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Το ΑΚΕΛ ανάχωμα
ΟΥΤΕ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΟΥΤΕ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ

«Άστραψε και βρόντηξε 
ο Βλαντιμίρ Πούτιν» για την Ου-
κρανία ενώ Ρωσία θα αναπτύξει 
σύντομα νέες συστοιχίες S-400 
στη χερσόνησο της Κριμαίας. 

. 
Σελ 8

Τύμπανα πολέμου
Σενάρια εξαφάνισης του Καστελ-
λόριζου επαναφέρει η Τουρκία, 
σύμφωνα με δηλώσεις του αντι-
ναύαρχου Γιαϊτζί ο οποίος υποστή-
ριξε ότι η Ελλάδα καταπατά οικό-
πεδα της Λιβύης. 

Σελ 7 

Νέες προκλήσεις
Ένας στους δύο στην Κύπρο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
σε απρόοπτα έξοδα, σύμφωνα με 
έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 

Σελ 6

Νέα έρευνα - σοκ

ΗΒ: Φτωχότερο τα επόμενα 15 χρόνια!
Σε δυσμενέστερη οικονομική 

θέση σε ορίζοντα 15ετίας αφήνουν 
το Ηνωμένο Βασίλειο όλες οι εκ-
δοχές του Brexit, σύμφωνα με πο-
λυαναμενόμενη οικονομική ανά-
λυση της βρετανικής κυβέρνησης. 
Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει εκτι-
μήσεις ακριβώς για το μοντέλο της 
μελλοντικής σχέσης που φαίνεται 
να δημιουργεί η μέχρι τώρα συμ-
φωνία με την ΕΕ. Περιλαμβάνει 
ωστόσο ένα παραπλήσιο σενάριο 
βασισμένο στο λεγόμενο σχέδιο 
Τσέκερς της Πρωθυπουργού Μέι, 
σύμφωνα με το οποίο η βρετανική 
οικονομία θα είναι κατά 2,1% ασθε-
νέστερη το 2035 σε σύγκριση με 

το πώς θα ήταν αν η χώρα δεν 
έφευγε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το σενάριο της εξόδου 
από την ΕΕ χωρίς συμφωνία θα 
περιόριζε το ΑΕΠ της χώρας κατά 
7,7% την ίδια περίοδο, σε σχέση 
με το σενάριο ανατροπής του 
Brexit. 

Στην περίπτωση υιοθέτησης 
ενός μοντέλου σχέσης με την ΕΕ 
στα πρότυπα της σχέσης Βρυξελ-
λών-Νορβηγίας, το πλήγμα για τη 
βρετανική οικονομία σε βάθος 
15ετίας θα ήταν το μικρότερο από 
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μοντέλο 
του Brexit - μόλις 1,4%... 

Σελ 3

Κατά του Brexit 
η κυπριακή παροικία

ΤΟ ΑΚΕΛ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ «ΤΟ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΣ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ Ή ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ»

σελ 2
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Ελεύθερα αφέθηκαν τα τέσσερα άτομα ηλικίας 

27, 36, 44 και 35 χρόνων που συνελήφθηκαν στις 
14 Νοεμβρίου σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση 
συνωμοσίας για φόνο, φόνο εκ προμελέτης του Gary 
Boris Χριστοδούλου 33 χρόνων από την Αγία Νάπα 
(πρώην κάτοικο Liverpool), παράνομης κατοχής και 
μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β και πα-
ράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, 
αδικήματα που διαπράχθηκαν την 1η Νοεμβρίου 
2018 στην Αγία Νάπα. 

Μετά τη λήξη το οκταήμερου διατάγματος κράτη-
σης που είχε εκδώσει την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 
το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, δεν προ-

έκυψε οτιδήποτε το ενοχοποιητικό εναντίον τους που 
να τους συνδέει με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.  

Μετά την εξέλιξη αυτή οι τέσσερις συλληφθέντες, 
που είναι κάτοικοι της ελεύθερης Επαρχίας Αμμο-
χώστου αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Με την είδηση ασχολήθηκε εκ νέου η βρετανική 
ιστοσελίδα «Liverpool Echo» η οποία από τις πρώτες 
κιόλας μέρες ασχολήθηκε με τις προσπάθειες της 
αδελφής του θύματος για μεταφορά της σορού του 
Gary στο Liverpool για ταφή. 

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 11.00 το βράδυ της 
1ης Νοεμβρίου λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνο-
μία ότι, αυτοκίνητο βρισκόταν ακινητοποιημένο στην 
άκρη του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγ. Νάπας. 
Μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το συγκεκριμένο 
όχημα, να βρίσκεται στο ρείθρο αριστερά της λωρί-
δας ασφαλείας, με τη μηχανή σε λειτουργία και τα 
φώτα αναμμένα ενώ ο οδηγός απουσίαζε. Διαπι-
στώθηκε επίσης ότι το τζάμι της πόρτας του συνο-
δηγού ήταν θρυμματισμένο από πυροβολισμό. 

