Knife Crime and Serious Youth 

Violence Action Plan and the on-

going deployment of additional 

police officers to Enfield from the 

Met Police’s Violent Crime Task-

force and the Territorial Support 

Group, following a series of vio-

lent incidents in November 2018.   

Joan Ryan raised serious con-

cerns regarding the pressure the 

Government has put on the Met 

Police’s budget – an £850 million 

cut since 2010 – resulting in the 

loss of 3,000 police officers and 

3,000 police community support 

officers (PCSOs) across London.  

Cressida Dick said the Met      

Police is working hard to recruit 

and train new officers and protect 

frontline numbers, but all their       

efforts come against a backdrop 

of a further £263 million cut they 

are expected to have to make by 

2022-23.  

Joan Ryan MP said, “It’s clear 

from the Government’s stagger-

ing cuts to the police budget that 

Ministers are reducing the priority 

they place on keeping our young 

people and our communities 

safe.  

“I am seeking a parliamentary 

debate on these issues to hold 

the Government to account for 

their abdication of responsibility 

on public safety.”  

Joan Ryan MP on 
tackling rising youth 
violence in Enfield
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Do you know your  
responsibilities as        
a landlord? Andy Patikis 
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A
s a residential property owner, you have a va-

riety of legal responsibilities. Your responsi-

bilities include keeping rental properties safe 

and free from hazards, ensuring all supplied gas 

and electrical equipment is properly installed and 

maintained, complying with fire safety regulations, 

providing an Energy Performance Certificate and 

protecting tenants’ deposits. In Scotland, property 

owners must also register with the local council be-

fore renting out property, or face a criminal offence. 

Depending on the terms of the lease or tenancy 

agreement, most property owners in the UK are  

required to keep the property safe and free from 

hazards. This entails keeping the structure and     

exterior safe and in good working condition, inclu-

ding drains, gutters and external pipes. Installations 

for the supply of water, gas, electricity, heating and 

sanitation measures should also be kept in good 

repair and working condition. It is also best practice 

to provide operating instructions and user warnings 

for supplied appliances and equipment. 

Property owners are required by the Gas Safety 

(Installation and Use) Regulations 1998 to make 

sure that all supplied gas appliances, fittings and 

flues are maintained in a safe condition according 

to manufacturer’s instructions. Every 12 months, a 

gas safety check must be conducted by a Gas 

Safe Registered Engineer on each gas appliance, 

fitting or flue to ensure they are safe to use. Safety 

check records must be kept for at least 2 years and 

a copy must be given to existing tenants within        

28 days of the check. New tenants are entitled to a 

copy of the check before moving in. 

While there is no statutory requirement to          

conduct annual checks on electrical equipment and 

appliances, landlords are still required under      

Common Law and various acts and regulations 

(such as The Landlord and Tenant Act 1985 and 

the Electrical Equipment (Safety) Regulations 

1994) to keep supplied electrical equipment and 

systems safe for tenants. 

To stay compliant, property owners should        

regularly conduct a visual check on all electrical 

systems and appliances. Create a checklist that 

shows how often each piece of electrical equip-

ment should be inspected, and include space to 

record the results. Electrical equipment should be 

tested frequently enough by a qualified electrician 

to ensure there is little chance the equipment will 

become dangerous between inspections. Using a 

qualified electrician can help you stay up to date on 

any changes with electrical regulations. Adjust the 

frequency of checks based on the number and 

severity of issues found. 

Property owners must also comply with all fire 

safety regulations, including the Regulatory Reform 

(Fire Safety) Order 2005 in England and Wales, the 

Fire (Scotland) Act 2005 in Scotland, and the Fire 

Safety (NI) Regulations 2010 in Northern Ireland. 

Fire risk assessments should be conducted and  re-

viewed periodically. Access to escape routes should 

be carefully planned out and monitored. Smoke 

alarms should be fitted throughout the property. The 

tenancy agreement should state whether the tenant 

or the landlord is in charge of maintaining and      

testing the smoke alarm, including changing the 

batteries. Depending on the size of the property, 

fire alarms, signage, fire escape ladders and extin-

guishers may need to be provided as well. 

If you supply furniture to your tenants, you must 

comply with the Furniture and Furnishings (Fire) 

(Safety) Regulations 1988 (as amended). The Act 

sets fire resistance requirements for furniture,        

furnishings and upholstered products. Most types 

of furniture are required to have a permanent        

and non-detachable manufacturer’s label and fire          

resistant filling, and must pass appropriate fire        

resistance tests, such as match and cigarette          

resistance. This is more of an issue with older         

furniture, as all new furniture should comply. 

An Energy Performance Certificate (EPC) is re-

quired whenever a property is built, sold or rented. 

The certificate assigns the property an energy        

efficiency rating from A (best) to G (worst) and is 

valid for 10 years. Property owners in Scotland are 

required to display the EPC on the property itself. 

An EPC contains information about the property’s 

energy use and typical energy costs and recommen-

dations for reducing energy use and costs. In order 

to get an EPC certificate, you must hire an accredited 

assessor to evaluate your property. 

Residential property owners are required to pro-

tect their tenants’ deposits in a government-backed 

scheme through independent third parties. Assured 

short hold tenancy property owners in England and 

Wales, and all private landlords in Scotland, have 30 

days to place a deposit in an approved scheme and 

provide tenants with key information the tenancy and 

deposit. There are currently no official requirements 

in Northern Ireland for protecting tenant deposits. 

Websites for approved tenancy deposit schemes for 

England, Wales and Scotland are below. 

 

Can you believe it? Family’s home 

completely destroyed by fire 

caused by ’faulty’ Christmas lights 

 

A heartbroken family’s home has been destroyed 

by a fire believed to have been started by ‘faulty’ 

Christmas lights. The blaze ripped through the 

home Hayley Wright, 35, and her partner Lee, 43, 

share with their children in Long Eaton, Derbyshire. 

Their Christmas presents and most of their belong-

ings were destroyed in the fire, which happened in 

December. 

The family went out for a meal and came back 

to find their four-bedroom house had gone up in 

flames. Lee’s parents’ dog Bailey had to be         

rescued from the property and Lee suffered some 

injuries after entering the house.  

Hayley, a childminder, said, “The living room is 

trashed completely - we have lost everything. There 

is only one thing, unbelievably, that has survived in 

the living room. My mum passed away through 

cancer and there was a picture that my brother 

bought which was on the fire place, a picture of me 

and my mum. Everything in the living room was 

burnt to a crisp apart from this one picture. That one 

picture had fallen and landed face down and that’s 

the only thing in the whole living room that did not 

burn - how, we will never know.” 

Lee, a bus driver, said the upstairs had suffered 

some damage and added: “The kids’ Christmas 

presents have all burnt under the tree. They have 

all gone.” 

The family said everyone was lucky to be alive. 

They claim “it was a faulty light on the Christmas 

tree that caused the fire,” but this has not been        

officially confirmed by the fire service.  

Hayley said the family had been to a restaurant 

earlier that evening and returned at around 6.20pm 

to the sound of the smoke alarm and quickly called 

the fire service. “The only thing we did not do        

was turn the lights off on the Christmas tree. We 

thought, ‘we are only going to be gone an hour, it 

will be fine’,” she added. 

The family has rented the house for the last year 

and said the structural repairs will be carried out       

by the property owner. They will carry out the           

redecorating and re-plastering. The full cost of the 

damage at this stage is unknown - but the family 

said they did not take out home insurance after 

moving previously. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Energy price cap could 
mean people missing 
cheapest deals
T

heresa May’s energy price 

cap which came into force 

on January 1, could mean 

people missing out on the cheap-

est electricity and gas prices, the 

UK’s foremost consumer group 

has warned. 

Which? said some of the 

cheapest tariffs available had 

been vanishing from the market 

as suppliers adjusted their oper-

ations in the run-up to the cap’s 

implementation. 

The prime minister argued the 

cap would cut bills for millions of 

families who have been “ripped 

off by energy companies”, but the 

consumer group indicated that 

many people would actually save 

more money by shopping around 

for the best deals. 

The energy price cap has  

been set at £1,137 per year for       

a medium domestic dual-fuel      

customer paying by direct debit, 

with regulator Ofgem believing        

it could save households on   

average £75 per year. 

The cap will remain in place 

until 2020 and could be extended 

to 2023 if the energy market does 

not become competitive enough. 

But an analysis by Which? 

from December 2018 found just 

eight tariffs costing less than 

£1,000 a year. 

Alex Neill, Which? managing 

director of home products and 

services, said: “The energy price 

cap can only be a temporary fix – 

what is now needed is real reform 

to promote competition, innova-

tion and improved customer   

service in the broken energy  

market. 

“The regulator needs to closely 

monitor and report on how the 

cap affects cheaper deals on the 

market to ensure that customers 

will still be encouraged to switch 

and save money.” 

Gillian Guy, chief executive          

of Citizens Advice, said the cap 

would put an end to suppliers      

exploiting loyal customers. But 

she also echoed concerns,       

saying: “While people on default 

tariffs should now be paying a 

fairer price for their energy, they 

will still be better off if they shop 

around.” 

The cap was enshrined in law 

in July in the Domestic Gas and 

Electricity Act. The exact amount 

people pay will depend on how 

much they use, with the cap        

limiting charges per unit of gas 

and electricity rather than bills. 

Ofgem is to review the cap 

every six months, with the first    

review in February to come into 

force in April. 

Ms May said: “From today, 

money will go straight back into 

the pockets of loyal consumers, 

including the elderly and those on 

lower incomes who feel the pinch 

more acutely. 

 “But work to tackle this issue 

doesn’t stop there. We’re working 

with regulators and industry to   

ensure that consumers are not 

unfairly overcharged in the future 

– whether on their phone bills or 

their insurance premiums.” 

Rebecca Long-Bailey MP,        

Labour’s Shadow Business      

Secretary, said the prime minis-

ter’s energy cap was “too little too 

late” and has come almost two 

years since the prime minister to 

limit energy prices. 

She added: “Labour warned 

that energy companies would 

hike up prices whilst the govern-

ment dithered and delayed and 

that is exactly what has happened, 

with an unprecedented number 

of price rises in 2018. 

“Labour promised at the last 

election to introduce an emer-

gency cap to keep average bills 

below £1000, insulate 4 million 

homes to help reduce fuel poverty 

and repair our broken energy  

system.” 

