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Άρχισε χθες η εσωκομματική 
διαδικασία ψηφοφορίας για το νέο 
ηγέτη του Εργατικού Κόμματος στη 
Βρετανία, με τα ονόματα τριών στε-
λεχών να βρίσκονται στο ψηφο-
δέλτιο για τη διαδοχή του Τζέρεμι 
Κόρμπιν...          
                          Σελ 3

Ψηφοφορία εργατικών
Ο ιδρυτής της  P&S CARTON 
LTD  απεβίωσε ξαφνικά την 
Κυριακή 5 Ιανουαρίου σε ηλικία 
63 ετών.  Βοηθούσε τον 
συνάνθρωπο. Ασυμβίβαστος με 
την αδικία, δεν του άρεσε να 
βλέπει κανέναν να υποφέρει...  

    Σελ 30,31

Aφιέρωμα στον Π. Χατζηχαμπή «Έφυγε» o αιώνιος έφηβος

Συγκλονίζει η μητέρα του 
 18χρονου Σαββάκη που πνίγηκε 

στην Αγ.Νάπα

σελ 2,18

Παγκόσμιος συναγερμός  
για τον κορωνοϊό 

Διακοπή των μαθημάτων σε σχολεία και ελέγχους στα ταξίδια στο εξωτερικό  λόγω κορωνοϊού  (ΣΕΛ 3)

Συνεχίζονται οι  «μάχες» και οι 
 συγκρούσεις για τα Μάρμαρα

σελ 3,7

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις για την επιστροφή των γλυπτών 
του Παρθενώνα τόσο ως προς τις συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας 
όσο και στο εσωτερικό, με πιέσεις από το Βρετανικό τύπο ως 
προς τον Μπόρις Τζόνσον. Η συντάκτρια Σάρα Μπάξετερ καλεί 
τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, «να επιστρέψει τα 
γλυπτά στην Αθήνα γιατί εκεί ανήκουν». (σελ 3) Ενώ την απά-
ντηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο προκάλεσε άρθρο 
του ιστορικού και αρθρογράφου της Daily Telegraph Άντριου Ρό-
μπερτς σύμφωνα με το οποίο τα Γλυπτά του Παρθενώνα δε θα 
ήθελαν να επιστρέψουν στη σύγχρονη Αθήνα και θα προτιμούσαν 
να παραμείνουν στο σημερινό Λονδίνο που έχει πιο πολλά κοινά 
με την κλασική Αθήνα του Περικλή.. (σέλ 7)

Εξαπλώνεται από την Ιταλία στην υπόλοιπη Ευρώπη - Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα (ΣΕΛ 7)

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο αγα-
πημένος ηθοποιός Κώστας Βου-
τσάς, μετά από πολυήμερη νο-
σηλεία στο νοσοκομείο. Ο 
άνθρωπος που σκόρπισε δεκαε-
τίες γέλιου στους Έλληνες... 
                 
                           Σελ 7

Nα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα οδοφράγματα λόγω κορωνοϊού αποφάσισαν Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΕΛ 5)
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Συγκλονίζει η μητέρα του 18χρονου Σαββάκη που πνίγηκε στην Αγ.Νάπα
Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ ΑΓΓΛΟΚΥΠΡΙΟΥ

Κύπριος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ο γιος του καταδικάστηκαν σε 
φυλάκιση, αφού κρίθηκαν ένοχοι μετά από ακροαματική διαδικασία 
στην οποία κατηγορούνταν ότι σε πισίνα ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα 
τον Αύγουστο του 2014, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης 
πράξης που δεν ανάγεται σε υπαίτια αμέλεια και χωρίς πρόθεση, επέ-
φεραν τον θάνατο στον Σαββάκη Αλεξάνδρου Γεωργίου, 18 ετών, 
τέως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικα-
στήριο Αμμοχώστου επέβαλε ποινή άμεσης φυλάκισης τεσσάρων μη-
νών στον 63χρονο και τρεις μήνες στον γιο του ηλικίας 33 χρόνων. 
Επιπρόσθετα, τους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιά-
δων ευρώ στην εταιρεία των δύο κατηγορουμένων. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο θάνατος του 18χρονου, που βρισκόταν 
στην Αγία Νάπα για διακοπές, προκλήθηκε σε πισίνα τουριστικού κα-
ταλύματος που διέμενε, το πρωί της 18ης Αυγούστου 2014. Κοντά 
στην πισίνα λειτουργούσε μπαρ και η όλη επιχείρηση διαχειριζόταν 
από την κατηγορούμενη εταιρεία, η οποία είχε διευθυντές, δύο φυσικά 
πρόσωπα, δηλαδή τους δύο κατηγορούμενους. 

Ο 18χρονος είχε εντοπιστεί το πρωί αναίσθητος στον πυθμένα της 
πισίνας από άλλους λουόμενους. Από τη νενομισμένη νεκροτομή που 
διενεργήθηκε επί της σορού του διαπιστώθηκε ότι «ο θάνατος του 
προήλθε από πνιγμό εντός γλυκού ύδατος» και σ` αυτό συνέτεινε το 
γεγονός ότι «είχε προηγουμένως καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης, 

κάτι το οποίο κατέστησε τον θάνατό του σιωπηλό και ανεπαίσθητο 
στους άλλους που βρίσκονταν στον χώρο». 

Δημοσιεύματα των βρετανικών ΜΜΕ αποτυπώνουν με γλαφυρό 
τρόπο τις λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας. Ενώ γύρω από την πι-
σίνα, η οποία έγινε ο υγρός τάφος του Σαββάκη, υπήρχαν δεκάδες 
άνθρωποι, κανένας δεν αντιλήφθηκε το τραγικό συμβάν. Ο 18χρονος 
εντοπίστηκε μόνο όταν γυναίκα που είχε βουτήξει κτύπησε στο άψυχο 
σώμα του στον πάτο της πισίνας το πρωί της 18ης Αυγούστου. Σύμ-
φωνα με τη DailyMail, οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν την πισίνα 
ως «πράσινη»  από φύκια και γεμάτη με σκουπίδια που περιελάμβαναν 
σύριγγες, προφυλακτικά και τσιγάρα. 

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αλεξάνδρου ήταν υποσχόμενος 
ποδοσφαιριστής στην ομάδα Stevenage FC. Η μητέρα του Σαββάκη, 
Elbie Georgiou, είπε στην «Παροικιακή»: «Κερδίσαμε μετά από πέντε 
χρόνια. Πατέρας και γιος κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, αμέλεια 
και έλλειψη καθήκοντος περίθαλψης που προκάλεσε την απώλεια της 
ζωής του όμορφου αγοριού μου. Βλέποντάς τους να βαδίζουν εκτός 
δικαστικής αίθουσας με τις χειροπέδες για τη φυλακή, άξιζαν όλες οι 
απογοητεύσεις, όλα τα ταξίδια, όλα τα άγνωστα συναισθήματα, ο 
πόνος και τα δάκρυα». 

Η Μόνικα Μιχαήλ, θετή του αδερφή, εμφανίστηκε στο σόου ταλέντων 
X Factor μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του. Τότε μίλησε μέσα από 
την καρδιά της στους κριτές, εξομολογούμενη ότι «είναι πολύ δύσκολο 
να πιστέψει ότι δεν είναι πλέον κοντά της». «Ο Σάββας ήταν τεράστιος 
θαυμαστής του X factor και πάντα ήθελε να δει το σόου και πώς αυτό 
λειτουργούσε και είμαι χαρούμενη που με είδε τουλάχιστον μια φορά 
στις οντισιόν πριν πεθάνει», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
της απόφασης του Δικαστηρίου, στον χώρο της πισίνας του τουριστικού 
καταλύματος, υπήρχαν πινακίδες που τόνιζαν την επικινδυνότητα της 
χρήσης της για άτομα που είχαν καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ, 
κάτι που αποτελούσε «σχήμα οξύμωρο επειδή τα άτομα στα οποία 
απευθύνονταν οι πινακίδες είχαν, λόγω της κατανάλωσης αλκοόλης, 
μειωμένη αντίληψη κινδύνου».

Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν από τις 18 έως τις 
21 Μαρτίου ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η σύζυγός του Δού-
κισσα της Κορνουάλης Καμίλα, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από το 

Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Πρόκειται για την πρώτη βασιλική επί-
σκεψη στο νησί από το 1993, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ είχε 

γίνει δεκτή από τον τότε Πρόεδρο 
Κληρίδη και είχε τότε παραστεί 
στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρα-
τών της Κοινοπολιτείας. Η επί-

σκεψή του Πρίγκηπα της Ουα-
λίας και της Δούκισσας της 
Κορνουάλης λαμβάνει χώρα 
κατά την 60ή επέτειο της ανε-

ξαρτησίας της Κύπρου. Σύμφωνα 

με την ανακοίνωση από το Παλάτι, το πρόγραμμα θα τιμήσει τους 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του ΗΒ και της Κύπρου και των ανθρώπων 
τους, την κοινή πορεία στην Κοινοπολιτεία και τη σύγχρονη σχέση 
των δύο χωρών σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η επιστήμη. Η επί-
σκεψη θα αναγνωρίσει επίσης τον ρόλο του ΗΒ ως μεγαλύτερου συν-
δρομητή στρατευμάτων στην Ειρηνευτική Δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο. 
Το επίκεντρο της επίσκεψης θα είναι η Λευκωσία, αλλά θα γίνουν 
επίσης επισκέψεις στο Τρόοδος και στην επαρχία Λάρνακας, όπου το 
πριγκιπικό ζεύγος θα απολαύσει τον παραδοσιακό κυπριακό πολιτισμό, 
το φαγητό, τα χειροτεχνήματα και τη μοναδική κυπριακή κληρονομιά. 

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η σύζυγός του αναμένεται 
επίσης να επισκεφθούν Βρετανούς στρατιώτες στο νησί, μεταξύ άλλων 
από το Σύνταγμα της Μέρσια, του οποίου συνταγματάρχης είναι ο 
ίδιος ο Πρίγκιπας Κάρολος. Θα πραγματοποιηθεί επίσης επίσκεψη 

στη νεκρή ζώνη για να αναγνωριστεί η ειρηνευτική αποστολή των 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτών 
για τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ο Κάρολος θα παραστεί 
σε συνάντηση εκπροσώπων των χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας 
που είναι πρεσβευτές της λεγόμενης Γαλάζιας Χάρτας του οργανισμού 
για την προστασία των θαλασσών, με την Κύπρο να κατέχει σημαίνοντα 
ρόλο. Θα συναντηθεί επίσης με τοπικούς θρησκευτικούς ηγέτες. 

Η Δούκισσα της Κορνουάλης, ως προστάτιδα του Battersea Dogs 
& Cats Home, θα επισκεφθεί κυπριακό οργανισμό που συνεργάζεται 
με ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια ζώων στο Λονδίνο, την Ακαδημία 
Battersea Home, ενώ αναμένεται να προωθήσει  το έργο που επιτελεί 
κατά της οικογενειακής και σεξουαλικής κακοποίησης ανά τον κόσμο 
με τις επαφές που θα έχει με οργανώσεις που υποστηρίζουν θύματα 
στην Κύπρο.

Στην Κύπρο για τετραήμερη επίσκεψη το Μάρτιο ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

 Σύμφωνα με την Daily Telegraph (26/02), πρό-
κειται να αρχίσει ο «μαζικός ιατρικός έλεγχος», κα-
θώς εντείνονται τα μέτρα αντιμετώπισης της αυξα-
νόμενης απειλής του κορονοϊού στη Βρετανία. H 
εφημερίδα γράφει ότι χιλιάδες Βρετανοί θα υποβλη-
θούν σε ιατρικές εξετάσεις από τους κατά τόπους 
παθολόγους, εν μέσω φόβων ότι ο αυξανόμενος 
αριθμός των περιπτώσεων μόλυνσης από τον ιό 
στην Ευρώπη μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν πε-
ρισσότερα κρούσματα στη χώρα από ό,τι έχουν μέ-
χρι στιγμής εντοπιστεί. 

Οι Times μάς ενημερώνουν ότι οι υγειονομικές 
αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρτίζουν σχέδια 
για την υποβολή σε ιατρικό έλεγχο   εκατοντάδων 
ατόμων με σοβαρό βήχα και πυρετό. 

Ο Guardian υπογραμμίζει ότι επικρατεί αυξανό-
μενη σύγχυση,  αφού διίστανται οι οδηγίες του 
υπουργού Υγείας Μάτ Χάνοκ και του επικεφαλής 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Αγγλίας Κρις Γουίτι 
για  τα άτομα που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη 
βόρεια Ιταλία όπου έχουμε έξαρση της επιδημίας 
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 
υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε τις οδηγίες που 
διατυπώθηκαν την Τρίτη το βράδυ σύμφωνα με τις 
οποίες συνιστάται στο κοινό να αποφεύγει τα ταξίδια 
σε 11 ιταλικές κωμοπόλεις.  

Ο Guardian  επίσης παρουσιάζει μια εικόνα της 
ζωής στο Μιλάνο που έχει παραλύσει στην κυριο-
λεξία μετά την εκδήλωση της νόσου στην ευρύτερη 
περιοχή της Λομβαρδίας. «Η πρωτεύουσα  της οι-

κονομίας και της μόδας στην Ιταλία στερείται πλέον 
ζωής», τονίζει η εφημερίδα.  

Κάτω από τον τίτλο "Πανικός στα σχολεία εξαιτίας 
του ιού»,  το σχετικό δημοσίευμα στην Daily Mail 
μας ενημερώνει ότι το προσωπικό και οι μαθητές 
σε 18 σχολεία επέστρεψαν στα σπίτια τους την 
Τρίτη, εν μέσω φόβων ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν 
προσβληθεί από το νέο κορονοϊό στις εκδρομές  
που έκαναν πρόσφατα στα χιονοδρομικά κέντρα 
της Ιταλίας.   
«Συναγερμός» είναι ο τίτλος στην Daily Mirror, η 
οποία δημοσιεύει φωτογραφία 
του ξενοδοχείου στην Τενε-
ρίφη, όπου  Βρετανοί τουρί-
στες είναι μεταξύ περίπου 

1.000 παραθεριστών που παραμένουν αποκλεισμέ-
νοι στα δωμάτιά τους εξαιτίας της εκδήλωσης του 
κορονοϊού.  

Ένοχος για βιασμό ο Χάρβεϊ Γουάινστιν – 
Νίκη για το κίνημα #MeToo (25/02)    

Ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού και εγκληματική 
σεξουαλική πράξη κρίθηκε από δικαστήριο στη Νέα 
Υόρκη ο Χάρβει Γουάινστιν και η καταδικαστική από-
φαση για τον κινηματογραφικό παραγωγό είναι πρω-
τοσέλιδη είδηση στις περισσότερες εφημερίδες της 
Τρίτης. Οι ένορκοι, επτά άνδρες και πέντε γυναίκες, 

ανακοίνωσαν την ετυμηγορία 
τους αφού συσκέφθηκαν για πέ-
ντε ημέρες. Ο κάποτε πανίσχυ-
ρος Γουάινστιν κρίθηκε ένοχος 

για σεξουαλική επίθεση εναντίον της πρώην βοηθού 
παραγωγής Μίμι Χαλέγι το 2006 και για τον βιασμό 
της Τζέσικα Μαν, μιας επίδοξης ηθοποιού, το 2013. 
Επισημαίνεται ότι ο Γουάινστιν εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζει κατηγορίες στο Λος Άντζελες για επίθεση  
κατά δύο γυναικών το 2013. 

Η Sun θεωρεί ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν είναι πιθανό 
να πεθάνει στη φυλακή μετά την  απόφαση του δι-
καστηρίου στη Νέα Υόρκη. Εκτιμά ότι o άλλοτε πα-
νίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός του Χόλι-
γουντ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να καταδικαστεί 
σε 29 χρόνια - «πίσω από τα σίδερα της φυλακής» 
-  παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να επιμένει ότι είναι  
αθώος. 

Περισσότερες από 80 γυναίκες, μεταξύ των 
οποίων και διάσημες ηθοποιοί, έχουν κατηγορήσει 
τον Γουάινστιν για ανάρμοστη συμπεριφορά ενα-
ντίον τους. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και 
υποστηρίζει ότι οι σεξουαλικές επαφές που είχε μαζί 
τους έγιναν με τη συγκατάθεσή τους. 

Οι Financial Times  παρατηρούν ότι η περί-
πτωση του Γουάινστιν ήταν μια δύσκολη υπόθεση 
για τους εισαγγελείς: η μεγάλη πλειοψηφία των πε-
ριστατικών που οδήγησαν στους ισχυρισμούς ενα-
ντίον του είτε είχε λάβει χώρα στο απώτερο παρελ-
θόν για να «αναλάβουν δράση τα δικαστήρια , ενώ 
άλλα ήταν εκτός της δικαιοδοσίας της Νέας Υόρκης. 
Παράλληλα , σημειώνουν οι Financial Times, «ορι-
σμένες  από τις κατήγορους του Γουάινστιν είχαν 
μια πολύπλοκη σχέση μαζί του».  

Μαζικές ιατρικές εξετάσεις , διακοπή των μαθημάτων σε σχολεία 
και ελέγχους στα ταξίδια στο εξωτερικό  λόγω κορονοϊού  

Βρετανία: Ασταμάτητη η κακοκαιρία

Άρχισε η ψηφοφορία για διάδοχο 
του Κόρμπιν στους Εργατικούς 

Εργατικοί: Ψηφοφορία

Άρχισε χθες η εσωκομματική 
διαδικασία ψηφοφορίας για το 
νέο ηγέτη του Εργατικού Κόμμα-
τος στη Βρετανία, με τα ονόματα 
τριών στελεχών να βρίσκονται 
στο ψηφοδέλτιο για τη διαδοχή 
του Τζέρεμι Κόρμπιν. 

Τις προϋποθέσεις στήριξης 
από Bουλευτές και 
Eυρωβουλευτές των Εργατικών, 
καθώς και από εργατικά συνδι-
κάτα ή τοπικές οργανώσεις του 

κόμματος κατάφεραν τελικά να καλύψουν ο σκιώδης Υπουργός Brexit 
σερ Κιρ Στάρμερ, η σκιώδης Υπουργός Επιχειρήσεων Ρεμπέκα Λονγκ-
Μπέιλι και η Bουλευτής Λίσα Νάντι. Η διαδικασία ψηφοφορίας θα 
διαρκέσει έως τις 2 Απριλίου, με το νικητή να ανακοινώνεται δύο ημέρες 
αργότερα σε ειδικό συνέδριο. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν και τα περίπου 114.000 νέα μέλη του Εργα-
τικού Κόμματος που ενεγράφησαν μετά από την εκλογική ήττα του Δε-
κεμβρίου, καθώς και οι 14.700 «υποστηρικτές» του κόμματος που κα-
τέβαλαν το πόσο των 25 λιρών ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 

Τη μεγαλύτερη στήριξη από τα στελέχη του κόμματος εξασφάλισε ο 
κ. Στάρμερ, που θεωρείται εκπρόσωπος της πιο κεντρώας πτέρυγας 
του κόμματος. Με αξιώσεις διεκδικεί την ηγεσία η Λονγκ-Μπέιλι, που 
από πολλούς θεωρείται ότι θα συνεχίσει την αριστερή στροφή που 
συντελέστηκε από τον κ. Κόρμπιν. 

Η έκπληξη των πρώτων φάσεων της διαδικασίας ήταν η Νάντι, που 
προσπαθεί να ανακτήσει την υποστήριξη της παραδοσιακής βάσης 
των ψηφοφόρων των Εργατικών στη βόρεια Αγγλία. 

Sunday Times σε Τζόνσον

Άμεση εκκένωση αγγλικής κωμόπο-
λης λόγω υπερχείλισης ποταμού 

 Να επιστρέψεις τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα στη Αθήνα, εκεί ανήκουν

Πιέσεις ασκεί ο διεθνής Τύπος στη Βρετανία για την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Μετά το άρθρο της 
Washington Post και η βρετανική Sunday Times τάσσεται υπέρ 
του αιτήματος της Ελλάδας. Η συντάκτρια Σάρα Μπάξετερ καλεί 
μάλιστα τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, «να επι-
στρέψει τα γλυπτά στην Αθήνα γιατί εκεί ανήκουν», γεγονός που 
θα αποτελούσε «μια μεγάλη χειρονομία φιλίας και αλληλεγγύης». 
Χαρακτηρίζει το νέο μουσείο της Ακρόπολης «υπέροχο», και «πολύ 
πιο όμορφο από το χώρο χωρίς παράθυρα που αφιερώνεται στα 
γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην 
ιστορία των γλυπτών ως εξής: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, κατά τη 
γνώμη μου, ότι ήταν βανδαλισμός. Τα γλυπτά κατάφεραν σχεδόν 
να επιβιώσουν από τις καταστροφές του χρόνου, τους πολέμους 
και την έκρηξη μιας αποθήκης όπλων, όταν ο Έλγιν εμφανίστηκε 
στην Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα ως πρεσβευτής στην Υψηλή 
Πύλη, στους Οθωμανούς κατακτητές. Μόλις εξασφάλισε την απα-
ραίτητη «άδεια» για να αφαιρέσει αντικείμενα από τα ερείπια γύρω 
από τον Παρθενώνα,, έστειλε εργάτες σε σκάλες να σπάσουν - με 
αμβλύ εργαλείο- τα μάρμαρα που βρίσκονται τώρα στο Βρετανικό 
Μουσείο. Το άρθρο κλείνει αναφέροντας ότι ο Έλγιν είχε σκεφτεί 
να αποσπάσει και την Πύλη των Λεόντων των Μυκηνών, αλλά 
ήταν πολύ βαριά για να τη μεταφέρει. Η συντάκτρια του άρθρου 
πιστεύει ότι με την επιστροφή των Γλυπτών, η Μεγάλη Βρετανία 
θα επωφεληθεί με το δανεισμό σημαντικών αρχαιοτήτων από την 
Ελλάδα για περιοδικές εκθέσεις σε μια σταθερή βάση συνεργασίας 
και καλεί για άλλη μια φορά τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον να επιδείξει την αγάπη του για τον αρχαίο κόσμο κάνοντας 
το σωστό. (σελ 7. Ελληνική απάντηση σε άρθρο κατά της επανέ-
νωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα)

Στην άμεση εκκένωση της κωμό-
πολης Άιρονμπριτζ στην κομητεία 
Σρόπσιρ της δυτικής Αγγλίας προ-
χωρά η τοπική αστυνομία, καθώς ο 
ήδη υπερχειλισμένος ποταμός Σέ-
βερν υπερέβη και τα πρόσθετα αντι-
πλημμυρικά φράγματα. Ακόμα και 
στα σημεία που τα φράγματα κρα-
τούν, υπάρχουν φόβοι ότι τελικά θα 
υποχωρήσουν καθώς η στάθμη του 

ποταμού εξακολουθεί να ανεβαίνει. 
Οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να μην 

πλησιάζουν στην περιοχή διότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη και 
σύμφωνα με τη σοβαρή προειδοποίηση για πλημμύρα που είναι σε 
ισχύ, υπάρχει κίνδυνος για απώλεια ζωής. 
Η περιοχή είναι μία από τις πολλές στη δυτική Αγγλία, την Ουαλία 

και τη βορειοανατολική Αγγλία που αντιμετωπίζουν εδώ και εβδο-
μάδες προβλήματα από τις πλημμύρες που προξενούν υπερχειλι-
σμένοι ποταμοί λόγω των αλλεπάλληλων βροχοπτώσεων. 
Εν τω μεταξύ, κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση με ερωτήσεις 

προς τον πρωθυπουργό το μεσημέρι, ο Μπόρις Τζόνσον δέχθηκε 
έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για το γεγονός ότι δεν είχε 
εμφανιστεί δημοσίως τις τελευταίες ημέρες  και ότι δεν έχει επισκε-
φθεί τους πλημμυροπαθείς, παρά τις εκκλήσεις τους για βοήθεια. 
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν χαρακτήρισε 
τον κ. Τζόνσον «πρωθυπουργό μερικής απασχόλησης», που εμ-
φανιζόταν στο πλευρό πλημμυροπαθών μόνο κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου. Ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε δηλώνοντας 
«πολύ υπερήφανος» για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνησή του, 
τα οποία έχουν αποτρέψει πολύ περισσότερες πλημμύρες και κα-
ταστροφές περιουσιών. 
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Δριμύ κατηγορώ
«Δυστυχώς, ο κατήφορος 

που έχει επιλέξει ο κύριος Σι-
ζόπουλος συνεχίζεται, με όλο 
και πιο επικίνδυνες συνέπειες 
για την ΕΔΕΚ» σημειώνει σε 
νέα του τοποθέτηση ο Δημή-
τρης Παπαδάκης. Ο Ευρω-
βουλευτής καλεί τον πρόεδρο 
της ΕΔΕΚ να συνέλθει και να 
αναλογιστεί τις ευθύνες του, 
καθώς οδηγεί το κίνημα στην 
καταστροφή, όπως λέει.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν πρέπει να αφήσει το 
Κυπριακό μέσα στη δίνη των εντάσεων, αλλά να πάρει 
πρωτοβουλίες, να κάνει τα λόγια πράξη ώστε να επαναρ-
χίσουν το συντομότερο δυνατό διαπραγματεύσεις βασι-
σμένες στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας, στις συγκλίσεις και στα όσα 
συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση 
των θέσεων της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ προς το 23ο Συνέδριο του 
Κόμματος. Αν η Τουρκία δεν συνεργαστεί, θα καταγραφεί 
ως ο ταραξίας της περιοχής και θα αντιμετωπίσει δυσκο-
λίες, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 

Περαιτέρω, ο κ. Κυπριανού είπε πως οι κυβερνώντες 
πρέπει να πάψουν να κοιτάζουν αυτάρεσκα τον εαυτό 
τους στον καθρέφτη, αλλά να κοιτάξουν έξω και να δουν 
ότι η Κύπρος, βρίσκεται στην καρδιά των ανταγωνισμών 
στην περιοχή μας, βασικοί παίκτες των οποίων είναι ισχυρά 
κράτη. Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη πρέπει να απεγκλωβιστεί από την αδιέξοδη εξω-
τερική πολιτική που ακολουθεί ενώ είπε ότι υπάρχουν τα 
αποτελέσματα που είχε στο Κυπριακό και στα ενεργειακά 
η εξωστρεφής πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακο-

λουθούσε ο Δ. Χριστόφιας και τα αποτελέσματα που έχει 
η εξωτερική πολιτική που ακολουθεί ο Ν. Αναστασιάδης. 
«Αντί να χρησιμοποιήσει τον ενεργειακό μας πλούτο ως 
εργαλείο για βελτίωση της γεωστρατηγικής μας θέσης, 

προώθηση του Κυπριακού και παράθυρο προοπτικής για 
την οικονομία του τόπου, όπως είχε κάνει ο προκάτοχος 
του, τον χρησιμοποίησε ως επικοινωνιακό εργαλείο για 
εσωτερική κατανάλωση», συνέχισε. 

Αναφέρθηκε επίσης στην οικονομία λέγοντας ότι οι κυ-
βερνώντες βλέπουν τους δείκτες αλλά δεν βλέπουν τους 
ανθρώπους και ενδιαφέρονται για τα κέρδη που πάνε σε 

λίγους, αδιαφορούν όμως για τις ζημιές που τις φορτώνουν 
στους πολλούς. 

Ακολούθως εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια οικονομία 
που στηρίζεται σε πήλινα πόδια και «αρπαχτές» δημιουργεί 
κινδύνους για νέες φούσκες στα ακίνητα, εξυπηρετεί τα 
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και γεμίζει τις τσέπες λίγων, 
δεν μπορεί όμως να πάρει την κοινωνία μπροστά. 

Είπε ακόμα πως η απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής, 
η αλαζονεία και ο αυταρχισμός που καθοδηγούν ενίοτε 
κυβερνητικούς χειρισμούς  προκαλούν κρίσεις στην παιδεία 
και την υγεία που βρίσκονται σε οριακά σημεία. 

Αναφερόμενος στη διαφθορά, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως 
έχουμε δυσφημιστεί παγκόσμια για τα κρούσματα διαφθο-
ράς και διαπλοκής, με τους δείκτες και τις αξιολογήσεις 
διεθνών οργανισμών να μας δαχτυλοδείχνουν. Είπε ότι 
για μήνες συζητούμε τ’ αυτονόητα, ότι ο Πρόεδρος κάθε 
κράτους, οφείλει να σέβεται το θεσμό που υπηρετεί· τον 
κόσμο που τον ψήφισε, να κρατά ψηλά την έννοια της πο-
λιτικής ηθικής και να μη γίνεται φορέας εξυπηρέτησης 
συμφερόντων, προσθέτοντας ότι το χειρότερο απ’ όλα 
είναι ότι ο κ. Αναστασιάδης φαίνεται να μην μπορεί να το 
αντιληφθεί αυτό ή να μην τον ενδιαφέρει».

ειδήσεις σε 2’

Διαβήματα σε ΟΗΕ και ΕΕ από ΠτΔ και ΑΚΕΛ για να σωθεί η Αμμόχωστος
Πλήρης η επιβεβαίωση του δημοσιεύματος της «Χαραυγής» για 

διαβήματα από την κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο της διεθνούς κοινότητας για να σωθεί η Αμμόχωστος. Ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, δήλωσε στον «Άστρα» ότι έχει ετοιμα-
σθεί προσχέδιο ψηφίσματος, το οποίο ήδη το ΑΚΕΛ συζήτησε με την 
ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο και θα συζητηθεί και με 
άλλες πολιτικές ομάδες για να εγκριθεί ομόφωνα. Ετοιμάζονται επίσης 
επιστολές που θα αποσταλούν στον ΓΓ του ΟΗΕ, στα μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και τους θεσμούς της ΕΕ. Αντιπροσωπεία 
του ΑΚΕΛ θα έχει επαφές και συναντήσεις με αξιωματούχους στην 
έδρα των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ. Το ΑΚΕΛ διοργανώνει επίσης 
αυτή την Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. στη Δερύνεια, εκδήλωση διαμαρτυρίας 
ενάντια στις μεθοδεύσεις για εποικισμό των Βαρωσίων. 

Τώρα τρέχουμε εκ των υστέρων για να προλάβουμε γεγονότα και 

εξελίξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι 
με την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό 
θα σταματήσουν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας. Ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, είπε, δηλώνει ότι είναι έτοιμος για επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων, την ίδια ώρα που ο ΓΓ του ΟΗΕ λέει ότι δεν μπορεί 
να αρχίσουν οι συνομιλίες γιατί δεν έχει πεισθεί για την ετοιμότητα 
των δύο πλευρών. Αυτό, υπέδειξε, πρέπει να προβληματίσει την κυ-
βέρνηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να κρύβονται τα 
προβλήματα κάτω από το χαλί, σημειώνοντας ακόμα ότι δεν πρέπει 
να μένει στο απυρόβλητο η Τουρκία. 

Το ΔΗΚΟ με ανακοίνωσή του κατακεραυνώνει την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη-ΔΗΣΥ για τη «μη έγκαιρη και λανθασμένη αξιολόγηση του 
κινδύνου», καθώς και την απουσία αποτρεπτικής διπλωματίας, που 
βρήκαν την Κυπριακή Δημοκρατία «απροετοίμαστη, έναντι της λεγό-

μενης “πρωτοβουλίας”, που παραβιάζει κατάφωρα τα σχετικά με την 
Αμμόχωστο, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με πρώτο το 
ψήφισμα 550, καθώς και τη συμφωνία Υψηλού Επιπέδου Σπύρου 
Κυπριανού – Ραούφ Ντενκτάς του 1977». Ο αν. κυβ. εκπρόσωπος, 
Παναγιώτης Σεντώνας, επιβεβαίωσε ότι ο ΠτΔ απέστειλε την προ-
ηγούμενη βδομάδα επιστολές στους ηγέτες των χωρών που είναι μό-
νιμα μέλη του Συμβουλίου, προς τους ηγέτες των χωρών μελών της 
ΕΕ, αλλά και στους επικεφαλής των τριών θεσμών της ΕΕ -στην πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον πρόεδρο του Ευρωκοινο-
βουλίου και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφέρεται 
στις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με την Αμμόχωστο, 
αλλά και στις σχετικές δηλώσεις στις οποίες προέβησαν Τούρκοι αξιω-
ματούχοι, «ενέργειες που παραβιάζουν τα σχετικά ψηφίσματα του 
ΟΗΕ και υποσκάπτουν την προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου».