Ακολούθησαν έρευνες στην περιοχή, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων, εντοπίστηκε νεκρός ανάμεσα σε 
θάμνους, ο 33χρονος, ο οποίος έφερε αριθμό τραυ-
μάτων από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και σε άλλα 
μέρη του σώματός του, τα οποία προκάλεσαν το 
θάνατο του.

Ελεύθεροι οι τέσσερις συλληφθέντες 
για το φόνο του Γκάρυ Χριστοδούλου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Τ
ην υποστήριξη της κυπρια-

κής παροικίας στο Ηνω-

μένο Βασίλειο στην παρα-

μονή της χώρας στην ΕΕ, αλλά 

και τους προβληματισμούς που 

έχει δημιουργήσει η προοπτική 

του Brexit, αποκαλύπτει διπλή 

έρευνα που διεξήγαγε η Εθνική 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμέ-

νου Βασιλείου.  

Στο ένα σκέλος της έρευνας, το 

81% των ερωτηθέντων Κυπρίων 

του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώ-

νουν ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» 

να υποβάλουν αίτηση για από-

κτηση κυπριακής ιθαγένειας.  

Στο δεύτερο ερώτημα το 83% 

τάσσεται υπέρ της παραμονής 

της χώρας στην ΕΕ, με το ίδιο πο-

σοστό να υποστηρίζει ένα δεύ-

τερο δημοψήφισμα επί της τελι-

κής συμφωνίας με την ΕΕ. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Χρίστος Καραολής ευχαρίστησε 

όσους συμμετείχαν στην έρευνα 

και δήλωσε: «Πρόκειται για την 

πρώτη εθνική, αντιπροσωπευτική 

δημοσκόπηση της κυπριακής κοι-

νότητας του Ηνωμένου Βασιλείου 

επί αυτών των κρίσιμων ζητημά-

των. Ακούσαμε τη φωνή της κοι-

νότητάς μας δυνατά και καθαρά 

και θα τη χρησιμοποιήσουμε για 

να εισηγηθούμε στην κυπριακή 

κυβέρνηση επί του θέματος της 

κυπριακής ιθαγένειας και να οι-

κοδομήσουμε επί των συζητή-

σεων που τακτικά έχουμε μαζί της 

επ’ αυτού του θέματος». 

Τα αποτελέσματα της δημοσκό-

πησης για το Brexit, συντριπτικά 

υπέρ της παραμονής και ενός δη-

μοψηφίσματος επί της τελικής 

συμφωνίας μεταξύ Η.Β. και ΕΕ, 

«μας επιτρέπει να κάνουμε ακρι-

βείς και βασισμένες σε γεγονότα 

παραστάσεις στη βρετανική κυ-

βέρνηση και την αντιπολίτευση εκ 

μέρους της κυπριακής κοινότητας 

του Ηνωμένου Βασιλείου», σημεί-

ωσε. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, 

τη χρόνια πριν από το δημοψή-

φισμα υπέρ του Brexit, είχαν υπο-

βληθεί μόνο 30 αιτήσεις για από-

κτηση κυπριακής ιθαγένειας στις 

προξενικές αρχές της Ύπατης 

Αρμοστείας στο Ηνωμένο Βασί-

λειο.  

Μετά από το δημοψήφισμα ο 

αριθμός των αιτήσεων έχει αυξη-

θεί κατά 670% σε περίπου 200 

στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 

2018. Το 81% των ερωτηθέντων 

χαρακτήρισαν «εξαιρετικά πι-

θανό» το να υποβάλουν συναφή 

αίτηση.  

Η δημοσκόπηση καταδεικνύει 

επίσης ανησυχία περί ελλιπούς 

πληροφόρησης στην κοινότητα 

για τη διαδικασία απόκτησης της 

κυπριακής ιθαγένειας. Τα 2/3 δη-

λώνουν ότι είναι ασαφή τα κριτή-

ρια για τους δικαιούχους και το 

80% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο 

για τη διαδικασία και τα δικαιολο-

γητικά που απαιτούνται. 

Η παρατήρηση της Ομοσπον-

δίας είναι ότι παρά τις σημαντικές 

προσπάθειες και τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί από την Ύπατη Αρ-

μοστεία για να διευκολυνθεί η δια-

δικασία αίτησης για ιθαγένεια στο 

προξενείο, το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών στην Κύπρο θα μπορούσε 

να κάνει περισσότερα για να δι-

ευκρινίζονται τα κριτήρια και να 

προχωρά η διαδικασία απλού-

στερα και ταχύτερα. 

Σε ό,τι αφορά το Brexit, το 83% 

των Κυπρίων της Βρετανίας επι-

θυμούν την ανατροπή του Brexit, 

το 12% την υλοποίησή του και το 

5% δηλώνει αδιάφορο. 

Εξίσου συντριπτικό είναι το πο-

σοστό υπέρ του δεύτερου δημο-

ψηφίσματος. Το 83% το υποστη-

ρίζει, ενώ το 14% διαφωνεί.  