The cap follows an announce-

ment by the competition watch-

dog before Christmas that         

suggested radical reforms to the 

way the insurance, mortgage, 

mobile phone and broadband 

markets operate after finding that 

loyal customers are being ripped 

off to the tune of £4bn. 

Following a “super complaint” 

by Citizens Advice, the Competi-

tion and Markets Authority inves-

tigated concerns that compa-

nies penalise existing customers 

by charging them higher prices 

than new customers. 

It also found that vulnerable 

people, including the elderly and 

those on a low income, may be 

more at risk of paying the loyalty 

penalty.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Beautiful Boy 
 

Felix van Groeningen, the      

Belgian director of THE BROKEN 

CIRCLE BREAKDOWN makes a 

remarkable Hollywood debut with 

this compelling drama co-written 

with Luke Davies. This true story 

is based on two memoirs, “Beau-

tiful Boy” from journalist David 

Sheff (played here by Steve        

Carell) and “Tweak” from his son 

Nic Sheff (Timothee Chalamet). 

 It is a compelling film not only 

because it is all true but it is also 

one of the best films about drug 

addiction centred on a father and 

relationship.  

David adores his beautiful boy 

but when Nic, at the age of eight-

een, begins his long descent into 

hell, David does everything in his 

power to rescue him. “Relapse is 

part of recovery” one of the trained 

doctors advises him “Are you      

telling me that crashing is part of 

a pilot’s training?” David snaps 

back at her in despair.  

It is a deeply moving film but 

despite its bleak nature, it is finally 

a cathartic and hopeful experi-

ence. The title is taken from John 

Lennon’s song written specially 

for his son with Yoko Ono, Sean, 

and here David sings it like a        

lullaby to Nic when he was a 

small child.  

The acting is also of the highest 

order - Steve Carell and Timothee 

Chalamet share tremendous 

screen chemistry and a strong 

likeness that makes them very 

believable as father and son. 

Chalamet following last year’s 

highly acclaimed CALL ME BY 

YOUR NAME proves that he is 

not a one trick pony and is         

destined for a bright future.  
 

Mary Queen  

Of Scots  
The story of Mary Stuart was 

brought to the stage and screen 

on numerous occasions most 

memorably in Charles Jarrott’s 

1971 film with Vanessa Redgrave 

as MARY, QUEEN OF SCOTS 

opposite Glenda Jackson’s Eliza-

beth I. Now theatre director Josie 

Rourke makes her cinema debut 

with Saoirse Ronan as the epon-

ymous heroine who became 

Queen of France at the age of 15 

in 1558. But three years later       

the Catholic Queen returns to  

her native Scotland in order to     

reclaim her throne following her 

husband’s sudden death.  

Meanwhile the protestant 

Queen of England Elizabeth I 

(Margot Robbie) feels threatened 

by Mary’s return and decides to 

sacrifice her love for Robert Dud-

ley (Joe Alwyn) by sending him to 

Scotland for her rival’s attentions 

and a possible marriage… 

It is an attractive film with 

strong production values but its 

overall execution curiously fails to 

touch the heart despite Saoirse 

Ronan’s powerful performance. 

She gets more screening time 

than Margot Robbie who is not as 

effective as Ronan until her very 

last scene when Robbie’s English 

Queen comes face to face with 

Mary. They are well supported by 

a generally strong cast including 

David Tennant’s scene stealing 

John Knox, the founder of the 

Presbyterian Church, who never 

misses an opportunity to spit      

vitriol and venom against his 

Scottish Queen.  

 

Hale County 

This Morning, 

This Evening 

RaMell Ross spent five years 

in filming this remarkable portrait 

of a small community in 

Hale County, Alabama. His  

unobtrusive camera, like a fly on 

the wall, follows a charming black 

family at intimate moments, during 

church service or at a basketball 

game. His filming style is quite        

unique – he never falls into a linear 

pattern - he is always original, un-

predictable but most importantly 

he offers a voice to a mostly silent 

small black community not often 

represented by the media.  

An important piece of film-  

making worth discovering at the 

ICA cinema in London!  

 

London  

Unplugged 

An anthology of 10 short films 

by different directors from an   

original concept by Qi Zhang and 

David Cohen.  

Nicholas Cohen’s EAST/WEST 

about a black female athlete run-

ning across London from Strat-

ford to Kew Gardens via Brixton 

and the East End connects this 

diverse portmanteau of shorts.  

George Taylor’s DOG DAYS 

features Ivanno Jeremiah and 

Melanie Gray as two lonely 

strangers who go swimming in the 

pond during the night, while         

Taylor’s FELINE tells the story of 

another solitary figure passionate 

about cats played eloquently by 

Juliet Stevenson.  

Cohen’s UNCHOSEN is the 

plight of an a young Iranian 

woman (Dimitra Barla) seeking 

asylum while Michael Crawford’s 

brief animation CLUB DRUNK is 

highly imaginative.  

Zhang’s MUDAN BLOSSOMS 

follows the story of another lonely 

soul in the big city - a Chines 

woman in desperate need for       

accommodation while Rosanne 

Lowe’s PICTURES centres on an 

unemployed singer passionate 

about playing Carmen.  

Andrew Cryan’s LITTLE 

SARAH’S BIG ADVENTURE is a 

real charmer while Layke Ander-

son’s SHOPPING follows a ner-

vous young man into a sex shop.  
Andres Heger-Bratterud’s THE 

DOOR TO is as intriguing as it 

title suggests and finally Cohen’s 

KEW GARDENS concludes the 

anthology in Victorian style.  

A diverse selection worth 

catching up!  

 

DVD RELEASES: 
 

Electra, My Love 

Miklos Jancso is one of Hun-

gary’s great visionary directors 

who became internationally cele-

brated with such titles as THE 

ROUND- UP and RED PSALM. 

Jancso is also well known for his 

long takes and his long associa-

tion with his cinematographer 

Janos Kende was at its peak in 

1974 when he made this version 

of Electra.  

The film is shot in twelve ravish-

ingly beautiful long takes which 

are cleverly combined with imagi-

native choreography (featuring 

over 500 dancers) complimenting 

perfectly the stylised action that 

takes place in a remote rural         

location.  

Electra prepares the crowd 

against the tyrant Aegisthus, the 

man responsible for her father 

Agamemnon’s murder while she 

eagerly awaits for her brother 

Orestes’ return…Electra’s radical 

ideas against oppression and  

tyranny are as relevant today as 

ever in Jancso hypnotic film. 
 

The Mourning 

Forest 

Naomi Kawase won the Grand 

Prix at Cannes in 2007 for her  

lyrical film which tells the story of 

Machiko, a young nurse still 

grieving for her son’s death. She 

works hard at a nursing home for 

the elderly where she forms an 

unlikely friendship with Shikegi, 

one of the patients suffering from 

dementia. One day after his birth-

day celebration, she decides to 

take him for a ride in the country-

side but when their car breaks 

down, they find themselves      

sinking deeper into a forest… 

Kawase’s assured direction 

enables her actors to deliver nat-

uralistic performances especially 

in the beginning where the film 

feels more like a documentary. 

But once the action moves into 

the forest, the film changes gear 

and becomes more like a love 

poem to nature.  

A mesmerising experience!

S
erendipity can some-

times throw up a        

wonderful symptosis. 

Surprisingly for this time of 

year it’s been busy and just 

when I thought I wouldn't          

be able to see The War of  

the Worlds (New Diorama 

Theatre) up pops a friend with 

an offer I could not refuse,   

theatre and a catch up having 

not seen each other since 

June.  

Based on H.G. Wells' 

science fiction novel and that 

unforgettable radio broadcast 

by Orson Welles in 1938 (do 

what you have to in order to 

hear it - he freaked out a       

gullible and nervous nation 

warning them of an invasion 

by Martians) this bold and        

inventive production by Rhum 

& Cay takes the original        

concept and gives it a fresh 

gloss of fake news paint,       

implying that what Welles did 

to the Americans eighty years 

ago is happening now on a 

daily basis. The difference 

being that as we are now 

globally connected 24/7 it's 

going to take a lot more than a 

phoney news story to get us to 

do what the Yanks did back 

then (and my mother always 

said "doudi i Amerigani en  
dellia dou g***ou!"). 

The company worked 

closely with writer Isley Lynn, 

improvisation sessions must 

have been fun, to come up 

with this kinetic and visual 

piece.  

It all begins in a sound       

studio with a strong sense of 

'Big Brother' watching and       

listening. But this is most       

certainly not George Orwell’s 

1984, an antique wireless 

radio giving us an immediate 

connection between that which 

has been and that which we 

now have, an obvious but 

clever ruse. Welles can be 

heard then in a flash we are 

transported to the twenty first 

century drawn in to a befud-

dling family affair.  

The play really takes off in 

Grovers Mill, a town which has 

exploited its sudden thrust into 

the headlines by creating a 

kind of mini theme park to       

attract curious tourists and 

vlagez. After all what fool 

wouldn't want a piece of the 

action at The War of the 

World's café and stomp 

around town chomping on a 

Martian burger while making 

silly noises.  

The dialogue is witty and 

there are moments of hilarity 

as we laugh at the motley 

crew of characters who           

appear to be laughing back       

at us laughing at them.              

Confused? You won't be         

unless you buy into the other 

major tranche of alternative 

facts, that apart from the       

Martians there is also a tribe 

of lizards living inside humans.  

People of my age will      

remember the 1980’s TV 

series V and students of       

conspiracy theories may also 

now be Googling one David 

Icke. You see the point is 

those that can, and want to, 

and don't have lives, spend an 

inordinate amount of their free 

time concocting takes of the 

unexpected.  

The cast of four are a       

talented bunch and switch 

roles with great skill ensuring 

a potentially confused audience 

never loses the plot. 

 Benjamin Grant creates a 

soundscape that flicks from 

the fuzzed up technological 

sound of today to the impend-

ing doom and gloom of an 

alien invasion. Bethany Wells' 

design is also very clever       

and adaptable. Excellent    

entertainment for believers 

and sceptics alike...they're   

behind you.  

And Magdalena Praxiou is 
(positively) exhausted… 

Paris 1950...La Traviata 

(Royal Opera House) tells 

the story of the tragic love       

between courtesan Violetta 

and romantic Alfredo Ger-

mont.  

Richard Eyre’s stylish    

production moved many to 

tears and I must confess to 

shedding one or two myself  

as Violetta lay there dying.  

