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Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής έφτασε στο Λονδίνο, όπου 
θα έχει επαφες με τον Υπ. Ασφά-
λειας, αρμόδιο για θέματα μετανά-
στευσης και με τον Υπουργό αρ-
μόδιο για θέματα Ε.Ε... 

Σελ 2

Στο Λονδίνο ο ΥΠΕΣ
Αν ο διορισμός του κ. Ρίκκου Ερω-
τοκρίτου στην Εισαγγελία, ως άρι-
στου των αρίστων, έπληξε καθο-
ριστικά το θεσμό, η επιλογή του κ. 
Ιωνά Νικολάου θα τον αποτελει-
ώσει δήλωσε ο Γ. Λουκαΐδης... 

Σελ 6

Αποτελειώνουν το θεσμό Βαριά η ευθύνη Μητσοτάκη

Η Ε.Ε. ανησυχεί για το 
μέλλον των Ευρωπαίων 

στη Βρετανία

σελ 2

Στο σκοτάδι ακόμη 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

σελ  5

Μάλλον δεν είναι η Τουρκία απο-
μονωμένη από τη διεθνή κοινό-
τητα, αλλά η Ελλάδα απούσα από 
μια κρίσιμη διαδικασία που πλέον 
αφορά τα ίδια τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα... 

Σελ 7

ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΣΕ Ο ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ!

«ΟΧΙ» σε πιθανό δημοψήφισμα 
για ανεξαρτησία της Σκωτίας

Αντίθετος με τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δη-
μοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκω-
τίας δήλωσε και επισήμως για ακόμα μία φορά 
ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, απαντώ-
ντας σε σχετικό αίτημα της Πρωθυπουργού της 
Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον. «Εσείς και ο προκά-
τοχός σας είχατε δώσει μία προσωπική υπό-
σχεση ότι το Δημοψήφισμα Ανεξαρτησίας του 
2014 ήταν ψηφοφορία ‘που γίνεται μία φορά 
κάθε γενιά’. Ο λαός της Σκωτίας ψήφισε απο-
φασιστικά στη βάση αυτής της υπόσχεσης να 
διατηρήσει ενιαίο το ΗΒ, ένα αποτέλεσμα το 
οποίο τόσο η η σκωτσέζικη όσο και η κυβέρ-
νηση του ΗΒ δεσμεύθηκαν...

σελ 3
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ BREXIT ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Στο Λονδίνο ο νέος Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής έφτασε 
χθες Τετάρτη (15/1) στο Λονδίνο, όπου θα έχει συ-
ναντήσεις με τον Υπουργό Ασφάλειας, αρμόδιο για 
θέματα μετανάστευσης Brandon Lewis, καθώς επί-
σης και με τον Υπουργό αρμόδιο για θέματα Ευρω-
παϊκής Ένωσης Christopher Pincher με αποκλει-
στικό θέμα συζήτησης τις επικείμενες αλλαγές μετά 
το Brexit, αναφορικά με τα δικαιώματα των Κυπρίων 
που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και των 
Βρετανών που διαμένουν στην Κύπρο. 

Κατά τη διήμερη παραμονή του στο Λονδίνο, ο 
Υπουργός θα συναντηθεί, επίσης, με τις ηγεσίες της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
(ΠΟΜΑΚ) και της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου, και θα τελέσει τα εγκαίνια της 
Έκθεσης «Φωτογραφίες-Ντοκουμέντα από την πρό-
σφατη Ιστορία της Κύπρου» του καλλιτέχνη Άδωνι 
Χριστοφόρου. 

Την έκθεση διοργανώνει το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών σε συνεργασία με την Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελεστούν σήμερα Πέ-
μπτη (16/1), στις 7:15 το απόγευμα, στο οίκημα της 
ΕΚΟ, Britannia Road, London, N12 9RU. 

Εκτός από τον Υπουργό Εσωτερικών, χαιρετισμό 
θα απευθύνουν η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών και ο πρόεδρος της ΕΚΟ, Χρήστος 
Καραολής. 

Ανησυχία για το μέλλον των Ευρωπαίων στη Βρετανία
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ BREXIT ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μισέλ 
Μπαρνιέ, προειδοποίησε την Τρίτη  ότι το τέλος της ελεύθερης κυκλο-
φορίας των προσώπων μεταξύ της Βρετανίας και της υπόλοιπης ΕΕ 
στο πλαίσιο του Brexit θα έχει "πρακτικές συνέπειες" για τους Ευρω-
παίους και τους Βρετανούς πολίτες. 

"Θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τα συμφέροντα των πολιτών 
μας", υποσχέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στο Στρασβούργο ο Μπαρνιέ, αρμόδιος να διαπραγματευτεί 
τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας, της οποίας η 
αποχώρηση προβλέπεται στις 31 Ιανουαρίου. 

Οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν κατά την διάρκεια της μετα-
βατικής περιόδου --που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2020-- συμφω-
νίες κυρίως για το εμπόριο, αλλά και για την ασφάλεια, την ενέργεια, 
την αλιεία και τις μεταφορές. 

"Κανείς από τις δύο πλευρές δεν πρέπει να υποτιμά (...) τις άμεσες 
συνέπειες της κατάργησης της ελεύθερης κυκλοφορίας, που είναι στο 
επίκεντρο του Brexit ", υπογράμμισε ο Μπαρνιέ. Η ελευθερία της κυ-
κλοφορίας των προσώπων είναι μια από τις τέσσερις ελευθερίες της 
ΕΕ. Αυτό θα έχει "πρακτικές συνέπειες" μετά την μεταβατική περίοδο 
"στο επίπεδο της οικονομίας, στα επαγγελματικά προσόντα, στις ικα-
νότητες εγκατάστασης, στο θέμα της ασφάλειας". 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ενώπιον των ευρωβουλευτών ότι η συμ-

φωνία αποχώρησης επέτρεπε στα 3,5 εκατομμύρια των Ευρωπαίων 
πολιτών που ζουν στη Βρετανία και στο ένα εκατομμύριο των Βρετανών 
που έχουν εγκατασταθεί στις 27 χώρες της ΕΕ να έχουν την "βεβαι-
ότητα". 

Αλλά αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, που επέτρεπε 
έως τώρα στους πολίτες της ΕΕ να εγκαθίστανται και να εργάζονται 
στην Βρετανία και στους Βρετανούς να ζουν στις χώρες της ΕΕ, δεν 
θα υπάρχει πλέον για όσους προβλέπουν να το κάνουν, τόνισε η φον 
ντερ Λάιεν. "Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου η Βρετανία θα είναι 
μια τρίτη χώρα και το Brexit θα οδηγήσει σε αλλαγές για όσους προτί-
θενται να φτιάξουν την ζωή τους στην μια ή στην άλλη πλευρά της 
Μάγχης". Στις προσεχείς διαπραγματεύσεις, "τα δικαιώματα των πολι-
τών θα γίνουν η βασική μας προτεραιότητα", δήλωσε η πρόεδρος της 
Κομισιόν, προσθέτοντας ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι πολίτες εγκατεστη-
μένοι στη Βρετανία πιθανόν να συναντήσουν προβλήματα στα διαβή-
ματά τους για να μπορέσουν να μείνουν σε αυτή την χώρα. 

Ο Μπαρνιέ είπε ότι η "Επιτροπή θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική" όσον 
αφορά αυτά τα εμπόδια και ότι έχει ήδη τεθεί το πρόβλημα με το Λον-
δίνο. Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν την συγκρότηση "ανε-
ξάρτητου" οργάνου για να εποπτεύει τα θέματα αυτά. 

Η ευρωβουλευτής του Κόμματος, Brexit 'Αλεξ Φίλιπς, εκτίμησε ότι 
οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μη 
Ευρωπαίους που θα πάνε να ζήσουν στην Βρετανία, χωρίς "ευνοι-
οκρατία".

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Η βρετανική κυβέρνηση ψήφισε την περασμένη 
εβδομάδα κατά της συνέχισης της συμμετοχής στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ, Erasmus 
plus. 

Η σχετική τροπολογία εισήχθη στην Βουλή των 
Κοινοτήτων από την βουλευτή των Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών, Layla Moran με στόχο η κυβέρνηση 
του Μπόρις Τζόνσον να διαπραγματευτεί την πλήρη 
συμμετοχή της Βρετανίας στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα ανταλλαγής και μετά το Brexit. Η τροπολογία 
απερρίφθη με ψήφους 344 κατά και 254 υπέρ. 

«Το Erasmus έχει αλλάξει τον τρόπο που σκε-

φτόμαστε την εκπαίδευση. Έκανε τις σπουδές στο 

εξωτερικό πιο "μοντέρνες" και οικονομικά εφικτές», 

δήλωσε η Moran στο euronews. 

Από την ίδρυσή του το 1987 περισσότεροι από 

200.000 Βρετανοί φοιτητές έχουν σπουδάσει ή ερ-

γαστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 

Το 2016-17, περίπου 32.000 Ευρωπαίοι φοιτητές 

ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με μόλις 

17.000 Βρετανούς φοιτητές που παρακολούθησαν 

ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η Βρετανία ψήφισε εναντίον 
της συνέχισης του ERASMUS

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ 19ΧΡΟΝΗΣ

Θέμα ασφάλειας στην Κύπρο 
θέτει Βρετανός βουλευτής!

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη Βρετανία, μετά 
και την απόφαση του δικαστηρίου για τη 19χρονη 
Βρετανίδα, η οποία καταδικάστηκε για ψευδή κα-
ταγγελία βιασμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του 
KentOnline, ο βουλευτής των Συντηρητικών, Gareth 
Johnson, ζήτησε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, 
όπως τεθεί προς συζήτηση, θέμα ασφάλειας των 
Βρετανών τουριστών στην Κύπρο. 

Όπως εξηγεί, αφορμή για την πρότασή του αυτή, 
είναι η υπόθεση της 19χρονη, αλλά και θάνατος του 
George Low το 2016, ο οποίος και δολοφονήθηκε 
στην Αγία Νάπα. «Υπόθεση για την οποία κανείς 
δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο», εξηγεί. «Η Κύπρος 
πρέπει να κάνει περισσότερα για να επαναφέρει την 
εμπιστοσύνη ανάμεσα στους τουρίστες και να γίνει 
πιο ασφαλής», καταλήγει. 

Εν τω μεταξύ, Στις £151.499 φθάνει το ποσό από 
τον διαδικτυακό έρανο της 19χρονης, ενώ είχε ως 
στόχο τα £105.000. Να σημειωθεί ότι παρά την εξέ-
λιξη της υπόθεσης στα κυπριακά δικαστήρια, ο έρα-
νος παραμένει ανοιχτός για δωρεές. 

Στο μήνυμα του δικηγόρου John Hobbs στη σελίδα 
Gofundme για τη 19χρονη Βρετανίδα, αφού ευχαρι-
στεί τον κόσμο για την καλοσύνη και τη στήριξη «σε 
αυτή τη μη δίκαιη μάχη», τονίζει ότι παρά τις εμπλο-
κές από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, χρειάζονται 
χρήματα για την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο 
της Κύπρου. 

Σύμφωνα πάντα με το μήνυμα του δικηγόρου, 
ημερομηνίας 1/1/2020, χρειάζονται άλλες £25.000 
για τα έξοδα, έτσι είχε αυξήσει το ποσό στα 
£105.000. Να σημειωθεί ότι ο στόχος των £105.000, 
έχει ξεπεραστεί κατά πολύ, αφού σήμερα το ποσό 
αγγίζει τις £151.499. 

Στο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά πως 
«εάν η τύχη μας αλλάξει και δεν προχωρήσουμε 
στην έφεση, τότε τα λεφτά θα πάνε σε φιλανθρωπίες 
και σε παρόμοιες υποθέσεις». 

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω υπόθεση προκάλεσε 
μεγάλη αναστάτωση και στην κυπριακή παροικία 
του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως λόγω των προ-
σβλητικών δημοσιευμάτων και των άδικων κατηγο-
ριών κατά της Κύπρου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Τη «δυνατή υποστήριξη» του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην επίτευξη μίας «συνολικής, δίκαιης και με 
διάρκεια λύσης για να επανενωθεί η Κύπρος», δια-
τύπωσε ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης Κρίστοφερ 
Πίντσερ, απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του βου-

λευτή Μάθιου Όφορντ. 
Ο φιλοκύπριος Συντηρητικός βουλευτής βορείου 

Λονδίνου είχε ρωτήσει τον Υπουργό Εξωτερικών 
«κατά πόσο θα κάνει βήματα για να υποστηρίξει μια 
λύση στη διαίρεση του νησιού της Κύπρου». 

Απαντώντας εκ μέρους του Foreign Office ο κ. 
Πίντσερ πρόσθεσε ότι η λύση που στηρίζει το Λον-
δίνο είναι «βασισμένη στο διεθνώς αποδεκτό μο-
ντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα για όλους». 

Ο Βρετανός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι επι-
σκέφθηκε την Κύπρο στις 4 Οκτωβρίου για να εν-
θαρρύνει πρόοδο προς μία ανθεκτική λύση. Σημεί-
ωσε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει αυτόν τον τακτικό 
διάλογο και ότι καλεί όλες τις πλευρές να εμπλακούν 
εποικοδομητικά σε συνομιλίες για μια λύση και να 
επιδείξουν ότι είναι προσηλωμένοι στην επίτευξη 
προόδου. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι μια επανενω-
μένη Κύπρος θα ξεκλείδωνε σημαντικά οικονομικά 
οφέλη μέσω αυξημένων ευκαιριών για εμπόριο, 
επενδύσεις και τουρισμό και θα άνοιγε την πιθανό-
τητα νέων ενεργειακών και οικονομικών συνεργα-
σιών στην περιοχή. 

«Αυτό θα ωφελήσει όλους στο νησί της Κύπρου. 
Μια λύση θα τόνωνε την ασφάλεια του νησιού και 
θα βοηθούσε να προωθηθεί η περιφερειακή ασφά-
λεια», συμπλήρωσε ο Βρετανός Υπουργός Ευρώ-
πης.

Επαναβεβαίωση βρετανικής 
στήριξης για επανένωση της Κύπρου
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Μέγκαν Μαρκλ 
και της Mail on Sunday ήταν το κύριο θέμα στις εφη-
μερίδες Daily Telegraph, Daily Mail και Sun (15/01).  

H δούκισσα του Σάσεξ έχει καταγγείλει την κυρια-
κάτικη Mail για παράνομη δημοσίευση επιστολής 
της προς τον πατέρα της. Από την πλευρά της η  
Mail on Sunday υποστηρίζει ότι είχε κάθε δικαίωμα 
να δώσει στη δημοσιότητα το γράμμα που έστειλε η 
Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της Τόμας λίγο πριν 
από το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.    

Η Daily Mail γράφει ότι «αυτή η αντιπαράθεση 
μέσα στο δικαστήριο φοβίζει τη βασιλική οικογένεια».  
Η εφημερίδα δεν αποκλείει στη δίκη, ο Τομ Μαρκλ 
να καταθέσει εναντίον της κόρης του.  

«Υπάρχει τεράστιο και νόμιμο δημόσιο ενδιαφέ-
ρον» για τα τεκταινόμενα στη βασιλική οικογένεια 
και τις «προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις» των 
μελών της, αναφέρει η νομική ομάδα της Mail on 
Sunday αντιδρώντας στη μήνυση που κατέθεσαν 
σε βάρος της ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ.   

Η Daily Telegraph εκτιμά ότι η νομική υπερά-
σπιση της Mail on Sunday ανοίγει και πάλι το ρήγμα 
στις σχέσεις της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της.  
Η εφημερίδα θεωρεί ότι όταν η υπόθεση αυτή έρθει 
στο δικαστήριο (όποτε και εάν γίνει η δίκη) «θα είναι 
η δίκη του αιώνα με τη Δούκισσα από το εδώλιο του 

μάρτυρα να στρέφεται κατά του πατέρα της».  
Είναι γνωστό πως η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει και 

τις καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα της. 
Ο Τόμας Μαρκλ, δεν είναι πλέον αποδεκτός από 

τη βασιλική οικογένεια, από τότε που  συνεργάστηκε 
με παπαράτσι και έναντι αμοιβής, έστησε φωτογρα-
φίες που τον έδειχναν να προ-
ετοιμάζεται για να πάει στον 
γάμο της κόρης του. Ο γάμος 
τελικά πραγματοποιήθηκε χω-

ρίς την παρουσία του, καθώς αντιμετώπισε προ-
βλήματα με την υγεία του. 

Στη συνέχεια, ο πατέρας της Μέγκαν, συνέχιζε να 
επιβαρύνει τη θέση του και να ρίχνει λάδι στη φωτιά, 
μέσω σειράς συνεντεύξεων του, όπου έδινε στη δη-
μοσιότητα προσωπικές πληροφορίες της κόρης του. 

Από την πλευρά της, η Μέγκαν 
ήταν τόσο αναστατωμένη από τις 
επανειλημμένες επιθέσεις του 
αποξενωμένου πατέρα της στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, που 
του έγραψε μια επιστολή ζητώ-

ντας του να σταματήσει να την 
"θυματοποιεί".  

«Ιστορική» η δήλωση της βασίλισσας   
Στην απόφαση για μία «μεταβατική περίοδο» κατά 

την οποία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα 
περνούν χρόνο τόσο στο ΗΒ όσο και στον Καναδά, 
κατέληξε η βασιλική σύσκεψη κορυφής στο Σάντριγ-
χαμ (13/01). Η 93χρονη μονάρχης εξέδωσε γραπτή 
δήλωση αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας δυόμισι 
ωρών σύσκεψης, με τη συμμετοχή του πρίγκιπα 
Χάρι, του αδερφού του Γουίλιαμ και του πατέρα του 
Καρόλου. Η δήλωση χαρακτηρίζει τη συνάντηση 
«πολύ εποικοδομητική» και τονίζει ότι η ίδια η βασί-
λισσα και όλη η οικογένεια «στηρίζουν πλήρως την 
επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν 
μια νέα ζωή ως νεαρή οικογένεια». 

Στις πρώτες σελίδες  της Τρίτης κυριαρχούσε και 
πάλι η ιστορία του Χάρι και της Μέγκαν.  

Η Daily Mail (14/01) χαρακτηρίζει  τη δήλωση της 
βασίλισσας Ελισάβετ  σχετικά με τους μελλοντικούς 
ρόλους του Χάρι και της Μέγκαν «ιστορική». 

Η i θεωρεί ότι η δήλωση της Βασίλισσας συνιστά 
την «επίσημη έγκριση» των ανακτόρων του Μπά-
κιγχαμ της προσπάθειας για την «αναμόρφωση της 
βασιλικής οικογένειας».

Megxit: Τόμας Μαρκλ κατά Μέγκαν Μαρκλ ;;

Πέντε οι υποψήφιοι
ΕΣΩΚΟΜMΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Πέντε από τους αρχικά έξι υποψήφιους 
παραμένουν στον αγώνα για να αντικατα-
στήσουν στην ηγεσία του Εργατικού κόμ-
ματος τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Πρόκειται για 
τον σκιώδη υπουργό Brexit, Κίερ Στάρ-
μερ, και την σκιώδη υπουργό Επιχειρη-
ματικότητας Ρεμπέκα Λονγκ Μπέιλι, που 
συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη στήριξη 

των βουλευτών του κόμματος για να περάσουν στο επόμενο στάδιο 
του αγώνα, αλλά και τις βουλευτές Τζες Φίλιπς και Λίζα Νάντι. Η 
σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, Έμιλι Θόρνμπερι, θα συνεχίσει επί-
σης, καθώς τα τελευταία λεπτά πριν λήξει η προθεσμία για την ολο-
κλήρωση της πρώτης φάσης, κατάφερε να περάσει το όριο των 22 
βουλευτών που την στηρίζουν. 

Ο ένας εκ των έξι υποψηφίων, Κλάιβ Λιούις, ανακοίνωσε ότι απο-
σύρει την υποψηφιότητά του, εφόσον διαφάνηκε ότι δεν θα καταφέρει 
να συνεχίσει, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε κάποιον άλλον υποψήφιο 
να προσελκύσει τους δικούς του υποστηρικτές. 

Σε ό,τι αφορά την αντιπροεδρία, κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον 
απαιτούμενο αριθμό των 22 υποστηρικτών βουλευτών πέντε υποψή-
φιοι και έτσι συνεχίζουν οι: ‘Αντζελα Ρέινερ (85), Ίαν Μάρεϊ (34), Ντόουν 
Μπάτλερ (28), Ροζένα Αλίν Καν (23) και Ρίτσαρντ Μπέργκον (22). 

Αυτοί που εξασφάλισαν την παραμονή τους στον αγώνα, στη συνέ-
χεια θα πρέπει να λάβουν την υποστήριξη από 33 τοπικές οργανώσεις 
του κόμματος ή από το 5% των προσκείμενων στο κόμμα εργατικών 
συνδικάτων για μπορέσουν να βάλουν το όνομά τους στο ψηφοδέλτιο 
ώστε να εκλεγούν από τους εγγεγραμμένους υποστηρικτές των Ερ-
γατικών. Ήδη η οργάνωση Momentum, που στήριξε τον Τζέρεμι Κόρ-
μπιν στην εκλογή του στην ηγεσία το 2015, ανακοίνωσε ότι προτείνει 
την εκλογή της Ρεμπέκα Λονγκ Μπέιλι για την ηγεσία και της Αντζελα 
Ρέινερ για την αντιπροεδρία.

Η σειρά των Λόρδων 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ BREXIT

Στη Βουλή των Λόρδων προς αναλυτική εξέταση και συζήτηση βρί-
σκεται από τη Δευτέρα το νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης 
του ΗΒ από την ΕΕ, το οποίο είχε εγκριθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων 
από πλειοψηφία 99 βουλευτών. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας 
οι Λόρδοι αναμένεται να κληθούν να ψηφίσουν επί διαφόρων τροπο-
λογιών. Η υπερψήφιση κάποιας τροπολογίας θα καθυστερούσε για 
λίγες ημέρες την οριστική έγκριση του νομοσχεδίου και της Συμφωνίας 
Αποχώρησης, καθώς αυτό θα έπρεπε να να επιστραφεί για περαιτέρω 
συζήτηση στους βουλευτές. 

Αξιοποιώντας την ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει 
αποκτήσει μετά τις πρόσφατες εκλογές, η κυβέρνηση Τζόνσον κατά-
φερε να καταψηφίσει όλες τις τροπολογίες που είχε προτείνει η αντι-
πολίτευση. Η Βουλή των Λόρδων, ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν είναι απί-
θανο να εγκρίνει τουλάχιστον δύο τροπολογίες.  

Κυριότερη αυτών είναι η τροπολογία που ορίζει ότι η βρετανική κυ-
βέρνηση θα αποδέχεται αυτομάτως στο έδαφός της σε συνεννόηση 
με την ΕΕ ανήλικους πρόσφυγες από τη Συρία και την ευρύτερη πε-
ριοχή, οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται ήδη στο ΗΒ. Η διάταξη 
αυτή υπήρχε στην προ των εκλογών εκδοχή του νομοσχεδίου, αλλά 
αφαιρέθηκε από την κυβέρνηση Τζόνσον. Επανήλθε ως πρόταση τρο-
πολογίας από την αντιπολίτευση, αλλά απορρίφθηκε στη Βουλή. 

Ο υποκινητής αυτής της τροπολογίας είναι ο Εργατικός Λόρδος 
Νταμπς, ο οποίος είχε διασωθεί ως παιδί από την κατεχόμενη από 
τους Ναζί, Τσεχοσλοβακία, μεταφερόμενος υπό άκρα μυστικότητα μαζί 
με αλλά παιδιά στη Βρετανία. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC ο 
88χρονος βαρόνος αποκάλυψε ότι ακόμα και μέλη του Συντηρητικού 
Κόμματος τον παροτρύνουν να επιμείνει στην τροπολογία του, λέγοντάς 
του ότι στο παρασκήνιο πιέζουν και οι ίδιοι την κυβέρνηση. 

Μια δεύτερη τροπολογία με πιθανότητες έγκρισης από τους Λόρδους 
επαναφέρει τον ενεργό ρόλο του κοινοβουλίου στην εποπτεία των δια-
πραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ.

«ΟΧΙ» για δημοψήφισμα
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ

Αντίθετος με τη διεξαγωγή ενός 
δεύτερου δημοψηφίσματος για την 
ανεξαρτησία της Σκωτίας δήλωσε 
και επισήμως για ακόμα μία φορά 
ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον, απαντώντας σε σχετικό αί-
τημα της Πρωθυπουργού της Σκω-
τίας Νίκολα Στέρτζιον. «Εσείς και 
ο προκάτοχός σας είχατε δώσει μία 
προσωπική υπόσχεση ότι το Δη-
μοψήφισμα Ανεξαρτησίας του 
2014 ήταν ψηφοφορία ‘που γίνεται μία φορά κάθε γενιά’. Ο λαός της 
Σκωτίας ψήφισε αποφασιστικά στη βάση αυτής της υπόσχεσης να 
διατηρήσει ενιαίο το ΗΒ, ένα αποτέλεσμα το οποίο τόσο η η σκωτσέζικη 
όσο και η κυβέρνηση του ΗΒ δεσμεύθηκαν να σεβαστούν με τη Συμ-
φωνία του Εδιμβούργου», γράφει ο Τζόνσον σε επιστολή-απάντηση 
προς την κα Στέρτζιον, η οποία είχε επαναφέρει επισήμως το αίτημα 
για δημοψήφισμα μετά τις πρόσφατες εκλογές. 

«Η κυβέρνηση του ΗΒ θα συνεχίσει να στηρίζει τη δημοκρατική 
απόφαση του σκωτσέζικο λαού και την υπόσχεση που του δώσατε. 
Για το λόγο αυτό, δεν μπορώ να συμφωνήσω σε κανένα αίτημα για 
μεταβίβαση εξουσίας που θα οδηγούσε σε νέα δημοψηφίσματα ανε-
ξαρτησίας», συμπληρώνει ο Μπόρις Τζόνσον. 

Η Σκωτία ψήφισε με ποσοστό 55% έναντι 45% υπέρ της παραμονής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σεπτέμβριο του 2014. Αλλά το αίτημα για 
νέο δημοψήφισμα έχει ενταθεί μετά από την ψήφο υπέρ του Brexit, 
καθώς οι Σκωτσέζοι το απέρριψαν σε ποσοστό 62%. 

Η Νίκολα Στέρτζιον υπέβαλε επισήμως το αίτημα προς το Λονδίνο 
λέγοντας ότι το γεγονός πως το κόμμα της SNP κέρδισε 48 από τις 59 
έδρες της Σκωτίας στις πρόσφατες εκλογές συνιστά απόδειξη πως οι 
Σκωτσέζοι θέλουν την ανεξαρτητοποίηση από το ΗΒ.
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Ρωσικά πολεμικά 
πλοία στην Ανατολική 

Μεσόγειο
Η ρωσική πυραυλάκατος 

Marshal Ustinov του Βόρειου 
Στόλου πέρασε από τα στενά 
των Δαρδανελίων και του Βο-
σπόρου και εισήλθε στη Με-
σόγειο Θάλασσα. Αναλυτές 
εκτιμούν ότι η άφιξή της στη 
Μεσόγειο εντάσσεται στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο της διαχείρι-
σης της συριακής κρίσης.

Τη διάθεσή τους για συνεργασία μεταξύ της Κυβέρ-
νησης και του ΑΚΕΛ για το καλό του τόπου, εξέφρα-
σαν την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριά-

κος Κούσιος και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μαζί με τον Αναπληρωτή Κυ-
βερνητικό Εκπρόσωπο Παναγιώτη Σεντώνα είχαν συνά-
ντηση στα γραφεία του ΑΚΕΛ με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ και τον 
Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Στέφανο Στεφάνου. 

«Είχαμε μια πάρα πολύ ειλικρινή συνάντηση και συζή-
τηση με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τον Αναπλη-
ρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο για τα ζητήματα που αφο-
ρούν, αντιλαμβάνεστε, στις σχέσεις Κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης», ανέφερε ο κ. Κυπριανού στις δηλώσεις 
του μετά τη συνάντηση. 

Από την δική μας πλευρά, είπε, «έχουμε ξεκαθαρίσει 
ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε σε μόνιμη σύ-
γκρουση με την Κυβέρνηση». Αντιθέτως, πρόσθεσε, «θε-
ωρώ ότι επιβάλλεται εκεί και όπου υπάρχει συμφωνία να 
υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία για να προωθούμε διά-
φορα ζητήματα τα οποία θα κάνουν καλύτερη την καθη-
μερινότητα των ανθρώπων». 

«Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει να έχουμε 
μια συνεννόηση και συνεργασία στα ζητήματα εκείνα στα 
οποία υπάρχει μια προσέγγιση και την ίδια στιγμή, βέβαια, 
ξεκαθαρίσαμε ότι εκεί και όπου οι διαφορετικές θέσεις 
υπάρχουν θα εκφράζονται πάντοτε με ένα πολιτικό τρόπο, 
με επιχειρήματα, δίχως να προσπαθούμε να θίξουμε προ-
σωπικότητες», σημείωσε. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συνέχισε λέγοντας ότι «θεωρούμε ότι η 
κατάσταση στην Κύπρο επιβάλλει να υπάρξει η μεγαλύ-
τερη δυνατή συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης και των 
πολιτικών κομμάτων για να προωθήσουμε τα πάρα πολύ 

σημαντικά προβλήματα τα οποία βρίσκονται ενώπιον της 
Κύπρου και του κυπριακού λαού». Είναι, ανέφερε, «το 
Κυπριακό, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με 
την επιβίωσή μας στην χώρα μας και ταυτόχρονα είναι και 
πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν όπως 
είπα προηγουμένως με την καθημερινότητα». 

«Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεργαστούμε, ξεκαθαρί-
ζοντας την ίδια στιγμή, βέβαια, ότι θα υπερασπιστούμε το 
κόμμα μας εκεί και όπου θεωρούμε ότι αδικούμαστε με 
τοποθετήσεις οι οποίες είτε είναι προσβλητικές, είτε είναι 

άδικες, είτε είναι απαράδεκτες», τόνισε ο κ. Κυπριανού. 
 
«Είχαμε πραγματικά μια πολύ ειλικρινή συνομιλία για 

θέματα που απασχολούν την χώρα μας και συζητήσαμε 
ειδικότερα τους τρόπους που θα μπορούσαμε να έχουμε 
μια περαιτέρω συνεργασία, να έχουμε μια πιο στενή 
επαφή, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε 
συζητήσεις που στο τέλος της ημέρας είναι εν πολλοίς 
ανώφελες», ανέφερε από την πλευρά του ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος. 

Πρόσθεσε ότι «με ιδιαίτερη χαρά άκουσα τις τοποθετή-
σεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, τις οποίες χαιρετίζω και τον ευχαρι-
στώ». Σύμφωνα με τον κ. Κούσιο, «έχουμε εντοπίσει πάρα 
πολλά θέματα τα οποία μας ενώνουν, παρά να μας χωρί-
ζουν». 

Ταυτόχρονα, επισήμανε, «η δυναμική παρουσία της 
αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο σεβαστή, είναι επιθυμητή 
και αναγκαία». Η αντιπολίτευση είναι εκείνη, είπε ο κ. Κού-
σιος, «η οποία με την πολιτική της βοηθά την Κυβέρνηση 
να ακολουθεί σωστή πορεία και να εξυπηρετεί ακόμα κα-
λύτερα τα συμφέροντα του λαού μας». 

