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Θλίψη στην κυπριακή παροικία του 
Λονδίνου και όχι μόνο, προκάλεσε 
η είδηση του θανάτου του Γιασάρ 
Χαλίμ, του Τουρκοκύπριου επιχει-
ρηματία και ιδρυτή της γνωστής 
υπεραγοράς του β. Λονδίνου... 

Σελ 2

Θλίψη για τον Yasar
Οι διαπραγματεύσεις για τη μελ-
λοντική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνω-
μένου Βασιλείου θα αρχίσουν στις 
3 Μαρτίου, αποκάλυψε ο Guardian 
επικαλούμενος εσωτερικό έγγραφο 
από τις Βρυξέλλες... 

Σελ 3

Μάρτιο οι συνομιλίες Στο πλευρό της Ελλάδας

Σκιώδης υπουργός 
Δικαιοσύνης 

ο Πάμπος Χαραλάμπους
σελ 2

Παγκόσμια απειλή 
ο ιός - φονιάς

σελ  8

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε 
την τουρκική προκλητικότητα και 
στήριξε πλήρως Ελλάδα και Κύ-
προ ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε ότι κάθε πολιτική λύση στη 
Λιβύη έχει ως προϋπόθεση... 

Σελ 7

Απευθείας πτήσεις και εμπόριο συζητούν 
στο Λονδίνο οι Οζερσάι και Τατάρ!

Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για τους λόγους μη λύσης του Κυ-

πριακού και τους τρόπους διεξόδου, έκανε ο «υπεξ», Κουντρέτ Οζερσάι, όπως 

ο ίδιος ανακοίνωσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ενώ 

στα κατεχόμενα μεταδίδεται πως παρά τις προσπάθειες Ελλήνων και Ε/κ φοι-

τητών, αλλά και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, ο κ. 

Οζερσάι θα δώσει διάλεξη και στο King’s College. 

Ο Κουντρέτ Οζερσάι βρίσκεται στο Λονδίνο από την Κυριακή, ενώ την μετά-

βασή του στο Λονδίνο στις 11 Φεβρουαρίου για συναντήσεις με τους εκεί Τ/κ 

ανακοίνωσε χθες μέσω των ΜΚΔ και ο «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ.  

Ο Κουντρέτ Οζερσάι έγραψε ότι στο Cambridge μίλησε ως προσκεκλημένος 

του φόρουμ της Μέσης Ανατολής και βόρειας Αφρικής, εκφράζοντας την ικανο-

ποίησή του για το ότι βρέθηκε και με Τ/κ φοιτητές στο εν λόγω πανεπιστήμιο, 

ανεβάζοντας φωτογραφία μαζί τους. Όσον αφορά την ομιλία που πρόκειται να 

δώσει στο King’s College ως «αναπληρωτής πρωθυπουργός» και «υπεξ» του.... σελ 4
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«ΕΦΥΓΕ» ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 77 ΕΤΩΝ

Θλίψη στην κυπριακή παροικία του Λονδίνου και 
όχι μόνο, προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Για-
σάρ Χαλίμ, του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία και 
ιδρυτή της γνωστής υπεραγοράς του βόρειου Λον-
δίνου «Γιάσαρ Χάλιμ». Σύμφωνα με την ηλεκτρονική 
έκδοση της «Παροικιακής» και τον συνάδελφο Mi-
chael Yiakoumi, ο Yasar Halim άφησε την τελευταία 
του πνοή στο νοσοκομείο «The Whittington» το πρωί 
της Τρίτης. Ο Halim, ο οποίος αντιμετώπιζε προ-
βλήματα υγείας, αναμένεται να κηδευτεί στο Λονδίνο 
τις επόμενες ημέρες. 

Η υπεραγορά του, θεωρείται σύμβολο ειρηνικής 
συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
στο Λονδίνο, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την 
κυπριακή παροικία στο σύνολό της. 

Με αφορμή το θάνατό του, πολλοί Κύπριοι και 
από τις δύο κοινότητες εξέφρασαν τη θλίψη τους. 
Χαρακτηριστηκά είναι τα μηνύματα στο tweeter από 
την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, τον Σύνδεσμο 
Ελλήνων και Κυπρίων Αστυνομικών της Μητροπο-

λιτικής Αστυνομίας (φώτο) και του τέως Ύπατου Αρ-
μοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευριπίδη 
Ευρυβιάδη. 

Συγκίνηση προκαλεί και το μήνυμα Ελληνοκύ-
πριου που αναφέρει ότι ο Γιασάρ Χαλίλ των έσωσε 
απο βέβαιο πνιγμό (φώτο). 

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έδοση της «Π», ο 
Χαλίλ ήρθε στον κόσμο με τη βοήθεια μια τυφλής 
μαίας στη Λευκωσία, η οποία τον είχε τοποθετήσει 
σε δίσκο ψωμιού και γι 'αυτό, λένε, είχε ασχοληθεί 
με το ψωμί όλη του τη ζωή. Ήρθε στην Αγγλία το 
1962 όπου και εργάστηκε ως αρτοποιός στην Pittas 
Pastries και στο PSP Patissiere στην πόλη Kentish.  

Στη συνέχεια ίδρυσε το δικό του αρτοποιείο και 
ζαχαροπλαστείο το οποίο λειτούργησε για πρώτη  
φορά στις 26 Ιανουαρίου του 1987, στο Green Lanes 
στην «καρδιά», της τότε κυπριακής παροικίας. 

Ο Γιασάρ Χαλίμ, ο οποίος παντρεύτηκε το 1961 
με τη σύζυγό του Cemaliye, έχει δύο παιδιά, τον 
Yeşim (1964) και τον Mehmet (1969).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ο κυπριακής καταγωγής βουλευτής των Εργατι-
κών στην περιφέρεια του Enfield Southgate, Παμπος 
Χαραλάμπους, διορίστηκε σκιώδης Υπουργός Δι-
καιοσύνης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με χαρ-
τοφυλάκιο που αφορά στη νομική στήριξη θυμάτων 
(Legal Aid and victims). Στις πρώτες του δηλώσεις 
ανέφερε: «Νιώθω τιμή και χαίρομαι με αυτόν τον 
νέο ρόλο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλη 
την ομάδα του Σκιώδους Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης στον κοινό αγωνά για το καλό της Δικαιο-
σύνης και τη στενή παρακολούθηση της κυβέρ-
νησης σε ό,τι αφορά στις ενέργειές της για δίκαιη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη». 

Ως γνωστόν, ο Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος 
είχε επανεκλεγεί ως μέλος της Βουλής των Κοινο-
τήτων κατά τις πρόσφατες Γενικές Εκλογές, έχει πο-
λύχρονη εμπειρία στα ζητήματα Δικαιοσύνης από 
την παρουσία του στο Law Centre του Hackney και 
όχι μόνο.

Σκιώδης Υπουργός Δικαιοσύνης 
ο Πάμπος Χαραλάμπους

Θλίψη στην παροικία για το θάνατο του 
Τ/κύπριου Γιασάρ Χαλίλ στο Λονδίνο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗ 19ΧΡΟΝΗ

Σε νέες καταγγελίες προέβη η 19χρονη, η οποία 
κρίθηκε ένοχη  για το αδίκημα της δημόσιας βλάβης 
μετά από ψευδή καταγγελία ότι στις 17/7/19 είχε 
βιαστεί από 12 Ισραηλινούς στην Αγία Νάπα. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian η 19χρονη 
κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής της 
στη φυλακή έχασε 16 κιλά ενώ υποστηρίζει ότι της 
χορηγούσαν Xanax, τα οποία της προκαλούσαν πα-
ραισθήσεις.   

Στην πρώτη της ολοκληρωμένη συνέντευξη από 
τότε που γύρισε στη Βρετανία ανέφερε ότι: «Οι πε-
ρισσότεροι κρατούμενοι ήταν ναρκωμένοι. Έμοιαζε 
ότι νόμιζαν ότι θα ήταν ευκολότερο. Μου προκα-
λούσε όμως φρικτά ζωντανά όνειρα, παραισθήσεις». 
Πρόσθεσε ότι ενώ μοιραζόταν το κελί της με οκτώ 
άλλες γυναίκες στη φυλακή στη Λευκωσία, «δεν 
έτρωγε πολύ» με αποτέλεσμα να χάσει πολύ βάρος, 
ενώ υπέφερε από PTSD. Στο ημερολόγιο που 
έγραφε κατά τη διάρκεια της κράτησής της ανέφερε: 
«Είχα εφιάλτες κάθε βράδυ, έβλεπα όνειρο ότι βια-
ζόμουν ξανά». 

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ανέφερε ότι οι 
γιατροί της είχαν συνταγογραφήσει φάρμακα, τα 
έπαιρνε το πρωί, μετά το γεύμα και τέλος το βράδυ. 
Περιγράφει να σέρνεται «σαν καβούρι στο πάτωμα» 
για να δραπετεύσει, πρόσθεσε ότι αισθάνθηκε «ανά-
μικτα συναισθήματα» κατά την επιστροφή στο σπίτι 
στις 7 Ιανουαρίου. 

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι θα αγωνιστεί για να απο-
δειχθεί η αθωότητά της: «Είπα την αλήθεια. Ο αγώ-
νας μόλις ξεκίνησε». Πρόσθεσε ότι: «Αρχίζω να γνω-
ρίζω ξανά τους φίλους μου. Είμαστε έξω και 
σκέφτομαι το μέλλον μου. Θα ήθελα να πάω πίσω 

στο κολέγιο αλλά μάλλον χρειάζομαι χρόνο να πάρω 
ανάσα. Αυτό που μπορώ να κάνω τώρα είναι να 
πηγαίνω γυμναστήριο με τους φίλους μου και να 
περνάω χρόνο με τον σκύλο μου. Δεν μπορώ να 
σκεφτώ κάτι πέρα από αυτό». 

Μιλώντας στη The Sun, σχετικά με τον ισχυρισμό 
της ότι έπεσε θύμα βιασμού από τους 12 Ισραηλι-
νούς, περιγράφει πως της επιτέθηκαν και τους πα-
ρομοιάζει με «αγέλη λύκων».

Συνεχίζεται ο διασυρμός 
της Κύπρου στο ΗΒ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Χθες Τετάρτη πολλές εφημερίδες είχαν ως πρω-
τοσέλιδο θέμα την απόφαση της βρετανικής κυβέρ-
νησης να δώσει το «πράσινο φως», παρά την αντί-
δραση των ΗΠΑ, στην Huawei για τη συμμετοχή 
της στην ανάπτυξη του δικτύου 5G στο ΗΒ. 

Η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη και βάσει της 
απόφασης οι υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στον πυρήνα και στα 
ευαίσθητα βασικά μέρη του δικτύου 5G, ενώ πα-
ράλληλα το ανώτατο όριο συμμετοχής στα «μη ευαί-
σθητα σημεία» τοποθετείται στο 35% ώστε να απο-
φεύγονται φαινόμενα προνομιακής και προτιμη- 
σιακής μεταχείρισης. 

Η Huawei έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει και 
κεραίες μετάδοσης σήματος, όχι όμως κοντά σε κρί-
σιμης σημασίας υποδομές όπως στρατιωτικές βά-
σεις και πυρηνικά εργοστάσια. 

Για την κυβέρνηση Τζόνσον η συμφωνία με την 
Huawei συνιστά σημείο τριβής απέναντι στην Ουά-
σινγκτον και την κυβέρνηση Τραμπ, στη μεταβατική 
περίοδο εξόδου από τους κόλπους της Ε.Ε., υπο-
γραμμίζουν οι Financial Times (29/01). Η Ουάσιν-
γκτον έχει διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση στις 
χώρες να μην προχωρήσουν σε συνεργασία με τον 
κινεζικό κολοσσό, σημειώνει η εφημερίδα.  

Η Daily Telegraph επισημαίνει ότι ορισμένοι από 

τους «συμμάχους» του προέδρου Τραμπ στο Ρε-
πουμπλικανικό κόμμα «αντέδρασαν με μανία» όταν 
πληροφορήθηκαν την απόφαση του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφαλείας της Βρετανίας, αλλά τονίζει ότι 
είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος  
Τραμπ «παρέμεινε σιωπηλός».  

Ο Guardian συμφωνεί με 
την Telegraph ότι ο Βρετανός 
πρωθυπουργός απέφυγε μια 
«μετωπική σύγκρουση με τον 

Λευκό Οίκο». Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα ότι 
μολονότι η Ουάσινγκτον είναι «απογοητευμένη» μετά 
την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, η ασφά-
λεια και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χω-
ρών «έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να διακινδυ-
νεύσουν εξαιτίας μιας διαφωνίας που αφορά την 

τεχνολογία κινητών τηλεφώνων».  
Οι Times γράφουν ότι ο Μπό-

ρις Τζόνσον «αντιμετώπισε σθε-
ναρά» την αντίθεση στη συμφω-
νία με την κινεζική πλευρά του 
Βρετανού υπουργού Άμυνας 

Μπεν Ουάλας, ο οποίος προ-
ειδοποίησε ότι το ΗΒ ότι θα πρέπει «να λάβει σο-
βαρά υπόψη» τις ενστάσεις των ΗΠΑ.  

Η Sun ισχυρίζεται ότι διαθέτει πληροφορίες σύμ-
φωνα με τις οποίες ορισμένοι βουλευτές του Συντη-
ρητικού κόμματος που δεν συμμετέχουν στην κυ-
βέρνηση είναι «τόσο οργισμένοι» με την  απόφαση 
του Βρετανού πρωθυπουργού που σκέπτονται σο-
βαρά να «εξεγερθούν στο κοινοβούλιο» στην προ-
σπάθειά τους να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση να 
προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό της Huawei.               

Επιστροφή στην κόλαση του Άουσβιτς   
«Ένα οδυνηρό ταξίδι πίσω στην κόλαση». Έτσι 

περιγράφει η Daily Mirror την επιστροφή των επι-
ζώντων στο Άουσβιτς για την 75η επέτειο από την 
απελευθέρωση του στρατοπέδου θανάτου. Πολλές 
εφημερίδες την Τρίτη δημοσίευσαν φωτογραφίες 
επιζώντων να καταθέτουν στεφάνια και να ανάβουν 
κεριά εις μνήμη των θυμάτων του ναζισμού.  

Όπως γράφει ο Ρόμπερτ Χάρτμαν στη Daily Mail 
(28/01) «άτομα προκεχωρημένης ηλικίας έφθασαν 
και προχώρησαν στο Άουσβιτς με την αποφασιστι-
κότητα εκείνων που γνώρισαν το βάθος της απάν-
θρωπης στάσης του ανθρώπου εναντίον στον άν-
θρωπο  που δεν θέλουν να ξαναζήσουν ποτέ».

«Πράσινο φως» για συμμετοχή της Huawei στο δίκτυο 5G

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνω-
μένου Βασιλείου θα αρχίσουν στις 3 Μαρτίου, αποκάλυψε ο Guardian 
επικαλούμενος εσωτερικό έγγραφο από τις Βρυξέλλες. 

Αυτό σημαίνει ότι η αξιοποιήσιμη μεταβατική περίοδος, που αρχίζει 
αμέσως μετά την υλοποίηση του Brexit τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου, 
θα είναι δέκα μήνες. Το έγγραφο που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα 
σημειώνει ότι χωρίς μια συμφωνία στο τέλος του 2020 θα υπάρξει 
«απότομος γκρεμός» σε πολλούς τομείς διμερούς συνεργασίας και 
όχι επιστροφή στο status quo. 

Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων η ΕΕ αναμένεται να ζητήσει 
πρόσβαση των κοινοτικών αλιέων στα βρετανικά ύδατα και εγγυήσεις 
ότι το Λονδίνο θα τηρήσει κανόνες που θα εξασφαλίζουν έναν ανοιχτό 
και θεμιτό ανταγωνισμό με την ΕΕ. Ο θεμιτός ανταγωνισμός προβάλ-
λεται ως όρος για την επίτευξη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου 
με μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις, όπως ορίζεται 
ως αμοιβαία επιδίωξη στην Πολιτική Διακήρυξη που συνοδεύει τη Συμ-
φωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

Το περιεχόμενο της εντολής διαπραγμάτευσης προς τον επικεφαλής 
διαπραγματευτή της Κομισιόν Μισέλ Μπαρνιέ θα οριστικοποιηθεί από 
τους Ευρωπαίους στις 25 Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε οι συνομιλίες των 
δύο πλευρών θα περιορίζονται σε επαφές για προγραμματισμό. 

Το ΗΒ θα αποχωρήσει τυπικά από την ΕΕ μετά από 47 χρόνια την 
προσεχή Παρασκευή 31/1/2020.

Μικτό μεταναστευτικό σύστημα;
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αλλαγές στο βρετανικό μεταναστευτικό σύστημα που έχει περιγράψει 
η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον για τη μετά από το Brexit εποχή, 
προτείνει η ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Μετανάστευση 
(MAC). Η σχετική μελέτη, είχε ανατεθεί στην Επιτροπή από την αρμόδια 
Υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ. Η Υπουργός είχε παρουσιάσει το 
περίγραμμα ενός νέου μεταναστευτικού συστήματος για το 2021 και 
μετά, το οποίο βασίζεται στο αυστραλιανό μοντέλο της μοριοδότησης 
επίδοξων μεταναστών ανάλογα με τον βαθμό ειδίκευσής τους και ανε-
ξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους (μέλος της ΕΕ ή άλλως). 

Η επιτροπή MAC συστήνει στην κυβέρνηση να διαφοροποιήσει το 
πλάνο της και να υιοθετήσει ένα μικτό μοντέλο, με τη μοριοδότηση να 
αφορά μόνο τους υψηλής ειδίκευσης ξένους υπηκόους, που θα ήθελαν 
να εργαστούν στο ΗΒ, ακόμα και αν δεν έχουν συγκεκριμένη πρόταση 
για θέση εργασίας. Για τους χαμηλότερης ειδίκευσης και ανειδίκευτους 
εργαζόμενους, προτείνει να γίνονται δεκτοί στη χώρα, εφόσον έχουν 
προσφορά για εργασία με ελάχιστο μικτό ετήσιο μισθό 25.600 λιρών. 

Το μέχρι στιγμής σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει ένα κατώτατο 
όριο απολαβών ύψους 30.000 λιρών τον χρόνο για υψηλής ειδίκευσης 
επαγγελματίες και επιστήμονες, ενώ για τους χαμηλής ειδίκευσης και 
ανειδίκευτους επίδοξους μετανάστες προβλέπονται άδειες εργασίας 
διάρκειας 12 μηνών. Και αυτές μόνο εφόσον έχουν εξασφαλισμένη 
θέση εργασίας σε τομείς της οικονομίας που κρίνεται ανά περιόδους 
ότι χρήζουν πρόσθετου έμψυχου δυναμικού (γεωργία, οικοδομικός το-
μέας κ.ά.). Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μελλοντικό μεταναστευτικό 
σύστημα που οραματίζεται η κυβέρνηση Τζόνσον θα μείωνε τον αριθμό 
των μεταναστών με αποτέλεσμα μικρές αυξήσεις στο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ και την παραγωγικότητα, καθώς και τον περιορισμό της πίεσης 
επί του συστήματος δημόσιας υγείας, των σχολείων και των δημοσίων 
οικονομικών εν γένει, αλλά θα μπορούσε να πλήξει τη συνολική οικο-
νομική ανάπτυξη και τους τομείς της οικονομίας που βασίζονται σε χα-
μηλής ειδίκευσης εργάτες και θα ενέτεινε την πίεση στον τομέα της 
κοινωνικής περίθαλψης λόγω μειωμένου έμψυχου δυναμικού.

ΙΡΛΑΝΔΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Ο Μπόρις Τζόνσον θα έχει τη 
γενική εποπτεία των διαπραγμα-
τεύσεων με τις Βρυξέλλες για τη 
μελλοντική σχέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την ΕΕ μετά από 
τη λήξη της μεταβατικής περιό-
δους στο τέλος του 2020, δή-
λωσε ο εκπρόσωπος του Βρε-
τανού Πρωθυπουργού ενόψει 
του Brexit. Η τυπική έξοδος του 
ΗΒ από την ΕΕ μετά από 47 χρόνια δε θα συνοδευθεί από καμία αλ-
λαγή στην καθημερινότητα των πολιτών, λόγω της μεταβατικής περιό-
δου των έντεκα μηνών, η οποία περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Απο-
χώρησης. 

Μία αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο που επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος 
του κ. Τζόνσον είναι ότι από την 1η Φεβρουαρίου καταργείται το Υπουρ-
γείο Εξόδου από την ΕΕ. Τις διαπραγματεύσεις με τον εντεταλμένο 
της Κομισιόν Μισέλ Μπαρνιέ θα αναλάβει μία 40μελής ομάδα εργασίας 
με επικεφαλής τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού επί θεμάτων ΕΕ 
Ντέιβιντ Φροστ, ο οποίος θα είναι ο Βρετανός ομόλογος του Γάλλου 
αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο μόνιμος αντι-
πρόσωπος της χώρας στην ΕΕ σερ Τιμ Μπάροου θα μετατραπεί σε 
«πρέσβη στην ΕΕ». 

Εν τω μεταξύ, από το Δουβλίνο που επισκέφθηκε το πρωί ο κ. 
Μπαρνιέ είπε ότι η Συμφωνία Αποχώρησης, που εγκρίθηκε οριστικά 
από τη βρετανική πλευρά την περασμένη εβδομάδα, φέρνει μία «νομική 
βεβαιότητα». Πρόσθεσε ότι η ΕΕ στάθηκε εμπράκτως στο πλευρό της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας σε αυτή την πρώτη διαπραγμάτευση. «Το 
Brexit έδειξε πραγματικά ότι είμαστε όλοι μέλη μιας οικογένειας. Αλλά 
το Brexit δε θα εξαφανιστεί. Έχουμε σημαντική δουλειά μπροστά μας», 
είπε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Κομισιόν.

«Αποχαιρετούμε έναν παλιό φίλο»Διαπραγματεύσεις στις 3/3
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«Συμβούλιο 
Συντονισμού  Τ/κ 
του εξωτερικού» 

Με οδηγίες του «πρωθυ-
πουργού» Ερσίν Τατάρ συ-
στήθηκε "συμβούλιο συντονι-
σμού" Τουρκοκυπρίων που 
διαμένουν στο εξωτερικό, γρά-
φει η τ/κ εφημερίδα Νατζάκ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
«πρωθυπουργίας», σκοπός 
της σύστασης του «συμβου-
λίου» είναι η ενίσχυση των 
σχέσεων με τους Τ/κ που δια-
μένουν στο εξωτερικό, η σύ-
σταση στενών οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
σχέσεων μαζί τους, η ενί-
σχυση του συντονισμού και 
των δεσμών τους με την 
«ΤΔΒΚ», η βοήθεια στην επί-
λυση προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν και ο συντονισμός 
ανάμεσα στα «υπουργεία».

Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για τους λό-
γους μη λύσης του Κυπριακού και τους τρόπους διεξόδου, 
έκανε ο «υπεξ», Κουντρέτ Οζερσάι, όπως ο ίδιος ανακοί-
νωσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, 
ενώ στα κατεχόμενα μεταδίδεται πως παρά τις προσπά-
θειες Ελλήνων και Ε/κ φοιτητών, αλλά και της Πρεσβείας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, ο κ. Οζερσάι 
θα δώσει διάλεξη και στο King’s College. 

Ο Κουντρέτ Οζερσάι βρίσκεται στο Λονδίνο από την 
Κυριακή, ενώ την μετάβασή του στο Λονδίνο στις 11 Φε-
βρουαρίου για συναντήσεις με τους εκεί Τ/κ ανακοίνωσε 
χθες μέσω των ΜΚΔ και ο «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ.  

Ο Κουντρέτ Οζερσάι έγραψε ότι στο Cambridge μίλησε 
ως προσκεκλημένος του φόρουμ της Μέσης Ανατολής και 
βόρειας Αφρικής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για 
το ότι βρέθηκε και με Τ/κ φοιτητές στο εν λόγω πανεπι-
στήμιο, ανεβάζοντας φωτογραφία μαζί τους. Όσον αφορά 
την ομιλία που πρόκειται να δώσει στο King’s College ως 
«αναπληρωτής πρωθυπουργός» και «υπεξ» του ψευδο-
κράτους, αυτό – όπως σημειώνεται – ήταν και ο λόγος 
που Έλληνες και Ε/κ φοιτητές απέστειλαν στην διοίκηση 
του εν λόγω πανεπιστημιακού ιδρύματος επιστολή ζητώ-
ντας την ακύρωση της εκδήλωσης. Επιστολή έστειλε στο 
King’s College και η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Λονδίνο. Το τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» μεταδίδει ότι 
τελικά το κολέγιο αποφάσισε να προχωρήσει με την εκδή-
λωση και ο κ. Οζερσάι θα μιλήσει με την ιδιότητα που έχει 
στο ψευδοκράτος. 

Επίσης, ο «υπεξ», Κουντρέτ Οζερσάι. φέρεται να συζή-
τησε το θέμα του εμπορίου και των εμπορικών σχέσεων 
των Τ/κ με τη Βρετανία μετά το Brexit, στο πλαίσιο συνά-
ντησής του με μέλη της Βουλής των Λόρδων και της ομά-
δας φιλίας με το ψευδοκράτος, που έγινε στο κτήριο της 
Βουλής, υπό τον Λόρδο Νόρθμπρουκ, Ο Οζερσάι ανέφερε 
στους παρευρισκόμενους στη συνάντηση ότι το Brexit 
μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία, όπως γινόταν χρόνια 
πριν, στους Τ/κ να πωλούν τα προϊόντα τους στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και αυτή την ευκαιρία – πρόσθεσε – θα μπορού-
σαν να την αξιοποιήσουν από κοινού, υπογραμμίζοντας 
την σημασία για τους Τ/κ της διεύρυνσης των εμπορικών 
σχέσεων. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα των υδρογοναν-
θράκων, είπε ότι οι Τ/κ κάνουν τις ίδιες ενέργειες που κά-
νουν και οι Ε/κ και πως για να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό 

(οι Τ/κ) ενεργούν πάντοτε με ειρηνικό τρόπο, όπως υπο-
στήριξε. Επανέλαβε τη θέση του ότι οι Ε/κ δεν θέλουν να 

διαμοιραστούν με τους Τ/κ τον κοινό πλούτο και όπως η 
ε/κ πλευρά – είπε – προχώρησε σε αδειοδοτήσεις σε κά-
ποιες εταιρείες, το ίδιο έκανε και το ψευδοκράτος. Οι Τ/κ, 
συνέχισε, θέλουν να εργαστούν από κοινού με τους Ε/κ 
για την εκμετάλλευση αυτού του κοινού πλούτου, αλλά 
δεν πήραν θετική απάντηση από τους Ε/κ. 

Οι Τ/κ, είπε, είναι κοινοί εταίροι των φυσικών πόρων 
που υπάρχουν γύρω από το νησί και υποστήριξαν τα δι-
καιώματά τους. Πρόσθεσε ότι σε αυτό το θέμα μπορεί να 
υπάρξει συνεργασία. 

«Το Γιαβούζ εργάζεται για εμάς, σε περιοχή που εμείς 
δώσαμε την άδεια. Δεν είναι για την Τουρκία. Και οι Τ/κ 

είναι κοινοί ιδιοκτήτες αυτών των πηγών. Τι κάνουν οι Ε/κ, 
κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Στις περιοχές που εμείς δώσαμε 
άδεια, το να λέγεται για τις εργασίες που κάνει το Γιαβούζ 
εξ ονόματός μας ότι ‘είναι η Τουρκία που επιβουλεύεται 
τον πλούτο της Κύπρου’ είναι μια προσπάθεια δημιουργίας 
εντυπώσεων και προπαγάνδα των Ε/κ, κι ούτε αντικατο-
πτρίζει τις πραγματικότητες. Η ΤΡΑΟ είναι μια εταιρεία και 
με την άδεια που εμείς δώσαμε, στο πλαίσιο της συμφω-
νίας που έγινε μαζί μας, κάνει έρευνες, όπως κάνουν και 
οι εταιρείες με τις οποίες έχουν συνάψει συνεργασία οι 
Ε/κ». Για το Κυπριακό, ο κ. Οζερσάι είπε στους Βρετανούς 
αξιωματούχους ότι το ομοσπονδιακό μοντέλο δεν είναι το 
κατάλληλο υπό τις παρούσες συνθήκες στην Κύπρο και 
γι’ αυτό πρέπει να τεθούν νέες, δημιουργικές ιδέες για να 
δημιουργηθεί ένας διαφορετικός συνεταιρισμός, κάνοντας 
συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε περιορισμένο 
αριθμό θεμάτων. 

 «Ο ομοσπονδιακός συνεταιρισμός είναι ένα μοντέλο 
που βασίζεται στον διαμοιρασμό. Όμως, η ε/κ πλευρά δεν 
είναι έτοιμη να διαμοιραστεί μαζί μας την εξουσία και τον 
πλούτο. Γι’ αυτό πρέπει να εντατικοποιηθούν τα μοντέλα 
που βασίζονται στη συνεργασία και όχι στον διαμοιρασμό 
των συνομιλιών. Σήμερα στο νησί υπάρχουν στην πρα-
γματικότητα δύο κράτη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. 
Πλέον είναι αναπόφευκτο, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την 
πραγματικότητα να αρχίσουμε να κάνουμε συνεργασίες 
σε διάφορα θέματα». 

Και η ΕΕ, συνέχισε, ο κ. Οζερσάι, δημιουργήθηκε μέσα 
από την συνεργασία στον χάλυβα και το κάρβουνο αρχικά, 
και έγινε στη συνέχεια ένας συνεταιρισμός. «Συμπερα-
σματικά, πριν από τη λύση η συνεργασία είναι εφικτή. Η 
συνεργασία είναι το πιο σημαντικό μέσον στο δρόμο για 
τη λύση». 

 
Επικοινωνία Τζόνσον-Τατάρ για απευθείας πτήσεις! 

 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Κίπρις 

ποστασί, Γκιοκχάν Αλτινέρ ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τα-
τάρ έθεσε προτεραιότητά του την προώθηση των απευ-
θείας πτήσεων από και προς τα κατεχόμενα, λέγοντας ότι 
είναι το σημαντικότερο εμπόδιο ενώπιον του ψευδοκρά-
τους. Όπως δήλωσε ο Τατάρ, για το θέμα των απευθείας 
πτήσεων βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, 
Μπορίς Τζόνσον μέσω φίλων του που έχουν σημαντικές 
θέσεις στο κόμμα των Συντηρητικών.

ειδήσεις σε 2’

ΑΚΕΛ για Γρίβα, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ: Φωταγωγημένα στον Πενταδάκτυλο τα "έργα" του
«Η κυβέρνηση Αναστασιάδη και οι Πρόεδροι του ΔΗΣΥ 

και του ΕΛΑΜ παρέστησαν για άλλη μια χρονιά στο μνη-
μόσυνο του Γρίβα, που συνεχίστηκε με συγκέντρωση στο 
κρησφύγετό του, στο οποίο κρυβόταν ο ιδρυτής και αρ-
χηγός της ΕΟΚΑ Β’ στα χρόνια της δράσης της ακροδε-
ξιάς, φασιστικής οργάνωσης», αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανα-
κοίνωσή του, με αφορμή την παρουσία εκπροσώπων 
της κυβέρνησης και των προέδρων του ΔΗΣΥ και του 
ΕΛΑΜ στο ετήσιο μνημόσυνο του Γρίβα. 

«Η ετήσια μάζωξη της ελληνοκυπριακής δεξιάς για να 
τιμήσει τον Γρίβα είναι αλάτι στην ανοιχτή πληγή της πα-
τρίδας και του λαού μας, την τουρκική κατοχή. Είναι όμως 

και μια διαρκής υπενθύμιση ότι η υπεράσπιση της ιστορι-
κής αλήθειας δεν είναι παρελθοντολογία αλλά διαρκές 
χρέος. Η δεξιά και η ακροδεξιά μπορεί να νομίζουν ότι με 
την επιμονή τους να τιμούν τον Γρίβα θα καταφέρουν να 
παραχαράξουν την ιστορική αλήθεια και να σβήσουν τα 
εγκλήματα του ΕΟΚΑβήτικου φασισμού. Αυτά όμως δεν 
μπορούν να σβηστούν. Είναι φωταγωγημένα στον Πε-
νταδάκτυλο, διάσπαρτα στα νεκροταφεία όλης της Κύ-
πρου, στους προσφυγικούς συνοικισμούς, στα φέρετρα 
μέσα στα οποία επιστρέφουν ακόμα οι αγνοούμενοί μας. 

Ο ΕΟΚΑβήτικος φασισμός δεν ήταν ούτε λάθος, ούτε 
αφροσύνη. Ήταν συνειδητή προδοσία και συνέργεια μαζί 

με την ελλαδική χούντα και τον τουρκικό Αττίλα, για τη δι-
χοτόμηση του νησιού μας, που οργανώθηκε από το αφε-
ντικό όλων αυτών, το ΝΑΤΟ. Έτσι είναι γραμμένοι στα 
πιο μαύρα κατάστιχα της Ιστορίας όλοι αυτοί που τιμά η 
κυβέρνηση, ο ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ. 