Ermonela Jaho (Violetta) 

gives a performance to die  

for. Her start is slow and 

measured but it grows into a 

towering effort that is as  

draining to watch as it is to 

perform. Vocally excellent the 

overall portrayal in terms of 

emotional interpretation is      

astounding.  

Charles Castronovo (Alfredo) 

is also a tenor of great quality. 

Their duets are wonderfully 

nuanced and heartfelt.  

Bob Crowley’s design is 

beautiful and ornate without 

being too ostentatious and I 

loved the more surreal set in 

act three, heavily symbolic yet 

effective. These backdrops 

worked especially well when 

the performers are directed to 

try and recreate a work of art 

by pausing on their spots as at 

the end of act 2 scene 1. 

 A delightful and very      

poignant evening. Bravo plus 

plus… 

 

THE WAR OF THE 

WORLDS - 020 7383 9034 

 

LA TRAVIATA -  

020 7304 4000

Theatre Reviews 

You couldn’t 

make it up 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

CyWineFest  bringing  

the community together! 

Credit: CyWineFest team  

Photo credit:  

(1) Sidebar photo -Hellenic TV crew enjoying the show-at 

CyWineFest 2018 - Alexios Gennaris   

(2) The staff of Hellenic Gourmet –Alexios Gennaris 

(3) Smiles all around from these festival goers – Alexios Gennaris 

(4) Bkos Its Party Time – Alexios Gennaris 

(5) Peace! Community faces of happy festival goers - Alexios 

Gennaris

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

www.cypriotwinefestival.com

Ever since CyWineFest 2019 was announced we have been 

inundated with interest, especially on social media it is ever 

encouraging to the see the value in CyWineFest in bringing the 

community together crossing geographical boundaries.    

 

CyWineFest is embedded in almost every British Cypriots 

conscious, even prior to the announcement people were getting 

in touch to find out more about the event especially from the ‘new 

wave’ of Cypriot and Greek nationals living in the UK, whom are 

impressed with the connection that British Cypriots have to their 

culture. Even more encouraging is that Cypriots are hearing 

more and more about this event that is happening 2,000 miles 

away, the entertainment industry in Greece too is becoming ever 

familiar with CyWineFest having brought over so many talented 

performers to perform centre stage.  

 

CyWineFest provides a connection with all the Cypriot diaspora 

across the world, these communities also have an active 

calendar putting on many events to promote Cypriot culture, one 

that deserves a special mention is the Cyprus Festival organised 

by the Cypriot community of Melbourne and Victoria, Australia 

that attracts thousands annually. These events create a 

connection with one’s culture and acts a bridge between 

countries.  

 

NEPOMAK plays an essential role in ‘Connecting Young Cypriots 

Wine Worldwide’, divided into branches it represents the 

communities of Australia & New Zealand, Canada, Greece, rest 

of Europe, South Africa and rest of Africa, USA and of course the 

UK, where the largest Cypriot population outside of Cyprus 

resides, it is no coincidence then that CyWineFest is the largest 

Cypriot event outside of the country itself. The amazing thing is 

that all these organisations create a Cypriot presence in their 

respective countries otherwise, frankly speaking, most of these 

countries wouldn’t have even heard of Cyprus, something I have 

a personal experience with. It is important to engage with the 

nationals of any country to gain a true experience of the country 

one is visiting, to strike up a conversation with a native. Whilst 

vising the USA, there were many instances whereby discussions 

about culture took place and obviously it was the perfect time to 

introduce Cypriot culture to the equation, however conversations 

were always halted by the other parties’ knowledge of 

geography, or rather lack of it, in which more than half the 

conversation was describing where Cyprus is located.  It is 

understandable that many visitors will simply state that they are 

Greek being that it is more than likely that people have heard of 

Greece but apply patience and try to educate people on Cyprus 

however painstaking it is to establish that a country by the name 

of Cyprus exists on the planet.  

 

Cyprus is a small island nation, with one of the grandest 

histories, many empires have colonised the island over the 

millennia but if one dives a little deeper beneath the surface, 

they’ll find a consistently independent spirit that remains to this 

day, that there have always been many communities co-existing 

on the island and now more than ever the people of Cyprus and 

the worldwide diaspora must embrace and celebrate their Cypriot 

identity and introduce the rest of the world to their rich and 

diverse culture. 

  

The Cypriot Wine Festival & Business Expo provides a platform 

for all Cypriots to congregate and share stories, histories and see 

friends and family, this togetherness creates a strong community 

and one that others may look upon with admiration encouraging 

their non-Cypriot friends to be engaging. London is one of the 

most multicultural cities in the world and it is fitting that it plays 

host to grandest Cypriot community event.  

 

CyWineFest plays host to this massive community together, 

bringing people closer, allowed them to engage with various 

ethnicities from all over the world, where you can taste free 

unlimited Cypriot wine, eat delicious food and go on a shopping 

trip around the many stands, getting to know local businesses, 

products and services available in your area. No matter how 

quickly an internet order can be delivered to your door it cannot 

replace selecting your product based on your senses, touch, feel, 

taste and learning about a product first hand from a vendor, all 

the while being in a fun and friendly environment filled with 

music, food, family activities and sports. It is a wholesome event 

that gives an insight into our unique British Cypriot culture,  

HAPPY NEW YEAR! 

SAVE THE DATES 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Strictly Come Dancing trio announce 
Here Come The Boys tour  

It’s the show you’ve been waiting for! Strictly Come 
Dancing professionals Aljaž Škorjanec, Giovanni Pernice and 
Gorka Marquez have announced they are combining their          
incredible talents and will tour the UK with a brand new 
show Here Come The Boys. The tour will call at 38 cities across 
the country, kicking off on Saturday 15 June in Carlisle. 

From the producers of the smash-hit dance shows Rip It 
Up and Remembering Fred, Here Come The Boys is directed 
and choreographed by Gareth Walker and co-choreographed 
by Strictly Come Dancing professional dancer Janette Manrara. 

The show differs from the hit TV show from which Škorjanec, 
Pernice and Marquez are known. Set in a nightclub, an accom-
panying DJ will be spinning dance-floor anthems, club classics 
and guilty pleasures. Live vocals will come from Elizabeth Troy 
(formerly with Clean Bandit) setting the sound for each night's 
show. 

Audience members will also get to try their hand as judges 
when the dancers go head-to-head in a battle of Latin, ballroom, 
commercial and contemporary dance. The winner is decided by 
the audience each night. 

The tour arrives at London’s Adelphi Theatre on Sunday 14 
July with both a matinee and evening performance. 

General ticket sale begins at 10am on Friday 18 January. 

A
fter auditioning more than 
30K people, Steven Spiel-
berg’s West Side Story  

has found its Maria in fresh face 
17-year-old student Rachel 
Zegler who will make her film debut 
opposite Ansel Elgort as Tony. 

Broadway stars Ariana DeBose 
will play Anita, Josh Andrés           
Rivera will play Chino and David 
Alvarez will play Bernardo.  

Rita Moreno, who won an 
Oscar for her portrayal of Anita in 
the 1961 movie, will take on the 

role of Valentina – a new charac-
ter based on shop owner Doc. 

Set in 1950s New York, the 
classic musical tells of the gang  
rivalry between the New York   
Jets and the Puerto Rican Sharks      
and features classic numbers          
I Feel Pretty, Something's Coming, 
America, Cool and Tonight.  

The original film starred Natalie 
Wood, Richard Beymer, Rita 
Moreno and George Chakiris.         
It went on to win ten Academy 
Awards, including Best Picture.

West Side Story remake finds its Maria
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Andrea Georgiou 

Lindsay Lohan’s 

Mykonos Beach 

Club on MTV  
 
Lindsay Lohan’s Beach Club 

has made its debut on MTV.       
Focusing on the launch of         

Lindsay’s new club on Greece’s 
famous Mykonos island, it follows 
the lives of the staff who work for 
the American actress. 

“I want to be my own boss,” 
said Lohan in the first episode, 
which is why she and her busi-
ness partner, Panos Spentzos, 
gathered a group of American 
“VIP hosts” to work at Lohan 
Beach House, her third establish-
ment in Greece. 

Lohan went on to explain why 
she wanted to introduce a new 
club in Mykonos and made it 
clear that being famous is not all 

glitz and glam. 
In the opening scene, she spoke 

about why she loves Greece,       
“I’ve always loved the beauty  
and serenity I feel when I’m here.      
Mykonos is the place to be. It’s 
beautiful, it’s open-minded, and 
most of all, it’s safe.” 

She made it clear as to why 
she used the term “safe” when 
she reminded Spentzos that he 
had known her since “I was hit on 
that beach.”  

The violent incident made 
worldwide headlines in 2016. 
Lindsay was hit by her then boy-
friend on the beach in Mykonos. 

“Instead of crying or getting 
angry, I said, ‘I’m gonna own this 
beach one day.’ Because I always 
want everyone to feel safe,”      
Lindsay said. 

Catch Lindsay Lohan's Beach 
Club every Wednesday at 10pm 
on MTV.

T
he Cyprus High Commis-
sion cordially invites you 
to an illustrated presenta-

tion of the humanitarian project 
‘MALAIKA’ by Cypriot/Congo-
lese international model and          
philanthropist Noëlla Coursaris-         
Musunka on Tuesday 22nd        
January 2019, 7:00pm at the 
Cyprus High Commission,           
13 St. James’s Square, London 
SW1Y 4LB. 

Noëlla is the Founder of        
Malaika, a grassroots non-profit 
that works to educate and        
empower girls and communities 
in her home country of the  
Democratic Republic of Congo. 

Noëlla was discovered and 
began her modelling career just 
after graduating from school. As 
her career took off and she took 
her talents to the global stage, 
she discovered a platform from 
which to share her passion for 

human rights. Fiercely proud of 
her African heritage, her deter-
mination to help improve the 
lives of Africa’s youth has made 
her an international advocate for 
their welfare. 

Fuelled by this commitment, 
Noëlla founded Malaika along-
side a team of pro bono profes-
sionals from around the world. 
Today, Malaika’s education and 
health programs are impacting 
thousands of people’s lives in 
Congo and are all offered free  
of charge. Malaika’s work has 
three components: an accredi-
ted school that provides a        
quality education to 314 girls; a 
community centre that offers a 
range of programs to 7,000 
youth and adults; and a clean 
water program that has built and 
refurbished 17 wells to supply 
fresh water to over 30,000 
people each year. 

