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Μία σελίδα αφιερωμένη στην 
ημέρα της γυναίκας. Στους αγώνες 
για την ισοτιμία και τα δικαιώματα 
των γυναικών ο οποίος συνεχίζει 
μέχρι σήμερα. Τον 20ο αιώνα κα-
τάφερε να βελτιωθεί αισθητά η 
θέση της γυναίκας...  

                                       Σελ 14 

8 Μαρτίου-Ημέρα της γυναίκας
 Συντηρεί τη ρητορική της 
έντασης ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, ο οποίος 
συναντήθηκε με τον Βρετανό 
ομόλογό του Ντομινίκ Ράαμπ 
και συζήτησαν για το θέμα της 
Συρίας.                             Σελ 4

Προκαλεί ο Τσαβούσογλου Brexit: Kυπριακό

σελ 2

Συνεχίζεται ο εφιάλτης  
του κορωνοϊού 

 Κορωνοϊός-Βρετανία : Η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το χειρότερο σενάριο (ΣΕΛ 3 )

Προσφυγικό

σελ  7,8

Αντιδράσεις στα κατεχόμενα  για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων λόγω του κορωνοϊού  (ΣΕΛ 5)

Το Brexit δεν έχει να κάνει καθό-
λου με τους Τουρκοκύπριους και 
τις σχέσεις της Μεγάλης Βρετα-
νίας με την Τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα, υπογράμμισε ο Βρετανός 
Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο, 
Stephan Lillie...
                           Σελ 6 

Συναγερμός στην Ευρώπη (85 κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο) - επιβραδύνεται η ισχύς της νόσου στην Κίνα  (ΣΕΛ 9 )

Περισσότερα από 26.000 άτομα απετράπησαν από το να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος από το πρωί του 
Σαββάτου έως και την Τρίτη το απόγευμα. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεία των επικεφαλής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή την Τρίτη, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ετοι-
μότητας της ελληνικής πλευράς απέναντι στην «ασύμμετρη απειλή» που δέχεται τις τελευταίες ημέρες στα σύνορά 
της από στεριά και θάλασσα. (σελ7) 

Αντιδράσεις προκάλεσε η αντιμετώπηση των προσφύγων από την Ελληνική κυβέρνηση καθώς, το απόγευμα 
της Τρίτης περισσότερες από 8 χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν στο Βερολίνο, καθώς και σε σχεδόν 30 πόλεις της 
Γερμανίας, φωνάζοντας: «Ανοίξτε τα σύνορα, σώστε ζωές, πολεμήστε το φασισμό!». (σελ 8) 

Φοιτητικές εκλογές Η.Β
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Ως ΔΗΚΦΑ Προοδευτική Ηνωμένου Βασιλείου, αισθανόμαστε την 
ανάγκη να αναλύσουμε εν συντομία ποιοι είμαστε και ποιες οι βα-
σικές πολιτικές μας θέσεις  για τις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές 
στις 7 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, σε 4 διαφορετικές πόλεις της 
Μεγάλης Βρετανίας. 
Καταρχάς η Προοδευτική είναι η φοιτητική παράταξη της αριστεράς 
στην Κύπρο. Η Προοδευτική ήταν δημιούργημα της ανάγκης για 
ένα δημοκρατικό και αγωνιστικό φοιτητικό κίνημα το οποίο θα 
στέκεται δίπλα στους φοιτητές. Την περίοδο εκείνη στο φοιτητικό 
κίνημα κυριαρχούσαν τα φασιστικά στοιχεία. 
Στο σήμερα, η Προοδευτική είναι προσανατολισμένη προς την 
ενότητα, την αδελφοσύνη, τη δράση και τον αγώνα του θεμελιώ-
δους δικαιώματος στην εκπαίδευση και την εργασία και την πα-
ροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης. Παλεύει για την επαναφορά 
των 24εκ. ευρώ στην φοιτητική χορηγία όπου η κυβέρνηση ΔΗΣΥ 
– Αναστασιάδη απέκοψε τα τελευταία 7 χρόνια. 

Οι εκλογές του ερχόμενου Σαββάτου θα καθορίσουν την σύνθεση 
του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, το αποτέ-
λεσμα είναι κρίσιμο για το κατά πόσο θα έχουμε μια ΕΦΕΚ δρα-
στήρια και διεκδικητική, δίπλα στους φοιτητές για τα συμφέροντα 
τους. Καλούμε λοιπόν όλους τους δημοκρατικούς φοιτητές του 
Ηνωμένου Βασιλείου να προσέλθουν στις κάλπες και να στηρίξουν 
την ΔΗΚΦΑ Προοδευτική. 
Κάλπες θα υπάρχουν στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο Notting-
ham και στο Newcastle.  
Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 0900 μέχρι τις 1830.  
Για να ψηφίσει κάποιος θα πρέπει να έχει κυπριακή ταυτότητα και 
student card.  
Για περισσότερες πληροφορίες: Μάριος 07746709215   
 
Όλοι στις κάλπες!

Φοιτητικές εκλογές Ηνωμένου Βασιλείου 
7 Mαρτίου στηρίζουμε Προοδευτική Κ.Φ

 Συνάντηση ΕΚΟ Η.Β με την 
 βουλευτή Feryal Clark

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, εκπρόσωποι της Εθνικής Kυπριακής 
Ομοσπονδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συναντήθηκαν με την νεοε-
κλεγείσα βουλευτή των εργατικών, του North Enfield Feryal Clark, 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Η συζήτηση κυ-
μάνθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την κυ-
πριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης 
της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας για τους 
ηλικιωμένους. Συζήτησαν επίσης τις προοπτικές επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου, τους επόμε-
νους μήνες, ενώ η κ. Clark εξέφρασε την υποστήριξή της για μια 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό. Συμφώ-
νησαν σχετικά με τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου 
και την εφαρμογή σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Κύπρο. Η κ. Clark έχει 
ήδη προσχωρήσει στην APPG για την Κύπρο και δήλωσε ότι είναι 
ενθουσιασμένη από την προοπτική υποστήριξης του έργου της 
ομάδας. 
Η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από έναν από τους Αντιπρο-
έδρους της, τον Πάμπο Χαραλάμπους, καθώς και τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Ανδρέα Γρηγορίου και Χρήστο Τούτον.

 

   Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 η Γενική  Συ-
νέλευση της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας. κάνοντας την κα-
θιερωμένη ομιλία του, ο Πρόεδρος Αντώνης Γερολέμου, είπε ότι 
«τα μέλη της πρέπει να αισθάνονται υπερήφανα γιατί η Αδελφότητα 
εργάζεται για δεκαετίες για την πρόoδο και ευημερία  της ομογένειας 
και την ελευθερία της Κύπρου σε στενή συνεργασία με την Υπάτη 
Αρμοστεία, την Εκκλησία και την Εθνική Ομοσπονδία». ΄Αν και το 
οίκημα μας χρησιμοποιείται τακτικά, είπε, εντούτοις  δεν καταφέ-
ραμε να παραμένει ανοικτό όλη την ημέρα.  
   Στη συνέχεια κάλεσε το Γραμματέα Α Καραολή να διαβάσει τον 
απολογισμό των δραστηριοτήτων της  Αδελφότητας για το  2019 
στον οποίο αναφέρονται και τα πιο κάτω. 
Διαβάζοντας τον απολογισμό του Προέδρου,  ο Γραμματέας Αν-
δρέας Καραολής, τόνισε ότι χαιρόμαστε γιατί για  25 χρόνια η Αδελ-
φότητα λειτουργεί από το δικό της οίκημα το οποίο χρησιμοποιείται 
πολύ, τόσο από την παροικία – συνδέσμους και οργανώσεις, όσο 
και από τους συμπατριώτες μας για γενέθλια, γάμους και βαπτίσεις. 
Οι εκδηλώσεις της Αδελφότητας το 2019,  αναβαθμίστηκαν και κά-
λυψαν επιστημονικά και εθνικά θέματα, παράλληλα με αυτά η Αδελ-
φότητα συνέχισε με αμείωτο ενδιαφέρον την διαφωτιστική εκστρα-
τεία της πάνω στο εθνικό μας θέμα. 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, υποβλήθηκαν ερωτήσεις πάνω 
στην Έκθεση του Ταμία και  στον απολογισμό του Προέδρου και  
έγιναν εισηγήσεις για τη λειτουργία του οικήματος. 
«Η Κυπριακή Αδελφότητα, όπως αναφέρθηκε, στέκετε πάντοτε με 
συνέπεια παρά το πλευρό  όλων των Προέδρων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Συστρατεύθηκε με τον κυπριακό λαό στον άνισο 
αγώνα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής είπε μεταξύ 
άλλων ο κ. Γερολέμου. 
 «Η Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα με τη συνεργασία της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας, και της Υπάτης Αρμοστείας θα συνεχίσει 
να ενημερώνει και να διαφωτίζει τη βρετανική Κυβέρνηση, και  θα 
τονίζει ότι εμπόδιο στη λύση του κυπριακού». 
  Τέλος η  Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Συμβούλιο να απο-
στείλει ψηφίσματα στους:  βρετανό πρωθυπουργό, και αρχηγό της  
αντπολίτευσης, το ΓΓ του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της ΕΕ, τον πρόεδρο    
των ΗΠΑ,  τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους αρχηγούς των πολιτικών 
κομμάτων της Κύπρου, τον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό της Ελ-
λάδας και τον Υπατο Αρμοστή της Κύπρου στο ΗΒ, τον πρέσβη 
της Ελλάδας, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τον Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων.

Γενική  Συνέλευση της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

“H ζωή εν αναμονή” -  είναι ο χαρακτηριστικός 
πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Mail, μετά τη δημο-
σιοποίηση του σχεδίου μάχης της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (04/03). 

“Οι Βρετανοί θα υποχρεωθούν αναστείλουν την 
κοινωνική τους ζωή εάν έχουμε εξάπλωση της επι-
δημίας”, γράφει η Mail.  

O βρετανικός στρατός είναι έτοιμος να υποστηρίξει 
την αστυνομία στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του κυβερνητικού σχε-
δίου για την αντιμετώπιση του χειρότερου σενάριου 
εξάπλωσης της επιδημίας του Covid-19, δήλωσε 
την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασι-
λείου Μπόρις Τζόνσον.    

Ο Guardian μας ενημερώνει ότι υπάρχουν σχέ-
δια έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέψουν στην 
αστυνομία να αναβάλλει τη διαλεύκανση ορισμέ-
νων υποθέσεων του κοινού ποινικού δικαίου για 
να αφοσιωθεί στην αντιμετώπιση της επιδημίας.     
επικεντρώνονται στο οικονομικό κόστος της κρίσης 
και επισημαίνουν ότι η αμερικανική κεντρική τρά-
πεζα προχώρησε στη μείωση των επιτοκίων.  

Η Metro και η Daily Express είναι δύο από τις 
εφημερίδες που δημοσιεύουν στην πρώτη σελίδα 
τη φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ να παρα-
σημοφορεί την ηθοποιό Γουέντι Κρέιγκ για τις υπη-
ρεσίες της στο χώρο των τεχνών και για το φιλαν-
θρωπικό έργο της.  

Το ιδιαίτερο στη φωτογραφία , σημειώνουν οι εφη-
μερίδες, είναι ότι η Βασίλισσα για πρώτη φορά κατά 
την απονομή του CBE (Σταυρός της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας)  αποφάσισε να φορέσει γάντια για να 
συγχαρεί στην προκείμενη περίπτωση την παλαί-

μαχο ηθοποιό.    
Η απόφαση αυτή της Ελισάβετ είναι αποτέλεσμα 

των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται κατά 
του κορωνοϊού , υπογραμμίζουν τα σχετικά δημοσι-
εύματα.  

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο Μπόρις Τζόν-
σον στη συνέντευξη τύπου που έδωσε την Τρίτη 
για την κρίση του κορωνοϊού φάνηκε - “να διατηρεί 
την ψυχραιμία του, ήταν ειλικρινής και έκανε τις σω-
στές παρατηρήσεις”.    

“Αλλά”, συνεχίζει η Telegraph, “παραμένει άγνω-
στο αν το NHS – το δημόσιο σύστημα υγείας – θα 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια έξαρση της νόσου 
και την εξάπλωση της επιδημίας”.   

Στο “σχέδιο μάχης” της κυ-
βέρνησης περιλαμβάνονται 
πιθανό κλείσιμο των σχολείων 

και της εργασίας από το σπίτι, καθώς υπάρχει προ-
ειδοποίηση ότι το ένα πέμπτο των εργαζομένων 
μπορεί να απουσιάσει κατά τη διάρκεια των κρίσι-
μων εβδομάδων κορύφωσης της επιδημίας και μα-
ταίωση ευρείας κλίμακας δημοσίων συγκεντρώ-
σεων. “Επί ποδός πολέμου”  για την αντιμετώπιση 
της νόσου  

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπό-
ρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι η έξαρση του κορο-
νοϊού στη χώρα είναι πιθανό να γίνει “πιο σημαντική” 
τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. 

Στη δήλωση μετά από τη σύσκεψη της επιτροπής 
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, γνωστής ως 
Cobra, της οποίας προήδρευσε, ο κ. Τζόνσον πρό-

σθεσε: “Συμφωνήσαμε ένα σχέδιο 
ούτως ώστε αν και όταν αρχίσει 
να εξαπλώνεται, όπως φοβάμαι 

μοιάζει πιθανό, να είμαστε σε 
θέση να λάβουμε βήματα που θα είναι αναγκαία”. 

Πολλές εφημερίδες αναφέρονται στον “αναμενό-
μενο πόλεμο” που πρόκειται να κηρύξει η κυβέρ-
νηση κατά του κορωνοϊού (03/03). 

Οι Times σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον και η κυβέρνηση του προτίθενται να 
αναλάβουν “σαρωτικές εξουσίες” που θα  επιτρέ-
ψουν  την  απαγόρευση των δημοσίων συγκεντρώ-
σεων και τη δημιουργία “απαγορευμένων ζωνών” 
στις περιοχές της χώρας που έχουν επηρεασθεί πε-
ρισσότερο από τη νόσο.  

Σύμφωνα με την Daily Mail πολλοί άνθρωποι θα 
κληθούν να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία 
τους στο εθνικό σύστημα υγείας για την αντιμετώ-
πιση της επιδημίας .  

“Οι εθελοντές θα παράσχουν βοήθεια στη σίτιση 
των ασθενών , στη μεταφορά τους στους θαλάμους 
των νοσοκομείων και στην παράδοση των φαρμά-
κων”, διαβάζουμε στη Mail.  

O Guardian μας ενημερώνει ότι οι μεγάλες αλυ-
σίδες σουπερμάρκετ έχουν εκπονήσει σχέδια έκτα-
κτης ανάγκης για να “τροφοδοτήσουν το έθνος” σε 
περίπτωση πανικού, με τα τρόφιμα να έχουν εξα-
φανισθεί από τα ράφια .  

Η Huff Post σημειώνει ότι λόγω του φόβου της 
ασθένειας ένα απολυμαντικό των χεριών έχει ήδη 
εξαφανισθεί από την αγορά.  

Οι Financial Times προβάλλουν την προειδο-
ποίηση του ΟΟΣΑ ότι η εξάπλωση της επιδημίας 
του κορωνοϊού μπορεί να μειώσει κατά το ήμισυ 
τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης για το οικο-
νομικό έτος 2020-2021.   

Κορωνοϊός : Η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το χειρότερο σενάριο 

Megxit

 Η Βασίλισσα Ελισάβετ 
κάλεσε σε γεύμα τον εγ-
γονό της, ώστε να πέ-
σουν οι τόνοι και να 
υπάρξει ένα καλό κλίμα, 
μετά το περιβόητο 
Megxit. 

Σύμφωνα με τη Sun, 
άνθρωπος του περιβάλ-
λοντος της οικογένειας, 
δήλωσε πως η Βασί-

λισσα είπε στον εγγονό της στο τέλος της συνάντησης: "Σε αγαπάμε, 
θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος και οι αγκαλιές μας θα είναι πάντα ανοι-
χτές για σένα και την οικογένειά σου".  Η ίδια πηγή υποστηρίζει πως η 
Βασίλισσα είπε στον Χάρι πως, αν θελήσουν εκείνος και η Μέγκαν 
Μαρκλ να επιστρέψουν, μπορούν να διεκδικήσουν ξανά τα βασιλικά 
τους αξιώματα. Προβλήματα προκύπτουν, ωστόσο, πλέον, σχετικά 
με την προστασία του ζεύγους Χάρι και Μέγκαν, καθώς οι Βρετανοί 
πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε στη χώρα δεν θέλουν 
να συνεχίσουν να πληρώνουν φόρο για τη φύλαξή του ζεύγους, αφού 
θα αποχωρήσουν για τον Καναδά.  

Σύμφωνα με την ίδια βρετανική πηγή, μια πρόταση για επίλυση του 
ζητήματος είναι η περικοπή κάποιων χρημάτων που αφορούν την φύ-
λαξη της βασίλισσας Ελισάβετ και του Καρόλου. Ο βρετανικός τύπος 
παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει ότι ο Χάρι θα επιστρέψει με την οικογένεια 
του στα βασιλικά του καθήκοντα κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον, 
και θα αποτελέσει και πάλι το πιο δημοφιλές μέλος της οικογένειας.

 Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη 
μελλοντική εμπορική τους σχέση

Βrexit: Βρετανία-ΕΕ

Ξεκίνησαν την Δευτέρα  στις 
Βρυξέλλες οι συνομιλίες για τη μελ-
λοντική εμπορική σχέση μεταξύ 
Βρετανίας και ΕΕ σε τεταμένο 
κλίμα και υπό πίεση χρόνου, πε-
ριορίζοντας τις ελπίδες για επί-
τευξη συμφωνίας. 

Σε περίπτωση αποτυχίας των 
συνομιλιών και μετά την 31η Δε-
κεμβρίου, οπότε τελειώνει η μετα-
βατική περίοδος, τόσο η Βρετανία 

όσο και η ΕΕ θα βρεθούν αντιμέτωπες με καταστροφικές οικονομικές 
επιπτώσεις. Ένας πρώτος απολογισμός των συνομιλιών είναι προ-
γραμματισμένος για τον Ιούνιο, όταν ΕΕ και Βρετανία θα εκτιμήσουν 
αν είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας ως το τέλος του έτους. 

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
απείλησε την περασμένη Πέμπτη ότι θα κλείσει την πόρτα των δια-
πραγματεύσεων τον Ιούνιο, αν θεωρήσει ότι δεν υπάρχει προοπτική 
συμφωνίας. 

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν γύρω από τρία θέματα: τη συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου και τους όρους ανταγωνιστικότητας, την επίλυση 
των διαφορών και την αλιεία. Τρία ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα. 

Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
των δύο πλευρών της Μάγχης θα μειωθούν δραματικά και ΕΕ και 
Βρετανία θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τους όρους του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι οποίοι προβλέπουν ποσοστώσεις 
και δασμούς.  

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί, σήμερα.

Βrexit: Βρετανία - ΗΠΑ

Συνάντηση Ελισάβετ-Χάρι Προς συμβιβασμό Βρετανία - ΗΠΑ 
για ψηφιακό φόρο

Με την απόφασή της να εγκατα-
λείψει την Ε.Ε., η Βρετανία στό-
χευε και εν μέρει κατόρθωσε να 
απεξαρτηθεί από τον ζυγό των 
Βρυξελλών και τις εντολές τους. 
Ο στόχος, όμως, να συνάψει συμ-
φωνία ελεύθερου εμπορίου με τις 
ΗΠΑ γίνεται μια νέα παγίδα που 

εξωθεί το Λονδίνο σε συμβιβασμούς. Η κυβέρνηση Τζόνσον ανα-
κοίνωσε την Τρίτη ότι επανεξετάζει το σχέδιό της να επιβάλει τον 
νέο ψηφιακό φόρο στους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ όπως 
οι Google, Facebook και Amazon. Και ο λόγος δεν είναι άλλος 
από τις σφοδρές αντιδράσεις της Ουάσιγκτον στην προοπτική να 
επιβάλουν οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ τον επίμαχο φόρο. 
Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του Λονδίνου, μέσα στον Μάρτιο 
επρόκειτο να επιβληθεί ένας φόρος 2% στα κέρδη των μεγάλων 
τεχνολογικών εταιρειών. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει, όμως, χαρα-
κτηρίσει «ανάρμοστο» τον επίμαχο φόρο και απειλεί με αντίποινα 
όποιον επιχειρήσει να τον εφαρμόσει. «Μελετούμε τα σχόλια που 
αφορούν τον ψηφιακό φόρο και θα εξετάσουμε το θέμα στο πλαίσιο 
της πολιτικής μας» ανακοίνωσε την Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση 
που ετοιμάζεται για εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.  
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως πρόθεση της κυ-
βέρνησης είναι  «να βρει μια διεθνή λύση στο θέμα και πάνω σε 
αυτό εργάζεται, αλλά στο μεταξύ έχει παρουσιάσει κάποιες προτά-
σεις για τον ψηφιακό φόρο». Το θέμα εξετάζεται στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ που ετοιμάζεται να παρουσιάσει διεθνείς κανόνες για τη 
φορολόγηση των ψηφιακών εταιρειών στην έδρα στην οποία δρα-
στηριοποιούνται και όχι στην έδρα διάφορων θυγατρικών τους.  
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      Ειδήσεις σε 2’

Συντηρεί τη ρητορική της έντασης ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
ο οποίος συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό 
του Ντομινίκ Ράαμπ και συζήτησαν για το θέμα 
της Συρίας. 
Στο πλαίσιο των δηλώσεών του ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου κάλεσε για ακόμα μια φορά την Ελ-
λάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες να σεβαστούν το 
διεθνές δίκαιο στη διαχείριση των προσφύγων 
ενώ κατηγόρησε τη χώρα μας λέγοντας ότι οι ελ-
ληνικές αρχές μοιράζουν όπλα στους αγρότες 
για να πυροβολούν κατά των μεταναστών. 
Νωρίτερα, παρουσία του Ράαμπ, ο Τσαβούσο-
γλου είχε πει: «Τα σύνορα άνοιξαν. Δεν έχουμε 
υποχρέωση να κρατήσουμε κανέναν με το ζόρι 
στην Τουρκία. Τα κράτη της ΕΕ πρέπει να τους 
παρέχουν άσυλο. Πρέπει η ΕΕ να δείξει σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα». 
Μάλιστα, ο Τούρκος αξιωματούχος συνέχισε την 

εκστρατεία παραπληροφόρησης στην οποία επι-
δίδεται τα τελευταία 24ωρα η Τουρκία, δηλώνο-
ντας: «Οι χώρες 
της ΕΕ που προ-
σπαθούν να μας 
δώσουν μαθήματα 
και η Ελλάδα που 
ισχυρίζεται ότι είναι 
το λίκνο της Δημο-
κρατίας, δυστυχώς 
δεν συμπεριφέρο-
νται στους πρό-
σφυγες που έρχο-
νται στα σύνορά 
τους, σύμφωνα με 
τους διεθνείς νό-
μους. Πυροβολούν 
κατά των προσφύ-
γων. Δύο πρόσφυγες έχουν σκοτωθεί πισώπλατα 

από πυροβολισμούς. Παρέχουν όπλα στους χω-
ρικούς να πυροβολούν τους πρόσφυγες. Ελπίζω 

ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να το δει». 
«Τέτοιου είδους 
παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων δεν κα-
τακρίνονται από τις 
χώρες της ΕΕ ως 
ένδειξη αλληλεγ-
γύης. Πάντα ρί-
χνουν σε εμάς το 
φταίξιμο», πρό-
σθεσε ενώ κατέ-
ληξε ότι «τα χρή-
ματα είναι μόνο 

ένα μέρος του προβλήματος. Δεν πρέπει να ξε-

χνάμε ότι οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα».«Η 
πλειοψηφία των προσφύγων θέλουν να μετα-
βούν σε άλλες χώρες και δεν είναι δυνατόν για 
εμάς να τους σταματήσουμε», είπε ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών. 
Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, εγκαλώντας την ότι, σε αντίθεση 
με την Τουρκία, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της 
απέναντι στους πρόσφυγες. 
«Κανείς δεν χρειάζεται να μας υπενθυμίζει το 
μνημόνιο κατανόησης της 18ης Μαρτίου, τη-
ρούμε τις υποχρεώσεις που προκείπτουν από 
αυτές. Αν διαβάσετε ξανά τις λεπτομέρειες της 
συμφωνίας θα δείτε ότι η Τουρκία έχει εκπληρώ-
σει όλες τις υποχρεώσεις της αλλά δυστυχώς η 
ΕΕ δεν τηρεί τις δικές της». 
«Σταματήστε να λέτε: «’Η Τουρκία μας απειλεί’. 
Έχουμε κάθε λόγο να μην εφαρμόζουμε τις υπο-
χρεώσεις μας. 

Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα δίνει όπλα σε κατοίκους - Πυροβόλησαν πισώπλατα δύο πρόσφυγες

Κομισιόν: Kαταπολέμηση Διαφθοράς

Μίζα και ρουσφέτι ο πιο εύκολος δρόμος
Η Κομισιόν εντοπίζει τρύπες στο πρό-
γραμμα πολιτογραφήσεων, αλλά και 
σε όλους τους θεσμούς που έχουν ευ-
θύνη για καταπολέμηση της διαφθο-
ράς 
Υψηλό επίπεδο διαφθοράς αλλά και τρύ-
πες σε όλους τους θεσμούς, οι οποίοι 
έχουν ευθύνη για καταπολέμηση του φαι-
νομένου, εντοπίζει η Κομισιόν στην έκ-
θεσή της για τις βασικές κοινωνικοοικο-
νομικές προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία. 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αντί-
ληψη της διαφθοράς είναι υψηλή στον 
χώρο των επιχειρήσεων, ενώ παράλ-
ληλα οι δείκτες της παγκόσμιας διακυ-
βέρνησης και άλλες μετρήσεις δείχνουν 
μείωση της απόδοσης της Κύπρου στον 
έλεγχο του φαινομένου. Επισημαίνεται 
μάλιστα ότι στην τελευταία έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου το 88% των επιχειρή-
σεων απάντησαν ότι η διαφθορά είναι 
ευρέως διαδεδομένη στη χώρα, ενώ το 
86% εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η 
δωροδοκία και η δικτύωση είναι συχνά 
ο πιο εύκολος τρόπος για προώθηση 
υποθέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες. 
Επισημαίνεται επίσης ότι σε ποσοστό 
49% των διαγωνισμών του δημοσίου 
υποβάλλεται προσφορά από μόνο έναν 
διαγωνιζόμενο, αλλά και ότι η Κύπρος 
παραμένει μία από τις χώρες της ΕΕ με 
το υψηλότερο ποσοστό διαγωνισμών 
που κατοχυρώνονται με απευθείας ανά-
θεση (25% έναντι μόλις 1% στην ΕΕ). 
Ακόμη, επισημαίνεται ότι η Κύπρος πα-
ραμένει μία από τις χώρες της ΕΕ με τον 
υψηλότερο αριθμό συμβάσεων που συ-
νάπτονται αποκλειστικά βάσει της χαμη-
λότερης τιμής (93% έναντι 47% κατά 
μέσο όρο στην ΕΕ), σε αντίθεση με τις 
βέλτιστες πρακτικές που ευνοούν τη 
χρήση κριτηρίων που βασίζονται περισ-
σότερο στην ποιότητα. Η Κομισιόν ση-

μειώνει ότι παρατηρείται πρόοδος στην 
εφαρμογή δράσεων για καταπολέμηση 
της διαφθοράς. 
Τονίζεται ωστόσο ότι η ικανότητα συντο-
νισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών πα-
ραμένει ανεπαρκής. Αναφέρεται μάλιστα 
ότι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι 
με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
για τη διαφάνεια και την πρόληψη της 
διαφθοράς παρουσιάζουν σοβαρά προ-
βλήματα επάρκειας, ενώ γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στην τροποποίηση της νομο-

θεσίας για προστασία όσων καταγγέλ-
λουν τέτοια φαινόμενα, η οποία βρίσκεται 
σε εκκρεμότητα. 
Καίνε τα «χρυσά διαβατήρια» 
Εν τω μεταξύ, το κεφάλαιο για τη δια-
φθορά, το οποίο περιλαμβάνεται στην 
έκθεση της Κομισιόν, κάνει εκτενή ανα-
φορά στο πρόγραμμα πολιτογραφή-
σεων, σημειώνοντας ότι «έχουν εισαχθεί 
νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων, αλλά παραμένουν ερωτήματα 

σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμό-
τητά του». 
Επισημαίνεται μάλιστα ότι «η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή εντόπισε ορισμένους 
εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με 
τα καθεστώτα υπηκοότητας και διαμονής 
των επενδυτών στην Κύπρο, ιδίως όσον 
αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά». 
Επίσης, επισημαίνεται ότι τα μέτρα τα 
οποία λήφθηκαν δεν αφορούν το καθε-

στώς διαμονής των επενδυτών, «παρά 
το γεγονός ότι παρουσιάζουν τους ίδιους 
κινδύνους και ως εκ τούτου η αποτελε-
σματικότητα της εφαρμογής (των νέων 
μέτρων) πρέπει να αξιολογηθεί». 
Σημειώνεται ότι σε άλλο κεφάλαιο της 
έκθεσης η Κομισιόν προειδοποιεί ότι «η 
συνεχιζόμενη εστίαση στις επενδύσεις 
σε κατοικίες» για χάρη του προγράμμα-
τος των πολιτογραφήσεων είναι ένας 
από τους παράγοντες ο οποίος «θα μπο-

ρούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη και 
την παραγωγικότητα μακροπρόθεσμα». 
Αναφέρεται μάλιστα ότι ο τομέας της 
αγοράς κατοικιών είναι «κατακερματισμέ-
νος», αφού από τη μια πλευρά υπάρχει 
έντονη εξωτερική ζήτηση λόγω του προ-
γράμματος πολιτογράφησης, όμως από 
την άλλη η εγχώρια ζήτηση είναι περιο-
ρισμένη. 
Επίσης, αναφέρεται ότι «το κόστος στέ-
γασης (αγοράς και ενοικίου) αυξάνεται 
με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τους 
νέους», αλλά και ότι το ποσοστό όσων 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στέ-
γασης είναι διπλάσιο στις τάξεις των 
νέων. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι «το 
μοντέλο ανάπτυξης της Κύπρου έχει αρ-
νητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον» και 
ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές (στις 
οποίες επικεντρώνονται οι αναπτύξεις οι 
οποίες συνδέονται με τα «χρυσά διαβα-
τήρια»). 
Δηλώσεις ΠΕΠ 
Σε μια άλλη εξέλιξη, η έκθεση της Κομι-
σιόν περιλαμβάνει ιδιαίτερη αναφορά 
στη διαδικασία δήλωσης περιουσιακών 
στοιχείων από τα πολιτικά εκτεθειμένα 
πρόσωπα. Αναφέρεται μάλιστα ότι η δια-
δικασία διέπεται μεν από διαφάνεια, 
αλλά υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά 
την επαλήθευση των πληροφοριών. 
Επίσης, αναφέρεται ότι παρά το γεγονός 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθη-
καν πρόστιμα για μη υποβολή δηλώ-
σεων, μέχρι σήμερα δεν διαπιστώθηκε 
οποιαδήποτε περίπτωση παρατυπίας 
όσον αφορά την ακρίβεια των δηλώσεων 
οι οποίες υποβλήθηκαν από τα πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα. Ακόμη, σημει-
ώνεται ότι η ανάγκη για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της παρακολούθη-
σης των δηλώσεων περιουσιακών στοι-
χείων επισημάνθηκε σε δύο εκθέσεις της 
GRECO, το 2016 και το 2018.

Η Κυβέρνηση καταδίκασε σή-
μερα τη βομβιστική επίθεση 
κατά της Cyprus Times και 
διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα 
πράξει ό,τι είναι δυνατόν 
ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. 
Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος Κυ-
ριάκος Κούσιος σημειώνει ότι 
«η Κυβέρνηση καταδικάζει 
μετά βδελυγμίας τη βομβι-
στική επίθεση κατά του συ-
γκροτήματος διαδικτυακών 
μέσων ενημέρωσης Cyprus 
Times», προσθέτοντας ότι «η 
Κυβέρνηση καταδικάζει οποι-
αδήποτε εγκληματική ενέρ-
γεια κατά της ελευθερίας του 
Τύπου, που είναι θεμελιώ-
δους αξίας για τη δημοκρατία 
μας».

 Βομβιστική επίθεση 
κατά της Cyprus Times 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης εξέ-
φρασε βαθιά ανησυχία για 
την «οργανωμένη και αυξα-
νόμενη παράνομη ροή μετα-
ναστών μέσω της Πράσινης 
Γραμμής» και μετέφερε στον 
Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, 
την ανάγκη για λήψη μέτρων. 
Σε ανάρτησή του στο twitter, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
έγραψε ότι «μετέφερα στον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη, κ. Ακι-
ντζί, τη βαθιά μας ανησυχία 
αναφορικά με την οργανω-
μένη και αυξανόμενη παρά-
νομη ροή μεταναστών μέσω 
της Πράσινης Γραμμής, υπο-
γραμμίζοντας ότι πρέπει να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
ώστε να αποφευχθεί περαι-
τέρω επιδείνωση της κατά-
στασης».

Επικοινωνία  
Αναστασιάδη-Ακιντζί
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Αντιδράσεις στα κατεχόμενα  για το κλείσιμο των  οδοφραγμάτων
•                                       ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Σε έξαρση του εθνικισμού οδηγεί η κυβέρνηση με τη μονομερή 

απόφαση για κλείσιμο οδοφραγμάτων. Όσο κι αν επιχείρησε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διασκεδάσει, από τη μια, τις ανη-
συχίες, αλλά και να πανικοβάλει από την άλλη, το μέτρο που μο-
νομερώς έλαβε, ως μέτρο τάχατες πρόληψης για τον κορονοϊό, 
μόνο προκάλυμμα ανεπάρκειας και εργαλείο για πολιτικό χαϊδο-
λόγημα αυτιών των ακροδεξιών και εθνικιστών,  συνιστά.  

Εκατοντάδες πολίτες ένθεν κακείθεν του οδοφράγματος της Λήδρας 
και με πανό υπέρ της επανένωσης απαίτησαν το Σάββατο την ακύρωση 
της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για προσωρινή αναστολή 
της λειτουργίας τεσσάρων οδοφραγμάτων λόγω του κορωνοϊού. Πολίτες 
έριξαν τα κιγκλιδώματα και πέρασαν στα κατεχόμενα σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης.  

Οι διαδηλωτές, που μαζεύτηκανστις 12:00 το μεσημέρι, κρατούσαν 
πανό με συνθήματα κατά της διχοτόμησης. «ΔΗΣΥ – ΕΛΑΜ τα ίδια 
μυαλά;», «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΧΟΤΟΜΟΪΟΥ», «Σιουτ τον κορωνοϊό, αλλά μη 
σκοτώσετε την ειρήνη στην Κύπρο», ήταν μερικά από τα συνθήματα 
και τα πανό των διαδηλωτών. 

Το ΑΚΕΛ κάλεσε την κυβέρνηση να τερματίσει την μονομερή ανα-
στολή λειτουργίας των οδοφραγμάτων και διά του κοινοβουλευτικού 
του εκπροσώπου την προτρέπει να εξηγήσει πώς τεκμηριώνεται επι-
στημονικά η απόφασή της να αναστείλει προσωρινά τη διέλευση από 
κάποια οδοφράγματα, σαν το πλέον δραστικό μέτρο πρόληψης, να 
εξηγήσει γιατί από όλα τα σημεία εισόδου στις ελεγχόμενες περιοχές 
από τη Δημοκρατία τα μοναδικά που έκλεισαν αφορούν στα οδοφρά-
γματα και να ενημερώσει, συνακόλουθα, γιατί ενώ δεν υπάρχει καν 
επιβεβαιωμένο κρούσμα στα κατεχόμενα, έκριναν σαν μεγαλύτερη 
απειλή τις διελεύσεις από τα οδοφράγματα. «Εφόσον οι έλεγχοι κρίνο-
νται απαραίτητοι, να δώσουν απαντήσεις γιατί δεν φρόντισαν έγκαιρα 
να διασφαλίσουν μηχανισμούς ελέγχου σε όλα τα οδοφράγματα, ώστε 
να μην απαιτηθεί το κλείσιμο κανενός οδοφράγματος», τονίζει ο Γ. Λου-
καΐδης.  

Θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα 
τις προηγούμενες μέρες τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου, αλλά και το Υπουργείο Υγείας, όταν οι εκπρόσωποί του 
αναφέρονταν στην αγαστή συνεργασία με την τ/κ πλευρά στο πλαίσιο 
της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής, σημειώνει ο Γ. Λουκαΐδης. Υπάρχουν, 
είπε, πέραν των τριών χιλιάδων Ιρανών φοιτητών «και είναι καλά γνω-
στό ότι το Ιράν είναι μια από τις πλέον επηρεασθείσες περιοχές. Δεν 
είναι μόνο ο αριθμός των φοιτητών, είναι και ο αριθμός των συγγενών. 
Και δεν είναι μόνο οι Ιρανοί», συμπλήρωσε. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είπε ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο για αποτελεσματικότερο έλεγχο. 