Παρερμηνεύθηκαν αναφορές του στην συνέντευξη στην 
βρετανική εφημερίδα Sunday Express, δήλωσε ο πρό-
εδρος του ΚΕΕ και υποψήφιος «πρόεδρος», Ερσίν Τατάρ 
μετά τις επικρίσεις και τα σχόλια εναντίον του για αναφορά 
σε αποδοχή μείωσης κατά 6% του εδάφους του ψευδο-
κράτους σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. 

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τατάρ είπε ότι 
η αναφορά στην εν λόγω συνέντευξη ότι σε περίπτωση 
συμφωνίας, η τ/κ πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχθεί μείωση 
του ποσοστού εδάφους από το 36% σε 30%, δεν ανήκει 
στον ίδιο, δεν την είπε αυτός και οφείλεται σε λάθος κατα-
νόηση. Ο Τατάρ ανέφερε ότι στην συνέντευξή του αυτή, 
μεγάλο μέρος της οποίας δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
της βρετανικής εφημερίδας, εξέφρασε τις θέσεις του υπέρ 
της λύσης δύο κρατών κι ότι ήρθε η ώρα, μετά το Brexit, 
να δοθεί στήριξη στις απευθείας πτήσεις από την Βρετανία 
στην «βόρεια Κύπρο». Σημείωσε ότι σωστά – κατά την 
έκφρασή του – η εφημερίδα τον ανέφερε ως «πρωθυ-

πουργό» και υποστήριξε ότι μετά την συνέντευξη πήρε 
πολλά θετικά μηνύματα από την Βρετανία τόσο για την 
λύση δύο κρατών, όσο και τις απευθείας πτήσεις. 

Η συγκεκριμένη όμως φράση, είπε, είναι λάθος συμπέ-
ρασμα του δημοσιογράφου και δεν ανήκει στον ίδιο. Ο 
ίδιος, πρόσθεσε, ανέφερε στον δημοσιογράφο ότι ο Τ/κ 
ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί στο Κραν Μοντάνα είχε δώσει 

χάρτη στην ε/κ πλευρά περιλαμβάνοντας μεγάλη υποχώ-
ρηση πέραν του 6% από το έδαφος των Τ/κ και – όπως 
είπε – προσπάθησε να εξηγήσει στον δημοσιογράφο ότι 
ακόμα και σε αυτό η ε/κ πλευρά είχε πει όχι. «Ωστόσο αυ-
τός έγραψε ότι εγώ είπα πως είμαστε έτοιμοι για εδαφική 
υποχώρηση». 

Η θέση του στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη, συνέχισε ο 
Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι όπως ανακοίνωσε στις 18 Ια-
νουαρίου όταν πήρε το χρίσμα του υποψηφίου «προ-
έδρου», εάν υπάρξει μια συμφωνία «κυριαρχικής ισότη-
τας», μπορεί να γίνει μια εδαφική αναπροσαρμογή, 
ωστόσο αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι οι Τ/κ θα γίνουν 
και πάλι πρόσφυγες. 

Στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος υποψήφιος της τ/κ δεξιάς 
ανέφερε ότι πρέπει πλέον να αρθούν τα «εμπάργκο» και 
η «απομόνωση» στους Τ/κ, κυρίως όσον αφορά τον αθλη-
τισμό, τις μεταφορές και την επικοινωνία.

Τα «μαζεύει» ο Τατάρ για τα περί επιστροφής 6% των εδαφών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να αφήσει το Κυπριακό στη δίνη των εντάσεων

ΑΝΤΡΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ SUNDAY EXPRESS

Σημαντική παρέμβαση
Τους συνήθεις τουρκικούς 

ισχυρισμούς, που εκφράστη-

καν δια στόματος του επικε-

φαλής της τουρκικής αντιπρο-

σωπίας, Nabi Avci, περί της 

αποφασιστικότητας της Τουρ-

κίας να συνεχίσει τις ενέργειές 

της στην Αν. Μεσόγειο προς 

υπεράσπιση δήθεν των συμ-

φερόντων των Τ/κ, αντέ-

κρουσε η επικεφαλής της κυ-

πριακής αντιπροσωπίας, 

Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στη 

διάρκεια της Συνέλευσης του  

Οργανισμού, για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευ-

ρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ). 

«Μπορεί η Τουρκία να ισχυ-

ρίζεται ό,τι θέλει, η ουσία όμως 

παραμένει ότι παραβιάζει κα-

τάφωρα το διεθνές δίκαιο και 

πλήττει την Κύπρο, την Ελ-

λάδα και άλλες χώρες, με τις 

οποίες συνεργάζεται η Κυ-

πριακή Δημοκρατία, στο πλαί-

σιο της άσκησης των κυριαρ-

χικών δικαιωμάτων της εντός 

της ΑΟΖ της», είπε χαρακτη-

ριστικά η κ. Χαραλαμπίδου.
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Ενισχύονται οι έλεγχοι στα οδοφράγματα λόγω κορωνοϊού
ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
 

Ε
νίσχυση των ελέγχων στα οδοφράγματα με επιπλέον προσωπικό 
από την Αστυνομία, καθώς και κάποιους άλλους περιορισμούς 
σε αυτά, αποφάσισαν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

απόφαση λήφθηκε από τη διϋπουργική επιτροπή που συνήλθε την 
Τετάρτη ενώ προηγήθηκε επίσκεψη – επιθεώρηση του υπουργού 
Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας. 

Όπως δήλωσε Υπουργός το θέμα του κορωνοϊού, θα απασχολήσει 
μεγάλο μέρος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου που θα 
γίνει σήμερα Πέμπτη, κάτι που ζήτησε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης.    

Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε πως κάποια άλλα μέτρα αξιολογού-
νται σε σχέση με τους ελέγχους, που θα γίνονται και τις επόμενες ημέ-
ρες εάν και εφόσον χρειαστεί θα γίνουν περαιτέρω ανακοινώσεις. 

 Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, κατά τη σύσκεψη, που πραγματοποι-
ήθηκε με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, 
Υγείας, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και υπη-
ρεσιακών παραγόντων, έγινε μια αξιολόγηση της κατάστασης μέχρι 
σήμερα, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Κύπρο. Έχει γίνει μια 
αξιολόγηση των μέτρων που θα πάρουμε σε περίπτωση, που αυτό 
εξελιχθεί σε πανδημία, διότι οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι 
για κάθε ενδεχόμενο, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας. 

 Σημείωσε επίσης πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε όπως 
μεγάλο μέρος της επικείμενης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου 
αναλωθεί στην ενημέρωση του ιδίου του Προέδρου και των μελών του 
σώματος για το θέμα του κορωνοϊού. 

Εξάλλου, σε δηλώσεις κατά την επίσκεψη του στο οδόφραγμα της 
οδού Λήδρας, δεν απέκλεισε να συζητηθεί και το θέμα του περιορισμού 
πτήσεων από και προς Ιταλία. 

Καθησύχασε για άλλη μια φορά το κοινό και τόνισε ότι λαμβάνονται 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ενώ για τις αντιδράσεις για τη λειτουργία 
χώρων καραντίνας σε δύο περιοχές, ανέφερε ότι αυτές είναι απόρροια 
άγνοιας. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και για τους μαθητές και μαθή-
τριες που επιστρέφουν σήμερα από το Μιλάνο. 

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται επιθεώ-
ρηση των οδοφραγμάτων για να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι οδηγίες 

που έχουν δοθεί. 
«Δεν είναι η πρώτη επίσκεψη, έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη δύο ή 

τρεις από την Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών, απλώς θεώρησα καλό 
και σκόπιμο όπως και εγώ επισκεφθώ και διαπιστώσω ιδίοις όμμασι 
ότι οι οδηγίες μας στα οδοφράγματα τηρούνται και ναι τηρούνται οι 
διαδικασίες, απλώς μια διαπίστωσή μου είναι ότι πιθανόν να χρειάζεται 
σε συγκεκριμένα οδοφράγματα, όπως εδώ στη Λήδρας επιπλέον προ-
σωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο των ατόμων 
που εισέρχονται, γιατί είναι πολλή η κίνηση και θα την εισηγηθώ στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης στη συνάντηση το μεσημέρι», ανέφερε. 

Πρόσθεσε ότι εκτός της στελέχωσης το άλλο πρόβλημα είναι η επι-
κοινωνία, γιατί κάποιοι που έρχονται από τρίτες χώρες ούτε και τα 

φυλλάδια που τυπώθηκαν σε τέσσερις γλώσσες τα κατανοούν, ούτε 
μπορούν να μιλούν καλά καμία από τις τέσσερις γλώσσες. «Πιθανό 
να πρέπει να τυπώσουμε τις πληροφορίες σε άλλες γλώσσες που να 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα των οδοφραγμάτων», ανέφερε. 

Σε ερώτηση αν παρατηρείται οποιοδήποτε κενό στις ερωτήσεις στα 
οδοφράγματα σε σχέση με το από ποια χώρα προέρχονται, ο Υπουρ-
γός είπε ότι αυτό συμβαίνει και στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας γιατί κάποιος ίσως έρχεται ως transit επιβάτης και δεν το δη-
λώνει. «Εδώ υπεισέρχεται και το θέμα της κοινωνικής ευθύνης αλλά 
με έχουν ενημερώσει οι Αστυνομικοί ότι ελέγχουν τα διαβατήρια, τις 
σφραγίδες για να επιβεβαιωθούν ότι ισχύουν αυτά που λένε (οι διακι-
νούμενοι), όμως αυτό θέλει επιπρόσθετο χρόνο και χρειάζεται πιθανό 

και επιπλέον στελέχωση, τουλάχιστον σε ένα - δύο οδοφράγματα που 
έχουν περισσότερη κίνηση για να γίνεται ακόμη καλύτερη αξιολόγηση», 
είπε ο Υπουργός. 

 Σε ερώτηση αν στο ερωτηματολόγιο τίθενται όλες οι χώρες υψηλού 
κινδύνου πέραν της Κίνας, ο Υπουργός απάντησε καταφατικά λέγοντας 
ότι μπήκαν και οι άλλες τέσσερις χώρες για τις οποίες έγιναν ανακοι-
νώσεις την Τρίτη. Για τους μαθητές που επέστρεψαν την Τετάρτη από 
την Ιταλία, τόνισε ότι η έγνοια μας δεν είναι μόνο οι 12 μαθητές από το 
Μιλάνο αλλά όλοι οι Κύπριοι που έρχονται από Ιταλία. Ειδικότερα για 
τους μαθητές είπε ότι έχει διευθετηθεί συνάντηση στο Υπουργείο με 
τους γονείς για να τους εξηγηθούν τα δεδομένα και το γεγονός ότι 
πρέπει να αυτοπεριοριστούν για 14 μέρες. 

Σε παρατήρηση ότι διατυπώθηκαν επικρίσεις για το θέμα του αυτο-
περιορισμού και ότι κάποιοι θεωρούν ότι οι μαθητές έπρεπε να περιο-
ριστούν σε άλλο χώρο και να ελέγχονται, ανέφερε ότι διαφωνεί και 
εξήγησε ότι οι οδηγίες που έχουν οι αρμόδιες αρχές δεν αφορούν καν 
τον αυτοπεριορισμό αλλά να ελέγχονται για συμπτώματα και αν δεν 
έχουν δεν προβλέπεται κάτι, ούτε αυτοπεριορισμός. «Είμαστε η πρώτη 
χώρα που αποφασίσαμε την Τρίτη το συγκεκριμένο μέτρο και  διάβασα 
στον Τύπο ότι αποφάσισε και η Αγγλία να το υιοθετήσει. Άρα οι υπό-
λοιπες χώρες της ΕΕ δεν έχουν βάλει κάποιους περιορισμούς για επι-
σκέπτες που επιστρέφουν από τη βόρειο Ιταλία. Εμείς βάλαμε και 
αυτόν τον περιορισμό τον οποίο υιοθετούν και κάποιες άλλες χώρες 
στην ΕΕ, στο σύνολο έξι, το να μπει σε καραντίνα οποιοσδήποτε 
έρχεται από Ιταλία είναι ανέφικτο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες κάθε 
βδομάδα, δεν είναι μόνο οι δώδεκα μαθητές, αλλά κάθε βδομάδα έχει 
δύο πτήσεις από Ιταλία και επιβάτες με transit, είναι πάρα πολύς ο κό-
σμος που έρχεται», εξήγησε. 

Για το ενδεχόμενο περιορισμού πτήσεων από και προς Ιταλία, ο 
Υπουργός είπε ότι όλα τα ενδεχόμενα μελετώνται. «Εμείς σαν Υπουρ-
γείο Υγείας οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση της κα-
τάστασης, και θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου και τα Υπουργεία 
που εμπλέκονται αν και εφόσον αυτό εξελιχθεί σε πανδημία, και θα 
συζητήσουμε όλα τα  ενδεχόμενα», ανέφερε. 

 Για τις αντιδράσεις των κατοίκων χωριών στα οποία θα λειτουργή-
σουν χώροι καραντίνας, ο κ. Ιωάννου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως λόγος ανησυχίας.

Νέες διαβεβαιώσεις του Foreign Office προς μέλη της παροικίας μας
ΕΠΙΣΤΟΛΗ FOREIGN OFFICE ΥΠΕΡ ΔΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Τη διαβεβαίωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει 
μία δίκαιη και με διάρκεια λύση για επανένωση της Κύπρου, δίνει σε 
επιστολή προς Κύπριους της Βρετανίας το Foreign Office. Στην ίδια 
επιστολή σημειώνεται ότι η κυβέρνηση «εξακολουθεί να πιστεύει πως 
το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος». 

Η επιστολή συνιστά απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία του For-
eign Office σε επιστολή 15 μελών της κυπριακής παροικίας προς τον 
Υπουργό Εξωτερικών του ΗΒ Ντόμινικ Ράαμπ, με την οποία ζητούσαν 
τη βοήθεια και υποστήριξη της βρετανικής κυβέρνησης ώστε να στα-
ματήσουν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην υπό κατοχή Κύ-
προ και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της. 

Αναφέρεται επίσης στην απαντητική επιστολή ότι πεποίθηση της 
βρετανικής κυβέρνησης είναι πως μια επανενωμένη Κύπρος «θα ξε-
κλείδωνε σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω αυξημένων ευκαιριών για 
εμπόριο, επενδύσεις και τουρισμό και θα άνοιγε τη δυνατότητα νέων 
ενεργειακών και οικονομικών συνεργασιών στην περιοχή», ενώ το μο-
ντέλο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας θα ενίσχυε την ασφάλεια 
και θα προωθούσε την περιφερειακή σταθερότητα. 

Εν τέλει, συνεχίζει η επιστολή, ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αμφότερες οι κοινότητες είναι μέσω 
μιας συνολικής λύσης που θα τερματίζει τη διαίρεση στο νησί και η 

βρετανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτόν το σκοπό. 
Αναφέρεται, επίσης, ότι στο θέμα των Εγγυήσεων και της Ασφάλειας 

«το ΗΒ πάντα καθιστά σαφές πως είμαστε ανοιχτοί σε οποιουσδήποτε 
διακανονισμούς, οι δύο πλευρές και οι άλλες Εγγυήτριες Δυνάμεις 
μπορέσουν να συμφωνήσουν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ασφαλείας των δύο κυπριακών κοινοτήτων». 

Αναφορικά με τις τουρκικές γεωτρήσεις, επισημαίνεται ότι βρετανική 
προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση της κατάστασης και ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο έχει επανειλημμένως εκφράσει την αντίθεσή του στα 
τουρκικά σχέδια για γεωτρήσεις «στα ύδατα γύρω από την Κύπρο», 
τόσο δημοσίως όσο και κατ’ ιδίαν, με την αντίθεση αυτή να έχει κοινο-

ποιηθεί και στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. «Το 
ΗΒ συνεχίζει να αναγνωρίζει το κυριαρχικό δικαίωμα της Δημοκρατίας 
της Κύπρου να αξιοποιεί το πετρέλαιο και το αέριο στη διεθνώς συμ-
φωνημένη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της», αναφέρεται. 

Η επιστολή του Foreign Office δηλώνει πως το Λονδίνο θεωρεί «κρί-
σιμο για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο και για την ακεραιότητα του βα-
σισμένου σε κανόνες διεθνούς συστήματος διενέξεις σαν αυτή να επι-
λύονται όχι μέσω βίας, στρατικοποίησης ή εξαναγκασμού, αλλά μέσω 
διαλόγου και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο». 

Καλούνται, τέλος, όλες οι πλευρές να αναζητήσουν τρόπους με τους 
οποίους η ανάπτυξη των πόρων του νησιού θα μπορούσε να στηρίξει 
την αναζήτηση μιας λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων. 

Οι 15 Κύπριοι της Βρετανίας που είχαν στείλει την αρχική επιστολή 
ήταν οι Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, 
Ελίσα Ξενοφώντος-Έλληνα, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Λεωνίδας 
Λεωνίδου, Γιώργος Πίππας, Νίκος Σαββίδης, Τάσος Πογιατζής, Σερα-
φείμ Διάκου, Στέλλα Δινένη, Γιάννης Κούβαρος, Σπύρος Νεοφύτου, 
Ηλίας Δινένης και Παντελής Δημοσθένους. 

Σημείωναν ότι η Τουρκία μετατρέπεται σε «τύραννο» στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ότι σχεδιάζει «δεύτερη εισβολή», αυτή τη φορά στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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«ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»

Γ. Λουκαΐδης: Ξετυλίγεται το κουβάρι με τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο 
Ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι με τη διαφθορά στο 

ποδόσφαιρο και το ΑΚΕΛ εύχεται να πάει μέχρι τέλους το 
θέμα, δήλωσε ο Γιώργος Λουκαΐδης. Μιλώντας στην 
«Πρωινή Έκδοση» του Άστρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΑΚΕΛ είπε ότι στην πρόσφατη σύσκεψη κατα-
τέθηκαν και νέες, εμπλουτισμένες προτάσεις από πλευράς 
του κόμματος. 

«Το γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον η φραστική βού-
ληση για περιορισμό της μπόχας που εκπέμπει το κυ-
πριακό ποδόσφαιρο», πρόσθεσε, είναι ένα θετικό στοιχείο. 
Σημείωσε ωστόσο την απουσία της ΚΟΠ από την σύ-
σκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Το μέχρι που θα φτάσει το θέμα κι αν θα υπάρξει πάταξη 
της διαφθοράς, αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, τόνισε ο 
κ. Λουκαΐδης, προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ είναι πρόθυμο 
να συμβάλει στο βαθμό που του αναλογεί, καταθέτοντας 
προτάσεις κι αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες. 

Είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ ενέγραψε το θέμα του κυπρια-
κού ποδοσφαίρου στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. 

 
Τι έγινε στη σύσκεψη 

 
Στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων των 

κομμάτων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξης στην παρουσία της Αστυνομίας και της Επιτροπής 
Δεοντολογίας για τον Αθλητισμό, κατατέθηκαν οι απόψεις 
όλων για τη διαπλοκή και τη διαφθορά στο χώρο του αθλη-
τισμού. Η σύσκεψη έχει λάβει μια σειρά από αποφάσεις, 
οι οποίες εκ πρώτης όψεως έχουν θετικό προσανατολισμό. 
Ωστόσο πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή των κινή-
σεων και τα αποτελέσματά τους. Δίκαια, με βάση την εμπει-
ρία του ο κυπριακός λαός είναι δύσπιστος στο ότι μπορεί 
να υπάρξει πλήρης κάθαρση, με το μαχαίρι να φτάνει 
μέχρι το κόκαλο. Εξάλλου σωρεία γεγονότων και στο πρό-
σφατο παρελθόν (αθλητικά και μη) έχουν επιβεβαιώσει 
και τροφοδοτήσει την καχυποψία των πολιτών. 

Έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 
τον Αρχηγό Αστυνομίας για τα συμβάντα και τις ενέργειες 
των αρμόδιων τμημάτων, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας 
αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς της και έθεσε ζητήματα 
στενότερης συνεργασίας με την Αστυνομία. 

Επιπρόσθετα τα κόμματα υπέβαλαν τις προτάσεις τους, 

εκφράζοντας την προθυμία να βοηθήσουν στο βαθμό που 
μπορούν, για να καθαρίσει αυτό το απόστημα στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο.  

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε ολοκληρωμένες και επεξεργασμένες, 
τεχνοκρατικά, προτάσεις στο πλαίσιο των όσων έδωσε 
στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες. Σε δηλώσεις 
του μετά τη σύσκεψη, το μέλος της Γραμματείας της Κε-
ντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, επε-
σήμανε ότι πρέπει «να αγγίξουμε τις δομές της ΚΟΠ και 
τα κατεστημένα βρίσκονται εντός της ΚΟΠ». Επανέλαβε 
επίσης την ετοιμότητα του κόμματος να συμβάλει με κάθε 
τρόπο στην πάταξη αυτών των φαινομένων. Ωστόσο υπέ-

δειξε πως την κύρια ευθύνη φέρει η κυβέρνηση, η οποία 
ευρισκομένη στην εξουσία πρέπει να δείξει και την απα-
ραίτητη πολιτική βούληση. 

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος 
Σαββίδης, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μακρά, αλλά 
εξαιρετικά εποικοδομητική. Ο βουλευτής και αντιπρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι «η αντιμετώπιση 
του φαινομένου αυτού δεν είναι μόνο προσπάθεια ενός. 
Οι ώμοι του ενός δεν αρκούν για την αντιμετώπιση αυτού 
του φαινομένου. Χρειάζονται οι ώμοι των πολλών». 

 
Άμεσες κινήσεις 

 
Η ομάδα που ερευνά τις υποθέσεις θα αυξηθεί με τη 

μετάθεση επιπλέον ανακριτών έτσι ώστε να έχουμε ένα 
σύνολο 13 ατόμων. 

Έχει αποφασιστεί η σύσταση νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής, η οποία θα έχει καθήκον να καταρτίσει κοινή 

ενοποιημένη νομοθεσία που θα αφορά όλα τα θέματα του 
αθλητισμού (Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία). 

Θα συσταθεί τεχνική επιτροπή από στελέχη των κομ-
μάτων και αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης για να μαζέψει όλες τις πληροφορίες, όλες τις ειση-
γήσεις των κομμάτων και θα κωδικοποιηθούν. 

Επίσης έχει συμφωνηθεί πως υπάρχει πλήρης στήριξη 
από όλα τα κόμματα στη νέα Επιτροπή Δεοντολογίας, η 
οποία έχει τεράστιο έργο να επιτελέσει. 

Οι εισηγήσεις θα συγκεντρωθούν σε ένα έγγραφο και 
θα υποβληθούν σε νέα συνεδρία, η οποία θα συγκληθεί 
σε δύο μήνες, υπό την ίδια σύνθεση, για να συζητηθεί και 
να αποφασιστεί πώς προχωρούν οι εισηγήσεις που θα 
κατατεθούν από τα κόμματα. 

Εν τω μεταξύ, σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου 
Κακουργιοδικείου Λάρνακας – Αμμοχώστου, που θα συ-
νεδριάσει στις 17 Μαρτίου 2020, παραπέμφθηκαν σήμερα 
ο διαιτητής Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του 
ποδοσφαιρικού σωματείου Αγίας Νάπας Δημήτρης Μα-
σιάς. Ο Δημήτρης Μασιάς αντιμετωπίζει συνολικά 9 κατη-
γορίες ενώ ο Ανδρέας Κωνσταντίνου αντιμετωπίζει 3 κα-
τηγορίες. Συγκεκριμένα οι Μασιάς και Κωνσταντίνου 
αντιμετωπίζουν τις τρεις πρώτες κατηγορίες που είναι συ-
νωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για 
καταδολίευση και χειραγώγηση αθλητικού αγώνα.  

 
Μνημόνιο Ελλάδας – UEFA/FIFA 

 
Εν τω μεταξύ, υπογράφηκε τη Δευτέρα και το μνημόνιο 

συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των 
διεθνών ομοσπονδιών UEFA και FIFA, ώστε να «καθαρί-
σει» το ελληνικό ποδόσφαιρο. 

Οι βασικές πρόνοιες προβλέπουν ότι οι UEFA/FIFA θα 
εκπονήσουν εντός τριών (3) μηνών μία ολιστική μελέτη 
για τη βελτίωση και αναβάθμιση του ελληνικού επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει συγκε-
κριμένες, προσαρμοσμένες προτάσεις μεταξύ άλλων, σε 
σχέση με τη δομή και την οργάνωση των διοικητικών ορ-
γάνων του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, την 
αδιαβλητότητα του παιχνιδιού, ώστε να αντιμετωπιστεί ο 
κίνδυνος του στησίματος αγώνων και της διαφθοράς και 
της χρήσης αναβολικών ουσιών.

Ένα ποσοστό 23,9% των 
πολιτών στην Κύπρο, δηλαδή 
200.000 πολίτες ή ένας στους 
τέσσερις βρίσκεται σε επίπεδο 
κινδύνου φτώχειας, με βάση 
στοιχεία της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας το 2018. Αυτό λέχθηκε 
μεταξύ άλλων σε συνέντευξη 
Τύπου ύστερα από διήμερη 
συζήτηση που φιλοξένησε στη 
Λευκωσία το Κυπριακό Δίκτυο 
Ενάντια στη Φτώχεια και η 
Εκτελεστική Γραμματεία του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια 
στη Φτώχεια (ΕΑPN) με τίτλο 
«Αξιολογώντας τον αγώνα 
κατά της φτώχειας  και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού στην 
Κύπρο και την Ευρώπη»

To 23,9% στην Κύπρο 
σε επίπεδο κινδύνου 

φτώχειας

Ετοιμάζονται να κλείσουν τα 
ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι 
στον τουριστικό τομέα, καθώς 
εξακολουθεί να υφίσταται η 
διαφορά στην ανάγνωση προ-
νοιών της συλλογικής σύμβα-
σης, με αποτέλεσμα οι εργο-
δότες να μην εφαρμόζουν τα 
συμφωνηθέντα. Έτσι οξύνεται 
η ένταση στην τουριστική βιο-
μηχανία, αφού στις τάξεις των 
εργαζομένων επικρατεί μεγά-
λος αναβρασμός. Μάλιστα 
αυτή τη φορά, στο πλευρό των 
εργοδοτών έχει ταχθεί ξεκά-
θαρα και η Κυβέρνηση, μέσω 
της υπουργού Εργασίας.

Επέρχεται κρίση 
στην Ξενοδοχειακή
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Την απάντηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λον-
δίνο προκάλεσε άρθρο του ιστορικού και αρθρο-
γράφου της Daily Telegraph Άντριου Ρόμπερτς 
σύμφωνα με το οποίο τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
δε θα ήθελαν να επιστρέψουν στη σύγχρονη 
Αθήνα και θα προτιμούσαν να παραμείνουν στο 
σημερινό Λονδίνο που έχει πιο πολλά κοινά με 
την κλασική Αθήνα του Περικλή.  
Ο κ. Ρόμπερτς αποδίδει τα γραφόμενα στα ίδια 
τα Γλυπτά, τα οποία όπως αναφέρει, του μίλησαν 
σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Βρετανικό Μου-
σείο.  
Κατά τον 
συντάκτη, η 
δημοκρατία, 
η ιστορία, η 
φιλοσοφία, 
η ιατρική 
και το 
δράμα τι-
μώνται κα-
λύτερα στο 
σημερινό 
Λονδίνο 
από ό,τι στη 
σημερινή 
«σατρα-
πεία» της 
ΕΕ που συ-
νιστά η Ελ-
λάδα, την 
οποία κατη-
γορεί ότι 
«εκβιάζει» 
τη Βρετανία χρησιμοποιώντας τα Γλυπτά ως 
αντάλλαγμα για μια εμπορική συμφωνία για τη 
μετά το Brexit εποχή. 
Σε επιστολή προς την Telegraph η Σύμβουλος 
Τύπου της ελληνικής πρεσβείας Έλενα  Σου-
πιανά κάνει λόγο για αβάσιμους και στρεβλωτι-
κούς ισχυρισμούς για την Ελλάδα, καθώς και για 
φαντασιόπληκτες και περιφρονητικές απόψεις 
του συντάκτη του άρθρου. 
Η απάντηση επικεντρώνεται, ωστόσο, στην αναί-
ρεση του ισχυρισμού ότι η Ελλάδα απαιτεί την 

επιστροφή των Γλυπτών ως τίμημα για μια συμ-
φωνία ελεύθερου εμπορίου Βρετανίας-ΕΕ. 
Η κα Σουπιανά εξηγεί ότι η διάταξη που προστέ-
θηκε στη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ ενόψει 
της δεύτερης φάσης του Brexit περί διευθετή-
σεων για επιστροφή κλεμμένων πολιτιστικών θη-
σαυρών δεν αφορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα. 
Σημειώνει ότι το αίτημα για την επανένωση των 
Γλυπτών είναι δίκαιο και πάντα σχετικό και βασί-
ζεται στο γεγονός ότι τα γλυπτά συνιστούν «ανα-
πόσπαστα κομμάτια ενός εκ των πιο εμβληματι-
κών πολιτιστικών μνημείων στον κόσμο». 

Προσθέτει 
ότι είναι 
κοινά πα-
ραδεκτή η 
βάρβαρη 
απομά-
κρυνσή 
τους από 
τον Παρθε-
νώνα χωρίς 
τη συναί-
νεση του 
υπό οθω-
μανική κα-
τοχή ελληνι-
κού λαού, 
καθώς και 
ότι ακόμα 
και οι βρε-
τανικοί 
ισχυρισμοί 
περί νόμι-

μης απόκτησής τους έχουν αμφισβητηθεί σο-
βαρά από ακαδημαϊκούς. 
«Όσα προανέφερα δεν είναι αμφισβητήσιμα. Η 
μόνη ελαφρυντική εξήγηση για τις κατάφωρες 
ανακρίβειες του άρθρου είναι ότι από τη στιγμή 
που τα συγκεκριμένα γλυπτά που εκτίθενται στο 
Βρετανικό Μουσείο μιλούν ελληνικά, δεν μπορεί 
να αποκλείσει κανείς πως ο αρθρογράφος σας 
χάθηκε στη μετάφραση», καταλήγει η απάντηση 
της ελληνικής πρεσβείας.

Σκηνικό πολέμου επικρατεί σε Λέσβο και Χίο καθώς μέρα με τη 
μέρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των κατοίκων ενάντια στην από-
φαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστών κέντρων φιλοξε-
νίας. 

Ομάδες κατοίκων και στα δύο νησιά ξεκίνησαν την μάχη το από-
γευμα της Δευτέρας, όταν έγινε γνωστή η αναχώρηση από το Λαύ-
ριο του πλοίου «Εξπρές Πήγασος» που μετέφερε εκατοντάδες 
αστυνομικούς, αύρες εκτόξευσης νερού, κλούβες, οχήματα και μη-
χανήματα έργου.  Στη Λέσβο αποκλείστηκαν τέσσερα λιμάνια, ανα-
μένοντας το πλοίο, ενώ στην περιοχή του Μανταμάδου και των 
γύρω χωριών οι καμπάνες έδωσαν το σύνθημα για μαζικό ξεση-
κωμό και συγκέντρωση στη θέση Καράβα Καβακλή.  