 
«Προσβλέπω σε μια συνεχή επαφή και συνεργασία με 

τον ΓΓ του ΑΚΕΛ και τον Εκπρόσωπο Τύπου τον κ. Στε-
φάνου και τόσον εγώ όσο και ο Αναπληρωτής Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος θα είμαστε πάντα στη διάθεσή τους για 
να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου μας», ανέφερε 
καταληκτικά.

ειδήσεις σε 2’

Παραιτήθηκε η ρωσική κυβέρνηση - Το διάγγελμα Μεντβέντεφ και η αντίδραση Πούτιν
Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανακοίνωσε 

την παραίτηση της ρωσικής κυβέρνησης, στον απόηχο της ομιλίας 
του προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Την παραίτηση της ρωσικής κυβέρνησης ανακοίνωσε το απόγευμα 
της Τετάρτης ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε 
συνέχεια της ομιλίας του προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Ομο-
σπονδιακή Συνέλευση. 

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Μεντβέντεφ - μεταξύ άλλων - επε-
σήμανε ότι η πρωινή ομιλία του Πούτιν περιγράφει μια σειρά «θεμε-
λιωδών αλλαγών» στο ρωσικό Σύνταγμα. 

«Αυτές οι αλλαγές, όταν υιοθετηθούν, θα σηματοδοτήσουν σημα-
ντικές αλλαγές όχι μόνο στον αριθμό των άρθρων του Συντάγματος, 
αλλά και στην ισορροπία της εξουσίας ως “σύνολο”» επεσήμανε ο 

παραιτηθείς πρωθυπουργός. 
Οι αλλαγές, όπως έσπευσε να προσθέσει, θα εφαρμοστούν στην 

«εκτελεστική εξουσία, τη νομοθετική εξουσία, καθώς και στη δικαστική 
εξουσία». 

«Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι εμείς, ως κυβέρνηση της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα πρέπει να παράσχουμε στον πρόεδρο 
την ευκαιρία να λάβει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, πιστεύω ότι είναι σωστό, εφαρμόζοντας το Άρθρο 117 
του Συντάγματος, η ρωσική κυβέρνηση – υπό την παρούσα σύνθεση 
– να παραιτηθεί» 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Πούτιν έσπευσε να ευχαριστήσει 
τον Μεντβέντεφ για τη «δουλειά» του, ενώ κάλεσε τον πρωθυπουργό 
και το υπουργικό συμβούλιο να παραμείνουν στις θέσεις τους έως 

ότου σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση. 

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα 

που επιτεύχθηκαν. Δεν δούλεψαν όλα, αλλά ποτέ δεν δουλεύουν 

όλα. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Θα σας συναντήσω τον καθένα ξε-

χωριστά. Σας ζητώ να συνεχίσετε να εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας 

έως ότου σχηματιστεί νέα κυβέρνηση». Μόλις αυτό καταστεί πρα-

γματικότητα, ο Μεντβέντεφ αναμένεται να αναλάβει το νεόκοπο χαρ-

τοφυλάκιο του αναπληρωτή επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας 

της Ρωσίας, το οποίο αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο προς τον 

πρόεδρο για ζητήματα ασφάλειας. 

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, μάλιστα, έχει ήδη συμφωνήσει 

να αναλάβει αυτή τη νέα θέση.

Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών πε-
ριλάμβανε μεταξύ άλλων το πρόγραμμα της Βουλής για 
σήμερα με τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση να 
αφορούν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος. Μετά το πέρας της συνεδρίας η Ει-
ρήνη Χαραλαμπίδου προέβη σε δηλώσεις σημειώνοντας 
για την πολιτική της «αρπαχτής» που εφαρμόζει αυτή η 
κυβέρνηση, η οποία έχει πλήξει, όχι μόνο το δημόσιο συμ-
φέρον αλλά και την εικόνα της χώρας μας διεθνώς. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Βουλευτού του ΑΚΕΛ, κας. 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου: «Τα θέματα των πολιτογραφή-
σεων, οι καταχρήσεις που έγιναν από απληστία, τα θέματα 
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όλα αυτά δυστυχώς 
κλονίζουν την εμπιστοσύνη στα θέματα επενδύσεων στη 
χώρα μας. Οι Διεθνείς Οργανισμοί πρέπει να θεωρούνται 

σύμμαχοι μας, καθότι οι εκθέσεις τους είναι εργαλεία προ-
κειμένου να διορθώνουμε τα διάφορα κενά που παρου-
σιάζονται στις νομοθεσίες μας. Είναι καθοριστικής σημα-
σίας η έκθεση της MONEYVAL η οποία θα κυκλοφορήσει 
τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Με τι εκθέσεις της Greco μπο-
ρεί να υπάρχουν περιθώρια για εφαρμογή των συστάσεων 
αλλά ας μην ξεχνούμε ότι η έκθεση της MONEYVAL είναι 
καθοριστική για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη χώρα 
μας οι ξένοι επενδυτές. Αρχικά κατά τη διάρκεια της συζή-
τησης  επιχείρησαν όλοι να παρουσιάσουν μια εικόνα αγ-
γελικά πλασμένη. Στη συνέχεια  έγιναν παραδοχές, στη 
βάση γεγονότων. Είναι σημαντικό να γίνονται παραδοχές  
γιατί αν δεν εντοπίζουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να 
το λύσουμε. Συνεπώς, πρέπει να σταματήσουμε σε τούτον 
τον τόπο να στρουθουκαμηλίζουμε με το να νομίζουμε ότι 

η εσωτερική επικοινωνιακή διαχείριση λύνει τα προβλή-
ματα και μειώνει ευκαιριακά το πολιτικό κόστος. Δεν είναι 
έτσι που πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος. Πρέπει να εντο-
πιστούν τα προβλήματα. Να τα λύσουμε και να σταματή-
σουν ανεύθυνες συμπεριφορές που εκθέτουν τη χώρα 
μας διεθνώς και την κάνουν πρωτοσέλιδο στα ξένα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας. 

Είχαν ακουστεί πολλά από τον  τέως Υπουργό Οικονο-
μικών ως προς τις εισπράξεις σε σχέση με την λίστα Λαν-
γκάρτ. Σήμερα πληροφορηθήκαμε, μετά από ερώτηση 
που υποβάλαμε, ότι στα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας  μπήκαν μόνο Δέκα εκατομμύριά και όχι 35εκ. ως 
ισχυρίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών ο τέως 
Υπουργός Οικονομικών.

Ε.Χαραλαμπίδου: Πολιτική της «αρπαχτής» από την Κυβέρνηση

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ

Διάθεση για συνεργασία Κυβέρνησης – ΑΚΕΛ για το καλό του τόπου

Κύπρος και ΗΠΑ 
επιταχύνουν 

τις προσπάθειες για 
απαλλαγή των 

θεωρήσεων εισόδου
Την επιτάχυνση των προ-

σπαθειών για ένταξη της Κύ-
πρου στον κατάλογο των χω-
ρών, των οποίων οι πολίτες 
δεν χρειάζονται θεώρηση για 
είσοδο στις ΗΠΑ, αποφάσισαν 
την Τρίτη Λευκωσία και Ουά-
σινγκτον, συστήνοντας άμεσα 
μια Ομάδας Εργασίας για το 
θέμα αυτό. Οι Υπουργοί Εξω-
τερικών, Νίκος Χριστοδουλί-
δης, Εσωτερικών, Νίκος Νου-
ρής, και Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης, Γιώργος 
Σαββίδης, είχαν από κοινού 
συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμό-
διο για Προξενικές Υποθέσεις, 
Carl C. Risch, ο οποίος πρα-
γματοποιεί επίσκεψη εργασίας 
στην Κύπρο. Προστίθεται ότι 
αποφασίστηκε η άμεση σύ-
σταση Ομάδας Εργασίας, 
αποτελούμενης από αρμόδι-
ους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες αμφοτέρων των Κυβερ-
νήσεων, για επιτάχυνση των 
προσπαθειών.
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Στο σκοτάδι ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πράσινη Γραμμή!

Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο 
την πρόθεση  του Αρχιεπισκόπου να αποσπάσει την Οικία Χατζηγε-
ωργάκη Κορνέσιου από την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του 
αρμόδιου κρατικού φορέα για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, για να την μετατρέψει σε τμήμα «αλυσίδας εκκλησιαστικών μου-
σείων» στην εντός των τειχών Λευκωσία. 

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που είχαμε διατυπώσει το 
2019 για τη γνωστή  υπόθεση των αρχαιοτήτων στη Γεροσκήπου, ότι 
δηλαδή η απόφαση της Κυβέρνησης να αποχαρακτηρίσει τον εκεί 
αρχαιολογικό χώρο από Αρχαίο Μνημείο, θα οδηγούσε αλυσιδωτά σε 
νέες αμφισβητήσεις της αρμοδιότητας και ευθύνης του κράτους στη 
διαχείριση μνημείων που ιδιοκτησιακά ανήκουν στην Εκκλησία. Η συ-
στηματική αμφισβήτηση από τον Αρχιεπίσκοπο του θεσμικού καθε-
στώτος που διέπει τα Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα, αν γίνει αποδεκτή 
θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη διάλυση της κρατικής πολιτικής για τα 
αρχαία μνημεία. 

Αν η κυβέρνηση αποδεκτεί  την απαίτηση  του Αρχιεπισκόπου αυτό 
θα συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση  σειράς προνοιών του Περί Αρχαι-
οτήτων Νόμου, που αφορούν τόσο περί τα Αρχαία Μνημεία όσο και 
τα Μουσεία. Συγκεκριμένα, η οικία του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου 
είναι κηρυγμένη ως Αρχαίο Μνημείο ήδη από το 1935, ενώ από το 
1988 εντός του μνημείου λειτουργεί και Εθνολογικό Μουσείο. Καλούμε 
τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων να προστατεύσει 
το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώ-
ρας. Η Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου πρέπει να παραμείνει  ως 
κηρυγμένο Αρχαίο Μνημείο και Εθνογραφικό Μουσείο  στην αρμο-
διότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

Η οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου είναι μνημείο Αστικής Αρχιτε-
κτονικής. Δεν είναι εκκλησιαστικό μνημείο και ουδέποτε υπήρξε ιερός 
χώρος λατρείας. Καθίσταται επομένως ακατανόητη η επιμονή του Αρ-
χιεπισκόπου να την εντάξει σε «αλυσίδα» εκκλησιαστικών μνημείων 

και μουσείων. Η ευθύνη για τη σύνταξη εθνικής Ιστορίας σε ένα κοσμικό 
κράτος όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η δημιουργία σχετι-
κών ιστορικών μουσείων, ανήκει στο κράτος, τους ακαδημαϊκούς και 
τους επιστημονικούς φορείς. Η Εκκλησία είναι μέρος της Ιστορίας της 

Κύπρου, όχι ο αποκλειστικός και προνομιακός συγγραφέας της. 
Το ΑΚΕΛ τονίζει, για μια ακόμη φορά, ότι δεν αποδέχεται καμία έκ-

πτωση σε βάρος των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Κύπρου, ούτε αποδέχεται την προνομιακή μεταχείριση στο πλαίσιο 
των όποιων συναλλαγών. Το ΑΚΕΛ, με σχετική επιστολή από τον Γε-
νικό Γραμματέα της Κ.Ε. ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, θα ζητήσει την ξε-
κάθαρη τοποθέτηση της κυβέρνησης  ενώ  θα εγγράψει το σχετικό 
θέμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

*Εξάλλου, το κυπριακό τμήμα Κύπρου της Διεθνούς Επιτροπής 
Μνημείων και Χώρων ICOMOS, εκφράζει απορία και λύπη αναφορικά 

με την πρόθεση του Αρχιεπισκόπου να μετατρέψει το Αρχοντικό του 
Χατζηγεωργάκη  Κορνέσιου από Εθνολογικό Μουσείο σε Βυζαντινό. 

Ο Χρύσανθος Πισσαρίδης, Πρόεδρος του ICOMOS σε γραπτή του 
δήλωση αναφέρεται στο πώς το κτίριο κατέληξε στην Αρχιεπισκοπή, 
τις επιδιορθώσεις που έκανε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την επισκεψιμό-
τητα του αρχοντικού και σημειώνει ότι «το αρχοντικό του Χατζηγεωρ-
γάκη Κορνέσιου, που είναι κηρυγμένο σε Αρχαίο Μνημείο, αποτελεί 
ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του 18ου 
αιώνα που διασώζονται στην Κύπρο και ίσως να είναι  το μοναδικό 
στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία». 

Συγχαίρει επίσης τον νέο Υπουργό Επικοινωνιών, Μεταφορών και 
Έργων, στον οποίο υπάγεται το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την σωστή 
τοποθέτηση του να διατηρηθεί το Αρχοντικό ως έχει σήμερα, «και 
αναμένουμε από τον ίδιο και την κυβέρνηση να αιτηθούν την ένταξη 
του Μνημείου αυτού στον Διεθνή κατάλογο των Μνημείων της Ουνέσκο 
έτσι που να προστατευθεί τόσο η υλική όσο και η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά του». 

 Για την πρόθεση του Αρχιεπισκόπου να μετατρέψει σε μουσεία τις 
δύο ιστορικές εκκλησίες της περιοχής, τον Άγιο Αντώνιο και τον Άγιο 
Ιωάννη, ως Κυπριακό ICOMOS αναφέρει ότι οι άνθρωποι που εδώ 
και αιώνες εκκλησιάζονταν σε αυτές τις εκκλησίες δεν θα πρέπει να 
εκδιωχθούν και ούτε οι εκκλησίες από τη στιγμή που λειτουργούνται 
θα πρέπει να μετατρέπονται σε μουσεία. 

Το Κυπριακό ICOMOS αναφέρει ότι καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρο 
να συμβουλευτεί ειδικούς εμπειρογνώμονες και οργανώσεις ούτως 
ώστε το όραμα του να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να ωφελεί και 
τον πολιτισμό γενικότερα. 

 Καλεί επίσης το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τον Δήμο Λευκωσίας και την 
πολιτεία εν γενεί να μην συναινέσουν  στην αλλοίωση του Αρχοντικού 
Χατζηγεωργάκη σε περίπτωση που αυτό αποφασισθεί από τον Αρ-
χιεπίσκοπο.

Έντονες αντιδράσεις για την πρόθεση μετατροπής της οικίας Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου

ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΣΕ Ο ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Σε πολιτικά παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τις ισορροπίες μέσα 

στην κυβερνητική παράταξη και ειδικότερα με την ικανοποίηση των 
εθνικιστικών κύκλων, αποδίδονται τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από 
την κυβέρνηση για την Πράσινη Γραμμή. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί 
προκαλούν πολλά ερωτηματικά στο ζήτημα του Κανονισμού της Πρά-
σινης Γραμμής, αφού τον περασμένο Νοέμβριο όχι μόνο προχώρησαν 
σε εξαγγελίες μέτρων για τα οποία δεν είχαν ενημερώσει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, αλλά πρόσφατες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι 
τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν μόλις τώρα πήραν το δρόμο για τη Νομική 
Υπηρεσία. 

Στη βάση αυτή, ενδεχομένως, μέρος των εξαγγελιών που αφορούσαν 
το τόσο ευαίσθητο πολιτικά ζήτημα, να μην έχουν φτάσει καν στην ΕΕ 
η οποία θα έχει τον τελικό λόγο για την έγκρισή τους. 

Υπενθυμίζουμε πως στις 27 Νοεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε σειρά μέτρων που τροποποιούσαν τον κώδικα εφαρμογής 
της Πράσινης Γραμμής. 

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και δημοσι-
εύματα επρόκειτο να γίνει κατάθεση των μέτρων αυτών σε προηγού-
μενο Υπουργικό Συμβούλιο ήδη από τις 6 Νοεμβρίου, κάτι που ωστόσο 
δεν έγινε δυνατό, καθώς τη συνεδρία εκείνη μονοπώλησε το θέμα της 
παραχώρησης «χρυσών διαβατηρίων». Τελικά, στις 27 Νοεμβρίου 
εγκρίθηκε μια σειρά από μέτρα επί του κώδικα εφαρμογής του Κανο-
νισμού της Πράσινης Γραμμής. Ανάμεσα σε άλλα τα μέτρα αφορούσαν 
την απαγόρευση της διέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ει-
σήλθαν από παράνομα σημεία εισόδου, υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι έχουν άδεια προσωρινής διαμονής στην Κύπρο, πιο αυστηρούς 
ελέγχους στα οδοφράγματα, ενώ προετοιμάζονταν και νομοσχέδια για 
πρόστιμα για την παράνομη είσοδο ή έξοδο από μη εγκεκριμένα από 

τη Δημοκρατία σημεία. 
Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ερωτώμενος 

εάν έπρεπε να τεθεί ο κώδικας υπόψιν της ΕΕ, πριν την έγκρισή του 
ισχυρίστηκε ότι δεν είναι θέμα διαβούλευσης, είναι θέμα ενημέρωσης 
και ότι «δεν αλλάζει ο Κανονισμός, είναι ο κώδικας εφαρμογής του Κα-
νονισμού που αλλάζει». «Θέματα εθνικής αρμοδιότητας δεν πρέπει 

να αποτελούν σημείο διαβούλευσης», είπε. 
Ωστόσο, τότε, εκπρόσωπος της Κομισιόν κληθείς να σχολιάσει τις 

εξελίξεις, αντί σχολιασμού παρέπεμψε στο άρθρο 10 του Κανονισμού: 
«Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας όσον αφορά τη διέλευση προσώπων ή εμπορευμάτων 
παράγει αποτελέσματα μόνον εφόσον οι προτεινόμενες αλλαγές κοι-
νοποιηθούν στην Επιτροπή και εφόσον η Επιτροπή δεν έχει εκφράσει 

την αντίρρησή της για αυτές εντός ενός μηνός». 
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν έχει ενημερωθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά και για τα 
μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Τα μέτρα αυτά εκ πρώτης όψεως δείχνουν να τροποποιούν στην 
ουσία τον ίδιο τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και όχι απλά τον 
τρόπο εφαρμογής του. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να κριθεί και από την 
ίδια την ΕΕ, όπως απαιτεί και το άρθρο 10 του Κανονισμού. Όλα δεί-
χνουν πως ο νομοτεχνικός έλεγχος θα βοηθήσει την Κυπριακή Δημο-
κρατία να ξεκαθαρίσει κατά πόσον οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται 
σε σύγκρουση με τον Κανονισμό. 

Για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα τίθεται το ερώτημα, γιατί ο νομοτεχνικός 
έλεγχος δεν προηγήθηκε της δημόσιας ανακοίνωσης των μέτρων για 
τα οποία μέχρι και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μένει στο σκοτάδι. 
Υπενθυμίζουμε πως και τότε το ΑΚΕΛ έκανε λόγο για προτάσεις που 
έπασχαν νομικά και δεν εξυπηρετούσαν καν τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Η κυβέρνηση τότε έκανε λόγο για προσπάθεια μείωσης της 
παράνομης μετανάστευσης. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την 
ενίσχυση των μεθόδων υλοποίησης του κανονισμού. Στα πλαίσια αυτά, 
μέτρα όπως η ενίσχυση των υποδομών, αλλά και της στελέχωσης 
στα οδοφράγματα, φαίνεται να προχωρούν. Υπάρχουν σχέδια από το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, τα οποία αφορούν την αναδιάρθρωση και 
αναδόμηση των οδοφραγμάτων ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται και 
πρακτικά ο έλεγχος όπως πρέπει τηρώντας όλες τις πρόνοιες και του 
Κανονισμού, αλλά και του κώδικα διέλευσης.  

Ωστόσο τα ζητήματα αυτά θα λυθούν στη βάση και της εξεύρεσης 
των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τα μέτρα αυτά θεωρούνται καθαρά θέμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθώς αφορούν τις μεθόδους υλοποίησης του ίδιου του 
Κανονισμού.
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ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Μετά τον Ερωτοκρίτου, ο διορισμός Ιωνά θα αποτελειώσει το θεσμό
Τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ ότι ο κ. Ιωνάς Νικολάου πόρρω 

απέχει από το να είναι η καλύτερη επιλογή για τη θέση 
του Γενικού Εισαγγελέα συμμερίζεται και μια μεγάλη μερίδα 
της κοινωνίας, ανέφερε σε δήλωσή του ο Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης. 

Σύμφωνα με τον Γ. Λουκαΐδη, η εφημερίδα «Αλήθεια» 
επιτέθηκε τη Δευτέρα στο ΑΚΕΛ επειδή διαφωνεί με τη 
δεδομένη, όπως φαίνεται, πρόθεση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη να διορίσει στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα 
τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και πρώην ηγετικό στέλε-
χος του ΔΗΣΥ, κ. Ιωνά Νικολάου. 

«Αν οι επικριτές μας βγουν λίγο πιο έξω από τον μικρό-
κοσμο του Προεδρικού και της Πινδάρου, θα αντιληφθούν 
ότι τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ συμμερίζεται και μια μεγάλη 
μερίδα της κοινωνίας, η οποία επίσης πιστεύει ότι ο κ. Ιω-
νάς Νικολάου πόρρω απέχει από το να είναι η καλύτερη 
επιλογή για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα» απαντά ο 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Μάλιστα τονίζει πως στη 
θέση του Γενικού Εισαγγελέα απαιτείται μια προσωπικό-
τητα εγνωσμένης επιστημονικής νομικής κατάρτισης, μια 

προσωπικότητα με βίο και πολιτεία ήθους και ακεραι-
ότητας, μια προσωπικότητα με εχέγγυα αντικειμενικότητας 

και αδιαμφισβήτητης αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. 
Ο Γ. Λουκαΐδης τόνισε πως σε αντίθεση με τα πιο πάνω 

αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον 
Γενικό Εισαγγελέα, ο κ. Ιωνάς Νικολάου στην πολιτική 
σταδιοδρομία του πολιτεύτηκε με φανατισμό και εμπάθεια. 
«Έγινε συνώνυμο της συναγερμικής αλαζονείας αλλά και 
της ημετεροκρατίας. Τη θεσμική ευαισθησία-ευθιξία, από 

παντιέρα, ο κ. Νικολάου τη μετέτρεψε σε κουρελόπανο 
όταν ο ίδιος ανέλαβε το αξίωμα του Υπουργού» πρόσθεσε. 
Υπενθύμισε πως ως Υπουργός, ο Ιωνάς Νικολάου συνέ-
δεσε το όνομά του με κραυγαλέες αποτυχίες στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης: «Με το θεσμικό ρατσισμό στην Αστυνο-
μία και τις δολοφονίες γυναικών και παιδιών, που 
συγκλόνισαν τον τόπο και τον εξανάγκασαν σε παραίτηση. 
Με την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές, όπου για χρό-
νια μετρούσαμε αυτοκτονίες, βιασμούς και ξυλοδαρμούς. 
Καθώς και με πολλές άλλες αποτυχίες και ανεπάρκειες». 

Αν ο διορισμός του κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου στην Εισαγ-
γελία, ως άριστου των αρίστων, έπληξε καθοριστικά το 
θεσμό, η επιλογή του κ. Ιωνά Νικολάου θα τον αποτελει-
ώσει κατέληξε ο Γ. Λουκαΐδης. 

Για το ίδιο θέμα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι «το Σύνταγμα 
θέτει κάποιες προϋποθέσεις για το ποιος πρέπει να είναι 
ο Γενικός Εισαγγελέας και αυτές οι προϋποθέσεις βάζουν 
τον πήχη πάρα πολύ ψηλά». «Εκείνο, λοιπόν, που λέμε 
στον κ. Αναστασιάδη, είναι ότι θα πρέπει να σεβαστεί τις 
προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο το Σύνταγμα», είπε.

Επιστολή μέσω δικηγόρου 
απέστειλε στον Κυπριακό Ορ-
γανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) ο 
πρώην διαιτητής, Μάριος Πα-
ναγή, με την οποία αναφέρει 
ότι προτίθεται να προχωρήσει 
σε καταγγελίες σε σχέση με το 
χώρο του αθλητισμού, οι 
οποίες αφορούν κυρίως τον 
Πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο 
Κούμα. Με την επιστολή του, 
την οποία έδωσε στη δημο-
σιότητα μέσω του δικηγόρου 
του, ο κ. Παναγή ζητά όπως 
του γνωστοποιηθεί εντός επτά 
ημερών, κατά πόσον υπάρχει 
αρμόδιο όργανο, το οποίο έχει 
τις εξουσίες βάσει νόμου, να 
εξετάζει καταγγελίες ή/και γε-
γονότα ή/και παράπονα, για 
άτομα που κατέχουν θέσεις 
και για άλλους θεσμικούς πα-
ράγοντες και κατέχοντες αξιώ-
ματα στον χώρο του αθλητι-
σμού και, εάν ναι, ποιο είναι. 

Ο κ. Παναγή προτίθεται να 
υποβάλει καταγγελίες όσο 
αφορά τον χώρο του αθλητι-
σμού, οι οποίες αφορούν κυ-
ρίως τον Πρόεδρο της ΚΟΠ, 
Γιώργο Κούμα, και ζητά να 
γνωρίζει εκ των προτέρων για 
τις διαδικασίες υποβολής τέ-
τοιων καταγγελιών, καθώς και 
για την διαδικασία διαφάνειας 
που ακολουθείται σε τέτοιες 
περιπτώσεις. 

Και όλα αυτά, στον απόηχο 
των καταγγελιών για στημένα.

Πρώην διαιτητής  
«καρφώνει» 

τον πρόεδρο της ΚΟΠ

Επικίνδυνη τροπή πήρε η απεργία πείνας δέκα προ-
σφύγων στο κέντρο κράτησης αιτητών ασύλου στη Με-
νόγεια, όταν ένας εκ των απεργών προχώρησε σε από-
πειρα αυτοκτονίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη 
το πρωί όταν τον παρ’ ολίγον αυτόχειρα πρόλαβαν οι άλ-
λοι απεργοί και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο χώρο. 
Ο πρόσφυγας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές 
εξετάσεις.  

Η απεργία πείνας των δέκα προσφύγων ξεκίνησε στις 
8 του Γενάρη, όταν αποφάσισαν πως η μεταχείρισή τους 
από τις κυπριακές Αρχές, αλλά και οι συνθήκες κράτησής 
τους είναι απαράδεκτες. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Χαραυγής», πρόκειται για εννέα Σύρους και έναν Αιγύ-

πτιο πρόσφυγα. Όλους οι κυπριακές Αρχές τους οδήγη-
σαν στη Μενόγεια, όπου τελούν υπό κράτηση με μόνη 
εξήγηση για «λόγους ασφάλειας». Οι δέκα πρόσφυγες 
επιμένουν πως οι κυπριακές Αρχές οφείλουν περισσότε-
ρες εξηγήσεις για το καθεστώς της κράτησής τους στη 
Μενόγεια. «Εάν υπάρχει κάτι εναντίον μας, πρέπει να 
μας γνωστοποιηθεί», τονίζει ένας εξ αυτών. Παρ’ όλα 
αυτά οι Αρχές δεν φαίνεται να προχωρούν σε οποιεσδή-
ποτε αποφάσεις σχετικά με το μέλλον τους, κάτι που επι-
τείνει το καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας που 
βιώνουν. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως η απόπειρα αυτοκτο-
νίας ακολούθησε την επίσκεψη των Αρχών στη Μενόγεια 

όπου πρότειναν στους απεργούς να διακόψουν την απερ-
γία και να εισέλθουν στους εσωτερικούς χώρους των κτι-
ρίων, με την υπόσχεση πως σε δεκαπέντε ημέρες θα 
επεξεργαστούν τα αιτήματά τους. 

Την ίδια ώρα, η γυναίκα ενός εκ των απεργών βρέθηκε 
από την Τρίτη σε αντίσκηνο έξω από το κτήριο της Βουλής 
μαζί με τα δύο παιδιά της, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Η γυναίκα που ήρθε στην Κύπρο μαζί με τον σύζυγό 
της, ο οποίος έζησε ως φοιτητής στη χώρα και γνωρίζει 
Ελληνικά, βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση καθώς 
βρέθηκε μόνη της χωρίς να γνωρίζει πληροφορίες για 
τους λόγους. Μέχρι χθες Τετάρτη, η πρόσφυγας και τα 
παιδιά της βρίσκονταν ακόμη στο χώρο.

Απεργία πείνας και απόπειρα αυτοκτονίας στη Μενόγεια
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Ζεύγος τουρκικών F-16 που 
εισήλθε στο FIR Αθηνών χω-
ρίς να καταθέσει σχέδιο πτή-
σης, πέταξε την Τρίτη πάνω 
από το Αγαθονήσι, τους Λει-
ψούς, τους Αρκιούς και τη 
Λέρο σε διάστημα 8 λεπτών . 

Όπως έγινε γνωστό από το 
ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αερο-
σκάφη πέταξαν πάνω από:  

-Το Αγαθονήσι στα 26.000 
πόδια, στις 13:44 μ.μ., 

-Τους Λειψούς στα 26.000 
πόδια, στις 13:46 μ.μ., 

-Τους Αρκιούς στα 25.000 
πόδια, στις 13:49 μ.μ. και 

-Τη Λέρο στα 11.000 πόδια 
στις 13:52 μ.μ.

Νέες παραβιάσεις από 
την Τουρκία στο ΑιγαίοΣε ρόλο θεατή η Αθήνα στη διάσκεψη για τη Λιβύη - Βαριά η ευθύνη

«Σε όλους τους τόνους» ζητούσε η Αθήνα 
να συμμετάσχει στη λεγόμενη «Διαδικασία του 
Βερολίνου» για την ειρήνευση στη Λιβύη, 
όπως τόνισαν τόσο ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης 
(στον Real FΜ) όσο και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αλλά η πρό-
σκληση δεν ήρθε. 

Λίγες ώρες μετά το ναυάγιο των διαπρα-
γματεύσεων στη Μόσχα μεταξύ των αντιμα-
χόμενων πλευρών -του πρωθυπουργού Σα-
ράτζ και του στρατάρχη Χαφτάρ- η καγκελαρία 
ανακοίνωσε ότι καλεί σε διάσκεψη την Κυριακή 
19 του μηνός στο Βερολίνο. 

Αν και έχει ελαφρώς διευρύνει το αρχικό 
σχήμα 5+5 (τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας και την Ιταλία, την Τουρκία, 
τα Εμιράτα, την Αίγυπτο και τον εαυτό της), 
καλώντας επιπλέον την Αλγερία (και όχι την 
Τυνησία) και το Κονγκό, δεν ανταποκρίθηκε 
στο αίτημα Μητσοτάκη να καλέσει και την Ελ-

λάδα. 
Βαριά η ευθύνη  

«Η ανακοίνωση από τη Γερμανική Καγκε-
λαρία των χωρών που συμμετέχουν στη διά-
σκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, που δεν 
περιλαμβάνει την Ελλάδα στη διαδικασία» 
αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, αλλά 
περιλαμβάνει δύο νέες χώρες (Αλγερία και 
Κονγκό) «αποτελεί ένα ακόμη πισωγύρισμα 

για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας». 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου Τύ-

που του ΣΥΡΙΖΑ: 
«Η ανακοίνωση από τη Γερμανική Καγκε-

λαρία των χωρών που συμμετέχουν στη διά-
σκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, που δεν 
περιλαμβάνει την Ελλάδα στη διαδικασία, 
αλλά περιλαμβάνει δυο νέους συμμετέχοντες- 
την Αλγερία και το Κονγκό - αποτελεί ένα 
ακόμη πισωγύρισμα για την εξωτερική πολι-
τική της χώρας μας. Σημειωτέον ότι η Ελλάδα 
συμμετείχε στην προηγούμενη Διεθνή Διά-
σκεψη για τη Λιβύη, στο Παλέρμο της Ιταλίας 
τον Νοέμβριο του 2018 και μάλιστα σε κορυ-
φαίο επίπεδο, δια του τότε Πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα. 

