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Συναντήσεις με δύο υπουργούς 
είχε στο Λονδίνο ο Υπουργός Εσω-
τερικών Νίκος Νουρής, με φόντο 
τις ανησυχίες για το καθεστώς πα-
ραμονής των Κυπρίων στο ΗΒ, 
αμέσως μετά το Brexit... 

Σελ 2

Σημαντικές επαφές
«Τόσο δυνατή όσο πάντα» παρα-
μένει η δέσμευση του ΗΒ σε μια 
δίκαιη λύση του Κυπριακού, δια-
βεβαιώνει με επιστολή του προς 
την ΕΚΟ ο Βρετανός Υπουργός 
Ευρώπης Κρίστοφερ Πίντσερ... 

Σελ 4

Νέες διαβεβαιώσεις Ιστορική εκλογή ΠτΔ

Εκδήλωση τιμής για  
την προσφορά και το έργο 

του Κυριάκου Τσιούπρα
σελ 8

Κλιμακώνεται επικίνδυνα 
η κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ

σελ  5

H Kατερίνα Σακελλαροπούλου εί-
ναι η 13η ΠτΔ στην Ελλάδα (8η 
από τη μεταπολίτευση) και διαδέ-
χεται στο ανώτατο πολιτειακό 
αξίωμα τον καθηγητή Προκόπη 
Παυλόπουλο... 

Σελ 7

Τροπολογίες στο νομοσχέδιο 
Brexit από τη Βουλή των Λόρδων

Πέντε τροπολογίες στο νομοσχέδιο του Brexit 
υπερψήφισε η Βουλή των Λόρδων, καθυστερώ-
ντας έτσι την οριστική έγκριση της Συμφωνίας 
Αποχώρησης. Κατά τις δύο ημέρες συζήτησης 
και ψηφοφοριών που ολοκληρώθηκαν το βράδυ 
της Τρίτης, οι λόρδοι ενέκριναν αρχικά με πλει-
οψηφία 41 ψήφων την τροπολογία για τη χορή-
γηση στους δικαιούχους Ευρωπαίους πολίτες 
αποδεικτικού εγγράφου που θα πιστοποιεί το 
δικαίωμα διαμονής τους στο ΗΒ μετά από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου. 

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εκδίδει μόνο ψη-
φιακές βεβαιώσεις του καθεστώτος του «εγκατε-
στημένου κατοίκου». Στη συνέχεια...

σελ 3
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Brexit ήταν στο επίκεντρο συναντήσεων του 
Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή στο Λονδίνο. 
Την περασμένη Πέμπτη (19/1) είχε συναντήσεις με 
τον Υπουργό για θέματα ασφάλειας και Brexit Μπρά-
ντον Λιούις καθώς και με τον Υπουργό αρμόδιο για 
θέματα ΕΕ Κρίστοφερ Πίντσερ, με σκοπό τη δια-
σφάλιση των δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών 
που διαμένουν στο ΗΒ μετά το Brexit. 

Ο κ. Νουρής επανέλαβε τη στήριξη της Κύπρου 
για μια εφ’ όλης της ύλης συμφωνία του ΗΒ με την 
ΕΕ, ενώ επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για την υιοθέτηση 
πολιτικών αμοιβαιότητας για τους Κύπριους που 
διαμένουν στο ΗΒ κατ’ αναλογία με τα δικαιώματα 
που το ΗΒ διεκδικεί ενόψει Brexit για τους διαμένο-
ντες πολίτες του στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Οι δύο Βρετανοί υπουργοί εξέφρασαν τη βούλησή 
τους για αμοιβαία συνεργασία των δύο χωρών, ενώ 
επαναβεβαίωσαν τη σταθερή υποστήριξη του ΗΒ 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα σε σχέση 
με το κυπριακό πρόβλημα. 

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών συναντή-
θηκε με τις ηγεσίες της ΠΟΜΑΚ και της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας ΗΒ στις οποίες εξέφρασε τη 
σταθερή στήριξη της Κυβέρνησης στα ζητήματα που 
απασχολούν την ομογένεια. Στην παρουσία της Δι-
ευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών  
Σόφης Μιχαηλίδου, εισηγήθηκε τη διενέργεια εκτε-
ταμένης εκστρατείας ενημέρωσης των Κυπρίων που 
διαμένουν στο ΗΒ για την έγκαιρη εγγραφή τους 
στο EU Settlement Scheme μέσω συνεργασίας του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με την Ύπατη 
Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο 
Υπουργός Εσωτερικών τέλεσε τα εγκαίνια φωτο-
γραφικής έκθεσης του Άδωνι Χριστοφόρου με τίτλο 
«Φωτογραφίες – Ντοκουμέντα από την πρόσφατη 
Ιστορία της Κύπρου», στην έδρα της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας ΗΒ στο βόρειο Λονδίνο. Η 
έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών σε συνεργασία με την Ομοσπον-
δία και την επιμέλεια έχει ο Χρίστος Αβρααμίδης. 

Οι φωτογραφίες, από την περίοδο 1959-1982, 
παρουσιάζουν τον τρόπο ζωής και το κλίμα της επο-
χής. Απεικονίζονται γεγονότα όπως το πρώτο άγημα 
της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου στη Λευκωσία το 
1960, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, η 
επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύ-
προ μετά από την τουρκική εισβολή τον Δεκέμβριο 
του 1974, η Μελίνα Μερκούρη στην πρώτη πορεία 

γυναικών προς την κατεχόμενη Αμμόχωστο το 1975 
κ.ά. Στο χαιρετισμό του ο κ. Νουρής σημείωσε ότι η 
έκθεση του Άδωνι Χριστοφόρου «αποτυπώνει βαθιά 
την ταραγμένη ιστορία του πολύπαθου νησιού μας, 
αλλά και στιγμές που χάραξαν ανεξίτηλα την ύπαρξη 
του κυπριακού Ελληνισμού», κάνοντας λόγο για 
απεικονιζόμενες ιστορικές φιγούρες και ντοκουμέντα 
που αποτελούν «παρακαταθήκη για τον τόπο μας 
και καθοδήγηση για τις επόμενες γενιές». 

Επίσης, συμπλήρωσε ότι η φωτογραφία «εξου-
δετερώνει τη λήθη» και τόνισε ότι «η ανάγκη διατή-
ρησης της ιστορικής μας μνήμης και των διδαγμάτων 
της, αποτελούν αδήριτη ανάγκη για την πατρίδα 
μας». 

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης επαναβεβαίωσε 
ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία δε συμβιβάζεται με την 
κατοχή και τα διαχωριστικά συρματοπλέγματα, αλλά 
ούτε και με τη συνεχιζόμενη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των πολιτών της».  

Υπογράμμισε ότι «το σημερινό status quo είναι 
και απαράδεκτο και παράνομο και σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση του Κυ-
πριακού. Δε διαπραγματευόμαστε και δε συμβιβα-
ζόμαστε με οιανδήποτε λύση ή διευθέτηση, η οποία 
δεν θα διασφαλίζει την επιβίωση και το μέλλον όλων 
των νόμιμων κατοίκων του νησιού μας», είπε μεταξύ 
άλλων. 

Επίσης, εξήρε το ρόλο της ομογένειας, ευχαρι-
στώντας τα παριστάμενα μέλη της για το έργο που 
επιτελούν. 

Στη δική της ομιλία η Διευθύντρια του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών Σόφη Μιχαηλίδου είπε ότι 
το ταξίδι της έκθεσης στο Λονδίνο δεν είναι τυχαίο 
«αφού έτσι  μας δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε 
πως και γιατί ξεκίνησε το ταξίδι της η Κύπρος μας 
προς την ανεξαρτησία της». 

Σημείωσε ότι το πιο βαρύ καθήκον που έχει το 
Γραφείο της είναι το βάρος της καταγραφής της ιστο-
ρίας της Κύπρου. «Όχι μόνο για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής μας ταυτότητας και της συλλογικής μας 
μνήμης, αλλά και επειδή λειτουργεί ως νήμα που 
δένει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του 
τόπου και των ανθρώπων μας».  

Για τη δουλειά του φωτογράφου ανέφερε πως 
«λειτούργησε ως σπίθα έμπνευσης για μας στο Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών, αφού αποτέλεσε και 
την ύλη για το πρώτο τεύχος της εκδοτικής σειράς 
του Γραφείου μας ‘Φωτογραφικά Τετράδια’». 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Εθνικής 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σειρά επαφών είχε στο Λονδίνο ο Υπουργός Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρό-
δρομος Προδρόμου, ο οποίος συμμετείχε στο Πα-
γκόσμιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο “World Education 
Forum”. Τη Δευτέρα, είχε συνάντηση με τον Αρχιε-
πίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ.κ. 
Νικήτα. Κατά τη συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος, ο 
οποίος προΐσταται του Ενιαίου Φορέα Ελληνικής 
Παροικιακής Εκπαίδευσης, ενημέρωσε τον Υπουργό 
για το έργο του Φορέα και τις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται για τη μετάδοση και διατήρηση της ελ-
ληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και των εθνικών 
μας παραδόσεων στις απόδημες γενεές. 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συναντήθηκε με τη Γε-
νική Γραμματέα του Συνδέσμου Πανεπιστημίων της 
Κοινοπολιτείας, δρα Τζοάνα Νιούμαν, με την οποία 
αντάλλαξε απόψεις για τον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ενημέρωσε την κα Νιούμαν για τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για παροχή ποι-
οτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και για τον 
στρατηγικό στόχο του Υπουργείου να καταστεί η 
Κύπρος κέντρο παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συζητή-
θηκαν, επίσης, τρόποι ενδυνάμωσης των εκπαιδευ-
τικών σχέσεων με χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας. 

Ακολούθως συναντήθηκε με τον Υφ. Παιδείας αρ-
μόδιο για τα Πανεπιστήμια, την Επιστήμη, την 
Έρευνα και την Καινοτομία, Κρις Σκίντμορ, με τον 
οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν στο καθεστώς 
φοίτησης των Κυπρίων στο ΗΒ μετά το Brexit.  

Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στους μακροχρόνι-
ους δεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΗB 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
πολλοί Κύπριοι επιλέγουν τη χώρα αυτή για τις 
σπουδές τους και σημείωσε την ανάγκη να βρεθούν 
τρόποι για συνέχισή τους. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε 
τον ομόλογό του για τα μέτρα που έχει λάβει η κυ-
πριακή Κυβέρνηση για συνέχιση της συνεργασίας 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου με αντί-
στοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ΗB στα προγράμ-
ματα δικαιόχρησης. Τέλος, συζητήθηκε η αναγκαιό-
τητα για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της 
έρευνας. 

Ο κ. Προδρόμου παρευρέθηκε, επίσης, στην επί-
σημη έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου Εκ-
παιδευτικού Συνεδρίου “World Education Forum”, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 
19 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Στο συνέδριο συμμετεί-
χαν 127 Υπουργοί, αρμόδιοι για την Εκπαίδευση, 
απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι συζήτησαν για τον ταχύ 
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό 
των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να ανταπο-

κρίνονται στις ανάγκες που δημιουργούν οι ραγδαίες 
τεχνολογικές αλλαγές.  

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο κ. Προδρόμου, 
συνοδευόμενος από τον Ύπατο Αρμοστή Ανδρέα 
Κακουρή, συναντήθηκε με ομολόγους του Υπουρ-
γούς της Κοινοπολιτείας σε ειδική δεξίωση την οποία 
διοργάνωσε η κυβέρνηση του ΗB και στην οποία 
παρευρίσκονταν οι Υπουργοί που συμμετέχουν στο 
Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. 

Το περασμένο Σάββατο, η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία παρέθεσε δείπνο εργασίας προς τιμή του 
στο βόρειο Λονδίνο η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 
του ΗΒ. Στην ομιλία του, ο κ. Προδρόμου εξέφρασε 
τη μεγάλη υποστήριξή του στο έργο των ελληνικών 
σχολείων της ομογένειας και των δασκάλων τους 
τα οποία και επισκέφθηκε (σελ 8), σημειώνοντας ότι 
«η κυπριακή κυβέρνηση εκτιμά πάρα πολύ τις προ-
σπάθειες των δασκάλων, των μαθητών και των γο-
νέων στις προσπάθειές τους να διατηρήσουν τον 
πολιτισμό, την ιστορία και την εθνική ταυτότητα μέσω 
των ελληνικών σχολείων». Πρόσθεσε πως η Κυ-
πριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) ΗΒ, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του οράματος του Υπουργείου. 

Εξέφρασε, επίσης, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η Τουρκία επέλεξε αυτήν την επιθετική, προκλητική 
και παράνομη πορεία δράσης αντί να ξεκινήσει τη 
διαδικασία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για 
επανένωση της Κύπρου τους επόμενους μήνες. 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Χρίστος Καραολής εξέφρασε την εκτίμηση της Ομο-
σπονδίας και της ομογένειας στο έργο των ελληνι-
κών σχολείων, τονίζοντας πως «η εκπαίδευση έχει 
βρεθεί στην καρδιά της ομογένειας του ΗΒ για σχε-
δόν έναν αιώνα. Πολλές γενιές Κυπρίων εργάστηκαν 
ακούραστα, κυρίως ως εθελοντές, για να υπάρχει 
ελληνική εκπαίδευση για τα παιδιά της ομογένειας 
μας». Πρόσθεσε ότι «η εκπαίδευση είναι ο καλύτερος 
και πιο αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της γλώσσας, της 
ιστορίας και της θρησκείας μας». Ευχαρίστησε τον 
κ Προδρόμου, με τον οποίο είχε στενή και αποδοτική 
συνεργασία όταν υπηρετούσε ως Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος, για τη μεγάλη υποστήριξη της κυπρια-
κής κυβέρνησης για τα σχολεία της ομογένειας όλα 
αυτά τα χρόνια με την αποστολή δασκάλων, βιβλίων 
και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, αναφέρθηκε 
στην ανάγκη συνέχισης της εξαίρετης συνεργασίας 
μεταξύ της κυβέρνησης της Κύπρου, της ομογένειας 
και των ελληνικών σχολείων για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όπως και 
για  τη συνέχιση της παροικιακής εκπαίδευσης για 
τις επόμενες γενιές.

Δείπνο εργασίας με την ΕΚΟ 
 είχε ο Υπ.Παιδείας στο Λονδίνο

Με φόντο το Brexit οι επαφές 
του Υπουργού Εσωτερικών
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η αγωνία για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
κυριάρχησαν στο Νταβός και η αντιπαράθεση μεταξύ 
του Ντόναλντ Τραμπ και της Γκρέτα Τούνμπεργκ 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον των εφημερίδων.  

«Να απορριφθούν οι προφήτες της καταστροφής 
ζητά ο Τραμπ», διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των 
Times (22/01). Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία 
του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αναφέρθηκε 
δεξιοδικά στη σημασία του πετρελαίου και του αερίου 
και καυχήθηκε για τη μεγάλη παραγωγή υδρογο-
νανθράκων στις ΗΠΑ, γράφουν οι Times. «Είναι η 
ώρα της μεγάλης ελπίδας, της χαράς, της αισιοδο-
ξίας και της δράσης. Αλλά για να αγκαλιάσουμε τις 
δυνατότητες του αύριο πρέπει να απορρίψουμε τους 
προφήτες της δυστυχίας και τις προβλέψεις για Απο-
κάλυψη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.  

«Το σπίτι μας εξακολουθεί να καίγεται και η αδρά-
νεια αναζωπυρώνει τις φλόγες», ανέφερε η έφηβη 
ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ η οποία έκανε λόγο 
για κενές λέξεις και υποσχέσεις των παγκοσμίων 
ηγετών. Οι Times σημειώνουν  ότι στην αντιπαρά-
θεση Τραμπ – Τούμπεργκ οι δύο αντίπαλοι στις ομι-
λίες τους δεν δίστασαν με ήπιο τόνο «να προσβά-
λουν ο ένας τον  άλλο».  

Οι Financial Times θεωρούν ότι ο τόνος της ομι-
λίας του προέδρου Τράμπ σε ένα διεθνές φόρουμ 

στο οποίο κυριάρχησαν οι ανησυχίες για το περι-
βάλλον και τη κλιματική αλλάγή ήταν «προκλητικός».   

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο υπ’ αριθμόν ένα άν-
θρωπος στον πλανήτη Γη που αρνείται την κλιματική 
αλλαγή», υπογραμμίζει η εφημερίδα i, ενώ η Metro 
προσθέτει ότι πολλοί στο Νταβός εξεπλάγησαν από 
το γεγονός ότι το αεροσκάφος 
του  Αμερικανού προέδρου 
κατέφθασε στο ελβετικό θέρε-
τρο συνοδευόμενο από επτά 

ελικόπτερα και μεταφέροντας ένα κομβόι τζιπς.  
Αυστηρότερες ποινές για τρομοκρατία  

«Οι τρομοκράτες θα αρνούνται την πρόωρη απο-
φυλακιση» ο πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Tele-
graph (21/01) που αναφέρεται στο νέο αντιτρομο-

κρατικό νομοσχέδιο που 
αναμένεται να κατατεθεί προσε-
χώς στο βρετανικό κοινοβούλιο. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει την επι-
βολή βαρύτερων ποινών στους 
δράστες τρομοκρατικών ενερ-

γειών και την απαγόρευση της αποφυλάκισής τους 
πριν από την έκτιση ολόκληρης της ποινής τους, 
σημειώνει η Telegraph. «Το νέο σχέδιο νόμου θα 
υποχρεώνει τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες να 
εκτίουν το ακέραιο της ποινής τους και θα εγγυάται 
πως όσοι καταδικάζονται για σοβαρά εγκλήματα θα 
εγκλείονται υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον 14 χρό-
νια στη φυλακή», αναφέρει ανακοίνωση της υπουρ-
γού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.  

«Κεραυνοβόλα επίθεση κατά της τρομοκρατίας 
από τον Μπόρις Τζόνσον», διαβάζουμε στην πρώτη 
σελίδα της Metro. Στο σχετικό δημοσίευμα επιση-
μαίνεται πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον 
καλύτερο τρόπο οι ανιχνευτές ψεύδους για να ελέγ-
χονται αυτοί που έχουν καταδικαστεί για τρομοκατι-
κές ενέργειες εάν πράγματι έχουν μετανιώσει για τις 
πράξεις τους πριν αφεθούν ελεύθεροι.  

Τις επιφυλάξεις της διατυπώνει η Daily Mail ανα-
φορικά με την πρόταση οι ανιχνευτές ψεύδους να 
χρησιμοποιούνται από τις Αρχές για να διαπιστώ-
νεται εάν οι τρομοκράτες που έχουν εφεθοί ελεύθεροι 
τηρούν τους όρους της αποφυλάκισής τους. Ο κα-
θηγητής Ντέιβιντ Κάντερ του πανεπιστημίου του Λί-
βερπουλ υπογραμμίζει στην Mail ότι τα τεστ αλήθειας 
δεν είναι 100% αξιόπιστα και ότι τα ευρήματά τους 
δεν είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.

Νταβός: Γκρέτα Τούνμπεργκ εναντίον Τραμπ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Τέσσερις είναι πλέον οι επίδοξοι διάδο-
χοι του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του 
Εργατικού Κόμματος, καθώς η Τζες Φίλιπς 
ανακοίνωσε ότι αποσύρεται. 

Η βουλευτής της περιφέρειας Μπέρμιγ-
χαμ Γιάρντλεϊ ανέφερε σε βιντεοσκοπη-
μένο μήνυμα ότι δεν είναι το πρόσωπο 
που θα ενώσει το κόμμα «αυτή τη στιγμή». 

Η κ. Φίλιπς δυσκολευόταν να εξασφαλίσει τη στήριξη είτε τουλάχιστον 
δύο εργατικών συνδικάτων που είναι προσκείμενα στο Εργατικό Κόμμα 
είτε τουλάχιστον 33 τοπικών οργανώσεων του κόμματος, όπως είναι ο 
όρος για την τελική συμπερίληψη ενός υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο 
της εσωκομματικής διαδικασίας. 

Ο σερ Κιρ Στάρμερ έγινε ο πρώτος υποψήφιος που εξασφάλισε 
επαρκή στήριξη από συνδικάτα και το όνομά του θα βρίσκεται σίγουρα 
στο ψηφοδέλτιο της διαδικασίας ψήφισης που θα αρχίσει στα μέσα 
Φεβρουαρίου. Η Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι και η Λίσα Νάντι έχουν μέχρι 
στιγμής τη στήριξη ενός συνδικάτου έκαστη, ενώ η Έμιλυ Θόρμπερι, 
ακόμα αναζητά την επίσημη στήριξη κάποιου συνδικάτου. 

Εν τω μεταξύ, η Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι, η οποία θεωρείται ως η 
εκλεκτή του Τζέρεμι Κόρμπιν για τη διαδοχή του, φέρεται να έχει προ-
βάδισμα σύμφωνα με δημοσκόπηση μεταξύ μελών του κόμματος. Η 
κα Λονγκ-Μπέιλι, από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών και σκιώ-
δης Υπουργός Επιχειρήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 42% στην πρό-
θεση ψήφου πρώτης προτίμησης μεταξύ των μελών που έχουν απο-
φασίσει πώς θα ψηφίσουν, έναντι 37% του σκιώδους Υπουργού Brexit 
σερ Κιρ Στάρμερ, που εκπροσωπεί την κεντρώα πτέρυγα. Ακολουθεί 
με 9% η βουλευτής Τζες Φίλιπς, με 7% η βουλευτής Λίσα Νάντι και με 
1% η σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών Έμιλυ Θόρνμπερι. 

Ωστόσο, περισσότεροι από ένας στους τρεις υποστηρικτές του κόμ-
ματος που ρωτήθηκαν, δεν έχουν αποφασίσει ποιον θα ψηφίσουν.

Μαζικές αιτήσεις Κυπρίων
BREXIT ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΗΒ

Σε 9.700 ανέρχονταν στο τέλος του περασμένου μήνα οι αιτήσεις 
Κυπρίων υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου (χωρίς βρετανική υπη-
κοότητα) για απόκτηση του καθεστώτος του «εγκατεστημένου» ή «προ-
εγκατεστημένου» κατοίκου, που επιτρέπει την παραμονή στη χώρα 
και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit στο τέλος του 
2020. Οι υπήκοοι χωρών-μελών της ΕΕ που ζουν στο ΗΒ ή θα έχουν 
εγκατασταθεί στη χώρα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020 μπορούν 
να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για την εξασφάλιση της διαμονής και 
των υπολοίπων δικαιωμάτων τους. 

Η διορία για την υποβολή αίτησης είναι το τέλος Ιουνίου 2021.  
Όσοι Ευρωπαίοι έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια διαμονής στο 

Ηνωμένο Βασίλειο δικαιούνται να χαρακτηριστούν «εγκατεστημένοι», 
ενώ όσοι ζουν στη χώρα για λιγότερο από πέντε χρόνια χαρακτηρίζονται 
«προεγκατεστημένοι» και τους επιτρέπεται η διαμονή ώστε να συ-
μπληρώσουν την πενταετία και να αναβαθμιστεί το μεταναστευτικό 
τους καθεστώς. 

Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 οι αιτήσεις Κυπρίων υπηκόων ήταν 
800. Ο μήνας με τις περισσότερες αιτήσεις και από Κύπριους (2.400) 
και από άλλους Ευρωπαίους ήταν ο περασμένος Οκτώβριος, όταν 
ήταν έντονα πιθανό το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία. 

Οι περισσότερες αιτήσεις, πάνω από 510.000, έχουν υποβληθεί 
από Πολωνούς και ακολουθούν Ρουμάνοι και Ιταλοί με περίπου 
435.000 και 290.000 αντίστοιχα. 

Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.756.100 αιτήσεις από πολίτες χωρών 
της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκ των οποίων έχουν 
διεκπεραιωθεί 2.450.100. Στο 58% των περιπτώσεων, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών, χορηγή-
θηκε καθεστώς εγκατεστημένου κατοίκου και στο 41% καθεστώς προ-
εγκατεστημένου κατοίκου. Το 0,7% των αιτήσεων, δηλαδή έξι από αυ-
τές, απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων.

ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ

Πέντε τροπολογίες στο νομοσχέ-
διο του Brexit υπερψήφισε η 
Βουλή των Λόρδων, καθυστερώ-
ντας έτσι την οριστική έγκριση της 
Συμφωνίας Αποχώρησης. Κατά τις 
δύο ημέρες συζήτησης και ψηφο-
φοριών που ολοκληρώθηκαν το 
βράδυ της Τρίτης, οι λόρδοι ενέ-
κριναν αρχικά με πλειοψηφία 41 
ψήφων την τροπολογία για τη χο-
ρήγηση στους δικαιούχους Ευρωπαίους πολίτες αποδεικτικού εγγρά-
φου που θα πιστοποιεί το δικαίωμα διαμονής τους στο ΗΒ μετά από 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Η κυβέρνηση σκοπεύει να εκδίδει 
μόνο ψηφιακές βεβαιώσεις του καθεστώτος του «εγκατεστημένου κα-
τοίκου». Στη συνέχεια τα μέλη της Άνω Βουλής ενέκριναν με διαφορά 
36 ψήφων τροπολογία που αφαιρεί από τους υπουργούς την εξουσία 
να επιλέγουν ποιες ετυμηγορίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα μπο-
ρούν να αγνοούνται στο μέλλον από τα βρετανικά δικαστήρια. Η τρίτη 
τροπολογία που εγκρίθηκε με διαφορά 20 ψήφων, προνοεί για τη δυ-
νατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο για να αποφασιστεί 
κατά πόσο μπορεί να αγνοηθεί το κοινοτικό δίκαιο σε μια βρετανική δι-
καστική υπόθεση που άπτεται αυτού. Η τέταρτη που πέρασε με 80 
ψήφους, ήταν η τροπολογία του λόρδου Νταμπς που επαναφέρει στο 
νομοσχέδιο διάταξη που αφαίρεσε την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση 
σύμφωνα με την οποία το ΗΒ θα συνεχίσει να υποδέχεται, σε συνεν-
νόηση με την ΕΕ, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα οι οικογένειες των 
οποίων βρίσκονται ήδη στη χώρα. Η πέμπτη, ήρθε με την έγκριση 
τροπολογίας που εντάσσει στο νομοσχέδιο του Brexit τον όρο ότι το 
κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετεί για θέματα που αφορούν τη 
Σκωτία, την Ουαλία και Β. Ιρλανδία χωρίς τη συγκατάθεση των θεσμών 
των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων των τριών εθνών.

5 τροπολογίες για BrexitΑποχώρησε η Τζες Φιλιπς
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Σκληρή απάντηση 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 

στην Hürriyet
Η εφημερίδα Hürriyet στην 

έκδοση της Τρίτης επιτέθηκε 
στον Κύπριο ευρωβουλευτή 
Ν. Κιζίλγιουρεκ και τον κατη-
γόρησε για «θρασύδειλη» επί-
θεση κατά της Τουρκίας. Το 
δημοσίευμα έγινε με αφορμή 
τη σοβαρή καταγγελία Κιζίλγι-
ουρεκ στο Ευρωκοινοβούλιο 
για τις πολιτικές παρεμβάσεις 
της Τουρκίας στα κατεχόμενα 
και τη δημογραφική αλλαγή 
που επιτελείται. Ο Κιζίλγιουρεκ 
έδωσε σκληρή απάντηση 
στην Hürriyet. Σε ανάρτηση 
στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Facebook, μοιρά-
στηκε το δημοσίευμα και δή-
λωσε: «Βρε Hürriyet, οι δικές 
μου κυπριακές σελίδες είναι 
ολόασπρες. Ανοικτές, και δια-
φανείς. Οι σελίδες αυτές είναι 
γεμάτες με αγάπη προς την 
πατρίδα μου και τους ανθρώ-
πους της. Οι δικές μου κυ-
πριακές σελίδες είναι γεμάτες 
με δράσεις μιας ζωής για την 
ειρήνη. Σε αυτές τις σελίδες 
δεν μπορείς να συναντήσεις 
μίσος, εχθρότητα, σκοτεινές 
πράξεις και προβοκάτσια. 

Τί γίνεται με σένα βρε Hür-
riyet; Οι κυπριακές σου σελί-
δες με τί είναι γεμάτες; Να σου 
πώ εγώ: Με fake news, με 
προβοκάτσια, με τα Σεπτεμ-
βριανά του ’55 που προετοί-
μασες, με πολεμοκαπηλία, και 
με αμέτρητες άλλες αισχρότη-
τες. Το τελευταίο παράδειγμα 
αυτών, είναι το δημοσίευμά 
σου για το πρόσωπό μου. Το 
προωθώ στα κοινωνικά δίκτυα 
και την ιστοσελίδα μου για να 
δει όλος ο κόσμος ακόμα μια 
φορά τί εστί Hürriyet.»

«Τόσο δυνατή όσο πάντα» παραμένει η δέσμευση του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε μια δίκαιη και με διάρκεια λύση 
του Κυπριακού, που θα βασίζεται στο διεθνώς αποδεκτό 
μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, διαβε-
βαιώνει με επιστολή του προς την Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ην. Βασιλείου ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης 
Κρίστοφερ Πίντσερ. 

Η επιστολή αποτελεί απάντηση σε προηγούμενη επι-
κοινωνία από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χρίστο Κα-
ραολή με αφορμή την επικείμενη τότε παρουσία του Τούρ-
κου Προέδρου Ερντογάν στο Λονδίνο για τη σύνοδο του 
ΝΑΤΟ. Ο κ. Πίντσερ σημειώνει ότι ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός Τζόνσον δεν είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον 
Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά τον είδε στο πλαίσιο σύσκεψης 
για τη Συρία και τη Λιβύη, μαζί με τον Πρόεδρο Μακρόν 
και την Καγκελάριο Μέρκελ. 

Στη συνέχεια της αναφοράς του στο Κυπριακό, ο Υπουρ-
γός Ευρώπης διατυπώνει την ελπίδα «η επαναδέσμευση 
των δύο Κύπριων ηγετών σε προηγούμενες συγκλίσεις 
επί της λύσης στη συνάντησή του το Νοέμβριο να μπορέσει 
να οδηγήσει σε περαιτέρω  συμφωνίες επί των όρων ανα-
φοράς και στην επανέναρξη των συνομιλιών λύσης». 

Ο κ. Πίντσερ διαβεβαιώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
συνεχίσει να είναι ενεργό στην ενθάρρυνση όλων των 
πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων εγγυη-
τριών δυνάμεων, να εμπλέκονται εποικοδομητικά στη δια-
δικασία. 

Απαντώντας στις επισημάνσεις του κ. Καραολή για την 

προκλητική στάση της Τουρκίας στο θέμα των υδρογο-
νανθράκων, ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης επαναλαμ-
βάνει την «ξεκάθαρη» θέση της κυβέρνησής του ότι «απο-
δοκιμάζει» τις τουρκικές γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω από 

την Κύπρο. Προσθέτει ότι το Λονδίνο έχει επανειλημμένως 
επικοινωνήσει την αντίθεσή του τόσο δημοσίως όσο και 
κατ’ ιδίαν. 

«Συνεχίζουμε να καλούμε σε αποκλιμάκωση. Πι-
στεύουμε ότι διενέξεις σαν αυτή πρέπει να επιλύονται όχι 
μέσω βίας, στρατικοποίησης ή εξαναγκασμού, αλλά μέσω 
διαλόγου και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο», αναφέρει 
ο Κρίστοφερ Πίντσερ. 

Συμπληρώνει ότι η βρετανική πλευρά έχει με συνέπεια 
εκφράσει τη στήριξή της στο κυριαρχικό δικαίωμα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας να αξιοποιεί το πετρέλαιο και το αέ-
ριο στη διεθνώς συμφωνημένη Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της. Επαναλαμβάνει επίσης την πάγια βρετανική 
θέση ότι μια δίκαιη και με διάρκεια λύση του Κυπριακού 
θα προσέφερε μια ανθεκτική λύση σε «δύσκολα» ζητή-
ματα, όπως αυτό των υδρογονανθράκων. 

Η επιστολή του κ. Πίντσερ κλείνει με την επισήμανση 
ότι η βρετανική κυβέρνηση «τρέφει την υψηλότερη εκτί-
μηση» για τη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Αναφέρει ότι με αφορμή τα 60χρονα 
της Δημοκρατίας στην Κύπρο, είναι μια στιγμή να αναλο-
γιστούν οι δύο χώρες την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες 
και τη ευρεία διμερή συνεργασία. 

Σημειώνει, τέλος, τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει 
η κυπριακή διασπορά μέσω οργανώσεων όπως η Ομο-
σπονδία στην υποστήριξη των προσπαθειών των ηγετών 
στην Κύπρο για μια λύση που θα ωφελούσε ολόκληρο το 
νησί και στη προώθηση των διμερών σχέσεων με το ΗΒ. 

Στην επιστολή του ο κ. Καραολής καλούσε τον Βρετανό 
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει από τον Πρό-
εδρο Ερντογάν να ξεκαθαρίσει αν είναι δεσμευμένος στην 
επίτευξη λύσης στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, να του καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει λύση με διατήρηση των εγγυήσεων και των τουρ-
κικών στρατευμάτων στο νησί και να τονίσει στον Τούρκο 
ηγέτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει τις κυρώσεις της 
ΕΕ σε βάρος της Άγκυρας για την παραβίαση της κυπρια-
κής ΑΟΖ.

ειδήσεις σε 2’

Συνεργασία με την κυπριακή παροικία θέλει ο νέος Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών
Η δημιουργία συνθηκών επιστροφής στην Ελλάδα επι-

στημόνων και επαγγελματιών που έφυγαν κατά την πε-
ρίοδο της κρίσης, η στήριξη της εκπαίδευσης στην ομο-
γένεια και η συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων 
και Μ. Βρετανίας συνιστούν τους βασικούς άξονες πολι-
τικής του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά 
με την ελληνική παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε 
από το Λονδίνο ο Υφυπουργός αρμόδιος για τους Απο-
δήμους, Κώστας Βλάσης. Μιλώντας στους Έλληνες αντα-
ποκριτές στη βρετανική πρωτεύουσα ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών σημείωσε ότι το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης 
περιλαμβάνει και στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς 
με την οργανωμένη και πολυπληθέστερη κυπριακή πα-

ροικία. Στο πλαίσιο αυτό είχε το πρωί του Σαββάτου συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας ΗΒ Χρίστο Καραολή. Ο κ. Βλάσης σημείωσε 
ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «ιδιαί-
τερη ευαισθησία» για τους αποδήμους. «Θέλουμε να τους 
δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, ότι ανοίγει ένα νέο κε-
φάλαιο. Και παράλληλα με την αναγνώριση των δικαιω-
μάτων τους να τους πούμε ότι τους θέλουμε δίπλα μας 
στη νέα προσπάθεια», είπε ο κ. Βλάσης. Χαρακτήρισε 
την ομογένεια ανά τον κόσμο «μια δεύτερη Ελλάδα έξω 
από την Ελλάδα» και σημείωσε ότι υπάρχει η βούληση 
να γίνει προσπάθεια ανατροπής του ‘brain drain’ κυρίως 
από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου πολλοί Έλληνες «νιώ-

θουν ότι δεν έχουν πραγματικά φύγει». 
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, είπε ότι υπάρχει συνερ-

γασία με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μην υπάρχει 
καθυστέρηση στη στελέχωση με δασκάλους των ελληνό-
φωνων σχολείων, αλλά και ότι μελετώνται νέες μέθοδοι 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τα ελληνόπουλα 
σχολικής ηλικίας, όπως το e-learning. 

Χαρακτήρισε δε «μεγάλο και σημαντικό» για την ομο-
γένεια το ρόλο της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι είναι 
«μεγάλη τύχη» που ο προκαθήμενος της Αρχιεπισκοπής 
στο Λονδίνο είναι ο κ. Νικήτας, και ο ίδιος απόδημος Έλ-
ληνας εξ Αμερικής. Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Σεβα-
σμιώτατο «χαρισματική προσωπικότητα».

«Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει 
θαλάσσια δικαιώματα από το έδαφος της Κύπρου», είπε 
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώ-
τηση της ενημερωτικής ιστοσελίδας Hellas Journal. 

Ο εκπρόσωπος εξέφρασε την βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ 
για δημοσιεύματα γύρω από τις γεωτρητικές επιχειρήσεις 
της Τουρκίας στα ύδατα της Κύπρου, συμπεριλαμβανο-
μένων και των σχεδίων να αναπτυχθεί το «Γιαβούζ» νότια 
της Λεμεσού. «Προτρέπουμε τις τουρκικές Αρχές να στα-
ματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος 
του αμερικανικού Υπ. Εξωτερικών, ενθαρρύνοντας όλα τα 
μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και να απέχουν 
από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. 

«Καλούμε τα κράτη να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφο-
ρές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». 

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ανάπτυξη 
των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα 
πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία, να αυξήσει τον διά-
λογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων και μεταξύ των περιφε-
ρειακών γειτόνων και να αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη 
ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ενώ επα-
ναβεβαίωσε την αναγνώριση από μέρους των ΗΠΑ του 
δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύσσει 
τους πόρους εντός της ΑΟΖ της. «Συνεχίζουμε να υπο-
στηρίζουμε την ανάπτυξη μιας ακριβοδίκαιης λύσης για 
την κατανομή των οφελών των πόρων υδρογονανθράκων 
της Κύπρου μεταξύ των δύο κοινοτήτων», καταλήγει η δή-
λωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, το 
τουρκικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» βρίσκεται στο θαλασσο-

τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ από το περασμένο Σάββατο, 
αφού προηγουμένως έκλεψε τα δεδομένα από τις εμπλε-
κόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερί-
δας «Φιλελεύθερος», το «Γιαβούζ» ξεκίνησε γεώτρηση, 
στον ήδη αδειοδοτημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία 
στόχο «Ερατοσθένης Νότιο 1», για τον οποίο η Εni έχει 
προχωρήσει σε όλες τις έρευνες και έχει εξασφαλίσει τις 
άδειες από την Κυπριακή Δημοκρατία στα τέλη του 2018. 
Είναι ένας από τους προγραμματισμένους στόχους γεω-
τρήσεων της κοινοπραξίας Εni – TOTAL, για τον οποίο 
μάλιστα είχαν προηγηθεί το 2017 όλες οι απαραίτητες 
έρευνες και με χρήση υποβρυχίων ρομπότ. Είχαν ληφθεί 
δείγματα του βυθού. Τι έκανε η Τουρκία; Μετονόμασε τον 
ίδιο ακριβώς στόχο από «Ερατοσθένης Νότιο» σε «Λευ-
κωσία 1» και ξεκίνησε τις παράνομες εργασίες της.

Προκλητικό βήμα χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την αποστολή του «Γιαβούζ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ

Διαβεβαιώσεις από τον Βρετανό Υπ. Ευρώπης για Κυπριακό και ΑΟΖ 

ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΝΟΤΙΟ 1» ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ!
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Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ

Οργανωμένη προσπάθεια του ΑΚΕΛ με προσωπικά στοιχεία ενα-
ντίον του βλέπει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha κλήθηκε να σχολιάσει τις 
επικρίσεις που δέχεται ο ίδιος το τελευταίο διάστημα ότι έχει δημι-
ουργήσει μια επίπλαστη εικόνα για τις προσδοκίες από τα μέτρα που 
λαμβάνονται για αναχαίτιση της τουρκικής επιθετικότητας απάντησε 
πολύ χαρακτηριστικά. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι το ΑΚΕΛ τον κατηγορεί 
καθημερινά και θεωρεί ότι υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια 
που εμπεριέχει και το προσωπικό στοιχείο. 

Στη συνέχεια επανέλαβε οτι η Κυπριακή ΑΟΖ έχει θωρακιστεί πο-
λιτικά και νομικά. 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, απάντησε 
μέσω twitter στα όσα καταλογίζει στο ΑΚΕΛ ο Υπουργός Εξωτερικών. 
Συγκεκριμένα ο κ.Στεφάνου αναφέρει: «Αντίπαλος σας κύριε Χρι-
στοδουλίδη δεν πρέπει να είναι το ΑΚΕΛ, αλλά οι αποτυχίες της 
εξωτερικής πολιτικής σας». 

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, κάλεσε τον 
Υπουργό Εξωτερικών να μην ενοχλείται με τη μεγαλύτερη ευκολία 
για την κριτική που του ασκείται. Πρόσθεσε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης 

δεν είναι υπεράνω κριτικής και ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να 
ασχοληθεί με την πολιτική θα ακούει διαφορετικές απόψεις και κριτικές 

σκέψεις. Αναφέρθηκε στα όσα είπε το ΑΚΕΛ στον κ. Χριστοδουλίδη. 
Ότι η επανάληψη της θέσης πως η κυβέρνηση έχει θωρακίσει νομικά 
και πολιτικά την κυπριακή ΑΟΖ είναι ένα σύνθημα το οποίο δεν έχει 
σχέση με την πραγματικότητα καθώς η Τουρκία για πολλοστή φορά 

παρενοχλεί και έρχεται να τρυπήσει στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ κάλεσε την κυβέρνηση να αποφασίσει ποιος έχει δίκαιο. Ο 
πρόεδρος Αναστασιάδης που λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδαι-
σθήσεις για το ποια μέτρα θα εφαρμόσει η ΕΕ ενάντια στην Τουρκία 
ή ο κύριος Χριστοδουλίδης που λέει ότι έπεισαν και θα εφαρμοστούν 
σκληρά μέτρα κατά της Τουρκίας. Ο κ. Κυπριανού κάλεσε Αναστα-
σιάδη και Χριστοδουλίδη να συνεννοηθούν για να λένε τη θέση της 
κυβέρνησης. 

Επίσης, τόνισε ότι αν πρέπει να έχει πρόβλημα με κάποιον ο κ. 
Χριστοδουλίδης, αυτός θα έπρεπε να είναι ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
ο οποίος τον διαψεύδει σε αυτά που προσπαθεί να περάσει τις τε-
λευταίες μέρες. 

Παράλληλα, επανέλαβε τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ για το πώς εξε-
λίσσεται η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που η 
Τουρκία σκληραίνει ολοένα και περισσότερο τη στάση της. Υπέδειξε 
ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες αποκλιμάκωσης και όχι 
συντήρησης της έντασης στην περιοχή. Επανέλαβε δε ότι πρέπει να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
με απώτερο στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμ-
φωνημένου πλαισίου.

«Αντίπαλός σας οι αποτυχίες σας» απαντά το ΑΚΕΛ στα περί οργανωμένης επίθεσης

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: Η ΑΓΚΥΡΑ ΘΕΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Κ
λιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ με 
την Τουρκία να βρίσκεται στο αδειοδοτημένο από την Κυπριακή 
Δημοκρατία τεμάχιο 8 και την κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα 

λες και όλα κυλούν σύμφωνα με κάποιον άγνωστο ασφαλώς στην 
κοινή γνώμη, προγραμματισμό. Περιορίζεται σε επικοινωνιακού τύπου 
δηλώσεις για διπλωματικές ενέργειες που ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ, κατόπιν εορ-
τής… Στάχτη στα μάτια του  κόσμου επιχείρησαν να ρίξουν με την 
έλευση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ» στα χωρικά 
ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, για το θέμα, ούτε το 
Υπουργείο Άμυνας, ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζουν οτιδή-
ποτε! Το μόνο που γνωρίζουν οι αρμόδιοι είναι αυτά που αναφέρουν 
αθηναϊκά ΜΜΕ,  ότι το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο, με τη συνοδεία 
άλλων φρεγάδων, θα βρίσκεται στα νότια της Κρήτης αυτή τη βδομάδα 
και καθ’ οδόν προς τη διώρυγα του Σουέζ πιθανόν να βρεθεί στα 
χωρικά ύδατα της Κύπρου... «Δεν έχουμε ακόμα καμία ενημέρωση 
επί του προγράμματος του αεροπλανοφόρου», δήλωσε πηγή του 
Υπουργείου Άμυνας. 

 Στην πορεία προς τη διώρυγα του Σουέζ, το γαλλικό αεροπλανο-
φόρο θα πραγματοποιήσει συνεκπαίδευση με μονάδες του ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και εν συνεχεία 
θα συνεχίσει τον πλου του προς τη διώρυγα του Σουέζ.  

Υπολογίζεται ότι αυτή η φάση θα υλοποιηθεί περίπου στα τέλη Ια-
νουαρίου. Το «Σαρλ ντε Γκολ» θα συνεχίσει προς την Ερυθρά Θά-
λασσα, όπου και θα πραγματοποιήσει το υπόλοιπο μέρος της απο-
στολής του, που αφορά την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. 
Το ίδιο αεροπλανοφόρο, με πλήρωμα πέραν των 2.000 ατόμων, είχε 
καταπλεύσει πέρσι τον Μάρτιο στη Λεμεσό για σκοπούς ανεφοδιασμού.  

Άρα η καταφατική απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
«για κατευνασμό των ενεργειών της Τουρκίας ή αναχαίτιση», όταν 
ερωτήθηκε δημόσια για την κάθοδο του αεροπλανοφόρου «λόγω των 
τουρκικών προκλήσεων», ήταν το λιγότερο πρωθύστερη της γνώσης 
του προγράμματος του αεροπλανοφόρου και εξυπηρετούσε μόνο επι-
κοινωνιακές σκοπιμότητες, δηλαδή να «εξισορροπήσει» την παραδοχή 
του ότι «η ΕΕ δεν είναι έτοιμη να λάβει αποτρεπτικά μέτρα» κατά των 
τουρκικών προκλήσεων.  

Πάντως, τα κόμματα αντέδρασαν έντονα στην αδράνεια της κυβέρ-
νησης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το ΑΚΕΛ, διά του εκ-

προσώπου Τύπου του κόμματος, παρατήρησε ότι «τα μέτρα της ΕΕ 
σε βάρος της Τουρκίας παραμένουν ακόμα λόγια. Τίποτα δεν έχει 
εφαρμοστεί». 

Υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ συνεχώς προειδοποιούσε ότι με φόντο το 
παρατεταμένο αδιέξοδο, σε συνδυασμό με την αθώωση της Τουρκίας 
στις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, η Τουρκία θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις 

στην κυπριακή ΑΟΖ. Αντίθετα, η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι η ΑΟΖ 
είναι θωρακισμένη και ότι η ΕΕ θα επιβάλει μέτρα που θα πονέσουν 
την Τουρκία.  

«Οι εξελίξεις συνέτριψαν τις ψευδαισθήσεις που καλλιεργούσε η κυ-
βέρνηση», είπε και επανέλαβε την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι «με τη 
λύση του Κυπριακού θα ανοίξουμε την προοπτική της συνεργασίας 
και της μόνιμης ειρήνης στην πατρίδα μας και στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου». 

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε ότι οι ενέργειες 
της Τουρκίας είναι έκνομες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και μέρα με 
την μέρα η επιθετικότητά της αυξάνεται, εκτός ελέγχου και ορίων. 

 Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο κ. Νεοφύτου είπε ότι η τελευταία 
ενέργεια των Τούρκων να κάνουν γεώτρηση στο τεμάχιο 8, έξω από 
τη Λεμεσό, «δεν μπορεί να στηριχθεί με τίποτα. Είναι πρόκληση. Είναι 
πρόκληση προς τη διεθνή κοινότητα, προς την Ευρώπη, προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία». 

Το ΔΗΚΟ σημειώνει ότι η αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και των ενεργειών του Υπουργού Εξωτερικών, 
σε σχέση με την υλοποίηση των αποφάσεων για λήψη μέτρων κατά 
της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύει την «απουσία 
στρατηγικής, έλλειψη αποφασιστικότητας και σπασμωδικότητα».  

Το Κίνημα Οικολόγων χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Εξω-
τερικών Υποθέσεων για επιτάχυνση της διαδικασίας κυρώσεων προ-
σώπων και οντοτήτων που συμμετέχουν στις παράνομες δραστηριό-
τητες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Σε δηλώσεις του, εξάλλου, στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της βρετανικής 
Ύπατης Αρμοστείας επανέλαβε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε ξε-
κάθαρο από την αρχή ότι αποδοκιμάζουμε τις τουρκικές γεωτρήσεις 
στα ύδατα γύρω από την Κύπρο. Συνεχίζουμε να καλούμε σε αποκλι-
μάκωση», είπε.  

Συμφωνία διαμοιρασμού θέλει η Τουρκία  
Ο EastMed είναι μια πολιτική κίνηση, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουρ-

γός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ είπε ότι η Ελλάδα πρέ-
πει να πείσει την ε/κ πλευρά για το διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων 
της Ανατολικής Μεσογείου.  

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε πως χρειάζεται μια κοινή συμφωνία στην 
Ανατολική Μεσόγειο και πως από αυτήν θα βγουν κερδισμένοι και οι 
Ε/κ. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι βλέπει το θέμα της Λιβύης από ένα 
στενό παράθυρο και πως ο μόνος λόγος που θέλει να συμμετάσχει 
στη Σύνοδο του Βερολίνου είναι για να θέσει το θέμα της συμφωνίας 
της Τουρκίας με τη Λιβύη. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε πως η στάση 
της Ελλάδας είναι ανώριμη. Για τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “οι εργασίες μας συνε-
χίζονται σε δύο περιοχές”. “Η πρώτη σε οικόπεδο μέσα στην υφαλο-
κρηπίδα μας. Αυτό συγκρούεται με περιοχή που έχει αδειοδοτήσει ο 
«ε/κ τομέας». Εμείς αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Κανείς δεν 
φέρει αντίρρηση ότι εδώ έχουν δικαιώματα και οι Τ/κ”. Είπε ακόμη ότι 
“ο «ε/κ τομέας» τον οποίο έχει κακομάθει η ΕΕ συνεχίζει τις μονομερείς 
δραστηριότητες γεώτρησης. Το γεωτρύπανό μας ολοκληρώνοντας τις 
εργασίες γεώτρησης νοτίως της Καρπασίας πήγε στο τεμάχιο 8. Εδώ 
είναι περιοχές που ο «ε/κ τομέας» έδωσε άδεια”. “Πραγματικά αυτό 
που πρέπει να γίνει εδώ είναι μια κοινή συμφωνία. Τότε όλοι θα κερδί-
σουν. Και από τη συνεργασία με την Τουρκία θα κερδίσει και ο «ε/κ το-
μέας», καθώς ο μόνος δρόμος για να πάνε οι υδρογονάνθρακες στη 
διεθνή αγορά είναι η Τουρκία”, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
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Ειδικοί χώροι στο Χίθροου για επιβάτες από «επικίνδυνες» χώρες
Η Βρετανία λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τον νέο κο-

ρονοϊό, αφού προωθούνται ειδικοί χώροι στο αεροδρόμιο 
του Χίθροου για τους επιβάτες που φθάνουν από χώρες 
που είχαν επηρεαστεί από τον ιό. 

Ο νέος κορονοϊός που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέ-
ρες στην Κίνα και έχει μεταδοθεί και σε άλλες χώρες έχει 
σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές παγκοσμίως. 

Μέχρι χθες (Τετάρτη 22/1) ο ιός είχε κοστίσει τη ζωή σε 
εννέα άτομα ενώ είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 440 κρού-
σματα.Το πρώτο κρούσμα, όπως και τα περισσότερα, ση-
μειώθηκε στην πόλη Γουχάν της Κίνας, με τις τοπικές 
Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τοπική 
αγορά θαλασσινών, η οποία έχει κλείσει για λόγους ασφα-
λείας. Οι χώρες στις οποίες αυτή τη στιγμή έχουν επιβε-
βαιωθεί τα κρούσματα είναι η Νότιος Κορέα, η Ταϊλάνδη, η 
Ιαπωνία, η Ταϊβάν και οι ΗΠΑ, ενώ, γίνεται λόγος και για 

την Αυστραλία. 
Αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη ανησυχία στην ια-

τρική κοινότητα είναι πως ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο 
σε άνθρωπο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις 

των κινεζικών Αρχών, ο κορονοϊός μπορεί να μεταλλαχθεί. 
Και όλα αυτά σε μια περίοδο που παρατηρείται μεγάλη 
αύξηση μετακινήσεων από και προς την Κίνα, λόγω των 
εορτασμών για την κινεζική Πρωτοχρονιά. 

Χθες Τετάρτη, σε έκτακτη συνεδρίασή του, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, αναμενόταν να αποφασίσει μέτρα για 
την αντιμετώπιση και την αποφυγή μιας πιθανής πανδη-
μίας. Οι Αρχές όλων των χωρών πλέον, εκφράζουν ανη-
συχία για το νέο ιο-φονιά και δεν αποκλείεται σύντομα να 
δούμε δραστικά μέτρα περιορισμού του. 

Ο κορονοϊός από την Κίνα, συγγενής με τον επίσης κο-
ρονοϊό SARS, προκαλεί σοβαρή πνευμονία και ανακαλεί 
μνήμες της κρίσης του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού 
Συνδρόμου από το 2002 ως το 2003, όταν εξαπλώθηκε 
σε 37 χώρες και στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 774 ανθρώ-
πους, προκαλώντας τεράστια ανάστατωση.

Η πλειοψηφία των Αμερικα-
νών επιθυμεί η Γερουσία να 
καταδικάσει και να απομακρύ-
νει τον Πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
δημοσκόπησης που πραγμα-
τοποίησε το CNN. 

Το 51% των ερωτηθέντων 
που συμμετείχαν στην δημο-
σκόπηση επιθυμούν η Γερου-
σία να καταδικάσει τον Ντό-
ναλτ Τραμπ στο πλαίσιο των 
κατηγοριών που του έχουν 
απαγγελθεί από την Βουλή 
των Αντιπροσώπων, καθαι-
ρώντας τον από το προεδρικό 
αξίωμα των ΗΠΑ. 

Πάντως, 45% των ερωτη-
θέντων δήλωσαν ότι δεν θέ-
λουν να δουν τον Αμερικανό 
Πρόεδρο να καθαιρείται από 
το προεδρικό αξίωμα.

Η πλειοψηφία 
των Αμερικανών 

επιθυμεί την 
απομάκρυνση Τραμπ

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Μπαλάκι ευθυνών για τη νέα τραγωδία
Στο ίδιο τραγικό έργο θεατής βρέθηκε για μια ακόμα φορά η κυπριακή κοινωνία, με 

συναισθήματα απογοήτευσης και οργής, αφού ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες «έκαναν αυτό 
που έπρεπε», ωστόσο μια ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε σε δολο-
φονία μιας πολύτεκνης μητέρας με καταζητούμενο ως δράστη τον πατέρα των παιδιών 
της. Το στυγερό έγκλημα που διαπράχθηκε τη Δευτέρα στην Πάφο με θύμα την 31χρονη 
Ghada Al Nouri από τη Συρία, η οποία πιστεύεται ότι μαχαιρώθηκε από τον 42χρονο εν 
διαστάσει σύζυγό της, Hussein Farouh, και μάλιστα μπροστά σε κάποια από τα ανήλικα 
παιδιά τους, πέραν από το συγκλονισμό που εμπεριέχει ως συμβάν, αποκαλύπτει για 
πολλοστή φορά την ανεπάρκεια των καθ’ ύλην αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες 
εμφανίζονται και πάλι να πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης η μια στην άλλη. Από την Αστυ-
νομία στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ανάποδα. 

Τα δεδομένα που συνθέτουν το όλο απαράδεκτο όσο και επικίνδυνο σκηνικό που εδώ 
και καιρό επικρατούσε στο χώρο της οικογένειας, μέχρι που η κατάσταση κατέληξε στο 
φόνο της γυναίκας, θα έλεγε κανείς ότι μιλούν από μόνα τους. Όπως τουλάχιστον ανα-
φέρεται από γείτονες και συμπατριώτες της οικογένειας, ο 42χρονος είχε εδώ και χρόνια 
βίαιη συμπεριφορά απέναντι στο θύμα, η οποία εκδηλωνόταν με ξυλοδαρμούς και 
απειλές. Από την πλευρά της η 31χρονη, φοβούμενη προφανώς την περαιτέρω οργή 
και τις προθέσεις του, υπέμενε μαρτυρικά τα όσα βίωνε. Ώσπου η κατάσταση έφτασε 
στο απροχώρητο και τον περασμένο Δεκέμβριο έκανε σχετική αναφορά στην Αστυνομία, 
χωρίς όμως να προβεί σε καταγγελία. 

Και ενώ το Γραφείο Ευημερίας παρακολουθούσε την κατάσταση της οικογένειας, και 
ενώ υπήρχε το απαγορευτικό διάταγμα, αυτό δεν εφαρμόστηκε.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Στην τελική ευθεία για το Greek 
International Women Awards

Εκδήλωση με την οποία εγκαινιάστηκε η διαδι-
κασία για τα δεύτερα Βραβεία για Διεθνείς Ελλη-
νίδες (Greek International Women Awards - 
GIWA) πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περα-
σμένης Παρασκευής στην οικία του πρέσβη της 
Ελλάδας στο Λονδίνο. 

Τα βραβεία είναι ένας θεσμός μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα που ιδρύθηκαν το 2017 και απο-
τελούν δημιούργημα της επαγγελματία στον τομέα 
της επικοινωνίας Σοφίας Κωνσταντοπούλου, η 
οποία πλαισιώνεται από μία δυναμική ομάδα νε-
αρών Ελληνίδων του Λονδίνου. 

Σκοπός των βραβείων, είναι να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα Ελληνίδων, από 
Ελλάδα και Κύπρο, που διαπρέπουν διεθνώς στους επιμέρους τομείς που απαρτίζουν 
τις κατηγορίες των βραβείων. «Είναι η μεγαλύτερη γιορτή επιτευγμάτων Ελληνίδων ανά 
τον κόσμο», σημείωσε η ιδρύτρια των GIWA, η οποία απευθυνόμενη στις Ελληνίδες ανά 
τον κόσμο τις προέτρεψε να θέσουν υποψηφιότητα γνωρίζοντας ότι η προσφορά και τα 
επιτεύγματα των περισσότερων εξ αυτών δεν τυγχάνουν της πρέπουσας αναγνώρισης 
και ανάδειξης. 

Το 2017 υπήρξαν 195 υποψηφιότητες από 10 χώρες για τις 12 κατηγορίες, με περίπου 
75.000 μέλη του κοινού να ρίχνουν την ψήφο τους για την τελική λίστα υποψηφίων και 
με τους κριτές να επιλέγουν την τελική νικήτρια. Φέτος η πλατφόρμα για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων θα ανοίξει στα τέλη του τρέχοντος μήνα. 

Οι δύο κριτές ανά κατηγορίες θα καταρτίσουν μια τελική λίστα οκτώ υποψηφίων που 
θα τεθούν στην κρίση του κοινού δια δημόσιας ψηφοφορίας. Η νικήτρια θα αναδειχθεί 
μέσα από τρεις ψήφους: τις δύο των κριτών και την τρίτη να συνίσταται στην ψήφο του 
κοινού. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή στην Αθήνα στα μέσα Ιουνίου. 
Το 2017 την τελετή είχε φιλοξενήσει στο Λονδίνο το Βρετανικό Μουσείο. Οι υποψήφιες, 
που μπορούν να αυτοπροταθούν ή να προταθούν από άλλους, πρέπει να είναι άνω των 
18 ετών, ελληνικής ή κυπριακής ιθαγένειας, με διεθνή διάσταση στην καριέρα τους. Οι 
φετινές κατηγορίες είναι: Τέχνες και Πολιτισμός, Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, 
Σχέδιο, Μόδα, Χρηματοοικονομικά, Φιλοξενία, Επιστήμη και Τεχνολογία, Ναυτιλία, Κοι-
νωνική Υπευθυνότητα, Κοινωνικές Επιστήμες, Αθλητισμός και Young Star. Θα απονεμηθεί, 
επίσης, ένα βραβείο για επιτεύγματα ζωής σε μία ξεχωριστή προσωπικότητα όπως είχε 
γίνει το 2017, στα πρώτα βραβεία, με την κα Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΗΒ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

«Τεράστιες δυνατότητες» για τη 
θεραπεία κάθε μορφής καρκίνου

«Τεράστιες δυνατότητες» για την αντιμετώπιση 
κάθε μορφής καρκίνου κρύβει ένα νέο κομμάτι του 
ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου που 
εντόπισαν για πρώτη φορά επιστήμονες στο Πανε-
πιστήμιο του Κάρντιφ. Σύμφωνα με τη δημοσίευσή 
τους στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Immu-
nology, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα «Τ-λεμφοκύτ-
ταρο» στο αίμα του ανθρώπινου οργανισμού. 

Τα Τ-λεμφοκύτταρα μπορούν να ελέγχουν τον ορ-
γανισμό για να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει 
κάποια απειλή για την υγεία που πρέπει να εξαλει-
φθεί. Το συγκεκριμένο Τ-λεμφοκύτταρο φέρεται να 
έχει δυνητικά την ικανότητα να επιτίθεται σε όλους 
τους καρκινικούς όγκους. 

Οι Βρετανοί επιστήμονες είχαν ως ερευνητική 
αποστολή να βρουν «μη συμβατικούς» και καινούρ-
γιους τρόπους με τους οποίος το ανοσοποιητικό σύ-
στημα επιτίθεται στον καρκίνο. Η θεωρία τους δεν 
έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους και η εργασία τους 
βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά, όπως δη-
λώνουν, πιστεύουν ότι η αξιοποίηση αυτού του Τ-
λεμφοκυττάρου θα μπορούσε να συνιστά στο μέλλον 
μέθοδο θεραπείας του καρκίνου του προστάτη, του 

στήθους, του πνεύμονα και κάθε άλλης μορφής της 
νόσου. Μέχρι στιγμής τα Τ-λεμφοκύτταρα μπορούν 
να αξιοποιηθούν για την καταπολέμηση συγκεκρι-
μένων μορφών καρκίνου και δη κυρίως καρκίνων 
του αίματος, δηλαδή όχι καρκίνων που εκδηλώνονται 
με συμπαγείς όγκους. 

«Υπάρχει μια πιθανότητα εδώ να θεραπευθεί ο 
κάθε ασθενής. Προηγουμένως κανείς δεν πίστευε 
πως κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό», δήλωσε στο BBC 
ο εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας καθη-
γητής Άντριου Σιούελ. «Εγείρεται η προοπτική μιας 
κοινής θεραπείας για όλους τους καρκίνους, ένας 
μόνος τύπος Τ-λεμφοκυττάρου που θα μπορούσε 
να είναι ικανό να καταστρέφει πολλές διαφορετικές 
μορφές καρκίνου», πρόσθεσε ο Βρετανός επιστή-
μονας. Το πόρισμα των ερευνών της ομάδας δείχνει 
ότι το συγκεκριμένο Τ-λεμφοκύτταρο μπορεί με τις 
πρωτεΐνες-«υποδοχείς» που έχει στην επιφάνειά 
του να «σκανάρει» τον οργανισμό, εντοπίζοντας και 
καταστρέφοντας καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας πα-
ράλληλα άθικτα τα υγιή κύτταρα.  

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο γίνεται αυτή 
η διαδικασία είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Περισσότεροι από 100 χιλιάδες στην Κύπρο ζουν σε νοικοκυριά 
τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς 
κοινής ωφέλειας, όπως το ρεύμα και το νερό, σύμφωνα με έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα. Μάλιστα η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στα 
νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας, αφού 
το ποσοστό φτάνει στο 26,8%. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του 
2018, γενικά στην Κύπρο το ποσοστό όσων αδυνατούν οικονομικά 
να αποπληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας 
ανέρχεται στο 12,2% και είναι το έκτο πιο υψηλό μεταξύ των 
κρατών – μελών της ΕΕ μετά την Ελλάδα (35,6%), Βουλγαρία 
(30,1%), Κροατία (17,5%), Ρουμανία (14,4%) και Σλοβενία (12,5%). 

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 6,6%, δηλαδή το 
ποσοστό στην Κύπρο είναι σχεδόν διπλάσιο από την πλειοψηφία 
των κρατών – μελών της ΕΕ. 

Μάλιστα στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο 
του κινδύνου της φτώχειας (δηλαδή έχουν εισοδήματα κάτω από 
το 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, που 
είναι 9.202 ευρώ) το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 26,8% και 
είναι το πέμπτο πιο υψηλό μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ 
μετά την Ελλάδα (56,9%), Βουλγαρία (50%), Κροατία (29,7%) και 
Ουγγαρία (29,2%). Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 15,6%.

Κύπρος: 100 χιλιάδες 
αδυνατούν να πληρώσουν 

ρεύμα και νερό

Οι αντιμαχόμενες πλευρές 
στη Συρία βάζουν συχνά στο 
στόχαστρο παιδιά κι έχουν δη-
μιουργήσει εκατομμύρια ανή-
λικα θύματα, τα περισσότερα 
από τα οποία αναγκάστηκαν 
να εκτοπιστούν, με αποτέλε-
σμα να καταπατάται μεταξύ 
άλλων το δικαίωμά τους στην 
εκπαίδευση, τόνισαν ερευνη-
τές του ΟΗΕ σε έκθεσή τους. 

Στο κείμενό της για την ένο-
πλη σύρραξη η οποία ξέ-
σπασε το 2011, η Ανεξάρτητη 
Διεθνής Επιτροπή Έρευνάς 
για τη Συρία απαριθμεί κατά-
φωρες παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των 
παιδιών λόγω βομβαρδισμών, 
χρήσης χημικών όπλων, βια-
σμών κοριτσιών ακόμη και 9 
ετών και εξαναγκαστική στρα-
τολόγηση αγοριών. Οι ειδικοί 
του ΟΗΕ υπολογίζουν ότι 2,6 
εκατομμύρια παιδιά έχουν 
εκτοπιστεί εντός Συρίας και 
άλλα 2,5 εκατ. έχουν μετατρα-
πεί σε πρόσφυγες. «Μέχρι σή-
μερα, πάνω από 2,1 εκατ. κο-
ρίτσια και αγόρια στη Συρία 
έχουν πάψει να πηγαίνουν 
στο σχολείο κανονικά», σύμ-
φωνα με την Επιτροπή, η 
οποία προσθέτει πως δεκάδες 
χιλιάδες παιδιά έχουν χάσει 
χρόνια εκπαίδευσης. Πολλά 
παιδιά «περιγράφουν ότι υπο-
φέρουν από διάφορες διατα-
ραχές του ύπνου», ή ότι τρέ-
φουν αισθήματα ανασφάλειας, 
εγκατάλειψης, φόβου, εκδίκη-
σης και απελπισίας αναφέρε-
ται στην έκθεση, η οποία επι-
καλείται 5.000 συνεντεύξεις.

ΟΗΕ: Εκατομμύρια 
παιδιά έγιναν 

πρόσφυγες στη Συρία

Τα πρώτα κρούσματα του 
υψηλής παθογένειας ιού της 
γρίπης των πτηνών H5N8 ση-
μειώθηκαν στην Τσεχία τρία 
χρόνια αφότου ο ιός αυτός είχε 
εκδηλωθεί σε ορνιθοτροφείο 
σε κεντρική περιοχή της χώ-
ρας, ανακοίνωσε η Κρατική 
Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Ο ιός προκάλεσε τον θά-
νατο των μισών πουλιών σ` 
ένα κοπάδι από 12 όρνιθες, 
πράγμα που επιβεβαιώθηκε 
από τεστ, και αμέσως λήφθη-
καν προληπτικά μέτρα.

Τσεχία: Κρούσματα 
του ιού της γρίπης 

των πτηνών 

Πέραν της έκθεσης για τα ταξίδια του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό 
με τη χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους, η Ελεγκτική Υπηρεσία ετοιμάζει και δεύτερη έκ-
θεση για τη πολιτογράφηση του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι τα προσχέδια 
των δύο εκθέσεων θα τεθούν την ερχόμενη Παρασκευή(24/1) ενώπιον της διευθυ-
ντικής ομάδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για οριστικοποίηση και τελική έγκρισή τους 
και ακολούθως θα διαβιβαστούν προς ενημέρωση, η μεν πρώτη έκθεση στην Προ-
εδρία της Δημοκρατίας και η δε δεύτερη στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. 
Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι οι δύο εκθέσεις θα διαβιβαστούν στις πιο πάνω ελεγχό-
μενες οντότητες την ίδια ημέρα ή το αργότερο τη Δευτέρα το πρωί.

Έκθεση και για τη πολιτογράφηση του 
ιδιοκτήτου του ιδιωτικού τζετ του ΠτΔ
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Την κατηγορηματική άποψη 
ότι δεν υπάρχει καμία συσχέ-
τιση των ερευνών για υδρογο-
νάνθρακες με τη σεισμική ακο-
λουθία που καταγράφηκε 
αρχές Δεκεμβρίου στα νότια 
της Κρήτης, εξέφρασε από τα 
Χανιά ο καθηγητής Δυναμικής 
Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυ-
σικών Καταστροφών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και 
πρόεδρος του Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας, Ευθύμης Λέκ-
κας. Όπως χαρακτηριστικά 
επεσήμανε, «οι έρευνες για τα 
πετρέλαια είναι έρευνες όπου 
χρησιμοποιείται πολύ χαμηλή 
ενέργεια, συνεπώς δεν έχουν 
καμία επίδραση στις γεωδυ-
ναμικές διεργασίες οι οποίες 
γίνονται σε βάθος 10-20 χιλιο-
μέτρων».

Οι σεισμοί στην Κρήτη 
δεν συνδέονται 
με τις έρευνες 

για υδρογονάνθρακες

Με 261 ψήφους Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Κ. Σακελλαροπούλου
H Kατερίνα Σακελλαροπούλου είναι η 13η 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας (8η από τη μετα-
πολίτευση) και διαδέχεται στο ανώτατο πολι-
τειακό αξίωμα τον καθηγητή Προκόπη Παυ-
λόπουλο. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και εξελέγη στη 
Βουλή, με 261 ψήφους υπέρ. 

Συγκεκριμένα, επί 294 παρόντων βουλευ-
τών, και μετά από ονομαστική ψηφοφορία, η 
κα Σακελλαροπούλου έλαβε τις ψήφους των 
βουλευτών της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινή-
ματος Αλλαγής ενώ "παρών" δήλωσαν οι βου-
λευτές του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του 
ΜέΡΑ. 

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο βουλευ-
τής της ΝΔ, Α. Σαμαράς ο οποίος βρίσκεται 
σε οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ (!) και με επι-
στολή του γνωστοποίησε ότι αν ήταν παρών 
θα στήριζε την υποψηφιότητα της κ. Σακελ-
λαροπούλου, καθώς και οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Κώστας Ζουράρις, Τρ. Αλεξιάδης και 

Ν. Συρμαλένιος οι δύο τελευταίοι για λόγους 
υγείας. Ο κ. Αλεξιάδης και ο κ. Συρμαλένιος 
γνωστοποίησαν, με επιστολή τους στον πρό-
εδρο της Βουλής ότι αν ήταν παρόντες θα ψή-
φιζαν την κυρία Σακελλαροπούλου. 

Η νέα ένοικος του Προεδρικού Μεγάρου θα 
ορκιστεί σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση της 
Βουλής αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του 
κ. Παυλόπουλου, στις 13 Μαρτίου. 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είπε ότι «η νέα πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είναι μία εξαιρετική περίπτωση, με όλα 
όσα εκπροσωπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ την ψηφίζει με 
το χέρι στην καρδιά, εκπροσωπεί την Δημο-
κρατία, την διεύρυνση των ατομικών δικαιω-
μάτων, πολλά από εκείνα για τα οποία έχει 
παλέψει και ο ΣΥΡΙΖΑ». Ωστόσο για την ίδια 
την επιλογή της από τον πρωθυπουργό και 
πρόεδρο της ΝΔ, ο κύριος Τζανακόπουλος 
σημείωσε ότι «η επίλογή που έκανε ο Κ. Μη-
τσοτάκης ήταν για να μπορέσει να ξεπεράσει 
τα δικά του αδιέξοδα, να παρακάμψει τις δικές 
του συγκρούσεις και τους βαρώνους του δικού 
του κόμματος, φυσικά και κυρίως τις πιέσεις 
από την σκληρή ακροδεξιά ομάδα Σαμαρά».  

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «αυτής της ακρο-
δεξιάς ομάδας την πολιτική υλοποιεί, αλλά για 
λόγους πρεστίζ δεν θέλησε ενδεχομένως να 
συρθεί σε επιλογή που θα τον καθιστούσε 
στην κυριολεξία και ολοκληρωτικά όμηρο».

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΥΠΕΞ

«Η επιστολή Πομπέο δεν λέει κάτι ριζικά καινούργιο και 
σίγουρα δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμούς, ειδικά μετά 
την αποτυχία του ταξιδιού Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο 
και την απουσία της Ελλάδας από τη Διάσκεψη του Βερο-
λίνου» σχολιάζει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Και συνεχίζει: «Είναι μία θετική, αλλά γενικόλογη επι-
στολή που κινείται στο πλαίσιο της συγχαρητήριας επι-
στολής Τραμπ για την επίλυση του ονοματολογικού, της 
Διακήρυξης του Δεκεμβρίου του 2018 για το Στρατηγικό 
Διάλογο και άλλων δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων. 
Ο ίδιος ο κος Πομπέο άλλωστε γράφει στην επιστολή ότι 
αυτές τις δηλώσεις τις είχε ήδη επαναλάβει ο ίδιος και δη-
μόσια. Μετά και την επιστολή, ωστόσο, μένει να δούμε τι 
σηματοδοτεί για την ουσία της στάσης των ΗΠΑ απέναντι 
στις προκλήσεις της Τουρκίας, καθώς μόλις πριν λίγες 
ημέρες ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Ο' Μπράιαν, 

σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», όχι απλά δεν κρά-
τησε ίσες αποστάσεις, αλλά νουθετεί την Ελλάδα να μην 
προβαίνει σε κινήσεις που απομακρύνουν την Τουρκία 
από το ΝΑΤΟ». 

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο είχε 

αποστείλει επιστολή στήριξης στον Έλληνα Πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία εκφράζει τη στήριξη 
της χώρας του στη διατήρηση της ευημερίας, της δημο-
κρατίας και της ασφάλειας στην Ελλάδα. «Η υπογραφή 
της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας αποτελεί 
σημείο καμπής σε μια διευρυμένη σύμπραξη ασφαλείας 
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ», σημειώνεται στην 
επιστολή. Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει 
ως «εξαιρετική» τη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, σημειώνοντας 
ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 
ΗΠΑ σηματοδότησε μια «σαφή επαναβεβαίωση των στε-
νών δεσμών και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών». 

«Θεωρούμε την Αθήνα σύμμαχο-κλειδί και κρίσιμο πα-
ράγοντα στην ανατολική Μεσόγειο καθώς και στα Βαλκά-
νια», συνεχίζει η επιστολή, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ θα πα-
ραμείνουν δεσμευμένες στη στήριξη της ευημερίας, της 
ασφάλειας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας».

ΣΥΡΙΖΑ: Η επιστολή Πομπέο δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμούς

Μαζί με τις ευχές όλων για 
καλή επιτυχία στη νέα Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, πρέ-
πει να αναγνωριστεί ότι ο 
Προκ. Παυλόπουλος υπήρξε 
πολύ καλός ΠτΔ που τίμησε 
το ανώτατο αυτό πολιτειακό 
αξίωμα, με τη στάση του σε 
σειρά από ζητήματα και τη γε-
νική του τοποθέτηση, είπε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι 
ήταν ακριβώς αυτή η ποι-
ότητα στην στάση του και η 
αποχή από το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» 
μέτωπο που έκανε τον Κ. Μη-
τσοτάκη να μην τον στηρίξει, 
χωρίς να εξηγήσει τους λό-
γους που δεν πρότεινε την 
ανανέωση της θητείας του.

Για καθυστερήσεις και ακυ-
ρώσεις χημειοθεραπειών κα-
θώς και ασθενείς και γιατρούς 
«σε απόγνωση» λόγω «τεχνη-
τών ελλείψεων» φαρμάκων 
στα φαρμακεία, κάνει λόγο η 
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκί-
νου (ΕΛΟΚ), μετά από σωρεία 
παραπόνων που έχει δεχθεί 
από ασθενείς. Οι καταγγελίες 
αφορούν ελλείψεις βασικών 
αντινεοπλασματικών φαρμά-
κων οι οποίες έχουν ως απο-
τέλεσμα τη μεγάλη καθυστέ-
ρηση και την ακύρωση προ- 
γραμματισμένων χημειοθερα-
πειών, σε πολλά νοσοκομεία.

Καθυστερήσεις 
χημειοθεραπειών λόγω 

έλλειψης φαρμάκων

20 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Συνεχίστηκαν, για ακόμη μια νύχτα, οι εμπρηστικές 
επιθέσεις σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, άγνωστοι 
δράστες έκαψαν, από τη 01:00 έως τις 03:00 τα ξη-
μερώματα της Τετάρτης, συνολικά είκοσι οχήματα, 
Μαρούσι (τα 12), Αγία Παρασκευή, λόφο Φιλοπάπ-
που, Πολύγωνο και Υμηττό. 

Οι εμπρησμοί ξεκίνησαν από το Μαρούσι, όπου 
τυλίχθηκαν στις φλόγες δώδεκα αυτοκίνητα, τα οποία 
ήταν σταθμευμένα επί των οδών Παγγαίου, Χαϊμα-
ντά και Σωκράτους, καθώς και στη συμβολή της 
Ηροδότου με τη Δεληγιάννη. 

Ακολούθησε εμπρησμός αυτοκινήτου στην οδό 
Νότου στην Αγία Παρασκευή. Στη συνέχεια άγνωστοι 
πυρπόλησαν τρία βαν που ήταν σταθμευμένα στην 
οδό Αρακύνθου στο λόφο Φιλοπάππου, δύο οχή-
ματα στη συμβολή των οδών Αμασείας και Σινώπης 
στην περιοχή του Υμηττού, καθώς και άλλα δύο στην 

οδό Πριγκιποννήσων στο Πολύγωνο, έξω από τα 
ΕΛΤΑ. 

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα νέα 
αυτά περιστατικά εμπρησμών.

Νέο μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων στην Αττική
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Απελευθερώθηκαν οι οκτώ ναυτικοί 
που είχαν απαχθεί στο Καμερούν

Απελευθερώθηκαν τα οκτώ μέλη 
του πληρώματος, μεταξύ των οποίων 
και πέντε Έλληνες, του ελληνικού δε-
ξαμενόπλοιου «HAPPY LADY» που 
είχε δεχθεί επίθεση από ένοπλους πει-
ρατές στις 31/12/2019, ενώ βρισκόταν 
αγκυροβολημένο 2 ναυτικά μίλια από 

το λιμάνι «LIMBOH» στο Καμερούν. 
Οι πέντε Έλληνες υπήκοοι είναι ο 45χρονος πλοίαρχος του πλοίου, 

ο 26χρονος ανθυποπλοίαρχος, ο 38χρονος δεύτερος μηχανικός και 
δύο δόκιμοι 20 και 21 ετών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε νοσοκομείο 
του Καμερούν και υποβάλλονται σε γενικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται 
να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα. 

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά-
κης εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση των Ελλήνων ναυ-
τικών και τόνισε: «Οι συντονισμένες προσπάθειες απέδωσαν. Εύχομαι 
καλή επιστροφή στην πατρίδα και τις οικογένειές τους».

To βαρύ όπλο της επικοινω-
νιακής προπαγάνδας επι-
στρατεύει η Άγκυρα μέσω της 
συνδρομητικής πλατφόρμας 
ταινιών του Neftlix. Πρόκειται 
για μίνι σειρά-ντοκιμαντέρ με 
θέμα «Άνοδος των Αυτοκρα-
τοριών:  Οθωμανική».Το θέμα 
είναι η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία και τον Μωάμεθ Β΄ τον 
Πορθητή και όσα έγιναν πριν 
και μετά της Πτώσης της Κων-
σταντινούπολης.

Τουρκική σειρά Netflix:  
Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και Άλωση 
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Εκδήλωση τιμής για το μεγάλο έργο και την προσφορά του Κυριάκου 
Τσιούπρα στα Eλληνικά και Κυπριακά ΜΜΕ 

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου o Σύνδεσμος Kυπρίων Συγγενών Αγνο-
ουμένων Ηνωμένου Βασιλείου, διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά, 
στην εκκλησία του Αγ.Ιωάννη του Βαπτιστή, το μνημόσυνο όλων 
των αναγνωρισθέντων και ταφέντων αγνοουμένων από την Τουρ-
κική εισβολή αλλά και δέηση για ανεύρεση αυτών που ακόμα αγνο-
ούνται.  
Στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν ο Γ. Πρόξενος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κ. Θ. Γκότσης, ο οποίος και έκαμε μια σύντομη ομιλία 
για το θέμα, τα μέλη της επιτροπής, μέλη της Οργάνωσης,φίλοι 
και πολλοί συμπαραστάτες μας. 
Στο κατάμεστο χωλ σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα ο Αρχιμ. Θεο-
φάνης Πέτρου αφού τέλεσε την προσευχή, έκοψε με τον Πρόεδρο 
της Οργάνωσής μας την βασιλόπιττα και την μοίρασε σε όλους, με 
την ευχή να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι μας. 
Ο Σύνδεσμος Kυπρίων Συγγενών Αγνοουμένων Ηνωμένου Βασι-
λέιου,εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν για 
την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

 Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗ.ΚΟ Αγγλίας 

θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος του 

Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Νικόλας Παπαδό-

πουλος.  Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 8 

Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7.00μ.μ., στο Pen-

ridge Banqueting Suite (470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL).   

 Μεγάλη καλεσμένη της βραδιάς, η τρα-
γουδίστρια Κωνσταντίνα 

   Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χοροεσπε-

ρίδας θα εμφανισθεί και η γνωστή τραγουδί-

στρια Κωνσταντίνα, η οποία θα έρθει 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.    

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
στη χοροεσπερίδα του ΔΗ.ΚΟ Αγγλίας

Kοπή Βασιλόπιτας  Συνδέσμου  
Κυπρίων Συγγενών Αγνοουμένων Η.Β

Την περασμένη Παρα-
σκευή 17 Ιανουαρίου πρα-
γματοποιήθηκε εκδήλωση 
από τα κυπριακά και ελ-
ληνικά μέσα ενημέρωσης, 
κατά την οποία τιμήθηκε ο 
Κυριάκος Τσιούπρας για 
τις υπηρεσίες του στην 
Κυπριακή κοινότητα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά 
και στην Κύπρο. Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε 
στο εστιατόριο Rumors 
στο Southgate. Το παρών 
του έδωσε μεταξύ άλλων, 
ο Ύπατος Αρμοστής Αν-
δρέας Κακούρης, ο οποίος 

παρέδωσε στον κ.Τσιούπρα μια πλακέτα ως ένδειξη εκτίμησης για 
τις υπηρεσίες του όλα αυτά τα χρόνια στα ΜΜΕ. 

Ο Κυριάκος Τσιούπρας γεννήθηκε στην Κόμη Κεπίρ το 1932. 
Φoίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Κόμη Κεπίρ και στη συνέχεια στο 
Γυμνάσιο της Αμμοχώστου. Eρχόμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
φοίτησε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Επι-
στημών, από όπου και απέκτησε το πτυχίο των Οικονομικών Επι-
στημών. 

Ήταν παντρεμένος με την Πόλα Τσιούπρα από τα Λυμπία και 
έχει δύο κόρες Ρούλλα και Λουίζα και τέσσερα εγγόνια. 

H πολύχρονη καριέρα του Κυριάκου Τσιούπρα έχει δημιουργηθεί 
από τις συνεργασίες του ως συντάκτης, στην καθημερινή εφημερίδα  
της Κύπρου Χαραυγή, στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Βήμα» 
και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Παροικιακή»  στο Λoνδίνο. 

Eπιπλέον εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής του London Greek 
Radio, ενώ αποτελεί συνιδρυτής του Κυπριακού Φεστιβάλ Κρασιού 
στο Λονδίνο και Γραμματέας της Επιτροπής Ραδιομαραθωνίου 
UK. Είναι επίσης εκδότης του Κυπριακού Whos Who και για πολλά 
χρόνια υπήρξε επίσης, ανταποκριτής του RIK TV London και του 
πρακτορείου ειδήσεων. 

Το πνεύμα αλληλεγγύης που τον διακατέχει, τον έκανε για κάποια 
χρόνια μέλος αλλά και γραμματέα του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Ύπατος Αρμο-
στής Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο Ανδρέας Κακούρης, ο Πάμπος 
Χαραλάμπους και ο Mάικολ Γιακκούμη από την εφημερίδα Παροι-
κιακή, ο Δώρος Παρτασίδης (Ρικ), ο Τάκης Φέλλας (Ηellenic TV), 
ο Γιάννης Κυριακίδης και ο Βίρον Καρίδης (LGR), ο Ιάσακ Καρυπί-
δης (Antenna TV), ο Θανάσης Γκαβός (ανταποκριτής του ΡIK/SKAI 
στο Η.Β), ο Τάσος Ζαχαριάδης (Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων) 
και η Μάρθα Χρυσομάλλη (Ηellenic Times). 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Πρόδρομος Προδρό-
μου,  συνοδευόμενος από τους κ.  Θεόδωρο Γκότση- Γενικό Πρό-
ξενο της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας, κα. Σόφη Ιωάννου - Ανα-
πληρωματική Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, τον Δρ. Γιάννη Σαββίδη - Προϊστάμενο 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και τη Δρ. Βασιλική 
Κούμα - Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτι-
κής Αποστολής, επισκέφθηκε το σχολείο Ashmole του Συλλόγου 
Ελλήνων Γονέων (Σ. Ε. Γ.) το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020.  

Ο κύριος Υπουργός και όσοι τον συνόδευαν είχαν μια εξαιρετικά 
γόνιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σ. Ε. Γ. κ. Παναγιώτη Για-
κουμή, κ. Ανδρέα Χειμώνα Πρόεδρο της Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.Α.  και τη σχο-
λική επιτροπή. Ο κύριος Υπουργός επέδειξε απόλυτη κατανόηση 
όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Παροικιακά 
σχολεία και μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να 
συμβάλλει στην επίλυσή τους. 

Στο καλωσόρισμά της η διευθύντρια του σχολείου, κα. Νίκη 
Αντρέου, εξήρε τη σπουδαιότητα της Παροικιακής εκπαίδευσης 
και,  μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Είναι τιμή για εμάς να σας έχουμε 
μαζί μας σήμερα σε ένα ελληνικό παροικιακό σχολείο του Συλλόγου 
Ελλήνων Γονέων, το οποίο άρχισε την λειτουργία του το 1970. 
Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος Ελλήνων Γονέων, σχολικές επι-
τροπές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό εργάζονται ακούραστα 
και στηρίζουν με κάθε τρόπο τη λειτουργία του σχολείου μας. Συ-

μπαραστάτες σ΄ αυτό το δύσκολο έργο στέκονται οι κυβερνήσεις 
της Κύπρου και της Ελλάδας, στις οποίες οφείλουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ. Με την ευκαιρία, δε, της επίσκεψής σας, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου για το  έμπρακτο ενδιαφέρον του για την ελληνική παιδεία 
των Αποδήμων τόσο με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού όσο και 
την τοποθέτηση εκπαιδευτικών». 

Ακολούθησε ομιλία από την Έλενα Μπακουράκη, μαθήτρια του 
GCSE,  σχετικά με το έθιμο της βασιλόπιτας και κοπή της βασιλό-
πιτας από τον Αιδεσιμολογιώτατο  Παύλο, ιερέα της Εκκλησίας 
του Αγίου Ραφαήλ. Στη συνέχεια, ο Υπουργός και η συνοδεία του 
επισκέφθηκαν έκθεση εργασιών των παιδιών του σχολείου. Η ευ-
χάριστη ατμόσφαιρα ενισχύθηκε περαιτέρω με την ακρόαση τρα-
γουδιών που παρουσίασαν οι μαθητές της ΄Δ τάξης και την επί-
σκεψη στις τάξεις του Νηπιαγωγείου. Εκεί, ο Υπουργός συνομίλησε 
με τα παιδιά και με χαρά φωτογραφήθηκε μαζί τους. (Φωτογράφος 
ο κ Δώρος Παρτασίδης) 

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ενθουσιασμένος από το αξιόλογο έργο 
που επιτελείται στο σχολείο και τόνισε ότι αυτό το έργο δεν είναι 
μόνο εκπαιδευτικό αλλά και εθνικό. Είναι πολύ σημαντικό να κρα-
τήσουμε τα παιδιά κοντά στις ρίζες τους, στα ήθη και έθιμα, στην 
ιστορία, στη θρησκεία και στον πολιτισμό.  Δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος 
και η Κυπριακή κυβέρνηση θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια που 
γίνεται για να συνεχίσει και, όπου είναι αναγκαίο, να βελτιωθεί 
ακόμα περισσότερο το έργο που διεξάγεται.

Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στο σχολείο του  ASHMOLE 

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στο Λονδίνο, 
ο νέος υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Πρόδρομος Προδρόμου επισκέφθηκε το 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου διάφορα παροικιακά σχο-
λεία.  

Το πρωί, μεταξύ 10.00-11.00, βρέθηκε στο Ανε-
ξάρτητο Ελληνικό Σχολείο Μάνορ Χιλ, όπου έτυχε 
θερμής υποδοχής. Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο 
Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκό-
τσης, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του υπουργείου Σόφη Ιωάννου, ο 
Προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διε-
θνών Υποθέσεων του υπουργείου, Δρ Γιάννης 

Σαββίδης και η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκ-
παιδευτικής Αποστολής, επιθεωρήτρια Δρ Βασι-
λική Κούμα.  

Ο κ. Υπουργός και η συνοδεία του παρέστησαν 
στην πρωινή συγκέντρωση του Σχολείου, όπου 
παρευρίσκοντο εκατοντάδες μαθητές, εκπαιδευ-
τικοί και γονείς.  

Τον Υπουργό καλωσόρισε ο διευθυντής του 
Σχολείου, κ. Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος έκανε 
μια σύντομη αναφορά στο εκπαιδευτικό έργο, 
τους στόχους και τις επιδιώξεις του Σχολείου. 
Αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που υπάρχει 
με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και την 
ΚΕΑ για πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων 
και τόνισε ιδιαίτερα τα εξαιρετικά αποτελέσματα 
στις εξετάσεις GCSE και A.Level των μαθητών 
του σχολείου, καθώς και το υψηλό επίπεδο διδα-
χής της Ελληνικής χάρη στους ικανούς και αφο-
σιωμένους εκπαιδευτικούς του Μάνορ Χιλ.  

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Κυπριακή Πολιτεία 
για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει σε όλα 
τα παροικιακά σχολεία, αφού ακόμα και στη δύ-
σκολη περίοδο των «ισχνών αγελάδων» δεν 

έπαυσε να συνδράμει στην παροικιακή εκπαί-
δευση.  Μιλώντας στα παιδιά, τους εκπαιδευτι-
κούς και τους γονείς ο κ. Προδρόμου εξέφρασε 
χαρά γιατί του δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθεί 
ελληνικά σχολεία της Παροικίας και, μεταξύ άλ-
λων, υπογράμμισε:  «Γνωρίζω τις θυσίες που κά-
νετε ως γονείς να στέλνετε τα παιδιά σας στα ελ-
ληνικά σχολεία και τις θυσίες των ιδίων των 
παιδιών για να μάθουν τα ήθη και έθιμα της πα-
τρίδας μας, Ελλάδας και Κύπρου και την ελληνική 
γλώσσα. Και να είστε πολίτες εδώ, δυστυχώς δεν 
μας αφήνουν περιθώρια να λέμε ως ‘Ευρωπαίους 
πολίτες’ (εννοεί λόγω της επικείμενης αποχώρη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση) και ταυτόχρονα να βρίσκετε τρόπους να 
διατηρείτε τις ρίζες μας, για να ξέρουν τα παιδιά 
από πού προέρχονται.»Θα δούμε στη συνέχεια 
και άλλα σχολεία, να μπορέσουμε να συζητή-
σουμε και να μάθουμε τι άλλο μπορούμε να κά-
νουμε για να βοηθήσουμε τις προσπάθειες σας.  

»Είναι μεγάλη επιτυχία το ότι λειτουργούν εδώ 
Σαββατιάτικα και βραδινά σχολεία γι’ αυτόν τον 
σκοπό και συγχαίρουμε τις προσπάθειες των εκ-

παιδευτικών, γονέων και Επιτροπών των σχο-
λείων και τα ίδια τα παιδιά γι’ αυτήν την πολύ με-
γάλη προσπάθεια για γνώση, με ζεστασιά και 
όρεξη για να την κατακτήσουν...» 

»Η κυπριακή κυβέρνηση θερμά υποστηρίζει τον 
σκοπό αυτό με 25 τακτικούς δασκάλους και άλ-
λους 126 ημερομίσθιους με κυπριακά κονδύλια 
για να βοηθήσει τους ανθρώπους μας στο εξω-
τερικό, την 2η,3η,4η γενιά ανθρώπων μας Ελλή-
νων Κυπρίων της Διασποράς...». 

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός (και οι συνοδεύο-
ντες αυτόν) επισκέφθηκαν διάφορες τάξεις του 
Σχολείου, όπου συνομίλησε με μαθητές και δα-
σκάλους.  

Ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου στο παροικιακό σχολείο του Μάνορ Χιλ

Ο Σύνδεσμος Αραδίππου Ηνωμένου Βασιλείου σας καλεί την Πα-
ρασκευή 31 Ιανουαρίου η ώρα 7:30 στο Kυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
για την καθιερωμένη  τόμπουλα. Η τιμή των εισητηρίων της εκδή-
λωσεις είναι £20,συμπεριλαμβανομένων του φαγητού και της κάρ-
τας τόμπουλας. 
Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνίστε: 
Παναγιώτης 07852105187 
Κόκλης 079565020

 Σύνδεσμος Αραδίππου Η.Β- Τόμπουλα
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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 μια προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί. 

•Η Αφροδίτη Παπαδούλη  στο Ελληνικό κέ-
ντρο.  

Η Αφροδίτη Παπαδούλη επέστρεψε στο Ελλη-
νικό κέντρο για τη νέα έκθεση της «Η καινού-
ρια μέρα ήρθε». Ένας συνδυασμός 
ζωγραφικής τέχνης με λάδι, βασισμένης  στις 
παιδικές της εμπειρίες.  

Σε παραμύθια, όνειρα, και καθημερινά συμβά-
ντα καθώς και στην ατελείωτη επιθυμία να 
ανακαλύψει κανείς τη φύση...   

Η καλλιτέχνης πιστεύει ότι η τέχνη είναι το 
κλειδί της ανθρωπότητας για υψηλές μελλοντι-
κές επιδιώξεις.  

Ελάτε να συναντήσετε την καλλιτέχνιδα στην 
έκθεσή της, η οποία άρχισε στις 9 Ιανουαρίου 
και ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 23 Ια-
νουαρίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στο 020 7487 5060 

Το Ελληνικό κέντρο βρίσκεται στη διεύθυνση 
16-18 Paddington Street, Marylebone, London, 
W1U 5AS , United Kingdom 

•ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ. Εκδήλωση 
στα ελληνικά αφιερωμένη στον ποιητή Γιώργο 
Σαραντάρη.  

Εκδήλωση στα ελληνικά, αφιερωμένη στον 
ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, όπου θα πλαισιώ-
σει καλλιτεχνικά ο πιανίστας Νίκος Λαλιώτης 
και θα ερμηνεύσει η σοπράνο Αγγελική Ράλλη 
πραγματοποιείται στο Λονδίνο.  

Θα υπάρχει, επίσης, μετάφραση των ποι-
ημάτων στα Αγγλικά.  

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της 
Δόκτορος Εύης Καλοδίκη, η οποία ήταν συγ-
γενής του Γιώργου Σαραντάρη και συνεργαζό-
ταν με το Ελληνικό Κέντρο.  

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 25 Ιανουα-
ρίου στις 7.00 το βράδυ μέχρι τις 8.30 στο Ελ-
ληνικό Κέντρο 16-18 Paddington Street 

London W1U 5AS 

•«Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ»: Η θεατρική 
κωμωδία έρχεται και στο Λονδίνο τον Μάρτιο 
στο Milfield Theatre για μόνο μία παράσταση.  

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι φίλοι του Θεά-
τρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν την Κυπριακή κωμωδία «Συμπέθεροι 
από το Μπάκιγχαμ» στο Milfield Theatre του 
Βορίου Λονδίνου.  

Είναι μία παραγωγή της P.R. ASMOS PRO-
DUCTIONS.  

 Το ερωτικό ειδύλλιο της μοναχοκόρης ενός 
νεόπλουτου ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκα-
ριστική γνωριμία με τους Συμπεθέρους και η 
ξεκαρδιστική πλοκή του έργου υπόσχονται 
ανατροπές και μπόλικο γέλιο στους θεατές. 

 Η σκηνοθεσία και η διασκευή των κειμένων 
της παράστασης φέρουν την σφραγίδα του 
γνωστού Κύπριου καλλιτέχνη, Λώρη Λοϊζίδη. 

Πρόκειται για την κυπριακή έκδοση του έργου 
«Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Θανάση Πα-
παθανασίου και Μιχάλη Ρέπα και σε αυτή θα 

πρωταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζίδης, Φώτης 
Γεωργίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, Σοφία 
Καλλή,Πένυ Φοινίρη, Μαρίνα Βρόντη,Στέλλα 
Φιλιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου και Σαββίνα 
Γεωργίου. 

Περισσότερα σε μελλοντική μας έκδοση.  

•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 Φε-
βρουαρίου στο THE COCKPIT στις 8.00 το 
βράδυ. 

Τα εισιτήρια κοστίζουν 33 λίρες και οι εισπρά-
ξεις θα για τη θέρμανση σχολείων στην Ελ-
λάδα.  

Αυτά για την ώρα. 

Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  

Διαγωνισμός Πιλόττας
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργανώνει διαγωνισμό Πι-
λόττας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Κυπριακό Κοινο-
τικό 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.

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς, επιτρόπους, διδασκάλους, μα-
θητές και φίλους υποστηρικτές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. 
«Αγαπητοί μου, 
με τον ξεκίνημα της νέας χρονιάς 2020 εύχομαι σε όλους σας, 
Καλή και Ευλογημένη Χρονιά. 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 7μμ, στο χολ της Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα 22 
Trinity Road London N22 8LB, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ.κ. Νικήτας 
θα ευλογήσει την Βασιλόπιτα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. 
Παρακαλώ να είμαστε όλοι παρόντες σε αυτήν την τελετή της Σχο-
λής, να πάρουμε το κομμάτι της Βασιλόπιτας και την ευχή του Σε-
βασμιωτάτου για την Νέα μας χρονιά. 
Ο Σεβασμιώτατος θα χαιρετίσει την ομήγυρη και θα γίνει, επίσης, 
αναφορά στον προγραμματισμό των μελλοντικών εκδηλώσεων 
της Σχολής. 
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση με τσάι, καφέ και εδέσματα». 
Ο Διευθυντής της Σχολής 
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας 

Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020,  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συγκέντρωσης του ανεξάρτητου ελληνικού σχολείου St Mary’s η 
καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, η οποία σηματοδότησε το ξε-
κίνημα του δεύτερου σχολικού τριμήνου.  
Η πρόεδρος του σχολείου, κ. Εύη Ιωάννου εκ μέρους της επιτρο-
πής γονέων έκοψε την βασιλόπιτα, την οποία μοίρασε στη συνέχεια 
στους μαθητές, δασκάλους και γονείς του σχολείου. 
Το ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο St Mary’s εύχεται σε όλους «χρόνια 
πολλά» και μια «καλή κι ευτυχισμένη χρονιά». 
Το σχολείο βρίσκεται  στο Southgate και  λειτουργεί κάθε Σάββατο 
2.00μμ -6.00μμ. 

Κοπή βασιλόπιτας στο ανεξάρ-
τητο ελληνικό σχολείο St Mary’s

Την παραδοσιακή κοπή βασιλόπιτας τέλεσαν και φέτος μέλη και φίλοι του Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Τραπέζης Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια του καθιε-
ρωμένου γεύματος που έγινε τη Κυριακή 12 Ιανουαρίου στο εστιατόριο Al Fresco 
στο Cockfosters. 
Μέσα σε μία εορταστική ατμόσφαιρα με καλό φαγητό και καλή παρέα οι παρευρι-
σκομένοι πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα και ανταλλάξαμε πολλές ευχές για έναν 
νέο χρόνο, γεμάτο υγεία και χαρά.  
Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, ενώ το 
τυχερό φλουρί κέρδισε η αγαπητή μας Γεωργία Κωνσταντίνου. 

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Νέου Χωρίου Κυθραίας γιορτάζει την 
ημέρα του Πολιούχου Αγίου του Χωριού του, Αγίου Χαραλάμπους 
την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στην εκκλησία του Αγιου Ιωάν-
νου του Βαπτιστή και σας προσκαλεί όπως τιμήσετε την εκδήλωση 
με την παρουσία σας. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα τελεσθεί μνημόσυνο των πε-
σόντων στις μάχες και σφαγιασθέντων 66 Νιοχωριτών και θα ανα-
πεμφθεί δέηση για την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων 
6 Νιοχωριστών. 
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γίνει σύναξη στο χολ της εκκλη-
σίας, όπου θα προσφερθούν εδέσματα. 
Μιχάλης Κασιής  

 Σύνδεσμος Αποδήμων Νέου    
Χωριού Κυθραίας

Κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Τραπέζης Κύπρου ΗΒ

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώ-
νει ότι η ετήσια χοροεσπερίδα της θα γίνει 
στις 7 Μαρτίου 2020 στο Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο, Earlham Grove. 
Σε αυτήν θα παραστεί ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ, Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνε-
σθε στους Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 , 
Γιώργο Κουττουκη  07949211155 και 
Σάββα Κυριάκου 0746073146 
Μιχάλης Κασιής

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ  
Ηνωμένου ΒασιλείουΟ Δημοκρατικός Συναγερμός ΗΒ πραγματοποίησε και φέτος την 

παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 
στο κατάμεστο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 
μέσα σε μια πολύ ζέστη και φιλική ατμόσφαιρα. 

Στη γιορτή παρέστησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου 
Αθανάσιος, ο Γενικός Πρόξενος Κύπρου, Θεόδωρος Γκότσης, η 
Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Δρ. Βάσω 
Κουμά, εκπρόσωποι Παροικιακών Οργανώσεων και πολλά μέλη 
και φίλοι του ΔΗΣΥ ΗΒ. 

Μιλώντας εκ μέρους του Παραρτήματος του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού, ο πρόεδρος Αντρέας Παπαευριπίδης καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και ευχήθηκε ο καινούργιος χρόνος να φέρει 
σε όλους υγεία, ευτυχία, προκοπή, οικογενειακή γαλήνη και μια 
πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη, χωρίς Τουρκικά στρατεύματα. 
Είπε, επίσης, ότι «η κοπή της Βασιλόπιτας είναι μια πατροπαρά-
δοτη τελετή που πάει πίσω πολλούς αιώνες. Έτσι και εμείς, πιστοί 
στις Ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις, είμαστε κάθε χρόνο εδώ 
τιμώντας τα ήθη και τις παραδόσεις της Πατρίδας μας για να πα-
ραμένουν ζωντανά και να μεταλαμπαδεύονται στις νεότερες γενιές». 
Στη συνέχεια Ο κ.Παπαευριπίδης αναφέρθηκε στα πιο σημαντικά 
γεγονότα που σημάδευσαν τον χρόνο που πέρασε, καθώς, επίσης, 
και για την πορεία του Κυπριακού προβλήματος το 2019. «Εκτός 
από την άτυπη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με το  
κ. Ακιντζί, τίποτε δεν προχώρησε στο Εθνικό μας πρόβλημα. Η 
κατάσταση παρέμεινε συγκρουσιακή, με την Τουρκία να συμπερι-
φέρεται προκλητικά τόσο απέναντι στη Κύπρο όσο και στην Ελλάδα 
προσπαθώντας να πετύχει την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Παρά την Τουρκική προκλητικότητα και αδιαλλαξία, 
εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για ειρηνευτικές συνο-
μιλίες, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό μας πρόγραμμα.  

Στόχοι μας για τον νέο χρόνο είναι πρωτίστως το Εθνικό μας 
πρόβλημα (εκεί πρέπει να αναλωθούμε συλλογικά τον περισσότερο 
χρόνο μας), η στοχευμένη και μεθοδευμένη εμπλοκή της παροικίας 
με την νέα πολιτική τάξη πραγμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 
εμπλοκή της νέας γενιάς στα πολιτικά δρώμενα της παροικίας και 

η στήριξη στην Ορθόδοξη μας Εκκλησία και τα Ελληνικά παροι-
κιακά σχολεία».  

Τελειώνοντας ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, την οι-
κογένεια του Σωτήρη Καμπανέλλα για την φιλοξενία και το κλάδο 
Γυναικών για την άρτια διοργάνωση της γιορτής. 

Ο Γενικός Πρόξενος Θεόδωρος Γκότσης μετέφερε σε όλους τις 
ευχές του Ύπατου Αρμοστή, κ. Αντρέα Κακούρη για το καινούργιο 
χρόνο. Ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στο Κυπριακό και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Κυ-
πριακού Προξενίου για απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας και Κυ-
πριακού διαβατηρίου. Τελειώνοντας, ευχαρίστησε τον ΔΗΣΥ ΗΒ 
για την πρόσκληση και ευχήθηκε σε όλους Καλή Χρόνια, ευημερία 
και πρόοδο. 

Στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου ευλόγησε, 
έκοψε και μοίρασε την Βασιλόπιτα αφού πρώτα έψαλαν όλοι μαζί 
τα κάλαντα και το Απολυτίκιο του Μεγάλου Βασίλειου. 

Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας ακολούθησε δεξίωση με πλούσιο 
μπουφέ και ποτά, που παρέθεσε ο κλάδος Γυναικών. 

Κοπή Βασιλόπιτας του Δημοκρατικού Συναγερμού ΗΒ 
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Στις 21 Ιανουαρίου 1958, μασκοφόροι του 
Γρίβα δολοφονούν τον Μιχάλη Πέτρου (μέλος του 
ΑΚΕΛ και τοπικός Γραμματέας της ΠΕΟ) στη 
Λύση και τον Ηλία Ττοφαρή (μέλος του ΑΚΕΛ) 
στην Κώμα του Γιαλού. Οι δολοφονίες αυτές συ-
γκαταλέγονται στον κατάλογο 19 δολο-
φονιών στελεχών και φίλων του ΑΚΕΛ 
και του Λαϊκού Κινήματος, οι οποίες διε-
πράχθησαν με την κατηγορία της «προ-
δοσίας» την περίοδο 1956-1958 από φα-
σιστικά στοιχεία που καθοδηγούνταν από 
τον Γρίβα. 

Παρά τις επανειλημμένες –για 60 σχε-
δόν χρόνια- εκκλήσεις προς τους Συνδέ-
σμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ να τεκμηριωθεί 
η παραμικρή συνεργασία στελέχους του 
ΑΚΕΛ με τους Βρετανούς, δεν έχει προ-
σκομιστεί ποτέ ούτε ένα στοιχείο. Και δεν 
θα μπορούσε άλλωστε, αφού το ΑΚΕΛ 
ήταν ο κύριος εχθρός των Βρετανών 
αποικιοκρατών. Ήταν η μόνη δύναμη 
που όπως παραδέχονταν οι ίδιοι οι Βρε-
τανοί δεν αποδεχόταν τη μετατροπή της 
Κύπρου σε ΝΑΤΟϊκή βάση και ξεσήκωνε 
τον κυπριακό λαό στον αγώνα για αυτοδιάθεση 
χωρίς όμως ανταλλάγματα στους ιμπεριαλιστές 
(βάσεις, εγγυήσεις κλπ) όπως τελικά αποδέχθηκε 

η ελληνοκυπριακή Εθναρχία και η ελληνική κυ-
βέρνηση. 

Η αλήθεια είναι ότι ο Γρίβας –που λίγα χρόνια 
πριν ήταν συνεργάτης των (Ναζί και στη συνέχεια 
των) Άγγλων για να κτυπηθεί το κομμουνιστικό 

και λαϊκό κίνημα της Ελλάδας- εξαπέλυσε ένα δο-
λοφονικό όργιο τρομοκρατίας ενάντια στο ΑΚΕΛ 
και την Αριστερά, της οποίας η λαϊκή απήχηση 

στους εργατικούς αγώνες και η πρωτοπόρα 
αντιαποικιακή δράση ανησυχούσε τις κυβερνή-
σεις Ελλάδας, Βρετανίας καθώς και τη ντόπια 
αστική τάξη. Για αυτό οι Βρετανοί έθεσαν εκτός 
νόμου το ΑΚΕΛ ενώ οι δολοφονίες, οι κακοποι-

ήσεις, οι ξυλοδαρμοί, οι βανδαλισμοί στα οική-
ματα του Λαϊκού Κινήματος βρίσκονταν στην ημε-

ρήσια διάταξη εκείνα τα χρόνια προκειμένου να 
διαλυθεί το ΑΚΕΛ αφού κατά το Γρίβα «Οι κομ-
μουνισταί είναι οι αντίπαλοί μας είτε το θέλουμε, 
είτε όχι. Ενδείκνυται να τους εξοντώσουμε ως πο-
λιτικήν οντότητα, ώστε να μην είναι πλέον υπο-

λογίσιμος και δυναμένη δια των απο-
φάσεών της να επηρεάζει το εθνικόν 
ζήτημα, ως συνέβαινε μέχρι 
τούδε»… 

Το Δεκέμβρη του 2012 με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
της κυβέρνησης Χριστόφια αποκα-
ταστάθηκε η μνήμη των δεκαεννέα 
αδίκως δολοφονηθέντων για τα πο-
λιτικά τους φρονήματα του 1956-58, 
παρά τις αντιδράσεις του ΔΗΣΥ και 
της ακροδεξιάς. Βέβαια για την ερ-
γατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό 
της Κύπρου οι δολοφονηθέντες ήταν 
πάντα ηρωομάρτυρες στην πάλη για 
το ψωμί και τη λευτεριά της Κύπρου. 
Κι ας μην αναρτήθηκαν ποτέ οι φω-
τογραφίες τους στις σχολικές αίθου-
σες, κι ας μην δόθηκε ποτέ το όνομά 

τους σε λεωφόρους και πλατείες. 
             

Πηγή: Προοδευτική Ένωση Φοιτητών Κύπρου

«Όταν μιλούν για ενότητα, τι ακριβώς σκοπεύουν να 
μας αποδείξουν;»
«Από το 2010, κάτω από τον Cameron  που τον αντικατάστησε η Theresa και σήμερα o 
Johnson  να μας μιλούν για ενότητα... 
Μετά από δέκα χρόνια συστηματικής διαίρεσης της χώρας, όπου οι φτωχοί έχουν γίνει 
φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, είναι καιρός οι εκάστοτε Συντηρητικοί Πρωθυ-
πουργοί, και φυσικά κάθε Συντηρητικός βουλευτής, να απευθύνονται στον εαυτόν τους,  
αφού ευθύνονται οι ίδιοι - και όχι ο λαός - για την όλη σημερινή 
άθλια κατάσταση. 
Η ανευθυνότητά τους κατάστρεψε την χώρα. Την ευθύνη να την 
πάρουν οι μέχρι σήμερα ανεύθυνοι και “αχάπαροι” (σ.σ. ανίδεοι) 
αρχηγοί του κράτους, εάν στα αλήθεια θέλουν να δουν μία ενωμένη 
χώρα. Δεν χρειάζεται, κατά τη γνώμη  μου, να το αναφέρω,  αφού ο κάθε αναγνώστης 
της στήλης αυτής θα γνωρίζει ότι οι δηλώσεις του Johnson δεν είναι τίποτε άλλο από μία 
ακόμη υποκριτική προσπάθεια να μεταφέρει το φταίξιμο με τέτοιο δόλιο τρόπο στον λαό και όχι στην πλευρά της Συ-
ντηρητικής Κυβέρνησης. Μία προσπάθεια να αποσπάσει  τον λαό  και να του κρύψει την όλη αλήθεια,  γιατί  τον 
συμφέρει στη πραγματικότητα να είναι ο λαός διχασμένος. Έτσι, για να γίνεται πάντοτε το δικό του... 
Αφού ο ίδιος Ο Boris Johnson  έχει εκφράσει  όχι μόνο ρατσιστικά συναισθήματα μαζί με άλλους Συντηρητικούς Βου-
λευτές, αλλά το ίδιο το Brexit έχει επιφέρει μεγάλη βλάβη στην χώρα, που θα περάσουν χρόνια να κλείσουν οι πληγές 
και δεν πρόκειται να επανέλθει ούτε ενότητα, μα ούτε και ομαλότητα, αφού ήδη άρχισε η εκστρατεία για να ξανά 
αποταθεί η χώρα για να γίνει και πάλι μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
Nero ή Johnson 
Μόλις δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές ο Boris Johnson  προτίμησε να πάει για διακοπές κατά τις πιο κρίσιμες στιγμές  
που περνάει η χώρα, αφού τις περισσότερες υποσχέσεις που έδωσε προεκλογικά τώρα τις έχει αποσύρει. 
Η ιστορία επιλαμβάνεται και μου θυμίζει τον Νέρωνα (σ.σ. διεφθαρμένος Ρωμαίος αυτοκράτορας, φημολογείται 
πως προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και κατέστρεψε τεράστιο μέρος της Ρώμης), που είχε κυριολεκτικά κάψει την 
Ρώμη  και που την  ώρα της φωτιάς έπαιζε το βιολί βλέποντας από το βουνό  να κατακρημνίζονται τα κτίρια  το ένα 
μετά το άλλο. Όπως πληροφορούν οι ιστορικοί, ήθελε να κτίσει δικά του παλάτια 
Δεν παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός  ο ίδιος ο εμπρηστής, αλλά για να στρέψει την προσοχή από το πρόσωπό του, έριξε 
το φταίξιμο στους Χριστιανούς, τους οποίους άλλους τους έριξε στα λιοντάρια και άλλους τους κακοποίησε. 
Αν σκεφτούμε τι συμβαίνει σήμερα με τους Συντηρητικούς  και ειδικότερα με τους πιο πρόσφατους τρεις Συντηρητικούς 
Πρωθυπουργούς και συγκεκριμένα με τον Johnson, υπάρχει μία δυνατή ομοιότητα. Σιγά-σιγά  μα σίγουρα καταστρέφεται 
η χώρα, για να γίνει το δικό του και φυσικά όταν πλέον η δημοκρατία  έχει στα αλήθεια ΄στραγγαλισθεί΄ τότε μένει ένας 
πολιτικός που συμπεριφέρεται σαν να είναι ‘δικτάτορας’. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Νέρων ήταν και δημοφιλής τότε, αλλά 
η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία βρήκε και το τέλος της. (το ίδιο ίσως να ισχύει και με τον Trump) 
Οι άπορες οικογένειες του 21ου αιώνα και τα 4 εκατομμύρια παιδιά που ζουν στη φτώχεια δεν είναι στα αλήθεια μία 
μορφή κακοποιήσεως, αφού η σημερινή Κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να φέρει τέλος στη λιτότητα; 
Iain Duncan Smith  
Για μία Κυβέρνηση που αποφάσισε να τιμήσει έναν πολεμοχαρή πολιτικό, τότε  ξεκάθαρα μας έχει αποδείξει  η 
σημερινή Κυβέρνηση τα χρώματα της, ποιοι είναι οι φίλοι της και ποια τα σχέδιά της.     
Ακόμη και ο λαός με υπόμνημα έχει αντιδράσει στη απόφαση του Johnson  και μέχρι σήμερα 300 χιλιάδες υπογραφές 
ζητούν να μην δοθεί τιμητικός τίτλος στον Iain Duncan Smith. 
Να τι κυβέρνηση έχει ψηφήσει ο λαουτζίκος! Θα έλθει η στιγμή που θα καταραστεί την ώρα ( αν δεν το έχει ήδη κάνει) 
που ψήφισε τέτοιο πρωθυπουργό σαν τον Boris Johnson και τέτοιο ακροδεξιό κόμμα που έχει μέλη από το BNP, UKIP 
και άλλα ακροδεξιά στοιχεία». 

του  
Γιώργου Σάββα

Τα τρία Ε (έψιλον ) 
Τον απλό λαό, που παλεύει για την επιβίωση, τον πονώ, 
τον νιώθω, τον αγαπώ, είμαι δίπλα του, παλεύω μαζί 
του. Είναι η οικογένειά μου. 
Τους επηρμένους ανόητους μικροαστούς και τους ακαλ-
λιέργητους, αγράμματους φαντασμένους αστούς με τα 
πολλά λεφτά, τα πολλά πτυχία και τα φτωχά λόγια που 
έχουν τάση, κλίση στο χυδαίο υλισμό, την αναξιοκρατία, 
τη διαπλοκή, τη διαφθορά και τα 
σκάνδαλα,δεν τους πάω καθόλου. 
Αυτοί ανήκουν σε άλλες οικογένειες 
όντων,παράξενων υπάρξεων. 
Κάθε φορά που τους συναντώ, η 
σκέψη μου τρέχει γοργά στους αρχαίους Έλληνες σο-
φούς, στο ναό του θεού  Απόλλωνος (α - των πολλών, 
όχι των πολλών) του θεού του φωτός, της μουσικής και της αρμονίας. 
Στους τοίχους του ναού καταγεγραμμένα 147 ηθικά παραγγέλματα, εντολές, οδηγίες 
από το Μαντείο των Δελφών, το οποίο είχε ιδρύσει ο θεός Απόλλων. 
Στο αέτωμα του ναού, με γυμνό μάτι διακρίνω τα τρία Ε(έψιλον)  και τα τρία σπουδαι-
ότερα παραγγέλματα : 
Κάτω αριστερά το γράμμα  Ε συνοδευόμενο από το "Γνώθι σαυτόν"(να γνωρίζεις 
τον εαυτό σου) 
Κάτω δεξιά το γράμμα Ε συνοδευόμενο από το "Μηδέν άγαν " (να μην υπερβάλλεις) 
Ανάμεσά τους στην κορυφή το γράμμα Ε (το περίφημο Ε που ερμηνεύεται εν δελφοίς 
Ε ή ΕΙ, δηλαδή υπάρχεις, είσαι) 
«Είσαι, υπάρχεις μόνον όταν έχεις γνωρίσει πλήρως τον εαυτό σου και δρας ακο-
λουθώντας τη μέση οδό του μέτρου και της αρμονίας. » 
Διαχρονικό από τους αρχαίους Έλληνες σοφούς. Αυτοί είναι οι Έλληνες που αγά-
πησα. 

του 
Βασίλη Κωστή 

       21 Ιανουαρίου 1958 : δολοφονία Μιχάλη Πέτρου 
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Αντριάνα Σεργίδου
Βιογραφικό συγ-
γραφέως:  

Η Αντριάνα Σεργί-
δου γεννήθηκε στις 
23 Νοεμβρίου του 
1973 στη Λεμεσό 
της Κύπρου. Σπού-
δασε μουσική στο 
Πανεπιστήμιο Lan-
caster του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. 
Αφού απέκτησε τον 
τίτλο Bachelor of 
Music (Hons), προ-
χώρησε σε μετα-
πτυχιακές σπουδές 
στο ίδιο Πανεπιστή-
μιο με τις υποτρο-
φίες Philip Andrews 
και Μusic Depart-
ment studentship 
και έλαβε τον τίτλο 

Μasters of Music in conducting and analysis. 
Από το 1995 εργάζεται ως καθηγήτρια Μουσικής 
σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Έκτοτε διε-
τέλεσε Αποσπασμένη Λειτουργός στη Συμφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου ως εξωτερική συνεργάτης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σόλων 
Μιχαηλίδης», μαέστρος της Ορχήστρας του Μου-
σικού Σχολείου Λεμεσού, μαέστρος της Χορωδίας 
του Πολιτιστικού Ομίλου «Διάσταση». Το 2018 
άρχισε να πειραματίζεται με τη στιχουργική και τη 
σύνθεση, κυκλοφορώντας τα πρώτα της τραγού-
δια. Από το 2000 μελετά, παρατηρεί και ερευνά 
συστηματικά, την ανθρώπινη συμπεριφορά και 
ψυχοσύνθεση μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία 
και παρακολουθώντας τακτά, συνεχή σεμινάρια, 

μαθήματα και συνεδρίες. 

 Το βιβλίο της, «Ο πραγματικός μας εαυτός» είναι 
η πρώτη της προσπάθεια έκφρασης και μεθοδι-
κής καταγραφής των προσωπικών της απόψεων 
και συμπερασμάτων, αναφορικά με την πορεία 
ανάπτυξης της προσωπικότητας του κάθε ατό-
μου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να 
αναθεωρηθεί και να ανασυγκροτηθεί. 

-Τί σας έδωσε την έμπνευση να συγγράψετε 
αυτό το βιβλίο; 

-Έζησα μια τρικυμισμένη ζωή, έξω από τα αυ-
στηρά καθορισμένα πλαίσια της κυπριακής κοι-
νωνίας. Έζησα περιόδους θλίψης, σκέψης, 
γύρεψα απαντήσεις σε βιβλία, σε ομιλίες, εργα-
στήρια, σεμινάρια, συνεδρίες και θεραπευτές 
όλων των ειδών. Μέσα από τις δυσκολίες που 
πέρασα, άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου. 
Προσπάθησα να καταλάβω ποια είμαι. Πως κα-
τέληξα αυτή που είμαι. Γιατί παντρεύτηκα, γιατί 
χώρισα. Γιατί ήρθα σε ρήξη με ανθρώπους, γιατί 
επέλεξα να απομακρύνω άτομα και καταστάσεις 
από τη ζωή μου. Γιατί αρρώστησα, γιατί διάλεξα 
το επάγγελμά μου. Προσπάθησα και εξακολουθώ 
να προσπαθώ να κτίσω τον εαυτό μου ξανά από 
την αρχή. Άρχισα να γράφω κάτω  τις σκέψεις 
μου. Αυτό με οδήγησε σε ένα βιβλίο το οποίο 
ονόμασα «Ο πραγματικός μας εαυτός», το οποίο 
εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Μικρόκυκλος» τον 
περασμένο Ιούνιο και το οποίο θέλω να μοιρα-
στώ με όσους έχουν παρόμοιες αναζητήσεις μαζί 
μου. 

- Πόση στήριξη είχατε και από ποιούς; 

-Καθώς έγραφα το βιβλίο, οι υποστηρικτές μου 
ήταν τα παιδιά μου και ο σύντροφός μου. Μετά 
ακολούθησε μια μεγάλη έκπληξη όταν είδα το θέ-

ατρο Ριάλτο κατάμεστο από 600 άτομα την ημέρα 
της παρουσίασής μου, στις 24 του περασμένου 
Ιούνη. Το βιβλίο έχει σχεδόν εξαντληθεί μέσα σε 
5 μήνες και λαμβάνω καθημερινά μηνύματα από 
αγνώστους. Αυτή είναι πραγματικά η ανταμοιβή 
μου… 

-Πόσο βοήθησε το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με 
τις διαπιστώσεις σας στο να ανακαλύψει κά-
ποιος τον πραγματικό του εαυτό; 

-Θεωρώ πως το βιβλίο μου δεν αποτελεί αιτία 
ανακάλυψης του Πραγματικού μας Εαυτού, αλλά 
αφορμή. Το μονοπάτι της αυτογνωσίας είναι μια 
απόφαση ζωής, αλλά παράλληλα είναι και μια 
απόφαση που θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε 
αποκλειστικά από μόνοι μας. Το αν θα βρεθεί είτε 
το κατάλληλο βιβλίο ή ο κατάλληλος θεραπευτής 
στο δρόμο μας για να μας βοηθήσει εξαρτάται 
απόλυτα από εμάς και από το πόσο δεκτικοί και 
έτοιμοι είμαστε να υποδεχτούμε την αλλαγή στη 
ζωή μας. 

- Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός μας  
εαυτός; 

-Ο Πραγματικός μας Εαυτός είναι ένας αγνός και 
καθαρός εαυτός απελευθερωμένος από τα τραύ-
ματα του παρελθόντος μας. Μέσα στο βιβλίο μου 
εξηγώ το πώς από τη μέρα της γέννησής (ίσως 
κι από τη στιγμή της σύλληψής μας) ξεκινούμε να 
φορτωνόμαστε διάφορα βάρη που προέρχονται 
από το σπίτι μας, την ευρύτερη οικογένεια, τον 
σχολικό μας χώρο, την κοινωνία στην οποία με-
γαλώνουμε, ακόμα και τη θρησκεία στην οποία 
ανήκουμε. Ο σκοπός μας είναι να παρατηρή-
σουμε ενδελεχώς τον εαυτό μας, να αποποι-
ηθούμε των τραυμάτων αυτών και να 
επιστρέψουμε στην ουσία μας. Σ’ αυτό δηλαδή 
που αποκαλώ «Πραγματικό Εαυτό». 

 

-Ποιά πράγματα συντείνουν να τον 
 ανακαλύψουμε; 

-Θα απαντήσω με ένα έξυπνο ρητό του Ίρβιν Για-
λόμ: «Κάθε άνθρωπος επιλέγει πόση αλήθεια 
μπορεί να αντέξει». Το μόνο πράγμα που συντεί-
νει σ’ αυτό είναι το πόσο σθένος έχουμε να δούμε 
την αλήθεια μας κατάματα... 

-Η ανακάλυψη του πραγματικού μας εαυτού, 
 πού μπορεί να μας οδηγήσει;  

H συγγραφέας του βιβλίου «Ο Πραγματικός μας Εαυτός» σε μια συνέντευξη στη Σούλλα Ορφανίδου

-Κατά την αποκάλυψη του 
πραγματικού του εαυτού, ο 
άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 
να φθάσει σε ψυχική ηρεμία 
προκειμένου να ισορροπήσει 
στον σύγχρονο και απαιτητικό 
κόσμο που ζούμε. Μπορεί να 
δημιουργήσει ισορροπημένες 
σχέσεις με τους γύρω του, να 
διατηρηθεί συναισθηματικά και 
σωματικά υγιής και να 
ευημερήσει.  

-Ποιες είναι οι προσδοκίες 
σας από το βιβλίο αυτό; 

-Όπως πολύ όμορφα έλεγε η 
Louise Hay: «Αφήνομαι και 
Ρέω». Δεν έχω καμία 
προσδοκία και παράλληλα 
είμαι ανοιχτή σε κάθε 
προσδοκία. Σίγουρα το ότι το 
κυπριακό κοινό αγκάλιασε το 
βιβλίο μου με πολλή αγάπη με 
τιμά. Το τι έπεται είμαι απλά 
έτοιμη να το δεκτώ. 

-Ποιος είναι ο επόμενος 
στόχος σας; 

-Προτεραιότητά μου είναι η 
ενδεχόμενη κυκλοφορία του 
βιβλίου στην Ελλάδα. 
Επιθυμία μου η μετάφρασή 
του σε μια ξένη γλώσσα, 
ούτως ώστε να διευρυνθεί το 
αναγνωστικό μου κοινό. 
Σίγουρα δεν είμαι ακόμα 
έτοιμη να ξεκινήσω το δεύτερο, 
γιατί το κεφάλαιο του πρώτου 
παραμένει ανοικτό. Όμως θα 
προχωρούσα με μια διεύρυνση 
του πρώτου στην οποία θα 
περιέχεται και μια προσωπική 
μου μέθοδος 
επαναπρογραμματισμού του 
μυαλού. 

 

Συνέντευξη: Σούλλα 
              Ορφανίδου

Αντριάνα Σεργίδου
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Μια Ομόνοια που ξύπνησε 
για καλά στο Β μέρος, πήρε το 
τρίποντο κόντρα στην Ακανθού. 
Το τελικό 5-1 αφήνει την Ομό-
νοια για καλά στην πρώτη θέση 
αφού το Αποέλ είχε για μια 
ακόμη φορά ρεπό. Θα τα πούνε 
οι δύο τους την Κυριακή που 
μας έρχεται και εκεί θα λύσουν 
τις διαφορές τους. 

Τώρα στο παιχνίδι Ομόνοιας 
- Ακανθού, είναι ένα αναβληθέν 
παιχνίδι που ήταν για την περα-
σμένη βδομάδα και έντιμα συμ-
φώνησαν και το έδωσαν την 
Κυριακή το πρωί στο παγω-
μένο από κρύο Enfield. 

Το πρώτο μέρος ήταν μοιρα-
σμένο με την Ακανθού να προ-
βάλλει αντίσταση και να βγαίνει 
στα ίσα στην επίθεση. 

Ο Lino από πλευράς Ομό-
νοιας βρήκε δίκτυα για να έρ-
θουν συνεχείς επιθέσεις από 
την Ακανθού και να ισοφαρίσει 
τον αγώνα σε 1-1 για να βάλει 
την Ομόνοια σε πίεση για δεύ-
τερο τέρμα. 

Και πριν κλείσει το 45λεπτο ο 
Lino και πάλι κάνει το 2-1. 

To δεύτερο μέρος ήταν μονό-
λογος της Ομόνοιας που ξύ-
πνησε και με γκολς από τους 
Luke, Deyonte και Jordan να 
κάνουν το τελικό 5-1.

Σταθερά στην πρώτη θέση η Ομόνοια

Ένας αγνώριστος Παναθηναϊκός και μια Ολύμπια όλο φωτιά 

συναντήθηκαν στο Enfield με αρκετούς φιλάθλους φίλους και των 

δύο ομάδων. 

Η Ολύμπια ήταν σαφώς ανώτερη σε όλες τις γραμμές, προπα-

ντός στην επιθετική της γραμμή που σημάδεψε 3 φορές τα δίκτυα 

και 4 φορές τα δοκάρια της εστίας του Αντώνιο. 

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός είχε την ατυχία να έχει 

πρόωρους τραυματισμούς, του  George Lings και του Kieran 

Constantinou και από την άλλη πλευρά μια άσχημη γενικά μέρα 

αφού καμιά του γραμμή δεν κινήθηκε συντονισμένα παρόλες τις 

οδηγίες του George Constantinou. 

Η Ολύμπια, όπως πάντα, οργανωμένη κάτω από τις οδηγίες του 

στρατηγού Σινόττι, πέρασε ένα εύκολο μεσημεριανό κερδίζοντας 3-

0 με σκόρερς τους Elia Katsoulide με πέναλτι στο 5λεπτο και ένα 

τέρμα του Ricky στο 90λεπτο για να κλείσει το πρώτο 45λεπτο. 

Στην επανάληψη το ίδιο σκηνικό με την Ολύμπια συνέχεια στην 

επίθεση και να τελειώνει τον αγώνα με ένα ακόμη τέρμα από τον 

Demi. 

Ο διαιτητής James Kean μαζί με τους βοηθούς του ήταν αρκετά 

καλός. 

Εύκολο τρίποντο για Ολύμπια

Όταν το παιχνίδι άρχισε έβλεπες τη Cinar όλο στην επίθεση και πίστευες ότι θα έφευγε από το παιχνίδι σίγουρα με το τρίποντο, αφού νωρίς έκανε τα τέρματα της δύο με τους Gullen 

και Yannick Kamaran και έχασε άλλες τόσες για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Το Β μέρος ανήκε στους Αρμένιανς που πείσμωσαν και μπήκαν στην επίθεση με αποτέλεσμα να ισοφαρίσουν 

και να χάσουν και ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο που τόσο το έχουν ανάγκη, περισσότερο από ψυχολογικής πλευράς. Ο αγώνας ήταν αθλητοπρεπέστατος, μπράβο στις ομάδες μας.

Ισοπαλία στο Cinar - Αρμένιανς
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Την επανέναρξη του πρωτα-

θλήματος ανακοίνωσε ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης μετά 

την λήξη της συνεδρίας μεταξύ 

ΚΟΠ-διαιτητών-Αστυνομίας.  

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης 

ανέφερε ότι διαβίβασε στους δι-

αιτητές κάποιες αποφάσεις τις 

οποίες έλαβαν ούτως ώστε να 

γίνει κατορθωτή η επανέναρξη 

του πρωταθλήματος:  

Διορισμός σημείου επαφής 

Αστυνομίας – Διαιτητών και 

όλους όσους έχουν πληροφο-

ρίες για θέματα διαφθοράς στο 

ποδόσφαιρο. Το σημείο αναφο-

ράς θα είναι το μέλος της αστυ-

νομίας, Χριστόφορος Μαυρο - 

μά  της ο οποίος θα είιναι υπεύ-

θυνος για την ασφάλεια των δι-

αιτητών αλλά και πληροφορίες 

για θέματα που αφορούν ποδο-

σφαιρικούς αγώνες και δια-

φθορά. 

Ενεργοποίηση του 1460 και 

του Red Button και για σκο-

πούς πληροφόρησης. Δηλαδή 

οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί 

να καλέσει επώνυμα ή ανώ-

νυμα και να καταγγείλει οποι-

αδήποτε πληροφορία για 

αγώνα ή για διαφθορά ή και 

αθέμιτο πλουτισμό κάποιου. 

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας 

στους διαιτητές στις περιπτώ-

σεις κάποιων κρίσιμων αγώ-

νων. 

Ο κύριος Σαββίδης υποσχέ-

θηκε εχεμύθεια και προστασία 

των καταγγελλόντων και τόνισε 

ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να 

καθαρίσει από τους λίγους που 

το αμαυρώνουν και το μολύ-

νουν. Κάλεσε επίσης ονομα-

στικά τα σωματεία της 

Ομόνοιας, της ΑΕΛ και του Δι-

γενή Μόρφου αλλά και οποι-

ονδήποτε πολίτη έχει στοιχεία 

να τα καταθέσει, τονίζοντας ότι 

πρέπει να σταματήσει η ένοχη 

σιωπή. 

O Υπουργός δικαιοσύνης, 

δράττωντας την ευκαιρία, επα-

νέλαβε εαυτόν σε σχέση με την 

αναγκαιότητα, όπως ισχυρί-

στηκε, να ψηφιστεί το σχέδιο 

νόμου για την παρακολούθηση 

των ιδιωτικών συνομιλιών και 

άρση του τηλεφωνικού απορ-

ρήτου.  Συνέχισε επίσης λέγο-

ντας ότι ειναι αναγκαιότητα να 

υπάρχει ταυτοποίηση στις  

προπληρωμένες κάρτες κινη-

τής τηλεφωνίας. 

Την ευχή να ξαναξεκινήσει το 

ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 

χωρίς φακέλους και με σωστή 

διαιτησία, εξέφρασε ο πρό-

εδρος της ΚΟΠ. Ο κύριος Κού-

μας είπε ότι η αγωνιστική του 

περασμένου Σαββατοκύριακου 

που δεν έγινε θα μεταφερθεί το 

επόμενο Σαββατοκυρίακο. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Διαιτητών Γιώργος Πάπουτσος, 

ανέφερε ότι φεύγουν ικανοποι-

ημένοι και οι διαιτητές επιστρέ-

φουν στα γήπεδα. 

Επαναρχίζει το πρωτάθλημα 

Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Υπ.Δικαιοσύνης 

ΚΟΠ-Διαιτητών 

Ένα ακόμη τρίποντο που τον διατη-

ρεί στην πρώτη θέση της Super 

League πήρε ο Ολυμπιακός ο οποίος 

επικράτησε με 4-2 του Άρη στο «Γ. Κα-

ραϊσκάκης» για την 19η αγωνιστική. 

Σε ένα πλούσιο πρώτο ημίχρονο, 

στο οποίο μπήκαν συνολικά τέσσερα 

γκολ, οι ερυθρόλευκοι μέσα σε 

διάστημα δύο λεπτών κατάφεραν να 

προηγηθούν με 2-0 του Άρη. Την αρχή 

έκανε ο Γκιλιέρμε στο 22′ όταν πήρε το 

ριμπάουντ μετά από κεφαλιά του Σεμέδο που έδιωξε ο Εμαν. 

Στιγμές αργότερα και συγκεκριμένα στο 24′ ο πρώτος σκόρερ του 

πρωταθλήματος, Γιουσούφ Ελ Αραμπί έστειλε την μπάλα στα 

δίκτυα των κιτρινόμαυρων μετά από διπλή προσπάθεια. 

Στο 37′ ο Άρης ξαναμπήκε στο παιχνίδι με κεφαλιά του Ρόουζ, 

ωστόσο στο 44′ ο Ελαμπντελαουί έκανε το 3-1 για τον Ολυμπιακό 

στέλνοντας την ομάδα του με προβάδισμα δύο τερμάτων στα 

αποδυτήρια. 

Στο β’ μέρος ο Ολυμπιακός έψαξε από νωρίς ένα γρήγορο 

τέταρτο γκολ και το βρήκε στο 64′ με τον Βαλμπουενά. Ο Γάλλος 

ανατράπηκε Βέλεθ μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής της 

αναμέτρησης έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο μέσος του 

Ολυμπιακού ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, ευστόχησε και ανέβασε 

το δείκτη του σκορ στο 4-1. Αυτό ήταν το όγδοο τέρμα του 

Βαλμπουενά στη Super League. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Παρέμεινε μόνος πρώτος 

ο Ολυμπιακός, 4-2 τον Αρη

Η Άρσεναλ με παίκτη λιγό-

τερο από το 26' και έχοντας 

βρεθεί δυο φορές πίσω στο 

σκορ, κατάφερε να φύγει αλώ-

βητη από το «Στάμφορντ 

Μπριτζ» με το τελικό 2-2 στο 

μεγάλο ντέρμπι με την Τσέλσι! 

Αναποτελεσματική και φλύαρη 

η ομάδα του Λάμπαρντ όταν 

έπρεπε να τελειώσει το ματς, 

χαρακτήρας και μέταλλο από 

πλευράς «κανονιέρηδων» στα 

δύσκολα!  

Απόδραση με 

Αγουέρο, «χαρακίρι» 

της Έβερτον   

Η Μάντσεστερ Σίτι με τερά-

στια δυσκολία πέρασε από το 

Brammal Lane με το 1-0 επί 

της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ χάρη 

στον θρύλο της, Σέρχιο 

Αγουέρο, που πέρασε με αλ-

λαγή και σκόραρε. «Αυκτονία» 

της Έβερτον που δέχθηκε δυο 

γκολ στο φινάλε από τη Νιού-

καστλ και παραχώρησε ισοπα-

λία, 2-2! Τεράστια ανατροπή η 

Άστον Βίλα με το 2-1 επί της 

Γουότφορντ, σημαντικό «τρίπο-

ντο» για Μπόρνμουθ που επι-

βλήθηκε 3-1 της Μπράιτον, 

άνετο πέρασμα της Σαουθά-

μπτον από το Selhurst Park με 

το 2-0 επί της Κρίσταλ Πάλας. 

Αυτό το πρωτάθλημα 

δεν χάνεται 

Η Λίβερπουλ καθάρισε 
και την Γιουνάιτεντ 

Με Φαν Ντάικ και Σαλάχ η Λί-

βερπουλ λύγισε την Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ στο Anfield 

(2-0) και συνεχίζει την ιστορική 

πορεία της στην Premier 

League.  

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά 

στο ματς και σωστά διαβα-

σμένη αλλά στο 15’ η Λίβερ-

πουλ έλυσε νωρίς το «γόρδιο 

δεσμό» από μια στημένη φάση. 

Ο Άρνολντ εκτέλσε το κόρνερ 

από δεξιά και ο Φαν Ντάικ με 

καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0. 

Στο τελευταίο τέταρτο η Γιουνάι-

τεντ βγήκε μπροστά, πίεσε, 

αλλά στο 90+3’ μετά από κόρ-

νερ της Γιουνάιτεντ, ο Άλισον 

έκανε το βολέ, ο Σαλάχ κατέ-

βασε, κατάπιε τον αντίπαλό του 

στο σπριντ και πλάσαρε για το 

2-0.  

Με το τρίποντο οι Κόκκινοι 

ξεφεύγουν στο +16 από τη Σίτι, 

ενώ έχουν και ματς λιγότερο, 

ενώ από την πλευρά της η Γι-

ουνάιτεντ παρέμεινε 5η κι 

έχασε την ευκαιρία να πλησιά-

σει την Τσέλσι που είναι μπρο-

στά της και στο +5. 

Από το κακό 

στο χειρότερο 

η Τότεναμ 

Κόλλησε στο μηδέν 
με την Γουότφορντ  

Η Τότεναμ κόλλησε εκτός 

έδρας με την Γουότφορντ στο 

0-0 και πλέον βρίσκεται στο -8 

από την 4η θέση με παιχνίδι 

περισσότερο. Φωνάζουν για 

πέναλτι οι φιλοξενούμενοι.  

Από το κακό στο χειρότερο 

πάει η Τότεναμ τη νέα χρονιά. 

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο 

μετά τις δύο ήττες από Λίβερ-

πουλ και Σαουθάμπτον, κόλ-

λησε και στο «Vicarage Road».  

Στο πρώτο μέρος η Γουότ-

φορντ είχε τις καλύτερες ευκαι-

ρίες με τους Ντελοφέου (33') 

και Ντίνι (42') ωστόσο, ο Γκαζα-

νίγκα κράτησε το μηδέν για 

τους φιλοξενούμενους. Η Τότε-

ναμ δεν κατάφερε να απειλήσει 

την εστία των γηπεδούχων στο 

πρώτο μέρος και στάθηκε αρ-

κετά τυχερή στην αρχή του δεύ-

τερου καθώς, οι Ντουκουρέ 

(47') και Σαρ (51') ήταν άστοχοι 

μέσα από την περιοχή.    

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την 

πρώτη τους καλή στιγμή στο 

62ο λεπτό αλλά το σουτ του 

Σον πέρασε πάνω από τα δο-

κάρια του Φόστερ. Δύο λεπτά 

μετά η Τότεναμ ζήτησε πέναλτι 

αλλά, ο διαιτητής με τη βοήθεια 

του VAR έδειξε να συνεχιστεί το 

παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Βερ-

τόνχεν υπέπεσε σε παράβαση 

καθώς, έκανε ξεκάθαρο χέρι 

μέσα στην περιοχή (69') όμως 

ο Γκαζανίγκα έπεσε σωστά και 

έδιωξε το πέναλτι του Ντίνι. Στο 

86ο λεπτό η Τότεναμ ξαναφώ-

ναξε για πέναλτι αλλά, ο διαιτη-

τής ξανά με τη βοήθεια του 

VAR έδειξε να συνεχιστεί το 

παιχνίδι, με το 0-0 να παραμέ-

νει μέχρι το τέλος.  

Έτσι η Γουότφορντ πήρε 

ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα 

μετά τις τρεις σερί νίκες και βρί-

σκεται στους 23 βαθμούς ενώ, 

η Τότεναμ έμεινε πίσω στη 

«μάχη» της τέταρτης θέσης. 

Ατσάλινη Άρσεναλ σε φοβερό ντέρμπι!  

Κρίμα και πάλι κρίμα να φύγει έτσι άδοξα ένας ποδοσφαιριστής 

στα 32 του χρόνια και να βυθίζει στη θλίψη τους δικούς του αν-

θρώπους. 

Η μοίρα αυτή τη φορά κτύπησε την ομάδα του Αγίου Παντελεή-

μονα που έχασε τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή της Thiago 

Goncalves που ενώ κατευθυνόταν στο παιχνίδι που έδινε η ομάδα 

του το βράδυ της Τρίτης έπεσε θύμα δυστυχήματος, χάνοντας τη 

ζωή του. 

Το παιχνίδι παιζόταν κανονικά και το μακάβριο μαντάτο ήρθε να 

ανακοινώσει κάποιος φίλος του Thiago  προς το τέλος του αγώνα 

στον προπονητή της ομάδας Γιώργο Φραγκέσκου. 

Το τι διαδραματίστηκε εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Όλοι 

στο γήπεδο έπεσαν στα γόνατά τους και έκλαιγαν για τον φίλο 

τους. 

Το παιχνίδι διεκόπη ως ήταν φυσικό, όταν οι Άγιοι κέρδιζαν 2-0, 

αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει η απώλεια και 

η θλίψη που αφήνει πίσω της μια τέτοια είδηση. 

Στέλλουμε τόσο εμείς ως εφημερίδα όσο και το σωματείο της  

Ν. Σαλαμίνας, τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του Thiago Goncalves



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  έκλεισε 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. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

8 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Άχνας Αγγλίας διοργανώνει διαγωνισμό Πιλότας στο 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ στις 11.00πμ. Τιμή £12 

περιλαμβάνει σουβλάκια και αναψυκτικό. Συμμετοχή τηλ. Ανδρέα 

07956 219 946, Χριστάκη Νεοφύτου 020 8723 1925. 

9 Φεβρουαρίου (Κυριακή) 

• Ο Βασίλης Λέκκας στο Λονδίνο στο THE COCK RIT στις 8.00μμ. Η 

ARK4ART φέρνει τον Λέκκα στο Λονδίνο. Το εισιτήριο είναι £33 και οι 

εισπράξεις θα διατεθούν για την προμήθεια αναγκαίων υλικών για 

θέρμανση σχολείων στην Ελλάδα.  

12 Φεβρουαρίου (Τετάρτη) 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders of Enfield καλεί Συνεδρίαση της 

Επιτροπής στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton N9 στις 

10πμ. Θα συζητηθούν θέματα που καθιστούν την παρουσία όλων 

αναγκαία. Τηλ. 020 8804 5973 / 07720 015 625. 

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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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Χαρούμενη Πρωτοχρονιά
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Χαρούμενη χρονιά και χρόνια πολλά φίλοι μου αγαπημένοι, 

να ζείτε και να χαίρεστε και νάσθε ευτυχισμένοι. 

Ό,τι καλόν να έρχεται εσάς εις τη ζωή σας. 

Και η Παναγία και ο Χριστός νάναι πάντα μαζί σας. 

Και αυτή η νέα η χρονιά να φέρει στον καθένα σας 

ξεχωριστά υγεία, χρόνια πολλά και καλά. 

Ο χρόνος τούτος που έφθασε πλούσια δώρα να φέρει 

και να είμεθα πιο ευτυχείς σ’ αυτό που μας προσφέρει. 

Επίσης εις το L.G.R. τον όμορφο σταθμό μας 

χρόνια χαρούμενα πολλά και νάναι οδηγός μας. 

Πάμε και εις την Παροικιακή, όλα να τα αντέχει 

και ο Θεός νάναι δίπλα τους και να τους προσέχει. 

Εις την Ελευθερία μας καλή χρονιά να έχει 

και ο νέος χρόνος με χαρές και όλα τα αντέχει. 

Πάμε και εις την Κύπρο μας, εύχομαι σύντομα ελευθερία 

και να χαρούμε όλοι μας αυτό έχει σημασία.

Υποκριτές τζιαι Φαρισσαίοι κουμαντάρουν τη ζωή σου 

τζιαι τα δόντια τους κονίζουν να μασήσουν το κορμί σου 

Ομπρός κρεμμός τζιαι πίσω ρέμα πού να τραβήσεις τζιαι με ποιον 

τζιείνοι που φκάλλουσιν τους νόμους εν εμπόροι των εθνών 

Υποκριτές τζιαι Φαρισσαίοι την τύχη σου εξουσιάζουν 

τζιαι τα δικαιώματά σου φανερά παραβιάζουν 

Να σε παντρέψουν μάχουνται ούλλοι τους με το ζόρι 

έτσι αποφασίσασιν τ’ άδικου οι εμπόροι 

Η μάνα σου τζι’ ο τζιύρης σου έχουν το τζιαι μανιέραν 

ήβραν σου τζιαι το νυφφικό, κουμπάρο τζιαι κουμέραν 

Φαίνεται εν το πεπρωμένο τούτος ο γάμος να γινεί 

τζιαι για το μέλλον το δικό σου να μεν έσιεις επιλογή 

Μα κάμνει κούτζια ο γαμπρός, άηστο τζιαι καπρίτσια 

τζιαι θέλει βουν τζιαι γάδαρον, μάλια, χωράφκια, σπίθκια 

Μεσίτες πάσιν τζι’ έρκουνται πως εν να τον καλάρουν 

να πει το νναί τζιαι τ’ άλλα πιον εν εις το σιέρι του κουμπάρου 

Φεύκει ένας τζι’ έρκεται άλλος τζιαι τες θκυο μερκές να πείσει 

τζιαι του γάμου την ημέραν να καταφέρει να ορίσει 

Ισιώννουν που την μιαν μερκάν ζαώννουν που την άλλην 

τζι’ όσους βολεύκει αποτυχία τρίφουν τα σιέρκα τους καπάλιν 

Τζιαι συνεχίζει το φκιολί, το γιαλέλιν του Αράπη 

τζιαι χορεύκει αδικία μες το νυφφικόν κρεββάτι 

Τζιαι παν οι μέρες τζιαι τα γρόνια δίχως να βρεθεί η λύση 

μιαν ο γαμπρός τζιαι μιαν η νύφφη πίσω εν να ξωτραβήσει 

Τζι’ ο γάμος αναβάλλεται π’ ασυφφωνίαν χαραχτήρων 

τζιαι ξεκινούσιν άλλον γύρο 

τζι’ ο καθένας τα δικά του πτου που ξάναρκης τα ψάλλει 

τζιαι καρτερούμεν τον Θεό το σιέρι του να βάλει 

Μ’ άτε τζιαι φτάσαν ως τζειαμέ να βάλουσιν στεφάνι 

εν εύκολο τόσες πληγές που στέκουν κόμα ανοιχτές 

να γειάνουν μάνι μάνι; 

Εμείς βίον ανθόσπαρτον ευχόμαστε να ζήσουν 

να κάμουν τα πικρά γλυτζιά ώσπου να συνηθίσουν 

τζι’ αν εν της μοίρας το γραφτόν 

να σφίξουν την καρκιάν τζι’ οι θκυο τζιαι τες πληγές να κλείσουν 

Τζι’ αν φαίνουνται δυσοίωνοι στο μέλλον οι τζιαιροί 

πάντ’ αναμμένον να κρατούμεν της ελπίδας το τζιερί 

Φαίνεται εν το πεπρωμένο
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:10 
Ιδιωτική Ζωή (1971). Ερωτική με την Άννα Φόν-
σου, Ανδρέα Μπάρκουλη, Λευτέρη Γυφτόπουλο, 
Άλκη Γιανακά. Η καμαριέρα της Άννας θα βρεθεί 
νεκρή. Βασικός ύποπτος για τον φόνο της, είναι η 
ίδια η Άννα παρά το γεγονός ότι έχει ακλόνητο άλ-
λοθι. Ο ανακριτής ο οποίος εξετάζει την Άννα, θέλει 
να αποκαλύψει τους ανθρώπους με τους οποίους 
έχει σχέσεις, όμως η Άννα επιμένει να κρύβει καλά  
το παρελθόν της.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:00  
Ένα Ατίθασο Κορίτσι (1989).  
Κωμωδία με την Σοφία Αλιμπέρτη, Μάγδα Τσαγ-
γάνη, Γιώργο Λουκάκη, Αλέκο Αλεξανδρή και Χρή-
στο Αυλωνίτη. Η Σοφία είναι ένα κορίτσι όμορφο, 
πλούσιο και ατίθασο. Ο πατέρας της θέλει να την 
παντρέψει. Αυτή όμως έχει φιλοδοξίες και απαιτεί 
να διευθύνει τις επιχειρήσεις του, για να του απο-
δείξει τις ικανότητές της αποφασίζει να γίνει οικονο-
μικά ανεξάρτητη ψάχνοντας για δουλειά. Στην προ-
σπάθειά της αυτή δημιουργούνται κωμικές 
καταστάσεις με τους εργοδότες που την θαυμάζουν 
και συγχρόνως την φλερτάρουν. Αυτή αντιδρά με 
αποτέλεσμα να μην βρίσκει ποτέ δουλειά, όμως η 
Σοφία επιμένει να βρει τον "άγνωστο" πατέρα του. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:15 
Θυσιάστηκα για το Παιδί μου (1960). 
 Δραματική ταινία με τους Χριστίνα Σίλβα, Γιώργο 
Καμπανέλη και Ρούλα Χρυσοπούλου. Ο ζωγράφος 
Παύλος, στις διακοπές του στο Γαλάζιο Νησί, ερω-
τεύεται την Μαρίνα. Η σχέση τους θα διακοπεί 
απότομα όταν θα αναχωρήσει ο Παύλος εσπευ-
σμένα για την Αθήνα. Διάφοροι λόγοι, όχι και τόσο 
τυχαίοι, δεν θα του επιτρέψουν να γυρίσει στο νησί 
παρά μετά από έξι χρόνια. Δεν γνωρίζει όμως ότι η 
Μαρίνα έχει ένα εξάχρονο παιδί, το οποίο είναι 
δικό του.                                                         
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
21:15 
Λούφα και Απαλλαγή Ι4 
(2008). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Φραγκολιά, Θανάση Τσαλ-
ταμπάση, Μαρία Κορινθίου, 
Πέτρο Λαγούτη, Στάθη Πανα-
γιωτίδη, Χάρη Μαυρουδή, 
Γιώργο Κιμούλη, Μάνο Γαβρά, 
Νίκο Βουρλιώτη, Γιώργο Χρυ-

σοστόμου. Μια παρέα νεοσυλλέκτων, που ο καθέ-
νας για τους δικούς του λόγους θέλει να πάρει 
απαλλαγή από την στρατιωτική του θητεία, ανα-
γκάζεται εντέλει να υπηρετήσει ως Ι4. Η παρέα θα 
βρεθεί σε ένα ακριτικό νησί με διατεταγμένη υπη-
ρεσία: θα πρέπει να παίξουν τους "λαγούς" και να 
συνυπάρξουν με τους λοκατζήδες που ετοιμάζονται 
για μία μεγάλη άσκηση.    
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:45      
Ο Ψεύτης (1968). Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Νόρα Βαλσάμη, Βαγγέλη Σειληνό, Ζωζώ Σα-
μπουνάκη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Νανά 
Σκιαδά, Περικλή Χριστοφορίδη, Μαίρη Μεταξά. 
Ένας λαθρεπιβάτης συλλαμβάνεται από το γιατρό 
του πλοίου. Για να μην τον καταδώσει, συμφωνεί 
να πάρει τη θέση του και να υποδυθεί το γιατρό 
στην κοπέλα με την οποία αλληλογραφούσε.                                                                                                         
KYΡIAKH 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Ο Τρελός της Πλατείας Αγάμων (1970).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κωμωδία με την Μέμα Σταθοπούλου, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο, Μαρίκα Νέζερ, Γιώργο Μπάρτη, 
Κική Δαλάκου, Μαρία Γιουρούση, Γιώργο Γρηγο-
ρίου. Ένας ανύπαντρος δικηγόρος, ορκισμένος 
εχθρός του γάμου, κατοικεί πού αλλού, στην πλα-
τεία αγάμων. Ο θείος του από το εξωτερικό και η 
σπιτονοικοκυρά του θέλουν να παντρευτεί. Όταν 
λοιπόν πληροφορείται ότι για να κληρονομήσει τον 
υποτιθέμενο νεκρό θείο του, πρέπει να παντρευτεί 
μια συγκεκριμένη κοπέλα, προτείνει στην κοπέλα 
λευκό γάμο, ώστε να πάρουν τα λεφτά. 
 
KYΡIAKH 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 
Έτσι Είναι αν Έτσι Νομίζετε(1976). Κωμωδία με 
τους Νικήτα Τσακίρογλου, Εύα Κοταμανίδου, Χρυ-
σούλα Διαβάτη, Σπύρο Κωνσταντόπουλο, Μαρία 
Φωκά, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Μάκη Ρευματά, 
Μαρία Αλκαίου, Τιτίκα Βλαχοπούλου, Ορφέα Ζάχο, 
Σπύρο Καλογήρου, Θόδωρο Μορίδη. Ένα από τα 

πιο δημοφιλή έργα που θέτει με πολύ έξυπνο 
τρόπο το ζήτημα της σχετικότητας της αλήθειας. 
Μια παρέα ανθρώπων αγωνιά να μάθει με κάθε 
τρόπο τι συμβαίνει πραγματικά στο σπίτι των νεο-
φερμένων γειτόνων τους. Οι πληροφορίες είναι 
αντικρουόμενες, οι πρωταγωνιστές της ιστορίας 
καταθέτουν ο καθένας τη δική του άποψη για τα γε-
γονότα και οι περίεργοι προσπαθούν απεγνω-
σμένα να δουν ποια θέση πρέπει να κρατήσουν 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 
Μονά Ζυγά Δικά μου (1979). 
Κωμωδία με την Δέσποινα 
Στυλιανοπούλου, Μάκη Δε-
μίρη, Γιάννη Μαλούχο, Αντώνη 
Παπαδόπουλο, Έφη Οικονό-
μου. Η Δέσποινα βλέποντας 
ότι ο μνηστήρας της Ζαφείρης 
δεν σταματάει το τζόγο, απο-
φασίζει να αλλάξει εντελώς 
ζωή. Φεύγει από το βενζινά-
δικο που δουλεύει, νοικιάζει 
διαμέρισμα σε άλλη περιοχή 
και πιάνει δουλειά σε σούπερ 
μάρκετ. Από μια παρεξήγηση νομίζει ότι κάποια 
τσάντα περιέχει βόμβα και καλεί την αστυνομία.  
 
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Ο Γεροντοκόρος (1967). Κωμωδία με τους Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Μάρω Κοντού, Δέσποινα Στυλιανο-
πούλου, Κώστα Πρέκα, Σταύρο Ξενίδη. Ο Θανάσης 
Μπαρούτσος είναι δηλωμένος γεροντοκόρος. Η 
αδελφή του Νανά θέλει να τον παντρέψει και προ-
τείνει στη φίλη της Μαίρη να προσληφθεί γραμμα-
τέας του. Πράγματι η Μαίρη προσλαμβάνεται γραμ-
ματέας και αμέσως κερδίζει την συμπάθεια του 
Θανάση δηλώνοντάς του ότι είναι εχθρός του γά-
μου. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Εραστές του Ονείρου (1974). Μιούζικαλ με τους 
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Ζωή Λάσκαρη, Τιτίκα Στασι-
νοπούλου, Λευτέρη Βουρνά, Νίκο Δαδινόπουλο. Ο 
Δημήτρης εργάζεται στο λιμάνι ενώ το βράδια τρα-
γουδάει σε ένα κέντρο. Αντίθετα ο αδελφός του ο 
Γιώργος σκέφτεται το πώς να τα οικονομήσει εύ-
κολα και γρήγορα. Ο Δημήτρης για να του αποδεί-
ξει ότι το κλέψιμο δεν είναι τίποτε το σπουδαίο και 
το δύσκολο, αποφασίζει να οργανώσει μια εικονική 
ληστεία σε ένα πλούσιο σπίτι. 
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Νέος Κύκλος-Καμώματα τζι 
Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ευθέως  
21:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Μου-
σείο Πόλης Βόλου, Βόλος  
22:10 Ελληνική Ταινία: Ιδιωτική Ζωή  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Νέος Κύκλος-Καμώματα τζι 
Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα 
Χρόνια  
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ένα Ατίθασο 
Κορίτσι 
23:15 Ελληνική Ταινία: Θυσιάστηκα 
για το Παιδί μου 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:15 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:55 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
White Blue ''Tyros'' "Ντοκιμαντέρ 
Αφιερωμένο στον Τυρό Αρκαδίας. 
21:15 Ελληνική Ταινία: Λούφα και 
Απαλλαγή 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Ψεύτης 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ο Τρελός της 
Πλατείας Αγάμων 
22:25 Ελληνική Ταινία: Έτσι Είναι…
αν Έτσι Νομίζετε 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Νέος Κύκλος-Καμώματα τζι 
Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα 
Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον Αυγου-
στίνο Γαλιάσσο 
20:30 'Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-
γιάννη 
21:40 Ελληνική Ταινία: Μονά Ζυγά 
Δικά μου 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Νέος Κύκλος-Καμώματα τζι 
Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα 
Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Ο Γεροντο-
κόρος 
22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Όμιλος εξυπηρετητών με θέμα 
"Greek Traditional Music Event'' στο 
Hellenic Centre 
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Νέος Κύκλος-Καμώματα τζι 
Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα 
Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Εραστές του 
Ονείρου 
22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Χοροεσπερίδα ΑΚΕΛ Η.Β. στο Κοι-
νοτικό Κέντρο. 

ΠΕΜΠΤΗ 23/1 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/1 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1 

07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
10.30 Χάλκινα Χρόνια  
12.30 Road Trip (Ε)  
13.00  Φάκελοι (Ε) 
14.00 Ειδήσεις 

14.10 Προσωπογραφίες  
15.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 
18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  
19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1 

07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
11.00  Χωρίς Αποσκευές   
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια  
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe  
15.15  Σπίτι στη Φύση (Ε) 
15.45  Τετ-Α-Τετ (Ε) 
17.00  Μαζί/Birlikte  
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Πεταλούδα (Ε) 
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/1 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 

μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 28/1 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-
νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night 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 Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
Record Collection με τον Τάσο 
Αναστάση  22:00 Greek Party με 
τον Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox με τον DJ 
Valentino 07:00 Καλημέρα Κυ-
ριακή με τη Σούλα Βιολάρη 10:00 
Μια φορά και έναν καιρό 10:45 
Θεία Λειτουργία 12:30 Μουσι-
κές Επιλογές 13:00 Απόγευμα 
της Κυριακής με τον Γιάννη 
Ιωάννου 16:00 Στις γειτονιές με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι με 
τον Μιχάλη Γερμανό 19:00 Τα 
τραγούδια 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 The Greek Music 
Monday Mix 22:00 Δευτέρα 
βράδυ με τον Κρις Θεοχάρους 
ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Λον-
δίνο Καλημέρα με τον Άρη Δε-
μελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τον Βασίλη Παναγή 
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 
Λαϊκό κομπολόι 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 Νεοκλέους 22:00 
Hellenic Show με τον DJ Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα 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 Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 Ελ-
ληνικές Επιτυχίες 22:00 
Χαλαρά με Στυλ με τον Γιάννη 
Ιωάννου.
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V
eteran journalist Kyria-

cos Tsioupras was 

honoured on Friday 

17th January 2020 by the 

Cypriot and Greek media for 

his services to the Cypriot 

community, not only in the 

UK but in Cyprus also.  

Cyprus High Commissioner 

in the UK, Mr Andreas Kakouris, 

presented him with a plaque 

as a token of appreciation to 

his services to the media. The 

event took place at Rumours 

Brasserie in Southgate, north 

London. 

Kyriakos Tsioupras was born 

in Komi Kebir in 1932 and       

attended Komi Kebir Elemen-

tary School. He continued his 

studies at Famagusta Gymna-

sium before coming to the UK 

and attending the London 

School of Economics and      

Political Science where he  

obtained a BSc in Economics 

(Honours). 

He was married to the late 

Pola Tsioupra from Lympia 

and has two daughters Roulla 

and Louiza and four grand-

children. 

Kyriacos was sub-editor of 

Haravgi daily newspaper in 

Nicosia, Cyprus, editor to 

Vema weekly newspaper in 

London, editor of our newspaper 

Parikiaki and General Manager 

of London Greek Radio. He 

was also co-founder of the  

Cyprus Wine Festival in the 

UK and Secretary of the       

Radiomarathon Committee. 

Furthermore, he is the editor 

of the Cypriot Who’s Who       

Directory, and was also a      

correspondent for RIK TV and 

the Cyprus News Agency for 

several years. 

He served as a member        

of the Executive Council of  

the National Federation of 

Cypriots in the UK, as well as 

Secretary for the federation, 

and is former Vice President 

of the World Co-ordinating 

Committee Justice for Cyprus. 

Present at the event were 

the Cyprus High Commissioner 

in the UK Andreas Kakouris, 

Managing Director of Parikiaki 

Bambos Charalambous,   

Michael Yiakoumi (Parikiaki 

Newspaper), Doros Partasides 

(RIK TV), Takis Fellas (Hellenic 

TV), John Kyriakides and Viron 

Karidis (London Greek Radio), 

Issac Karipidis (Antenna TV), 

Thanasis Gavos (UK corres-

pondent, RIK / Cyprus Broad-

casting Corporation), Tasos 

Zachariades (Cyprus News 

Agency) and Martha Chryso-

malis (Hellenic Times).
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Government says Turkey 
has obtained info on EEZ

Kyriacos Tsioupras 
honoured 

C
yprus’ Government 

Spokesman, Kyriacos 

Koushos, has said that 

the government has informa-

tion in its possession that 

Turkey has in some way      

obtained studies concerning 

block 8 of the Republic of  

Cyprus’ exclusive economic 

zone. 

In statements to the Hellenic 

Broadcasting Corporation (ERT), 

Koushos clarified that there was 

no suspicion that this information 

was divulged by ENI or TOTAL. 

“It appears that in some way 

they have information on the 

tudies. Let me clarify that the 

companies are not suspected,” 

he said. 

Koushos said that Turkish 

President Recep Tayyip Erdo-

gan’s suggestion of sharing the 

profit from the “Yavuz” drilling 

was provocative.  

“It sounds like the thief          

offering the owner half. It is 

clear proof of the illegal way in 

which Turkey is moving, with   

no respect to international         

law. It has developed into a        

pirate  of the Eastern Mediter-

ranean,” the Spokesman 

pointed out. 

Furthermore, he said Nicosia 

is satisfied with the US policy to 

support the Republic of Cyprus. 

Koushos also said the EU        

was hesitant and undecided in 

implementing decisions taken 

by the Council of Ministers and 

the European Council. 

Turkey has dispatched        

drillship Yavuz to conduct a   

drilling operation off the south 

of the island.  

The Cyprus government      

has condemned Turkey’s newly 

planned illegal drilling within the 

Exclusive Economic Zone and 

continental shelf of the Republic 

of Cyprus, noting that Turkey, 

provocatively ignoring the          

repeated calls by the interna-

tional community and the         

European Union, to terminate 

its illegal activities in Cyprus’ 

EEZ, is now attempting to carry 

out a "new illegal drilling in the 

southern EEZ/continental shelf 

of Cyprus, inside exploration 

block 8, which was duly licensed 

to the European companies 

ENI and TOTAL". 

"This new attempted drilling 

constitutes yet another flagrant 

violation of the sovereign rights 

and jurisdiction of the Republic 

of Cyprus under the UN         

Convention on the Law of the 

Sea, as well as the relevant 

customary International Law, 

and completely disregards the 

international EEZ delimitation 

agreements already in force 

between Cyprus and Israel, 

and Cyprus and Egypt, respec-

tively," a statement issued by 

the Presidency of Cyprus has 

said.

British High Commission: UK deplores Turkish drilling 
in the waters around Cyprus
T

he UK deplores Turkish 

drilling in the waters 

around Cyprus and con-

tinues to call for de-escalation, 

a spokesperson of the British 

High Commission in Nicosia 

told the Cyprus News Agency 

(CNA), invited to comment on 

Turkey’s new attended illegal 

drilling in the southern EEZ/ 

continental shelf of Cyprus, 

in exploration block 8. 

“The UK has been clear from 

the start that we deplore Turkish 

drilling in the waters around      

Cyprus. We continue to call        

for de-escalation. The UK has      

consistently stated our support 

for the Republic of Cyprus’      

sovereign right to exploit the oil 

and gas in its internationally 

agreed Exclusive Economic 

Zone,” the British High Commis-

sion spokesperson said. 

We believe, he added, that 

“the most enduring way of          

resolving difficult issues such   

as this is to achieve a Cyprus 

settlement. We encourage all 

parties to redouble their efforts 

in pursuit of this.” 

“We continue to believe         

Cyprus’ oil and gas should be 

developed for the benefit of all 

Cypriots,” the spokesperson 

concluded.



H
igh court judge, Katerina 
Sakellaropoulou, has 
become Greece's first 

female president, after a vote in 
Parliament yesterday. 

Sakellaropoulou, 63, served 
as president of the Council of 
State, a top administrative court, 
for the past 15 months, before 
she was nominated to succeed 
as President of the Hellenic      

Republic. 
Two opposition parties sided 

with the centre-right government's 
nomination to give Sakellaropou-
lou 261 votes, way more than 
the 200 needed. 

Centre-left opposition parties 
had already backed Sakellaro-
poulou's nomination before  
yesterday's vote. 

The President of the Hellenic 

Republic is a largely ceremonial 
position appointed by parliament 
who serves a five-year term. 

It's currently held by Prokopis 
Pavlopoulos, a 69-year-old  
conservative politician and aca-
demic, who was not nominated 
for re-election by the governing 
centre-right New Democracy 
Party. 

Instead, Prime Minister          

Kyriakos Mitsotakis turned to 
Sakellaropoulou, considered to 
be a more progressive candidate. 

Greece has a historically low 
level of women in senior positions 
in politics. In the current cabinet, 
all but one of the 18 senior      
positions are held by men. 

Katerina Sakellaropoulou was 
also the first woman to become 
President of the Council of State, 
Greece's top administrative 
court. 

Opposition leader and former 
Prime Minister Alexis Tsipras 
said Sakellaropoulou was an 
"exceptional judge" and a          
defender of human rights. 

The Thessaloniki-born Sakel-
laropoulou is a daughter of a 
Supreme Court judge. She 
studied law in Athens and com-
pleted her post-graduate studies 
at Sorbonne in Paris. She is 
known for her progressive         
attitude on the issues such as 
discrimination and climate change. 

Despite her decades-long  
career in the top tier of Greek 
judiciary, Sakellaropoulou is 
considered a political outsider 
and has no party alliances.
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High court judge becomes 
Greece’s first female president

Prince Harry reunited 

with Meghan and    

Archie in Canada 

P
rince Harry has arrived 
in Canada to join his wife 
Meghan as the couple 

prepare for a new life after 
agreeing to stop using their 
royal titles as part of a deal to 
end a crisis in the Windsor 
family. 

Harry was shown arriving on 
Vancouver Island just days after 
reaching an arrangement with 
Queen Elizabeth and senior 
royals that will see him and his 
wife Meghan leave behind      
their royal roles to seek an       
independent future. 

Buckingham Palace and the 
queen said on Saturday that 
Harry and Meghan would no 
longer be working members of 
the royal family. They would not 
use their “Royal Highness” titles 
and would pay their own way 
in life, freeing them to forge a 
new future in Canada and the 
United States. 

Harry has admitted he had 
not wanted to step away           
entirely from his royal life and 
his military appointments, but 
said there was no other option. 

“It brings me great sadness 
that it has come to this,” he said 
on Sunday. 

American actress Meghan  
returned to Canada on Jan. 10 
to be reunited with baby son  
Archie, and Harry flew out late 
on Monday to join her. 

The Duke and Duchess of 
Sussex, the couple’s formal title 
which they will continue to use, 

spent six weeks in Canada at 
the end of last year before        
returning to Britain. 

Earlier this month, they 
shocked the royal family by 
publicly announcing they 
wanted more independence, 
leaving the other senior mem-
bers hurt and disappointed,     
according to royal sources. 

The new arrangement, 
agreed following a summit held 
by the queen at her Sandring-
ham estate and attended by 
Harry’s father and heir-to-the-
throne Prince Charles and elder 
brother Prince William, will 
come into effect this Spring. 

Harry is expected to carry out 
some official engagements     
before then although it is not 
clear whether Meghan will be 
involved. She was pictured in 
the Sun newspaper on Tuesday, 
walking her dogs in a park on 
Vancouver Island close to 
where the couple have been 
staying in a secluded house. 

In their new life, the couple 
will no longer receive public 
money and will repay the cost 
of refurbishing their British 
home in Windsor, which official 
figures show amounted to 2.4 
million pounds ($3 million). But 
certain details, such as whether 
the couple could continue to 
use the “Sussex Royal” title for 
their website and branding and 
their future security arrange-
ments, have either not been      
finalised or publicly revealed.

Interior Minister joins Federation for a working dinner

T
he Minister of the Interior 
of the Republic of Cyprus, 
Mr Nicos Nouris, joined 

the Federation for a working 
dinner on Thursday 16th January 
to discuss various issues of     
importance to the UK Cypriot 
community, given Brexit.  

Mr Karaolis welcomed the 

Minister to London, and went 
on to say that the number of  
UK Cypriots applying Cypriot 
citizenship has already increased 
significantly to 620 in 2019 (via 
the Cyprus Consulate in London) 
and will likely increase further, 
given that the UK's departure 
from the European Union this 

year. He praised the efforts of 
the High Commission of the  
Republic of Cyprus and Interior 
Ministry for beginning to digitise 
the process (e.g. online appoint-
ment bookings) and a discussion 
ensued about other potential      
initiatives to further expedite the 
process and simplify criteria. 

Mr Nouris thanked the Fede-
ration for hosting him for a  
working dinner. He assured the 
Federation that the Ministry of 
the Interior will continue to look 
at ways to improve and simplify 
the process of acquiring Cypriot 
citizenship for UK Cypriots,        
including further digitisation. 

With regards to Brexit and its 
possible consequences for the 
UK Cypriot community, the  
Minister urged all UK Cypriots 
that do not have British citizen-
ship to ensure they have regis-
tered for the EU Settled Status 
Scheme. He said, “UK Cypriots 
that don’t have British citizenship 
must apply for settled status 
whether they already have per-
manent residence or not, in order 
to avoid possible issues regard-
ing their status in the near future.”
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O
n Thursday 16 January 

2020, the National  

Federation of Cypriots 

in the UK hosted an exhibition 

of photographs taken by Adonis 

Christoforou and prepared by 

the Press & Information Office 

of the Republic of Cyprus (PIO) 

titled, ‘Photographic evidence 

from the recent history of Cyprus’.  

The exhibition featured photo-

graphs from the early years of 

the Republic of Cyprus and was 

officially opened by the newly 

appointed Minister of the Interior 

of the Republic of Cyprus, Mr 

Nicos Nouris.  

Welcome addresses were also 

given by Ms Sophie Michaelides, 

Director of the PIO; Mr Christos 

Karaolis, President of the National 

Federation of Cypriots in the UK; 

and Mr Adonis Christoforou, the 

photographer. 

The Minister of the Interior 

expressed his delight to be 

opening the exhibition along-

side the UK Cypriot community. 

He said that the exhibition  

"captures the eventful history  

of our long-suffering island, as 

well as moments that have      

defined our story as Cypriots. 

The photographs, and what 

they document, constitute a  

reference point and guide for 

future generations…. whether 

what they represent is positive 

or negative, it is a part of our 

lives, our memories, our country 

or our history.”  

The Minister went on to say 

that “the present day Republic 

of Cyprus should not be under 

occupation by Turkey, nor         

divided... the current status quo 

in Cyprus is completely unac-

ceptable and illegal.” 

Ms Sophie Michaelides,        

Director of the PIO, said that 

the work carried out by the 

P.I.O. is historically significant 

and important in preserving  

Cyprus’ cultural identity and  

collective memory. She said 

that the exhibition and similar 

archival evidence “link the past 

to the present and the future     

of our country and our people.”  

Ms Michaelides also           

commended photographer 

Adonis Christoforou for his work 

and contribution towards telling 

the national story of Cyprus. 

The President of the Federation, 

Mr Christos Karaolis, praised the 

important work of the PIO in 

providing the diaspora with       

information about the Cyprus 

issue and other news from       

Cyprus.  

Speaking about the exhibition, 

Mr Karaolis said that, in the 

context of 2020 being the 60th 

anniversary of the Republic of 

Cyprus, “some people here this 

evening will have lived through 

these events and this exhibition 

will trigger memories of the 

early days of the Republic of 

Cyprus. Whilst for younger  

generations, the exhibition will 

provide an opportunity to visu-

alise the defining moments in 

Cyprus' national story... As 

such, tonight’s exhibition allows 

us to reflect on the challenges 

of the past as we look ahead to 

what the future of our island will 

be.” 

Following the welcome    

addresses, members of the 

public had the opportunity to 

view the exhibited photographs 

and enjoy a traditional Cypriot 

reception. Mr Nouris, Ms Michae-

lides and Mr Christoforou were 

also presented gifts by the  

Federation. 

In attendance were, H.E. the 

High Commissioner of the      

Republic of Cyprus, Mr Andreas 

Kakouris; the Consul General 

of the Republic of Cyprus, Mr 

Theodoros Gotsis; Mr Christos 

Avraamides, Ms Antonia Socra-

tous Pedone (both PIO); Bishop 

Athanasios of Tropeaou; Presi-

dent of POMAK, Mr Andreas 

Papaevripides; President of 

NEPOMAK, Mr Christos Tuton; 

Vice-Presidents of the Federa-

tion, Mr Bambos Charalambous 

& Mr Michael Ellinas; Councillors 

Roberto Weeden-Sanz & Anne 

Hutton (both Barnet); Executive 

Secretaries of the Federation, 

Mr Andreas Karaolis & Mr 

Adrian Patsalos; and represen-

tatives of the Federation’s     

Secretariat and its member       

associations.

Minister of Interior opens 
PIO photograph exhibition 
hosted by the Federation

Oedipus the King at Theatro Technis

“Be sweet and kind to mother now, 
Buy her flowers or a brand new hat, 

But maybe you had better let it go at that” 
- Songwriter Tom Lehrer,  

Oedipus Rex (1959) 

 

Visceral and intense motions and emotions 

pulse through George Eugeniou’s production 

of Oedipus The King at Theatro Technis.  

With a thoroughly modern message of the 

dangers of alluring rulers and onanistic elites, 

the great Athenian playwright Sophocles   

(b. 497 BC d. 405 BC) speaks to us over 

the millennia.  

Oedipus Tyrannos (“King”) is one of seven 

plays we have left from Sophocles (he wrote 

over 120 plays, but most have been lost) and 

has spawned many imitations and a complete 

theory of psychology - the Oedipal Complex 

- that made Sigmund Freud famous.   

The idea that all men want to kill their 

fathers and sleep with their mothers, is not 

as farfetched as we might think at first. (In 

fact, the quite believable converse mirror 

image is that women become like their moth-

ers, and seek partners who are very much 

like their dads. But that’s another story).  

Oedipus is the root of the curse that 

plagues the city of Thebes, and he finds this 

out through patient enquiry of his wife/mother 

Jocasta, his citizens, visiting messengers 

and shepherds, and mainly the blind seer 

Tiresius, compelling in his wisdom and       

humility.  

The lively and engaging chorus drives the 

action along, and proclaims that “in ignorance 

he was happy. The truth has made him blind.”  

Leigh Hughes as Oedipus puts in a fever 

pitch level of emotion and rage, that must 

be exhausting. He was brilliant. And the 

main supporting three of Joanna Pope as 

Jocasta, Vic Zander as Tiresius and Panos 

Savvides as the scheming Creon, play an 

eye-catching tune around the king and fill 

the stage.  Zander in particular holds the 

audience so enthralled, that you could have 

heard a pin drop at his movements and 

wise words, said with calm authority.  

But the chorus and smaller parts are      

also memorably played, especially the   

Messenger from Corinth, who confirms the 

truth of Oedipus’s past.  

The director George Eugeniou came onto 

the stage at the end, himself like a wise 

character from Sophocles, and gave a          

vituperative tongue-lashing against so-

called charismatic leaders, like the unholy 

triumvirate Erdogan, Trump and Johnson, 

who threaten to lead us to destruction. Only 

we, the chorus of the people, can stop them.  

As Travis Bickle says in the movie Taxi 

Driver (1975), when observing the sprawling 

urban filth of his metropolis, “someday a real 

rain will come.”  Once the palpable reality is 

revealed, the cleansing balm of truth saves 

the city. A torrential downpour gives the        

citizens, and us, a therapeutic finale.  

Theatro Technis in Mornington Crescent, 

is one of the Greek Cypriot community’s 

hidden gems. Founded in the 1950s by 

young Cypriots, it has been standing proud 

for 62 years. It deserves our support, our 

presence and our pride.  
 

By James Neophytou 

C
yprus is a vibrant island 

and a popular tourist 

destination, but histori-

cally it has seen some very       

turbulent times. In the documen-

tary Queens of Amathus, Chris-

tina Savvas, a British Cypriot 

journalist, interviewed twenty 

two women from different gene-

rations, all sharing their powerful 

and heart wrenching stories, the 

pain of goodbye and settling in 

foreign lands for a better future.  

Queens of Amathus was    

originally based on three main 

characters that spanned over 

three eras: Pre/during and   

post-World War II and the lace 

trade. Maria Xenides, EOKA      

to independence, Androulla     

Andoniou and Julie Neocleous 

during the Turkish invasion in 

1974. These women are heroes 

in their own right, sharing their 

trials and tribulations.  

The documentary portrays 

the difficulties these women had 

during colonial rule in Cyprus, 

in which has been a shocking 

wake-up call in the UK to British 

oppression during the dark years 

of 1950-1959, right through to 

the Turkish invasion of 1974.  

Featuring some unique stories 

inclusive of Eleni “Oratissa”, 

known as the Mother Teresa       

of the Greek Cypriot community 

in Birmingham. Eleni carefully 

planned her life up to her very 

last breath, which was co-          

incidentally captured on film.  

The hour long documentary 

came runner up at the Birming-

ham Film Festival, which was 

selected out of 792 entries from 

over 60 countries. Queens of 

Amathus has already captivated 

the UK based audience and has 

been watched and commended 

by world renowned film producer, 

Trevor Beattie. Since the screen-

ing in the UK, the documentary 

has received worldwide press 

attention.  

Director, producer and writer 

of Queens of Amathus, Panikos 

Panayiotou stated, “It’s important 

to put the struggle of Cypriot 

women on the international 

map. In the UK in particular we 

hear a lot about other communi-

ties, how they have struggled to 

become part of British society 

and how they struggled under 

British dictatorship. You never 

hear anything about Cyprus and 

how the waves of migration to 

the UK and the rest of the world 

were for a reason. It’s time to 

put Cyprus and the world’s     

Cypriot migrant community on 

the international map. We plan 

to take this documentary           

across the globe with planned            

premieres in Cyprus, London, 

New York and Australia.”  

Queens of Amathus was      

produced by LGK Productions, 

which is part of a charity com-

monly known as LGK. The LGK 

Charity was set up in support of 

Cypriot people suffering from 

Amoiloidosis in 2014, who        

travelled to Birmingham for a 

liver transplant. LGK received 

funding from the Heritage Lottery 

Fund in the UK to produce a 

documentary that independently 

celebrates and re-lives the      

journey of Greek Cypriot 

women from Cyprus to Birming-

ham.  

The Cyprus premiere of 

Queens of Amathus will take 

place on 26th January at the 

Pantheon Cinema in Nicosia.

Queens of  Amathus documentary  
to premiere in Cyprus this weekend
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W
ith the recent film release 
of Judy, a biographical 
drama about singer and 

actress Judy Garland, following 
her as she arrives in London in 
1969 for a run of sell-out concerts 
at the Talk of the Town, let’s cele-
brate the life of one of the greatest 
entertainers of the 20th century. 

Known as the little girl (she was 
only 4’11) with the big voice,     
Garland also held her own with 
such great dancers as Gene Kelly 
and Fred Astaire although she 
had no formal training in that area, 
and was Oscar-nominated twice 
in acting categories. 

She was born in 1922 in Grand 
Rapids, Minnesota, as Frances 
Ethel Gumm. The youngest of 
three daughters, baby Frances 
was singing and dancing almost 
from the time she could walk and 
talk, and was brought into their 
vaudeville act “The Gumm” sisters 
when she was only two-years-old.  

Her Hollywood career took a 
while to bloom, as MGM signed 
her in 1935 and she was too old 
to be a child star, but too young 
and awkward to be a glamorous 
leading lady, and they weren’t 
quite sure how to use her.  

However, Garland performed 
“You Made Me Love You” at Clark 
Gable’s birthday party in 1937 
and her career soon took off.   

She was paired with Mickey 
Rooney in a series of musicals, 
notably “Girl Crazy” and “Babes 
in Arms”, as well as several Andy 
Hardy films. In 1939, Garland 
reached a new level of fame and 
sealed her legendary status as 
Dorothy Gale in “The Wizard of 
Oz”, receiving a special juvenile 
Oscar the following year. 

The girl-next-door image         
followed Garland into her adult 
years, and she longed to be 
glamorous like fellow stars Lana 
Turner. Her first adult role was in 
“Little Nellie Kelly” in 1940, but it 
wasn’t until 1944 that she finally 
got a somewhat glamorous role. 
Directed by Vincente Minnelli, 
who would become her second 
husband, “Meet Me in St Louis” 
was her first colour feature since 
“Oz” and became another iconic 
performance. In her 15 years at 
MGM, Garland battled with nega-
tive body image and demanding 
shooting schedules, leading to a 
lifelong addiction problem. She 
appeared in 28 films at MGM     
before her erratic behaviour led to 
her contract being terminated. 

Four years after her dismissal, 
Garland made a spectacular 
comeback in “A Star Is Born” with 
James Mason. Although the film 
was notoriously butchered to cut 
down on run time, Garland was 
considered a shoo-in for the Best 
Actress Oscar after a Golden Globe 
win. However, she famously lost to 
Grace Kelly for “The Country Girl”. 

Garland appeared in only three 

more films, most notably “A Judg-
ment in Nuremberg”, for which she 
received another Academy nomi-
nation, this time for Best Supporting 
Actress. Although her film career 
declined, she found success in 
television and in concert appear-
ances. In 1962, she became the 
first woman to win a Grammy for 
Album of the Year for her live       
recording “Judy at Carnegie Hall” 
– which is also only one of two 
live recordings to win this award. 
She hosted the Emmy-nominated 
“The Judy Garland Show” (1963-
1964) and made record-breaking 
concert appearances. 

Her short life was plagued by 
negative body image, addiction, 
five troubled marriages as well as 
other sad love affairs, and financial 
concerns. However, most who 
knew Garland speak of her sense 
of humour and the fact that she 
loved to entertain and bring joy to 
others.  

 
Judy’s Top 10 Films: 

 
The Wizard of Oz, 1939 with 

Terry the dog, billed as Toto; Ray 
Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, 
Frank Morgan, Billie Burke and 
Margaret Hamilton. 

Meet Me in St. Louis, 1944 with 
Mary Astor and Margaret O’Brien 

A Star Is Born, 1954 with 
James Mason 

Easter Parade, 1948 with Fred 
Astaire 

The Harvey Girls, 1946 with 
Angela Lansbury and Cyd Charisse 

Summer Stock, 1950 with 
Gene Kelly 

For Me and My Gal, 1942 with 
Gene Kelly 

In the Good Old Summer-

time, 1949 with Van Johnson 
The Pirate, 1948 with Gene 

Kelly 
Strike Up the Band, 1940 with 

Mickey Rooney 
 

The Wizard of Oz's true magic 
For veteran director Victor 

Fleming, 1939 represented the 
pinnacle of his career. Not only 
did Gone with the Wind claim the 
Best Picture Oscar, but also his 
other big feature, The Wizard         
of Oz, took its first steps towards  
becoming one of American         
cinema's best-known and most 
beloved motion pictures. When 
anyone thinks of The Wizard of Oz, 
they see Judy Garland and hear 
"Somewhere over the Rainbow". 

The story opens by introducing 
us to Dorothy Gale (Judy Garland), 
a young girl in Kansas who finds 
her wanderlust stirred by dreams 
of going "somewhere over the 
rainbow." When a tornado strikes 
the farm where she lives with her 
aunt and uncle, she is knocked 
unconscious. Upon waking up, she 
finds herself in the magical land 
of Oz, where she journeys in the 
company of a Scarecrow (Ray 

Bolger), a Tin Man (Jack Haley), 
and a Cowardly Lion (Bert Lahr) 
to defeat the Wicked Witch of the 
West (Margaret Hamilton) and 
find the all-powerful Wizard (Frank 
Morgan), who has the power to 
send her home. But is this a real 
trip, or is it all a dream? A strong 
case can be developed for either 
possibility, although it's ultimately 
up to each viewer to make up his 
or her own mind. Whichever way 
you lean, it doesn't detract from 
the movie's boundless capacity to 
entertain. 

The special effects in The Wizard 
of Oz do not look like the special 
effects that are now used in films. 
No computer animation was used, 
so they're far less elegant. In 
many cases, they look like special 
effects. You can see where the 
yellow brick road ends and the 
matte painting begins. When the 
Scarecrow has been torn apart, 
you know exactly where Bolger's 
body is. The Wizard's balloon is 
clearly not real. It doesn't matter, 
though. These effects are good 
enough to sketch the outline; our 
minds fill in the rest.   

 
The Judy Garland Show 

Judy Garland didn’t deserve to 
have a failed television series on 
her resume. But there it was - so 
much promise that came to a 
crashing halt in less than a year - 
and there was plenty of blame to 
go around. 

The personal problems of the 
temperamental and insecure 
Garland no doubt contributed to 
the demise of The Judy Garland 
Show after just one season. She 
reluctantly agreed to do a weekly 
series to get herself from under  
financial debt. 

The original concept was a fun, 
relaxed hour with an incredibly 
talented woman and a few of her 
deserving guest stars. The final 
episodes were the closest to Judy 
at her best - belting out a song, 
with no skits or big production 
numbers. By then, Garland and 
CBS were estranged, and The 
Judy Garland Show ended after 
just 26 episodes.  

Although she had made her 
mark in both recorded music and 
film, the former child star was going 
through a difficult time by the mid 
1950's. Several divorces, insecur-
ities and her long-time battle with 
prescription drugs and alcohol 
had taken a toll. Her much lauded 
performance in the 1954 film “A Star 
Is Born” was passed over for an 
Oscar and her production company 
lost money on the project. In 1955, 
Garland made her television debut 
on the inaugural episode of CBS’ 
anthology Ford Star Jubilee. Soon 
after, Garland signed a three-year, 
$300,000 deal with CBS for more 
specials. The first show, airing in 
1962, was simply called The Judy 
Garland Show, and featured her 

good friends Frank Sinatra and 
Dean Martin as her guests. The 
episode that aired October 6th, 
1963 was a show of riches.       
Garland’s guests that night was 
the veteran Broadway star Ethel 
Merman and an up-and-coming 
singer named Barbra Streisand 
(who would become a household 
name in 1964 with her career - 
making portrayal of entertainer 
Fanny Brice in the Broadway 
musical “Funny Girl”). Streisand 
was nominated for an Emmy       
for her appearance on The Judy 
Garland Show. 

 
Judy Garland’s Legacy 

By the time of her death in 
1969, Garland had appeared in 
more than 35 films. She has been 
called one of the greats of enter-
tainment, and her reputation has 
endured. Her Technicolor musicals 
defined the genre. The songs she 
introduced were Oscar gold. Her 

film career frames the Golden Age 
of Hollywood musicals. Turner 
Classic Movies dubbed Garland 
"history's most poignant voice". 
The American Film Institute named 
her eighth among the greatest  
female stars of the Golden Age 
Hollywood cinema.  

Garland's live performances 
towards the end of her career are 
still remembered by fans that        
attended them as peak moments 
in 20th-century music. She has 
been the subject of over two 
dozen biographies since her 
death, including the well-received 
Me and My Shadows: A Family 
Memoir by her daughter, Lorna 
Luft, whose memoir was later 
adapted into the television minis-
eries, Life with Judy Garland:      
Me and My Shadows, which won 
Emmy Awards.  

Garland was posthumously 
awarded the Grammy Lifetime 
Achievement Award in 1997. 

Several of her recordings have 
been inducted into the Grammy 
Hall of Fame. These include "Over 
the Rainbow", which was ranked 
as the number one movie song  
of all time in the American Film  
Institute's "100 Years...100 Songs" 
list. Four more Garland songs are 
featured on the list: "Have Yourself 
a Merry Little Christmas" (No. 76), 
"Get Happy" (No. 61), "The Trolley 
Song" (No. 26), and "The Man That 
Got Away" (No. 11). She has twice 
been honoured on U.S. postage 
stamps, in 1989 (as Dorothy) and 
again in 2006 (as Vicki Lester from 
A Star Is Born). Garland identified 
"Over the Rainbow" as her favourite 
of all the songs she had ever      
recorded and her career would 
remain inextricably linked to it. 

 
Source: www.ranker.com, 

www.goldderby.com,  
televisionheaven.co.uk and  

en.wikipedia.org 

Judy Garland: 10 greatest films

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Personal  

History Of  

David Copperfield 
 

I first saw Armando Iannucci’s 

wittily scripted adaptation of 

Charles Dickens’ classic just    

before the London Film Festival for 

which it was chosen as its open-

ing film. It is an impressive piece 

of filmmaking from the director of 

IN THE LOOP and THE DEATH 

OF STALIN with a terrific but 

most importantly integrated cast.  

Sarah Crowe deserves her 

BAFTA nomination as Best Cast-

ing Director for her vision and free 

reign in offering leading roles to a 

majority of ethnic actors. Dev Patel 

is effective as the eponymous hero 

and begins the film by introducing 

the story to a packed audience 

from a theatre stage - it is a suitably 

theatrical device which enables 

Ianucci to make the most of his 

eccentric characters and colour-

ful locations highlighting Copper-

field’s quest to become a writer in 

Victorian England.  

It is mischievously performed 

by a luminous cast but most      

successfully by Ben Whishaw as 

Uriah Heep and Hugh Laurie as 

Mr Dick. They both relish the       

eccentricity of their characters 

and deliver truthful performances 

unlike some of the other actors 

like Tilda Swinton, whose Betsey 

Trotwood belongs to a different 

film altogether.   

Overall a mixture of styles and 

on a second viewing the film’s 

flaws are more apparent while 

the comedy is not as funny as it 

thinks it is!  

 

No Fathers  

In Kashmir 
 

This powerful story written and 

directed by Ashvin Kumar tells the 

story of a young British teenager 

called Noor (Zara Webb), who 

travels to Kashmir with her mother 

to meet her grandparents for the 

first time. It is a journey of disco-

very especially after she meets 

Majid (Shivam Raina), who leads 

her to the woods nearby the 

place where their parents amongst 

thousands of other men have 

“disappeared”… 

A story told with passion by 

Kumar who also plays a significant 

role in this superbly photographed 

film. The pace occasionally needs 

to be sharper but overall it is a 

very impressive work from a   

budding filmmaker! 

 

The Grudge 

Nicolas Pesce the director of 

PIERCING gives a new lease of 

life to the remarkable Japanese 

horror franchise created by Taka-

shi Shimizu in 2002. There have 

been many versions since then 

including a few American remakes. 

This one begins in Tokyo, 2004 

and follows the story of an Ameri-

can woman, who still haunted by 

the vengeful ghost returns home 

to her family. A couple of years 

later the body count escalates 

and Detective Muldoon (Andrea 

Riseborough) is determined to 

solve the case… 

It is an intriguing and hugely  

atmospheric film cleverly construc-

ted by Pesce, who plays with time 

while telling the story from different 

perspectives. This fragmented 

device works well before all the 

pieces of the whole jigsaw come 

together. The handpicked cast  

including Demian Bichir, John 

Cho and Jacki Weaver deliver 

dedicated performances in this 

superior horror that will satisfy 

fans of the genre. 

 

The Holy Mountain 

Following the recent restoration 

of EL TOPO Arrow Films continue 

their stellar work with another     

re-issue of Alexandro Jodorowsky 

work made in 1973. The shocking 

and dream like tale of “The Alche-

mist” (played by Jodorowsky) 

leader and guru of a group of 

loyal pilgrims in quest of spiritual 

enlightenment. Provocative and 

deeply stylised images of Christ 

like figures, slaughtered animals 

and castrations that will shock 

and mesmerise in equal measure.  

There is no equal to Jodorow-

sky’s vision and imagination and 

his distinct designs make Fellini’s 

movies look more like MARY 

POPPINS. 
 

Bad Boys For Life 

The original BAD BOYS made 

in 1995 was fresh and fun while 

the sequel already looked tired 

and outdated back in 2003. Now 

does the world really need yet 

another adventure from this weary 

duo? Directors Adil El Arbi and  

Bilall Fallah make up in energy     

in what the story line lacks in 

comprehension and focus despite 

the fact that six writers have been 

recruited to develop plot and 

characters. Marcus Burnett (Martin 

Laurence) and Mike Lowrey (Will 

Smith) join a special team of the 

Miami police department in order to 

bring down a vicious drug cartel…  

Many unconnected scenes in 

the first half which also has a  

feeling of déjà vu before the        

explosive climactic sequence 

desperately struggles to bring the 

whole film together. 

 

Paw Patrol: Ready 

Race Escape 

This Canadian animation feature 

from Nickelodeon provides ami-

cable fun for smaller undemanding 

children and thankfully it doesn’t 

outstay its welcome. The team of 

the lovable rescue dogs are de-

lighted to become the pit crew of 

their racing hero The Whoosh. 

But first they have to outsmart The 

Cheetah, who never fails to repeat 

her favourite catchphrase “If you 

can’t beat them cheat them”… 

It may lack the sophistication of 

Pixar but overall it is unpreten-

tious fun despite the loud shouting 

voiceover work. 
 

DVD RELEASES: 
 

CREEPY: As the title suggests 

this psychological thriller is suitably 

creepy. The action follows the story 

of criminal psychologist and former 

police detective Takakura (Hide-

toshi Nishijima) who moves to a 

new home in a quiet suburban area 

in Tokyo with his wife Yasuko (Yuko 

Takeuchi) hoping for a fresh      

beginning. Yasuko is keen to meet 

her neighbours including the 

mysterious and ever so slimy Mr 

Nishino (Teruyuki Kagawa).  

Writer/director Kiyoshi Kurosawa 

wisely takes his time in setting up 

the situation and introducing his 

characters before things get out 

of control. Intriguing and hugely 

atmospheric! 

VIGILANTE: Darren Bolton 

originally made this into a short 

before he developed it into a full 

feature. Perhaps he should have 

left it as it was because the story 

of Pep (Simon Cassidy) a Neigh-

bourhood Watch enthusiast who 

takes the law into his own hands 

feels repetitive and overextended. 

However, the fly on the wall kind 

of pseudo-documentary is a good 

idea with a committed perform-

ance from Cassidy as the self-

proclaimed local hero. 

W
e have arrived late to 

the party for Fairview 

(Young Vic) so with 

thanks to a kindly friend the 

time has come to review the 

most controversial play in town. 

Oops I’ve nearly spoilt it for 

you. I won’t because although 

the run ends today, as sure as 

Trump will not be found guilty 

at his impeachment trial, so 

this intensely thought-provoking 

and inflammatory show is sure 

to get another London run 

sometime soon. It’s Grandma’s 

birthday and the Frasier family 

have gathered to celebrate. 

Beverly (Nicola Hughes) just 

wants everything to go ok, 

husband Dayton (Rhashan 

Stone) is loafing around smiling, 

daughter Keisha (Donna Banya) 

is having a hissy fit about     

college and pleading with 

aunty Jasmine (Naana Agyei-

Ampadu) - who is getting down 

with the kids in capturing the 

zeitgeist and going dairy free - 

that she needs a gap year. 

Grandma meanwhile has locked 

herself in the bathroom. A  

typical day in the life of many 

dysfunctional families, this 

one being African-American. 

Sounds like something out 

of a sitcom or soap and that is 

the brilliance of Jackie Sibblies 

Frury’s writing, ridiculously  

absurd and everyday family 

nonsense on the surface but 

what follows is anything but. 

Now I am trying hard to deter-

mine what I can and cannot tell 

you without spoiling the fun. 

I’m writing this sat next to a 

mixed gender group of middle 

England status quo types, ha-

ving an inane discussion full of 

meaningless words about 

what clothes best suit their 

body types and whether     

Cancun is the best tourist spot 

in Mexico, and that is what the 

audience was made up of. 

When the play ended they 

opined on “what an amazing 

play...so inspiring...so good 

having black plays in the 

mainstream...” and I couldn’t 

help thinking they’d missed the 

point. This play is about racism 

in all its forms and the power 

vacuum that exists between the 

privileged and those aspiring 

to rebalance the power gap. 

Ergo “black plays in the main-

stream” is yet another inane 

comment. 

Forgive my frustration but this 

country first introduced race 

awareness training a very long 

time ago but those who would 

most benefit (it’s tough and 

very unsettling facing up to your 

own racism) still live a life of      

illusion that they have cracked 

this discrimination thing by 

being “colour blind” or “not ha-

ving a racist bone in my body”. 

Sgada! I make no apologies for 

a profanity because this is also 

an issue that is rife in our own 

community. Yes inter-cultural 

racism is everywhere. Rant over, 

back to this aberrant work which 

morphs from a hilariously silly 

comedic skit, on Tom Scutt’s 

picture perfect neighbourhood 

house set, into a searing com-

mentary on how exhausting       

it is for people of colour to  

continue having to point out 

the everyday, apparently inno-

cent racism that pervades      

society. If you want to know 

what that looks like in real life, 

just watch Afua Hirsch on Sky 

News’s The Pledge discussing 

this very thing.  

It is rare for a ninety minute 

play (no interval) to do what 

this 2019 Pulitzer Prize Winner 

(Drama) did, keep you comple-

tely absorbed, entertained and 

agitated throughout. The closing 

moments are excoriating and 

Banya does something that is 

akin to exploding an IED on the 

engrossed Young Vic denizens. 

It was similar to an experience 

I had at a trade union confer-

ence in 1984 when one of the 

‘Black Caucus’ (BAME today) 

stood up and his first words 

were “I’m here to talk about 

your racism”. Boom...and the 

rest is history. Actually it’s not 

because a huge challenge     

remains and when you see this 

superbly acted and directed 

production (Nadia Latif) you 

will not forget it for ever and a 

day. More fearless theatre like 

this please. 

Meanwhile, Susanna Roge-
riou is thrilled by PA by way of 
MJ... 

Love him or hate him, I’m 

agnostic on the matter, Peter 

André, delivered the goods       

in his guest appearance in 

Thriller (Lyric Theatre). For 

two weeks only! The oestrogen 

levels were running high and 

when he appeared the poor 

ushers found it hard to control 

the salivating mob. The entire 

cast did justice to the songs 

spanning the career of Michael 

Jackson, from Rockin' Robin 

to Earth Song, with great vocal 

and dance performances. The 

choreography is outstanding 

throughout, and especially 

memorable the performance 

of the two female dancers  

during Dirty Diana - would have 

had Mary Whitehouse turning 

in her grave. Outstanding      

vocalist without a doubt     

Florivaldo Mossi, who could 

fool you into thinking we are 

watching MJ himself. The show 

continues to pack ‘em in and I 

strongly recommend it, PA or 

no PA, because MJ is a legend. 

 

Thriller - 0330 333 4812 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Incendiary...agitation  

provocation, detonation, 

go debate 
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I
f you are one of those that 

has decided to be a better you 

this year with good healthy 

eating, think twice before you 

order at your restaurant or take-

out. In today’s world of high 

street restaurants and takeout 

food chains, with any food deliv-

ered to your door or popping in 

to the local eatery, it is no longer 

an occasional treat and many 

live everyday life, more than 

ever before, with eating on the 

go regularly. The occasional     

indulgence never used to be a 

problem, but the regular indul-

gence now it seems, may have 

become a problem. With restau-

rants offering limited healthy 

options, and the temptation for 

many to order other items more 

appealing on menus, it leaves 

many people overeating, with 

unnecessary extra calories, 

more times with food and drink. 

This can lead to an increase risk 

of type 2 diabetes, heart disease 

and obesity.  

In our supermarkets, when we 

buy our food, the packaging  

tells us the calorie, fat, sugar 

content etc - this is useful to the 

consumer who is health con-

scious or diabetic. The packa-

ging usually lists the ingredients 

in order of those that are highest 

from top to end, being the least 

of within the product bought. 

This helps tremendously for 

those that have allergies, like 

milk, nuts, mushrooms; One then 

knows whether to avoid this or 

not. Unfortunately this does     

not always occur in restaurant      

eating, although some food 

chains have learned that it is 

helpful knowledge and is now 

added to some menus. Ho-

wever, there are still many that 

do not unfortunately, and many 

people who are not so know-

ledgeable in nutritional informa-

tion, can be easily mislead by 

some options. For example, 

choosing a salad or vegetarian 

option can sometimes actually 

be higher in calorie and fat 

content, if cheese, oily croutons, 

sauces or dressings are added.  

In today's world, where any 

technical gadgets and machi-

nery makes physical work easier 

to do, the average calorie intake 

will be less than days of old, 

when people did all the hard    

labouring tasks, so, unless 

someone has a very physical 

job or hobby, if one is super     

active with a high metabolism, 

calorie consumption should be 

worked in accordingly to lifestyle. 

However, it is important to        

remember the portions of the 

calorie intake, regarding pro-

tein, carbohydrates fats and 

sugar. Healthy eating should  

go hand in hand according to 

your lifestyle physical activity. 

The more active, the more food 

is required. The more muscle 

composition you have, the more 

food is required to maintain the 

muscle. So more exercise and 

more muscle means the more 

you can eat - what a bonus. If 

you keep it to healthy eating, 

you won't have to even count 

calories at all and you can just 

enjoy the occasional treat if you 

wish to do so. 

So if you do eat out, don't be 

afraid to ask what goes into your 

food. Ask them to be specific    

according to your requirements 

and if it doesn't contain what 

you want, ask them to adapt it 

to your need. 

Let’s not forget how drinks can 

have sugar and add to calorie 

consumption. Even if you are not 

drinking alcohol, simple drinks 

can add to it all. Whether you 

choose to have a coffee  flavoured 

syrup, along with full fat cream 

or milk and some sprinkled choc-

olate, it keeps adding on more 

caloric value. Even simple fruit 

juices often have added unnec-

essary sugar. There are many 

drinks that may or may not be 

carbonated, like lemonade etc, 

that are loaded with hidden sugar. 

Alcohol, be it spirits, wine, or 

the sparkling types of drink, all 

still have calories. Pick a cocktail, 

and there you have a bumper 

pack of sugar and calorific value.  

The recommended daily 

amount of calories required for 

a woman to maintain her weight 

is around 2,000 calories and 

1,500 to lose weight. For Men it 

is 2,500 to maintain weight and 

2,000 for weight loss to occur. 

So if 3,500 calories = 1lb (0.45 

kilograms), it is therefore esti-

mated that one needs to burn 

3,500 calories to lose 1lb (0.45  

kilogram). So if one cuts down 

by about 500 or more calories 

a day, that means one can lose 

1o r 2lb or more a week. Increas-

ing physical activity, with more 

muscle gain and training the 

metabolism to work faster can 

improve on that even more.  

Think carefully, ask questions 

and choose wisely when order-

ing food and drink from places.  
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Quick and easy eats

Xclusive! Katerina Neocleous

Happy 2020 to all our lovely readers! Xclusive is back for the new year, so what is in store for 

your ears’ pleasure this January?  

 

First up, Giorgos Mazonakis is kicking things off with a brand new music video release for his 

latest single “Dianikterevo" featured on the album “Agapi Simeni". His first unveiling of the new 

year, an upbeat, percussive laiko, dropped on 20th January 2020 at 20:20 and has already amassed 

over 670,000 plays on Spotify and 4 million plus views on YouTube! Composed by lyricist Eleana 

Vrahalis and musician Giorgos Sampanis, the song has received great support on Greek radio and 

Mazonakis’ fans get to enjoy a live rendition at his winter season residency at Fever in Athens every 

Friday and Saturday!  

 

Bringing a very different tone to the Greek modern music scene is Konnie Metaxa. Her new 

single “Kamikaze", released though Panik Records, is a dynamic and explosive pop anthem that 

stands out from the first listen! A Marios Psimopoulos, OGE and DJ Kas collab, its otherworldly 

tone is reflected in the eerie circus vibe of the  video that accompanies the release. 

 

The buzz around Nikos Apergis' new song “Eimai Dinatos" started long before its official          

release thanks to its inclusion in the singer’s live set. This translated nicely into streams and views 

on its online debut, with the track soaring to the top of the YouTube trends within the first 24 hours! 

It immediately climbed to number 7 on the trend, counting over 100,000 views in a single day.  

Apergis composed the music himself while Alexander Elefthetiadis penned the lyrics for the song. 

Catch a listen to all these tracks on the upcoming radio show “Scandalous”! 

  
That’s all for now. More entertainment and 

music news coming soon! 
Until next time…  x Mwah 
 
* Listen to all the latest music Xclusives 

on Katerina’s Live DJ Show: ‘Scandalous!'            

Two hours of unadulterated Modern Greek 

hits; 1st for new music, celebrity gossip, 

chart news, interviews and of course lis-

tener’s special requests and dedications! 

Not to mention a few surprises along the 

way! Live on LGR 103.3fm, online at 

www.lgr.co.uk and DAB Plus, on Tuesdays 

8-10pm. SCANDALOUS! If you would like 

your CD or event featured or reviewed in 

Xclusive! contact Katerina via email:       

katsmusiq@gmail.com / all social media:               

@Katsmusiq  



Strictly’s Kevin Clifton to appear in 

The Wedding Singer musical 

Strictly Come Dancing star Kevin Clifton will appear in the stage 

production of The Wedding Singer, based on the 1998 Hollywood 

Blockbuster film of the same name, for a strictly limited season at 

the newly opened Troubadour Wembley Park Theatre from       

Thursday 30 January till Sunday 1 March. 

After thrilling audiences in the UK tour of Rock of Ages in 2019, 

Kevin will return to the stage to play Robbie Hart in The Wedding 
Singer.  

Kevin is an international Ballroom and Latin dancer and has won 

numerous titles, including the British Latin Championships four 

times. He is best known as a pro dancer on Strictly and is the only 

pro dancer to ever dance in four consecutive finals. 

Kevin made his musical theatre debut in Dirty Dancing the       
Musical at the Aldwych Theatre in London’s West End and went 

on to become a principle dancer in Burn The Floor Dance Company 

performing in the West End, on Broadway and across the world. 

The Wedding Singer is set in 1985. Hair is huge, greed is good 

and rockstar wannabe Robbie Hart is New Jersey’s favourite      

wedding singer. When his own fiancée dumps him at the altar, a 

seriously bummed out Robbie makes every wedding as disastrous 

as his own. Can sweet-natured Julia and her best friend Holly lure 

Robbie out of the dumpster and back into the limelight? Or is he 

going to see her head off down the aisle with Wall Street bad boy 

Glenn? For more info, visit www.troubadourtheatres.com 
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Andrea Georgiou 

Brad and Jennifer 

embrace backstage 

at SAG Awards  
 

Brad Pitt, 56, showed his sup-

port for ex-wife Jennifer Aniston 

at the 2020 Screen Actors Guild 

Awards which took place on Sun-

day; the Greek-American actress 

won the Outstanding Performance 

by a Female Actor in a Drama 

Series award for her role as Alex 

Levy on the Apple TV+ show. 

After winning the award for 

Outstanding Performance by a 

Male Actor in a Supporting Role 

for Once Upon a Time in Hollywood, 

Pitt watched Aniston’s acceptance 

speech from backstage. 

“Dreams do come true, honey,” 
she said. “And all of you, your 
performances inspire me. For 
years, I feel like we have kind 

of grown up together. I know the 
few times I have been invited 
back into this room over the last 
20-something years, it has been 
so special. And to be up here is 
truly an honor.” 

Pitt and Aniston, who were 

married from 2000 to 2005, were 

later seen backstage congratu-

lating each other with smiles, 

an embrace and briefly holding 

hands.  

When Aniston, 50, found out 

Pitt had watched her win back-

stage, she gushed, “Sweet… 
We’ve all grown up together, we 
really have. It just feels like a 
really fun night to celebrate and 
cheer each other on and keep 
working. You don’t really have 
that much of a life, so it’s nice 
to come out, put a pretty dress 
on and celebrate your friends 

and their work and inspire each 
other to keep going.”

Sandro Nicolas has been con-

firmed as the Cypriot representa-

tive at this year’s Eurovision Song 

Contest which will take place in 

Rotterdam in May. 

Born Alessandro Rütten in 1996, 

the 23-year-old German-based 

Greek-American singer reached 

the semi-finals of The Voice of 
Germany.  

He was also the American    

entrant at the New Wave Festival 

in Russia last summer.  

Cyprus received 120 songs, all 

vying to compete as the island’s 

act for 2020 and have shortlisted 

the options to three songs - details 

will be released at a later date. 

In an interview to Cypriot media, 

Sandro said, “It’s an honour for 
me, [to represent] for the Cypriot 
flag, and I want to do my very 
best. It’s fantastic, it’s a dream for 
me.” 

Sandro Nicolas to represent  

Cyprus at Eurovision 2020
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Saturday 25th January 2020 
Vanarama National League 
Bromley v Barnet 
3.00pm Hayes Lane, Bromley, 
Kent, BR2 9EF 
BetVictor Premier 
Margate v Haringey Borough 
3.00pm Hartsdown Park Harts-

down Rd, CT9 5QZ Margate, K 
Spartan South Midlands  
MK Robins v New Salamis 
3.00pm Milton Keynes Irish 
Centre, Pavilion, Flat Manor 
Field, Bletchley, Milton Keynes, 
MK2 2HX  
St Panteleimon v Winslow 

3.00pm Rectory Park, Northolt 
UB5 6AU 
Sunday 26th January 2020 
Akanthou v Pantel 
12.00pm Heron Hall Academy, 
43 Queensway, Enfield, EN3 
4SA 
Komi Kebir v Panathinaikos 

10.15am Southgate School, 
Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Apoel v Omonia 
12.15pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Monday 27th January 2020 
Haringey Boro v Carshalton  

7.45pm CVS van hire stadium, 
(COLES PARK) White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Tuesday 28th January 2020 
Vanarama National League 
Barnet v Boreham Wood 
7.45pm The Hive, Camrose 
Avenue, Edgware HA8 6AG 

Spartan South Midlands  
St Panteleimon v Broxbourne 
7.45pm Tithe Farm Sports and 
Social Club, 151 Rayners Lane, 
Harrow, HA2 0XH 
Stotfold v New Salamis 
7.45pm Roker Park ,The Green, 
Stotfold SG5 4AN  

St Panteleimon FC player 
killed in traffic collision on  
way to match

St Panteleimon FC and the 
whole of our community mourn 
the loss of the tragic news that 
their beloved 32 year old Bra-
zilian player Thiago Goncalves 
died in a traffic collision onTues-
day he was on the way to his 
team St Panteleimon FC match 
versus Cockfosters FC for the 
Middlesex Premier Cup at the 
Tithe Farm Sports Club, in 
Rayners Lane , Harrow. Thiago 
had been a regular team player 
for St Panteleimon who play in 
the Spartan South Midlands 
League. for a couple of seasons 

and one of their leading goal-
scorers. 
Parikiaki expresses their con-
dolences to the player’s family 
and friends and to St Pantelei-
mon FC. 
New Salamis who also play in 
the Spartan South Midlands 
League express their con-
dolences to Thiago Goncalves 
family and friends and to St 
Panteleimon FC.A one minute 
silence was observed in mem-
ory of Thiago at their home 
game on Wednesday versus 
London Tigers.

 Community and Local fixtures

Community Youth
Results Sunday 19th January 2020 

U18 Harvesters 1 Omonia Green 6’ AEK 2 Omonia White 2,  

AEK 2 Omonia Gold 4 

U16 Southgate 6 Omonia Grn 1, Alexandra Pk 2 Omonia White 5, 

U15 Omonia Gold 2 Maccabi 4,Omonia Silver 8 Boreham Wood 4 

U14 HMH 2 Omonia Gold 3 

U12 Omonia White 8 Alexandra Pk 0, Omonia Green 2 Hadley 2 

Photos: Both Under 10 Green and Under 14 Silver in order are 
seen here sporting their Diamond Corporation sponsored club 
hoodies. The club wishes to thank Diamond Corporation for their 
generous contribution which saw every child and every coach at 
the club receive acommemorative 25 Year Anniversary hooded 
sweatshirt. 

AEK U11 enjoy sharing a birthday cake after finishing a tough 
game against Hinton and Finchley.The boys showed good  
composure and discipline in a tough game. 

 

Omonia got off to a quick start , 
coming close to opening the 
scoring early on , before Lilyan 
broke the deadlock after 10 
mins.Akanthou then took control 
of the match , playing some 
lovely football through the mid-
field and forcing Omonia into a 
number of errors. Their reward 
came on the half hour , equal-
ising from a free kick from Yian-
nis Pilavakis who whipped the 
ball into the back of the net. This 
woke Omonia up and they broke 
through the Akanthou defence , 
following a lovely pass by Sav-
vas Petrou for Lilyan to round 
the keeper and score his second 
just before half time.Omonia 
took control of the match in the 
second half , when Harry Philip-
pou’s free kick was headed in 
by Luke Robinson. This was 
quickly followed by a fourth with 
Deyonte Anthony’s first goal for 
the club. Jordan Downes 
wrapped up the three points and 
4-1 win for Omonia to keep them 
on track for the top spot. 

Scorers: Lilyan Marinov (2) , 
Deyonte Anthony, Luke Robin-
son , Jordan Downes 
Olympia are keeping up the 
chase for the top spot lifting 
themselves to second place 
above Apoel by beating Pana-
thinaikos 3-0.A good solid per-
formance from Steve Cinotti’s 
team leading 2-0 at half time and 
eventually winning  3-0 their 
goals  coming from Elia, Dimi 
and Ricky. 
A lively start to the game with 
Cinar making all the running and 
taking the lead after a Cullen 
French deflected shot. The sec-
ond Cinar goal came after some 
great work by Erjan on the left 
wing crossing in for Yannick Ka-
manan to make it 
 0 – 2.  
The Armenians bounced back 
in the second half, and deserved 
their equaliser both the Arme-
nian goals were scored by Garo 
Heath. Armenian youth 2 Cinar 
2 both teams fighting for a re-
spectable spot in the League. 

Standings:Omonia 28,Olympia 24, Apoel 22,Panathinaikos 19, 

Komi Kebir 16, Akanthou 8, Cinar, 5, Armenian Youth 4, Pantel 4.

Omonia scorers, Luke Robinson, Deyonte Anthony, 
Leno Marinov and Jordan Downes

Akanthou v Omonia
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Premier League 
Salah strikes for Liverpool

Liverpool came through a high-
octane tussle with old rivals 
Manchester United to win 2-0 
at Anfield and move 16 points 
clear at the top of the table on 
Sunday, sparking a chorus of 
“we are going to win the league” 
from their now expectant fans. 
Juergen Klopp’s side, chasing 
their maiden title in the Premier 
League era and first in the top 
flight in 30 years, took a 14th-
minute lead from a Virgil van 
Dijk header but had to wait until 
stoppage time to put the game 
to bed through Mohamed Salah 
seen above with our Michael Yi-
akoumi.. 
Burnley recovered from a goal 
down to beat high-flying Harvey 
Barnes put the visitors ahead 
with a stunning solo effort in the 
33rd minute.The hosts re-
sponded after the interval with 
striker Chris Wood scoring the 
equaliser from a rebound after 
Leicester goalkeeper Kasper 
Schmeichel saved a header 
from Mee.The turnaround was 
complete, with 11 minutes re-
maining, when Ashley West-
wood blasted in after a Charlie 
Taylor cross from the left to en-
sure Burnley took all three 
points,. 
On a big day at the bottom of 
the table, bottom side Norwich 
City gave themselves a lifeline 
with a 1-0 defeat of free-falling 
Bournemouth. Watford’s revival 
continued as they took their 
points tally in new manager 
Nigel Pearson’s seven games 

in charge to 14, although Troy 
Deeney missed a penalty in 
their 0-0 home draw with Tot-
tenham Hotspur who have 
stalled under Jose Mourinho. 
Arsenal who could only draw 1-
1 at home to Sheffield United,  
Brazilian teenager Gabriel Mar-
tinelli gave Arsenal the lead but 
John Fleck earned the Blades 
a draw. 
Chelsea missed the chance to 
open up a commanding lead 
over their rivals as they slipped 
to a 1-0 defeat by Newcastle 
United as Isaac Hayden headed 
a dramatic stoppage-time 
winner. Southampton’s surge hit 
the buffers as they surrendered 
a 2-0 lead at home to Wolver-
hampton Wanderers to lose 3-
2. Mexican striker Raul Jimenez 
struck twice after the break for 
Wolves who moved into sixth 
spot. 
David Moyes’s West Ham 
United drew 1-1 at home to his 
old club Everton to remain in 
the thick of the relegation dog-
fight while Aston Villa and 
Brighton & Hove Albion drew 1-
1 with Jack Grealish equalising 
for Villa who stay third from bot-
tom. 
Sergio Aguero struck twice to 
overturn a deficit after debutant 
Cenk Tosun gave Palace a 
39th-minute lead.But City’s re-
lief turned to frustration as Wil-
fried Zaha powered past John 
Stones and his cross deflected 
in off Fernandinho and beat City 
goalkeeper Ederson. 

Our Michael Yiakoumi with Liverpool hero Mo Salah

Cyprus Football

NICOSIA, Cyprus:The Cypriot 
soccer federation decided Fri-
day to suspend all matches 
after a referee walkout because 
of a bombing attack against a 
colleague’s car. 
Police said the predawn det-
onation of an explosive device 
placed on the hood of the car 
caused extensive damage. 
The federation earlier con-
demned the attack against ref-
eree Andreas Constantinou’s 
vehicle as an “act of terrorism” 
that breeds fear among referees 
and harms the sport. 
The development comes in the 
wake of fresh match-fixing alle-
gations amid what UEFA said 
was suspicious betting activity 
on three second-division 
matches and a pair of cup 
matches. 
League matches and Cyprus’ 
Cup Competition are set to re-
sume. 
Minister of Justice and Public 
Order, George Savvides, an-
nounced on Monday. He was 
speaking after a meeting at the 
Ministry, discussing football de-
velopments in Cyprus. Police 
Chief Kypros Michaelides, Cy-
prus Football Association (CFA) 
President George Koumas and 
Cyprus Referees Association 

President Giorgos Papoutsos 
also attended. 
 After announcing Monday`s 
decision, Justice Minister 
thanked all stakeholders for a 
constructive meeting which, he 
said, resulted in resolving the 
problem. He said, moreover, 
that during the meeting they 
also listened to the referees, 
adding that they condemn once 
more the cowardly attack 
against a football referee. Sav-
vides assured referees that the 
state will stand by them, provid-
ing for their security. 
The Minister said moreover that 
the Police Chief decided to ap-
point Senior Police Officer, 
Christoforos Mavromatis, as a 
liaison with the referees, in 
order to timely receive infor-
mation relevant to their protec-
tion and for filing complaints 
pertaining to match fixing. 
He also announced the launch 
of a “Red Button” Service, al-
lowing citizens to call 1460 to 
report any information or ev-
idence they may have, anony-
mously or by using their real 
names. 
 The government’s position is 
that corruption needs to be elim-
inated in full, the Minister con-
cluded. 

Cyprus FA Suspends All Matches After 
Ref Walkout Over Attack

Greece SuperLeague
Olympiakos and PAOK scored 
comfortable home wins as they 
have turned the Super League 
into a two-horse race. Panathi-
naikos has climbed to fourth. 
The Reds remained one point 
above PAOK thanks to a 4-2 
home victory over the other 
Thessaloniki club, Aris, in a very 
entertaining game at the Geor-
gios Karaiskakis Stadium. Top 
scorer Youssef El-Arabi was on 
the score sheet for Olympiakos, 
alongside Guilherme, Omar 
Elabellaoui and Mathieu Val-
buena. Lindsay Rose and Nico-
las Diguiny scored for Aris. This 
was the sixth goal for El-Arabi 
in the last seven games. 
PAOK defeated Asteras Tripolis 
3-1 without having to work par-
ticularly hard. Karol Swiderski, 
Dimitris Pelkas and Lazaros 
Lambrou were on target for 
PAOK, before Mark Fernandez 
pulled one back for the visitors. 
AEK also had a decent enough 
game, to beat Larissa 3-0 in 
Athens courtesy of goals by 
three Portuguese players: 

Andre Simoes, Nelson Oliveira 
and Helder Lopes. The Yellows 
remained 13 points off the pace, 
and six above Panathinaikos 
that beat Xanthi 1-0 on the road 
to rise to the fourth spot for the 
first time this season. Former 
Manchester United striker Fed-
erico Macheda scored for the 
Greens. 
Four teams are tied in fifth, as 
the top six will advance to the 
play-offs, the round-robin mini-
league that will decide the 
champion and the teams to play 
in Europe next season. They 
are Aris and Xanthi, along with 
Atromitos that shared a goalless 
draw with Volos, and OFI, that 
defeated bottom team Panion-
ios 2-1 away. 
Panetolikos snatched a point on 
the fifth minute of injury time 
with its equalizer (1-1) at home 
against Lamia to rise to three 
points above Panionios. Only 
the last team will be automati-
cally relegated, with the 13th 
facing a play-off with the runner-
up of Super League 2

Tom Loizou’s men fell behind 
on 18 minutes as Ben Ward-
Cochrange put Potters Bar 
ahead. The home side Harin-
gey Borough were back on 
level terms just past the hour 
mark as Roman Percil fired a 
penalty into the roof of the 
net.Then they took the lead 
moments later as Percil pro-
duced a fantastic run and shot, 
which was parried by R’avan 
Constable for Romoluwa Aki-
nola to score.  

The visitors hit back with 10 
minutes remaining, 
though,Thomas scoring. 
But Haringey regained the 
lead just three minutes later as 
Rakim Richards produced a 
great header from a corner. 
Potters Bar were handed a gilt-
edged chance to claim a point 
two minutes from time when 
they were awarded a penalty, 
but Miles saved the spot-kick 
to ensure Haringey took all 
three points. 

Haringey Borough
Sixth seed Stefanos Tsitsipas 
advanced to the third round 
when German veteran Philipp 
Kohlschreiber withdrew ahead 
of their match due to a muscle 
strain. 
The Greek star, who won the 
biggest title of his career at last 
November’s Nitto ATP Finals, 
made his Grand Slam break-
through in Melbourne last year 
when he advanced to the semi-
finals. During that run, he beat 
20-time major titlist Roger Fed-
erer. 
Tsitsipas will play No. 32 seed 
Milos Raonic for the first time in 
the third round. The former 
World No. 3 converted each of 
his four break points to move 
past Cristian Garin 6-3, 6-4, 6-
2.Tsitsipas arrived in Melbourne 
having lost in the first round of 
two consecutive Slams. But 
now the four-time ATP Tour titlist 
will have a chance to reach the 
Round of 16 at a major for the 

fourth time. 
In the first round Stefanos beat 
Caruso three sets to love 6-0 6-
2 6-3.The Greek is rated by 
many as the most likely to break 
the three-year grip Rafa Nadal, 
Novak Djokovic and Federer 
have held on the Grand Slam 
titles.

Stefanos Tsitsipas in 
Australia
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Απεβίωσε την Τετάρτη 08.01.2020, ο Χριστοφής Κυριάκου σε ηλικία 91 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελπίδα, 2 παιδιά: Σοφία και Σωτήρη, 4 εγγόνια: Christopher, 

Nassia, Chloe και Maria. 

H κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 30.01.2020 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ 

η ώρα 2.00μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL  

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07956 830 316 

 Χριστοφής Κυριάκου
† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από το Κοιλάνεμος Καρπασίας)

Sadly passed away on Wednesday 8th January 2020 at the age of 91.  

He leaves behind his wife Elpida, children Sophie and Sotiris, 4 grandchildren: 

Christopher, Nassia, Chloe and Maria. 

The funeral will take place on Thursday 30th January 2020 at 12.30 pm 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 The Penridge Suite, Arnos Grove, London N11 1NL. 

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

Tel: 07956 830 316 

 Christofis Kyriacou
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Kilanemos, Karpasia)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Michael Trappelides (Karsa) 

(from Rizokarpasso) 
 

It is with broken hearts that we announce the passing of our dearly beloved Mother and Yiayia 

Eleni Michael Trappelides (Karsa) from Rizokarpasso. 

Eleni passed away on 5th January 2020 in Nicosia, where she had been living for a short time. 

She was laid to rest in her husband’s (George) village of Ayios Theodoros (Skarinou) on 10th January. 

She leaves behind a daughter Andree, son Andrew, son-in-law George and granddaughters Elena, 

Alexia and Helen. 

Family Telephone 07956 314 138 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνιος Χαραλάμπους (Φουκαρά) 
(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Κυριακή 19.01.2020, 

ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Αντώνιος Χαραλάμπους 

(Φουκαρά) σε ηλικία 76 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν εύθυμος, γεμάτος ζωή και κοινωνικός. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χριστοθέα, 2 κόρες: Eλένη και Δέσπω, 2 γαμπρούς: 

Γιάννη και Γιώργο, 3 εγγόνια: Λυδία, Αλέξανδρο, Mατθαίο και πολλούς άλλους 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 04.02.2020 και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 1.00μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν στο North London Hospice 

όπου ο Αντώνιος πέρασε τις τελευταίες του ημέρες. 

Τηλ. οικείων: 020 8368 5747 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonios Charalambous (Foukara) 
(from Ayios Sergios, Cyprus) 

With deep regret and sadness, we announce that Antonios 

Charalambous, who was fun, full of life and sociable, passed away 

on Sunday 19 January 2020, aged 76. 

Antonios leaves behind his wife Christothea, daughters Helen and 

Des, sons-in-law: John and George, grandchildren Lydia, Alexander 

and Matthew, as well as many relatives and friends. 

Please join us on Tuesday 4 February 2020 for the funeral service at 

11:00am, at the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY and the burial at 1:00pm, at 

New Southgate cemetery, followed by the wake at The Penridge 

Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 1NL. 

Instead of flowers there will be a donation box for the North London 

Hospice, where Antonios spent his last few days. 

Telephone: 020 8368 5747 
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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)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannis Costa (John) 

(from Yerani, Cyprus) 

It is with great sadness that the family of Yiannis announces that he passed away peacefully at his home on Saturday 

11th January 2020. 

Yiannis will be lovingly remembered by his wife of 55 years, Barbara, his daughter Amanda, his son Andreas and his five 

grandchildren Olivia, Amber-Louise, Zachary, Theo and Sophia, also his three siblings Demetrios, Yioulla and Photi.  

The funeral service will be held at The Twelve Apostles Greek Orthodox church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 

AL9 6NG on Wednesday 29th January 2020 at 10:30am and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

N11 1JJ. 

The Wake will take place at the Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Road, N11 1GN.  

Instead of flowers there will be a donation box for the Isabel Hospice and Macmillan Cancer Support (if you wish to donate).  

Tel: 07976 245 896 – Amanda 

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιώργος Σκαπούλλαρος 
(Παραλίμνι)

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

26.01.2020, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύ-

γου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιώργου Σκαπούλλαρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, κόρες: Άντρη και 

Κούλλα, γαμπροί: Chris και Κώστας, 

εγγόνια: Adam, Matthew, Giorgio και 

Theo, αδέλφια: Παντελής και Λευτέρης 

και λοιποί συγγενείς.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 26.01.2020 στην Εκκλησία 

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

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς  

Γεωργίας Δημητρίου Σαββίδη 
( Άγιο Λουκά Αμμοχώστου)

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

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

Πάνος, Νάσω, εγγόνια: Στέφανη, Στέλλα, 

Δήμητρα, Παναγιώτα, Κωνσταντίνος και Δημήτρης, 

δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE

The 5th year memorial service for our beloved 

wife, mother and grandmother 

Georgia Demetriou Savvides 
(from Ayios Loucas, Famagusta)

 

will take place on Sunday 26.01.2020 

at the Greek Orthodox Church of 

St. John the Baptist,  

Wightman Road, London N8 0LY. 

Relatives and friends are invited to attend. 

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

 her daughter Naso, granddaughters: Stephany, Stella, 

Demetra and Panayiota, grandsons: Constantinos 

and Demetri, great-grandchildren and relatives.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Φωτείνα Γεωργίου (Άσπρου) 
(από την Επτακώμη - Great Yarmouth) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 15-01-2020 σε ηλικία 88 ετών, περιτριγυρισμένη από όλη 

την αγαπημένη της οικογένεια, η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή 

ΦΩΤΕΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΣΠΡΟΥ). 

Ήταν ένας εξαιρετικός και ξεχωριστός άνθρωπος και βαθιά θρησκευόμενη σε 

όλη της τη ζωή. Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει όλους. Αφήνει το σύζυγό της  

Πέτρο, τα αγαπημένα της παιδιά: Γιώργο, Μαρία, Αντώνη, γαμπρό Πανίκο, 

νύφες: Χριστίνα, Μαρία, εγγόνια: Τίνα, Ιωάννα, Μελίνα, Σοφία, Πέτρο, Χρήστο, 

δισέγγονα: Γιώργο, Ραφαέλα, Θανάση, Ανδρέα, αδελφή Ελένη, αδελφό Αγάπιο,  

αδελφότεκνα και πολλούς συγγενείς και γνωστούς. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 27.01.20 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την  

Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στο GREAT YARMOUTH, ST PETERS ROAD 

NR30 3AY και η ταφή στο Caister old cemetery, Ormesby Road NR30 5NL. 

Θα υπάρχει κουτί και αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία  

Αγίου Σπυρίδωνος. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Boathouse Eels Foot Road Great Yarmouth 

NR29 3LP. 

Τηλ.οικείων: 01493 745 353 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Fotina Georgiou (Asprou) 
(from Eptakomi - Great Yarmouth) 

Our beloved mother, Fotina Georgiou (Asprou) passed away on 

Wednesday 15.01.2020 at the age of 88, surrounded by her loving 

family. 

She was a caring and loving person, deeply religious during her  whole 

life, always willing to help everyone. 
She leaves behind her beloved husband Petros, 3 children: George, 
Tony, Maria, son-in-law Paniko, 2 daughters-in-law: Christina, Maria, 
6 grand children, 4 great-grandchildren, sister Eleni, brother Agapios, 
relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 27-01-2020 at 12.00 noon at the 

Greek Orthodox Church of Saint Spyridon St. Peter Road, Great 

Yarmouth NR 30 3AY and the burial at Caister old cemetery NR30 5NL. 

Instead of flowers will be a donation box for Saint Spyridon Church. 

The wake will take place at the Boathouse Eels Foot Great Yarmouth 

NR29 3LP.                 
 Tel: 01493 745 353

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.01.2020, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και 

αδελφού 

Κωσταντίνου (Ντίνου) Αχιλλέως 

(από τον Κόρνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η κόρη του Natalie, υιός Andrew, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 
κηδεία, έκαναν εισφορές για το North London Hospice (£500), 
κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμ-
μετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

† MEMORIAL SERVICE
The 40 day memorial service of our beloved and dearly missed 

father and brother 

Costantinos (Dinos) Achilleos 
(from Kornos) 

will take place on Sunday 26.01.2020 

at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP. 

Relatives and friends are invited to attend. 
 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for the North London Hospice, 

(£500), sent all the lovely flowers, their condolences 

or participated in any other way to our deep grief.
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The 2nd year memorial service of our beloved and dearly missed 

mother and grandmother 

Julia Langaster Andreou (from Larnaca, Cyprus) 

will take place on Sunday 26.01.2020 at the Greek Orthodox Church 

of St. John the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Her sons: Michael, Panayiotis, Pantelakis and Kyriacos, 

grandchildren and great-grandchildren.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πέτρος Μιχαηλά
(Αυγόρου)

Η σύζυγος Αυγούλα και οικογένεια.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.01.2020 στην 
Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, Salisbury 
Avenue, Southend-on-Sea, SS0 7AU, το 1ον ετή-
σιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέ -
 χαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού Πέτρου Μιχαηλά και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

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

beloved Mum, Yiayia and friend to many.  

Flora (Fourengou) Archontous from Frenaros sadly passed 

away on Wednesday 08/01/2020 at the age of 81.  

Flora leaves her daughters: Mary and Dyna, son-in-law Tony, 

grandchildren Elle and Michael and her relatives and friends.  

The funeral will take place on Friday 31/01/2020 at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB and the burial at St Pancras and Islington 

cemetery, 278 High Road, London N2 9AG. 

Flowers or Donations for Great Ormond Street are welcome.  

If you wish to use our nominated florist details as follows: 

Flowers of Islington 

Phone: 020 7288 1733 

The wake will take place at our family home in Islington.  

Tel: 07930 362 656 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Flora (Fourengou) Archontous
(from Frenaros)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.01.2020, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 25ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Μαρίας Γ. Αντώνη (Αγγλισίδες) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

† ΜEMORIAL SERVICE 

The 4th year memorial service of our beloved and dearly missed partner, 

mother, grandmother and sister 

Panayiota Atkins (from Vokolida) 

will take place on Sunday 26.01.2020 at the Greek Orthodox Church of  

St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Her partner Ray, children, grandchildren, great-grandchildren and siblings.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 26.01.2020, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 40ήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής 

Χριστίνας Λίγγης 

(Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως  παρευρεθούν. 
 

Κόρες: Κένδια και Μαρία, γαμπροί: Tony και 

Ηλίας, εγγόνια: Ηarry, Sergio, Christina και 

Matthew, αδελφός Γιώργος και λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το Parkinson’s UK 

(ανήλθαν στο ποσό των £1,000), 

 κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων.

Η Μόρφου αποχαιρετά άλλο ένα άξιο τέκνο της στην προσφυγιά, ένα γνήσιο Μορφίτη που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να 

επιστρέψει στην γη των πατέρων του, αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Μόρφου για τον θάνατο του Ευθύμιου 

Κυριακίδη, ευρύτερα γνωστού ως Thomas C. Kyrus, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο Thomas Kyrus  γεννήθηκε στη Μόρφου στις 4 Νοεμβρίου 1928 και μετανάστευσε 

στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ το 1947. Διετέλεσε επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Βιρτζίνια της Αμερικής, πρόεδρος του 

Cyprus Children’s Fund USA, μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Αμερικής, και πολλών άλλων οργανώσεων. 

Γνωστός για την φιλανθρωπία του και την αγάπη του για τη Μόρφου, ο Thomas Kyrus βοήθησε πάρα πολλούς συνδημότες 

μας αλλά και κύπριους φοιτητές και μετανάστες που είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν στην Αμερική όπου διέμενε 

μόνιμα, προσθέτει ο Δήμος Μόρφου. 

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του  

Ευθύμιου Κυριακίδη. 

Η Μόρφου αποχαιρετά τον Ευθύμιο Κυριακίδη
αναφέρει ο Δήμος της πόλης 

Για μνημόσυνα 

και 

ευχαριστήρια 

παρακαλώ 

επικοινωνάτε 

μαζί μας 

το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 

το απόγευμα 

στο 

020 8341 5853
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