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Ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής 
της ειρήνης και της κοινωνικής δι-
καιοσύνης οδηγήθηκε στην τελευ-
ταία του κατοικία. Το ΑΚΕΛ και το 
Λαϊκό Κίνημα αποχαιρέτησαν με 
τιμές τον Φανή Χριστοδούλου... 

Σελ 29

Αντίο στον αγωνιστή
Ένας 58χρονος στη Βρετανία 
σκοτώθηκε το απόγευμα της Κυ-
ριακής όταν δέντρο που ξεριζώ-
θηκε από τους σφοδρούς ανέμους 
καταπλάκωσε το όχημά του σε αυ-
τοκινητόδρομο κοντά στο Γουί-
ντσεστερ στη νότια Αγγλία.... 

Σελ 8 & 3

Φονική κακοκαιρία Συγκινητικό...

ΑΚΤΙΒ ΑΚΕΛ Βρετανίας: 
«Έχουμε ευθύνη ως Κόμμα 

για την αλλαγή»
σελ 2

Φασιστική επίθεση από Άγκυρα 
για πολιτική εξόντωση Ακιντζί!

σελ  5

Με τον δικό τους τρόπο θέλησαν 
να διαμαρτυρηθούν παιδιά από 
την Κρήτη για την παραμονή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα 
στο Βρετανικό Μουσείο. Στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής 
στο Λονδίνο... 

Σελ 8

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤHΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!

Και μετά το Brexit 
πάμε για Scotix!

σελ 3

Ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητο-
ποίηση της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
είχε νομιμοποίηση ακόμα και χωρίς την έγκριση 
του Λονδίνου, εφόσον κρινόταν νόμιμο από δικα-
στήριο της Σκωτίας, είπε η τοπική Πρωθυπουργός 
Νίκολα Στέρτζιον, εντείνοντας την πίεση επί της 
συνοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και επί του Βρε-
τανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. Σε ενημέ-
ρωση ξένων ανταποκριτών στο Λονδίνο η κ. Στέρ-
τζιον επανέλαβε την πρόθεσή της για ένα νέο 
δημοψήφισμα εντός του τρέχοντος έτους. 

Όπως σημείωσε, αυτό που θα κάνει η ίδια...
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«Έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για αλλαγή»
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΚΡΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΒ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΚΟΥ

Εκτενή αναφορά στα όσα οδήγησαν το Κυπριακό στην κρίσιμη και 
επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, αλλά και στα 
όσα άφησαν άναυδη την κυπριακή κοινωνία σε σχέση με τα σκάνδαλα 
της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και Δημοκρατικού Συναγερμού, 
έκανε στο πλαίσιο της ομιλίας του στο ΑΚΤΙΒ του ΑΚΕΛ Βρετανίας, 
την Τρίτη 11/2 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Λονδίνο, ο Κεντρικός 
Οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Χρίστος Αλέκου. 

Ο κ. Αλέκου στάθηκε ειδικότερα στο Κυπριακό, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά πως «ο Αναστασιάδης στην πραγματικότητα ποτέ δεν αποδέ-
χθηκε στην πράξη την πρόταση του Γ.Γ. Δηλαδή, να συνεχίσουν με 
την Κοινή Διακήρυξη, τις συγκλίσεις και το Πλαίσιο Γκουτέρες της 30ης 
Ιουνίου. Δύο διαφορετικά τραπέζια, με πακετοποιημένη διαπραγμά-
τευση. Ο δε Ακιντζί, παρόλο που και αυτός σε κάποια φάση είχε τις 
παλινωδίες του, κάποια στιγμή αποδέχθηκε ξεκάθαρα αυτά που ζη-
τούσε ο Γ.Γ. αλλά δυστυχώς ο Αναστασιάδης δεν το αξιοποίησε. 

Οι περιβόητοι ‘όροι αναφοράς’ προέκυψαν στην πορεία και δεν ήταν 
πρόταση του Γ.Γ. του ΟΗΕ όπως ισχυρίζεται το προεδρικό αλλά του 
Αναστασιάδη. Αυτό αποδεικνύεται και από τα πρακτικά του Εθνικού 
Συμβουλίου και μάλιστα το ΑΚΕΛ είχε εκδώσει σχετική επικριτική ανα-
κοίνωση στις 9/10/2018. Φυσιολογικά η απάντηση του Γ.Γ. ήταν ότι αν 
οι δύο πλευρές έχουν κάποιες επιπρόσθετες νέες ιδέες (και όχι ιδέες 
που να αναιρούν υφιστάμενες συγκλίσεις), θα πρέπει να τις συμφω-
νήσουν μεταξύ τους με την αίσθηση του επείγοντος και ακολούθως να 
συνεχιστεί η διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Είναι γνωστές οι περιβόητες ‘νέες ιδέες’ Αναστασιάδη. Είναι όλες 
λυμένες στο πλαίσιο των συγκλίσεων που κατά τα άλλα δηλώνει ότι 
αποδέχεται. Το πλαίσιο του Γ.Γ. δεν τις περιλαμβάνει, αφού περιλαμ-
βάνει μόνο τα βασικά ζητήματα στα οποία δεν υπάρχουν συγκλίσεις. 

Ποιες ήταν τούτες οι νέες τάχατες ιδέες; 
Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία: Έχει να κάνει με τις ομοσπονδιακές 

αρμοδιότητες, που ήταν συμφωνημένες. Είναι η μόνη από τις ιδέες 
Αναστασιάδη που η Τ/Κ πλευρά συζητά, αλλά ο ίδιος ποτέ δεν διευ-
κρίνισε ποιες ακριβώς αρμοδιότητες θέλει να μεταφέρει στις συνιστώσες 
πολιτείες. Μιλά γενικά και αόριστα για διατήρηση μόνο των αρμοδιο-
τήτων που διασφαλίζουν τα 3 singles. Αυτό είναι προβληματικό, αφού 
υπάρχουν αρμοδιότητες που ακόμα και μία να μεταφερθεί, μιλάμε 
πλέον για συνομοσπονδία (όπως για παράδειγμα ΑΟΖ, άμυνα/αμυντική 
πολιτική, ασφάλεια). 

Συρρίκνωση της μίας θετικής ψήφου στο Υπουργικό. Μα αυτή ήταν 
που αντικατέστησε τα βέτο, τα οποία επανάφερε ο ίδιος ο Αναστασιάδης 
και τώρα έφθασε στο άλλο άκρο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να 
γίνει αποδεκτή από τους Τουρκοκύπριους γιατί τους μετατρέπει σε 
μειονότητα. Τα αδιέξοδα που επικαλείται δεν θα υπάρχουν απλά γιατί 
συμφωνήθηκαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί. 

Κοινοβουλευτικό πολίτευμα με μόνιμο Ε/Κ Πρόεδρο και εκ περιτρο-
πής Πρωθυπουργία. Απορρίπτεται από την Τ/Κ πλευρά και αν ποτέ 
γίνει αποδεκτή, θα απαιτούν και εκ περιτροπής προεδρία. Την βλέ-
πουμε και εμείς αρνητικά για διαφορετικούς λόγους, περισσότερο για 

λόγους λειτουργικότητας. 
Σε σχέση με τους όρους αναφοράς έχει φανεί ότι το βασικό πρό-

βλημα για τη μη κατάληξη  είναι η πολιτική ισότητα και η αποτελεσματική 
συμμετοχή. Το εύλογο ερώτημα ήταν: Αφού και οι δύο ηγέτες φαίνεται 

πλέον να συμφωνούν ότι οι όροι αναφοράς είναι η Κοινή Διακήρυξη, 
οι συγκλίσεις και το Πλαίσιο Γκουτέρες, γιατί δεν μπορούν να προχω-

ρήσουν; Οι συγκλίσεις και το ίδιο το πλαίσιο προνοούν για μία θετική 
ψήφο στο Υπουργικό για όλα τα θέματα και για μία θετική ψήφο στα 
όργανα χαμηλής πολιτικής μόνο εκεί που θίγονται ζωτικά συμφέροντα. 
Συνεπώς, αν  Αναστασιάδης και Ακιντζί όντως αποδέχονται το πλαίσιο, 
ο πρώτος οφείλει να εγκαταλείψει τη θέση για συρρίκνωση της θετικής 
ψήφου στο Υπουργικό και ο δεύτερος για θετική ψήφο σε όλα τα όρ-
γανα χαμηλής πολιτικής», είπε. 

Ακολούθως αναφέρθηκε στα θετικά της συνάντησης του Βερολίνου 
σημειώνοντας εμφαντικά ότι δυστυχώς υπάρχουν και αρνητικά. «Το 
γεγονός ότι οι όροι αναφοράς δεν έγινε εφικτό να συμφωνηθούν, είναι 
ανησυχητικό. Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι η  επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων τοποθετείται πλέον μετά τις εκλογές στην Τουρκο-
κυπριακή Κοινότητα.  Και θα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό εάν το απο-
τέλεσμα των εκλογών αναδείξει υποψήφιο που οι πολιτικές που υπο-
στηρίζει να είναι αντίθετες με αυτές που ο Ακιντζή και τα συνεργαζόμενα 

με αυτόν Τουρκοκυπριακά Κόμματα στήριζαν με σθένος καθ’όλη τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων.  

Παραθέτοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά ένα είναι το σί-
γουρο. Ότι η διαδικασία παραμένει ανοικτή, άρα και η ελπίδα ζωντανή. 
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη πόσοι και με ποια 
μέσα και πιο πάθος, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, απεργάζονται τη 
διακοπή των συνομιλιών, στοχεύοντας στη διχοτόμηση, χρησιμοποι-
ώντας το μόνιμο πια σύνθημα τους ‘τζινοι ποτζιή τζιαι μεις ποδά’ αρ-
νούμενοι βεβαίως να εξηγήσουν στον κόσμο τι σημαίνει ουσιαστικά 
αυτή η θέση και για πόσο θα ισχύει το τζίνοι ποτζιή τζιαι μεις ποδά», 
σημείωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο 
στο κυπριακό πρόβλημα. «Την ώρα που εμείς λαΐκίζουμε κάμνοντας 
υπολογισμούς για την ΑΟΖ μας, αν εντοπιστούν επαρκή κοιτάσματα 
και αν εξορυχθούν και αν είναι αρκετά για να καλύψουν τα έξοδα και τα 
κέρδη των εταιρειών και αν ικανοποιούν τις δικές μας ανάγκες και αν 
οι τιμές τους είναι ανταγωνιστικές και αν αρκέσουν για εξαγωγές και 
αν λυθεί το Κυπριακό…. Μέχρι να απαντηθούν αυτά τα αν, θα ξυπνή-
σουμε ένα πρωί και θα διαπιστώσουμε το αυτονόητο. Ότι ο χρόνος 
δεν μπορεί να μας περιμένει», υπογράμμισε. 

Ο κ. Αλέκου αναφέρθηκε επίσης στα όσα διαδραματίζονται στην 
εσωτερική διακυβέρνηση, κάνοντας χαρακτηριστικά λόγο για πολλά-
σκάνδαλα σε σχέση με τα διαβατήρια σε δικτάτορες και καταζητούμε-
νους, τα πολλά εκατομμύρια του οικογενειακού περιβάλλοντος που 
έφυγαν στο εξωτερικό λίγες ώρες πριν το κούρεμα, το χαμένο συμβό-
λαιο της τέως Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, το σκάνδαλο με 
πρωταγωνιστή τον κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου, οι απαράδεκτες εξυπηρετή-
σεις προς τον Αρχιεπίσκοπο, οι διορισμοί και οι προαγωγές για τις 
οποίες όλως περιέργως κρίνονται άξιοι μόνο «οι γαλάζιοι». Τις προ-
εδρικές χάρες σε παιδεραστές, τη στρατιά συμβούλων που προσλαμ-
βάνεται στο Προεδρικό, τις παράνομες αναπτύξεις, τον αθέμιτο πλου-
τισμό ημετέρων και την έκρηξη της εγκληματικότητας. Ακόμη την 
αυτοκτονία του δεκαπεντάχρονου και την ανάδειξη της κακής λειτουρ-
γίας των κρατικών υπηρεσιών. «Με την υπόθεση του βαν αφήνουν 
και πάλι άναυδη την κοινωνία με την αδυναμία τους ή την αδιαφορία 
τους να προστατεύσουν τα στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών», τό-
νισε. «Και το πλέον προκλητικό είναι η αντίδραση τους την ώρα που 
αναδεικνύουμε και κακίζουμε τα διάφορα σκάνδαλα, επαναλαμβάνο-
ντας ότι η αντιπολίτευση του ΑΚΕΛ είναι στείρα ή αναφέρονται μετά 
από εφτά χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία στα λάθη του ΑΚΕΛ. 
Αν είναι ποτέ δυνατό. Η πραγματικότητα είναι ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία της κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, δεν αντέχει 
άλλο. Και έχουμε ευθύνη ως Κόμμα να δημιουργήσουμε τις προϋπο-
θέσεις για αλλαγή» υπογράμμισε με νόημα. 

Στο πλαίσιο του ΑΚΤΙΒ, έγινε επίσης συζήτηση για τα ζητήματα που 
απασχολούν την κυπριακή παροικία, ενώ, βραβεύτηκαν τρείς κομμα-
τικές ομάδες για τα αποτελέσματα του ετήσιου εράνου οικονομικής 
ενίσχυσης του κόμματος. Πρόκειται για τις Κομματικές Ομάδες του 
Kingsbury, του Waltham Forest αλλά των British Born Cypriots.  

Το University and College Union με επίσημη ανα-
κοίνωση του, ενημέρωσε ότι για ακόμη μια φορά 
εβδομήντα τέσσερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου 
Βασιλείου θα απεργήσουν για 14 μέρες τον Φε-
βρουάριο και τον Μάρτη. 

Η συντεχνία ανακοίνωσε ότι οι διαμάχες αφορούν 
τη βιωσιμότητα του Universities Superannuation 
Scheme (ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συνταξιο-
δοτικά συστήματα για πανεπιστήμια και άλλα ιδρύ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο) και το αυξανόμενο κόστος για τα μέλη και 
την αποτυχία των πανεπιστημίων να επιφέρουν ση-
μαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αμοιβή, την 
ισότητα, τον φόρτο εργασίας και την κατάργηση της 
ευέλικτης μορφής εργασίας. 

Οι μέρες που θα γίνει η απεργία είναι: 
Πρώτη Εβδομάδα – Πέμπτη 20 και Παρασκευή 

21 Φεβρουαρίου 
Δεύτερη Εβδομάδα – Δευτέρα 24, Τρίτη 25 και 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 
Τρίτη Εβδομάδα – Δευτέρα 2, Τρίτη 3, Τετάρτη 4 

και Πέμπτη 5 Μαρτίου 
Τέταρτη Εβδομάδα – Δευτέρα 9, Τρίτη 10, Τετάρτη 

11, Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Μαρτίου 
Η πρώτη φάση των απεργιών που πραγματοποι-

ήθηκε τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη επηρέασε πε-
ρίπου ένα εκατομμύριο φοιτητές. Σε αυτό το δεύτερο 
κύμα απεργιών, 14 περισσότερα πανεπιστήμια θα 
λάβουν μέρος, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν 
ακόμα 200,000 φοιτητές.  Η συντεχνία (UCU)  κατά-
φερε να μαζέψει το απαιτούμενο ποσοστό συμμε-
τοχής στις εκλογές των μελών της συντεχνίας, για 
να μπορούν να αναλάβουν νόμιμη δράση.  Η συ-
ντεχνία προειδοποίησε επίσης ότι στην περίπτωση 
που δεν λυθούν οι διαμάχες, θα δημιουργήσει εκ 
νέου ψηφοφορία, για ενδεχόμενη δράση μέχρι το 
τέλος της χρονιάς. Τα μέλη της συντεχνίας αναμένε-

ται να πάρουν επιπρόσθετα μέτρα, πέραν της ανα-
μενόμενης 14ήμερης απεργίας.  Αυτό περιλαμβάνει 
το να δουλεύουν με τους ακριβείς όρους του συμ-
βολαίου τους, όπως: να μην καλύπτουν τις απουσίες 
συναδέλφων τους και να αρνηθούν τον επαναπρο-
γραμματισμό των διαλέξεων, που δεν θα παραδο-
θούν, λόγω της απεργίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνίας Jo Grady 
ανάφερε ότι η δράση λαμβάνει περισσότερης στή-
ριξης μετά και το πέρας της πρώτης φάσης των 
απεργιών (Νοέμβρη-Δεκέμβρη), γι’ αυτό κι επηρεά-
ζονται περισσότερα πανεπιστήμια και φοιτητές.  
Ακόμα, έστειλε μήνυμα προς στα πανεπιστήμια πως 
για να αποφευχθούν περαιτέρω διαταραχές, θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος των 
συντάξεων και τα προβλήματα όσον αφορά τις αμοι-
βές και τις συνθήκες εργασίας.  

Ως Προοδευτική ΗΒ αντιλαμβανόμαστε τις δυ-
σκολίες που θα συναντήσουν οι συμφοιτητές μας 
στους χώρους σπουδών που επηρεάζονται από την 
απεργία.  Την ίδια ώρα όμως στεκόμαστε αλληλέγ-
γυοι με τον αγώνα των εργαζομένων στα Πανεπι-
στήμια για βελτίωση των όρων εργασίας τους.  Ο 
αγώνας αυτός είναι επί της ουσίας ένας ακόμη αγώ-
νας απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτό-
τητας που σαρώνουν την παιδεία σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και που είναι ξεκάθαρα ενάντια στη φιλο-
σοφία μας, ότι δηλαδή η παιδεία είναι ένα αγαθό 
που πρέπει να το απολαμβάνει ο καθένας, ανεξαρ-
τήτως οικονομικής δυνατότητας. Τα πανεπιστήμια 
που επηρεάζονται από την απεργία: 

 
Και για τις δύο διαμάχες: (47) 
1. Aston University 
2. Bangor University 
3. Cardiff University 
4. University of Durham 

5. Heriot-Watt University 
6. Loughborough University 
7. Newcastle University 
8. The Open University 
9. The University of Bath 
10. The University of Dundee 
11. The University of Leeds 
12. The University of Manchester 
13. The University of Sheffield 
14. University of Nottingham 
15. The University of Stirling 
16. University College London 
17. The University of Birmingham 
18. The University of Bradford 
19. The University of Bristol 
20. The University of Cambridge 
21. The University of Edinburgh 
22. The University of Exeter 
23. The University of Essex 
24. The University of Glasgow 
25. The University of Lancaster 
26. The University of Leicester 
27. City University 
28. Goldsmiths College 
29. Queen Mary University of London 
30. Royal Holloway, University of London 
31. The University of Reading 
32. The University of Southampton 
33. The University of St Andrews 
34. Courtauld Institute of Art 
35. The University of Strathclyde 
36. The University of Wales 
37. The University of Warwick 
38. The University of York 
39. The University of Liverpool 
40. The University of Sussex 
41. The University of Aberdeen 

42. The University of Ulster 
43. Queen’s University Belfast 
44. Birkbeck College, University of London 
45. SOAS, University of London 
46. The University of Oxford 
47. The University of East Anglia 
 
Μόνο για την μισθοδοσία (22) 
1. Bishop Grosseteste University 
2. Bournemouth University 
3. Edge Hill University 
4. Glasgow Caledonian University 
5. Glasgow School of Art 
6. Liverpool Hope University 
7. Liverpool Institute of Performing Arts 
8. Queen Margaret University, Edinburgh 
9. St Mary’s University College, Belfast 
10. Roehampton University 
11. Sheffield Hallam University 
12. The University of Brighton 
13. The University of Kent 
14. Bath Spa University 
15. Royal College of Art 
16. University of Huddersfield 
17. University of Winchester 
18. University of East London 
19. Leeds Trinity University 
20. UAL London College of Arts 
21. De Montfort University 
22. University of Greenwich 
 
Μόνο για τις συντάξεις – USS (5) 
1. Scottish Association of Marine Science 
2. Institute for Development Studies 
3. Keele University 
4. King’s College London 
5. Imperial College London

Δεύτερη φάση απεργιών στα πανεπιστήμια του ΗB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

H Financial Times (12/02) είναι μία από τις εφη-
μερίδες που είχαν πρωτοσέλιδο θέμα την απόφαση 
του πρωθυπουργού, όπως η κυβέρνηση φέρει εις 
πέρας, παρά τις αντιδράσεις, την κατασκευή της σι-
δηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας HS2 
που αρχικά θα συνδέει το Λονδίνο με το Μπέρμιγχαμ 
και μετά θα επεκταθεί προς το Μάντσεστερ και το 
Λιντς. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι μολονότι ο 
Τζόνσον επιμένει ότι το έργο ύψους 106 δισ. λιρών 
θα είναι μια «επανάσταση στις μεταφορές», αυτοί 
που έχουν επιφυλάξεις συνεχίζουν να διαπληκτίζο-
νται για τα υπέρ και τα κατά της ολοκλήρωσής του. 
Οι ιθύνοντες του σχεδίου HS2, βρίσκονται σε δια-
μάχη με τους επικριτές του επί μιας σειράς θεμάτων, 
που εκτείνονται από τον πιθανό οικονομικό αντί-
κτυπο έως το αν το σχέδιο μπορεί να βοηθήσει τη 
Βρετανία να πετύχει τον στόχο της για μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Οι 
υποστηρικτές λένε ότι το HS2 θα δώσει στη Βρετανία 
το είδος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών που απο-
λαμβάνουν άλλες μεγάλες χώρες και θα δώσει 
ώθηση σε πόλεις στην κεντρική και στη βόρεια Αγ-
γλία, καθώς θα συνδέονται πλέον με το κέντρο του 
Λονδίνου. 

Η Metro επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το αρχικό 
κόστος των 32, 7 δισεκ λιρών έχει ξεπεραστεί κατά 

πολύ. 
H εφημερίδα i θεωρεί ότι η έγκριση από τον πρω-

θυπουργό,  «του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην 
Ευρώπη», είναι «ένα μεγάλο στοίχημα» για τον Τζόν-
σον. H i τονίζει ότι «αντάρτες» βουλευτές του κυ-
βερνώντος κόμματος θα συνεχίσουν να αντιδρούν, 
όπως θα εξακολουθήσουν να 
έχουν αντιρρήσεις οι περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις.  

H Daily Express είναι της 

γνώμης ότι ο Μπόρις Τζόνσον «έκανε μια επικίνδυνη 
κίνηση» και ότι «έχει βάλει ένα στοίχημα 100 δισ. λι-
ρών με την ελπίδα ότι έτσι θα εξασφαλίσει την οικο-
νομική ανάπτυξη». 

Ο κ. Τζόνσον διακινδυνεύει το πολιτικό κύρος του 
αποδεχόμενος το σχέδιο για την ταχεία σιδηροδρο-

μική σύνδεση, σύμφωνα με τον 
Guardian. O κ. Τζόνσον αγνόησε 
τις αντιρρήσεις των βουλευτών 
του οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι 
το σχέδιο για τη γραμμή HS2 θα 
είναι μια θηλιά γύρω από το λαιμό 

της κυβέρνησης, προσθέτει η εφημερίδα. 

 
Νέα μέτρα για τον κορονοϊό 
Όλες οι εφημερίδες  της Τρίτης (11/02) αναφέρ-

θηκαν στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του κο-
ρονοϊού. Οκτώ είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του νέου κορονοϊού στη Βρετανία, καθώς άλλοι τέσ-
σερις ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στον ιό, όπως δή-
λωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της υγειονομικής 
υπηρεσίας της χώρας Κρις Γουίτι. Ο κ. Γουίτι  υπο-
γράμμισε  ότι ο κορονοϊός αποτελεί σοβαρή και 
άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία, μία απόφαση 
που δίνει στην κυβέρνηση επιπλέον εξουσίες για 
την αντιμετώπιση της επέκτασης της επιδημίας. 

«Ενισχύουμε τους κανονισμούς μας ώστε να μπο-
ρέσουμε να κρατήσουμε σε υποστηριζόμενη απο-
μόνωση τους προσβεβλημένους από τον ιό για την 
δική τους ασφάλεια και αν οι επαγγελματίες του χώ-
ρου της δημόσιας υγείας κρίνουν ότι μπορεί να κιν-
δυνεύουν να διασπείρουν τον ιό και σε άλλους πο-
λίτες», είπε. Η Daily Telegraph επισημαίνει την 
ενδυνάμωση της Αστυνομίας με «πρωτοφανείς εξου-
σίες» που της επιτρέπουν «να υποχρεώνει αυτούς 
που κινδυνεύουν να προσβληθούν από τον θανα-
τηφόρο ιό να μπαίνουν σε καραντίνα».

Ο Μ.Τζόνσον εγκρίνει το σιδηρόδρομο υψηλών ταχυτήτων

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΣΚΩΤΣΕΖΟΙ...

Ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτη-
τοποίηση της Σκωτίας από το ΗΒ θα είχε νομι-
μοποίηση ακόμα και χωρίς την έγκριση του Λον-
δίνου, εφόσον κρινόταν νόμιμο από δικαστήριο 
της Σκωτίας, είπε η Πρωθυπουργός Νίκολα Στέρ-
τζιον, εντείνοντας την πίεση επί της συνοχής του 
ΗΒ και επί του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. 
Σε ενημέρωση ξένων ανταποκριτών στο Λονδίνο 
η κ. Στέρτζιον επανέλαβε την πρόθεσή της για 
νέο δημοψήφισμα εντός του τρέχοντος έτους. 

Όπως σημείωσε, αυτό που θα κάνει η ίδια είναι να συνεχίσει να 
χτίζει την «ήδη αυξανόμενη» λαϊκή στήριξη στο δημοψήφισμα, εκτι-
μώντας ότι η πίεση για την κεντρική Κυβέρνηση στο Λονδίνο θα γίνει 
αφόρητη. «Είναι ηθικά και πολιτικά μη βιώσιμο να εμποδίζεται το δι-
καίωμα του λαού της Σκωτίας να επιλέξει», είπε η ηγέτιδα του Εθνικού 
Κόμματος Σκωτίας. Σημείωσε ότι «σε μια δημοκρατία όταν οι περιστά-
σεις αλλάζουν, τότε και οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αλ-
λάξουν γνώμη», προσθέτωντας ότι το Brexit «χωρίς την έγκριση των 
Σκωτσέζων» συνιστά μια τέτοια συνθήκη, η οποία καταδεικνύει ένα 
«έλλειμμα δημοκρατίας». Ερωτηθείσα η κ. Στέρτζιον είπε ότι αποκλείει 
μεν ένα δημοψήφισμα που δε θα είχε τη νομιμότητα και τη νομιμοποί-
ηση που απαιτούνται για να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, 
αλλά διευκρίνισε ότι η νομιμότητα θα μπορούσε να κατοχυρωθεί με 
απόφαση της σκωτσέζικης δικαιοσύνης. «Δεν είναι αυτή η οδός η 
πρώτη μου προτίμηση, αλλά δεν το αποκλείω», πρόσθεσε. Ο νόμος 
ορίζει πως για να διενεργηθεί δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση 
της Σκωτίας θα πρέπει να δοθεί άδεια από την κεντρική Κυβέρνηση 
του Λονδίνου. 

Στο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2014 οι Σκωτσέζοι απέρρι-
ψαν την ανεξαρτητοποίηση με ποσοστό 55% έναντι 45%. Ταυτόχρονα 
όμως, η Σκωτία, είχε ταχθεί ξεκάθαρα κατά του Brexit.

Ένας νεκρός από την καταιγίδα
Η «ΚΙΑΡΑ» ΣΑΡΩΣΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ένας 58χρονος στη Βρετανία σκοτώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 
όταν δέντρο που ξεριζώθηκε από τους σφοδρούς ανέμους καταπλά-
κωσε το όχημά του σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Γουίντσεστερ στη 
νότια Αγγλία. Η Aστυνομία της κομητείας Χάμσαϊρ επιβεβαίωσε το 
πρωί της Δευτέρας τον θάνατο, που αποδίδεται στην Καταιγίδα Κιάρα. 

Επίσης, οι αεροπορικές, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές 
διεξάγονταν με προβλήματα, λόγω ισχυρών βροχών και ριπών ανέμων 
που ξεπερνούσαν τα 130 χλμ./ώρα. Η βρετανική μετεωρολογική υπη-
ρεσία είχε θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα 
Λονδίνο και η Ουαλία. Ένα μέρος της Σκωτίας, που επηρεάζεται ιδιαί-
τερα, είχε τεθεί επίσης σε πορτοκαλί επιφυλακή. Όλη η Βρετανία έχει 
τεθεί σε κίτρινη επιφυλακή για βροχοπτώσεις. 

Ακόμη, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και η βρετα-
νική αεροπορική εταιρεία British Airways είχε ανακοινώσει ότι «κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο» της καταιγίδας. 
Ορισμένες από αυτές αφορούσαν πτήσεις από και προς την Κύπρο 
με αποτέλεσμα πολλοί συμπατριώτες μας να ταλαιπωρηθούν αφά-
νταστα. Εξάλλου, πολλές εταιρείες σιδηροδρόμων είχαν συστήσει 
στους ταξιδιώτες να μην ταξιδέψουν και αποφάσισαν να μειώσουν τη 
συχνότητα και την ταχύτητα των αμαξοστοιχιών ή ακόμη και να ακυ-
ρώσουν ορισμένες στη Σκωτία. Στη θάλασσα, η εταιρία πορθμείων 
P&O ανέφερε καθυστερήσεις και ακυρώσεις των δρομολογίων που 
συνδέουν το Ντόβερ και το Καλαί.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Περίπου 14 εκατομμύρια κά-
τοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
το 2018, δηλαδή περισσότεροι 
από ένας στους πέντε, ζούσαν 
σε συνθήκες φτώχειας, σύμ-
φωνα με νεότερη μελέτη του 
Ιδρύματος Joseph Rowntree. 

Πρόκειται για ρεκόρ που έρχε-
ται μετά από αύξηση του ποσο-
στού των φτωχών κατοίκων της 
χώρας για τρίτη συνεχή χρονιά. Το σύνολο περιλαμβάνει 4 εκ. παιδιά 
και 2 εκ. συνταξιούχους, αριθμοί αυξημένοι κατά 400.000 και 300.000 
αντιστοίχως σε σχέση με μία πενταετία πριν. 

Μια οικογένεια θεωρείται ότι ζει υπό συνθήκες φτώχειας εφόσον το 
συνολικό εισόδημά της είναι κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος 
για αντίστοιχου τύπου οικογένειες, αφού αφαιρεθεί το κόστος στέγασης. 
Το εισόδημα μιας οικογένειας περιλαμβάνει μισθούς από εργασία, 
κέρδη από αυτοαπασχόληση, κρατικά επιδόματα και κληρονομιές. 
Σύμφωνα με την έκθεση του ιδρύματος, οι κάτοικοι του ΗΒ είναι πιο 
πιθανό να ζουν υπό φτώχεια αν ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές της 
χώρας, αν στην οικογένειά τους υπάρχει άτομο με αναπηρία ή κάποιος 
που φροντίζει άτομο με ανάγκες, αν εργάζονται στους τομείς λιανικής 
και φιλοξενίας ή αν ζουν σε ενοικιαζόμενο σπίτι. 

Το αυξημένο ποσοστό των φτωχών κατοίκων δείχνει ότι η μείωση 
του ποσοστού των ανέργων δε μεταφράζεται σε αύξηση του βιοτικού 
επιπέδου. Το 56% όσων ζουν υπό συνθήκες ένδειας είναι μέλη οικο-
γένειας στην οποία υπάρχουν εργαζόμενοι. Το αντίστοιχο ποσοστό 
πριν από 20 χρόνια ήταν 39%. Επτά στα δέκα παιδιά στην ίδια κατά-
σταση είναι παιδιά οικογενειών με εργαζόμενους γονείς, σημειώνει η 
μελέτη του ιδρύματος. Οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν υποστεί το 
μεγαλύτερο πλήγμα από την τάση οι μισθοί να αυξάνονται με χαμηλό-
τερο ρυθμό από το κόστος διαβίωσης. 

Σε ποσοστό ρεκόρ οι φτωχοί!Παράθυρο για δημοψήφισμα ακόμη 
και χωρίς άδεια του Λονδίνου
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Στο Λονδίνο ο Τατάρ 
για επαφές και 

προώθηση σχέσεων
Στη Βρετανία δεν συζητείται 

πλέον η επανένωση της Κύ-
πρου, ακόμα και η λέξη δεν 
ακούγεται, ανέφερε ο «πρω-
θυπουργός», Ερσίν Τατάρ 
στον διευθυντή της εφημερί-
δας Κίπρις ποστασί στο Λον-
δίνο, όπου βρίσκεται για επα-
φές. Όπως γράφει ο Ρεσιάτ 
στην Κίπρις ποστασί, ο Τατάρ 
τού ανέφερε ότι πλέον όλοι 
βλέπουν σήμερα τις πραγμα-
τικότητες, λέγοντας πως έμαθε 
ότι στο μανιφέστο των Συντη-
ρητικών στη Βρετανία γίνεται 
αναφορά σε δύο χωριστά 
κράτη και πλέον το παιχνίδι 
και οι όροι του παιχνιδιού 
έχουν αλλάξει. Ο Τατάρ ανέ-
φερε επίσης ότι είχε συνά-
ντηση με τον πρώην Πρόεδρο 
και Βουλευτή του κόμματος 
των Συντηρητικών και πρώην 
Υπουργό Ευρώπης, σερ Ίαν 
Ντάνκαν Σμιθ, που έχει καλές 
σχέσεις με την τουρκική κοι-
νότητα στη Βρετανία και του 
εξέφρασε τις προσδοκίες της 
τ/κ κοινότητας από την βρετα-
νική κυβέρνηση μετά το Brexit 
και πως αναμένουν περισσό-
τερη στήριξη. Του είπε επίσης 
ότι θα εργαστούν για μια λύση 
βασισμένη στις πραγματικό-
τητες στην Κύπρο. «Είχαμε 
θετική ανταπόκριση». Στη συ-
νέχεια είχε συνάντηση με τον 
Αν. Πρόεδρο του κόμματος 
των Συντηρητικών και υπεύ-
θυνο για τις διεθνείς σχέσεις, 
Paul Scully και αργότερα με 
τον επί 37 χρόνια μέλος του 
βρετανικού κοινοβουλίου, σερ 
David Amess.