Οι βασικοί λόγοι που επικαλού-

νται οι ομογενείς υπέρ της παρα-

μονής στην ΕΕ αφορούν την οι-

κονομία του Ηνωμένου 

Βασιλείου, την ελεύθερη μετακί-

νηση, το φόβο περί αντιμετώπι-

σης δυνητικών ρατσιστικών επι-

θέσεων και τα πλεονεκτήματα της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Οι υποστηρικτές του Brexit, 

από την άλλη πλευρά, επικαλού-

νται φόβους γύρω από τη μετα-

νάστευση, το δημοκρατικό έλ-

λειμμα που καταλογίζουν σε ένα 

δεύτερο δημοψήφισμα, αλλά και 

το χειρισμό της οικονομικής κρί-

σης στην ΕΕ. 

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε 

επί δείγματος 331 ατόμων, με 

αντιπροσωπευτική εκπροσώ-

πηση ηλικιών, γεωγραφικών το-

ποθεσιών και φύλου.

Κατά του Brexit η παροικία
ΤΙ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΟ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας 
Gavin Williamson φαίνεται να πι-
στεύει πως η Κύπρος είναι μέλος 
του ΝΑΤΟ! Κατά τη διάρκεια Προ-
φορικών Ερωτήσεων (Oral Ques-
tions) στη Βουλή των Κοινοτήτων 
την περασμένη Δευτέρα (26 Νο-
εμβρίου), του ζητήθηκε από τον 
«ακραίο» αλλά και σκληροπυρη-
νικό οπαδό του Brexit, βουλευτή 
του Συντηρητικού Κόμματος Philip 
Hollobone να απαντήσει στο εξής 
ερώτημα: 

«Η Κύπρος είναι μέλος της Κοι-
νοπολιτείας και οι περιοχές των 
Βάσεων (Sovereign Base Areas) 
αποτελούν ένα σημαντικό αμυ-
ντικό τμήμα της Βρετανίας. Η Κύ-
προς είναι επίσης μέλος του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Όταν συνομι-
λάτε με τους Κυπρίους ομολόγους 
σας, έχετε την εντύπωση πως [οι 
Κύπριοι] συμμερίζονται τις ανη-
συχίες μας για την εξέλιξη του Ευ-
ρωπαϊκού Στρατού που προτείνε-
ται τώρα και ο οποίος μπορεί να 
υπονομεύσει το ΝΑΤΟ;» 

Ο Υπουργός Άμυνας αγνοώ-
ντας ποια είναι τα μέλη του ΝΑΤΟ 
απάντησε με έντονη πεποίθηση 
και την απόλυτη έγκριση του κόμ-
ματός του: 

«Δεν είχα συνομιλίες με τον Κύ-
πριο ομόλογό μου περί Ευρωπαϊ-
κού Στρατού, αλλά είμαι απολύ-
τως σαφής ότι η Βρετανία δεν θα 
συμμετάσχει σε έναν ευρωπαϊκό 
στρατό. Ο ακρογωνιαίος λίθος της 
άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, 
στην Ευρώπη και στον βόρειο 
Ατλαντικό είναι το ΝΑΤΟ, και όχι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Πιθανώς θα υπάρχουν διαθέ-
σιμοι εμπειρογνώμονες στο Βρε-
τανικό Υπουργείο Άμυνας για να 
ενημερώσουν τον Υπουργό Αμύ-
νης της κυρίας May για τη διεθνή 
παρουσία της Βρετανίας, τους 
στρατηγικούς στρατιωτικούς συμ-
μάχους της και το καθεστώς της 
στρατιωτικής παρουσίας της Βρε-
τανίας στην Κύπρο. Και αυτό πριν 
οποιαδήποτε συνάντησή του με 
το κύπριο ομόλογό του κ. Σάββα 

Αγγελίδη. 
Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 
δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά 
ούτε και του προγράμματος «Σύ-
μπραξη για την Ειρήνη» (Partner-
ship for Peace) το οποίο θεωρεί-
ται προαύλιο νέων μελών. Νομίζω 
χρειάζεται άμεσα, να υπενθυμίσει 
η Λευκωσία ότι ένα από τα ισχυ-
ρότερα στρατιωτικά μέλη του 
ΝΑΤΟ, η Τουρκία, κατέχει το βό-
ρειο τμήμα του νησιού. 

Η πιο ανησυχητική πτυχή είναι 
ότι οι οπαδοί του Brexit στο κυ-
βερνών κόμμα υποστηρίζουν 
έντονα όπως η ανεξαρτησία της 
Βρετανίας σημαίνει ότι η χώρα δεν 
πρέπει να αποδυναμώσει τους 
δεσμούς της με το ΝΑΤΟ. Αλλά 
κατά πολλούς, τα της Δευτέρας  
είναι ακόμη μία ένδειξη ότι το 
Brexit είναι θέμα ρητορικής παρά 
κατανόηση της θέσης της Βρετα-
νίας στον πραγματικό κόσμο. 