«Από την Τρίτη τα ξημερώματα έκαναν απόβαση στην Χίο ,τα 
ΜΑΤ, οι δυνάμεις καταστολής και ο στρατός της κυβέρνησης της 
ΝΔ. Καταπατώντας κάθε έννοια δικαιώματος, «καταλύοντας» την 
δημοκρατία δέρνουν και τρομοκρατούν νησιώτες που αρνούνται 
να υποκύψουν στα επικίνδυνα σχέδια της Ακροδεξιάς ΝΔ, η οποία 
θέλει να μας καταστήσει νησιά-αποθήκες ψυχών  και εμάς ανθρω-
ποφύλακες» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου. 

«Απαράδεκτες ενέργειες για δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση 

να πετά στα σκουπίδια την βούληση της τοπικής κοινωνίας, να 
επιτάσσει, να προπηλακίζει και να δέρνει. Στο υποτιθέμενο εφεύ-
ρημα  της τάξης και της ασφάλειας υλοποιούν όλα τα αντικοινωνικά 
σχέδια τους. Εμάς τους Ακρίτες που όλα αυτά τα χρόνια επιδείξαμε 
αλληλεγγύη και ανθρωπιά στους πρόσφυγες-μετανάστες που βρέ-
θηκαν στον τόπο μας χωρίς να το έχουν επιλέξει, δεν μας φοβίζουν 
και πολύ περισσότερο μας ενώνουν, μας δυναμώνουν», υπογραμ-
μίζει με νόημα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Χίου. 

«Στην χθεσινή συγκέντρωση, που έγινε στη πλατεία Βουνακίου 
στις 11.00πμ,  όλη η Χίος έδωσε την καθοριστική  απάντηση της  
στις δυνάμεις κατοχής που αποβιβάστηκαν στις περιοχές τους και 
επιδεικνύουν όργιο καταστολής. Συμμετείχε όλη Χίος. Είμαστε όλες 
και όλοι ενωμένοι και αποφασισμένοι. Ξέρουμε από προσφυγιά, 
μεγαλώσαμε με τον κίνδυνο από την Ανατολή και βιώσαμε την 
απόβαση των ΜΑΤ της ελληνικής κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη. 

Απέναντι στην βαρβαρότητα απαντάμε δυναμικά στο πεδίο με  
συνεχή παρουσία και δράση. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουμε να καταστρέψουν 
τον τόπο μας για μικροπολιτικά και εσωκομματικά παιχνίδια της 
ΝΔ» καταλήει η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Χίου. 

ΣΥΡΙΖΑ Χίου: Απέναντι στην βαρβαρότητα της ΝΔ απαντάμε με συνεχή 
παρουσία και δράση 

Ελληνική απάντηση σε άρθρο κατά της επανέ-
νωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα 

                   Βρετανικό Μουσείο: Γλυπτά Παρθενώνα 

Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Κώστας Βουτσάς

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο αγαπημένος ηθο-
ποιός Κώστας Βουτσάς, μετά από πολυήμερη 
νοσηλεία στο νοσοκομείο.  
Ο άνθρωπος που σκόρπισε δεκαετίες γέλιου 
στους Έλληνες και Κύπριους μέσα από τις ταινίες 
αλλά και τη θεατρική του παρουσία εισήχθη στο 
νοσοκομείο στις 7 Φεβρουαρίου με λοίμωξη του 
αναπνευστικού και σημαντική καρδιακή και ανα-
πνευστική δυσλειτουργία. Οι θεράποντες ιατροί 
προχώρησαν στη διασωλήνωσή του στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου 
υποστηρίχθηκε μηχανικά η αναπνοή του. 
Τελικώς, όμως, ο «αιώνιος έφηβος» Κώστας Βου-
τσάς δεν τα κατάφερε, καταλήγοντας χθες τα ξη-
μερώματα.  
Στο επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ατ-
τικόν» αναφέρεται πως την 24η Φεβρουαρίου 
παρουσιάστηκε σημαντική επιδείνωση της υγείας 
του, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρ-
κεια.

                    ΑΣΟΕΕ: Eντάσεις 

Ηρεμία επικρατεί πλέον ΑΣΟΕΕ, όπου νωρίτερα 
αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στον προαύλιο 
χώρο του Πανεπιστημίου ενώ μέσα στο κτήριο βρί-
σκονταν κουκουλοφόροι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι Αρχές προχώρησαν σε πέ-
ντε προσαγωγές και εξήλθαν 
από το προαύλιο.  

Τα επεισόδια ξεκίνησαν νω-
ρίς το απόγευμα  της Τρίτης, 
όταν άγνωστα άτομα έστησαν 
οδοφράγματα στην Πατησίων 
και στη συνέχεια επιτέθηκαν 
σε διμοιρίες των ΜΑΤ.  

Οι κουκουλοφόροι πέταξαν 
ξύλα και πέτρες προς τις αστυ-
νομικές δυνάμεις, οι οποίες με τη σειρά τους απά-
ντησαν με χρήση χημικών. 

Νωρίτερα, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος 

του Αγίου Παντελεήμονα που πέρασε από το ση-
μείο, υπέστη φθορές στο παράθυρο του συνοδηγού 
εξαιτίας ενός μπουκαλιού που εκτοξεύτηκε προς 
το όχημα.  

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, 
αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ 
-εκτός υπηρεσίας- προέταξε το 
υπηρεσιακό του όπλο στον 
προαύλιο χώρο της ΑΣΟΕΕ, 
προκαλώντας αντιδράσεις, 
τόσο πολιτικές όσο και ακαδη-
μαϊκές.  

Η Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αθηνών έχει διατάξει δι-
οικητική διερεύνηση, ενώ η 
πρυτανεία του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοίνωσε ότι θα 
απευθυνθεί στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου 
να προβούν στις νόμιμες ενέργειες.

ΑΣΟΕΕ: Δυνάμεις των ΜΑΤ μπήκαν στο πανεπιστή-
μιο – Το χρονικό της έντασης

«Έφυγε» o αιώνιος έφηβος της υποκριτικής
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Κορωνοϊός: Εξαπλώνεται από την Ιταλία στην υπόλοιπη Ευρώπη - Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα Αβοήθητοι ανήλικοι θύματα 
σεξουαλικών ορέξεων πα-

λαιών Βρετανών πολιτικών 

Ο Σύνδεσµος Αµµοχώστου ΜΒ σας �ροσκαλεί στην ετήσια χοροεσ�ερίδα του
στο Penridge Suite 470 Bowes Road, London N11 1NL

το
Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Η ε�ιτρο�ή θα σας καλωσορίσει στην υ�οδοχή ό�ου θα �ροσφερθούν �οτά
και θα έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε �ίσω στον χρόνο

στην έκθεση φωτογραφίας της Αµµοχώστου.
Το µουσικό µέρος της βραδιάς θα �λαισιώνεται µε τους καταξιωµένους

καλλιτέχνες της �αροικίας µας.
Τιµή εισιτηρίου £35.00 µετά φαγητού.

Χορηγός της βραδιάς The Clissold Arms - Gastro Pub, of Muswell Hill.
Τα τηλέφωνα για κρατήσεις είναι : Αντρέας Λούκας 07742 648737

- Αιµιλία Ζανέτου 07803 276619 - Κώστας Γεωργίου 07943 198198 -
Email: vassilis@varosilettings.co.uk

Η υ�οστήριξη σας σε αυτή την εκδήλωση και για όλες τις �ροσ�άθειες της
ε�ιτρο�ής για ε�ιστροφή στην �όλη του Ευαγόρα είναι �ολύ σηµαντική.

Πολιτικοί, κόμματα, αστυνομία 
και εισαγγελείς «έκαναν τα 
στραβά μάτια» στις καταγγελίες 
περί σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων από μέλη της βρετανι-
κής ελίτ, σύμφωνα με το πόρι-
σμα ανεξάρτητης έρευνας. 
  Η επιτροπή που διεξήγαγε την 
έρευνα μελέτησε καταγγελίες 
από τη δεκαετία του 1960 και 
έπειτα. Αν και κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι δεν υπήρξε «ορ-
γανωμένο δίκτυο παιδεραστών 
του Γουέστμινστερ», τονίζει ότι 
υπήρξαν θύματα που αγνοήθη-
καν και ότι επιδείχθηκε υπερβο-
λική «υποταγή» από τους αρμό-
διους προς βουλευτές και 
υπουργούς που είχαν κατηγορη-
θεί. 
 Το 173 σελίδων πόρισμα κατο-
νομάζει παλαιότερους βουλευτές 
όπως τον Φιλελεύθερο σερ Σίριλ 
Σμιθ και τον Συντηρητικό σερ Πί-
τερ Μόρισον ως άτομα «γνωστά 
για το ενεργό σεξουαλικό ενδια-
φέρον τους για παιδιά». 
 Κατηγορεί επίσης για αμέλεια 
καθήκοντος τον πρώην αρχηγό 
των Φιλελευθέρων λόρδο Στιλ, 
ο οποίος καταθέτοντας πέρυσι 
στην επιτροπή παραδέχθηκε ότι 
δεν είχε μεταφέρει αρμοδίως κα-
ταγγελίες κατά του σερ Σίριλ, αν 
και πίστευε ότι ευσταθούσαν, 
διότι αφορούσαν το παρελθόν. 
Λίγο μετά από τη δημοσιοποί-
ηση του πορίσματος, ο 81χρο-
νος λόρδος Στιλ παραιτήθηκε 
από μέλος των Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών, που τον είχαν θέ-
σει υπό διαθεσιμότητα και πρό-
σθεσε ότι σύντομα θα παραιτη-
θεί και από τη Βουλή των 
Λόρδων.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έχουν 
νοσήσει 80.423 άτομα σε όλο τον πλα-
νήτη, ενώ έχουν πεθάνει 2.708. 
Στην Ευρώπη εντοπίσθηκαν 385 κρού-
σματα ενώ επιβεβαιώθηκαν 11 θάνατοι, 
εκ των οποίων οι 10 στην Ιταλία.   
 Τα κρούσματα στην Ευρώπη από την 
Ιταλία  
 Στην Κροατία έχουν ήδη εντοπιστεί δύο 
επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κο-
ρωνοϊού. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι 
βρέθηκε θετικός στον ιό ένας άνδρας που 
επέστρεψε από ταξίδι στο Μιλάνο και ο 
αδελφός του.  
  Σε εξετάσεις υποβλήθηκαν και οι οχτώ 
εργαζόμενοι εταιρείας που είχαν επισκε-
φθεί το Μιλάνο, μαζί με τον πρώτο που 
βρέθηκε θετικός στον ιό. Όλοι οι υπόλοι-
ποι ήταν αρνητικοί. Στην Αυστρία, ένα 
νεαρό ζευγάρι Ιταλών, που ζουν στο Ίν-
σμπρουκ επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μο-
λυνθεί από τον νέο κορωνοϊό. Ο ένας 
από τους δύο εργαζόταν σε ξενοδοχείο, 
το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα ενώ και 
το σπίτι του ζευγαριού σφραγίστηκε.        
 Στην Ελβετία, ανακοινώθηκε ότι έχει 
προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό, ένας 
άνδρας περίπου 70 ετών, που ζει στο 
Τιτσίνο, στα σύνορα με την Ιταλία. Είχε 
ταξιδέψει στο Μιλάνο στις 15 Φεβρουα-
ρίου και τώρα έχει μπει σε απομόνωση.      
  Συναγερμός σήμανε όμως και στην 
Ισπανία, στην Τενερίφη, σε ξενοδοχείο 
στο οποίο διέμενε Ιταλός γιατρός και η 
σύζυγός του, που βρέθηκαν θετικοί στον 
νέο κοροναϊό. Στο ξενοδοχείο που απο-
κλείστηκε διαμένουν έως και 1.000 άν-
θρωποι, που υποβάλλονται σε εξετάσεις.    
  Όμως, κρούσμα του νέου κοροναϊού 
εντοπίστηκε και στη Βαρκελώνη, αλλά 
και δύο στη Μαδρίτη. Σε όλες τις περι-
πτώσεις πρόκειται για ανθρώπους που 
είχαν ταξιδέψει στη Βόρεια Ιταλία. Κρού-
σματα σε ανθρώπους που είχαν πάει 
πρόσφατα στη χώρα ανακοίνωσαν και η 
Γαλλια και η Γερμανία.  

  Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα 
Στη λίστα των χωρών με επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα του κορωνοϊού μπήκε 
χθες Τετάρτη  και η Ελλάδα. Πρόκειται 
για μια 38χρονη γυναίκα στη Θεσσαλο-
νίκη, η οποία είχε ταξιδέψει στην Βόρεια 
Ιταλία βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό 
και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.  Όπως ανα-
κοινώθηκε νωρίτερα απο το Υπουργείο 
Υγείας, οικειοθελώς απομονώνονται 
όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της τις 
τελευταίες 
ημέρες. Η 
νεαρή γυ-
ναίκα είναι 
σε καλή 
κατάσταση 
και παρα-
κολουθεί-
ται από 
ομάδα για-
τρών. Βρί-
σκεται σε 
απομό-
νωση ενώ 
σύμφωνα 
με τον λοι-
μοξιωλόγο 
Σωτήρη 
Τσιόδρα, ο οποίος έκανε και τη σχετική 
ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά στο 
υπουργείο Υγείας, η μορφή του ιού εί-
ναι ήπια και η ασθενής δεν αντιμετωπί-
ζει άλλα προβλήματα υγείας. «Παρακο-
λουθείται από μια ομάδα εξαιρετικών 
συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη» δή-
λωσε, ενώ πρόσθεσε ότι γίνεται «ιχνη-
λάτιση» των επαφών της γυναίκας προ-
κειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήρθαν σε 
επαφή μαζί της. 
Πρόκειται για το πρώτο θετικό δείγμα κο-
ροναϊού στην Ελλάδα, η οποία μπαίνει 
πλέον στη λίστα με τις χώρες που έχουν 
εντοπιστεί κρούσματα κοροναϊού. 
  Ο Ελληνας Υπουργός Υγείας, Βασίλης 

Κικίλιας με ανάρτησή του στο twitter, ση-
μειώνει: «Το πρώτο κρούσμα του νέου 
κορωνοϊού στη χώρα μας επιβεβαι-
ώθηκε. Ήταν κάτι που περιμέναμε. Εί-
μαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος πανικού». 
Συμπεράσματα με συστάσεις στα 
Κράτη Μέλη και Κομισιόν για τον 
COVID19 ενέκρινε το Συμβούλιο  
  Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης συναντήθηκε για να αποτιμήσει τις 
επιπτώσεις της εκδήλωσης ανθρώπι-

νων κρου-
σμάτων 
COVID-19, 
και εκφράζει 
την ικανο-
ποίησή του 
για την απο-
τελεσματική 
ανταπό-
κριση της 
ΕΕ από τα 
Κράτη 
Μέλη, την 
Κομισιόν, το 
Ευρωπαϊκό 
Κέντρο 
Πρόληψης 
και Ελέγχου 

Νόσων, την Επιτροπή Υγειονομικής 
Ασφάλειας και τη διεθνή απάντηση 
στην απειλή πιθανής πανδημικής 
εστίας και ζητεί συνέχιση και ενίσχυση 
της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε 
διεθνές επίπεδο. 
  Αναλυτικά,  «έχοντας επίγνωση του γε-
γονότος ότι η επιδημιολογική κατάσταση 
εξακολουθεί να εξελίσσεται, η ΕΕ και τα 
Κράτη Μέλη της θα πρέπει να συνεχί-
σουν να ενεργούν αποφασιστικά σε συ-
ντονισμό για την αντιμετώπιση της απει-
λής που προκαλείται από το COVID-19 
και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξά-
πλωση του ιού 2019-nCoV που τον προ-
καλεί εντός και εντός της ΕΕ», αναφέρει 

το Συμβούλιο. 
 «Κανένας λόγος πανικού για Κύπρι-
ους στο εξωτερικό λόγω κορωνοϊού» 
Έκκληση στον κόσμο που διαμένει ή τα-
ξιδεύει στο εξωτερικό να εγγραφεί στο 
σύστημα «Οίκαδε» του Υπουργείο Εξω-
τερικών, απευθύνει ο Διευθυντής Σέν-
γκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Δια-
χείρισης Κρίσεων, Δημήτρης 
Χατζηαργυρού, λέγοντας παράλληλα ότι 
δεν συντρέχει λόγος πανικού σε σχέση 
με τις εξελίξεις για τον κορωνοϊό. Σημει-
ώνει πάντως ότι η ανταπόκριση είναι ελά-
χιστη, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εγγρα-
φεί στο σύστημα μόλις 20 άτομα. 
  Δεν υπάρχει λόγος για πανικό αυτή τη 
στιγμή στην Ιταλία, ενώ στη Νότια Κορέα 
δεν υπάρχουν αναφορές για Κύπριους 
πολίτες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Χατζη-
αργυρού, ο οποίος θα συμμετάσχει στη 
σύσκεψη που έχει συγκληθεί σήμερα στο 
ΥΠΕΞ για τον COVID-2019, με τη συμ-
μετοχή των Υπουργών Εξωτερικών, Δι-
καιοσύνης, Υγείας και τον Γενικό Διευθυ-
ντή του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Είπε επίσης ότι από την επικοινωνία με 
τις κατά τόπους Πρεσβείες της Δημοκρα-
τίας, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία 
πληροφορία στο ΥΠΕΞ για Κύπριο πο-
λίτη που έχει έρθει σε επαφή με επιβε-
βαιωμένο κρούσμα στο εξωτερικό ή βρί-
σκεται σε περιοχή που έχει τεθεί σε 
καραντίνα. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηαρ-
γυρού, πέραν της ομάδας μαθητών που 
επέστρεωε χθες το απόγευμα από το Μι-
λάνο, υπήρξαν μια-δύο μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις στην Ιταλία που επικοινώνη-
σαν με την Πρεσβεία και στις οποίες 
παρασχέθηκε καθοδήγηση για να επι-
στρέψουν στην Κύπρο. 
 Στις 24 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο 
Εξωτερικών εξέδωσε δύο ταξιδιωτικές 
οδηγίες, συνιστώντας να αποφεύγονται 
τα ταξίδια στη Λομβαρδία και στο Βένετο 
της Ιταλίας, καθώς και στην επαρχία 
Gyeongsang της Νότιας Κορέας. 
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Περί γλώσσας  και εθνικής ταυτότητας
Οι  Κύπριοι,όπως και οι Ροδίτες,οι Κρή-

τες, κ.ά,είναι μέρος του ελληνικού έθνους. 
 Οι δύο τελευταίοι είναι και  μέρος του ελ-

ληνικού  κράτους. 
Η κυπριακή διάλεκτος δεν είναι αυτοτελής 

γλώσσα, με δικούς της κανόνες,λεξιλόγιο, 
ετυμολογία,γραμματική και  συντακτικό, δια-
φορετική από την αττική διάλεκτο, που 
στην πορεία επικράτησε όλων των άλλων 
ελληνικών διαλέκτων και σήμερα είναι η  
νεοελληνική γλώσσα που χρησιμοποιούν  
όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα στο γραπτό λόγο. 

Τα νεοελληνικά είναι η γλώσσα που χρη-
σιμοποιείται σε όλα τα επίσημα έγγραφα 
σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 Η  διάλεκτος ή αν θέλετε η γλώσσα  που 
μιλούσαν οι Ετεοκύπριοι (ετέος =αληθινός, 
γνήσιος) δηλαδή οι αυτόχθονες Κύπριοι 
χάθηκε,αφομοιώθηκε από την κυρίαρχη 
κυπριακή  ελληνική διάλεκτο/γλώσσα. 

Οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, οι Αυστραλοί και 
οι Νεοζηλανδοί μιλούν την ίδια 
γλώσσα,αλλά είναι τέσσερα διαφορετικά 
έθνη. 

Το έθνος είναι ομάδα αν- θρώπων 
με κοινή γλώσσα,κατα-
γωγή και παράδοση, 
που ζει σ’ ένα ορισμένο 
γεωγραφικό χώρο και 
έχει κοινό οικο-
νομικό τρόπο 
ζωής και ψυχο-
σύνθεση που 
εκδηλώνετα ι 
στην κουλτούρα. 

Τα έθνη είναι 
αποτέλεσμα μακράς 
ιστορικής διαδικασίας και 
δε δημιουργήθηκαν από τη μια 
μέρα στην άλλη. Στην πορεία διαμόρφω-
σης του ελληνικού έθνους στενοί ήταν οι 
εμπορικοί και άλλοι οικονομικοί δεσμοί με-
ταξύ  Κύπρου και υπόλοιπου ελληνικού 
χώρου.Πολλά κοινά και στα ήθη και τα 
έθιμα, την παράδοση, την κουλτούρα και 
τον πολιτισμό.  

Επίσης,είναι ιστορικά καταγεγραμμένη η 
συμμετοχή των  Κυπρίων σε  όλους τους  
αγώνες για τη δημιουργία του σύγχρονου  
εθνικού κράτους της Ελλάδας. 

 Having said all that, η θέση μου παρα-
μένει αναλλοίωτη και ξεκάθαρη.Το εθνικό 
ζήτημα υποτάσσεται στα γενικότερα συμ-
φέροντα του συνόλου. 

Αν παραβλέψουμε τα συμφέροντα του 

λαού  ανεξαρτήτως 
εθνικότητας ή εθνι-
κής καταγωγής εύ-
κολα θα οδηγη-
θούμε στον 

εθνικισμό και δεν θα διαφέρουμε από τους 
κάθε λογής ανιστόρητους  "εθνικόφρονες" 
που υποστηρίζουν την ανωτερότητα της 
ελληνικής φυλής ή του ελληνικού 
γένους,που εν πάση περιπτώσει δεν ήταν 
παρά βιολογικές κατηγορίες που ξεπερά-
στηκαν από την κοινωνική εξέλιξη και ανή-
κουν πλέον στην ιστορία . Άλλο εθνισμός 
που είναι γνήσιος πατριωτισμός,γνήσια 
αγάπη προς την πατρίδα και τους ανθρώ-
πούς της  και είναι η βάση του πανανθρώ-
πινου ιδανικού του  διεθνισμού, που δεν 
έχει σχέση με τον παγκόσμιο κ ο -
σμοπολιτισμό και εθνομη- δ ε -
νισμό και άλλο 
εθνικισμός π ο υ 

στηρίζε-
ται στην αντε-

πιστημονική 
θεωρία περί 

α ν ώ τ ε ρ ω ν 
εθνών και 
ε κ λ ε κ τ ώ ν 
λαών και στο 

μίσος για όλα τα άλλα έθνη 
και όλους τους άλλους λα-

ούς. 
Ως Ελληνοκύπριοι, χωρίς να απαρ-

νιόμαστε την ελληνική εθνική καταγωγή 
μας, πρέπει να τονίζουμε και να προβάλ-
λουμε αυτά που μας ενώνουν με τους 
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, 
πρώτα και κύρια την κυπριακή μας ταυτό-
τητα,που δεν αναιρεί την ελληνική εθνική 
μας ταυτότητα,  έχοντας πάντα ως στόχο 
μας την απελευθέρωση και την επανέ-
νωση.  

Προβάλλουμε την κυπριακή σημαία και 
όχι την ελληνική . Προβάλλουμε και ολα τα 
άλλα  σύμβολα του  κυπριακού κράτους 
και όχι τα σύμβολα του κράτους της Ελλά-
δας. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο Έλληνες. 
Το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση και η 
επανένωση του λαού και του τόπου μας 
και όχι το πόσο Έλληνες είμαστε.

του 
Βασίλη Κωστή 

  Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος επέστρεψε 
στην Κύπρο την 1η Μαρτίου 1959, 
ύστερα από εξορία που κράτησε 3 χρό-
νια – από τις 9.3.1956 μέχρι την 
1.3.1959. Εξορίστηκε από τους Άγγλους 
ενώ στο νησί διεξαγόταν ο ένοπλος απε-
λευθερωτικός αγώνας. Αρχικά κρατή-
θηκε για 13 μήνες εκτοπισμένος στη 
νήσο Μαχέ των 
Σεϋχελλών, έτσι 
ώστε να μην 
έχει καμία δυνα-
τότητα ελέγχου 
των πραγμάτων 
στην Κύπρο. 
Στη συνέχεια 
αφέθηκε ελεύ-
θερος, στις 
28.3.1957, αλλά 
χωρίς δικαίωμα 
ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς 
στην Κύπρο. 
Εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα, 
ενώ άρχισαν οι 
διεργασίες επί-
λυσης του Κυ-
πριακού. Οι 
οποίες κατέληξαν με μια συμφωνία με-
ταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στη Ζυρίχη, 
τον Φεβρουάριο του 1959. Βάσει αυτής, 
η Κύπρος θα καθίστατο ανεξάρτητο κρά-
τος. Τη συμφωνία συνυπέγραψαν σε συ-
νάντηση στο Λονδίνο, στις 19.2.1959, οι 
εκπρόσωποι Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
και ο δόκτωρ Φαζίλ Κουτσιούκ. 
   

Ταυτόχρονα τα “ενδιαφερόμενα μέρη” 
(Αγγλία – Ελλάδα – Τουρκία) αυτοχαρα-
κτηρίστηκαν ως “εγγυήτριες δυνάμεις” 
της ανεξαρτησίας του υπό ίδρυση Κυ-
πριακού κράτους. Στην Κύπρο τερματί-
στηκε ο ένοπλος αγώνας και ο αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος κατόρθωσε να 
επιστρέψει στο νησί την 1η Μαρτίου 

1959 και να 
αναλάβει τα 
ηνία του νέου 
κράτους. Στη 
Λευκωσία του 
είχε επιφυλα-
χθεί θερμότατη 
υποδοχή από 
ένα τεράστιο 
πλήθος λαού. 
Στη φωτογρα-
φία αυτή εικονί-
ζεται η αυτοκι-
ν η τ ο π ο μ π ή 
που μετέφερε 
τον Μακάριο 
από το (πα-
λαιό) αεροδρό-
μιο Λευκωσίας 
στην πρω-

τεύουσα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέ-
βαινε ο Μακάριος είναι το τρίτο στο βά-
θος. Η φωτογραφία λήφθηκε λίγο έξω 
από το αεροδρόμιο, όπου κατά μήκος 
του δρόμου είχαν συγκεντρωθεί και κά-
τοικοι της περιοχής. Η φωτογραφία λή-
φθηκε από αυτοκίνητο που προπορευό-
ταν, στο οποίο επέβαιναν 
δημοσιογράφοι.

Η επιστροφή του Μακαρίου

Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης  
Υπάρχουν και υπηρετούν περί τους 500 Δημοτικούς Συμ-

βούλους ανά την Ευρώπη. Γίνονται τώρα διαβήματα  να 
επεκταθεί σε όλη την υφήλιο ο οργανισμός αυτός. 
Κατά τη τελευταία συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 25 Ιανουαρίου   
2020 υπήρξε και τηλεοπτική σύνδεση με τον Δήμαρχο  
MORELAND της Αυστραλίας κ Λάμπρο Ταπεινό. 
Την Κύπρο αντιπροσωπεύει ο Δήμαρχος Λάρνακας κ Αν-

δρεάς Βύρας. 
Αυτό το άρθρό/ρεποτάζ θα δημοσιευθεί σε δύο μέρη  
Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 

είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν οι Έλληνες της 
Διασποράς, που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις 
Τοπικές ή Περιφερειακές Αρχές των τόπων κατοικίας τους.  
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2001, μετά 

από πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 
του Υπουργείου Εξωτερικών-Γενικής Γραμματείας Απόδη-
μου Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, 
με την υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  
Μέλη του Δικτύου είναι οι εκτός Ελληνικής Επικράτειας Ελ-

ληνικής καταγωγής πολίτες της Ευρώπης, που εκλέγονται 
και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές 
και διοικήσεις, των τόπων κατοικίας τους.  
Στο Δίκτυο συμμετέχουν ενεργά πάνω από 400 Αιρετοί της 

Αυτοδιοίκησης, από το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ηπείρου.  
Μέσα από την καθημερινή του λειτουργία, φιλοδοξεί να 

αποτελέσει έναν επιπλέον χώρο διαλόγου και ανάληψης 
πρωτοβουλιών, για την ενίσχυση και υποστήριξη των δρά-
σεων της Ελληνικής Ομογένειας και της Αυτοδιοίκησης, στην 
Ευρώπη.  
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, κινείται στους πα-

ρακάτω άξονες:  
•Ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων Αιρετών 

της Ευρώπης  
•Συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή 

Τοπική Αυτοδιοίκηση  
•Προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Πολιτεία, 

στις Τοπικές Κοινωνίες στην Ευρώπη  
•Υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις χώ-

ρες της πρώην Σοβ. Ένωσης  
•Συνεργασία με τους φορείς της ομογένειας  
•Διεύρυνση του Δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο  
Όργανα Διοίκησης  
Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε τρία χρό-

νια  
Η 21μελής Συντονιστική Επιτροπή που εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να οργανώνεται 
και μέσω του διαδικτύου και απαρτίζεται από:  
•4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια Γερμανίας  
•4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια των χωρών της 

Πρώην Σοβιετικής Ένωσης  
•4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια της Ανατολικής Ευ-

ρώπης (Αλβανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Τσεχία και χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας)  
•5 αντιπροσώπους από την περιφέρεια των υπόλοιπων 

χωρών της Ε.Ε. και της Ελβετίας, εκτός Γερμανίας και Κύ-
πρου  
•4 εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  
•1 εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ως παρατη-

ρητή από 1 εκπρόσωπος, των αιρετών της αυτοδιοίκησης 
από τις εκτός της Ευρώπης ηπείρους  
Η 5μελής Εκτελεστική Γραμματεία που αποτελείται από 

τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, 
τον Ταμία και εκλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.  
Η έδρα του Δικτύου είναι στη Θεσσαλονίκη.  
Την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Δικτύου, εξα-

σφαλίζει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο και το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών/ΓΓΑΕ.  
Από την ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου έως σήμερα, η 

υποστήριξη έχει ανατεθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  
 
 

Πρωτοβουλίες μέχρι Σήμερα  
•Ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, μεταφορά τεχνο-

γνωσίας με τη διοργάνωση θεματικών φόρουμ, συνεδρίων, 
παρουσιάσεων και την οργάνωση επισκέψεων σε πόλεις 
όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του Δικτύου, σε συνερ-
γασία με την ΚΕΔΕ και με φορείς της Αυτοδιοίκησης και της 
Ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας.  
•Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διοργάνωση από το 2003 

έως και το 2009 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 7 Ετήσιων 
Συναντήσεων Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών 
της Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη, με σκοπό την ανά-
πτυξη διαλόγου μεταξύ των νέων της Αυτοδιοίκησης, γύρω 
από θέματα που σχετίζονται με τις λειτουργίες και τις δράσεις 
της, στην Ευρώπη.  
•Πολιτισμός. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επιστροφή 

των «Μαρμάρων του Παρθενώνα». Ενημέρωση της κοινής 
γνώμης των Ευρωπαϊκών Πόλεων, με τη διοργάνωση σχε-
τικών εκθέσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρα-
σβούργο (2004) και στο Δημαρχείο της Φραγκφούρτης 
(2006). Υποστήριξη των εκδηλώσεων μνήμης, για τους Έλ-
ληνες του Γκαίρλιτς, στα Γερμανοπολωνικά σύνορα.  
•Ανθρωπιστική Βοήθεια. Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών μελών 

του Δικτύου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στην Ευ-
ρώπη, για την ενίσχυση φορέων στην Ελληνική Επικράτεια, 
ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλή-
ματος.  
•Συνεργασία με φορείς της ομογένειας. Συμμετοχή εκ-

προσώπων του Δικτύου στις διαδικασίες των Γενικών Συ-
νελεύσεων της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελληνισμού.  
•Συμβολή στη διεύρυνση του Δικτύου σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, για την καταγραφή των 
αιρετών της αυτοδιοίκησης στις εκτός της Ευρώπης ηπεί-
ρους.  
•Ολυμπιακή Εκεχειρία. Προώθηση της σχετικής διακή-

ρυξης για ψήφιση της σε σημαντικό αριθμό Δημοτικών Συμ-
βουλίων των πόλεων όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη 
του Δικτύου, κυρίως την περίοδο πριν από τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 2004.  
Πρόγραμμα επέκτασης του Δικτύου σε Διεθνή επίπεδο  
Κατά την τελευταία Συνάντηση της Συντονιστικής επιτροπής  

που έλαβε χώρα στις 25 Ιανουαρίου 2020  κατά την οποία 
παρών μεταξύ άλλων ήσαν: 
 Ως παρατηρητής ο κ. Λάμπρος Ταπεινός Δήμαρχος MORE-

LAND, εκπρόσωπος των Ελληνικής Καταγωγής Αιρετών 
της Αυστραλίας και οι νέοι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, οι κ.κ. 
Δεμουρτζίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Παύλου Μελά, Ινιωτά-
κης Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Κρήτης, Λιό-
λιος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Λοκρών και Μπίρμπας 
Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Αιγάλεω, που ορίσθηκαν 
από το νέο ΔΣ της, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην 
Ελλάδα το 2019. Τις εργασίες της συνεδρίασης χαιρέτισαν 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο υφυ-
πουργός Μακεδονίας – Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο 
νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο κ. 
Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελ-
ληνισμού εκ μέρους του υφυπουργείου Εξωτερικών, ο πρό-
εδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, εκ μέρους της Περιφέρειας, ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτρο-
πής του Ελληνισμού της Διασποράς κ.κ. Σάββας Αναστα-
σιάδης και Γιάννης Αμανατίδης, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονί-
κης κ. Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδη. Η Κεντρική Επι-
τροπή Δήμων Ελλάδας   (ΚΕΔΕ) και ι εκάστοτε Κυβερνήσεις 
Ελλάδος  υποστηρίζουν ακράδαντα και ποικιλοτρόπως τον 
Οργανισμό αυτό από τη ημέρα της ιδρύσεως του μέχρι σή-
μερα αφού έχει διαπιστωθεί ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συμ-
βάλλουν ενεργά στο να προωθήσουν τους Αγώνες του Ελ-
ληνισμού και φυσικά και το Κυπριακό πρόβλημα. 
Την ερχόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με αποφάσεις 

που έχει πάρει  τελευταίως και τις περαιτέρω δραστηριότη-
τες. 
Συνεχίζετε….  