Since 2017, Noëlla has 
served as an Ambassador for 
The Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis, and Malaria and, 
as of 2018, also serves as        
Ambassador for Black Opal 
makeup and one of the faces for 
Max Factor’s latest campaign.  

Noëlla’s work with Malaika 
and The Global Fund has made 
her one of the most sought-after 
speakers on the subjects of 
education and health in Sub- 
Saharan Africa.  

In 2017, Noella was honoured 
as one of the BBC’s 100 Most 
Influential and Inspirational 
Women of the Year, and in          
autumn of 2018 she received an 
award from the House of Man-
dela at the Forever Young Ball 
for her work in educating and 
advocating for girls in the DRC. 

RSVP online at 
https://www.eventbrite.co.uk 

Presentation by Cypriot/Congolese 
philanthropist Noëlla Coursaris
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H
ow many of you have 

set your new exercise 

plan into action for the 

New Year? Hopefully plenty of 

people have started some sort 

of healthy activity that will be 

both enjoyable, yet at the same 

time will get and keep you fit. 

Along with that fitness regime, 

a good healthy eating plan 

should be put in place and it 

should be put into action for life, 

not a temporary diet goal to 

lose weight.  

For those that do wish to lose 

weight, forget all the fad diets 

like the cabbage, grapefruit, 

Keto and fasting diet plans, in 

fact, the first thing you need to 

do is eliminate the word 'diet'. 

As soon as the word diet 

comes to mind, the word depri-

vation follows and it sets the 

mind into a negative state of 

wanting and craving what it 

may not be allowed. This is 

then leads to you breaking the 

diet and feeling guilty, followed 

by self destructive behaviour of 

binging and giving up before 

you have barely started.  

Often this happens because 

fad diets do not encourage a 

proper balanced intake with a 

variety of nutritionally balanced 

food. How can cabbage for 

breakfast, cabbage for lunch 

and cabbage for dinner pos-

sibly give one all the vitamins 

and nutrition needed, never 

mind the fact that it is hardly       

enticing to look forward to any 

meal. Would a professional 

doctor or health expert advise 

you to eat high fats or only 

grapefruit for a long period of 

time to get healthy? It is pretty 

unlikely! 

Some fad diets have been 

found to be dangerous to 

health. Many of these diets are 

recommended for either four-

teen days or twenty-eight days 

because although it will give a 

quick weight loss, it is not safe 

to do on a long term basis as it 

would deprive the body of fully 

balanced nutrition. It is also a 

known fact that on most of these 

diets, the first initial weight loss 

is actually water rather than      

actual real weight loss, there-

fore as soon as one resumes 

back to their normal eating, the 

weight will go straight back on 

really quick. 

The only way to keep the 

weight off is to stick to a healthy 

eating plan for life. This just 

means eating as sensible as 

possible forever. Change old 

bad habits for a new healthy 

approach and change your way 

of cooking and eating. Just by 

cutting out refined sugar and 

bad fats will make a big change 

and give positive results. Sim-

ple things like cutting off the  

fats from meat and eating the 

leaner parts or switching from 

full fat cream or whole milk to a 

skimmed, lighter version will 

make a massive difference. Do 

the same for cheese, yogurts, 

ice cream and all dairy pro-

ducts.  

Cut out the refined sugar  

and opt for natural sugars like 

fructose, honey, pure fruit syrup 

such as agar or carob.  

Cook foods by reducing oil 

consumption. Part boil food  

that absorbs a lot of oil, like      

potatoes or aubergines before 

going onto frying in a little oil in 

a non-stick pan, to brown, or 

even cook in the oven.  

Healthy food does not have 

to be boring and tasteless. Be 

creative with spices. Use olive 

oil wherever possible instead of 

other fats and oils in recipes. 

Eat wholesome bread, rice and 

pasta instead of usual sugges-

tion in recipes. Eat fresh fruit 

rather than dried as sugar is 

often added surprisingly. 

Be sensible when eating out 

and do not be afraid to ask for 

what you want and how you 

want it cooked without butter, 

cream or sugar. Most creative 

chefs will find a way to make 

your food still taste superb.  

Remember to eat when you 

are actually hungry and stop 

when full. Following your real 

body hunger pang will help you 

keep slim. Do not go for      

endless hours without food     

and then binge. This will only 

cause the body to slow down 

the metabolism. Help the meta-

bolism work effectively by     

eating the right food regularly 

and maintaining correct blood 

sugar levels. Combine healthy 

eating with regular exercise a 

few times a week and no diet is 

needed. 

Eat and live well. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

No need to diet

Date of issue: 26/9/2018 

 

The 14th November 2018 

marked the 70th birthday of 

His Royal Highness Charles, 

Prince of Wales, the eldest  

son of Her Majesty Queen 

Elizabeth II. 

Prince Charles was born        

at Buckingham Palace in 1948 

and is heir apparent to the    

British throne. As such he 

holds many titles, including 

Duke of Cornwall, Duke of     

Rothesay, Earl of Carrick, Earl 

of Chester, Baron of Renfrew, 

Lord of the Isles and Prince 

and Great Steward of Scot-

land.  

He is father to Prince William, 

Duke of Cambridge, and Prince 

Harry, Duke of Sussex. 

His Royal Highness has 

achieved great recognition        

as an environmentalist, for his 

views on the dangers facing 

our planet from climate change, 

as a proponent of organic farm-

ing and as a regular commen-

tator on architecture and building 

conservation. 

Through many years of  

service to our great nation and 

the nations of the Common-

wealth, Prince Charles has 

consistently acted as a humani-

tarian, with his tireless support 

of countless charities as well 

as The Prince's Trust and the 

sixteen other charities he has 

started. He will take over as 

head of the Commonwealth 

when Her Majesty the Queen 

leaves the role. 

As well as being a champion 

of many arts charities and        

organisations, His Royal High-

ness is an accomplished water-

colour artist and has published 

several books on the subject. 

We have chosen to represent 

His Royal Highness through 

portraiture. The paintings have 

been created by a variety of 

artists. 

 

Based on information sup-
plied by the Isle of Man Post 
Office, Philatelic Department, 
Douglas, Isle of Man.

Andrew Menelaou

70th Birthday of  

Prince Charles

Philately Nurse sheds over 6 stone and 
now wants to help others
L

ocal resident Dawn Marino-

poulos has lost an astonish-

ing 6 stone 9.5lbs as a 

Slimming World member and 

now wants to help even more 

people lose weight and gain their 

life and health back. 

As a nurse, Dawn joined the 

weight loss organisation because 

she felt she couldn't give out 

health advice when she clearly 

wasn't following her own.  

Throughout her two high risk 

pregnancies Dawn was closely 

monitored for gestational diabetes 

as having a high BMI increases 

the chances of developing the 

condition. After the birth of her 

first child, she found it hard to pre-

pare healthy meals while dealing 

with the demands of a newborn 

and survived on a diet of packets 

of biscuits, sausage rolls and 

shop bought sandwiches.  

She then experienced a mis-

carriage and turned to food to 

cope with her feelings. She tried 

to undertake a meal replacement 

shake diet which saw her lose 

some weight but put it back on 

when her eating habits returned 

to normal.  

When Dawn became pregnant 

with her second child in March 

2016, she was keen to lead a 

healthier lifestyle but working 

long hours and with a toddler to 

look after, she struggled. The final 

straw came when she was 25 

weeks pregnant and a close      

colleague died suddenly in a tragic 

accident. “It made me realise how 

short life is and I was determined 

to get back to a healthy weight,” 

she said. 

Six weeks after the birth of her 

son, she spoke with her GP about 

starting Slimming World and how 

she had read that it was suppor-

ted and approved by the Royal 

College of Midwifes as suitable 

for pregnant and breastfeeding 

mums. With a BMI of 36.8, 

Dawn’s GP agreed it would be 

good to adopt a healthier lifestyle. 

She attended her first meeting 

that same night, taking her mum 

along for support. Dawn said, “I 

listened in disbelief as the consult-

ant explained I could eat potatoes, 

pasta and rice while still losing 

weight. Nothing was off limits and 

I could eat as much as I liked.”  

One week later, she stepped 

on the scales in group and was 

delighted to see a 6lb loss. Nine 

months later, she reached her 

target weight, losing over 6 stone. 

Dawn concluded, “I now have 

self confidence and use my       

experience to show people that 

lifestyle change is possible.” 

Dawn is now a Slimming World 

consultant with her groups taking 

place at the Cypriot Community 

Centre, Earlham Grove N22 5HJ  

every Monday at 7:30pm. If you 

would like to join the sessions, 

please call 07305 635 983.  

Obesity costs the NHS an       

estimated £6.1 billion per year 

through medical costs including 

treatments for obesity related 

conditions, hospitalisations, drugs 

and long term care.  

As well as physical health prob-

lems like heart disease, type 2  dia-

betes, stroke and sleep apnoea, 

obesity can impact on people’s 

mental health through a range of 

behavioural, biological, psycho-

logical and social factors. It has 

been linked to depression, low self 

esteem and poor body image.
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Brighton & Hove Albion’s 

matchday magazine has been 

voted the Premier League Pro-

gramme of the Season for the 

second successive year. 

Awarded each December by 

Programme Monthly, Albion took 

top spot for 2018/19 jointly with 

AFC Bournemouth – and ahead 

of Arsenal, Crystal Palace and 

Everton – capping another 

award-winning season for the 

programme team. 

Indeed, it’s the fourth time the 

matchday magazine has finished 

top of the pile in recent seasons, 

having also won two Champion-

ship awards, with both Pro-

gramme Monthly and the Foot-

ball League. 

This season’s publication has 

again maintained its £3.50 cover 

price, with a perfect-bound, 100-

page format, along with the ever-

popular Young Seagulls pull-out 

section. 

“We’re delighted to win the 

award for the second successive 

year,” said Albion’s publications 

editor Luke Nicoli. “It’s nice for 

the programme team to be rec-

ognised, given the hard work, 

long hours and dedication that 

goes into producing each issue 

of our matchday magazine. It’s 

also a reflection of the high stan-

dards, creativity and profession-

alism we set ourselves in what 

is an increasingly difficult mar-

ket. 

 “I’d again like to thank our 

contributors – written and photo-

graphic – our production and de-

sign team and, of course, Chris 

Hughton and the Albion players 

for being so accommodating. 