 
Constantine Buhayer

«Βάφτισαν» την Κύπρο μέλος του ΝΑΤΟ!
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Σ
ε δυσμενέστερη οικονομική 
θέση σε ορίζοντα 15ετίας 
αφήνουν το Ηνωμένο Βα-

σίλειο όλες οι εκδοχές του Brexit, 
σύμφωνα με πολυαναμενόμενη 
οικονομική ανάλυση της βρετανι-
κής κυβέρνησης. Η ανάλυση δεν 
περιλαμβάνει εκτιμήσεις ακριβώς 
για το μοντέλο της μελλοντικής 
σχέσης που φαίνεται να δημιουρ-
γεί η μέχρι τώρα συμφωνία με την 
ΕΕ. Περιλαμβάνει ωστόσο ένα 
παραπλήσιο σενάριο βασισμένο 
στο λεγόμενο σχέδιο Τσέκερς της 
Πρωθυπουργού Μέι, σύμφωνα 
με το οποίο η βρετανική οικονομία 
θα είναι κατά 2,1% ασθενέστερη 
το 2035 σε σύγκριση με το πώς 
θα ήταν αν η χώρα δεν έφευγε 
από την ΕΕ. 

Το σενάριο της εξόδου από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία θα περιόριζε 
το ΑΕΠ της χώρας κατά 7,7% την 
ίδια περίοδο, σε σχέση με το σε-
νάριο ανατροπής του Brexit. 

Στην περίπτωση υιοθέτησης 
ενός μοντέλου σχέσης με την ΕΕ 
στα πρότυπα της σχέσης Βρυξελ-
λών-Νορβηγίας, το πλήγμα για τη 
βρετανική οικονομία σε βάθος 
15ετίας θα ήταν το μικρότερο από 
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μοντέλο 
του Brexit - μόλις 1,4%. 

Το λεγόμενο «μοντέλο Νορβη-
γίας» προτείνεται από πολλούς 
βουλευτές ως εναλλακτικό σχέδιο 
σε περίπτωση που όπως φαίνεται 
πιθανό η συμφωνία του Brexit 
απορριφθεί από τη Βουλή των 
Κοινοτήτων στην ψηφοφορία της 
11ης Δεκεμβρίου. 

Στο σενάριο που προτιμούν οι 
ευρωσκεπτικιστές, το λεγόμενο 
«μοντέλο Καναδά συν» η οικονο-
μία θα ήταν κατά 4,9% ασθενέ-
στερη το 2035. 

Παρόμοια ήταν και τα συμπε-
ράσματα ανάλυσης του έγκυρου 
Εθνικού Ινστιτούτου Οικονομικής 
και Κοινωνικής Έρευνας (NIESR), 
η οποία διενεργήθηκε για λογα-
ριασμό της εκστρατείας People’s 
Vote, που  επιδιώκει δεύτερο δη-
μοψήφισμα για το Brexit και η 
οποία είχε δει το φως της δημο-
σιότητας την περασμένη εβδο-
μάδα.  

«Το βασικό μας πόρισμα είναι 
ότι αν η προτεινόμενη συμφωνία 
επί του Brexit εφαρμοστεί με απο-
τέλεσμα το Ηνωμένο Βασίλειο να 
φύγει από την τελωνειακή ένωση 
και την ενιαία αγορά της ΕΕ το 
2021, τότε έως το 2030 το ΑΕΠ 
θα είναι περίπου 4% χαμηλότερο 
από όσο θα ήταν αν το Ηνωμένο 
Βασίλειο έμενε στην ΕΕ». 

«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο ότι τα υψηλότερα 
εμπόδια στο εμπόριο υπηρεσιών 
καθιστούν λιγότερο ελκυστική την 
πώληση υπηρεσιών από το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Αυτό αποθαρρύνει 
τις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και εν τέλει σημαίνει ότι οι 
Βρετανοί εργαζόμενοι θα είναι λι-
γότερο παραγωγικοί από όσο θα 
ήταν αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 
μείνει στην ΕΕ», αναφέρει η έκ-
θεση του NIESR. 

Επικαλούμενη την έκθεση η ορ-
γάνωση People’s Vote επισή-
μανε, μεταξύ άλλων, ότι σε περί-
πτωση Brexit η βρετανική 
οικονομία θα είναι κατά 100 δισε-
κατομμύρια λίρες το χρόνο ασθε-
νέστερη, σε σύγκριση με την πα-
ραμονή στην ΕΕ, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ θα είναι 3% μικρό-
τερο ανά έτος, ο όγκος των εμπο-
ρικών συναλλαγών με την ΕΕ θα 
είναι κατά 46% χαμηλότερος και 

οι απευθείας ξένες επενδύσεις 
προς τη χώρα θα μειωθούν κατά 
21% σε βάθος δεκαετίας. 

 
Απάντηση Μέι στον Τραμπ: 

Το Η.Β. θα μπορεί να 
συνάπτει εμπορικές 

συμφωνίες
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο «θα έχει 
μία ανεξάρτητη πολιτική εμπορίου 

και θα μπορεί να κάνει εμπορικές 
συμφωνίες», δήλωσε η Τερέζα 
Μέι στο περιθώριο των επισκέ-
ψεών της σε Ουαλία και Βόρεια 
Ιρλανδία, όπου προσπαθεί να 
πείσει για τα οφέλη της συμφω-
νίας με την ΕΕ για το Brexit. 