«Δεν δικαιολογούνται όσοι νομίζουν ότι με το να διαμαρτύρονται δη-
μιουργούν το όποιο πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση 
έχει υποχρέωση να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας του λαού», 
είπε. Δεν παρέλειψε να κινδυνολογήσει κιόλας, επισείοντας τον μπα-
μπούλα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο. «Κά-
νουμε», είπε, «ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να αποτρέψουμε μεγάλες 
ροές, οι οποίες θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο ένα ήδη επιβαρυ-
μένο περιβάλλον», ενώ σημείωσε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα 
της ΕΕ σε αιτητές πολιτικού ασύλου σε σχέση με τον πληθυσμό της.  

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε επα-
νάνοιγμα οδοφραγμάτων αναλόγως των εξελίξεων. 

Αποστομωτική απάντηση στις κυβερνητικές αιτιάσεις έδωσε ο Γ.Γ. 
της Κ. Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Με τον τρόπο που συμπεριφέ-
ρεται η κυβέρνηση, ανέφερε ο Α. Κυπρανού, εκτρέφει ρατσιστικές και 

φασιστικές συμπεριφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι από όλους κα-
ταδικαστέες.   Κληθείς να σχολιάσει τα ακραία και απαράδεκτα επεισόδια 
που σημειώθηκαν στη διάρκεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποί-
ησαν το περασμένο Σάββατο εκατοντάδες πολίτες, θέλοντας να εκ-
φράσουν τη διαφωνία τους με το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, ο Α. 
Κυπριανού έκανε λόγο για έξαρση του εθνικισμού μέσα από τα κοινω-
νικά δίκτυα, τονίζοντας ότι πρόκειται για επικίνδυνα φαινόμενα για μια 
χώρα που θέλει να αποκαλείται ευρωπαϊκή το 2020 και στρέφουν τη 
χώρα πολλά χρόνια πίσω.  

«Αντιθέτως ακούγαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον αρχηγό 
του κυβερνώντος κόμματος ότι δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο», επιση-
μαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Αβέρωφ μάλιστα ήταν και πιο συ-
γκεκριμένος λέγοντας ότι αν κλείσουν τα οδοφράγματα θα πρέπει να 
κλείσουν και τα αεροδρόμια και οι άλλες είσοδοι στην Κυπριακή Δημο-
κρατία… και ξαφνικά η κυβέρνηση ανέτρεψε τα πάντα και πήρε τη συ-
γκεκριμένη απόφαση χωρίς να διαβουλευτεί με τα πολιτικά κόμματα, 

αλλά και χωρίς να συνομιλήσει προηγουμένως και με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη».  Επισημαίνοντας ότι με αυτή τη στάση της κυβέρνησης προκα-
λούνται πολλά ερωτηματικά και είναι δικαιολογημένο και το ερώτημα 
του κόσμου πώς είναι δυνατόν να κλείσουμε 4 οδοφράγματα ενώ από 
τα άλλα τρία επιτρέπεται η διέλευση του κόσμου, ο Άντρος Κυπριανού 
αναρωτήθηκε «πώς με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποτρέ-
ψουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα που ενδεχομένως θα παρουσια-
στούν».  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» στο πρωτοσέλιδο της, 

την Τρίτη, δημοσίευσε τις αντιδράσεις Τουρκοκύπριων πολιτικών για 
το προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων στο πλαίσιο των 
μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό που λαμβάνει η Κυβέρνηση.  

Σε δηλώσεις του ο «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ, μιλώντας στη 
«βουλή», είπε ότι έκλεισαν τα σημεία από τα οποία γίνονται τα περισ-
σότερα ψώνια και ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέ-
βαλε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, αφού δεν τον υπο-
λόγισε καθόλου όταν πήρε αυτή την απόφαση. «Και ο κ. Ακιντζί έμαθε 
αυτή την απόφαση από το ραδιόφωνο, όπως εμείς», πρόσθεσε ανα-
φέροντας ότι η απόφαση αυτή είναι «απαράδεκτη», ότι «καταδεικνύει 
τη νοοτροπία της άλλης πλευράς» και ότι αυτά τα βήματα αποτελούν 
«επιχείρηση να πληγεί ο βορράς», πρόσθεσε. Είπε ακόμα ότι τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων δύο ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού στα 
κατεχόμενα βγήκαν αρνητικά, προσθέτοντας ότι «αυτό το θέμα παρα-
φουσκώνεται τόσο πολύ που επηρεάζεται και η παγκόσμια οικονομία. 
Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Προς τι αυτή η υπερβολή; Πυρο-
βολούμε μόνοι μας το πόδι μας». Αναφερόμενος στην εκδήλωση δια-
μαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο οδόφραγμα στην 
οδό Λήδρας, ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η «ελληνοκυπριακή αστυνομία» 
επιτέθηκε σε διαδηλωτές ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ένας 
Τουρκοκύπριος.  

Από την πλευρά του ο «υπουργός εξωτερικών», Κουντρέτ Οζερσάι, 
είπε ότι με το κλείσιμο των οδοφραγμάτων η ελληνοκυπριακή πλευρά 
προσπαθεί να εμποδίσει την τουρκοκυπριακή πλευρά να αναπνεύσει 
οικονομικά και ισχυρίστηκε ότι με αυτή την ενέργεια η ελληνοκυπριακή 
πλευρά έγινε ρεζίλι διεθνώς.  

Μιλώντας επίσης στη «βουλή», ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού 
Τουρκικού Κόμματος Τουφάν Ερχιουρμάν χαρακτήρισε την απόφαση 
μονομερή και πρόσθεσε ότι μετά από μια βδομάδα η κατάσταση θα 
επανεξεταστεί. Ισχυρίστηκε ότι φάνηκε πως δεν έχει σχέση με τον κο-
ρωνοϊό το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, ότι η αντίδραση σε αυτό το 
θέμα ήταν ανεπαρκής και ότι πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούν. Είπε ότι 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τα Ηνωμένα Έθνη και 
αλλού για να λυθεί το ζήτημα. 

                  θέματα ενέργειας στην Ανατολική Μεσογείο

Στην εκτίμηση ότι η Τουρκία έχει οδηγηθεί στο 
περιθώριο της ενεργειακής εξίσωσης της Ανατο-
λικής Μεσογείου με δική της υπαιτιότητα, προχώ-

ρησε ο Τζόσουα Βολζ, ανώτερος αξιωματούχος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα ενέργειας, κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε 
στο Κογκρέσο υπό την αιγίδα της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας για θέματα ενέργειας και γεωπολιτικής 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεργασία του 
Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτoυ. 

Σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρ-
κίας στο «Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο», ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ διατύπωσε την πάγια αμερικανική θέση 
που θέλει την Ουάσιγκτον να στηρίζει όλες τις πε-
ριφερειακές συνέργειες υπό την προϋπόθεση ότι 
προωθούν εκ της φύσεως τους τη συνεργασία 
χωρίς αποκλεισμούς. 

  Λίγο νωρίτερα, είχε αναγνωρίσει ότι η Άγκυρα 
"δεν ενεργεί με καλή πίστη" και συνεπώς έχει 
αποκλειστεί από τις ενεργειακές πρωτοβουλίες 
της περιοχής λόγω της δική της στάσης. «Δυστυ-

χώς, λόγω των ενεργειών της, η Τουρκία δεν είναι 
ευπρόσδεκτη στα φόρουμ, δεν ενεργεί με καλή 
πίστη και δεν διευκολύνει την αξιοποίηση των πό-
ρων τόνισε χαρακτηριστικά. Παρόλα όμως αυτά, 
ο Τζόσουα Βολζ έχει σχηματίσει την εικόνα ότι οι 
περιφερειακοί εταίροι της Ουάσιγκτον είναι έτοιμοι 
να καλωσορίσουν την Άγκυρα στον ενεργειακό 
διάλογο για τη περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι 
η Τουρκία θα αναθεωρήσει τη στάση της.  

Αμφιβολίες για τη στάση της Άγκυρας στο 
Κυπριακό. 

«Για εμένα δεν είναι ξεκάθαρο εάν η Άγκυρα 
βοηθάει στη διευκόλυνση αυτών των συνομιλιών 
ή στην επιδείνωση της κατάστασης», ανέφερε ο 
Τζόσουα Βολζ σχετικά με τη στάση της Τουρκίας 
στο Κυπριακό. 

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι οι δύο κοινότητες 
έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν έναν διάλογο 
γύρω από ορισμένα κοινά θέματα, συμπεριλαμ-

βανομένης της αξιοποίησης των φυσικών πόρων 
του νησιού. 

«Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις για το πως 
αυτοί οι πόροι μπορούν να αναπτυχθούν και να 
μοιραστούν κατά έναν τρόπο που θα είναι επω-
φελής για όλα τα μέρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Τουρκολιβυκό Μνημόνιο 
Αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επι-

σήμανε ότι «η συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και 
της Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) δεν βοή-
θησε στο να προχωρήσουμε κατά έναν τρόπο 
που θα προωθεί τη συνεργασία στην περιοχή. 

Οι ΗΠΑ, ως πολιτική θέση, δεν τοποθετούνται 
πάνω σε θαλάσσιες συνοριακές διαφορές. Συνε-
χίζουμε να ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή να 
ενεργούν με καλή πίστη και να συνεργάζονται με 
βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου».

Απέκλεισαν την Τουρκία από τα ενεργειακά φόρουμ της Αν. Μεσογείου 
Οι ΗΠΑ εκφράζουν αμφιβολίες και για τη στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό
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Brexit: Kυπριακό

Τάξεις υποδοχής από το δημοτικό ζητούν εκ-
παιδευτικοί, γονείς και μαθητές. 

Απέχει η θεωρία από την πράξη σε ό,τι αφορά 
τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα δημόσια 
σχολεία για μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιο-
γραφία. Γκετοποίηση μαθητών, ελάχιστη ή μηδε-
νική γνώση της ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικοί 
που δεν στηρίζονται επαρκώς για να στηρίξουν 
με τη σειρά τους τους αλλόγλωσσους, μεγάλος 
αριθμός σχολικής διαρροής είναι μόνο μερικά από 
τα ζητήματα που καταγράφηκαν κατά τη συνεδρία 
της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, την περα-
σμένη Δευτέρα, η οποία εξέτασε το όλο θέμα. 

Εκπαιδευτικοί, οργανωμένοι γονείς και οργα-
νωμένοι μαθητές συνηγορούν ότι πρέπει κάτι να 
αλλάξει δραστικά και 
άμεσα, αφού τα όσα 
βιώνουν καθημερινά 
δεν έχουν σχέση με 
τα όσα ωραία κατα-
γράφονται από πλευ-
ράς αρμοδίων. Μάλι-
στα αναφέρθηκαν και 
ενδεικτικά παραδεί-
γματα, όπως το Γυ-
μνάσιο Παλλουριώ-
τισσας, όπου το 80% 
των μαθητών είναι 
αλλόγλωσσοι, καθώς 
και δημοτικό σχολείο 
στην πρωτεύουσα, 
όπου από τα 130 παιδιά τα 125 είναι επίσης αλ-
λόγλωσσα. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη Δημοτική Εκπαί-
δευση, όπου όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να 
ενισχυθούν τα προγράμματα και οι ώρες εκμά-
θησης της ελληνικής γλώσσας, αφού κοινή δια-
πίστωση είναι ότι τα παιδιά μεταβαίνουν στο γυ-
μνάσιο χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα 
διδασκαλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως 
ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων 
Μέσης, Χαράλαμπος Διονυσίου, τα αποτελέσματα 
του προγράμματος για μαθητές με μεταναστευ-
τική βιογραφία δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού τα 

παιδιά δεν μαθαίνουν ελληνικά στο επιθυμητό 
επίπεδο και συνεχίζουν να μην μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις παραμένουν ουσιαστικά 
«ακροατές», ακόμα και μετά τη λήξη της υποχρε-
ωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της ελ-
ληνικής γλώσσας. Δίδονται μόνο 19 ώρες για στή-
ριξη και τίποτε άλλο, δεν υπάρχει κατάλληλο υλικό 
και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι 
επαρκής, ενώ σε πολλά σχολεία οι ώρες δίνονται 
με κριτήρια την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού, 
προβλήματα υγείας κ.λπ. Επίσης, εμποδίζεται η 
ομαλή λειτουργία της τάξης, αφού πολλές φορές 
τα παιδιά, όταν δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, 
δημιουργούν προβλήματα λόγω ανίας. 

Παιδιά τα οποία φτά-
νουν στην Κύπρο κατά 
τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς, ακόμη και 
ένα μήνα πριν από τη 
λήξη της χρονιάς, 
εντάσσονται στο πρό-
γραμμα που ήδη λει-
τουργεί, με αποτέλεσμα 
να αδυνατούν να παρα-
κολουθήσουν, αφού 
δεν γνωρίζουν καθόλου 
ελληνικά. Τα παιδιά τα 
οποία εντάσσονται στο 
πρόγραμμα τοποθετού-
νται συνήθως σε τρία 

μόνο κανονικά τμήματα, για να μπορεί να δημι-
ουργηθεί ένα τμήμα για την εκμάθηση των ελλη-
νικών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται γκετοποί-
ηση στα μητρικά τμήματα, αφού μπορεί και οι 
μισοί μαθητές να ανήκουν στο πρόγραμμα εκμά-
θησης της ελληνικής γλώσσας. 

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάβ-
βας, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας τά-
ξεων υποδοχής σε πρωινό διδακτικό χρόνο, την 
ίση κατανομή των παιδιών στα σχολεία, ώστε να 
αποφεύγεται η γκετοποίηση, αλλά και τη δημι-
ουργία ολιγάριθμων τμημάτων με 8-10 μαθητές 
και όχι 20-25. 

Σχολεία – γκέτο για αλλόγλωσσους μαθητές/τριες

Η χρήση των αντιβιοτικών στην 
Κύπρο είναι σταθερά αυξανό-
μενη κάθε χρόνο, ανέφερε ο 
Επίκουρος Καθηγητής Φαρμα-
κολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 
Πειραματικής Φαρμακολογίας, 
Νικόλας Διέτη. 
Ο κ. Διέτης σημείωσε πως η 
συνεχής και υπερβολική κατα-
νάλωση αντιβιοτικών από τους 
πολίτες, κυρίως του δυτικού κό-
σμου και η παράλογη συντα-
γογράφησή τους από πολλούς 
ιατρούς δημιουργεί μια αυξα-
νόμενη αντιμικροβιακή αντοχή, 
δηλαδή τα μικρόβια που κά-
ποτε εξαλείφονταν από τα αντι-
βιοτικά μας είναι πλέον ανθε-
κτικά και οι ασθένειες που 
προκαλούν είναι πλέον μη θε-
ραπεύσιμες. 
Επιπρόσθετα, ο κ. Διέτης επε-
σήμανε πως ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου εδώ και μια 
δεκαετία, αλλά φαίνεται ότι δεν 
ακούμε. Τα μικρόβια που βγαί-
νουν πλέον στον πλανήτη είναι 
τόσο ανθεκτικά που είναι 
έτοιμα να μας γυρίσουν πίσω 
στο 1900, όπου μια απλή λοί-
μωξη ήταν αιτία βέβαιου θανά-
του. 
Σε σχέση με την Κύπρο, ανέ-
φερε πως δυστυχώς είναι η 
πρωταθλήτρια της κατανάλω-
σης αντιβιοτικών στην Ευρώπη 
και η χώρα με πολλά κρού-
σματα μικροβιακής αντοχής. Αν 
και η πολιτεία αναγνωρίζει τον 
κίνδυνο και έχει θέσει κατά και-
ρούς στόχους και δράσεις, η 
χρήση των αντιβιοτικών στην 
Κύπρο είναι σταθερά αυξανό-
μενη κάθε χρόνο.

Παιδεία

«Το Brexit δεν θα επηρεάσει καθόλου τις 
σχέσεις μας με τους Τουρκοκύπριους»

Η Yeni Düzen υπό τον πιο πάνω τίτλο, στεγάζει 
αποκλειστική συνέντευξη του Βρετανού Ύπατου 
Αρμοστή στην Κύπρο, Stephan Lillie στην δημο-
σιογράφο της εφημερίδας Οντούλ Ασίκ Ουλκέρ. 
Στη συνέντευξη του, ο Lillie αναφέρει ότι το Brexit 
δεν έχει να κάνει καθόλου με τους Τουρκοκύπρι-
ους και τις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με 
την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπογραμμίζοντας 
ότι οι σχέσεις τους με την κοινότητα δεν πρόκειται 
να επηρεαστούν καθόλου και δεν πρόκειται να 
αλλάξουν ούτε προς το καλό ούτε προς το κακό, 
όπως είπε. «Το Ηνωμένο Βασίλειο παραδοσιακά 
είχε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα. Μεγά-
λος αριθμός 
Τουρκοκυπρίων 
ζουν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και 
μεγάλος αριθμός 
Βρετανών ζουν 
στην Τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα. 
Οι σχέσεις μας εί-
ναι πολύ καλές. 
Επομένως, το 
Brexit δεν πρόκει-
ται να επηρεάσει 
ούτε θετικά αλλά 
ούτε και αρνητικά 
τις σχέσεις μας με 
την Τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα», είπε. 
Ερωτηθείς σχετικά με τους ισχυρισμούς που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας περί ελεύθερου 
εμπορίου μεταξύ της «ΤΔΒΚ» και της Μεγάλης 
Βρετανίας ειδικότερα μετά το Brexit, ο Βρετανός 
Ύπατος Αρμοστής υπενθύμισε ότι «η ΤΔΒΚ δεν 
έχει συμφωνία για απευθείας εμπόριο με καμιά 
χώρα ανά το παγκόσμιο, ούτε καν με την Τουρκία. 
Κατά την άποψη σας είναι ρεαλιστικό να γίνει κάτι 
τέτοιο με τη Μεγάλη Βρετανία; Δεν το νομίζω…», 
ήταν η απάντηση του. 
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Lillie υπογράμμισε 

ότι η χώρα του υποστήριζε πάντοτε τις προσπά-
θειες για λύση στη βάση της διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας στην Κύπρο στη βάση της πο-
λιτικής ισότητας και πρόσθεσε ότι μια ενδεχόμενη 
λύση στο Κυπριακό θα δημιουργήσει πολλές προ-
οπτικές στο νησί. Τόνισε επίσης την ανάγκη οι 
πλευρές να επιδείξουν βούληση και να επιστρέ-
ψουν στο τραπέζι των συνομιλιών για επίλυση 
όλων των ζητημάτων που έμειναν άλυτα μετά το 
Κραν Μοντάνα. Ευχήθηκε επίσης όπως το συ-
ντομότερο δυνατόν συγκληθεί μια πενταμερής 
διάσκεψης για το Κυπριακό. 
Ερωτηθείς για το κατά πόσον θεωρεί εφικτή την 

έναρξη απευ-
θείας πτήσεων 
και απευθείας 
εμπορίου με το 
βόρειο τμήμα 
του νησιού, ο 
Lillie απάντησε 
ότι το θέμα των 
απευθείας πτή-
σεων δεν ήταν 
ποτέ ένα θέμα 
της Ευρώπης. 
Πρόσθεσε ότι 
καμιά χώρα στο 
κόσμο δεν έχει 
απευθείας πτή-
σεις με το βό-
ρειο τμήμα της 

Κύπρου εκτός από την Τουρκία.  
Για το θέμα των υδρογονανθράκων, ο Βρετανός 
Ύπατος Αρμοστής εξέφρασε την άποψη ότι ο κα-
λύτερος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος 
περνά, όπως είπε, μέσα από τη λύση του Κυ-
πριακού. Πρόσθεσε ότι η θέση της Μεγάλης Βρε-
τανίας στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη, υποστηρί-
ζοντας ότι η χώρα του σέβεται πλήρως όλες τις 
διεθνείς συμφωνίες και ενέργειες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην δική της ΑΟΖ και στέφεται ενά-
ντια σε όλες τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υγεία

Δεν προχωρά το θέμα της εγκατάστα-
σης ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες 
στους προσφυγικούς συνοικισμούς, ενώ 
από ό,τι φαίνεται δεν θα ξεκινήσει η εγκα-
τάσταση ούτε εντός του 2020, αφού 
ακόμη εκκρεμεί η προκήρυξη προσφο-
ρών. Το εν λόγω ζήτημα απασχόλησε για 

ακόμα μια φορά 
την Κοινοβου-
λευτική Επι-
τροπή Προσφύ-
γων. 

Σε δηλώσεις 
της η πρόεδρός 
της, βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, 
Σκεύη Κου-
κουμά, ανέφερε 
ότι το θέμα δεν 
προχωρά παρά 
την κατάθεση 
προτάσεων νό-
μου για αντιμε-

τώπιση του προβλήματος της μη συγκα-
τάθεσης όλων των ενοίκων στην 
τοποθέτηση ανελκυστήρων. Όπως είπε, 
φαίνεται ότι οι προτάσεις νόμου παρου-
σιάζουν θέματα συνταγματικότητας και θα 
έπρεπε αυτό να απασχολήσει το κράτος, 
ώστε να βρει τρόπο μέσω νομοσχεδίου 

να ξεπεράσει το πρόβλημα. Υπάρχουν 
78 πολυκατοικίες, οι ένοικοι των οποίων 
ακόμα δεν έχουν ερωτηθεί και ενδεχομέ-
νως ανάμεσα σε αυτούς να υπάρχουν και 
ένοικοι που δεν συγκατατίθενται. Υπάρ-
χουν άλλες 51 πολυκατοικίες με παράνο-
μες προσθήκες, και ίσως αυτός να είναι 
ο λόγος που κάποιοι από τους ενοίκους 
δεν δέχονται την τοποθέτηση ανελκυστή-
ρων. Ακόμα και στις 32 πολυκατοικίες που 
το κράτος είχε δηλώσει ότι θα μπουν 
ανελκυστήρες, δεν έχουν προκηρυχθεί οι 
προσφορές και όπως προδιαγράφεται, 
ούτε μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα 
αρχίσουν οι εργασίες για να τοποθετη-
θούν, εκτιμά η Σκεύη Κουκουμά. 

Αναφερόμενη στα πολλαπλά προβλή-
ματα που δημιουργούνται στις προσφυ-
γικές πολυκατοικίες από την έλλειψη 
ανελκυστήρων, είπε ότι εκπρόσωπος της 
Πυροσβεστικής τούς ενημέρωσε ότι κά-
ποιες φορές καλούνται να μετακινήσουν 
ηλικιωμένους, ασθενείς ή υπέρβαρους 

ενοίκους των πάνω ορόφων, οι οποίοι 
δεν έχουν άλλο τρόπο να μετακινηθούν. 

Η Σκεύη Κουκουμά χαρακτήρισε την κα-
τάσταση απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι 
και η ποιότητα της ζωής των ενοίκων υπο-
βαθμίζεται. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας, το 
πρόγραμμα τοποθέτησης ανελκυστήρων 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της 
επόμενης πενταετίας, νοουμένου ότι το 
Τμήμα θα στελεχωθεί επαρκώς με το ανα-
γκαίο προσωπικό. 

Το πρόγραμμα προσθήκης ανελκυστή-
ρων αφορά την τοποθέτηση ανελκυστή-
ρων σε 368 υφιστάμενες πολυκατοικίες 
παγκύπρια, με προτεραιότητα σε αυτές 
που διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα 
με κινητικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα 
έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε 109 
υφιστάμενες πολυκατοικίες, βρίσκεται σε 
εξέλιξη η ανέγερση 6 ανελκυστήρων και 
προγραμματίζεται η εγκατάσταση άλλων 
32.

Καμία εγκατάσταση ανελκυστήρων σε προσφυγικές πολυκατοικίες 
– «εγκλωβισμένοι» ηλικιωμένοι πρόσφυγες

Στόχος στην περίκλειστη Αμμόχωστο 
να επιστραφούν οι περιουσίες στους ιδιο-
κτήτες τους μέσω της Επιτροπής Ακίνη-
των Περιουσιών, λέει ο Τατάρ. 

Η Kıbrıs γράφει ότι ο λεγόμενος πρω-
θυπουργός και υποψήφιος του Κόμματος 
Εθνικής Ενότητας (UBP) κατά τις επικεί-
μενες «προεδρικές εκλογές», Ερσίν Τα-
τάρ δήλωσε ότι το άνοιγμα της κατεχό-
μενης περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου είναι μια σημαντική εξέλιξη 
και πρόσθεσε ότι στόχος τους είναι να 
επιστραφούν οι περιουσίες που βρίσκο-
νται στην περίκλειστη περιοχή στους ιδιο-
κτήτες τους «κάτω από την στέγη της 
Επιτροπής Ακίνητων Περιουσιών». Σε 
αποκλειστική συνέντευξη στην εφημε-
ρίδα, ο Τατάρ αναφέρθηκε στο έργο της 

«κυβέρνησής» του, τις σχέσεις με την 
Τουρκία, το άνοιγμα του Βαρωσιού και 
την υποψηφιότητά του. 

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την 
Τουρκία, ο Τατάρ υποστήριξε ότι ο τουρ-
κοκυπριακός «λαός» πάντα χρειάζεται 
την Τουρκία  και πρόσθεσε ότι ο ίδιος 
δεν θα καβγαδίσει με την Τουρκία. Ανέ-
φερε επίσης ότι η «κυβέρνηση» UBP-
HP έφερε ένα «άνοιγμα με την πραγμα-
τική έννοια» στην επεξήγηση στον κόσμο 
των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, 
των σχέσεων με την Τουρκία και της πο-
λιτικής στο Κυπριακό, όπως ανέμεναν οι 
Τουρκοκύπριοι. «Όλοι ενδιαφέρονται για 
την οικονομία, αλλά η κυβέρνησή μας 
άνοιξε πραγματικά μιαν νέα σελίδα από 
την άποψη της πολιτικής για το Κυ-

πριακό, έθεσε επί τάπητος ένα όραμα, 
έφερε έναν νεωτερισμό», υποστήριξε. 

Χαρακτηρίζοντας την κίνηση για την Αμ-
μόχωστο ως την «σημαντικότερη εξέλιξη 
των τελευταίων 45 χρόνων», ο Τατάρ 
υποστήριξε: 

«Το Βαρώσι παραμένει ως πόλη φά-
ντασμα εδώ και 45 χρόνια. Αφού δεν 
υπήρξε συμφωνία, ήταν αναγκαίο ένα 
τέτοιο άνοιγμα. Και αυτό το άνοιγμα το 
έκανε η κυβέρνησή μας. Διαβουλευτή-
καμε μια φορά και η κυβέρνηση της 
Τουρκίας παρείχε στήριξη στο άνοιγμά 
μας. Θα συμβάλει στην οικονομία και 
στον τουρισμό. Αυτό το άνοιγμα θα γίνει 
στην βάση του διεθνούς δικαίου. Θα 
μπορεί να υποβάλει αίτηση και η Διοί-
κηση του ΕΒΚΑΦ. Λάβαμε μερικά ερω-

τήματα προς αυτή την κατεύθυνση και 

αυτά ήταν προς την κατεύθυνση ότι ‘τα 

ξενοδοχεία στο Βαρώσι κατέστησαν μη 

χρησιμοποιήσιμα, όμως δεν ήταν έτσι 

αυτό το ξενοδοχείο όταν το άφησε και 

έφυγε’. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Και 

εμείς λέμε «έλα πάρε την, αν η αξία της 

περιουσίας σου το 1974 ήταν ένα εκα-

τομμύριο δολάρια, τώρα είναι 100 εκα-

τομμύρια δολάρια». Αυξήθηκε η αξία 

όλων των τουριστικών αξιών στην Ανα-

τολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό τον λόγο μετα-

βιβάζουμε στους νόμιμους ιδιοκτήτες της 

μιαν περιουσία που έχει τόσο μεγάλη 

αξία...».

Τατάρ: Μέσω επιτροπής αποζημιώσεων η «επιστροφή» στην Αμμόχωστο
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Περισσότερα από 26.000 άτομα απετράπησαν 
από το να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος από το 
πρωί του Σαββάτου έως και την Τρίτη το από-
γευμα. Την Τρίτη από τις 06.00 το πρωί εως τις 
18.00 το απόγευμα δεν επιτράπηκε η παράνομη 
είσοδος στην Ελλάδα, στην περιοχή του Έβρου, 
σε συνολικά σε 1.500 άτομα. Στο ίδιο διάστημα 
συνελήφθησαν 
32 άτομα για 
παράνομη εί-
σοδο στη χώρα, 
κυρίως από το 
Αφγανιστάν και 
το Πακιστάν. 

Οι συλληφθέ-
ντες έχουν με-
ταφερθεί σε κέ-
ντρα κράτησης 
μεταναστών και 
οι καταδικασθέ-
ντες σε κρατη-
τήρια. 

Ο πρωθυ-
πουργός, Κυ-
ριάκος Μητσο-
τάκης, 
συνοδεία των 
επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε αυτο-
ψία στην περιοχή την Τρίτη, στέλνοντας ένα 
ηχηρό μήνυμα ετοιμότητας της ελληνικής πλευ-
ράς απέναντι στην «ασύμμετρη απειλή» που 
δέχεται τις τελευταίες ημέρες στα σύνορά της 
από στεριά και θάλασσα.  

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με 
την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Τουρκία «επίσημο 
διακινητή» και μίλησε για ακόμη μια φορά για 
«ασύμμετρη απειλή» κατά της χώρας. 

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν 
θα υποκύψει σε εκβιασμούς» και τόνισε πως η 
παρουσία της ηγεσίας της Ε.Ε. στέλνει ένα σαφές 
μήνυμα σε όλους. «Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. 
Η Ευρώπη δεν έχει ανταπεξέλθει αρκετά προς 
το παρόν» τόνισε ο πρωθυπουργός. 

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν ανα-
κοίνωσε τη χορήγηση επιπλέον 700 εκατ. ευρώ 

στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της μετανα-
στευτικής κρίσης. 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό σε 
τέτοιες καταστάσεις οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
«να μη μένουμε στις Βρυξέλλες και να βρισκό-
μαστε στο πεδίο για να έχουμε την καλύτερη 

δυνατή κατα-
νόηση». «Τα 
ελληνικά σύ-
νορα είναι ευ-
ρωπαϊκά σύ-
νορα», 
υπογράμμισε 
από τις Καστα-
νιές Έβρου ο 
πρόεδρος της 
Κομισιόν και 
εξήρε το ρόλο 
της χώρας μας 
στην υποστή-
ριξη των συνό-
ρων γιατί ακρι-
βώς όπως είπε 
«αυτό που κά-
νετε είναι κρίσι-
μης σημασίας 
για την ΕΕ». 

Εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της ΕΕ επι-
σημαίνοντας «είμαστε μαζί σας» και τόνισε: 

«Εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή σας και για 
τον επιπλέον λόγο ότι αν και έχετε ένα πολύ ση-
μαντικό έργο επιδοκιμάζουμε το ότι λειτουργείτε 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο». 

Προσέθεσε επίσης ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
θα συνεχίσουμε να εγγυόμαστε τη συμφωνία με 
την Τουρκία και περιμένουμε από την τουρκική 
πλευρά να τηρεί αυτή τη συμφωνία». 

Επίσης τόνισε ότι υποστηρίζουμε τις προσπά-
θειες από τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη ει-
ρηνικής λύσης στη Συρία για να δώσουμε θετικές 
προοπτικές στο μέλλον. 

«Ζούμε ενεργούμε, είμαστε μαζί και μαζί πρέπει 
να προστατεύουμε τα σύνορά μας», υπογράμ-
μισε ο Σαρλ Μισέλ κλείνοντας την παρέμβασή 
του. 

    Όπως σημειώνει «Εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων, ο κ. Μητσοτάκης 
έχει επιλέξει να κρύβεται πίσω από τους «κύκλους της ΝΔ» και να 
κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ό,τι κι αν κάνει, όμως, η 
ανικανότητα του, που, δυστυχώς, είναι επικίνδυνη για την ίδια τη 
χώρα, δεν μπορεί να κρυφτεί.» 

«Επί επτά μήνες, δεν ζήτησε ούτε μία φορά τη συνδρομή της 
αντιπολίτευσης για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής στο θέμα 
του προσφυγικού. Ακόμα και τις τελευταίες αυτές κρίσιμες ημέρες, 
αντί να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει σε διάλογο, εξαντλείται 
σε ύβρεις και χυδαιολογία εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ μέσω «κύκλων» 
του κόμματος του», επισημαίνει. 

Το σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: 
«Δεν αξίζει στον λαό και τη χώρα μια κυβέρνηση ανευθυνότητας 

και αλαζονείας που διαχειρίζεται με τόσο τραγικό τρόπο αυτές τις 
κρίσιμες στιγμές για τον τόπο», σχολιάζει το γραφείο Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Όπως σημειώνει «Εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων, ο κ. Μητσοτάκης 
έχει επιλέξει να κρύβεται πίσω από τους «κύκλους της ΝΔ» και να 
κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ό,τι κι αν κάνει, όμως, η 
ανικανότητα του, που, δυστυχώς, είναι επικίνδυνη για την ίδια τη 
χώρα, δεν μπορεί να κρυφτεί.» 

«Επί επτά μήνες, δεν ζήτησε ούτε μία φορά τη συνδρομή της 
αντιπολίτευσης για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής στο θέμα 
του προσφυγικού. Ακόμα και τις τελευταίες αυτές κρίσιμες ημέρες, 
αντί να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει σε διάλογο, εξαντλείται 
σε ύβρεις και χυδαιολογία εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ μέσω «κύκλων» 
του κόμματος του», επισημαίνει. 

Ο σοφός λαός μας λέει «όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς». Ωστόσο, 
δεν αξίζει στον λαό και τη χώρα μια κυβέρνηση ανευθυνότητας και 
αλαζονείας που διαχειρίζεται με τόσο τραγικό τρόπο αυτές τις κρί-
σιμες στιγμές για τον τόπο.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να κρύβεται πίσω από τους 
«κύκλους της ΝΔ» και να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση

Έβρος: «Μπλόκο» σε άτομα που επιχείρησαν να 
περάσουν τα σύνορα- Επίσκεψη Μητσοτάκη

Προσφυγικό

Ασφαλιστικό: Απώλειες για το 90% των συνταξιούχων
Μειωμένο εισόδημα για τη συντριπτική πλει-
ονότητα των συνταξιούχων, αλλά και σταδιακή 
μείωση της μέσης ετήσιας σύνταξης για την επό-
μενη εικοσαετία και μέχρι το 2040 προκύπτουν 
από τον νέο ασφαλιστικό Νόμο Βρούτση που 
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή το βράδυ 
της περασμένης Πέμπτης. 
Η πρόβλεψη για χαμηλότερες δαπάνες στις συ-
ντάξεις το 2020 και η κατάργηση της 13ης σύ-
νταξης προκαλούν σοβαρές απώλειες εισοδήμα-
τος για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ οι 
αυξήσεις που προβλέπονται σε κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν 
θα περάσουν στις "τσέπες" των συνταξιούχων, 
αλλά θα έχουν "λογιστική" αποτύπωση. 
  Με τον νέο νόμο αυξάνονται οι ασφαλιστικές ει-
σφορές για το 85% των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών, με την αύξηση της κατώτατης κλίμακας κατά 
20%, ενώ παράλληλα γίνεται μια στοχευμένη 
προσπάθεια να ελαφρυνθούν γενικότερα οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, που όμως συνεισφέρουν 
μόνο στο 15% των εσόδων ασφαλιστικού συστή-
ματος. Ταυτόχρονα, ευνοούνται τα πολύ υψηλά 
εισοδήματα, αφού δίνεται η δυνατότητα να πλη-
ρώνει την ίδια κατώτατη εισφορά (210 ευρώ) 

όποιος κερδίζει 80.000 ευρώ με εκείνον που κερ-
δίζει 8.000 ευρώ.

Oικονομία

Σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών με αντικεί-
μενο το πρόβλημα του κορωνοϊού πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη Τρίτη. 

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, 
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 

Γεωργιάδη, του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θε-
οχάρη, του υφυπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου 
Σκυλακάκη, των υφυπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και κ. Γιάννη Τσα-
κίρη, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κ. 
Άκη Σκέρτσου, της Γενικής Γραμματέως Συντονι-
σμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών 
κας Βίκυς Λοΐζου και του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου,  

Στη σύσκεψη αποτιμήθηκε η κατάσταση, αξιολο-
γήθηκαν οι αρχικές επιπτώσεις του προβλήματος 
στην ελληνική οικονομία, συζητήθηκαν εναλλακτικές 
μελλοντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή 
του, στο πλαίσιο συντονισμού ενεργειών και με 
τους Ευρωπαίους εταίρους, και αποφασίστηκε η 
διενέργεια τακτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή 
και του υπουργείου Υγείας.

Σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών  
για τον κορωνοϊό

Ασφαλιστικό
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Τουλάχιστον 22 οι νεκροί από τους ανεμοστρόβι-
λους στο Τενεσί που μοιάζει με “εμπόλεμη ζώνη”

Βραβευμένοι ηθοποιοί 
στις ΗΠΑ προτρέπουν τους 

πολίτες να ψηφίσουν 
Μερικοί από τους σπουδαιότερους κινημα-

τογραφικούς αστέρες στο Χόλιγουντ ενώνο-
νται και συσπειρώνουν τους ψηφοφόρους για 
να ψηφίσουν στις επερχόμενες προεδρικές 
εκλογές στις ΗΠΑ. 

Το W Magazine συγκέντρωσε τους νικητές 
των βραβείων Όσκαρ, Μπραντ Πιτ, Λόρα 
Ντερν και τους υποψηφίους, Σκάρλετ Τζοχάν-
σον και Σαρλίζ Θερόν. Το μήνυμα του βίντεο 
προωθεί την ιδέα της μαζικής συμμετοχής των 
πολιτών στην ψηφοφορία, ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές τους προτιμήσεις. 

«Ψηφίζω επειδή πιστεύω στην αλλαγή" λένε 
οι Μπραντ Πιτ, Λόρα Ντερν και άλλοι γνωστοί 
ηθοποιοί, όπως οι νταμ Σάντλερ, Σίνθια Ερίβο, 
Αντόνιο Μπαντέρας, Κρις Εβανς, Ολίβια 
Γουάιλντ , Ντακότα Φάνινγκ κ.ά. στο βίντεο. 

Για πολλούς διάσημους, η ανάληψη πιο 
ενεργού ρόλου στον πολιτικό διάλογο είναι 
ένας τρόπος για να σταλεί ένα μήνυμα σχετικά 
με τις προεδρικές εκλογές του 2020. 

Ο Μπραντ Πιτ κατέστησε σαφή την άποψή 
του για τον σημερινό Πρόεδρο Ντόναλντ 
Τράμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του όταν 
του απονεμήθηκε το Όσκαρ Καλύτερης Β` Αν-
δρικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία 
"Κάποτε στο Χόλιγουντ". 

«Μου είπαν ότι έχω μόνο 45 δευτερόλεπτα 
εδώ, που είναι 45 δευτερόλεπτα περισσότερα 
από ό, τι η Γερουσία έδωσε στον Τζον Μπόλ-
τον αυτή την εβδομάδα», είπε από τη σκηνή. 

Ο Μπραντ Πιτ αναφερόταν στον Τζον Μπόλ-
τον, πρώην σύμβουλο του Προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε εθνικά θέματα, στον 
οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές δεν 
επέτρεψαν να καταθέσει στη δίκη Τραμπ ενώ 
δεν δέχθηκαν καμία κατάθεση από κανέναν 
άλλο μάρτυρα. 

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
την Τρίτη το απόγευμα στο Βερολίνο και σε 
30 ακόμη πόλεις της Γερμανίας με επίκεντρο 
τα τεκταινόμενα των τελευταίων ημερών στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα. 

Όπως επισημαίνουν μάλιστα χαρακτηρι-
στικά σε ανάρτησή τους στο facebook: 

«Το απόγευμα της Τρίτης περισσότερες 
από 8 χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν στο Βε-
ρολίνο, καθώς και σε σχεδόν 30 πόλεις της 
Γερμανίας, φωνάζοντας: «Ανοίξτε τα σύ-
νορα, σώστε ζωές, πολεμήστε το φασισμό!». 
Η διαδήλωση του Βερολίνο πέρασε από τα 
γραφεία της Κομισιόν και κατέληξε συμβο-
λικά στο ελληνικό προξενείο. 

Άνθρωποι από ένα ευρύ πολιτικό και κοι-
νωνικό φάσμα καταδίκασαν οργισμένοι την 
απάνθρωπη πολιτική που εφαρμόζει η Ελ-
λάδα στα σύνορα απέναντι στους πρόσφυ-
γες, μια πολιτική που έχει την σφραγίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. 

Φωνάξαμε πως ντρεπόμαστε για όλες αυ-
τές τις σκληρές εικόνες που προέρχονται 
από την Ελλάδα, για την απάνθρωπη, αλλά 
και επικίνδυνη αντιμετώπιση των προσφύ-
γων ως εχθρικό στράτευμα που επιχειρεί 
να εισβάλλει στην Ευρώπη. 

Οι ρατσιστικές ξενοφοβικές πολιτικές είναι 
που δίνουν το χώρο σε ομάδες ακροδεξιών 
και φασιστών να αλωνίζουν, με την ανοχή, 
της αστυνομίας, επιτιθέμενοι στους πρό-
σφυγες και στον κόσμο που στέκεται με αν-
θρωπιά απέναντι τους. 

Η ελληνική κυβέρνηση, με την υποστήριξη 
της ΕΕ, κήρυξε πόλεμο εναντίον των προ-
σφύγων. Την Τρίτη ένα μωρό πέθανε εξαι-
τίας των απωθήσεων στη θάλασσα. Η ακτο-
φυλακή και ο στρατός χρησιμοποιούν 
πραγματικά πυροβόλα όπλα ενώ η κυβέρ-
νηση αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως 
εθνική απειλή και εισβολή εξωτερικού στρα-
τού. Ακόμα και το δικαίωμα ασύλου έχει κα-
τασταλεί παραβίαζοντας έτσι τα βασικά αν-
θρώπινα δικαιώματα, κάτι που ακόμη και ο 

Σαλβίνι δεν σκέφτηκε να κάνει. 
Η κυβέρνηση και τα μεγάλα μέσα ενημέ-

ρωσης αυξάνουν την ξενοφοβική και ρατσι-
στική ρητορική, καθιστώντας ελεύθερα όλα 
τα είδη φασιστικών και ρατσιστικών ομάδων 
να σχηματίσουν παραστρατιωτικές ομάδες 
και να επιτίθενται εναντίον προσφύγων, αλ-
ληλέγγυων ανθρώπων και σε οποιονδήποτε 
είναι διαφορετικός και αντίκειται στην 
πλευρά τους. 

Γνωρίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση 
εφαρμόζει τις χειρότερες επιταγές της ΕΕ 
για μια Ευρώπη φρούριο, συνεχίζοντας την 
τοξική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, η οποία είναι 
και η συμφωνία που αντιμετωπίζει τους πρό-
σφυγες απάνθρωπα και δίνει τώρα την εξου-
σία στον Ερντογάν. 

Και το πιο υποκριτικό είναι ότι οι ίδιοι φο-
ρείς, μαζί με άλλες ισχυρές χώρες, είναι 
υπεύθυνοι για τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους και την εκμετάλλευση του λαού, της 
γης και των πόρων των σημερινών προ-
σφύγων και μεταναστών. 

Ας θυμηθούμε τι συμβαίνει όταν μερικοί 
άνθρωποι θεωρούνται ως κατώτεροι άνθρω-
ποι χωρίς ή με λιγότερα δικαιώματα. 

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το 
γεγονός. 

Ζητούμε ασφαλές πέρασμα για πρόσφυ-
γες! 

Ζητούμε από την ΕΕ να αναλάβει τελικά 
την ευθύνη και να δεχτεί πρόσφυγες! 

Ζητούμε το τέλος του απομονωτισμού της 
ΕΕ και της τοξικής αντιμετώπισης των προ-
σφύγων στην ΕΕ! 

Ζητούμε να ακουστούν οι 138 “ασφαλείς 
λιμένες” στη Γερμανία, οι πόλεις και οι δήμοι 
που έχουν δηλώσει τη θέλησή τους να λά-
βουν περισσότερα από την καθορισμένη 
ποσόστωση προσφύγων! 

Μαζί ενάντια στον φασισμό! 
Είμαστε αλληλέγγυοι με τους πρόσφυγες 

στα ελληνοτουρκικά σύνορα και στα ελλη-
νικά νησιά!». 

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες σε 30 πόλεις διαδηλώνουν: 
«Ανοίξτε τα σύνορα, σώστε ζωές, πολεμήστε το φασισμό»

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
από το σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλων στο 
Τενεσί, κυρίως στην περιοχή του Νάσβιλ, προ-
καλώντας εκτεταμένες ζημιές και αφήνοντας στο 
σκοτάδι χιλιάδες ανθρώπους. 
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε 
ότι προσεύχεται «για όλους εκείνους που επλή-
γησαν από τους καταστροφικούς ανεμοστρόβι-
λους» και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το Τενεσί 
την Παρασκευή.  
Το έργο των σωστικών συνεργείων επικεντρώ-
νεται στον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και αγνο-
ουμένων, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας 
αξιωματούχους της Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων 
Καταστάσεων του Τενεσί (ΤΕΜΑ). 
Σπίτια ισοπεδώθηκαν 
Οι ανεμοστρόβιλοι «διέσχισαν το Τενεσί, διαλύο-
ντας κτίρια, δρόμους, γέφυρες» σε πολλές κομη-
τείες, σύμφωνα με την ΤΕΜΑ. 
Στέγες ξεκόλλησαν, παράθυρα έσπασαν: το κέ-
ντρο του Νάσβιλ επλήγη ιδιαίτερα. Συντρίμμια 
έχουν διασκορπιστεί σε πολλούς δρόμους, σύμ-
φωνα με τις εικόνες που είδαν το φως της δημο-
σιότητας. 
Καμιά σαρανταριά κτίρια έχουν καταστραφεί, 
σύμφωνα με τις αρχές, ενώ ο αριθμός των τραυ-

ματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 30. 
«Πιστεύω ότι ήμουν τυχερός που βγήκα ζωντα-

νός και πρέπει να χωνέψω» ό,τι συνέβη, είπε 
στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WTVF ένας κάτοι-
κος της περιοχής, πάνω στο αυτοκίνητο του 
οποίου έπεσε μια πινακίδα. 

«Μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη" δήλωσε η Σάρλοτ 
Κούπερ, καθηγήτρια γαλλικών σε σχολείο του 
Νάσβιλ, καθώς επιτηρούσε τις καταστροφές στη 
γειτονιά της. 
Σαράντα επτά χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν 
στο σκοτάδι έως αυτή την ώρα, σύμφωνα με την 
εταιρεία Nashville Electric. Οι ανεμοστρόβιλοι 
έπληξαν την περιοχή λίγες ώρες πριν από το 
άνοιγμα των εκλογικών κέντρων σε 14 αμερικα-
νικές πολιτείες, μεταξύ αυτών και το Τενεσί, στο 
πλαίσιο της "Super Τρίτης", μια καθοριστική δια-
δικασία στις προκριματικές εκλογές του Δημο-
κρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ. 

«Πονάει η καρδιά μου για τα θύματα και τις οι-
κογένειές του. Κουράγιο, Νάσβιλ», έγραψε σε 
μήνυμα στο Twitter η γερουσιάστρια των Δημο-
κρατικών Ελίζαμπεθ Ουόρεν, ενώ ο Μάικλ 
Μπλούμπεργκ, επίσης υποψήφιος για το χρίσμα 
των Δημοκρατικών, είπε ότι παρακολουθεί την 
κατάσταση με "βαριά καρδιά". 
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Συναγερμός στην Ευρώπη από την εξάπλωση του νέου  
κορωνοϊού - επιβραδύνεται η ισχύς της νόσου στην Κίνα

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.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 
την Τρίτη, ότι κατέγραψε 1.700 νέα κρούσματα του 
SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί την επιδημία ιο-
γενούς πνευμονίας που αποκαλείται COVID-19, 
εκτός της Κίνας, με το σύνολο των κρουσμάτων 
στον υπόλοιπο κόσμο να ανέρχεται πλέον σε 10.566 
σε 72 χώρες.  

Ο απολογισμός της επιδημίας της ασθένειας 
COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα μέχρι την τελευ-
ταία ενημέρωση χθες Τετάρτη ανήλθε σε 2.981 νε-
κρούς και το σύνολο των κρουσμάτων σε 80.270. 
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι χαμηλότε-
ρος από αυτόν που καταγραφόταν την περασμένη 
Δευτέρα, γεγονός που δείχνει ότι επιβραδύνεται. 
Κορωνοϊός Βρετανία 

Περιστατικό που υπάγεται στην τέταρτη και υψη-
λότερη βαθμίδα επείγοντος σχεδιασμού ετοιμότητας 
κηρύχθηκε από το δημόσιο σύστημα υγείας στην 
Αγγλία, ο κορωνοϊός. 

Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από την παρουσίαση 
του σχεδίου της βρετανικής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της «εξαιρετικά πιθανής» έξαρσης του 
ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο και την αύξηση των επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων στα 85.  

Στην τέταρτη βαθμίδα ετοιμότητας όλα τα νοσοκο-
μεία της Αγγλίας καλούνται να υποθέτουν ότι κάποια 
στιγμή θα χρειαστεί να περιθάλψουν φορείς του κο-
ρωνοϊού. 

Συστήνεται επίσης μία εθνική ομάδα διαχείρισης 
περιστατικών και ένα συντονιστικό κέντρο με ευθύνη 
για όλη την επικράτεια, ενώ κάθε περιφερειακή δι-
οίκηση του εθνικού συστήματος υγείας (NHS) θα 
πρέπει να συστήσει τη δική της τοπική ομάδα δια-
χείρισης περιστατικών κορωνοϊού, οι οποίες θα υπο-
βάλλουν αναφορές στο εθνικό κέντρο. Σε κάθε πε-
ριφέρεια του NHS θα λειτουργεί και γραμμή 
επικοινωνίας για όλο το 24ωρο και για τις επτά ημέ-
ρες της εβδομάδας για «διαχείριση, επαγρύπνηση, 
παραπομπές και ιχνηλάτηση ασθενών». 

Όλοι όσοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θε-
ραπείας νοσοκομείων με αναπνευστικές λοιμώξεις 
θα εξεταστούν πλέον για τον κορωνοϊό, όπως και 
όσοι νοσηλεύονται σε κέντρο Σοβαρής Αναπνευ-

στικής Ανεπάρκειας. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που τίθεται πλέον 

σε εφαρμογή, χαρακτηρίζεται «αρμόζουσα» η το-
ποθέτηση κάποιων ασθενών με κορωνοϊό σε «ευ-
ρύτερες μονάδες λοιμωδών ασθενειών», αντί για 
εξειδικευμένες μονάδες για την αντιμετώπιση της 
νόσου. Αν ο αριθμός των περιστατικών αυξηθεί κατά 
πολύ, τότε φορείς θα μπορούν να νοσηλεύονται σε 
οποιαδήποτε μονάδα 
οξέων περιστατικών. 

Νωρίτερα ο επικεφα-
λής ιατρικός αξιωμα-
τούχος για την Αγγλία 
καθηγητής Κρις Γουίτι 
είχε πει ότι στο χείριστο 
εύλογο σενάριο έως 
και το 80% του βρετα-
νικού πληθυσμού θα 
μπορούσε να προ-
σβληθεί και έως και 
500.000 άνθρωποι να 
χάσουν τη ζωή τους, 
αλλά τόνισε ότι αυτό το 
σενάριο σε καμία περί-
πτωση δεν είναι το πι-
θανότερο. «Αναμέ-
νουμε ότι τα κρούσματα θα είναι κατά πολύ 
λιγότερα», σημείωσε ο Βρετανός καθηγητής. 
Η προσπάθεια για την καταπολέμησή του 

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε χθες, την πα-
ροχή άμεσης χρηματοδότησης ύψους 12 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων για να βοηθηθούν οι χώρες 
να αντιμετωπίσουν τις υγειονομικές και οικονομικές 
επιπτώσεις του ξεσπάσματος του κορωνοϊού. 

 Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ 
Μάλπας δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
"πολλά ερωτήματα" σχετικά με τον ιό που εξαπλώ-
νεται γρήγορα και ότι μπορεί να χρειαστεί η παροχή 
"πολύ περισσότερης" βοήθειας. 

 Ο κ. Μάλπας κάλεσε τις χώρες να συντονιστούν 
σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, λέγοντας ότι 
η ταχύτητα και το εύρος της αντίδρασης θα είναι 
κρίσιμης σημασίας για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. 

 Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η Κυ-
βέρνηση του Τζουζέπε Κόντε αναμένεται να υιοθε-
τήσει σύντομα την νέα αυτή δέσμη μέτρων η οποία 
προβλέπει: 

Την συμβουλή προς τους πολίτες να προσπαθούν 
να κρατούν απόσταση ασφαλείας δυο μέτρων ο 
ένας από τον άλλον, ιδίως σε κλειστούς χώρους. 
Να αποφεύγονται φιλιά, χειραψίες και υπερβολικά 

"ζεστοί" χαιρετισμοί. 
Τις επόμενες τριάντα 
ημέρες, να πραγμα-
τοποιηθούν όλα τα 
αθλητικά γεγονότα, 
κεκλεισμένων των 
θυρών. Οι Ιταλοί 
που εμφανίζουν πυ-
ρετό, να μένουν 
σπίτι και όποιος 
φτερνίζεται να χρη-
σιμοποιεί πάντα μα-
ντιλάκια μιας χρή-
σεως. 

Οι ηλικιωμένοι 
άνω των 75 ετών ή 
οι πολίτες άνω των 
65 χρόνων με χρό-

νιες παθήσεις, να αποφεύγουν να βγαίνουν από 
το σπίτι, μέχρι να μειωθούν αισθητά τα νέα κρού-
σματα του ιού. 
Νέα κρούσματα στην Ελλάδα 

Οκτώ είναι πλέον τα κρούσματα του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα και οι Αρχές εργάζονται πυρετωδώς 
για το χειρότερο σενάριο, καθώς σύμφωνα με τους 
ειδικούς οι μεγάλες αυξήσεις στα κρούσματα κατα-
γράφονται κατά κανόνα τρεις με πέντε εβδομάδες 
μετά την είσοδο του ιού στη χώρα. 

Ακόμα και αν αποδειχτεί ότι τα προληπτικά μέτρα 
απλά καθυστέρησαν τη δυναμική έλευση του 
COVID-19 στην Ελλάδα, οι μονάδες υγείας θα έχουν 
κερδίσει πολύτιμο χρόνο σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
της εφημερίδας «Τα Νέα». 

Και αυτό γιατί, όπως σημείωσε την Τρίτη ο εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορω-

νοϊό και καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Σωτή-
ρης Τσιόδρας αφενός θα έχει περιοριστεί η γρίπη 
που ούτως ή άλλως ασκεί πιέσεις στα συστήματα 
υγείας και αφετέρου θα έχει καλυτερεύσει ο και-
ρός. Δήλωσε βέβαια ότι «δεν είμαστε σίγουροι» 
για τις καιρικές συνθήκες και την επίπτωση που πι-
θανόν θα έχουν στην κυκλοφορία του κορωνοϊού.  
O κορωνοϊός στην υπόλοιπη Ευρώπη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι ανα-
στέλλει για τουλάχιστον 3 εβδομάδες όλες τις επι-
σκέψεις εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορωνοϊού. 
Το Ευρωκοινοβούλιο υποδέχεται 700.000 επισκέ-
πτες τον χρόνο, είπε, κατά τη διάρκεια μιας συνέ-
ντευξης τύπου, ο πρόεδρός το Νταβίντ Σασόλι, υπο-
γραμμίζοντας τη σημασία των «μέτρων πρόληψης». 
Αντιθέτως, η συνεδρίαση της ολομέλειας που έχει 
προγραμματιστεί στο Στρασβούργο την επόμενη 
εβδομάδα θα διεξαχθεί και θα «πραγματοποιηθεί» 
υπό τις όσο το δυνατόν κανονικές συνθήκες, διευ-
κρίνισε ο ίδιος, την ώρα που η Γαλλία αποτελεί μία 
από τις εστίες με τα περισσότερα κρούσματα στην 
Ευρώπη. «Μία από τις επιπτώσεις από τις πληρο-
φορίες που λαμβάνουμε είναι να περιορίσουμε την 
πρόσβαση των επισκεπτών στα κτίρια του Κοινο-
βουλίου» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, υπο-
γράμμισε ο Σασόλι. «Όλες οι κοινοβουλευτικές δρα-
στηριότητες θα γίνουν, δηλαδή οι εργασίες των 
επιτροπών, του γραφείου του προέδρου, της σύ-
σκεψης των προέδρων» επισήμανε ο Ιταλός αξιω-
ματούχος. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ιταλικών 
αρχών τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ιταλία εί-
ναι 2.263. Οι νεκροί έφτασαν τους 79, ενώ οι ασθε-
νείς που έγιναν καλά είναι 170. 

Σε νοσοκομείο της Πάδοβας, στην περιφέρεια Βέ-
νετο, ένας χειρούργος προέκυψε θετικός στον ιό, 
όπως και ένα νεογέννητο κοριτσάκι στο Μπέργκαμο 
της Λομβαρδίας. 

Οι ειδικοί δηλώνουν ότι στην αρχή της επόμενης 
εβδομάδας ευελπιστούν να αρχίσει να μειώνεται η 
διάδοση του κορωνοϊού και ότι θεωρούν βασικής 
σημασίας να τηρείται, στα καφέ μπάρ, η απόσταση 
ενός μέτρου μεταξύ των πελατών.
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  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
 «Ωραίο κορίτσι, Μαντουμπάλα, 

αγάπη γλυκιά μου». 
Στη λαμπρή πορεία του, που ξεκίνησε το 

1950 και τελείωσε το 2001, ο ποντιακής 
και μικρασιατικής καταγωγής λαϊκός  βάρ-
δος, Στέλιος Καζαντζίδης, 

ο Στελάρας όπως χαϊδευτικά τον λέγανε 
φίλοι και θαυμαστές του, τραγούδησε με 
την απέραντη φωνή του τον έρωτα, τα βά-
σανα, τις πίκρες, τους καημούς, τις απο-
γοητεύσεις, αλλά και τα όνειρα του ελληνι-
κού λαού. Παρόλες τις ιδιομορφίες του, 
αλλά   και τις «ιδιοτροπίες» του που εκδη-
λώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του, πιστεύω λόγω του καρκίνου που τον 
έτρωγε, ο Στέλιος  Καζαντζίδης δεν μπορεί 
παρά  να παραμένει ένας μύθος στην καρ-
διά και στο   νου  όλων των όπου γης Ελ-
λήνων. Ίσως επειδή  η εποχή μας χρει-
άζεται κάτι σαν είδωλα, προσωπικότητες 
που να υπερασπίζο-
νται τη σταθερότητα 
σε αρχές και ηθικές 
αξίες. 

Ένα από τις εκατο-
ντάδες τραγούδια 
που είπε ο Στέλιος  
Κατζαντζίδης, έγραψε 
ξεχωριστή ιστορία. 

Μέχρι τις αρχές του 
1959 το τραγούδι 
«Γαρύφαλλο στ’ αυτί» 
των Μάνου Χατζιδάκι 
– Αλέκου Σακελλά-
ριου είχε το ρεκόρ 
πωλήσεων, με 
45.000 αντίτυπα. Τον 
Μάρτιο τού 1959 κυ-
κλοφόρησε το δισκάκι 
45 στροφών με τα τραγούδια «Μαντου-
μπάλα» και «Τώρα που φεύγω απ’ τη ζωή» 
(οι στίχοι και των δύο τραγουδιών ανήκουν 
στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου). Πριν 
κλείσει η χρονιά, το δισκάκι είχε πουλήσει 
96.000 αντίτυπα! 

Παρ’ όλο που και τα δύο τραγούδια στο 
εν λόγω δισκάκι, που έσπασε όλα τα ρεκόρ 
της τότε εποχής, τα ερμήνευσε ο Καζαντζί-
δης, το εξαίρετο «Τώρα που φεύγω απ’ τη 
ζωή» επισκιάστηκε από την τεράστια επι-
τυχία της  «Μαντουμπάλα». Δύο φημι-
σμένα λαϊκά κέντρα διασκέδασης της επο-
χής, η «Φλόριντα» και το «Πράσινο Μήλο», 
δανείστηκαν το όνομα και μετονομάστηκαν 
σε «Μαντουμπάλα»! 

Για την ιστορία, τα στοιχεία του τραγου-
διού «Μαντουμπάλα» έχουν ως εξής: Στίχοι 
– Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Μουσική – 
Θεόδωρος Δερβενιώτης, τραγούδι –  

Στέλιος Κατζαντζίδης, β’ φωνή  Μαρινέλα, 
μπουζούκι – Στέλιος Μακρυδάκης και  

 
 
 
 

 
Ανέστος Αθανασίου ή Γύφτος, ενορχή-

στρωση και κιθάρα Στέλιος Χρυσίνης, 
ακορντεόν Γιώργος Κουλαξίζης και μπάσο 
Σπύρος Αναγνώστου. Πρώτη εκτέλεση: 
Μάρτιος 1959. 

«Μαντουμπάλα», που είναι ινδική λέξη 
και σημαίνει «ωραίο, γλυκό κορίτσι», ήταν 
το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ινδής ηθο-
ποιού Μουμτάζ Ντελάβι. Άλλη ήταν η πα-
γκοσμίου φήμης Ναργκίς, η οποία ήταν 

επίσης Ινδή ηθο-
ποιός. 

Σύμφωνα με τη 
μαρτυρία του συν-
θέτη Θ. Δερβενιώτη, 
που έγραψε τη μου-
σική της "Μαντου-
μπάλα", ο Καζαντζί-
δ η ς 
εντυπωσιάστηκε 
από ένα τραγούδι 
που άκουσε στην 
ταινία «Ο Αλήτης 
της Βομβάης», στην 
οποία πρωταγωνι-
στούσε η Ναργκίς. 
Απ’ αυτό το ινδικό 
τραγούδι, ο Καζα-
ντζίδης πήρε μόνο 

το ρεφρέν («με μάτια κλαμένα, στους δρό-
μους γυρνώ»). Οι υπόλοιποι στίχοι είναι 
ελληνικοί και όπως προανέφερα, γράφτη-
καν από την Ευτυχία  Παπαγιαννοπούλου. 
Ο Καζαντζίδης «έφτιαξε» τη μουσική που 
ακούγεται στο ρεφρέν, αλλά όλο το υπό-
λοιπο μέρος το συμπλήρωσε ο Δερβενιώ-
της. 

Πολλά από τα τραγούδια που ερμήνευσε 
ο Καζαντζίδης έγιναν μεγάλες επιτυχίες. 
Ξεχωρίζω τρία: «Ο βράχος», «Το Σαββα-
τόβραδο» και «Έρχονται χρόνια δύσκολα». 

Ο Στέλιος  Καζαντζίδης, ο Στελάρας της 
φτωχολογιάς, των απόκληρων και των ξε-
νιτεμένων, που δεν περπάτησε σε κόκκινα 
χαλιά, δεν μπήκε σε σαλόνια και δεν πρό-
δωσε την καταγωγή του, παρέμεινε, μέχρι 
που έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμ-
βρίου 2001, σε ηλικία 70 χρόνων, ο Στελ-
λάκης από τη Νέα Ιωνία, που του άρεσε 
το ψάρεμα, η καλή παρέα.

του 
Βασίλη Κωστή 

 
Συνέχεια από τη προηγούμενη έκδοση  
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασε η Συντονι-

στική επιτροπή του Δικτύου, στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
Γράψαμε στην προηγούμενη έκδοση ποιοι ήσαν παρών 

και σχετικό άρθρο  γύρω από το δίκτυο. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑ-

ΣΕΩΝ 2020 Για το 2020, συζητήθηκε η δυνατότητα υλο-
ποίησης του Για τη χρηματοδότηση των δράσεων, εκτός 
από την ΚΕΔΕ, συμφωνήθηκε να ζητηθεί και η συνδρομή 
και άλλων φορέων όπως η ΓΓΑΕ, η Περιφερειακή Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και να διερευνηθεί 
η δυνατότητα θεσμικής συγκρότησης του Δικτύου, με τη 
δημιουργία σχετικού νομικού προσώπου. Επιπλέον θα 
επιδιωχθεί η περεταίρω διεύρυνση του Δικτύου σε Πα-
γκόσμιο Επίπεδο, στην Αμερική σε συνεργασία με τη ΓΓΑΕ 
και η συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση. 
Εκτός τούτου μελλοντικές συναντήσεις θα λαμβάνουν μέ-

ρος και σε άλλες χώρες όπως Κύπρο Λονδίνο αφού πλέον 
το Δίκτυο έχει  πάει πλέον  Διεθνή διάσταση.  
Παράλληλα θα επιδιωχθούν να συνεχισθούν επαφές και 

συναντήσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο 
του Πρωθυπουργού, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελλη-
νισμού της Διασποράς, της Βουλής, για τους Έλληνες 
της Διασποράς, με Δημάρχους, με την Ελληνική Πανεπι-
στημιακή Κοινότητα, την ΠΑΔΕΕ και την Ελληνική Ομο-
γένεια. Συγκεκριμένα εξετάζεται, στο πρώτο τετράμηνο 
του 2020 η διοργάνωση εκδήλωσης με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  (Το Δίκτυο έχει στενή Συ-
νεργασία με το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) επισκέψεις 
και συζητήσεις στην Αθήνα με ΔΣ της ΚΕΔΕ, με εκπρο-
σώπους Υπουργείων, Δήμων και Περιφέρειας. Μέχρι το 
τέλος του πρώτου εξαμήνου σε συνεργασία με την Γερ-
μανοελληνική Συνέλευση, θα επιδιωχθεί επίσκεψη εκ-
προσώπων της ΚΕΔΕ, στο Ντίσελντορφ και στην πε-
ριοχή, σε συνδυασμό με 
εκδήλωση ενημέρωσης 
και ενθάρρυνσης του Ελ-
ληνισμού της περιοχής να 
συμμετάσχει στις δημοτι-
κές εκλογές του ερχόμε-
νου Σεπτεμβρίου. 
Εορτασμοί για την Επε-

τειο 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση  
1821 
Στις 7 Ιουλίου 2020, το Δί-

κτυο μας, έχει προσκληθεί 
από την Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Ελληνισμού της 
Διασποράς της Βουλής, να 
συμμετάσχει σε εκδήλωση 
για την οργάνωση δραστη-
ριοτήτων στα πλαίσια των 
200 ετών από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστα-
σης, σε συνεργασία με την ΠΑΔΕΕ. Προτείνεται να επι-
διωχθούν από τα μέλη του Δικτύου συνεργασίες με τους 
δήμους καταγωγής τους, με χρηματοδότηση δράσεων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικά για μέλη από 
Γερμανία είναι σημαντική η συνεργασία με τοπικούς δή-
μους και την Γερμανοελληνική Συνέλευση, η οποία μπορεί 
μετά από αίτηση να χρηματοδοτήσει κοινές δραστηριότη-
τες. Τέλος προτείνεται σε όλα τα μέλη του Δικτύου, να 
προβάλλουν τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τους, 
άλλα και των αυτοδιοίκητων φορέων που συμμετέχουν, 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου αλλά και στην 
ιστοσελίδα του Δικτύου www.inioxos.gr   
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 7ΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Το 2021  χρόνια το δίκτυο Συμπληρώνει 20  από την 

ίδρυση, προβλέπεται να γίνει η 7η Γενική Συνέλευση του 
Δικτύου. Θα συζητηθεί με την Μόνιμη Επιτροπή Ελλήνων 
της Διασποράς, η δυνατότητα οργάνωσης της Γενικής Συ-
νέλευσης στην Θεσσαλονίκη και με την ευκαιρία του εορ-
τασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

 Σε διαφορετική περί-
πτωση η διαδικασία θα 
γίνει ηλεκτρονικά όπως 
και τις δύο προηγούμε-
νες συνελεύσεις. Μέ-
λημα, όλων των μελών 
είναι η συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσότερων 
μελών.  
ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗ-

ΜΩΝ 
 Για την διευκόλυνση της 

ψήφου των Ελλήνων του 
εξωτερικού, με δεδομένη 
την ψήφιση του σχετικού 
νόμου από το ελληνικό 
κοινοβούλιο, η Συντονι-
στική Επιτροπή, εξέ-
φρασε την καταρχήν θε-
τική της στάση στο ότι 
έστω και με αυτό τον  

 
τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε 

έναν αριθμό Ελλήνων του εξω-
τερικού, να διευκολυνθούν, έτσι 
ώστε να μπορούν να λάβουν 
μέρος στις εκλογικές διαδικασίες 
στη χώρα μας. Επισημαίνει 
όμως τη 
διαφωνία 
της, στο 
ότι δυ-
σ τ υ χ ώ ς 
αποκλείεται ένα μεγάλο μέρος συμπατριωτών μας, από 
αυτή τη διευκόλυνση, ενώ δεν προβλέπεται η σταθερή εκ-
προσώπηση του Απόδημου Ελληνισμού, στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο.  Χαρακτηριστικά Κυβερνητικό Εκπρόσωπος 
δήλωσε ότι όχι μόνο πι Απόδημοι πρέπει να λαμβάνουν 
μέρος στις Εκλογές Της Ελλάδας η Κύπρου αλλά και να 
μπορούν να υποβάλλουν και υποψηφιότητα. 
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
 Την πρωτοβουλία "Συμμαχία Ασφαλών Λιμένων" Δή-

μων της Γερμανίας, που προσφέρουν προστασία και κα-
ταφύγιο στους πρόσφυγες που διασώθηκαν από τη θά-
λασσα, έχουν προωθήσει με ψήφισμά τους, τα μέλη του 
Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας 
της Γερμανίας, με αφορμή την κατάσταση στη Μόρια της 
Μυτιλήνης. Η παραπάνω πρωτοβουλία ενεργοποίησε 
πολλούς φορείς, βουλευτές της Ομοσπονδιακής Κυβέρ-
νησης, αρχηγούς Κομμάτων και ενεργοποίησε τους εντε-
ταλμένους για θέματα αλλοδαπών και ένταξης οκτώ κρα-
τιδίων της Γερμανίας, οι οποίοι με κοινή τους δήλωση, 
απαιτούν άμεσο πρόγραμμα για την μετεγκατάσταση 
ασυνόδευτων ανηλίκων από ελληνικούς καταυλισμούς 
προσφύγων. 16 δήμοι της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφα-
λίας αποτελούν μέρος της Συμμαχίας "ασφαλείς λιμέ-
νες", στην οποία συμμετέχουν σε ομοσπονδιακό επί-

πεδο 120 πόλεις. 
 Ζητούν δυνατό-

τητες για την 
απλούστευση δια-
δικασιών υποδο-
χής ατόμων που 
διασώθηκαν στη 
Μεσόγειο. Θέλουν 
επίσης να συμ-
βάλλουν στην 
ανακούφιση της 
ανθρωπιστικής 
προσφυγικής κρί-
σης στα ελληνικά 
νησιά και να δε-
χθούν οικειοθε-
λώς και πέρα των 
ποσοστώσεων 
κατανομής επι-
πλέον περίπου 
1000 ασυνόδευ-

τους ανηλίκους. Η απόφαση υποδοχής των προσφύγων 
είναι όμως στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει ότι ψάχνει μια ευ-
ρωπαϊκή λύση για το μέλλον.  
Οι 16 δήμοι ασκούν πίεση, ώστε η ομοσπονδιακή κυ-

βέρνηση να ανοίξει το δρόμο με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 
Οι εκπρόσωποι γερμανικών κομμάτων, όπως και η αρμό-
δια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν στο 
συνημμένο ψήφισμα γι’ αυτό το θέμα που άσκησε μεγάλη 
πίεση και ενεργοποίησε πολλούς θεσμούς. Το «SEE-
BRÜCKE-Θαλάσσια γέφυρα», είναι ένα διεθνές κίνημα, 
υποστηριζόμενο από διάφορες συμμαχίες και παράγοντες 
της κοινωνίας των πολιτών. Εκφράζει την αλληλεγγύη του 
σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε φυγή και 
περιμένει άμεσα από τη γερμανική και την ευρωπαϊκή πο-
λιτική, ασφαλείς διαδρόμους διαφυγής, αποποινικοποίηση 
της διάσωσης και αξιοπρεπή υποδοχή των ανθρώπων 
που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα ή βρίσκονται 
σε φυγή - δηλαδή: ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων 
και όχι απέλαση και αποκλεισμός. 
 Ομάδες από το SEEBRÜCKE δραστηριοποιούνται να 

κάνουν την πόλη τους ασφαλές καταφύγιο (Ασφαλείς λι-
μένες-Sichere Häfen). Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η 
πόλη δεσμεύεται να δεχθεί εκτός από την ήδη υπάρχουσα 
ποσόστωση, επιπλέον διασωθέντες πρόσφυγες ή να προ-
σχωρήσει, στη διαδημοτική συμμαχία Aσφαλών Λιμένων 
ή να γίνει ανάδοχος μια οργάνωσης που δραστηριοποιείται 
στη θαλάσσια διάσωση. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί και από δήμους εκτός Γερμα-
νίας, με σχετική πρόταση προς τα μέλη του Δικτύου σε 
χώρες της Ε.Ε. με την προώθηση του σχετικού ψηφίσμα-
τος. Προτείνεται από την Σ.Ε. να υποστηριχθεί και από 
δήμους εκτός Γερμανίας, με την προώθηση του σχετικού 
ψηφίσματος, που επισυνάπτεται.  
Προτείνεται από την Σ.Ε. να υποστηριχθεί και από δήμους 

εκτός Γερμανίας, με την προώθηση του σχετικού ψηφί-
σματος, που επισυνάπτεται. Το αρχικό ψήφισμα από Γερ-
μανία βρίσκεται στο link https://inioxos.gr/symmachia-as-
falon-limenon-miaprotovoulia-tis-aftodioikisis-sti-germania-
gia-tous-prosfyges/ 

Δίκτυο Αιρετών  Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

του  
Γιώργου Σάββα

Ο κορυφαίος ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου Δημήτρης Χορν 
γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1921 στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο γνωστός 
θεατρικός συγγραφέας Παντελής Χορν. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του 
Βασιλικού Θεάτρου (νυν Εθνικού), όπου έκανε το ντεμπούτο του το 1940, στην 
οπερέτα του Στράους «Η Νυχτερίδα». 
   Αμέσως μετά εμφανίστηκε στο «Θέατρο Ρεξ» της Μαρίκας Κοτοπούλη, ως 
πρωταγωνιστής σε έργα, όπως «Ο πρωτευουσιάνος», «Αλάτι και πιπέρι», «Η κυρία 
με τις καμέλιες» κ.ά. Την περίοδο 1943 - 1944 συμμετείχε στο θίασο της Κατερίνας, 
με την οποία συμπρωταγωνίστησε στο «Σύζυγοι με δοκιμή». Το 1944 συγκρότησε 
δικό του θίασο μαζί με τη Μαίρη Αρώνη και λίγο αργότερα συνέπραξε με τη Βάσω 
Μανωλίδου. Το 1945 συνεργάστηκε με τον θίασο Μελίνας Μερκούρη και Νίκου 
Χατζίσκου, ενώ την περίοδο 1946 - 1950 επέστρεψε στο «Βασιλικό Θέατρο». 
  Ύστερα από απουσία δύο ετών στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Ελλάδα και το 1953 
γνωρίζει την Έλλη Λαμπέτη. Ο δεσμός τους επισπεύδει το διαζύγιο της Λαμπέτη με 
τον Μάριο Πλωρίτη και μαζί γράφουν μία από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην 
υποκριτική τέχνη. Συγκροτούν δικό τους θίασο, μαζί με τον Γιώργο Παππά, 
ανεβάζοντας έργα, όπως: «Ο βροχοποιός», «Νυφικό Κρεβάτι» και «Το παιχνίδι της 
Μοναξιάς». Οι δρόμοι τους χώρισαν το 1959 και δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ στο 
θεατρικό σανίδι. 
  Μεγάλη ήταν η συμβολή του Δημήτρη Χορν και στον κινηματογράφο. 
Πρωταγωνίστησε μόνο σε 10 ταινίες, δίνοντας όμως ανεπανάληπτες ερμηνείες, 
όπως στην «Κάλπικη λίρα» (1954), στο «Μια ζωή την έχουμε» (1955) και «Το κορίτσι 
με τα μαύρα» (1956). 
Έντονη ήταν και η ραδιοφωνική παρουσία του. Εκτός από τις μαγνητοφωνήσεις 
δεκάδων θεατρικών έργων, είχε «περάσει» στον κόσμο με ιδιαίτερο κέφι και φινέτσα 
ένα «αεράκι» εβδομαδιαίων πεντάλεπτων εκπομπών, που έγραφε ο Κώστας 
Πρετεντέρης. Με μια σουρεαλιστική ειρωνεία στη φωνή του, διάβαζε φανταστικά 
γράμματα ακροατών στην εκπομπή «Ο Ταχυδρόμος έφτασε». 
Διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ την περίοδο 1974 -1975, ενώ το 1980 ίδρυσε 
με τη σύζυγό του Άννα Γουλανδρή το Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν, σκοπός του οποίου 
είναι η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού. Η Πολιτεία του απένειμε το Χρυσό Σταυρό 
Γεωργίου Α'. 
Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1998, ύστερα από πολύμηνη ασθένεια.

