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Εντός ημερών σκοπεύει η βρετα-
νική κυβέρνηση να πάρει στο κοι-
νοβούλιο την κατεπείγουσα νομο-
θεσία που θα καθιστά πιο δύσκολη 
την αποφυλάκιση καταδικασθέ-
ντων τρομοκρατών. Όμως... 

Σελ 3

Αμφισβητείται ο τρομο-νόμος
Την έναρξη της δημόσιας διαβού-
λευσης για τη σχηματοποίηση 
ενός νέου και συνεκτικού ευρω-
παϊκού πλάνου καταπολέμησης 
του καρκίνου στην ΕΕ, ώστε να 
μειωθεί η θνησιμότητα από αυτό 
το αίτιο επί του ευρωπαϊκού... 

Σελ 8

Δημόσια διαβούλευση «Εσείς το δημιουργήσατε»

Επανεκλογή μελών 
της Διακομματικής Επιτροπής 

για την Κύπρο στη Βουλή 
των Κοινοτήτων

σελ 2

Ταξίδια η προεδρική φαμίλια, 
διαβατήρια ο Σεΐχης…

σελ  5

«Το πρόβλημα το δημιουργή-
σατε εσείς, οι εμμονές σας και η 
ακροδεξιά λογική με την οποία 
εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
και τα επεισόδια στη Μόρια» 
είπε ο Δ. Τζανακόπουλος... 

Σελ 7

Η εξέλιξη της επιδημίας 
μέχρι σήμερα

σελ 8
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ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ BREXIT ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Συνάντηση με τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για 
Ευρωπαϊκά Θέματα Κρίστοφερ Πίντσερ είχαν την περασμένη Τετάρτη 
(30/1) ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου Χρίστος Καραολής και ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Παπαευρι-
πίδης. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά το πέρας της συνάντησης, 
οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις επί μιας σειράς θεμάτων, περι-
λαμβανομένων των πρόσφατων παράνομων εισχωρήσεων της Τουρ-
κίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας ευχαρίστησαν τον Βρετανό 
Υπουργό Ευρώπης για την υποστήριξη που παρείχε η βρετανική κυ-
βέρνηση στις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Τουρκίας. 

Συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγμα-
τεύσεων για επανένωση της Κύπρου, οι τρόποι ενίσχυσης των δεσμών 
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου μετά από το Brexit και η 
προσφορά της κυπριακής παροικίας στη Βρετανία.  Η αντιπροσωπεία 
της Ομοσπονδίας τόνισε στον κ. Πίντσερ την ανάγκη να καταργηθούν 
οι εγγυήσεις τρίτων χωρών στην Κύπρο και να αποσυρθούν τα ξένα 
στρατεύματα ως μέρος μίας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Συνάντηση με Υπ. Ευρώπης 
APPG FOR CYPRUS

Την επανεκλογή όλων των αξιωματούχων της Διακομματικής Επι-
τροπής για την Κύπρο στη Βουλή των Κοινοτήτων (APPG for Cyprus), 
είχαν ως αποτέλεσμα οι αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 
Τρίτη, παρουσία εκπροσώπων της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
και της Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πρόεδρος της APPG συνεχίζει ο Sir Roger Gale. Αντιπρόεδροι 
επανεκλέγησαν ο κυπριακής καταγωγής βουλευτής Πάμπος Χαρα-
λάμπους των Εργατικών στην περιφέρεια Enfield Southgate, η Car-
oline Nokes, βουλευτής στην περιφέρεια Romsey and Southampton 
North και η βουλευτής Christine Jardine της περιφέρειας Edinburgh 
West. Ταμίας η βουλευτής Sheryll Murray στην περιφέρεια SE Corn-
wall και Γραμματέας ο επίσης βουλευτής των Εργατικών Jack Dromey 
της περιφέρειας Birmingham, Erdington. 

Στην πρώτη του τοποθέτηση ο πρόεδρος Sir Roger Gale δήλωσε 
ότι νιώθει τιμή για την επανεκλογή του, ενώ, αμέσως μετά τις αρχαιρε-
σίες ακολούθησε ενημέρωση για την παρούσα φάση του Κυπριακού. 

Εκλογές στη Διακομματική 
Επιτροπή για την Κύπρο

ENFIELD

Κύπρια που διαμένει στο Λονδίνο εξομολογήθηκε σε βρετανικά ΜΜΕ 
τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν ένας άντρας προσπάθησε να μπει 
στο όχημα της μετά από μια «σκηνοθετημένη» επίθεση με μαχαίρι. 

Την ιστορία της 26χρονης Κύπριας Maria Perad από το Barnet, 
έδωσαν στη δημοσιότητα οι Times Series ενώ την αναδημοσίευσαν η 
ηλεκτρονική έκδοση της «Παροικιακής» και το «SigmaLive» στην Κύ-
προ. Σύμφωνα λοιπόν με το βρετανικό δημοσίευμα, όλα άρχισαν στην 
περιοχή του Enfield όταν η Κύπρια με τον σύζυγό της George και το 
ενός μηνός βρέφος τους επέστρεφαν στο σπίτι τους. 

Άγνωστος άντρας προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του εν κινήσει 
οχήματός τους φωνάζοντας «Βοηθήστε με. Θα με σκοτώσει. Κρατάει 
μαχαίρι». Ο άντρας φέρεται να είχε δεχθεί κτυπήματα από μαχαίρι στο 
στήθος, στο κεφάλι και στο λαιμό, 

Όπως αναφέρει η 26χρονη: «Ήμασταν επιφυλακτικοί στην αρχή. 
Νομίζαμε ότι ήθελε να μας ληστέψει. Ο σύζυγός μου συνέχισε να οδη-
γεί, αλλά όταν γύρισε πίσω διαπίστωσε ότι υπήρχε άλλος ένας άντρας 
με αίματα στο πρόσωπο που προσπαθούσε να του επιτεθεί». 

Στη συνέχεια ο σύζυγός της Κύπριας, ο οποίος είναι γνώστης πολε-
μικών τεχνών, κατέβηκε από το όχημα και κατάφερε να ρίξει στο 
έδαφος τον δεύτερο άντρα που καταδίωκε τον πρώτο. Αφού τον ακι-
νητοποίησε, κάλεσε με τη σύζυγό του την Αστυνομία. 

Ωστόσο, μόλις διαπίστωσαν ότι είχε ειδοποιηθεί η Μητροπολιτική 
Αστυνομία, οι δύο άγνωστοι άντρες, το έβαλαν στα πόδια. Όταν έφτασε 
επί τόπου η Αστυνομία, ήταν ήδη αργά, καθώς οι δύο άντρες είχαν 
εγκαταλείψει τη σκηνή. 

Το περιστατικό διαδραματίστηκε σε στενό δρομάκι στην οδό Exeter 
Road στο Enfield.

Σκηνές από ταινία τρόμου 
έζησε οικογένεια Κυπρίων 

Συνεχίζεται η εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετα-
νάστευσης των Βρετανών υπηκόων που διαμένουν στην Κύπρο, 
λόγω αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, με το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών να αναζητά λύσεις για τη διευκόλυνση περίπου 
5.000 Βρετανών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.   

Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει σαφής εικόνα τι θα ισχύσει στις επόμενες 
εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο, σε σχέση με τους 

Βρετανούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, 
καθώς και για μια σειρά από δικαιώματα που επηρεάζονται λόγω του 
Brexit. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Λοΐζος Μιχαήλ, υπάρχει και μια σημαντική μερίδα 
Βρετανών πολιτών, γύρω στις 5 χιλιάδες, που αντιμετωπίζουν κινητικά 
προβλήματα και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο αναζητεί τρόπους για 
να διασφαλιστεί ότι η εγγραφή τους θα γίνει με τον πιο εύκολο τρόπο.

Το ΥΠΕΣ στην Κύπρο αναζητά λύσεις για διευκόλυνση εγγραφής 5.000 Βρετανών
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

H Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να μισθώσει 
μια τελευταία αεροπορική  πτήση για να φέρει πίσω 
στο Ηνωμένο Βασίλειο υπηκόους του από την πόλη 
Ουχάν στην Κίνα, όπου πρωτοεμφανίσθηκε ο νέος 
κορονοϊός, μετέδωσε το BBC. Το αεροσκάφος θα 
αναχωρήσει την Κυριακή το πρωί και θα προσγει-
ωθεί στη βάση της RAF στο Brize Norton, ανακοί-
νωσε το Φόρεϊν Όφις.   

Το Βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει προ-
ειδοποιήσει 30.000 Βρετανούς πολίτες στην Κίνα να 
εγκαταλείψουν τη χώρα «εφόσον έχουν τη δυνατό-
τητα να το κάνουν» εξαιτίας του κορονοϊού, έγραψε 
ο Guardian (05/02). Η αναστολή πτήσεων στην 
οποία προχώρησαν αεροπορικές εταιρείες καθιστά 
ολοένα πιο δύσκολο να φύγει κάποιος από την Κίνα, 
σημειώνει η εφημερίδα. Η νέα ταξιδιωτική οδηγία 
του Φόρεϊν Οφις χαρακτηρίζεται από τον Guardian 
ως «απόφαση έκπληξη» και ορισμένοι έσπευσαν 
να επικρίνουν την κυβέρνηση ότι εγκαταλείπει στην 
τύχη τους τους Βρετανούς υπηκόους που έχουν 
αποκλεισθεί στην Κίνα, διαβάζουμε στην εφημερίδα.  

«Εργαζόμαστε όλο το 24ωρο για να βοηθήσουμε 
τους υπηκόους του ΗΒ να εγκαταλείψουν την επαρ-
χία Χουμπέι με πτήσεις του ΗΒ, της Γαλλίας και της 
Νέας Ζηλανδίας», δήλωσε ο υπουργός των Εξωτε-
ρικών Ντομινίκ Ράαμπ.  

«Το υπουργείο Εξωτερικών έχει μισθώσει μια δεύ-
τερη, τελευταία πτήση από την Κίνα για να βοηθήσει 
Βρετανούς πολίτες μαζί με τις οικογένειες τους να 
αποχωρήσουν από την επαρχία Χουμπέι», ανακοί-
νωσε ο κ. Ράαμπ. 

Περισσότεροι από 100 υπήκοοι του ΗΒ μαζί με 
τα μέλη των οικογενειών τους 
έχουν ήδη αποχωρήσει από 
την πόλη Ουχάν με τη βοή-
θεια της κυβέρνησης.  

Περίπου 165 Βρετανοί έχει αναφερθεί ότι παρα-
μένουν στην επαρχία Χουμπέι, απ’ όπου ξεκίνησε η 
επιδημία και 108 από αυτούς πιστεύεται ότι έχουν 
ζητήσει βοήθεια από το Βρετανικό υπουργείο των 
Εξωτερικών. 

Επίσης, τέλος στην αυτόματη πρόωρη αποφυ-
λάκιση για τρομοκράτες με νέα κα-
τεπείγουσα νομοθεσία που θα 
υποβάλει στο κοινοβούλιο η βρε-
τανική κυβέρνηση, ώστε να αντι-
κατασταθεί ο ισχύων νόμος που 
προβλέπει την αυτόματη αποφυ-

λάκιση καταδικασθέντων τρομοκρατών μόλις εκτί-
σουν το μισό της ποινής τους. Ο νέος νόμος θα 
προωθηθεί μετά από την επίθεση με μαχαίρι κατά 
πολιτών στο Στρέταμ του νοτίου Λονδίνου την πε-
ρασμένη Κυριακή, από τον 20χρονο Σουντές Αμάν, 
που είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα έχοντας εκτίσει 
τη μισή ποινή φυλάκισής του. 

Σύμφωνα με την Daily Mail (04/02) ομάδα 20 -25  
ένοπλων αστυνομικών παρακολουθούσε από κοντά 
τον Αμάν. Η εφημερίδα γράφει ότι ο 20χρονος ήταν 
ένας από τους δέκα καταδικασθέντες τρομοκράτες 
για τους οποίους οι διωκτικές Αρχές είχαν τη γνώμη 
ότι συνιστούσαν απειλή για το ευρύ κοινό. Η Σκο-
τλαντ Γιάρντ και η υπηρεσία ασφαλείας MI5  είχαν 
εκφράσει τη βεβαιότητα ότι μετά την αποφυλάκιση 
του ο Αμάν θα επιχειρούσε μια δολοφονική επίθεση, 
σημειώνει η Daily Mail.  

Οι Τimes μας ενημερώνουν ότι όταν ήταν στη 
φυλακή ο Αμάν είχε δηλώσει στους συγκρατούμε-
νούς του ότι θα ήθελε να σκοτώσει ένα μέλος του 
βρετανικού κοινοβουλίου και είχε αναφερθεί στη δο-
λοφονική επίθεση κατά της βουλευτίνας Τζο Κοξ. 
Πρώην συγκρατούμενός του είπε στην εφημερίδα 
ότι ο Αμάν ήταν αλλοπρόσαλος και φανατικός και 
κάποτε μέσα στη φυλακή είχε κάνει αναπαράσταση 
εκτέλεσης δια αποκεφαλασμού!

Κορονοϊός: H τελευταία πτήση από την Κίνα με Βρετανούς

Ο,ΤΙ ΕΓΙΝΕ, ΕΓΙΝΕ...

Εντός ημερών σκοπεύει η βρε-
τανική κυβέρνηση να φέρει στο κοι-
νοβούλιο την κατεπείγουσα νομο-
θεσία που θα καθιστά πιο δύσκολη 
την αποφυλάκιση καταδικασθέ-
ντων τρομοκρατών. 

Βρετανοί νομικοί επισημαίνουν, 
ωστόσο, ότι η πρόθεση της κυβέρ-
νησης να δώσει αναδρομική ισχύ 
στο νόμο κινδυνεύει να κριθεί πα-
ράνομη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
Ρόμπερτ Μπάκλαντ ανακοίνωσε 
τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινο-
τήτων ότι ο νέος νόμος θα επιτρέ-
πει την αποφυλάκιση τρομοκρα-
τών μόνο αφού θα έχουν εκτίσει 

τα 2/3 της ποινής τους και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου Απολύσεων. Για την ώρα η αποφυλάκιση είναι αυτόματη 
στο μισό της ποινής. 

Όπως είπε ο κ. Μπάκλαντ, το νέο μέτρο θα ισχύσει και για περίπου 
200 καταδικασθέντες τρομοκράτες που έχουν ήδη αρχίσει να εκτίουν 
την ποινή τους. 

Ο πρώην ανεξάρτητος επιθεωρητής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας 
στη Βρετανία λόρδος Καρλάιλ επεσήμανε ότι η αναδρομική εφαρμογή 
νόμων παραβιάζει τη βρετανική νομοθεσία. «Σίγουρα θα προσβληθεί 
στο δικαστήριο και δεν είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση καλύπτεται 
πλήρως ως προς τη νομική πρόκληση», σημείωσε.

Ξέχασε το όπλο στην τουαλέτα!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΦΑ ΑΠΟ ΦΡΟΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΝ

Η αστυνομία στη Βρετανία 
ερευνά καταγγελία ότι ο σω-
ματοφύλακας του Ντέιβιντ 
Κάμερον άφησε το οπλι-
σμένο πιστόλι του σε τουα-
λέτα αεροσκάφους στο 
οποίο επέβαινε μαζί με τον 
πρώην Πρωθυπουργό 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της Daily Mail, το πι-
στόλι τύπου Glock 9 χι-
λιοστών βρέθηκε από 
έναν άλλο επιβάτη, ο 
οποίος το παρέδωσε 
στους αεροσυνοδούς 
της διατλαντικής πτή-
σης της 3ης Φεβρουα-
ρίου. 

Η εφημερίδα Sun 
προσθέτει ότι δίπλα 
από το όπλο βρέθη-

καν επίσης τα διαβατήρια του αξιωματι-
κού προστασίας του πρώην πρωθυπουργού και του ίδιου 

του κ. Κάμερον. 
Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε το 

περιστατικό. «Λαμβάνουμε αυτό το θέμα εξαιρετικά σοβαρά υπόψη 
και διεξάγεται εσωτερική έρευνα», σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

Ο αξιωματικός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του. 
Ως πρώην πρωθυπουργός ο Ντέιβιντ Κάμερον δικαιούται διαρκή 

προστασία από την αρμόδια ειδική μονάδα της Μητροπολιτικής Αστυ-
νομίας. 

Ο ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον είπε σε ομιλία του ανα-
φορικά με τη μελλοντική εμπο-
ρική σχέση με την ΕΕ ότι το Λον-
δίνο θα επιδιώξει μία συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου στα πρό-
τυπα της συμφωνίας Βρυξελ-
λών-Καναδά. Τόνισε, ωστόσο, 
πως «δεν υπάρχει ανάγκη μία 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
να περιλαμβάνει αποδοχή των κανόνων της ΕΕ επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού, των επιδοτήσεων, της κοινωνικής προστασίας, του 
περιβάλλοντος ή ο,τιδήποτε άλλου παρόμοιου, περισσότερο από όσο 
θα έπρεπε η ΕΕ να είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί τους βρετανικούς 
κανόνες». Με τον τρόπο αυτό ο κ. Τζόνσον απέρριψε την απαίτηση 
των Βρυξελλών για ευθυγράμμιση κανόνων ως τρόπο εξασφάλισης 
ενός «ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού». 

Ο «ανοιχτός και θεμιτός» ανταγωνισμός μέσω του ισότιμου πεδίου 
ανταγωνισμού είχε τεθεί λίγο νωρίτερα από τον επικεφαλής διαπρα-
γματευτή της Κομισιόν Μισέλ Μπαρνιέ ως ένας από τους όρους για τη 
σύναψη της εμπορικής συμφωνίας που θα ισχύει από το 2021. 

Ο Μπόρις Τζόνσον συμπλήρωσε ότι «το ΗΒ θα διατηρήσει τα υψηλά 
στάνταρ σε αυτούς τους τομείς -που είναι καλύτερα σε πολλές περι-
πτώσεις από εκείνα της ΕΕ- χωρίς τον καταναγκασμό μίας συνθήκης». 
Στην «απίθανη» περίπτωση που μια συμφωνία σαν του Καναδά δεν 
επιτευχθεί, συνέχισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, «τότε η εμπορική 
μας σχέση θα πρέπει να βασίζεται στην υπάρχουσα Συμφωνία Απο-
χώρησης με την ΕΕ. 

«Η επιλογή δεν είναι ‘συμφωνία ή μη συμφωνία’. Το ζητούμενο είναι 
κατά πόσο θα συμφωνήσουμε σε μια εμπορική σχέση με την ΕΕ συ-
γκρίσιμη με εκείνη του Καναδά ή μία σχέση περισσότερη σαν εκείνη 
της Αυστραλίας».

Άρχισαν τα όργανα για τη συμφωνίαΑμφισβητείται ο νέος νόμος 
για την αποφυλάκιση των 

τρομοκρατών στο ΗΒ
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Από το οικόπεδο 8 της 
κυπριακής ΑΟΖ διήλθε 

το «Σαρλ ντε Γκωλ» 
Στο οικόπεδο 8 της κυπρια-

κής ΑΟΖ βρέθηκε να πλέει την 
Τρίτη το γαλλικό αεροπλανο-
φόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», σε κο-
ντινή απόσταση από το τουρ-
κικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ». 

Όπως πληροφορείται το 
ΚΥΠΕ, το γαλλικό αεροπλα-
νοφόρο, το οποίο ακολουθούν 
έξι συνοδευτικά πλοία, συνέ-
χισε την πορεία του και πλέον 
βρίσκεται δυτικά του τεμαχίου 
8, στα ανοιχτά της Κύπρου. 

Στις 18 Ιανουαρίου, η Τουρ-
κία απέστειλε το «Γιαβούζ» 
στο τεμάχιο 8, το οποίο είναι 
αδειοδοτημένο από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία στην κοι-
νοπραξία ENI – Total.

Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστεί η καθημερινότητα 
τόσο των Κυπρίων στη Βρετανία όσο και των Βρετανών 
στην Κύπρο, λόγω του Brexit, δόθηκαν εκατέρωθεν κατά 
τη διάρκεια συνάντησης που είχε το πρωί στο Προεδρικό 
Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης, με τον Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Κύπρο Στίβεν Λίλι. 

Αυτό δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, αναφέροντας πως συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ και έχουν σχέση με την 
Κύπρο, ενώ έγινε αναφορά και στο Κυπριακό, με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας να επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά 
του να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. 

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το εμπόριο 
και τις διμερείς σχέσεις της Κύπρου με τη Βρετανία, και 
τονίστηκε η διάθεση και η πρόθεση των δυο μερών να 
συνεχίσουν τις σχέσεις και να υπάρξει περαιτέρω συνερ-
γασία, σημείωσε ο Εκπρόσωπος. 

Ο Κούσιος ανέφερε στις δηλώσεις του πως ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας δέχθηκε στο γραφείο του τον Ύπατο Αρ-
μοστή του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από αίτημά του και 
πως η συνάντηση έγινε λόγω και της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 
«Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και έχουν σχέση με 
την Κύπρο», σημείωσε, προσθέτοντας πως «υπήρξαν 
εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστεί η καθη-
μερινότητα τόσο των Κυπρίων στην Αγγλία, ιδιαίτερα των 
φοιτητών μας». Πρόσθεσε πως «για τους φοιτητές υπήρ-
ξαν διαβεβαιώσεις ότι θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης 
όπως και οι Αγγλοι φοιτητές. Από δε πλευράς της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας ο Πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα επηρεα-

στούν με κανένα τρόπο η καθημερινότητα ή η παραμονή 
των Άγγλων υπηκόων στην Κύπρο», ανέφερε. 

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το Κυπριακό, είπε πως ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τριμερή 
συνάντηση στο Βερολίνο και «επαναβεβαίωσε την πρό-
θεσή του και την ετοιμότητά του να επαναρχίσουν οι συ-
νομιλίες». Πρόσθεσε πως «συζητήθηκαν θέματα που αφο-
ρούν επίσης το εμπόριο και τις διμερείς σχέσεις με τη 
Μεγάλη Βρετανία, και τονίστηκε η διάθεση και η πρόθεση 
των δυο μερών να συνεχίσουν τις σχέσεις και να υπάρξει 
περαιτέρω συνεργασία». 

 Ερωτηθείς αν μετά τους 18 μήνες προσαρμογής οποι-
οσδήποτε Βρετανός θα μπορεί να έρχεται στην Κύπρο, 
να αγοράζει σπίτι, να διαμένει και να εργάζεται, ο κ. Κού-
σιος είπε πως «αυτά είναι ειδικά θέματα, τα οποία δεν 
έχουν ακόμα αποφασιστεί πώς θα τύχουν χειρισμού». 

«Αλλά ναι η γενική γραμμή είναι ότι δεν θα επηρεαστούν 
τα δικαιώματα των Άγγλων να επισκέπτονται την Κύπρο ή 
να παραμένουν στην Κύπρο ή να αγοράζουν περιουσιακά 
στοιχεία στην Κύπρο. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο θα 
τύχει συζήτησης και επεξεργασίας στη συνέχεια από το 
Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών», 
σημείωσε.

ειδήσεις σε 2’

Στάνισλαβ Οσάτσι: Στήριξη της Ρωσίας στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού
Η Ρωσική Ομοσπονδία υποστήριξε το ψήφισμα 2506 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την επέκταση της 
θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο 
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ), κάτι που επιβεβαιώνει τη σημασία που 
προσδίδει η Ρωσία στο υπεύθυνο και σημαντικό έργο 
που επιτελεί η αποστολή των ΗΕ στο νησί, αναφέρει ο 
Πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο Στανισλάβ Οσάτσι. 

Παράλληλα εκφράζει την πεποίθηση της Μόσχας ότι 
οι δυσκολίες για την επανένωση της Κύπρου μπορούν 
να υπερπηδηθούν εάν υπάρχει η απαραίτητη αποφασι-
στικότητα και πολιτική βούληση, υπογραμμίζοντας πως 
η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά 

τις διεθνείς προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. 
Σε σχόλιό του που αναρτήθηκε στη σελίδα της πρε-

σβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο στο face-
book ο κ. Οσάτσι αναφέρει πως «είμαστε πεπεισμένοι 
ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ παίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση στα-
θερότητας στη νεκρή ζώνη, που χρειάζεται για τον διάλογο 
μεταξύ των κοινοτήτων της Κύπρου. Υπό τις συνθήκες 
που αφορούν το ανεπίλυτο κυπριακό πρόβλημα, υπο-
στηρίζουμε όπως οι βασικές παράμετροι της εντολής για 
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, περιλαμβανομένης της ικανότητας του 
ανθρώπινου της δυναμικού, παραμείνουν αναλλοίωτες. 
Πιστεύουμε ότι η ΟΥΝΦΙΥΠ πρέπει να διαδραματίσει πε-

ραιτέρω τον σταθεροποιητικό της ρόλο», προσθέτει. Ση-
μειώνει ακόμη πως «η στάση αρχών της Ρωσίας για το 
Κυπριακό είναι καλά γνωστή. Η μετατροπή της Κύπρου 
σε ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και ενωμένο κράτος με εδα-
φική ακεραιότητα ανταποκρίνεται στα δικαιώματα των 
ίδιων των Κυπρίων και στον στόχο για διατήρηση της ει-
ρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της επίτευξης 
μιας συνολικής, δίκαιης, σταθερής και βιώσιμης λύσης 
του Κυπριακού. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξευρεθεί 
από τις ίδιες τις δυο κοινότητες χωρίς έξωθεν παρεμβά-
σεις», υπογραμμίζει ο Ρώσος Πρέσβης.

Ακόμα και να με διαγράψουν θα συνεχίσω να δηλώνω 
Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ ανέφερε στην εκπομπή Alpha 
Ενημέρωση ο Δημήτρης Παπαδάκης. Ξεκαθάρισε πως 
δεν τίθεται θέμα να αλλάξει κόμμα συνεπεία των όποιων 
αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου ενώ έκανε λόγο 
για προσπάθεια εξουδετέρωσής του από την ηγεσία του 
Μαρίνου Σιζόπουλου. «Εγώ θα συνεχίσω να είμαι ευρω-
βουλευτής της ΕΔΕΚ. Έχω τιμηθεί από 12 χιλιάδες συ-
μπολίτες μου στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Έχω εκλε-
γεί με τη σημαία της ΕΔΕΚ και θα συνεχίσω να είμαι 
Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ ότι απόφαση και αν πάρει το 
πειθαρχικό συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά απορ-
ρίπτοντας το ενδεχόμενο αλλαγής κομματικής στέγης ή 
παράδοσης της έδρας του πίσω στο κόμμα. 

Επέκρινε για άλλη μια φορά την πορεία των συζητήσεων 
για παραπομπή του στο πειθαρχικό λέγοντας ότι στην πο-
ρεία το κατηγορητήριο άλλαξε ενώ αρχικά το θέμα ήταν η 
καταβολή του 10% του μισθού του στο κόμμα. «Σήμερα 
φτάσαμε στο σημείο να προσπαθούν να δημιουργήσουν 
σκιές γύρω από το όνομα μου κατηγορώντας με για υπό-
σκαψη και αντικομματική συμπεριφορά. Ο καθένας γνω-
ρίζει στην Κύπρο ποιος είναι ποιος. Εδώ και 30 χρόνια 
ανήκω σε αυτό το κόμμα και δεν έχω λείψει ποτέ από 
καμία μάχη», τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι όλο 
αυτό που συμβαίνει πλήττει το κόμμα και παραπέμποντας 
στις μαζικές αποχωρήσεις στελεχών του κόμματος τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο, οι οποίες είπε μπήκαν κάτω από το 
χαλί. Ανέφερε ακόμη ότι θέλει μια ΕΔΕΚ που να ασχολείται 

με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και τις σο-
βαρές εξελίξεις στην περιοχή λόγω των τουρκικών προ-
κλήσεων, καταθέτοντας προτάσεις και όχι προσπαθώντας 
να εξουδετερώσει πολιτικούς αντιπάλους. 

Εν τω μεταξύ, έντονα προβληματισμένος για την εν εξε-
λίξει διαδικασία στο κόμμα του, εμφανίστηκε ο βουλευτής 
του κόμματος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο κρατικό 
ραδιόφωνο έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση για 
την ΕΔΕΚ η οποία δημιουργεί εσωστρέφεια ενώ διαφώ-
νησε με τη δημοσιότητα που προσλαμβάνει το θέμα, λέ-
γοντας πως ενδεχόμενη διαγραφή του Δ. Παπαδάκη από 
το κόμμα θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημιά ενώ επι-
σήμανε πως οι όποιες προσπάθειες στελεχών για να κλεί-
σει το θέμα δεν είχαν επιτυχία.