Η δήλωση της Βρετανίδας 
πρωθυπουργού έγινε ως σχόλιο 
στη δήλωση του προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμ-
φωνία του Brexit μοιάζει να είναι 
καλή για την ΕΕ, διατυπώνοντας 
προβληματισμό για το κατά πόσο 
θα επιτρέπεται στο Λονδίνο να 
συνάψει εμπορική συμφωνία με 

την Ουάσιγκτον. 
 Η κα Μέι παρέπεμψε στο κεί-

μενο της πολιτικής διακήρυξης για 
τη μελλοντική σχέση Η.Β.-ΕΕ, ση-
μειώνοντας ότι επιτρέπει τη δια-
πραγμάτευση εμπορικών συμ-
φωνιών με χώρες ανά τον κόσμο. 

 «Και σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ», 
συμπλήρωσε η Τερέζα Μέι, «ήδη 
μιλάμε μαζί τους για το είδος της 

συμφωνίας που θα μπορούσαμε 
να έχουμε μαζί τους στο μέλλον. 
Έχουμε συστήσει μία ομάδα ερ-
γασίας η οποία εργάζεται πολύ 
καλά, έχει συναντηθεί αρκετές φο-
ρές και συνεχίζουμε να συνεργα-
ζόμαστε με τις ΗΠΑ επ’ αυτού». 

 
Ο βρετανικός Τύπος

   
Υπό καταρρακτώδη βροχή η 

Μέι άρχισε την περιοδεία της για 
να πείσει τους Βρετανούς ψηφο-
φόρους ότι η συμφωνία Brexit εί-
ναι η καλύτερη δυνατή, έγραψαν 
οι εφημερίδες την Τετάρτη. 

«Τα σύννεφα της θύελλας συ-

γκεντρώνονται πάνω από το κε-
φάλι της πρωθυπουργού», δια-
βάσαμε στη Sun (28/11). Σύ- 
μφωνα με τη Sun βουλευτές του 
κυβερνώντος κόμματος εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να πείσουν την Τε-
ρέζα Μέι να μη φέρει τη συμφωνία 
προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. 
Έχουν κάνει σαφές στην πρωθυ-
πουργό ότι η συμφωνία με την 
ΕΕ δεν πρόκειται να περάσει από 
τη Βουλή των Κοινοτήτων. Προ-
βλέπεται ότι θα απορριφθεί και το 
ΟΧΙ να επικρατήσει του ΝΑΙ του-
λάχιστον με 200 ψήφους δια-
φορά, γεγονός που θα κάνει αδύ-
νατη την παραμονή της κ. Μέι 
στον πρωθυπουργικό θώκο. 

Πολλοί υπουργοί της κυβέρνη-
σης έχουν και αυτοί τη γνώμη ότι 
η συμφωνία Brexit δεν πρόκειται 
να γίνει αποδεκτή από την πλει-
οψηφία των βουλευτών αν έρθει 
προς ψήφιση στο κοινοβούλιο 
στις 11 Δεκεμβρίου όπως έχει 
προγραμματιστεί, επεσήμαναν οι 
Financial Times (28/11). Πολλές 
εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται 
και το ερώτημα είναι  όχι τόσο αν 
η συμφωνία απορριφθεί από τη 
Βουλή των Κοινοτήτων - η εξέλιξη 
αυτή σχεδόν θεωρείται δεδομένη 
- αλλά ποιό θα είναι το σχέδιο B, 
σημειώνουν οι Financial Times.  

H Daily Telegraph(28/11) ανα-
ρωτιέται ποιο θα είναι το όφελος 
της περιοδείας της πρωθυπουρ-
γού όταν μέχρι στιγμής η κ. Μέι  
δεν έχει καταφέρει να πείσει τους 
βουλευτές του κόμματος της ότι η 
συμφωνία με τις Βρυξέλλες είναι 
η καλύτερη δυνατή για το Ηνω-
μένο Βασίλειο. 

Ανασκόπηση 
του βρετανικού Τύπου 

από τον Βύρωνα Καρύδη

ΗΒ: Φτωχότερο τα επόμενα 15 χρόνια
ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Ως τη «σωστή» συμφωνία 
για το Ηνωμένο Βασίλειο χα-
ρακτήρισε για ακόμα μία φορά 
τη συμφωνία του Brexit η Τε-
ρέζα Μέι, σε δήλωσή της στη 
Βουλή των Κοινοτήτων για τα 
αποτελέσματα της ευρωπαϊ-
κής συνόδου κορυφής της Κυ-
ριακής. «Εκπληρώνει τη δη-
μοκρατική βούληση του βρε- 
τανικού λαού, ανακτώντας τον 
έλεγχο των συνόρων, των νό-
μων και των χρημάτων μας», 
είπε η Βρετανίδα πρωθυ-
πουργός. 