Ενας οργανισμός που εργάζεται  αθόρυβα   
μεθοδικά και αποτελεσματικά. 
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Ο ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ, 
τελεί το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραε-
τού του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου, την 
1η Μαρτίου 2020 στις 11.30 πμ στην εκ-
κλησία των 12 Αποστόλων, Kentish 
Lane, Brookmans Park, Herts, AL9 6NG. 
Καλούνται όλοι όσοι τιμούν την μνήμη 
του Σταυραετού, όπως παρευρεθούν.  

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07723 069879 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου  
Σώτος Πολιτάκης 

Σύνδεσμος Εφέδρων 
Καταδρομέων  Αγγλίας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Επιτροπή Ραδιομαραθωνίου
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

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ  
Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνει 
ότι η ετήσια χοροεσπερίδα της θα γίνει στις 
7 Μαρτίου 2020 στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, Earlham Grove. 
Σε αυτήν θα παραστεί ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ, Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος. 
Για περισσότερες πληροφορίες  
αποτείνεσθε στους: 
Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 ,  
Γιώργο Κουττουκη  07949211155  
και Σάββα Κυριάκου 0746073146 

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
Η Καθαρά Δευτέρα  

Καλείστε να κόψουμε όλοι μαζί τη Μoύττη της Σαρακοστής. Μια 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών  και του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. Κοπιάστε σ’ αυτή την 
παραδοσιακή γιορτή της Καθαράς Δευτέρας στις 2 MAPTΙΟΥ 
η ώρα 12.30 μ.μ. στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, μέσα σε μια 
θερμή οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα. Τα νηστίσιμα 
πλούσια εδέσματα θα προετοιμαστούν από τοv ΣΚΓ και ΚΚΚ.  
Για την διασκέδαση σας θα έχει ελληνική μουσική και κλήρωση 
λαχείων. 
Είστε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι.

  Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Η.Β.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία την Κυριακή 16η Φε-
βρουαρίου η GALA - Χοροεσπε-
ρίδα της ποδοσφαιρικής Ομά-
δας των «Αγίων» - St. 
Panteleimon FC. Η εκδήλωση, 
στην οποία συμμετείχαν 150 
άτομα,  έλαβε χώρα στο ξενο-
δοχείο Χίλτον του Wembley, στο 
ΒΔ Λονδίνο.  
Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο 
Προπονητής της Ομάδας Γιώρ-
γος Φραντζέσκου έκανε συγκι-
νητικό αφιέρωμα (με λόγο, φω-
τογραφίες, βίντεο και μουσική) 
στον πρόσφατο θάνατό του, 
που οφειλόταν σε αυτοκινητι-
στικό δυστύχημα, του ποδο-
σφαιριστή της Ομάδας Thiago 
Goncalves. 

O Chaplain της Ομάδας Πρω-
τοπρεσβύτερος Αναστάσιος Δ. 
Σαλαπάτας ομίλησε ως εξής: 
«Καλησπέρα σας!  
Επιτρέψτε μου, κατ’ αρχάς, να 
απευθύνω ένα θερμό καλωσό-
ρισμα, σε όλους τους προσκε-
κλημένους και συνδαιτυμόνες 
της αποψινής εορταστικής εκ-
δήλωσης της αγαπημένης μας 
Ομάδας των «Αγίων»! 
Κατόπιν θα ήθελα να εκφράσω 
εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους 
όσους συμμετείχαν στην οργα-
νωτική προσπάθεια, με σκοπό 
την επιτυχία της εκδήλωσης. Η 
Διοίκηση της Ομάδας μας, ο 
Προπονητής μας Γιώργος Φρα-
ντζέσκου, ο Διευθυντής του Χίλ-
τον Γιώργος Καλαμάρης, η 

Άντρια Molloy, ο Ταμίας της 
Ομάδας Ιάκωβος Νεοφύτου, ο 
Physio Γιώργος Μηνά, οι χορη-
γοί μας, οι μουσικοί μας, ο φω-
τογράφος μας Αλέξης Γεννάρης 
και οι άλλοι φωτογράφοι, αλλά 
και όσοι βρίσκονται απόψε εδώ, 
δικαιούνται των ευχών, της ευ-
γνωμοσύνης και του άξιου επαί-
νου μας. 
Πέντε χρόνια μετά την ίδρυση 
της Ομάδας της καρδιάς μας το 
όραμά μας έχει λάβει σάρκα και 
οστά. Φίλαθλοι από όλα τα μέρη 
του κόσμου έχουν ζητήσει και 
προμηθευθεί τη στολή της Ομά-
δας μας. Η σημαία μας κυματί-
ζει περήφανα στα γήπεδα της 
καλύτερης ποδοσφαιρικής πυ-
ραμίδας παγκοσμίως. 
Στα χρόνια που κύλησαν, που 
φυσικά δεν είναι πολλά, βιώ-
σαμε αρκετές εμπειρίες, αθλη-
τικές και κοινωνικές, ουράνιες 
χαρές, χοϊκές απογοητεύσεις 
και ανθρώπινες θλίψεις, με πιο 
οδυνηρή και δυσάρεστη την 
πρόσφατη απώλεια του Thiago 
μας. Ποτέ όμως δεν πάψαμε να 
διατηρούμε ζωντανό το όραμά 
μας, σύμφωνα και με τον σεφε-
ρικό λόγο:  
«Λίγο ακόμα να σηκωθούμε 
λίγο ψηλότερα»! 
Το όραμα που οριοθετούμε και 
προβάλλουμε σήμερα εμπεριέ-
χει διάφορα στοιχεία. Ένα από 
αυτά είναι το ταξίδι, το ταξίδι 
προς τη δική μας Ιθάκη, που θα 

μας γεμίσει με αθλητικές αλλά 
και διανθρώπινες εμπειρίες, με 
περιπέτειες, με γνώσεις, με συ-
γκινήσεις και τελικά με τη σοφία 
που έχουμε ανάγκη για να αι-
σθανθούμε ηθικά πλούσιοι και 
ποδοσφαιρικά επιτυχημένοι! 
Το άλλο στοιχείο που αυτές ει-
δικά τις ημέρες, αλλά και πάντα, 
έχει ιδιαίτερη αξία για όλους 
μας, είναι να υπηρετούμε πά-
ντα, σταθερά, αταλάντευτα και 
αδιαπραγμάτευτα την αθλητο-
πρέπεια και τον ποδοσφαιρικό 
πολιτισμό, στο πλαίσιο του 
οποίου δεν χωρούν ρατσισμός 
και διακρίσεις. 
Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευ-
χηθώ να έχουμε μια όμορφη και 
διασκεδαστική βραδιά και σας 
παρακαλώ πολύ να είμαστε 
όλοι μας αρχοντικά γενναι-
όδωροι, με σκοπό τη στήριξη 
της αγαπημένης μας Ομάδας»! 
Η εκδήλωση διήρκεσε αρκετές 
ώρες και είχε διάφορα είδη μου-
σικής (2 ορχήστρες και DJ), 
χορό και πολύ κέφι. Βραβεύ-
θηκε ο φωτογράφος της Ομά-
δας Αλέξιος Γεννάρης, για την 
πολύχρονη, πολύτιμη και αφι-
λοκερδή προσφορά του. Εκδό-
θηκε ειδικό εορταστικό Λεύ-
κωμα, έγινε δημοπρασία 
αθλητικών και άλλων δώρων, κι 
επίσης έγινε με επιτυχία και λα-
χειοφόρος αγορά!

Συγκίνηση στη χορεσπερίδα των «Αγίων» 
Με μεγάλη χαρά σας 
προσκαλούμε στην 
πολύ ενημερωτική 
και ενδιαφέρουσα  

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

Ελάτε να γιορτάσουμε τα Κούλουμα στον Τίμιο Σταυρό, στο 
Golders Green Road & The Riding, NW11 8HL, με καλό φαγητό, 
καλή μουσική και πολύ κέφι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου από 13:00. 
Συμμετοχή £15. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 02084557510. 
Με ευχές εν Κυρίω 
†π. Βασίλειος 

Καθαρά Δευτέρα

Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπίρ γιόρτασε τον  Άγιο Αυξέντιο
Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπίρ γιόρτασε και φέτος τον  Άγιο Αυξέντιο, 
προστάτη του χωριού, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου. Είναι ένας 
παλιός θεσμός ο οποίος αποτελείται από δυό μέρη: το θρησκευτικό,  
με το απολυτίκιο του Αγίου Αυξεντίου Καρπασίας και την περιφορά 
της εικόνας στο πλαίσιο της θείας λειτουργίας που έγινε στην εκ-
κλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, και το κοινωνικό μέρος, με 
γεύμα στο Κοινοτικό Κέντρο.  
Φέτος η προσέλευση ήταν αισθητά χαμηλή. Οι καιρικές συνθήκες 
με την ανεμοθύελλα να πλήττει τη χώρα ίσως να φόβισε ορισμένους 
να προσέλθουν. Ο κυριότερος όμως λόγος είναι η υποχώρηση 
της πρώτης γενεάς που με την πάροδο του χρόνου άλλοι φεύγουν 
από τη ζωή και άλλοι αδυνατούν να συμμετέχουν. Αυτό όμως δέν 
εμπόδισε τη δημιουργία μιάς πολύ ζεστής ατμόσφαιρας, με τους 
παρευρισκομένους να απολαμβάνουν τους νόστιμους μεζέδες και 
να περάσουν λίγες ώρες ευχάριστες, με κουβέντα και αναμνήσεις 
από το χωριό ενώ το παιγνίδι της τόμπολας το οποίο καθοδηγούσε 
η ‘Αντζελα Χαπέσιη, χάρισε ζωντάνια και διασκέδαση.  
Η πρόεδρος του Συνδέσμου, Ελένη Τρύφωνος, σε σύντομη ομιλία 
έκανε μιά αναφορά στις δραστηριότητες που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος 
το χρόνο που μας πέρασε, έθιξε το αίσθημα της απογοήτευσης 
που επικρατεί σήμερα λόγω της επικίνδυνης στασιμότητας στο 
κυπριακό. ‘Εκανε μιά σύγκριση με τον ενθουσιασμό που επικρα-
τούσε το Φεβράρη του 2016 με την πρώτη λειτουργία στην εκκλησία 
του Αγίου Αυξεντίου το Σεπτέμβρη του 2015 στην κατεχόμενη 
Κώμη. Παρόλες τις αντιξοότητες, η κ.Τρύφωνος τόνισε την ανάγκη 
ύπαρξης του Συνδέσμου γιατί αυτό επιβάλλει η ιστορική συνείδηση 
του καθενός, αντλούμενη από αγάπη και αμέτρητες αναμνήσεις 

από την κατεχόμενη Κώμη. Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση της τα-
μειακης έκθεσης από τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου, Πανίκο 
Ζεμενίδη, ο οποίος προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του. Η 
συγκέντρωση έκλεισε με τη κλήρωση λαχείου.  

Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας
Ο σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργανώνει το καθιερωμένο 
ετήσιο γεύμα για τους Αχνιώτες. Το Σάββατο  8 Μαρτίου στο  
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο η ώρα 14:00 το μεσημέρι. Τα εισιτήρια 
για τους μη συνταξιούχους θα είναι £25 με φαΐ και ποτό.  
Τηλέφωνα επικοινωνίας 
Αντρέας Γεωργίου 07956219946 
Χριστάκης Νεοφύτου 02087231925
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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. 
• ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ 
ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΑ ΜΟΥ 
Συνεργασία έκπληξη για μένα το νέο τραγούδι 
του Κώστα Καραφώτη.  
Ο Κώστας Καραφώτης επιστρέφει πιο δυναμικός 
από ποτέ, με νέα επιτυχία που σε ξεσηκώνει από 
το πρώτο άκουσμα και έχει τον τίτλο "Αφήστε με 
όλοι στην τρέλα μου"! 
Οι συντελεστές είναι ο Κώστας Καραφώτης 
φωνή, Μουσική Νίκος Τερζής  και στίχοι Stan 
(Στράτος Αντιπαριώτης).  
Το ακούμε ήδη από το Ελληνικό ραδιόφωνο 
σταθμό του Λονδίνου το αγαπημένο σας, LGR.   
• Εκδήλωση για τους ηλικιωμένους στο AUTUNM 
GARDENS 
Η ορχήστρα Αμάλγαμα θα παρευρεθεί στο γνω-

στό οίκο ευγηρίας AUTUNM GARDENS όπου θα 
παίξει και θα τραγουδήσει για τους θαμώνες του 
γηροκομείου. 
Η ορχήστρα αποτελείτε από τους καλλιτέχνες 
Γιώργο Τσολάκη – κιθάρα και τραγούδι, Κωνστα-
ντίνο Ραφαλέτο τραγούδι και λαούτο, και Γιώργο 
Αγγελόπουλο τραγούδι –λαούτο και μπουζούκι.  
Οι γνωστοί καλλιτέχνες θα παίξουν και θα τρα-
γουδήσουν έντεχνα, Κρητικά, και άλλα παραδο-
σιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα συ-
νάντησης του AUTUNM GARDENS την Κυριακή 
29 Μαρτίου στις 2.00 μ.μ. και θα διαρκέσει μία 
ώρα περίπου. 
• Η Έκθεση φωτογραφίας της βραβευμένης Μα-
ρίνας Αντωνίου συνεχίζεται στο Ελληνικό Κέντρο 
Λονδίνου μέχρι και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 
με ελεύθερη είσοδο.  Για περισσότερες πληροφο-
ρίες τηλεφωνήστε στο 020 7487 5060.  
• Η Σαββίνα Γιαννάτου και η Έλενα Χατζιηαυξέ-
ντη 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 Canada 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 Canada 
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.  
Το ερωτικό ειδύλλιο της μοναχοκόρης ενός νεό-
πλουτου ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκαρι-
στική γνωριμία με τους Συμπεθέρους και η 
ξεκαρδιστική πλοκή του έργου υπόσχονται ανα-
τροπές και μπόλικο γέλιο στους θεατές. 
 Η σκηνοθεσία και η διασκευή των κειμένων της 
παράστασης θα φέρουν την σφραγίδα του γνω-
στού Κύπριου καλλιτέχνη Λώρη Λοϊζίδη. 
Πρόκειται για την κυπριακή έκδοση του έργου 
Συμπέθεροι από τα Τίρανα των Θανάση Παπα-
θανασίου και Μιχάλη Ρέπα και σε αυτή θα πρω-
ταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζίδης, Φώτης 
Γεωργίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, Σοφία 
Καλλή,Πένυ Φοινίρη, Μαρίνα Βρόντη,Στέλλα Φι-
λιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου και Σαββίνα Γεωρ-
γίου. 
Αυτά για την ώρα. 
Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  

Δραματική απόδοση σε θεα-
τρικό αναλόγιο κειμένων του μυ-
θιστορήματος ‘A Thousand 
Ships’ («Χίλια Πλοία») της συγ-
γραφέως Νάταλι Χέινς πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο σε τρεις 
αίθουσες του Βρετανικού Μου-
σείου στο Λονδίνο, μεταξύ των 
οποίων και η αίθουσα με τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα, από 22 
γυναίκες ηθοποιούς από την 
Κύπρο και τη Βρετανία. 
  Τα κείμενα περιγράφουν τον 
Τρωικό Πόλεμο από την οπτική 
των γυναικών που πρωταγωνί-
στησαν σε αυτόν, γυναίκες 
όπως Η Βρισηίδα, η Πηνελόπη, 
η Εκάβη, η Πολυξένη, η 
Κρέουσα, η Ελένη, η 
Λαοδάμεια, η Πενθεσίλεια, η 
Ιφιγένεια, η Κασσάνδρα, η Αν-
δρομαχ́η, και τοσ́ες αλ́λες, αφη-
γουν́ται τη δικη ́τους ιστοριά.κ.ά. 
  Το  καλλιτεχνικό δρώμενο, που 
κέντρισε το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών του Βρετανικού μου-
σείου, διοργανώθηκε από την 
ομάδα Σεζόν Γυναίκες, υπό τη 
σκηνοθεσία των Μαγδαλένας 
Ζήρα και Αθηνάς Κάσιου. Πρα-
γματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
καλλιτεχνικών δράσεων στο 
Μουσείο με αφορμή την έκθεση 
‘Troy: Myth and Reality’, αφιε-
ρωμένη στην Τροία. 

  Η πρόσκληση προς τη Σεζόν 
Γυναίκες έγινε έπειτα από την 
επιτυχημένη παρουσίαση του 
ίδιου θεατρικού αναλόγιου στα 
ελληνικά ομάδα είχε παρουσιά-
σει με μεγάλη επιτυχία στο Διε-
θνές Φεστιβάλ Λευκωσίας τον 
περασμένο Νοέμβριο. Το πα-
ρών έδωσε και ο Ύπατος Αρ-
μοστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Ανδρέας Κακουρής, υπό την αι-
γίδα του οποίου τελούσε η καλ-
λιτεχνική δράση, που είχε επί-
σης τη στήριξη του Ιδρύματος 
Α.Γ. Λεβέντη, των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας και του Gil-
bert Murray Trust. 
Kάποιοι από τις ηθοποιούς που 
ερμήνευσαν τα κείμενα ήταν οι, 
Daphne Alexander, Holly Atkins, 
Alice Barclay, Jilly Bond, Mar-
garet Cabourn-Smith, Cristina 
Catalina, Stella Duffy, Sarah 
Gabriel, Edith Hall, Natalie 
Haynes, Asyia Iftikhar, Tricia 
Kelly, Gael Le Cornec, Issy Van 
Randwyck, Νέδη Αντωνιάδη, 
Άννα Γιαγκιώζη, Άντρια Ζένιου, 
Λένα Κάσιου, Μυρτώ Κουγιάλη, 
Μάρθα Κωνσταντίνου, Λέα Μα-
λένη, Ελένη Σιδερά.

  Ο αγαπημένος στο κοινό Κω-
στής Μαραβέγιας ερχόμενος 
από την Ελλάδα με 5 εξαιρετικά 
ταλαντούχους μουσικούς, πα-
ρουσίασε μια μαγική εμφάνιση  
στο κοινό του στο Λονδίνο.  
 Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 
μαζεμένοι σε έναν από τους πιο 
όμορφους χώρους στο Λον-
δίνο, στο Union Chapel οι θαυ-
μαστές του  απόλαυσαν μια μο-
ναδική και ιδιαίτερη συναυλία 
αποκλειστικά για το μαγευτικό 
αυτό χώρο με την ιδιαίτερη ηχη-
τική του,  η οποία έφερε μια 
γεύση από την Ελλάδα και τις 
ανέμελες στιγμές που λείπουν 
σε όλους.   
 Τα τραγούδια του που ξεχώρι-
σαν, τα «Welcome to Greece», 
«το καλοκαίρι έφυγε», «άσε με 
να μπω», «δε ζητάω πολλά» 
κ.α. Με το ιδιαίτερο του χιούμορ 
και το σαρκασμό που τον δια-
κατέχει κατάφερε εκτός από 
διασκέδαση να προσφέρει και 
πολύ άφθονο γέλιο στο κοινό 
εξιστορώντας τις ιστορίες που 
κρύβονται πίσω από τα τρα-
γούδια του και μεταφράζοντας 

κάποια από τα τραγούδια του 
στα αγγλικά!  
Αυτό που εντυπωσίασε περισ-
σότερο τον κόσμο είναι τα 
πολλά και διαφορετικά ταλέντα 
του καθώς εκτός από το πιάνο 
που τον έχει ταυτίσει ο κόσμος, 
έπαιξε κιθάρα μαρτυρώντας ότι 
είχε ροκ συγκρότημα στα εφη-
βικά του χρόνια, αλλά και ακορ-
ντεόν!  O ασταμάτητος χαρού-
μενος ρυθμός στα τραγούδια 
του και η ενέργεια του στη 
σκηνή έκαναν τον κόσμο να 
μην μπορέσει να αντισταθεί να 
ξεσηκωθεί και να χορέψει. 
 Μαζί του έπαιξαν, οι εξαιρετικοί 
και σταθεροί φίλοι και συνεργά-
τες του μουσικοί: Νίκος Αγγλού-
πας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγε-
λος Αγγελίδης (ηλεκτρική και 
ακουστική κιθάρα), Jim Stari-
das (τρομπόνι), Χρήστος Καλ-
κάνης (κλαρινέτο) και Κρίτωνας 
Μπελλώνιας (κρουστά, τύ-
μπανα).  
Στο τέλος της συναυλίας ευχα-
ρίστησε τον κόσμο για την πα-
ρουσία τους και έδωσε ραντε-
βού για την επόμενη χρονιά!

Ο Kωστής Μαραβέγιας ζωντανά στο Λονδίνο 

Καλλιτεχνικό δρώμενο για την Τροία στο Βρετανικό Μουσείο με 22 γυναίκες ηθοποιούς

Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 

Μερίμνη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου 
ημών κ. Νικήτα, ευχαρίστως σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ 5ης 
και 17ης  Μαρτίου η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή θα έχει την ευλογία 
να υποδεχθεί απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου 
από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους προς πνευματική 
ενίσχυση και μυσταγωγία του ευσεβούς και φιλοθέου Ποιμνίου 
κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
Επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα περιηγήσεως του Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στις Κοινότητες 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής καθώς και το Πρόγραμμα Ποιμαντικών 
Επισκέψεων του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών κ. Νικήτα 
για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Παρακαλούμε θερμώς 
όπως προβείτε στις ανάλογες ετοιμασίες της Κοινότητάς σας, 
ενημερώσετε τους ευσεβείς Χριστιανούς σχετικά με την υποδοχή 
του Ιερού Λειψάνου καθώς και του Προγράμματος του Σεβασμιω-
τάτου και της συνοδείας του και μεριμνήσετε δια την φιλοξενία 
αυτών. 
Εντολή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, 
Αρχιμ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος 

Πρόγραμμα περιηγήσεως του Ιερού Λειψάνου  
του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου

Ο σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων γυναικών Haringey γιορτάζουν  και 
φέτος όλοι μαζί τη Δευτέρα της καθαράς στο κέντρο τους (GCWO 
Denmark Road/ Wightman Road London N8 0DZ) η ώρα 1 το 
μεσημέρι και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.  Η είσοδος είναι δωρεάν 
Σας περιμένουμε! 

Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων γυναικών Haringey

Ο Δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηαβράμ και μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μόρφου,  θα επισκεφθούν  το Λονδίνο για να 
γιορτάσουν μαζί με τη Δήμαρχο και το δημοτικό Συμβούλιο 
Μπάρνετ την 25η επέτειο από τη διδυμοποίηση των δήμων 
Μπάρνετ και Μόρφου.  Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί  
η Δήμαρχος Μπάρνετ Caroline Stokes και ο Υπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας Κακουρής, στα πλαίσια του 
εορτασμού,  θα εγκαινιάσουν Εκθεση Φωτογραφιών για τη Μόρ-
φου στο The Grove Building, Middlesex University, The Bur-
roughs, Hendon  NW4 4BT, που βρίσκεται πίσω από το Δημαρ-
χείο Μπάρνετ. 
Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. 
Σας περιμένουμε

25η επέτειος από τη διδυμοποίηση των δήμων 
Μπάρνετ και Μόρφου
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Φωτιές πετούσε η ταξιαρχία της Σαλαμίνας για 

μια ακόμη φορά το Σάββατο μέσα στη βροχή και 

τους ισχυρούς ανέμους, ήταν βλέπετε και η 

καταιγίδα του Denis, παρέσυρε την Park View με 

6-0. Ο σχολιασμός περισσεύει, η Σαλαμίνα 

έπρεπε να τελείωνε τον αγώνα με 12-0 αλλά 

(χαρίστηκε) στην ομάδα της Park View και της 

χάρισε μόνο 6 γκολάκια.  

Οι μάγκες Harrison, Denis, Ryan, Phill, Luke 

και Charlie έκαναν τα δικά τους και με ένα τέρμα 

ο καθένας ξεπλήρωσαν το χρέος τους, αφήνον -

τας την ομάδα τους σταθερά στη δεύτερη θέση. 

Έμαθε στις εξάρες

Το ακτύπητο δίδυμο της 

Σαλαμίνας Terry και Guss

Με 8 ωραία τέρματα προχώρησαν οι Άγιοι στο 

πρωτάθλημα του Spartan League Division One 

καθαρίζοντας πολύ νωρίς τη Shefford Town με 

8–1. 

Πέρασαν 20 λεπτά στο παιχνίδι για να βρουν 

τον ρυθμό τους οι Άγιοι και να αρχίσουν να στέλ-

λουν τη μπάλα στα δίκτυα των αντιπάλων. 

Όπως και να έχουν όμως τα Πράγματα, Άγιοι 

παραμένουν πρώτοι και ακτύπητοι για τον τίτλο. 

Ως συνήθως οι γνωστοί και άγνωστοι σκόρερς 

ήταν οι Steve Dodds, Brad Gilmaney, Guilherme 

Mondi, Ayub Albadri που έβαλε 4 τέρματα και ο  

Noyan Tajbakshsh. 

Μέσα στα όμορφα της συνάντησης μάς πλη-

ροφορεί ο φίλος γραμματέας των Αγίων, James 

Neofytou, η ομάδα της Shefford Town & Campton 

Side παρουσίασε πριν τον αγώνα μέσα σε κάδρο 

φανέλα με το Νούμερο 14, ο αριθμός που έφερε 

στην πλάτη του ο αδικοχαμένος Thiago Gon-

calves. Μια γενναιόδωρη κίνηση από την ομάδα 

της Shefford  που χειροκροτήθηκε από ποδο-

σφαιριστές και ιθύνοντες. 

Με 8άρα προχώρησαν οι «Άγιοι»

Αφηνίασε το Αποέλ και κέρδισε την Ολύμπια με 
6-2. Ένα σκορ που ούτε ο πιο φανατικός του 
Αποέλ δεν το πίστευε πριν το παιχνίδι. Mα φαίνε-
ται ότι οι ποδοσφαιριστές του Chris Ζαχαρία είχαν 
το κρυφό χαρτί στα ποδάρια τους και ξάφνιασαν 
τους πάντες. 

Το Αποέλ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και 
από πολύ νωρίς έκανε το 2-0 με τέρματα από 
τους Michael Spencer και Demetri Frangeside. 

Ξύπνησε ο Σινόττι τους λεβέντες του και μέσα 
σε δύο λεπτά, στο 37 και 38, έφεραν το παιχνίδι 
στο 2-2 με τους Yiannick Kamanan και Gulley 

French. 
Η ανάπαυλα βρήκε το Αποέλ να κάνει σχέδια 

αντεπίθεσης με γρήγορες μπαλιές στα κενά της 
άμυνας της Ολύμπιας και το πέτυχε με ακόμη 4 
τέρματα με τον George Lutayia στο 50’. Από εκεί 
και πέρα ανέλαβε δράση ο Κυριάκος Κυριάκου με 
τρία πανέμορφα τέρματα, στο 72’, 79’ και 87’, για 
να σφραγίσει τη μεγαλειώδη νίκη του Αποέλ. 

(Ευχαριστώ τον πολύ καλό μου φίλο, γραμμα-
τέα του Αποέλ, Γιώργο Γεωργίου για το ρεπορτάζ 
που μου έστειλε, παράδειγμα για τους άλλους 
γραμματείς). 

Αφηνίασε το Αποέλ

Βροχή, άνεμος και τρίποντο για Αρμένιανς

Βαθμολογία A Κατηγορίας 

                                Αγ.     Β 

Ομόνοια  . . . . . . . . 12     34 

Αποέλ  . . . . . . . . . . 12     28 

Ολύμπια  . . . . . . . . 12     27 

Παναθηναϊκός  . . . 12     25 

Κώμη Κεπήρ  . . . . 13     19 

Ακανθού  . . . . . . . . 13      11 

Αρμένιαν  . . . . . . . 11       7 

Cinar . . . . . . . . . . . 13       5 

Παντέλ  . . . . . . . . . 12       4

Μέσα στις λάσπες διεξήχθη ο 

αγώνας Ακανθού-Παναθηναϊκού 

με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το 

τρίποντο από μια σκληροτράχηλη 

Ακανθού με 3–2. 

Ο Παναθηναϊκός άρχισε δυνατά 

και προηγήθηκε με τον Zack και 

Andrew για το 2-0. 

Η Ακανθού αντέδρασε και έκανε 

το 2-1 πριν το πρώτο 45λεπτο. Ο 

Παναθηναϊκός μπήκε ξανά στο 

προσκήνιο για το 3-1. Η Ακανθού 

έκανε το 3-2 με τον Theo με πέ-

ναλτι.

Δύσκολο τρίποντο ο Παναθηναϊκός

Τρία καλά φιλαράκια: 

Ανδρέας, Τσιάρλυς και Γιώργος
Ο Δάσκαλος έχασε από τον μαθητή 

αυτή τη φορά

Φάση από τα γκολπόστ της Park View

Το κρύο και η βροχή δεν εμπόδισαν ούτε και τον Ζήνων 

να πάει στο παιχνίδι, συνόδευε τον μάστρο του Μιχαλάκη

Πολύ καλός αγώνας παρόλο 

ότι είχε τσουχτερό κρύο και 

ψηλή βροχή στο Southgate. 

Παντέλ και Αρμένιοι διασταύ-

ρωσαν τα ξίφη τους μέσα σε ένα 

πολύ αθλητοπρεπέστατο περι-

βάλλον με τους λιγοστούς φιλά-

θλους που αψήφισαν τις 

καιρικές συνθήκες. Νικήτρια η 

ομάδα των Αρμενίων με 2-1, με 

τέρματα από τον Andrew Se-

meou που έκανε το τεπούτο του 

στο παιχνίδι της Κυριακής. 

Στο τρίτο λεπτό έπιασε έναν 

κεραυνό από 30 μέτρα στέλλο-

ντας τη μπάλα στα δίκτυα της 

Παντέλ. Αντέδρασε στα γρή-

γορα η ομάδα του Μάριου Κυ-

ριακίδη και ισοφάρισε στο 15’ με 

ωραίο μακρινό σιούτ του Chris-

tian Makri. 

To δεύτερο μέρος ήταν συνέ-

χεια του πρώτου με την ομάδα 

των Αρμενίων να παίρνει το τρί-

ποντο με 2-1. 

Οι δύο άξιοι προπονητές Νίκος 

Νικολάου των Αρμενίων και Μά-

ριος Κυριακίδης της Παντέλ έδω-

σαν τα χέρια στο τέλος του 

αγώνα. 



George MIchaelides

13      | Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Bόμβες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα
Η προτελευταία αγωνιστική της 

πρώτης φάσης του πρωταθλή-

ματος περιλάμβανε εκπλήξεις 

που έφεραν τα "πάνω κάτω" 

στην βαθμολογία. 

Συγκεκριμένα, ο Εθνικός Άχνας 

έκανε την έκπληξη της χρο-

νιάς(και όχι μόνο) μετά το 5-0 

απέναντι στην Ανόρθωση, ενώ 

ανάλογη έκπληξη,αλλά μικρότε-

ρου βεληνεκούς" έκανε και η 

Πάφος με το 2-0 κόντρα στον 

ΑΠΟΕΛ.Στα άλλα 2 παιχνίδια 

της Κυριακής ΑΕΚ και Σαλαμίνα 

έμειναν στο 0-0, ενώ ισόπαλοι 

εξήλθαν Ολυμπιακός και ΑΕΛ 

(1-1).Θυμίζουμε χθες η Ομό-

νοια κέρδισε την ΕΝΠ με 3-0 

στο ΓΣΠ και ο Απόλλωνας επι-

κράτησε με 3-2 της Δόξας στο 

Τσίρειο στάδιο. 

Λίγο πριν την έναρξη των πλέι 

οφ, τα δεδομένα άλλαξαν,οι δια-

φορές μίκρυναν στα υψηλά 

στρώματα και έγινε ένας πρα-

γματικός χαμός στο πρωτά-

θλημα τόσο στο πρώτο γκρουπ 

6αδας,όσο και στο δεύτερο 

γκρουπ.Μεγάλη κερδισμένη της 

αγωνιστικής αποδεικνύεται η 

Ομόνοια μετά τα αποτελέσματα 

της 21ης αγωνιστικής, όπως και 

ο Απόλλωνας, που μπορεί να 

νιώθει ανακουφισμένος. Επί-

σης, η Πάφος και ο Εθνικός με 

τις τεράστιες νίκες που έκαναν 

άλλαξαν τα δεδομένα της 6αδας 

και της παραμονής αντίστοιχα. 

Δείτε την βαθμολογία και το 

πρόγραμμα της τελευταίας 

αγωνιστικής: 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ  . . . . . . . . . . 43 

ΟΜΟΝΟΙΑ  . . . . . . . . . . . . 42 

ΑΠΟΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . 38 

ΑΠΟΛΛΩΝ  . . . . . . . . . . . . 35 

ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

ΠΑΦΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . 27 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ  . . . . . . . . . . . 25 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  . . . . . . . . . 24 

ΕΘΝΙΚΟΣ  . . . . . . . . . . . . . 20 

ΕΝΠ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

ΔΟΞΑ  . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 

Το πρόγραμμα της τελευταίας 

αγωνιστικής της α' φάσης του 

πρωταθλήματος 

Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 

17:00 Δόξα – Πάφος 

17:00 ΑΕΛ  - Εθνικός Άχνας 

17:00 Νέα Σαλαμίνα - Απόλλων 

Κυριακή, 1η Μαρτίου 

16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυ-

μπιακός 

18:00 Ανόρθωση – ΑΕΚ 

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 

19:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε 

τον ΠΑΟΚ στην πρώτη του 

εντός έδρας ήττα μετά από 33 

μήνες με 1-0 (49’. αυτ. Γιαννού-

λης) και απέκτησε προβάδισμα 

πέντε πόντων στην προτελευ-

ταία στροφή της κανονικής πε-

ριόδου.  

Με πυγμή, πάθος και τσα-

μπουκά ο Ολυμπιακός «πά-

γωσε» την Τούμπα με 1-0, με 

ένα αυτογκόλ του Γιαννούλη και 

υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ στην 

πρώτη του ήττα σε οποι-

αδήποτε διοργάνωση εντός συ-

νόρων μετά τις 31/5/2017 με 

τον ΠΑΟ για τα πλέι-οφ κατάτα-

ξης.  

Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που 

έμοιαζε παγιδευμένος και 

εγκλωβισμένος από το 30’ και 

μετά και με έξοχη τακτική από 

τον Πέδρο Μαρτίνς, οι «ερυθρό-

λευκοι» άρχισαν σταδιακά να 

παίρνουν τα ηνία του αγώνα και 

με απείλησαν τον ΠΑΟΚ με δο-

κάρι του Ελ Αραμπί στο 42’. Το 

γκολ που έμελλε να κρίνει το 

ματς, με αυτογκόλ ο Γιαννού-

λης, σε μία κούρσα του Τσιμίκα 

που έκανε το σλάλομ της ζωής 

του και σούταρε ο Πασχαλάκης 

απέκρουσε, η μπάλα γύρισε 

από τον Ραντζέλοβιτς προς τα 

μέσα (χωρίς να διακρίνεται στα 

σίγουρα αν η μπάλα έχει βγει 

κόρνερ και ο Γιαννούλης στην 

προσπάθειά του να διώξει την 

έστειλε στα δίχτυα της ομάδας 

του.  

Αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ είχε 

την στιγμή του και σκόραρε με 

τον Βαρέλα, μετά από φάση 

διαρκείας και δύο αποκρούσεις 

του Σα (βρήκε και στο δοκάρι η 

μπάλα), ωστόσο ο στόπερ του 

Δικεφάλου του Βορρά στην εκ-

κίνηση της φάσης, είναι σε αντι-

κανονική θέση.  

Κορυφαίος για τον Ολυ-

μπιακό ο Τσιμίκας, πολλή δου-

λειά ο Καμαρά, ο Βαλμπουενά 

πάλι έκανε το κουμάντο, αλλά ο 

MVP ήταν ο Πορτογάλος τεχνι-

κός του Ολυμπιακού που έκανε 

ματ στον συμπατριώτη του και 

φέρνει την ομάδα του στο +5, 

μία αγωνιστική πριν το φινάλε 

της κανονικής περιόδου. 

Διπλό στην Τούμπα και στο  
+5 ο Ολυμπιακός!

Η Τσέλσι ήταν κυρίαρχη στο 

«Stamford Bridge» επικράτησε 

με 2-1 της... μισής Τότεναμ, και 

πλέον βρίσκεται στο +4 από την 

ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. 

Την Δευτέρα η Τσέλσι γνώρισε 

εντός έδρας ήττα από την Γιου-

νάιτεντ και μπήκε σε... περιπέ-

τειες για την διατήρηση της 4ης 

θέσης. Το Σάββατο ωστόσο η 

ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, 

δεν άφησε κανένα περιθώριο 

στην... μισή Τότεναμ και ξέφυγε 

στο +4 από την ομάδα του 

Ζοσέ Μουρίνιο. 

Οι «μπλε» μπήκαν δυ-

νατά στην αναμέτρηση 

και πίεζε τους φιλοξε-

νούμενους με τον Μά-

ουντ έχει την πρώτη καλή 

στιγμή στο 12ο λεπτό. Η 

Τσέλσι κατάφερε να ανοίξει το 

σκορ στο 15', ο Γιορίς είπε «όχι» 

στο σουτ του Ζιρού με τον 

Μπάρκλεϊ να σημαδεύει το δο-

κάρι της Τότεναμ, ωστόσο στη 

συνέχεια της φάσης ο Γάλλος 

επιθετικός με δυνατό σουτ σκό-

ραρε για το 1-0. 

Οι «πετεινοί» προσπάθησαν 

να αντιδράσουν με τους Μόουρα 

και Σάντσες (34',35'), όμως ο Κα-

μπαγιέρο κράτησε το μηδέν για 

την Τσέλσι στο πρώτο μέρος. 

Ο Μάρκος Αλόνσο μόλις στο 

2ο λεπτό του δευτέρου μέρους, 

έδωσε προβάδισμα δύο τερμά-

των στην Τσέλσι. Τέσσερα λεπτά 

όλο το «Stamford Bridge» ξεση-

κώθηκε όταν ο Λο Σέλσο πάτησε 

πολύ άσχημα τον Αθπλικουέτα, 

αλλά ο Μίκαελ Όλιβερ δεν απέ-

βαλε τον Αργεντίνο.  

Οι «μπλε» συνέχισαν να 

έχουν το πάνω χέρι στην αναμέ-

τρηση και δύο πολύ καλές ευκαι-

ρίες μέσα σε 3'. Στο 79ο λεπτό ο 

Έιμπραχαμ με προβολή μετά 

από σέντρα του Μάουντ δεν κα-

τάφερε να νικήσει τον Γιορίς, ενώ 

ο Ισπανός αριστερός οπισθοφύ-

λακας, Αλόνσο είδε το φάουλ του 

να σταματάει στο οριζόντιο δο-

κάρι της Τότεναμ. 

Οι φιλοξενούμενοι στα τελευ-

ταία λεπτά κατάφεραν να μει-

ώσουν με αυτογκόλ του Ρούντι-

γκερ, μετά από σουτ του Λαμέλα 

που κόντραρε στον Γερμανό και 

ξεγέλασε τον Καμπαγιέρο για το 

τελικό 2-1. 

Δύσκολο τρίποντο 

για Άρσεναλ 

Σε ένα καταπληκτικό ματς στο 

Emirates, η Άρσεναλ λύγισε την 

αντίσταση της Έβερτον (3-2) και 

με την δεύτερη κολλητή νίκη 

πλησίασε στην ευρωπαϊκή 

ζώνη. 

Η Άρσεναλ επιστρέφει. 

Σιγά - σιγά, αλλά επιστρέ-

φει. Δεν μπορεί να μετα-

μορφωθεί ριζικά, αλλά 

αρχίζει και θυμίζει ξανά 

σοβαρή ομάδα. Δεύτερη 

κολλητή νίκη, έβδομο σερί 

αήττητο ματς στο πρωτάθλημα 

και βαθμολογική ανέλιξη για μία 

ομάδα που βελτιώνεται σταθερά 

από την στιγμή που ανέλαβε ο 

Μίκελ Αρτέτα.  

Μολονότι η Έβερτον προηγή-

θηκε από το πρώτο λεπτό, με 

απίθανο βολ-πλανέ του Κάλ-

βερτ-Λιούιν στο πρώτο λεπτό, η 

Άρσεναλ συνήλθε άμεσα. Ο 

τραυματισμός του Κολάσινατς 

δεν στοίχισε αφού ο αντικατα-

στάτης του (Σακά) με υπέροχη 

σέντρα βρήκε τον Νκετάια, ο 

οποίος γύρισε όμορφα το κορμί 

του και με ωραίο πλασέ έκανε το 

1-1 (27’).  

Μάλιστα, οι Λονδρέζοι γύρισαν 

άμεσα το σκορ, αφού μία κατα-

πληκτική κάθετη του Νταβίντ 

Λουίζ βρήκε τον Ομπαμεγιάνγκ 

κι εκείνος με πλασέ που θύ-

μισε… Τιερί Ανρί έκανε το 2-1 

(33’). Ωστόσο, το εκπληκτικό 

πρώτο μέρος είχε και τέταρτο 

γκολ, αφού στις καθυστερήσεις η 

Έβερτον ισοφάρισε σε 2-2 με 

νέο βολ - πλανέ του Ρισάρλισον!  

Το δεύτερο μέρος είχε ξανά 

γκολ από τα αποδυτήρια, όμως 

για την Άρσεναλ. Η καρφωτή κε-

φαλιά του Ομπαμεγιάνγκ έκανε 

το 3-2 (46’) και παραδόξως το 

σκορ κόλλησε εκεί.  

Η Έβερτον υπερείχε στο υπό-

λοιπο της αναμέτρησης, αλλά τα 

θαλάσσωνε στην τελική προ-

σπάθεια. Σε τρεις τουλάχιστον 

περιπτώσεις, ο Λένο είπε όχι 

στην τρίτη ισοφάριση σε προ-

σπάθειες από Ρισάρλισον και 

Κάλβερτ-Λιούιν, με την Άρσεναλ 

να κρατάει το 3-2 και να σκαρφα-

λώνει κι άλλο στην βαθμολογία. 

Με οδηγό τον 

Μπρούνο έριξε 

τριάρα η Γιουνάιτεντ 

Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε 

το πρώτο του ηγετικό παιχνίδι με 

την φανέλα της Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεντ και με δύο ασίστ κι 

άλλο ένα γκολ έκανε τα πάντα 

στο 3-0 επί της Γουότφορντ. 

Για τον ρόλο αυτό αποκτήθηκε 

ο Πολ Πογκμπά. Η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ δαπάνησε ένα σωρό 

λεφτά κι επένδυσε όλες τις ελπί-

δες της πάνω στον Γάλλο, ο 

οποίος όμως αποδείχθηκε μία… 

φούσκα.   

Για τον ίδιο ρόλο αποκτήθηκε 

ο Μπρούνο Φερνάντες. Η μετα-

γραφή του κόστισε ακριβά, αλλά 

έκανε πολύ μικρότερο επικοινω-

νιακό θόρυβο. Ο Πορτογάλος 

δείχνει να πατάει πολύ πιο γερά 

στο έδαφος, τα πρώτα δείγματα 

γραφής του είναι κάτι παραπάνω 

από ενθαρρυντικά.  

Απέναντι στην Γουότφορντ, ο 

Πορτογάλος έκανε το πρώτο του 

πολύ ηχηρό ματς, βασικά έκανε 

τα πάντα. Σε ένα πολύπλοκο 

πρώτο μέρος, ο Φερνάντες ήταν 

αυτός που έφυγε στην πλάτη της 

άμυνας και κέρδισε το πέναλτι 

από τον Φόστερ (42’), κάνοντας 

το 1-0 με εύστοχη εκτέλεση.  

Η Γουότφορντ πίστεψε ότι 

βρήκε το γκολ της ισοφάρισης σε 

μία δύσκολη φάση που ο Ντίνι 

σκόραρε με προβολή σε κενή 

εστία (52’), όμως νωρίτερα ο 

Κάθκαρτ είχε βρει την μπάλα με 

το χέρι και το γκολ ακυρώθηκε 

μετά από χρήση του VAR.  

Ο Φερνάντες είχε άμεση 

εμπλοκή και στα δύο άλλα γκολ 

των κόκκινων διαβόλων που 

έπαιξαν πολύ ποιοτικά στις κό-

ντρες. Η κάθετη στον Μαρσιάλ 

έφερε ένα υπέροχο γκολ από τον 

Γάλλο (58’), ενώ λίγο αργότερα 

σέρβιρε στον Γκρίνγουντ το 3-0 

(75’), με τον νεαρό Άγγλο να φτά-

νει τα 11 γκολ σε όλες τις διοργα-

νώσεις.  

Η Γουότφορντ άξιζε να βρει 

ένα γκολ, όμως το ψηλοκρεμα-

στό του Ντεουλοφέου σταμάτησε 

στο δοκάρι, ενώ στο τέλος ο 

Τσονγκ είχε την ευκαιρία να μπει 

κι αυτός στην λίστα των σκόρερ, 

όμως το διαγώνιο πλασέ πέρασε 

ελάχιστα άουτ.  

Με αυτή την νίκη, οι κόκκινοι 

διάβολοι προσπέρασαν την Τό-

τεναμ και ανέβηκαν στην πέμπτη 

θέση με 41 βαθμούς, δύο περισ-

σότερους από την Γουλβς που 

δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα 

απέναντι στην Νόριτς.  

Ο πολύ φορμαρισμένος Ντιό-

γκο Ζότα με δύο γκολ από νωρίς 

(19’, 30’) τελείωσε ουσιαστικά το 

ματς, με τον Ραούλ Χιμένες (50’) 

να διαμορφώνει το 3-0 για τους 

λύκους, που δεν έδειξαν έλ-

λειμμα ενέργειας από το παιχνίδι 

της Πέμπτης απέναντι στην 

Εσπανιόλ. 

Με ανατροπή και 

ρεκόρ η Λίβερπουλ 

στο +22   

H ομαδάρα του Κλοπ ΔΕΝ 

χάνει! Η Λίβερπουλ είναι η από-

λυτη κυρίαρχος της Premier 

League, επικράτησε 3-2 της 

Γουέστ Χαμ εντός και βρέθηκε 

στο +22 από τη Σίτι.     

Ποιος να τη σταματήσει... Η 

ομαδάρα του Κλοπ έχει μέταλλο 

νικητή, ξέρει να παίρνει αυτό που 

θέλει και δεν επηρεάζεται ούτε 

όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ! 

Οι Κόκκινοι επικράτησαν 3-2 με 

ανατροπή της Γουέστ Χαμ εντός, 

έχουν 21 εντός έδρας νίκες στην 

PL, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της 

ομάδας του Σάνκλι από τον Δε-

κέμβριο του 1972! Παράλληλα, 

οι «Κόκκινοι» έχουν 18 σερί επι-

τυχίες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ 

της Σίτι από το 2017. Με την 26η 

φετινή επιτυχία της, η Λίβερπουλ 

βρέθηκε στο +22 από τη Μά-

ντσεστερ, ενώ οι Λονδρέζοι πα-

ρέμειναν κάτω από τη ζώνη! 

Αφεντικό του Λονδίνου η Τσέλσι!

Αποτελέσματα 

Mάν. Γιουν. Γώτφορτ  . . 3-0  

Γούλφς-Νόργουϊτς  . . . . 3-0 

Άρσεναλ-Έβερτον . . . . .3-2 

Τσέλσι-Τότενχαμ  . . . . . .2-1 

Μπέρλεϋ-Μπόρμουθ . . .3-0 

Κρύσταλ Π.-Νιούκαστλ  1-0 

Σιέφιλτ-Μπράιτον  . . . . .1-1 

Σαουθάμπτον-Άστον Β. 2-0 

Λέστερ-Μαντσ. Γιουν.  . 0-1 

Λίβερπουλ-Γουέστχαμ  . 3-2  

Βαθμολογία Αγγλίας 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 79 

 2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 57 

 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 50 

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . 44 

 5 Μαν. Γιουνάιτετ . . . . . 41 

 6 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 40 

 7 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 40 

 8 Γούλφς . . . . . . . . . . . . 39 

 9 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 37 

10 Μπέρλι . . . . . . . . . . . . 37 

11 Έβερτον  . . . . . . . . . . .36 

12 Σαουθάμπτον  . . . . . . 34 

13 Κρίσταλ Πάλας  . . . . . 33 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 31 

15 Μπράιτον  . . . . . . . . . 28 

16 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 26 

17 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 25 

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

18 Γουέστχαμ . . . . . . . . . 24 

19 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 24 

20 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 18

Αποτελέσματα Ελλάδα 

Παναιτωλ-Παναιώνιος  . 1-0 

Ατρόμητος-Ξάνθη  . . . . .1-0 

Βόλος-Λάρισα  . . . . . . . .0-0 

AΕΚ-ΟΦΗ . . . . . . . . . . . .3-0 

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός  . . . .0-1 

Αστέρας-Παναθηναϊκός 1-1 

Λαμία-Άρης  . . . . . . . . . .2-2   

Βαθμολογία Ελλάδα 

 1 Ολυμπιακός . . . . . . . . 63 

 2 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 58 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 50 

 4 Παναθηναϊκός  . . . . . . 41 

 5 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . 34 

 6 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . 31 

 7 Αστέρας  . . . . . . . . . . . 30 

 8 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 29 

 9 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . 29 

10 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . 27 

11 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . 27 

12 Βόλος . . . . . . . . . . . . . 27 

13 Παναιτωλικός  . . . . . . 17 

14 Πανιώνιος  . . . . . . . . . 10



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

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. 

1η Μαρτίου (Κυριακή) 

• H Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Αδελφότητας στο οίκημα της, 

Britannia Road, London N12 9RU στις 15:30. Θα συζητηθούν: 

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομική Έκθεση, Το Κτίριο 

της Αδελφότητας, Το Κυπριακό, Το Brexit, κ.α. Tηλ. 020 8445 7070. 

2 Μαρτίου (Δευτέρα) 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών (Η.Β.) και το Κοινοτικό Κέντρο 

διοργανώνουν το κόψιμο της μούττης της Σαρακοστής, στις 12:30 στο 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ. Όλοι είναι 

ευπρόσδεκτοι. Τα νηστίσιμα θα ετοιμάσουν οι οργανωτές. 

3 Μαρτίου (Tρίτη) 

• Το Δ.Σ. του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου συνέρχεται σε 

Συνεδρίαση στις 19:00 η ώρα, στο οίκημά του, Earlham Grove, London 

N22 5HJ. Θα συζητηθούν σοβαρά θέματα που καθιστούν την 

παρουσία όλων των μελών του απαραίτητη. Τηλ. 020 881 2329. 

7 Μαρτίου (Σάββατο) 

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

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

παραστεί ο πρόεδρός της Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος. Για πληροφορίες 

τηλεφωνείστε κ. Μ. Κασιή 020 8368 7302. 

8 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Δείπνος των Συνταξιούχων Αχνιωτών Η.Β στις 14:00 στο Κοινοτικό, 

Earlham Grove N22 5HJ. Eίσοδος δωρεάν για τους Αχνιώτες και £25 για 

τους μη, με φαγητό και ποτό και μεγάλη διασκέδαση. Για πληροφορίες 

και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07956 219 946 / 020 8723 1925. 

14 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η Χοροεσπερίδα και Φωτογραφική Έκθεση Συνδέσμου Αμμοχώστου 

Η.Β, ώρα 18:30 στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. Εισιτήριο £35. Για πληροφορίες τηλ. 07742 648 737, 

07803 276 619. Θα υπάρχει ωραίο φαγητό, μουσική, διασκέδαση. 

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 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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• When you are looking for a helping hand, just 

glance at the end of your arm! 

• Όταν ψάχνεις για χέρι βοηθείας, ρίξε μια 

ματιά στην παλάμη σου και στα δάχτυλά σου! 

Ερμηνεία: 
Ας μην βασιζόμαστε σε άλλους. Μόνο με τα δικά μας 

χέρια και γνώσεις θα πάμε μπροστά! Ο εαυτός μας, 

ο πιο πιστός σύμμαχος!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Μοίρα είναι  η σκιά σου κι όπου πας σ’ ακολουθεί 

κατοικεί στα βήματά σου και παρά το θέλημά σου 

όπου θέλει σε ωθεί! 

Όσο κι αν θες, κι αν προσπαθείς, δεν μπορείς να ξεφύγεις 

σαν της αράχνης τον ιστό, απ’ το δικό σου μερτικό 

στα  πόδια σου τυλίγεις! 

Όσες φορές προσπάθησα, μαζί της τα ’χω βάλει 

να βγω απ’ τη μιζέρια μου, τα πάθη, με τα χέρια μου 

μια τρύπα έχω βγάλει...! 

Η μοίρα είναι νικητής, την τέχνη πολεμάει 

πυξίδα δρόμο της ζωής, μέλλον, παρόν  επί της γης 

αυτή το κυβερνάειι! 

Έχει που την ονόμασαν το ριζικό κκισμέττι 

τζι’ ανάλογα πάνω στη γη – καταδρομή, είτε ροή 

του καθενός μας ππέφτει!! 

«Πεπρωμένο φυγείν αδύνατο», το είπαν οι Αρχαίοι 

άλλα ζητά κι άλλα ποθώ, μα της ζωής μας το γραφτό 

η μοίρα πάντα λεει!!!

Μοίρα
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Άγιε μου Ανδρόνικε
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Άγιε μου Ανδρόνικε και Άγια Φωτεινή μου, 
θέλω να πάω στα παλιά να γιάνει η ψυχή μου. 
Θέλω να έλθω να σε δω πότε θα το αποφασίσω. 
Η σκέψη μου είναι δειλή και πάντα εγώ δακρύζω. 
Ας όψεται το αίτιο που κάμαν τέτοιο πράγμα 
που είναι η πόρτα σου κλειστή κι ακόμα κι η καμπάνα. 
Δοξάζωσε Άγια Φωτεινή, κάνετε και εσείς ένα θαύμα 
να ιδούμεντε τους τόπους μας να ανοίξουνε για πάντα. 
Θέλουμε ελεύθερη την Κύπρο, τα χωριά μας 
να έλθει επιτέλους η χαρά στα σπίτια τα δικά μας. 
Να φύγουν όλοι οι εχθροί ελεύθεροι να πάμε 
να ζήσουμε χωρίς καημό και οι τόποι μας ελεύθεροι 
παντοτινά για να’ναι. 
Απόστολε Ανδρέα μου κι Αγία Φωτεινή μου 
το θαύμα σας να κάνετε παρακαλώ, να γιάνει η ψυχή μου. 
Εύχομαι τούτη η χρονιά να φέρει στον καθένα 
ελευθερία και χαρά χωρίς κανένα ψέμα. 
Και η καμπάνα σου Άγιε Ανδρόνικε για να ξανακτυπήσει. 
Και ο κόσμος μας να έλθει να σε ιδεί και να σε ευχαριστήσει. 
Εκεί που γεννηθήκαμεν θέλουμε για να πάμε 
να ζήσουμε όπως τα παλιά και όλοι να γελάμε. Αμήν.
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 
Ο Κοντός με το Παπάκι (1988). Κωμωδία με τους 
Νίκο Ρίζο, Γιούλη Σταμουλάκη, Βίλμα Τσακίρη, Ρίκα 
Διαλυνά, Σπύρο Καλογύρου. Η Σούλα, χρόνια αρρα-
βωνιασμένη, περιμένει να φτιά-
ξουν τα οικονομικά του Θωμά για 
να παντρευτούν. Ο αδελφός της 
Σούλας, μεγαλοχασάπης, απειλεί 
να τους σφάξει αν δεν γίνει χωρίς 
αναβολή πια ο γάμος. Μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα που λένε. 
Η λύση φαίνεται να είναι ο γάμος 
της Τζούλιας και τότε είναι που 
μπερδεύονται όλοι και ποιος να 
τους ξεμπερδέψει.  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30  
Μούτρο το Μουτράκι (1985). Κωμωδία με τους Τζώνη 
Θεοδωρίδη, Σοφία Αλιμπέρτη, Γιώργο Σίσκο, Στέλλα 
Θεοδώρου, Αθηνόδωρο Προύσαλη. Δυο πολύ ερω-
τευμένοι νέοι θέλουν να παντρευτούν, αλλά οι γονείς 
τους δεν συμφωνούν. Έτσι αποφασίζουν να παντρευ-
τούν μόνοι τους και να το ανακοινώσουν ξαφνικά, για 
να τους φέρουν προ τετελεσμένων. Όμως ένα απρό-
οπτο συμβάν θα γίνει αφορμή να χαλάσει το σχέδιο 
τους. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:00  
Θύμιος, Δαιμόνιος Ντετέκτιβ (1971). Κωμωδία με 
τους Κώστα Χατζηχρήστο, Σωτήρη Μουστάκα, Νίκο 
Φέρμα, Μανώλη Δεστούνη. Ο Θύμιος αφήνει το χωρίο 
και κατεβαίνει στην Αθήνα να βρει την τύχη του. Ο 
συγχωριανός του Τιμολής τον βοηθάει να γίνει ντετέ-
κτιβ, στο γραφείο που δουλεύει ο ίδιος. Το αφεντικό 
τους όμως τον προσέλαβε όχι γιατί έχει ανάγκη από 
υπάλληλο, αλλά γιατί ο ίδιος δουλεύει για λογαριασμό 
του μεγαλοαπατεώνα Τσίτσου και ο Θύμιος μοιάζει κα-
ταπληκτικά του Τσίτσου.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:10  
Η Αλήτισσα (1990). Περιπέτεια με την Βάνα Μπάρ-
μπα, Κώστα Ευριπιώτη, Σπύρο Ιωάννου, Τώνη Για-
κωβάκη, Γιώργο Λουκάκη, Ναπολέων Ροδίτη. Μια με-
γάλη βιομηχανία παιδικών τροφών δηλητηριάζει τα 
παιδιά χρησιμοποιώντας σκάρτη πρώτη ύλη. Ένα κο-
ρίτσι της αριστοκρατίας, η οποία σπουδάζει μανεκέν, 
έρχεται από το Παρίσι, μεταμφιέζεται σε αλήτισσα και 
προσπαθεί να βρει άκρη στην περίεργη αυτή υπό-

θεση. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:35  
Εισπράκτωρ 007 (1966). Κωμωδία με τους Νίκο Σταυ-
ρίδη, Κούλη Στολίγκα, Άννα Μαντζουράνη, Μαρίκα Νέ-
ζερ, Σταύρο Ξενίδη, Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ένας 
ολίγον αφελής τύπος ο οποίος εργάζεται ως εισπρά-
κτορας σε κάποια εταιρεία, ο Ξενοφών Τσιγγενές, σώζει 
από πυρκαγιά τα αρχεία της εταιρείας. Ανάμεσά τους 
είναι τα λογιστικά βιβλία αλλά και κάποιες ερωτικές 
επιστολές. Στα λογιστικά βιβλία εμφαίνεται ότι ο ένας 
από τους δύο συνεταίρους, ο Κοσμάς, κλέβει τον άλλον 
συνεταίρο, τον Τέλη, οι δε ερωτικές επιστολές είναι της 
γυναίκας του Κοσμά, της Λέλας, και απευθύνονται 
προς τον Τέλη.  
 
KYΡIAKH 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:50  
Ανάμεσα σε δυο Γυναίκες (1967). Κοινωνικό δράμα 
με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Τζένη Ρουσσέα, Ξένια 
Καλογεροπούλου, Σταύρο Ξενίδη. Μια νέα κοπέλα, η 
Μαρία, προσλαμβάνεται στο σπίτι της κυρίας Έλσας, 
για να προσέχει την πεθερά της. Δεν αργεί όμως να 
αντιληφθεί ότι η κυρία της το έχει ρίξει στα ξενύχτια και 
τις χαρτοπαιξίες. Καταλαβαίνει επίσης, από τις αφη-
γήσεις της πεθεράς της 
κυρίας Έλσας και μητέ-
ρας του Δημήτρη, που 
είναι πλοίαρχος και έχει 
μαζί του στα ταξίδια και 
τον αδελφό του τον 
Μάνο, ότι τα δύο αδέλ-
φια εργάζονται για έναν 
ιερό σκοπό: να συγκε-
ντρώσουν χρήματα και 
να βγάλουν από τη φυ-
λακή τον πατέρα τους.  
 
KYΡIAKH 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:10  
Αδυναμίες (1969). Ψυχολογικό κοινωνικό δράμα με 
την Κατερίνα Χέλμη, Γιάννη Φέρτη, Γιώργο Μούτσιο, 
Γρηγόρη Βαφιά, Μαρίνα Πεφάνη, Έλλη Λοίζου. Ο Στέ-
φανος αγωνίζεται ολομόναχος να πετύχει στη ζωή του, 
αποκρύπτοντας όμως απ’ την κοπέλα που αγαπά, την 
Άννα, τους φόβους του για το αβέβαιο μέλλον. Όταν 
καλείται στο στρατό για κάποια μετεκπαίδευση, η Άννα 
παρασύρεται από έναν φίλο του, τον Δημήτρη, μένει 
έγκυος και παραδίδει τη νόθα κόρη της για υιοθεσία σ’ 
ένα άκληρο ζευγάρι. Μετά ταύτα και συνειδητοποι-
ώντας το παραστράτημά της, επιλέγει να εξαφανισθεί 
απ’ τη ζωή του και φεύγει απ’ την Ελλάδα.  

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:35  
Η Ωραία της Ρούμελης  (1962).  Αισθηματική περι-
πέτεια με την Νέλλη Παππά, Ανέστη Βλάχο, Άννα Μα-
ντζουράνη, Σταύρο Τορνέ, Γιάννη Φέρμη. Σε ένα χωριό 
της Ρούμελης, Ο Βάσος και η Μαλάμω, η πιο ωραία 
κοπέλα του χωριού, αγαπιούνται και σκοπεύουν να 
παντρευτούν. Ο Πάνος όμως, αδελφός του Βάσου, 
επίσης ερωτευμένος με την Μαλάμω, προσπαθεί να 
την παρασύρει, όταν για κακή του τύχη εμφανίζεται ο 
ληστής της περιοχής. 
 
ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  
Αν (2012). Αισθηματική περιπέ-
τεια με τους Χριστόφορο Παπα-
καλιάτη, Μαρίνα Καλογύρου, 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρω 
Κοντού, Μαρία Σολωμού, Φάνη 
Μουρατίδη. Βγάζοντας ένα 
βράδυ το σκύλο του βόλτα, ο 
Δημήτρης θα γνωρίσει τη Χρι-
στίνα, την οποία και θα ερωτευ-
τεί. Πώς όμως θα εξελισσόταν 
η ζωή του αν εκείνο το βράδυ 
έμενε στο σπίτι; 
 
ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:25  
Ψυχή βαθιά (2009). Δραματική ταινία με τους Γιώργο 
Αγγέλκο, Χρήστο Καρτέρη, Βαγγέλη Μουρίκη, Γιώργο 
Συμεωνίδη, Βικτώρια Χαραλαμπίδου. Μια συνταρα-
κτική τραγική ιστορία από τον Εμφύλιο Πόλεμο που 
άφησε περισσότερους Έλληνες νεκρούς από το σύ-
νολο των Ελλήνων νεκρών των δύο Βαλκανικών Πο-
λέμων, της Μικρασιατικής καταστροφής και των δύο 
Παγκοσμίων Πολέμων. Δυο νεαρά αδέλφια, ο Βλάσης 
και ο Ανέστης, πολεμούν σε αντίπαλα στρατόπεδα στο 
Γράμμο και το Βίτσι, στους τελευταίους μήνες του εμ-
φυλίου, το 1949. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  
Χώρα Προέλευσης (2010). Δραματική ταινία, με την 
Αμαλία Μουτούση, Θάνο Σαμαρά, Ιωάννα Τσιριγκούλη, 
Ερρίκο Λίτση. Μια ενδο-οικογενειακή υιοθεσία, η οποία 
μένει για πολλά χρόνια κρυφή, οδηγεί σε σύγκρουση 
τρεις γενιές μιας οικογένειας. Αιτία είναι οι διεστραμμέ-
νες, λαβυρινθώδεις, συναισθηματικά εκβιαστικές σχέ-
σεις που συνθέτουν την παραδοσιακή ελληνική οικο-
γένεια, εδώ και γενιές 
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ευθέως  
21:15 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Μου-
σείο Προσφυγικού Ελληνισμού Νεά-
πολης Συκεών Θεσσαλονίκης 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ο Κοντός με 
το Παπάκι  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με την 
Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Μούτρο το 
Μουτράκι 
23:00 Ελληνική Ταινία: Θύμιος o Δαι-
μόνιος Ντέτεκτιβ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:00  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:15 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:55 HELLENIC Showroom - Hotel 
Workshop Tour in Athens (Ε) 
20:20 Με τον Φακό του Hellenic TV : 
Συνέντευξη της Βασούλας Χριστοδού-
λου με την δημοφιλή Ελληνίδα Καλλιτέ-
χνηδα Ηρώ Λεχουρίτη 
21:10 Ελληνική Ταινία: Η Αλήτισσα 
22:35 Ελληνική Ταινία: Εισπράκτωρ 
007              
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 MΑΡΤΙΟΥ 
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 
21:50 Ελληνική Ταινία: Ανάμεσα σε 
δυο Γυναίκες  
22:10 Ελληνική Ταινία: Αδυναμίες 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον Αυγου-
στίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:35 Ελληνική Ταινία: Η Ωραία της 
Ρούμελης  
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 3 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Αν  
22:25 Ελληνική Ταινία: Ψυχή Βαθιά 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Χώρα Προέλευ-
σης 
22:35 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
1: Κοπή της Βασιλόπιτας της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής. 2: Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του 
Λονδίνου με Εισηγητή τον Pany Xen-
ophontos  και Θέμα οι Προσανατολι-
σμοί του Κωνσταντίνου Καβάφη 

ΠΕΜΠΤΗ 27/2 
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 28/2 
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 29/2 
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 1/3 
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 2/3 
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 3/3 
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 4/3 
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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A
t the request of Her 

Majesty's Government, 

The Prince of Wales 

and The Duchess of Cornwall 

will make their first official 

visit to The Republic of Cyprus 

to recognise the work of the 

UN Peacekeeping Force and 

celebrate traditional Cypriot 

culture. 

Their Royal Highnesses’ 

visit to The Republic of Cyprus 

- from Wednesday 18th March 

to Saturday 21st March - will 

be the first Royal visit since 

Her Majesty The Queen visited 

in 1993.  

The programme will cele-

brate the historic ties between 

the United Kingdom and Cyprus, 

our shared membership of   

the Commonwealth, and our 

dynamic forward-looking rela-

tionship in areas such as      

education and science. This 

visit will also recognise the 

UK’s role as the largest troop 

contributor to the United         

Nations Peacekeeping Force 

in Cyprus. 

Their Royal Highnesses’ 

visit will focus on the capital, 

Nicosia, and will also include 

rural visits to the nearby 

Troodos mountains, and to 

Larnaca district, where Their 

Royal Highnesses will cele-

brate traditional Cypriot culture, 

food, and crafts, and Cyprus’ 

unique heritage.  

The Prince and The Duchess 

are also expected to engage 

with UK military personnel 

based in country, including 

British UN peacekeepers and 

members of the Mercian    

Regiment of which His Royal 

Highness is Colonel-in-Chief. 

Their Royal Highnesses’ 

programme will include a visit to 

the UN Buffer Zone to acknow-

ledge the peacekeeping work 

being undertaken by the UN 

and highlight initiatives which 

are building links between the 

communities of Cyprus, meet-

ing both Greek - and Turkish-

Cypriot community members. 

The Prince of Wales will       

attend a meeting of the      

Commonwealth Blue Charter 

Champions from across the 

Commonwealth. His Royal 

Highness will also meet      

religious leaders from Cyprus’ 

diverse religious communities.  

The Duchess of Cornwall, 

as Patron of Battersea Dogs 

& Cats Home, will visit a       

partner organisation which 

has recently participated in the 

charity’s Battersea Academy 

to see how the organisation is 

implementing its learning in 

Cyprus.  

Her Royal Highness will 

also continue her work to 

highlight the issue of domestic 

violence and rape around       

the world and engage with       

organisations working to     

support survivors.
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Greece confirms first  
coronavirus case

Prince Charles and 
Duchess of Cornwall 
to visit Cyprus

G
reece has confirmed its 

first coronavirus case, 

the health ministry said 

on Wednesday. 

The patient was a 38-year-old 

Greek woman who had travelled 

from an area of northern Italy, 

said Sotiris Tsiodras, a representa-

tive of the Ministry of Health. 

“She is in good health and is 

being monitored by a team of 

exceptional colleagues in Thes-

saloniki,” Tsiodras told a news 

briefing. 

Authorities were in the process 

of identifying people she had 

come into contact with, and those 

she had been in close proximity 

to would be placed in isolation, 

he said. 

Coronavirus is believed to have 

originated in a market selling 

wildlife in the Chinese city of 

Wuhan late last year and has 

infected about 80,000 people 

and killed more than 2,700, the 

vast majority in China. 

It causes respiratory symptoms 

similar to a cold or flu and like other 

respiratory infections, it spreads   

between people in droplets 

from coughs and sneezes. 

Greece, a country with a    

population of 11 million people 

which attracts more than 30 

million tourists annually, has 

identified 13 hospitals across 

the country for the treatment of 

infected patients. 

European Union countries 

should coordinate their responses 

to the outbreak of the coronavirus 

to avoid diverging approaches, 

the EU’s Health Commissioner 

Stella Kyriakides told reporters. 

Speaking at a joint news    

conference in Rome with the 

health minister of Italy, where 

there has been a sharp increase 

in the number of infections with 

the virus causing flu-like symp-

toms, Kyriakides said countries 

should not give in to panic and that 

the EU would issue information 

for travellers on the virus. 

“All member states need to 

inform us of their preparedness 

plans,” she said. “Diverging    

approaches across the EU 

should be avoided,” she said, 

adding the EU executive was 

ready to coordinate responses. 

It was  still too early to assess 

the impact of the coronavirus 

outbreak on the European Union 

economy, the bloc’s economics 

commissioner Paolo Gentiloni 

said on Wednesday, adding that 

the bloc’s fiscal rules allow for 

more spending in emergencies. 

The epidemic, which first 

emerged in China, flared up in 

northern Italy last week, increas-

ing fears of a larger-than-expected 

fallout on the European and 

global economy. 

“An assessment and a serious 

forecast is not yet possible,” 

Gentiloni told a news conference.   

in Brussels, acknowledging that 

there had already been “a partial 

materialisation” of the downside 

risks posed by the epidemic. 

He added that more govern-

ment spending to counter the 

worst economic effects of emer-

gencies was possible under EU 

fiscal rules. The conditions for 

countries to use that leeway will 

be assessed over the coming 

months, he said. 

Meanwhile, England's chief 

medical officer has also outlined 

plans to combat COVID-19,    

the disease caused by the        

coronavirus, in the event of a 

major outbreak in the UK. 

Professor Chris Whitty said: 

"There's no secret there's a    

variety of things you need to 

look at, you look at things like 

school closures, you look at 

things like reducing transport." 

Families could also be asked 

to self-isolate if one of them had 

symptoms of the virus. 

Public Health England (PHE) 

has put a new system in place 

to test for COVID-19 in flu         

patients at eight NHS hospitals, 

plus around 100 primary care 

sites such as GP surgeries. 

So far diagnostic tests have 

only been conducted on patients 

who are believed to be infected, 

but health officials plan to roll 

out the assessment more 

widely. 

In hospitals, the tests will be 

carried out at intensive care 

units and severe respiratory  

failure centres, and PHE hopes 

that the new system will help 

identify milder cases that still 

have the potential to spread. 

Medical director Professor 

Yvonne Doyle said: "There is 

no change in risk for the public, 

but taking this preparatory step 

now will enable us to better      

detect and contain the spread 

of the virus. The UK's infection 

control procedures are world-

leading, and the system we      

are announcing today further 

strengthens our response." 

So far 13 people in the UK 

have tested positive for    

COVID-19; the latest four were 

travellers rescued from the   

Diamond Princess cruise ship 

in Japan.  

South Korea has confirmed 

977 cases, with 10 deaths. 

Worldwide, the total number 

of confirmed and suspected 

cases is 80,421, according to 

records being compiled by 

Johns Hopkins University in the 

US. 

Markets have also been hit, 

as airline, leisure and travel-     

related companies suffer due   

to restrictions placed on those 

in countries trying to contain the 

virus. Stocks with exposure to 

China, such as luxury brands, 

have also been hurting. 

COVID-19 has been fatal in 

2% of reported cases, with       

the elderly and ill the most      

vulnerable, according to the 

World Health Organisation 

(WHO).



A
 63-year-old man and his 

son, 33, were jailed for 

four and three months  

respectively on Monday over 

the death of a tourist who 

drowned in the swimming pool 

of a facility they operated in Ayia 

Napa in August 2014. Their 

company was also fined €2,000. 

The two men were charged in 

the death of Savvakis Georgiou 

Alexandrou, 18, from the UK, 

who had been found dead at the 

bottom of the pool in the morning 

of August 18, 2014. 

A post mortem determined 

Georgiou had drowned while 

the consumption of alcohol was 

a contributing factor. 

In the pool area, the signs 

warning of the risk of using it 

after drinking, was an “oxymoron 

since the individuals the signs 

were addressing had a dimin-

ished perception of the risk     

because of the consumption of 

alcohol,” the court said. 

The signs would probably be 

best likened to a fig leaf and not 

a safety measure, the court added. 

The court further found that 

“use of the pool in the early 

morning hours was not only open 

to people who had previously 

consumed alcohol, but was      

effectively encouraged, from 

what was shown, as part of a 

package combining alcohol 

consumption and the pool’s    

operation.” 

The court said revellers ended 

up at the pool in question in the 

early morning hours after leaving 

other night clubs, however, there 

were no lifeguards on duty. 

“The defendants had created 

a dangerous situation due to the 

operation of a pool that was      

not tended by a lifeguard, in 

combination with the operation 

of an adjacent bar serving          

alcoholic drinks, without however, 

the necessary safeguards for 

the participants.” 

“As a result of their … involve-

ment, with their omissions, the 

defendants caused the death of 

Savvakis Alexandrou.” 

Savvakis’ mother, Elbie   

Georgiou, told Parikiaki, “We 

won after 5 and half years. 

Father and son of Bambos Napa 

Rocks in Ayia Napa, (formerly 

known as the Kalypso) were 

found guilty of manslaughter, 

negligence and lack of duty of 

care that caused the loss of my 

beautiful boy’s life. Seeing them 

walk out of the court room in 

handcuffs straight to prison has 

been worth all the frustrations, 

all the trips, all the unknown 

feelings, pain and tears.” 

Elbie however expressed     

her dissatisfaction that the pair 

will serve such a short prison 

sentence: “This is Cypriot justice 

for the loss of a life…This is all 

they were given for the pain of 

those that love Sav so much. He 

had the rest of his life ahead of 

him. My angel would have been 

24 now. I struggle to accept this.”  

She concluded, “I believe in 

god, I believe in never giving 

up; I can’t change losing my 

beautiful Angel but I do believe 

in the power of the mind, in     

positive thinking, in justice and 

Karma.” 
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Two men found guilty in 2014 death 
of 18-year-old in Ayia Napa hotel pool

Kurds deprived of 

their civil rights...

I
t is a disgrace to see Erdogan 

and his supporters continue 

to vilify and slander the Kurd-

ish nation in order to justify their 

long standing occupation of 

Kurdistan. Turkey’s anti-Kurdish 

policy is the continuation of the 

Ottoman Empire and the Mustafa 

Kemal’s fascist ideology. In the 

absence of their own government, 

the Kurds have been deprived 

of their civil liberty and human, 

political and economic rights 

under all sorts of slanderous    

accusation of separatism,        

terrorism and activism.  

Turkish occupiers of Kurdistan 

continue plundering its natural 

resources and Kurdish cultural 

heritage while projecting the 

Kurds as villains. The Kurdish 

nation is deprived of the tools 

available to their ruler in defend-

ing their legitimate rights to         

liberty, freedom and the pursuit 

of happiness. 

The West is responsible for 

the current predicament of the 

Kurds by implementing the 1916 

Sykes-Picot Agreement in pursuit 

of their short term gains. It is 

therefore their responsibility to 

rectify their glaring mistake they 

made to deprive the Kurds of their 

legitimate rights to statehood. 

It is incumbent upon the West 

to help the Kurds through the 

United Nations Security Council 

in order to establish an interna-

tionally recognised political     

entity on their own ancestral 

lands, protecting them from the 

everyday threats of extermina-

tion by Turkey, Syria, Iraq and 

Iran. 

In his hate-mongering cam-

paign against Syrian Kurds,     

Erdogan told reporters that he 

preferred ISIS to the Kurds as 

neighbours. He and members of 

his government were engaged 

in a falsehood campaign against 

the Kurds and the inciting       

violence against them not only 

in Syria but also in Turkey and 

Iraq. It is unbelievable to see the 

international community stand 

by unconcerned while Turkey’s 

military occupy Syrians Kurdistan 

killing and displacing thousands 

of people with impunity. 

Without a state of their own, 

the Kurds have been left at the 

mercy of brutal colonial powers 

in the Middle East. They are 

desperately calling on the      

International Community for 

protection from Turkey’s military 

aggression.  

Since it came into being       

following WWI, Turkey has       

relentlessly tried to subjugate 

and forcibly assimilate its Kurd-

ish population. They deprived 

them of nurturing their own     

cultural heritage and language 

and forbidden them to give their 

children Kurdish names of towns 

and villages in Turkish occupied 

Kurdistan, exactly like they have 

done in the occupied part of    

Cyprus. 

Turkey killed tens of thousands 

of civilian Kurds and bulldozed 

their towns and villages – but the 

international community remained 

silent about this Turkish barbarity.  

 

Greek-Kurdish  
Solidarity Committee 

‘Post-Brexit’ blue passports 
to be issued from March
B

rits will be able to get 

their hands on blue pass-

ports for the first time in 

more than 30 years within days. 

The Government announced 

that the change back to what 

Home Secretary Priti Patel        

described as an “iconic” colour 

would happen from March to 

mark Britain’s departure from 

the European Union. 

Championed by Brexiteers, 

the new-look documents are      

replacing the burgundy passports 

which were rolled out in 1988. 

The contract to produce the 

passports was controversially 

awarded to French firm Thales, 

but the documents will continue 

to be personalised with the 

holder’s details in the UK. 

The first new passports will 

be issued from the beginning of 

March, and by mid-2020 all  

new passports will be blue, the        

Government anticipates. 

As well as the colour change, 

the back cover of the new     

passports will now feature       

embossed floral emblems of 

England, Northern Ireland, 

Scotland and Wales. 

Ms Patel said that by returning 

to the “iconic” blue and gold      

design, the passports will “once 

again be entwined with our       

national identity.” 

She said: “Leaving the Euro-

pean Union gave us a unique 

opportunity to restore our national 

identity and forge a new path in 

the world. By returning to the 

iconic blue and gold design, the 

British passport will once again 

be entwined with our national 

identity and I cannot wait to travel 

on one.” 

The new passports are said to 

be the greenest and most techno-

logically advanced yet, with new 

and updated security features 

to keep personal data secure. 

Blue passports were first used 

in 1921, and remained the colour 

of choice until the UK joined the 

EU and a change to burgundy 

was later agreed to harmonise 

designs across member states. 

 

Source: Evening Standard 
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A
 special award presenta-

tion was made at the        

St Panteleimon Football 

Club’s Gala Dinner & Dance      

on Sunday 16th February, at 

the Hilton, Wembley.  

Alexios Gennaris was 

awarded a magnificent trophy 

for his “Selfless dedication and 

excellence in the service of the 

community.”  

This recognises his contri-   

bution not only to the    

Club, where he is the official 

photographer, but his many 

charitable ventures and his 

church community photogra-

phy.  

The award was presented by 

the Treasurer of St Panteleimon 

FC, James Neophytou. James 

and Alexios were at school        

together and have been friends 

for 40 years. 

Alexios Gennaris 
awarded for services to 
the community

Cypriot comedy play coming to    

London and Birmingham

P
.R. Asmos Productions, a 

theatre group from Cyprus, 

presents ‘Simbetheri ap'to 

Buckingham’, a hilarious comedy 

play performed in Cypriot, at 

London’s Millfield Theatre on 

Friday 27th March 2020, 7.30pm, 

and in Birmingham on Sunday 

29th March. 

This play is about a young.    

female student who arrives in 

the UK to study but ends up    

falling in love with someone that 

her parents, back home in        

Cyprus, do not approve of. 

This play has and is still       

touring Cyprus; over 30,000 

people have seen it performed 

from Paphos to Nicosia,          

Larnaca to Limassol, making it 

one of the most successful plays 

in the history of Cypriot theatre. 

Millfield Theatre tickets are 

priced at £40 and £30, available 

online at https://www.millfield-

theatre.co.uk/whats-on/in-laws-

from-buckingham 

Part of the proceeds will be 

donated to the Karaiskakio (Bone 

Marrow Trust) based in Cyprus. 

Karaiskakio Foundation is a 

non – profit organization estab-

lished with the sole purpose of 

organizing a volunteer Bone 

Marrow Donor Registry. Today, 

by setting a dynamic vision        

“for a world without leukaemia”, 

it combines volunteering and 

specialized scientific support, in 

order to serve the needs of        

patients with haematological 

malignancies effectively and       

efficiently. 

The driving force behind the 

establishment of the Karaiskakio 

Foundation was the fight       

against leukaemia given by       

Yiannis Triteos, Anna Georgiou 

from London and five-year old 

Andreas Karaiskakis from       

Cyprus, who unfortunately lost 

this battle after desperate.        

attempts to find a matching donor. 

It was named “Karaiskakio 

Foundation” in memory of          

Andreas Karaiskakis, after his 

family donated the fund-raising 

money collected for a pending 

bone marrow transplantation of 

their child to the Ministry of Health 

with the promise of creating a 

Bone Marrow Donor Registry in 

Cyprus. 

With over 125,000 Greek-

Cypriot and Turkish-Cypriot     

volunteer donors registered, the 

Bone Marrow Donor Registry of 

Karaiskakio Foundation repre-

sents the biggest per capita 

Donor Registry worldwide. The 

Registry operates under strict 

rules and has been accredited 

by the World Marrow Donor     

Association (WMDA) since 2008. 

The importance of the Bone 

Marrow Donor Registry, for the 

Cypriot patients residing in      

Cyprus and abroad, is immense 

since the chance of finding a 

matching donor is greater 

amongst people of the same      

descend. In addition, the Cypriot 

Bone Marrow Donor Registry 

dynamically participates in the 

International Donor Registry    

giving Cypriot volunteer donors 

the opportunity to donate to any 

patient requiring a bone marrow 

transplant worldwide.

U
K Cypriot Maria Mastris 

(nee Bavlangou) cele-

brated her 100th Birthday 

in Central London last weekend, 

Maria was born on 15th     

February 1920 in Lefkoniko,   

Cyprus, where he trained to      

become a dress maker.  

She is the daughter of Anas-

tasis and Markarou Bavlangou, 

had two brothers and three 

sisters, was the only one to    

emigrate abroad and the last 

surviving member of her family.  

Maria got engaged and then 

married Menicos Mastris, also 

from Lefkoniko, in August 1946. 

Menicos was living in the UK 

from 1935, serving in the British 

Army. He returned to Cyprus       

to marry Maria, and they then 

came back to England toge-

ther.  

Like most Cypriots, Menicos 

fond work in the catering trade 

and Maria continued her desire 

to be a dressmaker. 

In 1947, she gave birth to 

their first son Kyriakos and in 

1951 to Anastasios. Menicos 

passed away in 1994 and is       

buried in Larnaca, Cyprus. 

Maria has resided in her 

rented flat in central London for 

72 years; Her life was not easy, 

but the love of her husband 

brought her happiness as have 

her children and five grand-    

children. 

Though her health has         

deteriorated over the past       

couple of months, her family     

arranged a party at the flat 

where she has hosted many     

relatives and fellow Cypriots 

throughout her life including 

matchmaking for cousins and 

friends.

Maria Mastris celebrates her 100th birthday!

S
uccessful Cypriot busi-

nessman John Christo-

doulou is launching an 

Apprenticeship, for 1 year with 

potential to extend, to find a 

young person to support his 

charitable and business work.  

The role will be challenging 

and rewarding and be based in 

Monaco with John, with some 

business travel. It's an unique 

opportunity to learn from, and 

be mentored by, a successful 

Cypriot.  

 

Key activities: 

• Supporting projects for the 

Yianis Christodoulou Founda-

tion, in particular in Cyprus 

• Supporting business             

activities for the Yianis Group, 

a London-based property          

development and investment 

company 

• Preparing briefings on        

current developments in Cyprus 

 

Key skills: 

• Strong appetite to learn, 

with proven planning and           

organisational skills 

• Able to work flexible and    

effectively manage priorities 

• Knowledge and passion for 

current affairs, particularly in 

Cyprus 

• Fluent in English with      

excellent verbal and written 

communication skills; strong 

Greek verbal communication 

• High level of proficiency with 

Microsoft Office 

 

Package consists of €20,000 

p.a. + free accommodation 

To apply send your CV and 

cover letter to christos.karaolis       

@cypriotfederation.org.uk by 

Monday 16 March 2020.  

Alternatively, if you have any 

questions about the opportunity, 

please email christos.karaolis 

@cypriotfederation.org.uk

John Christodoulou  
Apprenticeship launched

Celebrate Saracosti with the 
Cypriot Women’s League  

 
In conjunction with the Cypriot Community Centre, Cypriot Women’s 

League invites members and supporters to come and celebrate Saracosti on 

Clean Monday 2nd March 2020 at 12.30 noon at the Cypriot Community 

Centre, Earlham Grove, N22 5HJ.    

There will be music, snacks, refreshments and a raffle. 

Charcoal / grill chef  
required 

 
Newly opened Fig Tree Grill based in Potters Bar 

are looking for a charcoal/grill chef.  
Part time/full time position available.  

 
Please call Nick on 07801999929 to apply.
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The estate agents with honesty at their core 

G
ood news for First Time 

Buyers as the govern-

ment has announced its 

First Home scheme, a policy 

which plans to offer first-time 

buyers a 30% discount on some 

new build homes, aiding afford-

ability by lowering mortgage and 

deposit costs. 

The First Homes scheme 

would reduce the average price 

of a first-time buyer property in 

the UK from £285,874 to 

£200,112. Assuming a 20%    

deposit and 80% mortgage, 

using the scheme would reduce 

a first-time buyer deposit by 

£17,152 and the mortgage 

needed by £68,610. 

Currently it is thought that the 

discount will be locked into the 

property to ensure more first-

time buyers benefit in years to 

come. 

The government is committed 

to delivering one million new 

homes over the next five years 

and the First Home scheme 

would ensure a proportion of 

these are available to first-time 

buyers at a discount. With Help 

to Buy due to end in 2023, First 

Homes could help plug the gap. 

However, there are concerns 

that First Homes will come at the 

expense of traditional affordable 

housing, such as affordable rent, 

social rent and shared ownership.  

In other positive news, nearly 

half a million (464,700) first-time 

buyers have benefitted from 

over £1.1 billion of tax duty relief 

since the First Time Buyers’ 

Relief was introduced in         

November 2017, each saving 

on average £2,387. 

Zero tax is charged to first-

time buyers on purchases        

between £125,000 and £300,000, 

which account for 77% of bene-

fitting purchases. The standard 

5% SDLT (stamp duty land tax) 

is charged between £300,000 

and £500,000. All sales under 

£125,000 are exempt from      

taxation. 

Nearly 62,800 first-time buyers 

benefitted from the scheme in 

the final quarter of 2019, the 

highest quarterly number since 

its inception, as first-time buyer 

numbers hit record levels in 

2019. 

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said; 

“I see the first-time buyer market 

continuing to improve. In recent 

years first time buyers have 

been helped by the competition 

between banks which in turn 

drove mortgage rates down, 

making borrowing easier.  

“Lenders are now becoming 

more flexible offering 95 per 

cent loan-to-value mortgages, 

which reduces the need for a 

higher deposit and they are 

also offering terms of up to 40 

years, which will lower monthly 

mortgage repayments.  

“As long as the Government 

keeps on creating schemes to 

help first time buyers they will 

continue to purchase, as the 

majority are desperate to make 

that first step onto the property 

ladder.”

George Sifonios 
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first time home buyers

EU ready for ‘hard’ talks with 

Brexit Britain

T
he European Union is ready 

for talks on future ties with 

Brexit Britain ranging from 

trade to security but the process 

will be “very hard” and could fail 

if London does not secure the 

Irish border as earlier agreed, 

ministers said on Tuesday. 

Britain left the EU on Jan. 31 

after over three years of tortuous 

divorce talks, greatly complicated 

by sensitivities around the Irish 

border, the only land frontier    

between the bloc and the 

United Kingdom now and with 

a past history of violence. 

With both sides talking tough 

ahead of negotiations due to 

start next week, Ireland warned 

that even a basic trade deal 

would be impossible by the end 

of this year if London does not 

honour border obligations under 

the withdrawal deal. 

“If there isn’t progress on the 

infrastructure needed…in the 

next few months, that’s going 

to be a very worrying signal for 

whether or not it’s going to be 

possible to conclude something 

sensible before the end of the 

year,” Irish Foreign Minister 

Simon Coveney told reporters 

in Brussels. 

“If that doesn’t happen, it will 

damage significantly the pros-

pects of being able to get even 

a bare-bones trade agreement… 

by the end of the year,” he said 

on arrival for a meeting with 

peers at EU headquarters. 

In London, the British govern-

ment said it would publish its own 

negotiating lines for EU talks on 

Thursday. 

“The UK’s primary objective in 

the negotiations is to ensure we 

restore our economic and political 

independence on Jan. 1, 2021,” 

Prime Minister Boris Johnson’s 

spokesman said in a reference 

to Britain’s status-quo transition 

period after Brexit that runs its 

course at the end of 2020. 

Under the complex divorce 

settlement between the world’s 

fifth-largest economy and the 

biggest trading bloc, Northern 

Ireland remains in the UK’s    

customs area but tariffs would 

apply on goods crossing from 

mainland Britain to Northern  

Ireland if they were headed 

further to Ireland or elsewhere 

in the EU. 

“We will comply with our obli-

gations,” a Johnson spokesman 

said on Monday. “The prime 

minister… has been clear that 

beyond the limited changes… 

there will be no changes to 

Great Britain-Northern Ireland 

trade and we have not asked 

any ports to prepare for new 

checks or controls between 

Great Britain-Northern Ireland.” 

Johnson’s hardline eurosceptic 

government has also said it will 

not introduce any new checks 

or controls at the land border 

with Ireland. Coveney stressed 

the EU would not accept that. 

“The implementation of agree-

ments that have already been 

struck are the test of good faith 

and trust,” he said, alluding to 

the legally binding divorce deal. 

“And without good faith and trust, 

building a future relationship is 

not going to be easy.” 

Coveney also said EU’s 27 

countries were ready for the new 

round of talks with Britain as min-

isters approved on Tuesday the 

bloc’s joint negotiating mandate. 

Britain’s current trade with the 

EU, in the customs union and 

single market of which it will.    

remain until Dec. 31, is now made 

up of 45% exports and 53% of 

imports. 

On offer from the EU is trade 

without tariffs or quotas in       

exchange for the UK committing 

not to undercut European com-

panies with lower – and therefore 

cheaper – environmental, labour, 

tax and state aid standards. 

But Johnson rules out being 

bound by EU rules guaranteeing 

a “level playing field”, stressing 

its “primary objective in the     

negotiations is … economic and 

political independence”. 

London says it is ready to       

accept tariffs and quotas similar 

to a deal the EU has with Canada, 

or trade on basic, less-beneficial 

World Trade Organization rules 

– which assume tariffs, quotas 

and cumbersome paperwork – 

from 2021, should a comprehen-

sive trade deal prove elusive. 

“If we cannot maintain this 

regulatory proximity, then we 

must … apply tariffs or quotas,” 

France’s Europe Minister, Amelie 

de Montchalin, told reporters.     

“It’s not a position of revenge, it’s 

an economically rational position.” 

The EU mandate says any 

new trade treaty between the 

EU and Britain, given the UK’s 

geographical proximity to Europe, 

should “prevent distortions of 

trade and unfair competitive    

advantages so as to ensure a 

sustainable and long-lasting      

relationship”. 

Dutch Foreign Minister Stef 

Blok said the talks would be 

challenging. “The time pressure 

is immense, the interests are 

huge, it’s a very complicated 

treaty, so it will be very hard work.”
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Portrait Of A 

Lady On Fire 
 

Celine Sciamma’s passionate 

love story rates amongst the best 

of the year! It is also an articulate 

examination of art in the late 18th 

century France which follows      

the story of Marianne (Noemie 

Merlant), a free spirited Paris 

painter commissioned by a wealthy 

countess (Valeria Golino) to paint 

her daughter’s portrait. 

Marianne nearly loses her    

canvas at sea before she arrives 

at this remote island in Brittany to 

meet her new employer. She has 

strict instructions to paint Heloise 

(Adele Haenel) but without her 

knowledge as the Countess intends 

to send her daughter’s portrait to 

Italy for a potential husband… 

Sciamma’s exquisite, award 

winning screenplay creates fully 

fleshed characters in a world where 

men hardly feature. We hear about 

the wealthy Italian man that Heloise 

may marry by proxy while the loyal 

servant Sophie distressed by her 

pregnancy tries to find ways to 

lose the baby.  