Luke Nicoli, whose family hail 

from Patriki village, is again cele-

brating a national award in his 

role as publications editor at 

Brighton & Hove Albion FC. 

Luke, who has previously 

worked for a host of football titles, 

including FourFourTwo, Match 

and Shoot, has received the 

news that Brighton’s matchday 

magazine has been voted Pre-

mier League Programme of the 

Season for 2018/19.

Premier League Round Up

UK Cypriot football star Jason Demetriou 

patron of Carli Lansley Foundation charity 

UK Cypriot wins second successive 

football programme of the season award

Liverpool opened up a seven 

point gap at the top of the Pre-

mier League after a narrow 1-0 

win at Brighton & Hove Albion 

on Saturday, while Arsenal’s 

poor away form continued with 

a 1-0 defeat at West Ham 

United. 

Man City beat Wolves 3-0 with 

their scorers Gabriel Jesus and 

Coady.  Liverpool came into their 

clash at Brighton on the back of 

two successive defeats in all 

competitions, and were made to 

work hard for the three points. 

Neither side had a single shot 

on target in the first half, with the 

match settled by a Mohamed 

Salah penalty in the second half. 

Liverpool’s 50th clean sheet 

under Juergen Klopp carried 

them home. 

Arsenal failed to close the gap 

with fourth-placed Chelsea — 

who beat Newcastle United 2-1 

in Saturday’s late kick off — as 

Declan Rice’s first-ever West 

Ham goal gave his side a first 

home league win over Arsenal 

since 2006. 

The defeat means Arsenal 

have now won just one of their 

last seven matches on the road 

in the Premier League. Totten-

ham Hotspur’s Premier League 

title ambitions suffered a major 

blow 

as Marcus Rashford’s goal gave 

Manchester United a 1-0 victory 

at Wembley on Sunday to main-

tain caretaker manager Ole 

Gunnar Solskjaer’s perfect start. 

At the bottom, Southampton 

continued their fine form away 

from home, as they earned a 

hard-fought 2-1 win at Leicester 

City, despite having played half 

of the match with 10 men. 

Burn-

ley’s fourth win in a row lifted 

them to 15th in the table after 

they came from behind to earn 

a 2-1 win over fellow strugglers 

Fulham, while bottom-side Hud-

dersfield Town were held to a 0-

0 draw at Cardiff City. 

Everton beat Bournemouth 

2-0 with their goals coming from 

Kurt Zouma and Dominic Calvert 

Lewin.

One of our own 

UK Cypriot 

Alexander 

Demetriou stars 

on dancing on ice 

 

Alexander Demetriou, 28, is a 

professional skater on Dancing 

On Ice 2019. 

He’s joined the series with his 

wife Carlotta Edwards.  

The pair love travelling and 

document their adventures on In-

stagram and Youtube. 

Alexander is also a supporter 

of Chelsea FC. 

Marking his first outing on the 

ice, Demetriou, who grew up in 

Blackpool, previously toured as 

the devilish Captain Hook on 

Disney. 

The Carli Lansley Foundation 

is extremely proud to announce 

Jason Demetriou, Southend 

United defender and Cyprus in-

ternational, has agreed to be a 

patron for their charity. 

The charity was set up after 

Carli Lansley sadly passed away 

from Sudden Arrythmic Death 

Syndrome (SADS) at the age of 

just 36. They have two young 

children – Jessica (11) and Ethan 

(7). 

Jason started his career at 

Leyton Orient before playing in 

Cyprus for 5 years. In 2015, he 

returned to the UK to play for 

Walsall before joining Southend 

on 22 June 2016. Although pre-

dominantly playing at right-back, 

Jason has shown his versatility 

by also playing at right-wing and 

centre-midfield. 

In 2009, Jason was capped for 

the first time by Cyprus (he qual-

ifies through his Greek-Cypriot 

paternal roots). He has now 

made over 40 appearances for 

his country, scoring 1 goal and 

was recently named captain of 

Cyprus 

In his own words, Jason says:- 

“I am honoured to become a pa-

tron of the Carli Lansley Foun-

dation. After being introduced to 

Karl and the kids, and hearing of 

their tragic news, I couldn’t help 

but be amazed by their bravery 

and wanted to help in whatever 

way possible. After meeting Jess 

and Ethan, and having two kids 

myself, it really broke my heart 

and I just wanted to be involved. 

It’s an incredible thing what the 

family are doing and I hope the 

Carli Lansley Foundation can 

help save many lives in the 

future

De Gea Manchester United goalkeeper

Greek tennis star Stefanos Tsitsipas 

through to Australian Open 3rd round
Stefanos Tsitsipas is through 

to the third round and closer to 

a potential meeting with de-

fending champion Roger Fed-

erer at Melbourne Park. 

The Greek 20-year-old beat 

Viktor Troicki 6-3, 2-6, 6-2, 7-5 

but wasted a lot of break-point 

opportunities as the Serbian 

player saved 15 of 19 chances 

created by Tsitsipas. 

Considered one of the new 

breed of young talented 

players on the ATP Tour, Tsitsi-

pas won at Stockholm last year 

and was a finalist in two other 

tournaments. 

He will next play 19th-

seeded Nikoloz Basilashvili, 

who beat Stefano Travaglie 6-

3, 3-6, 6-3, 4-6, 6-3, also on 

Wednesday. Tsitsipas could 

play Federer in the fourth 

round. 

More good news for Greece 

at the Australian Open, with 

Maria Sakkari winning the sec-

ond round in straight sets at 

Melbourne Park. 

The 23-year-old took down 

her Australian opponent Astra 

Sharma 6-1, 6-4.  
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Saturday 19th January 2019 

National League 

Braintree v Barnet 

3.00pm Clockhouse Way,  

Braintree CM7 3AL 

Bostik Premier League 

Haringey Borough v Margate 

3.00pm CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart Lane, 

London N17 7PJ 

Herts Senior County Premier 

Ware Sports FC v New Salamis 

2.00pm Wodson Park, 

Wadesmill Rd, Ware SG12 0UQ 

Middlesex County Premier 

St Panteleimon v Brentham 

2.00pm North Greenford FC 

Berkeley Fields, Berkeley Avenue, 
Greenford UB6 0NX 

Sunday 20th January 2019 

KOPA League fixtures 

First Division 

Apoel v Omonia 

12.00pm Enfield Playing Fields Astro, 

Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD 

Olympia v Komi Kebir 

10.15am Whittington Park, 

Holloway road, London, N19 4RS 

Anorthosis v Achna 

1.30pm New River Sports Centre, 
White Hart Lane, N22 5QW 

Second Division 

Panathinaikos v KLN 

12.00pm Southbury Leisure Centre, 
192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Pantel v Cinar 

10.00am Southbury Leisure Centre, 
192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Akanthou v Brotherhood 

11.00am Hazelwood Recreation 
Ground, Hedge Lane, 

London N13 5ST 

Community and Local football fixtures

KOPA League Round Up St Panteleimon set sights on league title

In the first Division there was 

a  good game in Enfield between 

Omonia v Apoel ending 1-0 to 

Omonia with the winning goal for 

the Greens coming from Harry 

Philippou. But the real heroes of 

the game were the two keepers 

Omonia’s Philip and Apoel’s 

Emel. 

Title chasing Anorthosis beat 

bottom of the table Achna  10-1 

with their goals coming from 

Giorgios 2, Andre 2, Danny 2, 

Demetri, Adam, Spencer and 

Harry. Achna’s only goal came 

from Samuel Foster. 

Olympia who lost to Komi 

Kebir first game of the season 

turned the tables round and beat 

them on Sunday 3-0 with a very 

convincing win and took a very 

early lead from the 3rd minute 

with Shaqa and just before half 

time Alfie made it 2-0 and Yemi 

wrapped it up in the second half 

with a class finish. 

In the second divison there is 

a late surge coming from Pana-

thinaikos who were struggling at 

the bottom of the table at the 

start of the season but are now 

top after beating KLN who have 

been the mainstay team at the 

top till now.  The game ended 7-

2 in Panathinaikos favour but it 

wasn’t an easy start for Panathi-

naikos they had created several 

chances but could not score and 

also failed to score from the pen-

alty spot. KLN exploited this with 

their striker Max scoring a great 

individual goal. Panathinaikos 

reacted by scoring three goals 

and going into the break 3-1 up 

witheir goals coming from Dylan 

two goals and Andy.  Zack made 

it 4-1 but Max scored his and 

KLN’s second goal to make it 4-

2. KLN went down to 10 men 

and Panathinaikos went onto 

score three more goals with 

Zack, Andrew and Ricky to finish 

7-2 winners. 

Akanthou pulled a surprise 

victory over Brotherhood 3-2 

which lifts them off the bottom of 

the table and puts Brotherhood 

there. It was a very exciting 

game with Akanthou taking the 

lead with Theo Shoukri but just 

before the break Brotherhood 

equalised with Chris Spyrou. 

The second half Brotherhood 

started by pushing for a second 

goal but Akanthou held out and 

scored a second with Theo again 

and then again to give him a hat 

trick. Brotherhood scored a pen-

alty in the 85th minute through 

Rhys Watson  to make it 3-2. 

Pantel  got back to winning 

ways beating inform Cinar 3-2 

who were leading 2-0 in the 20th 

minute with goals from Alex Phy-

laktides and Max Mitchell but 

Pantel hit back with a goal from 

Dario just before the break, Mal-

dini then scored a second and 

Marley hit a classic winning goal 

in the 80th minute with a 30 yard 

blaster.

Panathinaikos 12    7     0   5  17   21 

KLN                 11    5     2   4   -2   19 

Cinar                11    6     0   5   -4   18 

Armenian Youth 10    5     1   4    6   16 

Pantel              10    5     1   4   -3   15 

Akanthou         12    4     0   8 -16   12 

Brotherhood    10    3     2   5    2   11

Second Division

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         7    6     1   0  13   19 

Omonia             9    5     3   1  13   18 

Olympia             8    5     1   2  14   16 

Komi Kebir      10    4     0   6   -3   12 

Apoel                 9    3     1   5    4   10 

Achna              10    0     0 10 -38     0

First Division

Panathinaikos

Omonia

St Panteleimon are within 

hands reach of the Middlesex 

Premier title after a 12 – 1 win 

over South Kilburn. 

They are second placed 

five points behind the leaders 

Pitshangar Dynamo with four 

games in hand. 