Δημήτρης Χορν-Ένας ηθοποιός που ήταν φως
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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. 
‘ΕΚΕΙΝΟΣ’, της ΛΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
Η παρουσίαση  του βιβλίου ‘ΕΚΕΙΝΟΣ’ της Λίλης 
Μιχαηλίδου θα γίνει την Τετάρτη 10 Μαρτίου στο 
οίκημα της Κυπριακής Πρεσβείας. 
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο παρουσιάζει το βιβλίο «Εκείνος» της 
Λίλης Μιχαηλίδου στο πλαίσιο λογοτεχνικής 
βραδιάς, την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Η εκδήλωση θα 
λάβει χώρα στην Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο 
και το βιβλίο ‘Εκείνος’ θα παρουσιάσουν ο John 
Michael Mouskos, η Alev Adil και ο Ronis Var-
laam.  
    Η Λίλη Μιχαηλίδου ζει και εργάζεται στη Λευ-
κωσία και έχει δημοσιεύσει πέντε συλλογές ποί-
ησης: Αλχημεία του Χρόνου (2001), Ανάγλυφα 
Σχήματα και Δρόμοι… (2003), Ανάμνηση μιας 
Ανατολής (2004), Υπαινιγμοί (2007), Αρένα 
(2014), και τρείς συλλογές πεζογραφίας: Η πόλη 
δεν θέλει συστάσεις (2011), Σταγόνες από την 
χώρα των Μaασάι (2017, 2019), Εκείνος, ανδρών 
ιστορίες (2018). Τα ποιήματά της έχουν δημοσιευ-
θεί σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό και έχουν μετα-
φραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Τουρκικά, Ιταλικά, 
Σερβικά, Σουηδικά, Ισπανικά, Γερμανικά και 
Βουλγαρικά. Το έκτο βιβλίο της, Αρένα, ήταν 
υποψήφιο για το βραβείο κρατικής ποίησης. Πα-
ρουσιάστηκε στη Λευκωσία (Μάρτιος 2015), στην 
Αθήνα (Μάιος 2015) και στη Θεσσαλονίκη (Δε-
κέμβριος 2015). Η τρίτη της συλλογή Ανάμνηση 
μιας Ανατολής παρουσιάστηκε στο Κέντρο 
Nehru στο Λονδίνο τον Μάιο του 2004. Από το 
2013 μέχρι το 2019, η Μιχαηλίδου συμμετείχε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου 
PEN, ως υπεύθυνη Δημόσιων και Διεθνών Σχέ-

σεων. Από το 2006, είναι συν ιδρύτρια και διευθύ-
ντρια της πλατφόρμας ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ, η οποία 
διοργανώνει λογοτεχνικά φεστιβάλ και δράσεις 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.   
Για περισσότερες πληροφορίες  από την ιστοσε-
λίδα www.culturalchc.co.uk  
•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 Lute, και Γιώργο 
Αγγελόπουλο τραγούδι – Lute 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 συνάντησης 
του AUTUNM GARDENS την Κυριακή 29 Μαρ-
τίου στις 2.00 μ.μ. και θα διαρκέσει μία ώρα περί-
που. 
Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 6.30 δύο καταξιωμέ-
νοι καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο Λονδίνο. 
Ο Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη, 
θα εμφανιστούν στο The Compton School,  
Summers Lane, North Finchley, London N12 
0QG 
Για εισιτήρια τηλεφωνιέστε 07956 100 659 ή από 
την ιστοσελίδα,  Buytickets.at/finchleygreek-
school/349104/r/poster 
 Οι εισπράξεις θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
Ελληνικού σχολείου του FINCHLEY.  
•Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ. Η θεατρική κω-
μωδία έρχεται και στο Λονδίνο τον Μάρτιο στο 
Milfield Theatre για μόνο μία παράσταση.  
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι φίλοι του Θεάτρου 

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 
Κυπριακή κωμωδία Συμπέθεροι από το Μπάκιγ-
χαμ στο Milfield Theatre του Βορίου Λονδίνου.  
Είναι μία παραγωγή της P.R. ASMOS PRODUC-
TIONS.  
 Το ερωτικό ειδύλλιο της μοναχοκόρης ενός νεό-
πλουτου ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκαρι-
στική γνωριμία με τους Συμπεθέρους και η 
ξεκαρδιστική πλοκή του έργου υπόσχονται ανα-
τροπές και μπόλικο γέλιο στους θεατές. 
 Η σκηνοθεσία και η διασκευή των κειμένων της 
παράστασης θα φέρουν την σφραγίδα του γνω-
στού Κύπριου καλλιτέχνη Λώρη Λοϊζίδη. 
Πρόκειται για την κυπριακή έκδοση του έργου 
Συμπέθεροι από τα Τίρανα των Θανάση Παπα-
θανασίου και Μιχάλη Ρέπα,  
και σε αυτή θα πρωταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζί-
δης, Φώτης Γεωργίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, 
Σοφία Καλλή,Πένυ Φοινίρη, Μαρίνα 
Βρόντη,Στέλλα Φιλιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου 
και Σαββίνα Γεωργίου. 
• Η  Έλενα Χατζηαυξέντη στο Λονδίνο.  
Η Μουσικοχορευτική παράσταση Ionic  που είναι  
βασισμένη στην ποίηση του Κωνσταντίνου Κα-
βάφη θα παρουσιαστεί στα Ελληνικά και Αγγλικά 
στο Λονδίνο. 
Είναι συνεργασία του Theatre Voliere με τον συν-
θέτη Alex Roth, την Έλενα Χατζηαυξέντη,  τον 
κλασικό κιθαρίστα Νίκο Παρουτσάκη, και τον 
νεαρό χορογράφο Janacek Wood.  
Θα είναι μόνο για δύο παραστάσεις.  Η πρώτη 
παράσταση θα γίνει την Πέμπτη 23 Μαρτίου στο 
Canada Water Theatre στη 13:00 η ώρα  έως τις 
13:45μ.μ. και τα εισιτήρια κοστίζουν 10  λίρες και 7 
λίρες για ηλικιωμένους και φοιτητές, και η δεύ-
τερη την ίδια μέρα στις 19:00 το βράδυ έως τις 
19:20 με διάλειμμα στις 8.15 – 8.35, με εισιτήριο 
15 λίρες και 10 λίρες για ηλικιωμένους και φοιτη-
τές. 

Μιλήσαμε με την γνωστή Κύπρια καλλιτέχνιδα η 
οποία μας είπε σχετικά με την παράσταση.  
ΕΡ- Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? 
Ο Άlex Roth έψαχνε ερμηνεύτρια για την παρά-
σταση την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά 
στο Λονδίνο με τη Σαββίνα Γιαννάτου. Λόγω του 
ότι δεν είναι εφικτό να είναι σε όλες τις παραστά-
σεις η Σαββίνα Γιαννάτου θα έχω τη χαρά να 
αναλάβω εγώ αυτή τη φορά.  Στην παράσταση 
θα τραγουδήσω νέες συνθέσεις του Alex Roth ο 
οποίοs μελοποίησε ποιήματα του Κωνσταντίνου 
Καβάφη.  Μέσα από το ρόλο της bar manager θα 
τραγουδήσω και θα απαγγείλω μερικά από τα 
διασημότερα ποιήματα του Καβάφη.  Ο Άλεξ 
έκανε εξαιρετική δουλειά και η μουσική του κατα-
φέρνει να αναπαράξει τις λεπτές εναλλαγές του 
καβαφικού κόσμου και μας ταξιδέψει στις ιδέες 
και τα πάθη του.   
ΕΡ- Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για 
το πρόγραμμα. 
 Η παράσταση είναι μια σύνθεση χορού, ποίησης 
και μουσικής.  Βρισκόμαστε σε μια παλιά, παρά-
νομη κατοικία στην Αλεξάνδρεια. Ακολουθούμε 
έναν από τα αρχέτυπα νεότητας που χρησιμο-
ποιεί συχνά ο Καβάφης στην ποίηση του, ένα με-
ρικώς θεϊκό πλάσμα και μερικώς 
προβληματισμένο ανθρώπινο ον. Ο χορευτής 
παλεύει ανάμεσα στη θεϊκή και ανθρώπινη του 
πλευρά, με τις επιθυμίες και τις απαγορεύσεις 
του, τα νιάτα του και τα γηρατειά του αλλά και την 
σεξουαλικότητά του. Η παράσταση είναι μέρος 
του  MARCHLAND SEASON 2020 και είναι ένα 
ongoing project Théâtre Volière’s. 
Για περισσότερες πληροφορίες: Box Office 020 
8692 4446, ή canadawatertheatre.org.u 
Αυτά για την ώρα. 
Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 

Μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου
 Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας, 
τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά Γρηγόρη 
Αυξεντίου, την 1η Μαρτίου 2020 στις 11.30 π.μ στην εκκλησία των 
12 Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Herts, AL9 6NG  
Στο μνημόσυνο παρευρέθηκε πλήθος κόσμου οι οποίοι τίμησαν 
την μνήμη του ήρωα, Γρηγόρη Αυξεντίου ενώ ο πρόεδρος του 
συνδέσμου,  Σώτος Πολιτάκης έκανε μια ομιλία η οποία αφορούσε 
την ζωή του Αυξεντίου πριν και μέχρι τον θάνατο του, ενώ μίλησε 
και για την σημασία  τέτοιου είδους εκδηλώσεων που τιμούν τους 
ήρωές μας. Στο τέλος της λειτουργίας κατάθεσαν στεφάνια εκ μέ-
ρους της Υπάτης Αρμοστείας ο Συνταγματάρχης Χατζηστεφάνου 
Ελευθέριος, από την Ελληνική Πρεσβεία Πλοίαρχος Δημητρίου 
Αθανάσιος, από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομών Αγγλίας ο 
Λάκης Παιδίου, από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ο Μιχάλης 
Κασίης, από το ΔΗΣΥ o Σεραφήμ Διάκου, από το ΑΚΕΛ και την 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ,  ο Nεόφυτος Νικολάου, από το ΔΗΚΟ o Kώστας 
Πιπερίδης και από την ΕΔΕΚ ο Παύλος Παύλου. Εκπρόσωποι κα-
τέθεσαν στεφάνι και από τους Συνδέσμους Αμμοχώστου, Κώμας 
Γιαλού, Αγ.Τριάδας Μελαναρκάς, Ομόνοια Λονδίνου, Ηellenic TV 
και Εκκλησίας 12 Αποστόλων.   

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής 
Την Κυριακή 22 Μαρτίου, από τις 
5:00μ.μ, στον Ιερό Ναό μας, 
Χορωδία υπό την διεύθυνση του Δρ. 
Παναγιώτη Προκοπίου και με τη 
συμμετοχή του Πρωτοπρεσβήτερου 
Ιωσήφ Παλιούρα, θα παρουσιάσει 
Συναυλία Ύμνων της Αγίας και 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα 
ακολουθήσει στις 6:00 μ.μ, 
Κατανυκτικός Εσπερινός, στον 
οποίο θα χοροστατήσει ο 
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
κ. Νικήτας! Eίσοδος Ελεύθερη! Όλοι 
ευπρόσδεκτοι!  
Iερός Ναός Αγ.Παντελεήμονος και 
Αγ.Παρασκευής  Ηarrow και  
Περιχώρων. 
660 Κenton Rοad, Harrow, Midds, 
HA3 9QN 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 029-8732 
2833 
E-mail:PanteleimonGR@aol.com

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
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 Καθαρά Δευτέρα στο Κυπριακό Kοινοτικό Κέντρο - Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
Την Καθαρά Δευτέρα 2 Mαρτίου κόψαμε όλοι μαζί την μούττη της 
Σαρακοστής στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Μια πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών. Όπως κάθε χρόνο μέσα σε μια 
θερμή οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα γιορτάσαν την Καθαρά 
Δευτέρα o Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών και φίλοι  που 
παρευρέθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα του Κυπριακού Κοινοτικού 
Κέντρου. Τα νηστίσιμα και πλούσια εδέσματα που προετοίμασαν 
οι διοργανωτές άφησαν τον κόσμο χαρούμενο και χορτάτο.  
Για την διασκέδαση του κόσμου ανάλαβε ο ταλαντούχος βιολιστής 
Andrew Hubbard, ο οποίος τριγύριζε από το ένα τραπέζι στο άλλο 
με το βιολί του παίζοντας Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική!  
Η Διεύθυνση και το προσωπικό της ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση και σας μεταφέρουμε το κλίμα μέσω του 
φωτογραφικού υλικού μας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέ-
τος η ετήσια χοροεσπερίδα του Ανεξάρτητου Ελ-
ληνικού Σχολείου Μάνορ Χιλλ, η οποία έλαβε χώ-
ραν το περασμένο Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, 
στο ξενοδοχείο Royal National του κεντρικού Λον-
δίνου. Η εκδήλωση συνέπεσε με τα 40 χρόνια 
από την ίδρυση του Μάνορ Χιλλ.  
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από γονείς των παι-
διών, τα οποία τους επιβράβευσαν με την εκτέ-
λεση ελληνικών και κυπριακών παραδοσιακών 
χορών. Το χορευτικό συγκρότημα του Σχολείου, 
αποτελούμενο από 129 παιδιά ηλικίας 5 έως 16 
ετών, εισήλθε στην αίθουσα παρουσιάζοντας ει-
δικό ομαδικό χορό. Ακολούθως, ξεχωριστά συ-
γκροτήματα παρουσίασαν χορούς από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας και την Κύπρο, αποσπώντας 
τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρεθέντων. 
Στη χοροεσπερίδα παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων κ. Νικήτας, ο Ύπατος Αρμοστής της 
Κύπρου Ανδρέας Κακουρής, ο πρόεδρος της Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων Αν-
δρέας Παπαευριπίδης, ο πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, ο 

πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων 
Βρετανίας Μάριος Μηναΐδης και η προϊσταμένη 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Βασι-
λική Κούμα. 
Τους παρευρεθέντες καλωσόρισε ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Γονέων, Δημήτρης Σιάμισιης, ο οποίος 
τόνισε ότι στα 40 αυτά χρόνια λειτουργίας του 
Σχολείου πέρασαν από το Σχολείο γύρω στις 
3,000 μαθητές, δίδαξαν εκατοντάδες δάσκαλοι 
και υπηρέτησαν τη Σχολική Επιτροπή δεκάδες 
γονείς. Yπογράμμισε ότι οι γονείς θα εξακολου-
θήσουν να στηρίζουν το Σχολείο και να εργάζονται 
άοκνα για την πρόοδό του. Ευχαρίστησε, τέλος,  
τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του Σχο-
λείου για το πολύτιμο έργο τους στη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου διδασκαλίας, καθώς και όσους 
συνέδραμαν στην επιτυχία της χοροεσπερίδας.  
Σε χαιρετισμό του ο Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας 
Καραολής συνεχάρη τους γονείς και τη Σχολική 
Επιτροπή, γιατί βάζουν «ως προτεραιότητά τους 
τη φοίτηση των παιδιών τους στο Ελληνικό Πα-
ροικιακό Σχολείο, γιατί εδώ ακριβώς σφυρηλα-
τούνται τα θεμέλια για τη μεταλαμπάδευση και 

διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυ-
τότητας. 
«...Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και στα παιδιά, 
που αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους κάθε 
Σάββατο για να φοιτήσουν και στο Ελληνικό Σχο-
λείο και με την προσπάθεια και τη μελέτη τους 
καταφέρνουν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο Ελ-
ληνομάθειας και να πετυχαίνουν στις εξετάσεις 
GCSE και Α.Level. 
«...Συγχαίρω επίσης τον διευθυντή του σχολείου, 
κ. Έλληνα, που ηγείται με υπευθυνότητα και 
όραμα το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο του 
Manor Hill, πετυχαίνοντας να διασφαλίσει ένα ευ-
χάριστο και παιδαγωγικά ορθό μαθησιακό περι-
βάλλον φοίτησης. Συγχαρητήρια, τέλος, και σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα 
Παροικιακά μας Σχολεία και αποτελούν τον φυ-
σικό σύνδεσμο των παιδιών και των νέων της 
παροικίας με την ιδιαίτερη τους πατρίδα, Κύπρο 
και Ελλάδα, δίνοντας τους γερές βάσεις για να 
προοδεύσουν στην χώρα που ζουν, αλλά ταυτό-
χρονα, να είναι περήφανοι για την καταγωγή 
τους...»  

Ο κ. Κακουρής διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δη-
μοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τον θεσμό της 
παροικιακής εκπαίδευσης, ως έναν εκ των ουκ 
άνευ πυλώνα της γλωσσικής και πολιτιστικής μας 
επιβίωσης.  
Στη συνέχεια μίλησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος κ. Νικήτας, ο οποίος επαίνεσε τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους και συμ-
βούλευσε τους γονείς όχι μόνο να στέλνουν τα 
παιδιά τους στο Ελληνικό Σχολείο, αλλά να τους 
μιλούν στο σπίτι Ελληνικά. Αναφέρθηκε στην πε-
ρίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ευχήθηκε 
σε όλους να φτάσουμε με υγεία να γιορτάσουμε 
το Άγιον Πάσχα.  
Με την ευκαιρία της χοροεσπερίδας κυκλοφόρησε 
πολυσέλιδο ειδικό διαφημιστικό περιοδικό, το 
οποίο περιέχει και τις δραστηριότητες του Σχο-
λείου κατά τον τελευταίο χρόνο.  
Στην κλήρωση λαχείου που έγινε, κέρδισαν οι 
ακόλουθοι αριθμοί: 254, 1727, 3512, 5352, 1933, 
7350, 7400 και 1179.  
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο διευθυντής του 
Σχολείου, Μιχάλης Έλληνας. 

Η ετήσια χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Μάνορ Χιλλ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ  
Ηνωμένου Βασιλείου

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

Χοροεσπερίδα της κοινότητας των Αγίων Ραφαήλ,  
Νικολάου και Ειρήνης Με μεγάλη χαρά 

σας προσκα-
λούμε στην 
πολύ ενημε-

ρωτική και ενδιαφέρουσα  διάλεξη του 17ου 
κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστη-
μίου 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 

Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας
Ο σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργανώνει το καθιερωμένο 
ετήσιο γεύμα για τους Αχνιώτες. Την Κυριακή 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

Ο Δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηαβραάμ και μέλη του Δη-
μοτικού 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 Αρ-
μοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας Κακουρής, στα 
πλαίσια του εορτασμού,  θα εγκαινιάσουν Εκθεση Φωτογραφιών 
για τη Μόρφου στο The Grove Building, Middlesex University,  
The Burroughs, Hendon  NW4 4BT, που βρίσκεται πίσω από το 
Δημαρχείο Μπάρνετ. 
Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. 
Σας περιμένουμε

 25η επέτειος από τη διδυμοποίηση 
των δήμων Μπάρνετ και Μόρφου

Μέσα σ΄ένα χαρούμενο και διασκεδαστικό κλίμα, πραγματοποι-
ήθηκε το περασμένο Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου,  στο Ανεξάρτητο 
Ελληνικό σχολείο St Mary’s ένα αποκριάτικο πάρτι για να σηματο-
δοτήσει την αρχή της Σαρακοστής. 
 Μαθητές και δάσκαλοι  ντυμένοι αποκριάτικα, πέρασαν ένα ευχά-
ριστο απόγευμα συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε πολλές δραστηριότητες και σίγουρα τον 
διαγωνισμό καλύτερης αποκριάτικης εμφάνισης. 
Οι μεταμφιέσεις ήταν καθαρά επιλογές των παιδιών που σίγουρα 
ικανοποιούσαν το δικό τους γούστο. Η κριτική επιτροπή φέτος βρά-

βευσε με το πρώτο βραβείο δύο μαθητές των μικρών τάξεων, το 
ένα παιδάκι ντυμένος «Αλεπού» και το άλλο  «Αραχνοάνθρωπος».  
Στην απογευματινή συγκέντρωση, η διευθύντρια του σχολείου κ. 
Έλισσα Ξενοφώντος Έλληνα, αναφέρθηκε στις Αποκριές, την Κα-
θαρά Δευτέρα και την Σαρακοστή. Ανάφερε ότι εκτός από τη νηστεία 
των φαγητών που καλούνται οι Χριστιανοί να ακολουθήσουν μέχρι 
το Πάσχα, μεγαλύτερη σημασία έχει και η νηστεία» από κακές 
πράξεις και αισθήματα όπως κακία, ζήλια, μίσος και φθόνο. 
Τα παιδιά, οι δάσκαλοι και η Επιτροπή του St Mary’s εύχεται σε  
όλη την Παροικία «Καλή Σαρακοστή». 

Στη κατάμεστη από κό-
σμο αίθουσα δεξιώ-
σεων του Penridge 
Suite, πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 23η 
Φεβρουαρίου 2020 η 
Ετήσια Χοροεσπερίδα 
της Ελληνορθόδοξου 
κοινότητας των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης, Βορείου En-
field και Περιφέρειας. 
Πλήθος κόσμου, αψη-
φώντας τις καιρικές 
συνθήκες, κατέκλυσαν 
τον χώρο επ’ ευκαιρία 
της αγοράς της εκκλη-
σίας που θα στεγάσει 
τους Αγίους Ραφαήλ, 
Νικόλαο και Ειρήνη, 
προστάτες της κοινότη-

τας του Βορείου Enfield και Περιφέρειας.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος 
Άγιος Τροπαίου  Αθανάσιος, ο Βουλευτής του Εργατικού Κόμματος 
κ.Πάμπος Χαραλάμπους, ο πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοι-
νοτήτων κ.Μάριος Μηναϊδης, the Cllr του Εργατικού Κόμματος 
του Enfield κος Γιώργος Σάββα, ο υποψήφιος βουλευτής  του Συ-
ντηρητικού Κόμματος του Islington κος Jason Χαραλάμπους, ο 
κος Πανίκος Ηροδότου καθώς και Πρόεδροι κοινοτήτων και Ορ-
γανώσεων. 
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της κοινότητας κ.Κυριάκος Πιτσιελής, 
αναφέρθηκε στο γεγονός όσον αφορά στις δυσκολίες αλλά και τις 
άοκνες προσπάθειες που έγιναν έως ότου να εξασφαλιστεί και να 
επιτευχθεί η αγορά της Εκκλησίας και του παρακειμένου οικοπέδου 
αντίστοιχα και κάλεσε τους παρευρισκομένους να βοηθήσουν με 
κάθε τρόπο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να 
επεκταθεί ο υπάρχων χώρος. 
Στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της 
εκκλησίας για την διαφύλαξη της Ορθοδόξου Πίστης μας και των 
παραδόσεών μας. Ο κ. Μηναϊδης εν συνεχεία εξήρε τον πρόεδρο 
κ. Κυριάκο Πιτσιελή για τις ακάματες προσπάθειες του ιδίου καθώς 

και των επιτρόπων της κοινότητας. Ακολούθησε σύντομη ομιλία 
από το κ. Πάμπο Χαραλάμπους. 
Στο τέλος της Δεξίωσης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της λαχει-
οφόρου. Για την πληροφόρησή σας παραθέτουμε τους αριθμούς 
που κληρώθηκαν. 
1203, 7510, 2731, 3885, 1091, 6428, 3530, 3274, 1080, 6249, 
4147, 1475, 1060, 7562, 0698, 6029, 0275, 4557, 0615. Παρακα-
λούμε για παραλαβή των δώρων σας τηλεφωνήστε στον κ. Κυ-
ριάκο, τηλέφωνο: 07 802 277 272. 
Ευχαριστούμε θερμά όλες τις επιχειρηματίες που προσέφεραν τα 
δώρα και ευχόμαστε σε όλους κάθε επιτυχία Επαγγελματική και 
Οικογενειακή. 
Επίσης ευχαριστούμε το Hellenic TV και το L.G.R. αντιστοίχως 
για την τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη της Χοροεσπερίδας.  
Ακολούθησε χορός και διασκέδαση από τους ήχους της μουσικής 
από τον DJ Μάριο. 
 Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο πρόεδρο της 
κοινότητας κ.Κυριάκο Πιτσιελή. 
Τηλ: 07 802 277 272.    Email: kpits@hotmail.co.uk   

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στο Ανεξάρτητο Ελληνικό 
σχολείο St Mary’s στο Southgate

Σας ανακοινώνουμε ότι η Α΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπε-
ραγίας Θεοτόκου θα τελεστεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 
στο Παρεκκλήσιο της Αρχιεπισκοπής και ώρα 17:00 το από-
γευμα. 
Εκ των Γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Χαιρετισμοί

Επιτροπή Ραδιομαραθωνίου
Η Επιτροπή του Ραδιομαραθωνίου διοργανώνει διαγωνισμό 
Ταβλιού την Κυριακή 15.03.2020 η ώρα 11:00, στο Κυπριακό 
Kοινοτικό Κέντρο συμμετοχή £15.00 με σουβλάκι και αναψυ-
κτικό. 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
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Νίκος Καββαδίας 
«Γυναίκα» 

 Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία  

Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα  

Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ, εδώ Μαρία  

Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέρνα 

Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου  

Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει  

Το χέρι σου, που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου 

για μια στιγμή αν με λύγισε, σήμερα δεν με ορίζει 

Βαμμένη. Να σε φέγγει κόκκινο φανάρι  

Γιομάτη φύκια και ροδάνθη, αμφίβια Μοίρα  

Καβάλαγες ασέλωτο με δίχως χαλινάρι 

πρώτη φορά, σε μια σπηλιά, στην Αλταμίρα  

Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει  

Τι με κοιτάς; Θα σου θυμίσω εγώ που μ’ είδες.  

Στην άμμο πάνω σ’ είχα ανάστροφα ζαβώσει  

τη νύχτα που θεμέλιωναν τις Πυραμίδες  

Βαμμένη. Να σε φέγγει φως αρρωστημένο 

διψάς χρυσάφι. Πάρε, ψάξε, μέτρα. 

Εδώ κοντά σου, χρόνια ασάλευτος να μένω 

ως να μου γίνεις Μοίρα, Θάνατος και Πέτρα.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ο αγώνας για την ισοτιμία και τα δικαιώματα 

των γυναικών συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι 
επίκαιρος. Ο χαρακτήρας του αγώνα του γυναι-
κείου κινήματος θα πρέπει να είναι ενάντια στη 
διπλή καταπίεση που βιώνει, ταξική και φυλετική. 
Η αφετηρία του γυναικείου ζητήματος βρίσκεται 
στο πέρασμα της κοινωνίας από το πρωτόγονο 
κοινοτικό – αταξικό σύστημα στο πρώτο ταξικό 
σύστημα – το δουλοκτητικό. Την ώρα δηλαδή 
που αρχίζει να εμφανίζεται η ατομική ιδιοκτησία 
και αρχίζουν να ισχύουν οι ταξικές σχέσεις εκμε-
τάλλευσης, εμφανίζεται και το ζήτημα της ανισο-
τιμίας της γυναίκας με τον άντρα. Άρα, αφού η 
ουσία του ζητήματος είναι καθαρά ταξική, είναι 
θέμα ολόκληρης της κοινωνίας, όχι μόνο της γυ-
ναίκας και ο αγώνας για πλήρη χειραφέτηση της 
γυναίκας εντάσσεται στα πλαίσια της ταξικής πά-
λης και θα εξαλειφθεί μόνο όταν πάψει να υπάρχει 
η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και η 
ταξική εκμετάλλευση, δηλαδή στο σοσιαλισμό - 
κομμουνισμό. Οι πρώτοι που επεσήμαναν την 
ταξική βάση του γυναικείου ζητήματος ήταν οι 
Μαρξ και Ένγκελς. Πάνω σε αυτή τη βάση χτίζο-
νταν επί αιώνες και χτίζονται ακόμα οι προκατα-
λήψεις, τα στερεότυπα, οι θρησκευτικοί και πολι-
τισμικοί αναχρονισμοί, που εμπεδώθηκαν βαθιά 
στις συνειδήσεις ανδρών και γυναικών. 

Τον 20ο αιώνα κατάφερε να βελτιωθεί αισθητά 
η θέση της γυναίκας,  ύπαρξη όμως, των καπιτα-

λιστικών σχέσεων παραγωγής την εμποδίζουν 
να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της. Κατάφερε 
να βγει από τη στενότητα του οικογενειακού νοι-
κοκυριού που έφερε και τον εκσυγχρονισμό του 
οικογενειακού δικαίου, δόθηκαν πλήρη πολιτικά 
δικαιώματα στη γυναίκα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) 
στις πλείστες χώρες του πλανήτη, καταργήθηκαν 
οι νομικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, λή-
φθηκαν κοινωνικά μέτρα για την προστασία της 
μητρότητας και αυξήθηκε η συμμετοχή της γυ-
ναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

 Η γυναίκα παρόλο που βγήκε από την άμεση 
οικονομική εξάρτηση από τους εργαζόμενους της 
οικογένειας, πέρασε στην άμεση οικονομική εκμε-
τάλλευση της από το Κεφάλαιο.  Αν και υπάρχει 
η ανισομισθία με τη δικαιολογία του φύλου (π.χ. 
της διαφοράς στη φυσική δύναμη), σε άλλες πε-
ριπτώσεις, για τις ανάγκες του κεφαλαίου, αγνο-
είται εντελώς αυτή η διαφορετικότητα της γυναί-
κας και με πρόσχημα την «ισότητα», την 
αναγκάζει να εργάζεται σε συνθήκες τις οποίες 
δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το ίδιο με τον άνδρα. 
Τέτοια παραδείγματα, είναι η ίδια ηλικία συντα-
ξιοδότησης της γυναίκας με τον άνδρα (η οποία 
αυξάνεται συνεχώς) ή ακόμα και η εργασία σε 
βαριές δουλειές όπως στις οικοδομές. Συν της 
άλλης, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα γίνεται αιτία 
μη πρόσληψης γυναικών αλλά και αναγκαστικής 
αποδοχής εργασίας με τις λεγόμενες ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις και με χαμηλότερους μισθούς. 

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται 
πιο έντονα σε νεαρές γυναίκες είναι η εξωτερική 
τους εμφάνιση να  γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης 
από τους εργοδότες τους, γεγονός που παρατη-
ρείται πιο έντονα σε φοιτήτριες που εργάζονται 
είτε σε καφέ, είτε σε κλαμπ. Σε διαφορετική περί-
πτωση, καταλήγουν πίσω από ένα τηλέφωνο και 
εργάζονται σε άθλιες συνθήκες με άθλια ωράρια 
εργασίας. Αναλύοντας το γυναικείο ζήτημα, δε θα 
μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο φαι-
νόμενο της πορνείας, το οποίο αποτελεί ντροπή 
για τη δήθεν εκσυγχρονισμένη κοινωνία που 
ζούμε. Το φαινόμενο της πορνείας, δεν αποτελεί 
τίποτα άλλο από τη στυγνή και ξεδιάντροπη εκμε-

τάλλευση της κοινωνικής εξαθλίωσης των γυναι-
κών, πέφτοντας θύματα σωματεμπορίας. Επίσης 
φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλι-
κής παρενόχλησης που αφορούν σχεδόν απο-
κλειστικά στη γυναίκα, είναι και αυτά αποτέλεσμα 
του συστήματος και των αξιών που προωθεί. Σή-
μερα, ζώντας στο ανώτερο στάδιο του καπιταλι-
σμού, τον ιμπεριαλισμό, παρόλο που οι γυναίκες 
και τα παιδιά δεν βρίσκονται στα πεδία των μα-
χών, είναι τα πρώτα θύματα σε κάθε ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο (φτώχεια, ανασφάλεια κλπ). 

Το γυναικείο ζήτημα αποτελεί στις μέρες μας 
ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα. Ως εκ 
τούτου, υπάρχουν πολλές διατυπώσεις και εκτι-
μήσεις για τη φύση και το χαρακτήρα του, όπως 
και για το ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολι-
σμός που πρέπει να έχει ο αγώνας των γυναικών. 
Στο εν λόγω ζήτημα όπως εξάλλου και σε κάθε 
άλλο ζήτημα, υπάρχουν δύο αντιλήψεις, η αστική 
και η  Μαρξιστική – Λενινιστική. Η πιο πάνω δια-
τύπωση, διαμορφώνεται ανάλογα με την κοινω-
νικοταξική θέση, την ιδεολογία και τα συμφέροντα 
που εκπροσωπεί ο κάθε πολιτικός χώρος. Όσον 
αφορά στη Μαρξιστική – Λενινιστική αντίληψη, η 
οποία εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τά-
ξης, τη διατυπώσαμε στην αρχή του «Ιδεολογικού 
συντρόφου». Εντός της αστικής τάξης, υπάρχουν 
δύο αντιλήψεις για το ζήτημα. Η μία θεωρεί ότι, 
παρόλο που έγιναν σημαντικά βήματα για την 
ισότητα δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς το πρόβλημα. 
Φυσικά θέτει το ζήτημα σε εντελώς λανθασμένη 
βάση, επειδή, θεωρεί ότι είναι θέμα ανταγωνισμού 
των δύο φύλων ή ξεπερασμένων νοοτροπιών 
μιας πατριαρχικής ανδροκρατικής κοινωνίας και 
η λύση που προτείνουν είναι η αλλαγή των νοο-
τροπιών. Η άλλη αντίληψη θεωρεί ότι η ισότητα 
των φύλων έχει επιτευχθεί μέσα από την εξέλιξη 
και ανάπτυξη του καπιταλισμού. Πράγμα που 
φαίνεται έντονα από τα πρότυπα που παρουσιά-
ζει η σημερινή κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται, δια-
φημίζοντας γυναίκες που κατάφεραν να κατακτή-
σουν την ισότητα και την ανεξαρτησία τους. Αυτές 
οι γυναίκες όμως, είναι οι γυναίκες της αστικής 
τάξης, που «χειραφετήθηκαν» να εκμεταλλεύονται 
τους εργαζομένους. Είναι οι γυναίκες επιχειρη-
ματίες ή οι γυναίκες που η κοινωνικοοικονομική 
τους κατάσταση ή η πολιτική τους δραστηριότητα, 
συμβάλλει στην αναπαραγωγή των σχέσεων 
εκμετάλλευσης. 

Οι αντεργατικές πολιτικές, όπως οι ιδιωτικοποι-
ήσεις κοινωνικών υπηρεσιών, η αύξηση του ερ-
γάσιμου χρόνου και των ορίων συνταξιοδότησης 
και η επέκταση της μερικής απασχόλησης, κτυ-
πούν διπλά τις εργαζόμενες γυναίκες. Γενικά, η 
βάση και των δύο αστικών αντιλήψεων είναι λαν-
θασμένη επειδή διατυπώνονται ακριβώς για να 
συντηρούν το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο 
ως ταξικά εκμεταλλευτικό, συντηρεί και αναπα-
ράγει το πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο θα 

εξαλειφτεί με την ανατροπή του και την οικοδό-
μηση του σοσιαλισμού. Διαπίστωση που επιβε-
βαιώνεται μέσα από την πολιτική της Σοβιετικής 
Ένωσης για τη γυναικεία χειραφέτηση, η οποία 
κατοχύρωσε συνταγματικά το 1918, για πρώτη 
φορά στην ανθρώπινη ιστορία την πολιτική ισο-
τιμία της γυναίκας. 

 Το γυναικείο κίνημα στην Κύπρο 
Στην Κύπρο, πριν από την εμφάνιση του Κομ-

μουνιστικού Κόμματος Κύπρου δεν υπήρχε ορ-
γανωμένο εργατικό κίνημα. Δεν προϋπήρχε σο-
σιαλιστική δραστηριότητα. Δεν υπήρχε ούτε και 
κίνημα για τη χειραφέτηση της γυναίκας. Με την 
εμφάνιση των πρώτων κομμουνιστικών πυρήνων 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920 τέθηκε για 
πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξη και το γυναι-
κείο ζήτημα. Πρώτος στόχος ήταν η οργάνωση 
των γυναικών, η διεκδίκηση δικαιωμάτων στη δου-
λειά και στην κοινωνία και η καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων. Τη δεκαετία του 1930-1940 οι 
εργαζόμενες γυναίκες συμμετείχαν στις κινητοποι-
ήσεις και στις μεγάλες απεργίες των Κυπρίων ερ-
γαζομένων. Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιο-
πρεπή μεροκάματα και οχτάωρο, είναι κατακτήσεις 
αγώνων στην πρώτη γραμμή των οποίων ήταν 
και οι Κύπριες εργάτριες. Η ίδρυση της Παγκύ-
πριας Οργάνωσης Δημοκρατικών Γυναικών 
(ΠΟΔΓ) το 1950, είχε ως αποτέλεσμα τη μαζικο-
ποίηση της οργάνωσης των γυναικών για τη διεκ-
δίκηση της ισοτιμίας των δύο φύλων. Αν αναλογι-
στούμε τις συνθήκες μέσα στην Κυπριακή κοινωνία 
αλλά και τη θέση των γυναικών μέσα σε αυτήν, 
μπορούμε να καταλάβουμε τη συνεισφορά των 
πρωτοπόρων γυναικών της ΠΟΔΓ. Η ΠΟΔΓ πέ-
τυχε να κάνει τις Κύπριες γυναίκες να συνειδητο-
ποιήσουν τη θέση τους μέσα στην κοινωνία, αν 
και νεοφανής τότε, δεν απουσίασε από κανένα 
αγώνα του Κυπριακού λαού. Συνέβαλε στη συμ-
μετοχή των γυναικών στη μαζικοπολιτική αντια-
ποικιακή πάλη και στις κινητοποιήσεις για την ει-
ρήνη και τον παγκόσμιο αφοπλισμό.  

Αντί επιλόγου 
Για να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει πρώτα να 

το κατανοήσουμε και να παραμείνουμε ενωμένοι 
μακριά από αστικές αντιλήψεις του τύπου «είναι 
γυναίκα σημαίνει δεν οδηγεί καλά» ή χάριν της 
ισοτιμίας η γυναίκα να μην κάνει καμιά δουλεία 
νοικοκυριού και να τις κάνει ο άνδρας ή στη χει-
ρότερη περίπτωση η ίδια η γυναίκα να προσλαμ-
βάνει οικιακή βοηθό. Το ζήτημα πρέπει να γίνει 
αντιληπτό από τον καθένα μας, άνδρες και γυ-
ναίκες, ότι δεν είναι απλά θέμα ανισότητας αλλά 
θέμα ταξικής εκμετάλλευσης και θα πάψει να 
υπάρχει μόνο όταν ανατρέψουμε το σύστημα. 
Μέχρι τότε θα αγωνιζόμαστε για την ισοτιμία κάθε 
γυναίκας σε όλους τους τομείς, για να σταματήσει 
να υπάρχει και η ταξική και η φυλετική της εκμε-
τάλλευση. 

 

  Το γυναικείο ζήτημα - 8 Μαρτίου - Ημέρα της γυναίκας



George MIchaelides
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Σφράγισε τον τίτλο η Ομόνοια με 
την καθαρή της νίκη 3–1 επί της Ολύ-
μπιας. Οι γραμμές της Ομόνοιας 
κινήθηκαν με μεθοδικότητα και οι πο-
δοσφαιριστές ακολούθησαν πιστά τις 
οδηγίες του προπονητή Κρής Προκο-
πίου. 

Η νίκη της Ομόνοιας πρασινίζει τον 

τίτλο με 37 βαθμούς, 6 βαθμούς 
πάνω από το Αποέλ. 

Με πλήρη ομάδα η Ομόνοια και με 
φίλαθλους που ήρθαν και από 
Κύπρο, του Συνδέσμου Φιλάθλων 
Ομόνοιας, στάθηκαν δίπλα στην 
ομάδα τους δίνοντας τους με τη 
φωνή τους δύναμη σε ένα κρίσιμο 

παιχνίδι. 
Ανώτερη σε όλες τις γραμμές, 

έχασε αρκετές ευκαιρίες πριν ο Anto-
nio σπάσει την αμυντική γραμμή της 
Ολύμπιας για να κάνει το1-0. Κερδί-
ζει πέναλτι η Ομόνοια και ψύχραιμα 
ο Luke Prokopiou κάνει το 2-0 για να 
ακολουθήσει το 3-0. 

Με την ανάπαυλα του ημιχρονίου 
ο Σινόττι διαπίστωσε τα λάθη των 
αμυντικών του και άλλαξε τα σχέδια 
του με επακόλουθο να μειώσει σε 
3-1. 

Η Ολύμπια είχε την ευκαιρία να 
μπεί στο παιχνίδι για καλά, με ένα 
πέναλτι που κέρδισε 20 λεπτά πριν 

το τέλος. 
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ηλίας αλλά 

τα σχέδια του τα κατέστρεψε ο τερμα-
τοφύλακας με την απόκρουσή του. 

Έμεινε με 10 παίκτες η Ομόνοια 
αλλά παρόλη την πίεση που δέχθηκε 
από την Ολύμπια, πήρε την πιο 
πολύτιμη νίκη με 3-1.

Πρασινίζει ο τίτλος

Χρυσό τρίποντο πήρε το Αποέλ στο παιχνίδι με 

τον Παναθηναϊκό. 

Σύμφωνα με τον φίλο Γιώργο Γεωργίου, Γραμ-

ματέα του Αποέλ, το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευ-

ταία λεπτά αφού μέχρι εκέινο το σημείο ήταν ένα 

σου - ένα μου. 

8 τέρματα που χάρησαν θέαμα στους πιστούς 

οπαδούς των δύο ομάδων. 

Τον χορό των τερμάτων άνοιξε το Αποέλ στο 

10λεπτο με τον Vincent, για να έρθει 15 λεπτά 

μετά ο Παναθηναϊκός να κάνει το 1-1 για να κλεί-

σει το ημίχρονο. 

Με την έναρξη του Β μέρους, ο Παναθηναϊκός 

κερδίζει πέναλτι που εύστοχα η μπάλα πάει στα 

δίκτυα για το Αποέλ 1, Παναθηναϊκός 2. 

Στο 54’ ο Philip Kyriakides ισοφαρίζει σε 2-2 για 

να ξαναέρθει ο Παναθηναϊκός να μπει μπροστά 

με 2-3, απάντησε το Αποέλ τρία λεπτά αργότερα 

για το 3-3 με τον Vincent. 

το 4-3 έγινε με τον Michael Spencer για να 

έρθει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα ο George 

Lutaaya με το τελικό Αποέλ 5 - Παναθηναϊκός 3. 

Χρυσό τρίποντο για Αποέλ

Δίκαιο τρίιποντο για Κώμη Κεπήρ που κα-
θαρά κέρδισε τους Armenian Youth με 4-1.  

Όλες οι γραμμές της Κώμη Κινήθηκαν σαν 
ρολόι και κυριάρχησαν στον αγωνιστικό 
χώρο. 

Πολύ γρήγορα η Κώμη Κεπήρ εκμεταλλεύ-
τηκε τα κενά στην άμυνα για να σημειώσει 
τρία τερματα, με τον Anthony Georgiou, 
Μαρίνο και George Cokey. Το τελικό 4-1 
δίνει μια καθαρή δίκαια νίκη στην Κώμη. 

Εύκολο 4-1 για Κώμη Κεπήρ

Δύο ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά 

πατώματα έδωσαν τα ρέστα τους σε ένα αγώνα 

περισσότερο για την ψυχολογία ποδοσφαιριστών 

και οπαδών. 

Η Cinar σε καλύτερη μέρα πήρε τη νίκη με 5-2 

κόντρα στην Παντέλ. 

Πρώτη μπήκε στον χορό η Cinar με γρήγορο 

τέρμα στα πρώτα λεπτά με τον Sadik που 

πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Jack Marcou. 

H Cinar συνέχισε την πίεση και έκανε το 2-0 με 

τον Yannick Kamanan, με ένα πέναλτι μειώνει 

Παντέλ, για να έρθει ο Mark Summek για το 3-1. 

Ο Yannick ξανά στο προσκήνιο κάνει το 4-1, 

μειώνει η Παντέλ σε 4-2 για να ξανάρθει ο δαιμό-

νιος Yannick Kamanan να σφραγίσει τη νίκη της 

Cinar με 5-2. 

Τάβλι στο Παντέλ - Cinar

Βαθμολογία A Κατηγορίας 

                                Αγ.     Β 

 1  Ομόνοια  . . . . . 12     37 

 2 Αποέλ  . . . . . . . 12     31 

 3 Ολύμπια  . . . . . 12     27 

 4 Παναθηναϊκός . 12     25 

 5 Κώμη ΚΕεπήρ  13     22 

 6 Ακανθού  . . . . . 13      11 

 7 Cinar  . . . . . . . . 13       8 

 8 Αρμένιαν  . . . . . 11       7 

 9 Παντέλ  . . . . . . . 12       4

Ντουμπάι:

Υπέκυψε στην ανωτερότητα του 

Τζόκοβιτς ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
Πολύ δυνατός αποδεί-

χθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς 

για τον Στέφανο Τσιτσιπά. 

Ο Σέρβος τενίστας, Νο 1 

της παγκόσμιας κατάτα-

ξης, επικράτησε με 6-3, 

6-4 στον τελικό του Όπεν 

του Ντουμπάι και κατέ-

κτησε το τρόπαιο, στερώ-

ντας από τον Στέφανο τη 

δεύτερη διαδοχική ευκαι-

ρία να πάρει τον τίτλο. 

Πέρυσι ο Έλληνας σού-

περ σταρ (Νο 6 στον 

κόσμο) είχε ηττηθεί στον τελικό του ίδιου τουρνουά από τον Ρότζερ 

Φέντερερ, με πανοιμοιότυπο τρόπο (6-4, 6-4).
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Ολοταχώς για τον τίτλο

Η Γουλβς παρότι βρέθηκε 

δύο φορές πίσω στο σκορ, κα-

τέθεσε ψυχή και ποιότητα, 

έφυγε με το διπλό από το Λον-

δίνο (2-3) και βάζει πλώρη για 

το επόμενο Champions 

League.  

Το 2-3 ήρθε με ποι-

ότητα, αλλά και με ψυχή 

από την ομάδα του 

Νούνο Εσπίριτο Σάντο, 

που επέβαλλε το παιχνίδι 

της στο γήπεδο και πήρε δί-

καια το διπλό, παρότι έμεινε 

πίσω στο σκορ δύο φορές.  

Το πλάνο του Μουρίνιο ήταν 

να χτυπήσει την Γουλβς στο 

τρανζίσιον και η τακτική αυτή 

έπιασε. Ο Μπέργκβαϊν με κο-

ντινή πλασέ (13’) και ο Οριέ 

(43’) με τρομερό αριστερό φαλ-

τσαριστό σουτ έδωσαν δις το 

προβάδισμα στους «σπερς», οι 

οποίοι είχαν ισοφαριστεί (27’, 1-

1) από το 8ο φετινό γκολ του 

(δεξιού μπακ) Ματ Ντόχερτι!  

Ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός 

που βγήκε σε υπεραριθμία στο 

58ο λεπτό και με μπαλιά πάρε 

- βάλε σέρβιρε το 2-2 στον 

Ντιόγκο Ζότα (58’), γκολ που 

γύρισε όλη την ψυχολογία του 

αγώνα.   

Η Τότεναμ πήρε μέτρα για να 

ψάξει τρίτο προβάδισμα και το 

πλήρωσε. Γρήγορη αντεπίθεση 

από την Γουλβς, τέλειο τελεί-

ωμα από τον Ραούλ Χιμένες 

(73’) και εκπληκτική νίκη για την 

Γουλβς, που πλέον βρίσκεται 

στην πέμπτη θέση στο -3 από 

το όνειρο του Champions 

League. 

  «Τριάρα» μετά από 

1 χρόνο και 15 μέρες  

Για πρώτη φορά από τον Ια-

νουάριο του 2019 η Λίβερπουλ 

δέχεται τρία γκολ σε ματς πρω-

ταθλήματος, όμως αυτή τη 

φορά ηττήθηκε και σταμάτησε 

το αήττητο σερί των 44 αγώ-

νων... 

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 

κάποια στιγμή θα πλήρωνε 

αυτή την «κοιλιά» που παρου-

σίαζε το τελευταίο διά-

στημα και ήρθε μια 

ηχηρή «σφαλιάρα» από 

τη Γουότφορντ στο Vic-

arage Road.  

Η ομάδα του Νάιτζελ 

Πίρσον επικράτησε με 

σκορ 3-0 των διαφαινόμε-

νων πρωταθλητών Αγγλίας του 

2020 και αυτή η «τριάρα» ήταν 

η πρώτη για τη Λίβερπουλ 

έπειτα από τις 19 Ιανουαρίου 

του 2019, σε επίπεδο πρωτα-

θλήματος!  

Την αμέσως προηγούμενη 

φορά, η Κρίσταλ Πάλας ήταν 

εκείνη που είχε καταφέρει να 

σκοράρει τρεις φορές κόντρα 

στο κλαμπ από το Μέρσεϊσαϊντ 

και μάλιστα στο «Άνφιλντ», 

όμως, σε ένα τρομερά αγχωτικό 

παιχνίδι οι «κόκκινοι» είχαν 

φτάσει στο υπέρ τους 4-3. 

Τρια γκολ, φυσικά, είχε βάλει 

η Μπαρτσελόνα στο Cham-

pions League τον περασμένο 

Μάιο, όπως επίσης και η Ζάλ-

τσμπουργκ στο «Άνφιλντ» την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 

(πάλι 4-3 νίκη για τη Λίβερ-

πουλ), ενώ στο LeagueCup 

υπάρχει το επικό 5-5 με την Άρ-

σεναλ και το 5-0 από την Άστον 

Βίλα με τους πιτσιρικάδες...  

Ισόπαλες Έβερτον 

και Γιουνάιτεντ    

Μετά τις δύο συνεχόμενες 

νίκες και την πρόκριση στην 

επόμενη φάση του Europa 

League, η Μάντσεστερ Γιουνάι-

τεντ δεν κατάφερε να περάσει 

και από την έδρα της Έβερτον.  

Μόλις στο 3ο λεπτό η ομάδα 

του Κάρλο Αντσελότι άνοιξε το 

σκορ, καθώς ο Ντε Χέα έκανε 

βολέ πάνω στον Κάλβερτ Λι-

ούιν και η μπάλα κατέληξε στα 

δίχτυα της ομάδας του. Μετά το 

1-0 η Γιουνάιτεντ ήταν ανώτερη 

είδε το σουτ του Μάτιτς (7') να 

σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι 

του Πίκφορντ, και ισοφάρισε 

στο 31ο λεπτό με... οβίδα του 

Μπρούνο Φερνάντες - φέρει ευ-

θύνη και ο τερματοφύλακας της 

Έβερτον.  

Στο δεύτερο μέρος οι δύο 

ομάδες είχαν ευκαιρίες με τον 

Πίκφορντ να κρατάει τον βαθμό 

για την ομάδα του, με δύο τρο-

μερές αποκρούσεις στο 90ο 

λεπτό σε σουτ από κοντά των 

Φερνάντες και Ινγκάλο. Οι γη-

πεδούχοι στον 93' σκόραραν 

για το 2-1 με τον Κάλβερτ Λι-

ούιν, ωστόσο μετά από υπό-

δειξη του VAR το γκολ 

ακυρώθηκε ως οφσάιντ κάτι 

που έφερε την... έκρηξη του 

Κάρλο Αντσελότι (δέχθηκε κόκ-

κινη μετά το τέλος του παιχνι-

διού).  

Πλέον η Γιουνάιτεντ μαζί με 

την Γουλβς που πέρασε από το 

Λονδίνο και την Τότεναμ έχουν 

από 42 βαθμούς στο -3 από 

την τέταρτη Τσέλσι, ενώ η 

Έβερτον έφτασε με παιχνίδι 

λιγότερο την 10η Άρσεναλ. 

Μεγάλο διπλό της Γουλβς

Αποτελέσματα 

Μπράιτον-Κρύσταλ Π.   0-1  

Μπόρμουθ-Τσιέλσι . . . . 2-2 

Νιούκαστλ-Μπέρλι  . . . . 0-0 

Γουέστχαμ-Σαουθάμπ. . 3-1 

Γώτφορτ-Λίβερπουλ  . . 3-0 

Έβερτον-Μαν. Γιουν.  . . 1-1 

Τότενχαμ-Γούλφς  . . . . . 2-3  

Βαθμολογία Αγγλίας 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 79 

 2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 57 

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

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . 45 

 5 Μαν. Γιουνάιτετ . . . . . 42 

 6 Γούλφς . . . . . . . . . . . . 42 

 7 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 40 

 8 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 40 

 9 Μπέρλι  . . . . . . . . . . . . 38 

10 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 37 

11 Έβερτον  . . . . . . . . . . .37 

12 Κρίσταλ Πάλας  . . . . . 36 

13 Σαουθάμπτον  . . . . . . 34 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 32 

15 Μπράιτον  . . . . . . . . . 28 

16 Γουέστχαμ . . . . . . . . . 27 

17 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 24 

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

18 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 27 

19 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 25 

20 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 21

Σήκωσε το League Cup η Σίτι 

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 2-1 της Αστον 

Βίλα στον τελικό του Wembley και κατέκτησε το 

7ο League Cup της ιστορίας της. 

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν είναι γεγονός για την 

ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία μπήκε δυ-

νατά κόντρα στην Βίλα και τα δύο γκολ που πέ-

τυχε στο πρώτο 30λεπτο αποδείχθηκαν αρκετά. 

Οι Πολίτες κατέκτησαν το League Cup για τρίτη 

σερί σεζόν, για 4η τα τελευταία 5 χρόνια και 7η 

συνολικά χάρη σε τέρματα των Αγουέρο, Ρόδρι. 

Από το πρώτο μέρος είχε μειώσει η τυπικά γη-

πεδούχος, που στο 88' είχε δοκάρι για να προ-

καλέσει σοκ. 

Οι Άγιοι καθάρισαν ακόμη 

ένα αντίπαλο που βρισκόταν σε 

απόσταση αναπνοής. Το Wins-

low United πήγε στο Rectory 

Park και νόμιζε ότι θα περνούσε 

ένα ευχάριστο απόγευμα. 

Ο Γιώργος Φραγκέσκου και η 

παρέα του είχαν άλλα σχέδια, 

σχέδια που θα τους χαλούσαν 

τις όποιες ελπίδες είχαν. 

Το πρώτο μέρος ήταν μοιρα-

σμένο με τους Αγίους να χά-

νουν ευκαιρίες για να 

σημειώσουν τέρμα και να αλλά-

ξουν την ψυχολογία της ομά-

δας. Παρ’ ολίγο να τους 

χαλάσουν τα σχέδια ο κακός 

ψυχρός καιρός. Το δεύτερο 

μέρος ήταν των Αγίων, σε ένα 

ξέσπασμα 10 λεπτών έφεραν 

τα πάνω κάτω για τη Winslow. 

O Brad Gilmaney και ο 

Tajbahksh έφεραν τους Αγίους 

σε θέση ισχύος με δύο τέρματα. 

Αυτό που πέτυχαν οι αντίπαλοι 

ήταν να μειώσουν σε 2-1 στο 

τέλος του αγώνα.  

Με 9 βαθμούς οι Άγιοι καθο-

δηγούν την κούρσα. 

Υπάρχουν ακόμη 10 παιχνί-

δια για το τέλος της σεζόν και 

μόνο με αυτοκτονία χάνουν τον 

τίτλο. 

Η μάχη των τιτανομάχων Σα-

λαμίνα - Άγιοι, θα κρίνει πολλά, 

θα διασταυρώσουν τα πυρά 

τους το Σάββατο 7 Μαΐου και 

όποιος αντέξει.

Ο πάτερ Σαλαπάτας με τον Noyia και Βrad

Πανάξια στον τελικό οι «Άγιοι»
Σε ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμό-

τητες, δυνατό, συναρπαστικό από 

το πρώτο λεπτό μέχρι το 97’ (εφτά 

λεπτά καθυστέρηση αδικαιολό-

γητη), οι Άγιοι πέρασαν στον τελικό 

του Spartan League, κερδίζοντας 

την Enfield Borough με 3-2. 

Το σκορ άνοιξαν οι Άγιοι με 

C. Massay για να ισοφαρίσει η 

Enfield, το 2-1 από τον G. Monti 

για να γίνει ξανά το 2-2. Το τελικό 

3-2 που έφερε τους Αγίους στον 

 τελικό ο Molloy. Ευχές οι Άγιοι να 

κατακτήσουν το Κύπελλο.
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Στο μεγάλο ντέρμπι της 22ης 

αγωνιστικής ΑΠΟΕΛ και Ομό-

νοια έμειναν στη λευκή ισοπα-

λία (0-0) με αποτέλεσμα να μην 

εκμεταλλευτούν στο έπακρο την 

απώλεια της Ανόρθωσης.Ο 

βαθμός της ισοπαλίας ανέβασε 

την Ομόνοια στους 43 βαθμούς 

που την ανεβάζει στην κορυφή 

της βαθμολογίας,ενώ ο ΑΠΟΕΛ 

πήγε στους 39 βαθμούς και βρί-

σκεται πίσω με 4 βαθμούς. 

Όπως και το πρώτο αιώνιο 

ντέρμπι έτσι και αυτό έληξε με 

τις δύο ομάδες στο 0–0. 

Έστω και με αυτή την ισο-

παία, η Ομόνοια πάει στη Β 

φάση με ανεβασμένη ψυχολο-

γόια. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Άσφαιρο το ντέρμπι, 
κορυφή η Ομόνοια !

Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι μετά 

από απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ομοσπονδίας, 

το πρόγραμμα της 1ης αγωνι-

στικής της δεύτερης φάσης του 

Πρωταθλήματος Cyta καθορί-

στηκε ως ακολούθως: 

Σάββατο 7 Μαρτίου 

17:00 Νέα Σαλαμίνα – 

 Εθνικός Άχνας (Β’ όμιλος) 

18:00 ΑΕΛ – Ομόνοια 

 (Α’ όμιλος) 

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – 

Ολυμπιακός (Β’ όμιλος) 

Κυριακή 8 Μαρτίου 

16:00 Ανόρθωση – ΑΕΚ 

(Α’ όμιλος) 

18:00 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ 

 (Α’ όμιλος) 

Δευτέρα 9 Μαρτίου 

19:00 Δόξα Κατωκοπιάς – 

Πάφος FC (Β’ όμιλος) 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 1 ΟΜΟΝΟΙΑ  . . . . . . . . . . 43 

 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ  . . . . . . . . 43 

 3 ΑΠΟΕΛ  . . . . . . . . . . . . 39 

 4 ΑΠΟΛΛΩΝ  . . . . . . . . . 38 

 5 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 35 

 6 ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . 31 

 7 ΠΑΦΟΣ  . . . . . . . . . . . . 30 

 8 ΣΑΛΑΜΙΝΑ  . . . . . . . . . 25 

 9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  . . . . . . 24 

10 ΕΝΠ  . . . . . . . . . . . . . . 22 

11 ΕΘΝΙΚΟΣ . . . . . . . . . . . 20 

12 ΔΟΞΑ  . . . . . . . . . . . . . 11 

Αποτελέσματα Παγκύπριο: 

ΑΕΛ-Εθνικός  . . . . . . . . . 4-1 

Δόξα-Πάφος  . . . . . . . . . . 04 

Σαλαμίνα-Απόλλων  . . . 1-3 

Ανόρθωσης-ΑΕΚ  . . . . . 1-2 

Ένωση-Ολυμπιακός  . . 3-0 

Ομόνοια-Αποέλ  . . . . . . 0-0

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της 1ης αγωνιστικής 

της Β' φάσης του Πρωταθλήματος

Super League: (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

Πρώτος και.. αήττητος ο Ολυμπιακός 
Νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό 

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 
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Τα άλλα αποτελέσματα: 

Παναθηναϊκός-Βόλος . . 4-1 

ΑΕΚ-Πανιώνιος  . . . . . . 1-1 

Ξάνθη-ΠΑΟΚ . . . . . . . . . 1-1 

Λάρισα-Αστέρας . . . . . . 3-0 

Άρης-Ατρόμητος  . . . . . 1-2 

ΟΦΗ-Λαμία  . . . . . . . . . . 3-0 

Ολυμπιακός-Παναιτωλ. 2-0

«Αδειος» μετά την πρόκριση επί της Αρσεναλ ο Ολυμπιακός δυ-

σκολεύτηκε αλλά νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκά-

κης». Οι Πειραιώτες ήταν ψυχολογικά και σωματικά καταπονημένοι 

από την μεγάλη νίκη στο Λονδίνο και κόντρα στην ομάδα του Αγρι-

νίου έδειξαν κουρασμένοι. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να κλείσουν 

με τρίποντο και αήττητοι την κανονική διάρκεια της Super League 

έπειτα από γκολ του Μασούρα στο 60′. Ο Μπουχαλάκης ολοκλή-

ρωσε το αποτέλεσμα στο 90+4′.

Θρυλική πρόκριση. Ο Ολυμπια-
κός επικράτησε 2-1 της Άρσε-
ναλ στην παράταση μέσα στο 
Λονδίνο με γκολ του Ελ Αραμπί 
στο 120’ και έγραψε ιστορία  

Έτσι ξεκίνησαν 
Ο Πέδρο Μαρτίνς ακολού-

θησε συνταγή Τούμπας κόντρα 
στην Άρσεναλ,. Αφού, πέραν 
του τιμωρημένου Σεμέδο, οι 
υπόλοιποι δέκα του αρχικού 
σχήματος ήταν ίδιοι. Σα στο 
τέρμα, Τσιμίκας, Σισέ, Μπα και 
Ομάρ στην άμυνα. Γκιγέρμε, 
Μπουχαλάκης και Γκιγέρμε στα 
χαφ, με τον Βαλμπουενά να 
είναι αριστερά και τον Ραντζέ-
λοβιτς δεξιά, ενώ στην κορυφή 
σταθερά ο Ελ Αραμπί. 

 Η Άρσεναλ είχε τρεις σημα-
ντικές αλλαγές (τέσσερις συνο-
λικά) σε σχέση με το πρώτο 
ματς. Ο Λένο ήταν στο τέρμα, ο 
Σάκα αριστερά και οι Νταβίντ 
Λουίς-Μουστάφι στο κέντρο της 
άμυνας όπως στο Φάληρο, 
αλλά δεξιά επέστρεψε ο Μπεγε-
ρίν αντί του Παπασταθόπου-
λου. Τζάκα και Θεμπάγιος 
(έπαιξε ως αλλαγή την περα-
σμένη Πέμπτη) ήταν στον 
άξονα, ο Ομπαμεγιάνγκ ήταν 
στο ένα «φτερό», ο Πεπέ (επί-
σης μπήκε ως αλλαγή στο «Γ. 
Καραϊσκάκης») στο δεξί, ενώ ο 
Εζίλ είχε ρόλο οργανωτή. Ο Λα-
καζέτ ήταν και πάλι στην κο-
ρυφή. 

 Το ματς 
Ο πρώτος στόχος που είχε ο 

Ολυμπιακός στον αγώνα επε-
τεύχθη. Οι γηπεδούχοι μπήκαν 
αρκετά φορτσάτοι και με διά-
θεση να κάνουν από πολύ 
νωρίς το παιχνίδι τους κόντρα 
στην ελληνική ομάδα, βάζοντας 
το πρώτο… τεστ στην άμυνα 
των Πειραιωτών, που βρέθηκε 
σε ετοιμότητα και παραχώρησε 
ένα κόρνερ. Μετά το πρώτο δε-
κάλεπτο, στο οποίο η ομάδα 
του Αρτέτα έπαιξε γρήγορα την 
μπάλα, αυτή του Μαρτίνς τα 
πήγε αρκετά καλά στο αμυντικό 
κομμάτι στο α’ ημίχρονο και 
έφερε το παιχνίδι στα μέτρα 
που πάνω-κάτω το ήθελε. 

 Ουσιαστικά, καρδιοχτύπησε 
μόνο στη φάση του Πεπέ στο 
20’. Η Άρσεναλ έβγαλε αντεπί-
θεση-φωτιά, με τον Λακαζέτ να 
κάνει μπαλιά τρύπα στην κά-
θετη κίνηση του Ιβοριανού 

άσου, που ανετράπη από τον 
στόπερ Μπα, ο οποίος… θυ-
σίασε μια κίτρινη. Αλλά και 
προς στιγμήν στο 39’, όταν ο 
Λακαζέτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα, αλλά ο Σάκα ήταν εκτε-
θειμένος στο ξεκίνημα της 
φάσης και ορθώς έμεινε το 0-0. 

 Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» 
του λιμανιού, οι οποίοι ήθελαν 
τουλάχιστον ένα γκολ να μην 
είχαν αρκετές φάσεις στο 
πρώτο μέρος, αλλά έχασαν μια 
πολύ καλή. Αυτή του Καμαρά 
στο 36’, όταν μοίρασε ωραία το 
παιχνίδι ο Ελ Αραμπί αριστερά 
για τον νεαρό άσο, που είχε 
χώρο και χρόνο για κάτι καλύ-
τερο, αλλά ολοκλήρωσε με 
άστοχο σουτ με το αριστερό και 
κακό του πόδι. Συνολικά, ήταν 
ένα ημίχρονο με λίγες φάσεις 
και καλή προσέγγιση από τον 
Ολυμπιακό, που ήθελε κάτι κα-
λύτερο επιθετικά για να αυξήσει 
τις πιθανότητές του για πρό-
κριση. 

 Με ανάλογη συγκέντρωση, 
αλλά και μια σημαντική διαφορά 
κύλησε το ξεκίνημα του δεύτε-
ρου μέρους για τον Ολυμπιακό. 
Οι Πειραιώτες ήταν αφοσιωμέ-
νοι στο πλάνο τους, η Άρσεναλ 
πίεσε ψηλά στα πρώτα λεπτά, 
αλλά κατάφερε η ομάδα του 
Μαρτίνς να ελέγξει την κατά-
σταση με καλή κυκλοφορία της 
μπάλας και πάγωμα του ρυθ-
μού. Κι όχι μόνο αυτό! Έβαλε 
φωτιά στο παιχνίδι στο 53’. Ο 
Βαλμπουενά έκανε το κόρνερ 
από τα αριστερά και ο (ξεχα-
σμένος από την αντίπαλη 
άμυνα) ο Σισέ έκανε το 1-0 με 
κεφαλιά.  

Η Άρσεναλ βραχυκύκλωσε, ο 
Ολυμπιακός κράτησε και δεν 
«λύγισε», κάνοντας πολύ καλή 
διαχείριση στα πρώτα λεπτά 
μετά το 0-1. Δείχνοντας έτοιμος 
αγωνιστικά και ψυχολογικά για 
να χειριστεί την κατάσταση. Δη-
μιουργώντας τις συνθήκες για 
κάτι καλό επιθετικά και πάλι. 
Έχοντας τον Τσιμίκα να παίζει 
πάνω-κάτω σαν μηχανάκι. Και 
κάπως έτσι απείλησε στο 70’ με 
τη σέντρα του 24χρονου μπακ 
για την προβολή του Ελ Αρα-
μπί, που δεν έφτασε για λίγο 
στην μπάλα.  

Δεν γινόταν να μην αντιδρά-
σει, όμως, η Άρσεναλ και στο 

77’ λόγω της ποιότητας του 
Πεπέ ταλαιπώρησε την αντί-
παλη άμυνα, που βρήκε λύση 
ελέω Μπα, προτού εκτελέσει ο 
Λακαζέτ. Οι Πειραιώτες έπαι-
ξαν, πάντως, άντεξαν και πάλι 
αμυντικά, περιόρισαν (παρά 
την κούραση) τους Λονδρέζους, 
που έδειχναν να μην έχουν ψυ-
χολογία. Πάντως, δεν ξέχασαν 
και την επίθεση και φλέρταραν 
με γκολ στις καθυστερήσεις. Ο 
Γκασπάρ έκανε το γύρισμα για 
τον Ελ Αραμπί, αλλά ο Μου-
στάφι έδιωξε την ύστατη στιγμή.  

Στο μεγαλύτερο μέρος της 
παράτασης, οι δύο ομάδες 
έπαιξαν με μεγάλη συγκέ-
ντρωση, χωρίς να παίρνουν 
ρίσκα και όλα έδειχναν στο με-
γαλύτερο κομμάτι της παράτα-
σης ότι το παιχνίδι οδηγείται 
στα πέναλτι. Στο φινάλε του 
πρώτου μέρους, ο Γκασπάρ 
κλώτσησε σημαντική ευκαιρία, 
αστοχώντας από καλή θέση, 
ενώ ο Μασούρας σε ωραία 
αντεπίθεση έστειλε την μπάλα 
στο οριζόντιο με γλυκό σουτ.  

Και σαν να μην έφτανε το γε-
γονός ότι δεν έγινε το 0-2, ο 
Ομπαμεγιάνγκ (έπειτα από 
βολέ στην περιοχή) έπιασε γυ-
ριστό σουτ και ισοφάρισε. 
Ωστόσο, ο… επιμένων νικά και 
ο Μασούρας βρήκε τον Ελ Αρα-
μπί που πέτυχε ιστορικό γκολ 
στο 120’. Στη τελευταία φάση 
του αγώνα ο Ομπαμεγιάνγκ 
έχασε μεγάλη φάση για να κάνει 
το 2-2 και να φέρει την πρό-
κριση στην Άρσεναλ, αυτό δεν 
έγινε και έτσι ο Ολυμπιακός 
πήγε στους 16. 

Οι ομάδες που προκρίθηκαν 
στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ:  

Ρέιντζερς  
Βασιλεία 
Γουλβς 
Μπασάκσεχιρ  
Λεβερκούζεν 
ΛΑΣΚ 
Βόλφσμπουργκ  
Ρόμα 
Σαχτάρ 
Ίντερ 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
Σεβίλλη 
Κοπεγχάγη  
Χετάφε 
Ολυμπιακός 
Αναβλήθηκε ο αγώνας Σάλ-

τσμπουργκ - Άιντραχτ 

Ολυμπιακέ μεγάλε, 
Ολυμπιακέ τρανέ! 



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

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. 

9 Μαρτίου (Δευτέρα) 
= Ο Δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηααβραάμ και μέλη του Δ.Σ. του, 
επισκέπτονται το Λονδίνο για να συνεορτάσουν την 25η Διδυμοποίηση 
του με τη Δήμαρχο και το Δ.Σ. του BARNET. Θα παρίσταται και ο Κύπριος 
Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής. Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι. 

9 Μαρτίου (Δευτέρα) 
= Η Δήμαρχος Μόρφου Caroline Stokes και ο Κύπριος Ύπατος 
Αρμοστής κ. Κακουρής στα πλαίσια του Συνεορτασμού της Διδυ-
μοποίησης στις 10.30πμ θα συνεορτάσουν και Έκθεση Φωτογρα-
φιών για τη Μόρφου στο Grove Building Middlesex University. 

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. 

18 Μαρτίου (Tετάρτη) 
= Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Cypriot Elders in Enfield καλούν την 
συνεδρίασή τους στο Community Centre, Fore Street, Lonsdon N9 στις 
10πμ. Θα συζητηθούν σοβαρά θέματα που καθιστούν την παρουσία 
όλων των μελών του απαραίτητη. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

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. 
21 Mαρτίου (Σάββατο) 
• Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών 
Η.Β. διοργανώνουν την πρώτη χοροεσπερίδα για οικονομική ενίσχυση 
στο Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, N22 5HJ στις 19:30, με Θεοδοσίου 
και Πεχλιβάνη στη μουσική. Είσοδος £35. Για κρατήσεις 020 881 2329. 

21 Μαρτίου (Σάββατο) 
= Υποστηρίξετε την πρώτη εκδήλωση για οικονομική βοήθεια του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου στο Wood Green N22 5HJ, στις 
19.30 η ώρα, με ωραίο φαγητό και μουσική Θεοδοσίου και Μπε-
χλιβάνη από τις 19.30 - 01.00. Για εισιτήρια τηλ. 020 88881 2329. 

26 Μαρτίου (Πέμπτη - 4 Απριλίου (Σάββατο) 
= Η Anna Conolly με τη φροντίδα της και τη συνοδεία της οργανώνει 
εκδρομή στους Αγίους Τόπους και στα Ιεροσόλυμα. Μια εκδρομή που 
θα παραμένει ΑΞΕΧΑΣΤΗ. Για πληροφορίες και θέσεις τηλ. 020 7231 
2691 / 07969 656 689. 

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 

Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

= Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και 

πληροφοριών 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 

Παχλιτζανάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται 

στο Θέατρο Τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.kaliamusic.com/fones 

= O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη 

συνάντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 

11πμ έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και 

προσκαλεί 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. 

Παραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

= Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και 

οικογενειακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές 

στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ 

έως τις 3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

= Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το 

Συμβούλιο 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 ποδοσφαιρική 

Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις τους με 

προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με τους 

υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Έχoυν δίκαιο οι γυναίκες
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Ένας άνδρας την καρδιά μου έχει κάψει 

και τις νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ. 

Ένα μίσος στην ψυχή μου έχει ανάψει 

και δεν ξέρω πώς να τον εκδικηθώ. 

Έχουν  δίκαιο οι γυναίκες να το πιστέψει όλος ο ντουνιάς. 

Έχουμε δίκαιο οι γυναίκες μα φταίει ο φονιάς. 

Είναι αιτία ένας άνδρας στη ζωή μου που πάντα πονάω 

και μελαγχολώ. Εκμεταλλεύεται τη δική μου αδυναμία 

και μου παίζει συνήθως το παιχνίδι το διπλό. 

Αχ! τι να πω και τι να κάνω στη ζωή θα τό’χω βάρος; 

Όχι, ας τελειώσω έως εδώ, και θα βρω το μυστικό. 

Η καρδιά μου να ξεσκάσει και όσα θέλει ας τα χάσει. 

Έχουν δίκαιο οι γυναίκες μα εγώ δεν σηκώνω τρέλες. 

Σήμερα που ξημέρωσε, του Μάρτη πρώτη μέρα 

όλα φορέσαν γιορτινά, ρούχα χαράς, φανταχτερά, 

στη Γη και στον αέρα! 

Πολύ πρωί ξυπνήσανε, τους δρόμους εστολίσαν, 

εσέ γλυκιά μας Άνοιξη, με δέος και κατάνυξη, 

θερμά καλωσορίσαν! 

Εσέ που φέρνεις εις τη γη, πολύχρωμα λουλούδια, 

τες μυρωδιές, τ’ αρώματα, και των πουλιών τα στόματα, 

γεμίζεις με τραγούδια! 

Μάνα τροφής και ευωδιάς, του πράσινου, της φύσης, 

όλα, τα πάντα σε ποθούν, και με λαχτάρα καρτερούν, 

να τα γλυκοφιλήσεις! 

Να τους χαρίσεις τους ανθούς, για να καρποφορήσουν, 

να ξεκλειδώσεις την πηγή, το κάθε τι πάνω στη Γη, 

να το χαροποιήσουν! 

Ύμνο σε σένα που’φτιαξε, με άνθη στολισμένη, 

εσένα που λατρεύουμε, και όλοι μας σε έχουμε, 

χιλιοτραγουδισμένη, 

Εννιά μήνες συνέχεια, ο κόσμος σε προσμένει, 

να παραδώσεις τα κλειδιά, χαρές ν’ ανθίσουν στην καρδιά, 

με πόθο περιμένει! 

Να γεννηθεί η ομορφιά, να’ρθει κι η Περσεφόνη, 

με του Πανσόφου Μαστοριά, γράφεται κάθε πινελιά, 

το χέρι σαν απλώνει!!! 

Άνοιξη
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

• There is enough in the world for everyone’s 

need, but not for everyone’s greed! 

• Ο κόσμος περιέχει όλες τις ανάγκες της καθη-

μερινότητας, όχι όμως αρκετά για την απλη-

στία, πλεονεξία και λαιμαργία, του καθενός 

από εμάς! 

Ερμηνεία: 
Ξεκάθαρο το μήνυμα. Τα λίγα φέρνουν ευτυχία. Τα 

πολλά δυστυχία!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 
Το Ξύπνημα της Άνοιξης (2015).  Αστυνομική περι-
πέτεια με τους Κώστα Νικούλι, Κωνσταντίνο Ελμα-
τζίογλου, Άγγελο Τζέγια, Δάφνη 
Ιωακειμίδου-Πατακιά. Ο νεο-
γκάνγκστερ Αλέξανδρος, η τολ-
μηρή Ιωάννα, ο ιδεολόγος Χρή-
στος και τα αδέλφια Εμίρ-Άρης 
φτιάχνουν μια συμμορία που λα-
τρεύει τα όπλα και φλερτάρει με 
το νιχιλισμό.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30  
Το Αίνιγμα (1998). Κοινωνική περιπέτεια με τους Θα-
νάση Βέγγο, Γιώργο Βελεντζά, Αλέξη Δαμιανό, Δήμο 
Αβδελιώδη, Ηλία Λογοθετίδη, Μαρία Ζαχάρη. Μια αρ-
κετά επιτυχημένη νεαρά Αθηναία δικηγόρος, η Θεο-
δώρα, που είναι και κόρη στρατηγού, αναλαμβάνει την 
υπόθεση Μαντζαβίνου, ενός μπακάλη της περιοχής 
Κολωνού. Θέλοντας να βγει από τα τετριμμένα, μπλέ-
κεται στα πόδια μιας περίεργης συμμορίας που έχει 
αρχηγό έναν τυφλό ζητιάνο, τον Λίνο, πρώην δάσκαλο 
και νυν ίνδαλμα της. Ο άνθρωπος αυτός φαντάζει στα 
μάτια της ως σύγχρονος Οιδίποδας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:00  
Αιώνιος Φοιτητής (2001). Κωμωδία με τους Γιάννη 
Αστρακάκη, Αιμίλιο Χειλάκη, Σμαράγδα Καρύδη, Κώ-
στα Μαρκόπουλο, Μιχάλη Ιατρόπουλο, Μαρία Σολω-
μού.  Ο Τάκης, αιώνιος φοιτητής της Ιατρικής, έχει πά-
θος με το καζίνο. Ερωτεύεται τη Βέρα, μια 
κρουπιέρισσα, η οποία κάνει αυτή τη δουλειά για να 
απαγορευτεί η είσοδος του τζογαδόρου πατέρα της 
στο καζίνο. Αγνοεί, όμως, ότι εκείνος «παίζει» μέσω 
του Τάκη.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:10  
Σχολή Θηλυκών Καμακιών (1986). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Βογιατζή, Γιάννη Βούρο, Κώστα Μακέδο, Άκη 
Φλωρέντη. Ο Στέλιος, ξέχωρα από τη σχολή καμακιών 
που διαθέτει, με μαθητές κανόνια ιδρύει και σχολή θη-
λυκών καμακιών με στόχο να παντρέψει όλα τα κορί-
τσια του νησιού... 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:40  
Ο Καμικάζι Τσαντάκιας (1982). Κωμωδία με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Αντώνη Παπαδόπουλο, Νίκο Τσα-
χιρίδη, Θάνο Παπαδόπουλο, Γιώργο Αρμαδώρο. Ο 
Μιχάλης είναι επαγγελματίας τσαντάκιας. Ο αδελφός 
του όμως ο Ποσειδώνας δεν το ξέρει και τον θεωρεί 
ένα λαμπρό επιστήμονα της Ιατρικής.  
 

KYΡIAKH 8 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:50  
Αποπλάνηση Ενηλίκου (1987).  Κωμωδία με τους 
Αλέκο Τζανετάκο, Μιχάλη Μητρούση, Τέτα Ντούζου, 
Ρονίτα Φιτσιάλο, Νέλλη Ρίγα, Δέσποινα Παναγιωτάκη. 
Ο Τιέρυ επιτυχημένος επιχειρηματίας και γυναικάς τσα-
κώνεται συνέχεια με τη γυναίκα του. Έτσι αποφασίζει 
να επισκεφτεί την κόρη του Λίλα που σπουδάζει στην 
Πάτρα για να γλυτώσει από τη γκρίνια και να ξεφα-
ντώσει στον τρελό ρυθμό του καρναβαλιού. Φτάνοντας 
στην Πάτρα βρίσκεται μπροστά στην ημίγυμνη παιδική 
φίλη της Λίλας και κόρη του καλύτερου του φίλου που 
τον φωνάζει ακόμα θείο. Οι άγριες διαθέσεις της ανι-
ψιάς του τον φέρνουν αντιμέτωπο με ένα γλυκό πει-
ρασμό που θέλει πολύ να υποκύψει. 
KYΡIAKH 8 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:10  
Απόψε Τελειώνει το Καλοκαίρι 
(1984). Θεατρική παράσταση 
της ΕΡΤ με την Αλέκα Κατσέλη, 
Αιμιλία Υψηλάντη, Κλαίρη Κα-
τσαντώνη, Βασιλιώ Αλεξανδρινή, 
Χρήστος Πάρλας, Μάνος Τσιλι-
μίδης, Μαρία Γουσίου, Τόνια Κα-
ζιάνη. Ο γάμος του Βολόντια και της Λιούμπα μετράει 
είκοσι ήρεμα ευλογημένα χρόνια. Ζουν αγαπημένοι, 
μαζί με τη μονάκριβη κόρη τους και τη μητέρα του Βο-
λόντια, στην Αγία Πετρούπολη. Την αταραξία της επαρ-
χιακής ζωής τους διακόπτει ένα μήνυμα για την ξαφνική 
άφιξη του ξαδέλφου τους από την πρωτεύουσα.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30  
Ας με Κρίνουν οι Ένορκοι (1969). Μελόδραμα με 
τους Ερρίκο Μπριόλα, Έλντα Αθανασάκη, Ίλμα Λιβυ-
κού, Λαυρέντη Διανέλλο, Θεόδωρο Μορίδη, Αρτέμη 
Μάτσα, Βασίλη Καΐλα, Μάνο Κατράκη.  Ένα δεκατε-
τράχρονο αγόρι οδηγείται στη δικαιοσύνη επειδή συ-
νελήφθη να παραφυλά στην αυλή της βίλας του ει-
σαγγελέα Χρήστου. Στο δικαστήριο αρνείται να 
απολογηθεί και στη θέση του καταθέτει η μητέρα του, 
Μάρθα... 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:40 
Η Επόμενη Μέρα (2016). Ντοκυμαντέρ-Κοινωνικό 
δράμα με την Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρη Γεωργιάδη, 
Τσιώνα Βησσαρίων, Μιχάλη Μαρκάτη. Η επιλογή του 
"σινιάλου" κινδύνου στην ταινία, έγινε με αφορμή την 
ανάγνωση ενός άρθρου των "TΙMES". Ίσως να είναι 
αλήθεια, ίσως να είναι άλλος ένας αστικός μύθος. Ο 
πραγματικός σκοπός είναι η αφύπνιση και η ενεργο-
ποίηση των, πολλές φορές, αργών αντανακλαστικών 
μας, σκοπίμως ή απλά από αμέλεια. Για να θυμόμαστε  
ότι η σιωπή είναι συνενοχή και η πιο εκκωφαντική συ-

ναίνεση σε ένα έγκλημα: Την κακοποίηση!  
ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  
Δεξιότερα της Δεξιάς (1989). Πολιτική περιπέτεια με 
τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέτρο Φυσσούν, Βάσο Αν-
δρονίδη, Αντώνη Αντωνίου, Τάκη Μόσχο, Γιώργο Νινιό, 
Τίμο Περλέγκα. Ελλάδα, περίοδος της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών (1967-1974). Οι μυστικές υπηρεσίες 
της χούντας χρησιμοποιούν έναν αντιστασιακό λοχαγό, 
που τώρα είναι κρατούμενος τους, προκειμένου να 
εγκλωβίσουν κάποιους αντιστασιακούς πυρήνες.  
ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:40  
Εδώ και Τώρα Δύσκολα (1982). Πολιτική κωμωδία 
με τους Χρόνη Εξαρχάκο, Ντίνο Ιλιόπουλο, Ελένη Φι-
λίνη. Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Τα Παλιά, του 
συγκροτήματος Λαυράκη, θέλοντας να μάθει προς τα 
πού κλίνει η κοινή γνώμη, μετά την εκλογική ήττα της 
Νέας Δημοκρατίας, αναθέτει σε δύο δημοσιογράφους 
να διερευνήσουν το θέμα και να εντοπίσουν τους λό-
γους της νίκης του ΠΑΣΟΚ.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  
Επίσημη Αγαπημένη (1969).  Μελόδραμα με τους 
Ερρίκο Μπριόλα, Δώρα Σιτσάνη, Ελένη Καρπέτα, Νί-
κος Βασταρδής, Μαλαίνα Ανουσάκη. Η Βέρα Πετρίδου 
επιστρέφει στην Αθήνα από το Μιλάνο και γνωρίζεται 
με ένα φτωχό λαϊκό τραγουδιστή, τον Στάθη Βέργο, 
τον οποίο ερωτεύεται, ενώ κι αυτός ανταποκρίνεται 
ανάλογα. Με τη Βέρα όμως είναι ερωτευμένος κι ένας 
παλιός γνωστός της, ο πολιτικός μηχανικός Πέτρος, ο 
οποίος τη διεκδικεί με κάθε τρόπο, φτάνοντας μέχρι 
του σημείου να συνδράμει την ετεροθαλή αδελφή του 
Λίνα, η οποία αγαπά τον Στάθη και προσπαθεί να τον 
κερδίσει.  
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 
Επιχείρηση Κραίπε ο Τάφος 
του 3ου Ράιχ (1971). Πολεμική 
περιπέτεια με τους Φαίδωνα Γε-
ωργίτση, Καίτη Παπανίκα, Λυ-
κούργο Καλλέργη, Κώστα Κα-
ραγιώργη, Μαίρη Φαρμάκη, 
Παντελή Ζερβό. Κατά τον Φεβρουάριο του 1944 ο Πά-
τρικ Λη Φέρμορ, ο Μος και δύο Κρητικοί πράκτορες 
της SOE ξεκίνησαν με ένα αεροπλάνο από την Αίγυπτο 
με κατεύθυνση την Κρήτη. Σκόπευαν να πέσουν με 
αλεξίπτωτα στο νησί, να έρθουν σε επαφή με ομάδες 
της αντίστασης και σε συνεργασία μαζί τους να προ-
χωρήσουν στην απαγωγή του στρατιωτικού διοικητή 
της Κρήτης, του διαβόητου για τα εγκλήματά του εις 
βάρος αμάχων, Φρίντριχ Μίλλερ. 
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ΠΕΜΠΤΗ 5 MΑΡΤΙΟΥ 
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: Θεα-
τρική Παράσταση Νόστος από την 
Θεσσαλονίκη 
22:15 Ελληνική Ταινία: Το Ξύπνημα 
της Άνοιξης 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 MΑΡΤΙΟΥ 
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: Το Αίνιγμα 
23:00 Ελληνική Ταινία: Αιώνιος Φοι-
τητής  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 MΑΡΤΙΟΥ 
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 : 
Έκθεση "Φωτογραφίες και Ντοκουμέ-
ντα από την Πρόσφατη Ιστορία της Κύ-
πρου" του  Άδωνη Χριστοφόρου 
21:10 Ελληνική Ταινία: Σχολή Θηλυ-
κών Καμακιών 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Καμικάζι 
Τσαντάκιας 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 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: Αποπλαν́ηση 
Ενηλικ́ου 
22:10 Θέατρο: Απόψε Τελειώνει το 
Καλοκαίρι 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 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 
20:30 Ελληνική Ταινία: Ας με Κρίνουν 
οι Ένορκοι 
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
23:45 Ντοκιμαντέρ:  Η Επόμενη 
Μέρα 
ΤΡΙΤΗ 10 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: Δεξιότερα της 
Δεξιάς 
22:40 Ελληνική Ταινία: Εδώ και Τώρα 
Δύσκολα 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 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: Επίσημη Αγαπη-
μένη 
22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη 
από τον Όμιλο Εξυπηρετητών.

ΠΕΜΠΤΗ 5/3 
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  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 
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  

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3 
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 8/3 
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 9/3 
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 10/3 
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 11/3 
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
KEL MEPs Niyazi  Kiz-

ilyurek and Giorgos 

Georgiou said Wed-

nesday they have asked the 

European Commission on 

whether it was notified by 

the Republic of Cyprus about 

the decision to temporarily 

close four crossings to       

the north and what was its 

response. 

The two MEPs said in a 

written statement that they 

submitted an urgent question 

to the European Commission 

on the closure of the four 

crossing points: Ledra Street, 

Astromeritis, Dherynia, and 

Lefka. 

They said that the Republic 

unilaterally decided last         

Friday to temporarily close 

four crossing points as a 

measure against the spread 

of Covid-19, “which makes 

crossing very difficult and       

upsets the people, both Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots.” 

Citing the Green Line       

Regulation’s terms under 

which persons and goods      

can cross between the two 

sides, the MEPs asked the 

Commission whether it had 

been notified about this        

decision, and if it examined 

“the compatibility of the        

decision to the letter and the 

spirit of the Regulation.” 

The two MEPs also want to 

know what the Commission’s 

response was. 

An EU official said Tuesday 

that the Commission has been 

notified by Cyprus of the       

temporary closure of four 

crossing points. 

The official also said that  

the under the Green Line    

Regulation, the authorities of 

the Republic of Cyprus shall 

carry out checks on all persons 

crossing the Green Line with 

the aim, inter alia, of preventing 

any threat to public security or 

public policy. 

“The Commission will con-

tinue to monitor the situation 

carefully to ensure that any 

temporary closures and the 

conduct of any health checks 

are proportionate and compa-

tible with the Green Line     

Regulation,” the official said. 

AKEL has strongly criticised 

the government over its      

decision to close the crossings, 

disputing whether the move 

was solely to prevent the 

spread of the coronavirus. 

“There are many and justi-

fied question marks,” AKEL 

leader Andros Kyprianou     

said on Tuesday, adding that 

people, including the Turkish 

Cypriots, were right to ask 

how closing four crossings and 

leaving the remaining three 

open was helping to prevent 

the arrival of coronavirus, 

especially as the island’s ports 

and airports remained open. 

“The government suddenly 

made this decision without 

consulting the political parties 

and without first talking to       

the Turkish Cypriot leader,” 

Kyprianou added.
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Coronavirus cases in the 
UK jump to 85

AKEL MEPs question 
Commission over 
crossing closures

A
 total of 85 people in the 

UK have now been diag-

nosed with coronavirus, 

the Department of Health has 

confirmed. 

The jump is a significant one 

- up more than 30 in just 24 

hours - and could hasten the 

moment when officials change 

how the disease is being dealt 

with. 

The figures represent the  

biggest day-on-day increase. 

England's chief medical        

officer, Professor Chris Whitty, 

said: "As of 9am this morning 32 

further patients in England have 

tested positive for Covid-19. 

Twenty-nine patients were      

diagnosed who had recently 

travelled from recognised   

countries or from recognised 

clusters which were under        

investigation. Three additional 

patients contracted the virus in 

the UK and it is not yet clear 

whether they contracted it       

directly or indirectly from an       

individual who had recently      

returned from abroad. This is 

being investigated and contact 

tracing has begun." 

The update came just a couple 

of hours after Prime Minister 

Boris Johnson revealed workers 

who need to self-isolate amid 

the coronavirus outbreak will 

qualify for sick pay from day one 

instead of the current four days. 

He announced the emergency 

coronavirus legislation in the 

Commons, but it is unclear if the 

latest change will apply to self-

employed workers or anyone 

on zero-hour contracts. 

Mr Johnson said: "If they stay 

at home and if we ask people to 

self-isolate, they may lose out 

financially. So, I can today     

announce that the Health     

Secretary will bring forward, as 

part of our emergency corona-

virus legislation, measures to 

allow the payment of statutory 

sick pay from the very first day 

you are sick instead of four 

days under the current rules, 

and I think that's the right way 

forward. 

"Nobody should be penalised 

for doing the right thing."  

The Government had been 

under pressure to introduce 

measures to compensate     

employees who are following 

health advice in not turning up 

for work. 

Labour leader Jeremy Corbyn 

welcomed the announcement 

but pressed the prime minister 

on whether it would apply to 

workers not entitled to statutory 

sick pay so they would not have 

to make the "terrible choice     

between health and hardship." 

Mr Johnson said he was "very 

much aware" of issues faced by 

the self-employed and those on 

zero-hours contracts, adding that 

"some of them will be entitled to 

statutory sick pay, a great many." 

He said ministers were      

"urgently looking" at the applica-

tion process for social security 

payments, when asked by         

Mr Corbyn if there would be 

protection for claimants who 

faced sanctions for missing      

appointments. 

Two further cases were        

confirmed in Scotland, bringing 

the number of Scottish cases to 

three.  

The latest cases in Scotland 

are in Ayrshire and Grampian 

and are "clinically well and        

receiving appropriate clinical 

care", the Scottish Government 

said in a statement. 

One patient had recently 

travelled to northern Italy and 

the other had contact with a 

known positive case. 

Medics are gathering details 

of the places the patients have 

visited and people they have 

been in contact with and said 

those at risk of infection will be 

contacted by health protection 

teams for further advice. 

Meanwhile, a hospital worker 

is one of two people in Cumbria 

who has tested positive for       

coronavirus. The healthcare 

worker is a member of staff at 

Carlisle's Cumberland Infirmary 

and is self-isolating after            

returning from a trip to northern 

Italy. 

The North Cumbria Integrated 

Care NHS Foundation Trust said 

the staff member had not been 

in contact with any patients. 

England’s chief medical        

officer said there is now onward 

transmission between people in 

the UK – which could lead to 

spiralling numbers – although 

only two cases of this nature 

have been identified so far. 

But Professor Chris Whitty 

said it is “very unlikely” the UK 

will need to shut down cities. 

He said the NHS would cope 

with a major spread of cases 

but could come under “very high 

pressure” in a large epidemic 

and there could be “several 

weeks which could be very       

difficult” for the health service 

and wider society. 

The mushrooming outbreaks 

around the world contrasted 

with optimism in China, where 

thousands of recovered patients 

were going home and the 

number of new infections has 

been dropping. 

In China, the count of new 

cases dropped again yesterday 

to just 119. It is still by far the 

hardest-hit country, with more 

than 80,000 infections and about 

95% of the world’s deaths. 

WHO outbreak expert Maria 

Van Kerkhove said, “We scruti-

nised this data and we believe 

this decline is real.”  

She said the extraordinary 

measures taken there, including 

the lockdown of more than 60 

million people, had a significant 

effect on the direction of the 

outbreak.



E
uropean Union officials on 

Tuesday promised more 

cash for Greece during a 

visit to its border with Turkey 

which tens of thousands of     

migrants and refugees have 

been trying for days to breach. 

The officials urged Turkey to 

abide by a 2016 deal which    

requires it to keep the migrants 

on its soil in return for EU aid. 

After an upsurge in fighting in 

Syria last week, Ankara says it 

will no longer stop migrants who 

want to reach Europe. 

Greek riot police have used 

tear gas against the migrants at 

its Kastanies border post, while 

the coastguard has tried to stop 

boats transporting migrants to 

Greece’s Aegean islands. A    

Syrian boy died on Monday after 

his boat capsized in the area. 

“The situation at our border is 

not only an issue for Greece to 

manage, it is the responsibility 

of Europe as a whole,” the head of 

the EU’s executive Commission, 

Ursula von der Leyen, told a news 

conference at Kastanies. 

“We will hold the line and our 

unity will prevail,” she said after 

touring the area with Greek Prime 

Minister Kyriakos Mitsotakis 

and the heads of the European 

Council and Parliament. 

Von der Leyen announced 

additional aid of 700 million 

euros to help Greece deal with 

the migrant crisis. 

Greek troops and riot police 

remained on high alert along the 

Turkish border on Tuesday. Army 

jeeps patrolled the area and 

roads leading to the Evros river 

which marks the Greek-Turkish 

border remained shut. 

The crisis has badly strained 

ties, never good, between Ankara 

and Athens. 

Mitsotakis accused Ankara of 

deliberately encouraging migrants 

to head to the border in order to 

“promote its geopolitical agenda 

and divert attention from the     

situation in Syria”. 

He also said these migrants 

were not fleeing the latest flareup 

of fighting in Syria’s Idlib province 

but were people “who have been 

living safely in Turkey for a long 

period of time”. Many speak     

fluent Turkish, he added. 

French Foreign Minister Jean-

Yves Le Drian also accused 

Turkey on Tuesday of using the 

refugees to “blackmail” Europe. 

Turkish President Tayyip       

Erdogan infuriated Mitsotakis 

on Monday by accusing Greek 

border guards of killing two      

migrants and wounding a third, 

a claim denied by Athens. 

On Tuesday, Turkish Foreign 

Minister Mevlut Cavusoglu said 

Greek forces were shooting      

migrants “in the back as they are 

running away”, but he provided 

no evidence. 

Turkey, which hosts 3.6 million 

refugees from Syria’s civil war and 

faces another possible big influx 

as the fighting drags on there, 

says it cannot take in any more. 

Human Rights Watch said it 

had received multiple reports 

that Greek border guards were 

pushing people back into        

Turkey, which could violate the 

right to claim asylum as well as 

a ban on returning people to 

where they would be unsafe, 

both of which are enshrined in 

international  law.
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EU pledges aid to Greece as migrants 
mass on border with Turkey

Energy Minister     

in self-quarantine   

after Italy trip

E
nergy Minister Giorgos 

Lakkotrypis has placed 

himself in quarantine for 

14 days after a trip to Italy, it 

emerged yesterday. 

Government spokesman      

Kyriacos Koushos told Alpha 

TV that the minister is in self-

isolation after returning from a 

trip to northern Italy which is on 

the list of high-risk areas as       

regards the coronavirus. 

Reports said that though 

none of them has exhibited any 

symptoms, the minister’s family 

is also in self-isolation. 

According to the latest travel 

advice issued by the foreign 

ministry, due to the increasing 

spread of the coronavirus around 

the world, residents of Cyprus 

should avoid travelling to     

countries/regions with a high 

number of cases and generally 

avoid non-essential travel. 

Among the most affected 

areas are China (especially 

Hubei province), Hong Kong, 

South Korea, Iran, Japan, Italy 

(northern Italy – Lombardy-   

Milano, Veneto-Venice, Emilia-

Romagna-Bologna and  

Piedmont-Torino regions) and 

Singapore.New law on organ donation 
comes into effect in May
O

rgan donation law in 

England is changing. 

From 20 May 2020, 

organ donation in England will 

move to an 'opt out' system.    

You may also hear it referred to 

as 'Max and Keira's Law'. This 

means that all adults in England 

will be considered to have 

agreed to be an organ donor 

when they die unless they have 

recorded a decision not to donate 

or are in one of the excluded 

groups. 

Anthony Clarkson, Director   

of Organ Donation and Trans-

plantation at NHS Blood and 

Transplant, said: “We know 

many people don’t want to think 

about their own death. But      

patients waiting for a transplant 

depend on people of all ages 

thinking about whether they want 

to save lives when they die and 

registering their decision to      

become a donor.” 

Once the new law comes into 

practice, adults covered by the 

change will still have a choice 

whether they want to be an 

organ donor. 

Those excluded will be people 

under 18, people who lack  

mental capacity to understand 

the new arrangements and take 

the necessary action, people 

who have lived in England for 

fewer than 12-months or who 

are not living here voluntarily 

An Opt Out organ donation 

legislative system was intro-

duced in Wales in December 

2015. 

People will be able to record 

their decision, whatever that 

may be, on the NHS Organ 

Donor Register.  

Families will still be involved 

before organ donation goes 

ahead, so it is important people 

share their decision with their 

family and closest friends to       

ensure that it is honoured. 

Decisions can be recorded at 

www.organdonation.nhs.uk 

where there is also more infor-

mation about the change in the 

law around organ donation.

P
resident Nicos Anasta-  

siades on Wednesday 

said he has conveyed to 

Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci the Greek Cypriot         

side’s grave concern over the 

increasing flow of migrants to 

the Republic. 

In a tweet, Anastasiades      

said he contacted Akinci and 

conveyed to him the Greek 

Cypriot side’s “grave concerns” 

over the “organised and increas-

ing illegal flow of migrants to 

the Republic of Cyprus.” 

He also said he stressed that 

measures to avert this pheno-

menon must be taken. 

On Tuesday, Anastasiades 

said the flow of migrants from 

Turkey was concerning and, 

also citing the situation in 

Greece, suggested it could be 

a deliberate attempt to alter      

the demographic character of 

Cyprus. 

During the day, 101 migrants 

arrived in Cyprus in a 15-metre 

boat, having sailed from Mersin, 

Turkey. 

Earlier, the government 

claimed that around 100 people 

had crossed through the buffer 

zone to request asylum. 

Anastasiades calls Akinci 
over migrant issue
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O
n Thursday 20 February, 

representatives of the 

National Federation of 

Cypriots in the UK met with.   

Feryal Clark, the newly elected 

MP for Enfield North, at the 

Cypriot Community Centre in 

Wood Green.  

During the meeting they      

discussed a wide range of          

issues affecting the UK Cypriot 

community including health and 

social care provision for the   

elderly.  

They also discussed the      

prospects of restarting negotia-

tions towards the reunification 

of Cyprus in the next few months 

and Ms Clark expressed her 

support for a bi-zonal, bi-com-

munal federal solution to the 

Cyprus issue.  

They agreed on the impor-

tance of respect for international 

law and the implementation of 

relevant United Nations Security 

Council resolutions regarding 

Cyprus.  

Ms Clark has already joined 

the APPG for Cyprus and said 

that she is excited by the       

prospect of supporting the 

group’s work. 

The National Federation     

was represented by one of        

its Vice-Presidents, Bambos     

Charalambous, as well as      

Executive Committee members 

Andreas Gregoriou and   

Christos Tuton.

National Federation 
meets with Feryal Clark, 
new MP for Enfield North

Building for adults with Learning Disabilities 

to open in South London with Cypriot roots

E
xciting plans have been 

unveiled for a new build-

ing set over four floors to 

open later this year in South 

East London, England.  

Nickel Support, an award-  

winning community interest 

company that supports adults 

with learning disabilities to       

develop and run their own social 

enterprises, will be running their 

service from within it.  

The organisation was founded 

by proud Greek Cypriot Elena 

Nicola, who puts the success of 

the organisation down to her roots: 

“Being Greek Cypriot, I have 

learnt culturally we are givers 

and love with all our hearts. This 

core strength has helped me 

navigate the stresses and strains 

of founding and running a social 

enterprise, which has changed 

the lives of so many people with 

learning disabilities.” 

Elena was also named        

‘Businesswomen of the Year’ 

within the voluntary sector at a 

local awards ceremony towards 

the end of last year.  

Nickel Support’s mission is to 

revolutionise services for adults 

with learning disabilities by     

creating employment opportuni-

ties through their social enter-

prises. At National level only 

around 6% of people with learn-

ing disabilities are currently in 

paid employment in the UK. 

This shocking statistic needs     

to be addressed and Nickel 

Support are doing just that. 

Their vision is for adults with 

learning disabilities to stand side 

by side with their peers in their 

local community. 

Currently the service is spread 

across three sites around       

Carshalton; the new building will 

allow Nickel Support staff and 

trainees with learning disabilities 

to all be under one roof and 

close to their shop. This will  

provide more space for sessions 

and allowing them to offer their 

service to more people with 

learning disabilities. 

Although most of the funding 

for the building work has been 

secured through The James Trust, 

Nickel Support need to raise  

additional funds for a passenger 

lift to make the building fully    

accessible and solar panels to 

meet environmental require-

ments. To do this they have 

launched a Crowdfunding   

campaign, with the hope that 

people in the local community 

will get behind them and help 

them raise the funds they need.  

If you would like to make           

a pledge and support this        

great cause and fellow Greek 

Cypriot, you can do so by          

visiting the following link: 

https://www.spacehive.com/ 

nickel-support-enterprise-hub 

You can find out more about 

the brilliant work that they do via 

their website: www.nickel.org.uk

T
he release of “Silent 

Voices” follows the highly 

successful first leg of 

Eleni C’s National School Tour 

and the overwhelming success 

of her previous single “I Don’t 

Give A Damn”, which among 

other distinctions, was featured 

on the Spotify Release Radar 

Playlist.  

Off the back of her immensely 

successful National School Tour, 

that integrates her passion for 

music and raising awareness for 

mental health unapologetically, 

Eleni C has become a source of 

inspiration for many.  

The positive message Eleni 

C gives through her music and 

speeches has enabled this fierce 

young woman to set an example 

for many and taught others how 

to love themselves and others. 

She empowers them to be    

supportive while being supported 

and go about achieving their 

dreams while making the world 

a more loving place.  

Inspired by her School Tour 

and her long standing involve-

ment with several charities,     

“Silent Voices”, released on 6th 

March, is an anthem to those 

that struggle to find the self-    

belief to break out and express 

their true self.  

Written by the same winning 

trio behind her previous success-

ful singles, “Silent Voices” arrives 

with an iconic music video. Along-

side the incredibly empowering 

Eleni C, the music video integrates 

videos sent in by people not 

only from her music journey but 

also from her tours. The videos 

filmed by the individuals are.    

depicting them doing what they 

love as Eleni C wanted her video 

to be inspiring and to encourage 

people not to be silent about 

what they love to do.  

“... I love that through this 
school tour I’m able to have.    
assemblies and conversations 
with the students about Mental 
Health. I wanted to gather snip-
pets of all those conversations 
and create a song that will     
empower the listener with positi-
vity to go and try for the dream 
that makes them feel content...” 
Eleni C  

Eleni C is no stranger to       

success, with a roster of live     

experience also under her belt. 

Eleni was chosen to represent 

the UK in the International Music 

Festival with her original song, 

‘Leap of Faith’, where she took 

first prize in the Best Song and 

Best Female Singer categories. 

In recent years she has had the 

pleasure of opening for huge 

names such as Fleur East,       

Alesha Dixon, Foxes, Stooshe, 

Little Boots and Becky Hill.  

Find out more about Eleni C 

and her upcoming National Tours 

dates by visiting the website 

www.elenicmusic.com or follow 

Eleni C on Social Media        

@elenicmusic

Eleni C unveils new single ‘Silent Voices’

F
urther to an announce-

ment in December 2019, 

Cynergy Bank would like 

to remind its customers that the 

Southgate branch will close on 

Friday 6 March 2020. 

You can find details about the 

change, all the ways you can 

continue to bank with them and a 

summary of customer feedback 

at cynergybank.co.uk/branch. 

The Southgate office will      

remain open for business custo-

mers by appointment only, and 

the rest of the operations at the 

Southgate office are unaffected 

by the branch closure. 

Cynergy Bank would like to 

thank you for continuing to bank 

with them and reassure you 

that this branch closure doesn't 

affect your account in any other 

way. 

If you have any questions      

related to the branch closure or 

any of the bank’s products and 

services, please contact your 

relationship manager, email 

customerservice@cynergybank. 

co.uk or call Customer Services 

on 0345 850 5555 from 8.00am 

to 6.00pm Monday to Friday. 

Calls may be recorded for   

monitoring and training.  