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στο ότι καμία από τις δύο 
πλευρές δεν επιθυμεί να 
εφαρμοστεί το αμφιλεγόμενο 
‘backstop’ για την αποφυγή 
των συνόρων στην Ιρλανδία, 
που προβλέπει προσωρινή 
παραμονή του Ηνωμένου Βα-
σιλείου στην τελωνειακή έν-
ωση χωρίς δικαίωμα μονομε-
ρούς εξόδου. Όπως σημείωσε 
η κα Μέι, τόσο το Ηνωμένο 
Βασίλειο όσο και η ΕΕ θέλουν 
να έχει βρεθεί μία άλλη ορι-
στική λύση για την αποφυγή 
των σκληρών συνόρων στην 
Ιρλανδία πριν από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου που θα 
ακολουθήσει το Brexit. 

Τόνισε επίσης ότι «η θέση 
του Ηνωμένου Βασιλείου ανα-
φορικά με την κυριαρχία επί 
του Γιβραλτάρ δεν έχει αλλάξει 
και δε θα αλλάξει». Αναφέρ-
θηκε εξάλλου και στις διευθε-
τήσεις για την πρόσβαση των 
Ευρωπαίων αλιέων στα βρε-
τανικά ύδατα, λέγοντας ότι η 
ΕΕ «απέτυχε» να εξασφαλίσει 
όσα αρχικά ζητούσε. Έκανε 
επίσης λόγο για την πιο ευρεία 
εταιρική σχέση στον τομέα της 
ασφάλειας που έχει η ΕΕ με 
τρίτη χώρα. 

«Μπορώ να πω στο σώμα 
με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν 
υπάρχει καλύτερη διαθέσιμη 
συμφωνία και αυτό το δήλω-
σαν ξεκάθαρα οι υπόλοιποι 
ηγέτες χθες», κατέληξε η κα 
Μέι, επαναλαμβάνοντας την 
προειδοποίηση ότι απόρριψη 
της συμφωνίας από τους βου-
λευτές θα είχε άγνωστα απο-
τελέσματα: «Κανένας δεν ξέρει 
τι θα συμβεί αν αυτή η συμ-
φωνία δεν περάσει», είπε.

«Κανείς δεν ξέρει τι 
σημαίνει απόρριψη»

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

H Συμφωνία που υιοθέ-
τησε το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο για την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου 
από τη  ΕΕ είναι "η μόνη 
συμφωνία που είναι δυνα-
τόν να επιτευχθεί", δήλω-
σαν στις Βρυξέλλες, ο Πρό-
εδρος του Συμβουλίου κ. 
Τουσκ, ο Πρόεδρος της Κο-
μισιόν κ. Γιούνκερ και ο δια-
πραγματευτής κ. Μπαρνιέ, 

μετά την ολοκλήρωση της 
σύντομης συνόδου των 27. 

Ο διαπραγματευτής και 
οι δύο Πρόεδροι, έχοντας 
στα χέρια τους την εντολή 
των 27 της ΕΕ κάλεσαν τη 
βρετανική πλευρά να κυρώ-
σει τη συμφωνία και κατέ-
στησαν σαφές ότι το μεγα-
λύτερο μέρος της δια- 
πραγμάτευσης είναι ακόμα 
μπροστά μας. 

"Το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο υιοθέτησε τη συμφωνία 
αποχώρησης, και κάλεσε το 
ΕΚ και την Κομισιόν να λά-
βουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να τεθούν σε ισχύ οι 
προβλέψεις  της συμφω-
νίας στις 30/3/2019, ενώ 
υιοθέτησε την πολιτική δια-
κήρυξη για τη μελλοντική 
σχέση", είπε ο Πρόεδρος 
Τουσκ.

«Είναι η μόνη δυνατή συφωνία»
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Το Κολέγιο των Επι-
τρόπων αποφάσισε σή-
μερα να μην εγγράψει 
στη σχετική διαδικασία 
που προβλέπει η Συν-
θήκη μια Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών 
με τίτλο "Πανενωσιακό 
δημοψήφισμα σχετικά 
με το κατά πόσον οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες επιθυ-
μούν να παραμείνει ή να 

αποχωρήσει το Ηνω-
μένο Βασίλειο!" , καθώς 
διαπίστωσε ότι δεν πλη-
ρούνται οι όροι για την 
καταχώριση της πρωτο-
βουλίας αυτής, δεδομέ-
νου ότι το ζήτημα δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αρ-
μοδιότητας της ΕΕ. 

Η πρωτοβουλία ορίζει 
ότι: «Όλοι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες θα πρέπει να 

ΟΧΙ της Κομισιόν για δημοψήφισμα
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ειδήσεις σε 2’

Στις 5-6 Δεκεμβρίου ζήτησε 
συνάντηση από την Άγκυρα η 
ειδική σύμβουλος του ΓΓ του 
ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ αποκά-
λυψε ο Τ/κ ηγέτης εκτιμώντας 
ότι αφού πρώτα συναντήσει 
τις εγγυήτριες δυνάμεις θα έχει 
επαφές και με τις δύο κοινό-
τητες. Αποκάλυψε ακόμη ότι ο 
ίδιος συζήτησε και χρονοδια-
γράμματα με την κ. Λουτ και 
εκτιμά πως αν ξεκινήσει νέος 
γύρος διαπραγματεύσεων θα 
είναι μία διαδικασία μηνών αν 
όχι εβδομάδων. Είπε ακόμη 
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
έδωσε στον Τούρκο ΥΠΕΞ 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου το 
μήνυμα ότι στηρίζει λύση δύο 
κρατών στο Κραν Μοντάνα και 
αργότερα στη Νέα Υόρκη, 
ωστόσο πρόσθεσε πως 
«άλλα λέει πίσω από τις κλει-
στές πόρτες ο κ. Αναστασιά-
δης και στη συνέχεια δεν τα 
υποστηρίζει».