Επιμένει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στα περί διχοτόμησης της ΑΟΖ. 
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πολίτης», ο Άντρος 
Κυπριανού επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα άκουσαν 
πάρα πολλούς να αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Αναστασιά-
δης συζήτησε με την άλλη πλευρά το ενδεχόμενο λύσης 
δυο κρατών. 

«Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε πάρα πολλούς να 
αναφέρουν ότι κ. Αναστασιάδης συζήτησε μαζί τους το εν-
δεχόμενο λύσης δύο κρατών […] Σας λέω με πάσα βεβαι-
ότητα ότι αυτό το οποίο δήλωσα απαντώντας στον δημο-
σιογράφο (περί διχοτόμησης ΑΟΖ), έχει συμβεί» 

Υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δυο 
περιπτώσεις είπε δημοσίως ας τρυπήσουν οι Τουρκοκύ-
πριοι στη δική τους ΑΟΖ. 

Τονίζει με βεβαιότητα ότι αυτό το οποίο δήλωσε κατά τη 
διάρκεια της τηλεμαχίας την περασμένη Πέμπτη απαντώ-
ντας σε δημοσιογράφο περί διχοτόμησης της ΑΟΖ, έχει 
συμβεί. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το ΑΚΕΛ δεν δέχεται 
να λένε οι κυβερνώντες ότι είναι αποκύημα φαντασίας. 

“Υπενθυμίζω”, είπε ο Αντρος Κυπριανού, ότι “ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας σε δύο περιπτώσεις είπε δημοσίως 
ας τρυπήσουν οι Τ/Κ στη δική τους την ΑΟΖ”. “Το τελευταίο 
διάστημα”, συμπλήρωσε, “ακούσαμε πάρα πολλούς να 
αναφέρουν ότι κ. Αναστασιάδης συζήτησε μαζί τους το εν-
δεχόμενο λύσης δύο κρατών. 

Η δική σας εφημερίδα (σσ. ο ΠΟΛΙΤΗΣ), σημείωσε γ.γ. 
του ΑΚΕΛ, «δημοσίευσε δισέλιδο ρεπορτάζ που απεδεί-
κνυε -μέσα από παράθεση συγκεκριμένων γεγονότων- ότι 
κ.Αναστασιάδης συζητήσουμε θέμα λύσης δύο κρατών. 

Ως εκ τούτου, δεν δέχομαι να μας λένε ότι είναι αποκύημα 
της φαντασίας. Σέβομαι την άποψή τους, αλλά σας λέω 

με πάσα βεβαιότητα ότι αυτό το οποίο δήλωσα, απαντώ-
ντας στον δημοσιογράφο, έχει 

συμβεί. 
 

Διαστρεβλώνουν τις θέσεις του ΑΚΕΛ 
 
Επειδή υπάρχει πολλή διαστρέβλωση των θέσεων του 

ΑΚΕΛ σε σχέση με τις τριμερείς, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι 
δεν είμαστε ενάντια σε αυτές τις συναντήσεις. Και να υπεν-
θυμίσω ότι τις τριμερείς τις είχε ξεκινήσει Δημήτρης Χρι-
στόφιας. Όμως, οι τριμερείς πρέπει να έχουν συγκεκριμένο 
περιεχόμενο και αποτέλεσμα. Μέχρι σήμερα έγιναν τόσες 
πολλές τριμερείς, αλλά πέραν από μία συμφωνία, σε πο-

λιτικό επίπεδο, για την κατασκευή του EastMed, έχετε δει 
να επιτυγχάνεται οτιδήποτε άλλο; 

Λέμε για τις σχέσεις μας με τον Ισραήλ. Είμαστε στα δι-
καστήρια με τον Ισραήλ, υπάρχει αντιπαράθεση νομική. 
Δηλαδή, δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε ζητήματα 
στα ενεργειακά, που μας απασχολούν διμερώς, και θεω-
ρούμε ότι είναι οι καλύτεροί μας σύμμαχοι. Πρέπει, λοιπόν, 
να είναι αποτελεσματικές οιτριμερείς για να έχουν νόημα. 
μόνη τριμερής που έχει αποτέλεσμα και προχωρεί, είναι 
αυτή για τον EuroAsia Interconnector, καμία άλλη. Και 
αυτή συμφωνία είχε γίνει επί υπουργίας Νεοκλή Συλικιώτη 
– αξίζει να το σημειώσουμε αυτό το πράγμα. 

Ως εκ τούτου, «Και στο ενδεχόμενο συνεργασιών, υπο-
ψήφιος δεν θα πρέπει να είναι ηγέτης κόμματος. Ως εκ 
τούτου, αυτοαποκλείομαι και αποκλείεται και οποιοσδήποτε 
άλλος ηγέτης κόμματος» εμείς δεν είμαστε ενάντια στις 
τριμερείς από θέση αρχής, είμαστε ενάντια στο παραμύ-
θιασμα του κόσμου που συνόδευε αυτές τις τριμερείς. Γί-
νονταν πρωτοσέλιδα ότι θωρακίσαμε στρατιωτικά την ΑΟΖ. 
Οι δημοσιογράφοι δεν γεννούν από το μυαλό τους τα 
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάποιος αρμόδιος τούς 
μεταφέρει συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Επίσης, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι προτεραιότητα 
της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να είναι η λύση του 
κυπριακού. Προσθέτει ότι μόλις τελειώσουν οι εκλογές στα 
κατεχόμενα εκεί θα φανούν οι πραγματικές προθέσεις του 
προέδρου Αναστασιάδη. 

Σημειώνει ακόμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες 
αμφιταλαντεύσεις, παλινδρομήσεις και πειραματισμούς.

ειδήσεις σε 2’

«Ο ΠτΔ έχει απογοητεύσει πολλούς που τον πίστεψαν ότι ήθελε λύση ΔΔΟ»
Απαιτείται αλλαγή της στάσης του προέδρου Αναστασιάδη στο Κυπριακό 

ανέφερε η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή. 

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΣΤΡΑ «Χωρίς Όρια» είπε ότι ο πρόεδρος 

της Δημοκρατίας έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς που πίστεψαν την περίοδο 

από το 2015-2017 ότι ο πρόεδρος επιδίωκε λύση στη βάση της Διζωνικής Δι-

κοινοτικής Ομοσπονδίας. Όπως είπε, μιλώντας η ίδια και με κόσμο που 

ανήκει στις τάξεις της δεξιάς, υπάρχει απογοήτευση για τη στάση του προ-

έδρου. 

Επίσης, η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή είπε ότι οι δυο μεγάλες πολιτικές δυ-

νάμεις, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, πρέπει να παραμερίσουν όλα εκείνα που τους χωρί-

ζουν, να δουν τι τους ενώνουν και να στέλνουν θετικά μηνύματα στην κοινωνία 

για το κυπριακό. Εξέφρασε δε απογοήτευση για το τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ 

του ΓΓ του ΑΚΕΛ και του προέδρου του ΔΗΣΥ, λέγοντας ότι ήταν ακραία η 

αντιπαράθεση και δεν υπήρχαν συγκλίσεις στο κυπριακό. 

Παράλληλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι βρισκόμαστε στο χείλος του γκρε-

μού, σημειώνοντας ότι αν δεν υπάρχει πρόοδος στους επόμενους 6 μήνες 

τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αν πέσουμε από τον γκρεμό 

που είναι η διχοτόμηση τόνισε, τότε η ευθύνες θα βαρύνουν όλους. 

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πάγωμα και στασιμότητα στο κυπριακό σημει-

ώνοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος. Επίσης είπε ότι η διεθνής κοινότητα είπε 

πολλά πράγματα αλλά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Εξέφρασε δε την άποψη 

ότι αν εκλεγεί στα κατεχόμενα είτε ο Κουτρέτ Οζερσάι είτε ο Ερσίν Τατάρ δε 

μπορεί να ξεκινήσει διάλογος με έναν εκ των δυο καθώς δεν στηρίζουν τη 

ΔΔΟ.

Όλοι θα κριθούμε για τους χειρισμούς μας από το απο-
τέλεσμα των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, σχολίασε 
ο Μαρίνος Σιζόπουλος την διαγραφή. Σε δηλώσεις του 
μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ απέρριψε 
τις κατηγορίες ότι εξουδετέρωσε ένα στέλεχος το οποίο 
πιθανόν θα διεκδικούσε την προεδρία του κόμματος, λέ-
γοντας ότι δεν υπάρχει θέμα ανθυποψηφίου του, αφού με 
βάση το καταστατικό οι θητείες του προέδρου είναι δύο 
ενώ υπάρχει και πρόνοια ότι όσοι κατέχουν πολιτειακά 
αξιώματα δεν μπορούν να διεκδικήσουν την προεδρία του 

κόμματος. Ο κ. Σιζόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν θα συγκλη-
θεί συνέδριο, όπως υπάρχει αίτημα, και ότι η ηγεσία του 
κόμματος θα ενημερώσει τα κομματικά μέλη για τα συμ-
βάντα. Τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί στοιχεία 
διαφθοράς μέσα στο κόμμα, όταν το κόμμα πολεμά τη 
διαφθορά και τα σκάνδαλα μέσα στην κοινωνία. 

Σημείωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία 
δικαστική απόφαση και κανένα δικαστήριο δεν θα αποφα-
σίσει ποιος θα είναι μέλος του κόμματος. 

Για παρωδία έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ. 
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ επισήμανε ότι 

κανένας δεν μπορεί να κόψει την επαφή του με τα μέλη 
του κινήματος. Τόνισε ότι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ και η 
μικρή του παρέα εκτέλεσαν αυτό το οποίο προαποφασί-
στηκε και δεν τα κατάφεραν όπως είπε κατά τη διάρκεια 
των ευρωεκλογών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη ση-
μερινή παρωδία. Ο κ. Παπαδάκης είπε ότι υπάρχουν σκιές 
και υπονοούμενα και για αυτό το λόγο σημείωσε ότι θα 
προσφύγει στα δικαστήρια. Επίσης, τόνισε ότι ένα κόμμα 
που έδωσε αγώνα και αίμα για την δημοκρατία, δε μπορεί 
να φτάνει στο σημείο να θεωρεί ότι είναι υπεράνω των νό-
μων του τόπου και αυτό όπως είπε είναι κατάντια.

Παραιτήσεις και τριγμοί στην ΕΔΕΚ μετά τη διαγραφή Παπαδάκη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ «ΔΥΟ ΑΟΖ» ΚΑΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ...

Σε δύο περιπτώσεις ο ΠτΔ μίλησε δημοσίως για την «ΑΟΖ των Τ/κ»

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ
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Φασιστική επίθεση από Άγκυρα για πολιτική εξόντωση Ακιντζί!
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΞ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΝΩ ΗΔΗ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Πέταξε τη μάσκα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου και αποκάλυψε το φασιστικό πρόσωπο του με την προ-
σωπική επίθεση που εξαπέλυσε κατά του ηγέτη των  Τουρκοκυπρίων 
Μουσταφά Ακιντζί με αφορμή την τελευταία συνέντευξή του στη βρε-
τανική εφημερίδα «Γκάρντιαν» και τη δήλωσή του ότι θα είναι «φρικτό» 
να προσαρτηθεί η κατεχόμενη Κύπρος στην Τουρκία. Οι δηλώσεις 
Τσαβούσογλου που ακολούθησαν τις επιθέσεις του άλλων εθνικιστών 
στην Άγκυρα αξιοποιήθηκαν από τος Τουρκοκύπριους εθνικιστές και 
θιασώτες της διχοτόμησης μέσα στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στα κατεχόμενα. Από χαρά για τις επιθέσεις 
εναντίον το Ακιντζί, «τρίβουν τα χέρια» οι Ελληνοκύπριοι πολέμιοι της 
λύσης – επανένωσης της Κύπρου. 

«Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ ξανά με τέτοιο αναξιόπιστο πολιτικό», 
δήλωσε για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί ο Τούρκος 
Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες θα δώσει και 
παραδείγματα. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σλοβένο ομόλογό 
του Μιροσλάβ Κεσάρ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κλήθηκε να σχολιάσει 
τις δηλώσεις του Μουσταφά Ακιντζί στην εφημερίδα «Γκάρντιαν», όπου 
είπε ότι «είναι φρικτό να γίνει προσάρτηση της βόρειας Κύπρου με την 
Τουρκία». 

 Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον Τουρκοκύ-
πριο ηγέτη για τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό και η θέση της 
Τουρκίας για την πολιτική ισότητα και την ασφάλεια είναι καθαρή. Ο 
Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι κάποιες δυτικές χώρες είχαν χρησιμο-
ποιήσει ως προεκλογικό υλικό την Τουρκία.  

«Αλλά όχι μόνο εγώ, αλλά και κανένας Τ/κ δεν φανταζόταν ποτέ ότι 
ένας πολιτικός στην “τδβκ” θα χρησιμοποιούσε την Τουρκία ως προ-
εκλογικό υλικό. Και στον ύπνο του να το έβλεπε, δεν θα το πίστευε. 
Τώρα ο κ. Ακιντζί άρχισε να χρησιμοποιεί την Τουρκία ως προεκλογικό 
υλικό», ανέφερε. «Διερωτόμαστε εάν αυτό το θέμα ήρθε ποτέ στην 
επικαιρότητα είτε στην Τουρκία είτε στην “τδβκ”. Εμείς λέμε για πολιτική 
ισότητα των Τ/κ, εκείνος θίγοντας άλλα ζητήματα προτιμά να επιτεθεί 
στην Τουρκία. Εμείς περάσαμε πολλά στη διαδικασία των διαπραγμα-
τεύσεων. Εγώ με τέτοιο αναξιόπιστο πολιτικό δεν συνεργάστηκα ποτέ. 
Τις επόμενες μέρες θα δώσω και παραδείγματα», ανέφερε.  

Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά το Κραν Μοντάνα 
είδε «πολλά πράγματα αναξιόπιστα» και συμπεριφορές του Μουσταφά 
Ακιντζί αναξιόπιστες, για τις οποίες τον παρακάλεσε ακόμη και ο Πρω-
θυπουργός να μην τα αποκαλύψει. «Δεν ταιριάζει στον Τ/κ λαό ένας 
τέτοιος αναξιόπιστος πολιτικός», είπε, παρεμβαίνοντας σαφώς στην 
εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται στα κατεχόμενα. Αντιδράσεις προ-
κλήθηκαν όμως και στο εσωτερικό της τ/κ κοινότητας. Η εφημερίδα 
«Γενί Ντουζέν» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος. «Απορρίπτουμε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις που στοχο-
ποιούν την ταυτότητα, τη δημοκρατία και τη βούληση του τουρκοκυ-
πριακού λαού, απ’ όπου και αν προέρχονται», προσθέτει το ΡΤΚ στην 
ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν 
όπως και στο παρελθόν τον κοινωνικό τους αγώνα για την ύπαρξή 
τους. 

Ο «πρωθυπουργός» και ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, 
Ερσίν Τατάρ, κατηγόρησε τον Ακιντζί για τακτικισμούς, προκειμένου 

να κερδίσει όφελος ενόψει των «εκλογών».  
Η «Κίπρις Πόστασι» γράφει ότι ο ηγέτης του κόμματος Αναγέννησης 

(κόμμα των εποίκων -YDP), Ερχάν Αρικλί, σε γραπτή του δήλωση χα-
ρακτήρισε τις δηλώσεις Ακιντζί στη βρετανική εφημερίδα ως παγίδα 

και κάλεσε όλα τα κόμματα σε προσοχή για να μην πέσουν σε αυτήν. 
Η «Κίπρις» γράφει ότι ο ηγέτης του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος (ΒΚΡ), 
Ιζζέτ Ιζτζάν, επέκρινε αυτούς που επιτέθηκαν στον Τουρκοκύπριο ηγέτη 
αναφέροντας ότι οι κατηγορίες αποτελούν προσπάθεια δυσφήμισης 
και αμαύρωσης.  

Το Αριστερό Κίνημα (SH) δήλωσε πως η επίθεση ενάντια στον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη ήταν οργανωμένη και στοχεύει στην υποψηφιότητά 
του για τις «προεδρικές».  

Η συντεχνία των Τουρκοκυπρίων Δασκάλων (KTÖS) σε ανακοίνωσή 
της εκφράζει στήριξη στον Τουρκοκύπριο ηγέτη και σημειώνει πως η 
επίθεση που έγινε ενάντια στον Ακιντζί αποτελεί επίθεση ενάντια σε 
όλη την τουρκοκυπριακή κοινότητα.  

Συντονισμένη επίθεση  
Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του  κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης 

και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, κάλεσε τον Τ/Κ ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί πρέπει να απολογηθεί. 

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο twitter, ο εκπρόσωπος 
του ΑΚΡ ανέφερε ότι «το αξίωμα του ‘προέδρου της ΤΔΒΚ’ είναι ένα 
αξίωμα που απαιτεί σεβασμό και τιμή, ωστόσο οι δηλώσεις που έκανε 
ο κ. Ακιντζί που βρίσκεται σε αυτό το αξίωμα περιέχουν ασεβείς εκ-
φράσεις ενάντια στην Τουρκική Δημοκρατία και τους Τ/κ», προσθέτο-
ντας ότι «πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την ασέβεια που επέδειξε 
εναντίον της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους».  

«Καταδικάζουμε αυτές τις δηλώσεις που επιτίθενται στα ιστορικά 
εθνικά κεκτημένα και τις σεβαστές προσωπικότητες. Το επιθετικό ύφος 
του Ακιντζί ενάντια στα κεκτημένα χαροποιεί μόνο εκείνους που τρέφουν 
κακές προθέσεις ενάντια στην ‘ΤΔΒΚ’. Ο Ακιντζί προσβάλλει τις αξίες 
που εκπροσωπεί το αξίωμα του ‘προέδρου της ΤΔΒΚ’. Ο Ακιντζί επι-
μένει να μην μαθαίνει τί εκπροσωπεί το αξίωμα της ‘προεδρίας της 
ΤΔΒΚ’», αναφέρει ο Ομέρ Τσελίκ.  

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ, εκείνοι που αντίκρισαν με 
χαρά τις δηλώσεις Ακιντζί είναι οι ε/κ εφημερίδες οι οποίες είναι εχθρικές 
στην υπόθεση των Τ/Κ. «Καταδικάζουμε αυτή την επίθεση εναντίον 
της Τουρκικής Δημοκρατίας και της δίκαιης υπόθεσης των Τ/Κ. Εάν ο 
Ακιντζί προσαρμόζεται με το ύφος των Ε/Κ πολιτικών που εχθρεύονται 

τους Τ/Κ, είναι φανερό ότι αυτό αποτελεί ασέβεια στις αρχές της ‘προ-
εδρίας της ΤΔΒΚ’. Η Τουρκική Δημοκρατία υπό όλες τις συνθήκες είναι 
δίπλα στους Τ/Κ. Όπως υποστήριζε την υπόθεση των Τ/Κ θα συνεχίσει 
να την στηρίζει και σήμερα χωρίς δισταγμό», αναφέρει ο Ομέρ Τσελίκ. 

Σε γραπτή δήλωση του ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί, Μπαρίς Μπουρτζιού, σχολιάζει τοποθετήσεις του ηγέτη του 
ακροδεξιού κόμματος της Τουρκίας ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί για τη\ 
συνέντευξη του κ. Ακιντζί στην εφημερίδα "Guardian". 

Ο κ. Μπουρτζιού είπε πως ο Μπαχτσελί βρήκε την ευκαιρία να κα-
ταφερθεί με προσβλητική και σκληρή γλώσσα κατά του Ακιντζί και του 
"τ/κ λαού", κατά την έκφρασή του. Ανέφερε πως ο Τ/κ ηγέτης ερωτηθείς 
για την πιθανότητα προσάρτησης των κατεχομένων όπως έγινε στην 
περίπτωση της Κριμαίας, απάντησε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα 
ήταν λάθος και εξήγησε πως οι Τ/κ δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Χαρα-
κτήρισε μάλιστα κάτι τέτοιο απαράδεκτο σενάριο που δεν είναι προς 
όφελος ούτε της Τουρκίας. 

Ο Μπουρτζιού επέκρινε τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί ότι χρησιμοποίησε 
αυτή την αναφορά για να καταφερθεί με φασιστική και ρατσιστική προ-
σέγγιση κατά του Τ/κ ηγέτη και να τον προσβάλει. Συνέχισε λέγοντας 
ότι οι Τ/κ δεν θέλουν να είναι μειονότητα ούτε επιθυμούν προσάρτηση 
από την Άγκυρα αλλά ζητούν τη θέση που τους ανήκει, «με ισότητα, 
ασφάλεια, ελευθερία και με διασφάλιση του μοναδικού χαρακτήρα και 
της ταυτότητάς τους». 

Συνέχισε λέγοντας ότι κανείς δεν πρέπει να νιώθει άβολα με αυτή τη 
θέση των Τ/κ και το δίκαιο και δημοκρατικό τους δικαίωμα και ότι ο 
Μπαχτσελί κακώς ανέφερε πως ο Ακιντζί μπήκε στη συζήτηση για 
Ένωση.  

«Φρικτό το σενάριο προσάρτησης των κατεχομένων»  
Στις δηλώσεις του ο Μουσταφά Ακιντζί, ανέφερε πως το σενάριο 

προσάρτησης όπως στην περίπτωση της Κριμαίας είναι φρικτό, και 
πως αυτό είναι ενάντια στο συμφέρον τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο 
και της Τουρκίας. 

«Αυτό είναι ένα σενάριο που θα διαλύσει την ̀ ΤΔΒΚ`. Το υποστηρίζω 
αυτό και είναι κάτι που δεν το λέω για πρώτη φορά, γιατί αυτό είναι 
ένα πραγματικό συναίσθημα και σκέψη του `τ/κ λαού`», είπε ο κ. 
Ακιντζί. Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Ακιντζί ανέφερε πως ότι είπε στην 
εφημερίδα Guardian είναι παρόμοιο με αυτά που είπε στις 5 Φεβρουα-
ρίου. Χαρακτήρισε αβάσιμους τους λόγους της επίθεσης κατά αυτών 
που λέει. «Το θέμα δεν είναι πολύπλοκο, είναι ξεκάθαρο», σημείωσε, 
προσθέτοντας πως οι Τ/κ δεν θέλουν να γίνουν μειονότητα της ε/κ 
πλευράς ή να ζήσουν μια διαρκή σχέση εξάρτησης από την Τουρκία. 

Επεσήμανε πως η κοινωνία δεν αγκαλιάζει την πιθανότητα μια προ-
σάρτησης, και πως το κύριο είναι το ψευδοκράτος να μετατραπεί σε 
μια από τις ισότιμες συνιστώσες πολιτείες και να λάβει μια σεβαστή 
θέση υπό μια ομόσπονδη στέγη. «Αυτή η προσπάθεια πρέπει να 
υποστηριχτεί. Μια τέτοια Κύπρος με τον βορά και τον νότο της, θα κα-
ταστεί φιλική προς την Τουρκία. Αυτό είναι προς όφελος όλων”, σημεί-
ωσε.Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε πως η πολιτική ότι «η Κύπρος είναι τουρκική 
και θα παραμείνει τουρκική» αποτελεί ένα σλόγκαν της δεκαετίας του 
1950. «Δεν αφορά την πραγματική κατάσταση. Υπάρχουν διαφορετικές 
κοινότητες που ζουν στην Κύπρο και η αναζήτηση μιας ομοσπονδιακής 
δομής στην οποία να ζήσουν ειρηνικά συνεχίζεται», ανέφερε.

ΑΚΕΛ: Μοναδική οδός για να αποφευχθεί η διχοτόμηση είναι η επίτευξη λύσης
«Τα όσα εκτυλίσσονται στα κατεχόμενα, με φόντο την ψηφοφορία 

για εκλογή ηγέτη της τ/κ κοινότητας, αναδεικνύουν τη διαχρονική προ-
σπάθεια της Τουρκίας να διχοτομήσει οριστικά την Κύπρο, να ενσω-
ματώσει de facto τα κατεχόμενα και να εξαφανίσει την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα», αναφέρει σε ανακοίνωση το ΑΚΕΛ. «Μια τέτοια εξέλιξη 
θα αποτελέσει την ολοκλήρωση του εγκλήματος που έγινε σε βάρος 
του λαού μας το 1974 και την απαρχή για νέες περιπέτειες. Όπως 
ορθά σημειώνει ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί «θα είναι φρίκη η 
προσάρτηση της βορείου Κύπρου στην Τουρκία». «Η Τουρκία εκμε-

ταλλεύεται τη συνεχιζόμενη ντε φάκτο κατάσταση, καθώς επίσης και 
το παρατεταμένο αδιέξοδο με την ίδια να είναι αποενοχοποιημένη 
από τον διεθνή παράγοντα, για να προωθεί τους στόχους της. Η μο-
ναδική προσφερόμενη οδός για να αποφευχθεί η οριστική διχοτόμηση 
και η ενσωμάτωση των κατεχομένων από την Τουρκία, είναι η επίτευξη 
λύσης η οποία να απελευθερώνει και να επανενώνει τον τόπο και τον 
λαό». «Ο ΟΗΕ, με τη δήλωση του ΓΓ κ. Γκουτέρες στη συνάντηση 
του Βερολίνου τον περασμένο Νοέμβριο, έχει κάνει ξεκάθαρο προς 
όλους ότι μετά την ψηφοφορία του ερχόμενου Απριλίου για εκλογή 

Τ/κ ηγέτη, θα κινηθεί για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το 
σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Οι ηγέτες των δύο πλευ-
ρών θα πρέπει να εργάζονται για την υλοποίηση του στόχου της επα-
νέναρξης των διαπραγματεύσεων, ανεξαρτήτως των έκνομων ενερ-
γειών της Τουρκίας και των εν γένει δυσκολιών που προκαλεί αυτή η 
συμπεριφορά. Διαπραγμάτευση για λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα 
όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και στη βάση 
του Πλαισίου του ΓΓ του ΟΗΕ».
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Δεν αφαιρέθηκε κανένα διαβατήριο από τους 26 πολιτογραφημένους
Μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε πριν μερικούς μήνες 

σε σχέση με τα διαβατήρια, παραμένει Κύπριος ο Μαλαι-
σιανός φίλος του Αρχιεπισκόπου, αφού, παρά το γεγονός 
ότι με τόσο στόμφο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσω-
τερικών πως 26 πολιτογραφήσεις έγιναν παράνομα, ακόμα 
δεν τους έχει αφαιρεθεί η κυπριακή υπηκοότητα. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η διαδικασία 
διαγραφής των 26 αυτών περιπτώσεων έχει κολλήσει σε 
νομικά ζητήματα. 

Επίσης, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, 
το προσχέδιο των κανονισμών έχει ετοιμαστεί από το 
Υπουργείο, ωστόσο οι κανονισμοί έχουν σταλεί στην ad 
hoc Επιτροπή που ορίστηκε για έλεγχο του προγράμματος 
και αναμένονται και οι δικές της απόψεις. Στην ad hoc 
Επιτροπή οδηγήθηκε και η ανάκληση 26 περιπτώσεων 
παραχώρησης υπηκοότητας που εντοπίστηκαν από το 
Υπουργικό. 

Εν τω μεταξύ, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει δι-
καίωμα να εξετάσει αιτήσεις για παροχή υπηκοότητας με 
βάση το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» μετά την 
31η Ιανουαρίου του 2020, αφού, σύμφωνα με το νόμο 
που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Φλεβάρη, το Υπουρ-
γικό θα έπρεπε ήδη να έχει καταθέσει μέχρι τον προηγού-
μενο μήνα, σχετικούς κανονισμούς. Οι βουλευτές, μέλη 
της επιτροπής, ζήτησαν επικαιροποιημένο κατάλογο πο-
λιτογραφήσεων, κατάλογο των παρόχων (δικηγορικών και 
ελεγκτικών γραφείων), καθώς και κατάλογο με στοιχεία 
σχετικά με την αγορά κατοικίας που έπρεπε να κάνουν. 
Στόχος είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει στην 
πραγματικότητα διασύνδεση του προγράμματος με τους 
πύργους. 

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Επιτροπής, Ελένη 
Μαύρου, ανέφερε ότι ενώ η Βουλή ομόφωνα θέλησε μέσω 
κανονισμών, με διαφάνεια, με δημόσια διαβούλευση, να 
βάλει ένα πλαίσιο λειτουργίας στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα, η κυβέρνηση αγνόησε τη Βουλή και τη νομοθεσία 
και δεν έχει καταθέσει ακόμα κανονισμούς, ενώ έπρεπε 
να το κάνει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. 

«Στη δική μας την αντίληψη, και αυτό θα σταλεί γραπτώς 
στον αρμόδιο Υπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει 
το δικαίωμα να εξετάσει αιτήσεις για παραχώρηση υπη-
κοοτήτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την 31η Ια-
νουαρίου 2020», ανέφερε. Σε σχέση με την ανάκληση 26 
υπηκοοτήτων, είπε ότι η Βουλή θα επανέλθει, αφού θεωρεί 
ότι όχι μόνο βλάπτει την υπόληψη και τη φήμη της Κύπρου 
ως χώρου επενδύσεων, αλλά έχει επιπτώσεις και στην 
ίδια την οικονομία με επενδύσεις «φούσκα». 

Είπε επίσης ότι δεν είχαν ενημέρωση για το πώς προ-
χωρούν οι ανακλήσεις πέραν της «δικαιολογίας ότι υπάρχει 
ένα νομικό κενό» και χαρακτήρισε ντροπή για την Κύπρο 
να συνδέεται η υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με μαφιόζους, φυγόδικους και καταζητούμενους.

Κύπρος και Ελλάδα σε συ-

νεργασία με τους απόδημους, 

τις γειτονικές χώρες στην Αν. 

Μεσόγειο και τη διασπορά αυ-

τών των κρατών, αντιπαρα-

τάσσουν στην πειρατική και 

επεκτατική τουρκική πολιτική 

και τις ιαχές πολέμου του Ενρ-

τογάν δήλωσε ο Πρόεδρος της 

Βουλής Δημήτρης Συλλούρης 

ενώπιον των ομογενειακών 

οργανώσεων της Μελβούρ-

νης, με τις οποίες είχε συνα-

ντήσεις από το πρωί μέχρι και 

το βράδυ της Κυριακής. Τόνισε 

ότι εφόσον κατέστη προς 

όλους ξεκάθαρη η στόχευση 

της Τουρκίας, η Κύπρος και η 

Ελλάδα έχουν την ευκαιρία σε 

συνεργασία και τις άλλες γεί-

τονες χώρες να γράψουν εκ 

νέου την ιστορία. 

Στο πλαίσιο συνέντευξης 

Τύπου, ο ΠτΒ ανακοίνωσε ότι 

δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή 

στο Βουλευτικό αξίωμα. 

Σε ερώτηση αναφορικά με 

το επεισόδιο μεταξύ των Βου-

λευτών Κώστα Κωσταντίνου 

και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 

είπε πως τον λύπησε πάρα 

πολύ και κυρίως τα όσα λέ-

χθηκαν μετά τον τερματισμό 

της συνεδρίας, προσθέτοντας 

πως όταν επιστρέψει στην Κύ-

προ θα δώσει τα πρακτικά της 

συνεδρίας στη δημοσιότητα.

Τελευταία θητεία 
Δημήτρη Συλλούρη 

στη Βουλή 

Η ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ...

Την εκτίμηση τους για την εξαιρετική συνεργασία 
του Τμήματος Φυλακών με την Ύπατη Αρμοστεία 
τα τελευταία πέντε χρόνια, εξέφρασαν η Περιφερει-
ακή Πρόξενος Ελλάδας και Κύπρου Clare Douglas 
και η Βοηθός Πρόξενος Christina Smith της Βρετα-
νικής Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο, κατά την 
πρόσφατη τους συνάντηση με τη Διεύθυνση του 
Τμήματος Φυλακών. 

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Φυλακών αναφέρει 
ότι με αφορμή τους πρόσφατους ισχυρισμούς Βρε-
τανής πρώην υπόδικης σε διεθνή Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης σχετικά με τη διαβίωση της στις Φυ-
λακές της Κύπρου - οι οποίοι, όπως αναφέρει το 
Τμήμα, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα -  η Περιφερειακή Πρόξενος Ελλάδας και Κύ-
πρου Clare Douglas και η Βοηθός Πρόξενος Chris-
tina Smith της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στην 
Κύπρο, ζήτησαν και είχαν χθες συνάντηση με την 
Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών. 

Σημειώνει ότι κατά τη συνάντηση εξέφρασαν την 
εκτίμηση τους για την εξαιρετική συνεργασία του 
Τμήματος Φυλακών με την Ύπατη Αρμοστεία τα τε-
λευταία πέντε χρόνια, «αναγνωρίζοντας πλήρως το 
έργο που επιτελείται στις Φυλακές, το ενδιαφέρον 
και τη στήριξη που παρέχεται στους κρατούμενους, 
καθώς και για το υψηλό επίπεδο των συνθηκών δια-
βίωσης, διατροφής, εκπαίδευσης, εκγύμνασης, ψυ-
χαγωγίας, επικοινωνία με συγγενείς και φίλους και 

ιατροφαρμακευτικής αγωγής των κρατουμένων 
μας». «Παράλληλα, έχοντας εξαρχής γνώση του χει-
ρισμού του θέματος της Βρετανής πρώην υπόδικης 
από τις Φυλακές, από την πρώτη ημέρα της κράτη-
σής της μέχρι την απόλυσή της από τις Φυλακές, 
εξέφρασαν τη λύπη τους σχετικά με το περιεχόμενο 
των ισχυρισμών της, οι οποίοι όπως τεκμηριωμένα 
επεξηγήθηκε, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πρα-
γματικότητα», προσθέτει. 

Αναφέρει, επίσης, ότι προγραμματίστηκε σύντομα 
συνάντηση και με τον Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας 
στην Κύπρο. 

Σημειώνει ότι με την Ύπατη Αρμοστεία της Βρε-
τανίας, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών έχει 
αναπτύξει αγαστή συνεργασία με επισκέψεις σε Φυ-
λακές της Βρετανίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
της Βρετανίας, όπου συζητήθηκαν διάφορα φλέγο-
ντα θέματα που αφορούν τον σωφρονισμό των κρα-
τουμένων, την προώθηση και εφαρμογή εξειδικευ-
μένων προγραμμάτων για ευάλωτες κατηγορίες 
κρατουμένων, θέματα εκπαίδευσης κ.α. 

Το Τμήμα Φυλακών αναφέρει ότι έχει συμφωνηθεί 
επίσης ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί, και η 
οποία μάλιστα θα συζητηθεί με σκοπό τη διεύρυνση 
της κατά την επικείμενη επίσκεψη του Ύπατου Αρ-
μοστή της Βρετανίας στο Τμήμα Φυλακών.

Εκπρόσωποι Υπάτης Αρμοστείας του ΗΒ στην 
Κύπρο στις Κεντρικές Φυλακές για ισχυρισμούς 

Βρετανής πρώην υπόδικης 

EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ�Σ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗ�ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Επιτροπή κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (MONEYVAL), πρόκειται να δημοσιεύσει, 
μεθαύριο 12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο 
και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέ-
μησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η MONEYVAL 
διαπιστώνει στην έκθεση της, σημαντικές αδυναμίες, που 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών 
αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λόγω του 
ότι δεν ήταν πολύ δραστήριες στην αντιμετώπιση νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις εκτός Κύπρου, 
οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το κυπριακό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Στην έκθεση, θα τονίζεται ακόμη ότι, η Κύπρος δεν έχει 
ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που 

θέτουν τα νομικά πρόσωπα. 
Αυτό έχει μειώσει, την ικανότητα των αρχών να εφαρ-

μόσουν πιο στοχοθετημένα μέτρα μετριασμού για να εξα-
σφαλίσουν τη διαφάνεια των νομικών προσώπων, θα 
υπογραμμίζεται στην έκθεση. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην έκθεση θα επι-

σημαίνεται ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος 
έχει αυξηθεί σημαντικά, μέσω της απόκτησης της κυπρια-
κής υπηκοότητας, στα πλαίσια του Κυπριακού Προγράμ-
ματος Επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν 
έχουν μετριαστεί επαρκώς, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί 
σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να λη-
φθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με 
τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες. 

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει 
ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα 
Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και ότι θα συ-
στήνεται στην Κύπρο να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιο-
λόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας. 

Ολόκληρη η έκθεση, μετά την άρση του εμπάργκο, τα 
ξημερώματα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2020.

«Έσοδα από εγκληματικές πράξεις η μεγαλύτερη απειλή για την Κύπρο»
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Μετά το «θόρυβο» που προκλήθηκε, ο Νό-
της Μηταράκης αποκάλυψε πως θα ζητή-
σει αναβολή της συνάντησης με τους εκ-
προσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
των φορέων των νησιών του βορειοανα-
τολικού Αιγαίου. 
  Ο κ. Μηταράκης, τόνισε πως το μέτρο 
της επίταξης με Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου αποτελεί μέτρο έκτακτης ανά-
γκης, καθώς η κατά-
σταση έπρεπε να 
αντιμετωπιστεί και να 
εκτονωθεί μετά από τα 
επεισόδια στη Μόρια. 
«Δεν αιφνιδιάσαμε κα-
νέναν, ακολουθήσαμε 
και υλοποιούμε όσα εί-
χαμε πει προεκλογικά» 
τόνισε χαρακτηριστικά 
ο αρμόδιος υπουργός. 
  Κατά τη διάρκεια της 
ίδιας συνέντευξης, επανέλαβε πως προτε-
ραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση 
των προσφυγικών ροών. 
«Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν 
κλειστά κέντρα κράτησης» είπε ο ίδιος, και 
συνέχισε: «Αν δεν προχωρούσαμε στην 
επίταξη, θα χάναμε ακόμη έξι μήνες και 
δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα 

μέχρι το τέλος του έτους». 
Προσφυγή στο ΣτΕ 
Μετά από έκτακτη συνεδρίασή του, το δη-
μοτικό συμβούλιο Δυτικής Λέσβου αποφά-
σισε την προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικράτειας. 
«Είναι προφανές ότι θα αντιδράσουμε στην 
απόφαση αυτή με κάθε νόμιμο τρόπο» είπε 
ο δήμαρχος της περιοχής, Ταξιάρχης Βέρ-

ρος, ο οποίος δεν  συμ-
μετείχε στην προγραμ-
ματισμένη χθεσινή 
σύσκεψη ενώ νωρί-
τερα είχε δηλώσει «δεν 
θα συμμετέχουμε γιατί 
πλέον το θεωρούμε ως 
εμπαιγμό. Δεν μπορεί 
το πρωί της Δευτέρας 
να καλούμαστε επί-
σημα σε σύσκεψη με 
τρεις – τέσσερις 

υπουργούς και το μεσημέρι να γίνεται η 
επίταξη». Ο ίδιος ανακοίνωσε πως έχει κα-
λέσει το δημοτικό συμβούλιο της Μυτιλήνης 
σε κοινή συνεδρίαση. 
Την κυβερνητική απόφαση καταδικάζει και 
ο Δήμος Χίου, που μετά από συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε κατά 
πλειοψηφία ψήφισμα που την καταδικάζει. 

«Οι ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση την Τρίτη, 
επιβεβαιώνουν ότι επιμένει να αρνείται την αποσυμφό-
ρηση των νησιών, εγκαθιστώντας τουλάχιστον δύο κέ-
ντρα σε κάθε νησί, ένα εκ των οποίων τη μία μέρα ονο-

μάζει "κλειστό" και την άλλη δήθεν "ελεγχόμενο"» ανα-
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Όπως σημειώνει, «εάν συνυπολογίσει κανείς ότι ο κ. 
Μητσοτάκης στις 11 Νοεμβρίου δήλωνε πως είναι η 
«τελευταία φορά που γίνεται μαζική μεταφορά προσφύ-
γων από τα νησιά στην ενδοχώρα», αντιλαμβάνεται 
πως το μέλλον στα νησιά από τραγικό σήμερα θα γίνει 
αβάσταχτο». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι υπάρχει λύση, «μόνο εάν η 
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποφασίσει να σταματή-
σει αυτό το μπάχαλο που δημιούργησε με τις μνημει-
ώδεις παλινωδίες της, με αποκορύφωμα τις αλλεπάλ-
ληλες αλλαγές υπευθύνων υπουργών και την 
κατάργηση του υπουργείου για να το επανασυστήσει 
μετά από 6 μήνες». 

Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι η κυβέρνηση 

οφείλει: 
- Να ξεκινήσει άμεσα την αποσυμφόρηση των νησιών 

με τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στην εν-
δοχώρα. 

- Να αυξήσει το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας 
Ασύλου (διερμηνείς, επιτροπές προσφυγών, γιατρών 
και νοσηλευτικού προσωπικού) 

- Να μεριμνήσει για την εύρυθμη λειτουργία ενός – 
και όχι δύο – κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης ανά 
νησί 

- Να εντείνει τις πιέσεις και να απαιτήσει έμπρακτη 
αλληλεγγύη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.   

«Λύσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο στη βάση του 
διεθνούς δικαίου με την προστασία των δικαιωμάτων 
τόσο των κατοίκων όσο και των αιτούντων ασύλου» 
καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν την  
άρνηση για την αποσυμφόρηση των νησιών

«Θύελλα» αντιδράσεων νησιωτών και αντιπολίτευσης  για την 
επίταξη και τα κέντρα προσφύγων

Όλο και πιο αισιόδοξα είναι τα 
νέα για την πορεία υγείας του 
μικρού Παναγιώτη - Ραφαήλ, ο 
οποίος υποβάλλεται καθημε-
ρινά σε θεραπεία στη Βο-
στώνη.  Ο μικρός Παναγιώτης 
- Ραφαήλ, ο οποίος ευεσθητο-
ποίησε τον κόσμο για να προ-
σφέρει βοήθεια μετά από πα-
ράκληση των γονέων του τον 
περασμένο Νοέμβριο,  στέκεται 
πλέον στα πόδια του, ενώ ανα-
μένεται να υποβληθεί σε επέμ-
βαση, καθώς οι γιατροί το έκρι-
ναν απαραίτητο. 
«Το παιδί μας πρέπει να υπο-
βληθεί σε αυτή την επέμβαση, 
γιατί οι γιατροί το θεώρησαν 
απαραίτητο. Πιστεύουμε ότι θα 
βγει δυνατός και από αυτή τη 
δοκιμασία» δήλωσε η μητέρα 
του. Η οικογένεια του μικρού 
εκτιμά, μάλιστα, ότι θα επιστρέ-
ψουν σε περίπου ένα μήνα 
στην Ελλάδα και ο μικρός θα 
συνεχίσει εκεί ειδική φυσιοθε-
ραπευτική αγωγή.

Παναγιώτης - Ραφαήλ:  
Επιστρέφει στην Ελλάδα

Άνιση κατανομή πλούτου και 
δεινή οικονομική κατάσταση 
μεγάλης μερίδας του πληθυ-
σμού χαρακτηρίζουν την Ελ-
λάδα. Οικονομικά ευάλωτοι εί-
ναι σχεδόν 6 στους 10 
Έλληνες έναντι 4 στους 10 στις 
χώρες του ΟΟΣΑ. Το 55,4% 
των Ελλήνων (38,9% στον 
ΟΟΣΑ) θεωρείται «οικονομικά 
ευάλωτο». Δηλαδή, αν και έχει 
εισόδημα άνω του ορίου της 
φτώχειας, δεν διαθέτει σε ρευ-
στότητα μαξιλάρι συντήρησης 
των τριών μηνών και είναι εύ-
κολο να πέσει κάτω του ορίου 
φτώχειας σε περίπτωση απώ-
λειας της εργασίας του. 
 Η εικόνα ανισότητας γίνεται 
εντονότερη με την άνιση κατα-
νομή πλούτου στην Ελλάδα 
σχετικά με τις ανισότητες και 
την παροχή ευκαιριών. Σύμ-
φωνα με αυτήν το πλουσιό-
τερο 10% του ελληνικού πλη-
θυσμού κατέχει το 42% του 
καθαρού πλούτου. 
 Eπιπλέον το φαινόμενο «επι-
λεκτικού ζευγαρώματος» (ερ-
γαζόμενα ζευγάρια ίδιου εισο-
δηματικού επιπέδου), που 
στην Ελλάδα είναι εντονότερο 
από όσο σε άλλες χώρες και 
έχει ενταθεί στη διάρκεια της 
κρίσης. Η Ελλάδα καταγράφει 
σημαντικά υψηλότερες στερή-
σεις, ενδεχομένως λόγω της 
μεγάλης κρίσης και ύφεσης. 
Μεταξύ των σημαντικότερων 
στοιχείων στέρησης είναι ότι το 
12,9% του πληθυσμού βρίσκε-
ται κάτω του εισοδηματικού 
ορίου φτώχειας.

Ερευνα του ΣΕΒ: 6/10 Έλ-
ληνες κάτω του ορίου 

φτώχειας

Δριμύτατη επίθεση εναντίον της κυβέρ-
νησης και κατά των όσων είχε δηλώσει 
χθες το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Κωστής Χατζηδάκης, για το θέμα της 
ΛΑΡΚΟ, εξαπέλυσε το απόγευμα της Τρί-
της, ο τομεάρχης Οικονομικών της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος. 
 Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε ειδικότερα 
στην τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη για 
τα όσα συζήτησαν με τον Αλέξη Τσίπρα 
για τη ΛΑΡΚΟ. «O Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας δήλωσε χθες στο 
ραδιόφωνο ότι “είδε χθες τον κ. Τσίπρα 
που ζήτησε να παραμείνουν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι και να συνεχίσει η επιχείρηση 
τις δραστηριότητές της”  και προσέθεσε 
ότι  “ο ίδιος Τσίπρας όμως που τα λέει 

όλα αυτά ξέχασε ότι υπάρχει επιστολή 
του κ. Τσακαλώτου -που αν δεν κάνω λά-
θος ήταν υπουργός Οικονομικών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ- που λέει ότι η κυβέρνησή του έψα-
χνε ιδιώτη 
επενδυτή. Δεν εί-
χαν κάνει βε-
βαίως τίποτα, 
αλλά είχαν στείλει 
την επιστολή 
προς την Κομι-
σιόν και πρέπει 
να μας πουν αν 
το γράμμα του κ. 
Τσακαλώτου ήταν μια φάρσα, μια πλάκα 
της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή εάν τη μια μέρα λένε αυτά 
και την άλλη λένε άλλα!”», ανέφερε ο κ. 

Τσακαλώτος. 
Την Τρίτη το βράδυ η κυβέρνηση προ-
χώρησε σε διορθωτική κίνηση στην τρο-
πολογία. Στην τελική διατύπωση ορίζεται 

ότι η πώληση του 
75% του ενεργητικού 
πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί μέσα σε έναν 
χρόνο. Αν δεν επι-
τευχθεί ο στόχος, δεν 
θα δοθεί εξάμηνη 
παράταση ζωής και 
η εταιρεία θα οδηγη-
θεί σε πτώχευση. Στο 

μεταξύ, με απόφασή της, η διοίκηση της 
ΔΕΗ στην ουσία διαγράφει τα ανεξόφλητα 
χρέη της επιχείρησης και θα υπογράψει 
νέα σύμβαση προμήθειας ενέργειας. Η 

ΛΑΡΚΟ υποχρεώνεται σε πλήρη και 
έγκαιρη εξόφληση των νέων λογαρια-
σμών, σε αντίθετη περίπτωση η παροχή 
θα διακόπτεται σε 30 ημέρες. 
Με αφορμή τις αποφάσεις που πάρθηκαν 
την Τρίτη το απόγευμα, τα σωματεία των 
εργαζομένων αποφάσισαν χθες να κά-
νουν νέα 24ωρη απεργία και να κλείσουν 
την εθνική οδό, ώστε να δείξουν την 
στάση τους ενάντια στα σχέδια της κυ-
βέρνησης που δίνει παράταση ζωής στην 
ΛΑΡΚΟ αλλά με περιορισμένη χρονική 
διάρκεια και μεγάλες περικοπές στους μι-
σθούς. Έχοντας στο πλευρό τους όλους 
τους φορείς της περιοχής, προαναγγέλ-
λουν κλιμάκωση του αγώνα τους με τη 
ΔΑΚΕ ΛΑΡΚΟ να δηλώνει ότι βρίσκεται 
σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Στην απλούστευση και την ενίσχυση του 
προγράμματος για νέες θέσεις απασχόλη-
σης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες προχώρησε ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της 
δέσμευσης για συνεχή αξιολόγηση και βελ-
τίωση των προγραμμάτων του. Το έργο 
αυτό παραμένει ανοιχτό, καθώς σε χρονικό 
διάστημα 2,5 ετών καλύφθηκαν μόνο 750 
από τις 2.000 προβλεπόμενες θέσεις.  

Με την τροποποίηση, που εγκρίθηκε από 
το ΔΣ του Οργανισμού, πα-
ρέχονται ισχυρότερα κίνη-
τρα για την πρόσληψη 
ανέργων που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(Ατόμων με Αναπηρίες, 
απεξαρτημένων από εξαρ-
τησιογόνες ουσίες, αποφυ-
λακισμένων, νεαρών παρα-
βατικών ατόμων ή νεαρών 
ατόμων που βρίσκονται σε 
κοινωνικό κίνδυνο), μέσω της μεγαλύτερης 
επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών 
και της απλούστευσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής. 

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη των 1.250 
διαθέσιμων θέσεων, έγιναν οι εξής αλλαγές:  
α) Αύξηση της επιχορήγησης νέας θέσης 
εργασίας από 70% στο 90% του συνολικού 
κόστους και για τα αντίστοιχα δώρα Χρι-
στουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας, 
στον ιδιωτικό τομέα. 

β) Αύξηση του μέγιστου ποσού επιχορή-
γησης από 700 ευρώ στα 800 ευρώ για 
θέση πλήρους απασχόλησης και από 350 
ευρώ στα 400 ευρώ, μηνιαίως, για θέση με-
ρικής απασχόλησης. 

γ) Αφαίρεση της δέσμευσης απασχόλη-
σης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης για 
τους μη μακροχρόνια ανέργους. 

δ) Αφαίρεση της προϋπόθεσης δίμηνης 
εγγραφής στο μητρώο ανέργων για τους 

ωφελούμενους. 
ε) Δυνατότητα πρόσλη-

ψης ανέργων ΑμεΑ από δη-
μόσιες επιχειρήσεις, φορείς 
και οργανισμούς που 
ασκούν οικονομική δραστη-
ριότητα, επιπλέον των επι-
χειρήσεων των δήμων και 
των περιφερειών και των 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τομέα. 

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτο-
ψάλτης, δήλωσε: «Στόχος αυτών των βελ-
τιώσεων είναι η αποτελεσματικότερη προ-
ώθηση της απασχόλησης για τους ανέργους 
από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που αντι-
μετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην αγορά 
εργασίας. Μέσω της τροποποίησης, το πρό-
γραμμα καθίσταται ελκυστικότερο για επι-
χειρήσεις και εργοδότες και πιστεύουμε πως 
τώρα θα έχει μεγαλύτερη απήχηση και 
απορροφητικότητα.

Νέες θέσεις εργασίας για 1.250 ανέργους - Ποιους αφορά

ΛΑΡΚΟ: Οι  νέες αποφάσεις της κυβέρνησης και η αντίδραση των εργαζομένων
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Ο Χοακίν Φίνιξ το βράδυ της Κυριακής στο 
Dolby Theater στο Λος Άντζελες είχε την τι-
μητική του στην 92η απονομή των κινημα-
τογραφικών βραβείων, όπου κατάφερε να 
κερδίσει -δικαίως-το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρό-
λου. Στον λόγο του κατά την παραλαβή του 
χρυσού αγαλματιδίου, ο ταλαντούχος ηθο-
ποιός έστειλε μήνυμα για τον αγώνα για τα 
δικαιώματα και την ισό-
τητα: 
«Νομίζω ότι όταν μιλάμε 

για ανισότητα μεταξύ φύ-
λων, ή για ρατσισμό, για 
τα δικαιώματα της ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητα, για τα δι-
καιώματα των ιθαγενών, 
τα δικαιώματα των ζώων, 
αναφερόμαστε πάντα 
στην καταπολέμηση της 
αδικίας - μιλάμε για την 
καταπολέμηση της πε-
ποίθησης ότι ένα έθνος, 
μια φυλή, ένα φύλο ή ένα 
είδος έχει το δικαίωμα να 
κυριαρχεί, να ελέγχει και 
να χρησιμοποιεί και να 
εκμεταλλεύεται έναν 
άλλο χωρίς να τιμωρείται» είπε ο Χοακίν 
Φίνιξ. 
«Πιστεύω ότι έχουμε αποσυνδεθεί πολύ 

από τον φυσικό κόσμο. Αν είμαστε ένοχοι 
για κάτι είναι το ότι έχουμε αναπτύξει μια 
εγωκεντρική θέαση του κόσμου- την πεποί-
θηση ότι είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. 
Πηγαίνουμε στη φύση και "κλέβουμε" τους 
πόρους της. Αισθανόμαστε ότι έχουμε το 
δικαίωμα να γονιμοποιήσουμε τεχνητά μια 
αγελάδα και όταν γεννά το μωρό της, της 

το κλέβουμε. Παρόλο που οι κραυγές της 
αγωνίας της είναι αδιαμφισβήτητες. Και στη 
συνέχεια παίρνουμε το γάλα της που προ-
οριζόταν για το μοσχαράκι και το βάζουμε 
στον καφέ και τα δημητριακά μας» συνέχισε 
και πρόσθεσε ότι «μερικές φορές οι άνθρω-
ποι φοβούνται την ιδέα της προσωπικής 
αλλαγής επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να 

θυσιάσουμε κάτι, να 
δώσουμε κάτι (για να 
την επιτύχουμε). 
Όμως οι άνθρωποι, 
στα καλύτερά μας, εί-
μαστε τόσο εφευρετι-
κοί και δημιουργικοί 
και έξυπνοι. Και νο-
μίζω ότι όταν χρησι-
μοποιούμε την αγάπη 
και τη συμπόνια ως 
κατευθυντήριες αρχές 
μας, μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε, να 
αναπτύξουμε και να 
εφαρμόσουμε συστή-
ματα αλλαγής που εί-
ναι επωφελείς για όλα 
τα όντα του πλανήτη 

και για το περιβάλλον» τόνισε. 
Σε μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή, ο Φίνιξ 

αναφέρθηκε και στον αδερφό του, Ρίβερ, 
τον οποίο έχασε από υπερβολική δόση ναρ-
κωτικών σε νεαρή ηλικία. "Όταν ήταν 17 
ετών, ο αδερφός μου έγραψε αυτόν τον 
στίχο που έλεγε ''τρέχα προς τη σωτηρία 
με αγάπη και η εσωτερική ειρήνη θα ακο-
λουθήσει", είπε ο Χοακίν κλείνοντας την ομι-
λία του στην οποία καταχειροκροτήθηκε. 

H κατάσταση της  
ανεργίας το 2019 

στην ΕΕ 

 

Βρετανικό Μουσείο :  Καρυάτιδες Όσκαρ 2020 : Συγκλόνισε ο Χοακίν Φίνιξ 

H ομιλία του για την οικολογία, τον αγώνα 
 ενάντια στην αδικία, τα δικαιώματα 

Μαθητές τραγούδησαν  
το «Τζιβαέρι» μπροστά στην Καρυάτιδα 

Μεταξύ του δεύτερου τριμή-
νου του 2019 και του τρίτου 
τριμήνου του 2019, 2,6 εκα-
τομμύρια άτομα (το 20,2% 
όλων των ανέργων το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019) βρήκαν 
δουλειά στην ΕΕ, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσιεύει σή-
μερα η Eurostat, η στατιστική 
υπηρεσία της ΕΕ. Σύμφωνα 
με τη Eurostat, κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου, 7,3 
εκατομμύρια (56,3%) παρέμει-
ναν άνεργοι και άλλα 3,0 εκα-
τομμύρια (23,5%) κατέστησαν 
οικονομικά ανενεργοί. 
  Αναλυτικά, από όσους απα-
σχολούνταν κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019, 2, 3 εκατομ-
μύρια (1,4%) κατέστησαν 
άνεργοι το τρίτο τρίμηνο του 
2019 και 3,7 εκατομμύρια 
(2,4%) περιήλθαν σε οικονο-
μική αδράνεια. 
  Από εκείνους που αρχικά θε-
ωρήθηκαν ως οικονομικά ανε-
νεργοί κατά το δεύτερο τρί-
μηνο του 2019, 3,4 
εκατομμύρια (3,4%) εισήλθαν 
στην απασχόληση το τρίτο τρί-
μηνο του 2019 και άλλα 3,4 
εκατομμύρια (3,4%) κατέστη-
σαν άνεργοι, καταγράφει η Eu-
rostat. 

Η «Kιάρα» οι καταστροφές της και το υπερατλαντικό ρεκόρ

Η καταιγίδα «Κιάρα» έφτασε στην Ευ-
ρώπη φέρνοντας πολλές καταστροφές 
ακόμη και θανάτους. Σε τουλάχιστον 7 
ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. Στην Πο-
λωνία, μια 52χρονη γυναίκα και οι δύο 
κόρες της, ηλικίας 15 και 21 ετών, σκο-
τώθηκαν σήμερα στο Μπουκόβινα Τα-
τρζάνσκα, ένα χιονοδρομικό κέντρο στο 
νότιο τμήμα της χώρας, όταν οι σφοδροί 
άνεμοι ταχύτητας 100 χλμ που έπνεαν 
στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να 

ξεκολλήσει η στέγη ενός καταστήματος 
με είδη σκι. Η μητέρα και το 15χρονο 
κορίτσι πέθαναν επιτόπου, ενώ η 
21χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο 
νοσοκομείο, μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ. 
Το τέταρτο θύμα, ο πατέρας της οικογέ-
νειας, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σε 
κατάσταση σοκ, μεταδίδει το ιδιωτικό τη-
λεοπτικό δίκτυο Polsat News. 
  Στην Τσεχία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή 
του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που προ-
κλήθηκε από την πτώση ενός δέντρου.    
  Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη 
χώρα, με τους ανέμους, που συνο-
δεύουν την «Κιάρα», να πνέουν με τα-
χύτητα έως και 180 χλμ/ώρα. 
Στην Πράγα, δύο έφηβοι τραυματίστηκαν 
από δέντρο που ξεριζώθηκε, ενώ στο 
Λονδίνο, ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 
οδηγούσε το αυτοκίνητό του, μετά την 
πτώση ενός δέντρου σε δρόμο στα νο-
τιοδυτικά προάστια της βρετανικής πρω-

τεύουσας (ρεπορτάζ σελ 3). 
Στη Σλοβενία, ένας 52χρονος καταπλα-
κώθηκε, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό 
του, από ένα δέντρο που ξεριζώθηκε. 
Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να 
παραμείνουν στα σπίτια τους. Στη νότια 
Σουηδία, ένας ιστιοπλόος σκοτώθηκε 
μετά την ανατροπή του σκάφους του, 
ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος που τον 
συνόδευε. 
Παρόλα τα τραγικά συμβάντα η καται-
γίδα έφερε και μια πρωτόγνωρη εμπει-
ρία στους επιβάτες μιας πτήσης της Brit-
ish Airways. Σύμφωνα με του ειδικούς 
έγινε η ταχύτερη υποηχητική πτήση που 
έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ Νέας Υόρ-
κης και Λονδίνου, πιάνοντας μέγιστη τα-
χύτητα άνω των 1.287 χλμ./ώρα. 
Το αεροσκάφος Boeing 747 πέταξε τη 
νύχτα του Σαββάτου (προς Κυριακή) και 
έφτασε στον προορισμό του σε 4 ώρες 
και 56 λεπτά, την ώρα που η καταιγίδα 

«Κιάρα» κινείτο με ταχύτητα προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
«Η πτήση βρέθηκε μέσα σε ένα πολύ 
ισχυρότερο από το συνηθισμένο ρεύμα 
για τα αεριωθούμενα, με ανέμους άνω 
των 200 mph (μιλίων/ώρα) που έδιναν 
μεγαλύτερη ώθηση στο αεροσκάφος» 
εξήγησε ο μετεωρολόγος του CNNi 
Μπράντον Μίλερ. 
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αερο-
δρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 4:43 
π.μ., σχεδόν δύο ώρες νωρίτερα από 
το προγραμματισμένο. Η μέγιστη ταχύ-
τητά του κατά τη διάρκεια της πτήσης 
ήταν 1.327 χιλιόμετρα/ώρα, σύμφωνα 
με το Flightradar24, τη γνωστή υπηρεσία 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης πτή-
σεων. 
Η υπηρεσία εκτιμά ότι ο μέσος χρόνος 
που χρειάζεται ένα αεροπλάνο για να 
πετάξει μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρ-
κης είναι 6 και 13 λεπτά.

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από την 
εξάπλωση  και διάδοση του κορωναϊόυ 
ως επικίνδυνος και θανατηφόρος  και 
σύμφωνα με τον Γκάμπριελ Λουάνγκ, επι-
φανή επιδημιολόγο του Χονγκ Κονγκ, εν-
δέχεται να εξαπλωθεί στα δύο τρία του 
παγκόσμιου πληθυσμού εάν δεν τεθεί σύ-
ντομα υπό έλεγχο. Η προειδοποίηση αυτή 
έρχεται μετά τη δήλωση του επικεφαλής 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΫ), που είπε πως τα πρόσφατα κρού-
σματα σε ανθρώπους που δεν έχουν επι-

σκεφτεί ποτέ 
την Κίνα είναι 
απλώς «η κο-
ρυφή του πα-
γόβουνου». Οι 
περισσότεροι 
ειδικοί εκτι-
μούν πως 
κάθε ένας από 
τους ασθενείς 
θα κολλήσει 
στη συνέχεια 
2,5 ανθρώ-
πους. Αυτό δί-
νει μια «συ-
χ ν ό τ η τ α 
επίθεσης 60-
80%». «Το 
60% του πα-
γκόσμιου πλη-

θυσμού είναι πολύ μεγάλος αριθμός» είπε 
ο Λουάνγκ, μιλώντας στη βρετανική εφη-
μερίδα «Τhe Guardian». Ακόμη και αν το 
γενικό ποσοστό θνησιμότητας είναι 1% -
το οποίο θεωρεί πιθανό ο Λουάνγκ εάν 
ληφθούν υπόψη και οι πιο ελαφρές περι-
πτώσεις- ο απολογισμός θα είναι δραμα-
τικός.  
Οι θάνατοι και τα κρούσματα 
Ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξαι-
τίας της επιδημίας ανήλθε σε 1.113 ως τα 

μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου, ενώ ο 
συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων ανέρχεται σε 44.653.  
Nέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του 
Η γαλλο-βρετανική εταιρεία βιοτεχνολο-
γίας Novacyt ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε 
ένα τεστ-εξπρές που επιτρέπει την ανί-
χνευση του κορωνοϊού Covid-19 σε λιγό-
τερες από δύο ώρες. Το τεστ είναι μέχρι 
στιγμής το πιο γρήγορο από κάθε άλλο 
ανταγωνιστικό, τα οποία χρειάζονται από 
έξι ώρες έως μια μέρα. Το τεστ της Nova-
cyt -που θα παράγεται στη Βρετανία- δεν 
έχει ακόμη πάρει έγκριση για κυκλοφορία, 
αλλά η εταιρεία ελπίζει να πάρει το «πρά-
σινο φως» από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το 
πρακτορείο Ρόιτερς. Παράλληλα, η Κινέ-
ζικη κυβέρνηση σε συνεργασία με κρατική 
εταιρεία τεχνολογίας δημιούργησαν μία 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία 
θα προειδοποιεί τους χρήστες όταν βρί-
σκονται σε άμεσο κίνδυνο να προσβλη-
θούν από τον φονικό ιό. Ο «ανιχνευτής 
των κοντινών επαφών» είναι διαθέσιμος 
για όλους τους Κινέζους χρήστες και τα 
μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι: 
όνομα, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός 
ταυτότητας, όπως αναφέρει το κινεζικό 
πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua. Ειδικότερα, 
η εφαρμογή θα επιτρέπει στον εκάστοτε 

χρήστη να γνωρίζει εάν έχει έρθει σε 
επαφή με κάποιον που έχει μολυνθεί από 
τον 2019-nCoV. 
Ο Κορωναϊός και τα κρούσματα στη 
Βρετανία 
Σε οκτώ ανέρχονται πλέον τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα του κορωναϊού στη 
Βρετανία, καθώς οι υγειονομικές αρχές 
ανακοίνωσαν πως ακόμα τέσσερις ασθε-
νείς διαγνώστηκαν με τον ιό στο Μπράιτον 
μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και οι τέσσε-
ρις, έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορ-
φωμένη νοσοκομειακή μονάδα στο Λον-
δίνο για εξειδικευμένη θεραπεία. Ένας 
από τους τέσσερις βρισκόταν στο ίδιο θέ-
ρετρο σκι στις γαλλικές Άλπεις με τον κά-
τοικο της περιοχής του Μπράιτον, έναν 
μεσήλικα επιχειρηματία, που μεταφέρθηκε 
σε νοσοκομείο του Λονδίνου την περα-
σμένη Πέμπτη, όντας το τρίτο επιβεβαι-
ωμένο περιστατικό. Ο ασθενής αυτός είχε 
προσβληθεί από τον κορωναϊό ενώ συμ-
μετείχε σε συνέδριο στη Σιγκαπούρη. Οι 
δύο πρώτοι ασθενείς, μέλη της ίδιας κινε-
ζικής οικογένειας, είχαν διαγνωστεί στο 
Γιορκ και νοσηλεύονται σε ειδικά εξοπλι-
σμένο νοσοκομείο στο Νιούκαστλ. Το τέ-
ταρτο κρούσμα, που επίσης πιστεύεται 
ότι συνδέεται με τον επιχειρηματία από 
το Μπράιτον, νοσηλεύεται σε άλλο νοσο-
κομείο του Λονδίνου. 

Καθισμένοι οκλαδόν, τραγουδώντας και 
έχοντας ανοίξει μία σημαία μπροστά 
από την Καρυάτιδα, μαθητές από την 
Κρήτη διαμαρτυρήθηκαν για τα γλυπτά 
του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.    
Σε βίντεο που 
α ν α ρ τ ή θ η κ ε 
στο διαδίκτυο οι 
μαθητές κάθο-
νται οκλαδόν σε 
η μ ι κ ύ κ λ ι ο 
μπροστά από 
το άγαλμα, ενώ 
κρατούν μία ελ-
ληνική σημαία 
μπροστά από 
το βάθρο του. 
Οι μαθητές τρα-
γουδούν το 
«Τζιβαέρι», και 
στη συνέχεια το 
κομμάτι ακού-
γεται από κά-
ποια επίσημη 
ηχογράφηση.    
Σύμφωνα με 
όσα μεταδίδει 
το cretalive.gr 
οι μαθητές βρέ-
θηκαν στο Βρετανικό Μουσείο στο πλαί-
σιο εκπαιδευτικής εκδρομής συνοδευό-
μενα από την πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γουβών και ιδιοκτήτρια Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών κα Άντζελα Χα-
ριστάκη. «Αποφασίσαμε να επισκε-

φτούμε το Βρετανικό Μουσείο, αν και δε 
μας χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι 
βρίσκονται εκεί, ως γνωστόν, τα κλεμ-
μένα μάρμαρα του Παρθενώνα και η Κα-
ρυάτιδα που είναι σχεδόν κρυμμένη σε 

ένα δωματιάκι 
αντί να βρίσκε-
ται με τις αδερ-
φές της σε πε-
ρίοπτη θέση 
στο Μουσείο 
της Ακρόπο-
λης», ανέφερε 
η κα Χαρι-
στάκη. Το ρε-
πορτάζ αναφέ-
ρει ότι οι 
μαθητές συμ-
μετείχαν σε ένα 
project που 
ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι 
"Your Thoughts 
on Greece...for 
tourists in Lon-
don". «Ανά-
μεσα στις ερω-
τήσεις που 
κάναμε στους 
επισκέπτες του 

Μουσείου ήταν και το "αν επιθυμούν να 
επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθε-
νώνα στην Ελλάδα". Η απάντηση όλων 
100% ήταν θετική», υποστήριξε η πρό-
εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γου-
βών.  

Σε ανανέωση του ενημερωτι-
κού σημειώματος με πρακτικές 
συμβουλές για «θύματα βια-
σμού και σεξουαλικής επίθε-
σης στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία» προέβη την Τρίτη το 
Foreign Office, στον απόηχο 
της υπόθεσης καταγγελίας 
βιασμού 19χρονης Βρετανίδας 
από 12 Ισραηλινούς στην Αγία 
Νάπα το περασμένο καλο-
καίρι. 
 Σχετικά καθοδηγητικά σημει-
ώματα υπάρχουν για όλους 
τους δημοφιλείς για τους Βρε-
τανούς τουριστικούς προ-
ορισμούς ανά τον κόσμο. 
Το σημείωμα αφορά στο τι 
πρέπει να κάνει ένας Βρετανός 
υπήκοος και τι να περιμένει αν 
θέλει να ζητήσει ιατρική βοή-
θεια μετά από βιασμό, αν θέλει 
να καταγγείλει το περιστατικό 
στην τοπική αστυνομία και 
εφόσον η υπόθεση φτάσει στις 
κυπριακές δικαστικές 
αρχές.Σημειώνεται ότι η διαδι-
κασία της καταγγελίας μπορεί 
να γίνει με τη συνδρομή του 
tour operator ή αν το θύμα τα-
ξιδεύει ανεξάρτητα, με τη συν-
δρομή στελέχους της βρετανι-
κής Υπάτης Αρμοστείας. 
 Μεταξύ άλλων συστήνεται να 
επιμείνει ο/η 
καταγγέλλων/ουσα να λάβει 
την αστυνομική έκθεση και με-
τάφρασή της στα αγγλικά. Το-
νίζεται ότι δε θα ζητηθεί από 
τους καταγγέλλοντες να δώ-
σουν τα διαβατήριά τους και 
δε θα τους απαγορευθεί να 
φύγουν από τη χώρα όταν τε-
λειώσει η αρχική διερεύνηση. 
 Το Foreign Office σημειώνει 
ότι αν το θύμα θέλει εγγυημένη 
απόδοση δικαιοσύνης, τότε εί-
ναι προτιμότερο να καταγγείλει 
την επίθεση στην τοπική αστυ-
νομία και όχι στη βρετανική 
αστυνομία αφού επιστρέψει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αναφέρεται επίσης ότι ανά-
λογα με την περιπλοκότητα 
της υπόθεσης και τον αριθμό 
των μαρτύρων, μια υπόθεση 
μπορεί να πάρει από πέντε 
μήνες έως τρία χρόνια να εκ-
δικαστεί και να καταλήξει σε 
απόφαση. 

Foreign Office-για 
θύματα βιασμού 

στην Κύπρο 
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«Brexit: Σύνθημα κινδύνου ή ελπίδας;» Ο Αγησίλαος Τσιαλής και η  
              "Ομόνοια" Λευκωσίας «Μέσα σε όλη τη σύγχυση γύρω από το Brexit, - που 

στα ενδιάμεσα προέκυψαν και δύο γενικές εκλογές ακόμη 
και  δημοτικές εκλογές - μέσα σε όλο αυτό το χάος και την 
σύγχυση, ο κόσμος ξέχασε ότι για τα περισσότερα δεινά 
στην χώρα  δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Και εάν τίθεται τώρα θέμα ποιος φταίει για την λιτότητα; 
Μήπως είναι η Ε.Ε.; Η απάντηση  ασφαλώς  θα είναι όχι.  
Ούτε και η Ε.Ε είναι υπεύθυνη για το γκρέμισμα του ΕΣΥ 
(NHS). Μα ασφαλώς ούτε η Ε.Ε είπε στην χώρα αυτή και 
τους αρχηγούς της ‘διχάστε τον λαό’. 

Ούτε και οι μεγαλο-επιχειρήσεις είχαν οδηγίες από την 
Ε.Ε να βρουν τρόπο να μην πληρώνουν φόρους στην 
χώρα. 

Ακόμη και αυτοί που φώναζαν 
και διαμαρτύρονταν ότι οι “ξένοι“  
πήραν τις δουλειές μας, πάλι  δεν 
θα έχουν δουλειές γιατί οι ξένοι 
έκαναν δουλειές που αυτοί οι ντό-
πιοι ούτε τις ήθελαν ποτέ. Δυστυ-
χώς το Brexit μας βρήκε διότι οι 
περισσότεροι υποστήριξαν ότι 
αυτό θα μας απαλλάξει από τους 
ξένους. Ξέχασαν ότι ήταν οι ξένοι 
που έκτισαν την χώρα και τότε 
και τώρα. 

Δεν ήταν μόνο κατά τη Αγγλική 
αποικιοκρατία, ούτε και κατά την μεταναστευτική εποχή 
του Windrush, αλλά και οι Κύπριοι και οι Εβραίοι βοήθησαν 
την χώρα να γίνει μία εμπορική και οικονομική δύναμη. 

 Όταν η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται για τίποτε 
Μήπως φταίει το Brexit που περιοχές, όπως τo Midlands, 

Yorkshire, πόλεις  όπως Portsmouth, Middlesbοrough και 
άλλες πόλεις και περιοχές μαστίζονταν για χρόνια  από 
λιτότητα και φτώχεια;  

Πρέπει στα αλήθεια η χώρα να κάνει κάτι το θετικό να 
εξαφανισθεί η λιτότητα από κάθε πόλη και κοινότητα, να 
βελτιωθεί το ΕΣΥ, να επανέλθει κάποια ομαλότητα στις 
φυλετικές διακρίσεις που όλο και αυξάνονται και φοβούμαι 
ότι αυτό το Brexit θα το θεωρήσουν μερικοί ως είδος 
άδειας, να εκφράζουν τα ρατσιστικά τους αισθήματα που 
τα έκρυβαν για χρόνια τώρα... 

Σήμερα πανηγυρίζουν και χορεύουν οι άμυαλοι, σαν ξα-
φνικά να επήλθε ισότητα και ενότητα, να γέμισαν οι τρά-

πεζες τροφίμων με καλύτερα επι-
δόματα για τους απόρους και τους 
ηλικιωμένους και ούτω καθεξής... 

Ο αιφνίδιος ενθουσιασμός 
ίσως να είναι αλαζονεία. 
Πανηγυρί-
ζουν σαν να 
γνωρίζουν 
ήδη, τι θα 
γίνει στο 
μέλλον αφού ακόμη και η ίδια η Κυβέρνηση δεν έχει 
απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, όπως ελεύθερη δια-

κίνηση, απαλλαγή φόρου στα ει-
σαγόμενα. Ακόμη ένα πιο τρα-
γικό  είναι  ότι εάν ρωτήσεις   
αυτούς που ψήφισαν  και γιατί 
ψήφισαν  Brexit και ποια τα θε-
τικά του, θα έχουν δυσκολία να 
δώσουν έστω και ένα λόγο στην 
ερώτηση, έστω και σε ένα ση-
μείο. Εύχομαι τα γέλια και οι χα-
ρές να μην μετατραπούν σε κλά-
ματα και οδυρμούς, διότι όπως 
λέει και το τραγούδι  πάμε στο 
“Άγνωστο με Βάρκα την Ελπίδα”  

Δυστυχώς το ότι πάμε στο 
άγνωστο είναι σίγουρο και η βάρκα θα συναντήσει και κα-
ταιγίδες. Φτάνει να μην μας λείψουν τα σωσίβια φυσικά 
εάν υπάρχουν τέτοια, διότι η Ε.Ε  δεν θα βρίσκεται που-
θενά για να μας σώσει. Θα μου πείτε ΄μα αυτό  ζήτησε ο 
κόσμος με δημοκρατικό τρόπο΄.  Όταν όμως η λογική 
απουσιάζει, και αντικαθίσταται με φανατισμό βασιζόμενη 
στο ψέμα, τότε ιδού τα αποτελέσματα. 

Εκτός τούτου ελπίζω οι καμπάνες που κτυπούσαν να 
μην μετατραπούν  σε σύνθημα κινδύνου. Τουλάχιστον 
υπάρχει έστω και μία ελπίδα, όσο μικρή και αν είναι. Αυτή 
η ελπίδα είναι ακτίνα φωτός που λάμπει όσο σκοτάδι και 
αν υπάρχει, για να βλέπουμε πιο καθαρά που πηγαίνουμε 
για το καλό των παιδιών μας και των εγγονιών μας και για 
ένα καλύτερο μέλλον για κάθε οικογένεια  και για τις επό-
μενες γενεές . 

Μην το θεωρείτε καθόλου παράξενο τώρα, αφού άρχισε 
ήδη η εκστρατεία  για επιστροφή της χώρας στην Ε.Ε.

του  
Γιώργου Σάββα

Οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λον-
δίνου, που υπογράφηκαν τον 
Φεβρουάριο του 1959 μεταξύ 
Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας, 
Τουρκίας, ελληνοκυπριακής 
και τουρκοκυπριακής κοινότη-
τας, αποτέλεσαν τον δεύτερο 
μεγάλο σταθμό στη σύγχρονη 
κυπριακή ιστορία. Ο πρώτος 
μεγάλος σταθμός ήταν η 
έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ, 
της πρώτης προσπάθειας 
που κατέβαλαν οι Ε/κύπριοι 
για ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα με ένοπλα μέσα. 

Με αυτές τις συμφωνίες τερ-
ματιζόταν η βρετανική κυριαρ-
χία επί της Κύπρου και ιδρυό-
ταν για πρώτη φορά ένα 
ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος. 

Στο Λάνγκαστερ Χάουζ του 
Λονδίνου, στις 19 Φεβρουα-
ρίου γράφτηκε η κατάληξη του 
αγώνα της ΕΟΚΑ με την υπο-
γραφή των συμφωνιών από 
τους πρωθυπουργούς της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, τον 
Βρετανό ομόλογό τους Χά-
ρολντ Μακμίλαν, ενώ κάποια 
συνημμένα κείμενα είχαν υπο-
γραφεί από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Μακάριο Γ’ και τον 
αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιου-
τσούκ, οι οποίοι είχαν γνώση 
του συνόλου των συμφωνιών. 

Ευλογία ή κατάρα; 
Κατά μία άποψη ήταν ευλο-

γία, διότι για πρώτη φορά η 
Κύπρος μετατρεπόταν σε 
ανεξάρτητο κράτος και αν οι 
δύο πλευρές πίστευαν πρα-
γματικά σε αυτή τη λύση, τότε 
ίσως τα πράγματα να μην 
έφταναν στο σημείο που έφτα-
σαν σήμερα και ότι οι δυσκο-
λίες του συντάγματος θα μπο-
ρούσαν να ξεπεραστούν με 
καλή θέληση και από τις δύο 
πλευρές. Έτσι θα αποφεύ-
γαμε τα όσα ακολούθησαν. 

Η άλλη άποψη θεωρεί τις 

συμφωνίες ως κατάρα, αφού 
ενταφιάστηκε για πάντα το 
όνειρο της ένωσης με την Ελ-
λάδα. Οι υποστηρικτές αυτής 
της άποψης προέρχονται από 
τους κύκλους εκείνους που 
θεωρούσαν ότι ο στόχος της 
ένωσης έπρεπε να επιτευχθεί 
και πολέμησαν τις συμφωνίες 
και κατά συνέπεια το ίδιο το 
κράτος και στο τέλος οδηγή-
θηκαν τα πράγματα στο πρα-
ξικόπημα και την εισβολή του 
1974 και στην τουρκική κα-
τοχή που ισχύει μέχρι σήμερα. 

Στην Ελλάδα η αντιπολί-
τευση επέκρινε σφοδρότατα 
τον Κ. Καραμανλή, με τον Σο-
φοκλή Βενιζέλο να δηλώνει ότι 
οι συμφωνίες «δεν είναι βιώ-
σιμοι και πρέπει να ανατρα-
πούν. Άλλως, πολύ φοβούμαι, 
ότι θα θρηνήσωμεν νέας εθνι-
κάς συμφοράς». Από την 
άλλη ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου στήριξε τον Καραμανλή 
λέγοντας ότι «Αι συμφωνίαι, 
αι οποίαι υπεγράφησαν από 
την ηγεσίαν του κυπριακού 
λαού και ήρχισαν εφαρμοζό-
μεναι, δεν είναι δυνατόν, δεν 
είναι εθνικώς συμφέρον, να 
ακυρωθούν». 

Στην Κύπρο οι συμφωνίες 
έγιναν πεδίο αντιπαράθεσης 
και κυριάρχησαν στις πρώτες 
προεδρικές εκλογές που υπο-
ψήφιοι ήταν ο αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος και ο Ιωάννης Κλη-
ρίδης.  

Αποτέλεσμα της δράσης 
της ΕΟΚΑ 

Οι συμφωνίες εκείνες δεν 
ήταν τίποτε άλλο παρά το 
αποτέλεσμα της ένοπλης 
δράσης της ΕΟΚΑ και απο-
δεικνύουν την αποτυχία του 
ένοπλου εγχειρήματος. 

Διάφοροι ιστορικοί και ερευ-
νητές επιχειρούν να προσω-
ποποιήσουν το θέμα επιρρί-
πτοντας ευθύνη στον 
Μακάριο για τη σύναψη των 
συμφωνιών. 

Ισχυρίζονται ότι ο Μακάριος 
προέβη σε λάθος χειρισμούς 
και σε προσωπικές του φιλο-
δοξίες, ενώ κάποιοι άλλοι που 
αρέσκονται στις συνωμοσιο-
λογικές προσεγγίσεις, δεν δι-

στάζουν να ισχυρίζονται ότι ο 
Μακάριος αναγκάστηκε να 
υπογράψει όταν τον εκβίασαν 
οι Άγγλοι με την αποκάλυψη 
σεξουαλικών σκανδάλων. 

Το αδιέξοδο ενισχύθηκε και 
από τις συγκρούσεις Ε/κυ-
πρίων και Τ/κυπρίων που ενί-
σχυε πλέον το αδύνατο της 
επίτευξης του στόχου της ένω-
σης. 

Το πιο πιθανό σενάριο που 
πρόβαλλε ως πραγματικό-
τητα ήταν η διχοτόμηση της 
Κύπρου μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας. 

Η προοπτική αυτή ενισχύ-
θηκε ακόμη περισσότερο, 
όταν ο Χάρολντ Μακμίλλας 
παρουσίασε το περιβόητο 
σχέδιο του με το οποίο ουσια-
στικά η Κύπρος θα τριχοτο-
μείτο ανάμεσα στην Ελλάδα, 
την Τουρκία και τη Βρετανία. 

Από την άλλη η μετεμφυ-
λιακή Ελλάδα ήταν αδύναμη 
και ανίκανη να αντιδράσει και 
να υπερασπιστεί τους Ε/κύ-
πριους. 

Γιατί απέτυχε ο ένοπλος 
αγώνας 

Για κάποιους αιθεροβάμο-
νες η ένοπλη σύγκρουση με 
τη Βρετανία θα ήταν αρκετή 
για να οδηγήσει στην επίτευξη 
της ένωσης. 

Κάποιοι άλλοι όμως, βλέπο-
ντας τις πραγματικές διαστά-
σεις τους θέματος, προειδο-
ποιούσαν ότι ο ένοπλος 
αγώνας «μονάχα ζημιά θα 
μπορούσε να προκαλέσει 
στον κυπριακό αγώνα». 

Οι διοργανωτές της ΕΟΚΑ 
δεν είχαν λάβει υπόψη τους 
την δύναμη της Βρετανικής δι-
πλωματίας, ούτε την αντί-
δραση της Τουρκίας.  

Η πρόταση του ΑΚΕΛ 
Το ΑΚΕΛ είχε αντιταχθεί στις 

συμφωνίες αλλά δεν παρέ-
μεινε στη διαφωνία. 

Παρουσίασε την πρόταση 
του για έξοδο από το αδιέ-
ξοδο, πρόταση που δεν έγινε 
δεκτή από το Μακάριο και τη 
Δεξιά. 

Η πρόταση του ΑΚΕΛ κατα-
τέθηκε στον Μακάριο όταν 
αντιπροσωπεία της Αριστεράς 

καλέστηκε στο Λονδίνο, πριν 
την υπογραφή. Επειδή το 
ΑΚΕΛ μέχρι εκείνη την ώρα 
ήταν παράνομο, κλήθηκαν να 
μεταβούν στο Λονδίνο οι Δή-
μαρχοι Λεμεσού Κώστας 
Παρτασίδης, Αμμοχώστου Αν-
δρέας Πούγιουρος και Λάρ-
νακας, Γιώργος Χριστοδουλί-
δης. Στο Λονδίνο ήταν και ο 
Γ.Γ. της ΠΕΟ Ανδρέας Ζιαρτί-
δης και ο διευθυντής της «Χα-
ραυγής» Στέλιος Ιακωβίδης. 
Με απόφαση του Κόμματος 
πήγαν επίσης στο Λονδίνο 
χωρίς να είναι μέλη της επί-
σημης αποστολής ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου 
και ο Ανδρέας Φάντης. 

Οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ 
πρότειναν μάλιστα στον Μα-
κάριο στην περίπτωση που 
απορρίψει τη συμφωνία της 
Ζυρίχης να δηλώσει α) ότι τερ-
ματίζεται ο ένοπλος αγώνας 
της ΕΟΚΑ και β) ότι ο κυπρια-
κός λαός ενωμένος συνεχίζει 
τον μαζικό-πολιτικό αγώνα. 

Η άποψη του ΑΚΕΛ ήταν ότι 
ο τερματισμός του ένοπλου 
αγώνα θα αποπυροδοτούσε 
την εκρηκτική κατάσταση στην 
Κύπρο, θα έθετε τέλος στις 
διακοινοτικές συγκρούσεις και 
θα αφαιρούσε κάθε πρό-
σχημα από τους Εγγλέζους 
αποικιοκράτες και την Τουρκία 
να επιβάλουν είτε το σχέδιο 
Μακμίλαν είτε άλλα διχοτομικά 
σχέδια.  

Δεν έγινε αποδεκτή η 
πρόταση του ΑΚΕΛ. 

Εκτιμάται ότι ο Μακάριος 
απέρριψε την πρόταση διότι 
αν την αποδεχόταν τότε θα 
σήμαινε ουσιαστικά παρα-
δοχή ότι ο ένοπλος αγώνας 
ήταν λανθασμένος. Και κάτι 
τέτοιο δεν επρόκειτο να γίνει 
ποτέ αποδεκτό – όπως δεν 
γίνεται ακόμα και σήμερα – 
από την ηγεσία της Δεξιάς. 

Αυτής της άποψης δεν ήταν 
μόνο ο Μακάριος αλλά ήταν 
και ο Γρίβας ο οποίος στις 27 
Απριλίου του 1957 έγραφε ότι: 
«Την κατάπαυσιν του Αγώνος 
θα την εκμεταλλευθούν τόσο 
το ΑΚΕΛ, όσο και ο διεθνής 
κομμουνισμός. 

Φέτος, Ιούνιο 2020,κλείνουν 72  χρόνια 
από την  ίδρυση  της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Λευ-
κωσίας,που έγινε  μέσα σε συνθήκες διχα-
σμού και διάσπασης στον κυπριακό αθλη-
τικό χώρο, που είχε  επιβάλει  η 
μισαλλοδοξία ξένων, αντικυπριακών παρα-
γόντων. 72  χρόνια από τη «γέννηση» της 
δημοφιλέστερης ποδοσφαιρικής ομάδας 
στην Κύπρο, του  σωματείου με μεγάλες 
κατακτήσεις τροπαίων και τη βασισμένη 
στο αθάνατο αρχαίο ελληνικό πνεύμα πα-
νανθρώπινη φιλοσοφία της ευγενούς άμιλ-
λας και της αρμονικής αθλητικής συμβίω-
σης. Βέβαια η Ομόνοια δεν είναι μόνο 
ποδόσφαιρο. Είναι και άλλα αθλήματα. 
Μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά. Τον Ιούνιο θα κλείσουν 
και 15 χρόνια από εκείνο το βράδυ της Δευ-
τέρας,20 Ιουνίου 2005,που ξεκίνησε το μα-
κρινό και  τελευταίο του ταξίδι  ο ανεπανά-
ληπτος ηγέτης της «Ομόνοιας», Αγησίλαος 
Τσιαλής, το «λιοντάρι» του κυπριακού πο-
δοσφαίρου, ο οποίος υπήρξε ένα από τα 
μεγαλύτερα ταλέντα της εποχής του, συν-
δυάζοντας τα προσόντα της τέχνης και της 
επίγνωσης τού τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, 
με το ακόρεστο πάθος, τη μαχητικότητα, 
την αυταπάρνηση και την αθλητοπρέπεια 
του, αρετές που στις μέρες μας αποτελούν 
είδος προς εξαφάνηση. 

Ο άριστος τεχνίτης και ανυπέρβλητος μα-
χητής των κυπριακών γηπέδων, Αγησίλαος 
Τσιαλής, ο οποίος δεν ήταν απλά ένας «επι-
τελάρχης» που διάβαζε το παιχνίδι και χρη-
σιμοποιούσε κατάλληλα, σωστά, την 
μπάλα, ιδιαίτερα με το κεφάλι, αλλά και ένας 
κοινωνικά ευαίσθητος άνθρωπος με δημο-
κρατικές αντιλήψεις και ευρείς ορίζοντες, 
άφησε την τελευταία του πνοή στο γνωστό 
νοσοκομείο Saint Mary’s του Λονδίνου, σε 
ηλικία 81 χρόνων, ύστερα από εγχείρηση 
καρδίας, στην οποία είχε υποβληθεί. 

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, στάθηκαν 
δίπλα στον Τσιαλή, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιπέτειάς του με την υγεία του, που δυ-
στυχώς είχε τη γνωστή τραγική κατάληξη. 
Στο πλευρό τού Τσιαλή ήταν και ο διαχρο-
νικός φίλος και παλιός συνεργάτης του, Κώ-
στας Καουνίδης, πρώτος Γενικός Γραμμα-
τέας της «Ομόνοιας» και βασικός 
«αρχιτέκτονας»  της ενοποίησης τού κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, ο οποίος ζει μόνιμα 
στη Λονδίνο από το 1964. Ο Καουνίδης, 
άνθρωπος με πληθωρικές ποδοσφαιρικές 
γνώσεις, πείρα και διαλεκτική σκέψη και 
κρίση, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της «Ομό-
νοιας», καθώς και πρωτεργάτης του Κυ-
πριακού Ομίλου Ποδοσφαίρου Αγγλίας 
(ΚΟΠΑ) και της «Ομόνοιας Λονδίνου», της 
οποίας είναι επίτιμος πρόεδρος. 

Ο Τσιαλής και ο Καουνίδης, όπως και 
άλλα πρωτοπόρα στελέχη, αγωνίστηκαν 
σκληρά και χωρίς παρωπίδες για την πρό-
οδο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Καλοί 
γνώστες των τότε ιδιότυπων καταστάσεων 
και καθοδηγούμενοι στη δράση τους από 
ευρύχωρη διαλεκτική σκέψη, που ήταν ιδι-
αίτερα απαραίτητη στις αντίξοες συνθήκες 
της πόλωσης, που δημιούργησαν τα ιδεο-
λογικά και πολιτικά πάθη, οι δύο φίλοι και 
πρώην ΑΠΟΕΛίστες, Τσιαλής και Καουνί-
δης, διεξήγαγαν ανυποχώρητους, σκλη-
ρούς αγώνες και τέθηκαν, εκ των πραγμά-
των, επικεφαλής της συλλογικής 
προσπάθειας για την ενοποίηση του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, η οποία πραγμα-
τοποίηθηκε, προς όφελος όλων, με την 
ένταξη των σωματείων της ΚΕΠΟ στην 
ΚΟΠ. 

Αποφασιστικό ρόλο στην πορεία που οδή-
γησε στην πολυπόθητη ενοποίηση το 1953, 
η οποία έμελλε να προσδώσει μια νέα διά-
σταση και πρωτόγνωρο ενδιαφέρον στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο, έπαιξε η εφημερίδα 
«Αθλητική», που έκανε το ξεκίνημά της το 
1952, με διευθυντή τον Τσιαλή και αρχισυ-
ντάκτη και διαπρύσιο κήρυκα της ενότητας 
και της ομόνοιας τον Καουνίδη. Σίγουρα, ο 
Τσιαλής και ο Καουνίδης δεν ενεργούσαν 
έξω από τις ανάγκες των καιρών, ούτε και 
ήταν οι μόνοι πρωταγωνιστές του συλλογι-
κού αγώνα για ενοποίηση. Ωστόσο, στην 
αρχή, ακόμη και ηγετικά στελέχη της ΚΕΠΟ, 
σωματεία-μέλη της οποίας ήταν, μεταξύ άλ-
λων, η «Ομόνοια», η «Νέα Σαλαμίνα» Αμ-
μοχώστου, η «Αλκή» (σωματική δύναμη) 
Λάρνακας και ο «Ανταίος» (μυθικός γίγα-
ντας) Λεμεσού, δεν είχαν πειστεί για την 
αναγκαιότητα της ενοποίησης ή δεν είχαν 
πιστέψει πως ήταν δυνατόν να αρθούν τα 
εμπόδια και να γίνει η ενοποίηση με την 
ΚΟΠ, στην οποία ανήκαν τα ισχυρά και  
ιστορικά σωματεία «ΑΠΟΕΛ», «Ανόρ-
θωση», «ΑΕΛ» και «ΠΟΛ». Ο Τσιαλής, από 
την παιδική του ηλικία, είχε ένα μεγάλο πά 

 
θος, ένα μεγάλο 
έρωτα, το ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΟ. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί πιο 
πάνω, ο Τσιαλής ήταν ένα από τα καλύτερα 
ταλέντα της εποχής του και πολύ νωρίς κα-
θιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της πανί-
σχυρης ομάδας του «ΑΠΟΕΛ», της πρώ-
της, τότε ομάδας στην Κύπρο. 

Το 1948 όταν κάποιοι φανατισμένοι μετέ-
φεραν στον κυπριακό αθλητισμό και το πο-
δόσφαιρο το διχαστικό «κλίμα» του ελληνι-
κού εμφύλιου πολέμου (1946-49), που 
κατασπάραξε τον ελληνικό λαό, ο οποίος 
δεν είχε καλά-καλά συνέλθει από τη γερμα-
νική κατοχή, ο Τσιαλής και άλλοι συμπαίκτες 
του, καθώς και άλλοι ΑΠΟΕΛίστες, αντέ-
δρασαν, με αποτέλεσμα να βρεθούν έξω 
από το ιστορικό σωματείο της Λευκωσίας. 
Βρέθηκαν εκτός «ΑΠΟΕΛ» όσοι αρνήθηκαν 
να καταδικάσουν τον «Δημοκρατικό Στρατό 
Ελλάδας» και να ταχθούν με το καθεστώς, 
που η ύπαρξή του στηρίχθηκε πρώτα στους 
Βρετανούς και ύστερα στους 
Αμερικανούς,δηλαδή βρέθηκαν εκτός για 
πολιτικο-ιδεολογικούς λόγους, που δεν είχαν 
σχέση με τους σκοπούς, τα αγνά ιδεώδη 
και τα ευγενή οράματα ενός αθλητικού σω-
ματείου. 

Τις καθοριστικές εκείνες μέρες για το μέλ-
λον του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου 
στην Κύπρο, πριν τον διαχωρισμό των 
αθλητών και των ποδοσφαιριστών σε «εθνι-
κόφρονες» και μη, ο Τσιαλής και άλλα μέλη 
του «ΑΠΟΕΛ», που διαφώνησαν με τις 
απαράδεκτες αντι-αθλητικές ενέργειες και 
απαιτήσεις της Διοίκησης του Σωματείου, 
πάλεψαν για έναν έντιμο συμβιβασμό, αλλά 
δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους ανέν-
δοτους «πολιτικοποιημένους» ιθύνοντες. 

Στις 7 Ιουνίου του 1948, ο Τσιαλής, ο Λυ-
μπουρής και οι υπόλοιποι διαφωνούντες, 
που δεν έσκυψαν το κεφάλι, καθώς και 
άτομα που δεν ανήκαν ποτέ στον 
«ΑΠΟΕΛ», πρωτοστάτησαν στην ίδρυση 
της «Ομόνοιας». Αποφασιστικός ήταν ο ρό-
λος που διαδραμάτισε ο γιατρός Ματθαίος 
Παπαπέτρου, αλλά και άλλοι παράγοντες 
του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου με 
δημοκρατικά φρονήματα. Η δημιουργία της 
«Ομόνοιας» ήταν η απάντηση των δυνά-
μεων της ομοφροσύνης και της ενότητας 
στη διάσπαση και τα μισαλλόδοξα κηρύ-
γματα ανθρώπων με στρεβλωμένες αντι-
λήψεις για τον αθλητισμό και το ποδό-
σφαιρο. Η ζωή έχει αποδείξει ότι η φίμωση 
της διαφορετικής άποψης και η ποδηγέτηση 
των σωματείων μόνο ζημιά προκαλούν.  

Στις γνωστές συνθήκες του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου στην Κύπρο, η «Ομόνοια» 
κατόρθωσε να διατηρεί μια γερή οικονομική 
βάση, με την υποστήριξη των χιλιάδων οπα-
δών της. Η «Ομόνοια», που είχε και έχει 
οπαδούς από τη μια άκρη της Κύπρου 
ίσαμε την άλλη, εισέπραξε ένα πολύ μεγάλο 
για την τότε εποχή ποσό χρημάτων από το 
πρώτο μεγάλο λαχείο της, με δώρο ένα 
πράσινο αυτοκίνητο, το οποίο είχε εξασφα-
λίσει με δόσεις από τον οίκο «Παυλίδης και 
Αραούζος» ο Τσιαλής.  

Ο Τσιαλής μαζί με το αριστερό εξτρέμ, Λυ-
μπουρή, ήταν το ιστορικό δίδυμο που για 
πολλά χρόνια στήριξε την ποδοσφαιρική 
ομάδα της «Ομόνοιας». Ο αξέχαστος Τσια-
λής αγωνίστηκε στη βασική ενδεκάδα του 
«ΑΠΟΕΛ» ως αμυντικός  χαφ . Στην «Ομό-
νοια» αγωνίστηκε από το 1948 μέχρι το 
1955. Όταν «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά 
του παπούτσια ήταν μόλις 31 χρονών. 
Λόγω της αγάπης και του πάθους του για 
την ομάδα του, ο Τσιαλής καθιερώθηκε ως 
η σημαία της «Ομόνοιας». Έδινε την ψυχή 
του για την ομάδα. Ο αρχηγός των «πρασί-
νων» καταξιώθηκε σε τρεις συνεχείς σεζόν 
να παραλάβει εκ μέρους της ομάδας του τα 
μετάλλια ήθους της ΚΟΠ. Φόρεσε τη φανέλα 
του «τριφυλλιού» σε 77 επίσημα παιχνίδια 
και σκόραρε 7 φορές. Μετά την «αφυπηρέ-
τησή» του διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Ομόνοιας» για 15 χρόνια.  
Ο Αγησίλαος Τσιαλής, ο ανιδιοτελής υπηρέ-
της της αθλητικής ιδέας, που υπήρξε εμψυ-
χωτής και καθοδηγητής της «Ομόνοιας», 
έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία και 
θα παραμείνει χαρισματική φυσιογνωμία του 
κυπριακού ποδοσφαίρου, ίνδαλμα στην 
άσβεστη μνήμη του φίλαθλου κόσμου της 
Κύπρου.

του 
Βασίλη Κωστή 

Η υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου 
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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

Με μεγάλη χαρά σας προσκα-
λούμε στην πολύ ενημερωτική και 
ενδιαφέρουσα  διάλεξη του 17ου 

κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου 
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

  Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην κα-
τάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Compton School στο Finchley 
η ετήσια χοροεσπερίδα του ελληνικού παροικιακού σχολείου του 
Αγ.Νικολάου. 
    Τη μουσικοχορευτική εκδήλωση που ξεκίνησε με το θερμό  κα-
λωσόρισμα της Διευθύντριας του ΕΠΣ του Αγ.Νικολάου κα Ελευ-
θερίας Ξενοφώντος και της προέδρου του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων κα Ηλέκτρας Μιχάλα, τίμησαν με την παρουσία τους 
η Διευθύντρια του ελληνικού Δημοτικού  Σχολείου στο Λονδίνο κα 
Δέσποινα Κυριακίδου, η Προϊσταμένη του Ελληνικού Νηπιαγω-
γείου κα Αναστασία Μισιρλή και πλήθος γονέων και φίλων του 
σχολείου.  
  Όλοι οι μαθητές ντυμένοι  με παραδοσιακές στολές εντυπωσία-
σαν με τις χορευτικές τους επιδόσεις και καταχειροκροτήθηκαν 
από το κοινό. Αρχικά, όλα τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή χο-
ρεύοντας το Συρτό της αγαπημένης μας Κύπρου ξεσηκώνοντας 
τους παρευρισκομένους και στη συνέχεια  ακολούθησαν από 
τους  μικρότερους  μαθητές χοροί από διάφορα μέρη της Ελλάδας 
μας, όπως  την Ήπειρο, τη Μακεδονία και  την Πελοπόννησο. Τέ-
λος, οι μεγαλύτεροι μαθητές μας ταξίδεψαν με τους χορούς τους  
στα Δωδεκάνησα και στα βάθη της Μικράς Ασίας. 
  Η βραδιά κύλησε υπέροχα με πλούσιο  μπουφέ με ελληνικά 
εδέσματα, επιδόρπιο και άφθονο κρασί, υπό τους ήχους ζωντανής 
ελληνικής μουσικής. Δάσκαλοι, μαθητές, γονείς και όλοι οι καλε-
σμένοι διασκέδασαν και έφθασαν στο κορύφωμα του κεφιού και 
της ευθυμίας. Ευχάριστο διάλειμμα ήταν η κλήρωση πολλών και  
ξεχωριστών δώρων με τους λαχνούς της λαχειοφόρου αγοράς. 
  Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν όλοι οι μαθητές του σχολείου και 
η χοροδιδάσκαλος , κα Μαριάννα Κουτσουράδη  που επιμελήθηκε 
αριστοτεχνικά τη μουσικοχορευτική παράσταση, αποτέλεσμα 
σκληρής προετοιμασίας . Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στον 
κ. Ανδρέα Ιωνά, συντονιστή της  βραδιάς , τον κύριο Νικόλαο και 
Βαρβάρα Νικομάνη για την προσφορά τους, στο Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων και τα μέλη του  καθώς και σε κάθε εκπαιδευτικό 
που με τη συμμετοχή του συνέβαλε στην άψογη διεξαγωγή αυτής 
της εκδήλωσης. 

Μια βραδιά με Ελληνική Μoυσική
Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μ. Βρετανίας τιμήθηκε ως ο καλύτερος 
ελληνικός σύλλογος της χρονιάς με το Βραβείο: GREEK ASSOCI-
ATION OF THE YEAR 2019 από τις εκδόσεις Corporate LiveWire, 
με πάνω από 100,000 αναγνώστες. Το βραβείο έρχεται ως επι-
βράβευση της εξαιρετικής παρουσίας της Εταιρείας στα κοινωνικά 

και πολιτιστικά 
δρώμενα της 
ελληνικής πα-
ροικίας. Στις 
φωτογραφίες η 
πρόεδρος της 
Εταιρείας Δρ 
Λένα Μάρκου 
κατά την απο-
νομή  του Βρα-
βείου από ένα 
από τα ανώτατα 
στελέχη του πε-
ριοδικού.  

Μια ακόμη τιμητική διάκριση για την Εταιρεία 
 Πελοποννησίων Μ. Βρετανίας

Επιτροπή Ραδιομαραθωνίου

Μια μοναδική στο είδος της συ-
ναυλία θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν οι φίλοι της μουσι-
κής στις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 
19:30, η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στον Ι.Ν. του Τιμίου Σταυρού 
και Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στη συ-
ναυλία με τον τίτλο «Πανόραμα 
Ελληνικής Μουσική» θα παρου-
σιαστούν έργα Ελλήνων συνθε-
τών όπως του Μάριου Βάρβογλη, 
του Μίκη Θεοδωράκη, του Μα-
νώλη Καλομοίρη και πολλών άλ-
λων, τα οποία θα ερμηνεύσουν ο 
Κώστας Χαρδάς, πιάνο και η Βι-
κτωρία Ζόρα, βιολί. 
Τιμή εισιτηρίων 10 λίρες.  
Για κρατήσεις: 02084557510 
Με άπειρες ευχαριστίες 
π. Βασίλειος

Η Επιτροπή του Ραδιομαραθωνίου διοργανώνει διαγωνισμό Τα-
βλιού την Κυριακή 15.03.2020 η ώρα 11:00, στο Κυπριακό 
Kοινοτικό Κέντρο 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 Σολω-
μονίδη 07764962117 email gsolomonides@sky.com

Οι Νιωχωρίτες γιόρτασαν τον Άγιο 
του χωριού τους

Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα γιόρτασαν οι ξενιτεμένοι Νιοχωρίτες 
τον Πολιούχο Άγιο του χωριού τους τον Άγιο Χαράλαμπο. 
Μαζεύτηκαν όλοι στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
στο Wightman Rd και θυμήθηκαν το χωριό τους και γιόρτασαν 
τον Άγιο Χαράλαμπο. 
 «Έστω και νοερά ταξιδέψαμε στο αγαπημένο μας χωριό ,γυρίσαμε 
τους δρόμους και τα στενά, τα πάντα μας φώναζαν, πήγαμε στους 
τόπους που παίζαμε και ξαναζήσαμε τις όμορφες κι ευτυχισμένες 
στιγμές των παιδικών μας χρόνων. Θυμηθήκαμε τους προγόνους 
μας, θυμηθήκαμε αυτούς που μας έφεραν στη ζωή. Θυμηθήκαμε 
και τις  αξέχαστες στιγμές του πανηγυριού που κάναμε στο χωριό 
μας. Τι φωνές! Τι γέλια!Τι ανείπωτη χαρά! Παίξαμε τρέξιμο, κυνη-
γητό! Για μια στιγμή τα αυτιά μας γέμισαν  με τους ήχους της της 
καμπάνας του Αγίου Χαραλάμπη. Νταν νταν νταν ! Αχ και νάταν 
αληθινά», μας είπε ο πρόεδρος του συνδέσμου Νέου Χωρίου Μι-
χάλης  Κασιής,που υπήρξε και δάσκαλος στο  χωριό. 
«Ως στύλος ακλόνητος της εκκλησίας Χριστού και λύχνος αείφωτος 
της οικομένης σοφέ εδείχθης Χαράλαμπε έλαμψας εν τω κόσμω 
δια του μαρτυρίου» γέμισε η εκκλησία με τη μελωδική φωνή του 
αρχιμανδρίτη Θεοφάνη που κατάγεται από το διπλανό χωριό την 
Κυθρέα και η καρδιά όλων μας σκίρτησε. Στ΄αυτιά μας έφταναν 
ήχοι του γέρο Παπαγιάννη, του παπά του χωριού μας και του πα-
τέρα Διομήδη και οι γλυκές ψαλμωδίες του μακαρίτη Λέβα που 
ήταν αηδόνι στη φωνή. 
Κάναμε και μνημόσυνο για τα 72 άτομα του χωριού μας που σκο-
τώθηκαν από τους Τούρκους αναπέψαμε και δέηση για διακρίβωση 
της τύχης των αγοουμένων χωριανών μας.  Δίπλα μου στέκεται η 
αδερφή του μικρού Χριστάκη που ήταν τότε 5 χρονών και αρνείται 
να δεχθεί οτι ο αδελφός της δεν ζει. Κι η καρδιά μας σκίστηκε. Θεέ 
μου γιατί να μας βρει τούτο το κακό! 
Μετά τη λειτουργία ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής 
Ανδρέας Ιωάννου,  ο οποίος κατάγεται από το ίδιο χωριο δεξιώθηκε 
όλο το εκκλησίασμα στο χωλ της εκκλησίας και πρόσφερε γεύμα. 
Στο νού εμάς των Νιοχωριτών  όμως, ήταν τα  πουρέκκια  του 
Ππαφφουρή, τα  ξεροτήγανα του ΚΚεσμέ, οι κούπες του Μοναχού 
και τα σιάμσιη του ΤΤοφαρή από το διπλανό χωριό, τη Βώνη.

Πληροφορούμε τους ευλαβείς χριστια-
νούς ότι την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 
ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ, αντι-
πρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκ-
κλησιών (Γενεύη), θα προεξάρχει της 
Θ. Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Τι-
μίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
στο Golders Green 
 ( London NW11 8HL).  
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! 

Ιερός Ναός του Τιμίου Σταυρού 
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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. 

•Μουσική εκδήλωση στην Κοινότητα του Τιμίου 
Σταυρού. 

Μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
Κοινότητα του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Golders Green την Πέμπτη 20 Φε-
βρουαρίου στις 7.30 το βράδυ, στη διεύθυνση 
GOLDRES GREEN ROAD, LONDON NW11 8HL.   

Θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τίτλο Πανό-
ραμα Ελληνικής Μουσικής, όπου θα παρουσια-
στούν έργα Ελλήνων συνθετών όπως του 
Μάριου Βάρβογλη, του Μίκη Θεοδωράκη, του 
Μανώλη Καλομοίρη, και άλλων συνθετών.  

Τα έργα  θα ερμηνεύσουν ο Κώστας Χαρδάς στο 
πιάνο και η Βικτώρια Ζόρα στο βιολί.  

Τιμή εισιτηρίων 10 λίρες. Για κρατήσεις τηλεφω-

νήστε στο 0208 445 7510. 

•Έκθεση φωτογραφίας το Ελληνικό Κέντρο  

Έκθεση φωτογραφίας της βραβευμένης Μαρίνας 
Αντωνίου συνεχίζεται στο Ελληνικό Κέντρο Λον-
δίνου μέχρι και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου με 
ελεύθερη είσοδο.  

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στο 020 7487 5060.  

•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 
κλασσικού κιθαρίστα Νίκου Παρουτσάκη, και του 
νεαρού χορογράφου Jan Wood.  

Η πρώτη παράσταση θα γίνει την Πέμπτη 26 

Μαρτίου στο Granada Water Theatre στις 1.00 η 
ώρα μ.μ. έως τις 1.45μ.μ. και τα εισιτήρια κοστί-
ζουν 10  λίρες και 7 λίρες για ηλικιωμένους και 
φοιτητές, και η δεύτερη 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 ηλικιωμέ-
νους και φοιτητές.  

Για περισσότερες πληροφορίες από το Granada 
Water Theatre, Surrey Quays Road, SE 16 7AR 
LONDON. 

•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 ξε-
καρδιστική 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 πρωταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζί-
δης, Φώτης Γεωργίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, 
Σοφία Καλλή,Πένυ Φοινίρη, Μαρίνα 
Βρόντη,Στέλλα Φιλιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου 
και Σαββίνα Γεωργίου. 

Περισσότερα σε μελλοντική μας έκδοση.  

 

Αυτά για την ώρα. 
Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  

Χοροεσπερίδα της κοινότη-
τας 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 άρχι-
σαν 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 λειτουρ-
γία του Ιερού Ναού. Για τον σκοπό αυτό εξεδό-
θησαν λαχνοί με πλούσια δώρα. Για εισιτήρια 
και την αγορά λαχνών παρακαλώ απευθυνθείτε 
στον κ. Κυριάκο Πιτσιελή.      
Τηλέφωνο07802277272.      
 email  k.pits@hotmail.co.uk 

Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας 
Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπιρ Αγγλίας τιμά και 
φέτος την μνήμη του προστάτη του χωριού  
του  Αγίου Αυξεντίου την Κυριακή ,16 Φε-
βρουαρίου, στην εκκλησία του Ιωάννη Βαπτι-
στή, Wightman Rd, London N8 0LY.  Κατα τη 
διάρκεια της λειτουργίας θα γίνει και περιφορά 
της εικόνας του Αγίου.  
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γίνει το κα-
θιερωμένο γεύμα των Κωμητών, στο Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κεντρο. To φαγητό θα σερβι-
ριστεί 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. 

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ  
Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου 
Βασιλείου ανακοι-
νώνει ότι η ετήσια 
χοροεσπερίδα της 
θα γίνει στις 7 Μαρ-
τίου 2020 στο Κυ-
πριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, Earlham 
Grove. 
Σε αυτήν θα παρα-
στεί ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ, Δρ. Μαρίνος 
Σιζόπουλος. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες  
αποτείνεσθε στους: 
Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 ,  
Γιώργο Κουττουκη  07949211155  
και Σάββα Κυριάκου 0746073146 

Το περασμένο Σάββατο 8 Φεβρουαρίου διεξήχθη με μεγάλη επι-
τυχία διαγωνισμός πιλόττας στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο 
Wοοd Green. 
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος πλήθος πιλοτταδόρων τόσο Αχνιώ-
τες, όσο και φίλοι της Άχνας. Ο αγώνας κύλησε σε μια πολύ φιλική 
ατμόσφαιρα και όσοι έλαβαν μέρος πέρασαν ένα που ευχάριστο 
απόγευμα.  
Πρώτοι νικητές αναδείχθηκαν οι Χρυσόστομος Χρυσοστόμου  και 
Μιχάλης Στυλιανού  ενώ δεύτερη θέση κατέλαβαν οι Βάσος Αρ-
χαίου και Γιώργος Bόσκος. Στους νικητές απονεμήθηκαν τιμητικά 
κύπελλα.

Η Μονή Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος ευχαριστεί όλους όσοι 
συνέβαλαν στην οικονομική ενίσχυση του Μοναστηριού στο Άγιο 
Όρος μετά από έκκληση την  
περασμένη εβδομάδα. 
Για να συμπληρωθεί το έργο, το Μοναστήρι Παντοκράτορος χρει-
άζεται ακόμη 8 χιλιάδες ευρώ. 
Παρακαλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν να στείλουν 
απευθείας στον λογαριασμό που ακολουθεί. 
IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR9001721390005139055618000 
Δικαιούχος Μοτάκης Αθανάσιος 
SWIFT PIRBGRAA 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ 

Η Μονή Παντοκράτορος Ευχαριστεί 

Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας 

Φιλανθρωπική συναυλία στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων  Autumn Gardens

Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα υπερηφάνειας κοινοποιούμε στους απανταχού 
Ριζοκαρπασίτες ότι μετά από αίτημά μας στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO 
έχουν εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2019), 
τα «Παραδοσιακά Αρτοσκευάσματα και Ζυμώματα Ριζοκαρπάσου: Παραδοσιακοί 
Τρόποι Παρασκευής και Εθιμική Ζωή». 
Επίσης στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2019) έχει 
εγγραφεί «Ο Γαλακτοκομικός Πολιτισμός της Κύπρου», με αιτητή το Μουσείο  
Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και εμάς συναιτητές για το περίφημο «Ριζο-
καρπασίτικο Βούτυρο της Αναρής». 
Το αίτημα και το σχετικό δοκίμιο για τα «Αρτοσκευάσματα Ριζοκαρπάσου» καθώς 
επίσης και το κείμενο για το «Ριζοκαρπασίτικο Βούτυρο της Αναρής»,  συντάχθηκαν 
από τη δρα Νάσα Παταπίου, ιστορικό-ερευνήτρια και πρόεδρο του Λαογραφικού 
Ομίλου Ριζοκαρπάσου, με την πολύτιμη συνεργασία και αρωγή της Αίγλης Ζαχαρίου 
Αθανασιάδου, καθηγήτριας οικιακής οικονομίας, με πολυετή ενασχόληση στον Ρι-
ζοκαρπασίτικο γαστρονομικό πολιτισμό.

Ανακοίνωση κοινοτικών συμβουλίων Ριζοκαρ-
πάσου ενορίων: Αγίας Τριάδας – Ανάβρυσης - 

Λεκού Σωματείου «ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ» 
και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ 

Την Παρασκευή 7.1.2020 το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων Autumn Gardens διορ-
γάνωσε συναυλία με πλούσιο Ελληνικό μουσικό πρόγραμμα και με παραδοσιακά 
τραγούδια, από τους γνωστούς στο Κυπριακό κοινό Μιχάλη Χατζημιχαήλ  στην 
φωνή και το μπουζούκι και το Σάββα Σάββα στο βιολί.  Τo διασκεδαστικό πρόγραμμα 
ξεσήκωσε τους ηλικιωμένους και τους έκανε να ταξιδέψουν πίσω στα χρόνια δια-
σκεδάζοντας και παίρνοντας μια γεύση από την πατρίδα, απολαμβάνοντας και το 
άφθονο κολοκάσι που προσφέρθηκε από τις βοηθούς φροντίδας του Αutumn Gar-
dens. Στην φιλανθρωπική αυτή συναυλία έδωσε το παρών του ο Δήμαρχος της Σω-
τήρας Γιώργος Τάκκα. Στην φωτογραφία απεικονίζονται με σειρά οι  Μιχάλης Χα-
τζημιχαήλ, Γιώργος Τάκκα, Mελής Ουρρής,  Σάββας Σάββα και Σάββας Κυριακίδης.

 Ο αγαπημένος 
σε όλους Κωστής 
Μαραβέγιας επι-
στρέφει στο Λον-
δίνο. Aυτή τη 
φορά ετοίμασε 
μια μοναδική και 
ιδιαίτερη συναυ-
λία αποκλειστικά 
για το μαγευτικό 
Union Chapel 
(Compton Ter-
race, N1 2UN) 
που θα θυμίσει...  
 

Ελλάδα και στιγμές που λείπουν σε όλους μας.  
Στις 24 Φεβρουαρίου η ώρα 19:30, σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους στο 

Λονδίνο. Πάρτε τους φίλους σας, το χαμόγελο σας και τις ιστορίες σας και ελάτε να 
περάσουμε μαζί μία υπέροχη βραδιά που θα θυμόμαστε καιρό. Ο Κωστής θα βάλει 
τη μουσική, θα βάλει τις λέξεις και τις νότες, θα βάλει τα τραγούδια του που αγαπάμε, 
θα βάλει το αίσθημα και το συναίσθημα, θα βάλει το soundtrack της βραδιάς. Την 
μουσική της χαράς. Μπορεί λοιπόν και στο ταβάνι του Union Chapel να βάλει φεγ-
γάρι κι αστέρια. Και πολλά πολλά "μικροπράγματα" θα κάνουν ένα μεγάλο πράγμα 
από αυτά που μοιραζόμαστε όλοι. 

Μαζί του παίζουν, οι εξαιρετικοί και σταθεροί φίλοι και συνεργάτες του μουσικοί: 
Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική και ακουστική 
κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι), Χρήστος Καλκάνης (κλαρινέτο) και Κρίτωνας 
Μπελλώνιας (κρουστά, τύμπανα).  

Εισιτήρια προπωλούνται στην ιστοσελίδα:http://www.ark4art.com 
Θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για να κερδίσετε 2 διπλές προσκλήσεις στην 

ιστοσελίδα και τα social media της εφημερίδας μας. Μείνετε συντονισμένοι!

Ο Κωστής Μαραβέγιας ζωντανά στο Λoνδίνο



George MIchaelides
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Η Σέφιλντ δεν σταματά ούτε 
όταν δέχεται πρώτη γκολ, γύ-
ρισε το ματς κόντρα στην 
Μπόρνμουθ με την χρυσή αλ-
λαγή, τον Λάντστραμ στο 86' 
(2-1) και έφτασε στο -2 από 
την 4η Τσέλσι.  

Οι αλλαγές τής πάνε, 
αλλά εκείνη δεν αλλάζει 
ρότα. Η Σέφιλντ Γιουνάι-
τεντ συνεχίζει να δείχνει 
χαρακτήρα ασύμβατο για 
νεοφώτιστη ομάδα στα σα-
λόνια της Premier, δεν «μα-
σάει» ούτε αν το ματς της 
στραβώσει στην εκκίνηση και 
έχει φτάσει σε σημείο να ονει-
ρεύεται δειλά δειλά... σεντόνι.  

Κόντρα στην Μπόρνμουθ, η 
ομάδα του Κρις Γουάιλντερ 
υπερίσχυσε ξανά, με σούπερ 
ανατροπή και ήρωα τον Τζον 
Λάντστραμ, ο οποίος ενσάρ-
κωσε το μυστικό που οδηγεί την 
Σέφιλντ στην φετινή σεζόν. 
Μπήκε αλλαγή στο 61' και στο 
86' κατάφερε να σκοράρει, για 
το 2-1 που έμελλε να γράψει 
τον θετικό επίλογο για τις Λεπί-
δες. Ήταν η 6η φορά που βρί-
σκουν γκολ από αλλαγή, 
περισσότερες από κάθε άλλη 
ομάδα στην Premier φέτος.  

Στο πρώτο ημίχρονο η 
Μπόρνμουθ προηγήθηκε με 
τον Γουίλσον στο 13', αλλά οι 
γηπεδούχοι ισορρόπησαν χάρη 
στον δήμιο των Τσέριζ, Μπίλι 
Σαρπ. Ο πρώτος σκόρερ του 
αγγλικού ποδοσφαίρου στον 
21ο αιώνα (229 γκολ), βρήκε 
για δεύτερη φορά δίχτυα στην 
Premier και το έκανε και πάλι 
κόντρα στην ομάδα του Έντι 
Χάουι, ισοφαρίζοντας στις κα-
θυστερήσεις του α' μέρους.  

Πλέον, τα δεδομένα εμπλέ-

κουν την Σέφιλντ στα σενάρια 
όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και 
ειδικότερα του Champions 
League. Με το τρίποντο έφτα-
σαν τους 39 βαθμούς, σκαρφά-

λωσαν προσωρινά στην 
πέμπτη θέση και απέχουν 

μόλις δύο βαθμούς από 
την 4η Τσέλσι (ματς λι-
γότερο). Κι αν μπορεί 
να συμβαδίζει με τους 
έτερους διεκδικητές της 

ως την 26η αγωνιστική, 
γιατί να μην το φτάσει μέχρι 

τέλους. 

Έμειναν στην ισοπα-

λία Μπράιτον και 

Γουότφορντ   
Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι 

η Γουότφορντ απώλεσε προβά-
δισμα στο τέλος, με τις σφήκες 
να χάνουν την νίκη στην έδρα 
της Μπράιτον από αυτογκόλ 
του Μαριάπα στο τέλος.  

Δεν λέει να βγει από την επι-
κίνδυνη ζώνη η Γουότφορντ, 
αφού έχει την κακή συνήθεια να 
τα… θαλασσώνει στο τέλος των 
παιχνιδιών. Αυτή τη φορά δεν 
έμεινε με τα χέρια αδειανά, 
όπως συνέβη στα παιχνίδια με 
Άστον Βίλα και Έβερτον, τα 
οποία έχασε στις καθυστερή-
σεις, αλλά έχασε ένα χρυσό τρί-
ποντο στην έδρα της Μπράιτον.  

Ένα καταπληκτικό γκολ του 
Ντουκουρέ σε κόντρα επίθεση 
(19’) έδωσε από νωρίς προβά-
δισμα στην έδρα της Μπράιτον, 
όμως η οι σφήκες έκτοτε περιο-
ρίστηκαν σε παθητικό ρόλο, κοι-
τάζοντας απλώς να κρατήσουν 
το μηδέν πίσω.  

Αυτό δεν έγινε ποτέ και μάλι-
στα η προδοσία ήρθε εκ των 

έσω. Ο Μαριάπα στην προ-
σπάθεια του να διώξει μία πα-
ράλληλη σέντρα κάρφωσε την 
μπάλα στα δίχτυα της ομάδας 
του (79’) γράφοντας το τελικό 
1–1, που μάλλον κρίνεται δίκαιο 
με βάση την εικόνα του ματς. 

Αναβλήθηκε 

το Μάντσεστερ Σίτι - 

Γουέστχαμ 

λόγω κακοκαιρίας 

Όπως ανακοίνωσε η Πρέμιερ 
Λιγκ αναβάλλεται η προγραμ-
ματισμένη για σήμερα αναμέ-
τρηση της Μάντσεστερ Σίτι με 
τη Γουέστ Χαμ. 

Οι δυο ομάδες δεν θα τεθούν 
τελικά αντιμέτωπες σήμερα, 
καθώς η διοργανώτρια αρχή 
του πρωταθλήματος έκρινε ότι 
δεν είναι δυνατόν να πραγματο-
ποιηθεί ο αγώνας λόγω των 
εξαιρετικά δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.   

Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως 
τις συνθήκες για την ασφάλεια 
των θεατών καθώς ο τυφώνας 
Ciara πλήττει ήδη την περιοχή.   

Εξάλλου, για τον ίδιο λόγο 
είχε γίνει γνωστό από χθες ότι 
αναβάλλεται η σημερινή αγωνι-
στική τόσο στην Ολλανδία όσο 
και στο Βέλγιο.

Δεν σταματά πουθενά η Σέφιλντ

Βαθμολογία Αγγλίας 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 73 

 2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 51 

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

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

 5 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 39 

 6 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 37 

 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

Μία αγωνιστική εντελώς δια-

φορετική από τις άλλες αποδεί-

χθηκε η 19η αγωνιστική του 

πρωταθλήματος. 

Στις εκπλήξεις των αγώνων 

του Σαββάτου όπου η Ανόρ-

θωση ηττήθηκε από τον Ολυ-

μπιακό με 2-1 και ο ΑΠΟΕΛ 1-0 

κόντρα στην ΑΕΚ, ήρθαν να 

προστεθούν και οι εκπλήξεις 

των αγώνων της Κυριακής.Συ-

γκεκριμένα το πρώτο χρονικά 

ματς τελείωσε με τον Εθνικό να 

κάνει την έκπληξη και να κερδί-

ζει με 2-1 την Ομόνοια στο 

ΓΣΠ,ενώ στη συνέχεια ήρθε η 

Ένωση να πάρει μεγάλο διπλό 

με 1-0 στη Λεμεσό απέναντι 

στον Απόλλωνα.Τέλος η Πάφος 

επικράτησε της ΑΕΛ με 2-0 στο 

γήπεδό της. 

Με αυτά και αυτά είδαμε κάτι 

ασυνήθιστο που δεν το βλέπεις 

συχνά,δηλαδή τέσσερις ομάδες 

του δεύτερου γκρουπ να παίρ-

νουν τις νίκες απέναντι στις 

ομάδες της πρώτης τετράδας.  

Δείτε τη βαθμολογία και 

την επόμενη αγωνιστική. 

 1. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 40 / (19 αγώ-

νες)  

 2. ΟΜΟΝΟΙΑ 38 / (19 αγώνες) 

 3. ΑΠΟΕΛ 35 / (19 αγώνες) 

 4. ΑΠΟΛΛΩΝ 32 / (18 αγώ-

νες) 

 5. ΑΕΚ 28 / (19 αγώνες) 

 6. ΑΕΛ 26 / (19 αγώνες) 

 7. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 24 / (18 

αγώνες)  

 8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 / (19 

αγώνες)  

 9. ΠΑΦΟΣ 20 / (18 αγώνες)  

10. ΕΝΠ 18 / (19 αγώνες)  

11. ΕΘΝΙΚΟΣ 17 / (19 αγώνες) 

22. ΔΟΞΑ 8 / (18 αγώνες)  

Πρόγραμμα 

20ης αγωνιστικής:  

14 Φεβρουαρίου 2020  

(19:00) Εθνικός Άχνας - Ολυ-

μπιακός  

15-Φεβρουαρίου-2020  

(17:00) AΠΟΕΛ - Απόλλων  

(19:00) ΕΝΠ - Πάφος FC 

16-Φεβρουαρίου-2020  

(17:00) Aνόρθωση - Νέα Σαλα-

μίνα  

(17:00) Δόξα - ΑΕΚ 

(17:00) ΑΕΛ - Ομόνοια 

Όλα τούμπα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα

Το VAR δεν έχει 

ικανοποιήσει με τη 

λειτουργία του και τις 

επιδράσεις του στον 

ρυθμό του αγώνα 

τους φιλάθλους στην 

Premier League. 

Η συζήτηση για τη 

χρήση του VAR είναι 

μεγάλη και… παγκό-

σμια. Φαίνεται πως 

παράπονα για τη νέα 

τεχνολογία, τη χρήση 

και τις επιδράσεις της 

στο ποδόσφαιρο δεν 

υπάρχουν μόνο στην 

Ελλάδα, αλλά ακόμη 

και στο κορυφαίο 

πρωτάθλημα του κό-

σμου. 

Σύμφωνα με 

έρευνα του YouGov, 

που δημοσιεύεται 

στο Sky Sports, το 

67% των φιλάθλων 

θεωρεί πως η χρήση 

του VAR έχει μειώσει 

την απόλαυση του 

παιχνιδιού, ενώ το 

60% πιστεύει πως η 

νέα τεχνολογία που 

καθιερώθηκε φέτος στο πρωτά-

θλημα της χώρας έχει λειτουρ-

γήσει άσχημα και την 

βαθμολογούν με 4/10! 

Η έρευνα καταδεικνύει επί-

σης ότι: 

– Μόλις το 8% θέλει να παρα-

μείνει το VAR όπως χρησιμο-

ποιείται τώρα. 

– Το 74% θεωρεί χρήσιμο το 

VAR αλλά πρέπει να αλλάξει ο 

τρόπος που χρησιμοποιείται. 

– Το 15% θέλει να καταργηθεί η 

χρήση του VAR. 

– Το 71% θέλει να εφαρμοστεί 

χρονικός περιορισμός στις απο-

φάσεις μέσω VAR. 

– Το 81% θέλει το κοινό να πα-

ρακολουθεί το ίδιο βίντεο της 

επίμαχης φάσης με αυτό που 

εξετάζεται από το VAR. 

– Το 73% θέλει το κοινό να 

ακούει την επικοινωνία μεταξύ 

του διαιτητή και των υπεύθυ-

νων του VAR. 

– Το 80% θέλει να χρησιμοποι-

ούνται περισσότερο τα μόνιτορ 

που βρίσκονται δίπλα από τον 

αγωνιστικό χώρο για την εξέ-

ταση των φάσεων. 

Δική μου άποψη: 

Αν είναι να ακυρώνεται 

τέρμα γιατί τα κορδόνια 

τού παπουτσιού 

του επιθετικού 

 ήταν πιο μπροστά 

από του αμυντικού, 

Να λείπει. 

Δεν αρέσει στους Άγγλους το VAR

Η Κυπριακή Αστυνομία συνέλαβε χθες το από-

γευμα έναν διαιτητή και τον Πρόεδρο της ποδο-

σφαιρικής ομάδας της Αγίας Νάπας για υπόθεση 

στημένου αγώνα. 

Ποδοσφαιριστές της ποδοσφαιρικής ομάδας 

«Οθέλος» της Β’ κατηγορίας, κατήγγειλαν ότι 

προσεγγίστηκαν από τον Πρόεδρο της Αγίας 

Νάπας Δ. Μασιά, με σκοπό να τους πείσει να 

έχουν μειωμένη απόδοση στον αγώνα των δύο 

ομάδων το περασμένο Σάββατο. 

Οι ποδοσφαιριστές αρνήθηκαν να συμμετά-

σχουν σε στημένο αγώνα και προειδοποίησαν και 

τους συμπαίκτες τους. Τον αγώνα παρακολου-

θούσε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ο οποίος έχει ορι-

στεί για αξιολόγηση της διαιτησίας. Για λόγους 

που δεν έχουν εξηγηθεί ο αρχιδιαιτητής αποχώ-

ρησε το 70ο λεπτό του αγώνα. 

Ακολούθησε πραγματικό όργιο σφυριγμάτων 

από τον διαιτητή Α. Κωνσταντίνου, ο οποίος πρό-

σφατα έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης. Απέ-

βαλε τον τερματοφύλακα του Οθέλου και μετά 

από λίγο απέβαλε και τον δεύτερο τερματοφύ-

λακα που είχε μπει για να τον αντικαταστήσει. 

Ο «Οθέλος» αναγκάστηκε να βάλει ως τερματο-
φύλακα έναν αμυντικό παίκτη και στο 97 (έβδομο 
λεπτό καθυστερήσεων) ο διαιτητής έδωσε ανύ-
παρκτο πέναλτι στην Αγία Νάπα! Λίγο νωρίτερα 
απέβαλε με Τρίτη κόκκινη κάρτα ακόμα έναν παί-
κτη του Οθέλου ο οποίος έπαιζε με 8 παίκτες. 

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο δικα-
στήριο για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης 
τους. 

Συνελήφθη διαιτητής και πρόεδρος ομάδας για στημένο αγώνα



George MIchaelides
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Άγιοι και Σαλαμίνα θα βρεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 3 μμ στο Rectory Park Northhot. Εμείς να ευχηθούμε όλα να κυλίσουν μέσα σε αθλητοπρεπέστατο 

κλίμα για να αποδείξουμε ότι σαν Παροικία είμαστε δεμένοι και αγαπημένοι. Για όνομα του Θεού, είναι ένα παιχνίδι λεβέντες. Ας κερδίσει ο καλύτερος.

To Ντέρμπι της χρονιάς Άγιοι - Σαλαμίνα

Στον επόμενο γύρο του 

Champions Junior Cup, πέ-

ρασε η Παντέλ, κόντρα στην 

Κώμη Κεπήρ, κάτω από τις πιο 

αντίξοες συνθήκες, με κρύο και 

ισχυρούς ανέμους (βλέπετε το 

παιχνίδι Manchester City - 

Westham αναβλήθηκε). 

Όμως εμάς δεν μας σκιάζει 

φοβέρα καμιά. Όπως και να 

έχουν τα πράγματα, μπράβο 

και πάλι μπράβο στις ομάδες 

μας και ιδίως στην Παντέλ που 

ξεπέρασε κάθε πρόβλημα και 

κόντρα στα προγνωστικά πήρε 

τη νίκη. 

Η Κώμη ξεκίνησε τον αγώνα 

και μέσα σε δύο λεπτά έστειλε 

τη μπάλα στα δίκτυα με τον An-

thony Georgiou. Ανασυντά-

χθηκε όμως γρήγορα η Παντέλ 

και ισοφάρισε με τον George 

Costa. Το ημίχρονο έκλεισε με 

τις δύο ομάδες να χάνουν ευ-

καιρίες. Στο Β μέρος η Παντέλ 

μπήκε πιο δυνατά, ο Christian 

έκανε το 2-1, ενώ το 3-1 ήρθε 

από τον Chris Spyrou. 

Στον κίνδυνο του αποκλει-

σμού η Κώμη μπήκε στην επί-

θεση και με τον Anthony 

Georgiou μείωσε σε 3-2. Η Πα-

ντέλ σημείωσε ακόμη δύο τέρ-

ματα με τον Anthony  και 

Κώστα. Το τελικό 5-3 φέρνει την 

Παντέλ στον επόμενο γύρο.

Στον επόμενο γύρο η Παντέλ 

Μεγάλη νίκη η Σαλαμίνα

Μεγάλη νίκη πέτυχε η Σαλα-

μίνα, κερδίζοντας τη Winslow με 

2-0. O αγώνας ήταν πεισματώδης 

και συναρπαστικός αλλά η Σαλα-

μινάκκα ξέρει να αγωνίζεται στα 

δύσκολα, καθάρισε τη δεύτερη 

του βαθμολογικού πίνακα και 

μπήκε σφίνα η ερυθρόλευκη τα-

ξιαρχία, σκόρερς τα αδέλφια 

Charlie και Harrison. Και τώρα πε-

ριμένει με αγωνία τον αγώνα με 

τους Αγίους.

Φανταστικοί οι Άγιοι πήραν 

πολύ πολύτιμο τρίποντο εκτός 

έδρας, από την Amersham 

Town με 2-1, με τέρματα από 

τους Nico Campell και Aristotelli 

Nasai. 

H νίκη των Αγίων φανερώνει 

για μια ακόμη φορά ότι φέτος 

είναι το φαβορί για τον τίτλο 

(νιώθει την ανάσα της Σαλαμί-

νας). 

Το απόγευμα του Σαββάτου 

ήταν ένα μουντό απόγευμα με 

τσουχτερό κρύο και τρελλούς 

ανέμους 2 μποφόρ, που τους 

έφεραν ο Nasai και Nico. 

To σκορ άνοιξε ο Nico Camp-

bell χαροποιώντας τους πιστούς 

οπαδούς των Αγίων. 

Το Amersham μείωσε στο 55’. 

Οι Άγιοι έβαλαν μπρος τις μηχα-

νές τους και κάτω από τις οδη-

γίες του Γιώργου Φραγκέσκου 

στρίμωξαν τους αντιπάλους. 

Ήθελαν πάσει θυσία τους  βαθ-

μούς αφού οι πληροφορίες 

έφταναν, ότι η Σαλαμίνα κέρδιζε 

τη Winslow με 2-0. Τελικά οι 

Άγιοι έκαναν το θαύμα τους και 

πήραν το τρίπoντο με τον Nasai. 

Φανταστικοί οι Άγιοι

Ούτε που σκέφτηκαν να πάνε στον αγώνα Ομόνοια - Παναθη-

ναϊκός, η βροχή, το κρύο και ο αέρας που τα έπαιρνε όλα, τους 

κράτησαν στο σπιτάκι τους. Θα τα ξαναπούνε λίαν συντόμως.

Θα τα ξαναπούνε



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

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. 

16 Φεβρουαρίου (Kυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπήρ γιορτάζει τον Άγιό του, τον Άγιο Αυξέντιο, 

στην εκκλησία Αγίου Ιωάννη, Wightman Road, London N8 0LY. Θα 

ακολουθήσει γεύμα για τους Κωμήτες στο Κοινοτικό Κέντρο, στις 

1.45μμ. Για πληροφορίες τηλ. 07506 808 269 / 020 8530 6765. 

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. 

20 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 

• Η διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια 

Λονδίνου, με θέμα «Έξυπνες Υποδομές Ζωτικής Σημασίας». 

Εισηγήτρια η Ειδική επιστήμονας Άρτεμις Κοντού στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 7.30μμ.  

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 

1η Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας τελεί το 

ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου 

στις 11.30πμ, στους Δώδεκα Αποστόλους, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και καλείσθε όπως παρευρεθείτε. 

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. 

15 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Η Επιτροπή Ραδιομαραθωνίου οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού στις 

11.00πμ στο Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ. Συμμετοχή £15 

περιλαμβάνει σουβλάκια και αναψυκτικό. Θα κυκλοφορήσει και λαχείο με 

πλούσια δώρα. Για συμμετοχή τηλ. 07778 050 320 / 07764 962 717. 

19 Μαρτίου (Πέμπτη) 

• Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου 

με θέμα «Ηθικά Διλήμματα στην Ιατρική Έρευνα». Εισηγητής ο 

καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος, στις 7.30μμ, στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU. 

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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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ίσως μου φέρει σήμερα, αυτό που περιμένω, 

ο ταχυδρόμος της ζωής, αγγελιοφόρος ο έρως 

το μήνυμα γραμμένο! 

Υπογραμμένο απ’ τον Θεό, ψυχής συγχωροχάρτι 

να λέει απαλλάχτηκα, απ’ την ποινή λυτρώθηκα, 

να βρω στο νήμα άκρη! 

Ν’ αρχίσω νέο μπλέξιμο, γυρίσω τη σελίδα 

είναι σε όλους μας γνωστό, σαν τελευταίο αγαθό, 

πεθαίνει η ελπίδα! 

“Dum - Spiro - Spero” έλεγαν, οι γνωστικοί Ρωμαίοι, 

Όσο ζω, ελπίζω δηλαδή, καινούργια μέτρα και αρχή, 

η παροιμία λέει! 

Μήπως η λύσις τελικά, εβρίσκεται γραμμένη 

μεσ’ τη μελέτη, λογικά, αρχαία κείμενα, γραπτά, 

και στα ρητά κρυμμένη! 

Πρέπει να ήμουνα τυφλός, στα χρόνια πού’χω ζήσει 

πολύ τω πνεύματι φτωχός, τον εαυτό μου δυστυχώς, 

δεν έχω βοηθήσει! 

Κι όλο ζητώ βοήθεια, με χέρια σταυρωμένα 

δεν αντελήφθην ο κουτός, κανείς δεν είναι σπλαχνικός 

δεν νοιάζεται για μένα! 

Και συνεχίζω ο φτωχός, δεν παύω να ελπίζω, 

να καρτερώ τη χαραυγή, που θα μου φέρει αλλαγή 

και την καρδιά ραγίζω! 

Έτσι ’ν ο κόσμος δυστυχώς, πρέπει να εννοήσω 

ό,τι ποθήσω στη ζωή, δεν θα ουρανοκατεβεί, 

με κόπο θα κερδίσω, 

Μ’ αγώνα, Μόχθο και Τιμή, Μόνος θα αποκτήσω!!! 

Και συνεχίζω ο φτωχός, δεν παύω να ελπίζω, 

να καρτερώ τη χαραυγή, που θα μου φέρει αλλαγή 

και την καρδιά ραγίζω! 

Έτσι ’ν ο κόσμος δυστυχώς, πρέπει να εννοήσω 

ό,τι ποθήσω στη ζωή, δεν θα ουρανοκατεβεί, 

με κόπο θα κερδίσω, 

Μ’ αγώνα, Μόχθο και Τιμή, Μόνος θα αποκτήσω!!!

“Dum - Spiro - Spero”
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Ριζοκάρπασο μου
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Ριζοκάρπασο μου αγαπημένο πότε θα ελευθερωθείς 

σε περιμένω. Σε περιμένω με αγωνία και λαχταρώ σε 

γιατί έχεις αξία. Πέρασε αρκετός καιρός. Και το λέω όπου βρεθώ. 

Τα ματάκια μου δακρύζουν και όλα τα καλά σου μου θυμίζουν. 

Είσαι το είναι μας, είσαι η χαρά μας, μας έλειψες πραγματικά. 

Και εκάην η καρδιά μας. Μέρα και νύχτα προσεύχομαι 

να ανοίξουσιν οι δρόμοι, όλα της Κύπρου τα κατεχόμενα χωριά 

και εσύ Καρπάσι μου αγαπητό να ελευθερωθείτε όλοι. 

Οι ομορφιές σου με έκαναν και πάντα σε ενθυμούμαι 

να έλθω ξανά για να σε ιδώ όλοι μας το ποθούμε. 

Απόστολε Ανδρέα μου το θαύμα σου να κάνεις 

και εσύ Καρπάσι μου καλόν να ελευθερωθείς. 

Και πάλι Θεέ μου σε παρακαλώ δύναμη δώσε μας πάλι 

να αντέχουμε τον πόνο μας χωρίς καμιά ζάλη 

Και εγώ αυτό το ποίημα θα σου το αφιερώσω. 

Θα κλαίω, θα οδύρομαι ώσπου να σ’ ανταμώσω.
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Ο Mακαρίτης ο Εφτάψυχος (1980). Κυπριακή κω-
μωδία με τους Ανδρέα Μαυρομμάτη, Ηρακλή Γεωρ-
γαλλά, Κώστα Παπαμαρκίδη, Κίμωνα Αποστολό-
πουλο, Ρεβέκκα Αποστολοπούλου. Ο καφετζής του 
χωριού, ο Αναστάσης, που έχει ένα παραγιό, βοηθό 
στο καφενείο, τον Τζιορονή, ο οποίος κατά τον για-
τρό, δεν έχει πλήρως και σώας τας φρένας (!), φιλο-
ξενεί στο ανώι του καφενείου τον ψευδοαρχαιολόγο 
κ. Καδέτζια και τη δεσποσύνη Αγγέλα, βοηθό του, 
που τελικά είναι μια προκλητική «αρτίστα» από την 
Κωνσταντινούπολη. Ο κ. Παπαδόπουλος, υπάλλη-
λος σε ασφαλιστική εταιρεία, προσπαθεί να πείσει 
τον τσιγκούνη καφετζιή να κάνει μια μεγάλη ασφά-
λεια. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:30  
Δύο Μοντέρνοι Γλετζέδες 
(1971). Κωμωδία με τους  
Νίκο Σταυρίδη, Αλέκο Τζα-
νετάκο, Μαίρη Κυβέλου, Δή-
μητρα Νομικού, Γιώργο Γα-
βριηλίδη, Νένα 
Βαρδουνιώτου. Ο Αλέξανδρος Σκουρής είναι απο-
γοητευμένος από τον σπάταλο γιο του Μάριο, του 
οποίου το μυαλό είναι μόνο στις διασκεδάσεις. Του 
προσφέρει, λοιπόν, μια τελευταία ευκαιρία. Του δίνει 
τριακόσιες χιλιάδες δραχμές κι έναν έμπιστο υπάλ-
ληλό του, τον Πολύδωρο, για να στήσει με το κεφά-
λαιο αυτό μια δική του επιχείρηση. Αλλά ο Πολύδω-
ρος δεν πάει πίσω στα γλέντια, και συνοδεύει επάξια 
τον Μάριο στις διασκεδάσεις. Τα πράγματα πήγαιναν 
απ’ το κακό στο χειρότερο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 
Δέκα μέρες στο Παρίσι (1962). Κωμωδία με τους 
Νίκο Σταυρίδη, Άννα Φόνσου, Γιάννη Γκιωνάκη, 
Πόπη Λάζου, Γιάννη Μαλούχο, Σταύρο Παράβα. Ο 
Βάσος και ο Μίλτος είναι δύο φίλοι που νιώθουν κα-
ταπιεσμένοι από τις γυναίκες τους και ονειρεύονται 
να μπορέσουν να περάσουν μόνοι τους (μάλλον με 
ερωμένες) δέκα μέρες στο Παρίσι. Για τον πολυπό-
θητο αυτό σκοπό, καταστρώνουν ένα σχέδιο και 
αποφασίζουν να το θέσουν σε εφαρμογή. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 
Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ (1960). Αστυνομική 
περιπέτεια με τους Δημήτρη Μυράτ, Ελένη Χατζη-
αργύρη, Βύρωνα Πάλλη, Γιάννη Γκιωνάκη, Σπύρο 

Καλογύρου, Σαπφώ Νοταρά. Μετά την πρεμιέρα του 
Άμλετ στο Θέατρο "Λυρικό", ο πρωταγωνιστής Πέ-
τρος Ζαβέρδης αλλά και όλος ο καλλιτεχνικός  κό-
σμος περιμένει την κριτική του Μάρκου. Τα σχόλια 
φουντώνουν, ώσπου αφήνεται να διαρρεύσει η φήμη 
ότι η κριτική αυτή είναι η πιο σκληρή που έγραψε 
ποτέ. Λίνο αργότερα ο Μάρκου θα δολοφονηθεί και 
ύποπτοι θα είναι οι κυριότεροι συντελεστές του έρ-
γου. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:00 
Ένας Μπάτσος στον Παράδεισο (1989). Κωμωδία 
με τους  Σωτήρη Μουστάκα, Πάνο Κορκότα, Αθηνά 
Μαυρομάτη, Θάνο Παπαδόπουλο, Μιχάλης Μου-
στάκα. Ο αστυφύλακας Ανέστης Παπαχατζής πα-
ρουσιάζεται στο καινούριο αστυνομικό τμήμα, που 
έχει πάρει μετάθεση. Ο Διοικητής του αναθέτει την 
πρώτη του αποστολή. Πρέπει να παρουσιαστεί σαν 
πελάτης στο ύποπτο Ινστιτούτο Μασάζ "Ο Παρά-
δεισος", που εδρεύει στην γειτονιά του. Υπάρχουν 
υπόνοιες ότι ο "Παράδεισος" είναι άντρο ακολασίας 
και διαφθοράς. Ο Ανέστης για καμουφλάζ ντύνεται 
εμίρης και μπαίνει στο Ινστιτούτο.  
KYΡIAKH 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:10 
Η δε Γυνή να Φοβείται τον Άνδρα (1965).  Κοινω-
νική κωμωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρω 
Κοντού, Δέσπω Διαμαντίδου. Ο Αντώνης, ανώτερος 
υπάλληλος υπουργείου, επισκέπτεται το σπίτι που 
έμενε παλαιότερα και που τώρα πρόκειται να κατε-
δαφιστεί και ξαναθυμάται τα δέκα χρόνια που έμεινε 
εκεί μαζί με την Ελένη. Δέκα χρόνια που εκείνος, 
λόγω της ταπεινής καταγωγής της, δεν αποφάσιζε 
να την παντρευτεί και εκείνη από φόβο μήπως την 
αφήσει του έκανε όλα τα χατίρια. 

KYΡIAKH 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:50 
Περάστε Φιλήστε Τελειώσατε (1986). Κωμωδία 
με τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Σταμάτη Γαρδέλη, Βά-
σια Παναγοπούλου, Ρίκα Δυαλινά, Βίνα Ασίκη, Κώ-
στα Καραγιάννη. Ο Πάνος Βοδοσάνης ταξιδεύει με 
το κρουαζιερόπλοιο Ωκεανός στα νησιά του νοτίου 
Αιγαίου, ελπίζοντας να   εκμεταλλευτεί την συνωνυ-
μία του με ένα μεγάλο εφοπλιστή. Παρουσιάζεται 
έτσι και με την ανοχή της Καίτης που εργάζεται στο 
πλοίο και αρχίζει τις γνωριμίες. Η  Καίτη, φοβούμενη 
τυχόν παρεκτροπές, ζητά την βοήθεια του μυστικού 
ντετέκτιβ Σταμάτη. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Προστάτης Οικογενείας  (1997). Κωμωδία με τους 

Ρένο Χαραλαμπίδη, Κατερίνα Για-
τζόγλου, Άλκη Παναγιωτίδη, Κασ-
σάνδρα Βογιατζή, Ναταλία Παπαϊ-
ωάννου, Τζίμη Πανούση, Γιώργο 
Μαρίνο, Τάκη Σπυριδάκη. Ένας νε-
αρός συγγραφέας αναλαμβάνει να 
επιμεληθεί την αυτοβιογραφία μιας 
δημοφιλούς λαϊκής τραγουδίστριας, 
στη συνέχεια, όμως, πέφτει θύμα 
πλεκτάνης και κατηγορείται για την 
απαγωγή της κόρης της. 

ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Πώς Καταντήσαμε Σωτήρη (1972). Κωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, Νίκο Τσούκα , Αντώνη Παπα-
δόπουλο και Νίτσα Μαρούδα. Μετά την προαγωγή 
του Σωτήρη από κλητήρα σε γραμματέα, η πεθερά 
του δεν παραλείπει να ενημερώσει όλο το σόι με τις 
σχετικές βέβαια υπερβολές. Σε λίγες μέρες διάφοροι 
απίθανοι συγγενείς, έρχονται και εγκαθίστανται στο 
σπίτι. Ο Σωτήρης αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρό-
βλημα ψυχικής ηρεμίας. 

ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Η Κατίνα και το Σόι της (1988). Κωμωδία με την 
Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Νίκο Κούρο, Γιώργο Πε-
τρόχειλο, Κώστα Μπακάλη και Χαρά Βελέντζα. Πρό-
κειται για την ιστορία μιας 45χρονης γυναίκας και 
του οικογενειακού περιβάλλοντός της. Η Κατίνα, μια 
εργαζόμενη σύζυγος προσπαθεί να βρει τον τρόπο 
με τον οποίο θα κερδίσει πάλι το ενδιαφέρον του 
συζύγου της, και να τον καταφέρνει να επιστρέψει 
στην οικογενειακή τους εστία.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 
Ο Άνθρωπος που Γύρισε από την Ζέστη (1972). 
Κωμωδία με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Καίτη Πά-
νου, Γιώργο Μούτσιο, Λαυρέντη Διανέλλο. Μετά από 
απουσία δεκαεννέα ολόκληρων χρόνων στο Χ α ρ -
τούμ, ο Λουκάς Μπόμπολας αποφασίζει να γυρ ίσε ι 
οριστικά στην Ελλάδα μαζί με τον μαύρο υπηρέτη 
του Χουσείν. Φτάνοντας 
απροειδοποίητα στο σπίτι 
του, με έκπληξη ανακαλύ-
πτει ότι όλη η οικογένεια 
του λείπει σε μια δεξίωση 
που δίνεται προς τιμή του 
γιου του Ανδρέα, ο οποίος 
είναι το πρώτο ταλέντο στο 
βιολί.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 13 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 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Αρχο-
ντικό Δόλγκηρα -Σιάτιστα   
21:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Mακαρίτης 
ο Εφτάψυχος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 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: Δύο Μοντέρ-
νοι Γλεντζέδες  
23:00 Ελληνική Ταινία: Δέκα Μέρες 
στο Παρίσι 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 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: 
Μέρος 1ο: Ο Υπουργός παιδείας και 
πολιτισμού της Κύπρου κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου επισκέπτεται το Παροικιακό 
σχολείο του Manor Hill. 2ο: Κοπή βασι-
λόπιτας του Famagusta Association. 
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Δολοφόνος 
Αγαπούσε Πολύ 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ένας Μπά-
τσος στον Παράδεισο 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:10 Ελληνική Ταινία: Η δε Γυνή να 

Φοβείται τον Άνδρα 
22:50 Ελληνική Ταινία:Περάστε, Φιλή-
στε ,Τελειώσατε 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 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 Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Προστάτης 
Οικογενείας 
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  18 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: Πώς Καταντή-
σαμε Σωτήρη 
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Κατίνα και 
το Σόι της  
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 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: Ο Άνθρωπος 
που Γύρισε Από την Ζέστη 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Μέρος 1ο: Χοροεσπερίδα Συνδέσμου 
παιδιών με ειδικές ανάγκες. 2ο: Παρου-
σίαση βιβλίου: ‘Who Owns History?’

ΠΕΜΠΤΗ 13/2 
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 14/2 
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 15/2 
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 16/2 
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 17/2 
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 18/2 
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 19/2 
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 administration and 

main opposition AKEL 

again sparred on Tues-

day over the citizenship-by-

investment scheme after it 

emerged a day earlier that the 

26 passports that were to be 

revoked were not actually 

rescinded. 

In a statement, AKEL spokes-

man Stefanos Stefanou said 

the revelation confirmed their 

fears – that the cabinet’s appoint-

ment of an ad hoc committee 

late last year to look into the 

proposed revocations and dodgy 

naturalisations amounts to a 

whitewashing exercise. 

“The government’s inaction 

demonstrates that their chief 

concern is not to carry out a 

real investigation. Rather, their 

preoccupation is with covering 

up the political responsibilities 

of the DISY-Anastasiades    

administration for turning the 

[passport] programme into an 

industry.” 

Stefanou added: “Is there 

anyone out there still wondering 

why our country has slid in 

corruption indices across Europe 

since the day the government 

of Nicos Anastasiades came 

to power?” 

On Monday opposition MPs 

said the government had yet 

to table regulations governing 

the controversial investment 

programme – regulations which 

would give parliament a say in 

naturalisations. 

Up until now, the cabinet had 

sole authority and discretion to 

grant passports under the citizen-

ship-by-investment programme. 

But a law passed in February 

2019 stipulated that as of 

January 31 this year parliament 

would be included in the     

decision-making process. The 

government was also supposed 

to submit the new regulations 

to parliament by that cut-off 

date – but it has not done so. 

Legislators therefore warned 

the government that it would be 

breaking the law if it approved 

any passports for which appli-

cations were filed beyond 

January 31. 

Responding to AKEL, the    

interior ministry said the regu-

lations have already been drafted 

and forwarded to the ad hoc 

committee for its feedback. 

The panel’s views are neces-

sary before the regulations are 

sent to parliament, hence the 

delay, the ministry said. 

It further stated that, whereas 

the cabinet will continue to 

evaluate citizenship applica-

tions filed prior to January 31, 

it would not be granting any 

citizenships for applications 

filed after that date. 

The ministry went on to   

clarify that there is no     

confusion – as alleged by 

AKEL – over the mandate of 

the ad hoc panel. 

Its terms of reference are to 

assess whether the announced 

passport revocations are lawful 

and valid, and to present recom-

mendations to the government 

on ways of improving the citizen-

ship-by-investment scheme in 

general. 

To date approximately 4,000 

naturalisations have been 

granted under the citizenship-

via-investment scheme.
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Cavusoglu says Akinci  
‘untrustworthy’ to work with

Government accused 
of whitewash over 
passports

T
urkish Foreign Minister 

Mevlut Cavusoglu said 

on Monday he had never 

worked with such an untrust-

worthy politician as Mustafa 

Akinci, widening the Turkish 

Cypriot leader’s rift with      

Ankara as elections in the 

north loom in April. 

Calls have come out of Ankara 

over the weekend for Akinci to  

resign over comments he made to 

British newspaper, The Guardian, 

where he said the Turkish Cypriots 

did not want to become a minority 

under the Greek Cypriots, nor be 

ruled by Turkey. 

Cavusoglu weighed in on Mon-

day during a joint news conference 

with his Slovenian counterpart 

saying: “I have never worked with 

such an untrustworthy politician,” 

in reference to Akinci. He promised 

to give “examples” in the coming 

days. 

The Turkish minister said he 

had worked extensively with Akinci 

on Cyprus negotiations “and Tur-

key’s position on political equality 

and security is clear,” he said. 

Cavusoglu said some Western 

countries had used anti-Turkey 

rhetoric as pre-election tactics but 

neither he, nor any Turkish Cypriot 

could have imagined “that a      

politician in the TRNC would use 

Turkey as election material.” 

Even in his sleep he could not 

have believed Akinci had started 

doing that he said. 

“We (Turkey) are talking about 

the political equality of the Turkish 

Cypriots and he…prefers to attack 

Turkey. We have been through a 

lot in the negotiation process. I 

have never worked with such an 

untrustworthy politician. I’ll give 

examples in the next few days,” 

Cavusoglu added. 

According to Cavusoglu, he saw 

“a lot of things unreliable actions” 

relating to Akinci’s behaviour after 

Crans-Montana. “Such an unreli-

able politician does not fit with the 

Turkish Cypriot people,” he said. 

Cavusoglu was only the latest 

in a long line of Turkish and Turkish 

Cypriot politicians who slammed 

Akinci over his comments to the 

Guardian, from the Turkish far-right 

party all the way up the line inside 

the ruling AKP. Detractors also  

included Turkish Cypriot ‘prime 

minister’ Ersin Tatar. Akinci tried 

to defend his position in a written 

statement on Sunday that         

appeared to make things worse 

when he said the policy that       

“Cyprus is Turkish and will remain 

Turkish” was a 1950s slogan. 

“That Akinci criticises Turkey 

with his claims is a wrong beha-

viour with the aim of winning the 

election,” Tatar said in a written 

statement. Tatar said the Turkish 

Cypriots would punish Akinci by 

not voting for him in the April 26 

elections. 

Turkish Vice President Fuat 

Oktay on Twitter also condemned 

Akinci for criticising Turkey. Using 

Turkey as a tool in an election 

campaign would “not be tolerated,” 

he said. 

Despite almost every Turkish 

politician piling it on, Akinci on 

Sunday stuck by his words saying 

that people in the north did not 

support annexation by Turkey. 

In a written statement hours 

after his spokesman Baris Burcu 

issued a comment in his defence 

following the calls for his resigna-

tion from Turkey, Akinci said: “The 

issue is not complicated. It is clear. 

Turkish Cypriots do not want to 

become a minority on the Greek 

Cypriot side or live in permanent 

dependency on Turkey.” 

Turkish Cypriot society does not 

embrace the idea of annexation, 

he added, and the principle is for 

the ‘TRNC’ to be transformed into 

one of the equal constituent states 

in a federal Cyprus. 

“This effort must be supported. 

Such a Cyprus with its north and 

south (constituent states) will   

become Turkey-friendly. This is to 

everyone’s benefit,” he added. 

Akinci said the policy that     

“Cyprus is Turkish and will remain 

Turkish” did not reflect the real  

situation. 

“There are different communities 

living in Cyprus and the search 

for a federal structure in which to 

live in peace goes on,” he said. 

Earlier on Sunday, Burcu 

slammed the “fascist and racist” 

comments by the leader of Turkey’s 

far-right Nationalist Movement 

Party (MHP), Devlet Bahceli. 

Bahceli on Saturday called on 

Akinci to resign immediately over 

the comments. “Akinci and his 

supporters should not forget that 

Cyprus is Turkish and will remain 

Turkish,” Hurriyet quoted Bahceli 

as saying. He also accused the 

Turkish Cypriot leader of “continu-

ously provoking” Turkey’s sensitivi-

ties and that he should move to 

“the Greek part” of the island if he 

continues his ‘scandalous attitude.” 

Burcu said Bahceli had spoken 

in “harsh and offensive language” 

insulting the Turkish Cypriot leader 

with a “fascist and racist approach.” 

“No one should feel uncomfortable 

with this position of the Turkish 

Cypriots and their fair and demo-

cratic right,” he added. 

This is the second time in         

the past few months that Akinci       

has fallen foul of Ankara. Last    

October he defied another long 

list of detractors, including Turkish 

President Tayyip Erdogan, after 

making comments on Turkey’s  

invasion of Syria, statements he 

did not back away from. 

Akinci had initially posted the 

comments after being criticised 

for staying silent on the Turkish 

operation but created a furore 

when he did speak. He had essen-

tially said the Syria situation was 

not black and white and that war 

always meant bloodshed and that 

issues should be solved through 

diplomacy. He made a comparison 

with Cyprus. Akinci had only posted 

a comment at all due to the anger 

over his silence, he said. 

Erdogan publicly called out 

Akinci, saying the Turkish Cypriot 

leader had gone beyond his limits 

and needed to know what these 

were.  “The seat he sits on is not 

something he acquired. It was won 

by the intervention of the Turkish 

Republic,” said Erdogan.  

There was little support for 

Akinci on the Greek Cypriot side 

on Monday. Only left-wing AKEL 

said the attacks on the Turkish 

Cypriot leader ahead of elections 

in the north “highlight Turkey’s 

long-standing de facto bid to 

annex the occupied areas and 

annihilate the Turkish Cypriot 

community”. The party said Akinci 

was correct in pointing out the 

“horror of annexation.”



C
omrade Fanis Christo-

doulou, a leading cadre 

of AKEL for decades, 

sadly passed away on Thursday 

6th February 2020 at the age 

of 67. 

Fanis was born on 6th Feb-

ruary 1953. His engagement in 

the struggle began during his 

studies in Bulgaria, first at the 

Varna Institute of International 

Tourism and subsequently at 

the Sofia Academy of Social 

Sciences. He was very active 

in the student movement in 

Varna and Sofia where he 

served as a member of the 

Sofia Foreign Students Coordi-

nating Committee. 

In 1971 he became a member 

of AKEL, which he served faith-

fully and with all his strength 

until the very end.  

Fanis served as AKEL        

Larnaca District Secretary from 

1989 to 2005, AKEL Central.      

Organisational Secretary from 

2006 to 2008, and AKEL Nicosia-

Kyrenia District Secretary from 

2008 to 2010. He was a member 

of the Political Bureau of AKEL 

from 1995 until 2013 and a 

member of the Council of the 

‘Prometheus’ Research Institute 

from 2012 to 2016. 

He was a member of the 

Central Control Commission of 

AKEL since 2015, General     

Secretary of the Cyprus Peace 

Council since 2017, and Presi-

dent of the Athletic Association 

‘Anagenisis’ of Ayi Yianni,      

Larnaca. 

He leaves behind his wife 

Emilia Michailova, his daughters 

Polina and Georgia and many 

relatives and friends. 

The funeral was held on      

Friday 7th February at the 

Apostolos Loukas Church in 

Aradippou, Larnaca, Cyprus. 

The eulogy was delivered by 

the General Secretary of the 

Central Committee of AKEL, 

Andros Kyprianou. 

Instead of wreaths, contribu-

tions were made to the ‘Mana’ 

Club and the Solidarity Associa-

tion for Support. 

Fanis will be greatly missed 

by the Cypriot community in 

London which he visited           

regularly, representing the     

Central Committee of AKEL at 

various events organised by 

AKEL in Britain. 

Our deepest condolences to 

the family. 
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Deep sadness over the death of AKEL 
leading cadre Fanis Christodoulou

How Kirk Douglas 

helped to beat the 

anti-communist blacklist

K
irk Douglas, award-    

winning film maker and 

Hollywood star of over 

85 blockbuster films, died last 

week aged 103. 

Born Issur Danielovitch, the 

son of a Jewish ragman who 

took the name Harry Demsky, 

his mother’s name was Bryna 

and he would use her name for 

his own film company in later life. 

His parents were from what is 

now Belarus. Issur worked his 

way through university as Isidore 

Demsky, before becoming a 

professional wrestler to pay for 

classes at the American Academy 

of Dramatic Arts in New York City. 

He had several more name 

changes both in the ring and on 

stage. He would be over 30 when 

he settled on the name Kirk 

Douglas after fighting in WWII 

in the US Navy. 

By the time he started his 

meteoric silver-screen career, 

Hollywood had become the most 

blatant example of the crude cold 

war anti-communist crusade 

dubbed McCarthyism. 

One renowned screenwriter 

who was blacklisted and jailed in 

the Communist witch-hunt of the 

‘40s and ‘50s was Dalton Trumbo. 

Trumbo was forced to write under 

a pseudonym for many years. 

Two of his scripts, Roman Holiday 
and The Brave One, won Oscars. 

It wasn’t until decades later that 

Trumbo’s real name was put on 

them. 

When Kirk Douglas produced 

and starred in the Oscar-winning 

1960 epic Spartacus he bravely 

asked Trumbo to write the script. 

He publicly announced that 

Trumbo would be the writer    

and his name would be on the 

screen credits. 

Later that year, director Otto 

Preminger did the same thing 

with Exodus, another Trumbo 

script. The blacklist ban was on 

its way to being gone. Of course 

it wasn’t Kirk Douglas who broke 

the blacklist alone, it was combined 

campaigning by many people. 

I’m going to leave the last words 

to Kirk Douglas himself. Five 

years ago, aged 98, he spelt it 

out: “I had friends who went into 

exile when no-one would hire 

them; actors who committed 

suicide in despair. My young co-

star in Detective Story (1951), 

Lee Grant, was unable to work 

for 12 years after she refused 

to testify against her husband 

before the House Un-American 

Activities Committee. 

“I was threatened that using a 

blacklisted writer for ‘Spartacus’ 

- my friend Dalton Trumbo - would 

mark me as a ‘commie-lover’ and 

end my career. There are times 

when one has to stand up for 

principle. I am so proud of my 

fellow actors who use their public 

influence to speak out against 

injustice. 

“I have been working in Holly-

wood over 60 years and I’ve made 

over 85 pictures, but the thing 

I’m most proud of is my part in 

breaking the blacklist.” 
 

Source: Morning Star, 7 Feb

Ban on new petrol and diesel  
cars brought forward to 2035
B

ritain will ban the sale of 

new petrol, diesel and 

hybrid cars from 2035, 

five years earlier than planned, 

in an attempt to reduce air  pollu-

tion that could herald the end 

of over a century of reliance on 

the internal combustion engine. 

“We have to deal with our CO2 

emissions, and that is why the 

UK is calling for us to get to net 

zero as soon as possible, to get 

every country to announce credi-

ble targets to get there,” Prime 

Minister Boris Johnson said last 

week at a launch event for 

COP26. 

The two-week COP26 summit 

is seen as a moment of truth for 

the 2015 Paris Agreement to 

combat global warming with     

responsibility for persuading big 

polluting countries to agree 

more ambitious emissions cuts 

falling on the British hosts. 

Britain has pledged to reach net 

zero by 2050, but Greenpeace 

UK Head of Politics Rebecca 

Newsom said Johnson needed 

to take broader action than 

cleaning up transport. 

“We need a complete rethink 

of the way we power our economy, 

build homes, move around and 

grow our food,” she said. 

Britain’s step amounts to a 

victory for electric cars that if 

copied globally could hit the 

wealth of oil producers, as well 

as transform the car industry and 

one of the icons of 20th Century 

capitalism: the automobile itself. 

Countries and cities around 

the world have announced plans 

to crack down on diesel vehicles 

following the 2015 Volkswagen 

emissions scandal and the EU 

is introducing tougher carbon 

dioxide rules. 

The mayors of Paris, Madrid, 

Mexico City and Athens have said 

they plan to ban diesel vehicles 

from city centres by 2025. France 

is preparing to ban the sale of 

fossil fuel-powered cars by 2040 

and Norway’s parliament has set 

a non-binding goal that by 2025 

all cars should be zero emissions. 

The government said that, 

subject to consultation, it planned 

to bring forward an end to the 

sale of new petrol and diesel 

cars and vans to 2035, or earlier 

if a faster transition was possible. 

Last year it said it was providing 

an extra 2.5 million pounds to 

fund the installation of more than 

1,000 new charge points for 

electric vehicles on residential 

streets. It has also provided      

investment for the development 

of electric vehicle technology.
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T
he 'meet the artist' recep-

tion of the environmental 

photographic exhibition of 

Marina Antoniou took place at 

the Friends Room of London's 

Hellenic Centre where the multi-

ple award winning photographer 

presented 26 photographs on 

'One World and The Climate 

Change'. 

Mr Andreas Kakouris, the  

Cyprus High Commissioner in 

the UK, Mr Theodoros Gotsis, 

General Consul, and Mr Marios 

Psaras, Cyprus Cultural Coun-

sellor, attended the reception 

which attracted an international 

crowd of over 150 guests. 

The director of the Hellenic 

Centre, Mrs Agatha Kalispera 

and the President of the Hellenic 

Bankers Association, Mr Louis 

Loizou, delivered speeches 

during the reception. 

The exhibition has been       

extended to 6th March due to 

popular demand.  

Antarctica, Greenland, Iceland, 

the Aegean, Greece, Italy, Nepal 

and Cyprus, as well as Africa 

and the Amazon rainforest come 

in front of Marina's lens to stress 

the climate change impact. 

Marina studied photography 

at Central Saint Martins. She 

has participated in photo exhibi-

tions in New York, London, Barce-

lona, Rotterdam and Cambridge 

University. She has received 

numerous awards including four 

times the Citi Arts Club 'People 

Choice Photo Award' and the 

'Julia Margaret Cameron' distinc-

tion. Her work was included in 

the Barcelona Biennial of Fine 

Arts & Photography.  

Through her Arctic whales 

photography, Marina collabora-

ted with the 'Greenland Institute 

of Natural Resources' to assist 

with their research. Her work was 

selected for inclusion in three 

photography books published 

in the US.  

Marina's photos form part of 

private collections and are exhi-

bited in villas, financial institutions 

as well as at the University of 

Warwick. Marina published five 

photography books covering 

Kenya, Namibia, the climate 

change impact on Greenland 

and Antarctica, as well as a 

black and white book 'Europe 

& Asia'. Her books form part of 

University Libraries.  

For more information, visit 

www.marinaantoniouart.com

Environmental photographic 
exhibition by award winning 
Marina Antoniou

Why Greek Cypriot food makes me 

fiercely proud of my heritage

W
hat is it that makes you 

proud of your heritage? 

You might be proud of 

your cultural values, being able 

to speak multiple languages, or 

being able to trace ancestors 

back through generations. But.   

for me, I’m most proud of the       

food.  

In my big, fat Greek Cypriot 

family, food has always been        

a pretty big deal. No family.    

get-together or party is complete 

without a table struggling under 

the weight of mountains of           

glorious, glorious food. From    

basics like pitta bread and       

houmous, to whole dishes of  

kolokasi and refilled platters of 

heavenly pastourma.  

Basically, what I’m trying to 

say is, food is what brings my 

Greek family together.  

I don’t think many people 

really know what Greek food is 

like. When most people are met 

with the phrase 'Greek food', 

they simply think of feta cheese 

and bundles of pitted olives 

being eaten by a tanned man 

named Yiannis who loves to 

smash plates. But, in actual fact, 

it’s much more than that. 

Don’t get me wrong, I love feta, 

even though I would much prefer 

a slice of grilled halloumi topped 

with lountza (if you know, you 

know) and yeah, sometimes we 

do smash plates. But there really 

is way more to Greek food than 

you think.  

Some Greek culinary traditions 

go back a huge 4,000 years. 

Take Easter. If you didn’t already 

know, we celebrate Orthodox 

Easter which tends to take place 

a week or two after English 

Easter. During which we play 

this traditional game called 

Tsougrisma, which essentially 

means “clinking together” or 

“clashing.” The object of the 

game is simple, each person 

picks an egg, which has         

previously been cooked and 

dyed red, and clashes it against 

someone else’s. Whoever’s egg 

doesn’t crack, is the winner. The 

red colouring symbolises the 

blood and sacrifice of Christ on 

the cross, whilst the egg symbol-

ises rebirth. After cracking, some 

people do actually eat the egg, 

but er, that’s not for me.  

Another foodie tradition is 

kourabiedes, they’re traditionally 

served at weddings or baptisms 

and are like Greek butter cookies. 

They are soft, buttery and have 

a subtle almond flavour (yum!) 

and are basically a symbol of 

thanks.  

When it comes to mealtimes, 

Greeks traditionally consider it 

a time for families to socialise and 

congregate. For us, the family unit 

is essentially the most important 

thing. So, both food and family 

pretty much go hand-in-hand. 

Some of my favourite Greek 

recipes evoke memories of 

comfort and warmth, like soupa 
avgolemono (pronunciation – 

soo-paav-gho-lé-mo-no). This 

egg and lemon soup is made    

by ladling a hot and cold mixture 

together. The tough part? Making 

sure the egg mixture doesn’t 

curdle! People tend to grimace 

whenever I say this is one my 

favourite soups in the entire 

world. I mean, I get it. It doesn’t 

exactly sound appealing, right? 

But the eggs, lemon, rice, water 

and chicken combine to make 

the perfect meal when you’re 

feeling a little icky and need 

some kind of pick-me-up. Soupa 
avgolemono reminds me of visit-

ing my grandparents in Cyprus 

As soon as we’d arrive a big, fat 

bowl of avgolemono would be 

waiting for us, no matter what 

the time. I always had faith in 

that bowl.  

Another beautiful Greek dish 

is dolmades, or as most Greek 

Cypriots will know them as, 

koupepia (pronunciation –     

gou-beb-ya). They’re vine leaves 

stuffed with a delicious mix of 

rice and herbs, most of the time 

including meat. These are basi-

cally the food that everyone is 

waiting for at family gatherings. 

My sister often refuses to eat    

until she sees some koupepia 
on her plate and before you 

know it, the whole platter is 

gone!  

And I can’t talk about Greek 

food without mentioning the 

humble barbecue. I can’t begin 

to tell you just how important a 

charcoal barbecue is to us 

Greeks. Non-Greeks might have 

tried souvla (pronunciation – 

sue-vla) while on holiday on 

some Greek Island. Similar to a 

kebab, souvla comes from Cyprus 

and consists of large pieces of 

meat cooked on a long skewer 

over a charcoal barbecue. My 

aunt and uncle, who happen to 

be called Elena and George (so 

Greek), are so committed to the 

souvla, that they built an entire 

DECK with a built-in barbecue 

for the sake of making those 

meaty skewers.  

Now I can’t finish this feature 

without giving a special mention 

to Makaronia Tou Fournou     

(pronunciation - mah-kah-ro-nee-
yah to fon-ya). The origin of this 

recipe comes from the traditional 

Greek dish that is known as 

Pastitsio. But I’ve grown up        

with the Cypriot version that is        

Makaronia Tou Fournou, and I 

can’t even begin to explain how 

much I love this stuff. Saucy, meaty 

and creamy, it is PERFECT. It’s 

basically the Greek alternative 

to lasagne. 

So, in summary (before I start 

salivating at my desk just writing 

about all this stuff) Greek food      

allows me to show off my         

heritage. It helps me relive fond 

memories that I may not get to 

revisit, with people I no longer 

see. It manages to bring my 

family together and it makes me 

feel at home. So, for that reason, 

why wouldn’t I be proud of my 

Greek heritage? 

 

Marianna Gould 

Source: Delish.com

D
espite the storm Ciara, 

The Wedding & Special 

Occasions Fayre went 

ahead as planned on Sunday  

9th February at The Penridge 

Suite. 

There was a great atmosphere 

and visitors were able to meet a 

selection of handpicked exhibitors 

and discuss their requirements 

for their forthcoming wedding or 

special occasion. 

There was entertainment by 

The Elite Greek Dance Group, 

whilst visitors enjoyed sparkling 

wine and a buffet selection     

prepared by Pitselis Event      

Catering. 

Visitors had the opportunity to 

enjoy magic tricks performed  

by Roy Noakes, as well as try 

some tasty cake samples made 

by Centre Piece Cakes by 

Kerry. 

Other exhibitors included     

One & Only Events Wedding & 

Event Planner, AT Beauford and 

Travelling in Style Wedding Cars, 

Studio Couture Make-Up by PK, 

Hampden Brides, HRS DJ      

Entertainment, Simply Photo 

Booths, 3A Photography & Video-

graphy, Magic Drinks, Grecian 

Holidays, Candy Ink Stationery, 

Picture Perfect Balloons & Décor, 

Kyriki Bridal Stefana & Accesso-

ries, James Higgs Toastmaster 

and Your Flower Story. 

If you were unable to make 

the event and would like any.    

information regarding The       

Penridge Suite, Pitselis Event 

Catering or any of the exhibitors, 

please call 020 8368 5332.

Successful wedding fayre held at The Penridge
The dark turbulence of tomorrow’s form taking shape, 

Transcending today’s swift progression of non-permanent echo.  

 

Heal world, I say.  

 

The sounds of distance voices can only be the sound of my own 

internal voice.  

 

Only through the existence of thought, 

Can the leaves, the remnants, be gathered and burnt, 

To generate a thick, hard, sick but fresh suffocating smoulder, 

To fashion the path. 

Destiny’s Song 
Poetry by James Neophytou 
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Climate change to 
blame for the rise in 
flood premiums! Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
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Conduct  
Authority

T
he number of UK residents facing signifi-

cant flood risk is larger than the population 

of Birmingham and Manchester combined, 

according to a major new report from a coalition 

of leading environmental campaign groups. 

The numbers at risk were highlighted in a 

study from The Climate Coalition, a collection of 

over 130 organisations including conservation 

bodies WWF, the RSPB, and The Wildlife Trusts, 

aid agencies such as Oxfam, and community 

groups like the Women's Institute. 

The UK is experiencing wetter winters and 

more frequent and intense weather extremes, 

which scientists have attributed to climate change 

and which are widely expected to worsen over 

the coming decades. The report outlines how 

communities have suffered in the aftermath         

of floods, such as those in Yorkshire and the 

Midlands at the end of last year. 

The years 2007-19 have seen a major flood 

event nearly every year, with almost 100,000 

properties damaged in England, according to 

data drawn by the report from the Environment 

Agency. 

The November 2019 floods led to more than 

2,250 insurance claims for flood damage from 

homeowners with at least £45 million expected 

to be paid out to cover damaged homes and 

possessions, according to information given to 

report authors by the Association of British          

Insurers (ABI). Coastal, surface or river flooding 

is now estimated to cause more than £1bn worth 

of damage a year in the UK. 

One of the worst affected places during the 

November 2019 floods was Bentley, in South 

Yorkshire, where more than 400 homes were 

damaged. Previous flooding in the town in 2007 

had left residents priced out of home insurance 

by high premiums, with a £7,500 excess in one 

case. Flooding has also made it difficult for       

residents to sell or move home. 

As such the Coalition called for all new homes 

to be made compatible with the UK's net zero 

emissions target and urged the government to 

help homeowners make their houses more      

energy-efficient, while also stepping up invest-

ment in improving flood defences in vulnerable 

areas. 

Building homes in areas at risk of flooding 

should be subject to stricter controls, while 

planting more trees in urban areas will both.     

reduce the risk of flooding and help to cool cities 

during heatwaves, the Coalition added. 

On the subject….. 

know your flood risks! 
 

A business owner whose business was       

damaged in the South Yorkshire floods has 

warned fellow entrepreneurs about the dangers 

of being underinsured and cautioned that       

thousands of businesses risk ‘losing everything’ 

if they are hit. 

Ms Webb was one of hundreds of residents   

of Fishlike who had their homes and businesses 

destroyed after the nearby River Don over 

topped its banks in November consequently 

flooding Fishlike. The village is still reeling from 

the effects of the flood, with many seeing in the 

New Year in temporary accommodation and 

businesses unable to reopen. 

Her distress was compounded when she         

received a phone call from her insurance   

broker, to advise her that her policy had a flood                

exclusion clause and she was therefore not  

covered. 

Ms Webb said: “This is a huge issue that will 

impact more and more people. People will often 

go through comparison sites for insurance and 

get the cheapest quote, but that insurer may not 

be signed up to Flood RE cover, may have huge 

excesses, or completely exclude flooding in 

order to pass on that cheaper price. 

“People also need to realise that they are     

not immune to flooding because they don’t         

live near a river – my property and business are 

not near a river and look what happened          

me.” 

Pam, who has lived at her property since 

2004, said she always had cover for flooding  

but last year, on renewal, flood cover was           

excluded on both her home and business. She 

received the devastating news that her insurance 

company would not pay-out and furthermore the 

insurer was pulling her renewal offer. 

Following a visit from Prime Minister Boris 

Johnson, Pam contacted the PM’s office asking 

for help, as she had to find a new insurance  

provider with five days’ notice. 

According to 2019 Environment Agency           

report, 2.4million properties are at risk from 

flooding from rivers and seas, whilst three          

million properties are at risk from surface water 

flooding. 

 

Please call us on 0207 691 2409 for an           
appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

O
n Thursday 6th February, 

our founding partners 

at David Astburys - 

George Sifonios, Yianni Aresti, 

Aaron Cox and Nikhil Depala, 

were honoured to have been 

invited to the launch of Next 

Meal, by founder Martin Stone 

at the Houses of Commons in 

Westminster.   

Next Meal is an app developed 

by Martin Stone which uses 

GPS technology to direct the 

homeless and people in need 

to centres providing food, 

shelter and help.  

Martin was kind enough to   

invite us because of the con-

tinued support and donations 

we have made to The Soup 

Kitchen at The Muswell Hill 

Baptist Church.  

It was a special event held at 

a special and historic location. 

It was inspiring to hear from all 

the inspirational speakers such 

as comedians Sean Lock and 

Harry Hill, MPs Catherine West 

and Adam Holloway.  

David Astburys supports 

many charities and community 

groups and over the Christmas 

season the entire team volun-

teered at The Soup Kitchen, 

which is operated by Martin 

Stone.  

We donated and compiled 

care packages for those less 

fortunate; it is an organisation 

close to the team and embedded 

in the local community.  

George Sifonios, Founder at 

David Astburys, said, “We really 

focused on connecting with 

local charities and community 

groups in 2019 and we plan to 

build on this further in 2020.  

“Martin and his team of       

volunteers at The Soup Kitchen 

are dedicated and hard-work-

ing and we will continue to     

support all their initiatives,      

including Next Meal as they 

provide essential services for 

those in our community.” 

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director said, “The    

response from the extended 

North London community to all 

the appeals for donations for 

the various causes we are    

partnered with has been astoun-

ding. We are always blown 

away by the level of support    

we receive from the commu-

nity and are very grateful for.   

it.” 

Follow us on socials to see 

what initiatives we are support-

ing in 2020.  

 

Pictured above left to right: 
Yianni Aresti, Nikhil Depala, 
Harry Hill (Comedian), Aaron 
Cox & George Sifonios.

George Sifonios 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Sonic The 

Hedgehog 
 

Sonic, the adorable alien 

hedgehog began life as a video-

game franchise before he landed 

on earth for this enjoyable live-   

action adventure. Sonic (voiced 

by Ben Schwartz) is the world’s 

fastest hedgehog, who develops 

an unlikely friendship with Tom 

Wachowski (James Marsden), an 

affable Montana cop, especially 

after the evil megalomaniac Dr 

Ivo Robotnik (Jim Carrey) begins 

a vicious hunt in order to capture 

the blue alien… 

It is a fun movie which marks 

an impressive full length feature 

film debut from Jeff Fowler, who 

effortlessly mixes the striking CGI 

presence of the blue hedgehog 

with live action in which he naturally 

fits in along with his human actors. 

It is great to see the wonderfully 

bigger than life Jim Carrey back on 

the big screen after a long absence. 

His mad persona captures perfectly 

the unhinged personality of his  

Dr Robotnik.  

Sonic shares a lovely chemistry 

with Marsden, the charming cop 

who agrees to take his new friend 

to San Francisco in search of 

Sonic’s lost magic rings. The film 

then suddenly changes gear and 

becomes a buddy road movie - a 

journey of discovery. There is also 

a fun subplot with Tom’s lovely 

wife Maddie (Tika Sumpter) and 

her African/American family.  

Big screen entertainment for 

everybody!  

 

Emma 

Jane Austen’s beloved novel 

has been adapted for the stage 

and screen on numerous occasions 

and most memorably in 1996 

with Gwyneth Paltrow as the     

eponymous heroine and in 1995 

with the Beverly Hills high school 

comedy CLUELESS. Emma (now 

played by rising star Anya Taylor-

Joy) can’t help meddling in other 

people’s affairs and believes it is 

her duty to find a match for the 

gullible Harriet Smith (Mia Goth)… 

Autumn de Wilde’s lukewarm 

adaptation fails to catch fire    

especially in the early scenes 

where the tone of the film relies 

heavily on manipulative music. It 

is an uneven film is almost every       

department and is difficult to     

care much about the characters’      

predicament. We only have  sym-

pathy for Mia Goth’s vulnerable 

presence and the less said about 

Josh O’Connor’s awkwardly    

misjudged performance as        

Mr Elton, the curate, the better.  

 

Jihad Jane 

Ciaran Cassidy’s fascinating 

documentary follows the story of 

two American women, who got 

arrested for terrorism in Waterford, 

Ireland in March, 2010.  

It is an enlightening film about 

the dangers of online radicalisa-

tion as Collen LaRose, who named 

herself “Jihad Jane” explains after 

she first became intrigued by Islam 

following a casual sex encounter 

in Amsterdam. She was groomed 

on the internet and was on her 

way to Sweden to kill a Swedish 

cartoonist when she was arrested 

in Ireland. The other woman Jamie 

Paulin Ramirez was also recruited 

on the internet and here she.    

tells her own story with valuable 

contribution from her mother and 

young son. 

An important film for our times!  

 

A Paris Education 
 

Writer/ director Jean-Paul       

Civeyrac tells the story of Etienne 

(Andradic Manet) an aspiring 

young filmmaker who leaves     

behind his life and girlfriend in 

Lyon for Paris. He is passionate 

about his studies at the Sorbonne 

and he quickly makes a new     

circle of friends… 

Civeyrac’s impressive film, 

complimented by a striking back 

and white photography, captures 

perfectly the spirit of student life.  

It is an intelligent film about 

movies, philosophy and even 

though it is set in the present it has 

a nostalgic and lovely feel about 

the past. Worth seeking out!  

 

Spycies 

This bright and breezy           

animated feature from China.    

and France takes place in a world 

where animals are running the 

show especially when it comes to 

espionage.  

Special agent Vladimir is at the 

top of his game until a dangerous 

mission demotes him back to    

basics. He is paired with Hector, 

an inexperienced rookie to guard 

a top secret cargo which needless 

to say soon gets stolen by a gang 

of mysterious intruders…  

It is well designed with colourful 

characters and a strong environ-

mental message. Its main premise 

brings to mind ZOOTROPOLIS 

but not as memorable.  

 

Fando Y Lis 
 

The restoration of Alejandro 

Jodorowski’s trilogy of sixties and 

seventies classics concludes with 

his daring adaptation of Fernando 

Arrabal’s surrealistic play made in 

1968. It is a match made in heaven 

- Jodorowski exploits Arrabal’s 

disturbing tale and goes even 

further.  

The story of Fando and his 

paraplegic lover Lis on a quest      

to reach the magical city of Tar            

is imaginatively shot in black      

and white highlighting perfectly           

Jodorowsky’s dark vision.  

 

Ghost 

Jerry Zucker’s timeless love story 

is celebrating its 30th anniversary 

with screenings just in time for 

Valentine’s Day.  

The story of Sam Wheat     

(Patrick Swayze) and Molly (Demi 

Moore), a loving couple whose 

happiness is cut short after Sam’s 

seemingly random killing by a 

street thug. But Sam’s spirit       

remains close to Molly and tries 

everything in his power to protect 

her from danger… 

This terrific supernatural thriller 

was one of the biggest hits of the 

year and a worthy Oscar winner 

for Whoopi Goldberg’s hysterically 

funny medium. 
 

When Lambs  

Become Lions 

John Kasbe’s powerful           

documentary takes place in the 

Kenyan bush and follows the 

story of two men struggling to 

survive against the odds in a     

hostile environment.  

One is a small-time ivory 

dealer whose trade is in danger 

while his younger cousin works 

as a wildlife ranger who hasn’t 

been paid for months. Both face 

a huge dilemma but the real 

tragedy here is that the elephants 

are beginning to face extinction 

by the increasing numbers of 

poachers. 

E
ver since the premiere 

of Beckett’s Waiting for 

Godot, many two handed 

plays, especially when its two 

men pondering life, have been 

compared to that artistic 

benchmark. Watching John 

Kani’s Kunene and the King 

(Ambassadors Theatre), a 

play about an in-house carer, 

Lunga Kunene (Kani himself) 

and Jack Morris (Anthony Sher), 

a terminally ill famous actor, it 

is striking how similar the 

human condition is, whatever 

your circumstance. It is tenderly 

reflected here in a production 

that sees the men enjoy banter 

and buffoonery and then with 

a simple unwise turn of phrase 

- Morris uses the childish and 

bigoted term “Your people” - or 

male pride, the two of them are 

at loggerheads again as the 

scabrous scars of apartheid are 

opened up revealing the deep 

wound and hurt that represent 

the psychological and actual 

divide between Black and White.  

Designer Birrie Le Roux 

creates an impressively detailed 

set, an apartment of a white 

“have” that is serviced by one 

of the black “have nots”. Therein 

lies the heart of the play but 

Kani’s writing does not dwell on 

that imbalance and instead deftly 

delves into what makes each 

one of them tick. Anthony Sher 

is a man of prodigious talent 

and his Shakespearean track 

record is up there with the best 

so it is like a hand fitting snuggly 

in a glove bringing pomposity 

and camp to Morris while battling 

cancer and simultaneously 

preparing for one last hurrah 

as King Lear. Kunene too is a 

fan of The Bard and Kani demon-

strates his own Shakespearean 

acumen as he serves up a    

dynamic version of parts of 

Julius Caesar in Xhosa. 

Music provides another unify-

ing dimension as well as adding 

atmosphere to a play that brings 

a fresh and humorous take on 

the racial divide and the human-

ity that unites them. Moments 

of kindness and artistic cama-

raderie contrast the difficultly 

of two strong and determined 

men and director Janice Honey-

man brings out those differences 

skilfully without ever making it 

an easy ride for liberals to safely 

side with Kunene. A play that 

ebbs and flows, entertains and 

educates, two actors in unison 

and very giving to each other, 

this is insightful and inspiring 

theatre. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
is in da groove… 

Poet in Da Corner (Royal 

Court Theatre) is a play that 

lasts just 70 minutes but packs 

a real punch. It takes us through 

the semi-autobiographical jour-

ney of Debris Stevenson; her 

growing up in a strict Mormon 

household in Ilford, being bullied 

at school and struggling with 

her sexuality. She also had to 

deal with what was belatedly 

diagnosed as dyslexia, after 

many years of struggling to read 

without knowing why, whilst 

her brother excelled at school. 

We are told how writing bars 

(regular beats of rhythm) got 

her into university to study poets 

such as Byron and Shakespeare, 

and yet grime, which equally 

requires effort and skill, was 

absent from the syllabus.The 

play is her attempt to redress 

what she sees as ‘the systemic 

racism and classism in the way 

many institutions talk about 

and grade art in this country’.  

Her friend SS Vyper gave 

her the groundbreaking album 

Boy in Da Corner by Dizzee 

Rascal and it changed her life. 

"I learned to read and write 

through grime”. Artists like 

Dizzee Rascal gave me the 

vocabulary to articulate... under-

stand and stand up for my own 

experience". 

The play is a homage to    

this seminal work which won     

commercial and critical acclaim 

and put UK grime in the spot-

light. Stevenson reworks the 

tracks, keeping to the rhythms 

while telling her story, using 

fast-paced interplay between 

the characters and offering a 

platform to evaluate grime      

as worthy of equal importance. 

Overall, an exuberant and    

entertaining evening. 

 

Kunene and the King – 

0844 871 7615 

 

Poet in da Corner –  

020 7565 5000 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Divided yet  

united 
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I
 thought I would give people 

a reminder about the impor-

tance of remaining hydrated 

as every now and then, unfortu-

nately, I myself, see and hear the 

downside of not being hydrated 

enough.  

Many will think what's the big 

deal? You get thirsty and you 

drink right?! Well actually no, 

that is not really the case. In.    

reality, many people have already 

reached dehydration point by 

the time they start to feel thirsty.  

If you are a mature senior, 

elderly, ill, physically active, in 

intense heat conditions, or have 

been drinking alcohol, then you 

need lots more water than you 

would do on an average day. 

Increased perspiration from 

heat, activity and other means, 

all leads to the loss of water 

and the sodium and potassium 

the body needs. Which is why 

when one is ill, it is suggested 

to drink plenty of fluids in order 

to keep hydrated and keep the 

sodium and potassium. Many 

athletes often take sports drinks 

where the electrolytes will be 

replenished on vigorous training. 

To make sure you are properly 

hydrated, you should take sips 

or drink regular amounts of 

water approximately every 

twenty minutes. It is said that 

eight servings or glasses of 

water daily is the rough guide, 

this is about 2 litres. If you fill a 

large bottle of water and drink it 

throughout the day, it should be 

the recommended minimum 

guide. Take into consideration 

that caffeine like that in coffee, 

works as a diuretic and you will 

be more dehydrated than if you 

choose to drink other forms of 

fluids, say types of teas. 

So what's the problem if you 

get dehydrated. Well these are 

just some of the problems that 

can occur. 

Symptoms of being dehydrated 

can include a dry mouth, tired, 

extreme fatigue and weakness. 

As it progresses, it can cause 

headache, dizziness, nausea, 

vomiting, rapid heartbeat, 

cramps and fever. 

When the body's temperature 

stays elevated above 103       

degrees for a long period, heat 

exhaustion can turn into heat 

stroke, which is then life threate-

ning. If one feels any such 

symptoms of extreme heat or 

dehydration, you should simply 

drink some cool water or an 

electrolyte drink to try and cool 

the body temperature down. 

You can also use a cool water 

spray, a fan or alternative option, 

and remain the shade. 

If working or exercising in hot 

weather and not drinking enough 

water, the body may not be 

able to produce the perspiration 

required to cool itself.  

Dehydration can contribute.    

to the formation of urinary tract 

infections. Kidney stones can 

form because the minerals.      

involved will not dissolve. 

Those who are susceptible to 

them do not have other minerals 

that try to stop them. Being     

dehydrated can promote those 

stones. Kidney stones form less 

easily when you have enough 

water to prevent stone forming 

crystals from sticking together. 

Being dehydrated is when the 

volume of water in the body is 

depleted. When dehydrated, 

the kidneys that filter the waste 

tell the body to retain and hold 

onto the water. Therefore, less 

water in the urine makes the 

urine more concentrated     

which means extra work for the 

kidneys to function normally, 

putting pressure on them.  

Kidney infections or kidney 

stones can become serious 

when kidney failure follows. 

It seems the number of people 

with kidney stones is going up 

rapidly, and it is recorded more 

so in women. Is it because 

peoples’ diets have changed, 

and new diet fads of high      

protein or long fasts without 

food, along with limited fluid.    

restrictions in order to be slim, 

are the problem? No one can 

be certain on everything, but 

surely some thought and care 

in remaining hydrated with water 

is more important in real matters 

of health. 

Other disadvantages of        

dehydration include causing.     

the skin to become dry, taught     

and flaky. The skin will look less 

plumped and full. It can make 

the skin appear to be wrinkled, 

shrivelled and have the appear-

ance of a mature and ageing 

skin rather than youthful. 

So if you are  trying to look 

and feel good, you had better 

drink up! For those not so keen 

on plain water, add a little.       

flavouring with some fresh fruit. 

Adding slices of orange or lemon 

may make it more enticing for 

those regular sips. In the summer, 

make ice cubes/pops in the 

same manner with different fruit 

and keep everyone hydrated 

and happy. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Drink up

Date of issue:  

24 July 2019 
 

The latest SEPAC issue 

celebrates old residential 

houses and Guernsey Post's 

contribution features not only 

an historic property, but a 

work-of-art, once home to one 

of the greatest French writers. 

The house is one of Guern-

sey’s many historical gems,    

inscribed on the island’s        

Protected Buildings List but, 

despite regular maintenance 

work, the big house had 

started to lose its shine.  

Thanks to a billionaire art 

collector, who donated more 

than £2.5 million, Hauteville 

House has now undergone  

extensive work to restore the 

building and its décor to their 

original state.  

Hauteville House re-opened 

in April 2019 and this miniature 

sheet depicts three of the areas 

that underwent major restora-

tion work. 

80p (EUR 20g Letter) with 

the SEPAC logo features the 

garden terrace and rear of the 

house now looking as it would 

have done in Hugo's day. 

98p (ROW 20g Letter)          

depicts the look-out where 

Hugo worked on some of his 

famous books such as Les 

Miserables. 

£1.59 (EUR 100g Letter)    

depicts the restored Red 

Room, one of the rooms Hugo 

and his family greeted guests. 

 

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

Andrew Menelaou

Guernsey: 

SEPAC: Old Residential 

Houses: Hauteville House

Philately Dementia UK rises to the  
occasion for its annual fundraiser

T
he kitchen surfaces have 

been dusted with flour, 

the kettles are on and the 

sweet tooths are ready for.    

Dementia UK’s biggest fundrais-

ing event, Time for a Cuppa.  
Dementia UK is the only 

charity caring for people with 

dementia and their families 

through dementia specialist   

Admiral Nurses. The event 

takes place 1st-8th March, with 

families, friends, schools, care 

homes, businesses and a whole 

host of others getting involved 

in the tea-filled fun. 

Admiral Nurses provide the 

specialist dementia support 

that families need. When things 

get challenging or difficult,     

they work alongside families    

affected by dementia, giving 

them the compassionate one-

to-one support, expert guidance 

and practical solutions, to help 

them face dementia with more 

confidence and less fear. 

Since Time for a Cuppa began, 

it has raised over £850,000. 

Some highlights over the years 

include Alice in Wonderland.   

inspired tea parties, a giant tea 

cosy being knitted and a number 

of Dementia UK ambassadors 

lending their support to the 

cause, such as Downton Abbey 

star Phyllis Logan and Call the 

Midwife star Judy Parfitt. 

Dr Hilda Hayo, Chief Admiral 

Nurse and CEO of Dementia 

UK, says: “Dementia is an.     

isolating condition which is 

going to affect more and more 

people. This is what makes     

our ‘Time for a Cuppa’ event.   

so special as family, friends and 

colleagues can come together 

to talk about people they may 

have lost to dementia, or even 

be there for someone who is 

living with it right now. 

“However families need     

specialist support too. This is 

what our Admiral Nurses        

provide but we urgently need 

more of them so that we can    

be there for every family with 

dementia. We are so grateful.      

to everyone who has made 

Time for a Cuppa over the years 

and who are planning to this 

year.” 

Dementia UK currently has 

279 Admiral Nurses working 

across various care settings,     

including out in the community, 

care homes, hospitals and    

hospices. The charity also has 

its Admiral Nurse Dementia 

Helpline which is available to 

anyone with any questions 

around dementia via phone or 

email.     

For more information about 

Time for a Cuppa and how to 

host your own tea party with our 

free fundraising pack, visit: 

www.dementiauk.org/timefor-

acuppa.  

You can also call 020 8036 

5380 or email: timeforacuppa@ 

dementiauk.org



City of Angels musical to run in 

the West End 

A full first look image has been revealed for the cast of         

City of Angels, ahead of the musical's West End transfer at the 

Garrick Theatre. 

Cy Coleman, David Zippel and Larry Gelbart's musical, which 

premiered on Broadway in 1989, follows both the tale of a writer 

trying to get his novel turned into a screenplay and the fictional 

story of the movie itself. 

The show stars Hadley Fraser as Stine, Theo James as Stone, 

Nicola Roberts as Avril/Mallory, Rosalie Craig as Gabby/Bobbi, 

Rebecca Trehearn as Donna/Oolie, Jonathan Slinger as Buddy 

Fiddler, Vanessa Williams as Carly/Alaura, Emily Mae, Marc Elliott 

as Panchos/Munoz, Nick Cavaliere as Sonny, Adam Fogarty as 

Big Six, Mark Penfold as Luther Kingsley, Rob Houchen as 

Jimmy/Dr Mandril, Joshua St Clair as Peter Kingsley and Cindy 

Bellot, Sadie-Jean Shirley, Manuel Pacific and Ryan Reid as 

the Angel City 4. 

Director Rourke said: "City of Angels was a landmark experience 
for me at the Donmar. We all longed to hear Cy Coleman's classic 
score, and see this incredible design on a bigger stage. Nica's 
passion for the show has brought about this reunion, and I'm 
very grateful that through her championing, audiences will have 
the chance to see this classic production in the West End." 

City of Angels opens 5 March and runs until 5 September 2020.  

Photo: Matt Crockett
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Joaquin Phoenix 

pays tribute to late 

brother in emotional 

Oscar speech  
 

Joaquin Phoenix took home 

the best-actor Oscar on Sunday 

night for his role in Joker. In his 

speech, the actor, 45, touched on 

issues such as animal rights, 

gender and racial equality, but 

the most touching moment came 

when he mentioned his late 

brother River Phoenix. Struggling 

to hold back the tears, he said: 

“When he was 17, my brother 
wrote this lyric. He said: ‘Run to 
the rescue with love and peace 
will follow.’” 

River was one of the most 

celebrated child actors in the 

mid-1980s with films like Stand 
By Me. He evolved into a fasci-

nating adult star thanks to films 

such as My Own Private Idaho 
and Running On Empty. He was 

the ultimate teen idol, a sensitive 

blonde-haired musician and animal 

rights activist. Tragically, River 

died in 1993 of a drug overdose 

at the age of 23. A then-19-year-

old Joaquin made the 911 call 

while his brother was dying on the 

streets outside the Viper Room 

in Los Angeles. 

Understandably, the family.      

(including sisters Rain and 

Summer) seldom talk about River 

in public. Over the past couple of 

years, however, they have spoken 

more candidly about him.  

The lyric quoted in Joaquin’s 

Oscars speech was one that 

River would frequently write to 

fans in response to letters. It is 

indicative of his family’s ethos, 

which has preached such values 

since being in the public eye.

Peter Andre will star in the     

2020 UK tour of Grease. He will 

return to the role of Teen Angel in 

the show after performing in 2019, 

while also taking on two new roles 

- Vince Fontaine and the Sergeant.  

Peter said he is “absolutely 
thrilled” to be returning to the 

Grease tour and to the role of 

Teen Angel and “delighted to      
be given the opportunity to also     
perform 2 additional roles this 

time round....I truly cannot wait 
for more of the UK to see this 
new production and look forward 
to making more amazing mem-
ories on and off stage in 2020!" 

Peter is currently scheduled     

to perform at certain performances 

in Northampton, Eastbourne,    

Liverpool, Nottingham, Manches-

ter, Canterbury, Norwich, Black-

pool, Dartford, Wolverhampton, 

Aylesbury, Ipswich and Stoke.

Peter Andre joins Grease 2020 tour 

taking on three roles
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Saturday 15th 2020 
Vanarama National League 
Barnet v Harrogate 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier 
Corinthian Cas v Haringey Borough 
3.00pm King George's Field, Queen 

Mary Close, Hook Rise South, 
Tolworth, Surrey KT6 7NA 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v New Salamis 
3.00pm Rectory Park, Northolt 
UB5 6AU 
Sunday 16th February 2020 
KOPA League  

Chairmans Cup 
Omonia v Apoel 
11.30am Powerleague Enfield, Edmon-
ton County School, Enfield, EN1 1HQ 
Olympia v Panathinaikos 
10.15am Whittington Park, Holloway 
road, London, N19 4RS 
Pantel v Armenians Youth 

10.15am Southgate School, Sussex 
Way, Barnet EN4 0BL 
Akanthou v Cinar 
12.15 pm Enfield Playing Fields, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Monday 17th February 2020 
Bet Victor Premier 
Haringey Borough v Leatherhead 

7.45pm Haringey Borough, CVS VAN 
HIRE STADIUM, (White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Tuesday 18th February 2020 
New Salamis v Enfield Borough 
7.45pm Enfield Town Football Club, 
QE Stadium, Donkey Lane, Enfield, 
EN1 3PL 

 Community and local fixtures

EL Clasico: St Panteleimon v New Salamis this Saturday

It’s the big game this Saturday the El Clasico St Pantelei-
mon v New Salamis both in top positions St Panteleimon 
first and New Salamis second in the Spartan South Mid-
lands League Division one. In a division where the four 
top clubs of the Spartan South Midlands League division 
one will be promoted to step 5 in the football League 
structure so its going to be an exciting few months   6th 
Stotford FC who have won their  last 8 games in a row 
and 644 people saw their 5-3 victory over fourth placed 
Shefford Campton  who opened their New Roker Park 
stadium on Saturday. 
The game will be taking place this Saturday at 3.00pm 
Rectory Park, Northolt UB5 6AU it will be the first time the 
two clubs will be playing each other in the league they 
played earlier in the year in a league cup tie  with the 
game ending 1-1 and going into extra time and penalties 
and St Panteleimon won. 
The Saints were made to earn every one of the 3 away 
points on offer by a very determined and well organised 
Amersham Town winning 2-0 with a breakthrough that 

came late into the first half, Massey with a terrific assist 
with a pin point cross that was met by the impressive Nico 
Campbell who thundered home his header into the top 
corner. Amersham came out very strongly at the start of 
the second half and following a good spell of pressure 
forced a corner on 55 minutes. The resulting corner kick 
saw the ball curl inwards and find the top corner giving 
Donald Manaj no chance making it 1-1. On 80 minutes 
the impressive Aristotelli made a terrific run into the oppo-
sitions box and was found beautifully with a fantastic cross 
by Ahmed Doukhi. Aristotelli, from an acute angle, fired 
home an unstoppable half volley.  
New Salamis started the day in third place and beat sec-
ond placed Winslow away from home two   nil to switch 
places  to go second and Winslow to go third both teams 
are now level on points but the reds have a superior goal 
average. The goals came from Charlie Georgiou and his 
brother Harrison to give New Salamis three vital points 
and keep them in the chase for the championship and 
promotion and thenext step in the league . 

Spartan South Midlands League 

Division One

Barnet FA Trophy

The Bees will face Halesowen 
Town in the Quarter-Final of the 
Buildbase FA trophy at The Hive 
London.The tie is set to take 
place on Saturday 29th Feb-
ruary 2020. 
Darren Currie’s side secured 
passage into the Quarter-Finals 
courtesy of a fantastic 3-0 home 
win over Barrow AFC on Sat-
urday The Bee’s cruised to a 3-
0 victory over Barrow AFC on 
Saturday as Darren Currie’s 
side progress onto the Quarter 

Finals of the Buildbase FA Tro-
phyright-back Cheye Alexander 
found himself high up the pitch, 
dummied a tackle from the in-
coming defender and slotted it 
past the Barrow ‘Keeper Luke 
Simpson to make it 1-0. 
The referee had only just blown 
his whistle to restart the game 
when Akinola,  and stabbed the 
ball home to make it 2-0 to the 
Bees. Josh Walker  slotted the 
ball  past Simpson to make it 
3-0 to Barnet.

Storm Ciara took its toll on the com-
munity football on Sunday only one 
game in the KOPA League took place 
the other three fixtures Cinar v Akanthou, 
Armenian Youth v Olympia and Omonia 
v Panathinaikos were called off. Also all 
the Omonia Youth and AEK Youth fix-
tures in the Watford Friendly League 
never took place. 
It was not only a case of the pitches not 
being in a good state to play on but the 
surround of trees being blown away and 
players being hurt. 
Also it was dangerous to travel to games  
with road blocks in several place where 
trees had fallen and blocking paths and 
roads and cars and people even being 
blown away 
The only game was in the KOPA League 
Pantel v Komi Kebir  both teams and 
Komi struggled with the conditions.  
Komi started well when within 2 minutes 
Anthony Georgiou was one on one and 

finished easily. Pantel refocused and  
grew into the game and deservedly lev-
elled after a good move through George 
Costa . Both teams then settled down 
but most of the half was played out bat-
tling against the conditions as well as 
each other. 
Pantel came out flying in the second half 
and scored two quick goals at the restart 
to make it 3-1 through Christian and 
Chris Spyrou  
Komi asked more questions of Pantel 
throughout the 2nd half and with 20 mi-
nutes remaining, Anthony Georgiou 
scored again making it 3-2. 
Pantel replied almost immediately and 
made it 4-2 with a Anthony shot from 
distance. Komi kept on going and with 
10 minutes remaining Uljan Tafa made 
it 4-3 with a header. Komi were looking 
for the equaliser but Pantel hit them on 
the counter attack with a goal from Costa 
and finished the game, 5-3.

Storm Ciara takes its toll on Community and 
local Sunday football

Chris Spyrou Pantel scorer
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Premier League Underdogs beat the top 
five teams in Cyprus

Match Day 19 of Cyprus football 
league was the day of the out-
siders, since all the outsiders 
achieved great victories over 
the top five teams of the stand-
ings. Olympiakos defeated An-
orthosis in Makario Stadium, 
Ethnikos achieved a great win 
in GSP over Omonia and Para-
limni defeated Apollon in Limas-
sol and Nea Salamina lost at 
home to bottom of the table 
Doxa 
Standings: 
Anorthosis 40, Omonia 38, 
APOEL 35, Apollon 32 (18 
games), AEK 28, AEL 26, Nea 
Salamina 24, Olympiakos 20, 
Paphos 20 (18 games), Para-
limni 18, Ethnikos 17, Doxa 11. 
Olympiakos who already had 
beaten Apoel in recent weeks 
beat top of the table Anorthosis 
to ease their relegation worries 
they scored first through an own 
goal in the 41st minute then 
there was a late flurry in the last 
few minutes when Olympiakos 
increased their lead to 2-0 
through Psaltis in the 89th mi-
nute and Duris scored in added 
time to make it 2-.-1 Apoel lost 
to AEK in Larnaca 1-0 with their 
lone goal coming from Hevel in 
the 32nd minute to put a dent 
in Apoel’s Championship 
chances. 
On Sunday Omonia had the 
chance to regain the top spot 
with Anorthosis losing earlier in 
the weekend and being at home 
Omonia would have been full of 
confidence 
but second from bottom Ethni-

kos Achnas proved a strong 
team and took the lead in the 
59th minute through Christofi 
when he shot past the oncom-
ing new loan signing from Not-
tingham Forest Omonia goal-
keeper Costel Pantilimon in the 
59th minute but in a crazy five 
minutes in the 75th minute saw 
Omonia equalise with a Matt 
Derbyshire penalty and then in 
the 80th minute Ethnikos re-
gained their lead with a Mar-
koski penalty and an amazing 
win for Ethnikos Achnas. 
Now it was Apollon’s turn and 
they were up for a win  against 
third from bottom Enosis Neon 
Paralimni and playing at home 
and with all the top teams losing 
they were confident of a win and 
to put them back in the running 
for the championship with a win 
for the Limassol side would 
have put them five points off the 
top with a game in hand. But 
another shock ensured when 
Varela scored for Paralimni in 
the 72nd minute to give them a 
1-0 win and ease their rele-
gation worries. 
In the final weekend game, 
Pafos FC defeated AEL 2-0 
thanks to goals from  Denis Ra-
kels and Va in the 44th and 75th 
minutes respectively.  
In Monday’s game there was 
another shock when Nea Sa-
lamina playing at home in Lar-
naca lost to t bottom team Doxa 
1-0 who scored their winning 
goal in the 74th minute through 
Calo to give them their second 
win of the season. 

Enosis Neon players celebrating win over Apollon

Olympiakos players celebrate beating Anorthosis

Record breaking  UK Cypriot 
Michael Eleftheriou is contin-
ually breaking records the 55 
year old from Notting Hill.has 
 been a QPR supporter all his 
life.He has been going to QPR 
since 1967 at the age of 3 with 
his dad,and been a season 
ticket holder for 40 years. He 
has only missed one game in 
the last 20 years.He goes to 
every home and away game . 
His nephew Nikola Charalam-
bous is 16 and following in his 
tracks  and has been a season 
ticket holder since 2012 also 
goes to all the home and away 
matches.  
Michael has visited over 84 dif-
ferent football League stadiums 
with QPR with 91 teams and 
110 grounds in total with QPR 
Queens Park Rangers is a 
small club with a big com-

munity. He said "memories are 
never forgotten. I don't re-
member my earlier Loftus Road 
experiences but I do remember 
my very first away game at 
Watford in 1970. My greatest 
memories are promotion to the 
first division in 1973. Runners 
Up in 1976. F A Cup Runners 
Up to Spurs in 1982 after a re-
play. Recently a 2014 Play Off 
final at Wembley beating Derby 
County to reach the Premier 
League. QPR is my whole life 
and Nik's as well. Every Sat-
urday is a buzz before during 
and after football. I also follow 
the Cyprus national team home 
and away and the U21s during 
the International break. I have 
every QPR programme home 
and away since 1967. I've got 
thousands. Boxes full. 
Cmon u rs

Michael Eleftheriou and Nikola Charalambous

Michael Eleftheriou the UK 
Cypriot football record breaker

Greece Super League

Ahmed Hassan returned to 
Olympiakos on loan from Braga  
immediately, scoring in injury 
time at Atromitos to keep them 
alone top of the Super League 
They remain two points ahead 
of PAOK who defeated visiting 
OFI 4-0.who scored through a 
Chuba Akpom brace and goals 
from Lambrou and Augusto. 
The Athens derby host AEK 
beat Panathinaikos 1-0 through 

an early strike by recently re-
turned Sergio Araujo to consoli-
date its third position as it 
stands seven points ahead of 
fourth Panathinaikos. 
Fifth Aris drew 1-1 at Asteras 
Tripolis, and Xanthi rose to joint 
sixth along with OFI after getting 
a 0-0 result at struggling 
Panionios on Saturday. 
Lamia v Larissa played out a 
goalless draw  

Everton scored twice in the sec-
ond half thanks to a piece of 
brilliance from Richarlison and 
late opportunism from Dominic 
Calvert-Lewin to claim a 3-1 win 
over Crystal Palace at Goodi-
son Park. After Christian Ben-
teke had cancelled out Ber-
nard’s opener with his first 
Palace goal since April, Richar-
lison picked up the ball on the 
halfway line, drove into the area 
and unleashed an unstoppable 
shot for his ninth league goal of 
the season. 
The visitors, who have not won 
since Boxing Day, struggled to 
deal with Richarlison’s move-
ment and power. 
– A bizarre own goal from Wat-
ford’s Adrian Mariappa allowed 
relegation rivals Brighton & 
Hove Albion to take a precious 
point in a 1-1 draw at the Amex 
Stadium that left both sides fac-
ing a continued struggle to stay 

in the Premier League. 
Abdoulaye Doucoure gave Wat-
ford the lead on 19 minutes  
Substitute John Lundstram 
grabbed the 84th-minute winner 
as promoted Sheffield United 
continued their unexpected bid 
for European football with a 2-1 
Premier League win over strug-
gling Bournemouth. Ζ΄΄Chris 
Wilder’s side, find themselves 
in fifth place, two points behind 
Chelsea who occupy the fourth 
Champions League qualification 
spot. 
The Blades had to come from 
behind to get the three points 
at Bramall Lane however, with 
Bournemouth, fighting hard at 
the wrong end of the table, de-
termined from the outset. 
Callum Wilson put Eddie 
Howe’s team ahead in the 13th 
minute, firing home after a low 
drive from Harry Wilson was 
blocked. 

On Sunday 8 February 1981, 
21 people lost their lives at the 
Karaiskaki Stadium, getting 
squashed and stamped on by 
thousands in their attempt to 
leave the stands in a hurry to 
celebrate Olympiacos’ 6-0 tri-
umph over AEK. 
It was all set to be decided at 
this huge game, as a win for 
Olympiacos would give them a 
four point advantage with only 
a few rounds remaining, while 
an upset by the visitors would 
allow them to go back on top 
and reclaim their hopes ofwin-
ning the trophy. 
A hat-trick by Mike Galakos and 
further goals by Vangelis Kou-
soulakis, Nikos Vamvakoulas 
and Kostas Orfanos were 
enough to secure the win for the 
home side. 
Yet what was meant to be a 
time of excitement soon turned 
into one of the greatest 
tragedies of world football. 
The most vibrant part of the 
Olympiacos supporters, who 
were sitting in the seventh gate 
of the stadium attempted to rush 
into the first gate that provided 
access into the pitch so that 
they could congratulate and 

meet their idols from up close. 
Yet the door that lead out of the 
seventh gate was neglectfully 
left locked by security. With 
people constantly flocking in 
and pushing those in front of 
them, the situation soon got out 
of control. 
Fans fell to the ground and got 
stomped on while others were 
left unable to breathe. Even-
tually the authorities intervened 
and broke open a pathway for 
people to escape, but sadly it 
was already too late. 
News of the first casualties were 
soon brought to light, with news 
that a total of 21 people had lost 
their lives and more than 50 
were injured in the incident. 
Following these tragic events, 
the entire nation mourned the 
loss of the young fans, while the 
people who neglected to open 
the gate after the end of the 
game were brought to justice 
and were sentenced to ten 
years in prison. 
Ever since then, every year the 
Olympiacos and AEK teams 
mourn the loss of these 21 in-
nocent souls  in what is known 
as the greatest tragedy of Greek 
football.

One of the saddest days 
in Greek football
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Με βαθιά θλίψη αγγέλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού Πιερή Φώτη Ιωαννίδη, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, στο 

Νοσοκομείο Royal Free, ύστερα από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 87 ετών. 

Ο Πιερής Ιωαννίδης, που γεννήθηκε στο Τρίκωμο της Επαρχίας Αμμοχώστου, ήταν 

μόνιμα εγκατεστημένος στο Λονδινο από την  δεκαετία του 50. Δημιούργησε την δική του 

επιχείρηση και εργάστηκε στην βιομηχανία ένδυσης για πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητός 

σ’ όλους όσοι τον γνώρισαν. Εκτιμάτο πάντοτε για την ευθύτητα του χαρακτήρα του, την 

εργατικότητά του και την καλοσύνη του. Υπήρξε ένας άριστος οικογενειάρχης και πάντα 

φιλόξενος για όλους τους συγγενείς και φίλους του. 

Η κηδεία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 

Golders Green, Golders Green Road, London NW11 8HL, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 

2020, στις 12.30μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ η ώρα 2.30μμ. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB. 

Η σύζυγος Στέλλα Ιωαννίδη 

Οι θυγατέρες: Μάρω και Γιολάντα, μαζί με τους συζύγους τους Τάσο και  Matt 

Ο Γιαννάκης Καραμάνη 

Τα εγγονάκια: Μίλτον και Πήτερ, 

Μαξ και Καλίστα 

και Λόλα, Σαμ και Λούκα 

Αδέλφια: Σωτήρα, Αντρούλλα, Αντρέας και Παύλος Ιωαννίδης 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British Heart Foundation. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Πιερής Φώτη Ιωαννίδη
(από το Τρίκωμο, επαρχία Αμμοχώστου) 

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved husband, father,  

grandfather and brother Pieris Photi Ioannides, on Tuesday 4th February, at Royal 

Free Hospital, after a short illness. He was 87 years of age. 

Pieris Ioannides, born in Trikomo in the Famagusta district, had been permanently 

residing in London since the 1950s. He established his own company and worked 

for many years in the clothing industry. He was loved by all who knew him. He was 

appreciated always for his frankness, his hard-working nature and his kindness. 

He was an exceptional family man, and generous to all his family and friends. 

His funeral will take place at the Cathedral of the Holy Cross and St Michael, 

Golders Green, on 20 February at 12:30pm and the burial at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ at 2.30pm. 

The wake will take place at the Church hall of St. Mary’s, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB. 

                              

His wife Stella Ioannides 

Children: Maro and Yolanda, with their husbands Taso and Matt 

John Karamani 

Grandchildren: Milton and Peter, 

Max and Calista, 

and Lola, Sam and Luca, 

Siblings: Sotira, Androulla, Andreas and Pavlos Ioannides 

Instead of flowers there will be a donation box for the British Heart Foundation. 

Pieris Photi Ioannides
(from Trikomo, Cyprus)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(από το Βασίλι)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.02.2020, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Αντώνη Μιχαήλ Γιακουμή

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος Μαρία, παιδιά: Μιχάλης (Μichael Yiakoumi), Tούλα και Λούης, γαμπρός Άντης, 

νύφη Άντρη, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Απεβίωσε την Κυριακή 19.01.2020, η Φαίδρα Πέτρου 

σε ηλικία 85 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Σωτήρη και Βασούλλα, τη νύφη της 

Αντρούλλα, 7 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 18.02.2020 και ώρα 

10.00πμ 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 του Αγίου 

Δημητρίου. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07432 611 257

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Φαίδρα Πέτρου
(από την Αμμόχωστο)

14.03.1935 - 19-01-2020

(from Rizokarpasso, Cyprus) 

beloved mother of Maria Kitsis 

passed away on 

Monday 3 February 2020. 

The funeral will be held on 

Monday 24 February 2020 at 

St. Demetrius Church followed by 

Cremation and Reception. 

For details please call Diana on 

07968 567 880.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Andriana Papageorgiou 
(née Michaelidou)
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Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η εφημερίδα Παροικιακή  και 

η ΚΟ ΑΚΕΛ Cardif, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 

στην οικογένεια  Άννας Άλεν Πιτύρη για τον θάνατο της 

μητέρας και γιαγιάς Φρόσως Πιτύρη που απεβίωσε 

πρόσφατα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιάννης (Ιωάννης) Οικονομίδης

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
16.02.2020, 

στην Εκκλησία 
της Παναγίας, 
Trinity Road, 
Wood Green, 

London N22 8LB, 
το 3ον ετήσιο 

 μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου 

και αξέχα στού 
μας πατέρα και 

παππού 

Γιάννη (Ιωάννη) Οικονομίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

(Μόρφου)

Κόρες: Μαρία και Φοίβη, γαμπρός 

Νίκος, εγγόνια και δισέγγονα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λούκας Χριστοφή 

(από την Κώμα του Γιαλού, κάτοικος Southampton) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 23.01.2020, ο Λούκας Χριστοφή σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει 2 κόρες: Σούλλα και Μαρία, 2 εγγόνια: Σπύρο και Μαρία, τη δισέγγονη Ελισσσαία, 

αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 13.02.2020 και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου, 102 Bernard Street, Southampton, Hants SO14 3EH 

και η ταφή στο Hollybrook Cemetery. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο George’s Restaurant όπου ο εκλιπών εργάστηκε για 60 χρόνια. 

Τηλ. 07944 778 847 Σπύρος 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σαμουήλ Γεωργίου 

(από τον Ψευδά, Λάρνακα) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε ξαφνικά τη Δευτέρα 

03.02.2020, ο αγαπημένος μας πατέρας και παππούς Σαμουήλ 

Γεωργίου σε ηλικία 85 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν ένα από τα εννέα παιδιά πολυμελούς οικογένειας. 

Αφήνει τη σύζυγό του Δημητρούλλα (Χάσου) Γεωργίου από το 

Ριζοκάρπασο, 3 παιδιά: Λούλλα, Αντρέα και Έλενα, την εγγονή του 

Άνθια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 25.02.2020 και ώρα 9.30πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. 

HA3 9QN και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Samuel Georgiou 

(from Psevdas, Larnaca, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 

dad and grandad Samuel Georgiou on Monday 3 February 2020 

aged 85. 

He was one of nine children.  He was married to Demetroulla (Hasou) 

Georgiou from Rizokarpasso, Cyprus. 

He leaves behind his wife Demetroulla and 3 children: Loulla, 

Andreas and Elena, his granddaughter Anthea, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 25 February 2020 at 9.30 am 

at the Greek Orthodox Church of St Panteleimon, 660 Kenton Road, 

Kenton, Harrow HA3 9QN and the burial at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will take place at the cemetery. 

Συλλυπητήρια 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας 
εκφράζει τα θερμά του συλλυπη-
τήρια στους οικείους του Κυριά-
κου Προδρόμου από την Άχνα 
που απεβίωσε πρόσφατα. 
 

Συλλυπητήρια 

Η οικογένεια Θεόδωρου Αμερι-
κάνου εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στην οικογένεια 
Πέτρου Χριστοφή, για τον χαμό 
της πολυαγαπημένης τους 
Μαρίας.

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 

21.02.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία The Twelve Apostles, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hertfordshire, 

AL9 6NG 

και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Strayfield, 

Cedar Road entrance, 

Enfield, EN2 0TH. 

Τηλ. Alwyn 07453 083 113 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρούλλα Evans (Μπαχούρη)
(από την Λάρνακα)

Λείπει από όλους που την αγαπούν

Απεβίωσε την Τρίτη 14.01.2020 

σε ηλικία 72 ετών.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.02.2020, στον 

Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ, Golders Green Road, London NW11 8HL, το 

40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Σωκράτη Σωκράτους 

(Κάιρο Αιγύπτου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Σύζυγος Νίκη, παιδιά: Σάββας και Χαράλαμπος, 

νύφη Μαίρη, εγγόνια: Σωκράτης και Ελίζα.

† MEMORIAL SERVICE

The 40 day memorial service of our beloved husband,  

father and grandfather  

Socrates Socratous 
(from Cairo, Egypt) 

will take place on Sunday 16th February 2020 

at the Greek Orthodox Cathedral of the 

Holy Cross and St. Michael, 

Golders Green Road, London NW11 8HL. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Wife Niki, sons: Savvas and Charalambos, 

daughter-in-law Mary, 

grandchildren: Socrates and Eliza.

Ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής της ειρήνης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης οδηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή 7/2 στην τε-
λευταία του κατοικία. Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα αποχαιρέτησαν 
με τιμές τον Φανή Χριστοδούλου, ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ, ο 
οποίος απεβίωσε ξαφνικά στα 67 του χρόνια, την περασμένη Πέ-
μπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, ανήμερα των γενεθλίων του, αφήνοντας 
μεγάλο κενό στο Κίνημα της Αριστεράς, στον κόσμο της εργατιάς 
και της υπαίθρου και σκορπώντας απέραντη θλίψη στην πολυαγα-
πημένη του Λάρνακα και όχι μόνο. 

Η κηδεία τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην 
Αραδίππου και τον επικήδειο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, ο οποίος ανέδειξε την ανθρωπιά του 
Φανή Χριστοδούλου χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο με Α κεφα-
λαίο. 

Κάνοντας αναδρομή στη μακρά και πλούσια προσφορά του στο 
Κόμμα και το Λαϊκό Κίνημα, ο Α. Κυπριανού υπογράμμισε ότι ο 
Φανής Χριστοδούλου ήταν ένας πολιτικός άνδρας ο οποίος έδωσε 
νόημα στα αξιώματα και στους τίτλους με τη στάση ζωής του. «Όλοι 
έχουν να πουν για το ποιος ήταν ο Φανής. Συνειδητός κομμουνι-
στής. Ιδεολόγος και αγνός ΑΚΕΛιστής. Πιστός στις αρχές και τις 
αξίες του σοσιαλισμού. Ανιδιοτελής. Συνεπής. Στρατιώτης. Ένας 
άνθρωπος πάντα χαμογελαστός, πάντα έτοιμος να συζητήσει, ανοι-
κτός σε απόψεις, πράος και φορτωμένος γνώσεις. Ένας γνήσιος 

σύντροφος, συνεπής αγωνιστής για την επανένωση του τόπου, 
για τους ταξικούς αγώνες του λαού μας, για την ενίσχυση του κόμ-

ματός μας», είπε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στη σταθερή στάση του εκλιπόντος απέναντι στον παραγοντισμό. 
«Ήταν από τους συντρόφους που κρατούσε ψηλά το ηθικό πλεο-

νέκτημα του κόμματός μας», είπε χαρακτηριστικά. 
Επικήδειο εκφώνησε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του Παγκύ-

πριου Συμβουλίου Ειρήνης, Στέλιος Σοφόκλη, αφού ο Φανής ήταν 
και γενικός γραμματέας του ΠΣΕ. «Η ζωή σου ήταν δεμένη με τους 
αγώνες του κυπριακού λαού για ελευθερία και δημοκρατία, η συ-
νεισφορά σου στην εδραίωση της αλληλοκατανόησης και της φιλίας 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι ανεκτίμητη», είπε. 

Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε το ΑΚΕΛ Λάρνακας τονίζοντας τη σε-
μνότητα, την εργατικότητα και την εντιμότητα του εκλιπόντος. 

Χαρακτηριστικό της εμβέλειας της πολιτικής προσωπικότητας 
που έχει απολέσει η Αριστερά είναι το γεγονός ότι συλλυπητήρια 
μηνύματα έφτασαν στο ΑΚΕΛ από κόμματα και οργανώσεις όχι 
μόνο από την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων τη 
θλίψη τους εξέφρασαν το ΚΚΕ, το Δημοκρατικό Μέτωπο για την 
απελευθέρωση της Παλαιστίνης, το παράρτημα ΑΚΕΛ στην Ελλάδα, 
ενώ ο κ. Θανάσης Παφίλης εκπροσώπησε το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ειρήνης. 

Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησαν εξάλλου και αρκετοί Τ/κ με τους 
οποίους συνδεόταν ο Φανής Χριστοδούλου, ανάμεσά τους ο Ιζέτ 
Ιτζιάν, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, 
βουλευτές, δήμαρχοι και παράγοντες της πόλης. 

 
Τάσος Περδίος

Αντίο σ’ έναν πιστό αγωνιστή της ειρήνης 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ με βαθιά θλίψη ανακοίνωσε την περα-
σμένη Πέμπτη το θάνατο του Φανή Χριστοδούλου, ο οποίος υπήρξε για 
δεκαετίες ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ. 

Ο Φανής Χριστοδούλου γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1953. Η 
ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε από την περίοδο των σπουδών του 
στη Βουλγαρία, όπου φοίτησε στο Ινστιτούτο Διεθνούς Τουρισμού της Βάρ-
νας και στη συνέχεια στην Ακαδημία Κοινωνικών 
Επιστημών της Σόφιας. Δραστηριοποιήθηκε 
έντονα στο φοιτητικό κίνημα στη Βάρνα και στη 
Σόφια όπου και υπηρέτησε ως μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Ξένων Φοιτητών στη Σόφια. 

Το 1971 εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ, το οποίο υπη-
ρέτησε πιστά και με όλες του τις δυνάμεις μέχρι 
το τέλος. 

Ο Φανής Χριστοδούλου διετέλεσε Επαρχιακός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας από το 1989 
μέχρι το 2005, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμμα-
τέας του ΑΚΕΛ από το 2006 μέχρι το 2008 και 
Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας- Κερύνειας 
από το 2008 μέχρι το 2010. Ήταν μέλος του Πο-
λιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ από το 1995 μέχρι το 
2013 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ερευνών Προ-
μηθέας από το 2012 μέχρι το 2016. 

Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του ΑΚΕΛ από το 2015, 
Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης από το 2017 
και Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αναγέννηση Άη Γιάννη Λάρνακας. 

Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο του 
Αιμιλία Michailova, στις κόρες του Πολίνα και Γεωργία και στους οικείους 
του. 

Ο Φανής Χριστοδούλου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και στην παροικία μας, 
καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως εκ-

πρόσωπος του κόμματος, προκειμένου να συμμετέχει σε κομματικές εκ-
δηλώσεις και όχι μόνο. 

Ο σύντροφος Φανής, εκτιμούσε από την πλευρά του τους ανθρώπους 
της διασποράς και ειδικότερα τους αγώνες τους για το Κυπριακό, αλλά και 
για το κόμμα. 

Σημειώνεται ότι συλληπητήρια μηνύματα για το θάνατο του απέστειλαν 
πολλές κομματικές και άλλες οργανώσεις από 
Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, με ανακοίνωσή 
του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο σύντροφος 
Φανής, ένας εξαιρετικός γιος της εργατικής τάξης 
της Κύπρου, μακρόχρονο μέλος της ηγεσίας του 
ΑΚΕΛ και αφοσιωμένος αντιιμπεριαλιστής μαχη-
τής της ειρήνης, έχει υπερασπιστεί όλη τη ζωή 
του τον αγώνα προς όφελος του κυπριακού λαού, 
για την επανένωση της χωρισμένης πατρίδας του 
και τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων για το τέλος της κατοχής στο νησί. Είχε 
σημαντική συμβολή στα 3 χρόνια των καθηκόντων 
του ως γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συμ-
βουλίου Ειρήνης στην ενίσχυση του ΠΣΕ, στις 

διεθνιστικές αποστολές και τις τριμερείς συναντήσεις των κινημάτων ειρήνης 
της Κύπρου, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Η αντιιμπεριαλιστική του δέ-
σμευση ήταν αποφασιστικής σημασίας για τα σχέδια του ΠΣΕ να πραγμα-
τοποιήσει το Μάρτιο του 2020 τη διεθνή αντιιμπεριαλιστική διάσκεψη στην 
Κύπρο, για την οποία εργαζόταν νύχτα - μέρα». 

Εν τω μεταξύ, αποχαιρετιστήριο πανό για τον Φάνη Χριστοδούλου ανάρ-
τησαν οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στον αγώνα απέναντι στη Δόξα για τα 
προημιτελικά του Κυπέλλου (φώτο), αφού ο Φάνης Χριστοδούλου ήταν 
γνωστός ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ. 

Βαθιά θλίψη στο ΑΚΕΛ για το θάνατο του Φανή Χριστοδούλου
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