Η Ιστορία δεν ανατρέπεται όσα μνημεία και μνημόσυνα 
κι αν κάνουν στον Γρίβα. «Ας όψονται οι αίτιοι» μονολο-
γούν ακόμα οι μανάδες των πεσόντων, οι πρόσφυγες και 
οι παθόντες της κυπριακής τραγωδίας. Και αυτό θα συ-
νοδεύει για πάντα τόσο τον Γρίβα, όσο και τους πρωτο-
μάστορες της προδοσίας», καταλήγει η σχετική ανακοί-
νωση του ΑΚΕΛ.

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ε/Κ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

Απευθείας πτήσεις και εμπόριο του ΗΒ με ψευδοκράτος 
μετά το Brexit συζητούν στο Λονδίνο Οζερσάι και Τατάρ!

Δωρεά Ρωσίας στη ΔΕΑ 
Σε δωρεά ύψους 50χιλ δολ 

προς τη Διερευνητική Επι-
τροπή για τους Αγνοούμενους 
(ΔΕΑ) προέβη η Ρωσική Ομο-
σπονδία, με αφορμή επί-
σκεψη του Πρέσβη στην Κύ-
προ Στάνισλαβ Οσάτσι στο 
ανθρωπολογικό εργαστήρι. 

Η ΔΕΑ εκφράζει τις ευχαρι-
στίες της στην κυβέρνηση της 
Ρωσίας, σημειώνοντας ότι 
«αυτή είναι η πρώτη δωρεά 
από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
στη ΔΕΑ». Προσθέτει ότι «μέ-
χρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 
και επιστραφεί στις οικογένειές 
τους για αξιοπρεπή ταφή 969 
αγνοούμενοι από τις δύο κοι-
νότητες». Η ΔΕΑ βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στη στήριξη 
δωρητών.
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Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει για λύση του Κυπριακού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη 
(28/1) το πολυαναμενόμενο ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Μέση Ανα-
τολή, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση υπό πολύ αυ-
στηρές προϋποθέσεις κράτους για τους Παλαιστινίους, την προσάρ-
τηση από το Ισραήλ των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ενώ 
ενταφιάζει το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων 
στη γη τους. 

Ο Προιστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας 
του ΤΕΠΑΚ, Πάμπος Χρυσοστόμου, ο οποίος ανέλυσε στην τηλεό-
ραση του «Σίγμα» τις πτυχές του «Σχεδίου του Αιώνα», ανέφερε ότι 
με το σχέδιο αυτό αναμένονται νέες αναταράξεις στην περιοχή, αφού 
εκτιμά ότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει. 
Ο ειδικός χαρακτήρισε το σχέδιο ως ακόμα ένα «δώρο» του Τραμπ 
στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει και της 
προεκλογικής εκστρατείας του τελευταίου για τις τρίτες στη σειρά 
εθνικές εκλογές του Ισραήλ. Ταυτόχρονα όμως είναι μια προεκλογική 
τακτική του ίδιου του Τραμπ ενόψει των αμερικανικών εκλογών για 
να κλειδώσει το εβραϊκό λόμπι και κερδίσει τις ψήφους των συντηρη-
τικών Αμερικανών. 

Αναλύοντας τις πρόνοιες του σχεδίου το χαρακτήρισε «ετεροβαρές 
και μεροληπτικό» υπέρ όλων των θέσεων του Ισραήλ, ενώ εκ των 

πραγμάτων μοιάζει να είναι θνησιγενές, αφού οι Παλαιστίνιοι το έχουν 
ήδη απορρίψει. Όσον αφορά στην πρόνοια της αναγνώρισης του 

εποικισμού ο ειδικός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα συμπέρασμα το 
οποίο πρέπει να καταγράψει και η Κύπρος, αφού υπάρχουν σύμφωνα 
με το Διεθνές Δίκαιο «απαράδεκτα» πράγματα. Υπενθυμίζεται ότι 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν χωρίς καθυστέρηση την προσάρτηση 
από το Ισραήλ στο έδαφός του των οικισμών που ανέγειρε στην κα-
τεχόμενη Δυτική Όχθη. Περίπου το 30% της Δυτικής Όχθης θα κατα-
λήξει έτσι επισήμως στο εβραϊκό κράτος. Η Ουάσινγκτον είναι συ-
γκεκριμένα έτοιμη να δράσει για την κυριαρχία του Ισραήλ στην 
κοιλάδα του Ιορδάνη, μια στρατηγική λωρίδα γης στα σύνορα της 
Ιορδανίας. Ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος με αυτά τα εδάφη 
θα είναι, συνεπώς, πολύ μικρότερο από αυτό που επιθυμούν οι Πα-
λαιστίνιοι, δηλαδή όλα τα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. 
Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι θα 
δουν την επικράτειά τους «διπλάσια» σε σύγκριση με σήμερα. 

Ο ειδικός μίλησε για την πρόνοια της προσάρτησης εδαφών, τονί-
ζοντας ότι είναι όροι που ισχύουν και για την Κύπρο. Εξήγησε ότι ου-
σιαστικά με το σχέδιο γίνεται αναγνώριση και η νομιμοποίηση που 
επήλθε στην περιοχή της δυτικής όχθης. Επίσης, δεν προβλέπεται η 
επιστροφή προσφύγων στις νόμιμες περιοχές από τις οποίες εκδιώ-
χθηκαν. Τέλος, είναι η προσάρτηση των εδαφών που έχουν εποικιστεί 
στο Ισραήλ. Όσον αφορά στο Παλαιστινιακό Κράτος, εξήγησε ότι το 
σχέδιο προνοεί ότι δεν θα έχει στρατό, δεν θα έχει πρόσβαση προς 
την θάλασσα και του παραχωρείται ένα μέρος γης ως αντάλλαγμα, 
το οποίο είναι μεν μεγαλύτερο σε έκταση αλλά γειτνιάζει με την έρημο.

Προβληματισμός στην Κύπρο για το «Σχέδιο του Αιώνα» που δημιουργεί προοηγούμενο

ΑΚΕΛ:ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Τ
ο πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι μεταξύ ομοσπονδίας και δι-
χοτόμησης, μεταξύ της απελευθέρωσης της Κύπρου και της συ-
νέχισης της κατοχής. Ενδιάμεσος δρόμος δεν υπάρχει», ανέφερε 

ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ  Άντρος Κυπριανού, λέγοντας ότι ο εθνικισμός 
και όχι μόνο, και στις δύο κοινότητες επιμένει μέχρι σήμερα να πολεμά 
την προοπτική της επανένωσης. 

«Ακόμα και τώρα, στο παρά πέντε της διχοτόμησης υποστηρίζουν 
ορισμένοι ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Να πάμε σε κάτι καλύτερο από 
το κράτος του 1960. Επιμένουν να συμπεριφέρονται λες και δεν έγινε 
τίποτε τα τελευταία πενήντα σχεδόν χρόνια στον τόπο μας. Θέλουν να 
αποκοιμίζουν το λαό με ρητορείες, μεγάλα λόγια και κούφια συνθή-
ματα». Σε ομιλία του την Κυριακή στην παγκύπρια εκδρομή της ΕΔΟΝ 
στο Τρόοδος, όπου συμμετείχαν Ε/κ και Τ/κ, ο Αντρος Κυπριανού ανέ-
φερε ότι «εμείς επιμένουμε να τους απαντούμε πολιτικά, ανοιχτά και 
αποφασιστικά. Επιμένουμε να ενώνουμε το λαό σε ένα κίνημα που 
στοχεύει στην επανένωση. Που φέρνει μαζί Ελληνοκύπριους και Τουρ-
κοκύπριους σε ένα κοινό, αντιιμπεριαλιστικό, αντιφασιστικό μέτωπο. 
Αυτή είναι η διαχρονική πολιτική του ΑΚΕΛ εδώ και δεκαετίες. Αυτός 
είναι και ο μόνος δρόμος για να μείνει μια για πάντα πίσω ό, τι πρόδωσε 
και πλήγωσε τον τόπο μας». 

Ο λαός μας, πρόσθεσε, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, βυθίζονται 
καθημερινά στην ανασφάλεια εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στην πε-
ριοχή μας αλλά και της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Οι 
εξελίξεις αποκαλύπτουν δυστυχώς ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη- 
ΔΗΣΥ, ανέφερε ο Α. Κυπριανού, καλλιεργούσε στον κόσμο ψευδαι-
σθήσεις ότι δηλαδή είμαστε θωρακισμένοι, ότι είμαστε ασφαλείς, ότι 
μπορούμε ανενόχλητοι να προχωρήσουμε στους σχεδιασμούς μας 
και ας παραμένει το κυπριακό άλυτο. 

Δυστυχώς, γι’ ακόμα μια φορά το ΑΚΕΛ επιβεβαιώθηκε στις προ-
βλέψεις του, πρόσθεσε. «Αντί οι κυβερνώντες, ο ΠτΔ, ο Υπουργός 
Εξωτερικών και ο ΔΗΣΥ να προβληματιστούν για όλα αυτά που συμ-
βαίνουν επιμένουν να παριστάνουν ότι όλα πάνε καλά. Ρίχνουν ευθύνες 
στο ΑΚΕΛ για τα αποτελέσματα των δικών τους χειρισμών αντί να 
αναλάβουν τις ευθύνες του και να αλλάξουν τις προτεραιότητες τους». 

Είναι πλέον προφανές ότι ο μόνος προσφερόμενος δρόμος για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η 

Τουρκία είναι η λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. «Υπε-
ρασπιζόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
πρέπει να μην παρασυρθούμε από την προκλητική συμπεριφορά της 
Τουρκίας. Να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στις προσπάθειες για 
επίτευξη λύσης έχοντας επίγνωση πόσο δύσκολη είναι». 

Με την ένταση που προκαλεί η Τουρκία τα προβλήματα επιτείνονται, 
δεν επιλύονται, ανέφερε και πρόσθεσε ότι με τη λύση του Κυπριακού 
θα ανοίξουμε την προοπτική της συνεργασίας και της μόνιμης ειρήνης 
στην πατρίδα μας και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα μπορούμε να υπολογίζουμε 
στο μέλλον μόνο όταν διασφαλιστεί ότι θα το ζήσουμε μαζί, στα πλαίσια 
λύσης που θα τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό, είπε ο κ. Κυ-
πριανού. «Που θα αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Λύση βασισμένη στα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λύση που να 
αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο και θα αποκλείει τα όποια εγγυητικά 
ή δικαιώματα επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας από 
ξένες δυνάμεις. Λύση που θα επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θε-
σμούς και την οικονομία στο πλαίσιο δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπον-
δίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα κείμενα των 

Ηνωμένων Εθνών. Λύση που θα οδηγεί σε ενωμένο κράτος, συνέχεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπο-
ρούμε μαζί να δώσουμε τέλος στη συμφορά, να γυρίσουμε σελίδα και 
να γράψουμε μαζί καινούργια ιστορία γι’ αυτό τον τόπο, να επανενώ-
σουμε την χώρα μας, ανέφερε. «Όλοι εμείς και άλλοι τόσοι, ένα μεγάλο 
ποτάμι Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που θέλουν αυτός ο τόπος 
να επανενωθεί, να ζήσει με ειρήνη και να πάει μπροστά. Επιμένουμε 
και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Αυτή η χώρα είναι δική μας! Δεν τη 
χαρίζουμε σε κανένα! Αυτή η χώρα είναι δική μας! Και θα την επανε-
νώσουμε!», κατέληξε ο κ. Κυπριανού. 

 
 

Κλιμακώνουν την ένταση στην ΑΟΖ 
Οι εταιρείες υδρογονανθράκων πιέζουν για την προώθηση τέταρτου 

γύρου αδειοδοτήσεων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ), όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύ-
πης σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου 
της Βουλής. Ο Γ. Λακκοτρύπης ενημέρωσε την Επιτροπή ότι για το 
2020 προγραμματίζονται πέντε γεωτρήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
είναι καινούργιες και άλλες επιβεβαιωτικές για γεωτρήσεις οι οποίες 
προηγήθηκαν. Αναφέρθηκε επίσης στις διαβουλεύσεις οι οποίες βρί-
σκονται σε εξέλιξη με το Ισραήλ, καθώς επίσης για το κοίτασμα Αφρο-
δίτη και για τις προσπάθειες για κατασκευή του αγωγού EastMed. 
Επίσης, με βάση πληροφορίες της εφημερίδας μας, ο Γ. Λακκοτρύπης 
ανέφερε ότι στο τραπέζι παραμένει η επιλογή της δημιουργίας τερμα-
τικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου, προσθέτοντας ωστόσο 
ότι απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες προκειμένου να καταστεί βιώ-
σιμο το έργο. Ο Υπουργός Ενέργειας ερωτήθηκε από μέλη της Επι-
τροπής για τις τουρκικές προκλήσεις στο οικόπεδο 8 της κυπριακής 
ΑΟΖ. Όπως ανέφερε, η Τουρκία φαίνεται ότι βρήκε τεχνογνωσία από 
το εξωτερικό. Ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι ενέργειες της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, 
καθώς και ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με τις εταιρείες οι 
οποίες αδειοδοτήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας 
Κώστα, ανέφερε ότι «δυστυχώς η ΑΟΖ μας δεν είναι διασφαλισμένη 
παρ’ όλες τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων», προσθέτοντας 
ότι «η απαράδεκτη τουρκική προκλητικότητα με την ανοχή της διεθνούς 
κοινότητας δημιουργεί νέα τετελεσμένα αλλά και κινδύνους για τον 
λαό μας».
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ΑΚΕΛ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ «ΠΑΡΑΓΚΑ»...

«Προσπαθούν να συντηρήσουν τη σαθρή κατάσταση στο ποδόσφαιρο»
Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τους 

χειρισμούς της Κυβέρνησης στο πολύκροτο θέμα του πο-
δοσφαίρου. Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Ότι υπάρχει μια σαθρή κατάσταση στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο είναι γεγονός αναντίλεκτο και καθολικά αναγνωρι-
σμένο. Το παραδέχθηκε ευθαρσώς και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. 

Το κυπριακό ποδόσφαιρο νοσεί. Και νοσεί σοβαρά! Οι 
δηλώσεις του κ. Αναστασιάδη περί εγκληματικών στοιχείων 
και διεφθαρμένων παραγόντων δείχνει το μέγεθος των 
προβλημάτων, το βάθος του κατεστημένου και τη δύναμη 
της έτσι ονομαζόμενης παράγκας, που καταστρέφουν το 
κυπριακό ποδόσφαιρο. 

Μετά την προεδρική παραδοχή του προβλήματος θα 
ανέμενε κανείς ότι η κυβέρνηση θα αναλάμβανε ουσιαστι-
κές πρωτοβουλίες και ενέργειες για εξυγίανση του ποδο-
σφαίρου. 

Τίποτα ουσιαστικό. Επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό 
που έγινε και πριν πέντε χρόνια, όταν έμειναν γράμμα 
κενό οι με θυμό εξαγγελθείσες προεδρικές δεσμεύσεις ότι 
η κυβέρνηση θα παρέμβει αποφασιστικά. 

Και τώρα επιχειρείται από τους κυβερνώντες, το κατε-
στημένο και συγκεκριμένα γνωστά ΜΜΕ φερέφωνα της 

κυβέρνησης, να ενοχοποιηθούν όλοι όσοι καταγγέλλουν 
το σαθρό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα. Έτσι έκαναν κι όταν 
ο Μάριος Παναγή προέβη στις γνωστές καταγγελίες και 

τελικά φαγώθηκε από τη διαιτησία και υποχρεώθηκε, εξαι-
τίας πιέσεων και απειλών, να φύγει από την Κύπρο. 

Έτσι λειτουργεί το ποδοσφαιρικό κατεστημένο και όσοι 
το στηρίζουν για να κρατήσουν κάτω από τον έλεγχό τους 
το ποδόσφαιρο. 

Αυτή η στάση τους: 
- εξηγεί γιατί τίποτα δεν έγινε παρά τους δεκάδες κόκκι-

νους φακέλους που λάβαμε από την ΟΥΕΦΑ. 
- Εξηγεί γιατί καταγγελίες και αναφορές που κατά καιρούς 

έγιναν από ποδοσφαιριστές και παράγοντες έμειναν στον 
αέρα. 

- Εξηγεί γιατί ποτέ δεν ελέγχθηκαν οι διοικούντες της 
ΚΟΠ, όπως δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος. 

- Εξηγεί γιατί ποτέ δεν ελέγχθηκαν τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα, όπως επίσης δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος. 

Κατά τον ίδιο τρόπο εξηγείται γιατί τίποτα δεν έγινε για 
τον έλεγχο του παράνομου στοιχήματος. Είναι φανερό. 
Νομικά εργαλεία υπάρχουν, έστω κι αν οι κυβερνώντες 
διατείνονται για το αντίθετο. 

Πολιτική βούληση δεν υπάρχει! 
Με την απραξία, τις δικαιολογίες και την ενοχοποίηση 

όσων προβαίνουν σε καταγγελίες οι κυβερνώντες και ο 
συνασπισμός του ποδοσφαιρικού κατεστημένου επιχει-
ρούν ξανά να κουκουλώσουν τα πράγματα, να καλύψουν 
τους διεφθαρμένους και να συντηρήσουν τη βρωμιά στο 
ποδόσφαιρο. 

Το ΑΚΕΛ δεν θα αφήσει το θέμα να πέσει στα μαλακά. 
Ήδη ετοιμάζουμε προτάσεις Νόμου για να νομοθετήσουμε 
στη Βουλή και θα επιχειρήσουμε, όσο περνά από το δικό 
μας χέρι και στο πλαίσιο των δικών μας δυνάμεων να κτυ-
πήσουμε το κατεστημένο και τις σαθρές καταστάσεις που 
υπάρχουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Στο πειθαρχικό συμβούλιο 
της ΕΔΕΚ θα παρουσιαστεί το 
προσεχές Σάββατο ο ευρω-
βουλευτής του κόμματος Δη-
μήτρης Παπαδάκης, μετά και 
την απόφαση του ΠΓ του κόμ-
ματος να οδηγήσει τον ευρω-
βουλευτή στο πειθαρχικό για 
αντικομματική συμπεριφορά. 

Ο Δημήτρης Παπαδάκης 
έλαβε μέσω επιδότη το κατη-
γορητήριό του, που αφορά σε 
αντικομματική συμπεριφορά. 
Όπως αναφέρει η εφημερίδα 
«Καθημερινή», θα τον συνο-
δεύσει ο δικηγόρος του, ενώ 
έχει ζητήσει ήδη να έχει μία δί-
καιη δίκη. Το πειθαρχικό συμ-
βούλιο αποτελείται από τους 
πρώην υπ. δικαιοσύνης Δώρο 
Θεοδώρου, Μαρία Θρασυ-
βούλου, Δημήτρη Παυλίδη, 
Λεύκιο Δοράτη και Σωκράτη 
Σωκράτου. 

Κύκλοι από το στενό περι-
βάλλον του ευρωβουλευτή, 
σημειώνουν πως κάποιοι εκ 
του πειθαρχικού συμβουλίου 
θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθούν, 
δεδομένου του ότι στις ευρωε-
κλογές κάποιοι εξ αυτών είχαν 
κινηθεί ανοικτά εναντίον της 
υποψηφιότητας του κ. Παπα-
δάκη. Το πειθαρχικό μπορεί 
να επιβάλει ποινή είτε αυστη-
ρής επίπληξης είτε αφαίρεση 
της ιδιότητας του κομματικού 
μέλους για ένα χρονικό διά-
στημα ή μόνιμα.

Στο «εδώλιο» 
της ΕΔΕΚ το Σάββατο 

ο Παπαδάκης

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΔ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Εκταφή θα ζητήσει η οικογένεια του Θανάση Νικολάου
Με αίτημα για εκταφή προχωρά η οικογένεια του Αθα-

νάσιου Νικολάου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το 2005, 
όταν ήταν 19 μόλις χρονών, κάτω από γέφυρα κοντά στη 
μονάδα που υπηρετούσε στην περιοχή της Άλασσας. Μετά 
και την απόφαση του ΕΔΑΔ, το οποίο καταδίκασε την Κυ-
πριακή Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην υπόθεση 
του νεαρού Αθανάσιου, η οικογένεια θα ζητήσει την ερχό-
μενη Δευτέρα άδεια για εκταφή της σορού, ούτως ώστε 
να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. 

Όπως δήλωσε στην εκπομπή  «Από Μέρα σε Μέρα» 
του ΡΙΚ, ο δικηγόρος της οικογένειας, Κωνσταντής Κα-
ντούνας, «μετά από 15 χρόνια η οικογένεια θα βρεθεί ξανά 
στο Δικαστήριο και θα ζητήσει άδεια για εκταφή του Θα-
νάση. H οικογένεια βρίσκεται σε μία τραγική θέση. Αντι-
λαμβανόμαστε τι σημαίνει, μετά από 15 χρόνια να ψάχνω 
να ξεθάψω το παιδί μου για να δω τι έγινε;», είπε. 

Παράλληλα, ο κ. Καντούνας, ζήτησε και την απόδοση 
ευθυνών σε όσους έλαβαν μέρος στην διαχείριση της υπό-
θεσης του θανάτου του 19χρονου. «Οι γονείς του, από 
εκείνη την μέρα ζουν μία κόλαση. 15 χρόνια χωρίς να ξέ-

ρουν τι πραγματικά έγινε. Οι συνθήκες ήταν τουλάχιστον 
περίεργες», ανέφερε, τονίζοντας πως όσοι διαχειρίστηκαν 
την υπόθεση, δεν έπιασαν καν δείγματα από DNA για να 
δουν εάν υπάρχει ταυτοποίηση με άλλα άτομα. «Αν δεν 
υπήρχε η οικογένεια να τρέχει, τίποτα από αυτά δεν θα γί-
νονταν», εξηγεί. 

Παράλληλα, ο κ. Καντούνας δήλωσε πως οι αρμόδιοι 
πήγαν στην σκηνή, θεώρησαν πως επρόκειτο για μία αυ-

τοκτονία και δεν προχώρησαν στα απαραίτητα βήματα 
που έπρεπε να γίνουν. 

«Η απόφαση αποδίδει ευθύνες στην Αστυνομία που 
έκανε τη διερεύνηση, ενώ γίνονται και αναφορές για αμέ-
λειες του ιατροδικαστή», είπε. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως στις 
21.11.2007 η Θανατικός Ανακριτής του Επαρχιακού Δικα-
στηρίου Λεμεσού, εξέδωσε πόρισμα σε σχέση με τα αίτια 
του βίαιου και αφύσικου θανάτου του στρατιώτη Αθανάσιου 
Νικολάου Χαραλάμπους. 

Το πόρισμα αναφερόταν στη νενομισμένη νεκροψία επί 
της σωρού του θανόντα η οποία ανέφερε ότι «το πτώμα 
εξωτερικά έφερε κατάγματα της δεξιάς πηχιοκαρπικής χώ-
ρας, δεξιού γόνατος και δεξιού μηριαίου οστού. Το πτώμα 
έφερε βαρύτατες κακώσεις, ενώ ο θάνατος οφείλετο σε 
υποσκληρίδιο και υπαραχνοειδή αιμορραγία, κατάγματα 
πλευρών και στέρνου, ρήξη δεξιού πνεύμονα με αιμοθώ-
ρακα, ρήξη δεξιού νεφρού και ρήξη μεσεντερίου με αιμο-
περιτόναιο κατόπιν πτώσης εξ ύψους. 

Απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας».

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Δόθηκε στη δημοσιότητα η αξιολόγηση του Διεθνούς 
Οργανισμού Διαφάνειας για τα ζητήματα της διαφθοράς 
στις διάφορες χώρες. 

Κατρακυλήσαμε από τη θέση 38 στη θέση 41. Ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι «στο εξωτερικό, όλοι μας λένε ότι 
έχουμε σοβαρά προβλήματα διαφθοράς και διαπλοκής 
στη χώρα μας και στην Κύπρο προσπαθούμε να τα απο-
σιωπήσουμε. Επειδή το ΑΚΕΛ έχει την τόλμη να λέει αυτά 
τα πράγματα, μας λένε και από πάνω ότι ο λόγος μας 
είναι τοξικός. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι εκείνοι οι 
οποίοι εμπλέκονται σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλο-
κής, αλλά το ΑΚΕΛ γιατί τα υποδεικνύει. Έχει υποχρέωση 
ο Πρόεδρος», τονίζει ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, «να απαντήσει στα 
πολλά ερωτήματα και στα όσα καταλογίζονται από διεθνείς 
οργανισμούς, όχι από το ΑΚΕΛ. Έχουν υποχρέωση, και ο 
ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση, να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες 
τους έναντι του τόπου και να πρωτοστατήσουν προς την 
κατεύθυνση της πάταξης των φαινομένων διαφθοράς, έτσι 
ώστε η χώρα μας να πάρει τη θέση που της αξίζει στο διε-

θνή χώρο. Έχουμε δυσφημιστεί όλο αυτό το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Όχι με βάση το τι λέει το ΑΚΕΛ, αλλά 
με βάση του τι κάνουν οι κυβερνώντες. Ελπίζω», είπε 

τέλος ο Α. Κυπριανού, «ότι δεν θα μας αποδώσουν τώρα 
ότι επηρεάσαμε εμείς τον Διεθνή Οργανισμό για θέματα 
Διαφάνειας για να μας υποβαθμίσει στα θέματα διαφθοράς 

και διαπλοκής». 
Με μια πανομοιότυπη ανακοίνωση, τόσο ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος όσο και ο ΔΗΣΥ, αντί να δώσουν απαντήσεις 
επικρίνουν το ΑΚΕΛ για «ισοπεδωτική και μηδενιστική κρι-
τική». Για να επανέλθει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 
επικρίνοντας τους κυβερνώντες για προσπάθεια  να δι-
καιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, γεγονός που τους εκθέτει 
περισσότερο. 

Σημειώνεται ότι οι πρώτες χώρες στην παγκόσμια κα-
τάταξη της έρευνας, άρα και αυτές με τα χαμηλότερα επί-
πεδα διαφθοράς είναι η Δανία, η Νέα Ζηλανδία, η Φιλανδία, 
η Σιγκαπούρη και η Σουηδία. Οι τελευταίες χώρες στην 
παγκόσμια κατάταξη της έρευνας, άρα και αυτές με τα 
υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς, είναι η Σομαλία, το Νότιο 
Σουδάν, η Συρία, η Υεμένη και η Βενεζουέλα. Ο Δείκτης 
Αντίληψης Διαφθοράς της Transparency International με-
τρά τη διαφθορά του δημόσιου τομέα, με βαθμολογίες 
που κυμαίνονται από 0 (πολύ διεφθαρμένη) έως 100 (πολύ 
καθαρή). 

Νέα διεθνής κατρακύλα της Κύπρου στα θέματα διαφθοράς

Μπορεί οι μέχρι στιγμής κραυγές απόγνωσης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας προς την ΕΕ για παροχή οικονομι-
κής βοήθειας και κυρίως για μετεγκατάσταση 5.000 αι-
τούντων άσυλο σε άλλες χώρες να έπεσαν στο κενό, 
εντούτοις, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες σε επιρροή 
και αναγνωσιμότητα στις ΗΠΑ, οι «New York Times», 
ασχολούνται σε εκτενές ρεπορτάζ τους για τον κυπριακό 
διάδρομο έλευσης προσφύγων και μεταναστών μέσω 
των κατεχομένων και επικρίνουν την ΕΕ που άφηνε ανο-
χύρωτο κενό στην Κύπρο. 

«Το μικροσκοπικό νησί φιλοξενεί, πλέον, τους περισ-
σότερους κατά κεφαλήν πρόσφυγες στην ΕΕ», επιση-

μαίνεται στο δημοσίευμα το οποίο υπογράφει η ανταπο-
κρίτρια στην ΕΕ των «NΥΤ» Matina Stevis-Gridneff. Αυτή, 
όπως ακριβώς την περιγράφει η συγγραφέας του ρεπορ-
τάζ, είναι και η πραγματικότητα, αφού σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές, η Κύπρος δέχεται πάνω από 
3.000 νέες αιτήσεις ασύλου ανά εκατομμύριο πληθυσμού, 
δεκαπλάσιες απ’ ό,τι δέχεται κατά μέσο όρο η ΕΕ με 324 
νέες αιτήσεις ανά εκατ. πληθυσμού. Όπως δήλωσε εκ 
νέου ο υπ. Εσωτερικών, σε ποσοστό πληθυσμού η Κύ-
προς έχει 3,8% μεταναστευτικές ροές, την ώρα που οι 
χώρες της πρώτης γραμμής στον ευρωπαϊκό νότο έχουν 
κάτω από 1%. Οι εκκρεμείς δε αιτήσεις ασύλου ανέρχονται 

σε περίπου 10 χιλ. Η ιστορία των «NYT» ξεκινά από το 
κέντρο υποδοχής της Κοφίνου, με την ιστορία του 23χρο-
νου Clinton Yebga ενός πρόσφυγα από το Καμερούν με 
φοιτητική ταυτότητα, ο οποίος επιβιβάστηκε σε πτήση της 
Turkish Airlines και μέσω Κωνσταντινούπολης προσγει-
ώθηκε στην κατεχόμενη Κύπρο χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Αντί, όμως, να κατευθυνθεί στο πανεπιστήμιο του βορρά 
όπου είχε εγγραφεί, άλλαξε πορεία και κατευθυνόμενος 
προς την πράσινη γραμμή πέρασε στις ελεύθερες περιο-
χές. Όταν έφτασε στην Κύπρο δήλωσε πως έφυγε από 
τη χώρα του επειδή αντιμετώπισε ως δημοσιογράφος βία 
σε βάρος του...

«New York Times»: Η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε την Κύπρο ανοχύρωτη

Κίνδυνο φτώχειας αντιμετω-
πίζουν οι εργαζόμενοι που 
αμείβονται με τον νόμιμο ελά-
χιστο μισθό, σε 17 κράτη-μέλη 
της ΕΕ περιλαμβανομένης και 
της Ελλάδας, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΟΟΣΑ που επι-
καλείται η Ευρωπαϊκή Συνο-
μοσπονδία Εργατικών Συνδι-
κάτων (ETUC). 

Η  ΕΤUC σημειώνει ότι 22 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ένα 
νόμιμο εθνικό κατώτατο μισθό 
και η πλειοψηφία τους δεν τη-
ρεί ούτε το κατώτατο όριο μι-
σθών κινδύνου φτώχειας του 
60% του μέσου μισθού. Σε 10 
κράτη - μέλη, το νόμιμο ελάχι-
στο είναι 50% ή λιγότερο του 
εθνικού μεσαίου μισθού. Αυτό 
σημαίνει ότι εκατομμύρια άν-
θρωποι σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη σήμερα δεν μπορούν 
να αντέξουν οικονομικά ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

Κίνδυνο φτώχειας 
διατρέχουν οι 

εργαζόμενοι που 
αμείβονται με τον 

κατώτατο μισθό

Οι χαμηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούσαν στην Κύ-
προ τις προηγούμενες μέρες, 
καθώς και τα σκάγια που 
υπήρχαν από το παλιό σκο-
πευτήριο, είναι η αιτία θανάτου 
20 περίπου φλαμίνγκο στην 
αλυκή Λάρνακας, σύμφωνα με 
την Υπηρεσία Θήρας. Σε δη-
λώσεις του ο διευθυντής της 
Υπηρεσίας είπε ότι «Αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι στην προ-
σπάθειά τους να πάρουν 
τροφή από την αλυκή, τα φλα-
μίνγκο τρώνε και σκάγια είτε 
από λίμνες του εξωτερικού είτε 
από την Αλυκή Λάρνακας».

Μαζικός θάνατος 
φλαμίνγκο στην 
Αλυκή Λάρνακας
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Μία πρωτοφανής τυμβωρυ-
χία είχε σημειωθεί τον Δεκέμ-
βριο στο νεκροταφείο του χω-
ριού Πλατύ στην Καλαμάτα, 
στην Ελλάδα όταν άγνωστοι 
ξέθαψαν το πτώμα μιας γυ-
ναίκας και το τοποθέτησαν σε 
εδραία θέση να κοιτά την εί-
σοδο του νεκροταφείου. 

Όπως αποκαλύφθηκε, τρεις 
μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου μαζί με έναν 21χρονο 
ήταν οι δράστες αυτού του σο-
καριστικού περιστατικού. 

Το σώμα της γυναίκας όπου 
ήταν σε προχωρημένο στάδιο 
σήψης, το μετέφεραν και το 
τοποθέτησαν σε εδραία θέση, 
έτσι ώστε να κοιτά την είσοδο 
του νεκροταφείου. Αντιλαμβά-
νεστε το θέαμα που αντίκρι-
σαν οι πρώτοι συγγενείς που 
έχουν ταφεί στο κοιμητήριο. 
«Ήταν κάτι το οποίο δεν το 
χώρα ο ανθρώπινος νους».

Μακάβριο: Ξέθαψαν 
πτώμα γυναίκας και το 

τοποθέτησαν στην 
είσοδο νεκροταφείου

ΣΥΡΙΖΑ: «Έχασαν την μπάλα στη ΝΔ με την ανικανότητά τους»
Στις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδό-

σφαιρο αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Γιάννης Σαρακιώτης, στο πλαίσιο παρέμβα-
σής του στη Βουλή. Όπως ανέφερε απευθυ-
νόμενος στην κυβέρνηση, «όσα συμβαίνουν 
στον επαγγελματικό αθλητισμό και συγκεκρι-
μένα στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι ξεκά-
θαρα αποτέλεσμα της πολιτικής σας ανικανό-
τητας». 

Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε στις ανα-
κοινώσεις των ομάδων και των οργανωμένων 
οπαδών τους, διερωτήθηκε «ποιες παρεμβά-
σεις γίνονται στην ελληνική Δικαιοσύνη από 
την κυβέρνηση όπως καταγγέλλει η ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρα-
τίας; Δε νιώθετε την ανάγκη να απαντήσετε; 
Τι έχετε να πείτε για τις καταγγελίες της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, όπου χαρακτηρίζεται ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού και μέχρι πρότινος Γραμματέας 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αυγενάκης "επικίν-

δυνος" και "εντολοδόχος του γραφείου Τύπου 
του Ολυμπιακού"; Γιατί διαγράψατε τον Ευ-
ρωβουλευτή σας κ. Ζαγοράκη, ο οποίος ζή-
τησε να μην εφαρμοστεί ο νόμος και παρά 
του ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωνε 
ότι πράγματι θα αλλάξει, εσείς τον διαγρά-
ψατε;». 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στις εξε-
λίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο 

Γ.Σαρακιώτης παρέπεμψε και στις δηλώσεις 
του πρώην υπουργού της ΝΔ κ. Κουκοδήμου, 
ο οποίος αποκάλεσε τον κ. Αυγενάκη «εντε-
ταλμένο συμφερόντων», σημειώνοντας: «Ποια 
είναι αυτά τα συμφέροντα που καταγγέλει δη-
μόσια ότι εξυπηρετεί ο υπουργός της ΝΔ; 
Άκουσε κάποιος εισαγγελέας τις δηλώσεις 
του;» 

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το-
ποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου του υπουρ-
γείου Εργασίας για το επίδομα γέννησης, χα-
ρακτηρίζοντας ως «επικοινωνιακά τεχνά- 
σματα, τα οποία τείνουν να γίνουν το μόνο 
εργαλείο που χαρακτηρίζει την πολιτική σας» 
αναφερόμενος στην αλλαγή του ονόματος του 
ΚΕΑ. Ο ίδιος σχολίασε ότι «σας πειράζει το 
ΚΕΑ γιατί κατέστη στη συνείδηση των πολιτών 
ένα εργαλείο που ήρθε να απαλύνει τις συνέ-
πειες της δεκαετούς κρίσης στην οποία το βύ-
θισαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ».

Ο ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, μετά την συνάντηση που είχαν στο Ελιζέ. 

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την τουρκική προκλη-
τικότητα και στήριξε πλήρως Ελλάδα και Κύπρο ενώ ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κάθε πολιτική λύση στη 
Λιβύη έχει ως προϋπόθεση την ακύρωση του μνημονίου 
με την Τουρκία. «Οι δύο χώρες έχουν κοινό όραμα», τόνισε 
ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε 
πως στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό συζη-
τήθηκε το θέμα της ασφάλειας στη Ανατολική Μεσόγειο 
όσο και της ευρύτερης Ανατολής, ενώ καταδίκασε τη συμ-
φωνία Τουρκίας – Λιβύης. «Η Γαλλία υποστηρίζει την Ελ-
λάδα, την Κύπρο σε σχέση με το σεβασμό των κυριαρχι-
κών τους δικαιωμάτων, καταδικάζοντας τις προκλήσεις 
της Τουρκίας ως προς τούτο. Επαναλάβαμε τις ανησυχίες 
μας. Καταδικάσαμε με σαφή τρόπο τη συμφωνία Τουρ-

κίας- Λιβύης», τόνισε ο Εμ. Μακρόν. 
Ανέφερε επίσης ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ υπουρ-

γείων Αμύνης. «Μιλάμε για βιομηχανική συνεργασία και 
για κοινές επιχειρήσεις στη θάλασσα και στη ξηρά. Θα θέ-

λαμε να δούμε και άλλες όμορες χώρες να εμπλέκονται», 
είπε. «Μιλήσαμε για οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών. Τώρα να γίνουν περισσότερα ώστε να αυξηθούν 
οι επενδύσεις που θα ανοίξουν νέο κεφάλαιο στην ιστορία 
της δικής σας χώρας και των διμερών σχέσεων». 

Αναφερόμενος στο Brexit, ο Γάλλος Πρόεδρος το χα-
ρακτήρισε ως «αποτυχία και μάθημα για όλους τους Ευ-
ρωπαίους». «Πρέπει να κοιτάξουμε όμως το μέλλον. Η 
ενότητα της Ευρώπης μας απασχολεί. Το ΗΒ φεύγει από 
την ΕΕ αλλά όχι από την Ευρώπη. Πρέπει να οικοδομή-
σουμε νέα στενή σχέση η οποία θα ενδυναμώσει την ΕΕ 
και όχι το αντίθετο. Πιο κυρίαρχη, πιο αποτελεσματική, 
πιο καλή Ευρώπη», τόνισε και κατέληξε: 

«Και εγώ στο εγγύς μέλλον θα επισκεφτώ την Ελλάδα 
γιατί υπάρχει ένα ιστορικό ραντεβού και πάντα η Γαλλία 
ήταν κοντά σας. Οι δύο χώρες μας πάντα ήταν καίριες 
στην ιστορία γι’αυτό είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο».

Μακρόν και Μητσοτάκης καταδίκασαν την τουρκική προκλητικότητα

«Όλος ο αθλητικός κόσμος 
έχει ξεσηκωθεί εναντίον της 
κυβέρνησης» ανέφερε ο το-
μεάρχης του Τμήματος Αθλη-
τισμού του ΣΥΡΙΖΑ  Γιάννης 
Μπουρνούς, ο οποίος κατη-
γόρησε την κυβέρνηση ότι δη-
μιουργεί συνθήκες ζούγκλας 
στο ποδόσφαιρο. Είπε ακόμη 
ότι «η διάθεσή μας ήταν να 
απέχουμε τελείως από την 
φαρσοκωμωδία που προκά-
λεσε η κυβέρνηση, επιλέξαμε 
όμως να ζητήσουμε ονομα-
στική ψηφοφορία για να κα-
λέσουμε τους βουλευτές της 
ΝΔ να τοποθετηθούν, να πά-
ρουν την προσωπική τους ευ-
θύνη γι` αυτό το χάος».

Στη σύλληψη δύο αστυνο-
μικών, που κατηγορούνται για 
κατοχή ναρκωτικών ουσιών, 
προχώρησε η Υπηρεσία Εσω-
τερικών Υποθέσεων Σωμά-
των Ασφαλείας, σύμφωνα με 
πληροφορίες από πηγές του 
υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
οι δύο αστυνομικοί, ο ένας εκ 
των οποίων υπηρετεί στην 
Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και ο άλλος σε 
Α.Τ των νοτίων προαστίων, 
της χώρας  είχαν στην κατοχή 
τους μικροποσότητα ναρκωτι-
κών ουσιών.

Χειροπέδες 
σε αστυνομικούς για 
κατοχή ναρκωτικών!

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Πανα-
γιωτόπουλος, και ο Υπουργός Άμυνας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Σάββας Αγγελίδης, προήδρευσαν 
των εργασιών του 6ου Διακυβερνητικού Συμβουλίου 
Άμυνας Ελλάδας - Κύπρου, το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σκοπός του 
Συμβουλίου είναι η εμβάθυνση και η προώθηση θε-
μάτων αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. 

Επίσης, ειδική αναφορά έγινε στις τριμερείς αμυ-
ντικές συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ 
και την Αίγυπτο. Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν 
στην προστιθέμενη αξία αυτών των πολυεπίπεδων 
τριμερών σχημάτων συνεργασίας και την συνει-
σφορά τους στη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας 
και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι το Διακυβερνη-
τικό Συμβούλιο Άμυνας, σε συνδυασμό με τα εν 
λόγω τριμερή σχήματα συνεργασίας, έχουν απο-

κτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική και συνεισφέρουν ου-
σιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της στα-
θερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

Σε ό,τι αφορά στις υπερπτήσεις τουρκικών μαχη-
τικών, ο ΥΠΕΘΑ είπε πως «σε κάθε τέτοια παραβα-
τική συμπεριφορά, από δικής μας πλευράς, υπάρχει 
απόλυτη και οργανωμένη αντίδραση. Γι’ αυτό και 
κάνω λόγο για 4.500 και παραπάνω αναχαιτίσεις 
στις 4.500 παραβιάσεις».

«Αναχαιτίζονται όλα τα τουρκικά αεροσκάφη»
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ

 «Ήταν ζωντανή η Τοπαλούδη 
όταν την πέταξαν στην θάλασσα»

«Δεν υπάρχει συναίνεση στον θάνατο» 
είπε ο ιατροδικαστής Παναγιώτης Κοτρέ-
τσος, που παρέλαβε τη σορό της Ελένης 
Τοπαλούδη, όταν βρέθηκε να επιπλέει σε 
βραχώδη παραλία, αντικρούοντας τους 
ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί 
συναίνεσης του θύματος. Ο ιατροδικαστής 
που διενέργησε νεκροψία-νεκροτομή στην 

σορό της φοιτήτριας, κατέθεσε στο ΜΟΔ ότι «βρήκαμε τραύματα που 
δεν δικαιολογούνταν από την πτώση» ενώ τόνισε πως η κοπέλα ήταν 
ζωντανή σε λιπόθυμη κατάσταση όταν την πέταξαν στην θάλασσα. 

Ο μάρτυρας ανέφερε πως το γυμνό κορίτσι που έβγαλαν οι άντρες 
του Λιμενικού από την θάλασσα, έφερε συγκεκριμένα τραύματα που 
τους οδήγησαν στο συμπέρασμα πως πριν βρεθεί στο νερό είχε βα-
σανιστεί. Έφερε προθανάτια τραύματα, χαρακιές στο λαιμό, που δή-
λωναν πως κάποιος είχε επιχειρήσει να την μαχαιρώσει, ενώ υπήρχαν, 
όπως είπε, σημάδια απόπειρας στραγγαλισμού με τα χέρια.

Συναγερμός έχει σημάνει 
στις βουλγαρικές και τις ελλη-
νικές Αρχές καθώς εντοπίστη-
καν νεκρά ψάρια στην όχθη 
του ποταμού Εβρου, στην πε-
ριοχή της πόλης Παζαρτζίκ της 
Βουλγαρίας. Οι τοπικές Αρχές 
πήραν δείγματα από τα νεκρά 
ψάρια προκειμένου να αναλυ-
θούν και να εξακριβωθούν τα 
αίτια του θανάτου τους, ενώ 
απαγορεύτηκε η βρώση ψα-
ριών από τον ποταμό στη συ-
γκεκριμένη περιοχή καθώς και 
η πόση του νερού.

Συναγερμός στον Εβρο: 
Νεκρά ψάρια στο ποτάμι
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Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας 
ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των 
νεκρών εξαιτίας του νέου κοροναϊού σε 
όλη την επικράτεια της χώρας της Ασίας 
αυξήθηκε σε 132 ενώ επιβεβαιώθηκαν 
1.459 νέα κρούσματα ως τα μεσάνυχτα 
της Τρίτης.  

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων ανερχόταν σε 5.974 μέχρι 
την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με 
ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η 
Εθνική Επιτροπή Υγείας, ενώ ο αριθμός 
των ύποπτων κρουσμάτων ανερχόταν 
σε 9.239, κατά την ίδια πηγή. 

O νέος κοροναϊός έχει εξαπλωθεί σε 
περισσότερες από δώδεκα χώρες του 

κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, ενώ τα 
κρούσματα στην Ευρώπη ολοένα και 
αυξάνονται καθημερινά με τέσσερα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα στην 
Γερμανία και τρία στην Γαλλία. Αρνητικά 
είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων 14 
ασθενών οι οποίοι εμφάνισαν 
συμπτώματα του κοροναϊού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον 
επικεφαλής αξιωματούχο υγείας της 
χώρας. Ο καθηγητής Κρις Γουίτι προέβη 
στην καθησυχαστική ανακοίνωση το 
απόγευμα της Παρασκευής, μετά από τη 
σύσκεψη της επιτροπής Cobra για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
υπό τον Υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ.  

 Σε καραντίνα διάρκειας δύο 
εβδομάδων θα τεθούν οι περίπου 200 
Βρετανοί που υπολογίζεται ότι θα 
επιστρέψουν σήμερα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο με πτήση από τη Γουχάν, 
σύμφωνα με νεότερη απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Ματ Χάνκοκ. 

Η πτήση εκκένωσης της Γουχάν έχει 
προγραμματιστεί από τη βρετανική 
κυβέρνηση για όποιον Βρετανό επιθυμεί 

να φύγει από το επίκεντρο της έξαρσης 
του κοροναϊού. 
Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι με την 
άφιξή τους στο Λονδίνο και εφόσον δεν 
είχαν εμφανίσει συμπτώματα της νόσου 
οι επιβάτες θα έπρεπε να φροντίσουν 
μόνοι για την απομόνωσή τους για 
περίοδο δυο εβδομάδων. 

Σε μία αναβάθμιση των προληπτικών 
μέτρων ασφαλείας, ωστόσο, ο κ. Χάνκοκ 
φέρεται να έχει δώσει εντολή όλοι οι 
επιβάτες να τεθούν σε καραντίνα, 
πιθανότατα σε κάποια στρατιωτική βάση. 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
προτίθεται να εκκενώσει τους Βρετανούς 
από την πόλη του κοροναϊού, την Wuhan 
και τη γύρω περιοχή Hubei, με περίπου 
300 Βρετανούς να βρίσκονται στην 
περιοχή. Η British Airways, η οποία 
πραγματοποιεί καθημερινές πτήσεις 
προς τη Σαγκάη και το Πεκίνο από το 
Heathrow, ανακοίνωσε την αναστολή 
των πτήσεων προς και από την 
ηπειρωτική Κίνα “με άμεση ισχύ”.  
Η τοποθέτηση της Βρετανικής εταιρείας: 
“Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες 
για την ταλαιπωρία, αλλά η ασφάλεια 

των πελατών και του πληρώματός μας 
είναι πάντα η προτεραιότητά μας”. 

Επιπλέον, ανακοινώσεις για ακυρώσεις 
πτήσεων έδωσαν και οι αεροπορικές 
εταιρίες United Airlines Holdings Inc στο 
Σικάγο και Ural Airlines.  

Διεθνείς πλέον οι πυρετώδεις 
προσπάθειες των επιστημόνων για την 
ανάπτυξη ενός εμβολίου ικανού να 
σταματήσει τη διάδοση του 
μυστηριώδους νέου κορονοϊού. Η Ρωσία 
και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να 
αναπτύξουν ένα εμβόλιο κατά του 
κοροναϊού και το Πεκίνο έχει παραδώσει 
το γονιδίωμα του ιού στη Μόσχα, 
ανέφερε χθες Τετάρτη το ρωσικό 
προξενείο στην πόλη Γκουανγκζού της 
Κίνας. Επιπλέον, Ομάδα επιστημόνων 
στην Αυστραλία ανακοίνωσε ότι 
καλλιέργησε με επιτυχία μια 
εργαστηριακή εκδοχή του νέου 
κοροναϊού, η οποία είναι η πρώτη που 
δημιουργήθηκε εκτός Κίνας, 
σημειώνοντας ότι το επίτευγμα αυτό 
μπορεί να βοηθήσει στο να επιταχυνθεί 
η δημιουργία εμβολίου. 

Kοροναϊός- Η εξάπλωσή του και οι προσπάθειες εξάλειψής του

                          Βραζιλία : Θανατηφόρες Πλημμύρες

Τα Όσκαρ στη  
διάσωση του πλανήτη

Σχεδόν ολικά χορτοφαγικό θα 
είναι το μενού στις φετινές εκ-
δηλώσεις για τα βραβεία 
Όσκαρ, ανακοίνωσε η αμερικα-
νική Ακαδημία Κινηματογραφι-
κών Τεχνών και Επιστημών, 
που ευθυγραμμίζεται με άλλα 
επίσημα γκαλά κατά τη διάρκεια 
της σεζόν απονομής βραβείων 
του Χόλιγουντ. 

Τα μενού για το ετήσιο γεύμα 
προς τιμή των υποψηφίων για 
τα Χρυσά Αγαλματίδια, όπως 
και τα φίνγκερ φουντ που θα 
προσφέρονται πριν από την τε-
λετή απονομής στο Χόλιγουντ, 
την 9η Φεβουαρίου, θα είναι 
100% ολικά χορτοφαγικά, ση-
μειώνει η ακαδημία.  

Τα πλαστικά μπουκάλια νερού 
και άλλα αναψυκτικά σε πλα-
στικές συσκευασίες θα εξαλει-
φθούν από τις εκδηλώσεις για 
τα βραβεία Όσκαρ. 

Η Ακαδημία, τα 8, 000 μέλη 
της οποίας επιλέγουν τους νι-
κητές των Όσκαρ, επισήμανε 
ότι «οφείλουμε… να δεσμευ-
τούμε στη στήριξη του πλα-
νήτη».Αυστηρώς χορτοφαγικά 
μενού προσφέρθηκαν στους 
καλεσμένους και υποψηφίους 
στα γκαλά των Χρυσών Σφαι-
ρών και των βραβείων του Σω-
ματείου Ηθοποιών νωρίτερα 
αυτόν τον μήνα. Ο πρωταγωνι-
στής του Τζόκερ Χοακίν Φοίνιξ, 
που είναι βίγκαν, πρότεινε την 
αλλαγή για το δείπνο των Χρυ-
σών Σφαιρών, όπου η συνηθι-
σμένη μπριζόλα και ψάρι αντι-
καταστάθηκαν από ριζότο 
μανιταριού και σκαλοπίνια μα-
νιταριών.

Καραϊβική: Μεγάλος σεισμός 7,7 Ρίχτερ μεταξύ Κούβας και Τζαμάϊκα 
σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή, 117 
χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Λού-
σεα στην Τζαμάικα, σύμφωνα με το αμε-
ρικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). 
H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 
βαθμοί. 
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 
10 χιλιομέτρων. 
 

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε 
για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νή-
σους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο 
προειδοποίησης για τσουνάμι. 
«Επικίνδυνα κύματα από τσουνάμι που 
προκλήθηκε από το σεισμό είναι πιθανά 
σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επί-
κεντρο, στις ακτές της Τζαμάικα, της 
Κούβας και των νησιών Κέιμαν», ανα-

φέρει η ανακοίνωση του κέντρου. 
Στα νησιά Κέιμαν η επιτροπή διαχείρι-
σης καταστροφών ζήτησε από τους κα-
τοίκους να απομακρυνθούν από τις πα-
ραθαλάσσιες περιοχές και αναφέρει ότι 
όσοι μένουν σε περιοχές με χαμηλό 
υψόμετρο πρέπει να μετακινηθούν σε 
ψηλά κτίρια.

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών 
και των κατολισθήσεων εξαιτίας των καταρρα-
κτωδών βροχοπτώσεων στην πολιτεία Μίνας Ζε-
ράις της Βραζιλίας αυξήθηκε σε 52 νεκρούς και 
65 τραυματίες, ενώ δύο πολίτες συνεχίζουν ακόμη 
να αγνοούνται, ανακοίνωσε η πολιτειακή γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας. 
Οι ζημιές είναι συγκεντρωμένες κυρίως στην πο-
λιτειακή πρωτεύουσα, την Μπέλου Οριζόντσι, 
όπου ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει 
τους 13 νεκρούς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία των αρχών. 
Περίπου 33.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ή 
χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από 
τα σπίτια τους. Οι βροχοπτώσεις που έπληξαν 
τη Μίνας Ζεράις μέσα σε 24 ώρες την περασμένη 
εβδομάδα ήταν οι πιο σφοδρές αφότου άρχισαν 
να τηρούνται σχετικά δεδομένα πριν από 110 
χρόνια, με τις συνολικές κατακρημνίσεις να φθά-
νουν τα 172 χιλιοστά, σύμφωνα με την INMET, 
τη βραζιλιάνικη εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. 
Πλάνα που μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα τηλε-
οπτικά δίκτυα την περασμένη Τρίτη εικονίζουν 
σπίτια που έχουν καταρρεύσει και άλλα που 
έχουν βυθιστεί σε νερά ύψους 2 μέτρων και 
πλέον. 
Το κύμα κακοκαιρίας έπληξε την πολιτεία έναν 
χρόνο μετά την κατάρρευση του φράγματος τελ-
μάτων στην πόλη Μπρουματζίνιου, όταν έχασαν 
τη ζωή τους πάνω από 250 άνθρωποι και προ-
κλήθηκε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. 
Σε εκείνη την τραγωδία είχαν διαδραματίσει ρόλο 
οι βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί, σύμφωνα 
με τις αρχές. Αρκετά τέτοια φράγματα, όπου απο-
τίθενται τα απόβλητα της επεξεργασίας σιδηρο-
μεταλλεύματος, έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση, 
επισήμαναν οι ομοσπονδιακές αρχές. 

Δεκάδες οι νεκροί στη Βραζιλία από πλημμύρες και κατολισθήσεις 



  9   | Πέμπτη 30 Iανουαρίου 2020

Στις 18 Δεκεμβρίου 1878, γεννήθηκε στο Γκόρι της Γεωρ-
γίας ο Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουκασβίλι Στάλιν,Γενικός 
Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής 
Ένωσης από το 1922 μέχρι το 1953. 
Από  το 1941 έως το 1945 ήταν  ο Ανώτατος Διοικητής των  
Ενόπλων Δυνάμεων  της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστι-
κών Δημοκρατιών(ΕΣΣΔ) που νίκησαν την μέχρι τότε  αήτ-
τητη και αγέρωχη γερμανική  Βέρμαχτ στις ιστορικές μάχες 
του Κουρσκ και του Στάλινγκραντ(1942 
-1943)κολοσσιαίων διαστάσεων μάχες, 
που καθόρισαν την έκβαση του Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου.  
Άσβεστα στην καρδιά των πραγματικών 
κομμουνιστών, τα λόγια που είπε ο Στάλιν στην κηδεία του Λένιν, στις 26 του Γενάρη 
του 1924, δίνοντας εκ μέρους του κομμουνιστικού κόμματος τη μπολσεβίκικη υπό-
σχεση : 
 "Τίποτα ανώτερο από το να' σαι μέλος αυτού του  κόμματος που ιδρυτής και καθο-
δηγητής του είναι ο Λένιν.  
Δε μπορεί ο καθένας να'ναι μέλος τέτοιου κόμματος. 
Δε μπορεί ο καθένας ν' αντέξει στις κακουχίες και στις μπόρες που συνδέονται με το 
ν'ανηκεις σε τέτοιο κόμμα.  
Παιδιά της εργατικής τάξης, παιδιά της ανέχειας  και της πάλης, παιδιά απίστευτων 
στερήσεων και ηρωικών προσπαθειών,να ποιοι,πριν απ ' όλα, πρέπει να 'ναι μέλη 
τέτοιου κόμματος." 
Στο λόγο του για τα 70χρονα του Στάλιν,ο Έλληνας κομμουνιστής Νίκος Μπελογιάν-
νης είπε μεταξύ άλλων : 
“Για κάθε τίμιο άνθρωπο, για κάθε αγωνιστή του δίκιου και της λευτεριάς,για την ατε-
λείωτη φάλαγγα των κομμουνιστών, ο Στάλιν είναι ο σοφός δάσκαλος,ο  αγαπημένος 
φίλος, ο δοξασμένος αρχηγός. Είναι η καρδιά της καρδιάς μας. Και αντίθετα για 
όλους τους εκμεταλλευτές, για όλους τους εχθρούς της προόδου,ο Στάλιν είναι ο πιο 
μισητός αντίπαλος, ο πιο φοβερός εφιάλτης τους και στον ύπνο και στον ξύπνιο 
τους. " 
Το σκοτάδι δε μπορεί να σβήσει το φως. 
Τους μεγάλους ήρωες τους γεννούν τα μεγάλα ιδανικά. Αυτοί ζουν ακόμα και όταν 
πεθαίνουν. 
"Θα έπαιρνα τον ίδιο δρόμο, αν θα ξανάρχιζα τη ζωή μου, γιατί ο κομμουνισμός είναι 
τα νιάτα του κόσμου",γράφει λίγες στιγμές πριν τουφεκιστεί από τους χιτλερικούς ο 
αλησμόνητος Γάλλος δημοσιογράφος και διανοούμενος Γκαμπριέλ Περί. 
Η προσπάθεια εξίσωσης του Στάλιν με τον Χίτλερ έχει αποτύχει παταγωδώς.  
Σήμερα η πλειοψηφία των Ρώσων θεωρεί τον Στάλιν ως την πιο σημαντική προσω-
πικότητα της ιστορίας.  
��Κανένα ψήφισμα αστικού κοινοβουλίου εξίσωσης  του κομμουνισμού με το φασισμό, 
κανένας παραχαράκτης και καμιά μαύρη προπαγάνδα δεν θα μπορέσουν να σβή-
σουν την ιστορική αλήθεια. Οι λαοί έχουν γνώση. Έχουν και μνήμη.  
Στο Στάλινγκραντ ξεψύχησε ο φασισμός.

«Μήπως είδατε Άνθρωπο, Αλήθεια και Δίκαιο;»  Στάλιν : μια σημαντική προσωπικότητα 
της ιστορίας 

του 
Βασίλη Κωστή 

«Χωρίς ουδεμία αμφιβολία, κατά την γνώμη μου, δεν 
υπάρχει οικογένεια στην οικουμένη που να μην έχει έστω 
κι ένα πρόβλημα. Από αυτό το θέμα δεν εξαιρείται ούτε 
και η Βασιλική οικογένεια.   
Η στήλη αυτή δεν θα ασχοληθεί με τη Βασιλική οικογένεια, 
διότι η χώρα έχει πιο σπουδαία και σοβαρά θέματα με τα 
οποία πρέπει να ασχοληθούν ο λαός και τα ΜΜΕ. Ο κάθε 
κάτοικος της χώρας θα επηρεαστεί από την πολιτική που 
η ακροδεξιά κυβέρνηση Johnson εφαρμόζει ανενόχλητη, 
επιδιώκοντας να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερη λιτό-
τητα και μιζέρια, τη στιγμή που οι πλούσιοι γίνονται πλου-
σιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. 
Οι τράπεζες τροφίμων όλο και αυξάνονται επί καθημερινής 
βάσεως, οι άστεγοι κοιμούνται σε υπόγειους σταθμούς ή 
και κάτω από δένδρα ή γέφυρες και εμείς θα ασχολούμεθα 
με το αν θα φύγει ο Χάρης και η Μεκ; 
Πόσο εύκολο είναι να ξεγελούν τον λαό...  
Η χώρα περνά δύσκολες στιγμές και έως το τέλος του μη-
νός θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το εάν θα έχουμε 
Hard Brexit ή Soft Brexit.  
Το Brexit το έχουν χαρακτηρίσει  πολλοί ανώτατοι πολιτικοί 
από όλα τα κόμματα ως το "χειρότερο που μπορούσε να 
γίνει στην χώρα" και "ακόμη χειρότερο και από τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο". 
Από την αρχή του έτους και ακόμη πριν τα Χριστούγεννα 
το μόνο που ακούγαμε ήταν εάν ο Χάρης και η Μεκ θα 
περάσουν τα Χριστούγεννα με την Βασίλισσα ή όχι. Στα 
αλήθεια ο κόσμος έχει βαρεθεί με τα ίδια και τα ίδια, την 
στιγμή που περιμέναμε  από τον Πρωθυπουργό  να μά-
θουμε τι γίνεται, πώς θα επηρεασθεί ο λαός μετά τι 31 Ια-
νουαρίου  και τι θα αντιμετωπίσουμε τον Δεκέμβριο του 
2020. Αλλά τίποτε από τον Johnson... 

 Έκανε πάντως μία δήλωση “Eύχομαι στο ζεύγος ό,τι το 
καλύτερο“  και εμείς να προσθέ-
σουμε, "στο καλό τζιαι να συνεχί-
σετε να μας αγνοείτε, όπως, άλ-
λωστε, πάντοτε κάνατε". 
Συνεχίζουν οι επιτήδειοι να απο-
σπούν την προσοχή του λαουτζί-
κου με τον 
πιο εύ-
κολο, αλλά 
και πονηρό 
τρόπο. Και, 
όπως πάντα, τα αρνιά επί σφαγή πρόθυμα... 
Μας κάνει πάντως να διερωτηθούμε εάν υπάρχει κάποια 
συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και του Βασιλικού θρό-
νου να δημιουργούνται σκόπιμα τέτοιες καταστάσεις. Έτσι, 
για να αποσπάται η προσοχή από τα κύρια θέματα της 
χώρας και την ανικανότητα της Κυβέρνησης... 
Στη Αμερική δεν υπάρχει Βασιλική Οικογένεια και έτσι ο 
Trump, για να αποσπάσει την προσοχή του λαού από το 
Impeachment (σ.σ. αναφέρεται στην διαδικασία παραπο-
μπής του Προέδρου Τραμπ για καταγγελίες ότι ζήτησε 
έρευνα κατά Μπάϊντεν), αναγκάσθηκε να δολοφονήσει αρ-
χηγό άλλης χώρας. Και εμείς ζητούμε ειρήνη και δίκαιο 
από αυτούς τους πολεμοχαρείς, από τους οποίους περι-
μέναμε κάτι πιο ανθρώπινο. Και περιμένουμε και θα πε-
ριμένουμε, όπως ο Διογένης που μέρα-μεσημέρι μέσα σε 
τόσο κόσμο με φανάρι ζητούσε Άνθρωπο. (σ.σ. Η παρά-
δοση λέει ότι ο Διογένης γυρνούσε στους δρόμους όλη 
μέρα με ένα φανάρι. Έψαχνε να βρει ένα ανθρώπινο ον, 
αλλά έλεγε πως έβλεπε μόνο κατεργάρηδες και αχρείους). 
Για ποιον κτυπά το Big Ben; (For whom the Bell 
Tolls?)  
Ακόμη ένα σχέδιο για να αποσπάσει την προσοχή του 
λαού από την  πραγματικότητά,  είναι εάν θα πρέπει να 
κτυπήσει το Big Ben, για να σημαδεύσει την ώρα που θα 
αποχωρήσει η χώρα από την Ευρώπη. Μας θυμίζει το 
μυθιστόρημα o Tο μυθιστόρημα του Ernest Hemingway 
“For whom the Bell Tolls” “Για ποιον κτυπά η καμπάνα”, 
αλλά αυτή την φορά θα στοιχίσει £500,000.00.  
 Όμως δυστυχώς, θα στοιχίσει στην χώρα πολύ πιό ακριβά 
και ο κόσμος θα είναι το θύμα  που θα πληρώσει - και 
πληρώνει για χρόνια - για τα λάθη και την αλαζονεία των 
άλλων.  
Και περιμένουμε και θα περιμένουμε  μέχρι να βρούμε 
και θα συνεχίσουμε να ζητούμε Άνθρωπο, Αλήθεια και Δί-
καιο.» 

του  
Γιώργου Σάββα

Κατά τη διάρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ οι Βρε-
τανοί στο πλαίσιο του δόγματος «Διαίρει και βα-
σίλευε» και εκμεταλλευόμενοι τον αποκλεισμό 
των Τ/κυπρίων από τη συμμετοχή στην Οργά-
νωση και την αντίθεση τους στην ένωση της Κύ-
πρου με την Ελλάδα, τους επιστράτευσαν εντάσ-
σοντάς τους στο ειδικό επικουρικό σώμα της 
Αστυνομίας για καταστολή της δράσης της ΕΟΚΑ. 
Κυρίως τους χρησιμοποιούσαν στην αντιμετώ-
πιση διαδηλώσεων και σε έρευνες. 
Ένας από τους λόγους που οι Τ/κύπριοι επιστρα-
τεύτηκαν στο πλευρό των Βρετανών ήταν η υπό-
σχεση ότι οι Βρετανοί δεν θα επέτρεπαν την 
ένωση και ότι θα προωθούσαν την διχοτόμηση 
της Κύπρου, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα της 
εθνικιστικής, σοβινιστικής Τ/κυπριακής ηγεσίας 
υπό τον Ραούφ Ντενκτάς. 
Η αλλαγή του στόχου των Βρετανών 
Επισείοντας τον μπαμπούλα της διχοτόμησης οι 
Βρετανοί ανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση να 
συζητά άλλη λύση εκτός της ένωσης, ενώ ο Μα-
κάριος με τη γνωστή συνέντευξή του στην Μπάρ-
μπαρα Κασλ ανακοίνωσε την εγκατάλειψη του 
στόχου της ένωσης και στροφή προς τη λύση 
ανεξαρτησίας. 
Και ήδη από τα τέλη του 1957 η συζήτηση για 
την ένωση είχε τελειώσει. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Έλληνας πρέσβης στο 
Λονδίνο Γιώργος Σεφεριάδης, σε ένα μήνυμά του 
προς την Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1958, ση-
μείωνε ότι οι Βρετανοί δεν συμπαθούσαν τη Δι-
χοτόμηση αλλά επιδίωκαν να τη χρησιμοποι-
ήσουν ως «δαμόκλειο σπάθη» κατά της Ένωσης. 
Με τη λύση αυτή οι Βρετανοί διασφάλιζαν τα συμ-
φέροντα τους στην Κύπρο αφού θα διατηρούσαν 
στρατιωτικές βάσεις, ενώ επιτυγχανόταν κι ένας 
άλλος στόχος, να μην περάσει η Κύπρος απόλυτα 
στα χέρια της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
Έτσι θα μπορούσαν να ελέγχουν οι ίδιοι την πε-
ριοχή τόσο τοπικά όσο και ευρύτερα στην ανατο-
λική Μεσόγειο. 
Τουρκική δυσφορία  
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε δυσφορία ανάμεσα 
στους Τ/κύπριους ηγέτες οι οποίοι έβλεπαν τον 
στόχο της διχοτόμησης με την συνέργεια των 
Βρετανών να εξανεμίζεται. 
Και ήταν τότε που άρχισε να επέρχεται μια ψυ-

χρότητα στις σχέσεις των δύο πλευρών που κα-
τέληξε σε βίαια επεισόδια και το θάνατο επτά αν-
θρώπων. 
 Μάλιστα οι Τ/κύπριοι θεώρησαν εχθρική την αλ-
λαγή στάσης των Βρετανών και θεωρούσαν τον 
κυβερνήτη Σερ Χιου Φουτ ως… φιλέλληνα! 
Σύμφωνα με τον Τ/κύπριο ιστορικό Erten Kasi-
moglu ο Ρ. Ντενκτάς είχε καταλάβει τις στοχεύεις 
των Βρετανών: «Οι Άγγλοι, τον Ιανουάριο του 
1958, είχαν 
πια αθετήσει 
τον λόγο που 
έδωσαν για τη 
Δ ιχοτόμηση 
και αναζητού-
σαν έδαφος 
για κάποιου εί-
δους συμφω-
νία με τους 
Έλληνες». 
Από τη στιγμή 
που οι Τ/κύ-
πριοι έκαναν 
αυτές τις δια-
πιστώσεις οι 
σχέσεις τους 
με τον Βρε-
τανό Κυβερ-
νήτη ήταν 
πλέον τεταμέ-
νες, παρά τις 
διαβεβαιώσεις 
του Φουτ ότι η λύση που προωθείτο διασφάλιζε 
τα συμφέροντα των Τ/κυπρίων και ότι υπήρχαν 
κι άλλες λύσεις εκτός από τη διχοτόμηση. 
Παρά το ότι οι Βρετανοί ενεθάρρυναν αρχικά τους 
Τ/κύπριους προς την κατεύθυνση της διχοτόμη-
σης, φαίνεται ότι δεν την θεωρούσαν ως την πιο 
κατάλληλη λύση. 
Ο Κιουτσούκ προειδοποιεί με βία 
Στις 10 Ιανουαρίου 1958 ο ηγέτης των Τ/κυπρίων 
Φαζίλ Κιουτσούκ προειδοποιούσε τους Βρετα-
νούς ότι «Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί κατά 
της Διχοτόμησης θα μας ωθήσει προς μια μορφή 
αγώνα την οποία καθόλου δεν επιθυμούμε. Σε 
αυτό τον αγώνα συμμετέχουν 120 χιλιάδες απο-
φασισμένοι και ανυποχώρητοι Τούρκοι ηλικίας 7 

μέχρι 70 χρονών. Κι αν ο αγώνας μας είναι λόγος 
για να ανοίξει ένας τέτοιος δρόμος, εμείς θέλουμε 
όλος ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα τον συ-
νεχίσουμε μέχρι να μας φέρει τη Διχοτόμηση. 
Όλοι οι Τουρκοκύπριοι αναμένουν με ανυπομο-
νησία τη μέρα της Διχοτόμησης. Και για να πετύ-
χουμε αυτό τον σκοπό, 120 χιλιάδες Τουρκοκύ-
πριοι θα πράξουν το καθήκον που τους 
αναλογεί». 

Διχοτόμηση 
ή θάνατος 
Μετά από αυ-
τές τις εξελί-
ξεις τα 
πράγματα εξε-
λίσσονται ρα-
γδαία με 
ορατή πλέον 
στον ορίζοντα 
τη σύγκρουση 
Βρετανών και 
Τ / κ υ π ρ ί ω ν 
εθνικιστών. 
Το σύνθημα 
«Διχοτόμηση 
και μόνο διχο-
τόμηση», σε 
αντιδιαστολή 
του Ε/κυπρια-
κού «Ένωση 
και μόνο 
ένωση» κυ-

ριαρχεί μέσα στην Τ/κυπριακή κοινότητα. 
Παράλληλο σύνθημα ανάμεσα στους Τ/κύπριους 
ήταν και το γνωστό «Διχοτόμηση ή θάνατος». 
Ο σύμβουλος της κυβέρνησης Μεντερές, Σουάτ 
Μπίλγκε, καταγράφει στο βιβλίο του ότι «Για τους 
Τουρκοκύπριους το 1958 είναι μια χρονιά δράσης. 
Απαντούν στις τρομοκρατικές ενέργειες και εφαρ-
μόζουν την πολιτική του διαχωρισμού ιδρύοντας 
ξεχωριστούς θεσμούς σε διαφορετικά επίπεδα 
της ζωής». 
Και πραγματικά, στο τέλος του Ιανουαρίου 1958 
ξεκινά η πρώτη σύγκρουση των Τ/κυπρίων με 
τους Βρετανούς, η οποία όπως αναφέραμε και 
πιο πάνω θα αφήσει πίσω της και νεκρούς. 
 

Ο Ντενκτάς αντιγράφει την ΕΟΚΑ 
Όλα έδειχναν ότι το 1958 θα ήταν καθοριστικό 
για την εξέλιξη των πραγμάτων. 
Τόσο η ΕΟΚΑ όσο και η ΤΜΤ έκριναν ότι θα 
έπρεπε να γίνουν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών 
για να κερδηθεί η επόμενη μέρα της λύσης του 
Κυπριακού. 
Στην Ε/κυπριακή πλευρά η ΕΟΚΑ ξεκίνησε τη τε-
λική επίθεσή της εναντίον της Αριστεράς. Ο τύπος 
της εποχής είναι γεμάτος από αρθρογραφία και 
ειδησιογραφία με στόχο την Αριστερά, ενώ ο Γρί-
βας έγραφε ότι με την επίθεση εναντίον του ΑΚΕΛ 
θα προετοιμαστεί το αύριο, ώστε το ΑΚΕΛ να μην 
έχει λόγο στη νέα τάξη πραγμάτων. 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Τ/κυπριακή κοι-
νότητα με τον Ραούφ Ντενκτάς να αντιγράφει τις 
μεθόδους της ΕΟΚΑ τόσο όσον αφορά τον συ-
ντονισμό των δυνάμεων όσο και προς την αντι-
μετώπισης της Αριστεράς. 
Στο βιβλίο του «12 παρά 5» ο Ντενκτάς γράφει 
ότι η τουρκική πλευρά δεν εργάστηκε αρκετά για 
να γίνει η Διχοτόμηση πραγματικότητα και φέρνει 
σαν παράδειγμα την ΕΟΚΑ: «Οι Έλληνες «ένιω-
θαν την υποχρέωση να βρίσκονται όλοι στο μέ-
τωπο υπέρ της Ένωσης. Όσοι έμεναν αδιάφοροι 
ή εναντιώνονταν σκοτώνονταν άγρια από την 
   ΕΟΚΑ. (…) Η άρνηση της Ένωσης ισοδυναμούσε 
με προδοσία προς την πατρίδα και ποινή ήταν ο 
θάνατος. 
Ιδού, πως οι Έλληνες χειρίστηκαν την υπόθεση 
της Ένωσης». 
Την πληρώνει η Τ/κυπριακή Αριστερά 
Έτσι ξεκινά η έντονη προσπάθεια δημιουργίας 
ενιαίου μετώπου ανάμεσα στους Τ/κύπριους. 
Αυτό σήμαινε την εφαρμογή μιας σκληρής γραμ-
μής η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όσοι διαφω-
νούσαν με τον στόχο της διχοτόμησης να κατα-
διωχθούν, να κατηγορηθούν ως προδότες και να 
εξοντωθούν. 
Έτσι η Τ/κυπριακή σοβινιστική – εθνικιστική ηγε-
σία έθεσε στην κατηγορία των «εχθρών» της τους 
Ε/κύπριους στο σύνολό τους και στην Τ/κυπριακή 
κοινότητα τους Τ/κύπριους Αριστερούς οι οποίοι 
αντιδρούσαν έντονα στη λύση της διχοτόμησης. 
Και ακριβώς τον ίδιο μήνα είχε κορυφωθεί και η 
επίθεση της ΕΟΚΑ εναντίον των Ε/κύπριων Αρι-
στερών.

Η άγνωστη σύγκρουση Βρετανών και Τ/κυπρίων του 1958
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Ο διευθυντής της εφημερί-
δας μας Πάμπος Χαραλά-
μπους και ο Νεόφυτος Νι-
κολάου παραδίδουν  το 
ποσό των £500  στην Χα-
ρίκλεια Παύλου και £500 
στην Μαρία Ιωάννου για 
κάλυψη εξόδων κατά την 
διαμονή τους στο Λονδίνο 
όπου τα παιδιά τους Βρυώ-

νης και Γεωργία λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.  
  Το ποσό των £1000 είναι μέρος των εισπράξεων από το δείπνο 
που οργάνωσαν από κοινού η εφημερίδα Παροικιακή και Σύνδε-
σμος Κυπρίων Γυναικών  Αγγλίας εις μνήμη της Μαρίας Νικο-

λάου Αδάμου κατόπιν εισήγησης 
του προέδρου του Ραδιομαραθω-
νίου κυρίου Αντώνη Γερολέμου. Η 
Χαρίκλεια Παύλου και η  Μαρια 
Ιωάννου θέλουν να ευχαριστήσουν  
την εφημερίδα Παροικιακή,  τον 
Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών Αγ-
γλίας,  τον φιλανθρωπικό Σύνδεσμο 
κυριών Finchley and Barnet, 
Leaukemia society, τον Κώστα Σπύ-
ρου, Chris Michael, Νέαρχο Νεάρ-
χου,  Κώστα Σακκά, Πάμπο Χαραλάμπους και Νεόφυτο  
Νικολάου που τους συμπαραστέκονται στις δύσκολες μέρες που 
παιρνούν εδώ στο Λονδίνο για την θεραπεία των παιδιών  τους.

Ένα «χέρι» βοηθείας στους συνανθρώπους μας

Σε εόρτιο κλίμα και με 
τη δέουσα λαμπρότητα 
γιόρτασε την Κυριακή 
26 Ιανουαρίου 2020 
την εορτή, κατά μετά-
θεση, των Τριών Ιεραρ-
χών, η Ελληνική Ορθό-
δοξη Κοινότητα του 
Leeds. 
Των εορτασμών προ-
εξήρχε ο Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μ. 
Βρετανίας κ. Νικήτας, ο 

οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. 
Στο λόγο που απηύθηνε, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στις προ-
σωπικότητες των Αγίων Τριών Ιεραρχών, στη σημασία του έργου 
τους για εμάς μέχρι και σήμερα σε θεολογικό και λειτουργικό επί-
πεδο καθώς και την ελληνική παιδεία. 
Με την παρουσία τους λάμπρυναν τους εορτασμούς της Κοινότη-
τας η δήμαρχος του Leeds Cllr Eileen Taylor, ο βουλευτής Βορει-
οανατολικού Leeds κ. Fabian Hamilton, οι επίτιμοι πρόξενοι της 

Ρουμανίας κ. Annemarie Vişoianu-Kanatas, της Ελλάδας κ. Ελευ-
θερία Γκορτζή-Γιαννούδη, και Κύπρου κ. Κίκης Κυριάκου, η επικε-
φαλής της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο Δρ Βασιλική Κούμα καθώς και πέραν των 200 μελών και 
φίλων της Κοινότητας από το Leeds και άλλων περιοχών της Β. 
Αγγλίας. 
Στην ομιλία του ο γραμματέας της Κοινότητας Δρ. Γιώργος Καρα-
γιώργης εκ μέρους του προέδρου κ. Παύλου Καβάζη, αναφέρθηκε 
στις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της Κοινότητας με έμφαση 
στα τελευταία χρόνια κατά τα οποία η Κοινότητα δέχτηκε στην 
αγκαλιά της πολλούς συμπατριώτες από Κύπρο και Ελλάδα οι 
οποίοι της έδωσαν νέα πνοή. 
Εν συνεχεία, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας ευχαρίστησε τη δήμαρχο 
και τους λοιπούς επισήμους για την παρουσία τους στους εορτα-
σμούς και όλους όσους εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην Κοι-
νότητα. 
Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στο Κοινοτικό Κέντρο όπου η Κοινότητα 
παρέθεσε γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Το ΔΣ της Κοινότητας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους ερ-
γάστηκαν και μετείχαν στους εορτασμούς των προστατών Αγίων 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Leeds.

Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνορθόδοξη κοινότης Αγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης Βορείου Enfield ανακοινώνει την αγορά Ιερού 
Ναού των προστατών Αγίων στο: Hertford Road, Hertford Road 
Cemetery, Enfield, EN3 5JE. Ήδη άρχισαν οι εργασίες για την 
σύντομη λειτουργία του Ιερού Ναού. Θα υπάρξει περαιτέρω ενη-
μέρωση μετά την αποπεράτωση των εργασιών.  
Θα θέλαμε επίσης να σας πληροφορήσουμε, αλλά και να σας 
προσκαλέσουμε στην χοροεσπερίδα που διοργανώνουμε την Κυ-
ριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στις 6.30μμ, στο Penridge Suit, 470 
Bowes Road, N11 1NL . H παρουσία όλων είναι απαραίτητη αφού 
όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες της εκκλησίας. Ευελ-
πιστούμε πως σύντομα θα αποπερατωθούν οι εργασίες ούτως 
ώστε να γίνει εφικτή η λειτουργία του Ιερού Ναού. 
Για τον σκοπό αυτό εξεδόθησαν λαχνοί με πλούσια δώρα. Η κλή-
ρωση θα γίνει κατά το πέρας της χοροεσπερίδας. Για εισιτήρια 
και την αγορά λαχνών παρακαλώ απευθυνθείτε στον κ. Κυριάκο 
Πιτσιελή.  
Τηλέφωνο 07802277272.         
email  k.pits@hotmail.co.uk 

Χοροεσπερίδα της κοινότητας των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων στην  Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Leeds.

Τέσσερα παιδιά του παροικια-
κού σχολείου Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στο Crystal 
Palace, Croydon, νοτιοανατο-
λικό Λονδίνο, με προθυμία 
αποφάσισαν να βοηθήσουν το 
σχολείο τους με τα πολλαπλά 
έξοδα του. 
Κάθε χρόνο και μόνο μια φορά 

το έτος, στον εορτασμό της ημέρας των τριών Ιεραρχών και ημέρα 
των γραμμάτων η εκκλησία βγάζει ένα επιπλέον δίσκο για το σχο-
λείο και όταν η εορτή των Μεγάλων Πατέρων τυχαίνει να είναι σε 
εργάσιμη μέρα τότε αυτό γίνεται την πλησιέστερη Κυριακή. 
Έτσι την Κυριακή 26η Ιανουαρίου 2020, πριν το τέλος της Θείας 

λειτουργίας και κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικών ανακοινώσεων, 
ο Ραφαήλ Περλλέση, η Δήμητρα Χρήστου, ο Ηλίας Ράνα και ο 
Παΐσιος Περλλέση υπό την καθοδήγηση της προέδρου της Βοη-
θητικής Αδελφότητας, κας Νέδης Χατζιαλεξάνδρου καθώς και με-
λών της εκκλησιαστικής επιτροπής, περιέφεραν από ένα δίσκο ο 
καθένας στις τέσσερις πτέρυγες του ναού. Με την φιλότιμη προ-
σφορά των πιστών τα παιδιά συγκέντρωσαν το ποσό των £300 λι-
ρών που παρέδωσαν στον ταμία του σχολείου τους κ. Δημήτρη 
Σουππουρή. 
Το σχολείο εκτιμά την πρωτοβουλία των παιδιών και θα τους απο-
νέμει ιδιαίτερα ευχαριστήρια λόγια και από ένα μικρό δωράκι στην 
επόμενη σχολική συγκέντρωση την ερχόμενη Παρασκευή 31 του 
μηνός. 
Γιώργος Κοζομπόλης

Θαυμάσια εθελοντική πρωτοβουλία - σχολείο Κων/νου και Ελένης

H Κοινότητα Αγ. Πα-
ντελεήμονος Harrow 
και Περιχώρων (BΔ 
Λονδίνου), οργανώνει 
στις αρχές κάθε νέου 
χρόνου ένα Πρωτοχρο-
νιάτικο Γεύμα Συνταξι-
ούχων και Ηλικιωμέ-
νων. 

Φέτος το εν λόγω 
Γεύμα πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 26η 
Ιανουαρίου 2020, στην 
Κοινοτική Αίθουσα και 

έλαβαν μέρος 140 άτομα. Την όλη εκδήλωση επιχορήγησε ο 
Kτήτορας του νεόδμητου Ιερού Ναού της Κοινότητας κ. Πανίκος 
Ηροδότου, η σύζυγός του Ξενούλλα και η οικογένειά τους. Στους 
χορηγούς προσφέρθηκε ωραία εικόνα των Προστατών της τοπικής 
Κοινότητας, Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. Παρασκευής, από τον τ. 
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Παντελή Δημοσθένους.  

Στην επιχορήγηση της εκδήλωσης συμμετείχαν ο κ. Ανδρέας Γε-
ωργιάδης, τ. Αντιπρόεδρος και Ευεργέτης της Κοινότητας, όπως 
επίσης και ο Εκκλ. Επίτροπος κ. Δημήτρης Παρπόττας, ο οποίος 

επιμελήθηκε της προετοιμασίας του νοστιμότατου φαγητού. 
Το γεύμα και όλα τα συνοδευτικά ήταν υπέροχα, η φιλοξενία 

αβραμιαία και η εορταστική ατμόσφαιρα ιδιαίτερα χαρούμενη και 
απολαυστική.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ετοιμασία της Αίθουσας και του Γεύ-
ματος συνέβαλαν και τα μέλη της Βοηθητικής Αδελφότητας Κυριών 
& Δεσποινίδων «Η Αγία Αγάθη», με προεξάρχουσα την Πρόεδρο 
κα. Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου, ο Γραμματέας της Κοινότητας Δρ. 
Σεραφείμ Κυριακίδης, καθώς και άλλα μέλη της Κοινότητας. 

Ο Ιερ. Προϊστάμενος της Κοινότητας Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. 
Σαλαπάτας τέλεσε μετά το Γεύμα την παραδοσιακή Ακολουθία της 
Κοπής της Βασιλόπιτας και μοίρασε σε όλους από ένα κομμάτι. 
Ειδική αναφορά μάλιστα έκανε στην γηραιότερη συνδαιτυμόνα, 
κα. Άννα Φώτη, η οποία διανύει φέτος το 100ο έτος της ηλικίας 
της. 

Καλεσμένοι στο Γεύμα ήταν ο Εξοχώτατος Ύπατος Αρμοστής 
της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ανδρέας Σ. Κακουρής, ο τοπικός Άγγλος 
Βουλευτής Εντιμότατος κ. Bob Blackman, ο νεοεκλεγείς Δημοτικός 
Σύμβουλος της περιοχής Άλμπερτον του ΒΔ Λονδίνου Ομογενής 
κ. Άντον Γεωργίου, καθώς και οι Άρχοντες της Κοινότητας. Όλοι οι 
προσκεκλημένοι και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Παναγιώτης 
Προκοπίου απηύθυναν θερμούς εόρτιους χαιρετισμούς και ευχές 
στους συνδαιτυμόνες. 

Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων 
 στην κοινότητα  Αγίου Παντελεήμονος Harrow 

Με επιτυχία στέφθηκε για άλλη μία φορά η Εορτή των 3ων Ιεραρ-
χών των Παροικιακών Σχολείων του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού 
στο Βόρειο Λονδίνο, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020. Η εορτή 
έλαβε χώρα μέσα στον Ιερό Ναό, παρουσία πολλών γονέων και 
κηδεμόνων, της διευθύντριας σπουδών του Σχολείου του Σαββά-
του Κας Άνδρης Τσαγγάρη, των εκπαιδευτικών των Σχολείων και 
φυσικά των παιδιών. 
Ο π.Παύλος ξεκίνησε την εορτή με την προσευχή και, αμέσως 
μετά, τη σκυτάλη έλαβαν οι μαθητές με τους δασκάλους τους, οι 
οποίοι παρουσίασαν ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Η εορτή πε-
ριείχε παρουσιάσεις, ποιήματα και τραγούδια σχετικά με την Εορτή 
των Γραμμάτων και αποσπάσματα από τα σοφά λόγια των 3ων 
μας Ιεραρχών. 
Μετά το πέρας της εορτής, η Κοινότητα βράβευσε τους επιτυχό-
ντες μαθητές της στις εξετάσεις GCSE και A Level της περασμένης 
χρονιάς και τίμησε ταυτόχρονα και τους εκπαιδευτικούς που ανέ-
λαβαν να οδηγήσουν τα παιδιά των Σχολείων μας στις εξετάσεις 
καθώς και όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο εξετα-
στικό μας κέντρο. 
Η Κοινότητα βράβευσε τιμητικά και την γνωστή σε όλη την παροι-
κία μας Κα Βάσω Μαντά, η οποία αποχώρησε φέτος από το Σχο-
λείο μετά από 36 και πλέον έτη συνεχούς προσφοράς.  Η Κα 
Βάσω Μαντά υπήρξε πρότυπο εκπαιδευτικού και λαμπρό παρά-
δειγμα για δεκάδες εκπαιδευτικών που είχαν την τύχη να συνυ-
πηρετήσουν μαζί της. Οι γονείς των εκατοντάδων παιδιών που 
έμαθαν τα Ελληνικά κοντά της (πολλά από τα οποία παιδιά, αρ-
γότερα, έφεραν τα δικά τους παιδιά στα Σχολεία μας και την είχαν 
δασκάλα), τα ίδια τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και η Κοινότητά μας, 
είμαστε βαθειά ευγνώμονες για την προσφορά της, το ήθος της 
και τον εξαιρετικά ευχάριστο χαρακτήρα της. Είναι γεγονός ότι η 
ζωντάνια της θα λείψει από το Σχολείο μας.  
Ο π.Παύλος, μαζί με τους άλλους δύο Ιερείς της Κοινότητος π.Θε-
οφάνη και π.Ανδρέα, ευλόγησαν και έκοψαν την Βασιλόπιτα των 
Σχολείων και αμέσως μετά, πραγματοποίησαν όλοι μαζί την ετήσια 
κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς από όπου και δόθηκαν αρκετά 
και πλούσια δώρα. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε όσους προσέφεραν χρήματα για την αγορά λαχείων 
αλλά και ως δωρεά στα Σχολεία μας, καθώς όσους προσέφεραν 
δώρα για την κλήρωση. Η στήριξή σας είναι απαραίτητη και εξαι-
ρετικά σημαντική για ολόκληρη την Παροικία. Yπάρχει λίστα με 
τα δώρα και τους λαχνούς που κερδίζουν στην είσοδο του Ναού 
και παρακαλούμε όσους δεν τα παρέλαβαν, να επικοινωνήσουν 
με τον π. Παύλο για να τα παραλάβουν. 

Εορτή τριών  Ιεραρχών, βράβευση μαθητών  
και κοπή βασιλόπιτας στα παροικιακά  

σχολεία  του Αγιου  Ιωάννου του Βαπτιστού 
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 Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗ.ΚΟ 

Αγγλίας θα παραστεί και θα μιλήσει ο 

πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, 

κ. Νικόλας Παπαδόπουλος.  Η εκδήλωση 

θα γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 

και ώρα 7.00μ.μ., στο Penridge Banquet-

ing Suite (470 Bowes Road, New South-

gate, London N11 1NL).   

 Μεγάλη καλεσμένη της βραδιάς, η 
τραγουδίστρια Κωνσταντίνα 

   Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χο-

ροεσπερίδας θα εμφανισθεί και η γνωστή 

τραγουδίστρια Κωνσταντίνα, η οποία θα 

έρθει ειδικά από την Αθήνα για την εκδήλωση. Το μουσικό πρόγραμμα 

θα εμπλουτιστεί με την ορχήστρα Παύλου Δουκανάρη και την εμφά-

νιση άλλων καλλιτεχνών που θα ερμηνεύσουν ένα πλούσιο ρεπερ-

τόριο 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

Μια αληθινή ιστορία, ενδεικτική 
της πρόθυμης συμβολής της 
Ομογένειας  
στην περικοπή δαπανών για 
την Παιδεία Ομογενών, αλλά και 
της απρόθυμης  στάσης του ελ-
ληνικού δημοσίου προς αξιο-
ποίηση αυτής της προσφοράς 
 
Η 30ή Ιανουαρίου, ημέρα μνή-
μης των Τριών Ιεραρχών Βασι-
λείου του Μεγάλου, Γρηγορίου 
του Θεολόγου και Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, έχει καθιερωθεί 
ως πανελλήνια «Γιορτή των Ελ-
ληνοχριστιανικών Γραμμάτων» 
και τιμάται όχι μόνο από τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές 
και τους γονείς τους αλλά και 
από την εκκλησία και τα ελλη-
νικά εκπαιδευτικά και πνευμα-
τικά  ιδρύματα τόσο στην Ελ-
λάδα και την Κύπρο όσο και ανά 
τον κόσμο. 
Ο μακαριστός τέως Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μ. Βρετα-
νίας Γρηγόριος, ο οποίος «απε-
δήμησε πρόσφατα εις Κύριον», 
υπήρξε φανατικός λάτρης της 
ελληνοχριστιανικής αγωγής των 
παιδιών και γενικότερα της παι-
δείας. Από της αναλήψεως  της 
αρχιερατικής αποστολής του 
φρόντισε, ώστε ο Εορτασμός 
των Ελληνοχριστιανικών Γραμ-
μάτων να καταστεί λαμπρός 
ετήσιος θεσμός σειράς πνευμα-
τικών εκδηλώσεων στις ελλη-
νορθόδοξες κοινότητες σε ολό-
κληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με 
διακεκριμένους ομιλητές από 
την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Δείγμα του μεγάλου όντως πά-
θους του μακαριστού Αρχιεπι-
σκόπου Γρηγορίου για την ελ-
ληνοχριστιανική αγωγή των 
νέων γενεών αποτελεί και το γε-
γονός, στο οποίο θα αναφερ-
θούμε στη συνέχεια. Ένα ιστο-
ρικό γεγονός, το οποίο 
αποκαλύπτει το γνήσιο ενδια-
φέρον του για την εκπαίδευση 
των παιδιών και των νέων της 
ομογένειας. Η ειλικρινής προ-
σπάθειά του να διευκολύνει την 
προσφορά ευκαιριών ελληνο-
χριστιανικής αγωγής στις νέες 
γενεές του απόδημου ελληνι-
σμού με το λιγότερο δυνατό κό-
στος φανερώνει, επίσης, την με-
γάλη εκτίμησή του για τις 
υψηλές δαπάνες των μητροπό-
λεων του ελληνισμού Ελλάδας 
και Κύπρου προς εξυπηρέτηση 
του υψηλού αυτού στόχου. Η 
προθυμία και ετοιμότητά του να 
συμβάλει στην αναβάθμιση των 
ελληνικών σχολείων με ταυτό-
χρονη απάμβλυνση των εν 
λόγω δαπανών επιβεβαιώνει, 
πιστεύουμε, τον δίκαιο έπαινο 
που του αποδίδεται για την τε-
ράστια προσφορά του στην πα-
ροικιακή εκπαίδευση. Μια γε-
νική και καθολική αναγνώριση 
την οποία τόσο επάξια κέρδισε 
ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος 
Γρηγόριος με την ουσιαστική 
προσφορά του όχι μόνο στον 
τομέα της εκπαίδευσης των παι-
διών στα ελληνικά παροικιακά 
σχολεία  αλλά και της ευρύτερης 

καλλιέργειας και παιδείας των 
ομογενών.  
Πρόκειται για ένα ιστορικό γε-
γονός που αποκαλύπτουμε 
μετά από την εκδημία του μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου Θυα-
τείρων & Μ. Βρετανίας κυρού 
Γρηγορίου, καθώς ο ίδιος δεν 
επιθυμούσε  την οποιαδήποτε 
προβολή του, όσο ζούσε.  
Ήρθε πλέον  η στιγμή της δη-
μοσιοποίησης μιας ιστορίας 
που γνωρίζουν μόνον οι  στενοί  
του συνεργάτες και η τότε πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας της Ελλάδος.  
Η ιστορία έχει ως εξής: Με ει-
σήγηση του μακαριστού Αρχιε-
πισκόπου Γρηγορίου το Ελλη-
νικό Γυμνάσιο / Λύκειο στο 
Λονδίνο στεγαζόταν από το 
1996 μέχρι το 1999,  στους χώ-
ρους της Κοινότητας της Πανα-
γίας και Αποστόλου Βαρνάβα 
στο Βόρειο Λονδίνο. Το συμβο-
λικό ποσό των £45.000 (στερ-
λινών), που πλήρωνε ετησίως 
το ελληνικό δημόσιο, κάλυπτε 
το ενοίκιο, τα δημοτικά τέλη, 
φως, νερό, θέρμανση, καθαριό-
τητα. 
Για άγνωστο λόγο, όπως ανέ-
φερε συχνά ο μακαριστός Αρ-
χιεπίσκοπος Γρηγόριος, το σχο-
λείο μετακόμισε το 1999 σε 
ενοικιαζόμενο κτίριο στο Wood 
Green. Το ετήσιο ενοίκιο ανερ-
χόταν περίπου στο ποσό των  
£100.000 (στερλινών).  Επι-
πλέον στο ποσό αυτό η ελλη-
νική πολιτεία κατέβαλλε και το 
ετήσιο, διόλου ευκαταφρόνητο, 
ποσό για δημοτικά τέλη και κά-
λυπτε επιπλέον τα έξοδα για 
φως, νερό, θέρμανση, καθαριό-
τητα. 
Το κτίριο είχε ομολογουμένως 
σοβαρά προβλήματα λειτουργι-
κότητας αλλά και από πλευράς 
αισθητικής δεν ήταν, κατά την 
γνώμη μας, ούτε αντάξιο του 
υψηλού ενοικίου του αλλά ούτε 
της  Ελληνικής Παιδείας.  
Η καρποφόρα και στενή συνερ-
γασία μας από τις θέσεις των 
εκπαιδευτικών συμβούλων των 
Πρεσβειών Ελλάδας και Κύ-
πρου αντίστοιχα μας οδήγησε 
στην σκέψη ότι η αγορά ενός 
ιδιόκτητου σχολικού κτιρίου στο 
βόρειο Λονδίνο, όπου διαμένει 
η τεράστια πλειοψηφία των 
απόδημων συμπατριωτών μας, 
θα διευκόλυνε την μόρφωση 
των παιδιών και των νέων του 
απόδημου ελληνισμού της Μ. 
Βρετανίας και θα τους εξασφά-
λιζε τις προϋποθέσεις για ένα 
λαμπρότερο μέλλον. 
Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε 
την απαραίτητη έρευνα αγοράς 
ενεργοποιώντας ομογενείς ειδι-
κούς εκτιμητές και real estate 
agents. Για την διασφάλιση της 
διαφάνειας στο σημαντικό αυτό 
εκπαιδευτικό μας εγχείρημα συ-
γκροτήσαμε μια πολυμελή Επι-
τροπή  με την συμμετοχή της 
Ομογένειας, την οποίαν προσυ-
πέγραψε και ο τότε Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου 
Παιδείας της Ελλάδος Ανδρέας 

Καραμάνος. Στην Επιτροπή 
ετέθη επικεφαλής ο Αρχιεπίσκο-
πος Μ. Βρετανίας Γρηγόριος,  
με αντιπροέδρους εμάς, ως εκ-
προσώπους  των Υπουργείων 
Παιδείας Ελλάδας - Κύπρου 
αντίστοιχα. Μεταξύ των μελών 
της Επιτροπής  υπήρχαν διευ-
θυντές σχολείων, πρόεδροι 
συλλόγων γονέων, αρχιτέκτο-
νες, εκτιμητές ακινήτων και οι-
κονομικοί σύμβουλοι, συνεργά-
τες του Αρχιεπισκόπου.  Με  τις 
υπογραφές όλων, παρουσία 
του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας της Ελλά-
δος, ξεκίνησε η Επιτροπή την 
λειτουργία της με τον συγκεκρι-
μένο στόχο εξεύρεσης κατάλλη-
λων κτιρίων για να διαμορφω-
θούν σε σχολικές μονάδες. 
Μετά από αρκετές επισκέψεις 
σε υποψήφια για αγορά κτίρια, 
καταλήξαμε το έτος 2005 σε ένα 
συγκεκριμένο κτίριο στο Fin-
chley, η τιμή του οποίου ανέρ-
χονταν σε £750.000 (στερλίνες). 
Οι εμπειρογνώμονες της Επι-
τροπής εκτίμησαν ότι για τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις  
τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου 
όσο και στους εξωτερικούς  χώ-
ρους  θα χρειαζόταν το ποσό 
των £250.000 (στερλινών).  Το 
συνολικό κόστος, που θα μας 
έδινε ένα αξιοπρεπέστατο ελλη-
νικό σχολικό κτίριο σε μια από 
τις καλύτερες περιοχές του Λον-
δίνου, ανερχόταν σε £1.000.000 
στερλίνες.  
Στον προγραμματισμό της χρή-
σης και αξιοποίησής του συμπε-
ριλαμβανόταν όχι μόνο η στέ-
γαση του Ελληνικού Γυμνασίου 
/ Λυκείου αλλά και η παραχώ-
ρηση, έναντι σχετικού αντιτίμου, 
μερικών αιθουσών διδασκαλίας 
σε απογευματινά σχολεία Ελλη-
νικής γλώσσας, καθώς και κά-
ποιων άλλων χώρων του (αί-
θουσα συγκεντρώσεων κλπ.). 
Θα ενοικιάζονταν, επίσης, σε 
ομογενειακούς συνδέσμους, εκ-
παιδευτικές, πολιτιστικές και άλ-
λες οργανώσεις ειδικοί χώροι 
για τις εκδηλώσεις τους.  
Αυτό θα έδινε κάποια σημαντικά 
έσοδα στην Ελληνική Πολιτεία 
για να καλύπτει μέρος των λει-
τουργικών αναγκών του Σχο-
λείου. Ωστόσο, το ποσό των  
£1.000.000 (στερλινών) για την 
αγορά και ανακαίνιση του κτι-
ρίου και των εξωτερικών του 
χώρων ήταν απαγορευτικό για 
το ελληνικό δημόσιο. 
Στο τραπέζι «έπεσε» εκείνη την 
περίοδο η πρόταση της πώλη-
σης του ιδιόκτητου σχολικού κτι-
ρίου, που στέγαζε το Ελληνικό 
Δημοτικό Σχολείο στο West 
Acton. ΄Ομως η πρόταση αυτή 
έτυχε ιδιαίτερα χλιαρής υποδο-
χής. Το εν λόγω κτίριο ξεχώριζε 
για την εξαιρετική του λειτουρ-
γικότητα και αισθητική και επι-
πλέον είχε γίνει γνωστό ως 
έδρα του Εξεταστικού Κέντρου 
Πιστοποίησης της Ελληνομά-
θειας, που είχαμε καθορίσει σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελλη-
νικής Γλώσσας του Υπουργείου 
Παιδείας της Ελλάδος, από το 
2003.  
Και τότε έρχεται η συγκινητική 
προσφορά του Αρχιεπισκόπου 
Γρηγορίου… 
Δεσμεύεται να πάρει δάνειο 
από Βρετανική Τράπεζα  ύψους 
£1.000.000 στερλινών, με την 
συμφωνία ότι η Ελληνική Πολι-
τεία, θα καταβάλλει κάθε χρόνο 
το ποσό των £100.000 λιρών 
για αποπληρωμή του δανείου, 
που πλήρωνε έτσι κι αλλιώς ως 
ετήσιο ενοίκιο του κτιρίου, το 
οποίο -όπως προαναφέρθηκε- 
στέγαζε το Γυμνάσιο / Λύκειο. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, αντί να 
πληρώνει η  ελληνική πολιτεία  
£100.000  στερλίνες ετησίως για 
ενοίκιο, θα κατέβαλλε το ποσό 

αυτό έναντι της εξόφλησης του 
δανείου. Έτσι μέσα σε 10 χρό-
νια το ελληνικό δημόσιο θα είχε 
αποπληρώσει το ποσό των 
£1.000.000 στερλινών και, το 
κυριότερο, η ελληνική πολιτεία, 
θα είχε στην ιδιοκτησία της ένα 
εξαιρετικό κτίριο για την στέ-
γαση του  Ελληνικού Σχολείου  
στο Λονδίνο. 
 
Αφού είδαν το υποψήφιο προς 
αγορά κτίριο όλα τα μέλη της 
Επιτροπής, ο τότε Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου 
Παιδείας της Ελλάδος  Ανδρέας 
Καραμάνος αλλά και η  ίδια η 
Υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου, 
ανέθεσαν στην Κτηματική Υπη-
ρεσία του Δημοσίου, αρμόδια 
υπηρεσία για την αγορά κτι-
ρίων, να προχωρήσει στην απα-
ραίτητη διαδικασία. Ωστόσο, 
φαίνεται πως η κτηματική υπη-
ρεσία του ελληνικού δημοσίου 
δεν  ξεκίνησε ποτέ την σχετική 
διαδικασία,  παρά τις επανει-
λημμένες παρεμβάσεις της τότε 
πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου παιδείας.  
Ως επακόλουθο, η Ελληνική Πο-
λιτεία ΔΕΝ αξιοποίησε την προ-
σφορά του μακαριστού Αρχιε-
πισκόπου Μ. Βρετανίας 
Γρηγορίου, με αποτέλεσμα να 
συνεχίσει να καταβάλλει ετη-
σίως μέχρι το έτος 2012, δη-
λαδή για δεκατρία ολόκληρα 
χρόνια (1999 – 2012) το ποσό 
των £100.000 στερλινών μόνο 
για το ενοίκιο του σχολικού κτι-
ρίου του Γυμνασίου / Λυκείου, 
και επιπλέον τα όχι ευκαταφρό-
νητα ποσά για δημοτικά τέλη, 
φως, νερό, θέρμανση και καθα-
ριότητα.  
Το 2012 το σχολείο μετακόμισε 
ξανά στις εγκαταστάσεις της 
Κοινότητας του Αποστόλου 
Βαρνάβα στο Βόρειο Λονδίνο, 
όπου βρίσκεται και ο Καθεδρι-
κός Ναός της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Το καταβαλλόμενο 
ενοίκιο ανερχόταν και πάλι στο 
ποσό των £45.000 στερλινών, 
όπως παλιά,  μέχρι και το έτος 
2018, οπότε το ποσό αυτό αυ-
ξήθηκε στις £50.000 λίρες.   
Εάν όμως η Ελληνική Πολιτεία 
είχε αξιοποιήσει την προσφορά 
του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, 
θα είχε στην ιδιοκτησία της μέσα 
σε 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 
2015,  ένα αξιοζήλευτο κτίριο 
για το Ελληνικό Σχολείο σε μια 
από τις καλύτερες περιοχές στο 
βόρειο Λονδίνο.  Ένα κτίριο 
αντάξιο του κύρους της Ελληνι-
κής Παιδείας, η ανθρωπιστική 
διάσταση της οποίας αποτελεί 
διαχρονικά ένα από τα κεντρικά 
σημεία αναφοράς των εκπαι-
δευτικών συστημάτων των προ-
οδευμένων χωρών.  
Δεκαπέντε χρόνια μετά το με-
γάλο  «ΓΙΑΤΙ;»  παραμένει ανα-
πάντητο… 
Σημείωση:  
Με ευγενική προσφορά του Αρ-
χιεπισκόπου Γρηγορίου το Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο - Λύκειο του 
Λονδίνου στεγάζεται σήμερα 
στους χώρους της Κοινότητας 
Αποστόλου Βαρνάβα στο Βό-
ρειο Λονδίνο, όπου και ο Καθε-
δρικός Ναός της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και ο Ναός του Απο-
στόλου Βαρνάβα. Το Σχολείο 
ακολουθεί το πρόγραμμα του 
Υπουργείου Παιδείας της Ελλά-
δας με ενισχυμένη την αγγλική 
γλώσσα και προσφέρει μαθή-
ματα επιπέδου GCSE & A 
Level. ΄Ολοι οι εκπαιδευτικοί εί-
ναι αποσπασμένοι από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο. 
 
Από τους συνεργάτες του, 
Συμβούλους Εκπαίδευσης 
των Πρεσβειών Ελλάδας - 
Κύπρου Αγγελική Δεληγιάννη 
- Γεωργάκα & Σάββα Παυλίδη 

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανακοι-

νώνει ότι η ετήσια χοροεσπερίδα της 

θα γίνει στις 7 Μαρτίου 2020 στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham 

Grove. 

Σε αυτήν θα παραστεί ο πρόεδρος της 

ΕΔΕΚ, Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος. 

Για περισσότερες πληροφορίες  

αποτείνεσθε στους: 

Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 ,  

Γιώργο Κουττουκη  07949211155  

και Σάββα Κυριάκου 0746073146 

 

Μιχάλης Κασιής 

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ  
Ηνωμένου Βασιλείου

ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β- ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Στις 19 Ιανουαρίου 2020 το σωματείο Αλκυονίδες Η.Β οργάνωσε 
μεσημεριανό για την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας. Ο Πατήρ 
Κωνσταντίνος ευλόγησε την βασιλόπιτα, το έργο του σωματείου, 
τους ασθενείς, και τους παρευρισκομένους. Την εκδήλωση τίμησε 
με την παρουσία του ο Προστάτης του σωματείου ο Ύπατος αρμο-
στής κος Ανδρέας Κακουρής  με την σύζυγο του.  
Η κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα στηρίζει το Σωματείο και προ-
σέφερε την αίθουσα αφιλοκερδώς. 
Η Πρόεδρος του σωματείου ευχαρίστησε τις ακούραστες εθελό-
ντριες και ανακοίνωσε ότι με την βοήθεια χορηγών και με δυναμική 
ομάδα νεαρών ελπίζει ότι η αγορά ιδιόκτητου κτιρίου θα γίνει εφικτή 
σύντομα. Το Σωματείο κυκλοφορεί λαχείο για τον σκοπό αυτό και 
ο πρώτος τυχερός  κερδίζει £3000!! 
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Παφίων Αγγλίας παρέδωσε στην Πρόεδρο 
επιταγή £3000. 

Η άγνωστη ιστορία προσφοράς του τ. Αρχιεπισκόπου  
Γρηγορίου στο Ελληνικό Σχολείο Λονδίνου
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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. 

•Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κολοκασιού  
Σωτήρας ‘Λονδίνο 2020’ 
Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κολοκασιού Σωτήρας 
‘Λονδίνο 2020’, θα γίνει  το Σάββατο 8 Φεβρουα-
ρίου στις  7:30 το βράδυ στην Ελληνική Κυ-
πριακή Αδελφότητα, και την Κυριακή 9 
Φεβρουαρίου στη 13:30 το μεσημέρι στον Άγιο 
Παντελεήμονα.  Με πλούσιο Ελληνικό μουσικό 
πρόγραμμα και με παραδοσιακά τραγούδια από 
τους γνωστούς σας, από την Κυπριακή τηλεό-
ραση Μιχάλη Χατζήμιχαηλ και το Σάββα Σάββα. 
Έκτακτη εμφάνιση, Νεφέλη. 
Εισιτήρια για το Σάββατο πρός 25 λίρες από το 
ζαχαροπλαστείο ΑΡΟΜΑ και το Demos Con-
tinental, συμπεριλαμβανομένης Σούβλας του Σω-
τήρη Καμπανέλα, και για την Κυριακή προς 20 
λίρες από τα μέλη της Κοινότητας του Αγίου Πα-
ντελεήμονα,  συμπεριλαμβανομένων πλούσιων 

μεζέδων.  Θα προσφερθεί δωρεάν κολοκάσι και 
συνταγές μαγειρικής. 
Για πληροφορίες Τηλεφωνήστε στο 078 509 44 368.  
•Ο Βασίλης Λέκκας στο Λονδίνο την Κυριακή 9 
Φεβρουαρίου στο THE COCKPIT στις 8.00 το 
βράδυ. 

Η ARK4ART φέρνει τον μεγάλο καλλιτέχνη  Βα-
σίλη 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 διατεθούν για την προμήθεια αναγκαίων 
υλικών για θέρμανση σχολείων στην Ελλάδα.  

•Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ. Η θεατρική κω-
μωδία έρχεται και στο Λονδίνο τον Μάρτιο στο 
Milfield Theatre για μόνο μία παράσταση.  
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι φίλοι του Θεάτρου 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 
Κυπριακή κωμωδία Συμπέθεροι από το Μπάκιγ-
χαμ στο Milfield Theatre του Βορίου Λονδίνου.  
Είναι μία παραγωγή της P.R. ASMOS PRODUC-
TIONS.  
  - Το ερωτικό ειδύλλιο της μοναχοκόρης ενός νε      

όπλουτου ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκαρι-
στική γνωριμία με τους Συμπεθέρους και η ξεκαρ-
διστική πλοκή του έργου υπόσχονται ανατροπές 
και μπόλικο γέλιο στους θεατές. 
 - Η σκηνοθεσία και η διασκευή των κειμένων της 
παράστασης θα φέρουν την σφραγίδα του γνω-
στού Κύπριου καλλιτέχνη Λώρη Λοϊζίδη. 
  - Πρόκειται για την κυπριακή έκδοση του έργου 
Συμπέθεροι από τα Τίρανα των Θανάση Παπα-
θανασίου και Μιχάλη Ρέπα και σε αυτή θα πρω-
ταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζίδης, Φώτης 
Γεωργίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, Σοφία 
Καλλή,Πένυ Φοινίρη, Μαρίνα Βρόντη,Στέλλα Φι-
λιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου και Σαββίνα Γεωρ-
γίου. 
Περισσότερα σε επόμενή μας έκδοση.  

•ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΡ-
ΘΟΥΝΕ 
Ο νεαρός και ταλαντούχος καλλιτέχνης Βασίλης 
Μαυρίδης μας συστήνεται δισκογραφικά και μας 
παρουσιάζει το πρώτο του single με τίτλο ❝Τα 
καλύτερα θα έρθουνε❞ που κυκλοφορεί από τη 
Spicy! 
Πρόκειται για ένα τραγούδι "βιωματικό", καθώς 

οι συντελεστές του τραγουδιού Toni Mavridis & 
Θάνος Παπανικολάου εμπνεύστηκαν από μια 
προσωπική ιστορία από το περιβάλλον του καλ-
λιτέχνη και δημιούργησαν αυτό το μοναδικό, 
άκρως μελωδικό τραγούδι που σε ταξιδεύει από 
το πρώτο κιόλας άκουσμα και το μόνο σίγουρο 
είναι ότι θα κλέψει τις εντυπώσεις και θα αγαπη-
θεί πολύ από τον κόσμο αλλά και θα ξεχωρίσει 
από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της χώρας.  

Ο Βασίλης Μαυρίδης ξεκίνησε το μουσικό ταξίδι 
του από μικρή ηλικία, αποκτώντας εμπειρία στον 
καλλιτεχνικό χώρο, ενώ σημείο αναφοράς για 
τον ίδιο, είναι η παρουσίαση και η ανάδειξη του 
σε ηλικία 18 ετών σε εκπομπή της Ρούλας Κορο-
μηλά.   Είναι ένας πολλά υποσχόμενος καλλιτέ-
χνης που θα μας απασχολήσει αρκετά στο 
προσεχές διάστημα. 

- Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Toni 
Mavridis, ενώ οι στίχοι στον Θάνο Παπανικο-
λάου. 

Αυτά για την ώρα. 

Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 

Φόρος τιμής και οφειλή στην ιερή του μνήμη  - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
του Κυριάκου 
Τσιούπρα. 
 
Μιλούμε για 
την περίοδο 
στα μέσα της 
δεκαετίας του 
’50 όταν ο απε-
λευθερωτικός 
αγώνας της 
Κύπρου εισερ-
χόταν στο πιο 
έντονο  στάδιό 
του γεγονός 
που επέβαλλε 
α ξ ι ο π ο ί η σ η 
όλων των δυ-
νάμεών της 
και, φυσικά, με-
γ ιστοπο ίηση 
της υποστήρι-
ξης της από τα 
ξενιτεμένα παι-
διά της, με την 
εδώ ομογένεια 
πρώτη στη 
σειρά και για το 

αξιόλογο μέγεθος της και για άλλους ευνοήτους 
λόγους. Η οποία ομογένεια δεν άργησε να αρχίσει 
το δικό της είδος πολέμου με διάφορες μορφές 
κινητοποιήσεων με πρώτους στόχους τη Βουλή 
και το Foreign Office. Στη Βουλή με διάφορες συ-
ναντήσεις με Εργατικούς κυρίως αλλά και με Συ-
ντηρητικούς βουλευτές. Κατά διαστήματα με ομα-
δικές ή και μαζικές καθόδους στη Βουλή. Στο 
Foreign Office, με συναντήσεις αντιπροσωπειών 
με εκπροσώπους του Υπουργείου οι οποίες αντι-
προσωπείες συνοδεύονταν από έναν ή περισ-
σότερους βουλευτές. Τα γραπτά  διαβήματα 
υπήρχαν αλλά ο κανόνας τότε ήταν η ζωντανή  
επαφή και οι εκδηλώσεις διαφόρων μορφών ανά-
λογα με την περίπτωση. Θυμούμαι, στις συγκλο-
νιστικές  περιπτώσεις απαγχονισμού Κυπρίων 
αγωνιστών ήταν η σιωπηρή πικετοφορία στο 
Whitehall απέναντι από την Downing Street.  Οι 
περισσότερες εκδηλώσεις , όμως, ήταν εκείνες 
για την κινητοποίηση της παροικίας και για δια-
φώτιση  της βρετανικής κοινής γνώμης. Ακόμη 
και στο Hyde Park Corner τις περισσότερες Κυ-
ριακές. Και συχνές αποστολές σε άλλες πόλεις. 
Κάθε βδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα, με το δικό της 
πρόσταγμα. Όπως μπορούσε να βοηθήσει  τον 
αγώνα της Κύπρου.  
Το εδώ γραφείο της Εθναρχίας, με έδρα τα γρα-
φεία της  Αδελφότητας επιτελούσε το δικό του, 
σημαντικό  διαφωτιστικό έργο προς την κατεύ-
θυνση κυρίως της Βουλής. Το κύριο μέρος των 
κινητοποιήσεων με στόχο το βρετανικό κοινό, 
όμως, βρισκόταν στους ώμους των λαϊκών στρω-
μάτων που είχαν την ευχέρεια και το ανθρώπινο 
δυναμικό για τέτοιες εκδηλώσεις.  
Ο γράφων, στα φοιτητικά και πρώτα μεταφοιτη-
τικά του χρόνια τότε, είχε τη χρονική άνεση να 
βρίσκεται στο επίκεντρο του κατακλυσμού εκεί-
νων των εκδηλώσεων. Και ήταν το φυσικότερο 
των πραγμάτων να επιζητούμε τρόπους πιο απο-
τελεσματικών κινητοποιήσεων. Κοντά στα άλλα, 
ο λόγος έπεσε και στην Εκκλησία. Όχι, φυσικά, 
για να πρωτοστατήσει η Εκκλησία σε οποι-
αδήποτε απ’αυτές τις εκδηλώσεις αλλά για κά-

ποια, έστω έμμεση, ενθάρρυνση, ίσως με  γνω-
στοποίησή τους ανάμεσα στο εκκλησίασμα. Θυ-
μούμαι τα σχόλια των παλαιοτέρων που είχαν 
και πληρέστερη γνώση των πραγμάτων. Αρκετοί 
δεν ήξεραν καν πού βρισκόταν η Αρχιεπισκοπή-
κάπου στο Bayswater,είπαν-. Αν όχι κάτι το ξένο, 
οπωσδήποτε κάτι το απρόσιτο. Ήταν αισθητό ένα 
είδος χάσματος, για μερικούς μικρότερο, για άλ-
λους μεγαλύτερο, μεταξύ της Εκκλησιαστικής 
΄Εδρας και των πιστών. Τόσο πολύ που δεν 
υπήρχε έδαφος για συζήτηση. 
Τώρα, βλέποντας, βέβαια,  πολύ αντικειμενικά 
τα πράγματα: τα δεδομένα της εποχής ενώ δεν 
δικαιολογούσαν μια τέτοια σχέση μεταξύ ποιμε-
νάρχη και ποιμνίου,  μπορούσαν να την αιτιολο-
γήσουν.  Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ.Βρε-
τανίας, τότε, ήταν ο Αθηναγόρας Α’ Καββάδας. 
Ανέλαβε αυτού του βαθμού τη διακονία σε συν-
θήκες που έπεφτε ακόμη βαριά η σκιά των συνε-
πειών του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, με 
όλες τις φθοροποιές συνέπειες που αυτό σήμαινε. 
Συνέπειες που οπωσδήποτε άγγιζαν και το δικό 
του κεφάλαιο. Η Βρετανία που φιλοξενεί την Αρ-
χιεπισκοπική ‘Εδρα της υπό συζήτηση Εκκλη-
σίας, ήταν η αποικιακή δύναμη στην Κύπρο. Και 
δύναμη επιρροής αν όχι επιβολής στην Ελλάδα. 
Επαναλαμβάνουμε, όμως, αυτά μπορούσαν να 
αιτιολογήσουν, όχι να δικαιολογήσουν την «πο-
λιτεία» του τότε Αρχιεπισκόπου.  
Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο αείμνηστος ιεράρχης, 
Γρηγόριος, από την πρώτη μέρα της εδώ υπη-
ρεσίας του, ως διάκονος στην εκκλησία των Αγίων 
Πάντων, από τον Απρίλιο του 1959, άφηνε την 
ευνοϊκή επίδραση του σε όλο το σκηνικό της θρη-
σκευτικο-κοινωνικής δραστηριότητας που περιε-
λάμβανε την επέκταση των ελληνικών σχολείων 
της Εκκλησίας και το ευρύτερο δίκτυο επαφών 
με την παροικία. Δυο ειδικοί βοηθητικοί παράγο-
ντες προς το έργο του αειμνήστου Γρηγορίου 
πρέπει να ληφθούν υπόψη: Το ότι πρόκειται για 
την περίοδο απογείωσης, πληθυσμιακής, οικο-
νομικής και κοινωνικής, της παροικίας και το ότι 
η εκκλησία των Αγίων Πάντων ήταν, κατα κάποιον 
τρόπο, μέρος του διαύλου από τον οποίο έγινε η 
απογείωση. Έμεινε ο ιστορικός εκείνος ναός σαν 
ένα πελώριο κατάστιχο μιας νευραλγικής περιό-
δου της ομογενειακής ιστορίας. Πόσα και πόσα 
και πόσα θα μπορούσαν να διηγηθούν τα ημικυ-
κλιακά εκείνα σκαλοπάτια και εκείνες οι επιβλητι-
κές κολώνες όπως και τα εσωτερικά της εκκλη-
σίας, αν μπορούσαν να μιλήσουν !  
Ως πρωτοσύγκελλος του επομένου Αρχιεπισκό-
που, Αθηναγόρα Β’ Κοκκινάκη, ο αείμνηστος Γρη-
γόριος άνοιξε το δρόμο για πραγματική επανά-
σταση στη δύναμη και την ευρύτερη επιρροή της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ.Βρετανίας. Με-
σολάβησε η ολιγοετής θητεία του Μεθοδίου Φού-
για στον Αρχιεπισκοπιό θρόνο, και στις 17 Απρι-
λίου του 1988 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου 
υπό τον Πατριάρχη Δημήτριο Α’ επέλεξε ως νέο 
Αρχιεπίσκοπο το Γρηγόριο με ενθρόνηση του 
στις 29 ΜαΪου 1988. 
Ενδεικτικό του πόσο σύμφωνο ήταν το γεγονός 
με τις επιθυμίες και τις πραγματικότητες της πα-
ροικιακής ζωής ήταν το ότι το βράδυ εκείνης της 
μέρας η είδηση έκανε αστραπιαία το γύρο της 
παροικίας. Οποιοδήποτε χάσμα μεταξύ της Αρ-
χιεπισκοπικής Εδρας και του απλού πιστού εξέ-
λειψε το ίδιο εκείνο βράδι.  
Τόσο πλούσιο, τόσο πολυσύνθετο, τόσο ευρύ το 

έργο που έχει επιτελεσθεί. Αν πρόκειται να το ιε-
ραρχήσουμε, οπωσδήποτε στην κορυφή πρέπει 
να είναι το τεράστιο επίτευγμα των 125 τόσων 
εκκλησιών, οι περισσότερες με τα ελληνικά τους 
σχολεία και τις οργανωμένες κοινότητές τους σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της Αρχιεπισκοπικής 
επικράτειας. ‘Ενα επίτευγμα που έχει τον αντικα-
τοπτρισμό του στο δισυπόστατο της Αρχιεπισκο-
πής με τον πιστόν της. Δεν είναι πια το απρόσιτο 
για τον πολύ κόσμο κτίριο, είναι το σπίτι του. Λίγα 
πράγματα έδιδαν στον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο 
τόση χαρά όση του πρόσφερε η συνάντηση με 
ένα συμπατριώτη του και σχεδόν πάντοτε εξωτε-
ρίκευε αυτή τη χαρά με το τί του είπαν και τί τους 
είπε.  
Σε περιπτώσεις θανάτου ή άλλης σκληρής δοκι-
μασίας όπως και μεγάλης χαράς για μια οικογέ-
νεια ο αείμνηστος ιεράρχης αισθανόταν τη μεγάλη 
ανάγκη να βρίσκεται κοντά, δίπλα της. Να διερ-
μηνεύσει τη συμπόνοια του, να εκφράσει τη συ-
μπαράστασή του ή να μεριστεί  τη χαρά τους. 
‘Ηταν λάτρης του γραπτού λόγου σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις για αμεσότερη, βαθύτερη επικοινωνία 
και ψυχική επαφή με τους επηρεαζόμενους πι-
στούς. Αμφιβάλλω αν περνούσε μια μέρα χωρίς 
να ανταποκριθεί σε μια τέτοια υποχρέωση με 
ανάλογη επιστολή.  
Ένα μεγάλο,βαρυσήμαντο κεφάλαιο της πλού-
σιας δραστηριότητάς του ήταν οι σχέσεις που 
καλλιέργησε δεοντολογικά ως επίσημος εκπρό-
σωπος του Πατριαρχείου αλλά και εθελοντικά 
σαν θρησκευτικός ηγέτης και σαν απλός άνθρω-
πος, τόσο με την Αγγλικανική και Καθολική Εκ-
κλησία όσο και με τα πολλά θρησκευτικά δόγματα 
που αφθονούν στη βρετανική πρωτεύουσα. Σε-
βασμός και εκτίμηση σε κάθε περίπτωση. Ένα 
πρωϊνό, μιλούσε στο  πλαίσιο του Αγιολογίου για 
μια σύναξη που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα: 
“Mε πλησίασε κάποιος, εξήγησε  και μου είπε, 
θέλω να σας προσκαλέσω να ‘ρθείτε μια μέρα 
στα δικά μας». Τον ρώτησα ποιός είναι. Ήταν 
μουσουλμάνος Ιμάμης. Του απάντησα « θα έλθω 
στο τζαμί σου και θα σε προσκαλέσω στην εκ-
κλησία μου». Τα Αγιολόγια του αειμνήστου Γρη-
γορίου είχαν την ιδιαίτερη βαρύτητα τους, συχνά  
με διδάγματα θρησκευτικής αλλά και κοινωνικής 
σημασίας.  
Είχα την ιδιαίτερη τιμή μαζί και με άλλους συ-
μπατριώτες να συνοδεύουμε   τον αξέχαστό μας 
ιεράρχη, όταν, στη διάρκεια εκδρομής, επισκε-
φθήκαμε τα Θυάτειρα της Μ.Ασίας από όπου 
προέρχεται και η ιστορική καταβολή του ονόματος 
με το οποίο προσδιορίστηκε η Αρχιεπισκοπή. Συ-
γκίνηση, πνευματική ανάταση, βαθύτητα σκέψης, 
βαριά θλίψη και μεγάλη  χαρά- όλα μαζί αυτά τα 
συναισθήματα βρήκαν τη συγκλονιστική έκφραση 
τους σε μια βαθυστόχαστη δήλωση-.Μια ψυχική  
ανακούφιση κυρίευσε τον αισθηματικό του κόσμο 
όταν αναχωρούσαμε απ’εκεί. Λίγο πιο κάτω ένα 
κέντρο αναψυχής κατάμεστο από νέους και νέες. 
Όταν περνούσαμε απ’εκεί, μιά ομάδα απ’αυτούς 
που πρόσεξαν το ιερατικό του  Σχήμα  προσέ-
τρεξαν να τον  χαιρετήσουν.  
Στις περιπτώσεις τέτοιων εκδρομών υπήρχαν και 
οι πολύτιμες, σπάνιες λεπτές, αμέριμνες εκείνες 
στιγμές που ο μεγάλος Ιεράρχης και ο μεγάλος 
‘Ανθρωπος γινόταν  ίδιος με τον πιστό του. Εδώ, 
ίσως, και η πραγματική ανωτερότητα αυτού του 
ιστορικού εκκλησιαστικού ηγέτη.  
Αιωνία να είναι η μνήμη του.  

Διαγωνισμός Πιλόττας
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργανώνει 
διαγωνισμό Πιλόττας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 
2020, στο Κυπριακό Κοινοτικό 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.

 Σύνδεσμος Αραδίππου Η.Β-  
Τόμπουλα

Ο Σύνδεσμος Αραδίππου Ηνωμένου Βασιλείου 
σας καλεί την  
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου η ώρα 7:30 στο 
Kυπριακό Κοινοτικό Κέντρο για την καθιερωμένη  
τόμπουλα. Η τιμή των εισιτηρίων της εκδήλωσεις 
είναι £20,συμπεριλαμβανομένων του φαγητού 
και της κάρτας τόμπουλας. 
Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε: 
Παναγιώτης 07852105187 
Κόκλης 079565020

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Νέου Χωρίου Κυ-
θραίας γιορτάζει την ημέρα του Πολιούχου Αγίου 
του Χωριού του, Αγίου Χαραλάμπους την Δευ-
τέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στην εκκλησία του 
Αγιου Ιωάννου του Βαπτιστή και σας προσκαλεί 
όπως τιμήσετε την εκδήλωση με την παρουσία 
σας. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα τελεσθεί 
μνημόσυνο των πεσόντων στις μάχες και σφα-
γιασθέντων 66 Νιοχωριτών και θα αναπεμφθεί 
δέηση για την διακρίβωση της τύχης των αγνο-
ουμένων 6 Νιοχωριστών. 
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γίνει σύναξη 
στο χολ της εκκλησίας, όπου θα προσφερθούν 
εδέσματα. 

 Σύνδεσμος Αποδήμων Νέου     
Χωριού Κυθραίας

Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας 
Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας τιμά και φέ-
τος την μνήμη του προστάτη του χωριού  του  
Αγίου Αυξεντίου την Κυριακή ,16 Φεβρουαρίου, 
στην εκκλησία του Ιωάννη Βαπτιστή, Wightman 
Rd, London N8 0LY.  Κατα τη διάρκεια της λει-
τουργίας θα γίνει και περιφορά της εικόνας του 
Αγίου.  
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γίνει το καθιε-
ρωμένο γεύμα των Κωμητών, στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κεντρο, Earlham Grove, Wood Green. 
To φαγητό θα σερβιριστεί στίς 1:45 μμ. Θα γίνει  
και «Τόμπολα» (Bingo). 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δή-
λωση συμμετοχής, τηλεφωνήστε στην Ελένη 
Τρύφωνος, 07506808269  και   
Πανίκο Ζεμενίδη, τηλ   0208 5306765. 

Η Επιτροπή του Ραδιομαραθωνίου διοργανώνει 
διαγωνισμό Ταβλιού την Κυριακή 15.03.2020, 
συμμετοχή £15.00 με σουβλάκι και αναψυκτικό,  
επίσης θα κυκλοφορήσει λαχείο με πλούσια 
δώρα . 
Για συμμετοχή τηλεφωνήστε στον Νεόφυτο Νι-
κολάου 07778050320, email 
neophytos68@gmail.com,  Γιώργο Σολωμονίδη 
07764962117 email gsolomonides@sky.com

Επιτροπή Ραδιομαραθωνίου



George MIchaelides

13      | Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Πρόσφατα έκανα μια επί-

σκεψη σε ένα καλό μου φίλο 

τον Γιώργο Μυρίστη. Το γρα-

φείο του σε γεμίζει αναμνήσεις 

ποδοσφαιρικές αφού ο φίλτατος 

Γιώργος ήταν ποδοσφαιριστής 

του Πεζοπορικού, πάνω στους 

τοίχους επαγγελματικά τοποθε-

τημένες φωτογραφίες από τα 

παλιά, που ο Γιώργος  με υπε-

ρηφάνεια αναπολεί. 

To μάτι μου πέφτει σε μια 

φωτογραφία ποδοσφαιρικής 

ομάδας και αρχίζω να μαντεύω 

ποιοι είναι και πότε τραβήχτηκε 

η φωτογραφία. Με βλέπει ο 

φίλος μου ο Γιώργος και μου 

χαμογελά αφού κατάλαβε ότι 

δυσκολεύομαι. «1958 η φωτο-

γραφία τραβηγμένη στην 

Κύπρο είναι η ομάδα του Πεζο-

πορικού. 

Μάντεψε λοιπόν ποιοι  είναι 

καθισμένοι στα δεξιά και θα πά-

θεις την πλάκα σας μου λέει». 

Ο υποφαινόμενος Γιώργος 

Μυρίστης  στην άκρη δεξιά και 

δίπλα μου η μεγαλύτερη μορφή 

του ποδοσφαίρου, ο άνθρωπος 

που έγραψε ιστορία και είναι 

ευαγγέλιο ολόκληρη του η δια-

δρομή, ο μεγάλος Ούγγρος Μα-

γιάρος Φέρεντς Πoύσκας  

(Ferenc Puskas). Τιμή για την 

Κύπρο, τιμή για τον Πεζοπορικό 

και τιμή για αυτούς  τους ποδο-

σφαιριστές που είχαν την ευκαι-

ρία να αγωνισθούν μαζί του και 

να βγάλουν αυτή την αναμνη-

στική φωτογραφία. 

Ο αείμνηστος Πούσκας γεν-

νήθηκε στην Βουδαπέστη της 

Ουγγαρίας την 1 Απριλίου 1927 

και πέθανε το 2006. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 

Πούσκας ως προπονητής είναι 

γνωστότατος στην Ελλάδα 

αφού ανέλαβε τον Παναθηναϊκό 

το 1970 έως το 1974 καταφέρ-

νοντας να τον οδηγήσει στον τε-

λικό του κυπέλλου πρωτα - 

θλητριών το 1971 όπου ο Πα-

ναθηναΐκός ηττήθηκε 2-0 από 

τον Άγιαξ. 

Μια ανεκτίμητη φωτογραφία

Εύκολα, ήρεμα και απλά η Σαλαμίνα κέρδισε τη ΜΚ Robin με 5-1, με σκόρερς τους 

Harrison (2), Denis 1, Henri (1) και Vinny (1), η νίκη αυτή φέρνει τη Σαλαμίνα 

στην τρίτη θέση του Πρωταθλήματος.

Νίκη χρυσάφι η Σαλαμίνα

Σταθερό βήμα στην κατά-

κτηση του φετινού τίτλου έβαλε 

η Ομόνοια με τη νίκη της κό-

ντρα στο Αποέλ με 3-2. 

Ένα αποτέλεσμα που έγινε 

μετά από ένα αμφίρροπο 

αγώνα με πολλή ένταση, νεύρα 

και αγωνία. Κάθε τέρμα που 

σημειωνόταν είχαμε και τις ανά-

λογες διαμαρτυρίες προς τον 

διαιτητή Γιώργο Γεννάρη, που 

δεν τα πήγε και τόσο καλά, δη-

μιουργώντας ένταση στους πο-

δοσφαιριστές και ιδίως στους 

ιθύνοντες των δύο ομάδων. 

Ο αγώνας ήταν ωραιότατος 

και ίσως ένας από τους καλύτε-

ρους του φετινού πρωταθλήμα-

τος, που από το πρώτο λεπτό 

μέχρι και το τελευταίο κράτησε 

τους φιλάθλους σε αγωνία. 

Το πρώτο γκολ ήρθε από το 

Αποέλ σε ένα φάουλ που με τον 

Spencer στο τιμόνι έκανε το 1-

0 κάτω από τις διαμαρτυρίες 

των Ομονοιατών, ότι το φάουλ 

κτυπήθηκε ενώ ο διαιτητής μι-

λούσε στους αμυντικούς της 

Ομόνοιας, το 1-0 άναψε τα αί-

ματα στο 20’ για να έρθει ο 

Χάρης Φιλίππου στο 40’ να ισο-

φαρίσει σε 1-1. Άλλες τώρα δια-

μαρτυρίες των Αποελιστών για 

οφσάιτ. 

Το 1-2 για την Ομόνοια και 

πάλι με τον Χάρη Φιλίππου στο 

60’ για να φέρει νέες διαμαρτυ-

ρίες, στο 65’ η Ομόνοια κερδίζει 

πέναλτι - η αμφισβήτηση και 

πάλι ότι το χέρι του παίκτη ήταν 

κολλημένο στο σώμα του, ο 

Γεννάρης όμως έχει άλλη 

άποψη και το 3-1 γίνεται με 

ωραία εκτέλεση από τον Luke 

Procopiou. 

Από εκείνο το λεπτό και μετά 

το Αποέλ σφίγγει τα δόντια στην 

Ομόνοια και τη σφυροκοπά για 

να κερδίσει τουλάχιστο 8 κόρ-

νερς σε 10 λεπτά, η Ομόνοια 

αρκείται σε αντεπιθέσεις που 

σίγουρα οι επιθετικοί της αν 

είχαν τις δυνάμεις θα τελείωναν 

τον αγώνα. Στο 80’ ήρθε το 

σώσε. Ο Spencer έστειλε τη 

μπάλα στα δίκτυα για το 3-3. 

Από εκείνο το λεπτό μέχρι το 

τελικό σφύριγμα έδωσε πολλά 

καρδιακά επεισόδια σε Ομονοι-

άτες και Αποελίστες. 

Οι δύο ομάδες στο τέλος 

έσφιξαν τα χέρια και έφυγαν 

από το γήπεδο όπως πάντα με 

την αθλητοπρέπεια νάναι πιο 

ψηλά από νίκες και ήττες. 

Να σημειώσουμε ότι πριν τον 

αγώνα έγινε μονόλεπτος σιγή 

εις μνήμη του αδικοχαμένου 

Thiago Goncalves της ομάδας 

του Αγίου Παντελεήμονα που 

πέθανε την περασμένη βδο-

μάδα σε αυτοκινητιστικό δυστύ-

χημα. 

Nίκη τίτλου για Ομόνοια

Η Κώμη άρχισε τον αγώνα πολύ καλύτερα και 

προσπάθησε να σπάσει την καλά οργανωμένη 

άμυνα του Παναθηναϊκού που σιγά-σιγά έπαιρνε 

τον έλεγχο του παιχνιδιού και με τέρματα του Jack 

Uribarri και Κύρι Πορτού έκανε το 2-0. Το 3–0 για 

τον Παναθηναϊκό ήρθε με τον Anthony και εκεί 

που όλοι νόμιζαν ότι το παιχνίδι θα τελείωνε έτσι 

εύκολα, έπεσαν έξω. 

Η Κώμη ανασυντάχθηκε και έφερε τα πάνω 

κάτω με δύο τέρματα από τους Sammy και Koray. 

Τελικό αποτέλεσμα 3-2 για Παναθηναϊκό που 

κράτησε το τρίποντο με νύχια και δόντια. 

Δύσκολα ο Παναθηναϊκός την Κώμη

Τη μάχη των ουραγών την κέρδισε η Ακανθού 

αφού βρήκε απέναντι της την Παντέλ. Τελικό απο-

τέλεσμα 5-3 σε ένα αγώνα που η εξέλιξη του ήταν 

παρτίδα από τάβλι. Κάποια στιγμή το αποτέλε-

σμα ήταν στο 3-3 και όλοι πίστευαν ότι θα τέλει-

ωνε σε ισοπαλία. 

Στο Β μέρος κρίθηκε το τελικό αποτέλεσμα 

αφού ο Richard και Alexis έκαναν το  5-3. 

Πήρε τη νίκη η Ακανθού

Ο μικρός Jack Koushi, 

η μασκότα της Ομόνοιας, 

με τον πατέρα του Matthew.



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 

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. 

8 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Βρετανίας στο Penridge Suite. Θα 

παρουσιαστεί ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας 

Παπαδόπουλος και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα τραγουδήσει η 

γνωστή τραγουδίστρια Κωνστατίνα. 

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.  

10 Φεβρουαρίου (Δευτέρα) 

• Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Νέου Χωριού Κυθρέας, γιορτάζει τον Άγιο 

Χαράλαμπο στην εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Θα τελεσθεί 

και μνημόσυνο για τους πεσόντες και δέηση για τους αγνοουμένους 

του χωριού. Στο τέλος θα προσφερθούν εδέσματα.  

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. 

14 Φεβρουαρίου (Παρασκευή) 

• Διοργανώνεται ο γιορτασμός του St. Valentine στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ. Ο Δείπνος 

αρχίζει στις 8.00μμ, η μουσική και ο χορός από τις 7 - 12μμ. Για 

περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07377 738 111. 

15 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Γιορτάζεται η νύκτα του Αγίου Βαλεντίνου στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ. Εισιτήριο £25 με 

μουσική και mini-meze, μέχρι αργά τη νύκτα. Για πληροφορίες τηλ. 020 

8881 2329. 

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. 

29 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου Μάνορ 

Χιλλ, στο Royal National Hotel. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 

07956 245 7806. Παρακαλούνται οι φίλοι του Σχολείου να συμμε -

τάσχουν. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

7 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η ΕΔΕΚ Η.Β. οργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα της στο Κυπριακό 

Κοινοτικιό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, N22 5HJ. Σε αυτή 

θα παραστρεί ο πρόεδρός της Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος. Για 

πληροφορίες τηλεφωνείστε κ. Μ. Κασιή 020 8368 7302. 

27 Μαρτίου (Παρασκευή) 

• Θα παρουσιαστεί στο Millfield Theatre η Κυπριακή κωμωδία 

«Συμπεθερά από το Μπάκινχαμ». Η σκηνοθεσία του έργου είναι του 

Κυπρίου Λώρη Λοϊζίδη, Στο έργο πρωταγωνιστούν γνωστοί Κύπριοι 

καλλιτέχνες. Μην το χάσετε. Λεπτομέρειες υστερότερα. 

29 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Εορτασμός της Εθνικής μας 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 

1955, γιορτάζονται από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία που 

αντιπροσωπεύει όλες τις Κυπριακές Ελληνικές Οργανώσεις στη 

Βρετανία. (Μελλοντικά νεώτερες πληροφορίες).

Antonis Antoniades
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• A person is not poor, if he can still laugh! 

• Άνθρωπος που γελά ποτέ του δεν φτωχένει! 

Ερμηνεία:… 
Να μην ξεχνούμε το χαμόγελο και την καλή καρδιά. 

Θησαυρός ανεκτίμητος και μακροζωΐα!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Δεν βρίσκω άσπρη μέρα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Μες τη ζωή μου όπου γυρνώ και όπου ρίξω μια ματιά, 

όλο αχαριστία και ψευτιά και μου πληγώνουν την καρδιά. 

Ποτέ δεν βρίσκω άσπρη μέρα. 

Καρδιά μου φτάνει να κλαίς και να λυπάσαι. 

Μια ώρα θα φύγουν και να θυμάσαι. 

Και αν σε έχει αφήσει καθόλου μη σε νοιάζει. 

Βρες άλλη καρδιά και θα χαρείς παντοτινά. 

Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει 

τα  γράφω στο χαρτί πριν ξημερώσει. 

Όλον ας ζεις δίχως χαρά και ελπίδα. 

Είναι σαν καράβια που τσακίζει η καταιγίδα. 

Δεν βρίσκω άσπρη μέρα, μα ούτε και καλή παρέα. 

Μα φτάνει έως εδώ και θα πληγωθώ. 

Tόχω πει πολλές φορές και η δόλια μου καρδιά 

έχει αντέξει αρκετά. 

Τελειώνοντας σας χαιρετώ με μια καλή χρονιά. (Ευχαριστώ).

Χρόνια ζαμάνια προσπαθώ, τον ύπνο να νικήσω 

να τζιοιμηθώ τες ώρες μου, νύχτα να μεν ξυπνήσω! 

Πέφτω, τζιοιμούμαι νακκουρίν, αρχίζουν οι δαιμόνοι, 

τζιαι έρχονται στον ύπνο μου, ο νους μου πελαγώνει. 

Χτυπούν τες πόρτες συνεχώς υπό μορφή ονείρου 

αννοίει τους ο ύπνος μου, χορεύκουν γύρω γύρου. 

Σαν την τανία, σινεμά, πλάθουν μου ιστορίες 

παράξενες, τζι’ ανάλατες, εχθρούς, μυθολογίες. 

Κάποτε βλέπω πως νικώ, άλλοτε με νικούσιν 

σκύλλοι, κουφάες ταχτικά, ξωπίσω μου βουρούσιν! 

Ξυπνώ τζιαι ποτινάσσουμαι, τζι’ ούλλον λαοτζιοιμούμαι 

μες τα βαθκιά μεσάνυχτα, αρκέφκω τζι’ αθθυμούμαι 

ούλλα τα ανάποδα, ο ύπνος φεύκει, πάει 

ππιρίλλα το αμμάτι μου, η νύχτα θα με φάει...! 

«Άγια Μαρίνα τζιαι τζιυρά, που ποτζιοιμίζεις τα μωρά 

ποτζιήμισ’ με τζιαι μένα», 

ολόνυχτα προσεύχομαι να βρω τα περασμένα, 

όπου με ναννουρίζασιν, μάνα, γιαγιά, πατέρας 

με τζιείνα τα γλυκόλογα, μέχρι το φως της μέρας. 

Ευχόμενος ο ύπνος σας να ’ναι γλυκός, αφράτος 

τζιαι με γαλήνια όνειρα να ’ν’ γεμάτος. 

Σας χαιρετίζω φιλικά, άγρυπνος μα κκεφάτος!

O ύπνος
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης (1968). Μουσική κω-
μωδία με τους Δημή-
τρη Παπαμιχαήλ, 
Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Διονύση Παπαγιαν-
νόπουλο, Νίκο Ρίζο, 
Λαυρέντη Διανέλλο, 
Νίκο Τσούκα. Η Ρένα 
Κατσαρού δεν θέλει 
με κανένα τρόπο να 
αρραβωνιαστεί τον 
Ντίνο, που της επι-
βάλλει ο πατέρας της, ο πιο πλούσιος άνθρωπος 
της Κέρκυρας. Έτσι θα το σκάσει από το σπίτι θα 
μεταμφιεστεί σε αγόρι ονόματι Πίπης και θα φύγει 
για τα Γιάννενα. Στο φέρι μπόουτ θα γνωριστεί με 
τον Λευτέρη, που κι αυτός πηγαίνει στα Γιάννενα  
για δουλειά και θα γίνουν φίλοι, συνεχίζοντας μαζί 
το ταξίδι, χωρίς ο Λευτέρης να καταλάβει την πρα-
γματική ταυτότητα του Πίπη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:45 
Χρυσόσκονη (2008). Κοινωνική ταινία με την Μαρία 
Παπαδημητρίου, Άννα Μασχά, Αργύρη Ξαφή, Δη-
μήτρη Ξανθόπουλο, Δέσποινα Κούρτη. Τρία αδέλφια 
αποστασιοποιημένα το ένα από το άλλο, έρχονται 
στην όχι και τόσο ευχάριστη θέση να συναντηθούν 
για να συζητήσουν την πώληση του πατρικού τους 
σπιτιού. Ο Αλέξης επιμένει να το πουλήσουν, η Άννα 
επιμένει το αντίθετο, ενώ η Αμαλία μη έχοντας το 
σθεναρό ταμπεραμέντο για να έχει μια συγκεκριμένη 
άποψη, βρίσκεται στην μέση και τους ακούει. Σύ-
ντομα έρχεται η ρήξη.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:05 
Οι Εχθροί (1965). Κοινωνική Δραματική Περιπέτεια 
με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Τζένη Ρουσσέα, Αλέκα 
Κατσέλη, Φαίδωνα Γεωργίτση, Ανδρέα Ντούζο, Κα-
τερίνα Χέλμη, Νότη Περγιάλη, Αλέκο Τζανετάκο, 
Νανά Σκιαδά, Βύρωνα Πάλλη, Σπύρο Καλογήρου. 
Ο Αλέκος είναι ένας δημοσιογράφος που κυνηγάει 
όλους αυτούς που ζουν στο βούρκο της κοινωνίας, 
ώσπου καταλαβαίνει ότι ο πραγματικός εχθρός είναι 
η διαφθορά και όχι τα θύματα της. Ο Δημήτρης είναι 
ένας φοιτητής που αγωνίζεται  ενάντια στην κοινω-
νική ανισότητα, με τις δικές του δυνάμεις. Τέλος ο 
Στέφανος, ο οποίος έχει μείνει ανάπηρος από μια 
γερμανική σφαίρα και κοιτάει με μίσος τους Γερμα-
νούς, γιατί δεν μπορεί να ξεχάσει, κατατρέχει κάθε 
Γερμανικό κατασκεύασμα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:55 
Της Ζήλιας τα Καμώματα (1971). Κοινωνική κω-
μωδία με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρω Κο-
ντού, Δήμο Σταρένιο, Μαίρη Χαλκιά. Οι δημοσιογρά-
φοι Δημήτρης και Χριστίνα είναι ζευγάρι. 

Τσακώνονται συχνά, εξαιτίας της Χριστίνας η οποία 
συνέχεια αναφέρει στον Δημήτρη τον παλιό της 
έρωτα με κάποιον Στέφανο. Ένα βράδυ, ο Δημήτρης 
θα συναντήσει τον Στέφανο και θα απομυθοποιήσει 
τον μοιραίο άντρα, για τον οποίο μιλούσε συνεχώς 
η γυναίκα του. Της κρύβει τη γνωριμία τους για να 
μην την πληγώσει. Το ζευγάρι όμως θα φτάσει κοντά 
στα όρια του χωρισμού.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:20 
Ο Στρατής Παραστράτησε (1969). Κωμωδία με 
τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Νίκο Ρίζο, Άννα Φόνσου, 
Νέλλη Παππά, Δήμο Σταρένιο, Άννα Μαντζουράνη. 
Ένας ικανός συγγραφέας, πιστός στις αρχές του, 
αρνείται να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα του έργου 
του. Εργάζεται ως καθηγητής προκειμένου να εξα-
σφαλίσει τα απαραίτητα. Η εμφάνιση ενός ελληνο-
αμερικανού παραγω-
γού όμως θα αλλάξει 
τη ζωή του. Η πρό-
ταση του παραγωγού 
αφορά στη συγ-
γραφή ενός σεναρίου 
για μια καθαρά εμπο-
ρική ταινία πάνω στη 
ζωή της συζύγου του 
Περικλή, της Ασπα-
σίας. Ο συγγραφέας 
δέχεται και πολύ γρή-
γορα θα ερωτευτεί την πρωταγωνίστρια της ταινίας.  
KYΡIAKH 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τα Πιάτα (1969). 
Κωμωδία με τους Κώστα Χατζηχρήστο, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο, Νίτσα Μαρουδα. Ένας ομογενής 
εξ Αμερικής, που έκανε περιουσία πλένοντας πιάτα, 
ο Λάκι Πέτρις, φτάνει στην Ελλάδα με τις συστάσεις 
ενός φίλου του, θέλωντας να παντρευτεί μια καλή 
κοπέλα, η οποία να ξέρει να φτιάχνει εξαιρετική φα-
σολάδα. Κάνοντας λάθος στο διαμέρισμα, γνωρίζεται 
με κάποιον κύριο Σπύρο, βιομήχανο πιάτων, ο 
οποίος έχει μια μοντερνίζουσα κόρη, την Κρίστι, η 
οποία είναι ερωτευμένη μ’ έναν χρεοκοπημένο νεαρό 
εργοστασιάρχη, τον Νάσο, που θέλει να ξεπουλήσει 
το εργοστάσιό του στον πατέρα της για να ξελα-
σπώσει οικονομικά. Ο καθένας, στην προσπάθειά 
του να πετύχει το στόχο του, δεν διστάζει να μπλέξει 
στα σχέδιά του τον αφελή Λάκι.  
KYΡIAKH 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:20 
Για Ψύλλου Πήδημα (1987). Κωμωδία με τους Νίκο 
Παπαναστασίου, Μαρία Ιωαννίδου, Αλίκη Καμινέλη, 
Αλέκα Λαμπρινού, Λίντα Γίγα, Θανάση Παπαδό-
πουλο, Γιάννη Ευαγγελίδη. Ο Πέτρος είναι δικηγό-
ρος, ειδικευμένος σε υποθέσεις διαζυγίων λόγω μοι-
χείας. Πολλές φορές οι πελάτισσές του τον βάζουν 
σε πειρασμό, αλλά αυτός παραμένει πιστός στην 

αγαπημένη του σύζυγο. Πώς θα μπορέσει όμως να 
αποδείξει την αθωότητα του, όταν εκείνη βρίσκει 
τρεις γυναίκες κάτω από το κρεβάτι τους. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 
Μετά την Αμαρτία (1960). Μελόδραμα με την Χρι-
στίνα Σύλβα, Ανδρέα Μπάρκουλη, Κώστα Κακαβά, 
Αλέκα Στρατηγού, Γιώργο Καμπανέλλη. Η Χριστίνα 
θα εγκαταλείψει τον Βασίλη και θα φύγει από την 
Χαλκίδα με τον Γιώργο, που θα την αποπλανήσει 
με τη γοητεία του. Θα βρεθεί στην Αθήνα και μετά 
από μια μικρή περίοδο ευτυχίας, θα ανακαλύψει ότι 
ο Γιώργος είναι μέλος μιας σπείρας που προμηθεύει 
γυναίκες από την επαρχία σε διάφορα πορνεία.  
ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Ο Μανωλιός στην Ευρώπη (1971). Κωμωδία με 
τους Γιώργο Παπαζήση, Τιτίκα Στασινοπούλου, 
Σταύρο Ξενίδη, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Μάκη Δε-
μίρη, Σωτήρη Τζεβελέκο, Νέλλη Γκίνη. Ο Μανωλιός, 
ο μαέστρος Σακαφλιάς και η Σουλτάνα, φεύγουν 
από τα Τρίκαλα και έρχονται στην Αθήνα για να 
βρουν την τύχη τους ως λαϊκοί καλλιτέχνες. Θα απευ-
θυνθούν στο γραφείο του Ρίκου και αμέσως θα κλεί-
σουν μια σειρά συναυλιών, σε όλη την Ευρώπη. Ξε-
κινούν με το συγκρότημα νια την Γερμανία αλλά στο 
δρόμο ανακαλύπτουν ότι μαζί τους έχουν ένα λα-
θρεπιβάτη. 
ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:00 
Η Αλίκη Δικτάτωρ (1972). Κωμωδία με την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Νίκο Γαλανό, Λαυρέντη Διανέλλος, 
Καίτη Λαμπροπούλου, Νίκο Ρίζο και Μέλπω Ζαρο-
κώστα. Μετά τον θάνατο του θιασάρχη θεάτρου Νέ-
στορα, η κόρη του Αλίκη επιστρέφει στην Αθήνα με 
τον σκύλο της, τον 
Αράπη. Εκεί θα γνωρι-
στεί με τον τυφλό φοιτητή 
Πέτρο. Θα μείνει στο 
σπίτι της Αμαλίας, επίσης 
θεατρίνας, αλλά όλες οι 
προσπάθειες της για 
ανεύρεση δουλειάς θα 
αποβούν άκαρπες. Έτσι 
θα αποφασίσει να οργα-
νώσει με την Αμαλία μια 
μικρή παράσταση στην 
αυλή της γειτονιάς, με τί-
τλο "Ο Σαρλώ Δικτάτορας". 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Πρώτη Νύχτα Γάμου (1985). Κωμωδία με την Λίλα 
Καφαντάρη, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Καίτη Λαμπρο-
πούλου, Δημήτρη Μπάνο και Βίνα Ασίκη.  Από την 
πρώτη νύχτα του γάμου, η ζωή του νιόπαντρου ζευ-
γαριού γίνεται δραματική, γιατί εμφανίζεται μια εκρη-
κτική γυναίκα απ’ το παρελθόν. 
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ΠΕΜΠΤΗ 30 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: Το 
Έθιμο της «Καμήλας» στη Γαλάτιστα   
22:05 Ελληνική Ταινία: Η Αρχό-
ντισσα και ο Αλήτης  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 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 
21:45 Ελληνική Ταινία:Χρυσόσκονη 
23:05 Ελληνική Ταινία: Οι Εχθροί 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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: 
Η Γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Βα-
πτιστού και χειροτονία του Πατέρα 
Βασιλείου 
21:15 Ελληνική Ταινία: Της Ζήλιας 
τα Καμώματα 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Στρατής 
Παραστράτησε 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρωπος 
που Γύρισε Από τα Πιάτα 
22:20 Ελληνική Ταινία: Για Ψύλλου 

Πήδημα 
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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: Μετά Την 
Αμαρτία 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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 Μανωλιός 
Στην Ευρώπη 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Αλίκη Δι-
κτάτωρ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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: Πρώτη Νύ-
χτα Γάμου 
22:20 Με τον Φακό του Hellenic 
TV:Πρωτοχρονιάτικο Πάρτι το οποίο 
Διοργάνωσε η PLP Music Productions.   

ΠΕΜΠΤΗ 30/1 
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 31/1 
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 1/2 

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 2/2 

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 3/2 
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 4/2 
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 5/2 
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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B
ritons returning from 

coronavirus-hit Wuhan 

in China will be put in 

quarantine for 14 days. 

Officials are looking at taking 

passengers to a military base 

once they arrive home, the 

Department of Health said, 

with a flight due to leave 

Wuhan in China today. 

Passengers may be asked 

to sign a contract before they 

board the plane to agree to 

time in quarantine and anyone 

who does not wish to sign 

could be asked to stay. 

Around 200 British nationals 

are thought to be in the          

Chinese city. 

The move comes after       

Britons returning to the UK  

expressed fury after being told 

they must "self-isolate" - while 

also making their own way 

home from the airport. 

Previous advice from Public 

Health England (PHE) was for 

those returning to stay at 

home for 14 days. 

Yesterday's decision was 

announced just hours after 

British Airways suspended all 

flights to and from mainland 

China as the Government         

finalises urgent plans to bring 

Britons back. 

The airline, which operates 

daily flights to Shanghai and 

Beijing from Heathrow, said it 

was halting the flights with      

immediate effect after the   

Foreign Office warned against 

"all but essential travel" to the 

country because of the virus 

outbreak.       

The disease has killed 132 

people in China, with confirmed 

infections surging to nearly 

6,000 worldwide, surpassing 

the 5,327 in mainland China 

during the SARS outbreak in 

2002-2003. 

Virgin Airlines will continue 

flights as scheduled, although 

passengers are able to rebook 

or obtain a refund free of 

charge. 

Several other airlines,     

including United Airlines and 

Finnair, have suspended 

some flights. 

On Tuesday, the Foreign   

Office updated its travel advice 

to warn against “all but essen-

tial travel” to mainland China, 

saying it may become more 

difficult for British nationals in 

other provinces to leave. 

It added UK nationals in 

China should “make decisions 

based on their own personal 

circumstances” over whether to 

leave other parts of the country. 

In a statement, British      

Airways said it had "suspended 

all flights to and from mainland 

China with immediate effect 

following advice from the     

Foreign Office against all but 

essential travel". 

"We apologise to customers 

for the inconvenience, but the 

safety of our customers and 

crew is always our priority. 

Customers due to travel to or 

from China in the coming days 

can find more information on 

ba.com." 

Outside of China, more than 

40 cases have been confirmed 

elsewhere in the world. 

Almost all involve Chinese 

tourists or people who visited 

Wuhan.
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The final countdown to the 
UK’s divorce from the EU

Returning Brits to be 
quarantined as BA 
suspends China flights

A
s the United Kingdom 

prepares to leave the 

European Union on 

Friday, people are divided 

over how to mark a historic 

moment that some are relish-

ing but others are dreading. 

Britain’s 2016 referendum       

on EU membership split the     

country: 52% opted to leave the 

28-nation bloc, 48% voted to 

remain. The intervening years 

of political wrangling over the 

departure terms have not 

healed the divide. 

For pro-Europeans, departure 

at 11pm (GMT) on 31 January 

will be the melancholy moment 

that Britain abandons a project 

that brought once-warring        

nations together, created a vast 

free-trading zone of half a         

billion people and let Europeans 

study, work and live across the 

continent.  

For Brexit supporters, it will be 

the instant the UK once again 

becomes a sovereign nation 

after 47 years of membership in 

the EU. 

In Westminster, they’ll be      

having a party. The Government 

has arranged for a light show in 

Downing Street and for union 

flags to fly on nearby government 

buildings.  

Nigel Farage and his Brexit 

Party are set to hold a celebra-

tion in Parliament Square. 

Big Ben, currently closed for 

repairs, will not sound its famous 

bongs - despite demands from 

some pro-Brexit MPs, who 

wanted the famous chimes to 

mark the moment we leave the 

EU. 

Prime Minister Boris Johnson 

will deliver a speech from inside 

Number 10 on Friday evening, 

stressing unity and the healing 

of divisions. 

As 11pm approaches, govern-

ment buildings will be lit up and 

a countdown clock projected 

onto the bricks of the Prime 

Minister’s residence. 

On Brexit day itself, the truth 

is that very little will happen. 

The UK and the EU will enter a 

transition period in which they 

will attempt to thrash out a new, 

permanent trading arrangement. 

During this period, the UK will 

continue to have full access        

to the EU’s single market and   

customs union, allowing UK-

based businesses to continue 

trading with the EU without        

restrictions. It also means that 

the UK will have to continue to 

obey EU rules and regulations. 

The real change will come 

once the transition period ends, 

when the UK will begin a new 

trading arrangement with the 

EU. The hope is that we will 

agree a free trade deal giving 

our businesses more or less 

total access to EU markets - 

without facing tariffs (taxes on 

goods exported to the EU) or 

quotas - but ensuring the UK is 

no longer bound by EU rules. 

The transition period is         

currently due to end on 31 Dec-

ember 2020, and Boris Johnson 

has said he will not agree to 

any delay. 

A few things, however, will 

change straight away.  

The UK will no longer have 

any Members of the European 

Parliament (MEPs) and British 

government ministers, including 

the PM, will no longer be invited 

to attend the European Council 

or other EU meetings. 

If you get a new passport, it 

will now be solely a British 

passport - and will no longer 

state “European Union” on the 

front. Eventually, the UK is to 

return to the old navy blue 

passport design that was in 

place before the EU introduced 

Burgundy passports. 

Brexit will mean the UK can 

begin talks about a trade deal 

with other countries in earnest. 

Under EU rules, we weren’t      

allowed to hold detailed talks 

with nations such as the US 

about trade treaties. While it’s 

clear that discussions have been 

taking place on some level, it’s 

only after we leave that official 

negotiations can begin. 

There will also be some 

major changes to domestic  

politics so we can expect to 

hear more about police, schools 

and hospitals after January 31. 

Leaving the EU doesn’t         

actually mean that the Brexit 

process is over; The EU and 

UK still have plenty to talk 

about and whatever they agree 

will have to be put to a vote in 

Parliament. 

There may, perhaps, come      

a time in the future when the 

UK seriously considers re-      

joining the EU. But that day, if it 

ever arrives, is surely a long 

way off.

Bambos Charalambous MP appointed 
as a Shadow Justice Minister
B

ambos Charalambous, Labour 

MP for Enfield Southgate, has 

been appointed as a Shadow  

Minister for Justice. His brief will cover 

the areas of Legal Aid and victims for 

the party.  

Charalambous, a solicitor, said, “I am 

truly honoured and delighted with this 

new role and I look forward to working            

together with all the Shadow Justice 

team to hold the Government to account 

and campaigning for access to justice.” 

 Prior to taking on the role, Charalam-

bous served as a member of the Justice 

Select Committee and was vocal on       

access to justice issues.



T
he British Council has been 

working with Cyprus since 

1940. In 2020, the organi-

sation is marking its 80th anni-

versary with a series of events, 

celebrating cultural relations and 

exchange between the UK and 

Cyprus, and the collaborative role 

the British Council has played in 

supporting and maintaining these.  

The campaign will highlight 

key moments throughout the  

80 years that the British Council 

has been based in Cyprus; com-

paring the ‘then’ with the ‘now’ 

and showing how the organisa-

tion has evolved through the 

years. Today, the British Council 

is more accessible than ever, with 

its digital presence providing the 

opportunity for anyone, whether 

in Cyprus or abroad, at any time 

to access the organisation’s          

information.  

Over the past 80 years, the 

cultural relations organisation has 

helped Cyprus’ emerging leaders 

in culture and education, to deve-

lop new skills and international 

partnerships. The organisation, is 

recognised across Europe as a 

trusted representative for artistic 

and cultural connections with the 

UK, brokering opportunities for 

collaboration between the most 

important and innovative artists 

and cultural organisations in the 

UK and in Europe. An annual pro-

gramme highlight is #FiveFilms4 

Freedom; the world’s widest-

reaching digital celebration of 

LGBTQ+ themed film, which 

showcases films by emerging 

filmmakers from across the world 

and has a popular audience from 

Cyprus. 

At the same time, the British 

Council provides platforms for UK 

higher education and research 

institutions to connect and colla-

borate with their counterparts and 

with students and researchers in 

European countries. Encouraging 

more young people to be involved 

in science and research, the 

British Council in Cyprus, organi-

ses the biggest science communi-

cation competition on the island, 

FameLab. The competition has 

been running in Cyprus since 2011 

and already boasts an amazing 

network of 77 science communi-

cators, who are committed to 

sharing their work and knowledge 

with public audiences nationally 

and internationally. This year’s 

edition will also be part of the 

wide-ranging anniversary cele-

brations.  

The UK remains the top       

destination for Cypriot students, 

with approximately one per cent 

of the population studying there 

at any one time, and around 

40,000 alumni at UK institutions 

in total. 

According to the UK's Higher 

Education Statistics Agency, a 

total of 9,730 Cypriots were   

studying in Britain for the 2017/18 

academic year. The yearly British 

Council’s UK Education Fair held 

in autumn is a milestone for    

students who consider studying 

in the UK. In 2019 more than 

40 UK universities joined the fair 

to meet students face to face. 

Thousands of people in Europe 

who take English tests with the 

British Council, gain access to 

development, study and employ-

ment opportunities in their own 

countries and around the world. 

In Cyprus, the international orga-

nisation collaborates with about 

50 highly recognised International 

exam boards, thus creating 

friendly knowledge and under-

standing between the people of 

the UK and other countries.   

Angela Hennelly, British Council 

Director Cyprus said “Our anniver-

sary is an occasion to celebrate 

our deep relationships in Cyprus... 

Our anniversary programme, will 

recall highlights from our past in 

Cyprus as well as look ahead to 

our shared future. We invite our 

partners, friends and everybody 

in Cyprus to join us in celebrating 

cultural relations and exchange.”
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British Council celebrates  
80th anniversary in Cyprus

Survivors, world leaders 

mark 75 years since 

Auschwitz liberation

W
orld leaders gathered 

on Monday to mark the 

liberation of Auschwitz 

75 years on. 

The commemoration, which 

took place in front of the ‘Gate 

of Death’ at the former camp in 

Poland, brought back dozens of 

survivors from around the world 

on Holocaust Memorial Day. 

The ceremony was also atten-

ded by the Duchess of Cornwall, 

while the Duke and Duchess of 

Cambridge attended the UK 

Holocaust Memorial Day com-

memorative ceremony in West-

minster. 

Bat-Sheva Dagan, a survivor 

and Polish-Israeli author and 

speaker, was the first survivor 

to tell her story on stage. 

She was followed by Elza 

Baker, who was eight-years-old 

when she was taken to Auschwitz 

from her home in Hamburg      

because the Nazis considered 

her to be a Gypsy. She had 

written a speech for someone 

to read while she stood on 

stage. 

Ms Baker is sight-impaired 

and could not read her own 

speech herself but said she 

"spoke from the heart" as she 

introduced her speaker. 

Her speaker said: "Even today, 

it is extremely difficult for me       

to come back to the place of      

the former concentration camp 

Auschwitz. I experienced first-

hand the effect of anti-Gypsyism, 

anti-Semitism and racism. I my-

self survived Auschwitz through 

sheer luck and the selfless act 

of some of my fellow inmates." 

She concluded: "May I just 

say one thing; in times like this, 

when minorities have to feel 

vulnerable again, I can only 

hope that everyone would stand 

up for democracy and human 

rights." 

More than 1.1 million people, 

90% of whom were Jewish, 

were murdered at Auschwitz    

by the Nazis before the Soviet 

Union liberated the camp on 

this day in 1945.  

In all, about six million      

European Jews died during the 

Holocaust. 

On the eve of the commemo-

rations, survivors, many leaning 

on their children and grand-   

children for support, walked 

through the place where they 

had been brought in on cattle 

cars and suffered hunger,      

illness and near death. 

They said they were there       

to remember, to share their     

histories with others, and to 

make a gesture of defiance       

toward those who had sought 

their destruction. 

For some, it is also the burial 

ground for their parents and 

grandparents, and they said 

kaddish, the Jewish prayer for 

the dead. 

Holidaymakers can ‘travel 
as normal’ after Brexit
T

ravel firms are insisting 

that “everything will remain 

the same” for holiday-

makers after Brexit. 

Warnings were issued last 

year about potential restrictions 

for foreign travel in the event of 

the UK withdrawing from the EU 

without an agreement. 

These included passports 

needing to be valid for six 

months after the end of trips and 

passengers not being allowed 

to use border queues desig-

nated for EU passport holders. 

But Mark Tanzer, chief execu-

tive of travel trade organisation 

ABTA, said that the transition 

period means there will be no 

changes when Brexit happens 

at 11pm on Friday. 

He said: “Because the UK is 

set to have a deal with the EU 

when it comes to travel, every-

thing will remain the same after 

January 31 so people can       

continue to travel as normal. 

“Travellers will still be able to 

use their UK passport at EU 

gates at border check points for 

now, at least until the end of   

December 2020. 

“Also, holidaymakers and 

business travellers won’t need 

to have six months left on their 

passports to travel to the EU. 

Passports do however need to 

be valid for the whole of any trip.” 

Holidaymakers unsure how 

Brexit will affect travel plans can 

visit www.abta.com/brexit for 

ABTA’s latest advice.
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A
head of the expansion of 

the Ultra Low Emission 

Zone (ULEZ), next year, 

Enfield & Haringey business 

owners are urged to start look-

ing into upgrading their vehicle 

fleet to meet new emissions 

standards. This comes in the 

wake of the Mayor’s recent      

announcement that he is doub-

ling the City Hall grant available 

for Londoners seeking to scrap 

older and more polluting vans. 

Small and micro businesses 

will now be eligible to bid for van 

scrappage scheme payments 

of up to £7,000, with grants of 

£9,500 also available to those 

switching to electric vans. 

This follows on from the 

launch of a separate £25 million 

polluting vehicle fund last         

October, aimed at helping low-

income and disabled Londoners 

scrap older cars and motorcycles. 

The Ultra Low Emission Zone 

(ULEZ) was introduced by the 

Mayor of London in April 2019, 

and will be expanded to the  

North and South Circulars next 

year. 

The latest figures from October 

2019 have shown that the ULEZ 

has led to 13,500 fewer polluting 

cars being driven into Central 

London every day. 

A report published by King’s 

College London revealed that 

toxic air contributes to the       

premature deaths of almost 

10,000 Londoners each year. 

Eligible Londoners and busi-

nesses can apply for vehicle 

scrappage scheme funding 

through the Transport for London 

(TfL) website - https://tfl.gov.uk. 

Local business owners 
urged to bid for increased 
City Hall scrappage fund

St Andrew the Apostle School granted 

permission for a new permanent building

S
taff, students and parents 

at St Andrew the Apostle 

Greek Orthodox School 

were delighted to hear that   

planning permission for a new 

and permanent school building 

has now been granted by the 

Secretary of State. The approval 

is part of a scheme for the wider 

residential development of the 

North London Business Park by 

the Comer Group. 

Acting Headteacher Michael 

Vassiliou said: “We are thrilled 

and excited by this decision. It 

means that our community will 

receive what it deserves – the 

very best of educational oppor-

tunities in purpose-built accom-

modation for our students, and 

the opportunity for our staff to 

continue to develop our already 

wonderfully, successful school.” 

His views were echoed by     

Yiannis Pareas, Chair of Gover-

nors: “The Governing Body of 

St Andrew the Apostle School 

is extremely pleased with the 

announcement that a new,       

permanent building for the 

school has been agreed. We, 

along with staff members and 

students, are looking forward to 

the new premises and we are 

grateful to the government for 

this decision and the funding 

that goes along with it. We would 

like to give thanks to all who have 

supported us in the venture.” 

Colin Mackinlay, CEO of the 

Russell Education Trust (RET), 

said, “The whole school commu-

nity has waited a very long time 

for this decision; it is wonderful 

that the exceptional provision 

that they have established in 

their temporary home will now 

be able to flourish in a purpose 

built modern building – this is 

fantastic news too for the families 

who will be joining the school 

this September.” 

Discussions between the     

Department for Education, RET 

and the Comer Group about next 

steps began within hours of the 

decision being announced and 

the school is looking forward       

to sharing progress and the       

detailed plans as they are deve-

loped and implemented. 

Details of the approval for plan-

ning and building can be obtained 

via: https://assets.publishing.ser-

vice.gov.uk/government/uploads/ 

system/uploads/attachment_dat

a/file/859987/20-01-22_DL+IR_ 

NLBP_3189843.pdf 

B
efore Christmas, an urgent 

bone marrow appeal was 

launched for Stella Chara-

lambous, a 45-year-old mother 

of one who has leukaemia. 

Among those spearheading the 

campaign to find her a blood 

donor match is her friend of 34 

years, Naz Hassan. 

The two, pictured above with 

another close friend Tina Agsti, 

are originally from North London, 

and while Stella and her family 

now live in Cyprus, the ladies 

have remained in close contact. 

Stella’s appeal for a donor was 

initiated by Tina, who teamed up 

with Androulla Stylianou, head of 

the Leukaemia Cancer Society 

(020 8374 4821), a vital support 

organisation for numerous Greek 

and Turkish Cypriots seeking 

blood donors. 

Stella’s friends quickly rallied 

round, sharing details of the     

appeal online and with ethnic 

community media. They have 

also distributed flyers and posters 

in North London, where there is 

a large Cypriot community, in a 

bid to drive up registration 

numbers and help find a donor 

for their seriously ill friend. 

Their appeal is supported by 

British blood charity DKMS, which 

can arrange a mass swab testing 

session for groups, or they can 

send a special kit home for people 

to do their own swab test. 

Currently, the odds of finding 

a match for Cypriots, whether 

Greek or Turkish, is very low due 

to the small number of people 

from both communities being 

registered on the global blood 

register. The two communities 

share similar genetic codes, 

making them highly suitable for 

blood donor matches. 

 “As a community, we need to 

pull together. People shouldn’t 

just read and ignore this appeal. 

We really have to help each 

other, as this illness can strike 

any of us at any age. So please 

take the (swab) test – your blood 

could potentially save a life,” 

urged Ms Hassan.  

To help improve the odds of 

survival for blood cancer patients 

of Cypriot, Turkish, and Middle 

Eastern heritage, simply register 

online at www.dkms.org.uk for 

a cheek swab kit. It’s open to 

all UK residents who are healthy 

and aged between 17- 55 years 

of age. 

The swab test itself is a pain-

less, 30-second procedure. You 

use a cotton bud to rub on the 

inside of your cheek, which is 

returned to DKMS in a sealed 

bag. Its labs will do the necessary 

tests and add your details to      

the UK blood register, which is 

accessible to other blood charities 

worldwide. You only need to do 

the test once and it will cover 

you until you reach 55. 

Where a match is generated, 

the process for donating stem 

cells is far easier and less           

invasive than previously, and 

there are no known health    

risks. You simply give blood, 

which is used for stem cell treat-

ment of the patient with blood 

cancer.

Cypriot leukaemia sufferers have 20% chance of 
a donor match, help improve the odds for Stella 

Nearly 10,000 Cypriots apply for ‘right to remain’ in UK
N

early 10,000 Cypriots 

have registered for the 

right to remain in the 

United Kingdom after Brexit,   

according to the data provided 

by the UK Home Office. 

By the end of December 2019, 

the total number of Cypriots 

registered for the right to remain 

was 9,700. In that month alone 

a total of 800 applications were 

received from Cypriots. 

The month with the most       

applications was October 2019, 

with a total of 2,400 applications 

from Cypriots, due to speculation 

at the time of a no-deal Brexit. 

Nationals of EU member 

states living in the United       

Kingdom or who will have        

settled in the country before  

December 31, 2020 may apply 

to secure their residence and 

other rights. 

The deadline for applying is 

the end of June 2021. 

Those Europeans who have 

completed five years of resi-

dence in the United Kingdom 

are entitled to be ‘established’, 

while those who have lived          

in the country for less than five 

years are designated ‘pre-      

established’ and allowed to stay 

for five years and upgrade their 

immigration status.

Y
ou are cordially invited  

to join us at The Greek 

Orthodox Church of St. 

Charalambos Greek Orthodox 

Church Lower Harpenden Road, 

East Hyde, Bedfordshire LU2 

9QS for the celebration of our 

Patron Saint Charalambos on 

Sunday 9th February 2020 and 

Monday 10th February 2020.  

On Sunday His Eminence 

Archbishop Nikitas of Thyateira 

and Great Britain will officiate 

at the Divine Liturgy along with 

Fr Nikolas Kokkinos. Services 

will start at 8.45am - 12.00 noon.  

We hope that you can then 

join us for lunch at 1.00pm at   

the Harpenden Public Halls, 

Sundown Road, Harpenden 

Herts AL5 1PD. Free street 

parking available on Sundays.  

A 3-course meal will be served 

with drinks and a glass of wine 

at only £15 per person. Prize 

raffle will follow. Please book 

your seat/table in advance by 

calling Michael Nicolaides on 

07779 162928 or email: michael. 

nicolaides10@gmail.com  

Spaces are limited so please 

reserve your seats (in advance) 

with full payment by Sunday 

2nd February.  

Mondays meal at £10 will be 

served at the Village Hall next 

to our Church. 

St. Charalambos Day  
celebrations in Luton
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Choosing the right 
Home Insurance policy

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

H
ome insurance, how exciting! said no-one, 

ever. But along with car cover, arranging 

home insurance is one of those life admin 

chores that can have a huge impact on your.      

finances, so it needs doing – and doing properly. 

Here’s how to choose what’s right for you. 

Types of home insurance - There are two main 

types of home insurance; you can buy them 

separately or as a combined policy: 

 

Buildings insurance covers the cost of           

repairing or rebuilding the structure of your 

home, along with any permanent fixtures and      

fittings like kitchen cupboards and bathroom 

suites. Policies can also insure outbuildings like 

sheds, garages and other features, including 

tennis courts, swimming pools and patios. 

 

Contents insurance essentially covers loss 

or damage of anything that would fall out of your 

house if someone came along and turned it     

upside down. This includes your furniture,        

electrical goods, soft furnishings and personal 

items like your clothes and jewellery. 

 

What events does  

home insurance cover? 
 

Insurers determine the scope of their own     

policies, so they can vary; but on the whole, you 

can expect your insurer to settle claims for 

events like: 

• Fire, Theft, Vandalism, Subsidence, Vehicle 

collision, Storm damage, including damage by 

fallen trees, Flood, including water damage from 

leaks or burst pipes 

Like most things in life, the devil is in the         

detail, so it’s a good idea to double-check the 

terms and conditions set out in your policy and 

make sure you’re happy with them. 

One example worth highlighting are claims   

for storm damage, as insurers sometimes have 

a specific definition of what a storm is – for         

example that wind speeds must be over a          

certain number of miles per hour.. 

 

For buildings insurance, the amount should 

be enough to cover the cost of rebuilding your 

home if it were completely destroyed. Plus,         

remember that the rebuilding cost isn’t the same 

as the market value of your property. If you 

haven’t a clue how to work out the amount, don’t 

worry; use either: 

Bedroom-rated formula – using the number 

of bedrooms your home has, insurers will come 

up with a high figure that safeguards against 

under-insuring your property. The downside is 

that you could end up over-insuring your home 

and paying a higher than necessary premium. 

 

Sum insured – this is bespoke and takes into 

account the type of home you have, materials 

and labour costs. Needless to say, unless you’re 

a builder or a surveyor, working out this figure is 

probably a job best left to the professionals; 

you’ll need to arrange this and cover any fees. 

If you opt for this method, make sure the policy 

you choose is index-linked, which means the 

sum insured will increase in line with rising          

rebuilding costs. If in doubt, ask your insurer. 

Please call us on 0207 691 2409 for an         

appropriate quotation. 

 

Six handy things to look out for when 

obtaining an insurance quote! 
 

Six helpful and handy tips to look out for when 

you want to obtain insurance quotes: 

 

1. When a flood occurred, declaring a flood in 

your property can affect how much you pay 

 

2. When a bankruptcy happened, Having           

a bankruptcy can also increase your home          

insurance quote by a significant amount 

 

3. The extent of your no-claims record: Your 

no-claims discount can help lower the cost of 

your home insurance premium. Most Insurers 

will acknowledge up to 5 claims-free years.  

 

4. Your whereabouts at weekends: The 

amount of time you spend at home helps             

insurers determine the security of your property 

and possessions. For example, the property is 

not occupied at weekends. 

 

5. Trees near your property Home insurers 

are wary of large trees near a property, so they’ll 

commonly check when you apply.  

 

6. Excess: The excess is the amount you 

would pay if you need to make a claim. A higher 

voluntary excess usually makes quotes cheaper, 

while a lower one is likely to mean your quote 

will be more expensive.  

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

A
ccording to the latest      

figures from property 

portal Rightmove, the 

London property market had a 

strong start in 2020 with asking 

prices for a home in the capital 

rising by £12,320 compared to 

December 2019, an increase of 

2.1 per cent.  

Here are David Astburys we 

were happy to see a post-     

election jump in the second half 

of December.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said, 

“We typically see a slow down 

as we go into the Christmas 

period, but we actually saw an 

increase in the number of offers 

and inquiries at the end of        

December compared to the 

end of November.” 

It’s an encouraging sign for 

the property market to see an 

increase in the number of   

properties coming on the sales 

market. The number of sales 

agreed was also up 19 per cent 

compared to a year ago, a sign 

that buyers who had been        

deterred by years of political 

unrest since the EU referendum 

in June 2016 returned to the 

property market following the 

Conservatives win last month.  

Looking at the overall market, 

the average price of UK property 

rose by just 0.7% in the year to 

October to £232,944. Property 

price growth is currently highest 

across Wales and Yorkshire. 

The UK economy remained 

static in the three months to   

October. Economic growth in 

the final quarter was anticipated 

to be just 0.1%, with annual 

growth of 1.3%. The stock  

markets rose on the results of 

the election.  

It is estimated that 102,050 

sales took place in November, 

according to the HMRC, 1.9% 

higher than a year ago. This 

would mark the first positive 

year-on year increase since 

2017. 

Mortgage approvals rose 1.4% 

in November compared to a 

year ago according to the Bank 

of England, with gross lending 

of £22.4 billion the highest       

November total since 2007.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said, 

“We are expecting momentum 

to pick up across the market as 

Spring approaches and sales 

volumes to show an uptick over 

2020.” 

In the Rental market the 

average rents rose by 1.4%  

across the UK in the year to 

November, the highest rate of 

annual growth in two years. 

Price growth is currently stron-

gest across the South West 

and East Midlands. The govern-

ment has announced an over-

haul of the model tenancy 

contracts, including making it 

easier for responsible tenants 

to have a well-behaved pet. At 

present just 7% of tenancies 

allow a pet, with a survey by the 

Property Academy finding over 

one third of tenants (35%) would 

be prepared to pay a rental pre-

mium in order to keep a pet. 

Yianni Aresti, Partner and      

Director of Letting at David      

Astburys said, “Taking a deeper 

look into the activity we saw        

in the Crouch End Lettings 

Market, the home of our     

Flagship Office, over the last   

12 months, the average rent 

achieved for properties let in 

Crouch End N8 was £1,450 per 

month. This is a +0% change 

on the previous 12 month period, 

which is a positive sign.”

George Sifonios 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Richard Jewell 
 

Clint Eastwood’s terrific new film 

rates amongst the best of the year! 

It is based on true events and tells 

the story of Richard Jewell (Paul 

Walter Hauser), a security guard 

who after he finds an unattended 

rack sack during a packed concert 

in Centennial Park, he acts fast with 

efficient precision in evacuating 

the place within half an hour before 

a bomb explodes. He is immediately 

turned into a hero for saving lives 

but only days later he becomes 

FBI’s prime suspect for the 1996 

Atlanta bombing… 

Billy Ray’s brilliant screenplay, 

based on the Vanity Fair article 

“American Nightmare - The Ballad 

of Richard Jewell” by Marie Brenner, 

paints a fine portrait of an innocent 

man on the brink of collapse follow-

ing endless persecution and conti-

nuous hounding by the gutter 

press. Jewell’s only hope of clearing 

his name is getting in touch with 

independent attorney Watson 

Bryant (Sam Rockwell)… 

How refreshing to see Paul 

Walter Hauser, a solid supporting 

actor in recent films like BLACKk-

KLANSMAN and LATE NIGHT, 

excel in a rare leading role. Kathy 

Bates is also excellent as his.    

loving mother, proud for her son’s 

achievements until her house 

and privacy begin to get invaded. 

Rockwell is perfect for his anti- 

establishment attorney who      

becomes Richard’s guarding angel.  

A sensitive and beautifully        

directed film perfectly complimented 

by Arturo Sandoval’s melodic score. 

 

A Beautiful Day 

In The  

Neighbourhood  
 

The story of Fred Rogers the 

creator of “Won’t You Be My 

Neighbor?” the ground-breaking 

sixties and seventies television 

children’s show with puppets was 

told beautifully in last year’s           

superb documentary by Morgan 

Neville with the same title.  

Now Tom Hanks is playing Mister 

Rogers in this true story which   

focuses on his relationship with 

troubled magazine writer Tom 

Junod (Matthew Rhys). Marielle 

Heller, the director of CAN YOU 

EVER FORGIVE ME? brings to 

the screen a touching film strongly 

acted especially by Hanks very 

much worthy of his Oscar nomina-

tion as Best Supporting Actor. 

The pace is occasionally painfully 

slow but that is deliberate so that 

it matches Mr Rogers’ unique 

speaking style.  

 

The Lighthouse  

Robert Eggers, the director of 

THE WITCH delivers another 

compelling film which takes place 

in New England on a remote and 

mysterious island in the 1890’s.  

Ephraim Winslow (Robert      

Pattinson) leaves Canada behind 

in order to join Tom Waite (Willem 

Dafoe) at an isolated lighthouse 

for four months – and to say that 

they hate each other’s guts at first 

sight is a huge understatement… 

These two amazing actors 

bounce at one another in the most 

spectacular fashion and both      

deliver highly physical and career 

defining performances. Jarin 

Blanshke’s striking black and white 

cinematography captures magni-

ficently the unease and claustro-

phobia of this hostile environment 

deserving its Oscar nomination.  

Most people believe making 

movies is a glamorous business 

- wait till you see this… 

Queen & Slim 
 

This compelling film from Melina 

Matsoukas tells the story of an   

attractive young couple, a black 

man and a black woman whose 

uneventful blind date turns into a 

living nightmare after their car is 

stopped by a racist policeman… 

Daniel Kaluuya and Jodie 

Turner-Smith are tremendous as 

the modern day Bonnie and Clyde 

who find themselves on the run 

following the tragic incident with 

the cop. Matsoukas uses her ex-

perience in making music videos 

to great effect and directs with 

energy and style one of the best 

road movies of recent years!  
 

Talking About 

Trees  

A charming, award winning film 

from Suhaib Gasmelbari, who tells 

the story of Ibrahim, Manar,         

Suleiman and Altayeb, the founder 

members of the Sudanese Film 

Club created in 1989. However, 

since the political upheaval in their 

country they have been unable to 

make any films for year but their 

passion for cinema urges them to 

restore old films and revive an 

abandoned open air cinema… 

It is a touching, mesmerising 

film about a group’s solidarity and 

their determination to exorcise the 

past demons from their days of 

persecution and fight their country’s 

bureaucracy by bringing back 

cinema’s glory days. 
 

The Man Who 

Killed Don Quixote  
 

It has taken Terry Gilliam nearly 

32 years for this project to reach 

the screen. He first started filming 

in 2000 with Johnny Depp as 

Sancho Panza and Jean Rochefort 

as Don Quixote but the shooting 

stopped prematurely due to ghastly 

weather conditions.  

The 2002 documentary LOST 

IN LA MANCHA examines Gilliam’s 

quest in order to make this unfor-

tunate project. Now Gilliam finally 

fulfils his dream with Adam Driver 

as a cynical advertising director 

and Jonathan Pryce as the      

Spanish knight losing his marbles.  

It is an imaginative take on the 

tale on Cervantes’ hero with a 

strong beginning but sadly it 

loses the plot half way through!  

 

Show Me The 

Picture: The 

Jim Marshall 

A remarkable documentary on 

the life of Jim Marshall, the veteran 

photographer who captured with 

his camera some of the most iconic 

music legends either on or off the 

stage. Bob Dylan, Johnny Cash, 

Jimi Hendrix and Janice Joplin are 

some of his favourite subjects 

while Denis Hopper based his 

APOCALYPSE NOW character 

on Marshall himself. Even though 

Marshall was a man of many 

contradictions - he was obsessed 

with guns and cocaine - his many 

friends share their fond memories 

and love for this unique personality 

with the help of some remarkable 

archive material. 

 

Quezon’s Game 

An ambitious project with a strong 

central premise and a watchable 

performance from Raymond     

Bagatsing as the eponymous hero.  

The time is 1938 and Manuel 

Quezon, the Philippine President 

faces opposition from America 

when he decides to take under his 

wings many Jewish refugees 

from Nazi Germany.  

Quezon’s story is as powerful 

as Schindler and it needs to be 

told. However, the script, pace and 

some of the acting need refining. 

M
usical theatre fans will 

be on my case this 

week. Thirty five years 

later I thought I’d give it another 

go, as my first experience left 

me doleful. Much of the show 

remains the same, the same 

story, written by Victor Hugo         

in 1862. Same score by Claude-

Michel Schonberg and Alain 

Boublil, same script, translated 

into English by Trevor Nunn and 

John Caird. Same as same as 

then? No it’s got new directors, 

Laurence Connor and James 

Powell and it’s been designed to 

tour. Les Misérables (Sondheim 

Theatre, previously the Queens) 

is set to pack ‘em in a Londres 

before embarking on an anniver-

sary tour.  

The production is a looker, 

stunning design and projections 

courtesy of Matt Kinley and 59 

Productions and Finn Ross res-

pectively. And the lighting from 

Paule Constable is spectacular, 

making the whole thing look like 

a beautifully lit Napoleonic war 

painting. If you sit back, allow the 

blue, white and red spectacle to 

amaze and astound then this 

show is definitely for you and it 

works tremendously well in this 

format. So Vive Les Mis? Actually 

yes because it’s already been 

halfway round the world and back 

but this is where it all began in 

1985 as an RSC production so 

it is ‘home’ for a short while. But... 

You knew that was coming. I 

was left strangely cold. That 

Gallic passion and revolutionary 

zeal, intrinsic to the show, is 

lacking, not helped by the basic 

fact that this is really a glorified 

concert rather than a theatrical 

production. I confess I fell asleep 

towards the end when seeing the 

original RSC show - it had been 

a long day - but I do remember the 

dramatic, perhaps melodramatic 

overkill and though the singing 

was not exactly en pointe it worked 

as the thriller that it is, the bad 

guy made good, Jean Valjean, 

pursued relentlessly by Javert, 

a policeman whose life philosophy 

is a leopard never changes its 

spots. The drama is enhanced 

by a backdrop of Napoleon’s 

defeat at Waterloo and the Paris 

Uprising but history is really put 

to one side as we focus on the 

two main protagonists.  

The overwhelming emotion 

here is syrupy sentimentality, 

beautifully sung with gusto and 

glacé, Shan Ako (Eponine) is 

magnifique. Yet I want to be able 

to smell the Parisian neighbour-

hoods and get a feel for the 

French spirit but instead the       

atmosphere is much more Fran-

glais than Francais. There are a 

couple of memorable songs, 

notably One Day More and I 

Dreamed a Dream, the latter of 

which I can no longer listen to 

without remembering Susan 

Boyle in that unforgettable TV 

moment. Much of it however is 

easily forgotten, operatic but not 

opera and a denouement that 

disappoints. Oh mon dieu I know 

but malheureusement that’s how 

it felt for the grumpy old man that 

I am. Still, it won’t be enough to 

put you off. Pas du tout. 
Meanwhile, Stellaria Embellou 

is left feeling glum... 
Two men meet on a subway 

platform. Suddenly they are en-

gaged in a Satresque existential 

conversation. It quickly becomes 

apparent that they are polar     

opposites. White (Jasper Britton), 

a misanthropic professor, is 

saved from killing himself under 

a train by Black (Gary Beadle ) 

a streetwise hustler. Now, having 

seen the light, Black, who has 

been on the wrong side of the 

tracks, con and alcoholic, is       

trying to convince White that 

God is the answer. 

Cormac McCarthy’s The 

Sunset Limited (Boulevard 

Theatre, Soho) is a finely acted 

two-hander, an atmospheric 

piece well directed by Terry 

Johnson but also the nearest 

thing to watching a live debate 

on stage that I have ever seen. 

Beadle brings a charm and  

hustling wit to the role and Britton 

is suitably moribund and pessi-

mistic. The subject matter is       

intense and streams of philoso-

phy punctuate the quality script 

but ultimately the very unexpected 

bleak ending left me feeling 

pretty downbeat. 

Finally, Helena Lavariou     
enjoys the ride… 

Watermill Ensemble’s Macbeth 

(Wilton’s Music Hall), directed 

by Paul Hart, has made me a 

Shakespeare convert, which up 

‘til now has done little for excite 

me. Imagine Meatloaf and Jimi 

Hendrix playing the lead roles 

and ripping the place up to the 

music of The Rolling Stones and 

that’s what you have here…a 

real buzz and I didn’t care that I 

couldn’t understand the words 

too much. What came across is 

that it is spooky, there is blood 

and gore galore, they murder for 

fun and the actors pump up the 

volume with rock music, played 

by the actors themselves. I wasn’t 

aware of the “Scottish Play” curse 

but apparently, I’m not sure if it 

was real or not, the actress   

playing Lady Macduff got injured 

and was replaced by another 

actress who was in the audience. 

A ploy or a plot? It all fits        

perfectly into this thrilling ride.  
 

Les Misérables –  

0844 482 5151 
 

The Sunset Limited – 

www.boulevardtheatre.co.uk 
 

Macbeth - 020 7702 2789

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Les Mis  

by le mis 
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W
hether you have deci-

ded to go on a diet after 

all the festive food, you 

have just decided to eat healthier 

than before, or are looking to 

change your physique to become 

a more shapely and sculpted you, 

you need a good exercise regime 

along with better eating. The 

combination of healthy eating 

with good regular active exercise 

will help you create the body you 

desire. Get some cardio exercise 

and some strength training and 

it can help you sculpture that 

super body you have always 

wanted.  

Regular exercise does not 

mean that you have to spend 

hours in the gym, it simply means 

the activity should be done      

correctly with good intensity 

and regularly. A minimum of       

2-3 times a week is really all that 

is actually required. As always 

if you do something and you want 

to gain from it, it should be done 

with a passion and desire to 

achieve, and even learn from it. 

Many of us fitness profes-

sionals surprisingly do not spend 

endless hours in the gym, it is 

more about finding what you 

enjoy doing, doing it well and 

continually alter and step up the 

level to create change for more 

improvement. 

If you like running or riding a 

bike out in the open that is great, 

if you really enjoy it, you may 

find that the weather does not 

stop you as much as some of 

those who are not so dedicated 

to the cold winter sporting life. 

However, a spin class might work 

for some in the winter where a 

high intensity cycling workout 

takes the place on a stationary 

machine.  

So finding your sport is key. 

What do you enjoy doing?   

Badminton, swimming, climbing, 

basketball, football, gymnastics, 

karate, boxing, kickboxing, danc-

ing, street dance, aerial exercise, 

salsa - you have a choice to join 

a gym or go to centres where 

they offer a lot of these classes. 

You can learn so much now from 

the internet and even do it at 

home, there really isn't room for 

too many excuses. Even if you 

have particular ailments, if you 

really want to do something, 

you will find a way of doing it.  

I can tell you that from a child, 

I have been dancing and also 

been doing forms of martial arts. 

It took a lot to hold me back. 

Even with ailments, I used to 

force myself to find a way of 

doing what I loved so much. 

Even now people would not   

believe it if they knew how I 

continue. I get an injury but will 

strap it up and do my best to my 

capacity, because I so want to be 

there. I go in to teach because 

I want so much to share the 

knowledge and it is good for me 

also; it is more a case of 'some-

body stop me'. So find a way to 

do what you love and that way 

it won't be just trying to keep fit, 

it will be keeping fit as you do 

what you enjoy. You are also 

less likely to give up then.  

Do you like dancing? Go to 

classes and learn the moves 

even better for when you go out 

and dance the night away. 

Strength training physical   

exercise to build muscles. The 

aim is to use appropriate weight 

or resistant force to work the 

target muscles to fatigue. By 

working to fatigue, this allows 

the muscle to break down and 

then repair itself stronger. This 

is when you will start to see the 

growing toned muscle. If you 

continue to use the same weight 

in your regime, you will not see 

a great jump in muscle gain, if 

you use poor technique, you will 

also not see muscle improvement 

to its full capacity, so learning 

good technique is essential if you 

want to see strong muscle gain. 

Give lots of different things a 

go till you find what you like. 

You may have done some sport 

you enjoyed years back but have 

other things getting in the way 

and holding you back. Make it 

social, find a friend who will want 

to go also - this may help motivate 

you if you are not self-motivated. 

Whatever it takes, find a way and 

get back doing what you love 

doing. Find what you want to do 

and have a variety of sports   

activities if you can; It then helps 

exercise, tone and strengthen 

all the different muscles. 

When you have found the ones 

you like, try to do as regularly 

as you can. If you have to miss 

the odd session, don't give up, 

just get back to it as soon as 

you can and all is not lost. 

Missing the odd session here 

and there won't create a big loss 

in muscle toning or strength, as 

long as you get back to it swiftly 

and step it up.  

Remember that endorphins 

are released during physical 

activity; the hormones secreted 

within the brain and nervous 

system, having a number of 

physiological functions, this is 

what makes you feel happy. So 

get out there and get happy as 

you start to look and feel amazing! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Get active

Date of issue:  

10 September 2019 
 

In 2019, Cyprus Post partici-

pated actively in the celebra-

tions of the 70th anniversary of 

the Council of Europe by issuing 

a commemorative stamp.  

The main message of the      

anniversary is: “Our Rights, our 

Freedoms, our Europe”. During 

its 70-year operation, the Council 

of Europe has significantly       

contributed to promoting human 

rights, democracy and the rule of 

law. 

The Republic of Cyprus is an 

active member of the Organisa-

tion based in Strasbourg, since 

24 May 1961. The Republic has 

also undertaken the Presidency 

of the Committee of Ministers 

five times and the last time 

was from November 2019 to 

May 2017.  

The active participation of 

the Cyprus Delegation to the 

Parliamentary Assembly and 

the Congress of Local and   

Regional Authorities of the 

Council of Europe is remarkable. 

 

75th Anniversary of the        

International Civil  

Aviation Organisation 

 

The International Civil Aviation 

Organisation is a UN specialised 

agency. Established on 1.12.1944 

under the Chicago Convention 

on International Civil Aviation, 

the ICAO has 192 State parties 

and its headquarters in Montreal, 

Canada. 

ICAO’s core mandate is to 

promote a safe, efficient, secure, 

economically sustainable and 

environmentally responsible civil 

aviation sector and to facilitate 

passengers. 

Cyprus validated the Chicago 

Convention on International 

Civil Aviation by Law No 213/83 

according to which ICAO’s 

standards and recommenda-

tions are immediately applicable 

to domestic law in Cyprus. 

 

20 Year EMS Cooperative 

 

The EMS Cooperative was 

created at the 22nd Congress 

of the Universal Postal Union 

(UPU), in Beijing of China on 

the 10th September 1999.  

EMS is an international 

postal express mail service, for 

documents and merchandise, 

offered by postal operators        

of the UPU, connecting every 

business and citizen in more 

than 180 countries and territo-

ries worldwide.  

The EMS Cooperative    

promotes cooperation among 

its member Posts to provide       

a high-quality, reliable and      

visible express mail service 

worldwide. 

 

Based on information    
supplied by the Cyprus Post 
Office, Philatelic Department, 
Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Andrew Menelaou

Cyprus: 

70th anniversary of the 

Council of Europe

Philately
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Michael Yiakoumi

Community Youth
Sunday 26th January 2020 Results 
U18:Omonia Green 3 Whetstone 1, HMH 6 AEK Black 1 
Omonia White 4 BorehamWood 0, AC Finchley 3 Omonia Gold 4 
U16:Omonia Green 1 Maccabi 3 
U15:Harvesters 2 Omonia Green 5, Omonia Gold 1 Maccabi 0 
Omonia Silver 1 Hendon 3 
U14: Bushey 3 Omonia Gold 3 
U13: Omonia Green 1 Oaklands 3, Northwood 7 Omonia White 2 
West Herts 3 AEK Black 6, Woodys 5 Omonia Gold 1 
U12: Omonia Gold 3 Bloomsbury 1

Fixtures 
Saturday 1st February 2020 
Vanarama National League 
Barnet v Hartlepool 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Bet Victor Premier 

Haringey Borough v Bowers & Pitsea 
3.00pm CVS VAN HIRE STADIUM, White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Amersham  
3.00pm  Queen Elizabeth Stadium, Donkey Lane, 
Enfield, EN1 3PL 

St Panteleimon v Hillingdon  
3.00pm Rectory Pk, Northolt UB5 6AU 
Sunday 2nd February 2020 
KOPA League  
Pantel v Olympia 
10.15am Southgate School, Sussex Way,  
Barnet EN4 0BL 

Omonia v Cinar 
11.30am Powerleague Edmonton County School, 
Enfield,  
EN1 1HQ 
Akanthou v Apoel 
12.15pm Enfield Playing Fields Astro,  
Great Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 

AEK Youth U11

Omonia U18 Green it to  last four of their League Cup

Omonia U14 Gold reach their first ever final 

KOPA League

In the top of the table clash 
Omonia came out better beating 
Apoel 3-2. On 20 mins, APOEL 
took the lead following a quick 
free kick,from Michael Spencer 
which Omonia failed to clear 
and in the resulting scramble 
the ball was put in from the 
edge of the box. Omonia 
pushed for the equaliser and 
their reward came on the stroke 
of half time when a free kick by 
Harry Phillipou was deflected in, 
giving the Goalkeeper no 
chance. 
Omonia came out flying in the 
second half and had a number 
of chances to take the lead, be-
fore Harry Philippou broke the 
offside trap and calmly slotted 
home. Omonia were now ram-
pant. Antonio Michael scored 
on 60 mins, when following 
another devastating run, his 
cross into the box was handled 
by an APOEL defender. Luke 
Prokopiou calmly dispatched 
the resulting penalty. APOEL 
continued to come  forward put-
ting the Omonia defence under 
pressure with near misses and 
hitting the woodwork , this ho-
wever left them open to counter 
attack but Omonia couldn’t ex-
tend their advantage and Mi-
chael Spencer pulled one back 
for Apoel and his second goal 
but not enough and Omonia 
were eventual winners.  Omonia 
stay top of the Table with five 
League matches to go. 
A battle from start to finish as 
Akanthou Beat Pantel 5-3 Pan-
tel the first to open the scoring 
on 10mins when a misplaced 
touch allowed the Pantel at-
tacker to blast the ball home. 
Akanthou quick to take control 
pushed for a response and on 
23min equalised with a passing 
combo through the middle for 
Aristos Aristodelous to rocket 
top left. Pantel not allowing 
Akanthou to settle retook the 

lead with a freekick on 33min 
Akanthou quick to reply from an 
Alex Charalambos header on 
37mins. Pantel very much in the 
game applying spells of pres-
sure got their reward on the 
40min when a misplaced touch 
allowed their attack to make it 
3-2. Akanthou again intent on 
showing good football forced a 
freekick for Theo Shoukri to 
send home. HT 3-3. Second 
half Akanthou took it home on 
the 80min from Rishaad Virgo's 
first league goal for the club 
from a driven shot from distance 
and Alexi Chrysanthou to 
squeeze the ball around the div-
ing goalkeeper on the 90min. 
Pantel's goals came from Chris 
Spyrou 2 and James Makri. 
Panathinaikos beat Komi Kebir 
3-2 where they got off to a good 
start leading 3-0 with their goals 
coming from Jack Uribarri, Kiri 
Portou and Anthony and 
thought they had already won 
their game but Komi Kebir 
turned round their game and 
scored two goals with Sammy 
and Koray but the fightback was 
left too late.

Standings Omonia 31, Olympia 24, Apoel 22, Panathinaikos 22, 
Komi Kebir 16, Akanthou 11, Cinar 5, Armenian Youth 4, Pantel 4.

Apoel v Omonia

Spartan South  
Midlands League

After thei recent tragic death of 
their player Thiago Golcaves 
last week St Panteleimon had 
to come to terms with playing 
again and the players did so 
with their thoughts on the game 
and with the motivation of play-
ing in the memory of Thiago. 
They did this in style by winning 

9-1 but it took them 30 minutes 
to score their first goal and beat 
Cockfosters to go through to the 
next round of the Middlesex 
Premier Cup. 
St Panteleimon FC goals came 
from Albadri 4, Tajbakhsh and 
Massey 4. 
Photos Alexios Gennaris

St Panteleimon FC big win in memory of  
Thiago

New Salamis trounce MK Robins

An importsnt win for New Sala-
mis to keep them on track for 
promotion in the Spartan South 
Midlands League. 
A comfortable 5-1 away win 
over MK Robins for New Sala-
mis to lift them into third place. 
New Salamis goals came from 
Harrison Georgiou 2, Deniz 
Mehmet, Vinny, Henry and go 
confident into their next games. 
They were due to play Stolfold 
on Tuesday that was post-
poned.

New Salamis Harisson  
Georgiou

 Fixtures

Harry Philippou Omonia scorer
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Michael Yiakoumi

FA Cup

Liverpool surrendered a two-
goal lead as they were held to 
a 2-2 draw by third-tier Shrews-
bury Town in the FA Cup fourth 
round after second-half substi-
tute Jason Cummins struck 
twice to inject some much-
needed late magic into the 
competition. 
The Shrews, 59 places below 
runaway Premier League 
leaders Liverpool, faced a 
seemingly impossible task 
when Donald Love’s own goal 
28 seconds after halftime put 
Juergen Klopp’s much-
changed side 2-0 up after Cur-
tis Jones opened the scoring. 
But unlike Championship side 
ten man Fulham and League 
One outfit Tranmere Rovers, 
thrashed earlier on Sunday by 
Manchester City and Man-
chester United respectively, 
Shrewsbury staged some Cup 
heroics to roar back and shake 
their illustrious visitors.Man-
chester United thrashed third-
tier Tranmere Rovers 6-0 on 
Sunday to join Manchester City 
in the FA Cup fifth round but it 
failed to silence protests 
against the club’s owners. 
In a week when the future of 
FA Cup replays was called into 
question, Tottenham Hotspur 
were one of four teams who will 
have to go again in the fourth 
round after a day of few goals 
and defensive resilience. 
Jose Mourinho’s eight-times 
winners were pegged back 
three minutes from time by 
Southampton’s Sofiane Boufal 
in a 1-1 draw at St Mary’s.  
The games between Newcastle 
United and Oxford United and 
Coventry City and Birmingham 
City finished goalless, while 
Cardiff City and Reading drew 
1-1. 
Norwich City edged Burnley in 
the only all Premier League 
game  
while West Ham United lost 1-
0 to ex-manager Slaven Bilic’s 
West Bromwich Albion. Former 
winners Portsmouth and Shef-
field United also booked a 
place in the last 16, along with 

Leicester City. 
The new manager bounce 
which David Moyes provided 
West Ham is wearing off fast 
and, after just one point from 
their past three Premier 
League games, the Hammers 
crashed out of the cup in a 
game that again saw home 
fans boo their own team.Conor 
Townsend scored the game’s 
only goal  
League One side Oxford se-
cured the day’s most impres-
sive result at St James’ Park in 
front of their 4,000 travelling 
fans. Newcastle played a full-
strength side but still failed a 
way through the visitors’ de-
fence. Striker Joe linton had 
two goals correctly disallowed 
for offside and ballooned 
another chance over. 
Brentford fielded a second-
string side against Leicester 
City but still pushed the Pre-
mier League side close after 
Kelechi Iheanacho scored what 
turned out to be the only goal 
in the final FA Cup game at 
Griffin Park. 
Although Sheffield United have 
won the cup four times, their 
last triumph was in 1925. Per-
haps sensing they are overdue 
another success, United had 
few problems overcoming Mill-
wall 2-0 with excellent strikes 
from Muhamed Besic and 
Oliver Norwood. 
League One side Portsmouth, 
who won the cup in 2008, also 
booked a place in the fifth 
round for the first time in 10 
years with a comfortable 4-2 
win over Championship strug-
glers Barnsley. 
Goals from Grant Hanley and 
Josip Drmic saw Norwich beat 
Burnley, for whom Erik Pieters 
scored, while Coventry’s draw 
with Birmingham meant both 
sides will return to St Andrew’s, 
where the Sky Blues ground-
share, for more of the same. 
At Reading, Cardiff fans were 
warned over the tannoy system 
not to sing “racist or homopho-
bic songs” halfway through the 
first half of their 1-1 draw.

Cyprus Football
Omonia win top of the table clash

Omonia players in joyful mood

Omonia of Nicosia came out the 
better in the top of the table 
clash in Cyprus against 
Famagusta Larnaca based  An-
orthosis winning 1-0  
Omonia were the winners of the 
weekend’s elite clash against 
Anorthosis thanks to an own 
goal scored by the visitors’ Slo-
vakian striker Michal Duris early 
in the second half. Anorthosis 
are still top one point ahead of 
second placed Omonia. 
Champions Apoel who had not 
scored in their last three games 
defeated bottom of the table 
Doxa Katokopias 3-0. the goals 
coming from two from Tomas de 
Vincenti and one ftom defender 
Giorgos Merkis in the the first 
half gave Apoel the three points. 
Third-placed Apollon were down 
to a second minute goal  to Eth-
nikos whose goal came from  
striker Kone but Apollon fought 
back to go into the break lead-
ing 3-1 with goals from Matel, 
Benashop and Papoulis. 
AEK returned to winning ways 
with a 3-1 win over AEL  
Ivan Triscovski scored twice 
from the penalty spot with AEL’s 

Hurado reduced the scote to 2-

1 Akoran made sure of the 

points for the Larnaca team 15 

minutes from the end. 

The two other games ended in 

1-1 draw Enosis were leading 

through an Abardjounian goal  

Nea Salamina’s Kinglsley  

scored to equalize three  

minutes from time.in a very tight 

competitive game. 

Standings: 

Anorthosis 36 (16 games), 

Omonia 35, Apollon 32 (16 

games),  

APOEL 31 (16 games), AEK 25, 

Nea Salamina 24, AEL 23, 

Olympiakos 17, Ethnikos 14, 

Paphos 14 (16 games),  

Paralimni 12, Doxa 8 

Results 

Omonia 1 Anorthosis 0 

Apoel 3 Doxa 1 

Apollon 3 Ethnikos 1 

Nea Salamina 1 Paralimni 1 

Pafos 1 Olympiakos 1 

Doxa 0 Apoel 3 

AEK 3 Arl 1

Greece SuperLeague

PAOK  reclaimed the top spot 
of the Super League  after 
leader Olympiakos shared a 
goalless draw with AEK at the 
Olympic Stadium of Athens on 
Sunday. However the weekend 
was marred by serious clashes 
between fans and police on a 
number of occasions around 
Athens. 
PAOK beat  Volos 1-0 through 
a penalty kick by Adelino Viei-
rinha on the hour mark. The re-
sult has placed PAOK on top of 
the table, one point ahead of 
Oympiakos.In Monday’s other 
game Lamia drew 1-1 with 10-
man Asteras Tripolis. 
The derby of the 21st round of 
games may have ended 0-0, 
but both AEK and Olympiakos 
had chances to score, and 
would have done so had it not 
been for the excellent goalkeep-
ing by AEK’s Vassilis Barkas 
and Olympiakos’ Jose Sa, 
Panathinaikos was the only 
team in the top half of the table 
to win over the weekend, mak-
ing it four out of four in the 
league over the last few weeks. 
On Saturday the Greens saw 
off host Larissa 2-0 with penal-
ties converted successfully by 
Tasos Hatziyiovanis and Yiannis 
Bouzoukis. This win has taken 

them within four points from 
third-placed AEK and five points 
above fifth Aris, that went down 
2-0 at Panetolikos. 
Xanthi and OFI remained tied 
on sixth after their 2-2 draw on 
Sunday, while Atromitos 
dropped to eighth as it went 
down 1-0 at bottom team Pan-
ionios; the Nea Smyrni team 
has therefore put an end to its 
eight-game losing streak. 
Hooligans kept police in Athens 
particularly busy over the week-
end, creating significant dam-
age and leading to a number of 
arrests. 
First on Saturday night a group 
of fans tried to attack a fan club 
of Panathinaikos supporters at 
Ilioupoli, but riot police inter-
cepted them. Reports spoke of 
serious street clashes and sev-
eral people injured. 
Then on Sunday police had to 
work hard to separate the fans 
of Panionios from those of Atro-
mitos that fought between them 
and then with police at Nea 
Smyrni. 
Later on AEK supporters 
clashed with police outside the 
Olympic Stadium and even set 
a police car alight, according to 
reports. Just another day in 
Greek soccer…

Canadian Milos Raonic served 
and volleyed with precision to 
bundle Greek sixth seed Ste-
fanos Tsitsipas out of the Aus-
tralian Open with a 7-5 6-4 7-
6(2) victory in the third round 
on Friday. 
Raonic, who reached the last 
four at Melbourne Park in 2016 
and the Wimbledon final the 
same year, hit 19 aces and 55 
winners and did not give ATP 
Finals champion Tsitsipas a 

single breakpoint opportunity in 
the match. 
Tsitsipas, a semi-finalist at the 
Australian Open last year, was 
broken once in each of the first 
and second sets before Raonic 
claimed the tiebreak, much to 
the disappointment of Mel-
bourne’s large Greek com-
munity, who were out in full 
force at the Margaret Court 
Arena to support the Athens-
born player.

 Big-serving Raonic knocks out 

Tsitsipas in Australian Open

Haringey Borough come  

unstuck in Margate
Thirteenth faced twelfth as Mar-
gate hosted Haringey Borough 
wit the seasiders winning 4-2.  
Margate have been massively 
inconsistent this season, either 
brilliant or awful- but it looked 
as if it was the former this after-
noon as they charged into a 
three-nil half time lead; Ben 
Smith, Kadell Daniel and Elliott 

Reeves all finding the back of 
the Borough net.T 
he visitors got one back on the 
hour mark, Anthos Solomou 
with the goal, and then got back 
to three-two as Roman Michael-
Percil scored from the spot.  
The hosts ensured the points in 
the last minute as Kieran Mon-
louis made it four-two.
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† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020,στoν Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων, 

Camden Street, London NW1 0JA, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο  της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Σαββούς Κτωρίδη 

(από την Ακανθού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Γιώργος, παιδιά: Αγγέλα και Χριστάκης, γαμπρός Μανώλης, 

νύφη Μαρία, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

The 1st year memorial service of our beloved and dearly missed 

wife, mother and grandmother 

Savou Ktorides 
(from Akanthou, Cyprus) 

will take place on Sunday 02.02.2020, at The Greek Orthodox Cathedral 

of All Saints, Camden Street, London NW1 0JA. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Her husband George, children: Angela and Chris, son-in-law Manolis, 

daughter-in-law Maria, grandchildren and  great-grandchildren.

† ΜEMORIAL SERVICE

Απεβίωσε την Πέμπτη 02.01.2020, σε ηλικία 

65 χρονών. 

Αφήνει 4 αδέλφια: Χριστόδουλο, Χαράλαμπο, 

Θεόδωρο και Ευτυχία. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 12.02.2020 

και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Θεολόγου, 184 Mare Street, 

Hackney, London E8 3RD και η ταφή στο 

κοιμητήριο Manor Park, Sebert Road, Forest 

Gate, London E7 0NP. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ματθαίος Κώστα Χριστοδούλου

(από τον Στρόβολο)
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Paul was diagnosed with a terminal brain tumour and in June 2019 was given only 3 months to live, 

on Monday 20th January 2020, at the tender age of 49 Paul lost his courageous and brave battle and closed his eyes for the final time. 

Paul leaves behind his wife Sophie who he truly devoted himself to, his two children Jordan & Talia who he admirably adored, 

many family members including his loving mother Linda, father Larry, two brothers Darren & Jason and his sister Janine, 

as well as many friends and work colleagues who were extremely fond of Paul.  

Paul was loved and respected by all those fortunate to have met him, he was the funny guy, the one that would make you laugh even 

when you were sad, he was the guy that would light up any room with his infectious smile, he had a genuine passion to help people, 

he made you feel happy and safe and would do anything to protect you.  

Paul was a serving Police officer for 17 years, proudly protecting our community, 

he was awarded two commendations from the Metropolitan Police Commissioner, one for saving the life of a 6 month old baby 

and the other for stopping a woman from jumping from a bridge, he really was our real life hero. 

  

Paul will be laid to rest on Monday 3rd February at 1pm 

at St. Marylebone Crematorium, East Finchley, N2 0RZ 

 

Paul’s family have welcomed all friends and family to join them in wishing Paul a final farewell at his wake which will be held at: 

The Penridge Banqueting Suite, 470- 474 Bowes Road, London, N11 1NL 

A donation box will be available for the Florence Nightingale Hospice.

PAUL GODFREY
It is with deep sadness that we announce the loss of a true Gentleman. 

He was known to many as BIG GOF, The Englezo or PC Godfrey to us he was Paul, our Hero.
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† MNHMOΣΥΝΟ

The 3 month memorial service of our beloved 

and dearly missed wife, mother and grandmother 

Carol Sofroniou Arnaouti 
(from London) 

will take place on Sunday 02.02.2020, at the Greek Orthodox Church of 

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

Relatives and friends are invited to attend. 

Her husband George Sofroniou Arnaouti, children: Sophia, Maria, Jimmy and 

Stella, sons-in-law: Louis, Panicos and Kyriacos, daughter-in-law Nasia, 

grandchildren: Christos, George, Loucas, Georgina, Eleni, Anastasia, George, 

Carlos and James, her great-granddaughter Eleni and other relatives.

† ΜEMORIAL SERVICE

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB το 3μηνο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς   

Carol Σωφρονίου Αρναούτη 

(από το Λονδίνο) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγός της Γιώργος Σωφρονίου Αρναούτη, παιδιά: Σοφία, Μαρία, 

Δημήτρης και Στέλλα, γαμπροί: Λούης, Πανίκος και Κυριάκος, νύφη Νάσια, 

εγγόνια: Χρήστος, Γιώργος, Λούκας, Γεωργία, Ελένη, Αναστασία, Γιώργος, 

Carlos και James, δισέγγονή Ελένη και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Αγγελή 

(από το Τρίκωμο) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Τρίτη 14.01.2020 σε 

ηλικία 85 ετών. 

Αφήνει τον υιό του Άγγελο, τη θυγατέρα του Μαρία, γαμπρό του Κρις, 

εγγονές: Άντρια και Αλεξία και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 10.02.2020 και ώρα 11.00πμ από 

την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, London N11 1JJ. 

Η Παρηγοριά θα γίνει στο χολ της Εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης. 

Θα υπάρχει ειδικό κουτί για εισφορές στο Rehabilitation Clinic 

Η Χαρά στη Λεμεσό, όπου εκεί έτυχε της ανάλογης περιποίησης τις 

τελευταίες μέρες της ζωής του.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Angeli 

(from Tricomo, Cyprus) 

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

Father / Bappou Andreas Angeli on Tuesday 14th January 2020 

aged 85. 

He leaves behind his son Angelos , daughter Maria, son-in-law Chris 

granddaughters Andrea and Alexia and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 10th February 2020 at Ayia 

Ekaterini Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, at 11.00am. 

The burial will be at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ. 

Followed by a wake at Ayia Ekaterini Church Hall. 

There will be a donation box for the Rehabilitation Clinic Η Χαρά in 

Limassol Cyprus where our dad was cared for in his final days. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 40ήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και 

γιαγιάς 

Κατερίνας Στυλιανού (Κώτσιου) 

(από την Έγκωμη) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Στέλλα, Πάμπος, Δώρα, Μάριος, Αντρέας 

Λούκας, νύφες: Μάρθα, Σωτηρούλλα και Κρίστη, 

αδελφός Τάκης-σύζυγος Νέλλη, εγγόνια, δισέγγονα, 

αδελφότεκνα και συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE

The 40 day memorial service of our beloved and dearly 

missed mother and grandmother 

Katerina Stylianou (Kotsiou) 
(from Engomi Famagusta) 

will take place on Sunday 02.02.2020 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 
 

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

Lucas, daughters-in-law: Martha, Soteroulla and 

Christine, her brother Takis-wife Nellie, grandchildren, 

great-grandchildren and other relatives.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 8ον 

ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρα και γιαγιάς 

Kατερίνης Κασιημέρη 
(Γιαλούσα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγoς Γιάννης, 

παιδιά: Άντρος, Ελένη και Ιωάννα, 

γαμπροί: Jez και Αντρέας, νύφη Έλενα, 

εγγόνια: Μιχάλης, Γιάννης, Κατερίνα, 

Κατερίνα, Λουκία και Σοφία.

Αγαπημένη μας Κατερίνη, είναι 8 χρόνια 

που έφυγες και πάντα σε αναζητούμε. 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 

Πάντα θα είσαι κοντά μας.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 8ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Μάριου Αγαθοκλέους 
(Άγιο Αθανάσιο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Έλλη, κόρη Ζωή-σύζυγος 

Παύλος, εγγόνια: Μάριος, Elaina, 

Daniella και  Stefan, 

αδελφές: Κατίνα, Δώρα και Φρόσω, 

γαμπροί και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Mαρούλλα Σωτήρη (Κάττου) Maroulla Sotiri (Kattou) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Tuesday 21.01.2020. 

The deceased came to England in 1976. 

In 1978 she married Andreas Kattou 

from Peristeronopigi. 

She was kind and considerate person who 

was loved by anyone who knew her. 

She leaves behind her daughter Loukia, 

son-in-law Jason, granddaughter Sophia and 

grandson Andreas. 

The funeral Service will take place on 

Friday 07.02.2020 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox church of St. John the Baptist 

Wightman Road London N8 0LY followed by 

the burial at 2.30pm at New Southgate 

cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box 

for Macmillan Cancer Support. 

The wake will take place at the Church Hall 

of St. John the Baptist. 

Tel: 07943 521 219

Απεβίωσε την Τρίτη 21.01.2020, 

η συμπατριώτισσα μας 

Μαρούλλα Σωτήρη (Κάττου) 

σε ηλικία 69 ετών. 

Η εκλιπούσα ήλθε στην Αγγλία το 1976. 

Το 1978 νυμφεύθηκε τον Αντρέα Κάττου από 

την Περιστερωνοπηγή και απέκτησαν το 

μοναχοπαίδι τους Λουκία. 

Ήταν εξαίρετος  χαρακτήρας   και πολύ 

αγαπητή σε όλους όσοι την γνώριζαν. 

Αφήνει την θυγατέρα της Λουκία τον γαμπρό 

της  Jason, 2 εγγόνια: Σοφία και Αντρέα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή  

7 Φεβρουαρίου 2020  η ώρα 12.30μμ από 

την Eκκλησία  Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road London N8 0LY και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 

2.30μμ  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Χωλ της 

Eκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. 

Αντί  λουλούδια να γίνονται εισφορές  για το 

Macmillan Cancer Support. 

Τηλ. οικείων: 07943 521 219

(from Prastio Famagusta)(από το Πραστειό Αμμοχώστου)
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Απεβίωσε την Πέμπτη 26.12.2019, 

ο Αντρέας Κωνσταντινίδης 

σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

03.02.2020 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο 

Islington & St. Pancras, 

278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Aντρέας Κωνσταντινίδης
(από τη Λακατάμεια)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
The Chris Harmanda Foundation 

 θέλει να ευχαριστήσει όσους έκαναν εισφορές 

(ανήλθαν στο ποσό των £415) εις μνήμη της  

Ηρούλλας (Ηρώ) Παρασκευά 
(από τη Λεμεσό)

(Απεβίωσε 24.12.2019)

Τhe Chris Harmanda Foundation 

‘Helping less fortunate Greek families during illness’ 

Our compatriots in need will greatly benefit 

from your monthly donation 

Account: NatWest 80739369 Sort Code: 51 - 61 - 34

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
The Chris Harmanda Foundation 

 θέλει να ευχαριστήσει όσους έκαναν εισφορές 

(ανήλθαν στο ποσό των £800) εις μνήμη του  

Γιώργου Καλλή (Σιήρπη) 
(από την Καλογραία Κερύνειας) 

Την Κυριακή 02.02.2020 το 40ήμερο μνημόσυνο 
στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων.

(Απεβίωσε 26.12.2019)

Τhe Chris Harmanda Foundation 

‘Helping less fortunate Greek families during illness’ 

Our compatriots in need will greatly benefit 

from your monthly donation 

Account: NatWest 80739369 Sort Code: 51 - 61 - 34

Απεβίωσε την Τετάρτη 22.01.2020, ο Γιάγκος 

Κυριάκου σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά:  Άντρη και Πανίκο, γαμπρό, 

νύφη, εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 04.02.2020 και 

ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία των Δώδεκα 

Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, 

London NW7 1NB. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας των 

Δώδεκα Αποστόλων. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιάγκος Κυριάκου
(από τη Λεμεσό)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Eλένη Λοΐζου 
(από το Πατρίκι) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το Σάββατο 18.01.2020, 

η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Ελένη Λοΐζου σε ηλικία 94 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Μιχάλη, 3 παιδιά: Λοΐζο, Κούλλα και Φούλλα, 

τη νύφη της Helen, τον γαμπρό της Mick, 9 εγγόνια, 3 δισέγγονα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 06.02.2020 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 47 Minchenden Crescent, Southgate, 

N14 7EP. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα δοθούν στο Dementia UK.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Loizou 
It is with great sadness that we announce the death of Eleni 

Loizou who passed away peacefully on Saturday 18th January 

2020 at the age of 94. 

Beloved wife of Michalis, mother to Loizos, Koulla and Foulla. 

Mother-in-law to Helen and Mick, grandmother of 9 and great- 

grandmother of 3. 

The funeral will be held on Thursday 6th February 2020 at 

11.00am at St John The Baptist Church, Wightman Road, N8 

OLY, followed by the burial at 1.00pm at Southgate Cemetery, 

N11 1JJ. 

The wake will be held at 47 Minchenden Crescent, Southgate, 

N14 7EP. 

A donation box will be at the church with all proceeds going to 

Dementia UK. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, στην Εκκλησία των Αγίων 

Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, 

Holloway, Islington, London N7 6RT, το 40ήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Φωτείνας Χαραλάμπους 

(από τη Βοκολίδα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στο χολ της Εκκλησίας. 

Η κόρη της Χρυστάλλα, γαμπρός, εγγόνια και λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

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

missed mother and grandmother 

Photina Charalambous 
(from Vokolida) 

will take place on Sunday 02.02.2020, 

at the Greek Orthodox Church of St. Anthony the Great & 

St. John the Baptist, 1 Sussex Way London N7 6RT. 

Relatives and friends are invited to attend. 
Refreshments and food will be served at the Church Hall. 

Her daughter Christalla, son-in-law, grandchildren and relatives. 

NOTE OF THANKS 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations, their condolences or participated  

in anyother way to our deep grief.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 3μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, 

γιαγιάς, θυγατέρας και αδελφής 

Άννας Κτίστη 

(από τη Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, μητέρα, αδελφός 

και λοιποί συγγενείς.

In Loving Memory of our special Mum

The day you left and gained your wings 

Our heart just broke in two 

We wish you could have stayed with us 

But Heaven needed you 

You left us with the memories 

And we love you dearly still 

No matter how much time goes by 

You know we always will 

You were a very special person 

With kindness in your heart 

And the love we had together 

Grows stronger now we're apart 

I know we cannot bring you back 

Although we wish it everyday 

But a piece of us went with you 

The day you went away

Passed away on Thursday 23.01.2020 

at the age of 81. 

She leaves 6 children: Andreas, 

Michael, Loizos, Christina, Helen, 

George, 9 grandchildren, 

one great-grandchild, 

relatives and friends. 

For more information 

Tel: 07984 920 304

† DEATH ANNOUNCEMENT

Αnna Pelou
(from Aradippou)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Νίκος Κωνσταντίνου Πιερίδης 
(από την Κώμη Κεπίρ) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 24.01.2020, σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Θέκλα, 2 παιδιά: Κωνσταντίνο και 

Μαριάννα-σύζυγό της Μάρκο, 2 εγγόνια: Χριστιάνο και Σοφία, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 12.02.2020 και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 

η ώρα 2.30μμ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Cancer Research. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αποστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 07930 420 427

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Nicos Constantinou Pierides 
(from Komi Kebir) 

Passed away on Friday 24.01.2020 at the age of 76. 

He leaves his wife Thekla, 2 children: Constantinos and 

Marianna-husband Marcos, 2 grandchildren: Christian and 

Sophia, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 12.02.2020 at 

1.00pm at the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB and the burial at New 

Southgate cemetery at 2.30pm. 

Instead of flowers there will be a donation box for Cancer 

Research. 

The wake will take place at St.Barnabas Church Hall, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Tel: 07930 420 427 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Σωτήρη Χατζησάββα 

(Ακανθού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στο Kοινοτικό Κέντρο. 

Η σύζυγός Σοφούλλα, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και αδέλφια. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 
κηδεία, έκαναν εισφορές για το Cypriot Community Centre, meals 
on wheels service (£1,000), κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 
συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

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

husband, father, grandfather, great-grandfather and brother 

Sotiris Hagi Savva 
(from Akanthou, Cyprus) 

will take place on Sunday 02.02.2020 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 
Refreshments will be served at the Cypriot Community Centre. 

NOTE OF THANKS 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for the Cypriot Community Centre, 

meals on wheels service (£1,000), sent all the lovely flowers, 

their condolences or participated in any other way 

to our deep grief.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.02.2020, στις 9.30πμ στην Εκκλησία 

του Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London 

N22 8PA, το 7ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέ  χαστής 

μας μητέρας και γιαγιάς 

Σταυρούλλας Αντωνίου (Αραδίππου) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Κρις, Ντίνα, Αναστασία, Άντρη και Γεωργία, 

τα εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853
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