Cynergy Bank Southgate 
branch closing on  
Friday 6 March 2020
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K
irk Douglas, a Star of Holly-
wood’s Golden Age. His 
rugged good looks and 

muscular intensity made him a 
commanding presence in films 
like “Lust for Life,” “Spartacus” and 
“Paths of Glory.” 

Douglas achieved enormous 
success in the 1950s and ’60s 
and was comfortable in a variety of 
genres. In that era, he was as big 
a star as there was - a member of 
a pantheon of leading men, 
among them Burt Lancaster, 
Gregory Peck, Steve McQueen 
and Paul Newman, who rose to 
fame in the post-war years. And 
like the others, he was instantly 
recognizable: the jutting jaw, the 
dimpled chin, the piercing gaze 
and the breaking voice, the last 
making him irresistible fodder for 
comedians who specialized in 
impressions. 

 
Three movies a year 

 
In his heyday Douglas               

appeared in as many as three 
movies a year, often delivering 
critically acclaimed performances. 
In his first 11 years of film acting, 
he was nominated three times for 
the Academy Award for best actor. 

He was known for manly roles, 
in westerns, war movies and 
Roman-era spectacles, most    
notably “Spartacus” (1960). But in 
80 movies across a half-century 
he was equally at home on mean 
city streets, in smoky jazz clubs 
and, as Vincent van Gogh, amid 
the flowers of Arles in the south of 
France. 

Early on he was hailed for his 
performances as an unprincipled 
Hollywood producer, opposite 
Lana Turner, in “The Bad and the 
Beautiful” (1952), and as van Gogh 
in “Lust for Life” (1956). Each 
brought an Oscar nomination. 

Many critics thought he should 
have gotten more recognition for 
his work in two films in particular: 
Stanley Kubrick’s “Paths of Glory” 
(1957), in which he played a French 
colonel in World War I trying vainly 
to prevent the execution of three 
innocent soldiers, and “Lonely 
Are the Brave” (1962), an offbeat 
modern western about an aging 
cowboy. 

Early on Douglas created a 
niche for himself, specializing in 
characters with a hard edge and 
something a little unsavoury about 
them. His scheming Hollywood 
producer in “The Bad and the 
Beautiful” and as ambitious       
big-city journalist in “Ace in the 
Hole” were perfect examples. Yet 
he often managed to win audien-
ces’ sympathy for even the darkest 
of his characters by suggesting 
an element of weakness or          
torment beneath the surface. 

“To me, acting is creating an 
illusion, showing tremendous    
discipline, not losing yourself in 

the character that you’re portray-
ing,” he wrote in his best-selling 
autobiography, “The Ragman’s 
Son” (1988). “The actor never gets 
lost in the character he’s playing; 
the audience does.” 

 
‘Going Over the Line’ 

 
The only time that discipline 

nearly cracked was during the 
filming of “Lust for Life.” “I felt    
myself going over the line, into 
the skin of van Gogh,” he wrote. 
“Not only did I look like him, I was 
the same age he had been when 
he committed suicide.” The          
experience was so frightening, he 
added, that for a long time he 
was reluctant to watch the film. 

“While we were shooting,” he 
said, “I wore heavy shoes like the 
ones van Gogh wore. I always kept 
one untied, so that I would feel 
unkempt, off balance, in danger 
of tripping. It was loose; it gave 
him - and me - a shuffling gait.” 

Most people who worked with 
Douglas were either awed by his 
self-confident intensity or put off by 
it. He was proud of his muscular 
physique and physical prowess 
and regularly rejected the use of 
stuntmen and stand-ins, convinced 
he could do almost anything the 
situation required. 

Preparing for “Champion,” he 
trained for months with a retired 
prize-fighter. He took trumpet     
lessons with Harry James for 
“Young Man With a Horn”. He  
became a skilled horseman and 
learned to draw a six-shooter with 
impressive speed, lending authen-
ticity to his Doc Holliday when he 
and Lancaster, as Wyatt Earp, 
blazed away at the Clanton gang 
in the final shootout in “Gunfight 
at the O.K. Corral” (1957). 

The engine that drove Douglas 
to achieve, again and again, was 
his family history. 

 
The Ragman’s Son 

 
He was born Issur Danielovitch 

on Dec 9, 1916, in Amsterdam, 
N.Y., a small city about 35 miles 
northwest of Albany. As he put it 
in his autobiography, he was “the 
son of illiterate Russian Jewish 
immigrants in the WASP town of 
Amsterdam,” one of seven children, 
six of them sisters. By the time he 
began attending school, the family 
name had been changed to 
Demsky and Issur had become 
Isadore, promptly earning him the 
nickname Izzy. 

The town’s mills did not hire 
Jews, so his father, Herschel 
(known as Harry), became a     
ragman, a collector and seller of 
discarded goods.  

Money for food was desperately 
short much of the time, and young 
Izzy learned that survival meant 
hard work. He also learned about 
anti-Semitism.  

Douglas once estimated that he 

had held down at least 40 different 
jobs - among them delivering 
newspapers and washing dishes 
- before he found success in 
Hollywood. After graduating from 
high school, he hitchhiked north 
to St. Lawrence University in 
Canton, N.Y., and was admitted 
and given a college loan. 

He became a varsity wrestler 
there and, despite being rejected 
by fraternities because he was 
Jewish, was elected president of 
the student body in his junior year 
- a first for the St. Lawrence    
campus. By that time he had     
decided that he wanted to be an 
actor. He got a summer job as a 
stagehand at the Tamarack     
Playhouse in the Adirondacks 
and was given some minor roles. 
He travelled to New York City to 
try out for the American Academy 
of Dramatic Arts and performed 
well, but he was told no scholar-
ships were available. 

It was at the Tamarack, the 
summer after he graduated from 
college, that he decided to change 
his name legally to something he 
thought more befitting an actor 
than Isadore Demsky. (When he 
chose Douglas, he wrote, “I didn’t 
realize what a Scottish name I 
was taking.”) 

Returning to New York, he 
studied acting for two years, 
played in summer stock and made 
his Broadway debut in 1941 as a 
singing Western Union messenger 
in “Spring Again.” The next year 
he enlisted in the Navy and was 
trained in antisubmarine warfare. 
He also renewed his friendship 
with Diana Dill, a young actress 
he had met at the American 
Academy. They married in 1943, 
just before he shipped out during 
World War II as the communica-
tions officer of Patrol Craft 1139. 
They had two sons, Michael and 
Joel, before divorcing in 1951. 
She died in 2015. 

In 1954 Douglas married Anne 
Buydens, and they too had two 
sons, Peter and Eric. All his sons 
went into the film business, either 
acting or producing. Michael did 
both. Eric Douglas died of an     
accidental overdose of alcohol 
and prescription pills in 2004 at 
the age of 46.  

After being injured in an acci-
dental explosion, Douglas was 
discharged from the Navy in 1944. 
He returned to New York, did some 
stage work and then headed for 
Hollywood. He made his screen 
debut in 1946 in “The Strange 
Love of Martha Ivers,” playing a 
weakling who is witness to a 
murder.  

 
First shot at an Oscar 

 
It was the 1949 film “Champion,” 

that made him a star. However, 
he had to wait nearly 50 years, 
before he actually received the 

golden statuette, for lifetime 
achievement. He never won a 
competitive Oscar. 

The doors opened wide for him 
after “Champion.” A year later he 
appeared in “Young Man With a 
Horn,” with Doris Day. In short 
order came “The Glass Menagerie” 
(1950), “Ace in the Hole” (1951), 
and “Detective Story,” (1951). 

In 1963 he seized the chance 
to play the lead role in the Broadway 
adaptation of “One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest,” Douglas, to mixed 
reviews, played Randle P. McMur-
phy, the all-too-sane patient who is 
ultimately destroyed by the system.  

A few years earlier Douglas, 
who had worked his way free of 
a studio contract and formed his 
own company, Bryna Productions, 
made waves in Hollywood when 
he embarked on a film version of 
“Spartacus.” He decided to hire 
Dalton Trumbo - who had been 
blacklisted during the McCarthy 
era on suspicion of Communist 
sympathies - to write the screen-
play, but also to put Trumbo’s 
name in the credits rather than 
one of the pseudonyms he had 
been using. 

 “Spartacus,” released in 1960, 
was Douglas’s third blood-and-
thunder spectacle set in the 
ancient past. In “Ulysses” (1955), 
as Homer’s wandering hero, he 
survived legendary perils to return 
to his faithful Penelope (Silvana 
Mangano). In “The Vikings” (1958), 
he and Tony Curtis were cast as 
half brothers who, ignorant of their 
blood ties, battle for control of a 
Norse kingdom. And in “Spartacus” 
it was Douglas, in the title role, 
who led his rebellious fellow 
slaves against the Roman legions 
(played by 5,000 Spanish soldiers). 

Of all his films, Douglas was 
proudest of “Lonely Are the Brave,” 
also written by Trumbo, which 
Douglas insisted on making on a 
small budget and against studio 
advice.  

Douglas made many more 
films in the years ahead: “The 
Way West” (1967), “There Was a 
Crooked Man ...”, “A Gunfight” 
(1971) and “Tough Guys” (1986). 

As fewer film roles came his 
way, Douglas turned to television, 
appearing in “Draw!” (1984) and  
“Amos” (1985). 

 
Setbacks and triumphs 

 
There were setbacks in his 

personal life. In 1986 Douglas 
was fitted with a pacemaker to 
correct an irregular heartbeat. In 
1991 he survived a helicopter 
crash that left two other people 
dead. In January 1996 he suffered 
a debilitating stroke that left him 
with seriously impaired speech 
and depression so deep, he later 
said, that he considered suicide. 
But he fought his way back, and 
by March he was able to appear at 
the Academy Awards ceremony, 
speaking haltingly, to accept an 
honorary Oscar for lifetime 
achievement. 

By then he could add that 
statuette to his other lifetime 
awards: the Presidential Medal of 
Freedom, presented by President 
Jimmy Carter just days before Mr. 
Carter left office in 1981, and a 
Kennedy Centre Honors award, 
presented in 1994 by President 
Bill Clinton. 

In addition to acting and produ-
cing, Douglas found time to write. 
Besides “The Ragman’s Son,” he 
was the author of the novels 
“Dance With the Devil,” “The Gift” 

and “Last Tango in Brooklyn.” His 
memoirs include “My Stroke of 
Luck” (2001) and “Let’s Face It: 
90 Years of Living, Loving, and 
Learning” (2007). 

In his later years he devoted his 
time to charity, campaigning with 
his wife to build 400 playgrounds 
in Los Angeles and establishing 
the Anne Douglas Centre for 
Homeless Women, for the treat-
ment of drug and alcohol addiction; 
the Kirk Douglas High School, a 
program to help troubled students 
finish their education; and the Kirk 
Douglas Theatre, to nurture young 
theatrical artists. 

In 2015, on his 99th birthday, 
he and his wife donated $15 million 
to the Motion Picture & Television 
Fund in Woodland Hills toward the 
construction of the Kirk Douglas 
Care Pavilion, a $35 million facility 
for the care of people in the        
industry with Alzheimer’s disease. 

In 1999, at 83, he starred in the 
comedy “Diamonds,” playing a 
former boxing champion who, while 
recovering from a stroke, embarks 
on a hunt for missing jewels.  

The last films in which he starred 
included the comedy, “It Runs in 
the Family” (2003), in which his 
son was played by his actual son 
Michael. The other was the drama 
“Illusion” (2004). 

Perhaps, together, they were a 
fitting finale for the ragman’s son, 
an actor whose boyhood poverty 
and absent father were never far 
from his mind. “That’s what it’s all 
about,” he said in describing what 
had driven him. “That’s the core, 
that early part of you.” 

 
Source: Robert Berkvist,     

A.O. Scott, William McDonald, 
Julia Carmel, www.nytimes.com 

Kirk Douglas

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Onward 
 

Another little gem from Pixar 

and Dan Scanlon, the director 

of MONSTERS UNIVERSITY. 

A magical, highly original anima-

ted feature set in a suburban 

fantasy world where two teenage 

brothers Ian (Tom Holland) and 

Barley Lightfoot (Chris Pratt) 

embark on a remarkable journey 

in search for real magic, so that 

they can spend one last day with 

their father, who died when the 

boys were too young to remember 

him… 

The joy of watching this spec-

tacular computer animated     

adventure is that its bizarre plot 

is entirely character driven. The 

chemistry between Holland and 

Pratt is precious and real. They 

effortlessly bounce off each other 

relishing the smart dialogue 

which also deals with serious 

issues like a death in a family.  

The rest of characters are also 

beautifully created and designed 

- fully developed and most 

memorable in their eccentricity. 

Octavia Spencer has a ball as the 

voice of the powerful Manticore, 

the 1.000 year-old part lion, part 

bat and part scorpion. Spencer 

brings a lot of energy to the action 

and steals every scene she is in. 

The group of pink bull-dyke biker 

Pixies bring the house down 

every time they appear. Julia 

Louis Dreyfus fresh from last 

week’s DOWNHILL provides a 

sharp and sensitive contrast to 

the mad adventures all around 

her - as the mother of the boys. 

A film for everyone! 

 

Military Wives 
 

A strong subject based on 

true events but is let down by 

repetition. Director Peter Catta-

neo, used to be the king of feel-

good British comedy, following 

his phenomenal success with 

THE FULL MONTY but there he 

had an amazing script whereas 

now Roseanne Flynn and Rachel 

Tannard’s screenplay lacks focus 

despite immense commitment 

from its leading ladies.  

Kristin Scott Thomas is the 

uptight wife who along with the 

free and easy Sharon Horgan 

form a women’s choir while their 

husbands are serving in Afgha-

nistan… 

It is a good natured but predict-

able film where you can spot the 

climax a mile away and the rela-

tionship between its two ladies 

is never fully explored. Shame! 

 

Escape From 

Pretoria 

An international project of a 

powerful true story told by a 

British leading actor and director 

which takes place in South Africa    

at the peak of apartheid in 1979 

but filmed entirely in Australia.  

Director and writer Francis 

Annan tells the story of two 

young activists Tim Renkin 

(Daniel Radcliffe) and Stephen 

Lee (Daniel Webber), who are 

sentenced to years of imprison-

ment following their illegal activ-

ities. But from the moment they 

enter the jail they have nothing 

else on their mind but escape… 

Radcliffe and Webber are  

terrific as the idealistic young 

friends in this passionate story 

based on Tim Jenkin’s book. The 

South African accents may be a 

mixture of everything with a hint 

of Liverpool, while the sadistic 

guards are come via MIDNIGHT 

EXPRESS but overall a thrilling 

story worth experiencing.  

 

Toni Morrison: 

The Pieces I Am 

A fine tribute the life and work 

of the iconic Toni Morrison by 

Timothy Greefield-Sanders, which 

needs to be celebrated across the 

globe. She was brought up in 

Lorain, Ohio and here she talks 

candidly about the days before 

she became one of the exciting 

writers exploring race issues  

focusing on young black women. 

She is a worthy Nobel Prize winner 

for literature and loves telling 

anecdotes, especially the one 

when Oprah Winfrey phoned her 

one day totally out of the blue 

desperate to get the film rights 

of BELOVED.  

Morrison is not just a mesmeris-

ing personality but also an eloquent 

speaker. See it and then begin 

reading her books all over again! 
 

The Photograph 

This is not a remake of last 

year’s Indian film with the same 

title but a brand new romantic 

drama from America written and 

directed by Stella Meghie. She 

tells the story of journalist        

Michael Block (LaKeith Stanfield) 

who falls for Mae (Issa Rae), 

while investigating the life of    

famous photographer Christina.  

Mae is the estranged daugh-

ter of Christina (Chante Adams) 

and as the action develops we 

see two love stories begin to 

flourish - past and present.  

It is a smart and elegant film 

with decent performances despite 

the fact that it occasionally 

lapses into sentimentality. 

 

Sulphur And White 
 

Julian Jarrold’s fascinating 

drama based on a true story is 

basically two films put together. 

The flashback sequences in 

South Africa when 10-year-old 

David Tait (Hugo Stone) is 

struggling to come to terms with 

his traumatic experiences are 

engaging.  

Dougray Scott is the father 

from hell while Anna Friel is the 

fragile mother unable to provide 

the necessary support to her son. 

Then flash forward to the hollow 

world of modern London’s finan-

cial trading where David (Mark 

Stanley) is now a successful 

businessman but unable to make 

connections with other people…  

This part doesn’t work and is 

difficult to care much about 

David’s predicament especially 

in the sombre presence of 

Stanley. It would have probably 

worked better as a TV series.   

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

VILLAIN: The producers claim 

that this was inspired by Richard 

Burton’s 1971 vehicle with the 

same title. Sadly the similarity 

ends there - Burton’s vicious crime 

boss was modelled on the openly 

gay Ronnie Kray whereas here 

the seriously heterosexual Eddie 

Franks (Craig Fairbrass) fresh 

out of prison is ready to smash 

faces and hands at a drop of a 

hammer in order to protect his 

young brother and property…It 

is a violent, cruel world efficiently 

told with a strong performance 

from Fairbrass who adds great 

authority to the proceedings. 

VITALINA VARELA: This is 

part of a major retrospective of 

Pedro Costa’s impressive body 

of work at the ICA. The celebrated 

Portuguese director is a unique 

talent with distinct vision and 

remarkable ability to draw out 

the most natural and deeply    

humane performances from his 

performers. Vitalina is a true 

survivor - she was left behind by 

her husband in Cape Verde when 

he went to Portugal for work 

over 30 years ago. Now finally 

Vitalina travels to Portugal but 

arrives too late-three days after 

her husband’s funeral… 

Costa creates a dark mesme-

rising world unlike anything 

you’ve ever seen. It is a slow, 

hypnotic and requires patience 

but it pays dividends.

T
he only time I recall my 

parents going to the cinema 

was back in 1965 when 

they went to see that cinematic 

epic, The Ten Commandments, 
starring Charlton Heston (Moses), 

at The Forum in Kentish Town. 

The film lasts over three hours 

(with an intermission - whatever 

happened to those?) and within 

fifteen minutes they were both 

fast asleep in the front row - “thello 
na ime gonda na vlebo gallittera” 
- was my mother’s cataract      

affected explanation for being 

that close. When the film ended 

and they woke my sister, who 

was with them, asked what they 

thought and my father immedi-

ately responded, “the best film I 

have ever seen in my life.” 

I remembered that unforget-

table parental episode while 

watching The Prince of Egypt 

(Dominion Theatre), the showy 

and surprisingly racy stage version 

of the 1988 animated movie. 

With a score by Stephen Schwartz 

(Wicked) and direction by son 

Scott, it is genetically guaranteed 

to be a hit. Philip  LaZebnik does 

not have those genes and the 

book is quite cumbersome making 

Moses (Luke Brady) and Rameses 

(Liam Tamne) and their spouses 

something more akin to charac-

ters in a sitcom. The Pharaoh’s 

wife, Nefertari (Tanisha Spring) 

is as highfalutin as Lady Bracknell 

and most of the female characters 

are stereotypically rotten. So much 

for progress on gender issues.  

The production is, neverthe-

less, a visual showstopper, the 

director having decided to throw 

the kitchen sink of technological 

special effects at it. Nowadays 

digital projections are the modus 

operandi for many musicals but 

in this one we are blinded by the 

burning bush technicolour of   

ancient Egypt depicting all those 

magnificent palaces and pyramids 

built by the Hebrew slaves. Talking 

of which, costume designer Ann 

Hould-Ward must have drawn 

her inspiration from namesake 

Ann (Summers) or Love Island. 

Pecs aplenty, six packs in equal 

measure, the scantily clad cast 

show it all off, looking buff while 

singing and dancing, all this in 

between building whole cities. 

The impact is barefaced cheek. 

Standout songs, as you would 

expect from daddy Schwartz, are 

Always on My Side, sung with 

great passion by Brady and Tamne, 

who both impress. The one that 

feels most relevant and topical 

is Deliver Us when the oppressed 

slaves rise up and sing their hearts 

out for freedom. Cue Moses and 

the rest is history. Lively, surpris-

ing and schmaltzy entertainment. 

Meanwhile Robbo Mike has a 
laugh on the PM… 

Jonathan Maitland’s The Last 

Temptation of Boris Johnson 

(Yvonne Arnaud) is a witty and 

surprisingly topical show. The 

opening act is a dinner party 

back in 2016 when he and his 

then wife were entertaining 

guests, including Michael Gove. 

Remember him? The man who 

said he could never serve under 

Johnson. Politics! Also at the 

dinner are Blair, Churchill and 

Thatcher, the spirits of. While 

dining Johnson decides to vote 

“Leave” and we all know what 

follows though Cameron remains 

convinced it was all about       

political opportunism to further 

his career. Act II is post-Brexit 

Britain in 2029 and BoJo is no 

longer PM having gone back to 

journalism. Dominic Cummings 

is now working for Kim Jong Un. 

Nice touch. 

Will Barton is uncannily like 

Johnson, a model of dishevel-

ment and absurd mannerisms 

while Bill Champion brings the 

Thunderbird puppet-like Gove to 

life with great amusement. I’m 

sure only the bottom lip moves. 

The touring production will be 

updated as they go to remain 

relevant. Johnson divides opin-

ion, buffoon to some, brilliant to 

others, it is an entertaining     

production, well performed and 

neatly directed on a sparse set.  

Finally, Nadia Nalini is bowled 
over by length and wealth… 

Tony Kushner’s adaptation of 

Friedrich Dürrenmatt’s The Visit 

(National Theatre) is fascinating. 

Slurry, a town in New York state, 

is going through hard times and 

the folks desperately need help. 

Enter Claire Zachanassian, a 

born and bred Slurry denizen 

and now the wealthiest woman 

on the planet. She offers them 

an astronomic one billion dollars 

if they will commit murder. Kill the 

man who got her pregnant only 

to ditch her. A moral dilemma? 

Apparently not in a world where 

money shouts from the rooftops. 

They say desperate people will 

do desperate things and the play 

certainly makes you question your 

own moral and ethical guidelines. 

I was riveted despite the pro-

duction being a three hour plus 

epic, because the acting is first 

class. Lesley Manville is bewitch-

ing as Claire, stage presence, 

magnetism and charisma in 

abundance. The stench of money 

oozes from every part of her.   

immaculate outfits. She tends to 

dominate in every sense though 

all the other actors are excellent 

too. The stylish set is evocative 

of the period and this is one test 

of endurance well worth the     

effort. 

 

The Prince of Egypt -  

0345 200 7982 

The Last Temptation of 

Boris Johnson – on tour 

The Visit – 020 7452 3000 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

When Heston  

met Summers 
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W
hen out, work or play, 

I mix with all different 

ages. Being in the      

fitness industry, it seems the 

subject of fitness, exercise and 

eating healthy will come into 

conversation. People tend to ask 

me how often I train in the gym 

or that I must be on some sort 

of limited eating regime. It is 

often then followed by many 

people saying how they are too 

old to exercise, or it is far too late 

to change and start to exercise 

or to eat healthy. These are 

often of course misconceptions 

or excuses in order to put on 

permanent hold, or continue to 

postpone, to set up and make 

prominent changes in life. 

Diseases become more  

common as the body ages, if 

allowed to do so. There is how-

ever a huge amount one can do 

to prevent disease happening. 

There is strong evidence that 

being physically active, aerobi-

cally active to have muscle 

strength and having good cardio 

strength, can lower the risk of 

Heart Disease, Stroke, Dementia, 

Type 2 Diabetes and Depression. 

Exercise has shown to improve 

and maintain good posture,    

balance, flexibility, agility and 

can reduce the risk of falling in 

older adults. 

Let's start here, where age is 

only a number. Age does not 

matter, and in reality there are 

many people who are 65 and 

older, who could literally give 

younger people a run for their 

money and put them to shame. 

In today's world, where life is 

made easier with all these    

technology gadgets, many young 

people tend to sit too much and 

become extremely lazy. They 

are missing out on good regular 

active exercise, while many of 

their elders are still actively fit, 

as they are taking the daily stroll 

to the local stores, carrying.   

groceries and doing tasks or 

chores the old fashioned way. 

This proves that there are no 

excuses when it comes to age - it 

really doesn't matter. What does 

matter however, is that everyone 

finds a way to keep physically 

active according to their own  

current level of fitness, and 

then to physically improve on it. 

The importance of  exercise is 

more than just physical. Exercise 

stimulates the endorphins that 

gives us a natural high of feel 

good factor. This reduces the 

physical pain and ailment onset 

of disease, as it psychologically 

sets up a barrier against a lot of 

negativity. It creates the mind set 

of youthful energetic enthusiasm 

to explore and conquer life 

goals and ambitions constantly, 

without being defeated. 

So whatever your age, set 

yourself some targets on what 

you would like to achieve and 

get physically fit to reach those 

targets. Don't hold back with 

negative mind, reach beyond 

and prove to yourself you can be 

far better than what you possibly 

ever imagined. 
 

What exercise? 

All exercise, to be effective, 

needs to be a balance of strength 

exercise and cardio, as stated 

previously, in order to get maxi-

mum benefits and results. This 

means you need to find your 

own combination of this kind of 

exercise. 
 

Aerobic exercise 

This may include moderate, 

brisk walking, jogging, running, 

hiking, cycling, or anything that 

involves some sort of jumping 

or fast stepping. It will make the 

heart pump faster and it is there-

fore aerobic cardio exercise. 

Anything from badminton, tennis,  

basketball, football soccer, box-

ing, kickboxing, skiing, dancing 

- the list goes on, but finding 

something you enjoy doing will 

ensure you do it regularly and 

stick to it. 
 

Strength exercises 

This type of exercise should 

work the muscle in the body - 

the legs, hips, back, abdomen, 

shoulders, chest and arms. The 

strength exercise for this can be 

achieved by using gym weight 

machines or free weights at the 

gym or at home, doing bicep curls 

etc. The exercise can also be 

using one’s own body weight, 

like sit-ups, press-ups, Pilates, 

working with resistance bands, 

Yoga, or carrying shopping or 

other tasks at home that involve 

such activity – even heavy.   

gardening and building work that 

involves digging and shovelling, 

lugging heavy objects like earth, 

rubble, sand bags or bricks. 

Most cardio and strength train-

ing should be done three times 

a week. The cardio to be consi-

dered real cardio should really 

be a minimum of 20 minutes of 

vigorous intensity, three times a 

week, or moderate intensity of 

30 minutes at five times a week. 

Pushing beyond this level will 

depend on original personal level 

and then stepping up the intensity 

accordingly. 

Strength training will once again 

depend on original strength and 

then taking the level up with the 

weight or resistance further, and 

the intensity of reps and sets each 

time to improve muscle tone. The 

combination of all this will help 

achieve and maintain the body 

in good working order. 

Aim high and surprise yourself! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Active at any age

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive!  
 

Eleni Foureira unveils the sensual video for her latest international release YAYO. Featuring 

music by Claydee and Foureira, who collaborated with Andy Nicolas and Kareem Kaloko on the 

lyrics, the team have created the latest hit for the globally successful singer.  

The new single, with more of an urban vibe, follows the release of Foureira's first international 

EP Gypsy Woman in 2019, a collab with Snoop Dogg and Kann on Sirens as well as the uplifting 

anthem Loquita.  

 

Elena Mpasi's upcoming release may come as a surprise as she takes on an interesting revamp 

collab with well-known hit maker DJ Valentinos.  

The passionate performer returns to the music scene with what promises to be the ultimate dance 

remix of the classic nisiotiko Ela Na Pame Se Ena Meros. The new version of the song, originally 

composed by Giorgos Konitopoulos, has big shoes to fill; previously released by Giannis Parios,  

Irini Konitopoulos and Glykeria over the years.  

Mpasi’s version is expected to bring a fresh take to this Greek song from the islands, adding mod-

ern musical touches and production. No doubt there are high hopes this new release will follow in 

the footsteps of the singer and producer's previous remix success Na S'agapo Inta Thela. 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! Until next time… x Mwah 
 

Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live radio shows: ‘Scandalous!' Tues-

days 8-10pm and 'Ligo Prin To Mesimeri' Fridays 10am -12pm (GMT). Two hours of unadul-

terated Modern Greek hits live on LGR London 103.3 FM, Larnaca 93 FM and online at 

www.lgr.co.uk.  

If you would like your music or event featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina 

via email: katsmusiq@gmail.com / or via all social media platforms: @katsmusiq



Matthew Morrison covers classic 

Disney songs on new album 

Emmy, Tony, and Golden Globe nominated artist Matthew 
Morrison (Glee, Hairspray, Finding Neverland and dance coach 
on talent show The Greatest Dancer ) has partnered with Disney 
Music to release a fresh contemporary take on some of his.      
favourite iconic Disney songs.  

Disney Dreamin’ with Matthew Morrison, released 6 March, 
features material from beloved Disney classics such as Aladdin, 
Toy Story, Pinocchio, Peter Pan, Tarzan and more. 

“I have never felt so much joy and connection in making an 
album,” Morrison said in a statement. “Every note, every word 
I sang was for my son, Revel James. There’s a beautiful feeling 
of nostalgia that is forever connected to the Disney catalogue, 
and my goal was to deliver an album that reconnects us all to 
the magic of youth.” 

The full track listing is as follows: Friend Like Me, Go The    
Distance, You’ve Got A Friend In Me, A Whole New World, 
When I See An Elephant Fly, The Second Star To The Right,     
A Dream Is A Wish A Heart Makes, You’ll Be In My Heart, When 
You Wish Upon A Star and Zip-A-Dee-Doo-Dah / The Bare        
Necessities. 

 27      | Thursday 5 March 2020

Andrea Georgiou 

Jennifer Lopez 

plans new show 

‘Thanks a Million’ 
 

Jennifer Lopez seems to be 
consistently making the best 
career moves. Her most recent 
starring role in 2019’s Hustlers 
received tons of praise and  
was a huge success, she was       
honoured to perform at Super 
Bowl LIV and she’s currently 
engaged to former MLB star 
Alex Rodriguez. 

Lopez also has news of a 
show coming out on the new 
streaming service Quibi, titled, 
Thanks a Million, set to be a 
tear jerker as it will see              
celebrities giving $100,000 to 
an unsuspecting individual who 
had a positive impact on their 
life. 

The series will feature Lopez, 
who is also the executive        
producer on the show, and 
guest appearances from stars 
including Aaron Rodgers, 
Kristen Bell, Tracy Morgan, 
Karlie Kloss, and JLo’s soon to 
be husband Alex Rodriguez. 

 “Guys this is something      
special,” the singer said of the 
show in a recent Instagram 
post.  

“I’m soo excited to announce 
my new show #ThanksAMillion… 
coming to Quibi on April 6! Stay 
tuned for more deets.” 

It’s been two years since 
Lopez’s last show, Shades of 
Blue, which debuted in 2016. 
She played a New York detective 
who was trying to make ends 
meet for her family while getting 
caught into some trouble with 
dirty cops. The show aired for 
three seasons.

Following last year’s sold-out 
show, Here Come The Boys  
returns with four incredible 
dance superstars in this brand 
new dazzling production.  

Strictly Come Dancing’s Aljaž 
Škorjanec is joined by former 
Strictly favourite Pasha Kovalev, 
international ballet sensation 
and West End star Sam Salter 
and Australian dance sensation, 
NBC World Of Dance champion 

and Broadway star Michael  
Dameski.  

The dancing extravaganza   
will feature ballroom, Latin, com-
mercial, contemporary, ballet, 
acro and tap.  

Join the boys, alongside a 
spectacular cast of dancers and 
gymnasts in what promises to 
be the hottest ticket this summer. 
Catch them at London’s Eventim 
Apollo on Thursday 18 June.

Strictly stars and top dancers join 

forces for Here Come The Boys 2020



28      | Thursday 5 March 2020

Michael Yiakoumi

Saturday 7th March 2020 
Vanarama National League 
Stockport v Barnet 
3.00pm Edgeley Park, Hardcastle 
Road, Stockport, SK3 9DD 
BetVictor Premier 
Bishops Stortford v Haringey 
Borough 

3.00pm Prokit stadium, Dunmow 
Road, Bishop's Stortford CM23 5RG 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v St Panteleimon  
3.00pm Enfield Town FC, The Queen 
Elizabeth Stadium, Donkey Lane, En-
field, EN1 3PL 
Sunday 8th March 2020 

KOPA League 
Pantel v Komi Kebir 
10.15am Southgate School, Sussex 
Way, Barnet EN4 0BL 
Armenians v Apoel 
12.00pm Enfield Playing Fields, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Chairmans Senior Cup 

Olympia v Panathinaikos 
10.15am Whittington Park, Holloway 
road, London, N19 4RS 
Tuesday 10th March 2020 
Vanarama National League 
Woking v Barnet 
7.45 Kingfield, Woking, Surrey, GU22 
9AA 

Spartan South Midlands League 
New Salamis v Shefford Town 
7.45pm Enfield Town FC, QE Stadium, 
Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Wednesday 11th March 2020 
Lewes v Haringey Borough 
7.45pm Mountfield Road, Lewes, East 
Sussex, BN7 2XA 

 Community and local fixtures

Spartan South  
Midlands League

Community  Youth KOPA League
Communuty Youth results 
Sunday 1st March 2020 
U18: Alexandra Park 0 Omonia White 3 
U15: Berkhamsted 8 Omonia Gold ,Omonia Green 3 Maccabi 2 
Omonia Silver 6 Harvesters 1, Omonia White 0 Brady 0 
U13:Omonia White 1 Northwood 5 
U12:Omonia White 4 Hinton & Finchley 1 

Another Fantastic performance from AEK U11’s 

Omonia youth newest team U8 Green

Another encouraging performance from Omonia Youth 
U15 girls 

Omonia Youth U12 white dominant performance

New Salamis v St Panteleimon this Saturday

New Salamis

St Panteleimon FC
This Saturday we have have 
another big game in the Spartan 
South Midlands League top of 
the table St Panteleimon versus 
second placed New Salamis 
that will be palyed this Saturday 
at 3.00pm Enfield Town FC, The 
Queen Elizabeth Stadium, Don-
key Lane, Enfield, EN1 3PL. 
They have played twice this 
season in the first match St 
Panteleimon won on penalties 
after 1-1 draw full time and extra 
time in the cup.The recently in 
the league the match finished  
in a 1-1 draw. 
On Saturday the Saints got a 
valuable three points as St Pan-
teleimon continue their impres-
sive season. Winslow are the 
only team to take three points 
from the Saints this season, but 
the home side were resolute. 
First against third in the league 
saw a competitive and tight 
game in the first half. Good 
chances were saved well by the 
Winslow keeper. One curling 
low shot by Noyan Tajbakhsh 
was well turned away with a 
strong hand. Ayub Albadri’s 
pace saw him through on goal 
but the ball went just wide. 
Half time 0-0.  
The conditions were bitterly cold 
and there were periods of hail 
storms. A decent sized crowd 
(32) braved the conditions and 
were entertained. 

The second half continued the 
high quality of the game. 
In the 61st minute the impres-
sive Brad Gilmaney opened the 
scoring putting the Saints 1-0 
up. The competitive game con-
tinued but the Saints now made 
the game harder for Winslow, 
by adding a second, from 
Tajbahksh. 2-0 with 6 minutes 
left of normal time, but it wasn’t 
safe yet. 
Winslow managed to get one 
goal back but the game ended 
2-1. Three precious points for 
St Panteleimon. The saints are 
9 points ahead with 12 games 
to go. 
There appears to be a growing 
following for the Saints these 
days. Groundhopper fans tend 
to want to come and watch 
them. There are good footbal-
ling reasons for this – they have 
an attractive style and are 
close-knit unit. But also good 
community reasons. The club 
sees itself as a family and is 
open and embracing. 
On Tuesday the Saints beat En-
field Borough 3-2  in the Spar-
tan League Division One Cup 
semi final and now go onto the 
final. 
St Panteleimon after leading 
twice , Enfield Borough equal-
ised twice  and the winner for 
St Panteleimon came late in the 
game.  

Omonia took a giant step to-
wards lifting The KOPA League 
Title with 3-1 victory over Olym-
pia. 
A massive Omonia support, in-
cluding members of Omonia 
Nicosia Supporters Club , saw 
them get off to a flying start , 
boxing Olympia into their own 
half and creating a number of 
chances, before Antonio broke 
the deadlock , sliding the ball 
beyond the keeper.Luke Proko-
piou coolly dispatched a pen-
alty. 2-0. 
On 30 mins , the best move of 
the match , involving half a 
dozen players , finished with 
Luke Prokopiou scoring his sec-
ond goal and Omonia going into 
half time at 3-0. 
 IA rocket from Jamie Nelson 
from fully 40 yards , which 
smacked against the cross bar 
from there and , Olympia broke 
and scored to make it 3-1. 
Olympia now sniffed a come-
back. 
Then came the pivotal moment 
of the match. Olympia were 
awarded a penalty with 20 mins 
left. Elia stepped up to take it , 
and , as in the corresponding 
fixture, Serxhio Kuqo pulled off 
a Fantastic save and was 
sharply up to save the follow up. 
Omonia were reduced to 10 
men soon after , which gave 
Olympia even more urgency , 
but this was cancelled out by 
an Olympia Red with 10 mins 
left. 
APOEL beat Panathinaikos 5-3 
in a cracking game with Vincent 
Lwanga starting the ball rolling 
with a 10th minute goal with Pa-
nathinaikos equalising in the 
26th minute. 
Straight after half time Panathi-

naikos were awarded a penalty 
and were able to score from it. 
Apoel equalised to 2-2 with Phi-
lip Kyriakides on the 54th min. 
Panathinaikos manage dto go 
ahead in the 62nd minute from 
own goal. Apoel equalised mak-
ing  it 3-3  with Michael Spenser 
and in added time George Lu-
taaya added another goal. to 
give Apoel a 5-3 win and still in 
the chase for the title. 
Cinar left their winning form till 
the end of the season the two 
bottom of the table teams came 
up against each otherCinar led-
Pantel defender looped over the 
Pantel keeper Jack Markou for 
0-1. The second for Cinar came 
a few minutes later after a ma-
rauding run by Yannick Kama-
nan down the left finished off 
with a low shot for 0-2. Pantel 
pulled one back right at the end 
of the first half with a penalty. 
The second half saw Cinar once 
again in control. The third goal 
by Mark Summers was chested 
down and hit with a vengeance 
into the top left of Pantels goal, 
1-3.Cinar carried on where they 
left off with Yannick hitting a 
thunderous shot low for 1-4. 
Soon after Pantels sub rounded 
the Cinar keeper for 2-4 . CThat 
didn’t stop Yannick Kamanan 
from completing his hatrick with 
another well taken shot. The 
game finished Pantel 2 Cinar 5. 
Komi Kebir are looking good 
after two wins on the trot,  last 
week they beat Olympia and 
this week the Armenians and 
are full of confidence after win-
ning 4-1 against the Armenians 
their goals coming from George 
Lakey and Marinos one each 
and Anthony Georgia scoring 
two goals.

Omonia have league title in 

their sights

Omonia manager Chris Procopiou and coach  Mario 
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Premier League

Liverpool’s dream run was de-
molished in the most unlikely 
fashion by strugglers Watford  
On the evening when the Euro-
pean champions were expected 
to complete the best sequence 
in the history of English foot-
ball’s top-flight with a 19th 
straight league victory, they 
were instead hammered 3-0 by 
the team lying one from bottom. 
Earlier Chelsea earned a late 
draw 2-2 at Bournemouth with 
two goals from their predatory 
defender Marcos Alonso and 
West Ham United moved out of 
the drop zone with a 3-1 win 
over Southampton after pro-
tests outside the London Sta-
dium. 
Yet nothing could compare with 
the drama of the late match as 
Watford’s Senegalese winger 
Ismaila Sarr scored twice and 
set up a third for his captain 
Troy Deeney in a second-half 
shredding of Liverpool’s aura of 
domestic invincibility. 
Liverpool’s first league defeat in 
their 28th match this season 
also meant the end of a 44-
game unbeaten streak stretch-
ing back to January 2019, as 
well as killing off their dreams 
of going an entire English top-
flight campaign without a loss 
like Arsenal and Preston North 
End before them.They remain 
22 points clear of City, who have 

a game in hand, so it will doubt-
less prove only a bump en route 
to Liverpool’s first English title 
for 30 years yet such has been 
the Reds’ supremacy this term, 
it felt more than a minor tremor. 
Brighton & Hove Albion are still 
in a precarious 15th position as 
former England manager Roy 
Hodgson celebrated his 100th 
Premier League match in 
charge of Crystal Palace with a 
1-0 win at the home of their old 
rivals. 
Newcastle United could only 0-
0 draw at home to Burnley, the 
fourth successive game in 
which they have failed to score. 
Wily striker Raul Jimenez struck 
a superb 73rd-minute winner as 
Wolverhampton Wanderers 
twice came back from a goal 
down to beat Tottenham Hot-
spur 3-2 and leap-frog them into 
sixth place in the Premier 
League table  
Everton and Manchester United 
drew 1-1 at Goodison Park A 
superb 31st-minute strike from 
United midfielder Bruno Fer-
nandes had replied to  early 
openerA dreadful error from De 
Gea gifted Everton a third-mi-
nute opener — the Spaniard 
dawdled on the ball after a 
pass-back from Maguire and his 
attempted clearance was 
charged down by Calvert-Lewin 
and flew off.

Man City win League Cup

Manchester City continued their 
imperious stranglehold over the 
League Cup with a 2-1 victory 
over Aston Villa in the final on 
Sunday as goals from Sergio 
Aguero and Rodri secured the 
trophy for a third straight sea-
son. 
City, who have now won the 
competition in five of the last 
seven campaigns, and should 
have been home and dry when 
they took a 2-0 lead after half 
an hour with Aguero’s strike in 
the 20th minute and a Rodri 

header. 
Yet Tanzanian striker Mbwana 
Samatta headed home for Villa 
just before halftime, following a 
bizarre slip from City defender 
John Stones, to fuel their hopes 
of a comeback. 
City are the first side to win the 
competition for three seasons 
in a row since Liverpool claimed 
four straight titles from 1981 to 
1984. City have won it seven 
times and trail record holders 
Liverpool who have lifted the 
trophy on eight occasions. 

Cyprus Football

Monday night's Nicosia derby 
between Apoel v Omonia ended 
Goalless with Omonia losing the 
chance to overtake the leaders 
Anorthosis who have now lost 
two games on the trot as a re-
sult Omonia are level on points 
with league leaders Anorthosis 
and Apoel are in third place four 
points behind. Second defeat 
for Anorthosis this time to Lar-
naca rivals AEK who were lead-
ing 2-0 with both goals from Tri-
kovski and Anorthosis scored in 

the last minute with Kacharava. 
Paralimni beat Olympiakos 3-0 
with their goals coming from 
Sadik 2 and Udoji two of them 
in the last seven minutes.Apol-
lon beat Nea Salamina 3-1 their 
goals coming from Papoulis, 
Matel and Sardinero and Nea 
Salamis goal came from 
Onuegbu.  
Ethnikos Achnas who beat top 
of the table Anorthosis last week 
lost to AEL 4-1 and Pafos beat 
Doxa 4-0.

AEK players celebrate win

Greece football
Olympiakos win at Arsenal

Olympiakos defeated Arsenal 2-
1 in the last minute of extra time 
in London, against all odds, and 
qualified to the last 16 of the 
Europa League in a historic 
night not only for the Piraeus 
club but also for Greek soccer 
in general. 
In what was arguably one of the 
best away games ever for the 
Reds, they overturned their 1-0 
deficit from the first leg in Pi-
raeus to win 1-0 after 90 mi-
nutes and bounce back after Ar-
senal’s equalizer in extra time 
to score in the dying minutes of 
the game at the Emirates and 
dump the Premier League side 
out of the tournament. 
In the second half the visitors 
stunned Arsenal as on the 53rd 
minute Mathieu Valbuena 
picked Pape Abou Cisse in the 
area and he headed the ball 
home to level the aggregate 
score between the two teams, 
to the ecstatic celebration of the 
6,000 Greeks at the stands. 
Arsenal put a lot of pressure in 
the rest of regulation time, but 
could not find a way through, so 
the 90 minutes ended with a 0-
1 score. 
Five minutes later Pierre Eme-
rick Aubameyang equalized for 
the London giants with a spec-
tacular strike that appeared to 
give the hosts the ticket to the 
next round. 
Yet just when it all seemed lost 
for the Reds, Massouras 
crossed the ball and Youssef El-
Arabi scored from close range 
on the 120th minute of the 
game to gift Olympiakos one of 
the biggest victories in its his-
tory. 
In Greece Champion PAOK un-

expectedly dropped two points 
and finished the regular season 
of the Super League seven 
points behind leader Olympia-
kos. 
The Reds will therefore need 
eight wins in the 10 games of 
the playoffs to clinch the title. 
The playoffs begin on March 7 
and the draw for the schedule 
will take place on March 3. 
Olympiakos saw off struggling 
Panetolikos 2-0 at home, goals 
coming from Giorgos Massou-
ras and Andreas Bouchalakis. 
AEK, in third, needed an an in-
jury-time strike by Viktor Klonar-
idis to escape defeat to Panion-
ios (1-1) at Nea Smyrni from the 
Dimitris Emmanouilidis goal. 
Panathinaikos had no problems 
against visiting Volos, thrashing 
its 10-man opponent 4-1 with 
two goals from Federico Mac-
heda and one each by Dominik 
Nagy and Tasos Hatziyiovanis. 
Volos pulled one back through 
Erik Jendrisek. 
Atromitos upset Aris with a 2-1 
win in Thessaloniki to allow OFI, 
victor of Lamia with a 3-0 score 
on Crete, to finish the regular 
season on fifth, level on points 
with sixth Aris. 
Larissa had Radomir Milosavlje-
vic score a hat trick in its 3-0 
home victory over Asteras Tri-
polis. 
The home-and-away round-
robin playoffs for the top six 
teams, to determine the title and 
the Greek tickets to European 
competitions next season, will 
be contested by Olympiakos 
starting from 66 points, PAOK 
(from 59), AEK (51), Panathi-
naikos (44), OFI (34) and Aris 
(34). 

Our Michael Yiakoumi with Olympiakos Chairman 
Marinakis

World number one Novak  
Djokovic eased past Greek  
Stefanos Tsitsipas

World number one Novak Djo-
kovic eased past Greek Stefa-
nos Tsitsipas 6-3 6-4 to lift his 
fifth Dubai Tennis Champion-
ships title on Saturday, extend-
ing his unbeaten start to the 
2020 season. 
Both players looked solid on 
serve early in the opening set 
before Djokovic turned the 
screw to break in the eighth 
game with a searing crosscourt 
backhand winner. 
The Serb closed out the set and 
continued to press home his ad-
vantage with another break o 
serve early in the second. 
Tsitsipas fought back to draw 
level at 3-3 but went on to com-
mit a string of unforced errors 
and concede two break points 
in the ninth game. 

Djokovic surprised his opponent 
with a wonderfully disguised 
drop shot to take the lead be-
fore sealing victory on the first 
of his three championship 
points with a backhand winner 
down the line. 
“It was very close even though 
it was a straight-set win,” said 
Djokovic, who also won the 
Dubai titles in 2009, 2010, 2011 
and 2013. 
“I was fortunate to hold my 
serve at the start of the match.” 
Djokovic has now won 21 
straight matches, including 18 
this season, having already 
lifted the inaugural ATP Cup 
with Serbia and a record-ex-
tending eighth Australian Open 
title last month.
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Απεβίωσε τη Δευτέρα 24.02.2020, η Ελένη Πισιηρή σε ηλικία 72 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1964 και επέστρεψε στην Κύπρο για 

διακοπές το 1969. Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της Αντρέα από την Κώμη 

Κεπίρ, αρραβωνιάστηκαν, ήρθαν μαζί στο Λονδίνο και παντρεύτηκαν τον 

Ιανουάριο του 1970. 

Μετά επέστρεψαν στην Κύπρο και έζησαν στην Κώμη Κεπίρ, αλλά μετά 

την Τουρκική εισβολή το 1974 ξανά επέστρεψαν στο Λονδίνο. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αντρέα, 3 υιούς: Μάριο, Μάκη και Θεοδόση, 

9 εγγόνια: Έλλη, Σοφία, Άγγελο, Αντώνη, Έλλη, Εμιλία, Αντρέα, 

Χαράλαμπο και Λούση, τις νύφες της Αγγέλα και Έλενα, την αδελφή της 

Μαρούλλα, αδελφότεκνα, βαπτιστικά, γαμπρό, νύφες και πολλούς άλλους 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 17.03.2020 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του 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. 

Λουλούδια ή εισφορές για την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07956 279 836 Μάριος

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Ελένη Πισιηρή
(Κόρη του Θεοδόση Πασιή από το Πατρίκι - Καλοψίδα) 

Sadly passed away on Monday 24.02.2020 at the age of 72. 

Eleni came to England in 1964. It was whilst on holiday in Cyprus in 1969 

that she met her husband Andreas from Komi Kebir. They came to 

London together after their engagement and were married in January 

1970. 

They then returned to Cyprus to live in Komi Kebir, but moved back to 

the UK following the Turkish invasion of 1974. 

Eleni leaves her husband Andreas, 3 sons: Marios, Makis and Theodosis, 

9 grandchildren: Elli, Sophia, Angelos, Antonis, Elli, Emilia, Andrew, 

Charlie and Lucy, her daughters-in-law: Angela and Elena, sister Maroulla, 

many nephews, nieces, Godchildren, brother-in-law, sisters-in-law, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 17.03.2020 at 10.00am at the 

Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG and the burial at New 

Southgate cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London 

N11 1JJ. 

The wake will follow at Ariana Banqueting Suite, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Flowers or donations for the Greek Orthodox Church of The Twelve 

Apostles are welcome. 

Tel: 07956 279 836 Marios

Eleni Pishiris

(Daughter of Theodosis Pashis from Patriki - Kalopsida)
26.01.1948 – 24.02.2020
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Απεβίωσε τη Δευτέρα 24.02.2020, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά 

Σωτήρα Κώστα (σύζυγος του μ. Αλέκου Κώστα-Froso Restaurant) σε ηλικία 

82 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης 

από όλους όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. 

Η απουσία της θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, 

συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει την κόρη της Φρόσω, τον γαμπρό της Σταύρο, τα 2 αγαπημένα της 

εγγόνια: Αλέξανδρο και Χριστιάνο και πολλούς άλλους συγγενείς και 

αμέτρητους φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 09.03.2020 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 

Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Σωτήρα Κώστα
(από την Ταύρου) 

Passed away on Monday 24th February 2020 aged 82. 

(The wife of the late Alecos Costa - Froso Restaurant).  
She leaves behind her daughter Frosso, son-in-law Stav, grandchildren 

Alexandro and Cristiano and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday  9th March 2020 at 10.00am at the 

Greek Orthodox Church of the Twelve Apostles, Kentish Lane and the 

burial at New Southgate Cemetery, New Southgate, London N11 1JJ. 

To my Mum 

You were my brother, my sister, my mum and my best friend.  You 

were my everything. The bond we have can never be broken, not 

even death can separate us. You and me forever. 

I love you mamma mou.  

Sotera Costa 
(from Tavrou, Cyprus)

“One of the best” hardly gives her credit or describes what an amazing 

human being she was.  There will be a void in our lives from now on as 

we have all lost an angel on earth.
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε από Parkinson’s στο University 

College Hospital, την Κυριακή 23.02.2020, η αγαπημένη μας Αντρούλλα 

Παυλικά σε ηλικία 80 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1958 σε ηλικία 18 ετών. 

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Λούκα, 3 υιούς: Άκη, Βάσο και Μάριο, 

τη νύφη της Liz, 2 εγγόνια: Luke και George, την αδελφή της Κούλλα, 

2 αδελφούς: Γιώργο και Πέτρο, τα αδελφότκεκνά της τα οποία 

υπεραγαπούσε και την υπεραγαπούσαν. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 11.03.2020 και ώρα 10.30πμ στο 

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, Pevensey Avenue, Enfield, EN1 

3HT και η ταφή στο Chambers in Edmonton Cemetery, Church Street, 

London, N9 9HP η ώρα 12.00 το μεσημέρι. 

Αγαπημένο χρώμα της εκλιπούσας ήταν το ροζ και σας παρακαλούμε εάν 

θέλετε να φορέσετε κάτι ροζ εις μνήμη της. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Parkinson’s. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο Haringey Football Club, Coles Park Stadium, 

White Hart Lane, London, N17 7JP. 

Τηλ. οικείων:07958 717 879 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αντρούλλα Παυλικά
(από την Τρυπημένη) 

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

Androulla Pavlika, who passed away after a long battle with Parkinson’s at 

the University College Hospital, London on Sunday 23rd February 2020 at 

the age of 80. 

Androulla was from the village of Tripimeni, Cyprus and moved to the UK in 

1958 at the age of 18.  She leaves behind her beloved husband Loukas, 

3 sons Akis, Vasos and Mario, daughter-in-law Liz, 2 grandchildren Luke and 

George, her sister Koulla, 2 brothers George and Peter and many nephews 

and nieces whom she loved, and who also loved her dearly. 

Her funeral service will take place on Wednesday 11th March 2020 at 

10:30am at the Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, Pevensey Avenue, 

Enfield, EN1 3HT and the burial at the Chambers in Edmonton Cemetery, 

Church Street, London, N9 9HP at 12:00 noon. 

Androulla’s favourite colour was pink, and we would like to invite those that 

wish to participate, to wear a pink item in her honour.  

As opposed to flowers, please donate to Parkinson’s UK instead – thank you. 

The wake will take place at Haringey Football Club, Coles Park Stadium, 

White Hart Lane, London, N17 7JP. 

Tel: 07958 717 879

Androulla Pavlika
(from Tripimeni, Cyprus)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Προκόπης Νεοφύτου Πέτρου 
(από τη Λεμεσό)  

Απεβίωσε την Τρίτη 11.02.2020, στο νοσοκομείο UCLH ο Προκόπης Νεοφύτου Πέτρου 

σε ηλικία 83 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία τη δεκαετία του 1950 και ασχολείτο στην ενδυματο -

βιομηχανία μαζί με την σύζυγό του Νίτσα Παπαμιχαήλ η οποία απεβίωσε το 2013. 

Αφήνει την κόρη του Σοφία, τον εγγονό του Ραφαήλ, 4 αδέλφια, τις νύφες του, 

αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 10.03.2020 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου 

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

Islington & St. Pancras, 278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart Foundation είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07504 577 054  / 020 8883 0830 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Prokopis Neophytou Petrou 
(from Limassol)  

It is with deep sadness and shock that we announce that our beloved father and 

grandfather Procopis passed away on Tuesday 11th February 2020 at the UCLH after 

a two week illness at the age of 83. 

He came to London in the 1950’s and with his wife Nitsa Papamichael, who passed 

away in 2013, worked in the clothing industry for many years. 

He was a kind, generous and hardworking family man, who worked tirelessly to provide 

financial security both for his immediate family and alsο for his extended family in 

Cyprus. 

He leaves his daughter Sophie, grandson Raphael and other relatives and friends in 

Britain and his 4 brothers, 10 nephews and nieces and many other relatives and friends 

in Cyprus. 

The funeral will take place on Tuesday 10.03.2020 at 12.30pm at the Greek Orthodox 

Church of St. John the baptist, Wightman Road, London N8 0LY and the burial at 

Islington & St. Pancras, 278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Flowers or donations for the British Heart Foundation are welcome. 

Tel: 07504 577 054  / 020 8883 0830 15.01.1937 – 11.02.2020
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IN LOVING MEMORY 

“On the 6th of March, it will be exactly 15 years since my daughter 

Natasha Anastasiades 

had her fatal car accident.  

Every day she is deeply missed by her father her friends and family”. 

Mario Anastasiades

Αντρούλλα Ιωάννου Androulla Ioannou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Our much loved Androulla very 

sadly passed away on Sunday 

23.02.2020 at the age of 76. 

She joins her beloved parents Eleni 

and Arestis and 3 brothers: 

Demetris, Christakis and Kostakis. 

She came to England with her 

family in 1960. 

Androulla is survived by her 

husband Nicos, her 5 children: 

Harry, Pat, Helen, Lucy and 

Kristina, 2 siblings: Stavros and 

Photoulla, 11 grandchildren and 

many relatives and friends. 

The funeral will take place on 

Thursday 12.03.2020 at 10.00am at 

the Greek Orthodox Church of 

St. Mary, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB and the 

burial at  Islington & St. Pancras 

Cemetery, 278 High Road, East 

Finchley, London N2 9AG. 

Flowers or donations for the 

Cancer Research UK are 

welcome.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι 

απεβίωσε την Κυριακή 23.02.2020, 

η πολυαγαπημένη μας Αντρούλλα 

σε ηλικία 76 ετών. 

Θα συναντήσει τους αγαπημένους 

της γονείς Ελένη και Αρέστη και τους 

3 αδελ φούς: Δημήτρη, Χριστάκη και 

Κωστάκη. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία μαζί 

με την οικογένειά της το 1960. 

Αφήνει τον σύζυγό της Νίκο, 

5 παιδιά: Χάρη, Γιώτα, Χέλεν, 

Λουκία και Χριστίνα, 2 αδέλφια: 

Σταύρο και Φωτούλλα, 11 εγγόνια 

και πολλούς άλλους συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 

12.03.2020 και ώρα 10.00πμ από 

την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 

8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Islington & St. Pancras, 278 High 

Road, East Finchley, London 

N2 9AG. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer 

Research UK είναι ευπρόσδεκτα.

(from Nicosia)(από τη Λευκωσία)

She will be greatly missed

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αλίκη Πανίκκου 

(από τη Λάπηθο) 
Απεβίωσε την Τρίτη 25.02.2020, η Αλίκη Πανίκκου σε ηλικία 92 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία μαζί με τον σύζυγό της μ. Αντρέα 

το 1960. 

Αφήνει 3 παιδιά: Georgette, Sidney και Michael, (η κόρη της Joanna 

Dancer απεβίωσε 06.12.2018), τον γαμπρό της Harry, 11εγγόνια, 

7 δισέγγονα και 1 τρισέγγονο. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 16.03.2020 και ώρα 12.30μμ από την 

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

και η ταφή στο κοιμητήριο του Islington & St. Pancras, 

278 High Road, East Finchley, London N2 9AG. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07732 315 923  /  020 7686 4620

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Aliki Panikkou 

(from Lapithos) 

Passed away on Tuesday 25.02.2020 at the age of 92. 

She came to England in 1960. 

Aliki leaves 3 children: Georgette, Sidney and Michael (her daughter 

Joanna Dancer passed away 06.12.2018), son-in-law Harry, 11 

grandchildren, 7 great-grandchildren and 1 great-great-grandchild, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 16.03.2020 at 12.30pm at the 

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

London N8 0LY and the burial at Islington & St. Pancras Cemetery, 

278 High Road, East Finchley, London N2 9AG. 

The wake will take place at the Church Hall. 

Flowers or donations for the Cancer Research are welcome. 

Tel: 07732 315 923  /  020 7686 4620 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 08.03.2020, στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 9ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρα, γιαγιάς και αδελφής 

Αντρούλλας Κυπριανού 
(Λάρνακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως  παρευρεθούν. 

 

Ο σύζυγος Αντρέας, παιδιά: Παναγιώτα και Τούλλα, εγγόνια, δισέγγονα, 

γαμπροί, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.03.2020, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB, το 18ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιάννη Σοφοκλέους 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη τoυ όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ευούλλα και Σοφοκλής, εγγόνια,  

δισέγγονα, γαμπρός Νεόφυτος, νύφη Μαίρη 

και αδέλφια.

Γιάννης Σοφοκλέους 
(Ερήμη - Λεμεσού)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή, 08.03.2020, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY το 40ήμερο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Ελένης Βασσιλείου (Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Κόρες, εγγόνια και δισέγγονα.

† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

08.03.2020, στην Εκκλησία 

της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB 

το 40ήμερο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου 

 και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Μιχάλη Αγγελή Έλληνα 

(Καμπιά Ορεινής) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, νύφη, γαμπροί, 

εγγόνια και δισέγγονα 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

θέλουμε μα ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το 

Macmillan Nurses (£1,085), 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 

συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιον δήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

Στον Παππού Μιχάλη 

Απ’ τα Καμπιά ξεκίνησες κι’ ήρθες Πολιτικό 

με την Γιαγιά παντρεύτηκες κι’ άνοιξες σπιτικό. 

Ύστερα ήρθες κι’ άραξες στην μακρινή Αγγλία 

όπου κανείς δεν ήξερε, δεν είχες εμπειρία. 

Κουβάλησες την φαμελιά κι’ άρχισε να ριζώνει 

κι’ έβλεπες η οικογένεια, γύρω να μεγαλώνει. 

Μες’ τη ζωή σου γνώρισες πίκρες, χαρές και πόνο 

εδούλεψες, επρόσφερες, σε μας και όχι μόνο. 

Είχες αρχές μεσ’ τη ζωή, μα και βαθειά την πίστη 

η οικογένεια ως θεσμός, ήταν για σένα ύψιστη. 

Ευτύχισες και χάρηκες πολλά παιδιά κι’ εγγόνια 

ακόμα και δισέγγονα, θα σε θυμούνται χρόνια. 

Δεν ξέχασες τον τόπο σου και πάντα επιθυμούσες 

να ξαναπάεις στο χωριό που τόσο λαχταρούσες. 

Παππού να φύγεις ήρεμος, πράος και ευτυχισμένος 

και νάσαι πάντα σίγουρος, θάσαι ο αγαπημένος. 

Απ’ όλα τα εγγόνια σου, παιδιά και συγγενείς, 

ας είναι ελαφρύ παππού, το χώμα που θα σκεπαστείς. 

Φεύγοντας πλήρης ημερών για τη ζωή την άλλη 

καλό σου κατευώδιο Παππού Μιχάλη.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.03.2020, στην Εκκλησία της 

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

10ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, Ρεβέκκας Σάββα Μιχαήλ 

(Καλοχωριάτη - το γένος Ερμογένους από την Αραδίππου και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Σάββας και οικογένεια
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.03.2020, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 7ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γιάννη Χαραλάμπους Γεωργίου (Αμμόχωστο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα, παιδιά: Γιώργος, Ρίτα και Μηλίτσα, 

νύφη Εύη, εγγόνια και δισέγγονα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 08.03.2020, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 1oν ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Δημητρίου Αβρααμίδη 

(Λευκωσία) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Αλίκη, οικογένεια και λοιποί συγγενείς. 

Τηλ. οικείων: 0208 808 9491

Πιερής Φώτη Ιωαννίδη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

† NOTE OF THANKS
Not having yet recovered from the grief of the death of our 

beloved and unforgettable husband, father, grandfather 

and brother 

Pieris Photi Ioannides 

we would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for the British Heart Foundation 

(£2,300), send all the lovely flowers their condolences or 

participated in any other way to our deep grief. 

We would also like to mention that donations are still 

being accepted for the British Heart Foundation 

atgiftofhope.bhf.org.uk/pieris-Ioannides 

His wife Stella and all the family.

Mη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου,   

πατέρα, παππού και αδελφού 

Πιερή Φώτη Ιωαννίδη 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για το British Heart Foundation 

(ανήλθαν στο ποσό των £2,300), κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμ μετεί χαν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η σύζυγος Στέλλα και όλη η οικογένεια.

(Τρίκωμο)

As we look back over time 

We find ourselves wondering... 

Did we remember to thank you enough 

For all you have done for us? 

For all the times you were by our sides 

To help and support us..... 

To celebrate our successes 

To understand our problems 

And accept our defeats? 

Or for teaching us by your example, 

The value of hard work, good judgement, 

Courage and integrity? 

We wonder if we ever thanked you 

Fore the sacrifices you made. 

To Let us have the very best? 

And for the simple things 

Like laughter, smiles and times we shared? 

If we have forgotten to show our 

Gratitude enough for all the things you did, 

We’re thanking you now. 

And we are hoping you knew all along, 

How much you meant to us.

As We Look Back 
By an Unknown Author
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Eυριπίδης Πανίκος Ευριπίδου Evripides Panicos Evripidou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

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. 

The funeral will take place on Friday 

13.03.2020 at 10.00am at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist and the burial 

at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the Church hall. 

Flowers ar donations for the Alzheimer’s 

Society and Homeless shelter are welcome.

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. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

13.03.2020 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Alzheimer’s 

Society και το Homeless shelter είναι 

ευπρόσδεκτα.

(from London)(από το Λονδίνο) 

18.07.1973 – 23.02.2020 

Σοφία Μιχαήλ Sophia Michael

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Saturday 22.02.2020 at 

the age of 49. 

She leaves her husband Michael, 

2 children: Louisa and Georgio, her 

parents: George and Loula Neophytou, 

sister Maria-husband Peter, brother 

Photis, father and mother-in-law Louis 

and Eleni, sister-in-law Frosoulla, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 

10.03.2020 at 10.30am at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB 

and the burial at Edmonton Cemetery, 

Church Street, London N9 9HP. 

Flowers or donations for the Cancer 

Research UK are welcome. 

The wake will take place at Trent Park 

Country Club, Bramley Road, London 

N14 4UW. 

Tel: 07956 471 431 Michael

Απεβίωσε το Σάββατο 22.02.2020, 

η Σοφία Μιχαήλ σε ηλικία 49 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Μιχάλη, 2 παιδιά: 

Λουΐζα και Γεώργιο, τους γονείς της: 

Γιώργο και Λούλλα Νεοφύτου από τη 

Βοκολίδα και Λάρνακα, την αδελφή της 

Μαρία-σύζυγο Πέτρο, τον αδελφό της 

Φώτη, τα πεθερικά της Λούη και Ελένη, 

την κουνιάδα της Φροσούλλα, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 

10.03.2020 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer 

Research UK είναι ευπρόσδεκτα. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο Trent Park 

Country Club, Bramley Road, London 

N14 4UW. 

Τηλ. οικείων: 07956 471 431 Μιχάλης

(from London)(από το Λονδίνο) 

14.06.1970 – 22.02.2020
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Χρύσω Γεωργιάδου 
(από τον Κόρνο) 

 

Απεβίωσε την Παρασκευή 14.02.2020, 

η Χρύσω Γεωργιάδου σε ηλικία 85 ετών. 

Η κηδεία της έγινε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 

από την Εκκλησία της Παναγίας,  

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το Carers UK, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

 

Η οικογένειά της.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκη Μιχαηλίδη 
(από τον Καραβά, Κερύνεια) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 27.02.2020, η αγαπημένη μας 

μητέρα Νίκη Μιχαηλίδη σε ηλικία 91 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά με τους συζύγους τους, 7 εγγόνια με τους συζύγους τους, 12 δισέγγονα, 

2 αδελφούς και πολλούς άλλους συγγενείς. 

Η εκλιπούσα ήταν επικεφαλής της οικογένειας μας, άνθρωπος με πνεύμα ανεξάρτητο 

με υψηλή νοημοσύνη, ζεστή, χαρούμενη και πάντα χαμογελαστή. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 23.03.2020 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου 

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

New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, London 

N11 1NL. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο 37 Park Ridings London N8 0LB.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Νiki Michaelides 
(from Karavas, Kyrenia)  

It is with great sadness that we announce that our beloved mother Niki Michaelides 

passed away peacefully on Thursday 27th February, at the age of 91. She leaves 

behind her 3 children, 3 children-in-law, 7 grandchildren, 7 grandchildren-in-law, 

12 great-grandchildren, 2 brothers and a large extended family.  She was the matriarch 

of our family; she was fiercely independent, highly intelligent, warm, happy and always 

smiling.  

The funeral will take place on Monday 23rd March 2020 at 12.30pm, at the Greek 

Orthodox Church of St John the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY.  This will be 

followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 

1JJ, and the Wake at the Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 

1NL.  Flowers can be sent for Niki to 37 Park Ridings London N8 0LB.



 39      | Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Συλλυπητήρια 

Η πρόεδρος και τα μέλη του 

Συνδέσμου Elders of Enfield 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπη-

τήρια στην σύζυγο Λούλλα, παιδιά 

Νίτσα και Νίκη, γαμπρούδες Martin 

and John, εγγονές Στέφανη και 

Maya, για τον θάνατο του συζύγου, 

πατέρα και παππού Αδάμου 

Πάλμα που απεβίωσε πρόσφατα. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριανή Αναστάση Μουκτάρη 

(από τη Λυθράγκωμη) 

Απεβίωσε η συμπατριώτισσά μας Ανδριανή Αναστάση Μουκτάρη, (Παπάκυριακού) χήρα, σε ηλικία 91 ετών.  

Γεννήθηκε στο χωριό Λυθράγκωμη αλλά παντρεύτηκε και έζησε στην Αμμόχωστο, Kάτω Βαρώσι, μέχρι το 1974.  

Ήρθε στο Λονδίνο το 1975 και έμενε στο  WALTHAMSTOW και μετά στο EDGWARE.  

Απεβίωσε στο σπίτι της στο EDGWARE την Τρίτη το πρωί 25 Φεβρουαρίου 2020. 

Αφήνει πίσω της  τον γιό της Γιώργο, δύο θυγατέρες: την Ηλιάνα και την Λουκία, καθώς και 9 εγγόνια και 3 δισέγγονα.  

Ο σύζυγός της Αναστάσης απεβίωσε το 1980 και ο μεγαλύτερος της γιος Κωστάκης το 1996.  

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 από την Εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και ώρα  11.00πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του CHINGFORD MOUNT, 121 Old Church Road, Chingford, 

London E4 6ST στις  1.30μ.μ.   

Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το ταμείο του  “LOBBY FOR CYPRUS”. 

Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ, η «Παροι-

κιακή», οικογένειες Πάμπου Χαρα-

λάμπους, Νεόφυτου Νικολάου, 

Μιχάλη Μιχαλάκη, Κώστα Σακκά 

και Γιώργου Μιχαηλίδη, εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του Ευριπίδη Πανίκου 

Ευριπίδου, που πέθανε 23 Φε-

βρουαρίου 2020.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

08.03.2020, στην Εκκλησία του Αγίου Δημη-

τρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυ- 

αγαπημένου και αξέχαστού μας  

Πέτρου Χριστοφόρου Κανάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Ο υιός Πάμπος, νύφη Σκεύη, εγγόνια: 

Andrew, Lucy και Σούλλα, γαμπρός 

Christian, νύφη Sally, δισέγγονα: Elena, 

Antonio, Charlie, Petros, Elena, Juliana, 

τρισέγγονο Emilia και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πέτρος Χριστοφόρου Κανάρη
(Μόρφου)

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 97 ετών 

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου  η σπουδαία συγ-

γραφέας Άλκη Ζέη.  Η κηδεία της έγινε την 

Τρίτη  3 Μαρτίου στο Α΄ Νεκροταφείο της 

Αθήνας, Πλήθος κόσμου, άνθρωποι του 

πνεύματος, της πολικής και της καλλιτεχνι-

κής ζωής του τόπου, αλλά και όσοι την 

αγάπησαν μέσα από τα βιβλία της, είπαν, 

το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη συγ-

γραφέα Άλκη Ζέη,.  

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ο 

πατέρας της καταγόταν από την Κρήτη και 

η μητέρα της από τη Σάμο, όπου πέρασε 

τα πρώτα παιδικά της χρόνια. Παντρεύτηκε 

τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη 

Γιώργο Σεβαστίκογλου, που πέθανε το 

1991. Απέκτησαν δύο παιδιά. Σπούδασε 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου 

Αθηνών και στο Κινηματογραφικό Ινστι-

τούτο της Μόσχας, στο τμήμα σεναριογρα-

φίας. 

Από το 1954 έως το 1964, έζησε σαν πο-

λιτική πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση. 

Το 1964, επιστρέφει οικογενειακώς στην 

Ελλάδα, για να ξαναφύγουν πάλι όλοι μαζί 

με τον ερχομό της Χούντας, το 1967. 

Αυτήν τη φορά, ο τόπος διαμονής τους 

είναι η Γαλλία, και συγκεκριμένα το Παρίσι, 

απ’ όπου επιστρέφουν μετά τη δικτατορία. 

Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το γρά-

ψιμο. Πρώτο της μυθιστόρημα είναι «Το 

καπλάνι της βιτρίνας» (1963). Το 2013 κυ-

κλοφόρησε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο 

«Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο», και το 

2017 το «Πόσο θα ζήσεις ακόμα, γιαγιά;». 

Το 2010, τιμήθηκε με το Βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του 

έργου της. 

Ο καθαρός τρόπος γραφής της, η γλωσ-

σική αρτιότητα, η κριτική στάση απέναντι 

σε πρόσωπα και καταστάσεις, το χιούμορ 

και η διεισδυτική ματιά στα γεγονότα, είναι 

τα χαρακτηριστικά των έργων της Άλκης 

Ζέη που το έχουν κάνει να αγαπηθεί από 

το ελληνικό και το ξένο αναγνωστικό 

κοινό. 

«Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα», «Το 

καπλάνι της βιτρίνας» και «Ο μεγάλος πε-

ρίπατος του Πέτρου», συμπεριλαμβάνο-

νται στα διαχρονικά ευπώλητα βιβλία της 

σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Τα βι-

βλία της απευθύνονται κυρίως στα παιδιά 

και τους εφήβους, πάντα όμως διαβάζο-

νται με μεγάλη ευχαρίστηση και από τους 

ενήλικες. Εμπνέονται από προσωπικές 

της εμπειρίες, υφαίνοντας την υπόθεσή 

τους παράλληλα με ιστορικά γεγονότα. 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 02.03.2020, 

η αγαπημένη μας Γεωργία σε ηλικία 81 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1958. 

Αφήνει 3 παιδιά: Αντώνη, Κύπρο και 

Κωνσταντίνο, 

2 νύφες: Κατερίνα και Παναγιώτα, 

5 εγγόνια: Έλενα, Νικόλα, Μαρίνα, Γεωργία και 

Γαβριέλλα, συγγενείς και φίλους. 

Ο σύζυγός της Βάσος Χειμωνίδης 

από την Πύλα, απεβίωσε 10.10.2017. 

Περισσότερες πληροφορίες 

για την κηδεία και ταφή 

Τηλ. οικείων: 020 8764 2187

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Γεωργία Χειμωνίδης
(από το Τρίκωμο)

Έφυγε από τη ζωή η Άλκη Ζέη
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