«Και να με διαγράψουν θα δηλώνω Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΤΔ ΜΕ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΗΒ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λευκωσία και Λονδίνο διαβεβαιώνουν ότι δεν θα 
επηρεαστεί η καθημερινότητα πολιτών μετά το Brexit

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Μήνυμα ειρήνης από 
Αναστασιάδη – Ακιντζί

Μήνυμα ειρήνης έστειλαν ο 
ΠτΔ Ν. Αναστασιάδης και ο Τ/κ 
ηγέτης Μ. Ακιντζί, οι οποίοι 
εγκαινίασαν τη Δευτέρα τη δι-
κοινοτική έκθεση τέχνης “In Art 
We Trust”, στο Λήδρα Παλάς. 
Η έκθεση παρουσιάζει περί-
που 60 από 219 έργα τέχνης 
Ε/κ και Ελλήνων ζωγράφων 
καθώς και οπτικοακουστικό 
υλικό Τ/κ καλλιτεχνών από τα 
αρχεία του ΡΙΚ, που ανταλλά-
χθηκαν μεταξύ των δύο κοινο-
τήτων, στο πλαίσιο απόφασης 
που έλαβαν τον Φεβρουάριο 
του 2019 οι δύο ηγέτες ως 
ΜΟΕ και υλοποίησε η Τεχνική 
Επιτροπή για τον Πολιτισμό, 
με την υποστήριξη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, του UNDP, 
και του Γραφείου Καλών Υπη-
ρεσιών του ΟΗΕ στην Κύπρο.
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Ταξίδια η προεδρική φαμίλια, διαβατήρια ο Σείχης…
ΑΚΕΛ: ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και το 
κυβερνών κόμμα μετά τις εκθέσεις της  Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα 
ταξίδια του Νίκου Αναστασιάδη και της οικογένειας του στις Σεϊχέλλες 
με το τζετ Σαουδάραβα φίλου του στην οικογένεια του οποίου δόθηκε 
η κυπριακή και κατ’ επέκταση η Ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Ο Πρόεδρος 
ελέγχεται για διαπλοκή και αθέτηση από τον ίδιο της Χάρτας Δεοντο-
λογίας την οποία ζήτησε και υπέγραψαν όλοι οι υπουργοί του και προ-
βλέπει πως για παρόμοια αδικήματα (δωροληψίας και χρηματισμού), 
ο ένοχος παραιτείται από τη θέση του. 

Η αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγ-
χου Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα συγκαλέσει 
και θα προεδρεύσει η ίδια συνεδρίας της Επιτροπής την Πέμπτη 13 
Φεβρουαρίου για να συζητήσει το θέμα των ταξιδιών του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και της παραχώρησης υπηκοότητας στο Σαουδά-
ραβα. 

 Σε δήλωση, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι  έγινε αποδεχτή η 
αναβολή της συζήτησης προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να επι-
σπεύσει για αύριο 6 Φεβρουαρίου, την ενημέρωση της από τον Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου, αναφορικά με τη 
διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις μη εξυπηρετούμενες χορη-
γήσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (λίστα Γιωρκάτζη). 

 Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου διευκρίνισε ότι την εγγραφή του θέματος 
συνυπέγραψαν με την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, οι Βουλευτές 
του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων. 

 Η κα Χαραλαμπίδου διευκρίνισε πως απόντoς του Προέδρου Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής, με βάση τον νέο κανονισμό της Βουλής, ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος έκαστου σώματος έχει αρμοδιότητα να συ-
γκαλέσει συνεδρία. 

 
Αυθαίρετη χαλάρωση κριτηρίων 

 
Όπως προκύπτει από τις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή, η κυβέρ-

νηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, έδωσε «χρυσά διαβατήρια» σχεδόν σε 
όλο το σόι του Σαουδάραβα εκατομμυριούχου, ο οποίος παραχώρησε 
το ιδιωτικό του τζετ για μεταφορά του Προέδρου Αναστασιάδη και της 
οικογένειάς του στις Σεϊχέλες για διακοπές.  

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
η οποία δόθηκε τη  Δευτέρα στη δημοσιότητα, οι πολιτογραφήσεις έγι-
ναν με αυθαίρετη χαλάρωση των κριτηρίων του Επενδυτικού Προ-
γράμματος, ενώ εντοπίστηκαν επίσης στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν 
ενδεχόμενη φοροδιαφυγή 1 εκατ. ευρώ αλλά και προμήθειες σε μεσά-
ζοντες. Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι καταπέλτης για τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και την κυβέρνηση ευρύτερα, αφού απο-
καλύπτει μεταξύ άλλων ότι: 

• Για την πολιτογράφηση του Σαουδάραβα αξιοποιήθηκε η πρόνοια 
η οποία αφορά τις «Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις», με βάση την 
οποία ο κάθε αιτητής μπορεί να επενδύσει 2,5 εκατ. ευρώ, αντί 5 εκατ. 
ευρώ που προβλέπει το Επενδυτικό Πρόγραμμα. 

• Η αίτηση υποβλήθηκε συλλογικά και αφορούσε έξι πρόσωπα (τον 
Σαουδάραβα και δύο αδέλφια του και άλλα τρία πρόσωπα), ενώ με 
την έγκρισή της παραχωρήθηκε επίσης υπηκοότητα σε άλλα 36 μέλη 
των οικογενειών τους (εκ των οποίων τα 19 είναι μέλη της οικογένειας 
του Σαουδάραβα και των αδελφών του) χωρίς να δηλωθούν πρόσθετες 

επενδύσεις, αφού αυτό επιτρέπεται από το Πρόγραμμα. 
• Η έγκριση της αίτησης «δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που 

ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασής της και συνεπώς έπρεπε να 
είχε απορριφθεί», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

• Αντί αυτού, η αίτηση εγκρίθηκε αφού «το Υπουργείο Οικονομικών, 

χωρίς να υπάρξει τέτοια τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, αυθαίρετα εφάρμοσε μια χαλάρωση στα σχετικά κριτή-
ρια». 

• Η επένδυση στα ακίνητα έγινε μέσω της αγοράς μετοχών εταιρειών 
αντί μέσω του Κτηματολογίου, ενώ «υπήρξε υπερτιμολόγηση (φού-
σκωμα) των τιμών». Λόγω αυτού, όπως αναφέρεται, «το δημόσιο 
απώλεσε φόρους και τέλη της τάξης του 1 εκατ. ευρώ». 

• Εντοπίστηκαν στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν «στρέβλωση υπερ-
τιμολογήσεων που ενδεχομένως να οφείλεται στην ύπαρξη μεσαζόντων 
ή/και στην εκμετάλλευση των ξένων επενδυτών από τους ντόπιους 
επιχειρηματίες ή/και σε άλλους λόγους που σχετίζονται με μη υγιείς 
πρακτικές, ή σε συνδυασμό των πιο πάνω». 

• Για τα ακίνητα δηλώθηκε τιμή αγοράς 19,8 εκατ. ευρώ στην αίτηση 
πολιτογράφησης, αλλά με βάση στοιχεία του Κτηματολογίου η αξία 
τους σε τιμές 2013 είναι 9,4 εκατ. ευρώ και σε τιμές 2018 είναι 9,1 
εκατ. ευρώ. 

• «Το Τμήμα Φορολογίας δεν αναζήτησε όσους έλαβαν ποσά, ενδε-
χομένως υπό μορφή προμηθειών, ώστε να βεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 
θα καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο». 

• «Έπρεπε να ενημερωθεί η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για το ενδεχόμενο κάποιοι εκ των ντόπιων επι-
χειρηματιών που εισέπραξαν τα αυξημένα (σε σχέση με την πραγματική 
αξία) ποσά να κατέβαλαν προμήθειες εκτός των πλαισίων της νομο-
θεσίας». 

• «Οι εταιρείες των πολιτογραφηθέντων προσώπων δεν έχουν υπο-
βάλει καμία φορολογική δήλωση από το 2014». Το Τμήμα Φορολογίας 
ανέφερε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι ζήτησε από τις εταιρείες να υπο-
βάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και σε περίπτωση που δεν το 
πράξουν εντός του χρονικού διαστήματος που τους δόθηκε, θα προ-
χωρήσει με ποινική δίωξή τους.  

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο ΠτΔ  
Η δημοσιοποίηση των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για την 

πολιτογράφηση της οικογένειας των Σαουδαράβων και τη χρήση του 
ιδιωτικού τζετ ενός ξένου επιχειρηματία από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, απαντά σε όσα δεν απαντούσε ο Πρόεδρος και η κυβέρνησή 
του επί μήνες με το ΑΚΕΛ επισημαίνει πως για άλλη μια φορά ο Νίκος 
Αναστασιάδης μένει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος. 

Το ΑΚΕΛ, με δήλωση της Ελένης Μαύρου, τονίζει πως η κυπριακή 
υπηκοότητα αποδόθηκε κατ’ εξαίρεση σε 42 άτομα, με διαδικασίες 
που χαρακτηρίζονται παράτυπες από τον Γενικό Ελεγκτή, ενώ το 
Υπουργείο Οικονομικών, εξετάζοντας την αίτηση, εφάρμοσε κριτήρια 
που δεν είχαν την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και στέρησαν 
το κράτος από έσοδα σε φόρους και τέλη. Από τη μέρα δε που πήραν 
την υπηκοότητα οι συγκεκριμένοι «επενδυτές», δεν έχουν υποβάλει 
καμία φορολογική δήλωση, τονίζει το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας πως το 
επόμενο βήμα ήταν ο Πρόεδρος να ταξιδέψει οικογενειακώς για δια-
κοπές στις Σεϊχέλες, δωρεάν, με το πολυτελές ιδιωτικό τζετ ενός από 
αυτούς… εντελώς τυχαία! 

Είναι φανερό ότι και η Χάρτα Δεοντολογίας, που ο ίδιος ο Ν. Ανα-
στασιάδης έβαλε τους Υπουργούς του να υπογράψουν, όπως και 
πολλές βαρύγδουπες δηλώσεις εξυπηρετούν απλώς επικοινωνιακούς 
σκοπούς, τονίζει το ΑΚΕΛ. 

Το ΑΚΕΛ ψέγει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος δηλώνει και δικαιωμένος 
από πάνω και επικρίνει την Ελεγκτική Υπηρεσία. «Δεν είναι βέβαια η 
πρώτη φορά. Σε άλλες χώρες ο Πρόεδρος θα προέβαινε σε δημόσια 
απολογία. Τουλάχιστον», τονίζει το ΑΚΕΛ. 

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ απευθυνόμενη στον ΔΗΣΥ και τον πρόεδρό 
του, που δήλωνε, την Κυριακή πως το κόμμα του απευθύνεται «στους 
σοβαρούς και στους νούσιμους Κυπρίους», διερωτάται: «Ποιος σο-
βαρός και νούσιμος Κύπριος, άραγε, νιώθει περήφανος για μια κυ-
βέρνηση που -σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα- από τη μέρα 
που ανέλαβε την εξουσία η χώρα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση 
της διαφθοράς σε όλη την Ευρώπη;».    

Η Ελένη Μαύρου σχολίασε αναφορές του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, 
σύμφωνα με τις οποίες ως κυβέρνηση έχουν «αλλάξει την Κύπρο».  

Πράγματι, σημειώνει, η Ελένη Μαύρου, έχουν αλλάξει τον τόπο και 
έχουν αλλάξει και τα φώτα στον λαό και στους εργαζόμενους. «Δεν 
υπάρχει τίποτα που να απαίτησαν οι τράπεζες και οι μεγαλοεπιχειρη-
ματίες του τόπου και να μην το προώθησε με φανατισμό ο ΔΗΣΥ και 
η κυβέρνησή του. Ιδιωτικοποιήσεις, εκποιήσεις, ξεπούλημα Συνεργα-
τισμού, διάλυση εργασιακών σχέσεων, ενώ πλέον στο στόχαστρό 
τους μπήκαν η CYTA, η ΑΗΚ, τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων 
και ό,τι άλλο θέλουν να καταβροχθίσουν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέρο-
ντα. Όταν ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου μιλά για τις “ξεπερασμένες αντιλή-
ψεις” της Αριστεράς, εννοεί την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την προστασία του πλούτου της χώρας, την ανακούφιση 
των λιγότερο προνομιούχων, τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία. 
Για όλα τούτα να είναι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να βρίσκει το ΑΚΕΛ 
απέναντί του», τονίζει το ΑΚΕΛ. 

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ στην ομιλία του ισχυρίστηκε πως μηδενίζεται 
«διαρκώς το μεταρρυθμιστικό έργο των τελευταίων χρόνων που έκαναν 
πράξη η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός», για να πάρει 
απάντηση από το ΑΚΕΛ ότι «η μεγαλύτερη μεταρρύθμισή τους -η 
οποία έχει βάλει την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα του παγκόσμιου Τύ-
που- είναι άλλη.  

Είναι η άνευ προηγουμένου γιγάντωση της διαφθοράς στον τόπο 
μας». Είναι γι’ αυτό, τονίζει η Ελένη Μαύρου, που δεν είπε λέξη ο κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου «για τη διαπλοκή. Για τα στημένα στο ποδόσφαιρο 
και την ΚΟΠ. Για τα μαύρα βαν ξένων πρακτόρων με πολιτικές πλάτες 
που αλωνίζουν την Κύπρο. Για τα ταξίδια στις Σεϊχέλες και τις παράτυ-
πες πολιτογραφήσεις των φίλων του κ. Αναστασιάδη από τη Σαουδική 
Αραβία».

Έκκληση Φάνον για αποφυγή προκλητικών ενεργειών που προκαλούν αστάθεια
Στη σημασία του σχήματος «3+1» μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ 

και ΗΠΑ για την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αναφέρθηκε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Φράνσις Φάνον, κάνοντας πα-
ράλληλα έκκληση προς όλα τα μέρη να μην προβαίνουν σε προκλη-
τικές ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια 
στην περιοχή. Σε δηλώσεις του στη Λευκωσία, στο περιθώριο των 

εργασιών της πρώτης από μια σειρά τεχνικών επιτροπών για θέματα 
παράκτιων δραστηριοτήτων, που συστάθηκαν μετά τη σχετική υπουρ-
γική απόφαση στην Αθήνα, τον περασμένο Αύγουστο, στην παρουσία 
του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, ο κ. Φάνον ανέφερε 
ότι «αυτό το οικοδόμημα 3+1 είναι ένα πολύ σημαντικό όχημα για δι-
ευκόλυνση αυτού του είδους της συνεργασίας μεταξύ κρατών». Επα-
νέλαβε εξάλλου τη σταθερή, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι 

«υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στην ανάπτυξη των πό-
ρων της στην ΑΟΖ της» προσθέτοντας ότι τα έσοδα που θα προκύ-
ψουν από τις δραστηριότητες αυτές θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος 
των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης του 
Κυπριακού, ενώ, κάλεσε «όλα τα μέρη να μην προβαίνουν σε προ-
κλητικές ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αστά-
θεια. Και είμαστε ακλόνητοι σε αυτό» κατέληξε. 
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Οι 8 προτάσεις του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό Ποδόσφαιρο
«Το κυπριακό ποδόσφαιρό βρίσκεται πλέον σε οριακό 

σημείο. Απαραίτητο συστατικό για προχωρήσουμε μπρο-
στά και να εξυγιάνουμε το άθλημα είναι η ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης και αποφασιστικότητας»,  τονίζει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ακολου-
θεί αυτούσια η δήλωση. 

«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στο χώρο του 
κυπριακού ποδοσφαίρου δεν προκάλεσαν καμία έκπληξη. 
Για πολλά χρόνια τώρα υπάρχει έντονη απαξίωση και αμ-
φισβήτηση της αξιοπιστίας των ποδοσφαιρικών πρωτα-
θλημάτων ανάμεσα στο φίλαθλο κοινό και την κοινωνία 
γενικότερα. Ταυτόχρονα αυτά αναδεικνύουν, περισσότερο 
από κάθε προηγούμενη φορά, την αναγκαιότητα σοβαρών 
δομικών αλλαγών στον χώρο της ΚΟΠ, αλλά και ολόκλη-
ρου του οικοδομήματος του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Ως ΑΚΕΛ, αλλά όπως θα έπρεπε και ολόκληρη η πολι-
τεία, ενδιαφερόμαστε όπως διεξάγονται τα πρωταθλήματα 
σε πλαίσια αθλητικού πνεύματος και τίμιου παιχνιδιού. Με 
ισότιμη μεταχείριση των σωματείων και έγκαιρη, αμερό-
ληπτη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης από τα 
αρμόδια όργανα της ομοσπονδίας. Θεωρούμε όχι απλώς 
δικαίωμα, αλλά καθήκον των πολιτικών δυνάμεων να δια-
μορφώνουν πολιτικές θέσεις και προτάσεις που να συμ-
βάλουν στην παραπέρα ανάπτυξη της αθλητικής ζωής. 
Αντιθέτως, απορρίπτουμε κατηγορηματικά φαινόμενα κομ-
ματικών παρεμβάσεων και προσπάθεια χειραγώγησης 
αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών που αποτελεί, δυ-
στυχώς, διαχρονικό φαινόμενο στο χώρο του αθλητισμού 
μας. Ως ΑΚΕΛ, θέλοντας να συμβάλουμε στην προσπά-
θεια για εξυγίανση του κυπριακού ποδοσφαίρου, εισηγού-
μαστε ή/και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για: 

- Εκπόνηση ενιαίας νομοθεσίας για ολόκληρο το φάσμα 
του αθλητισμού στην Κύπρο, που θα καλύπτει όλους τους 
αθλητικούς φορείς. Αυτή θα πρέπει να διέπει και τις Εται-
ρείες Ποδοσφαίρου, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, καθώς 
και τους Παράγοντες και Διαιτητές. 

- Κατάθεση από την κοινοβουλευτική μας ομάδα πρό-
τασης για τροποποίηση της νομοθεσίας του ΚΟΑ που να 
επιτρέπει οικονομικό/διαχειριστικό έλεγχο και της ΚΟΠ, με 
τον ίδιο τρόπο που δύναται να ελέγχει τις υπόλοιπες ομο-

σπονδίες. Ο σεβασμός στο διοικητικό αυτοδιοίκητο είναι 
δεδομένος, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο 
στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

- Κατάθεση πρότασης νόμου για το ασυμβίβαστο των 
παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΚΟΠ 
και έχουν οικονομικά συμφέροντα που έχουν σχέση με το 
Κυπριακό ποδόσφαιρό. 

- Κατάθεση πρότασης για καθορισμό ορίου θητειών των 

Διοικητικών Παραγόντων της ΚΟΠ. 
- Χρηματοδότηση, από κονδύλια που δικαιούνται οι ευ-

ρωβουλευτές του ΑΚΕΛ, της διεξαγωγής επιστημονικής 
έρευνας για την καταγραφή των παθογενειών στις δομές 
του κυπριακού ποδοσφαίρου. Κατάθεση εισηγήσεων προς 
αντιμετώπιση τους, στη βάση καλών πρακτικών άλλων 
ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, αλλά και ευρύτερα απο-
δεχτών αρχών που πρέπει να διέπουν το λαοφιλές αυτό 
άθλημα. 

- Αξιοποίηση της ΑΔΕΑ από τον ΚΟΑ ως πρωτοβάθμιο 
αθλητικό δικαστήριο για αντιμετώπιση αντιαθλητικής συ-
μπεριφοράς ποδοσφαιρικών παραγόντων. 

- Έναρξη δημόσιου διαλόγου, με πρωτοβουλία της πο-

λιτείας, που να εμπλέκει άμεσα τα ίδια τα σωματεία, για 
την ανάγκη αλλαγών στην ΚΟΠ με στόχο το ξήλωμα των 
κατεστημένων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών που 
να ενισχύουν την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία στις ποδοσφαιρικές δομές. Τέτοιες αλλαγές 
αφορούν ριζικές αλλαγές στο χώρο της διαιτησίας και των 
παρατηρητών, την αποκέντρωση εξουσιών από την Εκτε-
λεστική Επιτροπή, την καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας 
για τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και άλλες 
αλλαγές στις δομές των σωμάτων της ΚΟΠ. 

Συντονισμένη δράση όλων των αρχών που εμπλέκονται 
(Αστυνομία, ΚΟΑ, ΚΟΠ, Νομική Υπηρεσία) για καταπολέ-
μηση των στημένων αγώνων που είναι συνυφασμένοι με 
το στοίχημα. Εγκαθίδρυση μηχανισμών για αντιμετώπιση 
της ατιμωρησίας όσων ενέχονται στο παρασκήνιο της δια-
φθοράς των στημένων αγώνων και της αλλοίωσης απο-
τελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. 

Το Αθλητικό Γραφείο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ θα προχωρήσει το 
αμέσως επόμενο διάστημα σε διοργάνωση συζήτησης 
στρογγυλής τραπέζης, με αντικείμενο τη διαφθορά στο 
χώρο του ποδοσφαίρου και την ευθύνη της πολιτείας να 
παρέμβει. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω ότι ποδόσφαιρο 
υπάρχει και στις μικρές κατηγορίες, στο αγροτικό και στο 
γυναικείο. Ποδόσφαιρο που χρειάζεται τη στήριξη της πο-
λιτείας και ιδιαίτερα του ΚΟΑ για να επιβιώσει και να αντέξει 
στα προβλήματα και δυσκολίες που έχει να αντιμετωπί-
σουν. Ο ΚΟΑ, ως η Ανώτατη Αρχή του Αθλητισμού, πρέπει 
να στηρίξει το αγροτικό ποδόσφαιρό και τους Τοπικούς 
Συλλόγους, να αναβαθμίσει τους σχεδιασμούς του για τις 
ακαδημίες, αλλά και τις συνθήκες άθλησης των παιδιών, 
τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση εκπαίδευση, για να 
τα κρατήσουμε κοντά στον αθλητισμό. 

Το κυπριακό ποδόσφαιρό βρίσκεται πλέον σε οριακό 
σημείο. Απαραίτητο συστατικό για προχωρήσουμε μπρο-
στά και να εξυγιάνουμε το άθλημα είναι η ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης και αποφασιστικότητας. Οι αποφάσεις που θα 
παρθούν θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του 
ποδοσφαίρου μας. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευ-
θύνες που του αναλογούν. Ιδιαίτερα η πολιτεία και ο ΚΟΑ.

Η επανεγγραφή του εμπο-
ρικού σήματος «Halloumi» στο 
Ηνωμένο Βασίλειο διορθώνει 
ένα σοβαρό λάθος που έγινε 
από το Υπουργείο και διασφα-
λίζει τη συνέχιση της ανοδικής 
πορείας των εξαγωγών της 
Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας Γιώργος Λακκοτρύ-
πης. Ο Υπουργός ανακοίνωσε 
ότι στις 31 Ιανουαρίου 2020 
δημοσιεύτηκε, στην ιστοσε-
λίδα του Γραφείου Πνευματι-
κής Ιδιοκτησίας του ΗB η επα-
νεγγραφή του εμπορικού 
σήματος «Halloumi» για το 
ΗB. Όπως είπε, η ισχύς τους 
συγκεκριμένου εμπορικού σή-
ματος είναι από τον Μάιο του 
2018, όταν το Υπουργείο, μετά 
την τότε απώλεια του εμπορι-
κού σήματος, είχε καταθέσει 
αίτηση με τη βοήθεια της Νο-
μικής Υπηρεσίας για επανεγ-
γραφή. «Θεωρούμε ότι η επα-
νεγγραφή αυτή, είναι μια 
σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο 
γιατί διορθώνεται ένα σοβαρό 
λάθος που έγινε από το 
Υπουργείο, αλλά γιατί επίσης 
θα διασφαλίσει τη συνέχιση 
της ανοδικής πορείας των εξα-
γωγών μας στο ΗΒ, ανεξαρ-
τήτως των εξελίξεων με το 
Brexit», ανέφερε.  Όπως εξή-
γησε, στη συνθήκη αποχώρη-
σης προβλέπεται ότι τα κοινο-
τικά σήματα θα μετατραπούν 
σε βρετανικά μετά το Brexit.

Διορθώθηκε 
το λάθος με το 

χαλλούμι στο ΗΒ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Δράσεις και προγράμματα που θα φέρουν πιο 
κοντά στις ρίζες τους τα νέα παιδιά της διασποράς, 
αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του 
Επίτροπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου με τον Πρό-
εδρο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου  Πρόδρομο Αλαμπρίτη και Μενέ-
λαο Μενελάου αντίστοιχα. 

Αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία μητρώου 
νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών που ζουν και 
εργάζονται στο εξωτερικό και συζητήθηκαν καλύτεροι 
τρόποι αξιοποίηση τους. 

Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άντλησης κονδυλίων 
από Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη προγραμμάτων 
και δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά των Ομο-
γενειακών μας Οργανώσεων. 

Η νέα γενιά της Διασποράς αποτελεί σημαντικό 
κεφάλαιο για την πατρίδα, σημειώνει η ανακοίνωση, 
«αυτοί είναι ο αυριανοί ηγέτες των ομογενειακών 
μας οργανώσεων και η κυβέρνηση τους στηρίζει και 
θα συνεχίσει να τους στηρίζει με όλα τα μέσα». 

Τέλος λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις όσον 
αφορά δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την 
νέα γενιά, των Θρησκευτικών  ομάδων, αυτές των 
Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.

Δράσεις για τα παιδιά της Διασποράς
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                             Τουρισμός: Oικολογικοί και οικονομικοί σχεδιασμοί

                       Ελλάδα-Τουρκία                                    Hλεκτρονικό Έγκλημα

Στα μέσα Φεβρουαρίου θα ξεκι-
νήσει ο νέος γύρος συνομιλιών 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
για τα Μέτρα Οικοδόμησης    
 Εμπιστοσύ-
νης, σύμ-
φωνα με 
πληροφορίες 
από τα 
Yπουργεία 
Άμυνας και 
Εξωτερικών 
της Ελλάδας. 
 Σύμφωνα με 
τις ίδιες πληροφορίες, οι πρώ-
τες συναντήσεις θα αφορούν 
την αποτίμηση των προηγούμε-
νων διαβουλεύσεων και θα  επι-

διωχθεί συνέχιση της διαδικα-
σίας. 
 Παράλληλα, πριν από την 
έναρξη του νέου κύκλου συζη-

τήσεων για 
τα ΜΟΕ, δεν 
αποκλείεται 
να υπάρξει 
και κατ’ ιδίαν 
συνάντηση 
των Υπουρ-
γών Άμυνας 
Ελλάδας και 
Τουρκίας, στο 

περιθώριο της Συνόδου του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 12 
και 13 Φεβρουαρίου.

«Το πρόβλημα το δημιουργήσατε 
εσείς, οι εμμονές σας, η διαχειριστική 
σας ανεπάρκεια και πάνω απ’ όλα η 
ακροδεξιά λογική με την οποία εξακο-
λουθείτε να διαχειρίζεστε το ζήτημα» 
τόνισε σχετικά με την κυβερνητική δια-
χείριση του προσφυγικού - μετανα-
στευτικού και τα επεισόδια στη Μόρια 
ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ κατέστησε την κυβέρνηση 
«ηθικό αυτουργό» για την κατάσταση 
και ζήτησε εξηγήσεις από τον Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη για την άσκηση αστυνο-
μικής βίας κατά των διαμαρτυρόμενων 
προσφύγων. «Αναγκάζονται να διαβι-
ούν μέσα στην εξαθλίωση. Αυτό τους 
υποκίνησε» υπογράμμισε ο πρώην 
πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. 

Με αφορμή την ενσωμάτωση της 
πολυτροπολογίας του υπουργείου Με-

τανάστευσης στο νομοσχέδιο για την 
Πολιτική Προστασία, ο Δ. Τζανακό-
πουλος έκανε λόγο για «δημόσια κοι-
νοβουλευτική παραδοχή των λαθών, 
αλλά και του 'επιτελικού μπάχαλου' 
που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση 
στο συγκεκριμένο πεδίο» θυμίζοντας 
τον βασικό ρόλο που είχε το προσφυ-
γικό - μεταναστευτικό στην προεκλο-
γική ρητορική της Ν.Δ. Επεσήμανε δε 
στη Ν.Δ. ότι «όλο το προηγούμενο 
διάστημα σπείρατε ανέμους και σή-
μερα θερίζετε θύελλες» καταλογίζο-
ντάς της ευθύνες για την «επικράτηση 
ενός ιδεολογικού κλίματος στην ελλη-
νική κοινωνία». 

Πολιτική αντίθετη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Ο Δ. Τζανακόπουλος σημείωσε ότι 
η παρουσία 20.000 ατόμων στη Μό-
ρια, τη στιγμή που όταν ανέλαβε η κυ-

βέρνηση στη Μόρια βρίσκονταν 5.768 
άτομα, οφείλεται στη «βιοπολιτική 
αποτροπής» της κυβέρνησης. Τόνισε 
ότι η πολιτική «εξαθλιώστε τους για 
να μην έρχονται» είναι αντίθετη με τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις διεθνείς συνθήκες, αλλά και «απο-
λύτως αναποτελεσματική» για τη δια-
χείριση των ροών. 

Υπογράμμισε ακόμη ότι «σταματή-
σατε την πολιτική αποσυμφόρησης 
των νησιών με μεταφορές ευάλωτων 
στην ενδοχώρα εξαιτίας των ακροδε-
ξιών εμμονών σας». Ειδικά για τα 
πλωτά φράγματα παρατήρησε ότι 
«δεν ξέρει κανείς τι να κάνει ακριβώς, 
να γελάσει με την ανοησία σας ή να 
λυπηθεί και να βάλει τα κλάματα με 
την ακραία αντίληψη που έχετε για 
τους όρους διαχείρισης του προσφυ-
γικού».