The performances are tremen-

dous - Merlant and Haenel are 

sensational together and their 

passion for each other burns up the 

screen in grand fashion. Sciamma 

first came to prominence with 

WATER LILIES in 2007 and since 

then she has written and directed 

terrific female led features like 

TOMBOY and GIRLHOOD. Her 

elegant, intelligent new film is 

complimented perfectly by Claire 

Mathon’s stunning cinematography. 

Unmissable! 

 

Dark Waters 

This compelling film based on 

true events follows the story of Rob 

Billott (Mark Ruffalo), a Cincinnati 

corporate environmental attorney, 

who puts his career on the line after 

he agrees to represent a farmer in 

a law suit against the giant plant 

corporation DuPont for dumping 

toxic waste in the fields which   

destroys crops and animals.  

It is a David and Goliath story 

that lasted over a decade before 

any justice was achieved. This is 

an unusual project for Todd Haynes 

who is more known for his colourful 

melodramas like FAR FROM 

HEAVEN and rock extravaganza 

VELVET GOLDMINE. A dark sub-

ject that develops like a conspiracy 

thriller wisely underplayed by a 

superb cast especially by the  

brilliant Mark Ruffalo. A must! 

 

The Invisible Man 

Australian director Leigh Whan-

nell showed great promise a couple 

of years ago with his sci-fi chiller 

UPGRADE. He now delivers a 

thrilling new version of H.G.Wells’ 

classic novel which has been 

brought to the screen on numerous 

occasions since the thirties Cecilia 

Kass (Elizabeth Moss) manages 

to escape from the abuse clutches 

of her boyfriend or so she thinks, who 

even beyond the grave he seems 

to be stalking her every move… 

A terrific thriller with a stunning 

Moss whose luminous perform-

ance lights up the screen. She is in 

practically every scene and carries 

the film in the most remarkable 

fashion while her determination 

brings to mind Sarah Connor in 

THE TERMINATOR.  

One of the best directed thrillers 

out at the moment with terrific use 

of sound and a pulsating score 

from Benjamin Wallfisch. 

 

True History Of 

The Kelly Gang 
 

A true cinematic experience 

superbly made by great visionary 

director Justin Kurzel. The familiar 

story of the Kelly Gang is now 

based on Peter Carey’s novel which 

examines the early years of Ned 

Kelly before he becomes the     

notorious Australian outlaw in the 

late 1870’s.  

In the beginning Ted is a sensi-

tive boy raised by his fiercely inde-

pendent mother (Essie Davis) 

before he sets out all on his own 

in the wilderness. It is superbly 

photographed by Ari Wegner,     

the classy cinematographer of 

LADY MACBETH and here every 

composition is perfectly framed 

and a work of art. Man of the     

moment George McKay as the 

eponymous hero - made this    

before Sam Mendes’ glorious 

1917 - cements his reputation as 

one of the most exciting young 

actors working in cinema today! 
 

Downhill 

It is quite rare to see a Hollywood 

remake that doesn’t erase good 

memories of the original. FORCE 

MEJEURE was a triumph for 

Ruben Ostlund, the award winning 

Swedish director who received 

plaudits for his perfectly crafted 

film before he made the equally 

compelling THE SQUARE. Now 

Julia Louis-Dreyfuss and Will 

Ferrell are the married couple who 

travel to the Alps with their two 

sons for a skiing holiday. Everything 

is perfect until an avalanche heads 

for their open air restaurant… 

Directors Nat Faxon and Jim 

Rash plays this more for comedy 

especially in the presence of Will 

Farrell as the father whose actions 

during the avalanche has major 

repercussions with his relationship 

with his family. Louis-Dreyfuss gains 

more sympathy as the American 

attorney ready to sue anyone at 

a drop of a hat. 

 

Colour Out  

Of Space 

This sci-fi horror based on a 

short story by H.P. Lovecraft was 

screened at last year’s London 

Film Festival. It takes place at the 

remote farmhouse of the Gardners 

in rural New England where the 

serenity of this idyllic environment 

is disturbed when a meteorite 

crashes into their front yard. 

It is suitably atmospheric and 

Nicolas Cage as the patriarch is 

curiously restrained until everyone 

around him including his loving 

wife Theresa (Joely Richardson) 

begin to get affected by the alien 

invasion…  

A colourful psychedelic night-

mare but still, It feels like an     

overextended short story despite 

clever designs and director    

Richard Stanley’s best efforts. 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

PUSH: This dynamic documen-

tary follows Leilani Farha, an 

Adequate Housing UN represen-

tative as she travels across the 

globe struggling to comprehend 

the unfair system that pushes.    

the poor out of cities. She attends 

meetings around the world about 

this increasing crisis and in London 

she gets to know some of the 

Grenfell survivors who are still 

waiting to be re-housed following 

the tragedy over two years ago 

and there are now suggestions 

that they may be re-housed in 

other cities against their will. A film 

that needs to be seen especially 

by politicians and corporate     

businesses that abuse their 

powers! 
 

MIDWAY: Roland Emmerich’s 

epic blockbuster (now available 

on DVD and on Digital download) 

revisits the heroic navy battle of 

MIDWAY in the South Pacific The 

apathy of the Americans in regard 

to Hitler’s rise and invasion of   

Europe comes to an end following 

the Japanese catastrophic attack 

on Pearl Harbour. Now the Ameri-

cans have no alternative but to 

face the Japanese fleet in the 

Pacific in a battle that will soon 

change the course of war…It is 

an ambitious film with breath-  

taking GCI effects but lacking         

in tension and suspense. The              

attractive cast that includes Ed 

Skrein, Woody Harrelson, Dennis 

Quaid, Patrick Wilson and Luke 

Evans deliver “heroic” perform-

ances to match the action. 

A
ctor and playwright 

Jean Poiret wrote La 

Cage aux Folles (Park 

Theatre), a boulevard play, for 

himself and a friend to play the 

leads. The leads being night-

club owner Georges (Michael 

Matus) and his outrageous 

beau Albin aka “Zaza” (Paul 

Hunter) a drag artiste who goes 

out of “her” way to shock the 

denizens of the French Riviera. 

When Director Jez Bond       

approached Simon Callow, 

Francophile and fluent French 

speaker, to adapt, he jumped 

at the chance having disco-

vered the original play had 

never been done in English 

before. In his own words he 

“translated the play literally...it 

has a lovely inconsequentiality, 

zany, almost surreal ... I’ve    

rather emphasised that.” As you     

would expect from a polymath, 

an erudite way of summing up 

what is basically a sentimental 

farce. 

The play, unlike the film and 

musical versions, is very much 

about what goes on behind 

the scenes of this salacious 

salon, a slice of French gay 

life in the early 70’s. From the 

literal to the modern would have 

been une erreur as it would be 

utterly dépassé in today’s world. 

Callow and Bond keep it firmly 

rooted in its time, from the 

flock wallpaper set with tacky 

ornaments intended to shock 

and costumes that are more 

Danny La Rue than Lily Savage. 

Georges also boasts enough 

bling adorning his hairy chest 

to make even Mr T (A Team) 

envious. An odd but very like-

able couple who have as their 

manservant the shameless 

Jacob (Syrus Lowe), who spends 

most of the play in state of.  

undress while simultaneously 

performing grotesque parodies 

of white stereotypes of black 

people. A daring move by    

Poiret back then and Lowe 

has an absolute ball sending 

himself up. 

The production is very much 

a play of two halves with the 

first act setting the scene        

for the farcical folie to follow. 

When Georges’s son Laurent 

(Arthur Hughes) turns up, the 

accidental product of Georges’s 

one and only venture into      

heterosexuality with one of    

his dancers, to announce he  

is getting married to Muriel 

(Georgina Ambrey), daughter 

of Monsieur and Madame 

Priedieu (Simon Hepworth and 

Louise Bangay), it leads to a 

family crisis. Laurent wants 

Albin to disappear for few days 

while his reactionary in-laws to 

be come to visit. Oh mon dieu 
what a proposition and try as 

he may Georges not only fails 

to convince Albin but opens up 

a Pandora’s box of complica-

tions and resistance.  

Cue a second act of mayhem, 

double entendres, mistaken 

identity and general joie de 
vivre. Malheureusement non. 
It actually felt under rehearsed 

with actors not sharp enough 

on their cues, one or two        

entrances mistimed and the 

denouement, which culminates 

in all and sundry being dragged 

up to escape the prying     

camera of an investigative 

journalist, as flat as a forlorn 

crêpe. Apart from one or two 

strong performances, notably 

Matus as the conflicted 

Georges, a hedonist with a 

heart, and Mark Cameron   

who revels in his cameo roles 

of Marseilles and Zorba,     
finalement the farce becomes 

parody and ends in a whimper. 

Une vraie honte or as we might 

say, en grimma.  
And Magdalena Praxiou 

feels for the performers… 
Verdi’s romantic drama, 

Luisa Miller (London Coli-

seum), that ultimately leads to 

catastrophe, is an opera full    

of passion and excitement. It 

includes wonderful arias and 

duets and some fantastic      

ensemble work.  

Director Barbora Horáková 

has managed to transform all 

of that into a production that is 

heavy handed, full of light      

and dark metaphor, enough 

“meaning” to last a whole     

season, and one that grates. It 

opens with Luisa and lover 

Rodolfo as two kids, the kindling 

of their young love portrayed 

by scrawling graffiti on a wall 

and then grows into something 

that weighs the performers 

down and is far too intent on 

messaging than allowing some 

very talented singers to perform 

the maestro’s beautifully    

evocative music.  

Luisa is played by Elizabeth 

Llewellyn and she has a voice 

that is full of contrast, colour 

and feeling, lost in the tragedy 

that follows. Nadine Benjamin 

is superb as Laura and her 

tone is as clear as cut crystal 

as is Christine Rice as Frederica 

while the male stand out is 

James Creswell as nasty Count 

Walter. The ENO clown chorus 

(a joke too far perhaps) are 

excellent and in similar     

clownish mood (though more 

the horror movie type) is       

conductor Alexander Joel.  

Great performances, grating 

production. 

 

La Cage aux Folles -  

020 7870 6876 

 

Luisa Miller -  

020 7845 9300 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Literally camp mais 
où est la farce 
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W
e often talk of High 

Blood Pressure and 

note that it can be 

dangerous when too high. Many 

may have it and do not even 

know it, as there are rarely signs 

or symptoms. The way many 

often find out is by a visit to their 

Doctor for a general check-up, 

including a blood pressure check. 

If one wants to get it checked, 

a trip to a local pharmacy that 

offers this service, is an option. 

Nowadays, people can even 

purchase a high tech blood 

pressure reader which is easy 

to use at home. 

Blood pressure, also called 

hypertension, can affect anyone 

and is very common with age. 

Other contributing factors can 

be eating too much salt, being 

overweight, drinking too much 

alcohol or even being deprived 

of sleep over a long period of 

time and being inactive.  

If high blood pressure is left 

untreated, it can lead to future 

health problems as it puts extra 

strain on your heart and blood 

vessels, which then makes them 

weaker or damaged. This is why 

high blood pressure can lead to 

a heart attack or heart failure. It 

is also a leading cause of stroke. 

High blood pressure can cause 

kidney disease and can affect 

limbs, causing peripheral arterial 

disease that affects the legs. 

If other health conditions are 

present such as High Cholesterol 

or Diabetes, having high blood 

pressure may put the risk of 

further health problems at a 

much higher rate.  

Blood pressure is exactly that 

- it is the pressure of blood in 

the arteries. Some pressure is 

needed to make sure the blood 

is carried from the heart to the 

brain and other parts of the body. 

When the heart muscle contracts 

to pump out blood and blood 

pressure and is at its highest, it 

is known as systolic blood    

pressure. When it relaxes and 

fills up again and is then at its 

lowest, it is diastolic blood    

pressure. It is these two figures, 

one over the other, that is often 

seen as the blood pressure 

reading. So the reading example 

of 120/80 would be the systolic 

over the diastolic. 

Low blood pressure is below 

90/60. The ideal is 90/60 and 

120/80. Pre high blood pressure 

would be 120/80 and 140/90. 

High blood pressure is 140/90 

or higher.  

If found to have high blood 

pressure, medication may be 

described depending on how 

high and whether it is high over 

a period of time. If it is high    

consistently, medication is likely 

to be described. Lowering blood 

pressure can reduce any strain 

on the heart and blood vessels, 

which can lead to potential     

serious health problems. 

As well as blood pressure 

being dangerous when too high, 

it can also be dangerous when 

too low. Low blood pressure, 

known as hypotension, can 

occur for a number of reasons, 

like loss of blood from bleeding, 

low body temperature, severe 

dehydration, poor diet, diabetes, 

excessive heat, being inactive 

for extreme long periods, a.     

reaction to medication or alcohol, 

large varicose veins or heart 

problems to name a few. If low 

blood pressure is present, it 

can cause dizziness, weakness 

or fainting. Severely low blood 

pressure can deprive the body 

of enough oxygen to carry out 

the normal functions, which can 

lead to damage to the heart 

and brain. 

Keep it under control with 

some lifestyle changing healthy 

habits: 

1. Lose weight if it is needed. 

Being overweight can raise blood 

pressure. 

2. Cut down on salt if the     

intake is high. Remember many 

foods already have salt before 

you even add any.  

3. Eating plenty of fruit and 

veg which contain nutrients can 

help lower blood pressure. 

4. Avoiding saturated fats     

but include unsaturated fats will 

greatly help. So reducing red 

meats, butter, palm oil and        

replacing with olive oil and       

sunflower oil can help. 

5. Reduce sugar intake in the 

diet to avoid weight gain and 

further problems of diabetes or 

heart disease. 

6. Cut down on alcohol and 

try to give up smoking. 

7. Keep active with moderate 

intensity and consult your doctor 

to ensure the activity is suitable 

for you and your personal health 

state and especially if your blood 

pressure is high. Some exercise 

like cycling, walking swimming 

or dancing are some options. 

Take care! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Under pressure

Date of issue:  

24 July 2019 
 

John Keats was born on 31 

October 1795 in London. When 

he was still young, he lost both 

his parents – his father died in 

1808 and his mother just two 

years later in 1810. 

When he was 15, Keats      

entered into a medical appren-

ticeship and eventually went to 

medical school. He wrote his 

first poems in 1814 and, in 1816, 

he abandoned medicine to 

focus on poetry. His first volume 

of poetry was published the 

following year but drew critical 

attacks from an influential 

magazine. 

In 1818, Keats nursed his 

brother Tom through the final 

stage of tuberculosis, the       

disease that had killed their 

mother. Tom died in December 

and Keats moved to a friend’s 

house in Hampstead. It was 

there that he fell in love with 

18-year-old Fanny Brawne. 

It was whilst in Hampstead 

that Keats entered a time of    

remarkable creative inspiration 

and produced some of his best 

work. However, it also marked 

a period where his health and 

finances fell into sharp decline. 

In the summer of 1820, Keats 

and his friend, the painter      

Joseph Severn, set off for the 

warmer weather of Italy in a bid 

to recover his health. Keats knew 

he was dying, recognising the 

first symptoms of what he referred 

to as the “family disease,” having 

nursed his mother and younger 

brother through their deaths. 

Severn nursed Keats until he 

eventually succumbed to tuber-

culosis in Rome on 23 February 

1821. He was buried in the 

Protestant Cemetery in Rome. 

Keats’s work never achieved 

widespread recognition during his 

own lifetime although, perhaps 

reflecting an inner confidence, 

following an unfavourable.     

review of his work, Keats wrote: 

“I think I shall be among the 

English poets after my death.” 

 

48p: Stamp: Ode on a Gregian Urn 

65p Stamp: Ode on Indolence 

66p Stamp: Ode on Melancholy 

80p Stamp: Ode to a Nightingale 

90p Stamp: Ode to Psyche 

98p Stamp: To Autumn 

 

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

Andrew Menelaou

Guernsey, Channel Islands: 

200th anniversary of John 

Keats ‘Odes to A...’

Philately Legendary Greek actor  
Kostas Voutsas dies at 88

K
ostas Voutsas, one of 

the best actors of his 

generation and an icon 

for Greek cinema and television, 

passed away on Wednesday 

(26 February), after a long battle 

with lung disease. He was 88. 

The much-loved performer 

was on life support over the 

past month at Athens’ Attikon 

Hospital; he died at 4:20am  

with his family by his side. 

His daughter, Theodora     

Voutsas, announced his death 

by posting a photo with her dad, 

taken a few days earlier. She 

said “goodbye” to her father, a 

man who has been generously 

spread laughter and joy to    

Greek audiences for decades 

with three words: “Love, Deep, 

Great.” 

Actor Dimitris Makalias 

posted a message on his social 

media pages announcing the 

passing of his mentor: “You     

always wanted to make people 

laugh and that is how you will 

be remembered. With both 

tears and a smile.” 

Voutsas was born in Athens 

in 1931 and moved to Thessa-

loniki in 1932. He studied at the 

Drama School of the Macedonian 

Conservatory of Thessaloniki 

and made his stage and screen 

debut in 1953.  

In 1961 Voutsas’ break-

through came when the Greek 

film director Giannis Dalianidis 

offered him a leading role in his 

phenomenally successful youth 

melodrama O Katiforos. 

He soon became one of the 

best and most popular comic 

actors of his generation and 

created personal groups, starring 

in many Greek comedies by top 

playwrights and classics such 

as Aristophanes’ The Wasps 

(as Philokleon) and Molière’s 

Le bourgeois gentilhomme. 

He has always been more 

committed to being a theatrical 

actor and in an interview     

with Athens daily newspaper  

To Vima, he said: “Playing in 

movies has helped me a lot, but 

I was always committed to the 

theatre and that was my high-

light.” 

His phenomenal acting    

technique is now being studied 

at the University of Patras. He 

has received many lifetime 

achievement awards and    

accolades. 

Voutsas is survived by his 

wife Aliki Katsavou, and his   

four children, Sandra, Nikoleta, 

Theodora and Fivos. 

May he RIP.



Jon Bon Jovi ready to rock           

with royalty! 

Jon Bon Jovi is to meet Prince Harry, who is preparing to quit 

royal life and drop his HRH style in just a few weeks’ time, at 

Abbey Road Studios in London on Friday. 

The Livin’ On A Prayer rock star is recording a single in aid of 

the Invictus Games Foundation, which was set up by the duke 

and supports an international multi-sport event for injured or 

sick military personnel. 

Appearing on BBC Radio 2’s The Zoe Ball Breakfast Show, 

the musician told how he sent Harry the song after writing it for 

a documentary on soldiers with PTSD. 

After the US singer jokingly referred to Harry as “the artist 
formerly known as Prince”, Ball remarked: “So true. He’s yours 
now. He’s gonna be a neighbour and be in your territory now.” 

Bon Jovi described it as “pretty special” that Harry was joining 

him in the famous studio. “In light of everything that’s gone on 
in his life, for him to be coming back and this be the first thing 
on his docket I think was pretty special,” he said. 

The song, titled Unbroken, will be recorded with the Invictus 

choir in the same Abbey Road Studios room where The Beatles 

recorded many of their albums. 

Last week, Harry’s Instagram account released a mocked-up 

jokey text exchange between the musician and the duke,          

discussing the project. 

The song aims to shine a light on veterans living with          

post-traumatic stress disorder and will be on the band’s album 

Bon Jovi 2020. 
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Andrea Georgiou 

Friends reunion is 

finally happening! 
 

After months (and even years) 

of speculation, the moment we 

have all been waiting for has  

arrived! Jennifer Aniston has 

confirmed a Friends reunion 

episode! 

The Greek-American star, 

who played Rachel Green in 

the beloved sitcom, shared an 

image of the cast on Instagram 

and wrote: "It's happening..."  
She then tagged her fellow 

stars - Matt LeBlanc, Courtney 

Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow 

and David Schwimmer - as well 

as HBO Max, which is set to air 

the new episode.  

HBO Max secured the rights 

to all 10 seasons of Friends for 

its streaming service scheduled 

to launch in April. 

All six stars will return for the 

unscripted and, as-yet, untitled 

special and are set to executive 

produce the episode alongside 

fellow Friends alums Kevin Bright, 

Marta Kauffman and David Crane. 

It is still unclear exactly what 

the special will entail but there’s 

speculation it will be a classic 

reunion where the cast relive 

the old days rather than a new 

episode as such. Guess they 

could call this ‘the one where 
they all got back together!’ 

Last year, Aniston spoke to 

talk show host Ellen DeGeneres 

about a possible new Friends 
project saying: "We would love 
for there to be something, but 
we don’t know what that some-
thing is. So we're just trying. 
We're working on something." 

The series found a new lease of 

life on Netflix and was the second 

most-watched show in 2018.

Fashion designer and former 

Spice Girl Victoria Beckham 

graces the cover of the March 

issue of Vogue Greece. 

Photographed by renowned 

photographer Alexi Lubomirski, 

Victoria shows off her own 

modelling skills in the issue, 

called Victorious. 

She put the cover and an 

image from the fashion shoot, 

on her official Instagram account, 

saying she was excited to work 

with the Vogue Greece team, 

and Greek brand Zeus+Dione 

which she showcased, wearing 

one of its elegant blue dresses. 

The shoot is also accompa-

nied by an exclusive, in-depth 

interview with Vogue Greece 

Editor-in-Chief Thaleia Karafyl-

lidou, which promises to go      

beyond Beckham’s flawless 

public image.

Victoria Beckham adorns front 

cover of Vogue Greece
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Spartan South Midlands Community Youth KOPA League

Saturday 29th February 2020 

FA Trophy Quarter Final 

Barnet v Halesowen Town 

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 

Edgware HA8 6AG 

Bet Victor Premier 

Hornchurch v Haringey Borough 

7.45pm Hornchurch Stadium. 

Bridge Avenue  

Upminster, RM14 2LX. 
Spartan South Midlands League, 
 Division One 
St Panteleimon v Winslow 
3.00pm Rectory Park, Northolt UB5 
6AU 
Sunday 1st March 2020 
KOPA League 
Pantel v Cinar 
12.15pm Southgate School, Sussex 

Way, Barnet EN4 0BL 
Apoel v Panathinaikos 
12.15pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 
3SD 
Komi Kebir v Armenians 
10.15am Southgate School, Sussex 
Way, Barnet EN4 0BL 
Olympia v Omonia 
10.15am Whittington Park, Holloway 

Road, London, N19 4RS 
Vanarama National League 
Tuesday 3rd March 2020 
Barnet v Boreham Wood 
7.45pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
Bet Victor Premier 
Kingstonians v Haringey Borough 
7.45pm King George's Field, Queen 
Mary's Close, Hook Rise South, 

Tolworth, 
Spartan South Midlands League 
Division One 
Enfield Borough v St Panteleimon 
7.45pm Summers Lane,  
London N12 0PD 
Wednesday 4th March 2020 
New Salamis v Ampthill 
7.45pm Queen Elizabeth Stadium, 
Donkey Lane,  EN1 3PL 

New Salamis still second place 
and chasing top spot New Sa-
lamis recorded a second suc-
cessive 6-0 win in Division One 
of the Spartan South Midlands 
League, this time beating 
secod-bottom Park View. 
Salamis had already thrashed 
local rivals Enfield Borough last 
week to take their season’s tally 
of goals to 96, but a further six-
goal haul on Saturday saw them 
become the first team in all 
three divisions of the Spartan 
League to reach triple figures 
as well as become the top 
scorers in the country at step 
six level. 
Park View were trying to ease  
their relegation worries, but they 
were on the back foot straight 
away as Harrison Georgiou 
opened the scoring after five mi-
nutes and Deniz Mehmet dou-
bled the lead on 10 minutes. 
Captain Ryan Hervel saw his 
corner float all the way in to 
make it 3-0 and Phil Lowen 
made sure it was four before 
the break when he made 
amends after a previously dis-
allowed goal. 
Luke Durnin got them underway 
after the break, providing a cool 
finish past the goalkeeper after 
being sent through on goal. 
Charlie Georgiou then won a 
penalty, which saw the Park 
View defender dismissed for a 

second yellow, and he con-
verted by sending the goal-
keeper the wrong way to make 
it six for the hosts. 
The Saints put in one of their 
performances of the season 
against a resilient Shefford 
Town & Campton side.  
The home side presented the 
Saints with a framed shirt in 
honour of the late and dearly 
missed Thiago Gonçalves. A 
very classy gesture, and a mov-
ing start to the day.  
It took twenty minutes for the 
breakthrough. A good through 
ball found Steve Dodds against 
the keeper and he cooly placed 
the ball for 0-1. The Saints were 
away and weren’t getting 
caught. Ten minutes later on the 
right wing, good close control 
by Gilmaney gave himself 
space to cut inside. He then 
curled a delightful shot past the 
keeper, and the ball went in off 
the post. A brilliant goal for 0-2.  
The second half saw 7 more 
goals in an energetic and good 
spirited match. Guilherme Monti 
made it 3 on 49 minutes, and 
then four goals from Ayub Al-
badri and one from Noyan 
Tajbakhsh made it 8 for St Pan-
teleimon. The home side man-
aged a consolation goal and the 
final score 1-8 gave the Saints 
another 3 points. They sit 6 
points ahead in the league .

New Salamis take their season 
goal tally to 100

Omonia Youth U15 Girls were excellent in their latest 
match

A dominant performance by the Omonia Youth Under 
15 Gold in their County Cup quarter-final tie

A brilliant county trophy semi-final win for Omonia 
Youth Under 14 Silver

Olympia must be kicking them-
selves after losing to a well, or-
ganised Komi Kebir. Olympia 
started the weekend in Second 
place and looked favourites to 
win the game but Komi Kebir 
would not have it and really 
played well and keeping pace 
with Olympia. The second half 
Olympia really pushed for the 
winner and had many clear op-
portunities to score but Komi 
were continually dangerous on 
the counter attack and were 
awarded a penalty which Komi’s 
Anthony Georgiou stepped up to 
take his penalty which was saved 
and lucky for him the rebound fell 
at his feet and was able to smash 
it back into the back of the net. 
The Armenians continue their 
winning form by beating Pantel 
2-1 beating them two weeks on 
the trot. New signing Andrew Sy-
meou scored with his first touch 
on his debut. Ben Anderson 
scored the winner in the second 
half Pantel scored through 
George Spyrou. 
Akanthou gave Panathinaikos a 
fright by just been narrowly being 
defeated by Panathinaikos, A 
scrappy game for both teams on 
a muddy pitch today as Akanthou 
host PAO on grass and 5 mins 
in to the game the heavy rain and 
wind turned up to join also. It was 
PAO who used this time to their 
advantage and literally had the 
winds at their backs to give them-
selves a 2-0 lead by 15min mark. 

Once the weather calmed down 
Akanthou got in to the game and 
was rewarded on the 35min with 
a well worked piece of play form 
back to front for Alexi Chrysan-
thou to head home. HT 1-2. 
Akanthou starting much brighter 
was caught out of position when 
a loose pass was ponuced on by 
the PAO winger who deliver to 
the advancing striker to place 
home on 55min. By this stage 
whoever picked up possession 
was going on the attack and 
chances were on for both teams 
until the 75min when 2 PAO 
player were sin binned. Akanthou 
now in control created opportu-
nities and PAO set up to counter 
led for an exciting end to the 
game with Akanthou converting 
a Theo Shoukri penalty on 
85mins. FT 2-3. 
Apoel lift themselves into second 
place after beating Cinar 6-2 but 
it was no easy game Apoel were 
2-0 up within 30 minutes through 
Michael Spencer and Demetris 
Frangeskides but Cinar man-
aged to reduce the score to 2-2 
with goals from Cullen French 
and Yannick Kamanna in the 
next five minutes but the second 
half Cinar dropped their guard 
and allowed Apoel to take control 
and went onto score another four 
goals through George Lutaaya 
and ahat trick from Kyriacos Ky-
riacou. 
We also like to offer our con-
dolences to the family and 
friends of the Cinar former Chair-
man Yacup Huseyin (photo 
below) who sadly. passed away 
on Sunday.

 Fixtures

A great display from Komi 
keeper Qamil Dervishhaj 
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Premier League

Chelsea boosted their hopes of 
a top-four finish with a 2-1 win 
over London rivals Tottenham 
in the battle for runners-up spot. 
Olivier Giroud and Marcos 
Alonso returned to the Chelsea 
starting lineup and responded 
with a goal each in the derby 
against Spurs at Stamford 
Bridge. Erik Lamela’s shot de-
flected in off Antonio Rudiger to 
give Spurs some hope near the 
end.Goals from Shane Long 
and Stuart Armstrong con-
demned Villa to a 2-0 defeat at 
mid-table Southampton. 
Burnley grabbed the lead in the 
53rd minute with Czech striker 
Vydra claiming his second goal 
in as many games but the 
match turned on a remarkable 
minute of VAR-reviewed action 
on the hour mark. 
Burnley appealed in vain for a 
penalty, arguing that Adam 
Smith had handled a Dwight 
McNeil cross — the resulting 
counter-attack ended with Cal-
lum Wilson feeding Harry Wil-
son who clipped the ball past 
goalkeeper Nick Pope. 
But VAR ruled that Smith had 
indeed handled — cancelling 
out the Bournemouth goal and 
awarding Burnley a penalty 
which Jay Rodriguez converted 
to make it 2-0 after 61 minutes 
when moments earlier the score 
had stood at 1-1. 
McNeil rounded off the win with 
a superb solo goal in the 87th 
to send the Clarets up to eighth. 
“Manchester City were rightly 
awarded a penalty after a VAR 
check at Leicester later, only for 
Sergio Aguero’s spot kick to be 
saved by Kasper Schmeichel — 
City’s fourth successive missed 

penalty in the Premier League. 
But Gabriel Jesus, on as a sub-
stitute, spared Aguero’s blushes  
Sixth-placed Sheffield United 
have begun to dream of a pos-
sible Champions League place 
but were frustrated as they were 
held to a 1-1 draw at home by 
lowly Brighton & Hove Albion. 
Brighton striker Neal Maupay 
cancelled out a peach of a strike 
from Enda Stevens. 
Crystal Palace broke a three-
match losing streak in the 
league as full back Patrick van 
Aanholt’s thunderbolt free-kick 
gave Roy Hodgson’s side a 1-0 
home win over Newcastle 
United. 
Manchester United kept alive 
their hopes of finishing in the 
Premier League’s top four after 
goals from Bruno Fernandes, 
Anthony Martial and Mason 
Greenwood secured a 3-0 
home win over Watford Diogo 
Jota struck twice as Wolver-
hampton Wanderers pushed 
Norwich City deeper towards 
the drop with a 3-0 win over the 
Premier League’s bottom club 
at Molineux on Sunday. 
Pierre-Emerick Aubameyang 
scored twice to earn Arsenal a 
3-2 Premier League win over 
Everton extending the Gunners’ 
unbeaten start to 2020 .Dominic 
Calvert-Lewin put Carlo Ance-
lotti’s team ahead in the first mi-
nute with a superb, acrobatic 
volley after David Luiz had 
failed to deal with a Gylfi Sig-
urdsson free kick.Yet Arsenal 
reacted well, with young forward 
Eddie Nketiah, who started 
ahead of Alexandre Lacazette, 
levelling in the 27th minute, pok-
ing home from close range. 

Even after a disappointing result Jose Mourinho still 
stops to talk to our Michael Yiakoumi

Cyprus football

The biggest shock of the sea-
son probably the decade in Cy-
prus football when top of the 
table Anorthosis lost to second 
from bottom Ethnikos Achnas 
5-0 but still remain at the top of 
the league on 43 points 
whereas Ethnikos Achnas on 20 
points rise to third from bottom. 
Ethnikos Achna goals came 
from Khudonyak in the 28th mi-
nute with a penalty and two 
more goals came from Ibrahim, 
and Elia in the 41st and 44th 
minute respectively going into 
the break 3-0 up. and adding 
two more goals in the second 
half through Elia and Kostovski. 
Omonia are keeping up the 
pressure with Anorthosis losing 
and the Greens winning only 
one point now separates the 
two and it looks like its becom-
ing a two horse race for the 
league title. Omonia beat Eno-
sis Neon Paralimniou 3-0 be-
ginning with a 6th minute goal 

from their English striker Matt 
Derbyshire.but then had to wait 
till the 82nd minute to score 
their second through Kousoulos 
and a last minute goal through 
Loizos. 

Third placed Last years cham-
pions Apoel are not having a 
good season by their own stan-
dards losing 2-0 away to Pafos 
whose two goals came from Va-
lakari 58th minute penalty who 
also scored a second in the 6th 
minute leaving Apoel five points 
behind league leaders Anortho-
sis. Fourth placed Apollon beat 
Doxa 3-2 with four goals coming 
in the first half Benschop 2 and 
Papoulis scoring for Apollon and 
Papaphotis scoring both Doxa 
goals. AEK drew 0-0 in the Lar-
naca derby versus Nea Salam-
ina. AEL were leading 1-0 ver-
sus Olympiakos with an 8th 
minute goal from Godal and Za-
chariou equalised for Olympia-
kos. 

Ethnikos Achnas celebrate 5-0 win over Anorthosis

Stefanos Tsitsipas  
wins Open 13 title

UEFA Champions League

Stefanos Tsitsipas of Greece 
defended his title with a 6-3, 6-
4 victory against Felix Auger-
Aliassime in the Open 13 
Provence final on Sunday in 
Marseille, France. 
The No. 2 seed broke the sev-
enth-seeded Canadian three 
times and saved four of five 

break points in the 86-minute 
match.It was the second 
straight year that 21-year-old 
Tsitsipas captured the Marseille 
trophy without dropping a set. 
He is the first man to win the 
event in back-to-back years 
since Sweden’s Thomas Enq-
vist in 1997 and 1998.

 Haringey Borough got back to 
winning with a late strike by An-
thony McDonald which ended 
Bognor Regis hopes of a win. 
There was no goals in the first 
half  
On 47 minutes Haringey took 
the lead. Georgios Aresti ran ac-
ross the Bognor  defence but 
he decided to shoot low and 
hard from outside the area bey-
ond an outstretched Tangara to 
nestle it into the bottom right 
corner. 
Bognor got back into the game. 
Tommy Leigh’s left sided corner 
kick from the left found Whyte 
who headed in the equaliser as 
he peeled off his marker in the 

heart of the box before nodding 
it into the net on 61 
minutes.Scott Durajaiye had to 
come off due to injury to be re-
placed by Anthony McDonald 
on 70 minutes. 
On 82 minutes it was good play 
by Michael-Percil saw him go to 
ground under a challenge by 
Puemo but the referee waved 
play on before Anthony McDon-
ald slammed it home inside the 
near post beating Tangara with 
his low strike. 
It was a game that could have 
gone either way and in the end 
Haringey got the win but only 
after hard-fought performance 
from both sides.

Haringey Borough get back to 
winning ways

Barnet FA trophy quarter Final

The German champions, clearly 
a class apart from their hosts, 
piled on the pressure from the 
start of the match It was a bad 
night for Chelsea, whose home 
form under Frank Lampard has 
neen suspect all season evem 
although they beat Spurs the 
weekend. 
For former Arsenal forward 
Gnabry they were the fifth and 
sixth goals in London in the 
Champions League this season 
after he scored four in Bayern’s 
7-2 demolition of Tottenham in 
the group stages.The first 
against Chelsea in the 51st mi-
nute involved a one-two be-
tween Gnabry and Lewan-
dowski, who cut back from the 
edge of the area when Chel-
sea’s retreating defence ex-
pected him to shoot, leaving 
Gnabry with an easy finish from 
less than 10 metres.  
Chelsea, were trying to recuper-
ate when Lewandowski and 
Gnabry exchanged passes half-
way down the pitch before Gna-
bry raced away to score.  
Lewandowski, clearly also en-
joying himself, got among the 
scorers in the 76th minute after 
a stirring run from Canadian full 
back Alphonso Davies.  
Thomas Mueller, one of three 

players who figured in Chel-
sea’s 2012 Champions League 
final victory over Bayern in Mu-
nich, went closest in the 35th 
minute when he thumped the 
bar with a header from another 
Lewandowski cross.  
Tuesday’s win proved a meas-
ure of revenge for that unlikely 
Chelsea victory over Bayern 
Munich Lampard said about the 
next leg“We have to go and play 
with pride and not consider the 
scoreline,” he said. “We have to 
show character.” 

Barnet continued their winning form with an away 1-0 win against 
Chorley in the league at home at the Hive and now have an FA 
Trophy quarter final game to look forward to at home at the Hive 
this Saturday at 3pm versus Halesowen the final will be played at 
Wembley in May so Barnet are not too far away.
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε από εγκεφαλικό επεισόδιο, στο 

νοσοκομείο Charing Cross την Κυριακή 23.02.2020, ο αγαπημένος μας 

αρραβωνιαστικός, πατέρας, υιός, αδελφός, αδελφότεκνος και ξάδελφος 

Ευριπίδης Πανίκος Ευριπίδου σε ηλικία 46 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του αρραβωνιαστικιά Laura, 7 παιδιά: Martia, 

Jaydon, Hus, Ryan, Ella, Layla και Tyreece, τη μητέρα του Ελενίτσα 

(ο πατέρας του Πανίκος απεβίωσε 20.04.2017), τον αδελφό του 

Christopher, τις αδελφές του Olivia και Maritsa, αδελφότεκνα, τους 

κουνιάδους του Andoni και Jimmy, θείους, θείες, ξαδέλφια, συγγενείς και 

φίλους.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Eυριπίδης Πανίκος Ευριπίδου
(από το Λονδίνο) 

It is with our deep sorrow we inform you of the passing of our beloved 

Evripides, after an acute stroke at Charing Cross Hospital, on Sunday 

23.02.2020 at the age of 46. 

He leaves behind his beloved fiancée Laura, 7 children: Martia, Jaydon, 

Hus, Ryan, Ella, Layla and Tyreece, mother Elenitsa (his father Panicos 

passed away 20.04.2017), brother Christopher, sisters: Olivia and 

Maritsa, brothers-in-law: Andoni and Jimmy, nephews and nieces, uncles, 

aunties, cousins, relatives and friends.

Evripides Panicos Evripidou
(from London)

18.07.1973 – 23.02.2020
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

01.03.2020, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

 συζύγου, πατέρα και παππού 

Χρίστου Ζαβρού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρίστος Zαβρός 

(Τσέρι)

Οικογένεια αείμνηστου 

Χρίστου Ζαβρού

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY το 65ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

ΤΟΦΑΛΛΗ ΖΑΝΝΕΤΟΥ (από τους Στύλλους) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά: Ζαννέτος και Κύπρος Τοφαλλής, Δέσποινα Κόνιου, 

τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.

Συλλυπητήρια 

Οι οικογένειες Νεόφυτου και Ευούλλας Νικολάου, Πάμπου και 

Σούλλας Χαραλάμπους και Κώστα και Αγγέλας Γεωργίου, εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στους Κίκκο και Στέλιο Αγγελή για τον 

θάνατο της συζύγου,  μητέρας και γιαγιάς Χριστίνας που απεβίωσε 

πρόσφατα.

Τελούμε την  προσεχή Κυριακή 

01.03.2020, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 

0JA, το 28ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυα-

γαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και 

γιαγιάς 

Φλώρας Μιχάλη Πρωτόκλη 
(Γιαλούσα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η θυγατέρα της Εύα, 

εγγόνια, δισέγγονα, 

κουνιάδα Angela 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πάντα θα είσαι στην καρδιά 
και στη σκέψη μας

Απεβίωσε την Τρίτη 18.02.2020, περιτριγυρισμένος από 

την αγαπημένη του οικογένεια, σε ηλικία 84 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Άντρο, Λούκα, Κορίνα και Χριστίνα, 

νύφες, γαμπρούς, αδελφές, 11 εγγόνια, 8 δισέγγονα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 05.03.2020 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London NW11 

8HL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

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

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του 

Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green, London N22 8PA. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Dementia UK είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07884 157 581

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κυριάκος Λούκα
(από το Μάμμαρι)

29.06.1935 - 18.02.2020
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Χέλεν Παντελή

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with our deepest sorrow that we inform you 

of the passing of our darling mother aged 77,  

who touched the hearts of many. 

She leaves behind her son and daughter Kosta 

and Maria, daughter-in-law Yioula, son-in-law 

Zen, 4 grandchildren: Andrea, Georgina, Elaina 

and Andreas, brothers: Kosta and Gigi and sister 

Irene. 

The funeral service will take place at 10.00am on 

Thursday 5th March 2020 at St. Mary’s Greek 

Orthodox Church, 21 Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB followed the burial at New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will be held at Ariana Banqueting 

Suite, North London Business Park, Brunswick 

Park Road, London N11 1GN. (Parking on Red 

Bays only). 

Flowers or donations to Great Ormond Street 

Hospital are welcome. 

Tel: 07836 551 079

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την 

Τετάρτη 12.02.2020, η αγαπημένη μας μητέρα, 

γιαγιά και αδελφή Χέλεν Παντελή, η οποία 

άγγιξε τις καρδιές πολλών, σε ηλικία 77 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Κώστα και Μαρία, νύφη Yioula 
γαμπρό Zen, 4 εγγόνια: Andrea, Georgina, 
Elaina και Andreas, 3 αδέλφια: Kosta, Gigi και 
Irene. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 05.03.2020 
και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 
N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate, Brunswick Park Road, New 
Southgate, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting 
Suite, North London Business Park, Brunswick 
Park Road, London N11 1GN. 

Η στάθμευση των αυτοκινήτων μόνο στο Red 
Bays. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Great Ormond 
Street Hospital είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07836 551 079

από το Λονδίνο

29.12.1942 – 12.02.2020

(Καταγωγή γονέων Λεύκαρα και Τρυπημένη)

Helen Panteli
from London

(Parents from Lefkara and Tripimeni)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη (Nίτσα) Χρήστου 

(Το γένος Ηλία Χριστοδούλου Καμηλάρη από την Ακανθού) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 19.02.2020, η Ελένη (Νίτσα) Χρήστου σε ηλικία 83 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1952. 

Αφήνει τον σύζυγό της Γιαννάκη Χρήστου Μαλακουνίδη από τη Γιαλούσα, την κόρη της Χριστίνα, τον 

γαμπρό της Νίκο, 2 εγγόνια: Ελένη και Αριστείδη, συγγενείς και φίλους. 

Θα τελεστεί Τρισάγιο την Τετάρτη 04.03.2020 και ώρα 2.00μμ, από την Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA και η σορός θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή 

από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. 

Τηλ. οικείων: 020 7916 7321 και Demetriou & English 020 8889 9888

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωστής Χρίστου Κασάπη 
(Λεονάρισσο)

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

01.03.2020, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 35oν ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας πατέρα και παππού 

Κωστή Χρίστου Κασάπη 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. 
Είναι πικρή η θύμηση, 
είναι βαρύς ο πόνος 

θλίψη της απουσίας σου, 
είναι ο 35ος χρόνος. 

Τούτες τις μέρες σου μιλά, 
σε νιώθει η ψυχή μας, 

είσαι μέσα στη σκέψη μας, 
στην κάθε προσευχή μας. 

Αιωνία σου η μνήμη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεσθημανή Μιχαήλ
(από την Καλοψίδα)

Απεβίωσε την Κυριακή 16.02.2020, 

η Γεσθημανή Μιχαήλ σε ηλικία 74 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Michael, Polly και 

Christine, 2 γαμπρούς, 6 εγγόνια, συγ-

γενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 

06.03.2020 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η 

ταφή στο κοιμητήριο του New South-

gate. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

το North London Hospice. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 

Τηλ. οικείων: 07710 158 608 

Xριστίνα Αγγελή Christina Angeli 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

We sadly announce the passing of Christina 

Angeli on Friday 21.02.2020 at the age of 68. 

Christina leaves behind her husband 

Andreas, her three sons; Steven, Simon and 

Paul,  daughters-in-law; Yianoulla and Liana, 

five grandchildren; Andrew, Christina, Alex, 

Anthony and Michael, her sister Fotoulla and 

many other relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 

04.03.2020 at 12.00 noon at the Greek 

Orthodox Church of St. Catherine, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL and the burial 

at Trent Park Cemetery, Cockfosters Road, 

EN4 0DZ. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for Cancer Research. 

The wake will take place at Christ Church 

Hall, 1B Chalk Lane, Cockfosters EN4 9JQ. 

Tel: 07879 333 683

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Παρασκευή 21.02.2020, η Χριστίνα 

Αγγελή σε ηλικία 68 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Ανδρέα, 3 υιούς: 

Στέλιο, Σίμο και Παύλο, 2 νύφες: 

Γιαννούλλα και Λιάνα, 5 εγγόνια: Andrew, 

Christina, Alex, Anthony και Michael, την 

αδελφή της Φωτούλλα και πολλούς άλλους 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 

04.03.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL και η ταφή 

στο Trent Park Cemetery, Cockfosters 

Road, EN4 0DZ. 

Αντί λουλούδια θα υπάρχει κουτί για 

εισφορές που θα δοθούν στο Cancer 

Research. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο Christ Church 

Hall, 1B Chalk Lane, Cockfosters EN4 9JQ. 

Τηλ. οικείων: 07879 333 683

(from London)(από το Λονδίνο)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Πέμπτη 20.02.2020, η Λούλλα 

Ευαγόρου σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Ευαγόρα, Κωνστατίνο και 

Ελένη, τον γαμπρό της Σπύρο, 2 νύφες: 

Ειρήνη και Ευρούλλα, 7 εγγόνια, 10 δισέγ -

γονα, συγγενείς και φίλους. 

H κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 16.03.2020 

και ώρα 9.45πμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate,  

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλη -

σίας του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 07554 678 124

Λούλλα Ευαγόρου 
(από την Πύλα, Λάρνακα)

Απεβίωσε η σπουδαία ποιήτρια 

Κική Δημουλά

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο πανελ-

λήνιο ο θάνατος της σπουδαίας Ελληνί-

δας ποιήτριας και πεζογράφου, Κικής 

Δημουλά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 89 ετών το περασμένο Σάββατο 

22 Φεβρουαρίου.  

Η σπουδαία ποιήτρια είχε υποστεί ανα-

κοπή καρδιάς και νοσηλευόταν σε  

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από τις 

2 Φεβρουαρίου. 

Τιμήθηκε το 1972 με το Β΄ Κρατικό Βρα-

βείο Ποίησης για τη συλλογή «Το λίγο 

του κόσμου», το 1989 με το Κρατικό 

Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή «Χαίρε 

ποτέ» και το 1995 με το Βραβείο Ου-

ράνη της Ακαδημίας Αθηνών για τη συλ-

λογή «Η εφηβεία της λήθης». Ποιήματά 

της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα 

Γαλλικά, στα Ισπανικά, στα Ιταλικά, στα 

Πολωνικά, στα Βουλγαρικά, στα Γερμα-

νικά και στα Σουηδικά. 
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Aφιέρωμα στον αείμνηστο Πανίκο Χατζηχαμπή 

Ο Πανίκος Χατζηχαμπή στην ομιλία του στο 
εορταστικό δείπνο για τα 29χρονα της εταιρείας  
P&S CARTON LTD

Με τους συνεργάτες του και μετόχους της εται-
ρείας, Πάμπο Χριστοφή και Σωτήρη Καρεκλά 
και την τραγουδίστρια Eιρήνη Ζουπάκη

Στο εορταστικό δείπνο της εταιρείας  P&S 
CARTON LTD

 Mε τη σύζυγο του Χρυστάλλα και την κόρη 
  του Στέλλα Χατζηχαμπή

Η oμιλία του Πανίκου Χατζηχαμπή στην εορταστική  
βραδιά που ετοίμασαν για τα 29 γενέθλια της εταιρείας 

 P&S CARTON LTD στις 3 Ιανουαρίου 2020

27/01/1956 – 05/01/2020

Κυρίες και Κύριοι 
Καλησπέρα σας και Χρόνια 

Πολλά. 
Ήταν Απρίλιος του 1991 

όταν μια μικρή βαρκούλα 
πήρε το όνομα P&S Carton 
και ξεκίνησε την πορεία της, 
στην φουρτουνιασμένη θά-
λασσα του επιχειρείν, με 10 
υπαλλήλους και διευθυντές, 
σε εργοστάσιο που ενοικιά-
σαμε από την Συνεργατική 
Τράπεζα στην περιοχή του 
χωριού Αλασσα. 

Μια πορεία πολύ δύσκολη 
και επικίνδυνη. Δεχόμαστε 
συνεχώς, ανελέητο και εξο-
ντωτικό πόλεμο, από ένα πα-
νίσχυρο μονοπώλιο που κυ-
ριαρχούσε στην Κύπρο τα 
προηγούμενα 15 χρόνια. 

Με προσεγμένες κινήσεις, 
μικρά και σταθερά βήματα, 
πορευόμαστε με σύνεση, και 
μπορώ να πω και μαεστρία, 
αποφεύγοντας όσο ήταν δυ-
νατό να αποφύγουμε τα κτυ-
πήματα του συναγωνισμού, 
θεμιτού και αθέμιτου. Με υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες και 
με την πάροδο περίπου 10 
χρόνων, αρχίσαμε σιγά-σιγά 
να θεμελιώνουμε την παρου-
σία μας στην Κυπριακή 
Αγορά, και η Εταιρεία άρχισε 
να αναπνέει όλο και καλύτερα 
οικονομικά. 

Ξαφνικά και ενώ η Εταιρεία 
άρχισε να εδραιώνεται στην 
Αγορά  και να έχει ανοδική 
πορεία, μια πυρκαγιά στην 
ευρύτερη περιοχή της Αλασ-
σας, επεκτάθηκε και στο ερ-
γοστάσιο μας, μόλις 1 ώρα 
χρειάστηκε, για να καταστρέ-
ψει ολοσχερώς, ό,τι κτίστηκε 
με τόσο κόπο και μόχθο τα 
προηγούμενα 10 χρόνια, 
ήταν 2/8/2002. 

Αμέσως και χωρίς ούτε ένα 
λεπτό καθυστέρηση, ανασυ-
ντάξαμε δυνάμεις και με απο-
φασιστικότητα και επιμονή, 
αρχίσαμε αμέσως ενέργειες 
για Επαναλειτουργία του Ερ-

γοστασίου μας, αυτή την 
φορά στην 3η Βιομηχανική 
Περιοχή Ύψωνα, όπου ήδη 
προηγουμένως, μας είχαν 
παραχωρηθεί οικόπεδα 
17,500μ και είχαμε ήδη στα 
χέρια μας την άδεια οικοδο-
μής, δίνοντας εντολή σε ερ-
γολάβο να αρχίσει αμέσως 
και χωρίς καθυστέρηση την 
κατασκευή του νέου μας Ερ-
γοστασίου. 

Την ίδια ώρα για να παρα-
μείνουμε στην αγορά, που με 
τόσο κόπο και προσπάθεια 
καταφέραμε τα προηγούμενα 
10 χρόνια. Βρήκαμε συνεργά-
τες στο εξωτερικό οι οποίοι 
θα εκτελούσαν εκ μέρους μας 
τις παραγγελίες των πελατών 
μας. Μια ενέργεια, που μας 
κράτησε στην αγορά για 2 πε-
ρίπου χρόνια, αλλά με ζημιά 
αρκετών εκατοντάδων χιλιά-
δων λιρών. 

Την ίδια ώρα ένας καλός φί-
λος και άνθρωπος, ο αείμνη-
στος Γιώργος Μουσκής μάς 
παραχώρησε δωρεάν δικό 
του υποστατικό στην Α’ Βιο-
μηχανική Περιοχή Λεμεσού, 
για προσωρινή στέγαση των 
αναγκών της Εταιρείας μας, 
με δωρεάν ρεύμα κομπρεσό-
ρους και ό,τι άλλο χρειαζόμα-
στε. Στη συνέχεια και όταν 
άρχισαν να έρχονται τα 
πρώτα νέα μας μηχανήματα, 
ενοικιάσαμε άλλο υποστατικό 
μεγέθους 3,000μ στην ίδια 
Βιομηχανική Περιοχή όπου 
αρχίσαμε να στήνουμε, και να 
ξεκινάμε κάποια από αυτά. 

Ήταν μια περίοδος περίπου 
2 χρόνων που την μια μέρα 
ήμαστε στο Λίβανο, για συ-
νεννοήσεις αναφορικά με τις 
παραγγελίες των χαρτοκιβω-
τίων των πελατών μας. Την 
άλλη στην Αγγλία και Γερμα-
νία για εξεύρεση, και παραγ-
γελία των μηχανημάτων που 
χρειαζόμαστε για το νέο μας 
ξεκίνημα. 

Φτάσαμε σιγά-σιγά, και με 

ασύλληπτες για τον νού του 
ανθρώπου δυσκολίες στο 
2004, οπότε και μεταφερόμα-
στε στο νέο μας Εργοστάσιο, 
στην 3η Βιομηχανική Λεμε-
σού (Ύψωνα) μεγέθους περί-
που 10,000μ² και 8,000μ² αυ-
λής, όπου ευρισκόμαστε 
μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας 
μια νέα πορεία, προόδου και 
ανάπτυξης. 

Επενδύοντας κάθε χρόνο 
αρκετές χιλιάδες ευρώ, σε 
καινούργια και νέα μηχανή-
ματα, αναβαθμίζοντας την 
ποιότητα των προϊόντων μας, 
αλλά και αυξάνοντας συνάμα 
την δυνατότητα παραγωγής 
του εργοστασίου μας, σχεδόν 
κατά το διπλάσιο της αρχικής 
δυνατότητάς του. 

Το 2012 είμαστε από τις 
πρώτες Εταιρείες που επεν-
δύσαμε στην πράσινη ανά-
πτυξη, με ένα κόστος περί-
που €400,000, τοποθετώντας 
στη στέγη του εργοστασίου 
μας, φωτοβολταϊκά δυναμικό-
τητας 150 κιλοβατώρων, κα-
λύπτοντας σχεδόν εξολοκλή-
ρου τις ανάγκες του 
εργοστασίου μας σε ρεύμα. 

Ήδη έχομε αποφασίσει και 
εντός του 2020, θα σταματή-
σουμε τη χρήση μαζούτ, για 
τις ανάγκες του καυστήρα του 
ατμολέβητά μας αντικαθιστώ-
ντας το καύσιμο αυτό με φυ-
σικό αέριο. 

Σήμερα η Εταιρεία μας, μετά 
από 29 χρόνια ζωής, απα-
σχολεί 80 υπαλλήλους και 10 
μόνιμους συνεργάτες, και κα-
τάφερε να είναι η κυρίαρχη 
στον τομέα παραγωγής χαρ-
τοκιβωτίων στην Κύπρο, κα-
τέχοντας περίπου το 68% της 
Κυπριακής Αγοράς με προ-
οπτικές περαιτέρω ανάπτυ-
ξης και προόδου. 

Όλα όμως αυτά, οφείλονται 
πρώτιστα και κύρια σε όλους 
εσάς, τους υπαλλήλους και 
στον καθένα σας ξεχωριστά. 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, 

να καλέσω όλους σας, να εν-
διαφερθείτε περισσότερο για 
την εργασία σας, να αγαπή-
σετε τη δουλειά σας, και αυτή 
με τη σειρά της θα σας αντα-
ποδίδει το ενδιαφέρον και την 
αγάπη σας. 

Και έτσι αν η Εταιρεία μας 
είναι εύρωστη, και οικονομικά 
δυνατή, θα μπορεί, και θα 
δώσει σε εσάς ό,τι πρέπει, 
και ό,τι σας αξίζει. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα 
να ευχαριστήσω, και τους άλ-
λους παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην ομαλή λειτουρ-
γία, και πρόοδο της Εταιρείας 
μας, αυτοί δεν είναι άλλοι από 
τις Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ 
και τους έμμισθους τους, κύ-
ριους Στέφανο Στεφάνου και 
Ανδρέα Ιωαννίδη που είναι 
απόψε μαζί μας. 

Με σύνεση και προσοχή, 
συνεργάζονται εποικοδομη-
τικά, με την Εταιρεία για τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα 
των υπαλλήλων μελών τους, 
λαμβάνοντας υπόψιν κάθε 
φορά και την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα, που επικρατεί 
στην οικονομία του τόπου και 
της αγοράς. 

Άλλος ένας σημαντικός πα-
ράγοντας, που συμβάλλει θε-
τικά στην ανάπτυξη και πρό-
οδο της Εταιρείας, είναι ο 
Ελεγκτικός μας Οίκος Baker 
Tilly Klitou, και ιδιαίτερα ο κύ-
ριος Στέλιος Γρηγορίου Direc-
tor  του οίκου, και ο Manager 
κύριος Σάββας Χριστοδουλί-
δης, που επίσης είναι απόψε 
μαζί μας.  

Θα ήθελα επίσης να ευχα-
ριστήσω τον κύριο Andy 
Frango που είναι απόψε εδώ 
και διετέλεσε για περίπου 6 
χρόνια Director της Εταιρείας 
μας. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να 
ευχηθώ σε όλες και όλους 
σας κάθε προσωπική και οι-
κογενειακή ευτυχία και καλή 
διασκέδαση. 

Ο Πανίκος Χατζηχαμπής με τον  
ταχυδακτυλουργό Ανδρέα Λιοτατή
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Ιδρυτής της εταιρείας P&S CARTON LTD

«Η φετινή χρονιά μας επεφύλαξε ένα οδυνηρό γεγονός. Αυτό που μας καλεί σήμερα να αποτίσουμε φόρο τιμής και να 

αποδώσουμε τον ύστατο χαιρετισμό σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε την ζωή του με την έννοια της αλληλεγγύης. 

Είχα την χαρά να γνωρίσω τον αξιομνημόνευτο Πανίκο Χατζηχαμπή προ είκοσι ετών μέσω του Νεόφυτου Νικολάου. 

Θυμάμαι πως εκείνο τον καιρό βρισκόμουν στην Κύπρο, όπου πραγματοποιούσα διάφορες συναντήσεις με 

επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην Γιορτή του Κρασιού. Θα μείνει πάντοτε χαραγμένη στην 

μνήμη μου η αστείρευτη επιθυμία του να  βοηθήσει - όχι μόνο οικονομικά, αλλά με κάθε τρόπο - στην αναβάθμιση του 

σημαντικού αυτού για τον τόπο μας θεσμού. 

Η συνεισφορά του έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ο Πανίκος στήριζε διαχρονικά 

την προσπάθειά μας χρηματοδοτώντας την ως κύριος χορηγός, ενώ δεν δίστασε να καλύψει το σύνολο των εξόδων 

του συγκροτήματος “Αργοναύτες Ερήμης” και τις δύο φορές που χρειάστηκε να ταξιδέψουν στο Λονδίνο, για να 

πλαισιώσουν καλλιτεχνικά την Γιορτή. 

Η προσφορά του στην τοπική κοινότητα είναι σαφώς αδιαμφισβήτητη. Αυτό που ίσως λίγοι γνωρίζουν είναι πως συχνά 

ο ίδιος αναλάμβανε να χρηματοδοτήσει το ταξίδι και τα έξοδα διαμονής συμπατριωτών μας που χρειάστηκε να μεταβούν 

στην Αγγλία για ιατρικούς λόγους. Και αυτό γιατί, αν και ήταν ένας οικονομικά εύρωστος άνθρωπος, ποτέ του δεν ξέχασε 

τις ρίζες του. 

Φτωχότερη, λοιπόν, πλέον η Ερήμη, η Λεμεσός, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος που έχασε έναν αξιόλογο άνθρωπο 

και έναν σπουδαίο οικογενειάρχη και φίλο. 

Εκ βάθους καρδίας θα ήθελα να εκφράσω θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τον  Πάμπο 
Χαραλάμπους, διευθυντή της Παροικιακής 

Γιώργος Τσιάλος, Πάμπος Χαραλάμπους και 
Ν.Nικολάου μαζί με την Χρυστάλλα Χατζηχαμπή

Εκπρόσωποι του Cypriot wine festival επι-
σκέφθηκαν το εργοστάσιο της P&S CARTON 
LTD στη Λεμεσό

Τιμητική πλακέττα που αποδόθηκε στην εται-
ρεία P&S CARTON LTD για την προσφορά 
της στο σωματείο συλλόγου Κούρης Ερήμης

Το εργοστάσιο της P&S CARTON LTD 
στη Λεμεσό

  Ο Πανίκος Χατζηχαμπή απεβίωσε ξαφνικά την Κυριακή 

5 Ιανουαρίου σε ηλικία 63 ετών.  Άφησε πίσω του την 

σύζυγό του, Χρυστάλλα, την κόρη του, Στέλλα, τα αδέλφια 

του, πολλούς συγγενείς και αμέτρητους φίλους.  

 Ο μακαριστός Πανίκος ήταν το έκτο παιδί μίας 

πολυμελούς οικογένειας. Σε ηλικία 4 χρονών έμεινε 

ορφανός από πατέρα, γι’ αυτό και αναγκαζόταν μαζί με 

τα αδέλφια του να αφιερώνει τις ελεύθερες ώρες του 

δουλεύοντας σε χωράφια συγχωριανών τους. Αν και ήταν 

άριστος μαθητής του Λανίτειου Γυμνασίου, τα οικονομικά 

του δεν του επέτρεπαν περαιτέρω σπουδές. Ωστόσο ο 

ίδιος κατάφερε να αποκτήσει πτυχίο Νομικής Σχολής 

δι΄αλληλογραφίας. 

  Εργάσθηκε στην τότε γνωστή βιομηχανία χαρτονιού των 

αδερφών Κουβά ως πωλητής και το 1977 νυμφεύθηκε 

την εκλεκτή της καρδιάς του, Χρυστάλλα Νικολάου, 

αδελφή του Νεόφυτου Νικολάου, με την οποία απέκτησαν 

μία κόρη, την Στέλλα. 

Το όνειρό του να δημιουργήσει δική του επιχείρηση έγινε 

πραγματικότητα το 1986, όταν ξεκίνησε την ‘P&S 

CARTONS INDUSTRIES LIMITED’. Χάρη στις γνώσεις 

και το πείσμα του κατάφερε να δημιουργήσει την 

μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία του νησιού, εξυπηρετώντας 

πελάτες σε πολλές πόλεις, αλλά και εκτός Κύπρου. 

 Ο ίδιος ένοιωθε περηφάνια ως επιτυχημένος, 

αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ωστόσο ποτέ του δεν 

ξέχασε την καταγωγή του. Άνθρωπος που διέθετε όχι 

μόνο αρχές, αλλά και μπόλικο χιούμορ κάνοντας τους 

πάντες να ξεκαρδίζονται στα γέλια, μιας και πάντα 

αποτελούσε την ψυχή της παρέας.  

  Βοηθούσε τον συνάνθρωπο. Ασυμβίβαστος με την 

αδικία, δεν του άρεσε να βλέπει κανέναν να υποφέρει. 

Αρκετές οι φορές που ο ίδιος ανέλαβε τα έξοδα 

εγχειρήσεων για άτομα που δεν μπορούσαν να 

πληρώσουν. Επί τακτικής βάσεως αναλάμβανε τα ψώνια, 

τους φόρους και το ηλεκτρικό απόρων οικογενειών και 

βοηθούσε τα δύο σωματεία του χωριού και άλλων 

γειτονικών χωριών. 

  Ήταν καλός οικογενειάρχης και εκλέγηκε Κοινοτάρχης 

της Ερήμης επί τέσσερις συνεχόμενες θητείες. Τα έργα 

του μιλούν από μόνα τους: έφτιαξε δρόμους, πάρκα, 

έκανε την Ερήμη ένα από τα καλύτερα χωριά της 

επαρχίας στη Λεμεσό. 

  Ο Πανίκος ήταν ένας από τους βασικότερους χορηγούς 

της Γιορτής του κρασιού όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα 

πρόθυμος να βοηθήσει σε ότι χρειάζεται χωρίς κανένα 

δισταγμό. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτός από την 

οικογένειά του. στηρίζονταν πολλοί άλλοι σε αυτόν λόγω 

της ικανότητάς του να καταπιάνεται με τα πάντα και να 

βοηθάει σε οτιδήποτε περνάει από το χέρι του. 

 

        Νεόφυτος Νικολάου
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