Αρχές Δεκεμβρίου 
στην Άγκυρα η Λουτ

Την απόλυτη ικανοποίησή 
του για τη συζήτηση που είχε 
με τον Πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα εξέφρασε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ. «Επαναβεβαιώσαμε 
τις διαχρονικές μας θέσεις σε 
ό,τι αφορά το πλαίσιο λύσης, 
καθώς επίσης και την τακτική 
η οποία θα πρέπει να ακολου-
θηθεί», σημείωσε ο κ. Κυπρια-
νού. Για τις κινήσεις της Τουρ-
κίας στην ΑΟΖ, είπε: «Εμείς 
ανησυχούμε λόγω της τουρκι-
κής επιθετικότητας και προ-
κλητικότητας και για το πού θα 
μπορούσε αυτή να οδηγήσει. 
Είναι για αυτόν τον λόγο που 
επιμένουμε ότι ο κ. Αναστα-
σιάδης πρέπει να επιβεβαι-
ώνει καθημερινά, με ειλικρίνεια 
τη βούλησή του για λύση».

Απόλυτη ικανοποίηση για 
τη συνάντηση με Α.Τσίπρα

Το ΑΚΕΛ ανάχωμα σε διχοτομικές λύσεις
ΓΓ ΑΚΕΛ: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΣ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ Ή ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Έγιναν λανθασμεν́οι χειρισμοι ́ από ε/κ 
πλευρας́ με πρόσφατα παραδειγ́ματα το 

Μοντ Πελεράν και το Κραν Μοντανα»́, 
ανέφερε ο Γενικος́ Γραμματεάς του ΑΚΕΛ, Άν- 
τρος Κυπριανού, την περασμένη Δευτέρα σε 
δημοσιογραφικη ́ διάσκεψη, στη διάρκεια της 
οποίας έφερε για αλ́λη μια φορα ́τον Πρόεδρο 
Αναστασιαδ́η προ των ευθυνών του σε σχέση 
με το Κυπριακο.́ 

«Κανεις́ από εμάς δεν αμφιβάλλει ότι η κυ-́ 
ρια ευθύνη για τη συνέχιση της ντε φακ́το δι- 
χοτομ́ησης βαραιν́ει την Τουρκία», ανέφερε. 
Ωστοσ́ο τον́ισε επανειλημμένα ότι η ευθυν́η 
της δικής μας πλευράς βρίσκεται στην εξά-
ντληση των περιθωρίων ούτως ώστε είτε η 
Τουρκία να συνεργαστει ́προς την κατεύθυνση 
της λύσης, είτε να επιμένει σε απαραδ́εκτες 
θεσ́εις και να εκτεθεί στα ματ́ια της διεθνούς 
κοινότη- τας. Ο κ. Κυπριανού αναρωτήθηκε τι 
καν́ει η δικη ́μας πλευρά για να δυσκολεψ́ει 
την Τουρ- κία και αν επιτυγχαν́ει κάτι τέτοιο με 
παλιν- δρομησ́εις και αντιφασ́εις. 

“Ειν́αι γι’ αυτο ́που όταν ο κ. Ακιντζί τον πε- 
ρασμεν́ο Απριλ́ιο ζητ́ησε επαναλ́ηψη των δια- 
πραγματεύσεων απο ́ κει που έμειναν, στη 
βασ́η του πλαισιόυ Γκουτέρες, είχαμε 
υποδείξει ότι το ιδ́ιο οφ́ειλε να πράξει και ο κ. 
Αναστασιαδ́ης. Αντι ́ τουτ́ου, ο Προέδρος 
συνεχ́ισε να θέτει ορ́ους και προϋποθεσ́εις», 
τον́ισε. 

Ο κ. Κυπριανού σταθ́ηκε ιδιαιτ́ερα στο ζητ́η- 
μα της αποκεντρωμένης ομοσπονδιάς κατη-
γορων́τας τον Πρόεδρο πως δεν αποσα-
φηνιζ́ει τι εννοεί και ότι οι ομοσπονδιακες́ αρ-
μοδιότητες ουσιαστικα ́ έχουν συμφωνηθει.́ 
«Μηπ́ως», αναρωτήθηκε ο ΓΓ, «η δικοινοτικη,́ 
διζωνική ομοσπονδιά με πολιτικη ́ισότητα και 
το καταλ́οιπο εξουσιάς να ανηκ́ει στις συνι-
στωσ́ες πολιτείες είναι συγκεντρωτική ομο-
σπονδιά; Ποιο σκοπο ́εξυπηρετεί το ξηλ́ωμα 
μιας υφισταμ́ενης συγ́κλισης την ωρ́α που κα-
ταβαλ́λεται προσπαθ́εια επανέναρξης της δια-
πραγματευτικης́ διαδικασιάς; Γιατι,́ αρ́αγε, ο 
Πρόεδρος επιμένει πεισματικα ́ να μη μοι-
ραζ́εται μαζι ́ μας τις όποιες σκέψεις του; 
Οφειλ́ει να το πράξει διότι υπάρχουν αρμο-
διότητες που αν μεταφερθούν στις συνι- 
στωσ́ες πολιτειές, τότε δεν θα μιλάμε για ομο- 
σπονδία αλλα ́για συνομοσπονδιά», ανεφ́ερε. 
Μαλ́ιστα αντιστρεφ́οντας τις κατηγοριές στελε- 
χών του Συναγερμού και του κυβερνητικου ́
εκπροσώπου ότι το ΑΚΕΛ απαιτει ́ απο ́ τον 
Πρόεδρο να καν́ει απαράδεκτες υποχωρήσεις, 
ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι «το να συζητας́ 
δύο κράτη ή να συζητας́ συνομοσπονδιά δεν 
ειν́αι απαραδ́εκτη υποχώρηση, ειν́αι 
προδοσιά». Αναφερομ́ενος στις σκοπιμότητες 
που μπο- ρει ́να κρύβονται πισ́ω απο ́τις πα-
λινδρομήσεις Αναστασιαδ́η ο κ. Κυπριανού 
επανελ́αβε τις πληροφοριές για βολιδοσκο-

πήσεις του Προέδρου για ενδεχόμενη λύση 
δύο κρατων́ η ́συνομοσπονδιάς. Έκανε λόγο 
για παρελκυστική πολιτικη ́ και διερωτήθηκε 
ταυτόχρονα εάν ο Προέδρος προσπαθει ́ να 
αποφυγ́ει τη διαπραγματευτικη ́διαδικασιά. 

Το αποτέλεσμα των παλινδρομήσεων 
Σε καθ́ε περίπτωση, σημ́ερα έχουμε μπρο- 
στα ́μας το απτο ́αποτελ́εσμα αυτων́ των 

αλλοπροσ́αλλων χειρισμων́. «Τα πραγ́ματα 
εγ́ιναν πολύ πιο συν́θετα και πιο απαιτητικα.́ 
Πρέπει πλέον να συμφωνηθουν́ ορ́οι ανα-
φορας́ για να επαναρχίσει η διαπραγματευτική 
διαδικασιά. Ενώ είχαμε μπροστα ́ μας ένα 
ξεκάθαρο πλαισ́ιο τοσ́ο απο ́πλευράς περιε-
χομένου οσ́ο και απο ́πλευράς διαδικασιάς, 
τωρ́α ψαχνόμαστε στους ορ́ους αναφορας́», 
ανεφ́ερε. Τώρα με τους όρους αναφορας́ ζη-
τείται κατ́ι περισσότερο. Να συμφωνησ́ουμε 
ότι έχουμε την ιδ́ια αντιλ́ηψη για τις συγκλισ́εις. 
Την ίδια ερμηνεία για τα σημειά του πλαισιόυ 
Γκουτερ́ες. Την ίδια αντίληψη για τις νεές ιδέες. 
Πρέπει να συμφωνησ́ουμε ότι έχουμε τον ίδιο 
τελικο ́στόχο και ότι συμφωνουμ́ε για το πώς 
θα φτασ́ουμε ως εκεί. 

Οι εξελίξεις είναι πλέον περισσότερο απο ́
κρίσιμες. «Συνειδητοποιει ́ο κ. Αναστασιαδ́ης 
ότι αν αυτο ́δεν γίνει κατορθωτό, υπάρχει κιν́- 
δυνος επίρριψης ευθυνών και στη δική μας 
πλευρα;́ Ότι η οριστικη ́διχοτομ́ηση θα ειν́αι 
πιο κοντα ́απο ́ποτε;́» κατελ́ηξε.

«Να εξεταστούν κι άλλες επιλογές λύσης πέραν της ομοσπονδίας»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Την άποψη ότι πρέπει να εξεταστούν κι άλλες 
επιλογές πέραν την ομοσπονδιακής λύσης, 

εξέφρασε ο Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, αναφέροντας ότι η ομο-
σπονδιακή λύση έχει αποτύχει. Σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ», είπε ότι στο 
Κραν Μοντάνα και στη Γενεύη με το σχέδιο Ανάν, 
όλες οι προσπάθειες απέτυχαν. «Ως Τουρκία δεν 
αποκλείουμε αυτή τη λύση. Θα μπορούσε να εί-
ναι ομοσπονδία. Όμως η προσωπική μου 
άποψη είναι πως πρέπει να εξετάσουμε όλοι 
μαζί και άλλες επιλογές, λόγω των εμπειριών 
που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια». 

 Ερωτηθείς έαν έλαβε από την ε/κ πλευρά το 
μήνυμα πως δεν βλέπει αρνητικά λύσεις εκτός 
πλαισίου της ