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Η Κυβέρνηση προτίθεται να 
προωθήσει άμεσα μέτρα για το 
μεταναστευτικό, δήλωσε την 
Τρίτη ο Γενικός Εισαγγελέας 
Κώστας Κληρίδης. Σε δηλώσεις 
του μετά από τη συνεδρία της  
Διυπουργικής Επιτροπής...                          
                            Σελ 4

Μέτρα για μεταναστευτικό 
 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η διαμαρτυρία, υπό 
μορφή πικετοφορίας, υπέρ της 
Αμμοχώστου και της κατεχόμενης 
Κύπρου γενικά, την Πέμπτη 5 
Μαρτίου 2020,που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ...

                        Σελ 10

Πικετοφορία στην Βρετανική βουλή Προσφυγικό

Έχουμε μπροστά μας μια 
άσχημη τουριστική σεζόν, λέει  

ο Υφυπουργός Τουρισμού 

σελ 6

                   Προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού  (ΣΕΛ 3) 

Προϋπολογισμός κορωνοϊού και  
τέλους της λιτότητας στη Βρετανία -Έκτακτη 

μείωση βασικού επιτοκίου από  
την Τράπεζα της Αγγλίας λόγω κορωνοϊού 

σελ 3

Κορωνοϊός: δραματική η εξάπλωσή του στην Ευρώπη (ΣΕΛ 8)

Η γερμανική κυβέρνηση συμ-
φώνησε την Κυριακή να δεχθεί 
στη χώρα 1.000 με 1.500 παιδιά 
από τους προσφυγικούς καταυ-
λισμούς που βρίσκονται στα νη-
σιά της Ελλάδας, τα οποία είναι 
άρρωστα, ασυνόδευτα ή κάτω 
των 14 ετών...        Σελ 7

 Ραγδαία εξάπλωση του κορωνοïού πελαγωμένη η Κυβέρνηση Αναστασιάδη  (ΣΕΛ 5)

Επίσημα Πανδημία ο κορωνοϊός
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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.

Xοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου Φοιτητικές Εκλογές Η.Β

  Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας της Εθνικής Φοιτητικής 
Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) του Ηνωμένου Βασιλείου διεξήχθησαν 
το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, σε τέσσερα εκλογικά κέντρα (Μά-
ντσεστερ, Λονδίνο, Νότιγχαμ και Νιούκαστλ). 
  Η παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη ήταν η ΦΠΚ Πρω-
τοπορία, η οποία εξασφάλισε την πλειοψηφία των ψήφων από 
τους Κύπριους φοιτητές της Αγγλίας που μετείχαν στην εκλογική 
διαδικασία. 
  Συγκεκριμένα, η Πρωτοπορία κατάφερε να εξασφαλίσει 1111 
ψήφους, 51,65%, λαμβάνοντας πέντε συνολικά έδρες και την 
αυτοδυναμία στον φοιτητικό Σύλλογο. 
  Η Προοδευτική ΚΦ έλαβε 479 ψήφους, ενώ έχασε μια έδρα που 
κατείχε τα τελευταία χρόνια, την οποία κατέκτησε το Μέτωπο, 
που μαζί με την μια έδρα που άρπαξε από την Πρωτοπορία, στο 
σύνολο τους έχουν 2 έδρες. Οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν κατά-
φεραν να λάβουν κάποια έδρα. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών ΕΦΕΚ  
Ηνωμένου Βασιλείου 2020: 
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. 479 ψήφοι, 22,27% (2 έδρες) 
- ΦΠΚ Πρωτοπορία 1111 ψήφοι, 51,65% (5 έδρες) 
- Αγώνας 166 ψήφοι, 7,72%  
- Μέτωπο 325 ψήφοι, 15,11% (2 έδρες) 
- Αναγέννηση 70 ψήφοι, 3,25%

Πραγματοποι-
ήθηκε το περα-
σμένο Σάββατο 
7/3 η χοροεσπε-
ρίδα της ΕΔΕΚ 
Ηνωμένου Βα-
σιλείου στο Κυ-
πριακό Κοινο-
τικό Κέντρο στο 
Wood Green. Η 
φετινή χοροε-
σπερίδα στην 
οποία παρέστη-
σαν πλήθος κό-
σμου και φίλων 
της ΕΔΕΚ, ήταν 
α φ ι ε ρ ω μ έ ν η 
στον ιδρυτή της 
Βάσο Λυσσα-
ρίδη, ο οποίος 

διανύει τα 100 του χρόνια ζωής. Στο βήμα για να καλωσορίσει τους 
παρευρισκόμενους ανέβηκε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Η.Β Μιχάλης 
Κασίης ο οποίος αρχικά μίλησε για την ζωή και το έγρο του ιδρυτή 
της Βάσου Λυσσαρίδη, ενώ ευχαρίστησε Ιδιαιτέρως τον κόσμο που 
στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια την ΕΔΕΚ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για 
την παρουσία τους, έδωσε στον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο, 
στον Ελληνοκύπριο υπουργό Δικαιοσύνης της Βρετανίας Πάμπο 
Χαραλάμπους, στον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Χρίστο Καραολή, στον πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστο Τούτον και 
στο Γενικό Πρόξενο Θεόδωρο Γκότση. Τέλος καλωσόρισε στο Λον-
δίνο τον επίτιμο προσκεκλημένο της βραδιάς, τον πρόεδρο της 
ΕΔΕΚ, Δρ.Μαρίνο Σιζόπουλο, ο οποίος ήρθε για ακόμη μια χρονιά 
από την Κύπρο ειδικά για αυτή την βραδιά, ενώ τον κάλεσε στο 
βήμα για να κάνει την δική του ομιλία. 

Ερχόμενος στο βήμα, αρχικά εξέφρασε το πόσο ευγνώμων νιώθει 
που βρέθηκε για άλλη μια χρονιά ανάμεσα στους ομογενείς οι οποίοι 
τον κάνουν να νιώθει οικειότητα, όπως ανάφερε. Στην συνέχεια ευ-
χαρίστησε τον κόσμο και τα στελέχη της ΕΔΕΚ Η.Β τονίζοντας ότι 
το έργο της ΕΔΕΚ δεν θα ήταν το ίδιο σήμερα χωρίς αυτούς, ενώ 
ευχαριστώντας τους συντελεστές που συνέβαλαν στην επίτευξη της 
βραδιάς αλλά και την ορχήστρα έδωσε τον λόγο στο κοινό για να 
χορέψουν και να διασκεδάσουν. 

Η ορχήστρα  Venus  σκόρπισε  κέφι και νοσταλγία  στο κοινό πού 
χάρηκαν τους όμορφους ρυθμούς και τις χαρούμενες νότες του 
ντουέτου Κοκή-Νίκου. 

Κυκλοφόρησε περιοδικό  το  οποίο 
περιέχει δείγματα της ποίησης και 
ζωγραφικούς πίνακες του Βάσου 
Λυσσαρίδη καθώς και  σύντομη βιο-
γραφία του. 

Στο τέλος έγινε κλήρωση λαχείου 
με πλούσια δώρα. 

 Πριν την έναρξη της χοροεσπερί-
δας ο Δρ.Μαρίνος Σιζόπουλος έκανε 
μια δημοσιογραφική διάσκεψη ού-
τως ώστε να ενημερώσει τα Μέσα 
Ενημέρωσης της Παροικίας για τα 
τεκτενώμενα στην Κύπρο.  

Στην διάσκεψη ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ αρχικά έθεσε κάποιες από 
της θέσεις της ΕΔΕΚ σε κάποια ζη-
τήματα, τονίζοντας την υποχρέωση 
τους ως σοσιαλιστικό κόμμα, για την 
προστασία των συμπατριωτών μας  
από την οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας το 2012, που 
παρά την βελτίωση της οικονομίας πολλής κόσμος συνεχίζει να 
υποφέρει αν αναλογιστούμε ότι ένας στους τέσσερις Kυπρίους ζουν 
κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας όπως είπε, ενώ οι εκποιήσεις 
ακίνητων των πολιτών προσθέτει ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο στα 
οικονομικά του λαού της Κύπρου. Υποχρέωση της ΕΔΕΚ πρόσθεσε 
ο κ.Σιζόπουλος αποτελεί και η αναβάθμιση του πολιτικού ρόλου της 
ΕΔΕΚ, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο 
και όχι μόνο. Έπειτα από ερωτήσεις που έθεσαν οι δημοσιογράφοι 
στον Δρ.Μαρίνο Σιζόπουλο, όσον αφορά τόσο τις αντιδράσεις για 
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων όσο και για την πιθανή είσοδο προ-
σφύγων στην πράσινη γραμμή, δήλωσε πως «οι κινήσεις για κλεί-
σιμο των οδοφραγμάτων, κρίνονται ορθές καθώς οι επιπτώσεις 
στην οικονομία της Κύπρου θα είναι τεράστιες, καθώς ο τουρισμός 
στην Κύπρο παραμένει η κύρια πηγή εισοδημάτων και πρέπει να 
αποτραπεί κάθε πιθανή είσοδος του κορωνοϊού στην χώρα». Όσον 
αφορά το προσφυγικό ανέφερε πως «κατά την άποψη της ΕΔΕΚ, 
αυτό αποτελεί μια μορφή υβριδικού πολέμου τον οποίο η Τουρκία 
αξιοποιεί σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με προφανείς στό-
χους». Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε πως 
«στις προηγούμενες Ευρωεκλογές η ΕΔΕΚ κατάφερε να τερματίσει 
τις αμφισβητήσεις που κάποιοι επιχείρησαν να διαδώσουν στον κυ-
πριακό λαό ότι η ΕΔΕΚ είναι προς εξαφάνιση, χρησιμοποιώντας 
στημένες δημοσκοπήσεις, ώστε να την αποδυναμώσουν και πλέον 
συνεχίζουμε ενωμένοι και δυνατοί ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε 
τα αποτελέσματα και στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές». 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Για τις περισσότερες εφημερίδες η επιδημία του 
κορωνοϊού υποχρέωσε τον υπουργό των Οικονο-
μικών να αλλάξει τα σχέδιά του για τον προϋπολο-
γισμό. (11/03) 

“Ο προϋπολογισμός αυτός επρόκειτο να θέσει τέ-
λος στην λιτότητα, να εγκαινιάσει ένα ευρύ πρό-
γραμμα βελτίωσης των υποδομών, ανάπτυξης της 
περιφέρειας και αναζωογόνησης των δημοσίων 
υπηρεσιών”, έγραψε η Daily Mail. 

“Και ενώ οι στόχοι αυτοί είναι ακόμη ζωτικής ση-
μασίας, για τώρα επιτακτική ανάγκη είναι η αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού”, πρόσθεσε η εφημερίδα.  

Σύμφωνα με την Ηuffpost η αιχμή του δόρατος 
στον προϋπολογισμό είναι η διάθεση έκτακτων κον-
δυλίων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και των οικογενειών που έχουν πληγεί από 
τη μετάδοση της ασθένειας.  

“O υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ πρέ-
πει να πάρει έκτακτα μέτρα”, υπογράμμιζε η εφημε-
ρίδα i και με την εκτίμηση αυτή συμφωνούσε και η 
Daily Telegraph.  

H Sun είναι της άποψης ότι προτεραιότητα του 
υπουργού των Οικονομικών πρέπει να είναι η άμ-
βλυνση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορω-
νοϊού . 

“Ο κ. Σούνακ οφείλει να εξασφαλίσει ώστε να μη 
χρεοκοπήσουν οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχο-
λούμενοι που δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να 
εργάζονται επειδή είναι ασθενείς”, σημειώνει η Sun.  

Ανάμεσα στα άλλα για την ελάφρυνση των νοικο-
κυριών η εφημερίδα προτείνει την προσωρινή στάση 
πληρωμών για την αποπληρωμή των δανείων που 
αφορούν την αγορά της πρώτη κατοικίας και τη μεί-
ωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα κατανα-

λωτικά αγαθά και στις υπηρεσίες.   
Στο μεταξύ η υπουργός Υγείας της Βρετανίας και 

η συντηρητική βουλευτής Ναντίν Ντόρις βρέθηκε 
θετική στο τεστ για κορωνοϊό, μας ενημερώνουν οι 
εφημερίδες.  

Η υπουργός είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα 
στο Ουέστμινστερ  και ήρθε σε επαφή με δεκάδες 
άτομα. Ήταν μάλιστα σε εκδήλωση στη Βουλή μαζί 
με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. 

Η Ναντίν Ντόρις, η οποία διαδραμάτισε ρόλο στην 
κατάρτιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση του 
κορωνοϊού, αρρώστησε την  περασμένη Παρασκευή  
και η διάγνωσή της επιβεβαιώθηκε την Τρίτη το 
απόγευμα. 

Ο κορωνοϊός βυθίζει τις 
αγορές – Πτώση 30% στις 
τιμές του πετρελαίου (10/3) 

Δραματικές είναι οι επιπτώ-

σεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην παγκόσμια 
οικονομία. Ελεύθερη πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς 
χρηματαγορές την Δευτέρα, καθώς οι τιμές του πε-
τρελαίου βυθίσθηκαν κατά 30%, έπειτα από τον πό-
λεμο τιμών που άνοιξε η Σαουδική Αραβία και η 
Ρωσία. 

Ένας χρηματιστής στην πρώτη σελίδα της εφη-
μερίδας The Guardian κρύβει με τα δύο του χέρια 
το πρόσωπο του. Με αυτή την εικόνα η εφημερίδα 
αναδεικνύει το κλίμα απελπισίας στα χρηματιστή-
ρια– “Μαύρη Δευτέρα” – λόγω του κορωνοϊού οι τι-
μές των μετοχών καταβαραθρώθηκαν σε όλο τον 
κόσμο.  

Στην ίδια εφημερίδα ένα γράφημα απεικονίζει την 
πτωτική πορεία του δείκτη FTSE 
100 με £ 125 δισεκ. να έχουν γίνει 
“φτερό στον άνεμο”. “Οι σημαντι-
κότερες βρετανικές εταιρείες υπέ-

στησαν μεγάλες απώλειες”, υπο-
γραμμίζει ο Guardian.  

Χρηματιστής, διαχειριστής χρηματοφυλακίου, επε-
σήμανε στους Financial Times ότι οι επενδυτές 
μετά από μια περίοδο εφησυχασμού είναι τώρα σε 
“απόγνωση” και τους έχει κυριεύσει ο “πανικός”.    

“Κατάρρευση”  - ο πηχυαίος πρωτοσέλιδος τίτλος 
στην Daily Mirror. Η εφημερίδα τονίζει ότι η κρίση 
του κορωνοϊού πλήττει ιδιαίτερα τους συνταξιούχους 
και όσους πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθούν 
που βλέπουν τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία να κα-
ταρρέουν.     

Στις ΗΠΑ οι New York Times προειδοποιούν ότι 
η συντριβή των χρηματιστηριακών αγορών αυξάνει 
τον κίνδυνο ενός φαύλου καθοδικού κύκλου που θα 
μπορούσε να βλάψει σοβαρά την παγκόσμια οικο-
νομία.  

Στη Βρετανία, οι εφημερίδες Daily Mail, Sun και 
Daily Express είχαν ως πρωτοσέλιδο θέμα την προ-
ειδοποίηση του αρχιάτρου της Αγγλίας ότι σύντομα 
μπορεί να ζητηθεί από τα άτομα στα οποία έχει εκ-
δηλωθεί ένας μικρός βήχας ή ένα κρυολόγημα ήπιας 
μορφής να παραμείνουν στα σπίτια τους για μια 
εβδομάδα ώστε να βοηθήσουν στην επιβράδυνση 
της εξάπλωσης του ιού.  

Οι Times επισημαίνουν ότι τα κρούσματα κορω-
νοϊού τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ημερήσια 
βάση είναι περισσότερα από ό,τι στην Κίνα. Επίσης 
η ίδια εφημερίδα μας ενημερώνει ότι ενώ οι τιμές 
των μετοχών σχεδόν όλων των βρετανικών εται-
ρειών την Δευτέρα με την έναρξη των εργασιών του 
χρηματιστηρίου ακολούθησαν καθοδική πορεία –  
εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα ήταν η μετοχή της 
εταιρείας κηδειών Dignity.   

Προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού  

Προϋπολογισμός  Βρετανία

Τη μείωση του βασικού επιτο-
κίου δανεισμού κατά 50 μονά-
δες βάσης, από το 0,75% στο 
0,25%, αποφάσισε η Τράπεζα 
της Αγγλίας, σε μία έκτακτη κί-
νηση που αποσκοπεί στην αντι-
μετώπιση του «οικονομικού 
σοκ» που προξενεί η έξαρση 
του κορωνοϊού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
Η απόφαση της νομισματικής 
επιτροπής της βρετανικής κε-
ντρικής τράπεζας που ανακοι-
νώθηκε τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Τετάρτης, μοιάζει να 
λήφθηκε σε συντονισμό με την 

κυβέρνηση, καθώς εντός της 
ημέρας ο Υπουργός Οικονομι-
κών, Ρίσι Σούνακ, παρουσιάζει 
τον προϋπολογισμό για το οικο-
νομικό έτος που αρχίζει τον 
Απρίλιο, με μέτρα που θα στο-
χεύουν στον περιορισμό των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Τράπεζας της Αγγλίας, η μεί-
ωση του επιτοκίου «θα βοηθή-
σει στη στήριξη των επιχειρή-
σεων και της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης σε μία δύσκολη 
περίοδο, θα ενισχύει τις ροές 
ρευστού των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών και θα μειώσει 
το κόστος του χρήματος αυξά-
νοντας τη διαθεσιμότητά του». 
Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το 
μέγεθος του οικονομικού σοκ 
από τον κορωνοϊό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι ακόμα αβέβαιο, 
αλλά είναι πιθανό η οικονομική 
δραστηριότητα να μειωθεί ση-
μαντικά τους ερχόμενους μήνες.

Οικονομία

Έκτακτη μείωση βασικού επιτοκίου από  
την Τράπεζα της Αγγλίας λόγω κορωνοϊού 

Προϋπολογισμός κορωνοϊού και τέλους της λιτότητας στη Βρετανία 
Τη δέσμευση ότι το βρετανικό 

εθνικό σύστημα υγείας NHS θα 
έχει οποιαδήποτε οικονομική στή-
ριξη χρειαστεί για την αντιμετώ-
πιση της έξαρσης του κορωνοϊού, 
έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών 
της κυβέρνησης Τζόνσον, Ρίσι 
Σούνακ, παρουσιάζοντας στη 
Βουλή των Κοινοτήτων τον προ-
ϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 
που αρχίζει τον Απρίλιο. 

Ο εδώ και μόλις 27 ημέρες 
Υπουργός Οικονομικών είπε ότι 
έως και το 20% του εργατικού δυ-
ναμικού της χώρας μπορεί να χρει-
αστεί να μείνει εκτός εργασίας 
λόγω του κορωνοϊού το επόμενο 
διάστημα. 

Ο 39χρονος κ. Σούνακ είπε ότι 
όλοι όσοι δεν μπορέσουν να ερ-
γαστούν λόγω του Covid-19 θα δι-
καιούνται αναρρωτική άδεια με 
πλήρη πληρωμή. Το απαιτούμενο 
χαρτί από γιατρό θα χορηγείται 
μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 
του NHS. Για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες θα προβλέπεται ευ-
κολότερη πρόσβαση στο σύστημα 
κρατικών επιδομάτων. Η κυβέρ-
νηση θα καλύψει με ένα κονδύλι 2 
δισεκατομμυρίων λιρών όλα τα 
πρόσθετα λόγω των αναρρωτικών 
αδειών έξοδα των επιχειρήσεων 

που έχουν έως 250 υπαλλήλους. 
Ανακοίνωσε επίσης ότι μηδενί-

ζεται για το επόμενο οικονομικό 
έτος ο φόρος επαγγελματικής στέ-
γης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ώστε να αντεπεξέλθουν στις δυ-
σκολίες από τον ιό. Παράλληλα, 
θα δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο 
που θα εγγυάται (έως ποσοστό 
80%) τραπεζικά δάνεια προς επι-
χειρήσεις που θα έχουν πρόβλημα 
ρευστότητας λόγω της επιδημίας. 

Συνολικά, κατά τον κ. Σούνακ, η 
δημοσιονομική ένεση που παρέχει 
ο προϋπολογισμός για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού φτάνει τα 30 δισεκα-
τομμύρια λίρες. «Είναι μία από τις 
πιο αποφασιστικές αντιδράσεις 
οποιαδήποτε κυβέρνησης στον 
κόσμο μέχρι στιγμής», σημείωσε 
ο Βρετανός Υπουργός Οικονομι-
κών. 

Από εκεί και πέρα ο κ. Σούνακ 
ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης έργων υποδομών 
ύψους 170 δισεκατομμυρίων λι-
ρών για την επόμενη πενταετία. 
Όπως είπε,   το ύψος αυτού του 
πακέτου θα προσθέσει 0,5% στο 
ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με το 
Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογι-
σμού (OBR). Θα ενισχύσει παράλ-

ληλα τη μακροπρόθεσμη παρα-
γωγικότητα της χώρας κατά 2,5%. 

Ο Βρετανός Υπουργός Οικονο-
μικών είπε επίσης ότι θα επανεξε-
ταστούν οι δημοσιονομικοί κανό-
νες της χώρας, καθώς το 
περιβάλλον των χαμηλών επιτο-
κίων δημιουργεί νέα δεδομένα, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι προ-
σανατολίζεται προς τη μεγαλύτερη 
αύξηση του κρατικού δανεισμού, 
σε αντίθεση με τη δεκαετία λιτότη-
τας που εφαρμόστηκε από τις 
προηγούμενες κυβέρνησης τό-
πων Συντηρητικών. Ήδη για φέτος 
και την επόμενη τετραετία ο κρα-
τικός δανεισμός θα αυξάνεται με-
ταξύ 2,1% και 2,8% το χρόνο. 

Εκπληρώνοντας μία από τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις των Τό-
ρις, ο κ. Σούνακ ανακοίνωσε επί-
σης ότι ο εθνικός μισθός διαβίω-
σης θα αυξηθεί στις 10.50 λίρες 
την ώρα έως το 2024. 

Εξήγγειλε επίσης χρηματοδό-
τηση ύψους 22 δισεκατομμυρίων 
λιρών το χρόνο για την έρευνα και 
ανάπτυξη, 5 δισεκατομμύρια λίρες 
για ταχύτερη ευρυζωνική σύνδεση 
σε όλη την επικράτεια, πάγωμα 
του τέλους καυσίμων (για δέκατο 
συναπτό έτος) και του τέλους για 
τα οινοπνευματώδη (παρά τη σχε-

διαζόμενη αύξηση), καθώς και 
φόρο για τις πλαστικές συσκευα-
σίες από το 2022. 

Προανήγγειλε δε τη μετακόμιση 
750 εργαζομένων του Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλων κυβερνη-
τικών υπηρεσιών από το Λονδίνο 
στη βόρεια Αγγλία. Στόχος, όπως 
είπε, είναι 22.000 κρατικοί αξιω-
ματούχοι να έχουν την έδρα τους 
εκτός της πρωτεύουσας. 

Σε ό,τι αφορά τις προγνώσεις για 
το ρυθμό ανάπτυξης της βρετανι-
κής οικονομίας, για το τρέχον έτος 
προβλέπεται να είναι 1,1% του 
ΑΕΠ, το επόμενο έτος 1,8% και τα 
επόμενα έτη 1,5%, 1,3% και 1,4% 
αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές, 
ωστόσο, δε λαμβάνουν υπόψη 
τον αντίκτυπο του κορωνοϊού. 

Απαντώντας στον Υπουργό Οι-
κονομικών από το βήμα της Βου-
λής των Κοινοτήτων ο ηγέτης των 
Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν έκανε 
λόγο για ένα «σκληρό αστείο» και 
για «παραδοχή αποτυχίας», κα-
θώς οι αυξημένες δαπάνες που 
προαναγγέλθηκαν δεν καλύπτουν 
τη ζημιά στο NHS και στο βιοτικό 
επίπεδο των Βρετανών από τη δε-
καετία λιτότητας υπό τους Τόρις.
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      Ειδήσεις σε 2’Μέτρα για Μεταναστευτικό

Η Κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει άμεσα μέτρα για 
μεταναστευτικό, λέει ο Γενικός Εισαγγελέας 

Η Κυβέρνηση προτίθεται να προωθή-
σει άμεσα μέτρα για το μεταναστευτικό, 
δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Εισαγγελέας 
Κώστας Κληρίδης. 

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία 
της Διυπουργικής Επιτροπής για το με-
ταναστευτικό υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. 

Κληρίδης δήλωσε ότι τη μεταναστευτική 
πολιτική του κράτους και τα όποια βή-
ματα θα πρέπει να ληφθούν, την χαράσ-
σει το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. 

«Ως αποτέλεσμα πρόσφατων διαβου-
λεύσεων τις οποίες είχαμε με τη Διυ-
πουργική Επιτροπή, η οποία έχει ανα-

λάβει να προωθήσει τα θέματα που εγεί-
ρονται από τη μαζική μετανάστευση, 
προέκυψαν κάποια θέματα (για) τα 
οποία τα αρμόδια Υπουργεία έχουν υπο-
βάλει ως εισηγήσεις και μέτρα τα οποία 
κατά την άποψη τους θα μπορούσαν να 
απαμβλύνουν το πρόβλημα» είπε. 

Ανέφερε εξάλλου ότι «τα θέματα αυτά, 
ως εισηγήσεις πλέον, έχουν αποσταλεί 
το Σαββατοκύριακο στη Νομική Υπηρε-
σία και αφού τα έχουμε επεξεργαστεί, 
δώσαμε τις απόψεις μας ως προς το 
κατά πόσο συγκεκριμένα μέτρα είναι δυ-
νατό να ληφθούν καθότι συνάδουν ή δεν 
είναι ασύμβατα είτε με τους υφιστάμε-
νους νόμους, είτε με το Σύνταγμα, είτε 
κυρίως με αρχές που προκύπτουν από 
το δίκαιο της ΕΕ». 

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, οι απόψεις 
της Νομικής Υπηρεσίας έχουν αναλυθεί 
και έχουν μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα 
μέτρα, τα οποία η Κυβέρνηση θα ανα-
λάβει να προωθήσει και τα οποία, όπως 
είπε, θα ανακοινωθούν αργότερα σή-
μερα. 

Ερωτηθείς αν υπήρξε θέμα συμβατό-

τητας κάποιων εισηγήσεων με πρόνοιες 
του εσωτερικού ή ευρωπαϊκού δικαίου, 
ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε ότι «εί-
ναι γεγονός ότι κάποια επιμέρους θέματα 
προσκρούουν πάνω σε αρχές οι οποίες 
δεν μπορούν να υποκύψουν, έτσι ώστε 
τα μέτρα αυτά να μην μπορούν να λη-
φθούν, καθότι θεωρούνται δραστικής φύ-
σεως σε βαθμό που να επηρεάζουν κά-
ποια δικαιώματα, τα οποία είμαστε 
υποχρεωμένοι ασφαλώς να σεβόμαστε, 
τόσο από το Σύνταγμα, όσο και από τις 
αρχές της ΕΕ, τις σχετικές οδηγίες και 
λοιπά».  

Όμως μια σειρά από άλλα μέτρα μπο-
ρούν να ληφθούν και αντιλαμβάνομαι ότι 
υπάρχει πρόθεση να προωθηθούν 
άμεσα, κατέληξε. 

Αμέσως μετά το πέρας της συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής, συ-
νήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, όπου αναμένεται 
να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, το μετα-
ναστευτικό, το θέμα των οδοφραγμάτων 
και οι εξελίξεις στο μέτωπο του κορω-
νοϊού.

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυ-
βερνήσεων της ΕΕ αποφάσι-
σαν χθες να χρησιμοποι-
ήσουν κάθε εργαλείο που 
διαθέτουν για να περιορίσουν 
τις οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού, κατά την τη-
λεδιάσκεψη που διεξήχθη υπό 
τον Πρόεδρο Σαρλ Μισέ ο 
οποίος δήλωσε «Πιστεύω λοι-
πόν ότι πρέπει να προσπαθή-
σουμε να συντονιστούμε όσο 
το δυνατόν περισσότερο και 
να δούμε πώς μπορούμε να 
κάνουμε περισσότερα μαζί, 
τόσο όσον αφορά την νόσο 
όσο και τις ευρύτερες οικονο-
μικές της συνέπειες...»

Τηλεδιάσκεψη Κρατών 
για τον  κορωνοϊό 

Δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
επέμβαση στη νεκρή ζώνη, 
υποστηρίζει η ειρηνευτική δύ-
ναμη των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο, σε σχέση με την 
καταγγελία του κοινοτάρχη 
Δένειας, Χριστάκη Παναγιώ-
του, ότι Τούρκοι έποικοι μπή-
καν και πάλι με τα τρακτέρ 
τους σε χωράφια Ελληνοκυ-
πρίων στη νεκρή ζώνη για να 
τα καλλιεργήσουν. O εκπρό-
σωπος Τύπου της ειρηνευτι-
κής δύναμης των Η.Ε, Αλίμ 
Σιντίκ, δήλωσε πως «Το τρα-
κτέρ που εμφανίζεται ήταν ξε-
κάθαρα, σύμφωνα με τα δικά 
μας στοιχεία, βόρεια της 
γραμμής κατάπαυσης του πυ-
ρός». Από την πλευρά του, ο 
κοινοτάρχης Δένειας ανέφερε 
«τα ΗΕ καθυστέρησαν πάρα 
πολύ να μεταβούν στην πε-
ριοχή μετά την καταγγελία, και 
δυστυχώς τα ΗΕ παίρνουν 
κάποιες θέσεις που δεν είναι 
ορθές».

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: «Δεν 
υπήρξε επέμβαση  
στη νεκρή ζώνη»

Επίτροπος Γιόχανσον: Προστασία των συνόρων και του δικαιώματος στο άσυλο μπορούν να συμβαδίζουν 
Την εκτίμηση ότι η προστασία των συνόρων και 

η προστασία του δικαιώματος στο άσυλο μπορούν 
να συμβαδίζουν και μαζί με τη στήριξη στην Ελ-
λάδα θα χρειαστεί και ανθρωπιστική στήριξη 
στους μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στα σύ-
νορα παρασυρόμενοι από ψευδείς υποσχέσεις, 
εξέφρασε η Επίτροπος Ύλβα Γιόχανσον, μιλώντας 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Συγκεκριμένα η Επίτροπος Ύλβα Γιόχανσον, 
ενημερώνοντας την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες για τις εξελίξεις στο 
μεταναστευτικό και συγκεκριμένα στα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα, δήλωσε πως είναι υποχρέωση της 
ΕΕ και των Κρατών Μελών να προστατεύουν τα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα 

να προστατεύουν το δικαίωμα στο άσυλο. Η ίδια 
εξήγησε πως εκτιμά ότι είναι απόλυτα εφικτό να 
συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Ξεκαθάρισε 
δε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να είναι αυτή που θα 
αποφασίζει πότε να θέσει σε πίεση τα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ και τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το 
πλέον επείγον καθήκον της ΕΕ είναι η ανθρωπι-
στική διάσταση του θέματος. 

Η Επίτροπος έθεσε μάλιστα τρεις προτεραι-
ότητες, (1) την ανθρωπιστική κατάσταση των αν-
θρώπων που παρασύρθηκαν στα σύνορα με ψευ-
δείς υποσχέσεις και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
στα νησιά, και για τους ίδιους τους νησιώτες πο-
λίτες της ΕΕ που δέχονται την πίεση, (2) να υπο-
στηριχθεί η Ελλάδα η οποία προστατεύει τα σύ-

νορα της ΕΕ απο πολιτικά καθοδηγούμενη πίεση 
και (3) να υποστηριχθεί ανθρωπιστικά και ο πλη-
θυσμός στη Συρία. 

Η Επίτροπος Γιόχανσον επεσήμανε τα κοινοτικά 
σχέδια για γρήγορη επιστροφή στις χώρες προ-
έλευσης όσων δεν έχουν δικαίωμα να παραμεί-
νουν, σημείωσε ότι ήδη 16 Κ-Μ στέλνουν υπο-
στήριξη στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ΕASO και 
Frontex αποστέλλουν προσωπικό, η δε Κομισιόν 
απελευθέρωσε οικονομική υποστήριξη για τη 
χώρα. 

Η Επίτροπος υπενθύμισε ότι την Πέμπτη (σή-
μερα) θα είναι στην Ελλάδα από κοινού με την 
Πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν και θα συζητήσει με τον 
Πρωθυπουργό και τις αρχές πως θα εφαρμοστεί 

το σχέδιο για τα σύνορα και πως η Ελλάδα θα 
συμμορφωθεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις για 
το άσυλο. 

Ξεκαθάρισε ότι η  συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας πα-
ραμένει και πρέπει να προχωρήσουμε σε αποκλι-
μάκωση ρητορικής και να βρούμε κοινή βάση συ-
ζήτησης με τις τουρκικές αρχές. Επεσήμανε ότι οι 
γραμμές επικοινωνίας είναι ανοικτές και ενεργές 
και για να μειωθεί η πίεση στα σύνορα, ο διάλογος 
με την Τουρκία είναι σημαντικός. 

Τέλος κατέληξε με αναφορά στο θέμα των ασυ-
νόδευτων ανήλικων, απευθύνοντας έκκληση στα 
Κράτη Μέλη να τους υποδεχθούν και ανακοίνωσε 
ότι θα συζητήσει το θέμα από κοινού με τη Φον 
Ντερ Λάιεν με τις ελληνικές αρχές.

Υπέρ της μόνιμης διχοτόμησης της Κύ-
πρου τάσσεται με συνέντευξή του στους 
Financial Times ο Ερσίν Τατάρ. Όπως 
αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής 
εφημερίδας, ο υποψήφιος στις «προεδρι-
κές εκλογές» στα κατεχόμενα δηλώνει 
πως οι συνομιλίες ετών δεν έχουν οδη-
γήσει πουθενά και καλεί σε στενότερες 
σχέσεις των Τουρκοκύπριων με τη «μη-
τέρα πατρίδα» Τουρκία και τον Πρόεδρο 
Ερντογάν. 
«Η πραγματικότητα της Κύπρου είναι ότι 

έχουμε δύο κράτη να ζουν πλάι-πλάι. Κα-
νένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό», 
δηλώνει. 
Ο αποκαλούμενος από το δημοσίευμα 

«πρωθυπουργός της βόρειας Κύπρου» 
λέει επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν 
τύχει «πολύ, πολύ άδικης μεταχείρισης» 
και έχουν υποχρεωθεί να αισθάνονται ότι 

πρέπει να «υποκύπτουν» στις αρχές της 
«ελληνόφωνης» πλευράς του νησιού που 
«πιστεύουν ότι είναι οι 
πραγματικοί άρχοντες 
της Κύπρου». 
Δηλώνει ότι ναι μεν εί-

ναι έτοιμος να διαπρα-
γματευτεί και να συνερ-
γαστεί με την 
ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ι α κ ή 
πλευρά, αλλά απορρί-
πτει έναν «εξαναγκα-
στικό γάμο». 
Όπως αναφέρει χαρα-

κτηριστικά, «θέλουμε 
ένα τουρκοκυπριακό 
κράτος και δεν πιστεύουμε ότι μετά από 
όλα αυτά τα χρόνια θα πρέπει να ενω-
θούμε σε μία ομοσπονδιακή δημοκρατία 
στην οποία οι Έλληνες θα κυβερνούν τους 

Τουρκοκύρπιους – αυτό είναι κάτι που δεν 
μπορούμε ποτέ να αποδεχθούμε». 

Ο κ. Τατάρ προσθέτει 
ότι πάντοτε πολιτική του 
ήταν να τα πηγαίνει 
καλά με την Τουρκία, 
επαινώντας την υπο-
στήριξη του Προέδρου 
Ερντογσν για έργα υπο-
δομής στα κατεχόμενα. 
«Η μητέρα πατρίδα 

ήταν μαζί μας σε όλες 
τις κρίσιμες στιγμές», 
λέει. «Δεν μπορούμε να 
υπάρξουμε χωρίς την 
τουρκική υποστήριξη». 

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο κ. Τατάρ 
δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για κάτι 
και ο ίδιος δηλώνει ότι ήταν πολύ μικρής 
σημασίας υπάλληλος για να έχει κάνει 

κάτι παράνομο. 
Εκφράζει δε την ελπίδα ότι ο Βρετανός 

Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα μπο-
ρέσει να παίξει έναν μεσολαβητικό ρόλο 
στο Κυπριακό στο πλαίσιο των προσπα-
θειών για καλές σχέσεις με την Άγκυρα 
μετά από το Brexit. 
«Είναι δημοφιλής, ένας θαρραλέος τύ-

πος, ένας γενναίος άνδρας. Και η Τουρκία 
είναι πολύ σημαντική χώρα τώρα εκτός 
Ευρώπης. Η Βρετανία είναι εκτός Ευρώ-
πης. Επομένως, τα πράγματα κινούνται 
λίγο ευνοϊκά», λέει ο Ερσίν Τατάρ στους 
Financial Times. 
Αποδοκιμάζει, εξάλλου, την απόφαση για 

κλείσιμο των σημείων διέλευσης στην 
πράσινη γραμμή για την αποτροπή δια-
σποράς του κορωνοϊού και σχολιάζει ότι 
έγινε σε σχέση εν μέρει με τις εξελίξεις 
στον Έβρο.

Τατάρ στους FT υπέρ μόνιμης διχοτόμησης στην Κύπρο
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Ραγδαία εξάπλωση του κορωνοïού πελαγωμένη κυβέρνηση Αναστασιάδη 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
«Πάγωσε» τη ζωή στην Κύπρο ο εντοπισμός έξι θετικών περιστατικών 

στον κορωνοϊό. Από χθες Τετάρτη τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα που 
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο και αφορούν την αναστολή λει-
τουργίας σχολείων και πανεπιστημίων στη Λευκωσία, «λουκέτο» στο 
δυο μεγαλύτερα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το 
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ απαγορεύτηκε η συγκέντρωση πέραν 
των 75 ατόμων, με τους αρχιερείς να εκδηλώνουν ανυπακοή, ενώ σε 
ότι αφορά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αποφασίστηκε η διεξαγωγή 
τους κεκλεισμένων των θυρών. Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση έφε-
ραν τα πάνω – κάτω με μεγάλη μερίδα των πολιτών να καταλαμβάνεται 
στην κυριολεξία από καταναλωτικό αμόκ! 

Ωστόσο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ελέγχεται για βραδυ-
πορία στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τον κορωνοϊό, δείχνει 
να είναι ανέτοιμη για την αντιμετώπισή του. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκλεισε τέσσερα οδοφράγματα και ανα-
λωνόταν εάν θα έρθει ή όχι κρούσμα κορωνοϊού από τα κατεχόμενα, 
ενώ ο κορωνοϊός βρισκόταν ήδη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
και ήλθε…. Αεροπορικώς! Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού μάς έφθασε 
από τη Βρετανία, ενώ το δεύτερο από το Μιλάνο. Η εξάπλωση του κο-
ρωνοϊού είναι ραγδαία, αλλά οι αντιδράσεις βραδείες.  

Οι κυβερνώντες μιλούν πάρα πολύ, αλλά πράττουν λίγα. Έχουν σο-
βαρότατες ευθύνες για το γεγονός ότι ιατρός του κρατικού νοσοκομείου 
ήταν φορέας του ιού και εξέταζε ασθενείς και κυκλοφορούσε ελεύθερα 
στις κλινικές και στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Μιλάμε για ένα 
πολύ σοβαρό περιστατικό, αφού ο ιατρός ερχόταν σε επαφή με καρ-
διοπαθείς και με ευπαθείς ομάδες ασθενών. Δεν υπήρξαν πρωτόκολλα 
και διαδικασίες που να απέτρεπαν ένα τέτοιο συμβάν. Ο συγκεκριμένος 
ιατρός ταξίδευσε στη Βρετανία, όπου υπάρχει εξάπλωση του κορονοϊού, 
οπότε εάν υπήρχε σωστή πρόληψη από πλευράς των αρμόδιων αρχών 
δεν θα έμενε ο ιατρός χωρίς προληπτικές εξετάσεις πριν επιστρέψει 
στα καθήκοντά του και να εξετάζει ασθενείς, έστω και αν τα συμπτώματα 
δεν ήταν εμφανή, όπως υποστηρίζει ο ιατρός. 

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, δεν αρκούν οι συσκέψεις είτε στο Προεδρικό, 
είτε στο Υπουργείο Υγείας. Χρειάζεται στην αντιμετώπιση της ραγδαίας 
εξάπλωσης του κορωνοϊού να εμπλακούν όλοι οι οργανωμένοι φορείς 
– δήμοι και κοινότητες, σχολεία, κοινωνικά ιδρύματα και η Εκκλησία να 
συμπεριφέρεται επιστημονικά τεκμηριωμένα και όχι να μας λένε ότι 
όσοι είναι θρήσκοι δεν τους αφορά ο κορωνοϊός!  

Υποδεικνύεται σχετικά, ότι επιβάλλεται η επαφή και συνεννόηση με 
τη Δικοινοτική Επιτροπή Υγείας για να υπάρχει αλληλοενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων ώστε να προστατευθεί ολόκληρος 
ο πληθυσμός του νησιού. 

 Απαιτείται υπευθυνότητα και σοβαρότητα, ψυχραιμία, συνεργασία 
και λήψη κατάλληλων μέτρων σε ολόκληρο το νησί, πλην όμως οι κυ-

βερνώντες της Δεξιάς και Ακροδεξιάς αποδεικνύονται ανεπαρκείς και 
στα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και τελικά της ίδιας της 
ζωής των πολιτών! 

«ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ» 
Η κρίση πανικού που δημιούργησαν οι λανθασμένοι χειρισμοί της 

κυβέρνησης έφερε και την «έφοδο» των πολιτών στις υπεραγορές 
όπου άδειασαν τα ράφια! Καμιά κρατική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας 
δεν το φρόντισε και οι πολίτες κατέφυγαν στις υπεραγορές και στα 
φαρμακεία αγοράζοντας κυρίως αντισηπτικά, είδη υγιεινής αλλά και 
τρόφιμα. Κάποιοι όπως δηλώνουν φοβούνται εξαιτίας του κορωνοϊού, 
ωστόσο υπάρχουν και οι πιο ψύχραιμοι που απλά τηρούν με ψυχραιμία 
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. To Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε  
ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το Υπουργείο από το Ιν-
στιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, επιβεβαιώθηκαν τέσσερα 

νέα κρούσματα κορωνοϊού. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο άτομα που έφτασαν από το Ηνωμένο 

Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης και εντοπίστηκαν με υψηλό πυρετό από 
τη θερμοκάμερα στο ιατρείο του Αεροδρομίου Λάρνακας. Μεταφέρθηκαν 
και νοσηλεύονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Ένα άτομο που νοσηλεύεται από την Τρίτη 
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Λε-
μεσού, και το οποίο είχε επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές, αφού 
εκδήλωσε πυρετό, και ένα άτομο που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορι-
σμό, και το οποίο είχε εκδηλώσει συμπτωματολογία και επικοινώνησε 
με τις αρμόδιες Αρχές. 

Η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας έχει 
ήδη αρχίσει την ιχνηλάτηση των επαφών και των τεσσάρων κρουσμά-
των και θα προχωρήσει στη λήψη δειγμάτων για τη διενέργεια εξειδι-
κευμένων εξετάσεων. 

Σε ότι αφορά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, η συνδρομητική πλατ-
φόρμα της Cyta, Cytavision, θα μεταδίδει σε ανοικτή τηλεοπτική ζώνη, 
στο Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου, τους αγώνες των δύο επόμενων 
αγωνιστικών του κυπριακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, των ομά-
δων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία της με την ΚΟΠ . 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cyta, με τον τρόπο αυτό, η Cytavision 
δίνει στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου την ελεύθερη δυνατό-
τητα να απολαύσουν τους αγώνες δημοφιλών κυπριακών ομάδων από 
την άνεση και ασφάλεια του χώρου τους. Η Cyta, αναφέρεται τέλος, 
στο μέτρο που της αναλογεί, συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην 
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που βιώνει ο τόπος και οι πο-
λίτες. 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ 
Κλείσιμο σχολείων στην επαρχία Λευκωσίας, απαγόρευση εκδηλώ-

σεων και άλλων μαζικών συγκεντρώσεων άνω των 75 ατόμων σε κλει-
στούς χώρους μέχρι τις 31 Μαρτίου, καθώς και ακύρωση όλων των 
μαζικών εκδηλώσεων, συναυλιών και παρελάσεων είναι μερικά από 
τα μέτρα που αποφάσισε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο σε μια 
προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού στην Κύπρο. 

Η συνεδρίαση στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, διήρκεσε πέραν των 4 ωρών, ενώ αποφα-
σίστηκε παράλληλα η επέκταση της αναστολής της λειτουργίας των 
τεσσάρων οδοφραγμάτων μέχρι τις 18 Μαρτίου. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο 
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε ότι το Υπουργικό 
Συμβούλιο, αξιολογώντας τη μέχρι σήμερα κατάσταση, έχει αποφασίσει 
να παραταθεί η αναστολή λειτουργίας των τεσσάρων οδοφραγμάτων 
μέχρι την επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Μαρ-
τίου.  

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι αυτό 
αφορά και τον εκκλησιασμό, εφόσον πρόκειται για συνάθροιση άνω 
των 75 ατόμων, ενώ είπε ότι για το θέμα ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  

«Ακυρώνονται όλες οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συναυλίες, 
παρελάσεις σε δημοσίους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των ποδο-
σφαιρικών και άλλων αγώνων», συνέχισε ο κ. Ιωάννου, διευκρινίζοντας 
ότι οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται κανονικά χωρίς την παρουσία 
θεατών.  

Ο Υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι εξουσιοδοτήθηκε από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα, βάσει του Περί Λοιμοκάθαρσης 
Νόμου, αναλόγως των εξελίξεων, οι οποίες παρακολουθούνται από 
την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή σε ημερήσια βάση. Ο κ. Ιωάννου 
είπε ακόμη ότι το Υπουργικό εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών, 
όπως εκδώσει σχετική εγκύκλιο σε σχέση με τη Δημόσια Υπηρεσία, 
που όπως είπε αφορά επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό, συνεδρίες 
και άλλα θέματα. 

Ερντογάν:  Προσφυγικό

"Είναι πέρα από τη λογική και την κατανόηση 
μια γειτονική χώρα, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να δεί-
χνει προς την Τουρκία ως υπεύθυνη για το κύμα 
παράνομης μετανάστευσης", δήλωσε ο Πρό-
εδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συ-
νάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ 
Γενς Στόλτεμπεργκ, τονίζοντας πως είπε στον 
Γ.Γ. ότι "δε θα επιτρέψουμε σε αυτή τη χώρα να 
χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό και την ΕΕ για να 
κερδίσει άδικα οφέλη για τον εαυτό της". 

Σε κοινές δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα 
Στόλτεμπεργκ μετά το πέρας της συνάντησης, 
που διεξήχθη στην τουρκική μόνιμη αντιπροσω-
πεία, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, αφού κατέδειξε 
το καθεστώς Άσαντ ως υπεύθυνο για τις προ-
σφυγικές πιέσεις και υπενθύμισε το βάρος που 
έχει αναλάβει η χώρα του στη μάχη κατά του Ισ-
λαμικού Κράτους και της τρομοκρατίας γενικό-

τερα, ζήτησε από 
τη Συμμαχία, πρα-
κτική στήριξη στη 
βάση της διαδικα-
σίας του άρθρου 4 
της συνθήκης του 
ΝΑΤΟ. 

Από την πλευρά 
του ο Γενικός 
Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-
τεμπεργκ σημεί-
ωσε τη μείωση της 
βίας στην Ιντλίμπ 
τις τελευταίες ημέ-
ρες και τόνισε πως 
τώρα είναι σημα-
ντικό να εξασφαλι-

στεί ότι θα φτάσει η 
ανθρωπιστική βοή-
θεια στην περιοχή. 
Ο Γενς Στόλτε-
μπεργκ αναγνώ-
ρισε, όπως είπε, το 
βάρος που σή-
κωσε η Τουρκία και 
στη συριακή δια-
μάχη και στη φιλο-
ξενία των Σύρων 
προσφύγων τονί-
ζοντας ότι καμία 
άλλη χώρα δεν δέ-
χθηκε τόσους πρό-
σφυγες. 

Ανακοίνωσε μάλι-
στα ότι "το ΝΑΤΟ 

θα συνεχίσει να βοηθά την Τουρκία περιλαμβα-
νομένων πυραυλικών αμυντικών συστημάτων", 
αλλά και με ναυτικές δυνάμεις, ενώ υπενθύμισε 
ότι το ΝΑΤΟ επένδυσε 5 δις στην Τουρκία, όπως 
για παράδειγμα σε Ραντάρ επιτήρησης, 

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα εξωτερικά σύ-
νορα της ΕΕ με την Τουρκία, δήλωσε πως βλέπει 
με ανησυχία την κατάσταση και καλωσόρισε την 
έναρξη του διαλόγου Τουρκίας - ΕΕ για το θέμα. 

Σημείωσε μάλιστα ότι τα κοινά προβλήματα 
απαιτούν κοινές λύσεις. Σε σχέση με το μετανα-
στευτικό τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να παί-
ζει το ρόλο του περιλαμβανομένης της ναυτικής 
δύναμης επιτήρησης στο Αιγαίο. Κατέληξε ση-
μειώνοντας πως συζήτησε με τον Πρόεδρο Ερ-
ντογάν για τους S400, τις σχέσεις με τη Ρωσία 
και την κατάσταση στο Αφγανιστάν

Ερντογάν: 'πέραν από τη λογική μια γειτονική χώρα να δείχνει την Τουρκία 
ως υπεύθυνη για τις προσφυγικές ροές' 
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Τoυρισμός: Πλήγμα λόγω κορωνοϊού

Με την κατάθεση του Αστυφύλακα, Ζαχαρία 
Κούμουρου, συνεχίστηκε την Τρίτη, ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η εκδί-
καση της ποινικής υπόθεσης που αφορά σε δά-
νεια του Συνεργατισμού. 

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συ-
νολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά 
πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύ-
ρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώ-
του, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, 
Κωνσταντίνο Λύρα, 
Γιώργο Μαυρέα, De-
tiero Enterprises Ltd, 
CHL Enterprises Ltd και 
Ktimatiki kotrona Ltd. 

Κατά τη ακροαματική 
διαδικασία, ο κ. Κού-
μουρου κλήθηκε από 
την Κατηγορούσα Αρχή 
να καταθέσει ως μάρτυ-
ρας κατηγορίας στην 
υπόθεση υπό την ιδιό-
τητα του μέλους της 
ανακριτικής ομάδας 
που διερευνά τα αίτια 
κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας. 

Ο μάρτυρας είπε ότι οι οδηγίες που είχαν λάβει 
ως ανακριτές ήταν να διερευνήσουν αριθμό δα-
νείων που είχαν παραχωρηθεί με ευνοϊκούς 
όρους σε αξιωματούχους συνεργατικών και εμπο-
ρικών τραπεζών και σε συνδεδεμένα με αυτούς 
πρόσωπα. 

Ο κ. Κούμουρου αναφέρθηκε στην κατάθεσή 
του στο ανακριτικό έργο που διενεργήθηκε από 
την ανακριτική ομάδα σε σχέση με τα επίδικα δά-
νεια που λήφθηκαν από τη ΣΠΕ Στροβόλου.   

Η κατάθεση του μάρτυρα επικεντρώθηκε στις 
ανακριτικές καταθέσεις που λήφθηκαν  από τον 
πρώην Γενικό Διευθυντή της Συνεργατικής Κε-
ντρικής Τράπεζας και Έφορο Υπηρεσίας Επο-
πτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, 
Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, και τη σύζυγο του, Μα-
ρία Χλωρακιώτου. 

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν απάντησαν στις 
ερωτήσεις των ανακριτών, ασκώντας το δικαίωμα 
της σιωπής. 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το δικαστήριο 
ρώτησε τους συνηγόρους υπεράσπισης εάν συμ-
φωνούν όπως οι εν λόγω πολυσέλιδες ανακριτι-
κές καταθέσεις θεωρηθούν ως αναγνωσθείσες 
ούτως ώστε να μην διαβαστούν από τον μάρτυρα, 
με τους ίδιους να απαντούν καταφατικά. 

Στο σημείο αυτό, η  εκπρόσωπος της Κατηγο-
ρούσας Αρχής Πολίνα Ευθυβούλου ανέφερε ότι 
δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί της και της 
ζήτησαν αντίγραφα των ανακριτικών καταθέσεων 

των κατηγορουμέ-
νων, οι οποίες δεν 
είχαν διαβαστεί ενώ-
πιον του δικαστη-
ρίου, αφού θεωρή-
θηκαν και πάλι ως 
αναγνωσθείσες. Η 
ίδια είπε ότι ρώτησε 
τους συνηγόρους 
υπεράσπισης αν 
συμφωνούν να δο-
θούν στους δημο-
σιογράφους οι κατα-
θέσεις που κατα  - 
τίθενται στο δικαστή-

ριο και οι οποίες θεωρούνται ως αγαγνωσθείσες, 
για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου, δεδομένου 
ότι η δίκη διεξάγεται σε ανοικτή ακροαματική δια-
δικασία.    

Ο δικηγόρος των Χλωρακιώτη και CHL Enter-
prises Ltd , Άντρος Πελεκάνος, εξέφρασε τη δια-
φωνία του και διερωτήθηκε αν η δίκη γίνεται για 
σκοπούς δημοσιότητας και για να διασυρθεί ένας 
κατηγορούμενος; 

Από την πλευρά της, η κ. Ευθυβούλου είπε ότι 
από τη στιγμή που η δίκη διεξάγεται δημόσια τότε 
επιβάλλεται η διαφάνεια και απέρριψε τα περί 
διασυρμού των κατηγορουμένων. Είπε ότι όσοι 
επιλέγουν να παρακολουθήσουν τη δίκη θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις των κατη-
γορουμένων. 

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι από τη στιγμή 
που τέθηκε θέμα δημόσιας δίκης θα πρέπει να 
διαβάζονται οι καταθέσεις των μαρτύρων, με τον 
κ. Πελεκάνο να επισημαίνει ότι τότε «θα πρέπει 
να διαβάζονται όλες». 

Με την κατάθεση του ανακριτή Ζ. Κούμουρου  
συνεχίστηκε η δίκη για δάνεια του Συνεργατισμού 

Αυτούσια η τοποθέτηση του 
Στέφανου Στεφάνου: 
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
συνεχίσει την αδιαφορία 
ενόσω συνεχίζεται η κοροϊδία 
των πολιτών με τις τιμές των 
καυσίμων 
Όταν αυξάνονται οι τιμές διε-
θνώς, οι τιμές στην Κύπρο 
εκτινάσσονται αυτόματα. Όταν 
μειώνονται οι τιμές διεθνώς, η 
μείωση στην Κύπρο πάντοτε 
καθυστερεί, γιατί πρέπει να 
αναμένουμε τα νέα φορτία. 
Ως πότε η κυβέρνηση θα συ-
νεχίζει να κάνει τα κλειστά μά-
τια μπροστά σ’ αυτή την απα-
ράδεκτη κατάσταση; 
Ποιον περιμένει να ασχοληθεί 
με αυτό το πρόβλημα που 
συρρικνώνει το εισόδημα των 
νοικοκυριών και των πολιτών, 
που πλήττει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, την οικονομία 
και τα νοικοκυριά;

Δάνεια Συνεργατισμού

Η κοροϊδία των πολι-
τών συνεχίζεται με τις 

τιμές των καυσίμων

Μια δυσοίωνη εικόνα για την πορεία 
τουρισμού τη φετινή σεζόν λόγω κορω-
νοϊού σκιαγράφησε ο Υφυπουργός Του-
ρισμού Σάββας Περδίος τονίζοντας ότι 
ενώ ο τουρισμός στήριξε την οικονομία 
σε προηγούμενες κρίσεις, αυτή τη φορά 
ο τομέας θα χρειαστεί στήριξη. 

 Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, ο κ. Περδίος τόνισε πως 
το πρόβλημα δεν σχετίζεται με το ότι εντο-

πίστηκαν κρούσματα κορωνοϊού στην Κύ-
προ και υπενθύμισε τις εκτιμήσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού ότι 
ενώ αρχικά αναμενόταν αύξηση της πα-
γκόσμιας τουριστικής κίνησης κατά 4%, 
τώρα πιθανόν ο παγκόσμιος τουρισμός 
θα έχει μείωση 3%. 

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ 
άσχημη τουριστική σεζόν», είπε. 

 Λέγοντας ότι δεν είναι ακόμη σε θέση 
να παραθέσει αριθμούς, ο κ. Περδίος είπε 
πως σε παρόμοιες κρίσεις όπως την 
ασθένεια των χοίρων ή το SARS η τουρι-
στική βιομηχανία χρειάζεται ένα με ενά-
μιση χρόνο να επανέλθει. 

«Για μας σημαίνει ότι ο Μάρτης και ο 
Απρίλης και ο Μάης θα είναι πάρα πολύ 
δύσκολοι μήνες. Ενώ οι κρατήσεις ήταν 
θετικές στο τέλος Φεβρουαρίου, ο ρυθμός 
είναι αρνητικός και σύντομα θα χαθεί το 
θετικό πρόσημο που είχαμε για φέτος», 
είπε. 

Άρα, συνέχισε, τα πράγματα είναι πάρα 
πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε να μι-
λάμε πλέον ούτε για ανάπτυξη και ούτε 

για αριθμούς εφάμιλλους με τους περσι-
νούς. Πρέπει ο στόχος όλων να είναι να 
περιορίσουμε τις απώλειες και αυτό αφορά 
και τα Υπουργεία και τις επιχειρήσεις. 

«Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν 
και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες 
κρίσεις είναι ότι ο τουρισμός έσωζε την 
οικονομία. Τώρα ο τουρισμός δεν θα σώ-
σει την οικονομία, μάλλον το αντίθετο, θα 
χρειαστεί βοήθεια», υπογράμμισε. 

Όπως είπε, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 
η προσπάθεια είναι να διατηρηθούν οι 
πτήσεις και τα προγράμματα των διορ-
γανωτών ταξιδίων. Τόνισε ωστόσο ότι για 
τους επόμενους δύο μήνες είναι πολύ 
λίγα τα πράγματα που μπορούν να γί-
νουν, όπως εκπτώσεις, να είναι ευέλικτοι 
στις κρατήσεις ή να γίνουν διαφημιστικές 
καμπάνιες στο διαδίκτυο. Σημείωσε 
ωστόσο ότι τα δεδομένα αλλάζουν συνε-
χώς, αφού περιορίζονται οι χώρες για τις 
οποίες δεν υπάρχουν οδηγίες. 

Έφερε ως παράδειγμα τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας για μέτρα αυτοπεριο-
ρισμού από χώρες όπως Γαλλία και Γερ-

μανία. «Γιατί να έλθει κάποιος;» διερω-
τήθηκε. 

«Θα ενημερώσουμε και το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τη σοβαρότητα της κατά-
στασης και οπωσδήποτε θα συζητούνται 
μέτρα όχι μόνο προώθησης του τουρι-
σμού και για κονδυλίων. Είναι σημαντικό 
να δούμε πώς υποστηρίζουμε τις επιχει-
ρήσεις», είπε, προσθέτοντας ότι οι ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις θα έχουν πρό-
βλημα ρευστότητας εφόσον υπάρξει 
μείωση κρατήσεων και συμπλήρωσε ότι 
οι τράπεζες πρέπει να εξετάσουν τι θα 
κάνουν με τα δάνεια. 

Αναφέρθηκε και στο θέμα αναστολής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και πρό-
σθεσε ότι θα συζητήσει το θέμα με την 
Υπουργό Εργασίας, η οποία θα χρειαστεί 
να εκδώσει διάταγμα. 

Ο κ. Περδίος τόνισε πως «ο σύμμαχος 
μας είναι η αύξηση της θερμοκρασίας». 
Τόνισε εκ νέου ότι με βάση προηγούμενες 
κρίσεις η Κύπρος «μπορεί να χρειαστεί 
και μία διετία» να επιστρέψει στις κανονι-
κές της επιδόσεις.  

Έχουμε μπροστά μας μια άσχημη τουριστική σεζόν, 
λέει ο Υφυπουργός Τουρισμού 

“Μόνο το 8% από τις 4500 έχουν υπο-
βάλει τα απαραίτητα στοιχεία, με τη διο-
ρία να λήγει την 31η Μαρτίου”, αναφέρει 
μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στε-
φάνου για το σχέδιο Εστία. 

Αυτούσια η δήλωση 
Στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρω-

σης σε σχέση με τη διαδικασία υλοποί-
ησης του Σχεδίου Εστία, έχουν εξαχθεί 
πέντε συμπεράσματα: 

Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι 
το Σχέδιο Εστία, το οποίο η κυβέρνηση 
είχε πολύ-διαφημίσει ως την πανάκεια 
επίλυσης του προβλήματος των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, είναι πολύ κα-

τώτερο των αναγκών και των περιστά-
σεων. Από τον αρχικό αριθμό που έδινε 
το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι δι-
καιούχοι – πρώτα ήταν 15000, μετά μει-
ώθηκαν στις 12000 – εντέλει έκαναν αί-
τηση 5600 και οι 4500 είναι με ελλιπή 
στοιχεία. 

Μόνο το 8% από τις 4500 έχουν υπο-
βάλει τα απαραίτητα στοιχεία, με τη διο-
ρία να λήγει την 31η Μαρτίου. 

Παρότι υπάρχει δέσμευση και πρόνοια 
στο Μνημόνιο που έχει υπογραφεί με-
ταξύ του κράτους και των τραπεζών για 
αναστολή των νομικών μέτρων και των 
εκποιήσεων ενόσω εκκρεμούν αιτήσεις 
στο Σχέδιο Εστία, εντούτοις έχουν ανα-

φερθεί αρκετές περιπτώσεις που τα νο-
μικά μέτρα και οι εκποιήσεις συνεχίζο-
νται. 

Για όσους δεν έχουν επιλεχθεί και είναι 
ευάλωτοι δανειολήπτες πρέπει να ση-
μειώσω ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
τώρα – επειδή η κυβέρνηση κωλυσιεργεί 
και δεν προχωρεί στην ετοιμασία σχεδίου 
όπως είχε δεσμευτεί για τους ευάλωτους 
δανειολήπτες – να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες που προβλέπονται στο Σχέδιο 
Εστία, να τερματιστεί η όποια αναστολή 
νομικών μέτρων και εκποιήσεων και τε-
λικά οι ευάλωτοι δανειολήπτες να βρε-
θούν πολύ εκτεθειμένοι στις τράπεζες 
και να προχωρήσουν οι εκποιήσεις και 

τα νομικά μέτρα. Διακρίνουμε μια κωλυ-
σιεργία από μέρους της κυβέρνησης σε 
σχέση με αυτό το ζήτημα. 

Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση απά-
ντησε αρνητικά σε σχέση με το αν ετοί-
μασε ή ετοιμάζει κάτι για τους συνεπείς 
δανειολήπτες όπως, επίσης, είχε δε-
σμευθεί. 

Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη το πρό-
βλημα με δανειολήπτες στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης, οι οποίοι δεν 
μπορούν να περιληφθούν στο Σχέδιο 
Εστία, και για τους οποίους υπήρξε δέ-
σμευση από μέρους της κυβέρνησης να 
εξετάσει το θέμα με στόχο να το επιλύσει 
αλλά δυστυχώς ούτε κι αυτό έχει γίνει.

«Πολύ κατώτερο των αναγκών και των περιστάσεων το Σχέδιο Εστία»
  Αναβάλλονται οι εξετάσεις για 
πρόσληψη στην Αστυνομία 
και Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Παιδείας. 
    Η νέα ημερομηνία διεξαγω-
γής των εξετάσεων αυτών θα 
ανακοινωθεί έγκαιρα, σε μετα-
γενέστερο στάδιο. Σημει-
ώνεται για όλους τους υποψη-
φίους ότι το περιεχόμενο της 
παρούσας ανακοίνωσης υπε-
ρισχύει της γραπτής ενημέρω-
σης που έχουν λάβει σχετικά 
με την ημερομηνία διεξαγωγής 
της πιο πάνω εξέτασης.

Αναβολή εξετάσεων για 
την Αστυνομία και  

Πυροσβεστική Υπηρεσία 
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Λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες αποφάσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία 
της δημόσιας υγείας λόγω του νέου κορωνοϊού, 
η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) αποφά-
σισε η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», να 
πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές.  

Η τελετή αφής της ολυμπιακής φλόγας είναι 
προγραμματισμένη για τις 12 Μαρτίου (σήμερα), 
στην Αρχαία Ολυμπία, όπου θα παρεβρεθούν 
μόνο 100 προσκεκλημένοι με διαπιστεύσεις από 
την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Οργα-
νωτική Επιτροπή «Τόκιο 2020». 

Η τελική πρόβα της τελετής αφής ήταν χθες 11 
Μαρτίου, η οποία ήταν κλειστή για το κοινό και 
τους δημοσιογράφους, με τις δημοσιογραφικές 
διαπιστεύσεις να περιορίζονται στις απολύτως 
απαραίτητες. 

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ: 
«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεδρίασε 

εκ νέου για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής 

Φλόγας που είναι προγραμματισμένη για τις 12 
Μαρτίου στην Αρχαία Ολυμπία και λαμβάνοντας 
υπόψη τις τελευταίες αποφάσεις της ελληνικής 
Κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας 
υγείας λόγω του ιού SARS-CoV-2 αποφάσισε τα 
εξής: 

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας να γίνει 
χωρίς την παρουσία θεατών και θα την παρακο-
λουθήσουν μόνο 100 προσκεκλημένοι με διαπι-
στεύσεις από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
και την Οργανωτική Επιτροπή «Τόκιο 2020». 

Προτρέπουμε στους Δημάρχους των πόλεων 
από τις οποίες θα περάσει ή θα διανυκτερεύσει 
η Ολυμπιακή Φλόγα να ακολουθήσουν πιστά τις 
οδηγίες του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει 
να εξετάζει όλα τα δεδομένα και ανάλογα με τις 
εξελίξεις θα προχωρά σε αποφάσεις, με γνώμονα 
πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας».

«Η Κυβέρ-
νηση της ΝΔ, 
είναι πια ολο-
φάνερο ότι έχει 
φέρει το  από-
λυτο χάος στην 
διαχείριση του 
προσφυγικού-
μεταναστευτι-
κού»  
σημειώνεται εμ-
φατικά σε ανα-
κοίνωση της 

νομαρχιακής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Χίου. 
"Χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο, δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να 

κάνει καθόλου αποσυμφόρηση με αποτέλεσμα να εγκλωβίσει στα 
νησιά  υπερβολικό αριθμό ατόμων. Παλινωδεί και προκειμένου να 
αποδείξει ότι κυβερνά περιορίζεται σε αποσπασματικές κινήσεις  
που ξεφουσκώνουν την επόμενη μέρα. Στέλνει  ΜΑΤ στα νησιά 
που δημιουργούν συνθήκες πολέμου, ανέχεται τα ακροδεξιά τά-
γματα να αλωνίζουν και η απάντηση σε όλα αυτά είναι η εκδικητική 
μανία στον πρόσφυγα-μετανάστη η στοχοποίηση του και η επι-

στροφή σε πρακτικές από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής 
ιστορίας: στην ανακάλυψη «προδοτών» και «εσωτερικών εχθρών. 

Από την άλλη ενώ ο αρμόδιος υπουργός, επιδίδεται σε φθηνό 
ακροδεξιό λαϊκισμό, δεν έχει υποβάλει επίσημα αίτημα μετεγκατά-
στασης  προσφύγων από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
διατυμπανίζει ότι κόβονται τα επιδόματα των προσφύγων-μετανα-
στών, ότι είναι κρατούμενοι όλοι οι νεοαφιχθέντες και ότι  νοιάζονται 
για τους Έλληνες και την ασφάλεια τους. 

Τι ισχύει όμως πραγματικά: 
1. «Μετά το κόψιμο του ΑΜΚΑ για τους πρόσφυγες, την παρε-

μπόδιση των προσφυγόπουλων να πάνε στα σχολεία, την αυστη-
ροποίηση του πλαισίου ιθαγένειας για ευπαθείς ομάδες, τώρα η 
κυβέρνηση, πιστή στις ιδεοληψίες της, κόβει επιδόματα σε πρό-
σφυγες που έχουν ήδη αποκτήσει άσυλο.  Πρόκειται για επιδόματα 
που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς χρημα-
τοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και την Ε.Ε.Τ. 
Ο  υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δεν μπορεί να κόψει κα-
νένα επίδομα γιατί δεν δίνει κανένα και επιτέλους αυτή η αστειότητα 
που διακινείται κουτοπόνηρα να σταματήσει. 

2. Δύο φορές αφίχθηκε  κρυπτόμενως ο υπουργός ασύλου στην 
Χίο –τόσο καλά τα κάνει όλα-,για να μεταφέρει εκτός άλλων ότι στη 
νέα κατάσταση “όπως έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 

από εδώ και στο εξής οι νεοεισερχόμενοι μέσω θαλάσσης Μετανά-
στες – πρόσφυγες θεωρούνται κρατούμενοι και θα προωθούνται 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη οι 1000 περίπου που εισήλθαν το 
διήμερο στα νησιά θα μεταφερθούν με πλοίο εντός τριημέρου”. 

Αυτό που βλέπει όλη η χιακή κοινωνία είναι να στοιβάζονται άν-
θρωποι σε διάφορους χώρους –ακόμα και υπαιθρίους-,χωρίς καμία 
υποδομή και με περαιτέρω επιβάρυνση στην ήδη επιβαρυμένη ερ-
γασία των λιμενικών-αστυνομικών. 3. Δυστυχώς για την χώρα μας 
ο Πρωθυπουργός στο Βερολίνο όσο κι αν προσπαθούν τα κανάλια 
να μας πείσουν για το αντίθετο, πήρε χαμόγελα και συμπάθεια. 
Δεν πήρε γιατί δεν ζήτησε διεθνοποίηση του τουρκικού εκβιασμού  
και  δεν έγινε καμία  αναφορά σε έκτακτη σύνοδο και κυρώσεις 
στην Τουρκία, στην ανάγκη διαμοιρασμού των βαρών και νέου 
προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη όπως 
το 2016 και  στην ανάγκη για επανεγκαταστάσεις προσφύγων από 
την Τουρκία στην Ευρώπη, ώστε να έχουν κίνητρα να μείνουν εκεί”. 

Η Ν.Δ., έντρομη μπροστά στην αδυναμία της να διαχειριστεί το 
προσφυγικό, προσπαθεί σπασμωδικά να ικανοποιήσει το ακροδεξιό 
της ακροατήριο, δηλητηριάζοντας με φανατισμό, μισαλλοδοξία και 
επιστροφή σε μαύρες εποχές με προδότες, δούρειους ίππους και 
φάλαγγες. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει!" καταλήγει η ανακοίνωση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Χίου.

Κορωνοϊός στην Ελλάδα: Χωρίς θεατές η  
τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

                                   Κορωνοϊός : Oλυμπιακή φλόγα

Το Βερολίνο θα δεχθεί παιδιά από προσφυγικούς 
 καταυλισμούς της Ελλάδας

Η πόλη του Βερολίνου θα δεχθεί 80 με 100 παι-
διά από τους προσφυγικούς καταυλισμούς στην 
Ελλάδα. 
Όταν ρωτήθηκε πότε τα παιδιά ενδέχεται να 

φτάσουν στο Βερολίνο, ο υπουργός Εσωτερικών 
του ομόσπονδου κρατιδίου του Βερολίνου, 
Αντρέας Γκάιζελ, μιλώντας σήμερα στον τηλεο-
πτικό σταθμό RTL, απάντησε: «Εξαρτάται από 
το πόσο γρήγορα η γερμανική κυβέρνηση θα 
εφαρμόσει την απόφαση αυτή. Πιστεύω το συ-
ντομότερο δυνατό». 

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε την Κυ-
ριακή να δεχθεί στη χώρα 1.000 με 1.500 παιδιά 
από τους προσφυγικούς καταυλισμούς που βρί-
σκονται στα νησιά της Ελλάδας, τα οποία είναι 
άρρωστα, ασυνόδευτα ή κάτω των 14 ετών. 
Ειδικότερα, η Γερμανία σηματοδότησε την προ-

θυμότητά της να φιλοξενήσει μέρος των 1.500 
ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που βρίσκονται 
σε κέντρα φιλοξενίας. 
Η απόφαση αυτή, όπως γράφει η Deutsche 

Welle, έρχεται μετά από τη συνάντηση της Άν-
γκελα Μέρκελ με μέλη του κυβερνητικού της συ-
νασπισμού και συζητήσεις για την κατάσταση 
στα ευρωπαϊκά σύνορα και την εξάπλωση του 
κορωνοϊού. 
«Πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για την 

εξεύρεση ανθρωπιστικής λύσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη δημιουργία μιας “συμμαχίας” που 
θα είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει αυτά τα παι-
διά» τονίζει σε ανακοίνωσή της η γερμανική κυ-
βέρνηση. 
«Θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτή 

τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση με τα 
1.000 έως 1.500 παιδιά που βρίσκονται στα ελ-
ληνικά νησιά» υπογραμμίζεται επίσης. 

                            Προσφυγικό

ΣΥΡΙΖΑ Χίου: Η ΝΔ έντρομη μπροστά στο προσφυγικό δηλητηριάζει με φανατισμό 
και επιστρέφει τη χώρα σε μαύρες εποχές

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη ανοικτά της Κω, 
όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκά-
φος του Λιμενικού.  
Η σύγκρουση μεταξύ των δύο σκαφών επιβεβαι-

ώθηκε αρχικά από πηγές του Λιμενικού αλλά και 
πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενώ στη 
συνέχεια εκδόθηκε και επίσημη ανακοίνωση του 
Λιμενικού.  
Το Λιμενικό κάνει λόγο για «σκοπούμενη σύ-
γκρουση» από πλευράς της τουρκικής ακται-
ωρού, με «σαφή πρόθεση εμβολισμού».  
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 
δυο σκάφη συγκρούστηκαν στη μέση γραμμή 
ανάμεσα στην Κω και τα τουρκικά παράλια. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση 
έσπασαν τα ρέλια του σκάφους, δηλαδή τα κά-
γκελα που βρίσκονται στην πρύμνη του.

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού
                  «Σκοπούμενη σύγκρουση»
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Πανδημικές διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα ο νέος 
κορωνοϊός επηρεάζοντας την καθημερινότητα εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων. Μικρές νίκες μετρά η Κίνα όταν οι υπό-
λοιπες χώρες χάνουν τον έλεγχο, με τους νεκρούς να ξε-
περνούν τους 1.000 και τα κρούσματα τα 35.000. Στο 
μεταξύ κρούσματα του κορωνοϊού καταγράφονται πλέον 
σε 119 χώρες ενώ μεταξύ των χωρών που μπήκαν τελευ-
ταίες στη λίστα είναι η Τουρκία που ανακοίνωσε το πρώτο 
της κρούσμα, όπως επίσης όπως επίσης η Βολιβία και η 
Τζαμαϊκα. Συνολικά ο αριθμός των νεκρών σε παγκόσμιο 
επίπεδο ανέρχεται σε 4.299, των επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων σε 119.233 και των ασθενών που έχουν αναρ-
ρώσει σε 66.577. Αυτή τη στιγμή, η πιο ανησυχητική εξά-
πλωση της νόσου εντοπίζεται πλέον στη Ιταλία, αλλά και 
στις ΗΠΑ όπου ο αριθμός των κρουσμάτων διπλασιάστηκε 
μέσα σε τρεις ημέρες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του Johns 
Hopkins Center for Systems Science and Engineering, 
συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων του COVID-19 στη 
γηραιά ήπειρο.        

                      Κορωνοϊός Ευρώπη 
Το όριο των 500 θανάτων που σχετίζονται με τον κορω-

νοϊό ξεπέρασε την Τρίτη η Ευρώπη. Μετά την επιβεβαί-
ωση των δύο κρουσμάτων στην Κύπρο, πλέον ο ιός 
έφτασε σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πιο επικίνδυνη κατάσταση εξακολουθεί να 
είναι αυτή στην Ιταλία. Ο αριθμός των νεκρών μέχρι χθές 
ανήλθε στους 463 ενώ τα κρούσματα στα 9172. Στη χώρα 
έχουν επιβληθεί από την Τρίτη αυστηρά περιοριστικά μέ-
τρα.    

 Οι μετακινήσεις σε όλη την Ιταλία απαγορεύονται όπως 
επίσης και όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις. Οι δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού ήταν ενδεικτικές. «Έχουμε πάρει κά-

ποιες νέες αποφάσεις. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι αριθμοί 
μας λένε πως έχουμε μία σημαντική αύξηση μολύνσεων. 
«Δεν θα υπάρχει πια κόκκινη περιοχή, αλλά μία προστα-
τευόμενη Ιταλία», είπε ο Τζουζέπε Κόντε και πρόσθεσε: 
«Πρέπει να παρέμβουμε για να προστατέψουμε τους 
ασθενέστερους και πιο ευάλωτους πολίτες». 

                            Κορωνοϊός Ελλάδα 
Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Ελλάδας, το σύ-

νολο των προσβληθέντων από τον νέο κορωνοϊό, ανέρ-
χεται πλέον σε 99. 

Στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις 
της 25ης Μαρτίου προέβη η ελληνική κυβέρνηση, μετά 
από σύσκεψη που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με 
τους Περιφερειάρχες, στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με 
την απόφαση δεν θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις 
ενώ πολλά σχολεία και Πανεπιστήμια θα παραμείνουν 
κλειστά για 14 τουλάχιστον μέρες. 

                            Κορωνοϊός Κύπρος 
Στα 6 ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Κύ-

προ. Τα τέσσερα νέα κρούσματα κορωνοϊού αφορούν δύο 
άτομα που έφτασαν από το Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη 
το βράδυ και εντοπίστηκαν με υψηλό πυρετό από τη θερ-
μοκάμερα στο ιατρείο του Αεροδρομίου Λάρνακας. Μετα-
φέρθηκαν και νοσηλεύονται στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Κλείσιμο 
σχολείων στην Επαρχία Λευκωσίας, απαγόρευση εκδη-
λώσεων και άλλων μαζικών συγκεντρώσεων άνω των 75 
ατόμων σε κλειστούς χώρους μέχρι τις 31 Μαρτίου απο-
φάσισε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο σε μια προ-
σπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στην 
χώρα.  

                         Κορωνοϊός Βρετανία 
Στα 456 ανήλθαν τα κρούσματα με έξι περιστατικά να 

καταλήγουν, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης το 
βρετανικό Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Υγείας, η υφυπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου 
Ναντίν Ντόρις διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από τον 
κορωνοϊό αφότου ασθένησε την Παρασκευή, ανέφερε 
στην ηλεκτρονική της έκδοση το βράδυ της Τρίτης η εφη-
μερίδα «The Times». 

               Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
Παρακολουθούμε την πορεία του ιού, σημείωσε ο επι-

κεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom, σε συνέντευξη Τύπου 
του, σημειώνοντας πως «ανησυχούμε ιδιαιτέρως και από 
τα ανησυχητικά επίπεδα της εξάπλωσης και της σοβαρό-
τητάς του, και από τα ανησυχητικά επίπεδα της απραξίας».  

«Αποφασίσαμε λοιπόν να κηρύξουμε τον Covid–19 παν-
δημία». 

Κορωνοϊός: δραματική η εξάπλωσή του στην Ευρώπη Κομισιόν: Ενωμένη η ΕΕ στη δέσμευση να προστατεύει 
και μεριμνά για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών 

"Την ημέρα της μνήμης, είμαστε ενω-
μένοι και ισχυροί στη δέσμευσή μας να 
οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που να 
προστατεύει και να λαμβάνει ειδική μέ-
ριμνα για τα θύματα των αποτρόπαιων 
πράξεων", σύμφωνα με δήλωση που 
εξέδωσε η Κομισιόν με την ευκαιρία της 
16ης ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα 
θύματα της τρομοκρατίας, 

Συγκεκριμένα, με την ευκαιρία της 
16ης ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα 
θύματα της τρομοκρατίας, η Κομισιόν 
εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει: 
"Σήμερα, θυμόμαστε και τιμούμε όλα τα 
θύματα τρομοκρατικών φρικαλεοτήτων 
και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που 
θρηνούν και εκείνους που υπομένουν τις 
σωματικές και ψυχολογικές πληγές τρο-
μοκρατικών ενεργειών". 

"Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως αυ-
τές που έπληξαν την καρδιά της Ένωσης 
τα τελευταία χρόνια, είναι επιθέσεις κατά 
των αξιών και του τρόπου ζωής μας. Θα 
συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε 
όλους όσοι επιδιώκουν να βλάψουν και 
να διαιρέσουν τις κοινωνίες μας μέσω 

του μίσους και της βίας και θα συνεχί-
σουμε να χτίζουμε την ανθεκτικότητα της 
ΕΕ ενάντια σε επιθέσεις κάθε φύσης. 
Όλοι στην Ένωση μας έχουν το δικαίωμα 
να αισθάνονται ασφαλείς στους δικούς 
τους δρόμους και στο δικό τους σπίτι", 
αναφέρει η Κομισιόν. 

"Είναι κοινή ευθύνη μας να διασφαλί-
σουμε ότι κανένα θύμα δεν μένει μόνο 
του ή δεν θα ξεχαστεί και ότι οι κοινότητές 
μας παραμένουν υποστηρικτικές. Η ΕΕ 
θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα θύματα 
και τους αγαπημένους τους, να προστα-
τεύει τα δικαιώματά τους και να εγγυάται 
την ακρόαση των φωνών τους", σημει-
ώνει. 

"Όσοι έχουν να ζήσουν με τις ουλές 
τρομοκρατικών πράξεων χρειάζονται ει-
δική υποστήριξη και φροντίδα. Μέσω του 
νεοσύστατου Κέντρου εμπειρογνωμοσύ-
νης της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρα-
τίας, παρέχουμε στα κράτη μέλη εμπει-
ρογνωμοσύνη και καθοδήγηση, ώστε να 
μπορούν να βοηθούν τα θύματα σε πε-
ρίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης", κα-
ταλήγει.
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Στις 5  Μαρτίου 1953  ο Ιωσήφ Στάλιν  
πέρασε στην αιωνιότητα

Στις 5 Μαρτίου 1953,δηλαδή πριν 67 χρό-
νια, ο Γεωργιανός Τιτάνας της επαναστα-
τικής σκέψης και δράσης, Ιωσήφ Βισαριό-
νοβιτς Τζουκασβίλι Στάλιν πέρασε στην 
αιωνιότητα. 

Είχε γεννηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 1878 
στο Γκόρι, επαρχία της Τυφλίδας. 

Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης από το 
1922 μέχρι το 1953. 

Σύντροφος στον αγώνα του Βλαντιμίρ 
Ίλιτς Ουλιάνοφ Λένιν και συνεχιστής του 
έργου του. 

Ηγέτης του παγκόσμιου κομμουνιστικού 
κινήματος. 

Από  το 1941 έως το 1945 ήταν  ο Ανώ-
τατος Διοικητής των  Ενόπλων Δυνάμεων  
της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δη-
μοκρατιών(ΕΣΣΔ) που νίκησαν την μέχρι 
τότε  αήττητη και αγέρωχη γερμανική  Βέρ-
μαχτ στις ιστορικές μάχες του Κουρσκ και 
του Στάλινγκραντ(1942-1943) Κολοσσιαίων 
διαστάσεων μάχες, που καθόρισαν την έκ-
βαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Άσβεστα στην καρ-
διά των πραγματικών 
κομμουνιστών, τα λό-
για που είχε πει ο Στά-
λιν στην κηδεία του 
Λένιν, στις 26 του Γε-
νάρη του 1924, δίνο-
ντας εκ μέρους του 
κομμουνιστικού κόμ-
ματος τη μπολσεβί-
κικη υπόσχεση : 

 "Τίποτα ανώτερο 
από το να' σαι μέλος 
αυτού του  κόμματος 
που ιδρυτής και καθο-
δηγητής του είναι ο 
Λένιν.  

Δε μπορεί ο καθέ-
νας να'ναι μέλος τέ-
τοιου κόμματος. 

Δε μπορεί ο καθένας ν' αντέξει στις κα-
κουχίες και στις μπόρες που συνδέονται 
με το ν'ανηκεις σε τέτοιο κόμμα.  

Παιδιά της εργατικής τάξης, παιδιά της 
ανέχειας  και της πάλης, παιδιά απίστευτων 
στερήσεων και ηρωικών προσπαθειών,να 
ποιοι,πριν απ ' όλα, πρέπει να 'ναι μέλη 
τέτοιου κόμματος". 

Στο λόγο του για τα 70χρονα του Στάλιν,ο 
αξεπέραστος Έλληνας κομμουνιστής Νί-
κος Μπελογιάννης είχε πει μεταξύ άλλων: 

" Για κάθε τίμιο άνθρωπο, για κάθε αγω-
νιστή του δίκιου και της λευτεριάς,για την 
ατελείωτη φάλαγγα των κομμουνιστών, ο 
Στάλιν είναι ο σοφός δάσκαλος,ο  αγαπη-

μένος φίλος, ο δο-
ξασμένος αρχη-
γός. Είναι η καρδιά 
της καρδιάς μας. 
Και αντίθετα για 
όλους τους εκμε-

ταλλευτές, για όλους τους εχθρούς της 
προόδου,ο Στάλιν είναι ο πιο μισητός αντί-
παλος, ο πιο φοβερός εφιάλτης τους και 
στον ύπνο και στον ξύπνο τους. " 

"Το σκοτάδι δε μπορεί να σβήσει το φως 
Τους μεγάλους ήρωες τους γεννούν τμε 
γάλα ιδανικά. Αυτοί ζουν ακόμα και όταν 

πεθαίνουν" 
"Θα έπαιρνα τον ίδιο δρόμο, αν θα ξα-

νάρχιζα τη ζωή μου, γιατί ο κομμουνισμός 
είναι τα νιάτα του κόσμου", γράφει λίγες 
στιγμές πριν τουφεκιστεί από τους χιτλερι-
κούς ο αλησμόνητος Γάλλος δημοσιογρά-

φος και διανοούμενος 
Γκαμπριέλ Περί÷. 

Ο Στάλιν αθάνατος! 
Φωτίζει άπλετα 

τους αγώνες των 
λαών για πραγματική 
ελευθερία δημοκρα-
τία και κοινωνική αλ-
λαγή. 

Ώριμες οι αντικειμε-
νικές συνθήκες για τις 
μεγάλες αλλαγές και 
την Ανάγεννηση. 

Ωριμάζουν και θα 
ξεσπάσουν μεγάλοι 
επαναστατικοί αγώ-
νες. 

Οι κομμουνιστές θα 
τεθούν επικεφαλής 

αυτών των αγώνων για απαλλαγή της αν-
θρωπότητας από τα καπιταλιστικά-ιμπε-
ριαλιστικά τέρατα! 

Έχουν όλα τα φόντα. 
Ό,τι αγνό και μεγάλο,ό,τι αληθινό κι αν-

θρώπινο,ό,τι δυνατό και ηρωικό,ό,τι θετικό 
και δημιουργικό έχει να δείξει η σύγχρονη 
ιστορία οφείλεται εν πολλοίς στους αγώνες 
των κομμουνιστών. 

Κανένα ψήφισμα αστικού κοινοβουλίου 
εξίσωσης  του κομμουνισμού με το φασι-
σμό, κανένας παραχαράκτης και καμιά 
μαύρη προπαγάνδα δεν θα μπορέσουν να 
σβήσουν την ιστορική αλήθεια. Οι λαοί 
έχουν γνώση. Έχουν και μνήμη. Στο Στά-
λινγκραντ ξεψύχησε ο φασισμός!

του 
Βασίλη Κωστή 

Αν και Κυβερνήσεις εκλέγονται με δημοκρατικό σύστημα, 
εντούτοις δεν είναι σίγουρο ότι η εκλεγείσα Κυβέρνηση θα 
εργάζεται δημοκρατικά. Πράγματι φανερώνει τον χαρα-
κτήρα όχι μόνο της Κυβέρνησης η και του κόμματος αλλά 
τι σχεδιάζουν Υπουργοί και ο πρωθυπουργός. 
Δικτατορία ή Δημοκρατία 
Ο κάθε ένας μας ας κάνει την δική του εκτίμηση αν τελικά 

οι φόβοι μας ότι ο Πρωθυπουργός Johnson θα εργάζεται 
ως ένας δικτάτορας και όχι από μόνος του αλλά και οι 
Υπουργοί του όπως παραδείγματος χάριν η Priti Patel, 
που έχει αποδείξει ότι το Συντηρητικό καθεστώς παίρνει  
τώρα άλλη μορφή, ακόμη χειρότερη, την ίδια με ένα κυ-
ριολεκτικά δικτατορικό καθεστώς στο σημείο να εκφοβίζουν 
τους Κυβερνητικούς Υπαλλήλους, να τους φωνάζουν και 
να φοβερίζουν που ανώτατος λειτουργός δεν άντεξε πλέον 
την μεταχείριση αυτή στους συναδέλφους του και έδωσε 
την παραίτηση του. 
Η παρέμβαση του πρωθυπουργού με την δήλωση του σε 

μορφή συγχαρητήριων, ότι η Priti Patel καλά έκανε, απο-
δεικνύει σε ποιαν κατεύθυνση πορεύεται η Συντηρητική 
Κυβέρνηση και τι στα αλήθεια χαρακτήρα είναι ο Συντηρη-
τικός αυτός.  
Δεν έχουν διάθεση να συνεργαστούν με κανένα αυτοί οι 

τύποι, αλλά αυτά που γνωρίζει αυτά κάνει, και δεν είναι σε 
θέση να ακούσουν την γνώμη άλλων. Συνεχίζουν σαν τα 
άλογα που έχουν τυφλόνια.  
Σταματήστε την φόρα της σημερινής ακροδεξιάς Κυ-

βέρνησης. 
Τον ερχόμενο Μάιο και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου 2020, 

διεξάγονται Δημοτικές εκλογές για ανάδειξη Δημάρχου του 
Λονδίνου. Φυσικά θα πραγματοποιηθούν και Δημοτικές 
εκλογές σε άλλα μέρη της χώρας. 
Παρακαλούνται οι πολίτες όπως βεβαιωθούν ότι το όνομα 

τους είναι στον εκλογικό κατάλογο για να μπορούν να λά-
βουν μέρος στις εκλογικές το ερχόμενo Μάιο 
Τουλάχιστον ας βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε ένα Εργατικό 

Δήμαρχο στο Λονδίνο όπως τον Sadig Khan που πρέπει 
να υποστηρίξουμε και να ψηφίσουμε. Λέω πρέπει και είναι 
συνάμα καθήκον μας να ψηφίσουμε όλοι στις εκλογές    
       διότι αλίμονο μας εάν θα έχουμε  
     ένα Συντηρητικό Δήμαρχο που  
   θα είναι ο δούλος του Johnson 

ενός ελεεινού Πρωθυπουρ-
γού με μία αχάπαρη Κυβέρ-
νηση. 

 Στην περιοχή Enfield και 
Haringey τους συντηρητι-
κούς αντιπροσωπεύει η 
Joanne, η οποία υπηρε-
τεί ως αντιδήμαρχος και 
Assembly Member. 

Κάθε ψηφοφόρος 
έχει δυο ψήφους 
Η μία είναι για τον 
υποψήφιο δή-
μαρχο και η άλλη    
 ψήφος για  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembly Member. Με άλλα λόγια ψηφίζουμε, Sadig Khan 

για δήμαρχο και όσοι κατοικούν στις περιοχές Enfield καιi 
Haringey  ψηφίζουμε την Joanne McCartney. 
Κάθε δημαρχείο και περιοχή έχει τους δικούς του υπο-

ψηφίους για Assembly Member. 
Ο κατάλογος για όλους του υποψηφίους θα δημοσιευθεί 

την ερχόμενη εβδομάδα. 
Και ένα συγνώμη από μερικούς αυτοκαλούμενους 
 “πατριώτες” 
Κάτι που έπρεπε να αναφέρω προ καιρού και απευθύνομε 

σε αυτούς τους ψευδοπατριώτες “συμπατριώτες μας” που 
αμφιβάλλω αν κατέχουν ίχνος σοβαρότητας και υπευθυ-
νότητας. Δύο μέτρα και δύο σταθμά που μόνο αυτοί γνω-
ρίζουν αν φυσικά είναι σε θέση να το καταλάβουν και που 
χωρίς ντροπή βοηθούσαν τον αθυποψήφιο του συμπα-
τριώτη μας Πάμπου Χαραλάμπους κατά τις Γενικές Εκλο-
γές. 
Μήπως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το γνωρίζει αυτό αφού 

μέλη του ΔΗΣΥ και από εδώ και άλλοι έφθασαν από Κύπρο 
για να βοηθήσουν τον Αγγλο ανθυποψήφιο του Πάμπου; 
Ετσι για να τους υπενθυμίσω ότι ο Πάμπος εργάσθηκε για 
να πάρουν αποζημίωση μέχρι και ένα εκατομμύριο οι αγω-
νιστές του απελευθερωτικού για τα βασανιστήρια που υπέ-
στησαν κατά τον  απελευθερωτικό αγώνα  1955/1959. Αντί 
για ευχαριστώ του έδωσαν και γροθιά. Μα δεν είναι μήπως 
η νοοτροπία αυτή που μας έφερε εδώ 
που είμαστε σήμερα; 
Δυστυχώς η συμπεριφορά αυτή 

ήλθε και από πηγές που δεν τις 
περίμενε κανείς και διερωτώ-
μεθα εάν πράγματι αυτοί είναι 
ειλικρινείς με το εαυτό τους. Με-
ρικές από τις πράξεις αυτών 
των δήθεν πατριωτών όχι μόνο 
είναι καταδικαστέες μαζί με ένα 
άλλο σορό, άλλες πράξεις τους.  
που είναι όχι μόνο ασυγχώρητες 
και δεν μπορεί κανείς να τις ξε-
χάσει και που μια μέρα θα έλθουν 
στο φως της δημοσιότητας. Όμως 
λίγη υπομονή. Είναι όχι μόνο 
καθήκον της στήλης αυτής 
αλλά  και όχι υπόσχεση και 
όχι φοβέρα. 

Η  περιβόητη Συντηρητική Κυβέρνηση που  
 ξέχασε τις υποσχέσεις της και το λαό 

του  
Γιώργου Σάββα

  Ο κορωνοϊός δεν είναι μικρό πρόβλημα
Του Χριστόδουλου Στυλιανού  

 
Η Βρετανία πέρασε πολλές 

κρίσεις - κυρίως οικονομικές- 
όντως ζούμε σ’ ένα ισχυρό 
καπιταλιστικό οικονομικό σύ-
στημα. Όμως ο κορωνοϊός 
δεν αποτελεί μικρό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζεται 
με οικονομικούς όρους . 
Εντούτοις απλά σημει-
ώνουμε ότι σήμερα ο γνω-
στός ως οικονομικός δείκτης 
FTSE 100 στη Βρετανία σε 

ζήτημα λεπτών υποχώρησε περισσότερο από 
8%.   

Με την λογική του καπιταλισμού - που εκτιμά 
τις επιχειρήσεις, όχι από τη συμβολή τους στην 
παραγωγική οικονομία αλλά από την αξία που οι 
καπιταλιστές τοποθετούν στις μετοχές τους - τα 
δισεκατομμύρια εξαφανίστηκαν από την "αξία" 
τους. Ήδη οι επιχειρηματικοί σχολιαστές την ονο-
μάζουν Μαύρη Δευτέρα. Μεταξύ του θρήνου τους 
ακούμε ότι αυτή είναι η χειρότερη μέρα στον κα-
πιταλισμό από την τελευταία κρίση του (2008) 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ότι ο Βρε-
τανικός λαός υπόφερε περισσότερο από μια δε-
καετία λιτότητας, καθώς τα χρήματά μας δηλαδή 
τα φορολογικά χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για 
τη διάσωση των τραπεζών, ενώ οι μισθοί παρέ-
μειναν σταθεροί και οι δημόσιες δαπάνες υπο-
χώρησαν. 

Μια άλλη αιτία είναι ότι οι υπουργοί οικονομικών 
και οι κεντρικές τράπεζες του καπιταλιστικού κό-
σμου έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλα τα μέτρα στο 
αποθεματικό για να τονώσουν τις οικονομικές 
επιδόσεις όταν συναντήσουν τις αναπόφευκτες 
κυκλικές κρίσεις του συστήματός τους. 

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει στη μεγα-
λύτερη μοναδική πτώση από τον πόλεμο του Κόλ-
που του 1991. Η Διεθνή Γερμανική τράπεζα 
(Deutsche Bank) παράλληλα με τις γαλλικές τρά-
πεζες, υποχώρησαν 12 τοις εκατό, καθώς και οι 
Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, τα πετρε-
λαιοειδή και τα ορυχεία απομεινάρια. Τα αποθέ-
ματα Exxon Mobil και Chevron μειώθηκαν κατά 
περισσότερο από 14%. Πρόκειται για μια παγκό-
σμια κρίση με πολύ χαμηλές αγορές στην Ιαπωνία 
και την Αυστραλία.  

Ακόμα και οι κανονικά ισχυροί δείκτες της Κίνας 
και του Χονγκ Κονγκ έχουν καταγραφεί. Σύμφωνα 
με την άποψη της αγοράς, οι ανησυχίες σχετικά 
με τον κορωνοϊό είναι ο βασικός παράγοντας που 
επηρεάζει την πετρελαϊκή κρίση, καθώς η Ρωσία 
και η Σαουδική Αραβία σφάζονται σε έναν πόλεμο 
τιμών πετρελαίου. Αυτή η κρίση του κορωνοϊού 
απειλεί την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων των 
οποίων η αίσθηση της θέσης τους στον κόσμο 
κρέμεται από τη σταθερότητα του καπιταλιστικού 
συστήματος. 

Με τους στρατιωτικούς αρχηγούς και τους κρα-
τικούς λειτουργούς που πέφτουν θύματα του ιού, 
ακόμη και ο ποιο χαζός πολιτικός αρχίζει να κα-
ταλαβαίνει ότι είναι καλύτερο να αφήσουμε τους 
επιστήμονες και τους ιατρούς να μιλήσουν και να 

κάνουν σίγουρα σωστές πολιτικές. 
Στο βρετανικό πολιτικό πακέτο, η Βρετανία συ-

νήθως περνάει κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες - 
αλλά ο νεοεκλεγέντος Υπουργός Οικονομικών 
παρουσιάζει ένα δίκαιο μέτρο ιδεολογικής ευελι-
ξίας, υποδεικνύοντας ότι οι δημοσιονομικοί κα-
νόνες της κυβέρνησης μπορεί να είναι λυγισμένοι 
για να χρηματοδοτήσουν μια αναλογική απά-
ντηση στην υπερυψωμένη κρίση της υγείας. Αυτό 
μόνο δείχνει ότι η λιτότητα ήταν πολιτική επιλογή 
και όχι οικονομική αναγκαιότητα, αν και για τις 
διαδοχικές κυβερνήσεις της Βρετανίας είναι οι τε-
λευταίοι που συνήθως καθορίζουν, τους πρώ-
τους. 

Στην Ιταλία, όπου πριν από μια δεκαπενθήμερη 
κρίση του κορωνοϊού φαινόταν σχεδόν ισοδύναμη 
με εκείνη που σήμερα είναι η Βρετανία, το ποσο-
στό μόλυνσης έχει εκτοξευθεί με το ένα τέταρτο 
του πληθυσμού της χώρας να υπόκειται σε πολύ 
αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφο-
ρίας και τη μόλυνση. Η Ιταλική κυβέρνηση έχει 
απευθύνει έκκληση στην Ε.Ε να αναστείλει το 
Σύμφωνο Σταθερότητας για να επιτρέψει μια ση-
μαντική αύξηση των δημόσιων δαπανών για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 

Καθώς πολλή προσοχή δίνεται στις κινεζικές 
προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας. Τα 
επίπεδα κινεζικών μολύνσεων έχουν σταθερο-
ποιηθεί και είναι σπάνιο να βλέπουμε μια τέτοια 
γραφική απεικόνιση πώς μια κεντρική και προ-
γραμματισμένη οικονομία και μια αποτελεσματική 
κρατική συσκευή μπορεί να κινητοποιήσει τους 
πολίτες της σε τέτοια ισχυρά αποτελέσματα. 

Οφείλουμε να πούμε ότι η αξιοπιστία της κυ-
βέρνησης Johnson βασίζει την απάντησή της 
στην κρίση του κορωνοϊού. Το αν ένα μέρος του 
ιδιωτικοποιημένου και πλούσιου σε πόρους Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας (NHS) έχει την ικανότητα 
βραχυπρόθεσμα να ανταποκριθεί επαρκώς στις 
αναγκαίες ταμειακές ανάγκες του και εάν το κρά-
τος είναι σε θέση να εφαρμόσει άλλα επαρκή μέ-
τρα για να περιορίσει τη διάδοση της λοίμωξης 
θα επηρεάσει έντονα τη μοίρα της διαχείρισης 
του. 

Είτε το κάνει είτε όχι, το ερώτημα που θα ανα-
κατέψει το μυαλό εκατομμυρίων είναι αν το εάν 
το ίδιο το σύστημα, χρειάζεται ή όχι να αλλάξει 
και όχι απλά η κυβέρνηση. Για το προοδευτικό 
κίνημα, η απάντηση είναι το ίδιο το καπιταλιστικό 
σύστημα που αντιμετωπίζει κρίση, ως σύστημα 
και  όσο ξεπεράσει τα σημερινά δεν θα αργήσει 
να τα ξανασυναντήσει.  



Εκ παραδρομή γράφτηκε στο άρθρο που δημοσι-
εύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η ομιλία 
έγινε από τον κ. Σώτο Πολιτάκη και όχι από τον 
Συνταγματάρχη Χατζηστεφάνου Ελευθέριο, γι’αυτό 
αναδημοσιεύουμε το άρθρο.  
  Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Κα-
ταδρομέων 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 Αυ-
ξεντίου ενώ ως κύριος ομιλιτής  ο Συνταγματάρχης 
Χατζηστεφάνου Ελευθέριος, έκανε μια ομιλία η 
οποία αφορούσε την ζωή του Αυξεντίου πριν και 
μέχρι τον θάνατο του και μίλησε και για την σημα-
σία  τέτοιου είδους εκδηλώσεων που τιμούν τους 
ήρωές μας. Στο τέλος της λειτουργίας κατάθεσαν 
στεφάνια εκ μέρους της Υπάτης Αρμοστείας ο Συ-
νταγματάρχης Χατζηστεφάνου Ελευθέριος, από 
την Ελληνική Πρεσβεία Πλοίαρχος Δημητρίου Αθα-
νάσιος, από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομών 
Αγγλίας ο Λάκης Παιδίου, από την Εθνική Κυ-
πριακή 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 κατέθεσαν στεφάνι 
και από τους Συνδέσμους Αμμοχώστου, Κώμας 
Γιαλού, Αγ.Τριάδας Μελαναρκάς, Ομόνοια Λονδί-
νου, Ηellenic TV και Εκκλησίας 12 Αποστόλων.  
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Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
Διαβάστε λοιπόν για κάποιες εκδηλώσεις που θα 
γίνουν και κάντε μια προσπάθεια να βρεθείτε εκεί. 
•Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο EARHAM GROVE, 
LONDON N22 5HJ 
Η διεύθυνση του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου 
με χαρά ανακοινώνει την πρώτη εκδήλωση του 
για ενίσχυση του ταμείου του, που θα γίνει το 
Σάββατο 21 Μαρτίου 2020. 
Απολαύστε καλό φαγητό, μουσική και χορό με 
μόνο 25 λίρες.  
Μουσική από την ορχήστρα Κλεοπάτρα, με τον 
Μιχάλη Θεοδοσίου και την Σοφία Πεχληβάνη. Η 
εκδήλωση αρχίζει στις 7.30. 
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
Κέντρου, όπως μεταφορά φαγητού στο σπίτι, κα-
θημερινή φροντίδα κ.α.  
Για περισσότερες πληροφορίες και. κρατήσεις τη-
λεφωνήστε στην Χριστάλλα Ευδοκίμου στο 020 
8881 23 29. 
•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 Αγ-
γελόπουλο 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 Μαρτίου 
στις 2.00 μ.μ. και θα διαρκέσει μία ώρα. 
•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.  
• 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.  Θα είναι μόνο για δύο παραστά-
σεις.  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 φοιτη-
τές, και η δεύτερη 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 ηλικιωμέ-
νους και φοιτητές. 
Για περισσότερες πληροφορίες από το Canada 
Water Theatre, Surrey Quays Road, SE 16 7AR 
LONDON. 
Για περισσότερες πληροφορίες: Box Office 020 
8692 4446, ή canadawatertheatre.org.u 
•Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ. Η θεατρική κω-
μωδία έρχεται και στο Λονδίνο τον Μάρτιο στο 
Milfield Theatre για μόνο μία παράσταση. \ 
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι φίλοι του Θεάτρου 

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 
Κυπριακή κωμωδία Συμπέθεροι από το Μπάκιγ-
χαμ στο Milfield Theatre του Βορίου Λονδίνου.  
Το ερωτικό ειδύλλιο της μοναχοκόρης ενός νεό-
πλουτου ζεύγους Ελληνοκυπρίων, η σοκαριστική 
γνωριμία με τους Συμπεθέρους και η ξεκαρδιστική 
πλοκή του έργου υπόσχονται ανατροπές και μπό-
λικο 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 Συ-
μπέθεροι από τα Τίρανα των Θανάση Παπαθανα-
σίου και Μιχάλη Ρέπα και σε αυτή θα 
πρωταγωνιστούν οι Λώρης Λοϊζίδης, Φώτης Γε-
ωργίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, Σοφία 
Καλλή,Πένυ Φοινίρη, Μαρίνα Βρόντη,Στέλλα Φι-
λιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου και Σαββίνα Γεωρ-
γίου. 
Αυτά για την ώρα. 
Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  

Μνημόσυνο του Σταυραετού του 
 Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαμαρ-
τυρία, υπό μορφή πικετοφορίας, υπέρ της Αμμο-
χώστου και της κατεχόμενης Κύπρου γενικά, την 
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 έξω από την Βρετανική 
βουλή των Κοινοτήτων στο Parliament Square που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ με την 
συμμετοχή και υποστήριξη της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας. 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ Δρ 
Βασίλης Μαύρου είπε ότι : 

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ δηλώνει την 
οργή του και την απέχθεια του αλλά και ταυτό-
χρονα τον μεγάλο του αναβρασμό στο ότι η Τουρ-

κία μαζί με τα 
φερέφωνα τους 
στην κατεχό-
μενη Κύπρο, 
Κ ο υ ν τ ρ έ τ 
¨Οζερσαϊ και 
Ερσίν Τατάρ, 
που σχεδίασαν 
και συνωμότη-
σαν στο να βγει 
α π ό φ α σ η , 
όπως ανοίξει η 
κλειστή περιοχή 
Αμμοχώστου 
κάτω από 
Το υ ρ κ ο - Κ υ -

πριακή διοίκηση, να κατοικηθούν τα σπίτια και οι 
περιουσίες των Αμμοχωστιανών από Τούρκους, 
αφού οι Έλληνες κάτοικοι δεν θα πάνε πίσω, ή 
ακόμη να δοθούν οι επιχειρήσεις, όπως τα ξενο-
δοχεία, και σε αλλοδαπούς που θα ήθελαν να 
επενδύσουν στις κλεμμένες περιουσίες μας. 

Καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες που δεν συ-
νάδουν με τις πρόνοιες του ΣΑ του ΟΗΕ, τις ΕΕ 
και άλλων οργανισμών, και δημιουργούν αντιπα-
ράθεση και ένταση στις σχέσεις των δύο κοινοτή-
των. Αγνοώντας ταυτόχρονα τις Συμφωνίες υψη-
λού επιπέδου μεταξύ Κυπριανού Ντεκτάς και τα 

ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, 550 (1984) και 789 
(1992) που βασικά ζητούν από την Τουρκία να 
αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα κατοχής. Ότι 
η Αμμόχωστος πρέπει να δοθεί στα ΗΕ σαν 
πρώτο βήμα και ότι οι νόμιμοι κάτοικοι της θα 
πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περι-
ουσίες τους.  

Αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε σχέδια να κατοι-
κηθεί οποιοδήποτε κομμάτι της Αμμοχώστου που 
είναι ενάντια στις αποφάσεις των ΗΕ αλλά και των 
συμφωνιών κορυφής των δύο κοινοτήτων. Δεν 
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτές οι ενέργειες 
επιφέρουν κύριο πλήγμα στις προσπάθειες για 
επανέναρξη των συνομιλιών και υπονομεύουν 
ταυτόχρονα την ειρηνική λύση του Κυπριακού 
βάση των αποφάσεων των ΗΕ. 

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ ενώνει την φωνή 
διαμαρτυρίας και αγανάκτησης μαζί με τον δοκι-
μαζόμενο δήμο Αμμοχώστου με αφορμή τις τε-
λευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και 
μερίδας Τουρκοκύπριων Αξιωματούχων. Καλεί δε 
ταυτόχρονα την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και τον Δήμο 
Αμμοχώστου όπως προωθήσει μέτρα ανατροπής 
αυτής της αποτρόπαιας απόφασης που σκοπό 
έχει την προσάρτηση της Αμμοχώστου και των 
άλλων κατεχομένων στην Τουρκία. Και να κατα-
φύγει άμεσα σε ξένα κέντρα αποφάσεων όπως 

τον ΟΗΕ και τη ΕΕ. 
Καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου Αμμοχώστου 

και όλους του Αμμοχωστιανούς εδώ στην ΜΒ αλλά 
και στην Κύπρο όπως εντείνουν την συνεργασία 
μαζί τους και με τον Δήμο Αμμοχώστου και τον 
Σύνδεσμό μας και να συστρατευθούν για κινητο-
ποιήσεις για την Αμμόχωστο. Ο Σύνδεσμος Αμ-
μοχώστου ΜΒ δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει να 
αγωνίζεται ώσπου να γίνει πραγματικότητα η επι-
στροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοί-
κους της αλλά και για την επιστροφή όλων των 
προσφύγων στα σπίτια και στις περιουσίες τους. 

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ έχει αποφασίσει 
τα ακόλουθα μέτρα.  

1.Να κάνει ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο  στις 5/03/2020 και να βρο-
ντοφωνάξει ότι η Βρετανική κυβέρνηση που είναι 
εγγυήτρια δύναμης την Κυπριακής Δημοκρατίας 
πρέπει να σταματήσει επιτέλους της Τουρκική 
προκλητικότητα και τα τετελεσμένα. 

2.Να επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στο Βρε-
τανό Πρωθυπουργό. 

3.Να αποστείλει επιστολές στους βουλευτές του 
Βρετανικού Κοινοβουλίου και σε όλους τους Ευ-
ρωβουλευτές, και στους ηγέτες των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα 5 μόνιμα 
μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ.   

                             Bασίλης Μαύρος

  Ο κ. Matthew Offord, μέλος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
για το Hendon και  
κοινοβουλευτικός πρόεδρος 
των Συντηρητικών Φίλων της 
Κύπρου, συναντήθηκε με τον 
Ύπατο Αρμοστή της 
 Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Λονδίνο κ. Ανδρέα Κακούρη 
για να συζητήσουν τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην Κύπρο και 
τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις 
στην Τουρκική ΑΟΖ Κύπρου. 
   Ο Δώρος Παρτασσίδης και ο 
Ιάσονας Χαραλάμπους, Εκτε-
λεστικός Πρόεδρος του Συντη-
ρητικού Φίλου της Κύπρου, 
συμμετείχαν επίσης στην ενη-
μέρωση του Κοινοβουλίου.

Συνάντηση Matthew Offord, με τον Ύπατο 
Αρμοστή κ. Ανδρέα Κακούρη

Πικετοφορία έξω από την Βρετανική βουλή των Κοινοτήτων 
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Αγαπητοί εν Κυρίω, 
 
Κάθε χρόνο, μέρος του αενάου κύκλου της 

εναλλαγής των εποχών του χρόνου, η Αγία και 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας οδηγεί στην μεγάλη 
και σωτηριώδη Εορτή του Αγίου Πάσχα. Κατά 
την περίοδο αυτή ακριβώς, η Εκκλησία προσκα-
λεί όλα της τα τέκνα σε πνευματική περισυλλογή 
πάνω σε πολλά θέματα της ζωής τους, και κυρίως 
στην σχέση τους με τον Χριστό και τον πλησίον 
τους. 

Την Κυριακή πριν την αρχή της Αγίας και Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, επίσης γνωστή με το 
όνομα ‘Κυριακή της Τυροφάγου΄, οι ιεροψάλτες 
ψάλλουν: «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ 
βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε». Πρόκειται περί 
μίας ανοικτής ιερή πρόσκλησης ώστε ο άνθρω-
πος να εισέλθει στο πνευματικό στάδιο των αρε-
τών, δηλαδή στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή για να μετάσχει σε ένα αγώνα συνεχούς 
άσκησης ενάντια στις αμαρτίες της υοπερφάνειας, 
του θυμού, του μίσους και άλλων πολλών αμαρ-
τιών. Μέσω της νηστείας, της αυξημένης επα-
γρύπνησης, της προσευχής και της μεταμέλειας 
οπλιζόμαστε με την πνευματική πανοπλία για να 
αντιμετωπίσουμε τις κακές συνήθειες και αδυνα-
μίες οι οποίες πολλές φορές μας καταλαμβάνουν, 
ενώ ταυτόχρονα ενισχυόμεθα από την Θεία Χάρη 
και αισθανόμαστε πλήρεις χαράς η οποία μπορεί 
να εκπορευθεί μόνο από Εκείνον. 

Γενικά, η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής είναι η εποχή κατά την οποία θυμό-
μαστε την παρακοή των πρωτοπλάστων κατά 
την οποία όφειλαν να απέχουν από τον απαγο-
ρευμένο καρπό. Λόγω της παρακοής τους, απώ-
λεσαν την χάριν και απεβλήθησαν από τον Κήπο 
της Εδέμ. Ως συνέπεια της πτώσεως, άπασα η 
Δημιουργία διεφθάρη, μολονότι δημιουργήθηκε 
για να είναι εκ φύσεως αγαθή, και έκτοτε όλοι οι 
απόγονοι των πρωτόπλαστων έχουν μία ροπή 
προς την αμαρτία. Μόνον μέσω του Μυστηρίου 
της Βαπτίσεως αναγεννόμεθα και εξοπλιζόμεθα 
από το Άγιον Πνεύμα έτσι ώστε να αντιμετωπί-
σουμε και να νικήσουμε την αμαρτία. Συνεπώς, 
ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα να μετα-
νοήσουμε και να ακολουθήσουμε αυτή την νέα 
νηστεία ώστε και εμείς, για ακόμη μία φορά, να 
κερδίσουμε τον Παράδεισο. Και πράττομε τούτο 
όπως μας καθοδηγεί ένας από τους ύμνους της 
Εκκλησίας μας – ενδυόμενοι την πανοπλία της 
εγκρατείας – της αποχής από την αμαρτία και το 
πονηρό. 

Πολύ συχνά στη ζωή μας, όταν σκεφτόμαστε 
την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακο-
στής, οι σκέψεις μας πηγαίνουν αμέσως στη 
τροφή και συγκεκριμένα στους περιορισμούς που 
θέτει η νηστεία. Η νηστεία όμως δεν αποτελεί αυ-
τοσκοπό, απλά μας βοηθά να πλησιάσουμε την 
αρετή και την αγιότητα. Με άλλα λόγια, η νηστεία 
μας καθοδηγεί προς ένα συγκεκριμένο στόχο, 
αυτόν της αποβολής της αμαρτίας και των ψυχι-
κών και σωματικών αδυναμιών μας και της διευ-
κόλυνσης της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Η 
νηστεία άνευ πνευματικού αγώνος είναι άχρηστη. 
Για να τονισθεί αυτή η αρχή, η αγία αυτή σαρα-
νταήμερος περίοδος ξεκινά με λόγια βγαλμένα 
από τα γραφόμενα του Αγίου Βασιλείου περί νη-
στείας. Οι ασκητές και οι διδάσκαλοι της Εκκλη-
σίας συνήθως μιλούσαν για την τροφή με δύο 
τρόπους. Έγραψαν για την τροφή την οποία λαμ-
βάνουμε, η οποία έχει θεοποιηθεί από μας τους 
ανθρώπους, καθώς και για τροφές οι οποίες μας 
ωθούν προς την  αμαρτία. Μολονότι διέκριναν 
ότι το φαγητό θα μπορούσε να γίνει πειρασμός 
και να μας παρασύρει ώστε να χάσουμε επαφή 
με το μονοπάτι της δικαιοσύνης, αντιλαμβάνονταν 
επίσης ότι η τροφή ανέκαθεν υπήρξε αναπόσπα-

στο μέρος της ζωής μας. Μας τονίζουν συνεπώς 
ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε τόσο αυστηρά 
ώστε να μην δυνάμεθα να εκτελούμε τα καλά και 
τα ωφέλιμα έργα του Θεού. Μιλούν κατευθείαν 
στις καρδιές μας και μας διδάσκουν ότι μόνο η 
αποχή από συγκεκριμένες τροφές δεν θα μας 
σώσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει τον άν-
θρωπο και μόνον Εκείνος δύναται να επαναφέρει 
την πεπτωκίϋα ανθρώπινη φύση στην ορθή κατ΄ 
εικόνα και ομοίωση του Θεού. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι 
υμνογράφοι και πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας 
μας διδάσκουν ότι η νηστεία είναι περίοδος εορ-
τής και ψυχικής απελευθέρωσης.  Αντιθέτως, μας 
διδάσκει και μας καθοδηγεί: «σὺ δὲ νηστεύων 
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου 
νίψαι» (Ματθ. 6:17). Ο Χριστός μας λέγει να εί-
μαστε χαρωποί και ευτυχείς σε όλα όσα πράτ-
τουμε, συμπεριλαμβανομένης και της νηστείας. 
Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι επίσης 
γνωστή ως η περίοδος της «χαρμολύπης», κατά 
την διάρκεια της οποίας αυξάνουμε την ασκητική 
μας προσπάθεια και μετανοούμε  για τα λάθη 
μας ενώπιον του Θεού και του πλησίον μας, ενώ 
ταυτοχρόνως διατηρούμε στις καρδιές μας την 
εκρηκτική προσμονή της συγχωρέσεως, της θε-
ραπείας και της επουράνιας ζωής υπό του Φωτός 
της Αναστάσεως. 

Πράγματι, η υπόθεση της νηστείας είναι μία 
βοήθεια που μας προσφέρεται την περίοδο της 
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πρόκειται για 
μία πρακτική που μας δίνει την ευκαιρία να στο-
χαστούμε τις περισσότερο σημαντικές εκφάνσεις 
της Χριστιανικής ζωής. Η νηστεία θα πρέπει να 
μας κατευθύνει να πράττουμε αγαθά έργα και να 
ανανεώνουμε την αγάπη μας προς τον Θεό και 
τον πλησίον. Βεβαίως χρειάζεται να νηστεύ-
σουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέ-
ρουμε ελεημοσύνη στους φτωχούς και εμπερί-
στατους. Βεβαίως πρέπει να νηστεύσουμε ώστε 
να τιθασεύσουμε την γλώσσα μας στην αποφυγή 
πονηρών λόγων και κουτσομπολιών. Κυρίως 
πρέπει να νηστεύσουμε, ώστε να μπορέσουμε 
να προσευχηθούμε «αγνῇ και ταπεινῇ τῇ 
καρδίᾳ». Χρειάζεται να νηστεύσουμε έτσι ώστε 
να οδηγηθούμε προς την μετάνοια. Πρέπει να 
νηστεύσουμε, ώστε να μπορέσουμε να αποκτή-
σουμε την δύναμη να ζητήσουμε συγγνώμη από 
όλους εκείνους τους οποίους αδικήσαμε. Όπως 
είπε κάποτε ένας σοφός Ερημίτης: «Η ζωή και ο 
θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. 
Αν κερδίσουμε τον αδελφό, τον Θεό κερδίζουμε, 
ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, κάνουμε κακό 
εις τον Θεόν» (Άγιος Αντώνιος). 

Ας αντικαταστήσουμε την σκληρότητά μας, το 
μίσος, τον φθόνο, την κακία και τον θυμό μας με 
αγάπη και φιλανθρωπία.Ας μην αναλώσουμε 
ανοήτως την περίοδο αυτή, φροντίζοντας μόνο 
επιφανειακώς να τηρούμε μία σειρά πνευματικών 
υποχρεώσεων και επιδείξεων «ευσεβείας», αλλά 
μάλλον να επιδιώξουμε και να ζήσουμε με ένα 
διαρκή βαθύ πόθο για μεταλλαγή και μεταμόρ-
φωση μέσω του Χριστού. Ας εκμεταλλευτούμε 
αυτήν την πλέον ιερή περίοδο στο εκκλησιαστικό 
μας ημερολόγιο, έτσι ώστε νηστεύοντας από κά-
ποιες τροφές, να μπορέσουμε να ενισχυθούμε 
στον αγώνα μας κατά της αμαρτίας, και να γί-
νουμε πραγματικοί μέτοχοι στην Δόξα, στο Φως 
και στην Ζωή που μας δωρίζεται το Πάσχα. 

Καθώς πλησιάζει η περίοδος της Αγίας και Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, ας αναλογιστούμε τα λό-
για του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, εκείνου 
του μεγάλου ποιητού των κοντακίων, ο οποίος 
έγραψε την παρακάτω κοντάκιο αναφορικά με 
την Παραβολή του Ασώτου: 

Ὑιέ καί Λόγε τοῦ Θεού, Ποιητά τῶν ὅλων, 
Ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι Ὑμῶν δούλοι, παρακαλῶμεν 

Σοι και ἱκετεύωμεν: 
Τό ἔλεός Σου δῶτε εἰς ἅπαντας τούς 

επικαλοῦντας Σοι. 
Ὥσπερ εὐωδῶσας διά τόν ἄσωτον υἱόν, ἐλέησε 

καί ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. 
Δέξου και σῶσε τῇ μεγαθυμίᾳ Σου 
Ὅσους προστρέχουν Σοι ἐν μετανοίᾳ, Ὦ 

Βασιλεῦ, κράζοντας «Ἥμαρτον», 
Δῶτε ἡμῖν δάκρυα ὥσπερ τῇ πόρνῃ, 
Καί συγχώρησον τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
Καί ὥσπερ ἔπραξας τῷ τελώνῃ, ἐλέησέ ἡμῖν, 
Πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου, 
Καί κοινωνούς τοῦ δείπνου σου κατέστησον 

ἡμᾶς, ὥσπερ τελώνην, 
Κύριε εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. 
Μετά πατρικής αγάπης και ἐπ’ ελπίδι 

Ἀναστάσεως, 
Λονδίνο, Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2020 
 
Ο Αρχιεπίσκοπος � ο Θυατείρων και Μεγά-

λης Βρετανίας NIKΗΤAΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗ 
ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάλεξη της Δρ. 
Άρτεμις Κοντού με θέμα τις «Έξυπνες Υποδομές 
Ζωτικής Σημασίας» την Πέμπτη  20 Φεβρουαρίου 
2020,  στο οίκημα     της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας, στην Ομογένεια του Λονδίνου.  
Παρουσιάζοντας την ομιλήτρια, ο γραμματέας της 
Αδελφότητας Ανδρέας Καραολής είπε ότι τα μέλη 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου με χαρά καλωσο-
ρίζουν στο Λονδίνο μια εξαίρετη  επιστήμονα τη  
Δρ. Άρτεμις Κοντού  η οποία είναι υπεύθυνη των 
ερευνητικών υποδομών του Κέντρου Αριστείας 
για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τί-
τλου στη Μηχανολογία από το Imperial College 
London. Έχει εργαστεί στο Τεχνολογικό Κέντρο 
της Shell στο Imperial College London όπου έχει 
κατοχυρώσει δύο πατέντες και έχει δημοσιεύσει 
σε αξιόπιστα ακαδημαϊκά περιοδικά. Επίσης, έχει 
διεξάγει έρευνα σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε 
θέματα όπως ενέργεια, διαχείριση των υδάτινων 
πόρων και κλιματικές αλλαγές. 
Στο πρώτο μέρος της διάλεξης η Δρ. Κοντού ανα-
φέρθηκε στη σημασία των «Υποδομών Ζωτικής 
Σημασίας» για ένα κράτος, δίνοντας παραδεί-
γματα και στο πώς αυτές οι υποδομές μπορούν 
να αποτελέσουν μια «Έξυπνη Πόλη». Στη συνέ-
χεια, έκανε μία αναφορά στο μεγαλύτερο Ερευ-
νητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κέ-
ντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος» και στην έρευνα που εκπονείται τα τε-
λευταία χρόνια στο Κέντρο, η οποία σχετίζεται με 
τις κρίσιμες υποδομές και την έξυπνη πόλη. Η 
Δρ. Κοντού παρουσίασε συγκεκριμένα παραδεί-
γματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέ-
ντρου τα οποία σχετίζονται με δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας, υδάτινων πόρων καθώς και με συστή-
ματα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 
Υποδομές Ζωτικής Σημασίας 
Μιλώντας για τις  Υποδομές Ζωτικής Σημασίας 
ανέφερε ότι  είναι συστήματα ή υποσυστήματα 
που είναι απαραίτητα για την ομαλή διατήρηση 
των βασικών λειτουργιών της κοινωνίας. Παρα-
δείγματα των υποδομών αυτών αποτελούν τα συ-
στήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, 
τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοι-
νωνιών, οι υποδομές υγείας, οι χρηματοπιστωτι-
κές υποδομές καθώς και τα συστήματα διαχείρι-
σης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Οι δυνατότητες της Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχουν ανα-
βαθμίσει και βελτιώσει την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια αυτών 
των συστημάτων, έτσι ώστε να είναι πιο αποδο-
τικά, αποτελεσματικά, βιώσιμα και ασφαλή εξε-

λίσσοντας τα σε έξυπνα συστήματα.  
Αυτά τα έξυπνα συστήματα αποτελούν την λεγό-
μενη «Έξυπνη Πόλη» (Smart City). Μια έξυπνη 
πόλη χρησιμοποιεί αισθητήρες, χιλιάδες διασυν-
δεδεμένες συσκευές και την ψηφιακή τεχνολογία, 
έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να εκσυγχρονί-
ζονται, να ανταποκρίνονται γρηγορότερα και να 
βρίσκουν λύσεις με χαμηλότερο κόστος με απώ-
τερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
των πολιτών τους. 
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος» 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος» τα τελευταία χρόνια διεξάγει υψηλού επι-
πέδου έρευνα για την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια μεγάλων 
υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως είναι τα δί-
κτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, με-
ταφορών και υδάτινων πόρων. 
Το «Κοίος» ιδρύθηκε το 2008 και μετεξελίχθηκε 
σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
το 2017, στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμ-
ματος «Spreading Excellence and Widening Par-
ticipation – Teaming». Από την ίδρυσή του, το 
Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» έχει συμμετάσχει σε 
περισσότερα από 80 ευρωπαϊκά ερευνητικά προ-
γράμματα, των οποίων τα αποτελέσματα αξιο-
ποιούνται προς όφελος της κοινωνίας και της οι-
κονομίας της Κύπρου. Σήμερα εργοδοτεί πάνω 
από 140 ερευνητές και υλοποιεί σημαντικά προ-
γράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κα-
τάρτισης με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη 
μίας κρίσιμης μάζας ερευνητών, άρτια καταρτι-
σμένων σε θέματα υψηλής τεχνολογίας. 
Ευφυή μικροδίκτυα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας   
Ερευνητές του «Κοίος» αναπτύσσουν καινοτόμες 
μεθόδους και τεχνικές για τη διαχείριση και τον 
έλεγχο ευφυών μικροδικτύων διανομής ηλεκτρι-
κής  ενέργειας, τα οποία θα μπορούν να αξιοποι-
ούν καλύτερα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Τα οφέλη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ηλε-
κτρικής ισχύος, η μείωση εκπομπών ρύπων, ο 
βέλτιστος προγραμματισμός φορτίου κ.α.  
Έξυπνη παρακολούθηση διαρροών νερού 
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του 
πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα νερού 
χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και 
βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο οικονο-
μικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νε-
ρού. Το «Κοίος» εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολο-
γίες  παρακολούθησης και ελέγχου στα δίκτυα 
νερού, με στόχο την εξοικονόμηση νερού, μει-
ώνοντας τις απώλειες νερού.  
Έξυπνα Drones για αντιμετώπιση έκτακτης 
κατάστασης 
Το Κέντρο αναπτύσσει έξυπνες λειτουργίες στα 
drones (αυτοματοποιημένος σχεδιασμός πορείας, 
ανάλυση εικόνας σε πραγματικό χρόνο και ανί-
χνευση αντικειμένων) που βοηθούν τους φορείς 
ανταπόκρισης (Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, Πυ-
ροσβεστική) να πετύχουν γρήγορα τις αποστολές 
τους με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 
Ένα από τα εργαλεία που δημιούργησαν ερευ-
νητές του «Κοίος» είναι μια πλατφόρμα λογισμι-
κού, όπου ο χειριστής μπορεί να σχεδιάσει τη 
διαδρομή  πολλαπλών drones σε ένα χάρτη στον 
υπολογιστή και να δώσει εντολή στα drones να 
απογειωθούν και να ακολουθήσουν τη συγκεκρι-
μένη διαδρομή. 
Μετά το πέρας της διάλεξης, ακολούθησε συζή-
τηση η οποία συνεχίστηκε και στη δεξίωση που 
ακολούθησε.. 

Διάλεξη για τις «Έξυπνες Υποδομές Ζωτικής Σημασίας»  
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου

       Γεύμα Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας 

 
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Kυριακή με εξαιρετική επιτυχία το καθιερωμένο γεύμα προς 

τιμή των Αχνιωτών και άλλων συνταξιούχων που για χρόνια τώρα οργανώνει ο Σύνδεσμος Αχνιω-
τών Αγγλίας για τους συγχωριανούς τους και όχι μόνο. 
Το γεύμα πραγματοποιήθηκε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο το οποίο έγινε κατάμεστο από 

αρκετά πριν το μεσημέρι και αξιοποιήθηκε ως μια ευκαιρία από πάρα πολλούς υπερήλικες της 
Άχνας μη εξαιρεμένων φυσικά των φίλων τους. Αξιοποιήθηκε ως μια καλή ευκαιρία και καθαρό 
συναπάντημα για πολλούς συχγωριανούς/νές μέσα σε διασκεδαστική ατμόσφαιρα. 
Χαιρετισμός έγινε από τον πρόεδρο κ. Μωυσή Αδάμου, ως επίσης και από το παλαίμαχο Αχνιώτη 

κ. Παναγιώτη Βάσιλα.  
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε όπως συνήθως η εκφωνήτρια Ευδοκία Λουκά και ο Πανα-

γιώτης Βάσιλας απάγγειλε ένα ποίημα αφιερωμένο στην κατεχόμενη Άχνα. Στο τέλος ακολούθησε 
κλήρωση λαχείου με πλούσια δώρα.   

Eκκλησία Αγίου Ιωάννου  του Θεολόγου στο Hackney
Η Επιτροπή της εκκλησίας Αγίου Ιωάννου  του Θεολόγου στο Hackney ανακοινώνει ότι την Παρα-
σκευή 20.03.2020  ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος  Τροπαίου κ. Αθανάσιος  θα παραστεί στην εκκλησία 
μας για να ψάλλει τους 3ους χαιρετισμούς, η λειτουργία θα ξεκινήσει η ώρα 6μμ. 
Μετά την λειτουργία θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμή του Επισκόπου  στο χολ της εκκλησίας , όλοι 
ευπρόσδεκτoι.  
Εκ της Επιτροπής.  
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Η ομάδα του Φρανκ Λά-

μπαρντ έκανε τρομερή εμφά-

νιση και διέλυσε με 4-0 τα 

«ζαχαρωτά», διατηρώντας 

απόσταση ασφαλείας 

από τους διώκτες της για 

την 4η θέση.  

Η ομάδα του Φρανκ 

Λάμπαρντ έπαιξε μπα-

λάρα, έκανε ό,τι ήθελε 

την Έβερτον και επικρά-

τησε με το εμφατικό 4-0, έχο-

ντας μάλιστα πλουραλισμό 

στην επίθεση και τέσσερις δια-

φορετικούς σκόρερ. Την ίδια 

ώρα, με αυτή την νίκη κατάφερε 

να διατηρήσει απόσταση ασφα-

λείας από τους διώκτες της για 

την 4η θέση, δείχνοντας πως 

δύσκολα θα καταφέρουν να την 

χάσουν.  

Η Τσέλσι μπήκε με τα... 

μπούνια στο ματς και πίεσε 

ασφυκτικά την άμυνα της Έβερ-

τον, που δεν μπορούσε με τί-

ποτα να κρατήσει την μπάλα 

και να απορροφήσει αυτή την 

πίεση. Κάπως έτσι, το γκολ του 

Μάουντ στο 14’ ήρθε φυσιολικά 

σύμφωνα με την εικόνα του 

παιχνιδιού, με τον Πέδρο να 

δίνει αέρα δύο τερμάτων στην 

ομάδα του μετά από επτά 

λεπτά. Σκορ που... ξεχείλωσε 

στην επανάληψη, αφού ο Γουί-

λιαν στο 51’ έβαλε και αυτός το 

όνομά του στον πίνακα των 

σκόρερ, με τον Ζιρού τρία 

λεπτά αργότερα να διαμορφώ-

νει το τελικό 4-0 και να δίνει δια-

στάσεις θριάμβου στην νίκη 

των Λονδρέζων. 

Έ-χ-ασε έδαφος 

για την τετράδα 

η Τότεναμ   
 Μετά τον αποκλεισμό από το 

κύπελλο, η Τότεναμ έμεινε για 
τρίτο σερί ματς μακριά από την 
νίκη και με το 1-1 στην έδρα της 
Μπέρνλι κινδυνεύει πια να μεί-
νει του χρόνου εκτός Ευρώπης.   

Σε λιγότερο από ένα μήνα η 

Τότεναμ κινδυνεύει να χάσει τα 

πάντα. Να μείνει εντελώς εκτός 

στόχων σε μία ταραχώδη σεζόν 

με αλλαγή προπονητή και πολ-

λούς τραυματισμούς. Η 

εντός έδρας από την Λει-

ψία κάνει την κατάσταση 

πολύ δύσκολη για συνέ-

χεια στο Champions 

League, μεσοβδόμαδα 

ήρθε ο αποκλεισμός στο 

Κύπελλο από την Νόριτς, 

ενώ το τρίτο σερί ματς χωρίς 

νίκη (1-1 με την Μπέρνλι) αφή-

νει τους Λονδρέζους εκτός ευ-

ρωπαϊκής τροχιάς.  

Έτσι όπως εξελίχθηκε το 
ματς, η ομάδα του Ζοσέ Μουρί-
νιο θα πρέπει να είναι και ευχα-
ριστημένη που πήρε ένα πόντο. 

Απαράδεκτη εικόνα στο πρώτο 
μέρος, με την Μπέρνλι να ανοί-
γει το σκορ με τον Γουντ (13’) 
και να κάνει ότι θέλει στο γή-
πεδο, χάνοντας σημαντικές ευ-
καιρίες για ακόμα ένα τέρμα με 
Ροντρίγκες (9’), ΜακΝιλ (22’), 
αλλά και αρκετές στιγμές πο-
λιορκίας κυρίως με στατικές φά-
σεις.  

Οι δύο αλλαγές στην ανά-

παυλα με τους Λο Σέλσο και 

Λούκας στις θέσεις των Σκιπ 

και Ντομπελέ έφεραν μία κανο-

νική Τότεναμ στο γήπεδο. Η εύ-

στοχη εκτέλεση πέναλτι του 

Ντέλε Άλι (50’) έφερε ξανά ισορ-

ροπία στο σκορ, αλλά και στην 

εικόνα του ματς.  

Η Μπέρνλι φωνάζει για πέ-

ναλτι που δεν της δόθηκε για 
ανατροπή του Γουντ (56’), ενώ 
ο Γιορίς κράτησε το 1-1 με 
επέμβαση σε σουτ του Βύντρα 
(84’), με την Τότεναμ να κερδίζει 
μέτρα στην επανάληψη, αλλά 
να έχει μόνο μία καλή στιγμή με 
τον Λο Σέλσο (82’), δείγμα της 
επιθετικές ένδειας που έχει τον 
τελευταίο καιρό. 

Γιουνάιτεντ από τα… 

παλιά, έβαψε κόκκινο 

το Μάντσεστερ!  
Στιγμές από το ένδοξο πα-

ρελθόν τους έζησαν οι φίλοι της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού 
η ομάδα τους πήρε το ντέρμπι 
με τη Σίτι (2-0 εντός) και «βλέ-
πει» τετράδα.  

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 
τα… παλιά, «στραγγάλισε» την 
Σίτι στο τοπικό ντέρμπι (2-0 
εντός) και για πρώτη φορά από 
την εποχή του Φέργκιουσον 
κάνει το «νταμπλ» νικών απέ-
ναντι στην συντοπίτισσα στο 
πρωτάθλημα. Παράλληλα, η 
ομάδα του Σόλσκιερ παρέμεινε 
αήττητη για 10ο διαδοχικό ματς 
σε όλες τις διοργανώσεις (7-3-
0), ενώ έβαλε τέλος στο νικη-
φόρο σερί των 5 αγώνων που 
έτρεχαν οι «πολίτες». 

 Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε 
στους φιλοξενούμενους, με τον 
Στέρλινγκ να «τεστάρει» την 
ετοιμότητα του Ντε Χέα στο 11’. 
Πέντε λεπτά αργότερα, οι «κόκ-
κινοι διάβολοι» είχαν την δική 
τους ευκαιρία, με τον Τζέιμς να 
εκτελεί, αλλά πάνω στον Έντερ-

σον.  
Στο 28’, ο Μαρσιάλ απείλησε 

τον αντίπαλο τερματοφύλακα, 
ενώ στο 30’ ο Μπρούνο Φερνά-
ντες «σέρβιρε» στον Γάλλο επι-
θετικό σε μια κομπίνα τους μετά 
από εκτέλεση φάουλ και ο δεύ-

τερος πλάσαρε σωστά τον 
Έντερσον για το 1-0!  

Το γκολ αυτό έδωσε ώθηση 
στους γηπεδούχους, που συνέ-
χισαν να πιέζουν και για το 2-0, 
με τον Μπρούνο Φερνάντες να 
έχει άστοχη κεφαλιά μέσα από 
την περιοχή στο 32’. Το ημί-
χρονο ολοκληρώθηκε με τη Γι-
ουνάιτεντ να προηγείται (1-0) κι 
ενώ στο 44’ διαμαρτυρήθηκε 
για πέναλτι.  

Στην εκκίνηση του δεύτερου 
μέρους, οι «κόκκινοι διάβολοι» 
άγγιξαν το 2-0, αλλά ο Μαρσιάλ 
δεν πρόλαβε τον Έντερσον, 
που φλέρταρε με τραγικό 
λάθος. Στο 56’, ο Φόντεν απεί-
λησε τον Ντε Χέα, ενώ πέντε 
λεπτά αργότερα ήταν η σειρά 
του Οταμέντι να επιχειρήσει τε-

λική χωρίς στόχο.  
Από εκείνο το σημείο και 

μετά, οι γηπεδούχοι κλείστηκαν 
στα καρέ τους με στόχο να υπε-
ρασπιστούν το προβάδισμά 
τους και εν συνεχεία να βρουν 
χώρους στις αντεπιθέσεις. Από 
την άλλη, η ομάδα του Γκουαρ-
διόλα δεν είχε τον τρόπο να δια-
σπάσει την καλά οργανωμένη 
άμυνα του Σόλσκιερ. 

Σαν να μην έφτανε αυτό, 
ήρθε το τραγικό λάθος του 
Έντερσον στο 96’, με τον γκολ-
κίπερ της Σίτι να «πασάρει» 
στον ΜακΤόμινι, ο οποίος πλά-
σαρε σωστά από μακρινή από-
σταση για να σφραγίσει την 
νίκη της Γιουνάιτεντ (2-0)! 

Ο Λακαζέτ λύτρωσε 

την Άρσεναλ 

Ένα γκολ του Λακαζέτ ήταν 
αρκετό για την Άρσεναλ ώστε 
να λυγίσει την Γουέστ Χαμ και 
να πάρει το τρίποντο (1-0), ενώ 
η Σέφιλντ επικράτησε με το ίδιο 
σκορ της Νόριτς και βλέπει Ευ-
ρώπη!  

Το αήττητο σερί που έχει χτί-
σει τις τελευταίες ημέρες στο 
πρωτάθλημα συνέχισε η Άρσε-
ναλ!  

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα 
σκόραρε μία φορά στο δεύτερο 
μέρος και κατάφερε να λυγίσει 
την Γουέστ Χαμ με 1-0, πιάνο-
ντας την Τότεναμ στην 7η θέση 
και συνεχίζει να ελπίζει να 
πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Το πρώτο μέρος στο «Emi-
rates» ήταν μοιρασμένο, με τις 
δύο ομάδες να φτιάχνουν φά-
σεις και με την Άρσεναλ να έχει 
την μεγαλύτερη ευκαιρία του 
ημίχρονου όταν το δοκάρι στέ-
ρησε το γκολ από τον Παπα-
σταθόπουλο. Ωστόσο, ο 
Λακαζέτ έδωσε την λύση στο 
78ο λεπτό και έγειρε την πλά-
στιγγα υπέρ των «κανονιέρη-
δων». 

Χωρίς την παρουσία κόσμου 

θα διεξαχθούν οι αθλητικές 

διοργανώσεις στην Ελλάδα για 

δύο εβδομάδες όπως ανακοί-

νωσε του υπουργείο Υγείας 

λόγω του κορωνοϊού. 

Έκτακτα μέτρα προστασίας 

λόγω του κορωνοϊού ανακοί-

νωσε το υπουργείο Υγείας. Τα 

κρούσματα στην Ελλάδα ανέ-

βηκαν στα 73 και ο εκπρόσω-

πος του υπουργείου Υγείας 

Σωτήρης Τσιόδρας προχώ-

ρησε στις επίσημες ανακοινώ-

σεις. 

Ανάμεσα στα άλλα, όλες οι 

αθλητικές εκδηλώσεις στην Ελ-

λάδα θα γίνουν κεκλεισμένων 

των θυρών για δύο εβδομάδες. 

Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 

άλλων το ματς του Ολυμπιακού 

με τη Γουλβς την Πέμπτη 

(12/3) θα διεξαχθεί χωρίς θεα-

τές, όπως βέβαια και οι αγώνες 

των πρώτων αγωνιστικών στα 

playoffs του πρωταθλήματος. 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ των θυρών 
όλα τα αθλητικά γεγονότα 

για δυο εβδομάδες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Το τέλος σε ακόμη μια αρνη-

τική παράδοση που δημιουργή-

θηκε στα χρόνια των... 

μνημονίων, έβαλε η Ομόνοια.   

Οι πράσινοι με το τρίποντο 

τους επί της ΑΕΛ στο Τσίρειο 

(3–0), επέστρεψαν μετά από 

τέσσερα χρόνια στις νικηφόρες 

πρεμιέρες της Β' φάσης του 

πρωταθλήματος. 

Η τελευταία νίκη της Ομό-

νοιας στην 1η αγωνιστική των 

πλέι οφ, σημειώθηκε την πε-

ρίοδο 2015/16. Συμπτωματικά 

με το ίδιο σκορ (3-0) κόντρα 

στην Ανόρθωση στο ΓΣΠ, με 

πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Σέρι-

νταν που πέτυχε δύο γκολ. Το 

σκορ άνοιξε ο Ζιγκί Μπαντι-

μπανγκά. 

Τέλος σε ακόμη μια 
αρνητική παράδοση

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Τα άλλα αποτελέσματα  

Ν. Σαλαμίνα-Εθνικός  . . 2-2 

Ένωση-Ολυμπιακός  . . .1-1 

Ανόρθωσης-ΑΕΚ  . . . . . 3-0 

Απόλλων-Αποέλ  . . . . . .1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 1 ΟΜΟΝΟΙΑ  . . . . . . . . . . 46 

 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ  . . . . . . . . 46 

 3 ΑΠΟΕΛ  . . . . . . . . . . . . 40 

 4 ΑΠΟΛΛΩΝ  . . . . . . . . . 39 

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

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

 7 ΠΑΦΟΣ  . . . . . . . . . . . . 30 

 8 ΣΑΛΑΜΙΝΑ  . . . . . . . . . 25 

 9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  . . . . . . 24 

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

11 ΕΘΝΙΚΟΣ . . . . . . . . . . . 20 

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

Καταιγιστική η Τσέλσι, «παρέσυρε» την Έβερτον

Premier 

Λίβερπουλ-Μπόρμουθ . 2-1 

Άρσεναλ-Γουέστχαμ  . . 1-0 

Κρύσταλ Π-Γώτφορτ  . . .1-0   

Σιέφιλτ-Νόργουϊτς .  . . . .1-0 

Σαουθάμπτ-Νιούκαστ.  . 0-1 

Γουλφς-Μπράιτον.  . . . . 0-0 

Μπέρλι-Τότενχαμ  . . . . . 1-1 

Τσιέλσι-Έβερτον . . . . . . 4-0 

Μαν Γιουν.-Μαν. Σίτι  . . 2-0 

Λέστερ-Άστον Βίλα  . . . .2-0    

Βαθμολογία Αγγλίας 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 82 

 2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 57 

 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 53 

 4 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . 48 

 5 Μαν. Γιουνάιτετ . . . . . 45 

 6 Γούλφς . . . . . . . . . . . . 43 

 7 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 43 

 8 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 41 

 9 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 40 

10 Μπέρλι . . . . . . . . . . . . 39 

11 Κρίσταλ Πάλας  . . . . . 39 

12 Έβερτον  . . . . . . . . . .37 

13 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 35 

14 Σαουθάμπτον  . . . . . . 34 

15 Μπράιτον  . . . . . . . . . 29 

16 Γουέστχαμ . . . . . . . . . 27 

17 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 27 

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

18 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 27 

19 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 25 

20 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 21
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Ρεσιτάλ Αθλητοπρέπειας  

Δίκαια η Σαλαμίνα το τρίποντο 

Δύσκολο τρίποντο για την Κώμη Τελικό η Ολύμπια

Βαθμολογία A Κατηγορίας 

                                Αγ.     Β 

 1  Ομόνοια  . . . . . 12     37 

 2 Αποέλ  . . . . . . . 12     34 

 3 Ολύμπια  . . . . . 12     30 

 4 Παναθηναϊκός . 12     25 

 5 Κώμη ΚΕεπήρ  13     25 

 6 Ακανθού  . . . . . 13      11 

 7 Cinar  . . . . . . . . 13       8 

 8 Αρμένιαν  . . . . . 11       7 

 9 Παντέλ  . . . . . . . 12       4

Χρυσό τρίποντο για Αποέλ

Με κεκτημένη ταχύτητα από το 10-1 της περασμένης βδομάδας. 

Η Σαλαμίνα πήρε τη νίκη πανάξια από τους Αγίους σε ένα παιχνίδι 

που έδωσαν ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι ρεσιτάλ αθλητοπρέπειας 

διώχνοντας μακριά όποια σύννεφα πήγαν να μαζευτούν από την 

προηγούμενη αναμέτρηση τους με τα γνωστά-άγνωστα επεισόδια. 

Το τελικό 2-0 για τη Σαλαμίνα ήταν επακόλουθο της αγωνιστικό-

τητας και του πείσματος που έβαλαν οι ποδοσφαιριστές της. 

Από νωρίς η Σαλαμίνα έσφιξε τα δόντια, δείχνοντας ποιο θα είναι 

το αφεντικό στον αγώνα. Στο 17’ ο Phill Lowen εκμεταλλεύτηκε μια 

αδράνεια στην άμυνα των Αγίων και έστειλε το πρώτο μήνυμα με το 

1-0. Τα τελευταία λεπτά του Α μέρους ήταν δραματικά. Άγιοι και Σα-

λαμίνα έχαναν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Για να κλείσει το 

45λεπτο με τη Σαλαμίνα να έχει το 1-0 υπέρ της. 

Το Β μέρος άρχισε όπως το πρώτο. Η Σαλαμίνα να έχει το πάνω 

χέρι μέχρι το 55’ που έκανε το 2-0 με τον Χάρισσον. 

Από εκεί και πέρα το σκηνικό άλλαξε άρδην. Οι Άγιοι προ του φά-

σματος της ήττας ανασυγκροτήθηκαν και άρχισαν τις πιέσεις που 

τους έφεραν ένα πέναλτι στο 70’ με τον Noyia, πέρνει φόρα ο Noyia, 

ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας Amaritto Chekrezi σωστός κέρβε-

ρος αποκρούει στέλλοντας το μήνυμα ότι δύσκολα θα τον κέρδιζαν. 

Οι Άγιοι είχαν 20 λεπτά στη διάθεσή τους να αλλάξουν τα δεδο-

μένα αλλά ο Amaritto τους χάλασε τα σχέδια με τις σωστές επεμβά-

σεις. Ο αγώνας τελείωσε με τους ποδοσφαιριστές παρόλο που είχαν 

οδηγίες να μην κάνουν χειραψίες λόγω κορονοϊού, αγκαλιάστηκαν 

και έδωσαν ξεκάθαρο μήνυμα αθλητοπρέπειας.

Διασταύρωσαν τα πυρά τους Ολύμπια και 

Παναθηναϊκός για το Chairmans Cup με την 

Ολύμπια να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό 

με το 3-1 που πέτυχε στο παιχνίδι, το πρώτο 

μέρος ήταν μοιρασμένο με εναλλασσόμενη 

υπεροχή, με την Ολύμπια να πετυχαίνει 

πρώτη τέρμα με τον Elia, αντέδρασε ο Πανα-

θηναϊκός και ισοφάρισε για να κλείσει το ημί-

χρονο σε 1–1. Στην επανάληψη η Ολύμπια 

σαφώς καλύτερη πήρε την πρόκριση με δύο 

τέρματα που σημείωσε ο Ricky Louca στα τε-

λευταία λεπτά του αγώνα.

Φαινομενικά εύκολο πρωϊνό 

πέρασε η ομάδα του Αποέλ κό-

ντρα στην ομάδα της Arme-

nians Youth στο Enfield Playing 

Fields. 

Tο Αποέλ είχε τον περισσό-

τερο έλεγχο του αγώνα και με 

δύο τέρματα από τον Jack 

Lane πήρε μια πολύτιμη νίκη 

με 2-0. 

Κέρδισε η Κώμη έστω και δύσκολα την Παντέλ 

3-2 για το Chairmans Cup.Το παιχνίδι άρχισε 

πολύ καλά για την Κώμη Κεπήρ με μια πολύ καλή 

ευκαιρία με τον Anthony Georgiou, αλλά ο Jack 

Μάρκου έσωσε την κατάσταση. 

Η Παντέλ με γρήγορους ρυθμούς πήρε την 

πρωτοβουλία και με τον αρχηγό της Chris Spyrou 

με ωραίο σιούτ από 20 υάρδες πήρε προβάδισμα. 

Παρόλο που δέχτηκε πρώτη γκολ η Κώμη δεν 

αντέδρασε αμέσως και κινδύνευσε με δεύτερο. Με 

την Παντέλ να στριμώχνει την Κώμη στο Α μέρος. 

Στο Β μέρος η Κώμη είχε άλλη όψη στο παι-

χνίδι. Απέκτησε πλήρη έλεγχο του αγώνα και με 

τον Andrew Προκοπίου έφερε την ισοφάριση. Πέ-

ναλτι κερδίζει η Κώμη, σε μια ασυνεννοησία αμυ-

ντικού με τον τερματοφύλακα της Παντέλ ο An-

thony Georgiou αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Jack 

Μάρκου σώζει την εστία του ξανά, αλλά ο Anthony 

στην επιστροφή της μπάλας τη στέλλει στα δίκτυα. 

Η Παντέλ δεν τα βάζει κάτω και άρχισε τις αντε-

πιθέσεις με σκοπό να πάρει το τρίποντο, μέσα σε 

10 λεπτά η Παντέλ φτάνει στο 2-2. Ο Anthony 

Georgiou όμως κτυπά ένα φάουλ από το ύψος της 

μεγάλης περιοχής κάνοντας το 3-2 για την Κώμη 

Κεπήρ στα τελευταία λεπτά.Αγώνας πλούσιος σε 

φάσεις το τελικό σφύριγμα. 

•Ευχαριστίες στον Andy Kyprianides για το 
ρεπορτάζ. 

Αυτό θα πει αθλητοπρέπεια, είχαν οδηγίες να μην κάνουν χειραψία λόγω κορωνοϊού, αλλά τα παιδιά αγνόησαν τις οδηγίες, 

και στο τέλος είχαμε χειραψίες και αγκαλιές, ο αγώνας ήταν αθλητοπρεπέστατος!!

Το πρώτο τέρμα της Σαλαμίνας αγκαλιά ποδοσφαιριστών 

και φιλάθλων

Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Γιώργου Φραγκέσκου 

δίνει οδηγίες από τον πάγκο

Όλο χαρές ο βοηθός προπονητής Terry Spillare μαζί του 

 ο George Lutayia και ο κέρβερος τερματοφύλακας Amarildo 



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

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. 

18 Μαρτίου (Tετάρτη) 
= Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Cypriot Elders in Enfield καλούν την 
συνεδρίασή τους στο Community Centre, Fore Street, London 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. 

28 Μαρτίου (Σάββατο) 
= Συναυλία του Κώστα Λειβαδά και Ανδριάνας Μπαμπαλή στο 
Compton School, London N12 0QG, στις 18.30. Εισιτήριο £20. Όλα τα 

έσοδα θα δοθούν στο σχολείο Φίνσλεϊ. Οργανωτής το Ελληνικό σχολείο 

Φίνσλεϊ. Τηλ. 07956 100 659. 

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. Κύριος ομιλητής ο Κύπριος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
23 Απριλίου (Πέμπτη) 
= Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Η.Β με 
θέμα ο «Αειφόρος Πολεοδομικός σχεδιασμού σε περίοδο κρίσεως». 

Ομιλητής ο καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης, στις 19.45 στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU. 

ΜΑΪΟΣ 
9 Μαΐου (Σάββατο) 
= Οι Αλκυονίδες Η.Β οργανώνουν Sponsor Walk από το Kensing-
ton Palace, στις 11.00. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη «Φωλιά» των 

Οργανωτών, που προσφέρει στέγη στους Κυπρίους ασθενείς που 

έρχονται από την Κύπρο για θεραπεία. Τηλ. 07913 968 639. 

21 Μαΐου (Πέμπτη) 
= Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Πέτρου Πόρακου «Περί Κυπρίων 
Μεταναστών» στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, London 

N.22 5HJ, στις 19.00. Παρουσιαστής ο Δρ. Ζανέττος Τοφαλλής και 

συντονιστής ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

 
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. 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 

Καλώς μας ήλθες άνοιξη χιλιοτραγουδισμένη 

με αγάπη και λαχτάρα όλη η φύση σε προσμένει 

Σε προσμένουνε οι κάμποι τα βουνά κι οι λαγκαδιές 

τα γλυκόλαλα αηδόνια για να κτίσουνε φωλιές 

Ανυπόμονα προσμένουν και τα ζώα στο λιβάδι 

να φυτρώσει δροσερό καταπράσινο χορτάρι 

Τι χαρά τι ευτυχία σαν η άνοιξη ζυγώνει 

και χαλί μαλαματένιο μπρος τα πόδια μας απλώνει 

Καλώς ήλθες, καλώς ήλθες, μεγαλόπρεπη κυρά 

τις ευωδιές σου να σκορπίσεις στην πλάση με απλοχεριά 

Καλώς τηνε την άνοιξη την μοσχομυρισμένη 

που των ανθρώπων τις καρδιές γλυκαίνει κι ανασταίνει 

Το πράσινο το χρώμα της απλώνει να πατάμε 

κι ευωδιές γλυκόποτο κρασί και μας μεθάνε 

Τ’ αρχοντικό της φόρεμα τα μάτια ξεκουράζει 

μας μεθά και μας μαγεύει τις αισθήσεις μας τραντάζει 

Το άρωμα της το γλυκό σφρίγος στο σώμα δίνει 

και της καρδιάς την τρικυμία ανατρέπει η γαλήνη 

Καλώς μας ήλθες άνοιξη πηγή της εφορίας 

αρχόντισσα των εποχών ποίησης κι αρμονίας

Καλώς μας ήλθες άνοιξη
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Εκεί που πέφτει η φωτιά και τα θεριά παλεύουν 

εκεί που όλοι μάχονται κι οι δρόμοι τους στενεύουν. 

Στη βιοπάλη της ζωής, μέσα στις δυσκολίες 

και στις καλές μας τις στιγμές, μα και στις φασαρίες… 

Εκεί φαίνεται ο άξιος εκεί το παλληκάρι 

ο δυνατός ο τίμιος τη νίκη για να πάρει! 

Με ψυχραιμία πάντοτε, με ηθικό και θάρρος 

τράβα τον δρόμο της ζωής η νίκη να ’ν’ ο φάρος! 

Μην τη φοβάσαι τη ζωή, ποτέ να μην πτοήσεις 

με γενναιότητα ψυχής, θέλω να πολεμήσεις. 

Και στις ανάποδες στιγμές, δεν πρέπει να λυγίζεις! 

Θα μου πεις – «εύκολο είναι να το λές». 

Χωρίς σκληρή προσπάθεια δεν μπορείς να κερδίσεις 

με πίστη, θάρρος και πυγμή, στο τέλος θα νικήσεις! 

Στον εαυτό σου πίστεψε κι αυτός θα σε πιστέψει, 

σ’ όλες τις μάχες της ζωής, του σώματος και της ψυχής 

με νίκες θα σε στέψει!

Βιοπάλη
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

• Do not judge a tree by its bark! 
• Μην κρίνεις το δέντρο από τον φελλό του! 
Ερμηνεία: 
Να μην μας παρασύρει η εξωτερική εμφάνιση, αλλά 

ο καρπός, το περιεχόμενο, χαραχτήρας και διαγωγή!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 
Επιχείρηση Κραίπε ο Τάφος του 3ου Ράιχ (1971). 
Πολεμική περιπέτεια με τους Φαίδωνα Γεωργίτση, Καίτη 
Παπανίκα, Λυκούργο Καλλέργη, Κώστα Καραγιώργη, 
Μαίρη Φαρμάκη, Παντελή Ζερβό. Κατά τον Φεβρουάριο 
του 1944 ο Πάτρικ 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 προχωρήσουν στην απαγωγή του στρατιωτικού δι-
οικητή της Κρήτης, του διαβόητου για τα εγκλήματά 
του εις βάρος αμάχων, Φρίντριχ Μίλλερ.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:55  
Η Αδελφή της Αδελφής (1987). Κωμωδία με την Λίλα 

Καφαντάρη, Βασίλη Μαυρομμάτη, 
Νίκο Γιάννακα, Νίκο Παπαδόπουλο, 
Ράνια Ιωαννίδου . Ο Λευτέρης Με-
λάς, ένας μποέμ τύπος, ζει γλεντώ-
ντας την ζωή του, αλλάζοντας τις γυ-
ναίκες σαν τα πουκάμισα. Την 
τεράστια εταιρεία του παραγωγής 
ταινιών, την έχει εγκαταλείψει και αν 
δεν βρισκόταν πιστή στο πόστο της 
η ιδιαιτέρα του, η Λίζα, που είναι ερω-
τευμένη μαζί του, η εταιρεία θα είχε 

διαλυθεί προ πολλού. Ο Νάσος, ο γιός του Μελά, προ-
σπαθεί να πείσει την Λίζα να αλλάξει μυαλά και να κοι-
τάξει τον εαυτό της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:40  
Η Αεροσυνοδός (1971). Κωμωδία με τους Φαίδωνα 
Γεωργίτση, Χαριτίνη Καρόλου, Μέλπω Ζαροκώστα, Νι-
κήτα Πλατή, Νίκο Φέρμα, Στράτο Παχή, Γιάννη Πε-
τράκη. Μια αεροσυνοδός της Ολυμπιακής, η Χλόη, 
κατά τη σύντομη παραμονή της στη Ρώμη θα γνωρίσει 
έναν Έλληνα εφοπλιστή, τον Στέφανο, κρύβοντας του 
την πραγματική της ταυτότητα και παριστάνοντας  το 
πλουσιοκόριτσο. Ο Στέφανος της συστήνεται ως απλός 
υπάλληλος. Κατά την πτήση της επιστροφής στην 
Αθήνα, η Χλόη  διαπιστώνει πως μεταξύ των επιβατών 
είναι και ο Στέφανος, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για 
να βοηθήσει την αδελφή του Μάρθα Ντυπόν σ’ ένα ζή-
τημα υιοθεσίας που την ταλανίζει εδώ και καιρό.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:10  
Η Κατάρα της Μάνας (1961). Κοινωνικό δράμα με τους 
Γιώργο Φούντα, Ίλια Λιβυκού, Ανέστη Βλάχο, Σόνια 
Ζωίδου, Κώστα Κακαβά, Τίτο Βανδή, Θανάση Βέγγο, 
Νίκο Ζαχιρίδη. Μετά το βιασμό της από τον Λιάπουρα, 
ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του άρχοντα και αφέντη 

της περιοχής, η Χρύσα τον σκοτώνει, και ο αδελφός 
της Τάσος παίρνει πάνω του το φονικό. Μετά από έξι 
χρόνια βγαίνει από τη φυλακή και επιστρέφει στις πλα-
γιές του Παρνασσού, όντας αποφασισμένος να μην 
ξαναπιάσει όπλο στα χέρια του. Όμως τα αδέλφια του 
νεκρού, με πρώτο και καλύτερο τον Βάγια θέλουν να 
πάρουν εκδίκηση. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:55  
Η Λύκαινα (1951). Κοινω-
νικό δράμα με την Αλέκα 
Κατσέλη, Ίντα Χριστινάκη, 
Δήμο Σταρένιο, Σαπφώ Νο-
ταρά, Γιάννη Αργύρη. Μια 
βεντέτα βαραίνει δύο οικο-
γένειες που ζούνε σε αντι-
κρινά σπίτια. Μετά τον φόνο 
του Βαμοίρη από τον πατέρα του Μανούση, ο Αλέξης 
φεύγει για την πόλη και σπουδάζει δάσκαλος. Μετά το 
θάνατο του Μανούσου στην φυλακή, ο Αλέξης επιστρέ-
φει και γίνεται δάσκαλος του χωριού. Αν και η μάνα 
του, του θυμίζει συνεχώς το χρέος του, ο ίδιος κρύβει 
το τουφέκι του. Δίπλα όμως ο Αρτέμης και η αδελφή 
του Λούκα σκέφτονται μόνο την εκδίκηση, παρά το γε-
γονός ότι είχαν να δουν τον Αλέξη από τότε που ήταν 
μικρά παιδιά και παίζανε παρέα. 
KYΡIAKH 15 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:50  
Θα Κάνω Πέτρα την Καρδιά μου (1968). Κοινωνικό 
δράμα με τους Τόλη Βοσκόπουλο, Δούκισσα, Μάνο 
Κατράκη, Μαίρη Πανταζή, Στέφανο Στρατηγό, Γιώργο 
Βλαχόπουλο, Μυράντα Μυράτ, Άλκη Προβελέγγιο. Ο 
Δημήτρης φεύγει από το χωριό του για να βρει την 
τύχη του στην Αθήνα. Σύντομα καλεί κοντά του την 
αδελφή του Άννα, χωρίς να γνωρίζει το μυστικό που 
εξομολογήθηκε πεθαίνοντας η μητέρα του στον παπά 
Φώτη, ότι δεν είναι πραγματικά αδέλφια. Ο Δημήτρης 
δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, όμως σύντομα θα στραφεί 
στο τραγούδι με επιτυχία.  
KYΡIAKH 15 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:10  
Ισοβίτες (2008). Κοινωνική κωμωδία με τους Βαγγέλη 
Μουρίκη, Τάκη Σπυριδάκη, Κώστα Καφάση, Μενέλαο 
Ντάφλο, Θοδωρή Προκοπίου, Ράνια Μπριλάκη, Κατε-
ρίνα Δασκαλάκη, Στέφανο Ρίσκα. Στους νυχτερινούς 
ταξιδιάρηδες ανήκει ο Πάνος ο οποίος οδηγεί το φορ-
τηγό του σε μακρινούς δρόμους. Αναζητώντας την ελευ-
θερία του, απολαμβάνει τα δώρα που του προσφέρει η 
διαδρομή του. Στην κοινωνία όμως υπάρχει και κάποιος 
που ακούει στο όνομα Λοχαγός ο οποίος έχει αγανα-
κτήσει για το χάλι της σημερινής ζωής. Αποφασίζει να 
κλειστεί στην φυλακή ως εθελοντής ισοβίτης, γιατί πι-

στεύει ότι είναι καλύτερα μέσα παρά έξω.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 
Καρδιές στην Καταιγίδα (1963). Κοινωνικό δράμα με 
την Μάρθα Βούρτση, Νίκο Τζόγια, Λυκούργο Καλλέργη, 
Θάνο Λειβαδίτη, Ελένη Ζαφειρίου, Βασίλη Καΐλα, 
Γιώργο Βελέντζα, Μίνα Τζια, Γιάννη Θειάκο. Μια μητέρα 
αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να πάρει πίσω το 
παιδί της που βρίσκεται κλεισμένο σε ένα ορφανοτρο-
φείο. Το άφησε εκεί όταν την εγκατέλειψε ο άντρας της 
ζωής της, ο πατέρας του μικρού, αφήνοντάς την μόνη 
και αβοήθητη. Εκείνη όμως δεν πτοείται και συνεχίζει 
τον αγώνα της. 
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  
Κυνηγημένη Προσφυγοπούλα (1969). Κοινωνικό 
δράμα με την Έλντα Αθανασάκη, Ερρίκο Μπριόλα, 
Μάνο Κατράκη, Λαυρέντη Διανέλλο, Θάνο Μαρτίνο, Νι-
κήτα Πλατή, Τασσώ Καββαδία, Θεόδωρο Μορίδη, Λυ-
κούργο Καλλέργη. Η Ελένη, μετά το θάνατο του πατριού 
της που είναι πρόσφυγας από τον Πόντο, κατεβαίνει 
στην Αθήνα με σκοπό να βρει τα ίχνη του πραγματικού 
της πατέρα που χάθηκαν στην περίοδο του μεγάλου 
ξεριζωμού. Στο τρένο γνωρίζεται με τον Αργύρη, έναν 
ξεπεσμένο μουσικό που παίζει σε πανηγύρια, ο οποίος 
γεμάτος καλοσύνη της προσφέρει στέγη και δουλειά. 
Η φωνή της είναι καλή και τραβά την προσοχή του 
ιδιοκτήτη μιας εταιρείας δίσκων.  
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:00  
Μονόγραμμα-Αλέκος Σακελλάριος (1982). Ένα αφιέ-
ρωμα στον μεγάλο σκηνοθέτη Αλέκο Σακελλάριο από 
την σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ από το 1982 
από τον πνευματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινω-
νικό χώρο. Σ’ αυτό το επεισόδιο, αυτοσυστήνεται ο θε-
ατρικός συγγραφέας, στιχουργός, δημοσιογράφος και 
σκηνοθέτης, Αλέκος Σακελλάριος. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  

Ο κυρ Γιώργης και οι 
Τρέλες του (1971). Αισθη-
ματική κωμωδία     
με τους Νίκο Δα-δ ι ν ό -
πουλο, Δώρα Σιτζάνη, Διο-
νύση Παπαγιαννόπουλο, 
Ανδρέα Ποταμίτη, Μπέττυ 

Αρβανίτη, Γιώργο Καππή, Όλγα Ποταμίτου, Δήμητρα 
Δημητριάδη, Κώστα Παπαμαρκίδη. Ο Χατζηγιάννης κι 
ο Χατζηπαύλος, είναι δύο αντίπαλοι Κύπριοι οινοπα-
ραγωγοί οι οποίοι μισούνται θανάσιμα. Ο Χατζηγιάννης 
έχει μια κόρη την Τζούλια και ο Χατζηπαύλος ένα γιο 
τον Ανδρέα οι οποίοι σπουδάζουν στο Λονδίνο, χωρίς 
ο ένας να ξέρει τον άλλο. 
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ΠΕΜΠΤΗ 12 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: Επιχείρηση 
Κραίπε ο Τάφος του 3ου Ράιχ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 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: Η Αδελφή της 
Αδελφής  
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Αεροσυνο-
δός 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 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: Η Κατάρα της 
Μάνας  
22:55 Ελληνική Ταινία: Η Λύκαινα-
Τσαντάκιας 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 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: Θα Κάνω Πέ-
τρα την Καρδιά μου 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ισοβίτες 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον Αυγου-
στίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Καρδιές στην 
Καταιγίδα 
23:50 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 17 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: Κυνηγημένη 
Προσφυγοπούλα  
22:00 Ελληνική Ταινία: Μονόγραμμα-
Αλέκος Σακελλάριος 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 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: Ο κυρ Γιώργης 
και οι Τρέλες του  
22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που Διοργά-
νωσε η ΚΕΑ σε Συνεργασία με τον 
ΕΦΕΠΕ.

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 
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 13/3 
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 14/3 
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 15/3 
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 16/3 
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 17/3 
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 18/3 
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 από τον LGR. 

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 από τον 
LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 

12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 

Party time με τη Βασούλα Χρι-

στοδούλου 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 

19:00 Σαββατόβραδο στον 
LGR,  22:00 Greek Party με τον 

Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 

01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-
λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 

Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 
έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-
γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 

13:00 Απόγευμα της Κυριακής 

με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 
γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-

ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-
νικό 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 από 

τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 
το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-

λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 

τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 
Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 

Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-

του 19:00 The Greek Music Mon-

day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 

τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 

Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρο-

τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 

τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 

Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-

λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  

20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-

οκλέους 22:00 Hellenic Show με 

τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 

Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 

με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με την Βασούλα 

Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 

με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show με την Lucy 

Loizou, ή την εκπομπή Talking 
Property 20:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 

τον Γιάννη Ιωάννου.
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T
he COVID-19 viral    

disease that has 

swept into at least      

114 countries and killed 

more than 4,000 people is 

now officially a pandemic, 

the World  Health Organiza-

tion (WHO) announced 

Wednesday. 

Eight countries are now  

each reporting more than 

1,000 cases of COVID-19, 

caused by the virus that has 

infected more than 120,000 

people worldwide. 

"In the past two weeks, the 

number of cases of COVID-19 

outside China has increased 

13-fold, and the number of     

affected countries has tripled," 

WHO Director-General Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, said. 

Noting the rising death toll 

from the respiratory virus, the 

WHO head said, "In the days 

and weeks ahead, we expect 

to see the number of cases, 

the number of deaths, and the 

number of affected countries 

climb even higher." 

The UK yesterday recorded 

its largest day-on-day           

increase in coronavirus cases 

as 456 people have tested 

positive for the virus. 

It is a leap from 373 cases 

at the same point on Tuesday, 

the Department of Health said. 

Six people have died from the 

illness in the UK.  

The NHS in England is set to 

"ramp up" facilities nationwide 

so 10,000 tests can be done 

each day. It came after health 

minister Nadine Dorries tested 

positive for the coronavirus and 

a member of her staff is ill.  

Ms Dorries is self-isolating 

at home and has appealed to 

fellow MPs to get in touch if 

they have recently been in 

contact with her. She is the first 

MP in the UK to be diagnosed 

with COVID-19, as the virus 

continues to spread further. 

A study has found people 

who have contracted the       

coronavirus are at their most 

contagious early after becoming 

infected and potentially before 

displaying symptoms. 

Scientists in Berlin and Munich 

conducted the study by analy-

sing clinical data from patients 

who have been diagnosed with 

COVID-19 and checking them 

with throat swabs. 

In Cyprus, four new cases 

of Coronavirus were confirmed 

on Wednesday, bringing the 

total to six, the Ministry of 

Health announced.  

Two persons who arrived 

from the United Kingdom on 

Tuesday night had high fever 

detected during the temperature 

check at arrivals. They were 

taken to Nicosia General   

Hospital for treatment at a 

specially designated ward.  

A third person was hospital-

ized at the specially desig-

nated ward of Limassol Gen-

eral Hospital, after contacting 

the authorities following high 

fever.  

A fourth person is confined 

home after developing    

symptoms and had contacted 

the authorities. 

Informed sources from the 

ministry said none of the four 

have had any contact with 

either of the two previous    

confirmed cases - a 64-year-

old heart surgeon from Nicosia 

and a 25-year-old man from 

Limassol. 
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£30 billion Budget boost to 
combat coronavirus threat

Coronavirus declared 
pandemic by WHO

A
 £30 billion package to 

stimulate the economy 

was announced by the 

Chancellor as the Government 

and Bank of England sought 

to protect jobs and livelihoods 

against the coronavirus crisis. 

As he delivered the Budget in 

the House of Commons, Rishi 

Sunak said he would "do what-

ever it takes to support the 

economy" and will give the NHS 

"whatever extra resources" it 

needs to combat the coronavirus 

outbreak. 

Sunak said there was "likely 

to be a temporary disruption"  

to the economy as a result of 

coronavirus but insisted his 

plans would bring "stability and 

security". 

As he began to set out his 

spending plans, Sunak promised 

"whatever extra resources our 

NHS needs" to combat corona-

virus, whether it be "millions of 

pounds or billions of pounds". 

"Whether it's research for a 

vaccine, recruiting thousands of 

returning staff, or supporting our 

brilliant doctors and nurses…

whatever it needs, whatever it 

costs, we stand behind our NHS," 

Sunak told the Commons. 

He said any extra funding 

would come on top of £6 billion 

of new funding to support the 

NHS over this Parliament. 

Business rates will be scrapped 

for thousands of small busines-

ses over the next year, Sunak 

said. Businesses such as shops, 

cinemas, restaurants and music 

venues with a rateable value 

under £51,000 will not have to 

pay the tax for the next financial 

year in a bid to help them through 

the coronavirus crisis. 

The Chancellor said the   

Government will fully meet the 

cost of providing statutory sick 

pay for up to 14 days for workers 

in firms with up to 250 employ-

ees, providing over £2 billion for 

up to two million businesses. He 

said statutory sick pay will be 

available for "all those who are 

advised to self-isolate" even        

if they have not displayed 

symptoms, for up to 14 days. 

He added that the Govern-

ment would make it "quicker 

and easier to get benefits" for 

those not eligible for statutory 

sick pay, such as those who are 

self-employed or working in the 

gig economy. 

Furthermore, Sunak announced 

a £1.2 million Coronavirus Busi-

ness Interruption Loan Scheme 

to support small and medium 

sized businesses struggling 

during the Covid-19 outbreak.  

Wednesday's Budget was 

the first post-Brexit and was     

intended to be a platform for 

the Government to set out its  

vision for the economy and     

detail of how it would be delivered, 

post-EU, as well as a chance to 

deliver on promises made at 

the December general election. 

However, the outbreak of 

Covid-19 meant Sunak's speech 

and spending plans were         

radically rewritten with a focus 

instead on softening the          

economic damage coronavirus 

will cause. 

Although coronavirus was the 

focus of Mr Sunak's announce-

ments, spending pledges were 

made in other areas too. 

A £120 million fund will be used 

to repair defences damaged          

in the winter floods, with £5.2 

billion to be invested in flood 

defences over the next six years. 

The Chancellor also confirmed 

the Government will abolish 

£2.4 billion annual tax relief on 

red diesel in two years’ time, 

but agriculture, rail, domestic 

heating and fishing will be        

exempt. 

Duties will be frozen on beer, 

cider, wine and spirits, and the 

Government will provide £1   

million to support Scottish food 

and drink overseas and £10 

million to help distilleries “go 

green”. 

Sunak also announced extra 

business rates discounts to 

pubs from £1,000 to £5,000. 

A £1 billion building safety 

fund will be set up to ensure all 

unsafe combustible cladding is 

removed from buildings above 

59ft (18m) tall. 

The National Insurance thres-

hold will increase from £8,632 

to £9,500. 

The Chancellor added the 

National Living Wage will rise to 

£10.50 per hour by 2024 if      

economic conditions allow. 

A “plastics packaging tax” 

charging manufactures and      

importers £200 per tonne on 

packaging made of less than 

30% of recycled plastic will be 

introduced in April 2022. 

The lifetime limit for entrepre-

neurs’ relief will be reduced from 

£10 million to £1 million, saving 

£6 billion a year, and research 

and development investment 

will be increased to £22 billion 

a year. 

Sunak promised £27 billion in 

road improvements, including 

getting rid of potholes, and said 

it would be "the biggest ever      

investment in strategic roads 

and motorways". 

The Chancellor announced 

the abolition of the "tampon tax" 

from January of next year. From 

January 2020 there will be no 

VAT on sanitary products. 

In total, Sunak unveiled an 

additional “fiscal loosening” of 

£18 billion to support the        

economy this year, taking the 

total fiscal stimulus to £30         

billion. 

He said more than £600       

billion would be spent investing 

in future prosperity over the 

next five years, taking net public 

investment to the highest levels 

in real terms since 1955. 

The Chancellor also said   

borrowing will increase from 

2.1% of GDP in 2019/20 to 

2.4% in 2020/21 and 2.8% in 

2021/22 and borrowing will 

then fall to 2.5%, 2.4% and 

2.2% in the following years. 

 

Detailed analysis by Nick  
Antoniou of NA Associates LLP 
Chartered Certified Accountants 
in next week’s edition of            
Parikiaki.



T
he official visit of the 

Prince of Wales and the 

Duchess of Cornwall to 

Cyprus, scheduled to take place 

from Wednesday March 18 to 

Saturday March 21, is now 

being discussed at the British 

High Commission (BHC), follow-

ing the new guidelines issued 

by the ministry of health imposing 

compulsory self-isolation for      

14 days for passengers arriving 

from the United Kingdom. 

There is a possibility that 

Charles’ and Camilla’s visit, the 

couple’s first joint one to Cyprus, 

will have to be postponed or 

cancelled. 

The visit would be the first 

Royal visit to the island outside 

of the British bases since Queen 

Elizabeth visited in 1993 for      

the Commonwealth Heads of 

Governments Meeting and takes 

place in the year of the 60th     

anniversary year of Cyprus’       

independence. 

According to the UK govern-

ment, the programme would aim 

to celebrate the historic ties     

between the UK and Cyprus and 

their peoples, shared member-

ship of the Commonwealth,   

and the forward-looking modern      

relationship between the coun-

tries in areas such as education 

and science. 

If the tour does go ahead, it 

will centre around Nicosia, and 

include rural visits to the Troodos 

mountains, and Larnaca district 

where The Prince and The 

Duchess will celebrate traditional 

Cypriot culture, food, and crafts, 

and Cyprus’ heritage.  

They will also meet military 

personnel and their families   

stationed in the Sovereign Base 

Areas. 

The programme will include 

a visit to the UN Buffer Zone to 

acknowledge the peacekeeping 

work being undertaken by the UN 

and highlight initiatives to build 

links between the communities 

of Cyprus, the BHC said.  

The Prince of Wales will attend 

a meeting of the Commonwealth 

Blue Charter, which will gather 

representatives from across the 

Commonwealth in Larnaca and 

engage with religious leaders. 

The Duchess of Cornwall, as 

Patron of Battersea Dogs & 

Cats Home, will visit a partner 

organisation which has recently 

participated in the charity’s      

Battersea Home Academy to see 

how the organisation is imple-

menting its learning in Cyprus. 

She will also continue her work 

to highlight the issue of domestic 

violence and rape around the 

world and engage with organisa-

tions working to support survivors. 

The royal couple will depart 

from Cyprus for an official visit 

to the Hashemite Kingdom of 

Jordan on March 21.
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Prince Charles’ and Camilla’s visit 
to Cyprus in doubt

Virus of superstition

B
acteria and viruses know 

no frontiers. The attempts 

to infect public fear of the 

coronavirus epidemic with xeno-

phobic and racist superstition 

would be pathetic, if it were not 

for loutish electoral speculation.  

Today the Chinese confront it, 

but should it be a pandemic      

tomorrow, the hunt for those      

infected will point to migrants, 

who will once again be scape-

goated on the pages of Face-

book. Yet the bourgeoisie, in the 

centuries during which it still   

remained a revolutionary class, 

knew how to shed a light of  

clarity through the mist of       

thousand year old superstitions.  

Renaissance men founded 

the scientific method; the intel-

lectuals of the Enlightenment 

changed the view of the world; 

pioneers of science and techno-

logy accompanied the industrial 

revolution in mechanics, steam 

energy, chemistry and electricity; 

heroic doctors founded modern 

medicine, going so far as to      

experiment with vaccines on 

themselves in order to make it 

possible to face terrible diseases. 

Finally, science married large-

scale production, transforming 

existence for billions of humans 

like never before in the history 

of humanity. 

Having reached the imperial-

ist twentieth century, however, 

the capitalist industrialisation      

of science found its limit and      

its contradiction precisely in 

capital. The economy is global, 

evident when the quarantine      

in Wuhan and Hubei disrupted 

supply chains around the world, 

but in that arena the partial 

forces of capital and of powers 

face each other in a destructive 

dispute, destined for crises and 

deadly conflicts. Humanity has 

managed to apply science to 

nature, but still does not dare 

apply it to human beings in   

their social relationships. The 

capitalist economy is therefore 

an uncontrolled battleground of 

chaos in which the immediate 

and partial interest of the single 

competing capitals dominate, 

and where it is impossible to  

direct productive forces to     

guarantee a truly humane      

development. It is for this reason 

that while humanity should  

have both the knowledge and 

means to deal with epidemics 

or natural disasters of all kinds, 

not to mention the long-term 

trends of demography, it is      

nevertheless continually taken 

by surprise and forced to chase 

events. 

To close the loop, the aged 

societies of imperialism are so 

fatuous and rotten in parasitism 

that they have also lost the 

memory of those revolutionary 

conquests of the bourgeoisie. 

Thus the political field lies      

open for bombastic imbeciles 

and blind adventurers, often   

the same vile advocates of   

xenophobia, who, for a few 

more votes, do not scruple to      

rehash superstitions against 

vaccination. Only in communist 

militancy is there the sincerity 

of knowledge, and the struggle 

for a truly human society. 

 

Source: Internationalism 

Supermarkets ration stock 
due to panic-buying
S

upermarkets have placed 

restrictions on items        

including hand sanitiser, 

pasta and anti-bacterial wipes 

in a bid to stop shoppers from 

stockpiling in the wake of the 

coronavirus outbreak. 

Shoppers have emptied 

shelves of toilet paper and hand 

gel in a wave of panic buying, 

after Public Health England 

urged members of the public to 

"plan ahead" if they had to      

self-isolate for a couple of 

weeks. 

However, the Government’s 

chief scientific adviser Sir        

Patrick Vallance said there is 

“absolutely no reason” for the 

British public to panic buy. 

Tesco has almost entirely 

sold out of dried pasta online 

and has now introduced a five 

limit number on several items, 

including anti-bacterial wipes, 

gels, and long-life milk. 

No other supermarket has  

resorted to rationing food,       

however the majority are now 

limiting anti-bacterial gels to two 

per customer - or have sold out 

entirely. 

Coronavirus concerns appear 

to have created an international 

rush for toilet paper.  

Two women have been 

charged after a fight broke out 

over toilet roll in an Australian 

supermarket, with a video of the 

altercation shared widely online. 

Hand sanitiser products were 

also found to be selling for more 

than 5,000% their recommended 

retail price online, with bottles 

worth 49p selling for £24.99 

One eBay listing has seen a 

second-hand bottle of liquid 

soap sell for more than £5 — 

despite being only three-quarters 

full.
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D
r Matthew Offord, 

Member of Parliament 

for Hendon and Parlia-

mentary Chairman of the Con-

servative Friends of Cyprus, 

met with High Commissioner      

of the Republic of Cyprus        

Andreas Kakouris to discuss 

the latest developments in       

Cyprus and in relation to      

Turkey's continuing violations 

of Cyprus EEZ.   

Doros Partasides and   

Jason Charalambous, Executive 

Chairman of the Conservative 

Friends of Cyprus, were also 

present at the briefing which 

was held in Parliament.

Working lunch at the 
House of Commons

Acclaimed Greek musician to perform 

in London and Bristol

L
ondon Greek Music is a 

collective of acclaimed 

Greek musicians from 

Greece who are bringing quality 

live Greek music to the UK.   

In collaboration with talented 

Cypriot musicians, the aim is to 

give Greek and Cypriot audiences 

around the UK the opportunity 

to experience top quality live 

Greek music. 

The inaugural event launched 

by London Greek Music, plays 

host to a virtuoso and master  

of the 6 string guitar, Manolis 

Androulidakis. A show of mastery 

and illusion where the 6 stringed 

guitar will trick the listener into 

believing they are listening to 

multiple guitars. 

Androulidakis will showcase 

his astounding recital “Greek 

Music On Six Strings” in his 

debut performances on: Friday 

20 March at The Bristol Folk 

House in Bristol - Tickets at: 

https://www.eventbrite.com/e/ 

96714572891 and on Sunday 

22 March at The Cypriot Com-

munity Centre in Wood Green, 

North London – Tickets at: 

https://www.eventbrite.com/e/ 

93086364823 

This exclusive event will be a 

sell-out and one not to be 

missed! 

Please note, reduced ticket 

prices are available for students 

and families. 

Manolis Androulidakis is one 

of the most prominent virtuosos 

in classical guitar; he is among 

the greatest Greek musicians – 

hence was chosen to record a 

CD for the series “Famous Greek 

Soloists” (FM Records 2016.) 

He is renowned for the use of 

particular guitar techniques, 

such as tremolo-apoyando and 

pulgar tremolo.  

With sophisticated taste, he 

comprehends as a performer 

how to permeate into the           

essence of the compositions, 

displaying his exemplary skills 

with rare coherence and a      

perfect executive style. 

With his personal album    

‘Myrtia’ (2016) - which is the       

official international release with 

works of Mikis Theodorakis 

adapted for solo guitar - as a 

starting point, he presents a     

heretic repertoire, with moments 

of extraordinary mastery. 

Manolis presents an “other” 

guitar that aims to trick the ear of 

the listener, creating the illusion 

that he is listening to two guitars, 

a bouzouki or even a string      

ensemble. 

Starting from the ancient 

Greek melody “Epitaph” of       

Seikilos’, he moves from Hadji-

dakis to Theodorakis and from 

Zorbas’ dance to the Greek 

cinema themes – with world-

wide tunes of Greek composers 

(Vangelis Papathanassiou, 

Yiannis Markopoulos and Toni 

Maroudas). 

The pure brilliance of Manolis 

effortlessly transitions between 

the history of Greek anthems 

until he reaches the incompa-

rable solos of Manolis Chiotis, 

the musicals of Mimis Plessas 

and the tender melodies of 

Stavros Xarhakos and Dionisis 

Savvopoulos. 

Subscribe to Manolis’ YouTube 

channel at www.youtube.com/  

channel/UCa3IJMPxiyHmaMu-

VlBFtqCg

R
aed Fares, the Syrian 

journalist and prominent 

activist who was fatally 

shot by armed gunmen in        

November 2018, was awarded 

the 2020 Courage in Journalism 

Award by the Legatum Institute 

at an emotional ceremony in 

Mayfair, London, attended by 

120 distinguished guests from 

the world of media, diplomats 

and politicians. 

Raed Fares, founder and        

director of the independent Syrian 

radio station Radio Fresh, was 

shot and killed along with his 

colleague Hamoud al-Jnaid,        

by unknown gunmen on 23rd 

November 2018, whilst on his way 

to cover a protest in Kafranbel, 

Syria. Fares had been targeted 

on numerous occasions before, 

having been abducted multiple 

times and tortured by al-Qaeda 

militants. In 2014 he survived 

an assassination attempt by 

members of the Islamic State, 

in which he sustained two bullet 

wounds to the chest. 

Despite these attacks, he 

continued his work and remained 

a frequent critic of Islamist      

extremists in Syria. Fares was 

keenly aware of the risks he was 

taking but continued to use his 

voice to build the foundations 

for a free, democratic Syria. 

The Courage in Journalism 

Award is given posthumously 

each year to a journalist who has 

been killed as a direct result of 

their work as a journalist. It was 

inaugurated following the death 

of Daphne Caruana Galizia in 

2017 as a way of honouring her 

death and continuing her legacy.  

Nathan Gamester of the     

Legatum Institute commented: 

“With media freedoms continuing 

to be threatened and undermined 

around the world, it is essential 

to highlight the fundamental role 

that free and fair journalism 

plays in healthy societies. The 

Courage in Journalism Award 

seeks to shine a light on the 

dangers facing journalists and 

to recognise and remember 

those who have been killed for 

simply doing their job. In some 

countries, being a journalist is 

just about the most dangerous 

thing you can do; those same 

countries are usually the ones 

where citizens rely most on       

the information provided by           

journalists. This award honours 

the legacy of those who have 

paid the ultimate price in their 

pursuit of truth.” 

Present at the ceremony was 

cameraman/photographer 

Doros Partasides who spoke with 

a number of guests including 

Baroness Philippa Stroud.  

He took the opportunity to 

speak about his personal         

dramatic experiences as a   

cameraman for CYBC, covering 

the frontline during the barbaric 

1974 Turkish invasion of Cyprus.  

“Sadly, 46 years later, the 

north part of the Republic of      

Cyprus is still under Turkish      

occupation. I felt it was the right 

time and the right place to      

raise the problem of Cyprus,” 

he said.

O
ur world and our lives 

are being challenged by 

the issues surrounding 

the spread of the Coronavirus. 

In response to the many ques-

tions and requests received, the 

Archdiocese offers the following 

information: 

1. The NHS and government 

have offered guidelines con-

cerning the virus. The faithful 

are asked to place close heed 

to these, as to protect them-

selves and the community. 

2. In the Church, we are 

called to worship in the spirit of 

free will. We express this firstly 

by choosing to attend Church, 

reverencing the icons, kissing 

the hand of the clergy, and so 

many other actions. Each person 

must choose how to act and 

how to express himself/herself 

in the Church and in life, in  

general. 

3. As Orthodox Christians, we 

believe that the Holy Eucharist 

is the Body and Blood of the 

Resurrected Christ. We also 

believe that germs, viruses, and 

other diseases are not trans-

mitted through the Eucharist. 

The 2,000 year old history of the 

church affirms this, as no clergy 

or faithful have ever fallen ill   

because of Holy Communion. 

The Church is a place of 

sanctification and healing of the 

body and the soul and we ask 

Christ, the Physician, to heal 

our fallen world and all of us. 

 

From the  
Offices of the Archdiocese 

Archdiocese: Coronavirus 
not transmitted through 
Holy Communion

Syrian journalist and activist Raed Fares        
receives 2020 Courage in Journalism Award

Japan’s legendary Kodo drummers return to their roots with 

a physically stunning and musically sensational show. Legacy 

puts Kodo’s huge drums centre stage and reworks their treasure 

trove of signature pieces created across almost 40 years of   

international touring. 

Taiko is a traditional Japanese drum and is the basis of a       

vibrant living art form. Drumming troupe Kodo, whose name 

means ‘heartbeat’, are its masters, catapulting ancient Japanese 

culture squarely into the 21st century.  

For tickets, visit https://www.southbankcentre.co.uk/     

whats-on/127135-kodo-legacy-2020 

Kodo: Legacy  
at Southbank Centre
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Pay outs to help customers 
recover from storms set to 
top £360m Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

I
nsurers expect to make payments to customers 

hit by recent Storms Ciara and Dennis of over 

£360 million according to initial estimates 

from the Association of British Insurers (ABI). 

Insurers made initial emergency payments of 

over £7.7 million to help flooded homeowners 

and businesses in the immediate aftermath of 

the flooding and wind damage, with repairs to 

many properties now under way. They have also 

arranged and paid for emergency temporary        

alternative accommodation for families whose 

homes are uninhabitable. 

Initial ABI estimates show pay outs from Storms 

Ciara and Dennis that struck in quick succession: 

Total payments to customers estimated at £363 

million and a total of 82,000 claims have been 

received for flood and wind damage. Of these, 

64,300 were for damaged homes and possessions, 

10,600 for businesses and stock, with 7,100       

relating to damaged vehicles. 

Mark Shepherd, ABI’s Assistant Director, Head 

of General Insurance Policy, said “Insurers’ first 

priority when bad weather strikes is always to 

help customers recover from the traumatic         

experience as quickly as possible. With some 

properties still under water, making emergency 

payments and arranging emergency alternative 

temporary accommodation or trading premises 

is very much a live issue. 

“When the flood waters recede, the hard work 

begins. Insurers and loss adjusters will continue 

working around the clock to ensure homes and 

businesses are fully dried out, so that repairs can 

start as soon as possible, and people can get 

their lives back together.” 

 

How to cut the cost of your  

household insurance 
 

What do you need? Home insurance comes 

in two parts: buildings insurance and contents 

insurance. Buildings insurance, as the name 

suggests, covers the building itself. It is there to 

help out if there is some serious structural      

damage to the property. If you are the freeholder, 

then you will need this, but if you are only the 

leaseholder of your property then you don’t need 

to worry about buildings insurance. 

Contents insurance covers the contents of 

your home, and is an essential bit of cover for 

everyone.   

Insuring The Right Amount. One of the most 

obvious ways to cut the cost of your home           

insurance is to lower the amount of cover you 

have. However, you should never be tempted to 

value your contents for less than they are worth. 

When you go through your home, make sure 

you cover all of your possessions. Do not forget 

the attic, the garage and the garden shed.  

Should you need to make a claim, your house 

may be assessed by your insurer and it’ll only 

pay out the amount that you’re covered for. If it 

decides that the amount insured isn’t enough to 

cover what was in your home, your insurer will 

‘apply average’ to a claim, thus reducing its liability. 

This is calculated by the sum insured, divided 

by the true value of the risk, multiplied by the loss. 

The pay out that you would actually get may be 

significantly less than what you were expecting. 

Although it is less likely, try not to over-insure 

either. Of course all of your contents will be   

covered, but you’ll be paying more than you need 

to in premiums which is a bit counter-productive. 

As for buildings insurance, remember you only 

need to cover the cost of the rebuild, not the 

market value of the property. 

Increasing The Excess. Increasing the         

voluntary excess on your home insurance will 

lower your premiums. Do think twice about how 

likely it is that you will claim though as it can put 

a heavy dent in your finances. 

Increase Security. Fit some high security 

locks, install an alarm and get two bolt locks for 

the windows: it’ll bring your premiums down. 

If you have just moved house it might also be 

an idea to get the locks changed as you can’t be 

sure who still has a key. It may also be worth 

joining a Neighbourhood Watch scheme as it 

can reduce costs too. 

Think Twice Before Claiming. Take a moment 

and carefully consider whether you should make 

a claim. If it is a minor issue you’re probably 

better off getting it fixed yourself - making a 

claim will push up the cost of future cover.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
oday, in a time of two      

uncertain forces, the      

coronavirus and the stock 

market, it's important to stay   

focused on the things we can 

control rather than obsess about 

the things we can't.  

The first Budget since        

October 2018 took place on 

Wednesday 11th March with the 

newly appointed Chancellor, 

Rishi Sunak outlining the        

government’s plans for tax and 

spending for the financial year 

2020/21. Housing was expected 

to feature, as were the govern-

ment’s plans with regards to the 

Coronavirus outbreak. 

Rightmove recently reported 

that new instructions were up 

2.1% in January, the first       

positive rise in over a year, but 

how do prospective sellers 

choose their agent? 

A survey by the Property 

Academy found that ‘confidence 

in ability’ was rated by more 

sellers than any other single 

quality and far outweighed the 

minority of sellers (16%) who 

based their choice of agents   

on fees. Interestingly, 71% of 

respondents placed ‘Likeability 

and Trust’ in their top five criteria 

for choosing an agent in 2019, 

while back in 2009 just over half 

(57%) chose an agent based 

on trust.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said, 

“The results of this particular 

survey are very reassuring for 

us as myself and the other 

founders came together 4 years 

ago to build the number one 

Estate Agency, our ethos to be 

an agency that is Professional, 

Trustworthy and Flexible, and 

we believe we have achieved 

that in an industry which has a 

reputation of having none of 

those values.” 

In more positive news for       

independent Estate Agents, in 

a survey conducted by Zoopla, 

almost eight in 10 sellers have 

instructed High Street agents    

in the past year, which was a 

significantly higher figure than 

12 months ago. 

The study specifically showed 

that 79% of those which partici-

pated, instructed High Street 

agents in 2019, whereas in 2018 

the figure was 66 per cent.  

Some 20% of the same      

instructed online agents,   

although Zoopla’s research 

shows only 9% actually sold 

through online firms, suggesting 

the rest went on to commission 

High Street companies. 

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director at David     

Astburys said, “We really focus 

on building a rapport and strong 

relationships with our clients and 

vendors so that we can gain and 

understanding of their individual 

needs and in return give them 

the customised service they     

require. This is something you 

won’t get through your phone 

or the desktop, only from an      

Independent Agent, like David 

Astburys.”

George Sifonios 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

And Then  

We Danced 
 

This compelling and passionate 

love story is strongly acted and 

superbly directed by Levan Akin, 

a Swedish filmmaker of Georgian 

descent. Akin initially envisaged 

this project as a documentary but 

after he went to Georgia and inter-

viewed many dancers and choreo-

graphers he decided to turn it into 

fiction and sets the action against 

the backdrop of Georgia’s tradi-

tion-al dance scene. He follows 

the story of Merab (Levan Gelbak-

hiani), a dedicated and ambitious 

young dancer who has been 

training at the Georgian National 

Ensemble since he was a child. 

Merab now aspires for a prime 

position with the company but his 

confidence and blind determination 

is shaken when the charismatic 

Irakli (Bachi Valishvilli) enters the 

scene… 

It is a truly compelling piece of 

filmmaking with an amazing   

central performance from Gelbak-

hian – a huge achievement from 

someone who has never acted 

before. He is charismatic, sensi-

tive and shares a lovely chemistry 

with the attractive Valishvilli.  

This is not only a film about 

dance and forbidden love but also 

a fine portrait of life in modern 

Tbilisi. The dance sequences are 

beautifully choreographed but are 

not credited as the people involved 

fear for their future. Dance also 

acts as a symbol of freedom 

against years of tradition and      

oppression. An important film that 

needs to be seen! 

 

The Hunt 

Craig Zobel, the director of the 

brilliant COMPLIANCE, changes 

gear for this horror/thriller which 

was scheduled for a US release 

last September but was pulled 

following the Dayton and El Paso 

mass shootings. Twelve strangers 

wake up one day in the middle of 

a field and find themselves the 

target of an unseen enemy… 

Zobel orchestrates the ultra-     

violence with confidence and a 

mischievous sense of humour 

which allows the audience to laugh 

even at the most gory sequences. 

He keeps the mystery and      

suspense going until the climax 

and makes great use of a terrific 

ensemble of female actors that 

includes Hilary Swank, Betty Gilpin, 

Amy Madigan and Emma Roberts.   

 

Misbehaviour 

This is the kind of movie that 

Britain usually does well. A feel 

good story based on true events 

- the time is 1970 and London is 

busy preparing for the Miss World 

competition, one of the most 

watched TV show across the 

globe. Bob Hope (Greg Kinnear) 

arrives from the States eager to 

host the show, while Eric Morley 

(Rhys ifans), the creator of the 

contest, is busy coaching the 

glamorous contestants how to 

perform on the night. Meanwhile 

a group from the Women’s       

Liberation Movement are deter-

mined to boycott the event… 

It is a fun premise that works 

well thanks to an eclectic cast led 

by Keira Knightley and Jessie 

Buckley as a couple of feminists. 

Philippa Lowthorpe’s direction 

may lack cinematic flair but she 

certainly makes up for it with good 

sense of fun and energy. Uneven 

at times but enjoyable!  

Bacurau
 

This unique and utterly unpre-

dictable drama from Brazil is set 

in Bacurau, a remote, small settle-

ment at the back of beyond where 

its inhabitants discover that their 

village has mysteriously disap-

peared from satellite maps. Strange 

happenings continue following the 

death of the community’s elderly 

matriarch but there is no time for 

mourning… 

The director of AQUARIUS 

Kleber Mendonca Filho along with 

Juliano Dornelles begin their intri-

guing film like a mystical, lyrical 

drama before the explosive action 

hits the screen - like slow burning 

dynamite. A true original, occa-

sionally very violent but highly 

cinematic! 

 

My Spy 

Action men like Arnold Schwar-

zenegger and Vin Diesel showed 

their soft side by acting opposite 

children in KINDERGARTEN COP 

and THE PACIFIER. It is now David 

Bautista’s turn to play an undercover 

tough CIA operative called JJ, on an 

assignment to keep surveillance 

on a young woman and her 9-year-

old daughter Sophie (Chloe Cole-

man). But Sophie soon discovers 

the hidden cameras all around the 

house and begins to blackmail JJ for 

some spy lessons in exchange of 

her silence…  

Bautista is not required to do much 

acting – his strong presence is 

enough while Coleman caries the 

movie as the precocious child but 

it is scene stealer Kristen Schaal’s 

as JJ’s eccentric partner that runs 

away with the movie.  

Calm With Horses 

An assured feature film debut 

from Nick Rowland screed at      

last year’s London Film Festival. 

He tells the story of Douglas 

“Arm” Armstrong (Cosmo Jarvis), 

an ex-boxer now turned into a        

dangerous enforcer for the       

drug-dealing Devers family… 

It is a bleak world often depicted 

on the screen but Rowland intense 

direction allows his actors to       

deliver spellbinding performances 

especially from the charismatic 

Jarvis, destined for greater things. 

 

Run 

The ubiquitous Mark Stanley, 

seen in last week’s SULPHUR 

AND WHITE, now plays Finnie, a 

former “boy racer” still frustrated 

for not being able to run away 

when he was young from the small 

Scottish fishing port he has been 

living all his life. He hates his job 

at the fish factory and longs for a 

carefree life again…  

Director Scott Graham follows 

SHELL and IONA with another 

careful study of life on remote 

Scottish locations making great 

use of the beautiful yet harsh     

environment while Stanley is fast 

becoming the new king of “bleak”. 

 

Cunningham 3D 

A welcome documentary in 

glorious 3D about the work of.   

innovative American choreogra-

pher Merce Cunningham.  

Alla Kovgan’s elegant film 

combines terrific archive material 

with Cunningham at the peak of 

his powers during the sixties and 

seventies while creating amazing 

work unlike anything seen before.  

This mesmerising film also  

recreates some of his ground-

breaking work filmed in glorious 

colours and 3D. We never get to 

know the real Cunningham and 

his personal life, but who cares 

it’s the work that matters! 
 

The Elephant Man 

David Lynch’s 1980 black and 

white classic returns to the big 

screen in a striking new restora-

tion. The story of John Merrick, 

the Elephant Man (superbly played 

by John Hurt) a figure of ridicule 

in Victorian London until surgeon 

Frederick Treves (Anthony Hop-

kins) takes him under his wings…  

A beautiful and deeply moving 

film not to be missed!

T
he first time I travelled to 

the States I was warned 

by an experienced, no 

nonsense member of ground 

crew (proud to serve even 

though she never flew), working 

for one of the world’s leading 

airlines, not to crack any corny 

or inappropriate jokes – “yes I 

do have a hand gun in my hand 

luggage etc” - when checking in 

this end and certainly not when 

I arrive. I was going to New York.  

When I arrived, I was half-

heartedly greeted by a woman 

working for Homeland Security. 

I was so excited, she stared at 

me through her dark glasses, 

at least I think she was staring, 

and asked about the purpose 

of my visit, how much currency 

I had, where I was staying and 

for how long. Fortunately I was 

able to answer easily and 

quickly, all with a deadpan      

expression even though I was 

bursting to laugh out loud          

at her menacing, ‘feminacho’    
demeanour. I thanked her for 

her welcome and moved on.  

Throughout that whole        

experience I wanted to ask 

where the film crew were and 

what scene of the movie was 

being shot. That’s how it felt and 

still does every time I go there. 

Fortunately, we have The 

Special Relationship (Soho 

Theatre) to protect us so I 

have nothing to fear. Though I 

still struggle with questions 

like “have you ever taken any 

Class A drugs”? Erm, let me 

think. I can only surmise what 

happens when Iraqi playwright 

Hassan Abdulrazzak takes the 

same journey. Hours later, once 

he has given his life story and 

why he is not a terrorist threat 

or threat of any kind to Uncle 

Sam he may then be able to 

cross the threshold into the 

land of the “American Dream”. 

He has a PhD and has worked 

at Harvard. Nevertheless...  

His play about that special 

relationship is based on the 

real-life experiences of six 

people living in London who 

had been deported from the 

USA. There went their dream. 

Their stories, he spoke to many 

more than this half dozen, are 

from the risible to the ridiculous 

and back again. These are 

people who have lived across 

the pond for many years       

but for some reason never         

completed the paperwork     

required to give them the right 

to remain. Quentin Crisp - “the 
Englishman in New York” and 

apparent alien - got around it 

so why couldn’t they. Maybe 

because he was never accused 

of being a drug pusher or 

committing fraud as they had 

been. Crisp’s biggest crime was 

allowing the layers of dust in 

his bijou flat to build up to levels 

that may have warranted a 

sandstorm warning. 

The infamous six were thrown 

out for completely innocuous 

things like being a smidgeon 

(not true) over the alcohol limit, 

no driving license and a range 

of other trivial misdemeanours. 

Basically their face didn’t fit 

and ICE (Immigration and 

Customs Enforcement) did what 

they could to make their life 

hell including make them spend 

time in horrid detention centres 

which as we know here in the 

UK strip people of their dignity 

and self-respect. The ICE       

officer here is a parody charac-

ter who gets off on his uniform 

power, busting some dance 

moves while terrorising those 

soon to be deported. Funny 

yet disturbing. 

It could have turned out be 

a rant against Trump and his 

minions but Abdulrazzak’s 

writing is peppered with wit 

among the wince inducing 

nastiness from the authorities. 

The cast are a talented bunch 

who work well together feeding 

off each other’s energy and 

predicament, often finding     

humour in their woes. Director 

Esther Baker keeps the     

production sharp and relevant, 

not allowing it to become a 

spoof. That said, there are 

lazy references to May and 

Johnson, and the specialness 

of their rapport, or not, with 

Trump. Obvious and unneces-

sary but overall a well performed 

play full of revelations and  

surprises. Special indeed. 

 

The Special Relationship 

- 020 7478 0100

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Special in  

every sense 
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M
ost of us know that 

being stressed, extre-

mely anxious or upset 

can lead to illness. Being 

stressed or angry can raise blood 

pressure and can increase the 

chance of a heart attack; Being 

anxious, with fear or panic, can 

create panic attacks, fainting 

and seizures.  

The body can also react in       

a different way, with skin        

conditions occurring, brought 

on by excessive worry or being 

anxious. It is therefore very        

important to find ways of           

de-stressing and learning to live 

in the moment.  

When we have difficulty with 

problems in life, it is easy for 

others to say 'don't worry about 

it, it will be alright’ - in reality, 

when we are going through  

personal difficulties, be it health 

related, family associated 

matters or financial state, the 

fact of the matter is that we 

often feel alone, isolated with 

the problem, and that there is 

no way out. We can feel 

trapped in the centre of this     

circle, with no doors for escape.  

With health issues, we can 

do our best to alleviate the pain 

and discomfort with prescribed 

advice from the professional 

doctors. The rest needs to be 

from within, with positive        

mindset and determination to 

improve any situation, with hope 

and faith to regain stability and 

control of life and good health.  

We cannot fully change       

what the universe holds for us 

personally, but learning to         

accept each challenge, deal 

with it, and utilise it from a      

negative to positive state, helps 

to find and keep inner calm. 

Dealing with each situation in a 

calm state is far better rather 

that fighting it with a negative 

and brutal force that will just 

create more negativity. 

Most people have a story of 

what life has thrown at them;       

it is how they have dealt with 

those issues that makes the    

difference. There are those who 

just go with the flow, living in the 

moment, accepting what they 

have to deal with, trying to find 

a solution and work through 

things with positive attitude and 

with hope that all will resolve for 

the better and things are meant 

to be, for a reason beyond our 

current understanding. Many 

others do not see things in this 

way and only see the negative 

down side and with only          

negative outcome.  

Learn to live in the present 

moment. Freedom will come as 

our life in thoughts diminishes 

and our experience of the      

present moment predominates. 

Freedom comes through learn-

ing how to balance thoughts 

and the present moment with 

'whatever will be, will be '; accept 

it  and go with the flow and see 

how it miraculously unfolds with 

the end outcome. It may not be 

what you originally wanted,      

but often it is for the best, for 

whatever reason. Like the saying 

of 'as one door closes, another 

one opens’ or that of 'every 

cloud has a silver lining'. 
 

Ways to find your freedom of 
mind awakening and living in 
the present moment: 

 

* Learn to meditate and find 

ways to calm with things you 

enjoy doing. What may work for 

you may not work for others, so 

find your own personal methods, 

as different ways will trigger    

different forms of relaxation or 

moments of calm state.  
 

* Yoga, Tai chi, creative         

activities art, painting, sketching, 

pottery, textile/sewing crafts, 

reading, nature park/forest 

walking, beach walking, audio 

stories, film escape, music, 

dancing, meditation, these are 

just some of course. 
 

* Spend time out with people 

you enjoy being around, who lift 

your spirits and bring out the 

best in you, with good intention, 

with love, laughter and good 

well-being. 
 

* Stay far away and keep to 

minimal, when impossible, any 

miserable draining source of 

energy by others. 
 

* Live in the moment - that 

means believing that everything 

in life happens for a reason, and 

that it is not a coincidence. 

Whether the things that happen 

are good or bad, they are      

happening for a reason and at 

a later date, when a lesson has 

been gained through the experi-

ence, you will see the bigger 

picture.  
 

* Don't hold resentment for 

others if they don't live up to 

your expectations. Change your 

own mindset and just accept 

their behaviour and accommo-

date, till you or the other person 

moves on from it to another stage 

or level.   
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Find your inner peace

Date of issue:  

6 August 2019 
 

Established in 1919, Girl-

guiding Jersey was inspired by 

reports of the rapidly expanding 

Boy Scout and Girl Guide 

Movements in England. Three 

companies were originally 

formed in Jersey, two at the 

Ladies College and a third with 

girls from the Girls Friendly   

Society. In July 1919, King 

George V, Queen Mary and 

Princess Mary visited Jersey. 

At this time HRH Princess Mary 

inspected the Girl Guides who 

assembled on Victoria College 

cricket ground. By 1922, sixteen 

companies and eight Brownie 

packs had registered across 

the Island and 'Girlguiding' in 

Jersey was firmly established. 

Today, Girlguiding Jersey 

consists of over 500 members 

in 27 units across the island. 

As part of a worldwide commu-

nity of girls who learn together, 

share skills and experiences, 

they have the chance to get out 

and do something different. 

Members take part in a wide 

range of exciting activities at 

their regular meetings, special 

island events and off island   

adventures. Girls can get         

involved in anything from      

adventure sports to travel and 

taking part in community action 

projects. The programme is    

divided into six themes: Know 

Myself, Be Well, Have Adven-

tures, Take Action, Skills For 

My Future and Express Myself.  

Six stamps feature girls   

from the different sections of         

Girlguiding Jersey, together 

with the relevant Promise 

Badges.  

 

Based on information    
supplied by the Jersey Post 
Office, Philatelic Bureau,    
Jersey. 

Andrew Menelaou

Jersey, Channel Islands: 

Jersey Girlguiding -  

100 Years

Philately



Private funeral held for Love Island 

presenter Caroline Flack 

Final farewells have been paid to Caroline Flack, after a          

private funeral for the former Love Island host. 

Friends and relatives gathered on Tuesday to remember the 

presenter, 40, who was found dead in her east London flat last 

month after she took her own life. 

Stars including Amanda Holden and Stacey Solomon posted 

social media messages in her memory.  

Britain's Got Talent judge Holden marked the day by wearing 

a black and white T-shirt featuring an image of Flack and the 

words "Be kind".  
Solomon paid tribute on Instagram and said she would be 

avoiding social media for the day as a mark of respect. She 

posted: "Today it doesn't feel right to be on social media. So 
from me and the boys, we hope you have a good day. Hold your 
loved ones close, give them all of the cuddles you have in you 
and let them know how much you need them in your life. You 
never know when they really might need to know. Love you all. 
If you're struggling with today, yesterday, the thought of tomorrow, 
please let someone know. Anyone." 

Television personality Donna Air also shared a photo of         

herself wearing the T-shirt, writing: “Until we meet again          
beautiful girl.” 

Flack was best known for presenting reality dating series 

Love Island since 2015, but also appeared on The Xtra Factor 
and won Strictly Come Dancing in 2014. 
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Billie Eilish breaks 

record with James 

Bond theme 

 

Billie Eilish has topped the 

charts with her James Bond 

theme track, breaking the     

modern-day record for the  

highest 007 single opening 

week sales of all time. 

No Time To Die, the song for 

the film of the same name and 

the teenager's first UK number 

one single, has racked up 

90,000 chart sales and 10.6 

million streams in its first week 

of release. 

At 18, Eilish is the youngest 

artist and first woman to score 

a number one with their 007 

theme. 

The Official Charts Company 

says her opening week chart 

sales are understood to be the 

biggest for a Bond theme of all 

time, based on its available 

records. 

In modern times, Adele's 

Skyfall managed 84,000 chart 

sales in its opening week in  

October 2012, while Sam 

Smith's The Writing's On The 
Wall, for follow-up Spectre, 

achieved 70,000. 

Co-written by Eilish and her 

brother, Finneas O'Connell,       

as well as Hans Zimmer and 

Johnny Marr, No Time To Die  
is only the second 007 theme to 

top the UK charts in the entire 

history of the 57-year-old film 

franchise - after Smith, in 2015. 

No Time To Die, the film,       

will be released in April, with 

Daniel Craig returning for what 

he has said - definitely, this   

time - will be his last outing as 

Bond.

Latin pop legends Ricky  

Martin and Enrique Iglesias will 

embark on a North American 

tour together in 2020.  

The singers held a press 

conference for the joint tour last 

week, and announced the news 

for their fans on Instagram:       

"I am so excited to announce 
my 2020 Tour with @enrique-
iglesias and special guest  
@sebastianyatra!!! #Enrique-

RickyTour," Martin posted to  

Instagram. 

Martin and Iglesias will kick 

off the tour on September 5 in 

Phoenix and will hit Houston, 

New York, Miami, Los Angeles, 

Toronto, Arizona, Las Vegas, 

Boston, and Washington. They 

will land in Atlanta on October 

30 to wrap up the tour.  

Joining them will be Colombian 

pop star Sebastian Yatra.  

Ricky Martin and Enrique Iglesias 

announce joint 2020 tour 
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Saturday 14th March 2020 
Vanarama National League 
Yeovil v Barnet 
3.00pm , Yeovil, BA22 8YF 
BetVictor Premier 
Haringey Borouv Merstham 
3.00pm CVS Stdium, White 

Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands  
Ampthill v New Salamis 
3.00pm Woburn Street, Amp-
thill, Bedford MK45 2HX 
St Panteleimon v MK Robins 
3.00pm Rectory Park, Northolt 

UB5 6AU 
Sunday 15th March 2020 
KOPA League fixtures 
Apoel v Pantel 
12.15pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 

Cinar v Akanthou 
10.30am Enfield Fields, Great 
Cambridge Road,EN1 3SD 
Omonia v Panathinaikos 
11.30am Powerleague Enfield, 
Edmonton County School, En-
field, EN1 1HQ 

Armenians v Olympia 
10.00am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Tuesday 17th March 2020 
Vanarama National League 
Barnet v Barrow 

7.45pm The Hive, Camrose 
Avenue, Edgware HA8 6AG 
Spartan South Midlands 
League 
St Panteleimon v Stotfold 
7.45pm Berkeley Avenue, 
Greenford,UB6 0NX 

Spartan South  
Midlands League

Community Youth KOPA League
March 8th 2020 
U18:Omonia White 8 Edmonton 3 
U16Omonia White 2 100% 0,Norsemen 7 Omonia Green 3 
U15:Maccabi 5 Omonia Green 2, U14:Omonia Silver 0 Enfield 1 
Omonia Gold 4 Hadley 2 
U13: Hendon 4 Omonia Gold 7 
U12: Maccabi 3 Omonia White 3 

Omonia Youth U16 White: A disciplined team 
performance culminated in a deserved 2-0 win

Omonia Youth U 9 White after their first Omonia Youth 
derby

Omonia Youth U12 Girls: Celebrating International 
Women’s Day

New Salamis are now the lead-
ing scorers in the country at 
Step Six level after they added 
to their 10-1 win over Ampthill 
Town last week with a 2-0 suc-
cess over league leaders St 
Panteleimon.Last Wednesday's 
thrashing of mid-table Ampthill 
took Salamis to the top of the 
scoring leaderboard, while their 
win over the league's top side 
and their 3-2 win over Stefford 
and Campton puts New Sala-
mis on top with goal difference 
with second placed St Pantelei-
mon level on points and two 
games in hand.A goal in each 
half from Phil Lowen and Harri-
son Georgiou secured what 
proved to be a comfortable win 
for Salamis against St Pantelei-
mon.and  the once runaway 

leaders are now being pushed 
all the way for promotion to the 
Premier Division. St Pantelei-
mon had the opportunity to 
score when they were awarded 
a penalty but the New Salamis 
keeper saved it. 
Last week, meanwhile, there 
were hat-tricks for both Charlie 
Georgiou and Arti Krasniqi as 
Salamis completely outclassed 
Ampthill.Denis Mehmet was 
also on the score sheet twice 
while there were single goals 
for Andreas Loizou and George 
Lutaaya.Next up for Salamis 
was the visit of Shefford Town 
& Campton they led 3-1 and 
Stefford scored late to make it 
3-2. New Salamis goals came 
from Charlie Georgiou 2 and 
Henry.

Jubilant New Salamis

Apoel started well with alot of 
posession against the Arme-
nians and were rewarded with 
a penalty in the first half scored 
by Jack Lane.George 
Lutaaya.added a second tto 
give Apoel a 2-0 win o keep 
them on track to battle for the 
championship with Omonia. 
Komi Kebir best Pantel 3-2 in a 
five goal thriller where Pantel 
were winning 1-0 half time after 
the break Anthony Procopiou 
equalised for Komi then An-
thony Georgiou made it 2-1 for 
Komi then it was 2-2 and late in 

the game Anthony Georgiou 
made it 3-2. 
In a great cup thriller Olympia 
got the better of Panathinaikos 
to reach the final to play either 
Omonia or Apoel.The game 
was full of action either side with 
both sets of keepers on top form 
. Olympia took the lead midwsy 
through the first half and Pana-
thinaikos equalised to end the 
first half.1-1. The second half 
was again with loads of action 
with Olympia's goals coming 
late. Olympia's goals came from 
Ricky Louka 2 and Elia. 

Olympia half time talk

Komi Kebir FC Poker night
Komi Kebir will be holding a 
poker night at the Greek Cypriot 
Brotherhood Centre with 
Souvlakia and drinks Friday 
27th Matrch 2020 at 7.30pm.

New Salamis in top spot after beating St 
Panteleimon and Shefford and Campton

 Community and local fixtures
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Premier League Cyprus football Alex Michael aged 14 wins 
U18s South East County  
Tour tournament

Liverpool emerged from their re-
cent mini-slump to get their Pre-
mier League title procession 
back on track with a 2-1 victory 
over Bournemouth at Anfield on 
Saturday. Their 22nd succes-
sive top-flight win at home, 
breaking the English record set 
by Bill Shankly’s side in 1972, 
was sealed by goals from Mo-
hamed Salah and Sadio Mane 
after Callum Wilson had given 
Bournemouth a shock lead. 
Tottenham Hotspur avoided a 
third straight defeat in the 
league with a Dele Alli penalty 
earning them a 1-1 draw at 
Burnley, after New Zealand for-
ward Chris Wood had given the 
Clarets an early lead. 
The result did little to help Jose 
Mourinho’s side’s bid for Cham-
pions League qualification ho-
wever, leaving Spurs in eighth 
place, four points behind fourth-
placed Chelsea. 
Goals were in short supply else-
where, especially at Molineux 
where Wolverhampton Wan-
derers held 0-0 at home by rele-
gation scrappers Brighton & 
Hove Albion. Brighton’s point 
was all the more precious as 
the other sides in the relegation 
mire lost. 
Alexandre Lacazette’s late goal 
gave Arsenal a 1-0 win over 
West Ham United, putting them 
on 40 points in ninth place. 
Watford came back to earth with 
a bump following their 3-0 win 
over Liverpool last weekend — 
Jordan Ayew scoring the only 
goal in a 1-0 win for Crystal Pal-
ace. 
Bottom club Norwich City’s 
hopes of survival took another 
hit as they lost 1-0 at Sheffield 
United . 
Newcastle United’s relegation 
fears look all but over, though, 
after a 1-0 win secured at 
Southampton by Allan Saint-
Maximin’s late goal.  
Two goals in each half from a 
rampant Chelsea earned them 
a 4-0 victory over Carlo Ance-
lotti’s disappointing Everton on 

Sunday, cementing their place 
in the Premier League’s top 
four. 
Yet he cut a forlorn figure on the 
touchline, with his team man-
aging only one shot on target, 
as Chelsea opened a 2-0 lead 
with goals from Mason Mount 
and Pedro before adding to 
their tally with efforts from Wil-
lian and Olivier Giroud. 
Midfielder Billy Gilmour, 18, also 
started the game after a fine 
performance in the team’s 2-0 
FA Cup win over Everton’s 
neighbours Liverpool last Tues-
day. 
Manchester United completed 
their first home and away Pre-
mier League double over Man-
chester City since the Alex Fer-
guson era with goals from 
Anthony Martial and Scott 
McTominay giving them a 2-0 
victory at Old Trafford on Sun-
day. 
Liverpool now require only two 
more wins to guarantee lifting 
their first league title for 30 
years and may not even need 
those six points if City fail to 
beat Arsenal and Burnley  
The arrival of Portuguese mid-
fielder Fernandes in late Janu-
ary has transformed United’s 
season and Ole Gunnar Solsk-
jaer’s improving side are now 
unbeaten in their last 10 games 
in all competitions. 
The creativity and verve of Fer-
nandes has been key to that up-
turn in form, but there have 
been improvements across the 
field as United have moved up 
to fifth, still three points off the 
fourth Champions League spot 
currently held by Chelsea. 
But the game was to end in rau-
cous joy for the United faithful 
as substitute McTominay made 
sure of the points by driving the 
ball into the unguarded net from 
25 metres after a woeful throw-
out from Ederson straight to the 
midfielder.The last time United 
completed the league double 
over City was in the 2009/10 
season. 

12 clubs compete in the league. 
Each club plays the other sides 
twice, for a total of 22 games 
for each club. The bottom two 
teams (of the first round) are 
relegated directly to the Second 
Division. In the second round 
the teams ranked 1-6 play off 
for the title and European 
places, and teams finishing 7-
12 play each other to avoid an 
additional relegation place. 
Teams receive three points for 
a win and one point for a draw. 
The league champions qualify 
for the UEFA Champions 
League. The runner-up and 
third placed team in the league 
enters the UEFA Europa 
League. If the cup winners finish 
in the regular European places, 
the fourth placed team of the 
league are granted a UEFA Eu-
ropa League berth. The top tier 
in order they finished are Omo-
nia, Anorthosis,Apoel,Apollon, 
Aek and AEL The second tier 
includes Pafos, Nea Salam-

ina,Olympiakos, Paralimni, Eth-
nikos Achna and Doxa. 
Omonia  beat AEL in Limassol 
3-0 their goals coming from Ka-
koullis, Gomes and Matt Derby-
shire. 
Anorthosis beat AEK 3-0 scored 
after five minutes through Tri-
kovski the two other goals came 
in the second half through Okri-
ashvili and Schildenfeld.Apollon 
nearly got the chance to beat 
Apoel leading the game from 
the 12th minute through Nsue 
before Jensen equalised in the 
65th minute for Apoel. 
Bottom of the table Doxa beat 
Pafos 2-0 with their goals com-
ing from Judric and Papaphotis 
in the second half.. Nea Salam-
ina drew with Ethnikos Achnas 
2-2. With Salamina taking the 
lead twice with Ethnikos equal-
ising in added time to make it 
2-2.Olympiakos drew 1-1 with 
Paralimni their goals coming in 
the 63rd and 66th minute re-
spectively. 

Play offs are underway

 Jubilant Omonia players

Greece football
All sports events in Greece will 
take place without spectators 
for the next two weeks to help 
prevent the spread of coronavi-
rus, the country’s Health Mini-
stry has announced. 
Also, old people’s recreation 
and support centers will shut 
down for two weeks and no 
school trips will take place dur-
ing that period, the ministry 
said. 
As of Saturday night, 66 cases 
of coronavirus had been identi-
fied in Greece, 47 of them 
among a group of 54 travelers 
to Israel and Egypt. Four other 
cases involve people coming in 
contact with those travelers. 
There have been no fatalities; 
a 66-year-old man, among the 
traveling group, is in intensive 
care.The government is ex-
pected to announce economic 
measures related to the disease 
PAOK and Xanthi have been 
docked points by the sports 
judge examining the case of 
their alleged joint ownership, al-
tering significantly the Super 
League table just before the 
playoffs and playouts kick off. 

PAOK is now 14 points behind 
leader Olympiakos as it was 
docked seven points on Thurs-
day, to stay in second but just 
one point ahead of AEK. 
Xanthi was docked 12 points, 
which has brought it down to 
12th, one point above the 13th 
position – held by Panetolikos 
– that leads to a relegation play-
off.The decisions can be ap-
pealed and both punished clubs 
have said they will file their ap-
peals .

Alex Michael aged 14 wins 
U18s South East County Tour 
tournament at Sutton Sports Vil-
lage. 
Alex put in a great performance 
to win the tournament without 
losing a set and beating the 
number 1 seeded player in the 
final dropping just 2 games. 
This was an LTA linked event 
which means Alex will automat-
ically qualify for the main draw 
of the U18 South East Regional 
Tournament also held at Sutton 
Sport Village starting on the 
14th March. 

Alex continues a fine run of form 
from July 2019 winning several 
matches and tournaments.14 
year old Alex Michael from En-
field has been playing tennis 
since the age of five. 
 Alex has been training at WIMX 
academy from the age of eight 
trained by Andrew Foster ex 
professional UK tennis 
singles,doubles and Davis Cup 
star. 
His paternal grandparents are 
from Vasili,Leonarisso and Yi-
aloussa and his maternal grand-
parents from Famagusta. 

Bishop’s Stortford suffered a 
sixth consecutive defeat as Ha-
ringey Borough came from be-
hind to seal their first away win 
since August.Chidubem Onok-
wai scored from the penalty 
spot late on to seal the three 
points – as he did in the reverse 
fixture in November, after Fred 

Burbidge had brilliantly saved a 
spot kick in the first half from 
Roman Michael-Percil. 
The Blues opened the scoring 
and led at half time through 
James Baker’s first goal for the 
club, before Michael Ademiluyi’s 
equaliser and Onokwai’s 
winner.

Haringey Borough seal an 
away win

Barnet FC News
The points are shared at Edge-
ley Park Barnet 1-1 draw with 
Stockport County in the Vana-
rama National League.Wes 
Barnet took the lead when Sim 
checked back only to be fouled 
which gave referee, Elliott Swal-
low, no choice but to point to 
the spot. 
Having made the penalty, Sim 
took the spot-kick himself and 

calmly slotted into the bottom 
right corner to put Currie’s side 
in front..Stockport The hosts 
found their feet as the first half 
ticked on and on the stroke of 
half-time, they were back on 
level terms. The ball was floated 
in from a corner kick, Palmer 
jinked away from his man and 
guided an impressive header 
into the far corner
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Απεβίωσε την Παρασκευή 28.02.2020, η Θεολογία (Θεοφάνους) Μιχαήλ σε 

ηλικία 94 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1956. 

Αφήνει 4 παιδιά: Δέσποινα, Ντίνο, Μιχάλη και Ντίνα, τη νύφη της Βίκυ, 

2 γαμπρούς: Ανδρόνικο και Κυριάκο, 10 εγγόνια, 14 δισέγγονα, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 18.03.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το North London 

Hospice. 

Τηλ. οικείων: 020 8368 8855

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Θεολογία (Θεοφάνους) Μιχαήλ
01.04.1926  (από τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας)  28.02.2020

Passed away on Friday 28.02.2020 at the age of 94. 

Theologia came to England in 1956. 

She leaves behind 4 children: Despina, Ntino, Michalis και Ntina, 

daughter-in-law Vicky, 2 sons-in-law: Andronikos and Kyriacos, 10 

grandchildren, 14 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 18.03.2020 at 12.00 noon at 

the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will take place at Ariana Banqueting Suite, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Instead of flowers there will be a donation box for North London Hospice. 

Tel: 020 8368 8855

Theologia (Theophanous) Michael
(from Kato Pyrgos Tillirias, Cyprus)

Nearly a century later it’s the lessons this amazing woman has left behind with us which count. It is the same lessons we will try 
and pass on to our children. Lessons of faith, unity, love and forgiveness. This amazing wise mother and grandmother’s death 
was a day we have dreaded for a long time, not because of her loss, as towards the end she was suffering, but because she was the 
example that we all aspired to; a vision of respect and dignity. So her loss means that we have lost our measuring gauge, but the 
lessons prevail and they last. We leave you with one saying which always stood out. Where there is love, there is happiness and 
peace. Where there is happiness and peace, there is faith. Where there is faith, there is God. A very good thought. 
This is who Theologia Theophanous Michael was. 

Forever in our hearts, we love you. 
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† 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”. 

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

   Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. 

εκφράζουν θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο του Βασιλική και τα 

παιδιά του Άκη και Τζων και τις οικογένειες τους, για το θάνατο  του  ιστορικού 

στελέχους του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και των Ελληνορθοδόξων 

Κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, 

αείμνηστου ΣΑΒΒΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ο οποίος υπηρέτησε για δεκαετίες, με ζήλο και 

αφοσίωση τα Ελληνικά  Γράμματα και την Ορθοδοξία.  

Αιωνία τoυ  η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

 

Συλλυπητήρια 

H οικογένειες Χριστόδουλου και Νίνας Στυλιανού και Αντρέα και Άννας Χειμώνα,  

εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στη σύζυγο Βασιλική και στα παιδιά 

 Άκη και Γιαννάκη και τις οικογένειες τους για το θάνατο του αγαπημένου τους 

Σάββα Καραγιάννη που απεβίωσε 02.03.2020. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.03.2020 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

2 Logan Road, London N9 0LP, 

 το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και για πάντα αξέχαστης μας συζύγου και αδελφής  

Φαίδρας Γεωργίου Dyke 

(από Λονδίνο) 

Και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 
Σύζυγος Αντρέας και αδελφή Αλίκη. 

Μας λείπεις τρομερά. 

† MEMORIAL SERVICE

The 1st year memorial service of our beloved and 

adored wife and sister will take place on Sunday 

15.03.2020 at the Greek Orthodox church of 

St. Demetrios, 2 Logan Road, London N9 0LP 

Phaedra Georgiou Dyke 

(from London) 

Relatives and friends are invited to attend. 

Husband Andrew and sister Aliki 

We miss you more than words can say
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Αγαθαγγέλου 

(από το Μέσα Χωριό - Πάφο) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 26.02.2020, η Ελένη 

Αγαθαγγέλου σε ηλικία 94 ετών. 

Αφήνει τον υιό της Κόκο, 5 εγγόνια, 

δισέγγονα, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 24.03.2020 

και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λούλλα Ευαγόρου 

(από την Πύλα, Λάρνακα) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 20.02.2020, η Λούλλα 

Ευαγόρου σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Ευαγόρα, Κωνστατίνο και Ελένη, τον 

γαμπρό της Σπύρο, 2 νύφες: Ειρήνη και Ευρούλλα, 

7 εγγόνια, 10 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

H κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 16.03.2020 και ώρα 

9.45πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate,  

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του 

Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, 

London N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 07554 678 124

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστίνα Βασιλείου 

(από την Κοντέα) 
Απεβίωσε τη Δευτέρα της Καθαράς 2 Μαρτίου 2020, η Χριστίνα Βασιλείου σε ηλικία 91 ετών. 

Καταγόταν από το χωριό Κοντέα και ήτανε κόρη του Βασίλη Παντελή και της Ειρήνης Χ” Δημήτρη. 

 Ήρθε στην Αγγλία τη δεκαετία του 1950 και διέμενε στο Haringey στο σπίτι της μακαριστής Χριστίνας Λίγγη. 

Τα τελευταία 3 χρόνια ζούσε στο Anastasia Lodge Nursing Home. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία της θα γίνει από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY την Τρίτη 17.03.2020 και ώρα 4.00μμ.  

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Η σορός της θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή στα Λειβάδια Λάρνακας 

το Σάββατο 21.03.2020. 

Για πληροφορίες στο τηλ. 07791 505 534 Μαρία 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aντρούλλα Μαντήλας 

(από το Δαυλό) 
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Τρίτη 03.03.2020, 

η Αντρούλλα Μαντήλας σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει τον υιό της Χαράλαμπο, τη νύφη της Αγγελική, τον υιό της 

Αντρέα, νύφη Μαρία, την κόρη της Παναγιώτα, τον γαμπρό της Ιάκωβο, 

7 εγγόνια: Γιώργο, Άντρια, Αντρέα, Αδάμο, Γιώργο-Αντώνη, Γιώργο και 

Μάριο, 9 δισέγγονα, τον αδελφό της Σωτήρη, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 23.03.2020 και ώρα 11.30πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 305 Camberwell New Road, 

London SE5 0TF και η ταφή στο Camberwell Old Cemetery, Forest Hill 

Road, London SE22 0RU. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας της Παναγίας Camberwell. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07984 164 702 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Androulla Mantilas 

(from Davlos, Famagusta) 
It is with great sadness that we announce the death of Androulla Mantilas 

on Tuesday 3rd March 2020 at the age of 86. 

She leaves behind her son Charlie and daughter-in-law Angela, son Andrew 

and daughter-in-law Mary, daughter Yioda and son-in-law Jack, 

grandchildren George, Andrea, Andrew, Adam, George-Anthony, George 

and Mario, 9 great grandchildren and her brother Sotiris.  

The funeral will take place on Monday 23rd March 2020 at 11.30am 

at the Greek Orthodox Cathedral of the Nativity of the Mother of God, 

305 Camberwell New Road, London, SE5 0TF. 

The burial will follow at 1pm at The Camberwell Old Cemetery, Forest Hill 

Road, London SE22 0RU. 

The wake will take place at the Camberwell Church Hall straight after. 

Flowers or donations welcome. 

Tel:  07984 164 702 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Όμηρος Μιχαήλ 

(από Καννάβια) 
Απεβίωσε την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020, ο Όμηρος Μιχαήλ σε 
ηλικία 84 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του, 2 παιδιά, 5 εγγόνια, 
συγγενείς και φίλους. Η απουσία του θα αφήσει ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 26.03.2020 και ώρα 12.00 το 
μεσημέρι από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του 
New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London, N11 
1JJ. η ώρα 2.00μμ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Εάν γνωρίζετε τον Όμηρο και θέλετε να τιμήσετε τη μνήμη του, 
με την παρουσία σας στην κηδεία, σας παρακαλούμε να 
τηλεφωνήσετε στο 07941 028 441. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Omiros Michael 

(from Kannavia) 
Passed away on Sunday 1st March 2020 at the age of 84. 

A loving husband, father and grandfather he will be greatly 
missed by his family and friends. 

The funeral will take place on Thursday 26th March 2020 at 
12.00 noon at St. John The Baptist Greek Orthodox Church, 
Wightman Road, London N8 0LY and the burial at 2.00pm 
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
London, N11 1JJ. 

The wake will take place at the Church Hall. 

If you knew Omiros and would like to pay your respects by 
attending the funeral please ring 07941 028 441. 

He will remain in our hearts and 
memories forever.
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 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 15.03.2020, στην 

Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, Grove 

Road, Weston-super-Mare, το 17ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύ-

γου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Αυξέντη Μιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα, παιδιά: Μαρία, 

Κυριάκος, Σοφία, Michelle, 

εγγόνια και αδέλφια.

Αυξέντης Μιχαήλ 
(Άρδανα)

† 40ήμερο μνημόσυνο 

Ιωάννης Πετρίδης (John)  

Τελείται επιμνημόσυνος δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του Ιωάννη Πετρίδη, άλλως John,  

την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 εις τον Ιερόν Ναον Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP. 

Ο John  αποχαιρέτησε τη ζωή που τόσο αγάπησε, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι του χάρησε και ένα γλυκό χαμόγελο 

για την οικογένεια και τους φίλους του που μοιράστηκαν μαζί του τις ανηφόρες και τις κατηφόρες της ζωής. 

Πάλεψε γενναία για τη ζωή και έφυγε με τον ίδιο τρόπο.  

Την τελευταία του πνοή άφησε στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στο νοσοκομείο Royal Free όπου νοσηλευόταν. 

Κοντά του τα παιδιά του Σταυρούλλα και Σάββας και φίλοι αγαπημένοι και συνοδοιπόροι. 

Μετά τη Θεία λειτουργία θα προσφερθεί τσάι στο χολ της Εκκλησίας.  

Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

Τηλ. οικείων: 07958 488 730 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα 

του θανάτου του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Προκόπη Νεοφύτου Πέτρου 
(Λεμεσό) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

British Heart Foundation, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετεί-

χαν με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας 

πένθος. 

Η  κόρη Σοφία, εγγονός Ραφαήλ 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Κυριάκος Βίκτωρος 
(από τον Κάτω Μήλο - Λεμεσό) 

Απεβίωσε την Κυριακή 23.02.2020, ο Κυριάκος Βίκτωρος σε 

ηλικία 81 ετών.  

Ο εκλιπών ήλθε στην Αγγλία το 1962. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρία, 5 παιδιά: Andreas, Christakis, 

John, Mike και Poly, νύφη claire, 3 εγγόνια, 4 δισέγγονα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 20.03.2020 και ώρα 

1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Τηλ. οικείων: 07880 801 910 Mike

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Victoros 
(from Kato Mylos - Limassol) 

Passed away on Sunday 23.02.2020 at the age of 81. 

He came to England in 1962. 

He leaves his wife Maria, 5 children: Andreas, Christakis, John, 

Mike and Poly, daughter-in-law Claire, 3 grandchildren, 4 great-

grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 20.03.2020 at 1.00pm at 

the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB and the burial at New Southgate 

cemetery at 2.30pm. 

The wake will take place at the family Home. 

Tel: οικείων: 07880 801 910 Mike

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστίνα Τούμπα 

(από το Δαυλό) 

Απεβίωσε την Τρίτη 03.03.2020, η Χριστίνα 

Τούμπα σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει την κόρη της Αντρούλλα, 3 υιούς: Κυριάκο, 

Σπύρο και Σώζο, 4 εγγόνια: Thomas, Peter, Andrew 

και Aliki, αδελφή Γιωργούλλα, αδελφό Αντρέα, 

αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 18.03.2020 και 

ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

χοροστατούντος του Επισκόπου Αθανασίου και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate, London 

N11 1JJ, μαζί με τον σύζυγό της μ. Παναγιώτη 

Τούμπα.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 15.03.2020 στην Εκκλη-

σία του Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood 

Green, London N22 8PA, το 40ήμερο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Γεώργιου Χρυσοστόμου 

(Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 
 

Η κόρη του Λουκία, γαμπρός Γεώργιος, 

εγγόνια: Χρήστος και Λάουρα-Μαρία, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

(ανήλθαν στο ποσό των £906), 

 κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα 

του θανάτου της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Χριστίνας Αγγελή 

(Λονδίνο) 
θέλουμε μα ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ -

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

Cancer Research,  κατέθεσαν στεφάνια, απέστει-

λαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 

οποιον δήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

O σύζυγός της Αντρέας, 

υιοί: Στέλιος, Σίμος, Παύλος, 

νύφες: Γιαννούλλα και Λιάνα, 

εγγόνια: Andrew, Christina, 

Alex, Anthony και Michael, 

αδελφή  Φωτούλλα 

και λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ WHILE YOU WERE HERE  

While you were here  
Smiles glimmered a little brighter   

While you were here  
Flowers never ceased to bloom 

Every dawn was the start of a beautiful day 
Every dusk a  peaceful end 

While you were here  
No one could ever feel lonely, Unloved  

Emptiness never even touched the room 
While you were here 

Friendships were cherished 
kindness exchanged 

And now even when you aren't here  
The light you brought 
The warmth you gave 

Always will be  
In the sunshine we lie under 

The winters fire we huddle over  
Every warmth will remind us of when you 

were here. 

ΝOTE OF THANKS
we would like to thank all those who attended the 

funeral service,made donations for the Cancer 

Research, sent all the lovely flowers  their 

condolences or participlated in any other way to our 

deep grief. 

Her husband Andreas, 

sons; Steven, Simon and Paul, 

daughters-in-law; Yianoulla and Liana, 

grandchildren; Andrew, Christina, Alex, 

Anthony and Michael, sister Fotoulla 

and other relatives. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Καραγιάννη 

(από τις Μάνδρες Αμμοχώστου) 

Με βαθυτάτη, κατ’ άνθρωπον, θλίψη, αλλά, και με την προσδοκία της Αναστάσεως, αναγγέλλεται από την οικογένεια του και την Κοινότητα 

Αγίου Γεωργίου Kingston-upon-Thames, η προς Κύριον εκδημία του, αείμνηστου πλέον, Σάββα Καραγιάννη, συζύγου, πατέρα και 

παππού, επί μακρά σειρά ετών διατελέσαντος Προέδρου, Επιτίμου Προέδρου και Γενικού Συμβούλου της ως άνω Κοινότητος, επίσης 

δε, διαπρεπούς Ομογενούς με τεράστια, πολυσχιδή προσφορά στην Ελληνοκυπριακή κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η εκδημία του μακαριστού Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επισυνέβη την παρελθούσα Καθαρά Δευτέρα, 02.03.2020.  

Η Εξόδιος ακολουθία  ωρίσθηκε για την Πέμπτη,19-3-2020, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Kingston, όπου, αμέσως 

μετά την ταφή στο Κοιμητήριο Putney Vale, η οικογένεια θα δεξιωθεί όσους θα τιμήσουν με την παρουσία τους τον μεγάλο αυτόν Άνδρα. 

Επιθυμία, δε, της οικογένειας του εκλιπόντος στη μνήμη του, η προσφορά ανθέων η εισφορών στην Κοινότητα. 

Η σύζυγος Βασιλική, Τα τέκνα:  Άκης και Γιαννάκης, νύφες: Εύα και Σάντρα, Τα εγγόνια:  Χλόη, Βασιλική, Άρης, Σοφία, 

Λουΐζα, ο Ανηψιός Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος, οι λοιποί συγγενείς και Σύσσωμος η Κοινότης 

Αγίου Γεωργίου.
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