ΣΥΡΙΖΑ προς κυβέρνηση για την κατάσταση στη Λέσβο:   
Το πρόβλημα το δημιουργήσατε εσείς

Επανέναρξη συζητήσεων για ΜΟΕ  
εντός Φεβρουαρίου

Η κατάθεση προσφορών στον 
διαγωνισμό για τις νέες ταυτό-
τητες, αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Μάρτιο, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. 
Οι νέες ταυτότητες θα είναι και 
κάρτες του πολίτη που θα 
έχουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
η οποία θα αρκεί για τις συναλ-
λαγές με το Δημόσιο. 
«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
γίνεται πραγματικότητα, η τα-
λαιπωρία μειώνεται, το ίδιο το 
δημόσιο, εξοικονομεί σε χρόνο 
και χρήμα, από τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, περίπου 1 δισ. 
για να το επενδύσει πιο παρα-
γωγικά», σημειώνει το υπουρ-
γείο.

Νέες ταυτότητες:  
Η ηλεκτρονική  

υπογραφή, η ασφάλεια 
και το κόστος

Εννέα άτομα έχασαν τη ζωή 
τους και 519 τραυματίστηκαν 
(20 σοβαρά και 499 ελαφρά) 
σε 438 τροχαία συνολικά (οκτώ 
δυστυχήματα και 430 ατυχή-
ματα) που σημειώθηκαν τον Ια-
νουάριο 2020, στην περιοχή 
της Αττικής. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Διεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής, τα κυριότερα αί-
τια των τροχαίων αυτών ήταν 
η οδήγηση χωρίς σύνεση και 
προσοχή, η παραβίαση ρυθμι-
στικών πινακίδων και η παρα-
βίαση των κανόνων κυκλοφο-
ρίας από πεζούς, ενώ η μη 
χρήση προστατευτικού κρά-
νους από τους οδηγούς και 
επιβάτες των δικύκλων επέ-
τεινε, σε πολλές περιπτώσεις, 
τη σοβαρότητα του τραυματι-
σμού τους. 
Παράλληλα, το ίδιο χρονικό 
διάστημα, στο πλαίσιο των στο-
χευμένων δράσεων που εφαρ-
μόζει η Τροχαία για την τροχο-
νομική αστυνόμευση και την 
αναβάθμιση του επιπέδου οδι-
κής ασφάλειας στην περιοχή 
της Αττικής, βεβαιώθηκαν 
27.293 παραβάσεις. Σύμφωνα 
με την Τροχαία, ενδεικτικά βε-
βαιώθηκαν: 
663 παραβάσεις για οδήγηση 
υπό την επίδραση οινοπνεύμα-
τος, από τις οποίες οι 66 ήταν 
σε βαθμό πλημμελήματος 
2.679 ορίου ταχύτητας 
290 για παραβίαση ερυθρού 
σηματοδότη 
510 για χρήση κινητού τηλεφώ-
νου 
531 για μη χρήση ζώνης ασφα-
λείας 
542 για μη χρήση προστατευτι-
κού κράνους.

Τροχαία: Εννέα νεκροί 
και 519 τραυματίες στην 
Αττική τον Ιανουάριο

Για την πρότασή της, που «πέρασε» κό-
ντρα στη θέση του ΕΛΚ, ώστε οι σχεδια-
σμοί της ΕΕ για τις πράσινες μεταφορές 
να περιλάβουν την έννοια της κοινωνικής 
βιωσιμότητας αναγνωρίζοντας τις ανά-
γκες των νησιών και άλλων απομακρυ-

σμένων περιοχών, μί-
λησε η ευρωβουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ 
Έλενα Κουντουρά 
«Στο Κόκκινο» και τον 
Δημήτρη Κουκλου-
μπέρη. 
Η κ. Κουντουρά ανα-
φέρθηκε στην πρό-
τασή της, που υιοθε-
τήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, για μετονομα-
σία της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την 
Κινητικότητα και τις 
Μεταφορές σε «Ευ-
ρωπαϊκή Στρατηγική 

για την Βιώσιμη Κινητικότητα και τις Με-
ταφορές» που με την πρώτη ανάγνωση 
δεν είναι αντιληπτή η σημασία της.   
   «Ο τουρισμός συνδέεται άμεσα με τις 
μεταφορές και στην Επιτροπή Μεταφο-

ρών και Τουρισμού TRAN όπου δραστη-
ριοποιούμαι έχουμε να κάνουμε με το 
New Green Deal, να δώσουμε προτε-
ραιότητα στη βιωσιμότητα, που δεν 
αφορά μόνο το Περιβάλλον, γιατί δεν 
κρίνεται μόνο με περιβαλλοντικούς αλλά 
και με κοινωνικούς όρους. Στην κοινή ευ-
ρωπαϊκή στρατηγική που θα συζητή-
σουμε για την κινητικότητα και τις μετα-
φορές ... να στείλουμε το μήνυμα ότι η 
βιωσιμότητα και με κοινωνικούς όρους 
είναι η πρώτη μας προτεραιότητα ... γι` 
αυτό ζήτησα και την μετονομασία ... η 
υπερψήφιση της πρότασης ήταν πολύ 
μεγάλη επιτυχία», υπογράμμισε, σημει-
ώνοντας ότι είχε τοποθετηθεί αρνητικά 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 
Καθώς το 27% της ρύπανσης οφείλεται 
στις μεταφορές, το πώς θα αποφασιστεί 
να μειωθεί αυτή η ρύπανση στην ΕΕ «εί-
ναι σημαντικό να είναι συμβατό με την 
κοινωνία, να μπορούν όλοι να έχουν 
πρόσβαση, να μην αποκλειστούν οι πιο 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα νη-
σιά» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά, υπο-
γραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά 
έχει θέσει ως προτεραιότητα να παρα-
μείνει προσιτό το κόστος της μετακίνη-
σης και των ταξιδιών για το σύνολο των 
πολιτών, με ειδική μέριμνα για τις ευά-
λωτες ομάδες και συγκεκριμένες περι-
φέρειες». 
«Για εμάς η νησιωτικότητα είναι πολύ ση-
μαντική, γιατί είμαστε πολυνησιακή 
χώρα. Πρέπει να στηρίξουμε τα νησιά 
μας», όπως τόνισε η κ. Κουντουρά «και 
οι παρεμβάσεις εδώ για τα συμφέροντα 
της Ελλάδας είναι πολύ ουσιαστικές. Θα 
φανούν τα επόμενα χρόνια, όταν τα ψη-
φίσματα και οι Οδηγίες θα έρθουν στα 
κράτη μέλη και φυσικά την πατρίδα μας 
για να υιοθετηθούν. Είναι πολύ σημα-
ντική η εδώ δουλειά για να προστατεύ-
σουμε την πατρίδα μας και να στηρί-
ξουμε τις ανάγκες μας».

Ελ. Κουντουρά: Σημαντική επιτυχία για φθηνό κόστος μεταφοράς στα νησιά 

Δέκα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών με τη 
μέθοδο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υπο-
στήριξης, στην περιοχή της Αττικής, εξιχνιάστηκαν 
από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος. 

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες 
αρχικά επικοινωνούσαν, κυρίως τηλεφωνικά, με 
τα θύματά τους και προσποιούνταν τους τεχνι-
κούς κέντρου υποστήριξης εταιρειών λογισμικού. 
Στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι ο υπολογιστής 
ή το κινητό τηλέφωνό τους έχουν «μολυνθεί» από 
κακόβουλο λογισμικό, τους ζητούσαν να εγκατα-
στήσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης 
για τη δήθεν επιδιόρθωση του προβλήματος. 

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πλήρη πρό-
σβαση στον υπολογιστή τους ή το κινητό τηλέ-
φωνο των θυμάτων, καθώς και στα αποθηκευ-
μένα προσωπικά δεδομένα, όπως προσωπικούς 
κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαρια-

σμούς e -banking, προσωπικούς κωδικούς πρό-
σβασης σε λοιπές εφαρμογές, λογαριασμούς μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους, οι οποίοι 
ήταν αποθηκευμένοι στα προγράμματα περιήγη-
σης (φυλλομετρητές - browsers), το ιστορικό της 
περιήγησης και αρχεία με προσωπικά δεδομένα, 
όπως έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο. 

Αμέσως μετά, οι δράστες προέβαιναν σε μετα-
φορές χρημάτων από τους ηλεκτρονικούς τρα-
πεζικούς λογαριασμούς (e-banking) των θυμάτων 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν οι ίδιοι 
ή συνεργοί τους. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις 
ζητούσαν την εγκατάσταση προγραμμάτων απο-
μακρυσμένης διαχείρισης στα κινητά τηλέφωνα 
των θυμάτων, ώστε να λαμβάνουν γραπτά μηνύ-
ματα (SMS) με τους κωδικούς μίας χρήσης (One-
TimePasswords - OTP), που αποστέλλονται για 
λόγους ασφάλειας από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Εξαπάτηση μέσω e-banking
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Τους πρώτους ασθενείς υποδέχτηκε 
την περασμένη Δευτέρα το νοσοκομείο 
στη Ουχάν, το οποίο χτίστηκε ειδικά 
λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, ενώ 
σημειώνεται πως μέσα στην εβδομάδα 
αναμένεται να λειτουργήσει και δεύτερο 
νοσοκομείο το οποίο επίσης χτίστηκε σε 
λίγες μέρες. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι 
ασθενείς με ηπιότερα συμπτώματα δεν 
έγιναν δεκτοί στα νοσοκομεία τις 
τελευταίες μέρες λόγω των ελλείψεων 
κλινών και προσωπικού. Νωρίτερα αυτή 
την εβδομάδα είχαν ανακοινωθεί σχέδια 
για τη μετατροπή άλλων τριών 
εγκαταστάσεων στην πόλη σε 
νοσοκομεία. Μόλις ολοκληρωθεί η 
μετατροπή των 11 κτιρίων σε 
νοσοκομεία, μια διαδικασία που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 
της εβδομάδας, θα μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 10.000 ασθενείς. 

 

Οι ασθενείς και τα θύματα 
Ο αριθμός των νεκρών στην Κίνα, 

όπως καταγράφηκε μέχρι την Τρίτη το 
απόγευμα έφθασε τους 490, καθώς 
καταγράφηκαν 65 νέοι θάνατοι –αριθμός 
ρεκόρ– σε σχέση με μια ημέρα νωρίτερα, 
όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή 
Υγείας. Ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων στην Κίνα ανήλθε στους 
3.887. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι 
πλέον 24.324. Σχεδόν 230 κρούσματα 
έχουν αναφερθεί σε 27 άλλες χώρες και 
περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, 
σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters 
που βασίζονται σε επίσημες 
ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 
Περίπου 3.700 άνθρωποι τελούν σε 
καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που 
βρίσκεται  στην Ιαπωνία με 10 εξ αυτών 
να βρίσκονται θετικοί στον νέο ιό. 

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο 

μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν 
468 δοκιμές, εκ των οποίων οι 466 
επιβεβαιώθηκαν αρνητικές και 2 θετικές, 
πρόκειται για δύο μέλη της ίδιας 
οικογένειας, τα οποία ήδη νοσηλεύονται. 

Τα κρούσματα στην Ευρώπη τα οποία 
καταγράφηκαν μέχρι τώρα είναι δύο στη 
Βρετανία, 7 στη Γερμανία, ένα στην 
Ισπανία, ένα στη Φινλανδία, έξι στη 
Γαλλία, δύο στην Ιταλία, δύο στη Ρωσία 
και ένα στη Σουηδία. 

Εξελίξεις για την καταπολέμησή του 
Έτοιμος για την έναρξη δοκιμής 

εμβολίου για τον κορωναϊό σε ζώα την 
ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο 
επιστήμονας που ηγείται των βρετανικών 
προσπαθειών για την προστασία από τη 
νόσο. Ο καθηγητής Ρόμπιν Σάτοκ από 
το Imperial College του Λονδίνου 
δήλωσε στο Sky News πως η ερευνητική 
του ομάδα πιστεύει ότι έχει πετύχει να 
μειώσει το συνήθη χρόνο ενός εκ των 
παρασκευαστικών σταδίων του εμβολίου 
από «δύο με τρία χρόνια σε μόλις 14 
ημέρες», ενώ ευελπιστεί να αρχίσουν 
δοκιμαστικοί εμβολιασμοί ανθρώπων το 
καλοκαίρι, εφόσον, όπως σημείωσε, 
εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση. 

Το εμβόλιο δεν θα μπορέσει να 
αξιοποιηθεί για την τρέχουσα κρίση με 
τον κορωναϊό της Oυχάν, αλλά θα είναι 
κρίσιμο σε μια πιθανή μελλοντική νέα 
έξαρση, σημείωσε ο Βρετανός 
καθηγητής. Επιπλέον, επιστήμονες από 
την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την 
Ευρώπη εργάζονται πυρετωδώς για την 
ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί 
για προσφορά 20 εκατομμυρίων λιρών 
στη διεθνή υπηρεσία CEPI που 
συστάθηκε το 2017 για την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων υγειονομικών κρίσεων. 
Ακόμα 20 εκατομμύρια λίρες έχουν 
δεσμευθεί για τις έρευνες στη Βρετανία. 

Εν τω μεταξύ, το Foreign Office 
ανακοίνωσε ότι θα οργανώσει μία 
τελευταία πτήση τσάρτερ από τη Oυχάν 
για τους Βρετανούς υπηκόους και τα 
μέλη της οικογένειάς τους που θέλουν να 
φύγουν από την περιοχή. 

Ήδη 94 άνθρωποι έχουν επιστρέψει με 
δύο αντίστοιχες πτήσεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και βρίσκονται σε καραντίνα 
δύο εβδομάδων σε νοσοκομείο στο 
Γουίραλ της ΒΔ Αγγλίας.  

  Πιστεύεται ότι 165 Βρετανοί 
παραμένουν στην επαρχία Χουμπέι που 
βρίσκεται η Γουχάν, εκ των οποίων 108 
έχουν  ζητήσει τη συνδρομή της 
βρετανικής κυβέρνησης για να φύγουν. 

Το Ινστιτούτο Ιολογίας της Oυχάν της 
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, που 
έχει την έδρα του στην πόλη απ΄όπου 
πιστεύεται ότι ξεκίνησε η επιδημία, 
ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
την Τρίτη, ότι υπέβαλε αίτηση για 
ευρεσιτεχνία στη χρήση του Remdesivir, 
ενός αντιικού φαρμάκου που 
αναπτύχθηκε από την Gilead, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ιό. 

Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στην New England 
Journal of Medicine την περασμένη 
εβδομάδα, ένας  ασθενής με κορωναϊό 
στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισε 
βελτίωση της κατάστασής του αφού 
έλαβε το Remdesivir, το οποίο 
χρησιμοποιείται επίσης για την 
αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών, 
όπως ο Έμπολα. 

«Μεγάλη πηγή ανησυχίας είναι το ευρύ 
φάσμα της σοβαρότητας των 
συμπτωμάτων που προκαλεί ο ιός αυτός», 
εξηγεί ο Τζέρεμι Φάραρ, διευθυντής του 
βρετανικού ιδρύματος Wellcome Trust. 
«Είναι σαφές ότι ορισμένοι άνθρωποι 
έχουν προσβληθεί και μεταδίδουν τον ιό, 
παρουσιάζοντας παράλληλα πολύ ελαφρά 
συμπτώματα έως και κανένα σύμπτωμα».

Κορωναϊός :  Η εξέλιξη της επιδημίας μέχρι σήμερα
 Πεζός ένα στα πέντε 

θύματα των τροχαίων 
– Ο ρόλος του texting

Δημόσια διαβούλευση για το 'Σχέδιο για την  
καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρώπη' 

Την έναρξη της 
δημόσιας δια-
βούλευσης για τη 
σχηματοποίηση 
ενός νέου και συ-
νεκτικού ευρω-
παϊκού πλάνου 
καταπολέμησης 
του καρκίνου 
στην ΕΕ, ώστε να 
μειωθεί η θνησι-

μοτητα από αυτό το αίτιο επί του ευρωπαϊκού πλη-
θυσμού και ταυτόχρονα να παραμείνει υπό έλεγχο 
το σημαντικό κόστος της νόσου για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, κήρυξε χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες η 
αρμόδια Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου. 

Η διαβούλευση, της οποία η έκβαση δεν είναι 
προδιαγεγραμμένη, εστιάζει αφενός στο κόστος 
φαρμάκου, την πρόσβαση σε φάρμακα και θερα-
πεία, την έγκαιρη διάγνωση και την έρευνα και από 
την άλλη στον κλάδο της πρόληψης. Σημαντικό 
κομμάτι της νομοθεσίας της ΕΕ (όπως για παρά-
δειγμα επί των εκπομπών αερίων και επί των εν-
δοκρινολογικών διαταρακτών, από καυσαέρια αυ-
τοκινήτων, ως χρήση φυτοφαρμάκων) αφορά ήδη 
ακριβώς αυτή την προσέγγιση, καθώς οι προδια-
γραφές υγείας ήταν πάντα και διαχρονικά ένας από 
τους βασικούς και κύριους στόχους της Κομισιόν.  
Ο καρκίνος κοστίζει στην ΕΕ πάνω από 100 δισ. 
ευρώ ετησίων και σκοτώνει 1,3 εκατομμύρια πολί-
τες. Είναι, ωστόσο, η δεύτερη αιτία θανάτου μετά 
από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Η Κομισιόν εκτιμά ότι το 40% των πολιτών στην 
ΕΕ θα μπορούσαν να νοσήσουν με νοσήματα που 
εμπίπτουν στο ορισμό του καρκίνου ως το 2035, 
αν δεν αναληφθεί δράση και υπολογίζει ότι το 40% 
των καρκίνων σήμερα μπορεί να αποφευχθεί. Το 
βασικό μήνυμα της αρμοδίας Επιτρόπου, Στέλλας 
Κυριακίδου είναι πως αφενός πρέπει να κάνουμε 
κάτι παραπάνω από ό,τι γίνεται απλά σε εθνικό 
επίπεδο αφετέρου χρειάζεται ένα συνεκτικό και 

«ολιστικό» πλάνο για την ΕΕ. 
Κατά τη βασική εναρκτήρια ομιλία της στη διά-

σκεψη που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, η Επί-
τροπος τόνισε ότι «το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο 
να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό". Η Επί-
τροπος μοιράστηκε με το ακροατήριο αναλυτικά 
την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο, αλλά 
τόνισε ότι ο σκοπός δεν είναι να μετατραπεί το 
προσωπικό σε πολιτικό, αλλά εξήγησε ότι με αυτόν 
τον τρόπο διαπίστωσε αφενός την έλλειψη πρό-
σβασης πολλών ασθενών σε θεραπεία, προσιτά 
φάρμακα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αφετέρου 
κατέγραψε τη διάκριση που αντιμετωπίζουν οι επι-
ζώντες, την έλλειψη εγκαταστάσεων παρηγορητι-
κής φροντίδας και τις τεράστιες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται στους τομείς των 
σπάνιων και παιδιατρικών καρκίνων. Κατέγραψε 
επίσης και τις τεράστιες ανισότητες μεταξύ των 
Κρατών Μελών. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα 
για την πρόληψη - πρέπει να επικεντρωθούμε στον 
έλεγχο του καπνίσματος, στην άσκηση και στην 
υγιεινή διατροφή και να τονίσουμε την ανάγκη να 
αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη», εξήγησε. 

Συγκεκριμένα, η νέα στρατηγική «αγρόκτημα στο 
πιάτο» θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά, υγιεινά 
τρόφιμα, το σχέδιο για τον καρκίνο θα διερευνήσει 
μέτρα για τη μείωση της έκθεσής μας σε καρκινο-
γόνους παράγοντες στον εργασιακό χώρο και σύμ-
φωνα με τη φιλοδοξία της ΕΕ περί μηδενικής ρύ-
πανσης, το σχέδιο πρέπει να καλύπτει τη ρύπανση 
του αέρα, του νερού και του εδάφους.  Με αυτόν 
τον στόχο, το Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου 
θα εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές που συνδέονται 
με την κοινωνική προστασία, την ψυχολογική υπο-
στήριξη, την επαγγελματική επανένταξη. 

Η Επίτροπος κατέληξε εξηγώντας ότι μπορούμε 
να αφαιρέσουμε τον φόβο και την αβεβαιότητα που 
έρχεται με μια διάγνωση του καρκίνου και να την 
αντικαταστήσουμε με αποφασιστικότητα, αξιοπρέ-
πεια και ελπίδα. 

Το γράψιμο και η αποστολή μη-
νυμάτων από το κινητό τηλέφωνο 
(texting) είναι το πιο επικίνδυνο 
πράγμα που αποσπά περισσό-
τερο την προσοχή ενός πεζού, θέ-
τοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του, ιδίως όταν διασχίζει ένα 
δρόμο, σύμφωνα με μια νέα κα-
ναδική επιστημονική έρευνα. 
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 

από ό,τι να μιλάει ο πεζός στο τη-
λέφωνο του ή να ακούει μουσική 
από ακουστικά. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 

δρ Τζεφ Κέιρντ του Τμήματος Ψυ-
χολογίας του Πανεπιστημίου του 
Κάλγκαρι στην Αλμπέρτα, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό “Injury Prevention” αξιο-
λόγησαν στοιχεία από 22 έρευνες 
που αφορούσαν την ασφάλεια των 
πεζών.Κάθε χρόνο περίπου 
270.000 πεζοί πεθαίνουν σε όλο 
τον κόσμο, αριθμός που αποτελεί 
σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των 
θυμάτων από τροχαία. Η αφηρη-
μάδα και η απόσπαση της προ-
σοχής των πεζών, οι οποίοι δεν 
κοιτάζουν αριστερά-δεξιά όταν δια-
σχίζουν ένα δρόμο, αποτελεί τον 
βασικό παράγοντα κινδύνου. 
Η μελέτη δείχνει ότι η ακρόαση 

μουσικής από τα ακουστικά δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος 
για τον πεζό, η συνομιλία στο τη-
λέφωνο αυξάνει ελαφρά τον κίν-
δυνο, ενώ το γράψιμο μηνυμάτων 
είναι σαφώς η πιο επικίνδυνη συ-
μπεριφορά, αυξάνοντας τον κίν-
δυνο όχι μόνο σύγκρουσης με 
άλλο πεζό, αλλά – ακόμη χειρό-
τερα- με όχημα. 
Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό 

των αφηρημένων πεζών κυμαίνε-
ται από 12% έως 45%, δηλαδή 
μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, κάτι 
που πρέπει να έχουν πάντα στο 
μυαλό τους οι οδηγοί των οχημάτων. 
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«Επείγουσα έκκληση βοήθειας από 
 την Ιερά Μονή Παντοκρατόρος (ΆγιοΌρος)»

Γιόχαν Κρόιφ : Ο αναμορφωτής  
του ποδοσφαίρου 

«Στην θέση της τακτικής στήλης παραθέτω την παρα-
κάτω έκκληση εκ μέρους του  ιστορικού και  ιερού Μονα-
στηρίου Παντοκράτορος στο Αθω, του οποίου οι Μοναχοί 
με παρακάλεσαν να φέρω εις γνώσιν όλων μετά  την σύ-
ντομη επίσκεψή μου την περασμένη εβδομάδα. 

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται στη βορειοανα-
τολική πλευρά του Άθω και είναι παραθαλάσσια. Πλησίον 
της µονής υπήρχε η αρχαία πόλη Θύσσος. Αν και µακραί-
ωνη προφορική παράδοση θέλει ως κτήτορα της µονής 
τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κοµνηνό, από τις σωζόµενες µαρ-
τυρίες εξάγεται το συµπέρασµα ότι κτήτορες της µονής 
ήταν οι αδελφοί Αλέξιος (µε το στρατιωτικό αξίωµα του 
µέγα στρατοπεδάρχη) και Ιωάννης (αξιωµατούχος της αυ-
λής µε τη θέση του µεγάλου πριµηκυρίου). 

Δεν είναι γνωστό πότε ξεκίνησαν οι οικοδοµικές εργασίες 
αλλά το 1358 το µοναστήρι υπήρχε ήδη και εγκαινιάστηκε 
ενδεχοµένως το 1362 από τον πατριάρχη Κάλλιστο Α´. 
Αρχαία. Μονύδρια που ενσωµατώθηκαν στην Παντοκρά-
τορος είναι του Αγίου Αυξεντίου, Δωροθέου, Κυνόποδος, 
Ραβδούχου, Φακηνού και Φαλακρού. Ο Αλέξιος απεβίωσε 
περί το 1368, ενώ ο Ιωάννης φαίνεται πως το 1384 είχε 
αποσυρθεί στη µονή όπου και εκάρη µοναχός. Από τις 
πολλές δωρεές που προσέφεραν τα αδέρφια αγοράστηκαν 
και τα περισσότερα µετόχια που η µονή είχε έως και τα 
µέσα του αιώνα µας. Δώρο των αδελφών αποτελεί και η 
εικόνα του Παντοκράτορος Χριστού, που σήµερα βρίσκεται 
στο µουσείο του Ερµιτάζ στην Πετρούπολη της Ρωσίας. 

Η Παντοκράτορος ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το 16ο 
αιώνα µε τα χρήµατα που πρόσφεραν ηγεµόνες των πα-
ραδουνάβιων περιοχών. Η µονή, παρά τα ογκώδη χρέη 
της, κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν χάνει τη ζωτι-
κότητά της. Στη µονή εγκαταβίωσαν σπουδαίες και 
αγιασµένες προσωπικότητες, όπως ο πατριάρχης Κάλλι-
στος Β´ ο Ξανθόπουλος, ο Συµεών και ο Θεωνάς, αρχιε-
πίσκοποι Θεσσαλονίκης. Η µονή χτυπήθηκε από τη λαί-
λαπα της φωτιάς το 1393, το 1773 και τέλος το 1948, 
ευτυχώς χωρίς ποτέ να καταστραφεί ολοσχερώς. 

Το Καθολικό -αφιερωµένο στη Μεταµόρφωση του Σω-
τήρος- χτίστηκε την ίδια εποχή µε τη µονή, ωστόσο είναι 
ευδιάκριτη η δική του αυτόνοµη αρχιτεκτονική πορεία, 
τόσο από πλευράς αρχιτεκτονικής όσο και αγιογράφη-

σης. Η αγιογράφηση του ναού 
ανάγεται στο τρίτο τέταρτο του 
14ου αιώνα και επιζωγραφίθηκε 
το 1854. Το κωδωνοστάσιο είναι 
κτίσµα του 19ου αιώνα. Στη µονή 
φυλάσσονται αρκετά λείψανα 
αγίων, 
όπως του 
αγίου Ιωαν-
νικίου του 
εν Ολύµπω της Βιθυνίας, Θεοδώ-
ρου του Στρατηλάτου, των αγίων Κοσµά και Δαµιανού, 
τεµάχιο Τιµίου Ξύλου, καθώς, επίσης, και κειµήλια, 
όπως µέρος της ασπίδας του αγίου Μερκουρίου και εικό-
νες του 14ου αιώνα και µεταγενέστερες. Το τέµπλο του 
Καθολικού ίσως είναι και το παλαιότερο του Αγίου 
Όρους. Ως εφέστια εικόνα της µονής τιµάται η Παναγία η 
Γερόντισσα, που είναι µία από τις θαυµατουργές εικόνες 
του Αγίου Όρους. 

Στη βιβλιοθήκη του µοναστηριού περιλαµβάνονται περί-
που 350 χειρόγραφοι κώδικες και περί τα 3,500 έντυπα. 
Τα έγγραφα της µονής είναι ελληνικά, τουρκικά και ένα 
βλαχικό του 17ου αιώνα. Στη µονή βρίσκονται 7 παρεκ-
κλήσια και άλλα 7 εξωκκλήσια. Η Παντοκράτορος έχει την 
επικυριαρχία 5 Κελλιών στην περιοχή των Καρυών και 
κατά τους νεώτερους χρόνους απέκτησε πολλά µετόχια 
σε Ελλάδα, Μ. Ασία και Βλαχία από τα οποία σήµερα δεν 
κατέχει κανένα. Στα εξαρτήµατα της µονής ανήκουν η 
σκήτη του Προφήτη Ηλία, 5 Κελλιά και 38 Καλύβες στην 
περιοχή της Καψάλας. Η µονή κατέχει την έβδοµη θέση 
µεταξύ των αθωνικών µονών και επανήλθε στο κοινοβιακό 
σύστηµα το 1992. Σήµερα έχει περί τους δεκαπέντε µονα-
χούς, που αγωνίζονται για την ανακαίνισή του 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ» 

του  
Γιώργου Σάββα

Η 6η Φεβρουαρίου του 
1958 θα μείνει για πάντα 
χαραγμένη στις μνήμες των 
φίλων της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ. Συμπληρώθη-
καν 62 χρόνια από το αε-
ροπορικό δυστύχημα που 
άλλαξε την ιστορία της Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επτά 
ποδοσφαιριστές των «μπέ-
μπηδων» σκοτώνονται… 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1958 
ένα αεροπλάνο, που μετέ-
φερε πίσω στην πατρίδα 
την αποστολή της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, συνετρίβη 
κατά την απογείωσή του 
από το αεροδρόμιο Ριμ του 
Μονάχου, με αποτέλεσμα 
να χάσουν τη ζωή τους 23 
από τους 43 επιβαίνοντες. 
Η πτήση τσάρτερ της Brit-
ish Airways προερχόταν 
από το Βελιγράδι, όπου οι 
μπέμπηδες του Ματ Μπά-
σμπι είχαν αποσπάσει ισο-
παλία 3-3 από τον Ερυθρό 
Αστέρα και είχαν προκριθεί 
στην επόμενη φάση του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών 
Ευρώπης. 

Τις πρώτες πρωινές ώρες 
της 6ης Φεβρουαρίου, το 
ελικοφόρο Airspeed Am-
bassador προσγειώθηκε 
στο Μόναχο για ανεφοδια-
σμό. Το μοιραίο συνέβη 
στις 15:04 τοπική ώρα, 
κατά την τρίτη προσπάθεια 
απογείωσης, λόγω χιονο-
θύελλας. Το αεροπλάνο 
απέτυχε να κερδίσει ύψος 
και κατέπεσε σ’ ένα χωράφι 
δίπλα στο αεροδρόμιο. Τα 
συνεργεία διάσωσης ανέ-
συραν νεκρούς 7 ποδο-
σφαιριστές (Τζεφ Μπεντ, 
Ρότζερ Μπερν, Έντι Κόλ-
μαν, Μαρκ Τζόουνς, Ντέι-
βιντ Πεγκ, Τόμι Τέιλορ και 
Λίαμ Γουίλαν), 7 δημοσιο-
γράφους, 4 στελέχη της 
ομάδας, 2 μέλη του πλη-
ρώματος και δύο φιλά-
θλους. Ο σπουδαίος ποδο-
σφαιριστής Ντάνκαν 
Έντουαρντς πέθανε λίγες 
μέρες αργότερα από τα βα-
ριά του τραύματα σε νοσο-
κομείο του Μονάχου. 

Η είδηση «πάγωσε» τον 
φίλαθλο κόσμο, όχι μόνο 

στο Νησί. Η νεανική και τα-
λαντούχα ομάδα της Μά-
ντσεστερ, εξ ου και το προ-
σωνύμιο «Μπέμπηδες», 
βρέθηκε ξαφνικά χωρίς 8 
επίλεκτα στελέχη της στο 
πιο ανταγωνιστικό πρωτά-
θλημα του κόσμου. 

Οι γερμανικές αρχές κα-
τηγόρησαν τον πιλότο 
Τζέιμς Θέιν ως υπαίτιο του 
δυστυχήματος, επειδή δεν 
ολοκλήρωσε τη διαδικασία 
αποπαγοποίησης των φτε-
ρών του αεροπλάνου. Η 
British Airways τον απέ-
λυσε αμέσως και χρειάστη-
καν 10 χρόνια δικαστικών 
αγώνων για να απαλλαγεί 
από κάθε κατηγορία. 
Όμως, ο Θέιν είχε εγκατα-
λείψει τους ουρανούς και 
ασχολείτο με κάτι πιο γήινο, 
την εκτροφή 
πουλερικών.Το μέλλον της 
Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ 
μετά το δυστύχημα φά-
νταζε δυσοίωνο, χωρίς 10 
πρωτοκλασάτους ποδο-
σφαιριστές της (εκτός από 
τους 8 νεκρούς, 2 ακόμη 

αποσύρθηκαν από την 
ενεργό δράση λόγω των 
σοβαρών τραυμάτων τους) 
και με τον Ματ Μπάσμπι 
στο νοσοκομείο βαριά 
τραυματισμένο. Όμως, οι 
εναπομείναντες παίκτες, 
μαζί με αρκετούς εφήβους, 
έδειξαν χαρακτήρα και κα-
τόρθωσαν να φθάσουν ως 
τον τελικό του Κυπέλλου 
Αγγλίας, όπου έχασαν με 
2-0 από την Μπόλτον. 

Ο προπονητής της ομά-
δας Ματ Μπάσμπι, που εν 
τω μεταξύ είχε αναρρώσει 
από τα σοβαρά τραύματά 
του, ξεκίνησε την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο (1958-
1959) τη δημιουργία μιας 
νέας γενιάς «μπέμπηδων». 
Το 1967 η ομάδα αυτή, με 
επικεφαλής τους διασωθέ-
ντες από το δυστύχημα 
Μπόμπι Τσάρλτον και Μπιλ 
Φόουκς, αλλά και τον νε-
αρό Τζορτζ Μπεστ, κατέ-
κτησε το πρώτο Κύπελλο 
Πρωταθλητριών για την Αγ-
γλία, συντρίβοντας την 
Μπενφίκα με 4-1. Η Αερο-
πορική Τραγωδία του Μο-
νάχου, όπως έμεινε στην 
ιστορία, βοήθησε να καλ-
λιεργηθεί ο μύθος της ομά-
δας και σήμερα η Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ είναι ίσως 
η δημοφιλέστερη ποδο-
σφαιρική ομάδα του πλα-
νήτη. 

Την ημέρα μνήμης για 
τους φίλους της Γιουνάιτεντ 
διαλέγουν οι μεγάλοι τους 
αντίπαλοι, οι οπαδοί της 
Μάντσεστερ Σίτι, για να 
τους προκαλέσουν, μιμού-
μενοι την πτώση και τη συ-
ντριβή του αεροπλάνου. 
Ανάλογα μακάβρια αστεία 
από τους οπαδούς της Σίτι 
γίνονται και στα ντέρμπι με-
ταξύ των δύο ομάδων.

 Στις 24 Μαρτίου 2016,ο Ολλανδός Τιτάνας και αναμορφωτής 
του σύγχρονου ποδοσφαίρου,  Χέντρικ Γιοχάνες Κρόιφ  
έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Άφησε την τελευταία του πνοή 
στην Βαρκελώνη, όπου ζούσε οικογενειακώς. Ήταν 68 χρο-
νών, αλλά κάπνιζε πολύ.  
Το ταλέντο του, η ιδιοφυία του, ακόμα και η ντρίπλα του στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 και το μυθικό του πέναλτι (το 
οποίο "έκλεψαν" και οι άσοι της Μπαρ-
τσελόνα  Μέσι και  Σουάρεζ), που 
έχουν καταγραφεί στην ποδοσφαιρική 
ιστορία ως πρωτότυπο, όμορφο παί-
ξιμο της μπάλας, η εξυπνάδα και η 
κρίση του, οι ιδέες του για καθαρό ποδόσφαιρο, το εκπαι-
δευτικό και φιλανθρωπικό του έργο, το ήθος και η φιλοσοφία του, που ξεπερνούν τα 
όρια του ποδοσφαίρου, φωτίζουν άπλετα το ωραιότερο άθλημα στον κόσμο και η 
μνήμη του θα ζει αιώνια. 
Ο Κρόιφ, που άλλαξε τον ρουν του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που έκανε το άθλημα 
διαφορετικό και ελκυστικότερο, θεωρείται η προσωποποίηση του ολοκληρωτικού πο-
δοσφαίρου (ανάλογα με την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού, οι αμυντικοί 
παίκτες συχνά μετατρέπονται σε επιθετικούς και αντίστροφα, κάτι που δεν γινόταν 
πριν στο ποδόσφαιρο), αλλά και ο πρόδρομος του «τίκι-τάκα» στυλ παιχνιδιού της 
Μπαρτσελόνα, Μπάρτσα εν συντομία,  που ξεκινά από την άμυνα με γρήγορες κο-
ντινές πάσες με την πρώτη και απαιτεί, προϋποθέτει ανηλεή πίεση, αδιάκοπο πρέ-
σινγκ ψηλά, κοντά στα καρέ του αντιπάλου. Οι μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής Ισπανίας 
οφείλονται, εν πολλοίς, στην υιοθέτηση του στυλ παιχνιδιού της Μπάρτσα. Ο Κρόιφ 
πρώτος έθεσε τις βάσεις, τα θεμέλια, και πάνω απ’ όλα τη φιλοσοφία, τους στόχους 
και το όραμά του, που έκαναν την Μπάρτσα μεγάλη και τρανή, ίσως την καλύτερη 
ομάδα όλων των εποχών. 
Ο Κρόιφ, που ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα τρεις φορές (1971, 
1973, 1974), γεννήθηκε στο Άμστερνταμ το 1947, από εργατική οικογένεια. Σε ηλικία 
17 χρονών έπαιξε στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ και δύο χρόνια αργότερα στην 
Εθνική Ολλανδίας. Υπήρξε παίκτης και προπονητής της Μπάρτσα για πολλά χρόνια. 
Ήταν ο εμπνευστής της Ακαδημίας της ομάδας, ο εμπνευστής της ανεπανάληπτης 
Λα Μασία, που έβγαλε  αστέρια, όπως ο Μέσι, ο Τσάβι και ο Ινιέστα.  
Ο Κρόιφ δεν πήγε στη Μπάρτσα το 1973 μόνο με την οικογένειά του. Πήρε μαζί του 
και το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, που έπαιζαν οι πρώτες του αγάπες, ο Άγιαξ και η 
Εθνική Ολλανδίας.κάτω από τη λαμπρή καθοδήγηση του αξέχαστου Ολλανδού προ-
πονητή Ρίνους Μίχελς. Τις ρίζες του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου τις βρίσκουμε 
στην Εθνική Ουγγαρίας της δεκαετίας του 1950 και στη μεγάλη Ρεάλ των Πούσκας – 
Ντ Στέφανο – Χέντο. Ο Κρόιφ δικαιωματικά υπήρξε επίτιμος πρόεδρος της Μπάρτσα 
και δικαιωματικά διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Καταλονίας. 
Στην ταινία «En un momento dado» («Στη δεδομένη στιγμή») που γυρίστηκε το 2004 
και είναι αφιερωμένη στον Κρόιφ, ένας ηλικιωμένος οπαδός της Μπάρτσα, βαθιά 
συγκινημένος, μεταξύ άλλων λέγει: «Ακόμα και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να τον 
ευχαριστήσουμε στον βαθμό που του αξίζει για όσα πρόσφερε στην Καταλονία. Μας 
έκανε ξανά περήφανους». 
Το 2006 ο Κρόιφ τιμήθηκε από τη Βουλή της Καταλονίας με τον Σταυρό του Σαν 
Ζόρντι (Άγιος Γεώργιος), που αποτελεί την ύψιστη διάκριση. 
Τόσο με τον Άγιαξ όσο και με την Μπάρτσα , ο «ιπτάμενος» (όταν έπαιζε, τέτοιος  
ήταν, κυριολεκτικά) Ολλανδός Κρόιφ, που άλλαξε τη φιλοσοφική προσέγγιση και τον 
τρόπο που πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο, κατέκτησε τα πάντα σε διασυλλογικό 
επίπεδο. Ήταν εξαιρετικά ταχύς και όταν άλλαζε ταχύτητες, άφηνε πίσω του «νεκρούς» 
αντιπάλους. Εκπληκτικός ντριμπλέρ, με μοναδική ευλυγισία, αλλά και ισορροπία, 
την οποία διατηρούσε ακόμα και όταν έκανε απίθανα γυρίσματα με την μπάλα. Εύ-
στροφος και διορατικός, με απίστευτη αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Πάντα 
έλεγε, «αν δεν είσαι εκεί την κατάλληλη στιγμή, θα πήγες νωρίς ή άργησες». Φαντα-
στικός παίκτης, πραγματικός «καλλιτέχνης» του ποδοσφαίρου, που κατάφερε να σα-
γηνεύσει τα πλήθη με το αέρινο στυλ του. 
Δικαιωματικά ανήκει στην πεντάδα των αθανάτων, μαζί με τους ιταλικής καταγωγής 
Αργεντίνους Ντι Στέφανο και Μαραντόνα, τον Ούγγρο Πούσκας και τον Βραζιλιάνο 
Πελέ. (Στο πάνθεον των αθανάτων δεν περιλαμβάνω παίκτες που είναι εν ενεργεία). 
Ο άλλοτε άσος του Άγιαξ μετακόμισε στη Μπάρτσα το 1973, γνωρίζοντας ότι η νέα 
του ομάδα δεν είχε δει πρωτάθλημα για 13 χρόνια. Το 1974 η Μπάρτσα κέρδισε το 
πρωτάθλημα με ηγέτη τον Κρόιφ. 
Ως ποδοσφαιριστής, κατέκτησε 18 τίτλους με τον Άγιαξ,  2 με την Μπαρτσελόνα και 
2 με τη Φέγερνορντ και ως προπονητής 3 με τον Άγιαξ και 11 με τη Μπάρτσα 
(τέσσερα συνεχόμενα Λα Λίγκα και το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωταθλητριών της Μπάρ-
τσα, με την «ομάδα-όνειρο»). 
Ο Κρόιφ κατέκτησε 3 Μπαλόν Ντ’Ορ (Χρυσή Μπάλα),όπως ανέφερα πιο πάνω, και 
πολλά άλλα έπαθλα και διακρίσεις. 
Όταν ο Κρόιφ δήλωσε πως για λόγους αρχής προτίμησε τη Μπάρτσα από τη Ρεάλ, 
η οποία υποστηριζόταν από το καθεστώς Φράνκο και στην οποία τον είχε υποσχεθεί 
ο πρόεδρος του Άγιαξ, οι Καταλανοί συνάντησαν τον επίγειο «θεό» τους!  
Σε ένα σύλλογο που θεωρείται κάτι παραπάνω από μια ομάδα, επειδή είναι σύμβολο 
και λάβαρο αντικαθεστωτικών, κοινωνικών, αντιφασιστικών και, προπαντός, εθνικών 
αγώνων, ο Κρόιφ ήταν κάτι παραπάνω από ένας παίκτης. 
Στον χώρο του ποδοσφαίρου έχουν υπάρξει σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά καμιά 
τόσο σημαντική όσο ο Κρόιφ. Αναμφισβήτητα, αξεπέραστοι παίκτες ο Μέσι, ο Μαρα-
ντόνα, ο Πελέ, ο Ζιντάν και οι άλλοι τεράστιοι και μοναδικοί προπονητές ο Φέργκιου-
σον, ο Γκουαρδιόλα,σήμερα ο συγκλονιστικός Κλοππ σεισμός-διαφωτισμός, 
αλλά και ο Μουρίνιο με τη δική του αυθεντική νοοτροπία και αμυντικογενή φιλοσο-
φία. 
Ο Κρόιφ, όμως, ήταν κάτι παραπάνω από παίκτης και προπονητής. Ως παίκτης ήταν 
η ενσάρκωση του καλύτερου στυλ παιχνιδιού, που η συλλογικότητά του, η ομαδικότητά 
του, όχι μόνο δεν αποκλείει την ατομικότητα, μα την προϋποθέτει. Ως προπονητής 
δημιούργησε συναρπαστικές ομάδες, γαλούχησε ποδοσφαιρικές διάνοιες και επη-
ρέασε σημαντικότατες ομάδες του πλανήτη: Τη Μπάρτσα των Τσάβι – Ινιέστα, την 
εντυπωσιακή Μπάγερν, τη Μίλαν των Χούλιτ – Ράικαρντ – Φαν Μπάστεν, την Εθνική 
Ισπανίας κ.ά. Προπονητικές σχολές αντιγράφουν τον τρόπο που ανέπτυσσε νέους 
παίκτες. Αν δεν υπήρχε η φιλοσοφία, η έμπνευση και το μεγαλόπνοο σχέδιο τού 
Κρόιφ, δεν θα υπήρχε η Λα Μασία και ίσως το αχτύπητο τρίδυμο Μπουσκέτς – Τσάβι 
– Ινιέστα, αλλά και ο Μέσι, που θεωρείται από πολλούς ως καλύτερος παίκτης όλων 
των εποχών, να μην εμφανιζόταν ποτέ στα γήπεδα. 
Ο Κρόιφ είναι ο αδιαμφισβήτητος αναμορφωτής του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Όσοι 
τον θαυμάζουν, δεν θαυμάζουν μόνο τον τρόπο που εκείνος και οι ομάδες του 
έπαιζαν. Φρονούν πως ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν καλύτερος, πιο δίκαιος, αν επι-
κρατούσε η φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο. Πιστεύουν πως το ποδόσφαιρο τού 
Κρόιφ είναι ομορφότερο, διασκεδαστικότερο και πιο βαθύ από τις υπόλοιπες αντί-
στοιχες προσεγγίσεις. 
Το σεμνό παιδί, που ξεκίνησε την ένδοξη πορεία του από τις ταπεινές γειτονιές του 
Άμστερνταμ, δεν είναι πια μαζί μας, αλλά έχει αφήσει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στο 
παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο.

6 Φεβρουαρίου 1958: Η αεροπορική τραγωδία της  
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο αεροδρόμιο του Μονάχου

του 
Βασίλη Κωστή 
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Η Κύπρια της Aγγλίας  Άννα Φώτη γιορτάζει τα 100 γενέθλια της 

Ο ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟ-
ΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ, τελεί το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του 
Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου, την 1η Μαρτίου 2020 στις 11.30 πμ 
στην εκκλησία των 12 Αποστόλων ,Kentish Lane, Brookmans 
Park, Herts, AL9 6NG. 
Καλούνται ολοι οσοι τιμούν την μνήμη του Σταυραετού, όπως πα-
ρευρεθούν.  
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07723 069879 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου  
Σώτος Πολιτάκης 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Η σημαία της ΕΕ κατέβηκε από την υπέροχη 
βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο Harrow.  Ποια 
σημαία πιστεύεται πως πρέπει τώρα να υψωθεί στη θέση της;   
Προτάσεις παρακαλώ, στην Παροικιακή, ή στο james.neophy-
tou@gmail.com.  Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να σηκώσει τη 
σημαία.

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ

Επιτροπή Ραδιομαραθωνίου
Η Επιτροπή του Ραδιομαραθωνίου διοργανώνει διαγωνισμό Τα-
βλιού την Κυριακή 15.03.2020, συμμετοχή £15.00 με σουβλάκι και 
αναψυκτικό. Επίσης θα κυκλοφορήσει λαχείο με πλούσια δώρα . 
Για συμμετοχή τηλεφωνήστε στον Νεόφυτο Νικολάου 
07778050320, email neophytos68@gmail.com,  Γιώργο Σολωμο-
νίδη 07764962117 email gsolomonides@sky.com

Με μεγάλη χαρά σας 
προσκαλούμε στην 
πολύ ενημερωτική 
και ενδιαφέρουσα  

διάλεξη του 17ου κύκλου διαλέξεων του Ελεύ-
θερου Πανεπιστημίου για την ομογένεια του  
Λονδίνου,  με θέμα:  
«’Εξυπνες Υποδομές Ζωτικής Σημασίας» 
Εισηγήτρια: Aρτεμις  Κοντού 
Ειδική Επιστήμονας Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» 
την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου  2020 στις 7:30μ.μ. 
Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 
Britannia Road North Finchley, London N12 9RU 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με μεγάλη χαρά σας 
προσκαλούμε στην 
πολύ ενημερωτική 
και ενδιαφέρουσα  

διάλεξη του 17ου κύκλου διαλέξεων του Ελεύ-
θερου Πανεπιστημίου για την ομογένεια του Λον-
δίνου,   με θέμα: 
«Ηθικά διλήμματα στην Ιατρική Έρευνα» 
Εισηγητής: Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος 
Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου   
την Πέμπτη 19 Μαρτίου  2020 στις 7:30μ.μ. 
Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 
Britannia Road North Finchley, London N12 9RU 
Οργανώνονται από την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

Η κυπριακής καταγωγής κυρία 
Άννα Φώτη γιόρτασε την πε-
ρασμένη Kυριακή, τα 100α γε-
νέθλιά της με ένα πάρτι στην 
αίθουσα της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας του Αγίου Πα-
ντελεήμονα στο Ηarrow. Παρόν 
τες στην γιορτή αυτή ήταν όλη 
η οικογένειά της εορταζόμενής, 
οι συγγενείς και φίλοι της όπου 
πέρασαν μια μέρα γεμάτη συ-
γκίνηση και υπερηφάνεια. To 
όμορφα διακοσμημένο τραπέζι 
όπου βρισκόταν  η τούρτα γε-
νεθλίων κέρδισε τις εντυπώσεις 
καθώς βρισκόταν μια κάρτα γε-
νεθλίων από τη βασίλισσα. 
Η Άννα Φώτη γεννήθηκε στο 
όμορφο Ριζοκάρπασο της Κύ-
πρου στις 3 Φεβρουαρίου 
1920 και ήρθε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο το 1946. Eδώ γνώρισε 
τον σύζυγό της Λάμπρο Φώτη 
o oποίος καταγόταν από τον 
Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας. Ο 
Λάμπρος ήρθε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 1938 και βρισκόταν 
στο βρετανικό στρατό κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου παγκό-
σμιου πολέμου και στη συνέχεια 
σπούδασε μόδα στη σχολή τέ-
χνης St Martins. Ο Λάμπρος και 
η Άννα παντρεύτηκαν στην Ελ-
ληνορθόδοξη Εκκλησία της 
Αγίας Σοφίας στο Bayswater, το 
1948, και στη συνέχεια μετακό-
μισαν στο Lytham St Annes στο 
Μπλάκπουλ, όπου ο Λάμπρος 
πήρε δουλειά ως διευθυντής 
του Haute Couture House, κά-
νοντας τις εποχιακές στολές για 
την κυβέρνηση του Βορρά και 
η Άννα εργάστηκε στο εργαστή-
ριο. 
Τελικά επέστρεψαν στο Λονδίνο 
και αγόρασαν το πρώτο τους 
σπίτι στο Tufnell Park. Το 1956 
η Άννα απέκτησε τα δίδυμα παι-
διά της, Δημητράκη και Έλενα  
και δεκαπέντε μήνες αργότερα 
γέννησε την μικρή της κόρη Μα-
ρία. Μετακόμισαν στο Wembley 
το 1959 όπου ζει ακόμα. Ο σύ-
ζυγός της Λάμπρος πέθανε το 
2007 σε ηλικία 91 ετών. 
H κυρία Άννα αποτελούσε ένα 
από τους πρώτους πιστούς 
ακόλουθους της εκκλησίας του 
Αγίου Παντελεήμονα, όταν η εκ-
κλησία είχε μόλις ιδρυθεί και 
εξακολουθεί να είναι πολύ αφο-
σιωμένο μέλος της. 
 Η διεύθυνση και το προσωπικό 
της εφημερίδας Παροικιακή  
επιθυμούν με την σειρά τους να 
ευχηθούν ευτυχισμένα γενέθλιά 
και πολλές χαρούμενες ευχές 
στην εορτάζουσα.

Ημέρα μνήμης για το ολοκαύτωμα των Εβραίων
Για να τιμηθούν τα 75χρονα 
του ολοκαυτώματος 6 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, η 
δημαρχία του Barnet στο βό-
ρειο Λονδίνο, όπου κατοικεί 
μια από τις μεγαλύτερες 
Εβραϊκές κοινότητες εκτός 
Ισραήλ, οργάνωσε μια αξιο-
πρεπή μνημειακή τελετή 
στους χώρους του πανεπι-
στημίου Middlesex, που πε-
ριελάμβανε ενορχηστρω-
μένη μουσική, τραγούδια, 
ποιήματα και ομιλίες από το-
πικές προσωπικότητες. 
Αίσθηση και συγκίνηση προ-
κάλεσε η ομιλία της Εβραϊ-
κής καταγωγής δημάρχου 
Caroline Stock που είχε ως 
σύνθημα "Stand Together". 

«Πρέπει να διδαχθούμε 
από το παρελθόν για να κτί-
σουμε το μέλλον χωρίς δια-
χωρισμούς, φυλετικές δια-
κρίσεις και μίσος για να μην 
επαναληφθεί το μεγάλο 
δράμα του ολοκαυτώματος 
που σήμερα 75 χρόνια μετά 
καταδικάζουμε», τόνισε η κ. 
Stock. 
Στη μαζική εκδήλωση των 
τετρακόσιων περίπου ατό-
μων παρευρέθηκαν επίσης 
οι Συντηρητικοί βουλευτές 
Theresa Villiers, Matthew 
Offord και Mike Freer, δημο-
τικοί σύμβουλοι, αξιωματού-
χοι από διάφορες κοινότητες 
και ο συμπατριώτης μας Δώ-
ρος Παρτασίδης. 

Από δεξιά ο Δώρος Παρτασίδης, η δήμαρχος του Barnet και ο φιλοκύ-
πριος δημοτικός σύμβουλος  Roberto Weeden - Sanz. 
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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

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανα-

κοινώνει ότι η ετήσια χοροεσπερίδα 

της θα γίνει στις 7 Μαρτίου 2020 στο 

Κυπριακό 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 

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ  
Ηνωμένου Βασιλείου

Μια μοναδική στο είδος της συναυλία θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της μουσικής 
στις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. του Τιμίου Σταυρού 
και Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στη συναυλία με τον τίτλο 
«Πανόραμα Ελληνικής Μουσική» θα παρουσια-
στούν έργα Ελλήνων συνθετών όπως του Μάριου 
Βάρβογλη, του Μίκη Θεοδωράκη, του Μανώλη 
Καλομοίρη και πολλών άλλων, τα οποία θα ερ-
μηνεύσουν ο Κώστας Χαρδάς, πιάνο και η Βι-
κτωρία Ζόρα, βιολί. 
Τιμή εισιτηρίων 10 λίρες.  
Για κρατήσεις: 02084557510 
Με άπειρες ευχαριστίες 
π. Βασίλειος

Μια βραδιά με Ελληνική ΜoυσικήΕ Υ Γ Ν Ω Μ Ο Ν Ε Σ   Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ 

 
«Δίκαιος ἐάν φθάσῃ τελευτῆσαι 
ἐν ἀναπαύσει ἔσται».  (Σοφ. 
Σολ. Δ’ 7) 
Ὅσοι ἀνήκουμε καί 
συναποτελοῦμε τήν οἰκογένεια 
Θεοχάρους, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι 
τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου 
κυροῦ Γρηγορίου Θεοχάρους, 
ἐκδημήσαντος πρός Κύριον τήν 
20ην Νοεμβρίου 2019, διατελέ-
σαντος Ἀρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων καί Μ. Βρεταννίας ἐπί τρια-
κονταετίαν καί πλέον καί 
ἐπιπρόσθετα διακονήσαντος 
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἀπό 
τόν ἱερατικό βαθμό τοῦ Διακό-
νου, Πρεσβυτέρου, Ἐπισκόπου 
καί Ἀρχιεπισκόπου, πέραν τῶν 
ἑξήκοντα ἐτῶν, μετά τήν 
ἐκδημίαν αὐτοῦ, ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου πλήρης ἡμερῶν, 
δοξολογοῦμεν τόν Τριαδικόν 
Θεόν γιά τή ζωή καί προσφορά 
του.   

  Μαζί δέ μέ τίς δαψιλεῖς 
εὐχαριστίες μας ἐκφράζουμε ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη σ’ ἐσᾶς, τό λογικόν ποίμνιο τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλά καί εὐρύτερον, γιά τήν συμπαράστασή σας, κατά τό διά-
στημα τῆς ὀλιγομήνου ἀσθενείας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου, ἰδιαίτερα 
δέ κατά τίς τελευταῖες ἑβδομάδες πρό τῆς  ἀποχωρήσεώς του ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας 
τῆς Ἐκκλησίας, ἕνεκα τῆς ἀσθενείας, ἀλλά καί τή συμμετοχή σας στό πένθος μας καί 
τήν ποικιλότροπη ἔκφραση τῶν φιλαδέλφων αἰσθημάτων σας. 
  Παράλληλα, πλούσιες εὐχαριστίες ἐκφράζουμε πρός ὅλους, οἱ ὁποῖοι οἰκειοθελῶς 
συνεισέφεραν στήν μνήμη του σέ οἱονδήποτε ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό ἤ ἵδρυμα τά 
δῶρά τους, τούς κόπους τους γιά τήν κηδεία, τήν ταφή καί τήν παρηγοριά. 
  Εὐχαριστοῦμε ὡσαύτως τούς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐταξίδευσαν καί προσῆλθαν στήν 
κηδεία, τούς ἱερεῖς καί λοιπούς, οἱ ὁποῖοι συμμετέσχον μέ οἱονδήποτε τρόπο στό 
οἰκογενειακό μας, συνάμα δέ καί ἐκκλησιαστικό, πένθος. 
   Τέλος, εὐχαριστοῦμε τό Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας 
κ. κ. Νικήτα σέ ὅσα ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀλλά καί προσωπικά προέβη, 
τόσο κατά τό διάστημα τῆς ἀσθενείας, ἀλλά καί στή συνέχεια γιά τήν ἐκφορά καί τήν 
ταφή τοῦ σκηνώματος τοῦ προσφιλοῦς μας θείου Γρηγορίου.  Ὁ Θεός νά ἀναπαύει 
τόν ἐκδημήσαντα ταπεινό ἐργάτη τοῦ εὐαγγελίου στόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου καί ἡ 
Ἀρχιερατική του εὐχή νά συνοδεύει ὅλους. 
                
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ   Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Ω Σ   Α Ι Ω Ν Ι Α   Η   Μ Ν Η Μ Η 
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα. 

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

•Η Σαββίνα Γιαννάτου και η Έλενα Χατζιηαυξέντη 
στο Λονδίνο.\ 
Μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Alex Roth 
βασισμένη στην ποίηση του Κωνσταντίνου Κα-
βάφη θα παρουσιαστεί στα Ελληνικά και Αγγλικά 
στο Λονδίνο. 
Μια συνεργασία του κιθαρίστα Theatre Voliere 
και του συνθέτη Alex Roth καθώς και της Σαββί-
νας Γιαννάτου και της Έλενας Χατζιηαυξέντη  του 
κλασικού κιθαρίστα Νίκου Παρουτσάκη, και του 
νεαρού χορογράφου Jan Wood. 
Η πρώτη παράσταση θα γίνει την Πέμπτη 26 
Μαρτίου στο Granada Water Theatre (13.00μμ-
13.45μμ) και τα εισιτήρια κοστίζουν 10 λίρες και 7 
λίρες για ηλικιωμένους και φοιτητές και η δεύ-
τερη την ίδια μέρα στις 7.00 το βράδυ έως τις 9.20 
με διάλειμμα στις 8.15 – 8.35, με εισιτήριο 15 

λίρες και 10 λίρες για ηλικιωμένους και φοιτητές. 

• Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κολοκασιού Σωτήρας 
‘Λονδίνο 2020’ 
Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κολοκασιού Σωτήρας 
‘Λονδίνο 2020’, θα γίνει αυτό το Σάββατο 8 Φε-
βρουαρίου στις 7.30 το βράδυ στην Ελληνική Κυ-
πριακή Αδελφότητα, και την Κυριακή 9 
Φεβρουαρίου στη 1.30 το μεσημέρι στον Άγιο 
Παντελεήμονα. 

Με πλούσιο Ελληνικό μουσικό πρόγραμμα και 
με παραδοσιακά τραγούδια από τους γνωστούς 
σας από την Κυπριακή τηλεόραση Μιχάλη Χα-
τζήμιχαηλ και το Σάββα Σάββα. Έκτακτη εμφά-
νιση, 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. Ενέργεια συγχρηματοδοτούμενη από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα του Δημάρχου 
Σωτήρας Γιώργου Τάκκα. 

• 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 νεό-
πλουτου ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκαρι-
στική γνωριμία με τους Συμπεθέρους και η 
ξεκαρδιστική πλοκή του έργου υπόσχονται ανα-
τροπές 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 μελλοντική μας έκδοση. 

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

Η ARK4ART φέρνει τον μεγάλο καλλιτέχνη 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 εισπράξεις 
θα διατεθούν για την προμήθεια αναγκαίων υλι-
κών για θέρμανση σχολείων στην Ελλάδα. 

Αυτά για την ώρα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 

Ο εορτασμός των τριών Ιεραρχών στο ελληνικό σχολείο St Mary’s Διαγωνισμός Πιλόττας
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργανώνει 
διαγωνισμό Πιλόττας το Σάββατο 8 Φεβρουα-
ρίου 2020, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο,  
Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ 
η ώρα 11.00πμ. Τιμή £12 με σουβλάκι και ανα-
ψυκτικό. 
Για συμμετοχή παρακαλώ τηλεφωνήστε στον 
Χριστάκη Νεοφύτου 020 8723 1925  
Αντρέα Γεωργίου 07956 219 946

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 τελε-
σθεί μνημόσυνο των πεσόντων στις μάχες και 
σφαγιασθέντων 66 Νιοχωριτών και θα αναπεμ-
φθεί δέηση για την διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων 6 Νιοχωριστών. 
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γίνει σύναξη 
στο χολ της εκκλησίας, όπου θα προσφερθούν 
εδέσματα. 

 Σύνδεσμος Αποδήμων Νέου     
Χωριού Κυθραίας

Χοροεσπερίδα της κοινότητας των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνορθόδοξη κοινότης 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 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 ενημέρωση μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών.  
Θα θέλαμε επίσης να σας πληροφορήσουμε, 
αλλά και να σας προσκαλέσουμε στην χοροε-
σπερίδα που διοργανώνουμε την Κυριακή 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. Για εισιτήρια και την 
αγορά λαχνών παρακαλώ απευθυνθείτε στον κ. 
Κυριάκο Πιτσιελή.      
Τηλέφωνο07802277272.      
 email  k.pits@hotmail.co.uk 

To Σάββατο 1 Φεβρουαρίου τιμήθηκαν 
οι τρεις Ιεράρχες στο Ανεξάρτητο Ελλη-
νικό σχολείου St Mary’s στο Southgate. 
Η εκπαιδευτικός του σχολείου, κ. Λένα 

Παπαπέτρου αναφέρθηκε στην ομιλία 
της στο έργο και την ζωή των Αγίων και 
την προσφορά τους στα Ελληνικά Γράμ-
ματα. 
«Στις 30 του Γενάρη η Εκκλησία μας 

γιορτάζει τη μνήμη των τριών Ιεραρχών. 
Οι τρεις Ιεράρχες είναι ο Μέγας Βασί-
λειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο 
Γρηγόριος ο Θεoλόγoς. 
Είχαν και οι τρεις τους πολύ καλές μη-

τέρες που τους βοήθησαν να γίνουν κα-
λοί άνθρωποι και ν' αγαπήσουν τα γράμ-
ματα και την εκκλησιά. Σπούδασαν στις 
πιο μεγάλες σχολές της εποχής τους. 
Αγάπησαν τη θρησκεία και τα Ελληνικά 
Γράμματα. Βοήθησαν τους φτωχούς και 
όλους όσους είχαν την ανάγκη τους. 
Η γιορτή των 3 ιεραρχών ονομάζεται 

και γιορτή των γραμμάτων, Γιορτή της 
εκπαίδευσης, γιορτή των δασκάλων γιατί 
και οι τρεις Ιεράρχες ήταν μεγάλοι Δά-
σκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας. 
Γι' αυτό όλη η μαθητιώσα νεολαία μας 

από τους μαθητές των δημοτικών σχο-
λείων μέχρι τους φοιτητές των πανεπι-
στημίων τιμά και γιορτάζει τη μνήμη των 
3 αυτών μεγάλων δασκάλων. 
«’Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που 

γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα 
ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκο-
λύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα 
να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας τον μα-
θητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες» 
είχε πει κάποτε ο Νίκος Καζαντζάκης. 

Τέτοιοι  δάσκαλοι ήταν και οι 3 ιεράρχες 
και τέτοιοι δάσκαλοι προσπαθούμε κι 
εμείς να γίνουμε με την σειρά μας. 
Oι Τρεις Ιεράρχες ήταν μεγάλοι δάσκα-

λοι που μας άφησαν πολλές πολύτιμες 
συμβουλές. Αυτό που θέλανε να μας 
πουν και οι τρεις τους περισσότερο απ' 
όλα ήταν η μεγάλη σημασία που έχει να 
διαβάζει κανείς και να είναι μορφωμέ-
νος. 
Όταν μιλούσε για το καθήκον των γο-

νιών ο Μέγας Βασίλειος είπε: «Οι γονείς 
που έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους 
πρέπει να φροντίζουν ώστε αυτά να μορ-
φώνονται». 
Ενώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πρό-

σθεσε: «Οι γονείς που δε φροντίζουν για 
τη μόρφωση των παιδιών τους θεωρού-
νται φονιάδες. Γιατί η μόρφωση είναι 
εκείνη που θα καλλιεργήσει την ψυχή 
του παιδιού». 
Ξέρανε πολύ καλά ότι είναι δύσκολος ο 

δρόμος προς τη γνώση. Όσο 
δύσκολος όμως κι αν είναι, αξίζει να τον 

ακολουθήσουμε. Γιατί μόνο έτσι θα μπο-
ρέσουμε να γίνουμε ολοκληρωμένοι άν-
θρωποι. 
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρωτάει: 

«Πες μου, ποιος έμαθε γράμματα χωρίς 
κόπο και πολύ διάβασμα;» 
Η απάντηση στην ερώτηση του είναι 

φυσικά: «κανείς». Όλοι ξέρουμε ότι με-
ρικές φορές το διάβασμα είναι δύσκολο 
και ίσως βαρετό. Δεν ισχύει αυτό όμως… 
Αλλά ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εξηγεί:     
Στολίστε τις ψυχές των παιδιών με την 
κατάλληλη μόρφωση κι όλα τα άλλα θα 

ακολουθήσουν’». 
Η εκπαιδευτικός Λένα Παπαπέτρου

Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας 
Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας τιμά και 
φέτος 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. To φαγητό θα σερβιριστεί στη 
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. 

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020   οι 
μαθητές και οι δάσκαλοι του Ελληνικού 
Παροικιακού σχολείου του Αγ.Νικολάου 
τίμησαν τους  Τρεις  Ιεράρχες στον ομώ-
νυμο Ιερό Ναό. 
  Στην εκδήλωση τιμής για τους Τρεις 
θαυμαστούς Διδασκάλους που με το 
έργο τους τίμησαν και καταξίωσαν την 
Παιδεία και τα Ελληνικά Γράμματα πα-
ρέστησαν  γονείς, ο Αιδεσιμότατος π. 
Σταύρος, ο Πρόεδρος της Σχολικής επι-
τροπής κ. Ηλίας Ντινένης , η Συντονί-
στρια ΚΕΣ και υπεύθυνη της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής για την οργάνωση της 
παροικιακής εκπαίδευσης στη Μεγάλη 
Βρετανία,κα Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα 
και  η εκπαιδευτικός κα Μαρίνα Αντωνίου 
που εκπροσώπησε  στην εκδήλωση τη 
Συντονίστρια της εκπαίδευσης της ελλη-
νικής πρεσβείας στο Λονδίνο. 
 Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό 
από την Υποδιευθύντρια  κα Άννα Τσο-
τσοβιένα  και στη συνέχεια η κα Ισμήνη 

Χατζηγιάννη Γκίκα εκφώνησε τον πανη-
γυρικό λόγο της ημέρας, στον οποίο 
αναφέρθηκε στη ζωή και την προσφορά 
των Πατέρων της Εκκλησίας στην Παι-
δεία μας. Στη συνέχεια, οι μαθητές της  
Β΄ , Ε΄&Στ΄τάξης και του επιπέδου 
PREGCSE  απήγγειλαν ποιήματα, ενώ 
την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία του 
σχολείου,την οποία διηύθυνε ο κ. Νε-
κτάριος Καζίλας. 
Μετά το πέρας της εορτής οι μαθητές 
και οι μαθήτριες , οι οποίοι αρίστευσαν 
κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 στις 
εξετάσεις των  επιπέδων GCSE, A 
LEVEL και της Ελληνομάθειας καταχει-
ροκροτήθηκαν από όλους  παραλαμβά-
νοντας τα πιστοποιητικά τους  από την 
την  κα Μαρίνα Αντωνίου, την  κα Ισμήνη 
Χατζηγιάννη Γκίκα,  και τον Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής κ.Ηλία Ντινένη. 
Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες 
του σχολείου μας! 

«Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ACTON» 



George MIchaelides

13      | Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Special νίκη της Τότεναμ επί της Σίτι

Αποτελέσματα 

Premier League 

Μπέρλι-’Αρσεναλ  . . . . . 0-0  

Τότενχαμ-Μαν. Σίτι  . . . . 2-0 

Λέστερ-Τσιέλσι  . . . . . . . 2-2 

Μπόρμουθ-Άστον Βίλα .2-1 

Κρίσταλ Πάλας-Σιέφιλτ  0-1 

Λίβερπουλ-Σαουθάμπτ. 4-0 

Νιούκαστλ-Νόργουϊτς  . 0-0 

Γώτφορτ-Έβερτον  . . . . 2-3 

Γουέστχαμ-Μπράιτον . . 3-3 

Μαν. Γιουνάιτ.-Γουλφς . 0-0  

Βαθμολογία Αγγλίας 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 73 

 2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 51 

 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 49 

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . 41 

 5 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 37 

 6 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 36 

 7 Μαν. Γιουνάιτετ . . . . . 35 

 8 Γούλφς . . . . . . . . . . . . 35 

 9 Έβερτον  . . . . . . . . . . .33 

10 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 31 

11 Μπέρλι  . . . . . . . . . . . . 31 

12 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 28 

13 Σαουθάμπτον  . . . . . . 31 

14 Κρίσταλ Πάλας  . . . . . 30 

15 Μπράιτον  . . . . . . . . . 26 

16 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 26 

17 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 25 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 Γουέστχαμ . . . . . . . . . 24 

19 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 23 

20 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 18 

Σταθερά πρώτη η Ομόνοια 

Η Ολύμπια διέλυσε την Παντέλ

Πολύτιμη νίκη του Αποέλ 

Μια Σαλαμίνα βγαλμένη 

από τις καλύτερες της μέρες 

κατατρόπωσε την Amersham 

με 7–1, σκαρφαλώνοντας 

στην τρίτη θέση που οδηγεί 

σε καλύτερη κατηγορία και 

προσδοκεί για ακόμη καλύ-

τερα. Σκόρερς οι Denys 

Mehmet 2, Charlies Geor-

giou 1, Phil Lowen 1, Paris 

Panayiotou 1, George Lu-

taya 1, Luke 1.

Μόνοι στην κορυφή οι Άγιοι

Πετάει η Σαλαμίνα με 7άρα

Η Ομόνοια με κεκτημένη ταχύ-

τητα την Κυριακή φιλοδώρησε με 

τη σειρά της τη Cinar με 9-0. 

Χάσαμε τον λογαριασμό ποιος 

έβαλε τα τέρματα. 

Harry Philippou, Jordan 

Downes και Antonio Michael. 

Στη συνέχεια σκόραραν στο Β 

μέρος ο Jordan Kyp (3), Luke 

Prokopiou (2). 

Παίκτης του αγώνα, Luke Pro-

kopiou.

Η Ολύμπια σε ένα μονό-

λογο διέλυσε την Παντέλ 

με 9-0, αφού συμφώνησε 

πιο νωρίς με την Ομόνοια 

πόσα θα βάλει η κάθε μια 

ομάδα. Σκόρερς για την 

Ολύμπια Ηλίας Κατσου-

λούδης 4, Ricky Loukas 2, 

Yemi Burkemon 2, Adam 

Ali 1

Ξύπνησε το Αποέλ μετά το χα-
στούκι που δέχτηκε στο πρώτο 
μέρος από την Ακανθού με τον 
Alex. Αλλά το Αποέλ συνήλθε σύ-
ντομα και πήρε μια πολύτιμη νίκη 
με 4-2 κόντρα στην Ακανθού που 
στάθηκε πολύ καλά στον αγωνι-
στικό χώρο. Δύο τέρματα σημεί-
ωσε ο Michael Spencer και δύο 
τέρματα ο «γερόλυκος» Alex 
Roussis. O Theo σκόραρε για την 
Ακανθού για το τελικό 4–2. 

Παίκτης του αγώνα ο Michael 
Spencer.

Οι Άγιοι το έβαλαν σκοπό να 

μας τρελλάνουν με τη φετινή τους 

πορεία, έχοντας στις τάξεις τους 

ένα από τους καλύτερους προ-

πονητές, τον Γιώργο Φραγκέ-

σκου και μια επιτροπή ζηλευτή 

που ακολουθά την ομάδα σε 

κάθε της παιχνίδι. Πήρε ακόμη 

μια νίκη που την κρατά στην κο-

ρυφή του πρωταθλήματος Spar-

tan South Midlands League 

Division One. Θύμα της η Hilling-

ton Borough που την κέρδισε με 

4-0. Με σκόρερς τους συνήθεις 

υπόπτους Javonne Molloy, 

Ammed Douklis (2)  και Courtney 

Massay.

Η Τότεναμ επικράτησε της 

Μάντσεστερ Σίτι 2-0 στο Λον-

δίνο και πλέον η Λίβερπουλ βρί-

σκεται στο +22 από τους 

Πολίτες. Απόλυτη επικράτηση 

του Μουρίνιο κόντρα στον 

Γκουαρντιόλα. 

Η 25η αγωνιστική της Pre-

mier League έκλεινε με μία 

σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα 

στην Τότεναμ και την Μάντσε-

στερ Σίτι και την μεγάλη κόντρα 

μεταξύ του Πεπ Γκουαρδιόλα 

και του Ζοσέ Μουρίνιο. Τα "σπι-

ρούνια" και ο Πορτογάλος τεχνι-

κός βγήκαν νικητές από το 

παιχνίδι με 2-0 χάρη στα γκολ 

των Μπέρχβαϊν και Σον. 

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν 

εκείνη που είχε τις περισσότε-

ρες κλασικές ευκαιρίες, όμως η 

ομάδα του Μουρίνιο έβλεπε να 

της βγαίνουν όλα στον αγωνι-

στικό χώρο. Έτσι, η Τότεναμ 

έφτασε τους 37 βαθμούς και 

ανεβαίνει στην 5η θέση του 

πρωταθλήματος μπαίνοντας 

στο κόλπο για την τετράδα. Την 

ίδια ώρα διατηρήθηκε η δια-

φορά ανάμεσα στη Σίτι και την 

Λίβερπουλ στους 22 πόντους, η 

οποία είναι και η μεγαλύτερη 

στην ιστορία της Premier 

League. 

Χωρίς… κανονιά 

και πάλι η Άρσεναλ 

Η Άρσεναλ έμεινε στο 0-0 κό-

ντρα στην Μπέρνλι και παρέ-

μεινε δίχως νίκη για ένα ακόμη 

ματς, αλλά και σε απόσταση 

από τις θέσεις που οδηγούν 

στην Ευρώπη. 

Οι «κανονιέρηδες» δεν κατά-

φεραν να δώσουν συνέχεια στις 

θετικές εμφανίσεις, έπειτα από 

το 2-2 στην έδρα της Τσέλσι, 

καθώς έμειναν στο 0-0 με την 

Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ». Για 

την τέταρτη σερί ισοπαλία τους 

στο πρωτάθλημα, που θα τους 

διατηρήσει αρκετά πίσω στη 

«μάχη» για είσοδο στην ευρω-

παϊκή ζώνη.  

Μοιραίος για την αντίπαλο 

του Ολυμπιακού στους «32» 

του Europa League ήταν ο 

Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος έχασε 

δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 

πρώτο μέρος (14’ και 36’), ενώ 

σημαντική ευκαιρία σπατάλησε 

ο Λακαζέτ στο 2’. Τη μεγαλύτερη 

ευκαιρία του αγώνα την είχαν, 

πάντως, οι γηπεδούχοι, με τον 

Ροντρίγκεζ να στέλνει την 

μπάλα στο δοκάρι στο 78’ και 

στην συνέχεια στη γραμμή, σε 

εξ επαφής εκτέλεση.  

Με αυτόν τον τρόπο, η Άρσε-

ναλ πήγε στους 31 βαθμούς και 

είναι στη μέση της βαθμολογίας, 

όπως και η Μπέρνλι, η οποία 

προερχόταν από το 2-0 επί της 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τέλος, 

στην εξαιρετική παράδοση που 

είχαν κόντρα στη σημερινή τους 

αντίπαλο με 10 σερί νίκες για 

τους Λονδρέζους. Χωρίς αλλαγή 

τελείωσε το ματς ο Σον Ντάις. 

Το τρένο της Λίβερπουλ 

«πάτησε» Σαουθάμπτον  

«Πάτησε» τη Σαουθάμπτον 

στο δεύτερο και διεύρυνε το 

σερί της Λίβερπουλ, επικρατώ-

ντας 4-0 με οδηγό τον Σαλάχ και 

πάλι για το 16ο συνεχόμενο 

«τρίποντο». Παλικαρίσιο 

«διπλό» η Έβερτον. 

Οι «reds» ήταν εξαιρετικοί 

στο δεύτερο μέρος, είχαν τον 

Σαλάχ και πάλι «καυτό» και επι-

κράτησαν 4-0 στο «Άνφιλντ» για 

την 24η νίκη τους στο φετινό 

πρωτάθλημα και το +22 από τη 

Μάντσεστερ Σίτι. Κι ενώ οι «Πο-

λίτες» φιλοξενούνται από την 

Τότεναμ την Κυριακή.  

Η ομάδα του Κλοπ δυσκολεύ-

τηκε στο α’ ημίχρονο, αλλά στο 

δεύτερο μπήκε… γκαζωμένη και 

επέβαλε το δικό της νόμο. Ο 

Τσάμπερλεϊν άνοιξε το σκορ στο 

47’ με δυνατό σουτ από το ημι-

κύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ο 

Χέντερσον πλάσαρε από το 

ύψος του πέναλτι στο 60’ και 

από εκείνο το σημείο και μετά η 

κατάσταση έγινε πολύ απλή για 

τους γηπεδούχους. Ο Σαλάχ 

εκμεταλλεύτηκε την μπαλιά του 

captain στο 72’ και με ωραίο τσί-

μπημα της μπάλας έγραψε το 3-

0, ενώ ο τελευταίος λόγος άνηκε 

στον Αιγύπτιο, που μετά την 

προσπάθεια του Φιρμίνο… φύ-

σηξε την μπάλα στα δίχτυα από 

κοντά. 

Μάν. Γιουνάιτεντ-Γουλβς 
έμειναν στο μηδέν  

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 

Γουλβς κόλλησαν στο 0-0, με τα 

νέα μεταγραφικά αποκτήματα 

των δύο ομάδων, Μπρούνο 

Φερνάντες και Ντάνιελ Πο-

ντένσε, να κάνουν πρεμιέρα.  

Σε μια αναμέτρηση που φο-

βόταν ο Γιάννης το θεριό και το 

θεριό τον Γιάννη, η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ κόλλησε στο 0-0 με 

τη Γουλβς στο «Ολντ Τρά-

φορντ».  

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν 

την πρωτοβουλία των κινή-

σεων, ωστόσο δεν είχαν τον 

τρόπο να διασπάσουν την καλά 

οργανωμένη άμυνα των 

«λύκων». Για την ομάδα του 

Σόλσκιερ -που έμεινε άσφαιρη 

για 3ο σερί ματς πρωταθλήμα-

τος- έκανε ντεμπούτο ο νεοαπο-

κτηθείς χαφ Μπρούνο 

Φερνάντες, που αγωνίστηκε και 

στα 90 λεπτά.  

Από την άλλη, πρεμιέρα με 

τη φανέλα της Γουλβς πραγμα-

τοποίησε ο πρώην εξτρέμ του 

Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, 

που μπήκε ως αλλαγή στο 76’. 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πα-

ράδοση που τη θέλει να μην 

κερδίζει στην έδρα της Γιουνάι-

τεντ από το 1980! 

Ματσάρα και ισοπαλία 

στο «King Power»  

Λέστερ και Τσέλσι ήρθαν 2-2 

σε ένα ανατρεπτικό ματς και οι 

«αλεπούδες» κράτησαν τους 

Λονδρέζους σε απόσταση 

ασφαλείας. 

Λέστερ και Τσέλσι ήρθαν 2-2 

στην 25η αγωνιστική της Pre-

mier League, έπειτα από ένα 

ανατρεπτικό ματς και οι γηπε-

δούχοι διατηρήθηκαν στο +8 

από την σημερινή τους αντί-

παλο. Δίνοντας παράλληλα την 

δυνατότητα στη Μάντσεστερ 

Σίτι να βρεθεί στο +5 από την 

3η θέση.   

Στο μεγάλο παιχνίδι που έγινε 

στο «King Power», όλα τα τέρ-

ματα σημειώθηκαν στο δεύτερο 

ημίχρονο. Η Τσέλσι άνοιξε το 

σκορ στο 46' με τον Antonio Ru-

diger ενώ οι γηπεδούχοι έκαναν 

την ανατροπή με τέρματα των 

Barnes στο 54' και Ben Chilwell 

στο 64'. Οι φιλοξενούμενοι κα-

τάφεραν να ισοφαρίσουν και 

πάλι με τον Antonio Rudiger 

στο 71'.   

Το 2-2 διατηρήθηκε μέχρι το 

τέλος και οι δύο ομάδες πήραν 

από ένα βαθμό.



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
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 τις πρωϊνές ώρες. 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). 

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 

Antonis Antoniades
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• I have been on a diet for two weeks, and all 

I have lost is two weeks! 

• Ήμουνα σε δίαιτα για δυο βδομάδες. Το μόνο 

που έχασα, ήταν δυο βδομάδες! 

Ερμηνεία:… 
Ακόμη μια μορφή χάσιμου χρόνου και προσπάθειας.

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Εχάσαμεν τα σπίθκια μας προσωρινά ας πούμεν 

με την ιδέα σύντομα εν να δικαιωθούμεν 

Πως εν να δουν το δίτζιον ούλοι τζιαι να τους υποχρεώσουν 

τα όσα μας επήρασιν πίσω να μας τα δώσουν 

Έτσι εφανταστήκαμεν γλήορα ’ννα στραφούμεν 

πως οι οργανισμοί του δίτζιου εν θα μας φήκουν να χαθούμεν 

Τζι’ είπαμεν Πλάστη μου βοήθα εις τους τόπους μας να πάμεν 

στη γειτονιά μας το χωρκό μας τζιαι ψουμίν τζι’ ελιάν ας φάμεν 

Πόσον έξω εππέσαμεν τζιαι ποιος να μας το λάλεν 

άλυτον το Κυπριακόν ως σήμμερα τζιαι βάλε 

Επιστέψαμεν στα λόγια πως παρπατεί δικαιοσύνη 

πως δικαιούμαστιν τζι’ εμείς ελευθερίαν τζιαι ειρήνη 

Έναν παιγνίδιν είμαστιν στους δυνατούς τα σιέρκα 

τζιαι τ’ όνομα μας άγραφον στου δίτζιου τα δευτέρκα 

Εν σχεδόν μισόν αιώνα που καρτερούμεν μέραν νύχταν 

να πάμεν εις τους τόπους μας τζιαι στα δικά μας σπίθκια 

Είμαστιν νέοι τζιαι γινήκαν τα μαλλιά μας σαν τα σιόνια 

με το καρτέριν επεράσαν τα σαρανταπέντε γρόνια 

Σφίξε σφίξε την καρκιά μας για να κάμει υπομονή 

τζιαι στον ξένον τόπον τάχα εν νάμαστιν προσωρινοί 

Ξημερώνει τζιαι νυχτώνει τζι’ εμείς κόμα καρτερούμεν 

ν’ αλλάξουσιν τα πράματα τζιαι πίσω να στραφούμεν 

Αν σήμερα ή αύριον εν να βρεθεί μια λύση 

τζι’ ο κάθε πρόσφυγας να πα στον τόπον του να ζήσει 

Τζιαι καρτερούμεν τζιαι κρατούμεν την ελπίδα ζωντανή 

που τη μια μέρα στην άλλη το φως του δίτζιου να φανεί 

Τζιαι πνίει μας το άδικον το άχ τζιαι το γιατί 

να μεν μας φήννουν να χαρούμεν τον τόπο μας οι δυνατοί 

Τζιαι ποια καρκιά το δέχεται ποια φύση το βαστάγνει 

στα σπίθκια μας τον νοικοτζιύρην ένας άγνωστος να κάμνει 

Τζιαι τούτα ούλα γένουνται στον εικοστόν πρώτον αιώνα 

που σιονώστην τόσο γαίμα για του δίτζιου τον αγώνα 

Τζι’ εμείς με τούτα που θωρούμεν τί πρέπει να καρτερούμεν 

εν δυνατόν ν’ αξιωθούμεν λύση δίκαιη να δούμεν;

Πόσον έξω εππέσαμεν
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:10 
Κορίτσια για Φίλημα (1965). Μιούζικαλ με την Ρένα 
Βλαχοπούλου, Ζωή Λάσκαρη, Κώστα Βουτσά, 
Μάρθα Καραγιάννη. Ανδρέα Ντούζο, Γάννη Βογια-
τζή, Αλέκο Τζανετάκο. Η Ρένα, ιδιοκτήτρια μεγάλου 
ταξιδιωτικού πρακτορείου 
στην Νέα Υόρκη, αποφασί-
ζει να έρθει στην Ελλάδα 
μαζί με την ανιψιά της 
Τζένη, για μια σειρά διαφη-
μιστικών φωτογραφήσεων 
στη Ρόδο. Στο νησί θα γνω-
ριστούν με μια παρέα νεα-
ρών, ανάμεσα στους οποί-
ους βρίσκεται ο Ανδρέας 
γιός του επιχειρηματία Ρά-
μογλου. Ο Ανδρέας θα πά-
ρει την θέση του φτωχού φί-
λου του Κώστα Καλιακούδα ενώ ο Κώστας θα 
παρουσιαστεί ως Ράμογλου. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30  
Δάκρυα για την Ηλέκτρα (1966).  Δραματική Κοι-
νωνική Περιπέτεια με την Ζωή Λάσκαρη, Μαίρη Χρο-
νοπούλου, Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, 
Λάκη Κομνηνό,  Δημήτρη Μπισλάνη, Λίζα Κου-
ντούρη, Ειρήνη Κουμαριανού. Ο οδηγός ενός πλού-
σιου επιχειρηματία τα φτιάχνει με τη γυναίκα του ερ-
γοδότη του και αποφασίζει να σκοτώσει τον 
εργοδότη του για να πάρει την γυναίκα του και γίνει 
έτσι κύριος της περιουσίας του.  
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:50 
Μανούλια στο Φροντιστήριο (1998). Κωμωδία με 
τους Τάσο Πολυχρονόπουλο, Μιχάλη Δεσύλα, Μά-
γδα Τσαγκάνη, Τέτα Κωνσταντά, Γιώργο Φλώρο και 
Νίκο Καραγιώργη. Η γνωστή παρέα μετά από την 
αποτυχία στο Λύκειο κάνει φροντιστήριο για να μπο-
ρέσει να περάσει τις πανελλαδικές.  Όπως και στο 
Λύκειο, έτσι και εδώ συνεχίζουν τις τρέλες τους, φέρ-
νοντας τους καθηγητές τους σε απόγνωση. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:55 
Αυτός Αυτή και το Βιολί τους (1986). Κωμωδία με 
τους Μάρκο Λεζέ, Γκέλη Γαβριήλ, Γιώργο Πετρό-
χειλο, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Θάνο Παπαδόπουλο. 
Όλα είναι έτοιμα, οι δημοσιογράφοι έχουν ειδοποι-
ηθεί, ο μαχαραγιάς έχει στείλει τις αποσκευές του. 
Ένα τηλεγράφημα που ανακοινώνει ότι την τελευταία 

στιγμή, η άφιξη ματαιώνεται, θα φέρει την απελπισία. 
Ο Γούτος, ο καλοκάγαθος καθαριστής του ξενοδο-
χείου, περιεργάζεται τα πράγματα του μαχαραγιά, 
μάλιστα φοράει τα ρούχα του και η ομοιότητά είναι 
καταπληκτική. Αυτό δίνει μια ιδέα στον διευθυντή.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:20 
Λαφίνα (1961). Κωμωδία με την Μπεάτα Ασημακο-
πούλου, Νίκο Τζιόγα, Ερρίκο Μπριόλα, Γιάννη Γκιω-
νάκη, Έφη Οικονόμου και Χριστόφορο Νέζερ. Ο 
Γιώργης είναι ο μοναχογιός του πιο πλούσιου τσέλι-
γκα ενός ορεινού χωριού. Αν και θεωρείται περιζή-
τητος γαμπρός, αυτός ‘εχει μάτια μόνο για την 
Δρόσω, που κι εκείνη ανταποκρίνεται στα αισθήματά 
του. Εμπόδιο στην αγάπη τους στέκεται ο πατέρας 
του Γιώργη. Πρόκειται για έναν σκληρό τοκογλύφο 
που έχει κατασχέσει τα χωράφια της κοπέλας. Μετά 
από κάποιο καυγά ο πατέρα του Γιώργη θα βρεθεί 
νεκρός. Ύποπτη είναι η Δρόσω. 
 
KYΡIAKH 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:10 
Φουκαράδες και Λεφτάδες (1970). Κωμωδία με 
τους Νίκο Ρίζο, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Μέμα 
Σταθοπούλου, 
Θάνο Λειβαδίτη, 
Νίκο Παπαναστα-
σίου, Λυκούργο 
Κ α λ λ έ ρ γ η , 
Αντώνη Παπαδό-
πουλο. Ο Θεσσα-
λονικιός βιομήχα-
νος Βρανάς 
σχεδιάζει να πα-
ντρέψει τον γιο 
του Αλέξη με την 
Άννα, κόρη ενός Αθηναίου βιομήχανου. Ο Αλέξης 
αντιδρά στο σχέδιο του πατέρα του και βάζει τον 
σοφέρ του Νώντα να υποδυθεί το αφεντικό του στη 
συνάντηση με τη νύφη. 
 
KYΡIAKH 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 
Οι Δώδεκα Ένορκοι (1976). Δράμα με τους Νίκο 
Γαροφάλλου, Γιώργο Γεωγλερή, Χρήστο Δακτυλίδη, 
Νίκο Δενδρινό, Σπύρο Καλογήρου, Κυριάκο Κατρι-
βάνο, Θόδωρο Κατσαδράμη, Γιώργο Μιχαλάκη, 
Γιώργο Μπάρτη, Γιώργο Μπαγιώκη, Δημήτρη Μπισ-
λάνη, Δημήτρη Μπικηρόπουλο, Πάνο Πανόπουλο. 
Δώδεκα ένορκοι, κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο, καλού-
νται να αποφασίσουν για τη μοίρα του κατηγορου-

μένου, ενός νέου ανθρώπου που δικάζεται για φόνο. 
Η απόφαση των ενόρκων πρέπει να είναι ομόφωνη, 
αλλιώς θα αναλάβει την υπόθεση άλλο δικαστήριο. 
Δώδεκα ένορκοι, δώδεκα διαφορετικές αντιλήψεις, 
δώδεκα διαφορετικές προσωπικότητες. Θα καταλή-
ξουν άραγε σε συμφωνία. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Η Ρένα είναι Οφσάιντ (1972). Μουσική κωμωδία 
με την Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκο Γαλανό, Βασίλη 
Τσιβιλίδη, Σωτήρη Τζεβελέκο. Η Ρένα πηγαίνει σε 
ένα μεγάλο ξενοδοχείο, για να παραδώσει ένα φό-
ρεμα σε μια πλούσια πελάτισσα. Το ξενοδοχείο είναι 
γεμάτο από δημοσιογράφους που περιμένουν να 
ξυπνήσει ο γνωστός ποδοσφαιριστής Χούλιο Μπάλ-
μας. Η Ρένα θα νευριάσει με όλη αυτή την κατάσταση 
και όταν εμφανιστεί ο σταρ του ποδοσφαίρου, θα 
τον χαστουκίσει.  
 
ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Ταχύτητα και Αγάπη (1984). Νεανική Περιπέτεια 
με τους Τάσο Πολυχρονίδη, Τέτα Ντούζου, Χρήστο 
Κάλοου, Μαρίνα Ρώμα, Στηβ Ντούζο. Η Χριστίνα, 
προκειμένου να κάνει τον φίλο της Αλέξη να  ζηλέψει, 
βγαίνει Ραντεβού με τον Κώστα, τον πρωταθλητή 
του μότο κρός. 
 
ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:50 
Ορατότης μηδέν (1970). Δραματική με τους Νίκο 
Κούρκουλο, Μαίρη Χρονοπούλου, Άγγελο Αντωνό-
πουλο, Μάνο Κατράκη, Νίκο Γαλανό, Βαγγέλη Κα-
ζάν, Γιάννη Αργύρη. Όταν το ατμόπλοιο «Χριστίνα» 
βυθίζεται, ο μοναδικός επιζών καταθέτει εναντίον 
του πλοιοκτήτη, ο οποίος, μετά την καταδικαστική 
απόφαση, αυτοκτονεί. Στη συνέχεια όμως θα προσ-
ληφθεί από την οικογένεια των εφοπλιστών, θα γίνει 
γενικός διευθυντής της εταιρείας και θα αρραβωνια-
στεί με την κόρη του μεγαλοεφοπλιστή. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
20:40 
Φεύγω με Πίκρα στα Ξένα 
(1964). Δραματική ταινία με την 
Μάρθα Βούρτση, Χρήστο Νέγκα, 
Ζωρζ Σαρρή, Γιώργο Νέζο και 
Άγγελο Μαυρόπουλο. Ο έρωτας 
δυο νέων διακόπτεται από τον 
αναγκαστικό ξενιτεμό του νέου σε 
αναζήτηση καλύτερης τύχης. 
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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   
22:10 Ελληνική Ταινία: Κορίτσια για 
Φίλημα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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 
21:30 Ελληνική Ταινία: : Δάκρυα για 
την Ηλέκτρα  
22:50 Ελληνική Ταινία: Μανούλια 
στο Φροντιστήριο 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 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 
20:55 Ελληνική Ταινία: Αυτός Αυτή 
και το Βιολί τους 
22:20 Ελληνική Ταινία: Λαφίνα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 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 
21:10 Ελληνική Ταινία:Φουκαράδες 
και Λεφτάδες  
22:25 Ελληνική Ταινία: Οι Δώδεκα 
Ένορκοι  

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 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 
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Ρένα Είναι 
Οφσάιντ 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  11 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: Ταχύτητα και 
Αγάπη 
21:50 Ελληνική Ταινία: Ορατότης 
Μηδέν 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 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: Φεύγω με 
Πίκρα στα Ξένα  
22:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV:Σεμινάριο που Διοργάνωσε η Κυ-
πριακή Εστία Λονδίνου με Διακεκριμέ-
νους Επιστήμονες. Θέμα του Σεμινα-
ρίου ήταν τα Σύγχρονα Πλαίσια 
Ασφαλείας και οι Ειρηνευτικές Συνομι-
λίες στην Κύπρο.

ΠΕΜΠΤΗ 6/2 
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  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/2 
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  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/2 
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 9/2 
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 10/2 
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 11/2 
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 12/2 
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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T
he UK Government       

is chartering a final.    

flight to bring British 

nationals back from corona-

virus-hit Wuhan as Britons 

in mainland China are urged 

to get out after the outbreak 

continued to claim more 

lives. 

The plane is expected to 

leave in the early hours of 

Sunday morning local time 

and will land at RAF Brize 

Norton, the Foreign Office 

said – adding that they want 

to ensure that all British          

nationals in Hubei province 

contact their team to register 

if they want to leave on the 

flight. 

It is understood that 165  

Britons and their dependants 

remain in Hubei province, the 

epicentre of the outbreak. 

A total of 94 UK nationals 

and family members have       

already been evacuated to 

Britain from Wuhan on two 

flights which arrived last.      

Friday and Sunday. 

One passenger was taken 

to hospital in Oxford after      

telling medics he had a cough 

and a cold, while the rest of 

those who came back are in 

quarantine at Arrowe Park 

Hospital on the Wirral. 

Foreign Secretary Dominic 

Raab said on Tuesday night: 

“We have been working round 

the clock to help British         

nationals leave Hubei province, 

on UK, French and New     

Zealand flights. 

“The Foreign Office is     

chartering a second and final 

UK flight with space to help all 

British nationals and their     

dependants remaining in Hubei 

to leave. I encourage all British 

nationals in Hubei to register 

with our teams if they want to 

leave on this flight.” 

Meanwhile, the death toll 

from the coronavirus outbreak 

continues to rise with Chinese 

authorities reporting 490 victims 

and an increase in the number 

of cases to 24,324. 

In Japan, 10 people on the 

Diamond Princess cruise ship 

tested positive for the virus 

and were being taken to     

hospitals, while 3,700 other 

passengers will be quarantined 

on board. 

Health Secretary Matt    

Hancock said on Monday there 

were “no plans to evacuate all 

remaining UK nationals in 

China”. He added: “We haven’t 

seen the peak of the corona-

virus by a long stretch and we 

expect more cases in the UK. 

“We have a full plan in    

place to treat all those who 

have symptoms and test    

positively for coronavirus and 

we are working with interna-

tional partners both to slow 

the spread and also to do the 

research that we need to do 

to find a vaccine.” 

Health officials are trying to 

trace 239 people who flew 

from Wuhan to the UK before 

travel restrictions came into 

force. 

The Department of Health 

said that, as of Tuesday, 414 

people have tested negative 

for coronavirus. 

The World Health Organisa-

tion said it is still early in the 

outbreak, but coronavirus does 

not yet constitute a pandemic.
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APPG for Cyprus meets in 
Parliament for its AGM 

Coronavirus: Final 
flight to bring back 
Brits from Wuhan

T
he All-Party Parliamen-

tary Group (APPG) for 

Cyprus held its first    

Annual General Meeting of the 

new Parliament on Tuesday 4 

February 2020. The AGM was 

convened by the National 

Federation of Cypriots in the 

UK, which is the Secretariat 

for the APPG for Cyprus. 

Amongst the business of the 

meeting, elections were held 

and new members of the 

APPG were registered.  

Following the conclusion of 

the elections, the High Commis-

sioner of the Republic of Cyprus 

in the UK, Mr Andreas Kakouris, 

briefed MPs on the latest devel-

opments regarding the Cyprus 

issue, Turkey’s aggressive and 

illegal actions in the Republic   

of Cyprus’ Exclusive Economic 

Zone (EEZ) and key issues in 

relation to Brexit.  

Mr Kakouris emphasised that 

the President of the Republic of 

Cyprus hopes that negotiations 

will restart soon and said that 

the meeting between President 

Anastasiades, Turkish Cypriot 

leader Mr Akinci and the United 

Nations Secretary General in 

Berlin in November was encoura-

ging.  

He emphasised that “the 

power to solve the Cyprus issue 

lies with Turkey and President 

Erdogan” but warned, “it is hard 

for the Government of Cyprus 

to negotiate under duress given 

Turkey’s ‘might is right’ attitude, 

its violations of the Republic of 

Cyprus’ sovereign EEZ rights 

and its threats to unilaterally.    

inhabit Famagusta outside of 

the framework of the United 

Nations.” 

The President of the National 

Federation of Cypriots in the 

UK, Mr Christos Karaolis, also 

discussed issues of concern to 

the UK Cypriot community with 

the MPs, many of whom have 

constituents of Cypriot origin. 

The Chair of the APPG for 

Cyprus, Sir Roger Gale MP, 

commented that, “This was a 

productive first meeting of the 

reformed Group in this Parlia-

ment, and there is plenty for us 

to do this year.  

“It is an important time for     

Cyprus and we are eager and 

ready to support efforts to.       

restart negotiations for a truly 

free and reunited Cyprus. With 

regards to Turkeys recent illegal 

drilling and aggression in the 

Republic of Cyprus’ EEZ, this 

must stop as it undermines the 

climate of trust and confidence 

that is required for negotiations 

to be successful.” 

The composition of the 

APPG for Cyprus is as follows: 

Chair: Sir Roger Gale, MP for 

North Thanet (Conservative) 

Vice-Chair: Bambos Chara-

lambous, MP for Enfield South-

gate (Labour) 

Vice-Chair: Christine Jardine, 

MP for Edinburgh West (Liberal 

Democrat) 

Vice-Chair: Caroline Nokes, 

MP for Romsey and Southamp-

ton North (Conservative) 

Secretary: Jack Dromey, MP 

for Birmingham Erdington        

(Labour) 

Treasurer: Sheryll Murray, 

MP for South East Cornwall 

(Conservative) 

Officer: Lord Adonis (Labour) 

Officer: Tonia Antoniazzi, MP 

for Gower (Labour) 

Officer: Bob Blackman, MP 

for Harrow East (Conservative) 

Officer: Dan Carden, MP for 

Liverpool Walton (Labour) 

Officer: Sarah Champion, MP 

for Rotherham (Labour) 

Officer: Feryal Clark, MP for 

Enfield North (Labour) 

Officer: John Cryer, MP for 

Leyton and Wanstead (Labour) 

Officer: Judith Cummins, MP 

for Bradford South (Labour) 

Officer: Geraint Davies, MP 

for Swansea West (Labour) 

Officer: Tan Dhesi, MP for 

Slough (Labour) 

Officer: Stephen Doughty, 

MP for Cardiff South and          

Penarth (Labour) 

Officer: Lord Dykes (Cross-

bench) 

Officer: Nigel Evans, MP for 

Ribble Valley (Conservative) 

Officer: Carolyn Harris, MP 

for Swansea East (Labour) 

Officer: Mark Jenkinson, MP 

for Workington (Conservative) 

Officer: Sarah Jones, MP for 

Croydon Central (Labour) 

Officer: Daniel Kawczynski, 

MP for Shrewsbury and Atcham 

(Conservative) 

Officer: Baroness Massey of 

Darwen (Labour) 

Officer: Mark Menzies, MP 

for Fylde (Conservative) 

Officer: Robin Millar, MP for 

Aberconwy (Conservative) 

Officer: Angus MacNeil,        

MP for Na h-Eileanan an Iar        

(Scottish National Party) 

Officer: Matthew Offord, MP 

for Hendon (Conservative) 

Officer: Kate Osamor, MP for 

Edmonton (Labour) 

Officer: Ian Paisley, MP for 

North Antrim (DUP) 

Officer: Lord Rennard (Liberal 

Democrat) 

Officer: Karl Turner, MP for 

Kingston upon Hull East (Labour) 

Officer: Catherine West, MP 

for Hornsey and Wood Green 

(Labour) 

Officer: Mike Wood, MP for 

Dudley South (Conservative) 

Also present at the meeting 

was Fabian Hamilton MP, 

Shadow Minister for Peace and 

Disarmament.



N
icosia and London have 

reassured each other that 

the everyday life of Britons 

living in Cyprus and Cypriots living 

in the UK will not be affected after 

Brexit, during a meeting which 

Cyprus President Nicos Anastasi-

ades and UK High Commissioner 

Stephen Lillie had on Monday at 

the Presidential Palace. 

In statements to the media after 

the meeting, Government Spokes-

man, Kyriakos Koushos, said that 

Anastasiades and Lillie discussed 

issues concerning Brexit that are 

related to Cyprus, as well as the 

Cypriot problem, adding that Pres-

ident Anastasiades reassured of 

his readiness for the resumption 

of the talks aiming to solve it. 

Moreover, he said that they   

discussed about trade and            

bilateral relations between Cyprus 

and Britain, and that both sides 

underlined their intention to move 

on with their relations and have 

further cooperation. 

Koushos said that the British 

side assured that the everyday life 

of Cypriots living in the UK, and 

especially university students, will 

not be affected. At the same time, 

he added that President Anastasia-

des underlined that the everyday 

life and the residence of UK citizens 

in Cyprus will not be affected. 

As regards the Cyprus problem, 

he noted that Anastasiades briefed 

Lillie on his meeting on November 

25, 2019, in Berlin  with the UN 

Secretary General Antonio Guterres 

and the Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci, and assured of his 

intention and readiness for  the 

resumption of the negotiations 

aiming at the solution of the      

problem of Cyprus. 

On his part, Lillie said in state-

ments after the meeting that he 

reassured President Anastasiades 

about their continuing commitment 

to a strong, wide-ranging, very deep 

relationship between Britain and 

Cyprus in the future, “a relationship 

which is based on shared values, 

shared history, membership of  the 

Commonwealth, our large com-

munities of Cypriots in the UK and 

Britons in Cyprus.” 

“I was very pleased that the 

President very much agreed with 

me with that. As he said we left 

the family of the EU but we remain 

closely connected and we do have 

so much in common and so much 

that we want to work together on 

in the future whether that’s of 

course on the most important issue 

for Cypriots, which is the reunifica-

tion of the country but also on the 

big international challenges of this 

century, in particular the fight against 

the climate change,”  he noted. 

Referring to Brexit, Lillie said that 

“we have opened a new chapter 

in the history of our country, a 

chapter in which we are free to be 

bold, self-confident, ambitious on 

the international stage, forging new 

partnerships around the world in 

support of the rules based the     

international system, in support 

of free and liberal trading but at the 

same time very much treasuring 

the connections and the relations 

and the shared interests that we 

have with our European friends.” 

The High Commissioner said 

that he talked with Anastasiades 

“about our citizens and I was very 

grateful about what the President 

said about his commitment to   

protecting the rights of our citizens 

here in Cyprus, ensuring continued 

access to healthcare and as he 

said very much as though they 

are still nationals of the EU.” 

He noted that he reassured      

the President “that we are doing 

exactly the same for Cypriot         

nationals in the UK. It is very easy 

for Cypriot nationals to register 

online and they have until the end 

of June next year to do that. And I 

think an issue that is very much 

on the minds of many Cypriots      

at the moment is about travel          

to the UK. I have reassured the 

President as I have reassured 

many people recently that you 

can continue to travel to the UK 

without a visa, without a passport, 

you can continue to travel with 

Cypriot ID card through the same 

channel at the airport.” 

And this is just one of the things 

that we are doing to ensure that 

the relationship between Britain 

and Cyprus remains as strong as 

ever been, Lillie said. 

“As I said to the President this 

year is sixty years of Cypriot inde-

pendence. It is sixty years of rela-

tions between Britain and Cyprus 

as equals and this is a great        

moment in that 60th anniversary 

year and as we have left the EU 

it is a great chance to look forward 

and set a bold new vision for         

relations between our two coun-

tries,” the UK High Commissioner 

said.
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Nicosia and London: everyday life of 
citizens will not be affected after Brexit

Half of UK 10-year-olds 

use smartphones

F
ifty per cent of British        

10-year-olds use smart-

phones, according to media 

regulator Ofcom. 

The report also showed that by 

the age of 12 to 15, the percentage 

of children using smartphones 

rises to 73 per cent. 

"The mobile phone is the       

device of choice for children," said 

Yih-Choung Teh, strategy and.   

research group director at Ofcom.  

"I'm conscious that for these     

children who have never known   

a world without the internet, in 

many respects their online and 

offline worlds are indistinguisha-

ble." 

Ofcom also found that 24% of 

3 and 4-year-olds had their own 

tablet, and 15% of them were     

allowed to take it to bed. 

Many of these children with 

smartphones are still at school, 

so it's claimed that smartphones 

distract from lessons, put children's 

safety at risk, are used to bully 

and can cause mental harm. But 

many parents realise there is no 

alternative and know that they 

could risk isolating their children 

if they have no access to mobile 

phones. 

Ofcom said: "Parents and 

carers are becoming more likely 

to trust their children with greater 

digital independence at a 

younger age.  

“But far fewer believe the   

benefits of their child being online 

outweigh the risks than five    

years ago. And around two million 

parents now feel the internet does 

their children more harm than 

good." 

The report also found that more 

older children were using social 

media to express their support for 

social causes and organisations, 

with 18% having shared or       

commented on a post, and one 

in ten having signed an online  

petition. 

Smartphones and social media 

gave rise to "the Greta effect" 

where children are increasingly 

more active in matters of climate 

and social changes, inspired by 

17-year-old Swedish activist 

Greta Thunberg.

Cyprus regains “halloumi” trademark in the British market
M

inister of Energy, Com-

merce and Industry Yior-

gos Lakkotrypis announ-

ced Monday that the Republic of 

Cyprus has registered “halloumi” 

trademark in the UK Intellectual 

Property Office on January 31, 

after losing it last May, when        

officials from the Ministry are        

believed to have failed to act on a 

cancellation application in a British 

court filed by a British company. 

The Cypriot Minister said that 

the re-registration of “Halloumi” 

trademark in the United Kingdom 

corrected a serious mistake made 

by the Ministry. 

“We believe that this re-registra-

tion is a significant development, 

not only because it corrects a     

serious mistake made by the 

Ministry, but because it will also 

ensure that our exports to the 

United Kingdom will continue to 

rise, regardless of Brexit develop-

ments.” he said. 

He added that Cyprus has also 

managed to protect the community 

trademark for halloumi, after appli-

cations for its cancellation, pointing 

out that the community trademark 

would safeguard Cyprus exports 

in the UK even after Brexit, as 

provided in the withdrawal treaty. 

At the same time, Lakkotrypis 

referred to data showing the        

increase in exports of the traditional 

Cyprus products abroad. Exports 

of halloumi in 2018 reached €195 

million and for the ten months of 

2019 there was a 12% increase 

in total exports, while for the UK 

exports of halloumi increased by 

14% over the same period. 

The Minister noted that while it 

was very important for the Ministry 

to proceed with the registration of 

the halloumi trademark in all major 

target countries, it was also very 

important to register halloumi as 

an EU Protected Designation of 

Origin (PDO). 
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F
rom Friday 14 February, 

Londoners can enjoy 

breakfast at Tiffany's, as 

well as lunch, dinner and after-

noon tea. The American jeweller 

has announced the unveiling of 

a Blue Box Cafe at Harrods in 

London, open for a limited period 

only. The jewellery box-style 

space will mirror the Blue Box 

Cafe within the Fifth Avenue 

boutique in New York, which is 

currently under renovation, in a 

glossy palette of duck egg        

'Tiffany' blue.  

Located on the lower ground 

floor of the Knightsbridge        

emporium, the Blue Box Cafe 

will be furnished with glittering 

amazonite stone and hand-

painted motifs, while dishes will 

be served on signature Tiffany 

& Co. china, which is available 

to buy in-store.  

The original Fifth Avenue con-

cept was led by Reed Krakoff, 

chief artistic officer of Tiffany & 

Co., who has also expanded the 

jeweller's home and accessories 

section since joining the com-

pany in 2018. It comes almost 

60 years after Holly Golightly, 

played by Audrey Hepburn, 

stepped out of a yellow cab to 

peruse the window of Tiffany's, 

dressed in a black evening gown, 

pearls and sunglasses croissant 

and coffee in hand. The film,      

inspired by the Truman Capote 

novel of the same name, remains 

ingrained in our pop-culture    

lexicon.  

We can almost hear Johnny 

Mercer's Moon River playing in 

the background...  

The Tiffany Blue Box Cafe     

at Harrods is open Monday to   

Saturday 8am-12pm and Sun-

day 9am-12pm; afternoon tea 

Monday to Sunday 12pm-7pm; 

dinner Monday to Saturday 

7pm-10.30pm.  

For bookings call Harrods    

reservations on 020 7225 6800.

Breakfast at Tiffany’s 
really is a thing now!

Growing actor Chris Evangelou plays 

a ‘Toddler’ in new Guy Ritchie movie

O
n January 1, award-  

winning film director, 

Guy Ritchie, released 

his newest masterpiece to UK 

audiences, The Gentleman. 

The typically intricate plot, 

synonymous with Guy Ritchie 

projects, involves American drug 

mogul Mickey Pearson (Matthew 

McConaughey), who became 

rich by building a marijuana  

empire in London. When word 

gets out that he’s looking to cash 

out of the business, it instantly 

triggers an array of schemes 

from various rivals, who plot to 

inherit his lucrative business 

and fortunes. 

Boxer-turned-actor, Chris 

Evangelou from Enfield, plays 

a part in the movie as Primetime, 

a grime-loving teen member of 

the quirky-dressed gang, The 

Toddlers. 

The group of misdemeanors 

all look up to their leader Coach, 

played by Colin Farrell, who is 

an Irish boxing trainer that The 

Toddlers all follow and hold in 

high regard. 

In his own words, Chris des-

cribed his character’s back-

ground, “So Colin Farrell plays 

‘Coach’, the boss of the local 

boxing club in East London, and 

he took these troublemakers 

from the streets, who grew up 

to be known as ‘The Toddlers’. 

We’re naughty boys who he 

tries to put on the straight       

and narrow and looks after us, 

but obviously we get into       

mischief. 

“My character’s name is 

Primetime, I’m the technical 

guru of the team. We film fights 

and publish them online, we’re 

a fighting team and I’m the 

boxer, but we are the loveable 

rogues and we’re the reason 

why things spiral out of control 

for Matthew McConaughey, who 

plays Mickey Pearson.” 

The aspiring actor took his 

opportunity working with a       

Hollywood star to gain some 

vital advice.   

“Working with Colin Farrell 

was a dream come true. As 

soon as I walked into the pub 

where we were filming on the 

first day, he came up and put 

his arm around me and said, 

‘You’re Chris Evangelou, you’re 

the boxer, right?’ I was taken 

aback that he knew who I was! 

“When he was filming scenes, 

it was like a masterclass to 

watch, he’s so confident and 

has such charisma, I was blown 

away by him. I asked him for 

advice in the acting industry and 

he happily gave it to me and told 

me all about how he got his big 

break and what to do. He said 

he saw something in me and 

told me he thinks I’m on the 

cusp of something big, so it was 

amazing to hear that.” 

The Gentleman has just hit 

the US cinemas, where it’s       

currently going head to head at 

the Box Office with Bad Boys 

for Life, starring Martin Lawrence 

and Will Smith. 

Chris’s newest part follows  

on from his starring role in the 

feature film Shadow Boxer,     

released last December. 

Evangelou played the main 

character, a professional boxer, 

alongside esteemed Game of 

Thrones actor, James Cosmo, 

as well as a fantastic wider cast. 

Presented by Deadline Films 

UK, Shadow Boxer is a boxing 

movie all about a man struggling 

with depression, mental health 

and self-worth. The story was 

inspired by experiences in Chris 

Evangelou’s own life, as well as 

the screen play written by Craig 

McDonald-Kelly (who also stars 

in the film). 

Despite feeling sad after     

closing the curtains on his          

professional boxing career, 

Chris is now happier than ever 

with his acting career, “Taking 

that time out of my boxing         

career was very difficult for me 

and I was very down. But it is 

true what they say, everything 

does happen for a reason. I can 

honestly say that I’ve never 

been happier, and I love what 

I’m doing with my life right now. 

It’s something I have always 

wanted to be a part of since I 

was a kid.” 

U
K Cypriot Anna Phodi 

celebrated her 100th 

birthday on Sunday with 

a party in the hall of the Greek 

Orthodox Church of St Pantelei-

mon in Harrow.  

Present were her close family, 

relatives and friends. On display 

on the table with her birthday 

cake was a birthday card from 

Her Majesty the Queen. 

Anna Phodi, maiden name 

Kitsis, was born in Rizokarpasso, 

Cyprus on 3rd February 1920. 

She came to the UK in 1946 

where she met her husband 

Lambros Phodi from Ayios        

Andronicos in the Karpasia area. 

Lambros came to the UK in 

1938; he was in the British Army 

during the Second World War 

and later studied fashion at        

St Martins School of Art. The 

couple married in 1948 at Ayia 

Sophia Greek Orthodox Church 

in Bayswater, they then moved 

to Lytham St Annes in Blackpool 

where Lambro got a job as a 

manager of a Haute Couture 

House making the season’s  

outfits for the gentry of the north 

and Anna worked in the work-

shop. They eventually returned 

to London and bought their first 

house in Tufnell Park. In 1956, 

they had twins Demetraki and 

Eleanor and fifteen months 

later, a daughter Maria arrived.  

They moved to Wembley in 

1959 where she still lives. Her 

husband Lambros died in 2007, 

aged 91. 

They were the first participants 

of St Panteleimon when the 

church was founded in Harrow 

and is still a very dedicated 

member of the congregation. 

Parikiaki newspaper wishes 

Anna a very happy birthday and 

many happy returns.

 Anna Phodi celebrates her 100th birthday

The EU flag has been lowered at the magnificent Byzantine 

church of St Panteleimon in Harrow. Which flag should now           

fly in its place? Email your suggestions to Parikiaki or to      

james.neophytou@gmail.com. The winner will be given the         

opportunity to raise the flag. 

Which flag should fly at  
St. Panteleimon church?
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T
he Academy Awards, also 
officially and popularly known 
as the Oscars, are awards 

for artistic and technical merit in 
the film industry. Given annually 
by the Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences (AMPAS), the 
awards are an international recog-
nition of excellence in cinematic 
achievements as assessed by the 
Academy's voting membership. 
The various category winners    
are awarded a copy of a golden 
statuette, officially called the "Aca-
demy Award of Merit", although 
more commonly referred to by its 
nickname "Oscar". 

The award was originally 
sculpted by George Stanley from a 
design sketch by Cedric Gibbons. 
AMPAS first presented it in 1929 
at a private dinner hosted by 
Douglas Fairbanks in the Holly-
wood Roosevelt Hotel, with an 
audience of about 270 people.  

The Academy Awards ceremony 
was first broadcast on radio in 1930 
and televised for the first time in 
1953. It is the oldest worldwide 
entertainment awards ceremony 
and is now seen live worldwide. 
Its equivalents – the Emmy Awards 
for television, the Tony Awards for 
theatre, and the Grammy Awards 
for music – are modelled after the 
Academy Awards.  

The 91st Academy Awards    
ceremony, honouring the best films 
of 2018, was held on February 24, 
2019, at the Dolby Theatre, in Los 
Angeles, California. The ceremony 
was broadcast on ABC. A total of 
3,096 Oscar statuettes have been 
awarded from the inception of the 
award through the 91st ceremony. 
It was the first ceremony since 
1988 without a host.  

 
Academy Award of Merit 

(Oscar statuette)  

 
The best-known award is the 

Academy Award of Merit, more 
popularly known as the Oscar 
statuette. Made of gold-plated 
bronze on a black metal base, it 
is 13.5 in (34.3 cm) tall, weighs 
8.5 lb. (3.856 kg), and depicts a 
knight rendered in Art Deco style 
holding a crusader's sword stand-
ing on a reel of film with five spokes. 
The five spokes represent the 
original branches of the Academy: 
Actors, Writers, Directors, Produ-
cers, and Technicians.  

The model for the statuette is 
said to be Mexican actor Emilio 
"El Indio" Fernández. Sculptor 
George Stanley (who also did the 
Muse Fountain at the Hollywood 
Bowl) sculpted Cedric Gibbons' 
design. The statuettes presented 
at the initial ceremonies were 
gold-plated solid bronze. Within a 
few years, the bronze was aban-
doned in favour of Britannia metal, 
a pewter-like alloy which is then 
plated in copper, nickel silver, and 
finally, 24-karat gold. 

Due to a metal shortage during 
World War II, Oscars were made 
of painted plaster for three years. 
Following the war, the Academy 
invited recipients to redeem the 
plaster figures for gold-plated 
metal ones. The only addition to 
the Oscar since it was created is 
a minor streamlining of the base. 
The original Oscar mold was cast 
in 1928 at the C.W. Shumway & 
Sons Foundry in Batavia, Illinois. 

 
Ownership of  

Oscar statuettes 

 
Since 1950, the statuettes have 

been legally encumbered by the 
requirement that neither winners 
nor their heirs may sell the 
statuettes without first offering to 
sell them back to the Academy 
for $1. If a winner refuses to agree 
to this stipulation, then the       
Academy keeps the statuette. 
Academy Awards not protected 
by this agreement have been sold 
in public auctions and private 
deals for six-figure sums. 

In December 2011, Orson 
Welles' 1941 Oscar for Citizen 
Kane (Academy Award for Best 
Original Screenplay) was put up 
for auction, after his heirs won a 
2004 court decision contending 
that Welles did not sign any 
agreement to return the statue to 
the Academy. On December 20, 
2011, it sold in an online auction 
for $861,542.  

In 1992, Harold Russell needed 
money for his wife's medical      
expenses. In a controversial    
decision, he consigned his 1946 
Oscar for Best Supporting Actor 
for The Best Years of Our Lives 
to Herman Darvick Autograph 
Auctions, and on August 6, 1992, 
in New York City, the Oscar sold 
to a private collector for $60,500. 
Since he won the award before 
1950, he was not required to offer 

it to the Academy first. Russell 
defended his decision, saying, "I 
don't know why anybody would 
be critical. My wife's health is much 
more important than sentimental 
reasons. The movie will be here, 
even if Oscar isn't." Harold Russell 
is the only Academy Award-win-
ning actor to ever sell an Oscar. 

While the recipient owns the 
Oscar, it is essentially not on the 
open market. Michael Todd's 
grandson tried to sell Todd's Oscar 
statuette to a movie prop collector 
in 1989, but the Academy won the 
legal battle by getting a permanent 
injunction. Although some Oscar 
sales transactions have been suc-
cessful, some buyers have subse-
quently returned the statuettes to 
the Academy, which keeps them 
in its treasury.  

 
Refusing the Award 

 
Some winners critical of the 

Academy Awards have boycotted 
the ceremonies and refused to 
accept their Oscars. The first to 
do so was screenwriter Dudley 
Nichols (Best Writing in 1935 for 
The Informer). Nichols boycotted 
the 8th Academy Awards ceremony 
because of conflicts between the 
Academy and the Writers' Guild. 
Nichols eventually accepted the 
1935 award three years later, at 
the 1938 ceremony. Nichols was 
nominated for three further Aca-
demy Awards during his career. 

George C. Scott became the 
second person to refuse his award 
(Best Actor in 1970 for Patton)     
at the 43rd Academy Awards   
ceremony. Scott described it as a 
"meat parade", saying, "I don't 
want any part of it."  

The third person to refuse the 
award was Marlon Brando, who 
refused his award (Best Actor for 
1972's The Godfather), citing the 
film industry's discrimination and 
mistreatment of Native Americans. 
At the 45th Academy Awards    
ceremony, Brando sent actress 
and civil rights activist Sacheen 
Littlefeather to read a 15-page 
speech, detailing his criticisms, 
which was booed by the audience.  

 
The “Citizen Kane”  

Oscar Story 
 
When the Oscar Academy 

awarded the 1941 Oscar statuette 
for Best Screenplay for the classic 
film “Citizen Kane”; they may not 
have expected that this award 
would later fetch $861,542 at a 
California auction. According to 
reports, magician David Copper-
field was one of the top bidders 
hoping to get his hands on this 
historically significant award.  

Orson Welles, who never won 
another Oscar statuette during a 
career spanning five decades, 
would have been pleased to know 
that his lone Oscar Award is          

now the most expensive Oscar 
statuette ever sold. 

Most of these second-hand 
statues are tucked away in the 
academy’s vault, but on occasion 
they hit the open market. Last 
year two Best  Picture Oscars, for 
Gentleman’s Agreement (1947) 
and Mutiny on the Bounty (1935), 
raked in $492,000 and $240,000, 
respectively, at auction. 

Statues made before the 1951 
rule was enacted are fair game; 
the most expensive Oscar ever 
sold, a 1940 Best Picture award 
for Gone with the Wind, was 
scooped up by Michael Jackson 
at a 1999 Sotheby’s auction for 
more than $1.5 million. As of 
today it is mysteriously missing. 

 
Oscar Facts 

 
Katharine Hepburn holds the 

distinction of winning the most 
Oscars for acting, with four Acad-
emy Awards. Hepburn won for her 
roles in the films Morning Glory 
(1933), Guess Who’s Coming to 
Dinner (1967), The Lion in Winter 
(1968) and On Golden Pond (1981). 

Meryl Streep has won three. 
Director John Ford, best known 

for his Westerns, holds the record 
of the most Oscars for directing. 
Nominated a total of five times, 
Ford holds four Oscars, for the 
films The Informer (1935), The 
Grapes of Wrath (1940), How 
Green Was My Valley (1941) and 
The Quiet Man (1952). 

The first colour film to win a 
Best Picture Oscar was Gone 
With The Wind in 1940. 

Walt Disney has won more   
Oscars than anyone else. He 
was nominated for 64 awards, 
and won 26!  

Composer John Williams is the 
second most nominated person, 
with 47 Academy Award nomina-
tions (and counting). 

The youngest ever Oscar 
winner is actress Tatum O'Neal 
who was only 10 years old when 
she won Best Supporting Actress 
for the film Paper Moon (1973). 

Several famous couples have 
won Oscars, but only one Holly-
wood family can claim to be truly 
Oscar winning - The Minnelli’s. 
Vincente Minnelli (who won Best 
Director in 1959 for Gigi) and 
Judy Garland (who received a 
miniature Juvenile Award in 1940 
for her musicals Babes in Arms 
and The Wizard of Oz), their 
daughter Liza Minnelli won Best 
Actress for Cabaret in 1973. 

Only Three films have won 11 
Academy Awards: 

• Ben-Hur (1959)  
• Titanic (1997) 
• The Lord of the Rings: The 

Return of the King (2003) 
Most awards won by a woman 

was Edith Head who won eight 
Oscars, all for Costume Design. 

Woody Allen has won three 
Oscars for Best Original Screen-
play for Annie Hall (1977), Hannah 
and Her Sisters (1986), and    
Midnight in Paris (2011), and one 
for Best Director for Annie Hall. 
He has been nominated 24 times: 
16 as a screenwriter, seven as a 
director, and once as an actor. 
Allen has more screenwriting 
Academy Award nominations than 
any other writer; all in the Best 
Original Screenplay category. 

Clark Gable often referred to 
as "The King of Hollywood" in       
the 30s, 40s and 50s, won his        
only Oscar for Best Actor for It        
Happened One Night (1934). In 
1996, Steven Spielberg anony-
mously purchased Gable's Oscar 
for $607,500, to protect it from 
further commercial exploitation, 
gave it back to the Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences. 

Steven Spielberg has won       
two Oscars for Best Director for 

Schindler's List (1994) and Saving 
Private Ryan (1999) and one for 
Best Film Schindler's List. 

 
Greatest Film 

 
Citizen Kane is a 1941 American 

drama film by Orson Welles, its 
producer, co-screenwriter, director 
and star. The picture was Welles' 
first feature film. Nominated for 
Academy Awards in nine catego-
ries, it won an Academy Award 
for Best Writing (Original Screen-
play) by Herman J. Mankiewicz 
and Welles. Considered by many 
critics, filmmakers, and fans to be 
the greatest film ever made, 
Citizen Kane was voted as such 
in five consecutive British Film.     
Institute Sight & Sound polls of 
critics, and it topped the American 
Film Institute's 100 Years ... 100 
Movies list in 1998, as well as its 
2007 update. Citizen Kane is  
particularly praised for Gregg     
Toland's cinematography, Robert 
Wise's editing, Bernard Herrmann's 
music, and its narrative structure, 
all of which have been considered 
innovative and precedent setting. 

 
Academy Museum  

opening 2020 
 
The Academy Museum will be 

the world’s premier institution 
dedicated to the art and science 
of movies. Located on Wilshire 
and Fairfax in Los Angeles, the 
Museum will be simultaneously 
immersive, experimental, educa-
tional, and entertaining.  

More than a museum, this.    
dynamic film centre will offer        
unparalleled experiences and      
insights into movies and movie-
making. 

 
Source:  

www.oscar.go.com,  
en.wikipedia.org  

The Academy Awards

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Parasite 
 

Bong Joon-ho’s modern classic 

is one of the most celebrated films 

of the year and already the most 

successful Palme d’Or winner ever. 

It is nominated for 6 Oscars and 

is destined to become the biggest 

international hit exported from 

South Korea.  

Joon-ho tells the story of an  

unemployed family living in appall-

ing conditions in a dilapidated 

basement and struggling to make 

ends meet. But once the son with 

a little help from an old school friend 

gets a teaching job at a wealthy 

family he paves the way for the 

rest of the family to find work at 

this lavish environment.  

It is a terrific premise told with 

elegance and style and mischie-

vously directed by Joon-ho,         

the maker of MEMORIES OF       

MURDER and THE HOST. Kim 

Ki-teak, the patriarch of the          

impoverished family, is superbly 

played by Kang-ho Song, a        

regular in Joon-ho’s films. In fact 

the whole cast deliver perfectly 

pitched performances and manage 

to be truthful in the most bizarre 

situations.  

It is a funny, dark social satire 

that brings to mind Joseph Losey’s 

classic THE SERVANT but just 

when you think the plot is going 

in one direction Joon-ho brings 

on unexpected surprises that will 

keep you mesmerised until the jaw 

dropping finale. The cinematic 

event of the year not to be missed! 

 

Birds Of Prey  
(And the Fantabulous 

Emancipation of One 

Harley Quinn) 
 

Margot Robbie returns as      

Harley Quinn, the DC character 

she first played in THE SUICIDE 

SQUAD. Now that Harley, the 

psycho Quinn of Gotham, splits 

up from the Joker she is a free 

agent to do whatever she wants 

until she is assigned by the         

villainous Roman Sionis (Ewan 

McGregor) to retrace his stolen 

diamond…  

Cathy Yan directs with flair and 

imagination a stunning female 

cast that also includes Rosie 

Perez, as a dissatisfied cop and 

Mary Elizabeth Winstead as a 

vengeful crossbow killer. Harley 

narrates the story with her own 

distinct style and the seemingly 

disconnected pieces of the jigsaw 

are finally put together in a       

spectacular climactic sequence 

superbly choreographed.  

McGregor’s villain is ineffectual 

but the film belongs to the classy 

ladies who kick ass like there is 

no tomorrow. 
 

Mr Jones 

A powerful true story from      

Agnieszka Holland, the director 

of IN DARKNESS, takes place in 

the early thirties and begins in 

London when Welsh journalist 

Gareth Jones (James Norton), 

leaves behind a government role 

in order to travel to Moscow.  

Stalin’s oppressive regime 

make it very difficult for people to 

move around but still Mr Jones 

manages to enter Ukraine in      

secret and becomes one of the 

first foreign journalists to uncover 

the genocidal famine which killed 

almost 10 million during The       

Holodomor of 1932 and 1933…  

It is a fascinating film but its 

fragmented and episodic kind      

of storytelling prevents us from 

caring much despite Norton’s   

valiant efforts.   

Dolittle 

Its heart is in the right place but 

it is difficult to find anything positive 

to say about this unfortunate and 

misconceived project. The original 

with Rex Harrison as the epony-

mous hero made in 1967 was      

by no means perfect but it was 

charming and delightful and looks 

like a masterpiece compared to 

this.  

Robert Downey Jr not only 

plays the eccentric Doctor with a 

dodgy Welsh accent but also acts 

as producer along with his wife 

which makes him responsible for 

this catastrophic disaster of epic 

proportions.  

Stephen Gaghan, the writer/  

director of SYRIANA is evidently 

the wrong person for this mam-

moth production and the ill-fated 

decision to shoot most of scenes 

with the animals talking in giant 

close ups makes them look very 

silly and awkward especially in 

IMAX.  

 

Daniel Isn’t Real 

Adam Egypt Mortimer’s eerie 

psychological thriller is based on 

Brian DeLeeuw’s novel “In This 

Way I Was Saved” which tells the 

story of Luke (Miles Robbins) a 

fragile young man who resurrects 

his childhood friend Daniel (Patrick 

Schwarzenegger) whenever he 

feels weak and needs advice in 

how to cope. Daniel appears to 

be a knowledge of wealth until  

he begins to take over Luke’s        

existence…  

It is an engaging thriller strongly 

acted - Robbins is suitably vulne-

rable while Schwarzenegger is a 
strong presence like his dad Arnold. 

Mortimer’s assured film brings a 

fine balance between fantasy and 

reality and wisely relies heavily 

on character development rather 

than cheap thrills. 

 

Plus One 

This likable film follows the story 

of Alice (Maya Erskine) and Ben 

(Jack Quaid), two single old friends 

who keep on meeting at other 

people’s weddings. They decide 

to become each other’s plus one 

and put a bit of sparkle at these 

otherwise dull ceremonies. All their 

friends are getting married even 

Ben’s dad Chuck (Ed Begley Jr) 

is planning a third marriage… 

Once you surrender to its main, 

repetitive premise and endless 

weddings (ten in all) you’ll enjoy! 

It is good to see fresh faces in.     

leading roles in this amicable       

romantic comedy where the two 

leads share an endearing chemistry.  

 

DVD RELEASES: 
 

NEON BULL: A superb, lyrical 

and multi award winning piece of 

filmmaking from Gabriel Mascaro, 

who sets his action around the 

vaquejada, a traditional Brazilian 

form of rodeo. Iremar (Juliano 

Cazarre), is an expert rodeo bull 

wrangler who aspires to become 

a fashion designer… Mascaro 

elicits tremendous performances 

from his cast especially from    

Cazarre whose striking presence 

and refined improvisational skills 

provide the heart of this mesmer-

ising film. One for the collection! 

 

VENGEANCE: A LOVE STORY: 

Johnny Martin’s revenge thriller 

follows the story of Detective John 

Dromoor (Nicolas Cage), who takes 

matter into his own hands after 

Teena a young woman brutally 

raped by a gang of thugs in front 

of her 12-year-old daughter fails to 

get justice in court. Martin delivers 

the goods despite lack of reality 

during the OTT courtroom scenes 

but once the vengeance begins it 

is fun with an unusually controlled 

Cage.

T
here were some series 

and shows on TV during 

my childhood and teens 

that seemed to pass me by. The 

ones I remember were mainly 

because the whole family (eight 

children, mum, dad and two cats) 

were huddled round the Redif-

fusion television that stood on 

four wobbly legs with iconic 

shutter doors and when turned 

on needed a wallop from my 

mum to get a picture. As Mary 

Hopkins sang, “Those Were 
the Days My Friend”. Favou-

rites included Crossroads with 

its seemingly collapsible sets 

and inimitable character Benny, 

Coronation Street which inclu-

ded the waggish Elsie Tanner 

and hair-netted battleaxe Ena 

Sharples and the wholly inap-

propriate shows like Mind Your 
Language, It Ain’t Half Hot Mum 

and Are You Being Served. A 

couple that never tickled my 

fancy were The Morecambe 

and Wise Show and Dad’s 
Army. 

The latter of which included 

a memorable theme tune which 

began “Who Do You Think You 
Are Kidding Mr Hitler...?” A 

BBC sitcom about the British 

militia, called the Home Guard 

during the Second World War, 

featuring mainly old doddery 

blokes living a quiet life by the 

sea but ready to answer the 

call if needed, was written by 

Jimmy Perry and David Croft, 

and broadcast on the BBC from 

1968 to 1977. Best left alone 

then. Not at all, it is regularly 

repeated by Auntie Beeb and 

the radio version is a Radio 4 

favourite. Last Friday I got to 

see the Dad’s Army Radio 

Show in the Knowledge   

Centre at the British Library. 

No I didn’t know there was       

a theatre there either. Kyrie.   
eleison I’m an Army convert 

because this adaption, a live 

show but performed as if 

broadcasting live for radio is 

spiffingly good. It involves just 

two performers, David Benson 

and Jack Lane, who take         

on the roles of all the main         

characters (they play twenty 

five characters in all) and they 

are a couple of brilliant vocal 

chameleons who transform 

from Wilson to Mainwaring, 

the Vicar to the Verger and 

Frazer to Pike et al in an instant, 

which on radio is the most     

essential quality. However,    

because we are watching     

the “recording” live they also 

become the characters in 

body as well as voice. 

It is made up of three       

episodes, during which it 

sometimes looks like they are 

talking to themselves or being 

schizophrenic whereas they 

are very cleverly taking on more 

than one character at a time. 

A brilliant ruse which is made 

easier by Perry and Croft’s 

writing which superbly captures 

the zeitgeist of the time enabling 

the duo to adopt stances and 

facial expressions that depict 

it perfectly. After seeing the 

show I watched some of the 

original series online and      

realised that Benson and Lane 

have got the characters off to 

a tee. They are all likeable sods 

and I was particularly taken by 

the rigid and morally upright 

Mainwaring and his polar      

opposite brother Barry whose 

unscrupulous ways fulled by 

the bottle are frowned upon 

with great disdain. Equally     

entertaining is the phlegmatic 

Wilson who looks as if he needs 

to be wound up every day to 

get him moving. 

Sadly I had to shoot off at 

the end (train problems...again) 

and missed what I imagine 

would have been a fun Q & A 

session with Frank Williams 

who played Rev Timothy      

Farthing in the original series. 

On seeing the show I have.    

little doubt that he will be 

thrilled that Benson and Lane 

are continuing his and his pal’s 

legacy with a show that will 

delight the crowds wherever it 

goes on its nationwide tour. 

Yes Mr Hitler you cannot kid, 

or frighten, these stalwart 

chaps. They’ll just laugh you 

off. 

 

Dad’s Army Radio Show -  

www.dadsarmyradioshow.co.uk

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Still kidding  

Mr Hitler 
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I
n this day and age, even with 

all the technology of  cars, 

planes, home appliances and 

gadgets such as vacuum clean-

ers, kitchen appliances, electric 

saws, hedge trimmers etc, you 

would have thought they’d make 

life easier and free up some time, 

yet for many it doesn’t seem to 

be the case.  

The demands and expecta-

tions at work seem to be longer 

hours in order to achieve a basic 

or even acceptable standard of 

living. The pressures of life are 

still heavy and strong and we still 

seem to run around like crazy 

and some people barely have or 

make time for themselves what 

with work and having families to 

look after. Although working is of 

course for us, be it work in general 

or caring for family, it keeps the 

mind and body active which is 

good but all can of course be 

very stressful. Trying to achieve 

endless targets and goals through 

the day, week and month, can 

often take its toll. These pres-

sures along with everyday living, 

can become too much when they 

all build up excessively in sync. 

For many people who cannot 

delegate any tasks to others or 

share the load to release some 

of the burden, the build-up can 

get dangerous and lead to all 

sorts of tiredness, anxiety and 

depression. This mental state 

also triggers and leads to all 

sorts of physical disorders. It is 

well known how stress can lead 

to panic attacks, stroke and 

heart problems, yet it is not till 

one experiences such that it.    

reminds them to slow down and 

take life at a slower, more relaxed 

pace and enjoy life a little. 

So as always we are advised 

of maintaining some balance in 

our life, so that we can function 

more efficiently and with some 

ease. The luxury of a holiday un-

fortunately may not be more than 

once a year for many, and people 

work endlessly in order to get 

away for the one trip. Is once a 

year really adequate to switch 

off and unwind from all the daily 

pressures? Of course not. So 

what can you do?  

Having something to always 

look forward to is essential; it 

gives life and energy source by 

knowing there is something nice 

ahead. Of course everyone's    

enjoyment may be different. Time 

out by the beach in the sun to 

some may be awful if they don't 

like hot weather. A skiing trip or 

even a break by the sea or lake 

in the Spring may be more desir-

able. Each person has their own 

idea of what gives them pleasure 

and makes them happy.  

However, that one holiday a 

year is not enough for real calm 

and relaxation. So let's consider 

some thoughts and patterns in 

our life to create change for better 

well-being by creating regular 

relaxation for the mind and body. 

What can you do for you in order 

to unwind? 

First work out what you enjoy 

doing and write a list of all things 

you love to do. The activities have 

to be what makes you happy and 

takes you into a mellow medita-

tion state of mind. Is it sketching, 

painting, being creative with home 

crafts, reading, listening to music 

whilst baking something nice to 

eat, or going out and socialising 

with friends with food or drink? 

When you have figured out all 

the things that give you pleasure, 

work on those. You may not be 

able to work on all of them at one 

time, but spacing them out through 

the year is fine. For example, I am 

very creative and love to make and 

do many things, but of course 

there isn't enough time in a day 

to do all the things I want to do 

and see, or be with those that I 

love. What I can do however, is 

pace it and/or combine some of 

these things. Being with some 

good friends socialising, be it a 

sit down chat over a drink or at an 

event where we can also dance 

to some music makes me happy. 

Being arty and making something 

whilst listening to music, watching 

a movie or maybe just chatting to 

a friend works for me. Sharing 

thoughts and views with others 

opens new ideas. Baking with a 

friend as you chat - these things 

can be worked on even further 

by finding a mutual interest and 

booking on a 'one day course' to 

learn something of mutual interest 

with a friend. It allows for time 

to be with a friend and combining 

a craft that you want to learn 

further as you enjoy that skill. 

As you go through the year and 

the seasons change, parties out-

side or picnics in parks etc, plan-

ning day or weekend trips can all 

be good for the soul. Just taking 

turns with others and being out of 

the regular environment and away 

from the daily chores, can do won-

ders for switching off the mind.  

If of course being alone and 

having some space is what gives 

you pleasure, then work on it. 

Learn to say no to others when 

you need to, if you need time out 

just for you. If you don't look after 

yourself, you will be useless to 

others. Be at your best and you 

can give the best of you to others. 

Some people need and crave 

time out for clarity; clear, calm 

thinking allows progression in 

great decision making. So work 

on some relaxation techniques 

on your own or with others, that 

will give you great pleasure and 

a beautiful calm state of mind to 

be at your best. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Living in the fast lane

Xclusive! Katerina Neocleous

New Music! 
 

Ilias Vrettos is on a roll! The singer continues to build on his growing success with one radio hit 

after another. Last year saw Vrettos release a series of successful solo singles (seven to be precise!) 

as well a summer duet Taxidi Magiko with Christina Salti.  

The singer has now unveiled a full band version of his already popular acoustic single Ora         

Monaxias to add to the hit list. The newer rendition, in contrast to its more laidback and vulnerable 

predecessor, brings a little more poppy punch to the track. 
 

Eurovision 2020! 
 

As we hit February, talk of this year's Eurovision Song Contest is starting to bubble! Greek 

broadcasters ERT revealed this week that Greece’s hopes of reclaiming the Eurovision crown rests 

on the shoulders of 17-year-old singer Stefania Liberakakis with the song SUPERG!RL.  

Stefania was born in the Dutch city of Utrecht in 2002 where she started singing at the age of 8. 

She rose to fame 2 years later, when she competed in The Voice Kids. In 2016, Stefania represented 

the Netherlands at the Junior Eurovision Song Contest as part of the girl group Kisses, finishing 

8th at the contest in Malta.  

ERT has chosen a highly experienced team to surround the young singer in her bid for Eurovision 

victory; Dimitris Kontopoulos, a seasoned Eurovision songwriter and producer, together with the 

group Arcade composed the music for SUPERG!RL, collaborating with lyricist Sharon Vaughn. 

Fokas Evangelinos, who has a wealth of Eurovision Song Contest experience, has been selected 

as the act's creative director.  

Cyprus were well ahead of the game this year in announcing their representative; Cypriot broad-

caster CyBC confirmed in November 2019, that Alessandro Rütten, better known as Sandro, would 

be flying the flag for Cyprus.  

Sandro was born in Heinsberg to a Greek mother and an American father and raised in Germany, 

where he started his career in music. The singer is also well-versed in the realm of music compe-

titions, reaching the Sing-Off rounds in The Voice of Germany (2018), as well as achieving 5th place 

in last year's New Wave competition in Sochi, Russia representing the United States.  

Details of Sandro's song entry and supporting team are yet to be confirmed. 

The Eurovision Song Contest 2020 will be hosted in Rotterdam, Netherlands after Duncan        

Laurence proved victorious with the song Arcade. 
 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! Until next time… x Mwah 
 
* Listen to all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Scandalous!' Two hours 

of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity gossip, chart news, interviews 

and of course listener’s special requests and dedications! Not to mention a few surprises 

along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk and DAB Plus, on Tuesdays       

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

contact Katerina via email: katsmusiq@gmail.com / all social media: @Katsmusiq
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Saturday 8th February 2020 
FA Trophy 3rd Round 
Barnet v Barrow 
The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
Bet Victor Premier 
Horsham v Haringey Borough 

3.00pm  Hop Stadium, Worthing 
Road, Horsham,  RH13 0AD 
Spartan South Midlands  
Amersham v St Panteleimon 
3.00pm Spratleys Meadow, 
School Lane, Amersham HP7 
0EJ 

Winslow v New Salamis 
3.00pm Rec Ground, Elmfields 
Gate, Winslow MK18 3JG 
Sunday 9th February 2020 
KOPA League 
Cinar v Akanthou 
10.30am EnfieldFields, Great 

Cambridge Road,d EN1 3SD 
Armenian Youth v Olympia 
10.00am Enfield  Fields, Great 
Cambridge Road,EN1 3SD 
Omonia v Panathinaikos 
11.30am Powerleague Enfield, 
Edmonton County School,  

Enfield, EN1 1HQ 
Chairmans Junior Cup 
Pantel v Komi Kebir 
10.00am Southgate School, 
Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Tuesday 11th February 2020 
Vanarama National League 

Solihull Moors v Barnet  
7.45pm Damson Parkway, 
Solihull B91 2PP 
Bet Victor Premier 
Bowers Pitsea v Haringey Boro 
7.45pm Stadium Crown Avenue 
Pitsea Essex SS13 2BE 

KOPA League

There was 24 goals scored in 
the KOPA League this week 
with 18 scored in two games 
second in the table Olympia 
beat bottom of the table Pantel 
9-0 with four goals coming from 
Elias 4, Yemi 2, Ricky 2 and 
Adem Ali. Omonia who look 
comfortable at the top of the 
league also scored nine goals 
in their win over Cinar but they 
did not score until the 25th mi-
nute when they broke the dead-
lock with a goal from Harry Phi-
lippou and another two goals 
from Jordan and Antonio took 
Omonia three nil ahead into the 
half time break.The second half 
Omonia came out in a ruthless 
mood and scored another six 
goals with super sub Andreas 
Kyrianou scored a hat trick, Jor-

dan and Luke scoring two. 
Much improved Akanthou 
nearly pulled off a surprise of 
the day versus Apoel where 
they took the lead in the 10th 
minute through Alexis but two 
goals from Michael Spencer 
soon put a stop to it and Apoel 
went into the break 2-1 up and 
then Alex Roussis scored in the 
73rd and 74th minute making it 
4-1 and Akanthou scored 
through a penalty in the dying 
minutes to make it 4-2. 
Standings: Omonia 34, Olympia 
27, Apoel 25, Panathinaikos 22, 
Komi Kebir 16, Akanthou 11, 
Cinar 5, Armenian Youth 5, Pan-
tel 5  
Photos  
Apoel v Akanthou 
Georgina Grivas  

Spartan South  
Midlands League

Community Youth
Sunday February the 2nd 2020 Results 
U18:Hadley Rangers 0 AEK Gold 1 
U16:HGS 4 Omonia White 4 
U15:Omonia Gold 1 Harrow Stars 3, Omonia Silver 2 Edmonton 3 
Omonia White 1 Berkhamsted 2 
U14:Omonia Gold 5 Hampstead 1,Omonia Silver 1 Hadley  0 
U13:AEK Black 4 Omonia White 8 
U12:Colney Heath 2 Omonia White 5, HGS 6 Omonia Green 4 

AEK Youth U11

Omonia Youth U15 White

Omonia Youth U9 Gold

St Panteleimon continued their 
impressive form this season 
with an emphatic 4 nil win 
against Hillingdon.A windy day 
made the ball movement unpre-
dictable for both sides.The 
Saints created chances but 
could not convert them early on. 
However, the astro turf pitch 
suited their play, and the char-
acteristically stylish play was 
evident early on, with good 
movement and passing on the 
flanks with Albadri and Massey 
creating space and openings.  
On 35 minutes the break-
through came. Again, with good 
movement on the right wing by 
Albadri, he found Javonne Mol-
loy at the far post, who was able 
to put the Saints ahead with a 
sharp finish. 
The second half livened up for 
the home side, as they began 

to get the measure of the wind 
and their passes became 
sharper, and their through balls 
began to beat the offside trap. 
Ahmed Doukhi scored the sec-
ond with strong running and a 
crisp finish. This was followed 
by his own second and the 
Saint’s third, found by Courtney 
Massay, who played well on the 
right wing. 
Recent Saints signing Brad Gil-
maney showed excellent touch, 
very clever foot work and a very 
mature positional sense. This 
caused problems for Hillingdon, 
who could not contain him or 
Massay on the right. Massay 
himself rounded the day off with 
a precise finish to make it 4-0, 
and another valuable three 
points to the league leaders. 
St Panteleimon are now six 
points ahead.

New Salamis went goal crazy 
by thrashing Amersham 7-1 
staying in third place and in 
touch with league leaders St 
Panteleimon.Next Saturday 
New Salamis play away to sec-
ond placed Winslow who are 

three points ahead of the 
reds.Its another big crunch 
game for the reds. 
New Salamis goals came from 
Luke Frost 2, Paris Panayiotou, 
Deniz Menace 2, Phil and Char-
lie Georgiou. 

New Salamis celebrating another win

St Panteleimon manager George Frangeskou giving 
 pre match team talk

 Community and local fixtures
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Premier League

Liverpool quickened their march 
towards a first English title for 
30 years as they stretched their 
lead at the Premier League 
summit to a staggering 22 
points with a 4-0 win over 
Southampton at Anfield on Sat-
urday  with a Mohamed Salah 
double leading a second-half 
blitz that secured a record-
equalling 20th straight home 
league win. unbeaten Liverpool 
now the first English team ever 
to win 24 of their first 25 
matches in a top-flight league 
campaign. 
Third-placed Leicester City and 
Chelsea, who are fourth, draw-
ing 2-2 in an entertaining 
contest. 
Steven Bergwijn made an in-
stant impact on his Tottenham 
Hotspur debut with a stunning 
opener in his side’s 2-0 win over 
champions Manchester City 
With 10-man City stretched Son 
Heung-min added a second in 
the 71st minute with a deflected 
effort. At the other end of the 
table, stranded Norwich City 
drew 0-0 at Newcastle United 
while 19th-placed Watford were 
left crestfallen after Everton 
fought from two goals down at 
Vicarage Road to win 3-2 de-
spite playing the last 20 minutes 
with 10 men. 
West Ham United dropped into 
the bottom three after Brighton 
& Hove Albion recovered from 
3-1 down to earn a 3-3 draw, 

while Aston Villa are teetering 
above the drop zone after a 2-1 
defeat at Bournemouth, who 
played most of the second half 
a man down. 
Arsenal were held to a goalless 
draw at Burnley in the Premier 
League on Sunday but Mikel Ar-
teta’s side can count them-
selves lucky to leave with a 
point. 
The results mean Liverpool 
need 21 points from their re-
maining 13 fixtures to be math-
ematically sure of winning their 
first title since 1990. 
In contrast, Liverpool’s old foes 
Manchester United lumbered 
on, still low on confidence, with 
a prosaic 0-0 home draw with 
Wolves. 
Sheffield United, who won 1-0 
at Crystal Palace courtesy of a 
goalkeeping howler from 
Vicente Guaita, who dropped 
the ball into his own net when 
making a hash of collecting a 
corner. 
The performance of the day 
was surely Everton’s comeback 
at Vicarage Road where two 
first-half stoppage time goals 
from defender Yerry Mina saw 
them claw back Watford’s ad-
vantage. 
Even after Everton midfielder 
Fabian Delph was dismissed for 
a second yellow card foul after 
70 minutes, Theo Walcott 
earned a 90th minute-winner on 
the counter-attack. 

Cyprus football

Matt Derbyshire on target for 
Omonia scoring two goals to 
give them a vital win over Olym-
piakos to keep them in second 
place one point behind league 
leaders Anorthosis who beat 
Doxa 3-0 with one of the goals 
coming from recent signing from 
Omonia Demetris Christofi the 
other two were scored in the last 
minute of the first half and the 
second in the first half of the 
second half by Giorgos Galitsios 
and Nikolaos Kaltsas sitting 
pretty at the top. 
Apoel struggled to beat Nea Sa-
lamina with all three goals com-
ing in the second half and it was 
1-1 at one time scorers were 
Apoel;s goals were an own goal 
51st minute and Souza 79th mi-

nute and Siathas equalised in 
the 67th minute.Apoel are in 
third place five points behind the 
leaders.In the Limassol derby 
AEL beat Apollon 2-0 with the 
AEL goals both coming from 
Ryan Mmaee. Pafos beat Eth-
nikos Achnas 3-0 in a vital rele-
gation battle their goals coming 
from Onni Valikari 2 and An-
dreas Filiotis.Paralimni pulled 
off a shock win over AEK who 
were leading 1-0 but two goals 
from Varela gave Paralimni a 
vital 2-1 win.  
Standings: Anorthosis 39,Omo-
nia 38, Apoel 34, Apollon 32, 
AEL 26, AEK 25, Nea Salamina 
2 4 , O l y m p i a k o s 1 7 , P a f o s 
17,Paralimni 15,  Ethnikos Ach-
nas 14, Doxa 8.

Greece Super League

Panathinaikos beat PAOK 2-0 
in Athens and brought the 
champions down from the top 
spot where Olympiakos has re-
turned as the Super League-
leaders.The Greens not only 
held PAOK scoreless for the 
first time after 70 league games, 
but also scored twice in the first 
11 minutes of the second half, 
through a Federico Macheda 
penalty kick and a Tasos Hatzi-
yiovanis strike. 
Panathinaikos currently lie 
fourth after their fifth consecu-
tive league win. The Reds had 
no problems against Xanthi, 
winning 3-1 in Piraeus on Sat-

urday courtesy of goals by Hilal 
Soudani, Youssef El-Arabi and 
and own goal Vassilis Fassidis. 
Xanthi pulled one back via Ma-
tias Castro. 
Third-placed AEK beat host 
Atromitos via a bullet header 
from Nenad Krsticic, who also 
got sent off in injury time. 
Aris had a 2-0 home win over 
bottom team Panionios. OFI 
and Larissa shared a goalless 
draw and Volos returned to win-
ning ways beating Lamia 1-0. 
Asteras Tripolis beat visiting 
Panetolikos 2-1 to climb out of 
the bottom three for the first 
time this season.

Two goals from UK Cypriot 
Ruel Sotiriou gives Leyton 
Orient a vital win

A double from UK Cypriot Ruel 
Sotiriou inspired Leyton Orient 
to a comfortable 3-0 win away 
at Stevenage on saturday after-
noon where another UK Cypriot 
Hector Kyprianou came on as 
sub. 
Ruel made his league debut in 
December and scored on his 
debut against Colchester and 

has since scored four goals. 
Ruel also plays for the Cyprus 
national side at U21 level. 
After the Cypriot Under-21 in-
ternational gave the O’s a half-
time lead, Ouss Cisse doubled 
the advantage from close range 
just before the hour before So-
tiriou struck again to ensure the 
victory.

Australian Tennis Open

Novak Djokovic endured a 
fierce challenge before over-
hauling Dominic Thiem 6-4 4-6 
2-6 6-3 6-4 to clinch an eighth 
Australian Open mens crown 
and reclaim the world number 
one ranking. Djokovic, Nadal 
and Roger Federer have now 
won 13 Grand Slam titles in 
succession,  
Sofia Kenin showed grit and 
combativeness on the way to 
her maiden Grand Slam title  as 

the 21 year old American fought 
her way back from a set down 
to beat Spain’s Garbine Mugu-
ruza in the Australian Open 
final.  Muguruza 4-6 6-2 6-2. 
Born in Moscow to Russian im-
migrant parents, the 14th seed 
became the youngest American 
since Serena Williams in 2002 
to win a major, with Muguruza 
double faulting on Kenin’s sec-
ond match point to end a 
contest of over two hours. 

Fourteenth played fifteenth as Haringey Borough hosted Bowers 
and Pitsea. Bowers took the lead just after the break, Danny Norton 
with the breakthrough to the disappointment of most of the four 
hundred and twenty eight in attendance, but Borough drew level 
eight minutes from time, Anthony McDonald cheering up the Bell 
End.

Haringey Borough leave it late

Barnet FA Trophy

 Barnet  make it 11 games un-
beaten as they defeated Hart-
lepool United 2-1 in a frantic af-
fair at The Hive London and 
now head withconfidence for 
their FA Trophy game against 
Barrow at the Hive on Saturday. 
In the 60th minute, Darren Cur-
rie gave his new signing Paul 

McCallum his debut and within 
a minute of coming on the 
pitch,scoring his first Barnet 
goal to make it 1-0 for his new 
side.in the 75th minute Hartle-
pool equalised,Barnet re-
mained positive despite the 
equaliser and quickly made it 
2-1 

Cossie FC (Brotherhood Barnet) changed their name this season 
in honour of their former player Cos Michael who sadly passed 
away in August. 
The team is competing in division 3 of the Barnet league and is 
having an excellent season which has seen them rise to 2nd in 
the table and a real chance of success this season. 

UK Cypriot team Cossie FC
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε  την Πέμπτη 30.01.2020 ο αγαπημένος 

μας πατέρας και παππούς Μιχάλης Αγγελή Έλληνας σε ηλικία 94 ετών. 

Ο εκλιπών το 1945 παντρεύτηκε την Μαργαρίτα (Καραμανή) Έλληνα, από το 

Πολιτικό Λευκωσίας (απεβίωσε 19.04.2014) και ήρθαν στο Λονδίνο το 1970. 

Αφήνει 6 παιδιά: Γεώργιο, Λένια, Νίτσα, Ευαγγελία, Νίκη και Σοφία, τη νύφη του 

Ρίτα, 5 γαμπρούς: Κύπρο†, Άντρο, Παύλο, Αντρέα και Αντώνη, 17 εγγόνια, 

24 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 19.02.2020 και ώρα 10.30πμ από την Εκκλησία 

της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate, London 

N11 1JJ at St. Sophia’s Section. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας της Παναγίας. 

Τηλ. οικείων: 07956 662 559 Σοφία

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Μιχάλης Αγγελή Έλληνας
19.03.1925   (από τα Καμπιά Ορεινής, Λευκωσία)   30.01.2020

It is with great sadness to announce the passing of our beloved father, 

grandfather and great-grandfather Michalis Angeli Ellinas on Thursday 

30.01.2020 aged 94. 

He was one of four children. He Married Margarita (Karamani) Ellinas from 

Politiko Nicosia Cyprus in 1945 (passed away 19.04.2014) and in 1970 together 

with his wife and 5 children he moved to London. 

He leaves 6 children: George, Lenia, Nitsa, Evangelia, Nikki and Sophia. 

daughter-in-Law Rita, 5 sons-in-law: Kypros†, Andros, Pavlos, Andreas and 

Antonis, 17 grandchildren, 24 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 19.02.2020 at 10.30am at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB and 

the burial at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ at St. Sophia’s Section. 

The wake will take place at the Church Hall of St. Mary’s. 

Tel: 07956 662 559 Sophia

Michael Angeli Ellinas
(from Kampia Οrinis, Cyprus)

He was a loving husband, father, grandfather and great-grandfather and extremely proud of all his family. 

He will be remembered for his strong family values, patience, kind heart, generous nature and integrity. 

He was well respected and will be greatly missed by all. 
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5ον ετήσιο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ιάκωβος Ηλία
(από την Αμμόχωστο)

Jack Elias 

(from Famagusta)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.02.2020, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού  

και αδελφού 

Ιάκωβου Ηλία 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Αθανασία, 

παιδιά: Andy και Joanna, νύφη Jolita, 

γαμπρός Ηρόδοτος, 

εγγόνια: Jack-Anthony, Αντωνία, Λουΐζα και Vanessa, 

αδελφή Γιαννούλλα και λοιποί συγγενείς.

The 5th year memorial service for our much loved 

and dearly missed husband, father, 

grandfather and brother 

Jack Elias 

will take place on Sunday 09.02.2020, 

at The Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 
 

His wife Athanasia, 

children: Andy and Joanna, his daughter-in-law Jolita 

and son-in-law Herodotos, 

grandchildren: Jack-Anthony, Antonia, Louisa and 

Vanessa, his sister Joanna and other relatives.

† MEMORIAL SERVICE
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7th May 1983 – 14th February 2015 

31 years

Chris Kleanthous

Chris,  
A million times we’ve needed you,  

A million times we’ve cried, 
If love alone could have saved you,  

You never would have died. 
In life we loved you dearly,  
In death we love you still,  

In our hearts you hold a place,  
No one else can ever fill. 

It broke our hearts to lose you,  
But you didn’t go alone,  

For part of us went with you,  
The day God took you home 

 
We miss you so much Chris- 

We still cannot believe that you are gone. 

You will always live on in our hearts and minds. 

We love you. 

† MEMORIAL SERVICE 

 

The five year memorial service for our 

beloved and unforgettable son, 

brother, uncle,  

Godfather, cousin and friend  

Chris Kleanthous 

(from Palmers Green, London- 

family from Filia Morphou, 

Komi Kebir and Eptakomi) 

will take place this Sunday 09.02.2020 

at the Greek Orthodox Church of 

St John the Baptist,  

Wightman Road,  

London N8 0LY. 

Relatives and friends 

 are invited to attend.  

 

With thanks from Chris’ heartbroken 

parents, Andreas and Sotiroulla, 

his beloved sisters, Doulla (Areti), 

Olivia and Helen, his brothers-in-law, 

nieces, nephews and Goddaughter, 

as well as many relatives,  

dear family friends and friends. 

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

09.02.2020, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας 

υιού, αδελφού, θείου, νονού, 

ξαδέλφου και φίλου 

Χριστόφορου 

Κλεάνθους 

(Palmers Green, Λονδίνο) 

(Καταγωγή γονέων Φιλιά Μόρφου, 

Κώμη Κεπίρ και Επτακώμη) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 

ΟΙ απαρηγόρητοι γονείς:  

Ανδρέας και Σωτηρούλλα, 

αδελφές: Αρετή (Τούλλα), Ολίβια 

και Έλενα, 

γαμπροί, βαπτιστικιά, ανίψια 

και λοιποί συγγενείς.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.02.2020, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το μνημόσυνο  

των πολυαγαπημένων και αξέχαστών μας γονέων, παππού και γιαγιάς

Ελένης Γ. Σιώκκα 
(Αγία Τριάδα Γιαλούσας) 

 8ον ετήσιο μνημόσυνο 

και 

Γεώργιου Σιώκκα 
(Αγία Τριάδα Γιαλούσας) 

9μηνο μνημόσυνο 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Κυριάκος, Νουφρής και Μαρία, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.02.2020, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 5ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας αδελφού 

 Δημήτριου Ηλία Δημητρίου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

να παραστούν. 

Αδελφές, γαμπροί, αδελφότεκνα, 

λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Δημήτριος Ηλία Δημητρίου
(Καλοψίδα)

5 χρόνια πέρασαν Δημήτρη μας 

που έφυγες από κοντά μας 

και πάντα είσαι στη σκέψη μας 

και μέσα στην καρδιά μας

Απεβίωσε την Τρίτη 28.01.2020, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Ελένη 

Βασσιλείου σε ηλικία 92 ετών. 

Αφήνει 3 κόρες: Τασούλλα, Ιουλία και Κωνσταντία, 9 εγγόνια, 9 δισέγγονα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 26.02.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

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

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. 

Λουλούδια ή εισφορές για το North London Hospice είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07984 456 207

 Ελένη Βασσιλείου
† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από την Επτακώμη)

Our beloved mother and grandmother Eleni Vassiliou passed away on 

Tuesday 28.01.2020 at the age of 92. 

She leaves 3 daughters: Tasoulla, Ioulia, Konstantia, 9 grandchildren, 

9 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 26.02.2020 at 12.00 noon at the 

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

N8 0LY and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Church hall of St. John the Baptist. 

Flowers or donations for North London Hospice are welcome. 

Tel: 07984 456 207

Eleni Vassiliou

† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Eptakomi)

14.11.1927 - 28.01.2020

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

09.02.2020, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελ-

φής 

Λουΐζας Δαμιανού 

(Ορμήδια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά, εγγόνια, 
δισέγγονα, αδέλφια και συγγενείς
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† MNHMOΣΥΝΟ

† MEMORIAL SERVICE

The 40 day Memorial Service of our precious and dearly beloved Mother 

Eleni Michael Trappelides (Karsa) 

(from Rizokarpasso) 

 will be held at St. Marys Greek Orthodox  Church, 

Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB 

on Sunday 9th February 2020. 

After the service there will be a Memorial wake held 

in her honour at the Cypriot Community Centre, 

Earlham Grove, Wood Green, London, N22 5HJ 

to which all are welcome to join us. 

Family Telephone: 07956 314 138 

To My Mum 
It’s been the hardest thing to lose you 
You were the heart of our family 
We loved you with all our heart’s Mum 
And that’s where you’ll always be 
We know that heaven called you 
But we wish you could have stayed 
At least the memories we have of you 
They will never fade 

We did not want to lose you 
But you did not go alone 
Because a part of us went with you 
When heaven called you home 
So just remember one thing 
We are not apart 
You’re with us in our memories 
And in our broken hearts. 

Το 40ήμερο μνημόσυνο της αγαπημένης μας μητέρας 

Ελένης Μιχαήλ Τραππελίδης (Καρσά)  

(από το Ριζοκάρπασο) 

θα γίνει στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, την Κυριακή 09.02.2020. 

Μετά το μνημόσυνο καλείστε όλοι στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 

Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ για καφέ και διάφορα εδέσματα. 

Τηλέφωνο οικείων: 07956 314 138
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Δημήτρης (Μάριος) Κωστή
(Λεονάρισσο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

09.02.2020, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB, το 9ον 

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και αδελφού 

Δημήτρη (Μάριου) Κωστή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν  

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σόλων Π. Προεστού  (Ακανθού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.02.2020, στην Εκκλησία του Αποστόλου 

Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 

      του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου και πατέρα 

Σ ό λω ν ο ς  Π .  Π ρ ο ε σ το ύ  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μαρία, παιδιά: Ιωάννα και Παύλος.

Συλλυπητήρια 

Tο παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας,  η εφημερίδα Παροικιακή και η ΚΟ 

ΑΚΕΛ Palmers Green, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον 

Μάριο Σωτηριάδη για τον θάνατο του αδελφού του Αντρέα, που 

απεβίωσε πρόσφατα.

Συλλυπητήρια ΑΚΕΛ για το θάνατο του Ουράνιου Ιωαννίδη 

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο του Ουράνιου 

Ιωαννίδη, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 

βουλευτής Λευκωσίας και Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 

ενώ παράλληλα είχε σημαντική συμβολή στα αθλητικά πράγματα του 

τόπου μας.  

Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Λάουρα Χρυσοστόμου
(Επτακώμη)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

09.02.2020, στην Εκκλησία του Απoστό-

λου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood 

Green, London N22 8PA, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς  

Λάουρας Χρυσοστόμου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Γεώργιος, 

κόρη Λουκία, γαμπρός Γεώργιος, 

εγγόνια: Χρήστος, Λάουρα-Μαρία 

και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.02.2020, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 16ον 

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας, πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Στέλιου Σταυρινού 
(Αλεθρικό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Σταυράκης, Θήσος και Αντρέας, 

νύφη Σταυρούλλα, εγγόνια: Πόλα και 

Στέλιος και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

24.12.1929 – 30.01.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Προδρόμου 

(από την Άχνα, κάτοικος Chiswick, London) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε στο σπίτι του ενώ κοιμόταν, 

την Πέμπτη 30.01.2020, ο Κυριάκος Προδρόμου σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αρτεμισία και 2 υιούς: Μάκη και Βάσο. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 11.02.2020 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, Shepherds Bush, 

London W12 8JF και η ταφή στο Chiswick New Cemetery, Staveley 

Road, Chiswick W4 2SJ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα δοθούν για φιλανθρω -

πικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07802 835 568 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriakos Prodromou 

(Born Achna 1929 and lived in Chiswick, London) 

It is with great sadness the family of Kyriakos announce he passed 

away in his sleep at his home on Thursday 30th January 2020. 

Kyriakos will be lovingly remembered by his wife Artemisia and 

sons Makis and Vasos. 

The funeral service will be held on Tuesday 11.02.2020 at 11.00am 

at the Greek Orthodox Church of St. Nicholas, 60 Godolphin Road, 

Shepherds Bush, London W12 8JF and the burial at Chiswick New 

Cemetery, Staveley Road, Chiswick W4 2SJ. 

The wake will take place at St Nicholas Church Hall. 

There will also be a donation box for charities if you wish to donate. 

Tel: 07802 835 568
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 

θανάτου του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

Σωκράτη Σωκράτους 
(Κάιρο Αιγύπτου) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Cancer Research, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

Σύζυγος Νίκη, παιδιά: Σάββας και Χαράλαμπος, 

νύφη Μαίρη, εγγόνια: Σωκράτης και Ελίζα.

† NOTE OF THANKS

Our beloved and unforgettable husband, 

father and grandfather. 

Socrates Socratous 

(from Cairo, Egypt) 

We would like to thank all the relatives and friends 
who attended the funeral service and for their kind 

donations (Cancer Research UK) and flowers. 

Wife Niki, sons: Savvas and Charalambos, 

daughter-in-Law Mary, 

grandchildren: Socrates and Eliza.

Απεβίωσε την Παρασκευή 31.01.2020, σε ηλικία 80 
ετών. 

Ο εκλιπών ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης 
και εκτίμησης από όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Αφήνει 3 κόρες: Χρύσω, Αντρούλλα και Μαρία, 
4 εγγόνια: Κατερίνα, Χρίστοφερ, Sean και  Άκη, συγγενείς 
και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 19.02.2020 και ώρα 
12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 
Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο 
κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 
το Cancer Research. 

Τηλ. οικείων: 07903 009 199 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Φάνος Αντωνίου
(από την Καλοψίδα)

«Άγιος» στη γη, με τους Αγίους στον ουρανό 

Η οικογένεια της Ομογενειακής Ποδοσφαιρικής Ομάδας 

St. Panteleimon FC θρηνεί την αιφνιδιαστική, πρόωρη 

και αδόκητη κοίμηση του βασικού παίχτη της Thiago 

Gonçalves, καταγώμενου από τη Βραζιλία. 

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, η Ομάδα των επονομαζόμενων 

«Αγίων» είχε αγώνα Κυπέλλου. Ο Thiago δεν ήλθε στον 

αγώνα. Όλοι παραξενεύτηκαν, γιατί ήξεραν ότι επρόκειτο 

να παίξει. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, κι ενώ οι «Άγιοι» 

νικούσαν με σκορ 2-0, ήλθε η τραγική είδηση ότι ο Thiago 

είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο δυστύχημα, στο οποίο 

έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ήταν μόλις 32 ετών. 

Όταν μαθεύτηκε το θλιβερό αυτό γεγονός, όλοι έμειναν 

άφωνοι και ακίνητοι, τεχνικό επιτελείο, παίχτες, 

αντίπαλοι, διαιτητές, παράγοντες. Ο αγώνας δεν 

μπορούσε να συνεχιστεί. Ο διαιτητής τον διέκοψε και 

έδωσε την ευκαιρία στις ομάδες να αποσυρθούν στα 

αποδυτήρια και να αντιμετωπίσουν με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ψυχραιμία την ακραία αυτή κατάσταση που είχε 

δημιουργηθεί. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι φιλανθρωπικοί μηχανισμοί της 

Ομάδας και όλοι προσπάθησαν να σταθούν στο ύψος 

των περιστάσεων και να ανταποκριθούν στις επείγουσες 

ανάγκες. Ο Thiago είχε παντρευτεί πριν από ένα χρόνο 

και η σύζυγός του χρειαζόταν συμπαράσταση και κάθε 

είδους συνδρομή, κυρίως ψυχολογική, αλλά και 

οικονομική. Ξεκίνησε μια δυναμική οικονομική 

εκστρατεία, στην οποία συνεισέφεραν πολλοί, με 

πρώτους τον Προπονητή και τους ποδοσφαιριστές της 

Ομάδας του Αγ. Παντελεήμονα κι έτσι συνελέγη ένα 

σεβαστό ποσόν, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα έξοδα 

της κηδείας και του επαναπατρισμού της σορού του 

Thiago στην πατρίδα του Βραζιλία. 

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, όλη η οικογένεια της Ομάδας 

των «Αγίων», με τη συμμετοχή της Thayna, συζύγου του 

Thiago, συγκεντρώθηκαν στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος 

και Αγ. Παρασκευής στο Harrow ΒΔ Λονδίνου, όπου ο 

Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας έψαλε Τρισάγιο εις 

μνήμην του αδίκως φονευθέντος εντάλαντου παίχτη της 

Ομογενειακής Ομάδας. 

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν τοῦ 

δούλου σου Thiago, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ 

στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος. 

Ας είναι η μνήμη του αιώνια κι ο Άγιος Θεός μας να 

σταλάξει την εξ ύψους παρηγορία στη σύζυγο, τους 

συγγενείς, τους φίλους και τους συμπαίχτες του. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.02.2020, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγα πημένου 

και αξέχαστού μας  πατέρα και παππού 

Αντρέα Θεοχάρους 
(Κάτω Πύργο Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Χαρούλλα, Μαρούλλα, 

Κωνσταντίνα, Πολύκαρπος, Πανίκος, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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