St Panteleimon scorers 

were Massay 6, Tajbakhsh 

2,J Molloy, Dunkwu, Albadri, 

and Nasai. 

In photo on the right is 

Father Anastasios Salapatas 

with St Panteleimon FC dou-

ble hat trick hero Courtney 

Massay

New Salamis continue their winning run
New Salamis FC 4  

Evergreen 1 

 

2019 has started well for New 

Salamis with two wins out of two 

league games, as they play 

catch up at the top of the Herts 

Senior County League. The reds 

started very well creating 

chances and it was Harrison 

Georgiou who was to put them 

ahead. Andreas Chambi sent in 

a deep cross from the right hand 

side, Chris Arthur hooked the ball 

back, and Harrison header home 

from inside the six yard box. 

1 – 0. 

Harrison was on hand to score 

the second goal also with a low 

drive into the bottom corner on 

the 19th minute mark. 2 – 0. Sa-

lamina should have gone further 

ahead but for a fantastic double 

save by the young Evergreen 

keeper. The returning John Kyri-

acou who had been with injury 

since October then scored the 

goal of the game. 25 yards out 

Kyriacou hit a sublime free kick 

into the top corner for 3-0 on the 

45th minute. 

The second half saw Ever-

green come out and score in the 

1st minute following a run down 

the right wing and cut back for 

3-1. The second half was full of 

incident and missed chances for 

the reds until Deniz Mehmet 

made it 4-1 in the 65th minute. 

Salamina should have scored 

more but missed more opportu-

nities and the final score finished 

4-1, and 3 more valuable points 

as they chase the leaders at the 

top. 

Harlow halt Haringey Borough
Harlow scored in the second minute 

of the first half and the second mi-

nute of the second to halt Haringey 

Boroughs 12 match unbeaten run. 

The one piece of good news for Ha-

ringey is that most of the other sides 

who started the day in the top five 

were also unable to win. 

The exception were Lewes, who 

move up to second place after pick-

ing up three points in a seven goal 

thriller at Woodside Road. 
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A wet weekend for Cyprus football

Barnet FC 2-1 Dorchester Town – Buildbase FA Trophy

Greece football is back after referee strike

U18 

Belstone 2 AEK Gold 2 

U16 

Hendon 4 AEK Gold 4 

U15 

Brady Maccabi 3 Omonia White 1 

Omonia Green 2 Enfield Rangers 4 

U14 

Omonia Gold 3 Norsemen 0 

Omonia White 6 Highgate & Muswell  Hill 1 

U13 

Pro football 2 Omonia Green 4 

U13 

Omonia Gold 3 AC Finchley 3 

U12 

Omonia Green 4 AC Finchley 2 

Whetstone Wanderers 4 Omonia White 2 

Boreham Wood 2 Omonia Gold 4 

Community Youth Football Results Sunday 13th January 2019

Omonia Youth Under 14 Green qualified for the County Cup Semi-Final 

Omonia Youth  Under 8 Green are developing nicely and enjoying their football

AEK U10 family at Boreham Wood after an excellent 3-2 display

Omonia Youth U15 Gold  Resilience, determination and a true team effort saw them take 

their place in the County Cup Semi-Final after a thrilling 4-3 win 

A convincing win for the league 

leaders Apoel beating Anorthosis 

4-0 with their goals coming from 

Natal, Morais,Nick Ioannou and 

Souza.Third placed Apollon beat 

Omonia 2-1 and as usual Omonia 

took the lead with a Marino goal in 

the 23rd minute but like before in 

previous games they could not 

hold on to the lead and conceded 

two goals in the 56th and 72nd mi-

nute to lose 2-1 Apollon's goals 

came from Bru and Zelaya. 

AEL are putting pressure on 

leaders Apoel by beating Alki Orok-

lini 3-1 and are now only one point 

behind. AEL goals came from Mak-

ris, Da Silva and Markoski.ElHadi 

Belameiri scorec Alki's goal. 

AEK are dropping down the 

rankings were 2-1 down and even-

tually equalising in the 78th minute 

with a Taulemesse penalty to draw 

2-2 with local rivals Ermis Aradip-

pou. The other AEK goal came 

from Hevel. Ermis goals both came 

from Talaridis. 

Current in form team New Sala-

mis beat Pafos away 3-1 the red's 

goals came from Mintikkis, 

Onuegbu and Noor and Pafos lone 

goal came from Angulo. 

Doxa Katokopias beat Enosis 

Neon Paralimniou 1-0 with their 

goal coming from Carlos. 

Standings: APOEL 38, AEL 37 

Apollon 34, Nea Salamina 26, An-

orthosis 24, AEK 23, Omonia 20, 

Doxa 17, Alki 14 , Paphos 14, 

Paralimni 13, Ermis 9. 

The Bees progressed through 

to the Third Round of the Build-

base FA Trophy following a 2-1 

win over Dorchester Town. The 

Bees made it two cup wins in a 

week and avoided being on the 

wrong side of an upset when they 

saw off Dorchester Town. 

The first half was mostly dom-

inated by Barnet but for all their 

effort, they failed to create any 

clear cut chances. The Bees made 

a bright start to the second half 

and took the lead five minutes in. 

Coulthirst latched onto a ball over 

the top by Adams, setting himself 

before slotting low past the keeper! 

It was all-square in the 72nd mi-

nute, Barnet failed to deal with a 

good cross in, it was headed back 

across goal and Ben Seymour 

could make no mistake from close 

range. 

That soon didn’t matter though 

as a great cross from the left by 

Elliott Johnson was powerfully 

headed home by Robson to put 

the Bees back in front. 

Barnet will now go on to play 

Carshalton in the last 16.  

Darren Currie Barnet manager

The Super League resumed 

after three weeks of forced recess 

due to the referee strike, with 

PAOK and Olympiakos scoring 

away wins, while Atromitos and 

Panathinaikos conceded draws at 

home. 

In its first game after the depar-

ture of its top scorer, Aleksandar 

Prijovic, PAOK scored three goals 

in the last 25 minutes of the game 

at Asteras Tripolis on Sunday to 

win 3-0 and preserve its eight-

point advantage over Olympiakos.  

The leaders’ goals came from 

Adelino Vieirinha, Mauricio and an 

own goal by Costas Triantafyllo-

poulos. Leo Matos left PAOK with 

10 men with the score already at 

2-0. 

Olympiakos defeated Levadia-

kos 2-0 at Livadia for its third con-

secutive league win, courtesy of 

goals by Costas Fortounis and Mi-

guel Angel Guerrero. 

The Reds have now opened a 

four-point gap from third-placed 

Atromitos that drew 2-2 at home 

with sixth Panetolikos. Panathinai-

kos, in fifth, also drew 2-2 at home 

with Xanthi, as its goals by Yiannis 

Bouzoukis and Dimitris Kolovet-

sios were matched by the brace 

from Matias Castro, his second 

from a penalty shot deep in injury 

time. 

Last year’s champions AEK 

beat Giannina 4-0 with their goals 

coming from Mantalos, Michail 

and Ponce 2. 

In other weekend games Lar-

issa saw off bottom team Apollon 

3-0 and OFI drew 1-1 with Pan-

ionios. 

Standings on 15 games  1, 

PAOK 41, Olympiakos 33, Atro-

mitos 29, AEK 27, Panathinaikos 

23. 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Νίκη Γεωργίου

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019 στην  

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB το 25ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συ-

ζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και εγγονής 

Νίκης Γεωργίου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 
 

Ο σύζυγος, 

η θυγατέρα Έλενα-αρραβωνιαστικός 

Κώστας, εγγονές: Νίκη και Eva, 

γονείς, αδέλφια και γιαγιά.

I love to see your  

curly brown hair 

your big brown eyes 

looκ back and stare 

 

Our words spoken gently 

you listen so intently 

your face we embrace 

but your voice I can’t place 

 

Your memory, a smile 

I wish you could stay a while 

The pain we feel 

as by your side we kneel 

Through tears of frustration 

we take into consideration 

the years that have past 

have gone by so fast 

 

I was just a little baby 

and now a young lady 

with children of my own 

who have suddenly grown 

 

Twenty five years 

we can’t count the tears 

we miss you dear mother 

there will be like no other 

(Λονδίνο)

Αφιέρωμα στην αγαπημένη μου μητέρα ΝΙΚΗ

H θυγατέρα σου Έλενα

Sadly missed, forever in our hearts

(27/07/1931-05/01/2019)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρυσόστομος Τριταίος 

Απεβίωσε το Σάββατο 05.01.2019, ο Χρυσόστομος Τριταίος σε 

ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Πόπη, την κόρη τoυ Sally, 3 εγγόνια: Αmanda, 

Stella και Sarah, 1 αδελφό (βρίσκεται στην Κύπρο) και πολλούς 

άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 22.01.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

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

η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB 

η ώρα 2.30μμ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 020 8445 7434

(από τον Πύργο Τηλλυρίας)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Chrysostomos Triteos 

Passed away on Saturday 05.01.2019 at the age of 87. 

He leaves his wife Bobi, daughter Sally, 3 grandchildren: Amanda, Stella, 

Sarah, 1 brother and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 22.01.2019 at 12.30pm at the 

Greek Orthodox Church of St. Catherine, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL and the burial at Hendon cemetery, Holders Hill Road, London 

NW7 1NB at 2.30pm. 

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

The wake will take place at the Church hall. 

Τel: 020 8445 7434

(from Pyrgos Tillirias)

Κυριάκος Μιχάλη Καγκελλάρης Kyriacos Michael Kangellaris 

Passed away on Thursday 27.12.2018 at the 

age of 71.  

Kyriacos leaves behind his beloved wife 

Constantia, children Michelle, Barrie, Angelo, 

Andreas and grandson, along with many 

relatives and friends.  

The funeral will take place on Thursday 

24 January 2019 at 12.30pm at St Mary’s 

Greek Orthodox Church, London N22 8LB, 

followed by the burial at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ.  

A gathering will be held after the burial at 

St Barnabas Church Hall, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA. 

The family would like to thank everyone for 

their kind words and messages during this 

time.  

Tel. οικείων: 07958 324 684 Michelle 

          07904 047 119 Andreas

Απεβίωσε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, 

ο Κυριάκος Μιχάλη Καγκελλάρης σε ηλικία 

71 ετών. 

Ο εκλιπών αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο 

Κωνσταντία, 4 παιδιά: Michelle, Barrie, 

Angelo, Andreas, τον εγγονό του και πολλούς 

άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 24.01.2019 

και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας 

του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

Tηλ. οικείων: 07958 324 684 Michelle 

                     07904 047 119 Andreas

(from Neo Chorio Kythreas)(από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

Kyriacos was loved by many, a true gentleman with 

a heart of gold and will be dearly missed.  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT
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Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 20.01.2019, 

στoν Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ,  

Golders Green Road, London NW11 8HL, 

το μνημόσυνο των πολυαγαπημένων 

και αξέχαστών μας γονέων, παππού και γιαγιάς 

Κυριάκος Ιωάννου Πιττάλης 

και 

Eρατώ Πιττάλης 

 Παιδιά και εγγόνια.
 

The memorial of 

Kyriacos John Pittalis 

and 

Erato Pittalis 

will be held at the Greek Orthodox Cathedral of the 

Holy Cross and St. Michael, 

Golders Green Road, London NW11 8HL, 

on Sunday 20.01.2019. 

 

Children and grandchildren.     Κυριάκος Ιωάννου Πιττάλης                Ερατώ Πιττάλης

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γεώργιος Στυλιανού

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019, στην 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

Γεώργιου Στυλιανού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ευρυδίκη, παιδιά: Στέλιος, Αμαλία και 

Γιάγκος, εγγόνια: Γεωργία, Πέτρος, Σοφία, 

Γεώργιος, Γιώργος, Ολίβια, δισέγγονος James.

( από τη Λόφου)

† MEMORIAL SERVICE

George Stylianou

The 1st year memorial service for our beloved 

and dearly missed husband, father 

and grandfather 

George Stylianou 

will take place on Sunday 20.01.2019 at the Greek 

Orthodox Church of The Twelve Apostles, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, 

Relatives and friends are invited to attend. 
 

His wife Evridiki, children: Stelios, Amalia and 

Yiangos, grandchildren: Georgia, Petros, Sophia, 

Georgios, George, Olivia and great-grandson James.

(from Lophou, Cyprus)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Aντρέας Στρατή
(Ακανθού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019, στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, 

Camden Street, London NW1 0JA, το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας αδελφού και θείου 

Αντρέα Στρατή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Αδέλφια: Γιώργος, Αγγελική και Ηλίας, νύφες, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019, στην Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού Αριστόδημου (Δήμου) 

Δημητρίου και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μαρούλλα, παιδιά, εγγόνια, νύφη και συγγενείς.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για τον Σύλλογο Κυπρίων Enfield, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας 

πένθος.

Αριστόδημος (Δήμος) Δημητρίου
(Λιμνάτι Λεμεσού)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Eλένη Πύργου

Απεβίωσε την Τετάρτη 02.01.2019, η Ελένη Πύργου σε ηλικία 84 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1958. 

Αφήνει 3 παιδιά: Γιώργο, Κωνσταντία και Σούλλα (ο υιός της 

Δημητράκης απεβίωσε το 2011), 2 νύφες: Lynne και Heather, 6 εγγόνια, 

7 δισέγγονα, 1 αδελφό και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 23.01.2019 κια ώρα 12.30μμ από την 

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

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Wateraid είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Oakwood Baptist Church Hall, Merrivale 

N14 4TE. 

Tηλ. οικείων: 07754 144 020

(από τα Λειβάδια Λάρνακας)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Helen Pyrkos

Helen came to England in 1958. 

Helen leaves 3 children: George, Kostandia and Soulla (her son 

Demitrakis passed away 2011), 2 daughters-in-law: Lynne and 

Heather, 6 grandchildren, 7 great-grandchildren, 1 brother and many 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 23.01.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, 

London N8 0LY and the burial at New Southgate cemetery,  Brunswick 

Park Road, London N11 1JJ. 

Flowers or donations for Wateraid are welcome. 

The wake will take place at the Oakwood Baptist Church Hall, Merrivale 

N14 4TE. 

Tel: 07754 144 020

Passed away on Wednesday 02.01.2019 at the age of 84.

03.07.1934 – 02.01.2019

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε στην οικία της την Κυριακή 30.12.2018, 

η Γεωργία Ιασεμίδη σε ηλικία 69 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Πέτρο από την Αλεξάνδρεια 

Αιγύπτου, 2 παιδιά: Αικατερίνη και Όμηρο, 3 εγγόνια: 

Αλαίνα, Ζελήνα και τον Ζάντερ, τη νύφη της Λώρα, την 

αδελφή της Ανδρούλλα, ανιψιές, ανίψια και πολλούς 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 21.01.2019 και ώρα 

11.30πμ από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης, 69a Westow Street, Upper Norwood, 

London SE19 3RW και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Beckenham, Elmers End Road, Beckenham, Kent 

BR3 4TD.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χoλ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 020 8778 2446 / 07956 521 908

Γεωργία Ιασεμίδη
(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας)

Αιωνία της η μνήμη.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σταμάτης Γεωργίου Βαρνάβα

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019, στην 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 

40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Σταμάτη Γεωργίου Βαρνάβα 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως  παρευρεθούν. 

 

Η οικογένειά του. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές 

για το Dementia και Alzheimer’s UK 

(ανήλθαν στο ποσό των £1350, επίσης 

δόθηκαν €353 στο Alzheimer’s στην Κύπρο), 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητή-

ρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδή-

ποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

(Άγιο Ηλία Καρπασίας)

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Πόλας Τσιούπρα 

(από τα Λύμπια) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η σύζυγος Κυριάκος, κόρες: Σταυρούλλα και Λουΐζα, γαμπροί: Θεόπιστος και 

Godfrey, εγγόνια: Πόλα, Στέλιος, Αλεξάντρεια και Λούης, αδελφός Κόκος 

και λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τέρψα Γιώργου Πηγασίου

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τη Δευτέρα 17.12.2018, η Τέρψα Γιώργου Πηγασίου σε ηλικία 75 ετών. 

H εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1961. 

Αφήνει τον σύζυγό της Γιώργο Πηγασία, 2 παιδιά: Ελένη και Πέτρο, 8 εγγόνια και πολλούς 

άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 19.01.2019 και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας Camberwell, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF και η ταφή στο 

Beckenham Crematorium Cemetery, Elmers End Road, Beckenham, Kent BR3 4TD 

η ώρα 1.00μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Holy Trinity Beckenham Church, 66 Lennard Road, London 

SE20 7LX η ώρα 2.00μμ. 

Τηλ. οικείων: 07483 294 092

(από τη Βάσα Κοιλανίου)

Depsa George Pegasiou
† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away on Monday 17 December 2018 at the age of 75. 

She came to England in 1961. 

Depsa leaves behind her husband George Pegasiou, two children Helen and Peter,  
eight grandchildren and many relatives and friends. 

The funeral will be take place on Saturday 19.01.2019 at 11.00am at St Mary's 
Greek Orthodox Church, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF, followed 
by the burial at Beckenham Crematorium Cemetery, Elmers End Road, 
Beckenham, Kent BR3 4TD at 1.00pm. 

The wake will be held at Holy Trinity Beckenham Church, 66 Lennard Road, 
London SE20 7LX at 2.00pm. 

Tel: 07483 294 092 

(from Vasa Kilaniou)
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he end of 2018, 31st December, saw the sad 

passing away of a highly distinguished, inter-

nationally recognised and very special individ-

ual, one of those charismatic and inspiring 

persons who must make all her family, friends, 

colleagues, acquaintances and especially the 

Greek community of the UK and the Greek Di-

aspora at large particularly proud. 

Dr Evi Kalodikis, Hon Consultant in Vascular 

Surgery, Hon Clinical Research Fellow, Faculty 

of Medicine, Department of Surgery & Cancer 

was a distinguished surgeon and consultant 

(Cardio Vascular Surgeon and Phlebologist) at 

the St Mary’s Hospital in Paddington, London, 

for many years. 

She was member of seven editorial boards 

of specialist medical publications, (Phlebologi-

cal Review, Section editor, - Thromboembolic 

disorders, 2014 - Clinical and Applied Throm-

bosis/Hemostasis - Phlebology, Reviewer - 

Acta Phlebologica, Associate Editor - EJVES, 

Reviewer - International Angiology, Editorial 

Committee). 

Dr Kalodikis was also the recipient of 11 

prestigious international awards, prizes and 

distinctions and was featured with specialist ar-

ticles, papers and research materials in several 

scientific publications. 

She was a guest participant in many high 

profile national and international medical con-

gresses, forums and educational conferences. 

Over 150 high profile lectures are listed, 

where she was a guest lecturer (in the cities of 

Paris, Florence, Napoli, Rome, Venice, Genoa, 

Lisbon, Cordova, London, Kyoto, Tokyo,Basel, 

Prague, Sorrento, Scano, Boston, Civitave-

chia, Istanbul, Abano Terme, Singapore, Timi-

soara, Kuala Lumpur, San Paulo, Buenos 

Aires, Ljubliana, Vatican city, Thessaloniki, 

Athens, Chios, Heraklion, New Delhi, Nicosia, 

Limassol, Paphos, Cologne, Bologna and 

many others).  

Evi Kalodikis’s broader interests included 

culture, the creative arts and literature gen-

erally, especially poetry, fiction and painting, 

music, films and social events and her many-

faceted activities extended well beyond the 

purely scientific ones. 

She was a founding member of the Hellenic 

Centre in London and served on the Centre’s 

executive committee for a number of years. 

She also co-founded the Association of Greek 

Scientists and Professional People and was 

voted as President of the same organisation 

twice. 

As recently as March 2018, Dr Evi Kalodiki 

(Josef Pflug Vascular Laboratory) had won first 

prize with her team, as a result of an excep-

tional presentation entitled: The discord out-

come analysis as a method of reporting clinical 

trials in superficial venous interventions.  

In recent years Evi Kalodikis co-founded the 

‘George Sarandaris Association’, in honour of 

the well-known Greek poet George Sarandaris, 

who was her uncle. With the support of her 

mother she had also commissioned the re-

searching and writing of a book about the poet, 

by a professional literary historian and re-

searcher. 

In concluding this brief and modest tribute, I 

would like to express how truly privileged and 

proud I feel to have known such a distin-

guished but also very kind, very supportive and 

perceptive special friend, who was furthermore 

related to me as a second niece (on my 

mother’s side). 

Deep and warmest condolences go to her 

dear husband, Mr Christopher Lattimer, fellow 

Surgeon and Clinical Senior Lecturer and her 

sister, Mrs Maria Karamanoli-Kalodiki, who 

lives in Athens. 

Farewell our dearest Dr Evi Kalodikis. You 

will be missed like a most valuable and irre-

placeable member of our larger family. May 

your memory shine bright for long, guiding our 

higher aspirations and aims in the years 

ahead. 

Rest in peace.  

By Dr Criton Tomazos 

 

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛYΠΗΤΗΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ 

ΕΥΗΣ ΚΑΛΟΔΙΚΗ                                                                                                                         

Ο Πρόεδρος και  το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας πληροφο-

ρήθηκαν με μεγάλη θλίψη το θάνατο της πολύ 

καλής φίλης, και  εξαίρετης ιατρού ΕΥΗΣ ΚΑ-

ΛΟΔΙΚΗ γνωστής  για το πλούσιο πολιτιστικό 

της έργο και τις αγαθοεργίες της. 

Εκφράζουν θερμά και ειλικρινή  συλλυπητή-

ρια  στο σύζυγο της  Christopher Latimer,  την 

αδελφή της Μαρία   Καλοδίκη-Καραμανώλη    

και όλους τους συγγενείς.  

Αιωνία της  η μνήμη και ας είναι ελαφρό το 

χώμα που θα την σκεπάσει. 

A tribute to Dr Evi Kalodikis
H Κυπριακή παροικία Ηνωμέ-

νου Βασιλείου, συμμετέχει 

στο βαρ πένθος για το θάνατο 

του αγνού και φλογερού πα-

τριώτη, μεγάλου φιλάνθρω-

που Νίκου Μουγιάρη 
 

Οι πολλοί φίλοι 

και εκτιμητές του 

πλούσιου εθνικού, 

κοινωνικού, πολιτι-

στικού και φιλαν-

θρωπικού έργου 

του αείμνηστου 

ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΓΙΑΡΗ,  

στην Εθνική Κυ-

πριακή Ομοσπονδία 

ΗΒ και την παροικία 

μας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο  που για χρόνια  συνεργάστηκαν 

στενά μαζί του στα ετήσια Συνέδρια της 

ΠΟΜΑΚ και της ΠΣΕΚΑ  πενθούν μαζί με το 

Συμβούλιο της Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, 

την Παγκόσμια  Ομοσπονδία Αποδήμων 

Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), την Παγκόσμια  Συντο-

νιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα 

(ΠΣΕΚΑ),   για τη μεγάλη απώλεια της 

Κύπρου και του απόδημου Ελληνισμού. 

Ο μεγάλος δρυς του απόδημου Ελληνι-

σμού, ο ηγέτης και ακούραστος αγωνιστής  

για τη δικαίωση των αγώνων της Κύπρου, 

την προάσπιση των εθνικών μας θεμάτων, 

οφλογερός  πατριώτης και ο μεγάλος φιλάν-

θρωπος  Νίκος Μουγιάρης έπεσε, το πρωί 

του Σαββάτου,  κτυπημένος από την ανίατη 

ασθένεια και άφησε ένα μεγάλο και δυσανα-

πλήρωτο κενό 

Θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στη σύ-

ζυγο του Κάρολ και τη θυγατέρα τους 

Αριάνα, τον αδελφό του Γιώργο, τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας και στο αγαπητό του 

φίλο και στενό συνεργάτη Φίλιπ Κρίστοφερ. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρό το 

χώμα που θα τον σκεπάσει 

Πρόεδρος και Γραμματεία Εθνικής Κυ-

πριακής Ομοσπονδίας ΗΒ.

† 2ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Θεονίτσα Θεοφίλου
(Αμμόχωστο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019, στην Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου 

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

 το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Θεονίτσας Θεοφίλου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της  όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Νίκος, παιδιά: Χρήστος, Βασιλάκης, Θεόφιλος και Γεωργία-σύζυγος Martin, 

εγγονός Νικόλας και λοιποί συγγενείς.

† ΤΡΙΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ 

Friern Barnet Lane London N20 ONL  

το τρίτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστου μας γιου και αδελφού 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν 

Οι γονείς Δημήτρης Αποστόλου 

και Μαρία Ιακώβου 

ο αδελφός Αντρέας και η νύφη Αλίζα

† MEMORIAL SERVICE

The third  annual memorial service for our much 

loved and unforgettable son and brother 

 GEORGE APOSTOLOU 

will take place on Sunday  20th January 2019 

at the Greek Orthodox Church of St. Katherine’s 

Friern Barnet Lane London N20 ONL 

Relatives and friends are invited to attend 

Father Jimmy Apostolou  mother Maria Iacovou 

 brother Andrew Apostolou and 

sister-in- law Aliza Marcus 
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιώργος Σκαπούλλαρος 
(Παραλίμνι)

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

20.01.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύ-

γου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιώργου Σκαπούλλαρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, κόρες: Άντρη και 

Κούλλα, γαμπροί: Chris και Κώστας, 

εγγόνια: Adam, Matthew, Giorgio και 

Theo, αδέλφια: Παντελής και Λευτέρης 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Kωστάκης Κωνσταντίνου

Τελούμε την προ-

σεχή Κυριακή 

20.01.2019, στην  

στην Εκκλησία 

του Αγίου Παντε-

λεήμονος, 660 

Kenton Road, 

Harrow, Middx. 

HA3 9QN, το 17ον 

ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπη-

μένου και αξέ -

 χαστού μας υιού 

και αδελφού Κωστάκη Κωνσταντίνου και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως 

παρευρεθούν. 

(Λονδίνο)

Η μητέρα του Θεοδώρα, αδελφές: Μαρία και 

Αλεξάνδρα και συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Iωσήφ Γεωργίου Παλλούρας

Απεβίωσε την Πέμπτη 27.12.2018, ο Ιωσήφ Γεωργίου Παλλούρας σε ηλικία 
80 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1953. 

Αφήνει 2 παιδιά: Αντρέα και Lee, 14 εγγόνια, δισέγγονα, τον αδελφό του 
Αδάμο, την αδελφή του Αντρούλλα και πολλούς συγγενείς και φίολους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 23.01.2019 και ώρα 11.30πμ από την 
Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, 
London E10 5NS και η ταφή στο κοιμητήριο του Chingford Mount, 
121 Old Church Road, London E4 6ST. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07582 909 595 Ανδρέας 

(από την Άχνα)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Joseph Georgiou Pallouras

Passed away on Thursday 27.12.2018 at the age of 80. 

He came to England in 1953. 

Joseph leaves 2 children: Andrew and Lee, 14 grandchildren, 

great-grandchildren, his brother Adam, sister Androulla and many 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 23.01.2019 at 11.30am at 

the Greek Orthodox Church of St. Eleftherios, 113 Ruckholt Road, 

Leyton, London E10 5NS and the burial at Chingford Mount Cemetery, 

121 Old Church Road, London E4 6ST. 

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

The wake will take place at the cemetery. 

Tel: 07582 909 595 Andrew

(from Achna, Cyprus)

 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 

ΠΕΤΡΟ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                            

Ο Πρόεδρος και  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 

Εκφράζουν θερμά και ειλικρινή  συλλυπητήρια  στο φίλο και συνεργάτη τους 

Πέτρο Πενταγιώτη και σε όλους τους συγγενείς του. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

 

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   

Ο Πρόεδρος και η  Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας  εκφράζουν  θερμά και 

εγκάρδια συλλυπητήρια   στο φίλο και συνεργάτη τους Πέτρο Πενταγιώτη  και σε όλους τους 

συγγενείς, για τo θάνατο του πολυαγαπημένου του αδελφού Ευλάμπιου Χρίστου που 

απεβίωσε τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 

 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιώργος Γεωργίου Κίτσις 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019 στην 

Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου 

Ανδρέου, Rutland Road, Forest Gate, London 

E7 8PH, το 1oν ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας υιού, αδελφού, 

πατέρα και θείου 

Γιώργου Γεωργίου Κίτσι 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
 

Η μητέρα του Κυριακού, 

αδέλφια: Σωτήρης-σύζυγός του Pollyanna 

και Μαρία-σύζυγός της Αντρέας, 

παιδιά: Δέσποινα και Γιάννος, τα αδελφότκενα 

του, φίλη του Briget και λοιποί συγγενείς.

(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Αυγόρου)

† ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πάμπος Μουζέ

Απεβίωσε από εγκεφαλικό, τη Δευτέρα 

14.01.2019, ο Πάμπος Μουζέ σε ηλικία 

67 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Νάτια, 2 υιούς, 

μια κόρη, 2 εγγόνια, την απαρηγόρητη 

μητέρα του Παναγιώτα, 6 αδελφές, 

γαμπρούς, συγγενείς και φίλους.  

Η κηδεία του έγινε χθες Τετάρτη 

16.01.2019 από την Εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου, Δροσιά. 

Τηλ. οικείων: 020 8348 3758

(από το Αρναδί Αμμοχώστου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Νικολάου 

(από τη Λάνια, Λεμεσό) 

 
Απεβίωσε την Πέμπτη 13.12.2018, ο Αντρέας Νικολάου σε ηλικία 76 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1962. (Η σύζυγός του Ανθούλλα απεβίωσε το 2006 και ο υιός του Ζήνωνας 

απεβίωσε το 2013). 

Αφήνει 2 παιδιά: Ρεβέκκα και Nικόλα, 2 γαμπρούς: Aντρέα και Blair, τη νύφη του Μαρίνα, 4 εγγόνια: Γεώργιο, 

Έλενα, Δημήτρη, Άνθια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του έγινε το Σάββατο 05.01.2019 στον Δορό, Λεμεσό. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.01.2019 στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τηλέφωνο οικείων: 07900 988 018 02.06.1942 –  13.12.2018
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www.andrewsshipping.co.uk

For over 50 years we have been offering your one-stop service. 
Whether for international shipping, removals & storage we tailor our service to suit you.
Offer the most suitable method of transporting your goods whether shipping commerical cargo 
for your business or looking to relocate by air, sea or road.
Look no further than Andrews Shipping for your logistics solutions.

Wishing our clients and the community 
a very Happy and Prosperous New Year! 

For more information please contact our freindly sales team on 020 8805 55 88 

alternatively you can email us at sales@andrewsshipping.co.uk 
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