Συνεπώς, μάλλον δεν είναι η Τουρκία απο-
μονωμένη από τη διεθνή κοινότητα, αλλά η 
Ελλάδα απούσα από μια κρίσιμη διαδικασία 
που πλέον αφορά τα ίδια τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα. Και αυτό αποτελεί βαριά ευθύνη 

ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

Με μία καυστική δήλωση σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας 
την επανίδρυση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής. «Τα συγχαρητήριά μου στον κ. Μητσοτάκη που 
του πήρε τελικά μόνο έξι μήνες και εφτά μέρες για να 
καταλάβει το μπάχαλο που δημιούργησε στο προ-
σφυγικό και πόσο γκάφα ολκής ήταν η απόφασή του 
να καταργήσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής στη χώρα με τις μεγαλύτερες ροές προσφύγων 
και μεταναστών σε όλη την Ευρώπη» αναφέρει ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ενωρίτερα, για απόλυτη ομολογία ανικανότητας και απί-
στευτη παλινωδία έκαναν λόγο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχο-
λιάζοντας την κωλοτούμπα της Ν.Δ. για την ίδρυση του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μετά από 6 μήνες 
κατάργησής του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
«Επιτέλους τώρα κατάλαβε ο κ. Μητσοτάκης αυτό που η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε επί 4,5 χρόνια». 

Ο βουλευτής και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση της 
ΝΔ ότι «ιδρύει το Υπουργείο που κατήργησε, ενώ είναι 
η πέμπτη φορά που αλλάζουν σχέδιο και αρμόδιο 
Υπουργό. Επιτελική α(χ)ριστεία!» έγραψε μεταξύ άλλων 

στο twitter. «Στο προσφυγικό θυμίζει τη λαϊκή παροιμία 
‘εγώ λέω του σκύλου μου, κ ο σκύλος της ουράς του’. 
Ανεύθυνοι», πρόσθεσε. 

«Έπρεπε να περάσουν 6 μήνες από τις εκλογές, 
για να καταλάβουν επιτέλους οι "φωστήρες" της ΝΔ, 
ότι εγκλημάτισαν καταργώντας το Υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής και να το... επανιδρύσουν. Έξι 
χαμένοι μήνες λόγω της ακροδεξιάς τους ιδεοληψίας, 
που στοιχίζουν ακριβά στη ζωή και την καθημερινό-
τητα προσφύγων και ντόπιων» τόνισε ο βουλευτής Ν. 
Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς. 

«Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι» τονίζει σε σχετική 
ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρ-
κας.«Σε έξι μήνες έχουν καταργήσει, πάει, φέρει, μπλέ-
ξει 3 υπουργεία, βάλει εθνικούς συντονιστές, τώρα 
επανιδρύσει, κι όλα αυτά για να τονώνουν τα περί 
σχεδίου εισβολής που πούλησαν για να βγουν».

 «Απόλυτη ομολογία ανικανότητας της Ν.Δ. και απίστευτη παλινωδία»

«Η κυβέρνηση θα πρέπει 
να απαντήσει συγκεκριμένα τι 
ενέργειες έκανε για να συμ-
μετάσχει η χώρα στη Διά-
σκεψη για τη Λιβύη και συνο-
λικά γιατί η θέση της χώρας 
υποχωρεί διεθνώς, γιατί ακο-
λουθεί μια παθητική εξωτε-
ρική πολιτική» τόνισε η Ολγα 
Γεροβασίλη. 

«Η ΝΔ, κατόπιν 7 μηνών 
διακυβέρνησης εξακολουθεί, 
όποτε βρίσκεται σε αμηχανία 
και αδυναμία, να πετάει τις ευ-
θύνες  στην αντιπολίτευση», 
είπε και υπογράμμισε πως 
όταν η εξωτερική πολιτική 
ασκείται με όρους επικοινω-
νίας, βάζει σε κίνδυνο τα 
εθνικά συμφέροντα.

Οικογενειακή τραγωδία στο 
Παλιούρι Χαλκιδικής όπου κο-
ριτσάκι 2 ετών, τραυματίστηκε 
θανάσιμα, όταν, κάτω από 
αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής 
συνθήκες, παρασύρθηκε από 
αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο 
οδηγούσε ο πατέρας της. 

Όλα συνέβησαν γύρω στη 
1.20 μετά το μεσημέρι της Τρί-
της, στην αυλή του σπιτιού 
όπου ζει η οικογένεια. Η ανή-
λικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο 
Υγείας Κασσάνδρας όπου 
όμως οι γιατροί διαπίστωσαν 
το θάνατό της. 

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 
Πατέρας παρέσυρε και 
σκότωσε την κόρη του

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ

Νεαρός 27 ετών με καταγωγή απ’ τη Λεμεσό είναι 
ο συντονιστής και των τριών καταλήψεων στο Κου-
κάκι. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε 
εφόδους το περασμένο Σαββατοκύριακο, επιχειρώ-
ντας να σπάσει τις καταλήψεις κτηρίων. Κατά τη 
διάρκεια των επιχειρήσεων σημειώθηκαν τραυματι-
σμοί αστυνομικών, αφού οι καταληψίες έκαναν διαρ-
κείς επιθέσεις ρίχνοντας τσιμεντομπλόκ, μπογιές και 
ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. 

Όπως ενημερώνεται το SigmaLive από πηγές της 
ΕΛ.ΑΣ, ο νεαρός Λεμεσιανός φέρεται να ήταν ο συ-
ντονιστής και των τριών καταλήψεων. Δεν έχει διευ-
κρινιστεί αν είναι φοιτητής στην Ελλάδα ο νεαρός, 
ωστόσο αυτό που διαφαίνεται είναι πως ήταν πίσω 
απ’ τις καταλήψεις. 

Ο 27χρονος Κύπριος είχε συλληφθεί και στο πα-
ρελθόν από την ΕΛΑΣ, συγκεκριμένα τρεις φορές, 
από το 2016 μέχρι το 2020. Επίσης είχε προσαχθεί 

άλλες δύο φορές από το 2016.  
Από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 13 

άτομα. Και οι 13 οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα 
ενώ η εκδίκαση θα συνεχιστεί στις 22 Ιανουαρίου. 

Τουλάχιστον έξι αστυνομικοί που συμμετείχαν στις 
επιχειρήσεις της Ματρόζου και τραυματίστηκαν τις 
επόμενες μέρες ή και ώρες (Τρίτη), θα υποβάλουν 
μήνυση σε βάρος των καταληψιών και των δραστών 
των επιθέσεων για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο και μάλιστα μπορεί 
να ζητήσουν προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ πα-
ράλληλα με της εισαγγελίας.

27χρονος Κύπριος ο εγκέφαλος των καταλήψεων 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

F35: Το οπλικό σύστημα «όλων των εποχών» 
στην Ελλάδα;

Ολοένα και φουντώνει η συζήτηση στην Ελλάδα για την απόκτηση 
F35 και τη συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ. Το όλο ζήτημα της προμήθειας 
αλλά και της συμπαραγωγής του οπλικού συστήματος «όλων των 
εποχών» προέκυψε πριν αλλά και μετά την επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ την Κυριακή, 
12 Ιανουαρίου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ση-
μείωσε πως η Ελλάδα θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα συμπα-
ραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών F35, ενώ υπογράμμισε πως η 
χώρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, χρειάζεται πιο εξελιγμένους εξο-
πλισμούς. Τις προηγούμενες μέρες ο ΥΕΑΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος 
μιλώντας για το ίδιο θέμα ανέφερε ότι «Για να πας στη συμπαραγωγή 
του F35 πρέπει να διαθέτεις υποδομές». Η βασική υποδομή της Ελ-
λάδας όσον αφορά την αεροπορική αμυντική βιομηχανία είναι η Ελλη-
νική Αεροπορική Βιομηχανία, που είναι η μεγαλύτερη αεροναυπηγική 
και αμυντική εταιρεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1975 και κύρια απο-
στολή της είναι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο άνθρωπος, οι ενέργειες 
του οποίου αποκάλυψαν τα-
χύτατα τους δράστες αλλά και 
κρίσιμα στοιχεία του εγκλήμα-
τος σε βάρος της Ελένης Το-
παλούδη, κατέθεσε στην δίκη 
όσα συνέβησαν από την στι-
γμή που εντοπίστηκε η σορός 
της φοιτήτριας σε παραλία της 
Ρόδου. Ο Θωμάς Ζόβας, λι-
μενικός, ο οποίος μάλιστα έχει 
βραβευθεί για την αυτοθυσία 
του στη διάσωση μεταναστών 
από τις τοπικές Αρχές, είπε ότι 
ταυτοποίησε τη σορό από το 
τατουάζ που είχε η αδικοχα-
μένη φοιτήτρια στο πόδι της. 
Κατέθεσε ακόμη πως οι δρά-
στες πέταξαν στη θάλασσα 
την Ελένη «με πρόθεση να 
την εξαφανίσουν. Είχαν απο-
φασίσει να την ρίξουν στο 
γκρεμό, γιατί τους είχε πει ότι 
θα τους καταγγείλει...»

Δίκη Τοπαλούδη: «Την 
πέταξαν στη θάλασσα για 

να την εξαφανίσουν»
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Χαμηλές προσδοκίες για τη Διάσκεψη για τη Λιβύη, εξέφρασε η Μέρκελ
Για χαμηλές προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα 

της επικείμενης Διάσκεψης για τη Λιβύη στο Βερολίνο, 
έκανε λόγο η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. 

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ, η Κα-
γκελάρος Μέρκελ σε ομιλία της προς ανώτερα στελέχη 
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αναφέρθηκε, με-
ταξύ άλλων, στη Διάσκεψη για τη Λιβύη, που έχει προ-
γραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιανουαρίου. «Ήρθε η 
ώρα να δούμε εάν θα υπάρξει πολιτική λύση σε ανώτατο 
πολιτικό επίπεδο. Είναι σημαντικό ότι στη διάσκεψη παίρ-
νουν μέρος ο Ερντογάν και ο Πούτιν. Παρόλα αυτά υπάρ-
χουν χαμηλές προσδοκίες, όσο στη Λιβύη εμπλέκονται 
εξωτερικές στρατιωτικές δυνάμεις και δεν υπάρχει πολιτική 
λύση», δήλωσε. 

Πάντως το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο Πρόεδρος 
της Ρωσίας στην Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη 
παραμένει ανοικτό. Σύμφωνα με πληροφορίες απ’ το Κρεμ-
λίνο, αν η Μόσχα δεν δει απτά αποτελέσματα ενόψει της 
συνάντησης μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο τότε είναι εξαι-
ρετικά αμφίβολο να παραστεί ο ίδιος ο Πρόεδρος Πούτιν. 

Την ίδια ώρα, την άμεση αποχώρηση από τη Λιβύη των 
Ρώσων μισθοφόρων και των υποστηριζόμενων από την 

Τουρκία Σύρων μαχητών, ζητά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με 
δήλωση εκπροσώπου του. 

Τονίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν όλες τις 
προσπάθειες για τον τερματισμό της βίας στη Λιβύη. 

«Στεκόμαστε με τον λαό της Λιβύης, καθώς εργάζεται 
για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος, χωρίς ξένη 
παρέμβαση. Είναι θετικό βήμα ότι οι ηγέτες της Λιβύης 
αναγνωρίζουν την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός. Αυτό 
πρέπει να ακολουθηθεί από μια πολιτική διαδικασία που 
προέρχεται από τα μέρη της Λιβύης και να μην τους επι-
βληθεί». Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει 
πως οι ξένες χώρες που τροφοδότησαν τη σύγκρουση 
πρέπει να αποσύρουν τώρα τις δυνάμεις τους από τη Λι-
βύη. «Καλούμε όλα τα μέρη της Λιβύης να επωφεληθούν 
της ευκαιρίας αυτής, μέσω της διαμεσολάβησης, για την 
αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών και ζητημάτων 
ασφαλείας που τα χωρίζουν». 

Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την κυριαρχία και 
εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης και ξεκαθαρίζει ότι «χώρες 
που παριστάνουν ότι υποστηρίζουν τη σταθερότητα της 
Λιβύης πρέπει να αποσύρουν αμέσως τις δυνάμεις τους, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων μισθοφόρων και των 
υποστηριζόμενων από την Τουρκία Σύρων, οι οποίοι έχουν 
επιδεινώσει σημαντικά τις ανθρωπιστικές συνθήκες».

Η δίκη του Προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει πι-
θανότατα την Τρίτη, 21 Ια-
νουαρίου, ανακοίνωσε ο επι- 
κεφαλής της πλειοψηφίας των 
Ρεπουμπλικανών στη Γερου-
σία, Μιτς ΜακΚόνελ. Οι επίσης 
Ρεπουμπλικάνοι γερουσια-
στές Λίντσεϊ Γκρέιαμ και Μάικ 
Ράουντς εξήγησαν ότι το σχέ-
διο του ΜακΚόνελ για την δίκη 
εγγυάται ότι θα γίνουν ψηφο-
φορίες για την κλήτευση μαρ-
τύρων και για το αν θα παρου-
σιαστούν νέες αποδείξεις στη 
Γερουσία. Σύμφωνα με τον 
ΜακΚόνελ, και οι 53 Ρεπου-
μπλικάνοι γερουσιαστές στη-
ρίζουν το σχέδιό του, με βάση 
το οποίο οι βουλευτές-κατήγο-
ροι και η υπεράσπιση του 
Τραμπ θα παρουσιάσουν αρ-
χικά τα επιχειρήματά τους. 

 Με βάση το Σύνταγμα των 
ΗΠΑ, απαιτείται πλειοψηφία 
δύο τρίτων (67 ψήφοι) στη Γε-
ρουσία προκειμένου να καθαι-
ρεθεί από το αξίωμά του ο 
πρόεδρος.

Στις 21 Ιανουαρίου θα 
ξεκινήσει, κατά πάσα 

πιθανότητα, η δίκη 
του Προέδρου Τραμπ 

στη Γερουσία

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

Η Τουρκία θεωρείται απειλή για το Ισραήλ
Για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών το Ισραήλ τοποθετεί την Τουρκία στον 

κατάλογο των χωρών από τις οποίες κινδυνεύει και συγκεκριμένα στην ετήσια έκθεση 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ, όπου η Τουρκία περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο των χωρών από τις οποίες διατρέχει κίνδυνο το εβραϊκό κράτος. 

Η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ ετοιμάζει ετησίως την εν λόγω έκ-
θεση στην οποία καταγράφονται, στη βάση αναλύσεων και αξιολογήσεων που γίνονται, 
οι πιθανοί κίνδυνοι που διατρέχει η χώρα. Αν και στην εκτίμησή της η ΣΥΠ δεν προβλέπει 
μια απευθείας σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία κατά το 2020, σημειώνεται πως οι 
τουρκικές ενέργειες στην περιοχή «την καθιστούν έναν από τους βασικούς κινδύνους 
που πρέπει να υπάρξει προσοχή για το τρέχον έτος». 

Η ανάλυση δεν καταγράφει συγκεκριμένες απειλές από την Τουρκία κατά του Ισραήλ, 
αλλά σημειώνεται πως αριθμός πολιτικών που προωθούνται από τον Ερντογάν, είναι 
πηγή ανησυχίας. Περαιτέρω σημειώνεται πως «τους τελευταίους μήνες η Άγκυρα εντα-
τικοποιεί τον επεκτατισμό της, πραγματοποιώντας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη γειτονική 
της Συρία και προτείνοντας την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη 
Λιβύη, παρά το γεγονός ότι αυτό θα παραβιάσει τα χωρικά ύδατα της συμμάχου του Ισ-
ραήλ, Ελλάδα». 

Ρόλο στην συμπερίληψη της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών από τις οποίες το 
Ισραήλ διατρέχει κίνδυνο παίζει και η στήριξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους Πα-
λαιστινίους, την Χαμάς και την Χεζμπολάχ αλλά και τις σχέσεις που έχει το Κόμμα Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης με την Μουσουλμανική Αδελφότητα.

ΙΣΡΑΗΛ

«Το Ιράν θα έχει εμπλουτισμένο 
ουράνιο για πυρηνική βόμβα»

Το Ιράν θα έχει εμπλουτίσει επαρκώς ουράνιο έως 
το τέλος της χρονιάς για να διαθέτει το απαραίτητο 
υλικό για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, χωρίς 
ωστόσο να έχει την πρόθεση να κατασκευάσει ένα 
τέτοιο επί του παρόντος, σύμφωνα με δηλώσεις Ισ-
ραηλινών αξιωματούχων που επικαλούνται τοπικά 
μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
ισραηλινών Aρχών, που επικαλούνται οι ίδιοι αξιω-
ματούχοι, το Ιράν εμπλουτίζει σε ποσοστό 4% πο-
σότητα 100 με 180 κιλών ουρανίου τον μήνα, κάτι το 
οποίο, σε αυτό τον ρυθμό, θα επιτρέψει στην Τεχε-
ράνη να έχει στην κατοχή της έως το τέλος του έτους 25 κιλά ουρανίου υψηλά εμπλουτι-
σμένου, όριο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. 

Οι Ιρανοί θα χρειαστούν λίγο παραπάνω από έξι μήνες για να φθάσουν σε αυτό το 
επίπεδο και πιθανόν να χρειαστούν ακόμη δύο χρόνια για να αναπτύξουν πυραύλους 
ικανούς να φέρουν ενδεχόμενη βόμβα, σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών μέσων 
ενημέρωσης που επικαλούνταν απόψε την έκθεση 2020 της διεύθυνσης στρατιωτικών 
πληροφοριών του ισραηλινού στρατού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης αυτής, το Ιράν δεν θα σπεύσει να κατασκευάσει 
μια βόμβα, καθώς η Τεχεράνη δεν θέλει πόλεμο, παρότι μια στρατιωτική κλιμάκωση πα-
ραμένει πιθανή. 

«Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν θεωρεί 
πως είναι σε θέση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ξαναλέω: το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει 
στο Ιράν να αποκτήσει μια βόμβα», δήλωσε απόψε σε ανακοίνωση ο πρωθυπουργός 
Μπενιαμίν Νετανιάχου. 

«Το Ιράν θέλει δύο με τρία χρόνια για να αποκτήσει πυρηνικές ικανότητες», σχολίασε 
ο πρώην αρχηγός του στρατού Μπένι Γκαντζ και μεγάλος αντίπαλος του Νετανιάχου 
στις βουλευτικές εκλογές του προσεχούς Μαρτίου. 

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και πολλά χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά 
όπλα, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις της Τεχεράνης, και αντιτίθεται, όπως και οι 
ΗΠΑ στη διεθνή συμφωνία του 2015 (JCPOA) που πλαισιώνει το ιρανικό πρόγραμμα.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

«Τα ιμπεριαλιστικά παραμύθια για 
ειρήνη και ευημερία χρεοκόπησαν»

Μέλη και φίλοι του ΚΚΕ από όλη την Βρετανία, συναντή-
θηκαν στην αίθουσα της Κυπριακής Παροικίας, σε ένα 
όμορφο και ζεστό γλέντι που διοργάνωσε το βράδυ του Σαβ-
βάτου, η ΤΟ Δυτικής Ευρώπης του ΚΚΕ, με μεράκι και σπιτικό 
φαγητό που είχαν ετοιμάσει τα μέλη της Οργάνωσης. 

Η jazz μπάντα «Told Americans» με ήχους τζαζ και πολιτικό 
στίχο έντυσε μουσικά την εκδήλωση. Ακολούθησε λαϊκό γλέντι. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η Τομεακή Οργάνωση Δυτικής 
Ευρώπης της ΚΝΕ, δώρισε στον  ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ημε-
ρολόγιο του 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται μνημεία που 
σχετίζονται με το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα και βρί-
σκονται σε μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. 

Ξεκινώντας την εκδήλωση, ο Τάσος Μαγγέλης μέλος της 
ΤΟ Δ. Ευρώπης του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην όξυνση των εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων με τη στρατιωτική επιθετικό-
τητα των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στη Μ. Ανατολή καθώς και στη χρε-
οκοπία του παραμυθιού πως η εμπλοκή της Ελλάδας στα 
ιμπεριαλιστικά σχέδια μπορεί να είναι εγγύηση για τα κυριαρ-
χικά της δικαιώματα, την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημε-
ρία των λαών της περιοχής.  Ως προς το brexit τόνισε πως ο 
Βρετανικός λαός δεν έχει τίποτα το θετικό να περιμένει αφού 
ουσιαστικά αφορά την ανησυχία της αστικής τάξης να δια-
σφαλίσει τα συμφέροντά της σε μία περίοδο που η καπιταλι-

στική οικονομία, παγκόσμια δείχνει σημάδια κόπωσης (δείτε 
εδώ βίντεο με απόσπασμα). 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή-
τρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής 
του στο Λονδίνο.  

Νωρίτερα, ο Δ. Κουτσούμπας μίλησε σε εκδήλωση της Ορ-
γάνωσης με θέμα «Η Επιστήμη και η Έρευνα στην υπηρεσία 
των λαϊκών αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους, που 
οδηγεί σε μεγαλύτερη ανισότητα και αδικία, στην καταστροφή 
της ίδιας της ανθρωπότητας».  

ΠΗΓΗ: 902.gr

Τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλο-
γών στην Ιρλανδία στις 8 Φεβρουαρίου ανακοί-
νωσε ο Πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ. 

«Πάντοτε έλεγα ότι οι εκλογές θα έπρεπε να 
γίνουν την καλύτερη στιγμή για τη χώρα. Τώρα 
είναι αυτή η ώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός. 

Εξήγησε ότι με τη «συντεταγμένη» έξοδο του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο τέλος του 
μήνα και με την επίτευξη συμφωνίας για την 
αποκατάσταση της τοπικής διακυβέρνησης στη 
Βόρεια Ιρλανδία, υπάρχει ένα «παράθυρο ευ-
καιρίας» για διεξαγωγή εκλογών με σκοπό μία 
ανανεωμένη εντολή προς μία κυβέρνηση που 
θα επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις για τη 
μελλοντική σχέση Λονδίνου-Βρυξελλών, η οποία 
θα επηρεάζει τα μέγιστα την Ιρλανδία και τη Βό-
ρεια Ιρλανδία. 

Ως προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Βαρά-
ντκαρ είπε ότι «η οικονομία δεν έχει υπάρξει πιο 
δυνατή» και ότι οι Ιρλανδοί έχουν κάθε λόγο να 
αισιοδοξούν για το μέλλον σε μία εκσυγχρονι-
σμένη κοινωνία. 

Κατά την προεκλογική περίοδο τα δύο θέματα 
που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι τα κενά 
στη δημόσια υγεία και η στεγαστική κρίση.

Πρόωρες εκλογές 
στην Ιρλανδία 

Η ρωσική υπηρεσία στρα-
τιωτικών πληροφοριών χά-
καρε έναν ουκρανικό όμιλο 
φυσικού αερίου, ο οποίος έχει 
συνδεθεί με την παραπομπή 
σε δίκη του Αμερικανού Προ-
έδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμ-
φωνα με μια εταιρεία κυβερ-
νοασφάλειας. Η ουκρανική 
εταιρεία έγινε γνωστή διεθνώς 
αφού ο Πρόεδρος Τραμπ ζή-
τησε από τον Ουκρανό ομό-
λογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
να ερευνήσει τον Δημοκρα-
τικό, πολιτικό αντίπαλό του, 
τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο 
του Χάντερ, ο οποίος ήταν στο 
διοικητικό συμβούλιο της Bu-
risma.  Ο Τραμπ κατηγορούσε 
τον Μπάιντεν ότι εξυπηρε-
τούσε τα συμφέροντα του γιου 
του όταν πίεζε το Κίεβο να 
απολύσει εισαγγελέα ο οποίος 
ερευνούσε την Burisma. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν 
βρεθεί αποδείξεις περί αθέμι-
των ενεργειών των Μπάιντεν 
στην Ουκρανία.

Χάκαραν την εταιρεία 
που συνδέεται με την 

παραπομπή Τραμπ

Η Ρώμη απαγόρευσε όλα 
τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα 
από τους δρόμους της για 
πρώτη φορά την Τρίτη επιχει-
ρώντας να αντιμετωπίσει τα 
αυξανόμενα επίπεδα ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, την ώρα 
που και άλλες πόλεις στην κε-
ντρική και βόρεια Ιταλία επέ-
βαλαν επίσης περιορισμούς 
με στόχο να μειώσουν τις επι-
βλαβείς εκπομπές ρύπων. 

Η Αρχή μεταφορών της πό-
λης επισήμανε ότι η εντολή 
αφορά περίπου 1 εκατομμύ-
ριο οχήματα, προκαλώντας 
οργή στις πετρελαϊκές εται-
ρείες, που κατηγόρησαν το 
δημοτικό συμβούλιο ότι αντι-
δρά υπερβολικά. Τα επίπεδα 
ρύπανσης αυξήθηκαν κατακό-
ρυφα και σε άλλες πόλεις.

Η Ρώμη απαγόρευσε 
την κυκλοφορία των 

ντιζελοκίνητων 
αυτοκινήτων

Ισχυρότατους ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις που κορυφώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της νύχτας της Τρίτης έφερε στη Βρετανία η καταιγίδα Μπρένταν, προκα-
λώντας πολλά προβλήματα στις συγκοινωνίες και ζημιές. Οι άνεμοι, που έφτασαν 
έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ξήλωσαν την οροφή συγκροτήματος κατοικιών 
στο Σλάου, δυτικά του Λονδίνου και την έριξαν στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, 
χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος περαστικός. 

Πολλές πτήσεις ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν, δρομολόγια πλοίων και τρένων 
ακυρώθηκαν, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, πλημμύρες σημειώθηκαν σε διάφορα 
σημεία της χώρας και ζημιές καταγράφηκαν σε κτίρια και σε περιοχές του οδικού δι-
κτύου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να επηρεάζουν τη Σκωτία.

Προβλήματα και ζημιές στη Βρετανία από την καταιγίδα Μπρένταν
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Ιστορική αναφορά στο 
αγγλικό ποδόσφαιρο 

Περί ποδοσφαίρου και ενόψει επικείμενων μαχών για κα-

τάκτηση τροπαίων Europa και Champions League.  Ομα-

δικό άθλημα το ποδόσφαιρο, πολύ κοντά στο χαρακτήρα, 

την ιδιοσυγκρασία και την αντίληψη του εργάτη για ομαδι-

κότητα και συνεργασία, συλλογι-

κότητα,πολύ κοντά στην ταξική  

συνείδησή του.Από την αρχή το 

ποδόσφαιρο ήταν το άθλημα των 

μαζών.Οι πλείστες ποδοσφαιρι-

κές ομάδες στην Αγγλία δημιουργήθηκαν από ανθρώπους 

του λαού.Μαθητές από εργατικές οικογένειες δημιούργη-

σαν την Τότεναμ.Εργάτες όπλων και πυρομαχικών στο 

Γούλιτζ του Λονδίνου  δημιούργησαν την Άρσεναλ(οπλο-

στάσιο στα ελληνικά).Σε όλη την Αγγλία αν όχι σε όλη τη Βρετανία, κοινότητα  

Εβραίων,που δεν αποτελούν  εθνικότητα αλλά θρησκευτική ομάδα,δεν ξεπερνά τις 

400,000 ,χατηρικώς!Πλειοψηφία Εβραίων δεν είναι με Συντηρητικούς,αλλά με Ερ-

γατικούς,για ιστορικούς λόγους και ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη και οικονομική 

επιφάνεια.Σχεδόν μοιράζουν οι Εβραίοι της Τότεναμ με τους Εβραίους της  Άρσε-

ναλ.Πολύ παλιά στην Τότεναμ έπαιξαν και Εβραίοι.Βάση των οπαδών της ομάδας 

Τότεναμ η περιοχή Τότεναμ,δήμος Χάρινγκι και της ομάδας Άρσεναλ η περιοχή 

Φίνσμπουρι Παρκ,δήμος Ίσλινγκτον.Και οι δύο δήμοι παραδοσιακά   Εργατικοί.Ο 

Κόρμπιν που είναι οπαδός της Άρσεναλ εκλέγεται Βουλευτής στη μια από τις δύο 

εκλογικές περιφέρειες του Ίσλιγκτον.Πολύ καλύτερος οικονομικά και όχι μόνο ο 

δήμος Ίσλινγκτον από το δήμο Χάρινγκι.Στο Λονδίνο πρώτη σε οπαδούς η Τότεναμ 

δεύτερη η Άρσεναλ και τρίτη η Τσέλσι.Πρώτη η Τότεναμ επειδή ήταν και  η πρώτη 

αγγλική ομάδα που κέρδισε το νταμπλ,1961.Τσέλσι, περιοχή Φούλαμ, δήμος Κέν-

σινγκτον και Τσέλσι, δημιουργήθηκε από πλούσιο επιχειρηματία.Εκεί που είναι η 

Τσέλσι,διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κοντά στα δύο εκατομμύρια λίρες! Σίτι και 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιουργήθηκαν από εργάτες.Στην πόλη Μάντσεστερ 

πρώτη σε οπαδούς η μπλε Σίτι.Μπλε ήταν και το αγαπημένο χρώμα του κομμουνιστή 

ηγέτη και επιστήθιου φίλου του Μαρξ,  Ένγκελς ο οποίος διατηρούσε  εργοστάσιο 

ρούχων στο Μάντσεστερ.Κόκκινο και άσπρο τα χρώματα της Εθνικής Αγγλίας.Η 

Έβερτον προηγείται της Λίβερπουλ.Έδρα της το Άνφιλντ,η σημερινή έδρα της Λί-

βερπουλ.Μεγάλη ιστορία.Η Έβερτον πλήρωνε  νοίκι στον ιδιοκτήτη του Άνφιλντ, 

Χόλντινγκ,μορφωμένο παπά με πτυχία, επιχειρηματία,μασόνο, δραστήριο  στέλεχος 

του Συντηρητικού Κόμματος και Δήμαρχο της πόλης του Λίβερπουλ.  Όταν ο 

Χόλτινγκ αύξησε το νοίκι η Έβερτον αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Γκούντισον 

Παρκ,τη σημερινή έδρα της.Ο Χόλτινγκ έμεινε με άδειο γήπεδο. Έπρεπε να το γε-

μίσει.. Δημιούργησε τη Λίβερπουλ, την ομάδα του λιμανιού που ακολούθησε λαμπρή 

πορεία . Χωρίς να παραγνωρίζεται η ταξικότητα και κατά συνέπεια η πολιτική,φρονώ 

πως,παρόλο που υπάρχουν κοινά στις  ρίζες,  διαφορετική ήταν  η ιστορική πορεία 

του ποδοσφαίρου στην Αγγλία από  ό,τι ήταν  στην Ισπανία, την Ελλάδα ή την Κύ-

προ.Για πολλά χρόνια και  Εβραίοι μέτοχοι στην Άρσεναλ, αλλά και στη διοίκηση. 

Σήμερα όλες  οι μετοχές του σωματείου  ανήκουν στον Αμερικανοεβραίο δισεκα-

τομμυριούχο, Σταν Κρόνκε. Ίδια κατάσταση και στην Τότεναμ. Εβραίοι οπαδοί,φτωχοί 

και πλούσιοι. Περισσότεροι με  Τότεναμ παρά με Άρσεναλ,αλλά  η διαφορά είναι 

πολύ μικρή. Πυρήνας αλήθειας αυτό που γράφει το Ίντερνετ ότι η Τότεναμ είναι η 

ομάδα των Εβραίων ,όχι όμως όλη η αλήθεια.

«Όταν το κυβερνόν κόμμα εδώ 

και 10 χρόνια συνεχίζει να πορεύε-

ται με έναν Πρωθυπουργό που έχει 

φανερώσει 

πόσο ακρο-

δεξιός είναι - 

αφού συχνά 

υιοθετεί ακροδεξιά και ρατσιστικά 

στοιχεία - τότε η χώρα δεν έχει κα-

μία πιθανότητα για ομαλότητα στην καθημερινή ζωή. 

Το Brexit ήταν η ευκαιρία να «ξυπνήσουν» τα ρατσι-

στικά συναισθήματα που έκρυβαν για χρόνια. Ο δε Boris 

Johnson δεν βοήθησε τότε ή ακόμα και τώρα, ώστε να 

επέλθει ξανά η ομαλότητα. 

Αντιθέτως μόνο μία εβδομάδα μετά τις εκλογές και 

παρά τις υποσχέσεις του να βοηθήσει τα προσφυγόπουλα 

που είναι εδώ χωρίς τους γονείς τους, όχι μόνο τώρα δεν 

θα τα βοηθήσει αλλά μάλλον θα τα στείλει πίσω. Ο κο-

σμάκης όχι μόνο ψήφισε έναν Πρωθυπουργό που ψεύδε-

ται, αλλά εκ των υστέρων βλέπουμε έναν άνθρωπο που 

φέρεται σαν ‘δικτάτορας’, σαν ‘ρατσιστής’ και που φαίνεται 

να μην μπορεί να κρατήσει έστω και την πλέον μικρή του 

υπόσχεση. 

Η σημερινή  Κυβέρνηση θυμίζει αρχαία τραγωδία  

Πολλοί δεν γνωρίζουν αν πρέπει να γελούν ή να κλαίνε. 

Μου θυμίζει την Ελληνική κωμωδία. “Είμαι τρελός ό,τι 

θέλω κάνω ”, όμως μιλούμε για πραγματικότητα με γεγο-

νότα αληθινά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας 

και που στα αλήθεια  το τι πράττει ο Boris Johnson είναι 

σαν μία “ Ελληνική Τραγωδία“ . 

Δεν μιλάμε για τρελό, αλλά για έναν ανέντιμο πολιτικό 

που έχει αρχίσει  ένα άνισο  πόλεμο στην Εργατική Τάξη, 

στους πρόσφυγες κάθε φυλής. Έχει διαιρέσει την χώρα. 

Ο αριθμός φυλετικών διακρίσεων όλο και αυξάνεται  σε 

όλα τα στρώματα και τάξεις , ενώ η αστυνόμευση και το 

NHS βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο που όταν κατακρίνεις 

τους ρατσιστές, ίσως να σου επιτεθούν οι άλλοι που σε 

ακούνε, αντί να ζητήσουν από τους ρατσιστές μία καλύτερη 

συμπεριφορά από τους  άλλους. Και που να πεις ή να 

βρεις το δίκαιο σου, αφού οι Αστυνομικοί όλο και λιγο-

στεύουν, γραφεία για φυλετικές διακρίσεις δεν υπάρχουν 

πλέον και έχουμε  φθάσει σε ένα σημείο που μοιάζει σαν 

δικτατορία και που μου θυμίζει to “State of siege”,  όπως 

τον καιρό της Χούντας; 

Λάθος το Brexit, λάθος εκλογή Κυβέρνησης  

Ο λαουτζίκος ξεγελάστηκε και πάλι στο να ψηφίσει τον 

πιο ακατάλληλο Πρωθυπουργό,  που δεν θα λύσει ούτε 

ένα πρόβλημα, αλλά μάλλον θα αυξηθούν τα προβλήματα. 

Ακόμη και ο John Bercow είπε “το Brexit  για την χώρα εί-

ναι χειρότερο και από τον 2ον Παγκόσμιο Πόλεμο”  

Τις προάλλες ήμουν σε ποδοσφαιρικό αγώνα όπου οι 

οπαδοί της μίας ομάδας έριχναν αντικείμενα στον τερμα-

τοφύλακα, φώναζαν  και έκαναν σήματα ρατσιστικά   σε 

άλλο   ποδοσφαιριστή. Δεν άντεξα πλέον και είπα δυνατά 

‘δεν αντέχω να βλέπω ή να ακούω τέτοια και μάλιστα 

μπροστά σε νέα παιδιά, που αθώα παρακολουθήσαν τον  

αγώνα’.  

Μερικοί  θεατές άρχισαν να με υβρίζουν, πράγμα που 

με σόκαρε, διότι στα τόσα χρόνια που παρακολουθώ αγώ-

νες στα γήπεδα, ουδέποτε ήλθα αντιμέτωπος  τέτοιας κα-

κομεταχείρισης ποδοσφαιριστών που έρχονται από άλλες 

χώρες.  Εάν νομίζουν ότι τα γήπεδα είναι χώρος που μπο-

ρούν να εκφράζουν τα ρατσιστικά τους ένστικτα, ας το ξα-

νασκεφθούν, διότι δεν πρόκειται να περάσει η ρατσιστική 

τους  συμπεριφορά απαρατήρητη  και δεν θα τους  επι-

τραπεί να ξαναμπούν σε γήπεδο  εφ’ όρου ζωής.   

Η Μεγάλη Βρετανία έχει μετατραπεί σε μία ρατσιστική 

χώρα. Για να διορθωθεί και να αλλάξει πορεία πρέπει να 

λάβει τα μέτρα της η σημερινή Κυβέρνηση, που με την 

πολιτική της, το Brexit και τις δηλώσεις μερικών πολιτικών 

μάς έφερε εκεί που είμαστε σήμερα… 

 Όχι στον ρατσισμό και τον φασισμό, που μόνο μί-

σος σπέρνουν 

Εάν αυτοί οι μεγάλοι είναι γονείς, πράγματι διδάσκουν 

στα παιδιά τους τέτοια διαγωγή. Κανείς δεν γεννιέται ρα-

τσιστής. Έχει να κάνει με το τι βλέπει κανείς στην καθημε-

ρινή του ζωή, στο σπίτι του, με το τι ακούει από τους 

γονείς και τα αδέρφια του. Εάν η νέα γενιά θα συμπεριφέ-

ρεται με τέτοιο τρόπο στο μέλλον, τότε δεν είναι μόνο το 

ποδόσφαιρο που θα υποφέρει, αλλά και ολόκληρη η χώρα, 

που ίσως καταλήξει σε σοβαρά επεισόδια. Και η αστυνομία 

πουθενά… 

Είναι καθήκον όλων μας - της οικογένειας, του σχο-

λείου, των διδασκαλικών οργανώσεων, των κέντρων νεο-

λαίας -  να διδάξουμε στα ‘νέα βλαστάρια’ πόσο κακό και 

απαράδεκτο είναι το να εκφράζει κανείς ρατσιστικά λόγια 

ή να εκφράζεται με οποιονδήποτε ρατσιστικό τρόπο. Όλοι 

μαζί να σταματήσουμε τον φασισμό και τον ρατσισμό, 

διότι δεν έχουν θέση στον 21ον αιώνα και ας σταματή-

σουμε και τον δικτάτορα Boris Johnson που συνεχίζει ανε-

νόχλητος». 

του  
Γιώργου Σάββα

«Ο Boris Johnson συνεχίζει την 
απαράδεκτη πολιτική του ανενόχλητος» 

του 
Βασίλη Κωστή 

Του Δημήτρη Παλμύρη 

Για κάποιους που δεν παρακολούθησαν όλες 

τις εξελίξεις με την υπόθεση του ομαδικού βια-

σμού της 19χρονης Βρετανίδας, μπορεί να φα-

ντάζει περίεργο το ότι οι οργανώσεις υπεράσπι-

σης των δικαιωμάτων των γυναικών έχουν σταθεί 

τόσο ξεκάθαρα στο πλευρό της. Τουλάχιστον 

αυτό έχω εισπράξει σε αρκετές συζητήσεις. Και 

μάλιστα σε αυτούς τους κάποιους δεν τοποθετώ 

άτομα που είχαν ήδη αρνητική προδιάθεση προς 

τη γυναίκα αυτή, αλλά αντιθέτως άτομα τα οποία 

είναι ανοιχτά στην προοδευτική πτυχή των κινη-

μάτων ταυτότητας. 

Βέβαια, τι να ειπωθεί για τον τρόπο κάλυψης 

που έλαβε το θέμα από αρκετά ΜΜΕ; Δύσκολο 

να πούμε εάν κάποιος θα ήταν καλύτερα ή χει-

ρότερα τοποθετημένος αν παρακολουθούσε όλες 

τις εξελίξεις μέσω αυτών των μεθόδων. Όμως, 

αυτοί που έδειξαν γνήσιο ενδιαφέρον και μάλιστα 

δεν λάμβαναν τις πληροφορίες τους από τα ΜΜΕ, 

αυτοί που βρίσκονταν κοντά στις εξελίξεις, τη δίκη 

και τη Βρετανίδα, ήταν αυτές οι οργανώσεις. Επο-

μένως όταν αυτές παίρνουν θέση στο θέμα, δεν 

την παίρνουν τυχαία ή με όσα διάβασαν στην 

κάθε ιστοσελίδα που έχει εξευτελίσει την πληρο-

φορία, την είδηση, ως το φθηνότερο των εμπο-

ρευμάτων. 

Από εκεί και πέρα, μήπως δεν ξέρουμε πως 

οι καταγγελίες στις οποίες προβαίνουν αυτές οι 

οργανώσεις είναι πραγματικό φαινόμενο; Δεν 

χρειάζεται να είσαι γυναίκα σε αυτό τον τόπο (σ.σ. 

εννοείται η Κύπρος) για να ξέρεις πως αυτά συμ-

βαίνουν. Μήπως είναι απόμακρο σενάριο τέτοια 

αντιμετώπιση προς γυναίκα και ιδιαίτερα όταν το 

«όργανον της τάξης» έχει άποψη για τη σεξουα-

λική της συμπεριφορά; Μάλιστα δεν χρειάζεται 

να την έχει πάθει κανείς προσωπικά για να έχει 

την αίσθηση πως ο κοινωνικός συντηρητισμός 

τείνει να φωλιάζει στα σώματα ασφαλείας! Από 

εκεί και πέρα αν πρέπει ασχοληθούμε με το πόσο 

βολική είναι η περιχαράκωση των αρχών γύρω 

από στερεότυπα, θα μπορούσαμε απλά να πα-

ραπέμψουμε στα θύματα του «Ορέστη», αν ήταν 

ζωντανά. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ζήτημα δεν 

αφορά μόνο στη «μάχη» γύρω από τη συγκεκρι-

μένη Βρετανίδα. Αντίθετα, η συγκεκριμένη περί-

πτωση αποτελεί αφορμή για να συζητηθούν αυτά 

τα φαινόμενα. Αφορμή να ακουστούν οι φωνές 

των γυναικών που αντιμετωπίζονται με συγκεκρι-

μένο τρόπο από τους θεσμούς, οι οποίοι αναπα-

ράγουν την ιδεολογία τους σε ολόκληρο το κοι-

νωνικό σύνολο. Αυτό που αναδεικνύεται αυτή τη 

στιγμή ξεπερνά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καλό 

θα ήταν να ακούσουμε τι λέγεται από αυτό το κί-

νημα. Τι διεκδικεί να αλλάξει. Σίγουρα μπορούν 

να ασκηθούν διάφορες κριτικές στα κινήματα ταυ-

τότητας, όπως η ταύτιση της διαφορετικότητας 

με τον καπιταλιστικό ατομικισμό ή το «πνίξιμο» 

της τάξης στην πληθώρα ταυτοτήτων. Όμως, μια 

χαρά ξέρουν να αναγνωρίζουν φαινόμενα και 

μορφές καταπίεσης και να τις αναδε 

Φωνές που πρέπει να ακουστούν
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«Ως μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του Margate, χάρηκα πάρα 

πολύ που μπόρεσα να παραβρεθώ στην γιορτή των Θεοφανείων, 

γιορτή που τιμά την βάπτιση και υπενθυμίζει την Θεότητα του Ιη-

σού. Ήταν πράγματι για μένα μια αγαλλίαση να βρεθώ μεταξύ 

προσκυνητών προερχόμενων από πολλά και μακρινά μέρη του 

Ηνωμένου Βασιλείου, που ήρθαν να γιορτάσουν και να πανηγυρί-

σουν μαζί μας ετούτη την ημέρα. 

Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής, επειδή αυτή ήταν η πρώτη γιορτή των 

Θεοφανείων στην οποία πρωτοστάτησε ο νέος μας Αρχιεπίσκοπος, 

Νικήτας. Η Ελληνική κοινότητα του Margate και προσκυνητές από 

όλη τη χώρα τον καλωσόρισαν στην εκκλησία μας. Ως κοινότητα 

νιώσαμε μεγάλη τιμή που επισκέφθηκε την ενορία μας. 

Η μικρή μας εκκλησία ήταν κατάμεστη. Εκτός από τον Αρχιεπί-

σκοπο Νικήτα και την συνοδεία του, 

ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν η Αι-

δεσιμοτάτη Rose Hudson-Wilkin, Επί-

σκοπος του Dover και ο μεγάλος φίλος 

της Κύπρου Sir Roger Gale MP.  Ο 

Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακού-

ρης ήταν, επίσης, εκεί καθώς και ο κ. 

Δημήτρης Καραμήτσος-Τζιράς, πρε-

σβευτής της Ελλάδας.  Το παρών έδω-

σαν και ο κ. Μάριος Μιναίδης, πρό-

εδρος του Συλλόγου Ελληνορθοδόξων 

εκκλησιών Ηνωμένου Βασιλείου και ο κ. Χρήστος Καραολής, πρό-

εδρος της Ομοσπονδίας Κυπρίων στο ΗΒ. 

Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο, 

έτσι ώστε να ξεκινήσει η πομπή μας προς στην παραλία του Mar-

gate. Κάποιοι από τους παρελαύνοντες ταξίδεψαν εκατοντάδες μί-

λια για να παραβρεθούν σ᾽ αυτή την παρέλαση.   Η πιο μακρινή 

πόλη ήταν το   Brightlingsea, κοντά στο  Clacton -on -Sea, 125 

μίλια  μακριά Margate. Λίγο πιο κοντά, είχαμε δημάρχους και άλ-

λους αξιωματούχους από τις πόλεις Ashford, Gravesham, Dover, 

Folkstone, Tonbridge, Malling, New Romney, Sevenoaks, Maid-

stone και έντεκα άλλες πόλεις. 

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τελετής του Αγιασμού, και συ-

γκεκριμένα όταν ψαλλόταν το ῾Ἑν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύ-

ριε᾽’, αφέθηκαν ελεύθερα τρία λευκά περιστέρια.  Ο Σεβασμιότατος 

Αρχιεπίσκοπος Νικήτας έριξε ένα σταυρό στη θάλασσα και τρεις 

νέοι βούτηξαν για να τον ανασύρουν. Τυχερός φάνηκε ο Θανάσης 

Γεωργίου, που πρώτος εντόπισε και πήρε τον σταυρό.  Ιδιαίτερα 

συγκινητικό ήταν το ότι μόλις τον πήρε, τον έφερε στα χείλη του 

και τον φίλησε. Αμέσως προέτρεψε και τα άλλα δυο παιδιά να πλη-

σιάσουν και να φιλήσουν κι αυτά τον σταυρό, κάτι το οποίο και 

έκαναν ενθουσιασμένοι. 

Αυτή η εορταστική εκδήλωση είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδή-

λωση κάθε είδους που διοργανώνει όλη η επαρχεία του Kent. 

Είναι, επίσης, το γεγονός στο οποίο το Συμβούλιο του Margate 

δαπανά τα πιο πολλά χρήματα ετησίως. Ενίσχυσε τη σχέση μεταξύ 

των πολιτικών αρχών και της κοινότητάς μας και είμαστε πραγμα-

τικά υπερήφανοι για τη συνεισφορά μας. Ως κοινότητα, προσπα-

θήσαμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τις παραδόσεις μας, αλλά και 

να ενωθούμε με τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής της 

χώρας που μας φιλοξενεί. 
Μετά τον Αγιασμό, κληρικοί, αξιωματούχοι και προσκυνητές, με-

τέβησαν στο  Winter Gardens του Margate. Σερβιρίστηκε γεύμα 
και καφές, ύστερα δε, ακολούθησαν ομιλίες.   Πρώτα μίλησε ο δή-
μαρχος του Margate και μετά ο κ. Κώστας Παπαδήμος, πρόεδρος 
της κοινότητάς μας. Ακολούθησαν ο πάτερ Βησσαρίων και η Αιδε-
σιμοτάτη Rose Hudson-Wilkin, η Επίσκοπος του Dover και αντι-
πρόσωπος του Αρχιεπισκόπου του Canterbury.  Ύστερα απεύθυνε 
χαιρετισμό ο πρέσβης της Ελλάδας, κ. Δημήτρης Καραμήτσος-

Τζιράς.  Ακολούθησε  ο Ύπατος Αρμο-
στής Κύπρου, κ. Ανδρέας Κακούρης και 
μετά ο Sir Roger Gale που είπε ότι η 
μεγαλύτερη λύπη του είναι το γεγονός 
ότι μετά από 46 χρόνια η Κύπρος πα-
ραμένει διχοτομημένη και υποφέρει 
μετά την Τουρκική εισβολή. Στη συνέ-
χεια, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας ευχαρί-
στησε όλους όσους συνείσφεραν για 
την επιτυχία αυτής της  εκδήλωσης. Ευ-
χαρίστησε επίσης τις τοπικές αστικές 

αρχές που συνεργάζονται τόσο στενά με την Ελληνική Κοινότητα. 
Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε να δει τους νεαρούς που αψήφησαν 
νωρίτερα τη Βόρεια Θάλασσα, τους ευλόγησε και έδωσε το σταυρό 
στον Θανάση, που τον ανέσυρε. 

Αυτή η Αγία μέρα, που γιορτάζεται στη μέση του χειμώνα, ξεκί-
νησε πριν από 55 χρόνια στην πόλη μας και πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.  Γιορτάστηκε με παγω-
μένους τους δρόμους, με χιονοθύελλες, με σφοδρούς ανέμους και 
τρικυμίες.  Αυτός ο χρόνος είναι όμως μια νέα αρχή, με έναν νέο 
Αρχιεπίσκοπο με καινούργιες ιδέες και όλοι μαζί προσβλέπουμε 
σε μια νέα εποχή. 

Την ίδια στιγμή, μία αδιόρατη θλίψη πλανάτο στον αέρα.  Ήταν 
η θύμηση του πρώην Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, ο οποίος μας 
έφυγε πρόσφατα και που ήταν πολύ αγαπητός στην κοινότητα 
μας.  Ήταν από τους πρώτους κληρικούς που ιεραρχούσε στο 
Margate πριν ακόμη αποκτήσουμε εκκλησία, λειτουργώντας σε 
σπίτια.  Βοήθησε να καθιερωθεί ο εορτασμός των Θεοφανίων, η 
πομπή προς την θάλασσα και ο Αγιασμός των Υδάτων.  Με την 
συνεχή παρουσία, τις προτροπές, τις νουθεσίες του και τον πόθο 
των συμπολιτών μας να διατηρήσουν τα ήθη έθιμα τους,  κατάφερε 
να απογειώσει αυτό τον εορτασμό και να τον μετατρέψει στον 
μεγαλύτερο εορτασμό των Θεοφανείων στην Δυτική Ευρώπη.   

Αιωνία του η μνήμη…». 

Κείμενο/Φωτογραφίες: Michael Papadopoullos

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος 

στη χοροεσπερίδα του ΔΗ.ΚΟ Αγγλίας 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, 

PENRIDGE SUITE 

 Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗ.ΚΟ Αγ-

γλίας θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος 

του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Νικόλας Πα-

παδόπουλος.  Η εκδήλωση θα γίνει το Σάβ-

βατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7.00μ.μ., 

στο Penridge Banqueting Suite (470 Bowes 

Road, New Southgate, London N11 1NL).   

Θα εμφανισθεί η τραγουδίστρια Κωνσταντίνα 

   Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χοροεσπερίδας θα εμφανισθεί 

και η γνωστή τραγουδίστρια Κωνσταντίνα, η οποία θα έλθει ειδικά 

από την Αθήνα για την εκδήλωση. Το μουσικό πρόγραμμα θα 

εμπλουτιστεί με την ορχήστρα Παύλου Δουκανάρη και την εμφάνιση 

άλλων καλλιτεχνών που θα ερμηνεύσουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο 

με παλιά και νέα ελληνικά τραγούδια. 
   Για εισιτήρια μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στο 
τηλέφωνο 07956 245 706.   

Λονδίνο 13-1-2020                                     ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αθρόα η συμμετοχή 

στο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

ΕΦΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργανώνει διαγωνισμό Πι-
λόττας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο,  Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ 
η ώρα 11.00πμ. Τιμή £12 με σουβλάκι και αναψυκτικό. 
Για συμμετοχή παρακαλώ τηλεφωνήστε στον Χριστάκη 
Νεοφύτου 020 8723 1925 / Αντρέα Γεωργίου 07956 219 946.

Τίμησε τα Θεοφάνεια η Ελληνική Κοινότητα του Margate

Διαγωνισμός Πιλόττας

Την  Κυριακή 12 Ια-

νουαρίου 2020 πρα-

γματοποιήθηκε σεμινά-

ριο που διοργάνωσε ο 

Ενιαίος Φορέας Ελλη-

νικής Παροικιακής Εκ-

παίδευσης (ΕΦΕΠΕ) 

με θέμα: «GCSE: Οι 

αλλαγές στην εξέταση 

– Προετοιμασία των 

μαθητών». Ομιλητής 

του σεμιναρίου ήταν ο κ. 

Ηρακλή Λαμπαδαρίου. 

Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, απευθυνόταν 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα Ελληνικά Πα-

ροικιακά Σχολεία και ενδιαφέρονται για το θέμα.  

Η αθρόα συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ελληνικών Παροι-

κιακών Σχολείων, που ξεπέρασαν τους 100, αποδεικνύει περίτρανα 

το ενδιαφέρον τους για συνεχή επιμόρφωση σχετικά με τις νέες 

απαιτήσεις της εξέτασης του GCSE, την αφοσίωσή τους και την 

αγάπη τους στα Παροικιακά μας Σχολεία. 

Ο ΕΦΕΠΕ ευχαριστεί θερμά τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο 

Παύλο Γρηγορίου και την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ιωάννου 

του Βαπτιστού για τη παραχώρηση  της αίθουσας και για την 

άψογη φιλοξενία. Ευχαριστεί, επίσης, τον κ. Γιώργο Λίγγο από το 

Hellenic TV για την προθυμία του να βιντεογραφήσει το σεμινάριο. 

Υπάρχει πρόθεση το σεμινάριο να αναρτηθεί διαδικτυακά, για να 

το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα και δεν μπό-

ρεσαν να παρευρεθούν.  

Ελπίδα μας είναι η επιμόρφωση αυτή να ανταποκρίθηκε στις ανά-

γκες και προσδοκίες όσων το παρακολούθησαν και να βοηθήσει 

το έργο τους ως εκπαιδευτικοί των Ελληνικών Παροικιακών Σχο-

λείων. 

Περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί έδωσαν το παρών  

στο σεμινάριο του ΕΦΕΠΕ 

Ο ομιλητής, 

Ηρακλή Λαμπαδαρίου
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Νέο έτος σημαίνει νέες συναντήσεις, ειδικές περιστάσεις, εκδηλώσεις και γεγονότα 
που χρειάζονται οργάνωση! Προλάβετε την κάθε στιγμή με το νέο ημερολόγιο τοίχου 
που φέρει την «υπογραφή» της Παροικιακής στο κομμάτι της εκτύπωσης και του 
Creative Director, Louis Loizou στον σχεδιασμό και το design. 

Το πρακτικό και χρήσιμο ημερολόγιο περιλαμβάνει ετήσιο πλανόγραμμα, γιορτές 
και αργίες και φυσικά υπενθύμιση για το Cypriot Wine Festival & Business Expo, 
την «ψυχή»  των εκδηλώσεων της παροικίας μας, που έχει δρομολογηθεί για τις 
6 και 7 Ιουνίου. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να το προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν 
από τα σημεία πώλησης της εφημερίδας μας ή από τα νέα μας γραφεία στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο.   

Η Παροικιακή ευχαριστεί θερμά τους ευγενικούς χορηγούς που στήριξαν την 
έκδοση του ημερολογίου μας για το νέο έτος.  

Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους καλούς μας συνεργάτες: Babinondas Greek 
Restaurant, Marathon Food, Sakkas Building Contractors, C. Michael & Co 
Accountants, Boulter & Co Solicitors, Cypriot Community Centre, Demetriou & 
English, Andrews Shipping & forwarding co., Star Estates & Lettings, Premier 
Finance & Mortgages Ltd και Hellenic TV.  

Η συμμετοχή τους σε κάθε μας προσπάθεια συμβάλλει αποφασιστικά στην 
επιτυχημένη λειτουργία της ομάδας μας και πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα 
συνεχιστεί επιτυχώς και στο μέλλον. 

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος και πολλές ευχές για υγεία στην Παροικία μας! 

Προμηθευτείτε το ημερολόγιο τοίχου από τον εφημεριδοπώλη σας 

Ημερολόγιο 2020 με 
«υπογραφή» Παροικιακής 
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  

Διαβάστε, λοιπόν, για κάποιες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν και κάντε μία προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί ... 

• Oedipus – Οιδίπους  

 Βασιλιάς  Οιδίπους στο Θέατρο Τέχνης.  

Oedipus King at Theatro Technis 

Το γνωστό δραματικό θεατρικό έργο Βασιλιάς 
Οιδίπους θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης 
αυτή την εβδομάδα. Οι παραστάσεις άρχισαν 
από χθες Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και θα συνε-
χιστούν μέχρι την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.  

Η τραγωδία του Σοφοκλή παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το 429 π.Χ. και στη συνέχεια πα-
ρουσιάστηκε ως Oedipus Tyrannus. Είναι 
μέρος  τριλογίας του Σοφοκλή για τη Θήβα.  

Η ιστορία της τραγωδίας του Σοφοκλή περι-
στρέφεται γύρω από τον Οιδίποδα, ο οποίος 
αναζητά τον δολοφόνο του Βασιλιά πατέρα 
του, Λάιου με σκοπό να τερματίσει τις υποψίες 
στη Θήβα, όμως ο δολοφόνος που ψάχνει δεν 
είναι άλλος από τον ίδιο τον εαυτό του…  

Πληροφορίες για την παράσταση: 

Το Θέατρο Τέχνης βρίσκεται στη διεύθυνση: 
26 Crowndale Road London, NW1 1TT 

Μπορείτε να προμηθεύεστε εισιτήρια από το 
Box office, τηλ. επικοινωνίας 020 73876617 

Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 7.30 μ.μ. με 
έξτρα απογευματινή παράσταση την Κυριακή 
στις 5.30.  

Η παραγωγή είναι του Θεάτρου Τέχνης σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Ευγενίου. 

• Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Γιάννης Πα-
παγεωργίου μοιράζονται «Της ψυχής τους 
τα κοράλλια». 

Η αφορμή ήταν η πρόσκληση της Ελένης Τσα-
λιγοπούλου στον Γιάννη Παπαγεωργίου για 
να είναι μαζί της στις φετινές της ζωντανές εμ-
φανίσεις  που άρχισαν ήδη  το Σάββατο 11/1 
στο Πειραιώς 131 

και μετά ήρθε η ιδέα ενός ντουέτου. Στη συνέ-
χεια ο Γιάννης έγραψε και έφερε «της ψυχής 
σου τα κοράλλια» και η Ελένη ενθουσιάστηκε. 
Ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου με τον Γιάννη 
Παπαγεωργίου το ενορχήστρωσαν και οι 
Bogaz Musique το έπαιξαν και έτσι ένα τρα-

γούδι έφερε κοντά την παρέα πριν ακόμα κυ-
κλοφορήσει. 

 Μοιραζόμαστε, λοιπόν, μαζί σας ένα τραγούδι 
της παρέας, με την αυθεντικότητα και την ειλι-
κρίνεια που έχουν πάντα αυτά τα τραγούδια. 

• Η Μαρίνα Ρίζου στο Λονδίνο. 

Η γνωστή καλλιτέχνης Μαρίνα Ρίζου έρχεται 
στο Λονδίνο, όπου θα εμφανιστεί στο THE GA-
RAGE το Σάββατο 18 Ιανουαρίου. Ακόμα μία 
παραγωγή της ARK4ART με την συμμετοχή 
της νέας, ανερχόμενης τραγουδίστριας Αφρο-
δίτης.  

Τιμές εισιτηρίων από £24.50 και μπορείτε να 
τα προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα της 
ARK4ART. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μέσω e-mail στο 
hello@ark4art.com 

To THE GARAGE βρίσκεται στη διεύθυνση 
Highbury Corner, Highbury East London N5 
1RD 

Θα παίξουν οι μουσικοί Άγγελος Αϊβαζης κι-
θάρα -τραγούδι, Βαγγέλης Κατσαρέλης, Πανα-
γιώτης Κωστόπουλος, Γιώργος Μούχταρης, 
και Μάρκος Χαϊδεμένος στο πιάνο.  

Στον ήχο ο  Αγαπητός Καταξάκης.  

Το πρόγραμμα θα ανοίξει η Αφροδίτη.  

Η Αφροδίτη  είναι μια νέα ανερχόμενη 
τραγουδοποιός με επιρροές από την electro-
pop και alternative διεθνή μουσική σκηνή, τα 
τελευταία χρόνια ζει στο Λονδίνο καθώς 
ετοιμάζει το τρίτο της single "Fly Me Away" 
από το επερχόμενο αγγλόφωνο album της. 

• Ο Βασίλης Λέκκας στο Λονδίνο την 
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο THE COCKPIT 
στις 8.00 το βράδυ. 

Η ARK4ART φέρνει τον μεγάλο καλλιτέχνη  
Βασίλη Λέκκα  στο Λονδίνο την Κυριακή 9 
Φεβρουαρίου στο THE COCKPIT στις 8.00 το 
βράδυ. 

Τα εισιτήρια κοστίζουν 33 λίρες και οι 
εισπράξεις θα διατεθούν για την προμήθεια 
αναγκαίων υλικών για θέρμανση σχολείων 
στην Ελλάδα.  

Αυτά για την ώρα. 

Χρόνια πολλά με υγεία, χαρά και ευτυχία. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020, Παρα-
μονή των Φώτων, τελέσθηκαν στον Ι.Ν. Αγ. 
Παντελεήμονος και Αγ.Θεοδώρου, στην 
ωραία παραθαλάσσια πόλη Eastbourne της 
Νότιας Αγγλίας, οι καθιερωμένες Ιερές Ακο-
λουθίες για την ημέρα αυτή. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέ-
σθηκε η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού 
της Παραμονής των Θεοφανείων. Μετά το 
πέρας όλων των Ακολουθιών στον Ιερό Ναό 
σχηματίσθηκε πομπή και όλο το εκκλησία-
σμα, με επικεφαλής τον Πρωτοπρ. Αναστά-
σιο Δ. Σαλαπάτα κατευθύνθηκε στην περί-
φημη αποβάθρα της πόλης, όπου και 
τελέσθηκε με λαμπρότητα αλλά και ευλά-
βεια, σύμφωνα με την παράδοση της ημέ-
ρας και τα έθιμα της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας μας, ο Αγιασμός των Υδάτων 
της θάλασσας. 

Από ύψος 20 μέτρων ρίφθηκε ο Τίμιος 
Σταυρός στην ονομαζόμενη «Κέλτικη Θά-

λασσα» και αγιάσθησαν τα Ύδατα. Ο Ιε-
ρέας, οι Ιεροψάλτες και όλος ο λαός έψαλ-
λαν με δυνατή φωνή το Απολυτίκιο της Δε-
σποτικής Εορτής: 

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζοµένου σου Κύριε, 
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· 
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεµαρτύρει 
σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνοµάζουσα· καὶ τὸ 
Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ 
λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ 
Θεός, καὶ τὸν κόσµον φωτίσας δόξα σοι». 

Ο βροχερός καιρός δεν πτόησε τα μέλη 
και τους φίλους της Κοινότητας, που παρα-
κολούθησαν με πολλή χαρά και με μεγάλη 
προσοχή και αφοσίωση την όλη τελετή. 
Μετά το πέρας του Αγιασμού των Υδάτων 
στη αποβάθρα του Eastbourne, όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι επέστρεψαν εν πομπή και 
πάλι στον Ιερό Ναό της Κοινότητας. 

Ακολούθησε δεξίωση σε τοπικό παρα-
θαλάσσιο εστιατόριο, την οποία οργάνωσε 

η Πρόεδρος κα. Σόνια Σκουφαρίδη, ο Αντι-
πρόεδρος και Ιεροψάλτης Δρ. Δημήτριος 
Μαμούχας και η Ταμίας κα. Ανδρούλα  
Crawford, παρουσία του Ιερέα και άλλων 
Ομογενών. 

Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας 

Στον λαμπρό Ναό της Αγίας Αικατερίνης Barnet στις 6 Ιανουαρίου 

2020 τιμήθηκε για άλλη μία χρονιά με κάθε επισημότητα η μεγάλη 

χριστιανική εορτή των Θείων Θεοφανείων.  

Συγκινητική ήταν η παρουσία δεκάδων πιστών που βρέθηκαν 

εκεί, προκειμένου να προσευχηθούν και να εορτάσουν την Βά-

πτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μέσα από 

υπέροχους θρησκευτικούς  ύμνους. 

Στις ιερές Ακολουθίες προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο και ευ-

χήθηκε υγεία και αγάπη στο ποίμνιο. 

Η ημέρα έκλεισε, κατά το έθιμο, με την τελετή Αγιασμού των Υδά-

των που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθύτατης κατάνυξης. 

Αγιασμός των Υδάτων στο Eastbourne

Την Πέμπτη 9 Ιανουάριου 2020 πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
παραδοσιακής Βασιλόπιτας, που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο 
Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας στον ιερό Ναό της Αγίας Αικατε-
ρίνης στο Friern Barnet. Πλήθος κόσμου παρέστη τόσο στην τελετή 
όσο και στο δείπνο που προηγήθηκε, χορηγία του συνδέσμου. 
Ο πρόεδρος, Δρ. Βασίλης Μαύρου αφού ευχήθηκε το 2020 να 
φέρει τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την ελευθερία της 

αγαπημένης μας Κύπρου μίλησε για το αυτό το «πολύ παλιό θρη-
σκευτικό έθιμο του τόπου μας, με το οποίο ανακαλούμε τα ήθη, 
την θρησκευτική παράδοση και την κληρονομιά μας». 
Ο πατέρας Δαμιανός έδωσε την ευχή του τους παρόντες και έπειτα 
ευλόγησε και έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Η χορωδία της 
εκκλησίας έψαλε τα κάλαντα και διάφορα άλλα πρωτοχρονιάτικα 
τραγούδια.  

Έκοψε τη βασιλόπιτά του ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μ.Β.

Λαμπρά Θεοφάνεια στην 

Αγ. Αικατερίνη Barnet

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας κηρύττει τον Θείο Λόγο

Αγιασμός των υδάτων, Αγ. Αικατερίνη
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Το παιχνίδι από την αρχή 

είχε στην κατοχή της η Κώμη 

και έβγαζε ωραίες μπαλιές 

στην εστία της Cinar. 

Πέρασαν 20 λεπτά για να 

πάει η μπάλα στα δίκτυα με 

τον Uljan tafa που από κοντά 

την έστειλε στα δίκτυα. Το 2-

0 έγινε με τον Anthony Geor-

giou  δέκα λεπτά αργότερα. 

Το 3-0 με πέναλτι με τον An-

thony ενώ στον πίνακα των 

σκόρερς προστέθηκε και ο 

Μαρίνος Κυριάκου με το τέ-

ταρτο τέρμα. Τελικό αποτέλε-

σμα 4-0.

Εύκολα, ήρεμα και απλά

Οικογενειακή υπόθεση
Πραγματικά εξελίχθη σε οικο-

γενειακή υπόθεση το παιχνίδι 

Παναθηναϊκού - Αρμένιανς με 

τους Anthony, Kiera και Zack 

να κλέβουν την παράσταση. 

Το αποτέλεσμα 11-1 για την 

Κώμη δεν μπορεί να σχολια-

στεί.

Το παιχνίδι της Ομόνοιας με 

την Ακανθού τελείωσε πριν 

αρχίσει και οι δύο ομάδες θα 

τα ξαναπούνε Θεού θέλοντος, 

καιρού επιτρέποντος και πο-

δοσφαιριστών προσερχομέ-

νων, στις 19 Ιανουαρίου.

Θα τα ξαναπούμε στις 19 του μηνός

Αήττητοι και ακτύπητοι οι Άγιοι

Απεβίωσε ο άρι-

στος των αρίστων. 

Ο Σωκράτης Σω-

κράτους, ένας εκ 

των κορυφαίων δι-

αιτητών του ΚΟΠΑ 

και μέλος του Διοι-

κητικού Συμβου-

λίου για πολλά 

χρόνια. 

Η εφημερίδα 

«Παροικιακή» θέλει 

να συλλυπηθεί την 

οικογένεια του 

φίλου Σωκράτη.  

Ας είναι ελαφρύ 

το χώμα που θα 

τον σκεπάζει. 

(Βλέπε σελ. 26)

Πένθος 
στον Αθλητισμό

Μπήκαν για τα καλά με το 
δεξί το 2020 οι Άγιοι. Βρήκαν 
στον δρόμο τους, τους  Lions 
FC και τους κέρδισαν με 2-0. 

Οι γηπεδούχοι Lions μπή-
καν δυνατά στο παιχνίδι αλλά 
δεν γνώριζαν ότι απέναντι 
τους ήταν οι Άγιοι που στο 
90λεπτο έστειλαν το πρώτο 
μήνυμα με τον Molloy, αντέ-
δρασαν τα λιοντάρια για ισο-
φάριση και έπαιξαν δυνατό, 
καλό ποδόσφαιρο. 

Οι Άγιοι με καρτερικότητα και 
με σωστό ποδόσφαιρο, όπως 
γνωρίζουν πάντα, έβαλαν τα 
πράγματα στη σωστή τους 
βάση, κάνοντας το 2-0.

Γουρλίτικο το γήπεδο του 

Haringey Borough

Tώρα ποιος τους πιάνει 
Πέρασαν σαν σίφουνας το βράδυ της Τρίτης από το 

γήπεδο του Haringey Borough οι Άγιοι και πήραν ακόμη 

μια νίκη, διατηρώντας το αήττητό τους. Αυτή τη φορά 

θύμα τους η Buckinham Athletic που της χάρησαν 4 

ωραία τέρματα, έτσι για δώρο! 

Σκόρερς ο Nasai, Courtney και δύο τέρματα 

ο Massay.
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Αήττητη για 38 σερί παιχνί-

δια της Πρέμιερ Λιγκ παρέμεινε 

με τη νίκη της επί της Τότεναμ η 

Λίβερπουλ, η οποία χάρη στο 

τελικό 1-0 έσπασε το ρεκόρ συ-

γκομιδής βαθμών σε αυτό 

εύρος αγώνων. 

Οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν 

Κλοπ δεν σταματούν πουθενά, 

υποτάσσοντας και τους ποδο-

σφαιριστές του Ζοσέ Μουρίνιο 

για να αποσπαστούν 16 βαθ-

μούς από την Λέστερ και 17 

ίναπό την Μάντσεστερ Σίτι, και 

φαντάζει αδύνατο να χάσουν 

αυτό το πλεονέκτημα που 

έχουν στην μάχη για τον τίτλο.  

Πλέον το ερώτημα είναι πότε 

θα χάσει η ομάδα του Γερμα-

νού, που αισίως έχει φτάσει τα 

38 σερί ματς της Πρέμιερ Λιγκ 

χωρίς ήττα, συγκεντρώνοντας 

σε αυτά τα ματς 104 βαθμούς, 

δύο περισσότερους από αυ-

τούς που είχαν μαζέψει οι «πο-

λίτες» σε ίδιο αριθμό αγώνων 

(102) και τους 100 της Τσέλσι το 

2005.  

Φυσικά για να φτάσει σε 

αυτό το τεράστιο νούμερο, χρει-

αζόταν να σκοράρει, κάτι που 

πράττει σταθερά φέτος. Δεν έχει 

περάσει παιχνίδι της Πρέμιερ 

Λιγκ που να μην έχει σκοράρει 

η Λίβερπουλ, κάτι που επανέ-

φερε στην επιφάνεια ένα ξεχα-

σμένο επίτευγμα της ομάδας 

του 1933-34. Με γκολ και την 

ερχόμενη αγωνιστική, θα μι-

λάμε και για νέο ρεκόρ.  

Είναι νωρίς ακόμη και μέχρι 

το τέλος πολλά μπορούν να γί-

νουν, αλλά, είναι αυτή η καλύ-

τερη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ 

ever; Θα πρέπει να περιμέ-

νουμε λίγο ακόμα... 

 
Ρεσιτάλ απο την 

Μάντσεστερ Σίτι...  
Η Μάντσεστερ Σίτι, με με-

γάλο πρωταγωνιστή τον Σέρχιο 

Αγουέρο, διέλυσε εκτός έδρας 

την Άστον Βίλα (1-6) και ανέ-

βηκε στην 2η θέση της Premier 

League.  

Ένα ξεκούραστο απόγευμα 

είχε η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ 

Γκουαρντιόλα στο Μπέρμιγχαμ, 

καθώς μετέτρεψε την αναμέ-

τρηση με την Άστον Βίλα σε... 

πάρτι. Οι «πολίτες» μετέτρεψαν 

την υπεροχή τους σε γκολ και 

σε 10' πέτυχαν τρία τέρματα. Ο 

Μαχρέζ με πολύ ωραία προ-

σπάθεια έκανε το 0-1 ενώ, έξι 

λεπτά ο Αλγερινός διπλασίασε 

τα τέρματα της ομάδας του.  

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ 

της Σίτι, Σέρχιο Αγκουέρο, μετά 

την ασίστ στο 0-1 έβαλε και 

αυτός το όνομά του στον πί-

νακα των σκόρερ με πολύ 

ωραία προσπάθεια στο 28ο 

λεπτό, με τον Γκάμπριελ Ζε-

σούς να γράφει στο 45+1' το 0-

4 του ημιχρόνου.  

Στο δεύτερο μέρος, η Σίτι 

συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και 

στην πρώτη της ευκαιρία ο Σέρ-

χιο Αγκουέρο πέτυχε ένα ιστο-

ρικό τέρμα, αφού πέρασε τον 

Τιερί Ανρί στην κορυφή των κο-

ρυφαίων ξένων στην Premier 

League με 177 τέρματα ενώ, 

ανέβηκε και στην 5η θέση των 

κορυφαίων σκόρερ στο πρωτά-

θλημα. Μάλιστα, ο 31χρονος 

έκανε ακόμα ένα ρεκόρ στο 83' 

πετυχαίνοντας χατ-τρικ για το 0-

6 και έγινε πρώτος στην ιστορία 

του θεσμού με τα περισσότερα 

χατ-τρικ (12) ξεπερνώντας τον 

Άλαν Σίρερ.  

Το μόνο που κατάφερε η 

Άστον Βίλα  ήταν να πετύχει το 

γκολ της τιμής στις καθυστερή-

σεις της αναμέτρησης, με εύ-

στοχο πέναλτι του Ελ Γκαζί σε 

παράβαση που έκανε ο Ιλκάι 

Γκουντογκάν.  

Έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι 

προσπέρασε στην δεύτερη 

θέση την Λέστερ (πλέον βρίσκε-

ται στο +2) έχασε εκτός έδρας 

από την Σαουθάμπτον, ωστόσο 

παραμένει αρκετά μακριά από 

την πρώτη και αήττητη Λίβερ-

πουλ (-14). 

 
Δεν σηκώνει κεφάλι 

η Άρσεναλ    
Έχασε τον Τορέιρα (τραυμα-

τίας), έχασε τον Ομπαμεγιάνγκ 

(αποβολή) και κινδυνεύει να 

χάσει και την 10άδα, καθώς 

Έβερτον, Σαουθάμπτον και Νι-

ούκασλ την «πιάνουν» με νίκες! 

Κακή βραδιά για την Άρσεναλ, 

βαθμός... προόδου για την 

Πάλας!  

Στην πρώτη ιστορικά αναμέ-

τρηση που η Πάλας βρισκόταν 

πάνω από την Άρσεναλ βαθμο-

λογικά (9η - 10η), μετά τα Χρι-

στούγεννα, οι δύο ομάδες 

αναδείχθηκαν ισόπαλες.   

Οι Κανονιέρηδες που άρχι-

σαν να δείχνουν ψήγματα του 

«Artetaball», τουλάχιστον έτσι 

ξεκίνησαν (58% κατοχή 484 

πάσες), δεν είχαν όμως την 

ανάλογη επιθετική παραγωγι-

κότητα, κατάφεραν και μπήκαν 

νωρίς - νωρίς μπροστά στο 

σκορ. Μόλις στο 12', η πολύ 

καλή συνεργασία των Λουίς, 

Εζίλ και Λακαζέτ με τον τελευ-

ταίο να δίνει στον Ομπαμε-

γιάνγκ, ο οποίος εκτέλεσε 

ιδανικά τον Γκαϊτά. Αυτό ήταν 

και το σκορ ημιχρόνου, με τους 

γηπεδούχους να έχουν μόλις 

μια καλή φάση στο 41' με τον 

Κουγιατέ, αλλά ο Λένο ήταν σε 

ετοιμότητα.  

Στο δεύτερο μέρος, η Πάλας 

και, συγκεκριμένα, ο Αγιού θα 

έγραφε ιστορία. Ο Γκανέζος 

φορ θα γίνει ο πρώτος πάικτης 

μετά από τον Τζον Κρέιβεν 

(1971-72) που σκοράρει απέ-

ναντι στους Κανονιέρηδες τόσο 

εκτός όσο και εντός έδρας σε 

μια σεζόν! Από εκεί και πέρα η 

ποιότητα του παιχνιδιού θα 

πέσει... Ο Ομπαμεγιάνγκ θα 

κάνει ένα... φονικό μαρκάρισμα 

στον Μέιερ, ο Τίρνι θα το δει κα-

τόπιν στο VAR και θα τον απο-

βάλει απευθείας. Οι 

γηπεδούχοι πίεζαν, στο 79 

είχαν μια δυνατή φάση, με τον 

Τόμκινς που πήρε κεφαλιά 

μέσα στην περιοχή και την 

έστειλε προς την εστία αλλά 

πάνω στη γραμμή απομάκρυ-

ναν οι αμυντικοί της Άρσεναλ.   

Στο 82' και στο 83' οι φιλοξε-

νούμενοι είχαν την ευκαιρία να 

«κλέψουν» το παιχνίδι με τον 

Πεπέ αρχικά να στέλνει τη 

μπάλα στο δοκάρι και με τον 

Λακαζέτ στη συνέχεια, να ξα-

φνιάζεται και να μην σουτάρει 

σωστά σε σχεδόν κενή εστία. 

 Ξέσπασε 

η Μάντσεστερ, 

τριάρα η Τσέλσι
  

Η Τσέλσι επικράτησε με 3-0 

της Μπέρνλι στο «Στάμφορντ 

Μπριτζ», ενώ η Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεν έκανε... φύλλο και 

φτερό τη Νόριτς (4-0). Μεγάλο 

«διπλό» της φορμαρισμένης 

Σαουθάμπτον μέσα στην έδρα 

της Λέστερ (1-2) που κινδυνεύει 

να πέσει από την δεύτερη θέση, 

ενώ η Έβερτον λύγισε με 1-0 

την Μπέρνλι και συνεχίζει να 

ανεβαίνει με τον Κάρλο Αντσε-

λότι στον πάγκο της. «Κόλλη-

σαν» Γουλβς και Νιουκάστλ 

(1–1). 

Τρίποντο 
για Σαουθάμπτον 

Με το «διπλό» από την έδρα 

της σκληροτράχυλης Λέστερ 

πέρασε η Σαουθάμπτον, επι-

κρατώντας με 2-1. Μπορεί ο 

Πρετ, μόλις στο 14ο λεπτό να 

έβαλε μπροστά στο σκορ τους 

γηπεδούχους αλλά πέντε λεπτά 

μετά ο Άρμστρονγκ έφερε το 

ματς στα ίσα. Το παιχνίδι ήταν 

εξαιρετικό όπως και ο ρυθμός, 

η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω 

και η μία φάση διαδεχόταν την 

άλλη. Η Λέστερ δυσκολευόταν 

σε σχέση με άλλα ματς καθώς 

η Σαουθάμπτον παρουσιαζόταν 

διαβασμένη και ο Ντάνι Ίνγκς 

χτύπησε για ακόμη ένα παι-

χνίδι, διαμορφώνοντας στο 81ο 

λεπτό το τελικό σκορ.

Αήττητη εδώ και 38 ματς με ρεκόρ συγκομιδής!

Αποτελέσματα 
Premier League 

Κρίσταλ Π.-Άρσεναλ  . . 1-1  
Τσιέλσι-Μπέρλι  . . . . . . .3-0 
Έβερτον-Μπράιτον  . . . 1-0 
Λέστερ-Σαουθάμπτον  . .1-2 
Μάντσιεστερ-Νόργουϊτς 4-0 
Γουλφς-Νιούκαστλ  . . . . 1-1 
Τότενχαμ-Λίβερπουλ  . . 0-1 
Μπόρμουθ-Γώτφορτ  . . 0-3 
Άστον Βίλα-Μάντσ. Σίτι 1-6   

Βαθμολογία Αγγλίας 
 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 61 
 2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 47 
 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 45 
 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . 39 
 5 Μαν. Γιουνάιτετ . . . . . 34 
 6 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 32 
 7 Γούλφς . . . . . . . . . . . . 31 
 8 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 30 
 9 Κρίσταλ Πάλας  . . . . . 29 
10 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 28 
11 Έβερτον  . . . . . . . . . . .28 
12 Σαουθάμπτον  . . . . . . 28 
13 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 26 
14 Μπράιτον  . . . . . . . . . 24 
15 Μπέρλι . . . . . . . . . . . . 24 
16 Γουέστχαμ . . . . . . . . . 22 
17 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 22 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 21 
19 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 20 
20 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 14 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη 

με 2-1 πήρε η Νέα Σαλαμίνα 

απέναντι στην ΑΕΛ στο Τσίρειο 

στάδιο για τη 16η 

αγωνιστική.Με γκολ του Κίν-

γκσλεϊ(11΄) προηγήθηκε η Σα-

λαμίνα,με την ΑΕΛ να 

ισοφαρίζει με γκολ του Τε-

σέιρα(67').Το τελικό 1-2 διαμόρ-

φωσε ο Σίπσον στο 85΄.Οι 

γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι με 

τον Χουράδο στο 76' κι ενώ 

έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από 

το 58' λόγω αποβολής του Ντα-

βόρ.Οι ερυθρόλευκοι με τους 

τρεις βαθμούς που πήραν έπια-

σαν την ΑΕΛ στην 5η θέση με 

23 βαθμούς. 

Το ματς: 

Χωρίς τη μεγάλη φάση κύ-

λησε το πρώτο δεκάλεπτο του 

αγώνα,αλλά η Σαλαμίνα σκό-

ραρε στην πρώτη της φάση με 

τον συνήθη ύποπτο,Κίνγκσλεϊ 

στο 11΄λεπτό.Από σουτ του 

Σίπσον και ασταθή απόκρουση 

του Βοζίνια ο Κίνγκσλεϊ στην 

επαναφορά έκανε το 0-1. 

Η ΑΕΛ προσπαθούσε να 

φτιάξει ευκαιρίες για γκολ,αλλά 

η Σαλαμίνα κρατούσε σχετικά 

εύκολα το προβάδισμα και 

πέρα από μία ευκαιρία του Μαέ 

στο 40΄δεν απειλήθηκε ιδιαί-

τερα.Ίσα ίσα που είχε σε 2 πε-

ριπτώσεις με Σίπσον και 

Ελουντού χρειάστηκε να επέμ-

βει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. 

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι μπήκαν πολύ δυνατά 

βάζοντας μεγάλη πίεση στη Σα-

λαμίνα που υπέφερε.Όμως στο 

58' μετά από μαρκάρισμα του 

Νταβόρ στον Ελουντού δέχθηκε 

τη δεύτερη κίτρινη καρτά και 

άφησε την ομάδα του με 10 παί-

κτες. 

Παρόλα αυτά η ΑΕΛ βρήκε το 

γκολ της ισοφάρισης στο 67' με 

τον Τεσέιρα να κάνει την κεφα-

λιά μετά από κόρνερ του 

Αβραάμ.Στο 75΄οι γηπεδούχοι 

κέρδισαν πέναλτι με τον Χου-

ράδο, που ανέλαβε την εκτέ-

λεση αλλά ο Κίσσας απέτρεψε 

το γκολ της ανατροπής. 

Στα επόμενα λεπτά οι ερυ-

θρόλευκοι έχασαν σημαντικές 

ευκαιρίες,ωστόσο στο 85' κατά-

φεραν να σκοράρουν με τον 

Σίπσον(από θέση οφσάιντ) που 

απέναντι από τον Βοζίνια τον νί-

κησε για το 1-2. 

Σπουδαίο διπλό στο φινάλε 

η Νέα Σαλαμίνα!

Αποτελέσματα Κύπρου 
Ομόνοια - Πάφος  . . . . . . 0-0 

Εθνικός - ΑΕΚ  . . . . . . . . . 2-5 

Ανόρθωσης - Αποέλ . . . . 1-0 

Ολυμπιακός - Απόλλων . 0-2 

ΑΕΛ - Σαλαμίνα . . . . . . . . 1-2 

Βαθμολογία 

Ανόρθωσης  . . . . . . . . . . . 36 

Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . . . 32 

Απόλλων  . . . . . . . . . . . . . 29 

Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . 23 

ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Ολυμπιακός  . . . . . . . . . . . 16 

Πάφος  . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Εθνικός  . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Παραλίμνι  . . . . . . . . . . . . . . 8 

Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

Αποτελέσματα Ελλάδα 

Βόλος-Ξάνθη  . . . . . . . 1-3 

Λάρισα-Άρης . . . . . . . . . 0-0 

Παναιτωλ.-Ατρόμητος  . 0-1 

Αστέρας-ΟΦΗ . . . . . . . . 2-0 

Λαμία-Ολυμπιακός . . . . 0-4 

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ  . . . . . . . . . . 1-0 

Παναθηναϊκός-Πανιών.  3-0 

Βαθμολογία Ελλάδα 

Ολυμπιακός  . . . . . . . . . . 44 

ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . . . .43 

ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Άρης  . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Παναθηναϊκός  . . . . . . . . 25 

Ατρόμητος  . . . . . . . . . . . 25 

ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Λαμία . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Βόλος  . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Αστέρας  . . . . . . . . . . . . . 18 

Παναιτωλικός  . . . . . . . . . . 8 

Πανιώνιος . . . . . . . . . . . . . 6

Ο Lewis Tizard στο κέντρο μαζί με τη Melanie Watson αριστερά 

και Chris Cork, δεξιά Andrew Southcott και Duddley Krokowski



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
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. 

• 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 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-

χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 

• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-

ντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 11πμ 

έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προ-

σκαλεί όλα τα μέλη του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού 

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 

των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 

Ν9, στις 12.00 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 

07720 015 625 / 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. Πα-

ραγωγός 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. 

Χρυστάλλα, 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. 

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 

• Το Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ αρχίζει το Show 

“Trible” C “Bar” με περίφημους καλλιτέχνες, “Chris Marco K”, Belly 

dancer Samsamara και D. j. Coz σε αφάνταστους χορούς από 6.30 

- 12.00μμ Είσοδος £25. Τηλ. 020 8881 2329. 

Κάθε Σάββατο 

• Η «Σαλαμίνα» η ποδοσφαιρική Ομάδα, ετοιμάζει μια νέα ποδοσφαι-

ρική Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις 

τους με προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε 

με τους υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com 

Tα Ελληνικά Σχολεία έκλεισαν 21/12/19 και άνοιξαν 11/1/20 

• To Ashmole Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, Cecil Road, Southgate, 

London N14, λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 10.00πμ - 1.00μμ. 

Διδάσκονται οι τάξεις από Νursery ως τις GCSC, έκλεισε για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και άνοιξεν στις 11.01.20. 

• To Hazelwood Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Hazelwood Lane, 

London N13, λειτουργεί κάθε Σάββατο στις 2.15μμ - 5.15μμ και 

διδάσκονται οι τάξεις από Νursery ως τις Α Level, έκλεισε για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και άνοιξεν στις 11.01.20. 

• To Hazelwood Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Hazelwood Lane, 

London N13 λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 10πμ - 1.00μμ, 

διδάσκονται οι τάξεις από Νursery μέχρι Α Level, έκλεισε για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και άνοιξεν στις 11.01.20. 

• To Qeenswell Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Woodside Lane, 

London N12, λειτουργεί κάθε Σάββατο, διδάσκονται οι τάξεις από 

Nursery ως τις A Level, έκλεισε για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 

21.12.19 και άνοιξε στις 11.01.20. 

• To Ελληνικό Σχολείο COFF’s του ΣΕΓ, στη COFF’s Lane, Chushunt 

Herts EN4 50W, λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9.30πμ - 1.00μμ και 

διδάσκονται οι τάξεις από Νursery μέχρι Α Level, έκλεισε για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και άνοιξε στις 11.01.20. 

• To Hazelwood Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Hazelwood Lane, 

London N13, λειτουργεί κάθε Τετάρτη στις 6.30 - 8.30μμ, άνοιξε στις 

15.01.20. 

• To Ελληνικό Σχολείο Rushcroft του ΣΕΓ, που λειτουργεί κάθε Τετάρτη στο 

ομώνυμο Σχολείο στη Rushcroft Rd, Chingford, London E4 άνοξε στις 

15.01.20. 

• To Hazelwood Youth Club του ΣΕΓ στη Hazelwood Lane N13 του 

ΣΕΓ που συνέρχεται κάθε Παρασκευή στις 6.30 - 8.30μμ και 

διδάσκονται Κυπριακοί και Ελληνικοί χοροί  έκελισε για τις Χριστουγεν -

νιάτικες γιορτές στις 18.12.19 και ανοίγει στις 17.01.20. 

• To Ελληνικό Σχολείο Bowes που συνέρχεται κάθε Σάββατο στο 

ομώνυμο σχολείο στην Bowes Road, London N11, έκλεισε για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και άνοιξε στις 11.01.20. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

16 Iανουαρίου (Πέμπτη) 

• Το Κυπριακό Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, οργανώνει Έκθεση 

Φωτογραφιών της πρόσφατης Κυπριακής περιόδου, στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.45μμ. Θα 

παραστεί ο Υπουργός κ. Ν. Νουρής. Ανοικτή μέχρι 19/12/20. 

19 Iανουαρίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αλκυονίδων Η.Β. οργανώνει την κοπή της Βασιλόπιτας 

στο χωλ του Αγίου Παντελεήμονος στο Χάρροου στις 1.00μμ. Είσοδος 

£25.00 περιλαμβάνει φαγητό. 

19 Iανουαρίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Λευκαριτών Η.Β. διοργανώνει την Κοπή της 

Βασιλόπιτας στις 3.30μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham 

Grove N22 5HJ. Θα υπάρχει μουσική και ζεστό φαγητό. Τιμή £20 και 

για παιδιά κάτω των 12, £12. Τηλ. 020 8807 7824 / 020 8440 8822. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

20 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 

• To Ελεύθερο Πανεπιστήμιο δίνει διάλεξη με θέμα «Έξυπνες υποδομές 

ζωτικής σημασίας», στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London 

N12 9RU, στις 7.30μμ με εισηγήτρια την Άρτεμη Κοντού, ειδική 

επιστήμονας. Για πληροφορίες τηλ. 020 8445 7070.

Antonis Antoniades
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• You cannot unscramble an egg! 

• Δεν μπορείς χτυπημένο αυγό, να το ξανακά-

μεις αυγό! 

Ερμηνεία:… 
Προσεχτικά στες σκέψεις, κινήσεις και πράξεις μας. 

Να μην ραγίσει το γυαλλί! - Ανεπανόρθωτη η ζημιά!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ο χωρισμός του χρήματος, μάς φέρνει ευτυχία, 

όσο το διώχνεις μακριά, γεμίζει πλούτη η καρδιά, 

φεύγει η δυστυχία! 

Η Καλοσύνη, Αρετή, η Γενναιοδωρία, 

όταν μοιράζεις την χαρά, είναι σαν φύσης ανθηρά, 

ζωής μας ευπορία! 

Καρδιά χωρίς αισθήματα, την ελεημοσύνη, 

πάσχει από ανίατη, αρρώστια αθεράπευτη, 

τσιγκουνο-ππιντοσύνη! 

Αλήθεια ποιος χωρίζεται, το χρήμα και τα πλούτη, 

να μοιραστεί τα αγαθά, τα όργανα του Μαμωνά, 

την εποχή ετούτη! 

Μπορεί να είναι μάταια, όμως θα προσπαθήσω, 

ίσως και φέρω αλλαγή, τα όπλα μου και συνταγή, 

βιβλία, πέννα και χαρτί, μ’ αυτά θα πολεμήσω! 

Έχοντας πάντα κατά νου, τον βασιλέα Κροίσο, 

όταν τον πήραν για φωτιά, θα πάω πίσω στα παλιά, 

του Σόλων λόγια του σοφά, θα σας υπενθυμίσω! 

«Μηδένα προ του τέλους μακάριζων» δώσε σημασία, 

ίσως έλθει σωτηρία σ’ αυτή την κοινωνία, 

ν’ απαλλαγούμε απ’ τα δεινά, της απληστίας τα δεσμά, 

το αίσθημα να κυβερνά, Αγάπη, Ευτυχία!!!

Ίσως
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Tα γηροκομεία μας... 

Τα δκυο γηροκομεία μας μέσα στην παροικίαν 

διούσιν γρόνια τζιαι ψυσιήν στην τρίτην ηλικίαν... 

Τα γρόνια παν’ στην ράσιην τους, αν πεις να τα μετρήσεις 

τζιαι όσα ετραβήσασιν μεσ’ στην ζωήν επίσης 

κάθε στιγμήν τζιαι πιο πολλά εν να τους αγαπήσεις... 

Είναι της παροικίας μας η στάμπα τζιαι η βούλλα 

κάθουνται, κουνουστίζουσιν, για ούλλους τζιαι για ούλλα 

για όσα επεράσασιν, τζιείνοι τζιαι τα παιδιά τους 

για πλάσματα που σιαίρεται τζιαι κλαίει η καρκιά τους... 

Έσιει τζιαι που ρωτεύκουνται τζιαι που κρυφομιλούσιν 

όμως απαγορεύεται στα σιείλη να φιλούσιν 

μόνον πάνω στο μέτωπον τζιαι πάνω εις την βούκκαν 

τζιαι αν εν κκέλης ο γαμπρός, να βάλει μιαν περούκκαν 

να βιαστούν, στην εκκλησιά να πάσιν μονοβούριν 

μ’ έναν κουμπάρον σίουρα, με το Μελην τον Ούρρην 

που είναι τζιαι εχούμενος, τζιαι εν να τους προιτζιήσει 

Τζι’ όσα μωρά τζι’ αν κάμουσιν, εν να τους τα βαφτίσει... 

Σε ούλλα τζείν τα πλάσματα, εύχουμαι τους να ζήσουν 

κάθε μαράζιν της καρκιάς τζιαι της ψυσιής να σβήσουν... 
ι.π.
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Ο Δρόμος (2003)  

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:10 Περιπέτεια με 

την Ε. Καστώνη, Δ. Μα-

τσούκα κ.ά. Η Ειρήνη που 

είναι παντρεμένη με τον Δη-

μήτρη αλλά δυσκολεύεται 

να κάνει παιδί, έχει μπουτίκ 

γυναικείων εσωρούχων. Η 

φίλη της Καίτη, ελεύθερη 

και ωραία, δουλεύει σε κομ-

μωτήριο. Μετά από πολλές 

προσπάθειες η Καίτη πείθει την Ειρήνη να φύγουν 

μόνες εκδρομή για την Μύκονο.     

Η Δημοκρατία του Νέφους (1983)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 Κωμωδία 

με τους Κ. Βουτσά, Γ. Μυ-

λωνά κ.ά. Σε μια φαντα-

στική χώρα, που μοιάζει 

πολύ με την Ελλάδα του 

’80, ο Υπουργός Χωροτα-

ξίας, αρμόδιος για ζητή-

ματα περιβάλλοντος, προσπαθεί εναγωνίως να αντι-

μετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και μόλυνσης. Καταστρώνει λοιπόν ένα 

πρόγραμμα αντιμετώπισης του νέφους, αλλά όλες 

οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό.  
Ο Βιολιστής της Φάπας (1959)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:55 Κωμωδία με 

τους Γ. Βογιατζή, Σπ. Βρανά  κ.ά. Ένας εργένης βιο-

λιτζής που ζει με την γεροντοκόρη αδελφή του έχει 

τρομερή μανία με την καθαριότητα ώσπου ο θεός 

του έρωτα τον κτυπά με το βέλος του.  

Η Χαρτοπαίχτρα (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με τη 

Ρ. Βλαχοπούλου, Λ. Κωνσταντάρα, Κ. Βουτσά κ.ά. 

Η Αλέκα είναι αθεράπευτη χαρτοπαίχτρα. Έχει πα-

ραμελήσει ευτελώς το σπίτι της, τον άντρα της Αν-

δρέα, τα παιδιά της και ξενυχτάει κάθε μέρα σε διά-

φορα σπίτια για να ικανοποιήσει το πάθος της. Ο 

Ανδρέας μη μπορώντας 

να ανεχθεί άλλο την κα-

τάσταση, προσπαθεί με 

διάφορα μέσα να την 

αποσπάσει από τα χαρ-

τιά. Βλέποντας ότι δεν 

τα καταφέρνει αλλάζει 

τακτική.  

Ερωτισμός και Πάθος (1974)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:10 Ερωτικό θρίλερ 

με την Τ. Γαλάνη, Κ. Καραγιώργη, Ν. Γαλανό κ.ά. Η 

Νιόβη έχει σταματήσει να έχει σεξουαλικές σχέσεις 

με τον άντρα της, το γνωστό επιχειρηματία Ορέστη 

Νεγρεπόντη, εδώ και πολύ καιρό. Οι φαντασιώσεις 

της, ότι κάνει έρωτα με τους άντρες που βλέπει στο 

δρόμο, της έχει γίνει εμμονή. Σε ένα πάρτι θα γνω-

ρίσει το Βύρωνα και τις επόμενες μέρες θα την πο-

λιορκήσει στενά.  

Τα Καμάκια (1981)  

KYΡIAKH 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:10 Κωμωδία με 

τους Κ. Καρρά, Κ. 

Φίνου, Στ. Ψάλτη 

κ.ά. Όταν ο Άρης, 

το μεγαλύτερο «κα-

μάκι» της Αθήνας, 

πηγαίνει στο Ναύ-

πλιο για διακοπές, 

τα ντόπια «καμά-

κια», με αρχηγό τον 

Ορφέα (Στάθη Ψάλτη) ανησυχούν και συνασπίζονται 

εναντίον του.  

Ο Αχόρταγος (1967)  

KYΡIAKH 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:40 Κωμωδία με 

τους Δ. Παπαγιαννόπουλο, Γ. Γκιωνάκη κ.ά. Ένας 

εργοστασιάρχης εκτός από τις δύο του κόρες και 

την ανύπανδρη χαρτοπαίχτρα αδελφή του, έχει και 

έναν πρώην αλήτη, αχόρταγο υπάλληλο, τον Χρήστο 

Χρυσάφη. Όταν αυτός θα παντρευτεί τη Λένα, την 

κόρη του πλούσιου επιχειρηματία Μιχάλη Καμπάτση 

και αδελφή της Ντίνας, μιας ελαφρόμυαλης η οποία 

τον χτύπησε μια μέρα με το αυτοκίνητό της, η λαι-

μαργία του θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις...  

Ο Αλύγιστος (1968)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 Μελόδραμα με 

τους Π. Φυσσούν, Μ. Κου-

ράκου κ.ά. Ο Νίκος, ένας 

έντιμος και εργατικός νέος, 

ο οποίος δουλεύει στο επι-

πλοποιείο του μαστρο-Πέ-

τρου, είναι ερωτευμένος με 

την όμορφη κόρη του αφε-

ντικού του αλλά αυτή έχει 

μάτια μόνο για τον Αλέκο, 

έναν πλέι μπόι, ο οποίος καλοβλέπει μόνο τα λεφτά 

του πατέρα της...   
Καλωσόρισες Έρωτα (1985)  

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Αισθηματική Κω-

μωδία με τους Γ.Σίσκο, Κ. Φίνου, Χρ. Κάλοου κ.ά. 

Μια πανέμορφη φοιτή-

τρια της δραματικής 

σχολής παρενοχλείται 

συνέχεια από ένα συμ-

φοιτητή της, τον οποίο 

εκείνη δεν γουστάρει. 

Ταυτόχρονα εργάζεται 

ως γραμματέας ενός θε-

ατρικού συγγραφέα, και 

κάποια στιγμή κερδίζει 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο του καινούργιου του μι-

ούζικαλ.     

Ιδιωτική Ζωή (1971)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Ερωτική με την 

Ά. Φόνσου, Α. Μπάρκουλη κ.ά. Μετά το φόνο της 

καμαριέρας της, ο ανακριτής εξετάζει την Άννα ως 

βασική ύποπτο, παρόλο που έχει ακλόνητο άλλοθι. 

Θέλει να αποκαλύψει τους ανθρώπους με τους οποί-

ους έχει σχέσεις, όμως η Άννα επιμένει να κρύβει 

καλά το παρελθόν της.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Μύλος του Παππά - Λάρισα  
22:10 Ελληνική Ταινία: Ο Δρόμος   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: 

Η Δημοκρατία του Νέφους 
22:55 Ελληνική Ταινία: 

Ο Βιολιστής της Φάπας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:55 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Κοπή της Βασιλόπιτας της 
Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας   

20:45 Ελληνική Ταινία: 
Η Χαρτοπαίχτρα  

22:10 Ελληνική Ταινία: Ερωτισμός 
και Πάθος  

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
21:10 Ελληνική Ταινία: Τα Καμάκια  

22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Αχόρταγος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Αλύγιστος   
22:55 Το ταξίδι της ζωής με την 

Άντζυ Λουπέσκου, 
Διαισθητική Ψυχολόγο και 
Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:40 Ελληνική Ταινία: 
Καλωσόρισες Έρωτα  

22:25 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Ετήσια Χοροεσπερίδα LGR   

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Iδιωτική Ζωή    
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για 
την Ομογένεια του Λονδίνου. 
Εισηγητής: Σάββας Παυλίδης. 
Θέμα: «Η Παροικιακή 
εκπαίδευση».

ΠΕΜΠΤΗ 16/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/1 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 

11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 

12.10 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Κάποτε το 80 (Ε)  
14.00 Κύπριοι το Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 

16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/1 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
09.30 Άκρη του Παράδεισου 
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.00 Μαζί/Birlikte 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 

του ιστορία 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 21/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.25 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 Ελ-
ληνικές Καλοκαιρινές Επιτυχίες 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00 Χρυ-
σές Επιτυχίες 14:00 Party time 
με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Drive Time Show με τον 
Ανδρέα Μιχαηλίδη 18:00 Οne 
Man Show με τον Παναγιώτη 
Μπαλάλα 20:00 Μουσικές Επι-
λογές με το Σπύρο Κούτη 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 14:00 Λαϊκό Απόγευμα 
με την Άντρια Γερολέμου 16:00 
Ελληνικές επιτυχίες με τον DJ 
Magis 18:00 Απογευματινές 
νότες 19:00 Record Collection 
με τον Τάσο Αναστάση  22:00 
Greek Party με τον Τόνυ Νεοφύ-
του ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 LGR 
Jukebox με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι με τον Γιώργο Γρηγορίου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 General Affairs 
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Ελληνικές Επιτυχίες 
22:00 Χαλαρά με Στυλ με τον 
Γιάννη Ιωάννου.
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C
yprus aims to be 

among the 30 most 

competitive tourist 

destinations, up from the 

44th place, Deputy Minister 

of Tourism, Savvas Perdios, 

said on Tuesday, while        

unveiling the five pillars of 

the 2030 National Tourism 

Strategy. 

Speaking on the occasion 

of one year since the          

Deputy Ministry’s establish-

ment, Perdios said that the 

strategy’s five pillars aim at      

increasing overnight stays       

by 32%, and aspires to see 

arrivals rise to 5 mln, while      

increasing per capita spending 

from €75 to €90.  

The Deputy Ministry also 

hopes to secure €1.5 mln       

additional revenue from         

tourism. 

Other pillars aim to tackle 

seasonality, spread the bene-

fits from tourism throughout 

the island and not just in   

coastal areas, and enhance 

sustainability in tourist growth.  

“Climate change is not        

optional, it is being imposed. 

We have a long way to go in 

order to prove that we care 

about the environment by       

coordinating all our services” 

Perdios said. 

The Deputy Minister also 

noted that 2019 was a      

successful year for tourism, 

despite the various difficulties. 

Perdios called the collapse of 

Thomas Cook as the biggest 

crisis tourism faced in the last 

decade. 

Moreover, he listed the 

problems Cyprus encountered 

with its traditional markets, 

saying that it was an obliga-

tion to open new markets      

and attract the interest from 

various nationalities and age 

groups, while upgrading     

certain forms of tourism.  

In 2019, the focus was on 

Gulf and Middle Eastern   

countries while this year’s        

efforts will concentrate on  

Belgium, France, the Nether-

lands, Germany, and the Scan-

dinavian countries, Perdios 

said.
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Effort for Cyprus missing 
persons to be intensified

Cyprus aims to be 
among the 30 most 
competitive tourist 
destinations

C
yprus President Nicos 

Anastasiades and the 

Pancyprian Organisa-

tion of the Relatives of Unde-

clared Prisoners and Missing 

Persons discussed on Tuesday, 

ways to intensify the effort at 

an international, political and 

diplomatic level to be intensi-

fied so that Turkey can be 

pressured to cooperate in the 

matter of the missing persons 

in Cyprus, during a meeting 

at the Presidential Palace, in 

the presence of Foreign Affairs 

Minister Nikos Christodoulides 

and Presidency Commissioner 

on Humanitarian Issues Photis 

Photiou. 

In statements after the      

meeting Photiou said President 

Anastasiades’ and government’s 

interest on the important matter 

of missing persons in Cyprus is 

continuous. 

"We had the opportunity today 

in the presence of the President 

and members of the Committee 

of Missing Persons Relatives, 

to review the situation until today, 

see how effective the action plan 

approved by the Cabinet a few 

months ago has been," he said, 

adding that President Anasta-

siades has asked that the effort 

continues both at a political 

level and at the level of collecting 

evidence, of researching and 

evaluating evidence by witnesses 

who come forward, because as 

he noted, "time is our greatest 

enemy." 

Photiou acknowledged that  

in recent years results have 

been poor, adding that this is 

due to Turkey’s lack of cooper-

ation for a humanitarian matter, 

who does not give information 

contained in the Turkish army’s 

archives, necessary for the 

Committee on Missing Persons 

(CMP) to locate the remains of 

missing persons and large mass 

graves. 

He added that on the basis of 

the action plan in place and 

what was discussed in today’s 

meeting efforts will be intensi-

fied at a political and diplomatic 

level, with the EU, the US and 

the UN so that Turkey can be 

persuaded to cooperate.  

"We will certainly continue 

the efforts and will enhance all 

our services so that we can 

also have better outcomes in 

the matter of researching and 

evaluating evidence by witnes-

ses," he concluded. 

On his part, Nicos Sergides, 

President of the Pancyprian   

Organisation of the Relatives   

of Undeclared Prisoners and 

Missing Persons said that during 

the meeting they reviewed the 

current situation in depth. 

"We have seen mainly the 

problems at CMP level and 

have reflected on the CMP’s 

poor outcomes and we have 

discussed possible ways with 

which to improve the situation 

as it stands today," he noted, 

adding that President Anastasi-

ades and the relevant authorities 

have said they will go ahead 

with actions which will have 

better results.

Cyprus Interior Minister in London to discuss Brexit
I

nterior Minister Nikos  

Nouris arrived in London 

yesterday to discuss 

Brexit issues. 

An announcement said that 

Nouris will meet with Brandon 

Lewis, Minister of State at the 

Home Office, with responsibility 

for national security as well as 

Christopher Pincher, Minister     

of State at the Foreign and 

Commonwealth Office with 

whom he will discuss issues      

related to Brexit, the rights of 

Cyprus citizens residing in the 

UK as well as the rights of      

British nationals living in          

Cyprus. 

The Minister will also meet 

with the World Federation of 

Overseas Cypriots (POMAK) 

and the National Federation of 

Cypriots in the UK and will    

inaugurate a photo exhibition  

by Cypriot Adonis Christopho-

rou, organized by the Press  

and Information Office and the 

National Federation of Cypriots 

in the UK.



C
anadian prime minister 

Justin Trudeau has said 

there are "still lots of   

discussions to have" over Prince 

Harry and Meghan's move to his 

country after the Queen sanc-

tioned the couple’s split from the 

royal family. 

The Duke and Duchess of 

Sussex were given the Queen's 

blessing of an "independent life" 

away from full-time royal duties 

and said they will begin a "tran-

sition period" living in the UK and 

Canada. 

This has raised questions 

about who will pay for Meghan 

and Harry's security once the 

move is complete, among other 

financial decisions. 

In an interview with Global 

News Canada, Mr Trudeau said 

"most Canadians are very sup-

portive of having royals" in the 

country, but "how that looks and 

what kind of costs are involved, 

there are still lots of discussions 

to have." 

Asked whether Canadian   

taxpayers may have to foot the 

bill, he added: “That is part of the 

reflection that needs to be had 

and there are discussions going 

on. We’re not entirely sure what 

the final decisions will be, what 

the dispositions are and those 

are decisions for them." 

He said the federal Canadian 

government had not been          

involved “up until this point” 

about what the couple’s move 

to the country will involve. 

 “There are still a lot of         

decisions to be taken by the 

royal family, by the Sussexes 

themselves, as to what level of 

engagement they choose to 

have,” Mr Trudeau said. 

Back at home, the monarch, 

Prince William, Prince Charles 

and Prince Harry met at the 

Queen's Sandringham estate      

in Norfolk, but it has been con-

firmed by Buckingham Palace 

that Meghan did not dial in      

from Canada. She flew back to      

Vancouver Island last week, 

where she joined baby Archie, 

who was still in Canada.  

In her first public comments 

since Meghan and Harry released 

their bombshell statement last 

week, the Queen expressed her 

regret at their wish to step back 

as senior royals. But she said her 

family “respect and understand” 

their wishes for more independ-

ence while still remaining a 

“valued part” of the monarchy. 

In an unusual move, Harry and 

Meghan were not referred to as 

the duke and duchess in the 

statement, only as the Sussexes 

and by their first names, raising 

questions about whether they 

will retain their titles. 

The Queen was joined by the 

Prince of Wales and Duke of 

Cambridge for “very constructive” 

face-to-face talks with Harry at 

her private Norfolk estate. 

The head of state also expres-

sed the “support” of herself and 

the rest of the family for the  

couple’s aspiration to create a 

new life together with their 

eight-month-old son Archie. She 

stressed the discussions were 

“complex matters” for her family 

to resolve but she wanted “final 

decisions” in the “coming days”. 

Harry and Meghan made clear 

in their statement last week they 

wanted to step back from being 

senior royals, become financially 

independent and split their time 

between Canada and the UK. 

In another development,      

William and Harry made a joint 

show of strength by issuing a 

statement denying a newspaper 

claim about their relationship, 

which they branded “offensive 

and potentially harmful.” 

The statement did not name 

the newspaper but The Times 

said a source told the publication 

Harry and Meghan “regarded 

themselves as having been 

pushed away by what they saw 

as a bullying attitude from the 

Duke of Cambridge.”
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PM Trudeau: Still much to discuss over 
Harry and Meghan’s move to Canada

Five Labour leadership 

candidates progress to 

next round of voting

F
ive candidates for the  

Labour leadership have 

progressed to the second 

round on Monday as hopeful 

Clive Lewis dropped out 45     

minutes before the deadline. 

All five candidates for the 

deputy leadership made it 

through to the second round of 

the concurrent race. 

The candidates each had to 

secure at least 22 nominations 

from Labour MPs and MEPs by 

2.30pm on Monday. 

Shadow Brexit secretary     

Keir Starmer is the frontrunner 

for leader at the end of the first 

round with 89 nominations.  

Shadow business secretary 

Rebecca Long Bailey is in     

second place with 33 and 

Wigan MP Lisa Nandy is in third 

with 31. 

Birmingham Yardley MP Jess 

Phillips only just got over the 

line with 23 nominations. 

Shadow foreign secretary 

Emily Thornberry scraped 

through with last-minute support 

from MPs Nadia Whittome and 

Alex Sobel, though neither said 

whether they would support her 

in the final vote. Ms Thornberry, 

who ended on 23 nominations, 

had been one short just 10      

minutes before the deadline. 

Norwich South MP Clive 

Lewis withdrew from the        

leadership contest 45 minutes 

before the deadline with only 

five nominations. 

Shadow education secretary 

Angela Rayner came out ahead 

in the nomination process for 

deputy leader with 88 votes, 

while Labour’s only Scottish MP 

Ian Murray was in second with 

34. 

Shadow women and equali-

ties secretary Dawn Butler, 

Tooting MP Rosena Allin-Khan 

and shadow justice secretary 

Richard Burgon also secured 

enough support to enter the 

next stage. 

At the weekend, the leader-

ship of grassroots movement 

Momentum said that it was      

recommending support for Ms 

Long Bailey for leader and Ms 

Rayner for her deputy. 

But many left-wing MPs 

backed Mr Burgon for deputy, 

which is reportedly based on 

Ms Rayner’s support for Andy 

Burnham for leader in 2015 

rather than for outgoing leader 

Jeremy Corbyn. 

Former Labour leader Ed  

Miliband said he had nominated 

Mr Starmer as the best candi-

date to “deliver 21st century  

socialism” and Ms Rayner for 

having “an ability to inspire our 

party and movement.” 

To get on the final ballot 

paper, the 10 candidates must 

secure support from either      

5 per cent of constituency       

Labour parties – a total of 33 – 

or three affiliated organisations 

including two trade unions,  

adding up to 5 per cent of the 

affiliated membership. 

Rescue deal agreed for 
struggling airline Flybe
T

he government has agreed 

a deal to rescue struggling 

Flybe after negotiations 

with a consortium of firms that 

own the airline. 

Business Secretary Andrea 

Leadsom said she was            

"delighted" by the agreement, 

which will "keep the company 

operating, ensuring that UK       

regions remain connected." 

"This will be welcome news 

for Flybe's staff, customers and 

creditors and we will continue 

the hard work to ensure a        

sustainable future," she added. 

The agreement means the 

2,400 people employed by 

Flybe will likely keep their jobs. 

The British Airline Pilots'       

Association (Balpa) praised the 

deal and said the government 

should "applauded for stepping 

up to the plate" to save one of 

the last remaining independent 

UK airlines. 

Transport Secretary Grant 

Shapps also welcomed the 

agreement and said no taxpayer 

money had been made available. 

He said: "Delighted we've 

been able to work closely with 

Flybe to ensure Europe's 

largest regional airline is able 

to continue connecting com-

munities across Britain." 
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G
eorge Michael has been 

named among some       

of the most influential 

people in British history. 

The Oxford Dictionary of      

National Biography announced 

228 people who died in 2016 

will be added to their list of 

73,1184 men and women who 

have shaped the British past. 

New entries can only be 

added following their death, 

with all of the new additions 

having died in 2016. 

George Michael is recognised 

for his “phenomenally success-

ful pop group Wham!,” and for 

“a solo career which saw him 

top the UK singles and album 

charts seven times each and 

sell more than 80 million 

records worldwide.” 

David Bowie’s entry reads 

that “arguably, his greatest       

legacy was in challenging and 

transgressing the gendered 

boundaries of his youth.” 

Sir George Martin, also 

known as ‘The Fifth Beatle’ for 

his work with the Fab Four, is 

another name included on the 

list, being noted as a “musical 

giant.” 

The updated list of names for 

January 2020 of those who left 

their mark on British national 

life also includes Victoria Wood, 

Sir Terry Wogan and Alan      

Rickman. 

Contained in 75,558 articles, 

11,774 biographies include a 

portrait image of the subject -

researched in partnership with 

the National Portrait Gallery, 

London. 

George Michael named 
among most influential 
people in British history

Crowds turn out for Margate’s  

‘blessing of the seas’

B
eing a member of the 

Greek community of  

Margate, I was so glad to 

be at the celebration of Epiph-

any, a festival commemorating 

Jesus’ baptism and divinity. It 

was indeed a great feeling to join 

in with so many pilgrims from all 

over the UK, observing and        

rejoicing in this great feast.  

I was especially delighted to 

be present in the first Epiphany 

celebrations presiding our new 

Archbishop Nikitas. The Greek 

community of Margate and        

pilgrims from all over the country 

welcomed him in our church. As 

a community we felt honoured 

by his presence. 

Our little church was pact to 

the rafters. Besides Archbishop 

Nikitas and his entourage, 

among the congregation were 

the Reverend Rose Hudson-

Wilkin, Bishop of Dover, and the 

great friend of Cyprus Sir Roger 

Gale MP. His excellency Andreas 

Kakouris, Cyprus High Commis-

sioner was also there as well  

as his excellency Dimitris Kara-

mitsos-Tziras, Ambassador of 

Greece. Also attending was Mr 

Marios Minaides, President of 

Association of Greek Orthodox 

Churches UK and Mr Christos 

Karaolis President of the Feder-

ation of Cypriots in the UK. 

As soon as the church service 

for the Epiphany had ended, 

Canterbury Road was closed by 

the police so that our procession 

to the Sands on Margate’s sea-

front could begin. Some of the 

marchers had travelled hundreds 

of miles to join us. The furthest 

town to attend was Brightlingsea, 

near Clacton-on-Sea, 125 miles 

each way from Margate. A little 

nearer, we had Mayors and 

other officials from the towns of 

Ashford, Gravesham, Dover, 

Folkstone, Tonbridge and        

Malling, New Romney, Seven-

oaks, Maidstone, and eleven 

others.  

During a brief ceremony at 

the beach at which hymns were 

sung, three white doves were 

released and Archbishop Nikitas 

hurled a wooden cross into the 

sea. This year, three youngsters 

dived into the sea to retrieve it 

and Thanasis Georgiou reached 

it first.  

This festival is the biggest      

annual festival of any kind in the 

whole county Kent. It is also the 

one event on which Margate 

Council spends the most money 

annually. It has enhanced the 

relationship between the civic 

authorities and our community, 

and we are really proud of our 

contribution. As a community, 

we tried to preserve our            

customs and traditions, but      

also join in with the customs, 

traditions and way of life of our 

host country.  

Clergy, dignitaries and          

worshippers then made their 

way to Margate’s Winter Gar-

dens. After lunch and coffee, 

speeches followed, first by         

the Mayor of Margate, and      

then Mr. Kostas Papadimos, 

president of the Greek commu-

nity of Margate. Fr Vissarion 

and the Reverend Rose Hudson-

Wilkin followed, and then the 

Ambassador of Greece Dimitris 

Karamitsos-Tziras.  

The Cyprus High Commis-

sioner Mr Andreas Kakouris 

was the next to address the 

meeting. Sir Roger Gale then 

told the congregation that his 

biggest  regret is the fact that 

after 46 years, Cyprus is still      

divided and suffering after the 

Turkish invasion.  

Lastly, Archbishop Nikitas 

thanked everyone for attending 

and making this such a success-

ful event. He also thanked the 

local civic authorities for working 

so closely with the Greek         

community. The Archbishop 

then asked to see youngsters 

who braved the North Sea      

earlier, blessed them, and gave 

Thanasis the cross.  

This festival, celebrated in  

the middle of winter, started       

55 years ago in our town and 

has taken place every year in 

icy conditions, in snowstorms 

and gale force winds. This year 

is a new beginning with a new 

Archbishop and a new era. At 

the same time, it was tinged 

with a little sadness after the     

recent death of the former Arch-

bishop Gregorios who recently 

passed away and who, with his 

continuous efforts and guidance 

since its beginning, elevated the 

event to what it is today. 

 

Report/photos:  
Michael Papadopoullos 

 
Photo of Thanasis (bottom 

right): Alexios Gennaris 

Happy Birthday  
Mr Andreas Menelaou!

Our very best wishes to our philately contributor Mr Andreas 

Menelaou (pictured with his four great-grandchildren) who             

celebrated his 88th birthday on Friday 10th January. 

Mr Menelaou has been preparing philatelic articles for Parikiaki 

for over 40 years. He was also a contributor for Vema newspaper.  

We wish him a very happy birthday and a happy new year 2020, 

full of health, happiness and prosperity. 

T
he Cypriot Leader of  

Merton Council has 

vowed to continue to fight 

plans to downgrade St Helier 

Hospital in South London every 

step of the way. 

Councillor Stephen Alambritis 

made the pledge as NHS       

Merton, Sutton and Surrey 

Downs Clinical Commissioning 

Groups, which are branding 

themselves Improving Health-

care Together, begin a public 

consultation on their plans to 

spend £500 million of govern-

ment funding on improving 

health services at St Helier, 

Epsom and Sutton Hospitals. 

The consultation names     

Sutton as the preferred option 

of the three sites for a new      

specialist emergency care     

hospital, on a site next to the 

Royal Marsden Hospital, which 

provides cancer care. This 

means that St Helier Hospital 

would lose its accident and 

emergency department as well 

as other vital services including 

the consultant-led maternity unit. 

Merton Council will formally 

respond to the public consulta-

tion and is urging as many      

residents as possible to have 

their say before the closing date 

on Wednesday 1 April. 

Cllr Alambritis, who was born 

in Aradippou, said: “The plans 

being put forward are terrible. 

A clear wish to downgrade       

St Helier hospital has been       

declared under cover of a ‘con-

sultation exercise’. How can 

people in Merton have any faith 

in this at all? A vanity project, 

miles from those in greatest 

need, cannot be the answer to 

our health issues. The effect on 

Merton’s residents is just seen 

as irrelevant and the council will 

fight this every step of the way. 

“It is critical that everyone 

who depends on St Helier      

Hospital has their say in its        

future by responding to this 

consultation.” 

Alambritis fights on to 
save St Helier Hospital
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Just 1 in 5 Home Insurance 
policies cover your mobile 
outside of your home Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Y
our mobile phone is snatched out of your 

pocket on the street or train, are you      

covered for this under your home insurance 

policy? Well! You might want to check the terms 

and conditions of your policy. 

While nearly all (99%) of home contents           

insurance policies cover mobile phones stolen 

from your home, just 18% cover automatically 

cover your phone outside of the house - unless 

you’ve specifically added personal possessions 

cover to your policy. 

With mobile phones the most common item 

stolen in robberies, according to police data, you 

could be risking your losses into the hundreds 

of pounds every time you step out the door.         

Insurance company Direct Line estimated that, 

in 2017, 183 mobiles were snatched from          

Britons a day - or 67,000 a year. That’s an          

estimated £27 million worth of smartphones. 

Home insurance policies will typically only pay 

out to replace the stolen device. They won’t 

cover the other costs associated with the theft, 

including for unauthorised calls and downloads 

made by the thief, which can run into the          

hundreds of pounds. 

Home contents insurance policies typically 

have an excess between £100 to £500 that 

might exceed the value of your phone, meaning 

you’ll have to pay for its replacement out of 

pocket. And if you claim for your mobile phone, 

you’ll lose your no-claims discount and see your 

premiums for your home insurance go up next 

year. 

Given the limits of home insurance policies 

covering mobile phones, a specialised mobile 

phone insurance policy might be better, Defaqto 

said. These policies cover the cost of repairing 

or replacing your handset if it’s lost, stolen or 

damaged - regardless of whether you’re at home 

or elsewhere. 

Around 65% of these policies also cover the 

cost of unauthorised calls and downloads made 

on your device. 

The excesses on these policies are also more 

suited to mobile phones. While they can run up 

to £350, the average is just £121. In context, the 

average price of a smartphone currently at €373 

(£318 pounds) across Europe, these excesses 

make it worth filing a claim. 

And for the most lavish mobile devices, the 

Apple iPhone 11 Pro or Google Pixel 4 XL, 

which cost more than £1,000, mobile phone  

policies are an essential buy. 

The more you know… ex-criminals tell       

us the best hiding places to hide your 

valuables in your home! 
 

Cereal boxes, packets of pasta and toy boxes 

are the best places to hide valuables in your 

home, a panel of former burglars have revealed. 

Sharing tips on how to keep your home safe 

and prevent burglary when on holiday, ex-offenders 

say Brits unsuccessfully try to hide their valuables 

in living room drawers and dressers, pots and 

pans and locked safes, which are not secured 

to the floor or wall. Instead, they advised home-

owners to hide anything of value in children’s 

bedrooms – which many burglars rule a no-go area. 

The research was carried out by John Lewis 

Home Insurance via surveys and interviews with 

the help of St Giles Trust, which put the insurer 

in touch with six reformed former offenders with 

convictions for burglary. 

A third of those questioned said during a 

break-in they would target identity documents 

including passports, driving licences, credit card 

and bank statements because of 'the value       

associated with them'. 

The research revealed that burglars can 

spend up to two months watching a house        

before burgling it – but would spend as little as 

five minutes inside before fleeing. 

One former burglar said he targeted homes 

between 4pm to 5pm during the ‘school run’ when 

many houses were empty. Others chose night 

time, with one saying he’s prime time was 3am 

when most people were asleep. 

Dr Claire Nee, Director of the International 

Centre for Research in Forensic Psychology at 

Portsmouth University, has interviewed hun-

dreds of burglars to analyse patterns in offending. 

“Identity documents are very valuable at the     

minute due to identity theft for fraud and people 

trafficking,” she says. “We also know from both 

our research and criminal statistics that burglars 

are going for small, valuable items – jewellery, 

electronics and cash.” 

Household thefts can leave people emotionally 

affected, feeling vulnerable, and living with fear 

and with depression. Hopefully, by taking a few 

small steps, homeowners can reduce the chance 

of falling victim and have peace of mind. 

Best practice would be to keep all valuables 

in an appropriately cash rated safe which is        

secured to the floor or wall. 

Please call us on 0207 691 2409 for an         

appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

W
e bring you the latest 

trends in the UK rental 

and housing markets, 

with a detailed focus on Crouch 

End N8.  

Over the last 12 months, the 

average rent achieved for  

properties let in Crouch End N8 

was £1,450 per month. This is 

a +0% change on the previous 

12 month period.  

 

Rental market  

Average rents rose by 1.4% 

across the UK in the year to 

November, the highest rate of 

annual growth in two years. 

Price growth is currently stron-

gest across the South West 

and East Midlands.  

The government has             

announced an overhaul of the 

model tenancy contracts, includ-

ing making it easier for respon-

sible tenants to have a well 

behaved pet. At present just 7% 

of tenancies allow a pet, with a 

survey by the Property Academy 

finding over one third of tenants 

(35%) would be prepared to 

pay a rental premium in order 

to keep a pet.  

 

Economy  

The UK economy remained 

static in the three months to 

October. Economic growth in 

the final quarter is anticipated 

to be just 0.1%, with annual 

growth of 1.3%. The stock  

markets rose on the results of 

the election, it remains to be 

seen whether this continues 

over the longer term.  

Base rates were held at 

0.75% in November although 

two members of the committee 

voted for a decrease which is 

the first split vote since June 

2018. The latest report has 

raised the possibility that rates 

could be cut in coming months 

if Brexit uncertainty persists.  

 

Over the last 12 full months 

there have been 515 sales in 

Crouch End N8. This is a –24% 

change on the previous 12 

month period. The average 

sales price was £559,173.  

 

House prices  

The average price of UK 

property rose by just 0.7% in 

the year to October to £232,944. 

Property price growth is currently 

highest across Wales and  

Yorkshire and the Humber.  

 

Economy  

The UK economy remained 

static in the three months to 

October. Economic growth in 

the final quarter is anticipated 

to be just 0.1%, with annual 

growth of 1.3%. The stock  

markets rose on the results of 

the election, it remains to be 

seen whether this continues 

over the longer term.  

 

Transactions  

It is estimated that 102,050 

sales took place in November, 

according to the HMRC, 1.9% 

higher than a year ago. This 

would mark the first positive 

year-on-year increase since 

2017. However in recent 

months sales volumes have 

been revised downwards in 

subsequent data revisions.  

 

Demand  

Mortgage approvals rose 

1.4% in November compared 

to a year ago according to the 

Bank of England, with gross 

lending of £22.4 billion the  

highest November total since 

2007. Momentum is expected 

to pick up across the market as 

Spring approaches and sales 

volumes are anticipated to 

show an uptick over 2020.  

 

Investment  

Average rents rose by 1.4% 

across the UK in the year to 

November, the highest rate       

of annual growth in two years. 

Price growth is currently    

strongest across the South 

West and East Midlands. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Bombshell 
 

Jay Roach, the filmmaker of 

MEET THE PARENTS and MEET 

THE FOCKERS has already 

changed direction a couple of 

years ago with TRUMBO, his     

political drama about the black-

listed Hollywood screenwriter. He 

continues this renaissance with 

another real story that recently 

shocked the world of media and 

television.  

The empire of Fox News led by 

the controversial Roger Alles 

(John Lithgow) is on the brink        

of collapse when three women 

join forces in order to expose      

his scandalous behaviour and 

continuous abuse on female    

employees… 

Charlize Theron is Megyn Kelly, 

the powerful news anchor who 

never shies away from contro-

versy and she is currently busy 

challenging Trump’s political cam-

paign for the Presidential election. 

However, Nicole Kidman’s Gret-

chen Carlson is determined to 

expose Alles at all costs especially 

now that many women including 

Marot Robbie’s Kayla Pospisil 

have joined the race…  

It is an urgent film of the highest 

order and extremely topical and 

very relevant to what is happening 

today in the news. The acting is 

superb - Theron is stunning and so 

is Kidman but it is Margot Robbie’s 

fragile and luminous performance 

that almost steals the film. She 

begins her journey as a naïve 

young woman eager to reach the 

top before her experience with   

the slimy Alles turns sour. The 

supporting cast is also amazing - 

Lithgow is suitably creepy as     

the megalomaniac boss while    

the wonderful Malcolm McDowell 

makes a fine contribution towards 

the end of the film as Rupert   

Murdoch.  

Just Mercy 

Everything seems to be based 

on a true story these days -       

Destin Daniel Cretton recreates 

Alabama of the late eighties and 

early nineties for this powerful 

drama about America’s cruel 

capital punishment system where 

statistics show that one out of nine 

executions usually happens to an 

innocent person.  

Bryan Stevenson (Michael B. 

Jordan) is an idealistic young 

lawyer recently graduated from 

Harvard, who heads to Alabama 

in order to defend those wrongly 

condemned. One of his cases is 

Walter McMillan (Jamie Foxx) who 

in 1987 was sentenced to death for 

the murder of an 18-year-old girl… 

It is inspirational story told with 

elegance and great clarity. The 

performances are perfectly pitched 

and Jordan’s turn from a boxer in 

CREED and a superhero in BLACK 

PANTHER to a dedicated lawyer 

of immense dignity and integrity 

is highly satisfying. 

 

A Hidden Life 

Terence Malick’s incredible film 

is based on true events and tells 

the story of Franz Jaggerstatter 

(August Diehl), an Austrian 

farmer who refuses to fight for the 

Nazis during World War II despite 

threats of execution… 

It is a remarkable achievement 

superbly photographed on a 

magnificent Austrian landscape 

very much in contrast to the grim 

reality of the prison scenes which 

take over the second part of the 

film. Malick is well known for shoot-

ing during “magic light” - at dusk 

or first thing in the morning and 

the result is simply breath-taking.  

It is certainly a long film but a 

story of such magnitude and    

sacrifice needs time to breathe 

and expand and is perfectly   

complimented by James Newton 

Howard’s terrific score. Diehl 

shares an amazing chemistry 

with Valerie Pachner, who plays 

his loving, loyal wife supporting 

her husband’s heroic stand every 

step of the way. 

 

Waves 

Writer/director Trey Edward 

Shults made a huge impression 

a few years with his compelling 

independent feature TRISHA. He 

now focuses his story on the lives 

of a middle class African-American 

family in South Florida.  

Tyler (Kelvin Harrison Jr) is a 

promising college athlete and very 

much in love with a fellow student. 

He takes almost for granted his 

rich lifestyle that his father has 

provided for the family but soon 

gets a shock to the system when 

an unexpected tragedy happens… 

Shults tells this powerful       

story in a highly original and vivid         

cinematic style perfectly accom-

panied by Trent Reznor and        

Atticus Ross’ palpitating music. I 

first saw this mesmerising film at 

the London Film Festival and on 

a second viewing I found it even 

more compelling thanks to the 

stylish filmmaking and purity of 

the performances.  

Weathering  

With You 

Makoto Shinkai, the writer,       

director of YOUR NAME follows 

its phenomenal success with ano-

ther magical animated feature. He 

tells the story of a high school boy 

who runs away to Tokyo where he 

befriends a girl able to manipulate 

the weather…  

It is inventive, original and highly 

imaginative while its strong mes-

sage about global warming and 

climate disasters is sadly very 

topical to what is happening to the 

world today. Shinkai’s assured  

direction provides classy entertain-

ment as well as food for thought! 

 

Be Natural: The 

Untold Story Of 

Alice Guy-Blache 

The life and work of Alice Guy-

Blache, the first female filmmaker 

who completed her first film in 

1896 in Paris before she headed 

for Hollywood needs to be celebra-

ted.  

Director Pamela B. Green sets 

out to reveal the mystery behind 

cinema’s best kept secret with       

illuminating archive material inclu-

ding some of Guy-Blache’s early 

silent films in France and Hollywood 

as well as some of her interviews 

filmed in the sixties.  

Jodie Foster narrates this         

essential film which is a must for 

everyone who loves movies. 

 

The Host 

This European, Dutch and  

British, co-production may be now 

a thing of the past. The story of 

Robert Atkinson (Mike Becking-

ham), a London banker who 

pockets money from the bank’s 

vault and heads for Amsterdam 

for a new life. If the premise       

reminds PSYCHO it is entirely 

NOT coincidental.  

A reversal of gender for this 

silly but enjoyable re-working of 

Hitchcock’s classic with a touch of 

SWEENEY TODD and HOSTEL.  

C
hekhov suggests dour, 

resilient Russian charac-

ters who though they have 

an undoubted zest for life it has 

been stymied and suppressed 

by their circumstance or idealism. 

Think Uncle Vanya, The Seagull 

and The Cherry Orchard. Yet  

for me Three Sisters (National 

Theatre), and this may be my 

unconscious bias revealing itself 

as I worked backstage on a     

Jonathan Miller production in 

the 1970’s which even at a young 

age struck me as being some-

thing very special - remains the 

dramatic apogee of this great 

playwright’s work. In a small 

Russian town at the turn of the 

century, three sisters, Olga, Masha, 

and Irina and their brother      

Andrei live, but dream daily of a 

return to their former home in 

Moscow, where life is charming 

and stimulatingly meaningful.  

Each of them has an interest-

ing back story which is no doubt 

what inspired writer Inua Ellams 

to take the family to West Africa 

and set the drama in the turmoil 

of war-torn Biafra in the late 1960’s. 

The three women, Olga, Masha 

and Irina are now Lolo, Nne 

Chukwu and Udo, and have an 

ebullience and energy that,       

despite being caught in a cata-

strophic civil war, suggests they 

are ready for any challenge        

life throws their way. They are 

transformed into a politicised 

trio, and their personal struggles 

mirror what is going on in the 

country. The Nigerian civil war 

ended in tragedy, two million      

Biafrans dying through starva-

tion, due to the total blockade by 

the British and Nigerian govern-

ments.  

Against that backdrop, provo-

cative and enervating, the three 

women roll with the punches. 

Luckless spinster Lolo (Sarah 

Niles) rediscovers the idealistic 

fire that burns within but that hits 

the family buffers. Nne Chukwu 

(Natalie Simpson) appears to 

have a vivacity and joy but is 

wrestling with her demons, and 

Udo (Racheal Ofori) seems to 

be the only one for whom the  

future offers hope. The trio are 

intoxicatingly good and director 

Nadia Fall brings out the very 

best in them with a production 

that is ripe with the colours and 

smells of a West African home 

and landscape. Credit to designers 

Katrina Lindsay (set) and Peter 

Mumford (lights) for their superb 

work which appears to have 

been inspired by those vibrant 

works of African art that portray 

a continent full of beauty, crea-

tivity and torment. 

The other characters, a melt-

ing pot of most extended families, 

are people you may recognise. 

The most notable being Ronkę 

Adékoluejo’s Abosede, a woman 

who will do whatever she has to 

get where she wants. This is a 

portrayal that will make you 

wince such is her nastiness but 

there is something strangely  

endearing about her too. Maybe 

it’s because in an African house-

hold, similar in many ways to our 

own, the highs and lows are part 

and parcel of everyday life, the 

more dramatic the better. From 

a cold Russia to a balmy Nigeria 

Ellams’ brave decision pays high 

dividends. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
loves regal machinations... 

Swive (Wanamaker Play-

house - Globe) is stirring, star-

tling drama delving into the 

machinations of a royal court 

(Harry take note). It focuses on 

the turbulent struggles of women, 

forced to negotiate their position 

and survival in a ruthless patriar-

chal society at the Tudor court. 

The protagonists are Elizabeth 

and half sister Mary. 

The young Princess Elizabeth, 

played movingly by Nina     

Cassells, is charged with trea-

son for her alleged affair with 

Thomas Seymour.  Queen Eliza-

beth 1st, (played with majestic 

presence by Abigail Cruttenden), 

faces diplomatic power struggles 

with William Cecil, and compels 

Catherine Grey to "use our      

assets as best we can". Eliza-

beth faces her own private 

struggle between her emotions 

and her duty to her country         

as queen. Eloquently witty 

throughout, this drama sweeps               

audiences through a series of 

stirring encounters and astound-

ing, visceral humour. The theatre's 

candlelight-only policy gives the 

show a wonderful period feel. 

Finally, Ali Hep basks in 
amazing artistry... 

My first experience of Le   

Corsaire (London Coliseum) 

and hopefully not my last for      

the English National Ballet      

production was swashbuckling 

magic, superbly staged by Anna-

Marie Holmes with eye-catching 

designs by Bob Ringwood. The 

dancing was technically en 

pointe, punctuated with wonder-

ful bravura and performers who 

appeared to be relishing this op-

portunity to shine. Erina Takaha-

shi the lead principal in the role 

of slave girl Medora and Shiori 

Kase as Gulnare, friend of      

Medora who suffers a similar 

fate to her, were elegant, poised 

and sublime to watch. Regard-

ing the male dancers, they were 

all just as brilliant and the corps 

de ballet were just a smidgeon 

behind but even that was      

excellent. A piratical gem. 

 

Three Sisters -  

020 7452 3000 

 

Swive - 020 7401 9919

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

African spirit  

conquers the cold 
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A
s a positive and jolly old 

soul most of the time - 

singing and dancing 

around the home - when sud-

denly you find yourself in a little 

more of a flat state, it makes 

you wonder what's wrong. It is 

a well-known fact that many 

people, seem to suffer in Janu-

ary. It seems a lot of people are 

all partied out after the festiv-

ities. It may be you are just 

tired, or that after all the party-

ing, you may be tired but still 

actually miss it and want more, 

like that of post-holiday blues. 

The running around, preparing, 

or visiting others, being with lots 

of people and or families, even 

if great, or possibly even difficult 

people or relatives, it can all 

leave you a little deflated and 

exhausted mentally and/or 

physically. 

Taking charge and under-

standing you are not alone, that 

it is all quite normal at this time 

of year, helps a little. You may 

think you are feeling depressed 

possibly, but let's eliminate that 

'depressed' word entirely and 

say you are having some tired 

and or mellow days in order to 

recuperate and recharge those 

flat batteries.  

Accepting the time rather 

than fighting it, will help one 

ease through it far better. Being 

around people that make you 

smile, laugh and lift your spirits 

will be your tonic at this time. If 

you are alone or prefer to be 

alone at this particular time, put 

on some movies that you enjoy, 

maybe some light hearted pro-

grammes or comedies. Do 

things you enjoy and that give 

you pleasure, with some easy 

thinking to occupy your mind. A 

simple hobby or something cre-

ative and constructive helps as 

you won't feel like you are 

being miserable and wasting 

time, along with feeling sorry for 

yourself.  

Read and educate yourself 

with new topics, go online if you 

can and see what's available 

for you to take further in those 

subjects. These are steps 

ahead to help change and im-

prove future prospects in work 

or paid hobbies for extra suc-

cessful accomplishments.  

Do things for improvement at 

this time, when nights are cold, 

it gets dark early and motivation 

may be at its lowest, as the 

winter months seem long, 

especially in the UK. There are 

courses on offer in abundance. 

The world really is our oyster, 

so let's get out there and grab it 

- every day, month, season and 

year of it! Utilise each moment, 

turn each negative into a positive 

and prepare for the new oppor-

tunities ahead coming your way! 

 

Tips on beating the 

January blues: 
 

Get moving - One of the 

best ways to boost your mood 

is with exercise. Try an exercise 

you enjoy, whether it's walking, 

yoga or pilates. 

 

Give yourself a health 

boost - Start as you mean to 

go on with a healthy January. 

You don’t have to give up all 

your favourite treats and spend 

every waking hour on the tread-

mill, but introducing some small 

lifestyle changes could really 

make a big difference. Go for a 

walk with a friend on a Sunday 

afternoon, or sneak more veg 

into your dinner?  

 

Book a holiday - Give your-

self something to look forward 

to by planning an unforgettable 

getaway for later in the year.  

 

Pamper yourself - Use up 

that spa voucher you received 

for Christmas, treat yourself        

to some at-home pampering, 

splurge on new skincare pro-

ducts or book a table at your  

favourite restaurant. Make time 

for yourself and indulge in that 

well-deserved me-time! 

 

Curl up with a good book - 

If you're trying to spend less time 

on your phone and more of it on 

life's simple pleasures, reading 

is a fabulous way to unwind.  

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

January blues

Date of issue:  

24 July 2019 
 

In September 2017, Prince 

Charles became the longest 

serving Prince of Wales in  

British history.  

The Prince of Wales is not 

an automatic title but one that 

Charles was bestowed with in 

1958, although it wasn’t until 

1969 that his investiture took 

place in a ceremony at        

Caernarfon Castle in Wales. 

As heir to the throne, upon 

his mother’s accession as 

Sovereign in 1952, Prince 

Charles automatically received 

the title of Duke of Cornwall, 

which meant that he could       

receive the full income of the 

Duchy upon reaching the age 

of 21. He did not become 

Prince of Wales, however, for 

another six years when, in 

1958, Her Majesty the Queen 

appointed her son, ‘The Prince 

of Wales and Earl of Chester’ 

via Letters Patent, which are 

the legal documents that the 

Monarch uses to grant titles. 

The title ‘Prince of Wales’ 

was originally granted to 

Welsh Princes from the 12th 

century, but the last sovereign 

Prince of Wales, Llywelyn, was 

killed in battle by King Edward 

I in1282. Edward I’s son Edward, 

who was born at Caernarfon 

castle, was invested as the 

first English Prince of Wales. 

Since then, the title is dynastic 

and is granted to the male      

heir apparent of the English – 

and subsequently British – 

throne. 

The title merges with the 

crown upon accession, and 

does not pass on to the next      

in line, which means that the 

new Sovereign must create 

the new heir as Prince of 

Wales. The Earldom of 

Chester, which is one of the 

most powerful Earldoms in 

medieval England, is also 

granted in conjunction with the 

title, style and dignity of the 

Principality of Wales. 

 

Based on information         
supplied by the Guernsey  
Post Office, St Peter Port, 
Guernsey.

Andrew Menelaou

Guernsey: 

50th anniversary of  

Prince Charles Investiture

Philately Greek Oscar-nominated docu-film 
to be screened in London

T
he award winning Greek 

documentary When Toma-
toes Met Wagner travels to 

London for two special screenings 

at the Bertha Doc House on 

January 28 and 30th, the UK's 

first cinema dedicated solely to 

documentary films and events.  

The first screening of the 

documentary will be followed by 

a Q&A with the film’s protagonist 

Alexandros Gousiaris and the 

film’s director Marianna Econo-

mou. The director will also offer 

a welcome speech at the screen-

ing on the 30th. The audience will 

have the opportunity to enjoy 

organic Greek food, in collabora-

tion with UK Greek & Mediterra-

nean Food Suppliers Odysea. 

The film tells the humorous 

and uplifting story of two ingen-

ious Greek cousins and five      

village women, who tackle the 

world market with their home 

grown tomatoes. It premiered 

at the prestigious Berlin Interna-

tional Film Festival (February 

2019) and was the Greek official 

selection for the 92nd Academy 

Awards for the Best International 
Feature Film category. 

The film is a story about an 

ordinary rural community, where 

things start to happen in an      

extraordinary way. After centu-

ries of introversion, the tomato 

stirs up life in the village and its 

thirty three elderly inhabitants 

must respond. On top of this, 

Alexandros plays Wagner in the 

tomato fields to help them grow, 

uses stories to market the pro-

ducts and convinces people from 

all over the world to visit Elias. 

With humour and poetry, When 
Tomatoes Met Wagner speaks 

to us about the power of human 

relationships and the importance 

of reinventing oneself during 

difficult times. 

Since its premiere at the  

Berlinale, the documentary has 

also travelled to Sydney Interna-

tional Film Festival, Thessaloniki 

IFF, Visions du Reel, the New 

Zealand Architecture & Design 

Film Festival, DOK.fest Munchen, 

CineDOC Tbilisi,  DocsBarcelona 

Spain,  DocAviv Festival Israel, 

Montreal Cinéma sous les Etoiles,  

Lemesos Int Doc. Festival and 

Sarajevo IFF.   

The film was also been   

nominated for the prestigious 

Prix Europa Award, screened 

across Spain and Mexico and 

won the Prix Bartok and Prix 

Monde en Regards at the Jean 

Rouche Festival in Paris in      

November 2019.   

Marianna Economou studied 

anthropology, photojournalism 

and film production in London. 

Since 2000, she directs and 

produces documentary series 

and independent films of Greek 

production and co-productions 

with European broadcasters 

such as the BBC, ARTE and 

YLE. She has received awards 

for The School, My Place in the 
Dance, Please Listen to Me, 
Bells, Threads And Miracles, 
Twelve Neighbours, Food for 
Love and The Longest Run 
which was nominated for the 

European Film Awards 2016. 

The Longest Run also won the 

VER.DI award at Dok Leipzig.  
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2019 NEPOMAK Executive Committee meeting 
takes place in London and Paris

T
he NEPOMAK Global  

Executive Committee (EC) 

travelled to London and 

Paris for its biennial meeting in 

one of NEPOMAK’s regional 

branches. NEPOMAK represen-

tatives travelled from the USA, 

Australia, Greece, Canada, 

South Africa and the Netherlands 

to join representatives from the 

UK, and take part in a series      

of meetings, workshops and  

updates. Roughly every two 

years, NEPOMAK’s EC has 

travelled to one of its eight        

regional branches for a close-knit 

meeting of the organisation’s 

most senior committee. These 

meetings have been held in      

Canada (2002), New York (2003 

& 2018), Australia (2005 & 

2013), London (2007), Athens 

(2009), South Africa/Zimbabwe 

(2011 & 2015). 

 

Opening Ceremony 

Delegates arrived in London 

on Friday 27 December and an 

opening ceremony was held that 

evening to welcome everyone 

and enjoy a traditional Cypriot 

dinner. Lord Andrew Adonis, the 

first UK Cypriot to serve in Her 

Majesty’s Cabinet, was the guest 

speaker and told NEPOMAK’s 

representatives of the value of 

connecting young diaspora 

Cypriots, celebrating our shared 

Cypriot heritage as well as the 

importance of youth engagement 

in public life. Lord Adonis said 

that a priority for the Cypriot     

diaspora must be “providing role 

models and opportunities that 

weren’t there for earlier genera-

tions of diaspora Cypriots, which 

will then provide a multiplier       

effect for the next generations… 

Each new group going through 

schools, universities, businesses, 

creative industries, sport and 

public affairs will have a huge 

magnetic effect on the commu-

nity of young Cypriots in the      

diaspora and in Cyprus.” 

The President of NEPOMAK 

also gave a welcome address 

and said that EC meetings in 

regional branches have been 

“invaluable in physically bringing 

together our diverse global 

team.” He continued, “NEPO-

MAK’s volunteers and members 

are spread out across the globe 

– across every time zone from 

California to Wellington. This 

makes our mission even more 

difficult to deliver but that makes 

us even more proud of our suc-

cesses.” 

The General Secretary of   

NEPOMAK, Georgia Stavrou, 

invited other speakers to address 

the room and there were welcome 

speeches from: the President of 

POMAK, Andreas Papaevripides; 

the High Commissioner of the 

Republic of Cyprus to the UK, 

Andreas Kakouris; the President 

of NEPOMAK UK, Constantine 

Alexandrou; and the President 

of the National Federation of 

Cypriots in the UK, Christos     

Karaolis. Also in attendance 

were Bambos Charalambous, 

MP for Enfield Southgate; and 

John Pandazopoulos, Secretary 

of WHIPA. 

 

EC Meetings 

For the following three days, 

the NEPOMAK EC held a series 

of meetings and workshops at 

the High Commission of the  

Republic of Cyprus in the UK to 

discuss aspects of NEPOMAK’s 

work, including a 2019 review 

from the President and updates 

from various coordinators. The 

Consul General of Cyprus in the 

UK, Theodoros Gotsis, gave an 

informative update on the latest 

developments on the Cyprus 

issue and Turkey’s aggression 

in Cyprus’ Exclusive Economic 

Zone (EEZ) from the Consul 

General of Cyprus in the UK; 

each regional branch gave an 

update and the EC discussed 

common challenges that the      

regions face; the EC also debated 

NEPOMAK’s priorities for 2020. 

The missing persons issue and 

climate change were discussed 

at length along with other initia-

tives. The High Commissioner 

of the Republic of Cyprus and 

the President of the National 

Federation of Cypriots in the UK 

joined NEPOMAK for the plenary 

session of the conference. 

 

Exploring London 

The formal meetings conclu-

ded on 30 December and       

NEPOMAK then spent a few 

days exploring London. The 

group visited many iconic land-

marks, including Buckingham 

Palace, Trafalgar Square, the 

Tower of London, London Bridge, 

the London Eye, the Sky Garden, 

as well as boat tour of the River 

Thames. There was also a  

quintessential afternoon tea, a 

Premier League football match 

and a Cypriot meze dinner at a 

community restaurant in North 

London. 

 

Paris 

After exploring London, the 

group headed to Paris for a 

weekend of sightseeing and 

bonding as well as a welcome 

reception hosted by the French 

Cypriot community and the  

Cypriot Embassy in France. The 

trip to Paris marked NEPOMAK 

Rest of Europe’s first-ever event 

as a region which was a historic 

moment for NEPOMAK and     

acknowledged at the welcome 

reception. At the event, the 

President of the French Cypriot 

community and Vice-President 

of POMAK, Evagoras Mavrom-

matis, said that he was delighted 

to welcome NEPOMAK to France 

and said that “NEPOMAK is 

achieving the goals that were set 

when it was founded in 2002, 

especially at connecting young 

diaspora Cypriots across the 

world.” The Ambassador of      

Cyprus to France, Pantias D. 

Eliades, encouraged NEPOMAK 

to “dream big” and continue to 

educate themselves throughout 

their lives as broadly as possible 

but also about the issues facing 

Cyprus and its diaspora.           

The President of NEPOMAK 

emphasised the significance of 

the NEPOMAK Rest of Europe 

branch’s first event and explained 

that it has been made possible 

thanks to a small but dedicated 

group that have worked hard to 

expand NEPOMAK’s influence 

to Cypriot communities through-

out the European continent. 

The group visited the Eiffel 

Tower, Arc de Triomphe, Louvre 

Museum, experienced wine and 

chocolate tasting, and learned 

about the production of French 

perfumes. Mr Mavrommatis also 

hosted the group for dinner at 

his Michelin Star Cypriot restau-

rant. 

Reflecting on the meetings 

and excursions, Christos Tuton 

commented, “I am delighted that 

our meetings have led to pro-

ductive results for NEPOMAK 

and also that the trip as a whole 

has provided important bonding 

opportunities for our passionate 

global team. As young diaspora 

Cypriots it is vital that we bring 

people together and create 

friendships amongst our mem-

bers that will last for decades, 

thus strengthening our global 

Cypriot diaspora and creating 

the next generation of community 

leaders.”  

He continued, “I would like to 

thank the National Federation 

of Cypriots in the UK and the 

High Commission of the Repub-

lic of Cyprus in the UK for their 

exceptional support in helping 

us realise our ambition of bring-

ing the NEPOMAK EC meeting 

back to London after 12 years. 

I’d also like to thank the orga-

nising team that helped manage 

the logistics and put together a 

brilliant itinerary for us in both 

the UK and France.” 

 

*NEPOMAK is the World  
Federation of Young Overseas 
Cypriots and was founded in 
2002. It is run by, and for,        
young overseas Cypriots. For 
more information please visit  
www.nepomak.org or email 
info@nepomak.org. 
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Saturday 18th January 2020 

Vanarama National League 

Barnet v Dagenham & Redbridge 

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 

Edgware HA8 6AG 

BetVictor Premier 

Haringey Borough v Potters Bar 

3.00pm Haringey Borough, White Hart 

Lane, London N17 7PJ 

Spartan South Midlands League 

New Salamis v Shefford & Campton 

3.00pm Queen Elizabeth Stadium, 

Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 

Sunday 19th January 2020 

KOPA League  

Armenians v Cinar 

10.15am Enfield Playing Fields, Great 

Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 

Panathinaikos v Olympia 

12.15pm Enfield Playing Fields, Great 

Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 

Akanthou v Omonia 

12.00pm Heron Hall Academy, 43 

Queensway, Enfield, EN3 4SA 

Tuesday 21st January 2020 

Middlesex Premier Cup,  

Second Round 

St Panteleimon v Cockfosters 

7.45pm Tithe Farm Sports Club, 
151 Rayners Lane Harrow, HA2 0XH 
Wednesday 22nd 2020 
Spartan South Midlands 
New Salamis v London Tigers 
7.45pm Q Elizabeth Stadium, Donkey 
Lane, Enfield, EN1 3PL  

 Community and local fixtures

Spartan South  
Midlands League

Community Youth KOPA League
Sunday 12th January 2019 results 
U18 
Omonia Green 4 St Albans 0,AEK Gold 3 Hadley Rangers 3 
Aldenham 1 Omonia Gold 2 
U16 
Omonia Green 0 St Albans 2 
U15 
Harvesters 10 Omonia Silver 1 
U14 
Omonia Gold 3 AC Finchley 2 
U13 
PROfootball 3 Omonia Green 2,Omonia White 1 Edmonton 6 
Boreham Wood 3 Omonia Gold 6 
U12 
London Colney 3 Omonia Gold 3, Oakhill 3 Omonia White 1 
Omonia Green 1 Cassiobury 4 

Goals galore in the KOPA League with Panathinaikos leading the 
rout with an 11-1 win over Armenian Youth to keep them well 
placed in fourth place behind league leaders Omonia second 
placed Apoel and Olympia. Panathinaikos are also in the semi 
finals of the Challenge Cup.  
Panathinakos goals came from Anthony Constantinou 4, Kiri Portou 
2, Zack Uribari, Andrew Yiasoumi 2 and Kieran Constantinou. Ar-
menians are struggling trying to play games  and hopefully now 
they will be able to fulfil their fixtures. 
Komi Kebir beat Cinar 4-0 two goals in each half in the first Julian 
and Antony Georgiou and second half Marino Kyriacou and Antony 
Georgiou scored to give Komi Kebir a very convincing win. Komi 
Kebir will be playing again with Cinar in the semi finals of the Chal-
lenge Cup. 
Akanthou versus Omonia was postponed due to Akanthou not 
being able to field a team. 
League standings 
Omonia 25, Apoel 22, Olympia 21, Panathinaikos 19, Komi Kebir 
16, Akanthou 8, Pantel 4 Cinar 4,  Armenians 3.

A brilliant performance from the Omonia Youth Under 14 
Silver who will now take their place in the last four of the 
Middlesex Cup

A 3-2 win in the Middlesex Cup sends the Omonia Youth 
Under 15 Gold through to the quarter-finals 

AEK youth Under 11 are thriving this season and are off 
to a good start this new year

St Panteleimon started the new 
year in the league with a 2- 0 
away win against an attacking 
London Lions team. The home 
side gave the Saints a good run 
for their money, and attacked 
with purpose. 
Donald Manaj, the Saints’ 
keeper, gave another solid and 
reliable performance. 
The Saints scored after 9 mi-
nutes with a clever flick from Ja-
vonne Molloy, The Lions had a 
decent share of the possession, 
but the Saints had a solid back 
line and moved the ball in their 
usual tidy manner. They could 
not find clear openings ho-
wever.  
The second half had a similar 
pattern. The Lions were relent-
less, but the Saints contained 
them, and then tried to build 

moves on the wings. � 
The second goal came from a 
corner, with an improvised vol-
ley from Brad Gilmaney that 
was well struck and flew into the 
top corner 0-2 gave the Saints 
a decent cushion and three 
hard earned points.  
New Salamis also had a good 
win versus London Tigers they 
were comfortable winners in the 
end 4-. 
but struggled in the first half with 
the red’s leading the Tigers 
came back with an equaliser. 
The second half New Salamis 
were composed and came out 
worthy winners with goals com-
ing in the 55th,70th and 80th 
minutes. New Salamis goals 
came from Charlie Georgiou 2, 
Harrison Georgiou and Deniz 
Mehmet. 

Donald Manaj  
St Panteleimon keeper

Harrison Georgiou  
New Salamis striker

Invicta, who had lost only one 
of their last ten matches, hosted 
Haringey Borough. 
This season’s Borough were yet 
to recapture the form they 
showed in the previous cam-
paign and had won only one of 
their previous seven league 

matches, but they held the 
leaders until ten minutes from 
time, when Joshua Vincent 
made the breakthrough. 
But that wasn’t that. With a mi-
nute to go, Romoluwa Akinola 
stepped up for the equaliser and 
earn his side a point.

BetVictor Premier
Excitement at the end for Haringey Borough

Photo Cinar v Komi Kebir

The Bees will have to settle for 
a replay after a second half 
Tyler Walton strike cancelled 
out Simeon Akinola’s early 
opener at the Citadel Stadium 
against Farsley Celtic. 
On the 10th minute, the Bees 
took the lead as the ball fell to 
Simeon Akinola on the edge of 
the box and he delightfully 
curled it into the top corner. He 
left ‘keeper Scott Wynne with 
no chance and delivered the 
perfect start for his side.The 
Bees showed great grit in tough 
conditions to defend against a 
physical and gritty Celtic side 
who were looking to use those 
conditions to their advantage. 
Seven minutes into the second 

half Celtic levelled as Tyler Wal-
ton slotted home as the ball fell 
kindly to him inside the six-yard 
box. 
The game was supposed to be 
replayed on Tuesday but it was 
postponed and now will take 
place at the Hive at 7.45pm on 
Tuesday 21st January 2020. 

Barnet FA Trophy
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Premier League
Liverpool record breaking 20th win

Liverpool overcame another 
obstacle on the path to what 
looks an almost certain Premier 
League title triumph as they 
chalked up a record-breaking 
20th win in 21 matches with a 
hard-fought 1-0 victory at Tot-
tenham Hotspur on Saturday. 
With closest rivals Leicester City 
suffering a shock 2-1 home de-
feat by Southampton, Roberto 
Firmino’s goal sent Juergen 
Klopp’s side 16 points clear at 
the top with a game in hand. 
Sergio Aguero became the 
most prolific foreign goalscorer 
in Premier League history with 
a record-breaking hat-trick as 
Manchester City thrashed Aston 
Villa 6-1 to reclaim second 
place on Sunday. 
The Argentine striker struck the 
third, fifth and sixth goals as City 
ran riot at Villa Park, taking his 
league tally to 177, two more 
than Frenchman Thierry Henry 
managed for Arsenal and joint-
fourth on the all-time list along-
side Frank Lampard. 
Slick City’s resounding victory, 
in which Riyad Mahrez also 
scored twice and Gabriel Jesus 
once, meant they moved above 
Leicester City and trimmed Liv-
erpool’s lead to 14 points, al-
though Liverpool have played a 
game less. 
Manchester United roared back 
to form with a 4-0 demolition of 
bottom club Norwich City while 
Chelsea maintained their grip 
on fourth place with a 3-0 defeat 
of Burnley at Stamford Bridge. 
Southampton produced the big-
gest surprise of the day as they 
gained sweet revenge for a 9-0 
home drubbing by Leicester in 
October, Danny Ings scoring a 
late winner. 
Everton shrugged off last 
week’s FA Cup defeat by Liver-
pool as their improved league 
form continued with a 1-0 home 
win against Brighton & Hove Al-
bion to move level on points 
with 10th-placed Arsenal who 
drew 1-1 at Crystal Palace. 

Arsenal goalscorer Pierre-Eme-
rick Aubameyang was sent off 
by the video assistant referee 
(VAR) for a rash tackle. 
Injury-hit Newcastle United 
ended a three-game losing run 
as they grabbed a 1-1 draw at 
Wolverhampton Wanderers. 
Firmino’s 37th-minute goal 
proved enough for Liverpool al-
though they had to withstand 
some late pressure from Jose 
Mourinho’s side for whom Gio-
vani Lo Celso missed a sitter. 
“We intensified the pressure 
more in the second half. We 
were more aggressive,” Mou-
rinho, whose side are now nine 
points behind fourth-placed 
Chelsea, said. 
 Chelsea’s home form has been 
a thorn in their side but they put 
that out of their minds to thump 
Burnley with a penalty from Jor-
ginho and goals by Tammy 
Abraham and Callum Hudson-
Odoi. 
Watford moved out of the rele-
gation zone as their stunning 
revival under new manager 
Nigel Pearson continued with a 
3-0 victory at south coast strug-
glers Bournemouth on Sunday. 
Abdoulaye Doucoure’s goal 
shortly before halftime gave 
Watford the lead and Troy Dee-
ney smashed in their second 
midway through the second 
half. 
Bournemouth offered little by 
way of a response and substi-
tute Roberto Pereyra completed 
the rout in stoppage time. 
The win, Watford’s fourth in the 
six games since Pearson took 
charge with them bottom of the 
table, lifted them to 17th place, 
ahead of Aston Villa who play 
Manchester City later. 
Oli McBurnie’s goal earned 
Sheffield United a 1-0 home win 
over West Ham United but they 
needed a stoppage-time VAR 
intervention to secure the points 
that moved them to fifth place 
in the Premier League on Fri-
day. 

Liverpool’s Trent Alexander Arnold a huge talent

Cyprus Football

Anorthosis of Famagusta 
achieved a great victory over 
APOEL  and remains at the top 
of the standings their goal came 
in the 63rd with a goal from sub-
stitute Theodoros Vasilakis..  
Anorthosis were the big winners 
in Sunday’s heavyweight clash 
against Apoel thanks to a 63rd-
minute goal by an unlikely hero, 
substitute Theodoros Vassilaka-
kis. This win means Anorthosis 
are top four points clear of sec-
ond-placed Omonia, seven from 
Apollon and nine points from 
champions Apoel, and moved a 
step closer to winning the title 
after a 12-year barren spell. 
Apollon beat Olympiakos 2-0 
twith both goals coming from 
Zelaya  one in each half coming 
from  in each halffrom Emilio 
Zelaya. 
AEK Larnaca came from 2-0 

down first half to beat Ethikos 
Achnas 5-2 four of AEK’s goals 
came from Triskovski and the 
other one from Garcia  
AEK equalised in the 58th mi-
nute and scored four goals in 
the last ten minutes to win com-
fortably. Ethnikos goals came 
from Kostovski and Markovski. 
In form Nea Salamina beat AEL 
2-1 Kingsley had opened the 
score for Nea Salamina in the 
11th minute with Texeira equal-
ising midway through the sec-
ond half. 
Ael had to play the final 30 mi-
nutes with 10 men after Zdrav-
kovski was show a second yel-
low card and Nea Salamina 
English star Jay Simpson 
scored in the last five minutes 
of the game.. 
Omonia dropped two points 
drawing 0-0 with Pafos. 

Standings: Anorthosis 36 (15 games), Omonia 32, Apol-
lon 29 (15 games), APOEL 27 (14 games), Nea Salamina 
23, AEL 23, AEK 22, Olympiakos 16, Ethnikos 13 (15 
games), Paphos 13 (15 games), Paralimni 8 (15 games), 
Doxa 8 (15 games).

Anorthosis celebrate win over Apoel

Greece SuperLeague

PAOK kept up the chase of 
Super League leader Olympia-
kos.The champions defeated 
AEK 1-0 in Thessaloniki thanks 
to a second-half penalty kick by 
Adelino Vieirinha, while AEK 
has some serious complaints 
from the referee, asking for two 
penalties. It finished the game 
reduced to nine men. 
Olympiakos stayed one point 
ahead of PAOK, on 44 points, 
through a 3-0 win at Lamia. A 
Youssef El-Arabi hat trick and a 
Mathieu Valbuena penalty kick 
forced Lamia’s first home loss 
of the season. 
Xanthi beat Volos 3-1  to match 
Aris on fourth, as the Thessalo-
niki team shared a goalless 
draw with host Larissa. 
Panathinaikos and Atromitos 

share the sixth spot. The 
Greens won 3-0 at home 
against struggling Panionios, 
goals coming from Christos 
Donis, Federico Macheda and 
Emanuel Insua, while Atromitos 
left it till the last minute of injury 
time to beat host Panetolikos 1-
0 on Saturday. 
Panetolikos and Panionios are 
the two bottom teams that will 
apparently fight it out for the 
13th spot that leads to a rele-
gation play-off, while the 14th 
place leads straight to Super 
League 2.  
Panetolikos is on eight points 
and Panionios on six, while 
12th-placed Asteras Tripolis put 
more clear blue water between 
itself and the drop zone with a 
2-0 victory against OFI at home.

Billy Cosma UK Cypriot 
Cyprus Rugby star

‘It’s not about the Facebook 
photo’, says Cypriot national 
player Billy Cosma, ‘it’s about 
wearing the shirt with pride, and 
progressing Cyprus rugby’. After 
their last-minute win against 
Malta Billy – a London-born 
Cypriot – and his teammates 
have their eyes set on bigger 
success. ‘We’re serious about 
this’, he notes, still jubilant from 
their victory, ‘me and the rest of 
the team have become a family, 
and if we can keep winning, our 
hope is to make Cyprus a rugby 
nation – even getting ourselves 
to The World Cup’. This is the 
Eton Manor RC player’s ninth 
international cap, along with his 
brother George. 
The pair are part of a new gen-
eration of Cypriot national 
players, comprised of not only 
islanders, but South Africans 
and fellow Brits – all of whom, 
‘have become like brothers’ ‘ if 
only we could get more funding 
or awareness’, he notes, citing 
that theirs is one of the only 
sides without a vital scrum ma-
chine, and often paying out of 
their own pockets for hotels and 
flights to represent the national 
side. ‘Like with Bosnia, where 
we all chipped in for tickets to 
Croatia, and then hired a mini-
bus to Sarajevo – it wasn’t a 
question of ‘if’. 
When Billy got his first call up 
at 19, after being scouted at a 
game for his native Woodford, 

he didn’t know what to expect. 
‘I shared a ride with one of the 
other players, and we hit it off 
instantly’. Today’s team is en-
tirely new brotherhood – but we 
want to be a continuation of Cy-
prus rugby that makes future 
and past generations proud’ He 
mentions the feeling of singing 
the National Anthem to a theatre 
of travelling fans.  
Billy, now 28, has a family and 
runs a business. ‘I love this 
game, but I’ve probably got a 
few years left in me’, he says, 
‘I’m hoping to inspire the next 
generation to join us on the road 
to the World Cup’.‘I also reckon 
that they could do more in Cy-
prus, by introducing rugby 
scholarships at the universities’, 
he suggests. ‘ Hopefully, we’re 
getting some respect from Cy-
prus, and the Cypriot diaspora.  
We even had a surprise visit 
from the Chinese ambassador’, 
Billy laughs, ‘it was quite a spe-
cial moment. He said we played 
remarkably, and wished us well’ 
The road to the World Cup is a 
long and hard one.  
But Billy and his teammates are 
not content to rest on their lau-
rels.  
We want to keep winning.Is-
rael’s our next game, and it’s 
going to be difficult’, he admits, 
‘but with the support of the Cyp-
riot fans – from England and the 
island – anything is possible’. 
Chris Cotonou

Billy with his partner Tess and his brother George,  
who also plays for Cyprus rugby.
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∞Â‚›ˆÛÂ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2020, Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË˜ Ì·˜

™ˆÎÚ¿ÙË˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÂ ËÏÈÎ›· 81 ÂÙÒÓ.

√ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘

Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛÂ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ 1956. ∂ÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙË Û‡˙˘Áfi

ÙÔ˘ ¡›ÎË (·fi ÙÔ ̄ ˆÚÈfi ΔÛ¿‰· ÙË˜ ¶¿ÊÔ˘), ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ̆ ÈÔ‡˜ ÙÔ˘,

™¿‚‚· Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ, ÙË Ó‡ÊË ÙÔ˘ ª·›ÚË Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÁÁÔ-

Ó¿ÎÈ· ÙÔ˘, ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ∂Ï›˙·. 
√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ¶·ÚÔÈÎ›·, ·Á·ËÙfi˜

Î·È ÛÂ‚·ÛÙfi˜. ∫·Ïfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë˜, ·Ù¤Ú·˜ Î·È ·Ô‡˜,

ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Ô˘Û›· ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÔÏ‡ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

¢ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÚÔÈÎÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶Ô‰ÔÛÊ·›-

ÚÔ˘ ∫√¶∞ Î·È ̆ ‹ÚÍÂ, ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 50 ̄ ÚfiÓÈ·, Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂È-

ÙÚÔ‹˜ LPA (Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜) Î·ıÒ˜ Î·È Â›ÛËÌÔ˜

ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ FA League.

√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‹Ù·Ó, Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂Î-

ÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È

∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÛÙÔ Golders Green. ÀËÚ¤ÙËÛÂ ÙËÓ ∂ÎÎÏË-

Û›· ÌÂ ·Á¿Ë, Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ¤¯·ÈÚÂ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ·fi fiÏÔ˘˜,

ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ˘˜ ÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ

ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ·. ¶¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ı¤Ó·,

¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ Î·È Î·ÏˆÛ˘Ó¿ÙÔ˜. 

∏ ÎË‰Â›· ÙÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛıÂ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 
21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi
ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
(Golders Green Road, London NW11 8HL). 

£· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Ù·Ê‹ ÛÙÈ˜ 2.00 Ì.Ì. 
ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Willesden (Franklyn Road,
London NW10 9TE). 

¶·ÚËÁÔÚÈ¿ ı· ‰ÔıÂ› ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. 

√È ÙÂıÏÈÌÌ¤ÓÔÈ,
™‡˙˘ÁÔ˜ ¡›ÎË,

¶·È‰È¿: ™¿‚‚·˜ Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜,
¡‡ÊË ª·›ÚË

∂ÁÁfiÓÈ· ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È ∂Ï›˙·,
§ÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ 

∞ÓÙ› ·Óı¤ˆÓ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ú·Î·ÏÂ› fiˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË

ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ Cancer Research UK.

SOCRATES SOCRATOUS
BORN IN CAIRO, EGYPT

Passed away on Monday 6th January 2020 at the age of 81.

Socrates came to England in 1956 and became a valuable and well known

member of the Greek Community. He was a Referee for KOPA and a Com-

mittee member for over 50 years for the LPA (Learn Play Achieve) and a proud

FA League Official. He was loved and respected by all the community.

Socrates was a loving person and a very proud husband, father and grandfa-

ther. He will be missed by family and friends.

He leaves behind his wife Niki ((from Tsada, Pafos), two sons Savvas and

Charalambos, daughter-in-law Mary and two grandchildren Socrates and Eliza.

The Funeral will take place on Tuesday 21st January 2020 at 12.00pm at the
Holy Cross and St. Michaels Church, Golders Green Road, London NW11
8HL followed by the burial at 2.00pm at Willesden New Cemetery, Franklyn
Road, London NW10 9TE.

The Wake will take place at the Cemetery.

Instead of flowers a donation box will be provided for Cancer Research UK.

™ˆÎÚ¿ÙË˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜
(ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘)

✞ ∞°°∂§π∞ £∞¡∞Δ√À – ∫∏¢∂π∞ ✞
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γεώργιος Στυλιανού

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 19.01.2020, στην 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 2ον 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, δισέγγονα: James και Έμιλη.

( από τη Λόφου)

† MEMORIAL SERVICE

George Stylianou

The 2nd year memorial service for our beloved 

and dearly missed husband, father 

and grandfather 

George Stylianou 

will take place on Sunday 19.01.2020 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-grandchildren: James and Emily.

(from Lophou, Cyprus)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 19.01.2020, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Άρτεμις (Αρτεμούλλας) Χριστοφή 
(Αψιού, Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως  παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, κόρες: Μαρία Στυλιανού και Λούλλα Φισέντζου, 

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λουκία Χρυσάνθου 
(από το Παραλίμνι) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Παρασκευή 27.12.2019, 

η Λουκία (Τσερκέζου) Χρυσάνθου σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Ντίνο, Απόστολο και Μαρία, 8 εγγόνια, 3 δισέγγονα 

τα οποία υπεραγαπούσε, συγγενείς και φίλους. (Ο σύζυγός της Γιάννης 

απεβίωσε το 2011). 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 17.01.2020 και ώρα 12.00 το 

μεσημέρι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, Moscow Road, 

Bayswater, London W2 4LQ   και η ταφή στο κοιμητήριο του Kensal 

Green, Harrow Road, London NW10 5NU. 

Θα ακολουθήσει η παρηγοριά. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές. 

Τηλ. οικείων: 07905 472 892

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loukia Chrysanthou  
(from Paralimni, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce that Loukia (Cherkezos) 

Chrysanthou, aged 89, passed away on Friday 27 December 2019. 

Loukia leaves behind many who loved her including her 3 children 

Dino, Paul and Maria, her 8 grandchildren and 3 great-grandchildren 

who she adored and many relatives and friends. Loukia's husband, 

Yiannis, passed away in 2011. 

The funeral service will take place on Friday 17 January 2020 at 12.00 

noon at the Greek Orthodox Cathedral of St. Sophia, Moscow Road, 

Bayswater, London W2 4LQ  and the burial at Kensal Green Cem-

etery, Greek Orthodox Section, Harrow Road, London NW10 5NU 

A wake will follow. 

There will be a donation box. 

Family telephone: 07905 472 892

You always gave us love, courage, 

strength and compassion.

Aλέξης Σάββα

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τη Δευτέρα 06.01.2020, o Αλέξης Σάββα σε ηλικία 89 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1950. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αντρούλλα από τον Καραβά, 

3 παιδιά: Ιωάννη, Σοφία, Νικόλα, τον γαμπρό του Παναγιώτη Καλλή, 

τον εγγονό του Γεώργιο, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 27.01.2020 και ώρα 10.30πμ 

 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 N11 1JJ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Stroke Association είναι ευπρόσδεκτα. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο West Lodge Park Hotel, Cockfosters Road, 

Hadley Wood, Herts EN4 0PY. 

Τηλ.οικείων: 07970 785 323

(από το Καζάφανι Κερύνειας)

He was dearly loved and will be greatly missed by his family. 
Αιωνία σου η μνήμη. Πάντα θα είσαι στην καρδιά και τη σκέψη μας.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Mιχάλης Φουλή 
(από την Ορά, Λάρνακα)

 

Απεβίωσε την Πέμπτη 09.01.2020, ο αγαπημένος μας 

σύζυγος, πατέρας και παππούς Μιχάλης Φουλή σε ηλικία 

74 ετών. 

Θα τελεστεί νεκρώσιμος ακολουθία την Τετάρτη 

22.01.2020 και ώρα 11.00πμ από τον Καθεδρικό Ναό της 

Παναγίας Camberwell, 305 Camberwell New Road, 

London SE5 0TF. 

Η σορός θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή 

στην Ορά, Λάρνακα, την Τρίτη 28.01.2020. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Fouli 
(from Ορά, Cyprus) 

Our beloved husband, father and grandfather Michael 

Fouli passed away on Thursday 9th January at the age 

of 74.  

A service will be held on Wednesday 22nd January 2020 

at St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 305 

Camberwell New Road, London, SE5 0TF at 11:00am.  

The funeral will be held in his home village of Ora, 

Larnaca, on Tuesday 28th January 2020.  

There will be a charity donation box on the day. 

He was loved and will be 
greatly missed by his family.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φλωρεντία Ιγνατίου  

(από την Επτακώμη) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Τετάρτη 25.12.2019, 

η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και φίλη Φλωρεντία σε 

ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Σωτήρη, 2 παιδιά: Παύλο, Νίκο, 6 εγγόνια: 

Ντίνα, Χρήστο, Αντώνη, Έλενα, Φλωρεντία και Βαλεντίνο, τη 

δισέγγονή της Αλεξία, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 22.01.2020 και ώρα 12.00 το 

μεσημέρι από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Edmonton, Church Street, London N9 9HP. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα δοθούν στο Parkinsons & 

Alzheimer's Charity. 

Τηλ. οικείων: 07903 591 956

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Florentia Ignatiou (Flora)  

(from Eptakomi) 

It is with deep sadness that we announce the death of our beloved 

wife, mum, yiayia and friend to many, Florentia Ignatiou 

82 years old, on Wednesday 25th December 2019. 

She leaves behind her husband Soteris, 2 sons: Pavlo and Nico, 

6 granchildren: Deana, Christo, Antoni, Elena, Florentia, Valentino, 

her great-grandchild Alexia and many other relatives and friends. 

The funeral will be held on Wednesday 22nd January 2020 at St. 

Demetrios Church, Edmonton, Town Road N9 0LP at 12.00 noon. 

The burial will be at Edmonton Cemetery, Church Street N9 9HP, 

followed by a wake back at St. Demetrios church hall. There will 

be a donation box for The Parkinsons & Alzheimer's Charity xx 

Tel: 07903 591 956 

† ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥΛΑΣ (ΚΥΡΙΑΚΗΣ) ΦΥΡΙΛΛΑ 

(από την Αμμόχωστο, τέως κάτοικο Λονδίνου) 

που απεβίωσε την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 σε ηλικία 73 ετών. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 από τον 

Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, Moscow Road, London W2 4LQ 

στις 11.30 πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate στις 2.00 μμ. 

Οι τεθλιμμένοι: 

Τα παιδιά:   Ανδρέας - Νατάσα Φυρίλλα 

Έλενα – Tim Johnson 

Τα εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Εισφορές: 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός 

Αλκιονίδες UK 

Cancer Research UK 

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια: ephyrillas@aol.com, andi@phyrillas.com 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η Μυρούλλα Χατζημιχαήλ 

εισφέρει στον έρανο της Κ.Ο. ΑΚΕΛ 

το ποσό των £50 

και 

£50 στην «Παροικιακή» 

εις μνήμη του αδελφού της 

Λοΐζου (Λούη) Κυριάκου Παυλουρή 

από την Κώμη Κεπήρ. Λοΐζος (Λούης) Κυριάκου Παυλουρή 

(Απεβίωσε 10.11.2019)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Kωστάκης Κωνσταντίνου

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
19.01.2020, στην  
στην Εκκλησία 
του Αγίου Παντε-
λεήμονος, 660 
Kenton Road, 
Harrow, Middx. 
HA3 9QN, το 18ον 
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.

Η «Παροικιακή» 

εκφράζει 

τα βαθιά της 

συλλυπητήρια 

σε όλους 

τους οικείους 

των 

αποθανόντων.
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Mαρία Χριστοφή (Μαρίτσα) Maria Christofi (Maritsa)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Sadly passed away on Tuesday 31st 

December 2019 at the age of 93. 

A loving mother to Mark, Glitta and Nick† and 

daughters-in-law Athena and Maggie, 

grand mother to nine children and great- 

grandmother to ten. 

For those who wish to attend and pay their 

respects, the Funeral will take place on 

Tuesday 21st January 2020 at 12.00 noon at 

the Greek Orthodox Church of St Eleftherios 

Church, 113 Ruckholt Road, Leyton, E10 

5NT, followed by the burial at the Manor Park 

Cemetery, Sebert Road, Forest Gate E7 

0NP. 

The wake will take place at the cemetery. 

There will be a donation box at the church 

with all proceeds going to Haven House 

Children’s Hospice. 

Church parking has been arranged with the 

council. You may park in the resident parking 

bays ONLY on Ruckholt Close and Adelaide 

Road (E10). Do NOT park on double or 

single yellow lines, loading bays, temporary 

parking bays, doctors or disabled bays, any 

free bays or on the footway.

Απεβίωσε την Τρίτη 31.12.2019, η 

αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Μαρία 

Χριστοφή (Μαρίτσα) σε ηλικία 93 ετών. 

Αφήνει τα παιδιά της Mark, Glitta και Nick†, 

τις νύφες της Athena και Maggie, 9 εγγόνια 

και 10 δισέγγονα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 21.01.2020 

και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την 

Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 113 

Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT 

και η ταφή στο Manor Park, Sebert Road, 

Forest Gate, London E7 0NP. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα 

δοθούν στο Haven House Children’s 

Hospice. 

Το θέμα στάθμευσης των αυτοκινήτων έχει 

διευθετηθεί από το Δημαρχείο. Μπορείτε να 

σταθμεύετε in the esident parking bays 

ONLY on Ruckholt Close and Adelaide 

Road (E10). Do NOT park on double or 

single yellow lines, loading bays, temporary 

parking bays, doctors or disabled bays, any 

free bays or on the footway.

(from Ayios Andronicos)(από τον Άγιο Ανδρόνικο)

Passed away peacefully in her sleep on Saturday 

28.12.2019 after a short bout of pneumonia. 

The funeral will take place on Friday 24.01.2020 at 

12:30pm at St John The Baptist Greek Orthodox Church, 

Wightman Road, Hornsey, London N8 0LY and the burial 

at New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ at 2.00pm. 

The wake will take place at St. Katherines Church 

Community Hall, Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 

Instead of floral tributes, we have created a fundraising 

page in her memory to the Alzheimer’s Society. 

A donation can be made via this link: 

https://androulla-nicolaides1.muchloved.com/

† DEATH ANNOUNCEMENT

Androulla Nicolaides 
(from Yerolakkos)

15:08:1934 - 28:12:2019

Michalis Loizou sadly passed away on Thursday 

9th January 2020 at the age of 67. 

He leaves behind his wife Anthoulla, sons: Louis, 

Andrew, Pavlos, along with their partners and 

children. 

The funeral will take place on Monday 3rd 

February 2020 at St. Demetrios Greek Orthodox 

Church, 2 Logan Road, London N9 0LP at 

12.30pm and the burial at New Southgate 

cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

The wake will take place at St. Demetrios Church 

up stairs hall, 2 Logan Road,  London N9 0LP. 

(No flowers) just donation.

† DEATH ANNOUNCENENT

Michalis Loizou (Costi) 
(from Ayios Andronikos)

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

19.01.2020, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 3μηνο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Μιχάλη Αχιλλέως 

(Πεντάγεια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Τασούλλα, 

κόρη Άντρη-σύζυγος Νίκος, 

υιός Μαρίνος, εγγόνια, 

δισέγγονη και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε τη Δευτέρα 30.12.2019. 

Αφήνει 3 παιδιά: Μάριο, Ειρήνη και Σούλλα, 

τον γαμπρό της  Άντη, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 

29.01.2020 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 

η ώρα 2.30μμ. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07949 900 656

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελισάβετ Αντρέου
(από την Άσσια)
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Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, αδελφής και γιαγιάς 

Κατερίνας Στυλιανού (Κώτσιου) 

(Έγκωμη Αμμοχώστου) 

θέλουμε μα ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν 

εισφορές για το Dementia UK (ανήλθαν στο ποσό των £2,000),  κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιον -

δήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά: Στέλλα, Πάμπος, Δώρα, Μάριος, Αντρέας και Λούκας,  

νύφες: Μάρθα, Σωτηρούλλα και Κρίστη, αδελφός 

Τάκης-σύζυγος Νέλλη, εγγόνια, δισέγγονα, αδελφότεκνα 

και λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Not having yet recovered the grief of the death of our beloved and 

unforgettable mother, sister and grandmother  

Katerina Stylianou (Kotsiou) 

(from Engomi Famagusta) 

we would like to thank all those who attended the funeral service, made 

donations for Dementia UK (£2,000), sent all the lovely flowers, their 

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

Children: Stella, Bambos, Dora, Marios, Andreas, Lucas, 

daughters-in-law: Martha, Soteroulla, Christine, 

brother Takis-wife Nellie, grandchildren, great-grandchildren, 

and other relatives.

ΝOTE OF THANKS

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτα Παναγή 
(από το Λευκόνοικο) 

Απεβίωσε την Κυριακή 05.01.2020, η Παναγιώτα Παναγή σε 

ηλικία 96 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1952. 

(Ο σύζυγός της Ζαννέττος από τον Δαυλό απεβίωσε το 1990). 

Αφήνει 3 παιδιά: Μαρία, Γεωργία και Κυριάκο, 8 εγγόνια, 

3 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 28.01.2020 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 

η ώρα 2.30μμ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Dementia UK είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07905 420 962 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiota Panayi  
(from Lefkoniko) 

Passed away on Sunday 05.01.2020 at the age of 96. 

She came to England in 1952. 

(Her husband Zannettos from Davlos passed away in 1990). 

Panayiota leaves 3 children: Maria, Georgia and Kyriacos, 

8 grandchildren, 3 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 28.01.2020 at 12.30pm 

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

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

cemetery at 2.30pm. 

Flowers or donations for Dementia UK are welcome. 

Tel: 07905 420 962  

Συλλυπητήρια 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η «Παροικιακή» και οι οικογένειες Αντρέα Γρηγορίου, Πάμπου 

Χαραλάμπους, Νεόφυτου Νικολάου, Μιχάλη Μιχαλάκη και Κώστα Σακκά εκφράζουν τα θερμά 

τους συλλυπητήρια στους οικείους της Κατερίνας Στυλιανού (Κώτσιου) που απεβίωσε πρόσφατα. 

Αιωνία της η μνήμη. 

• Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους 
της Χριστίνας Λίγγης από την Άχνα, που απεβίωσε πρόσφατα 

 
• Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 

εκφράζουν βαθιά και εγκάρδια συλλυπητήρια στους Ανδρέα και Νατάσα Φυρίλλα και στην 
Έλενα και Tim Johnson για τον θάνατο της πολυαγαπημένης τους μητέρας Τούλας 
Φυρίλλα, δραστήριου μέλους της Αδελφότητας, που απεβίωσε την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 
στο Λονδίνο. 

Η αείμνηστη Τούλα έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από την ομογένεια για την πλούσια 
φιλανθρωπική, κοινωνική και πολιτιστική της δράση. 

Αιωνία της η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. 
 Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 25  Ιανουαρίου 2020 από τον Καθεδρικό Ναό της 

Αγίας Σοφίας, Moscow Road, London W2 4LQ στις 11.30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Νew Southgate στις 2.00 μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 1 Britannia 
Road London N12 9RU στις 2.45μμ.

Κηδεία πεσόντος το 1974 ήρωα καταδρομέα 

Κώστα Α. Πίττα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Φέρεται σε γνώση κάθε ενδιαφερομένου ότι την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020, περίπου στις 12.00 μμ, 

θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Μακεδονίτισσα / ΄Εγκωμη η εξόδιος ακολουθία στον 

ήρωα, έφεδρου καταδρομέα της 33ης Μοίρας Καταδρομών, Κώστα Α. Πίττα, ο οποίος έπεσε μαχόμενος 

την 31η Ιουλίου 1974 στις μάχες εναντίον των Τούρκων εισβολέων στα υψώματα Αγριδακίου ΑΓΙΟΣ 

ΓΟΡΔΙΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΝ. Η σορός του ετάφη στο Κοιμητήριο Μόρφου, από όπου έγινε εκταφή και 

ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των οστών του με την μέθοδο DNA το 2019. Μετά την εξόδιο ακολουθία 

στο ναό θα ακολουθήσει η ταφή των οστών του ήρωα στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. 

Ο κ. Φώτης Φωτίου, Προεδρικός Επίτροπος για ανθρωπιστικά θέματα θα εκφωνήσει λόγο ως 

εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Επικήδειο λόγο εκ μέρους της οικογένειας θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός 

κ. Σάββας Παυλίδης, τότε Ανθυπολοχαγός Καταδρομών και Διοικητής της Διμοιρίας του πεσόντος Κώστα 

Πίττα. 

Προσκαλούνται όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν. 

Επίσημη άφιξη και υποδοχή των οστών στις 11:45 πμ στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου 

Παντελεήμονος. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την οικογένεια του ήρωα στον 

αριθμό τηλεφώνου 96719980 (Κύπρος) ή με τον κ. Σάββα Παυλίδη στον αρ. τηλ. 0044 (0) 77 678 55065.
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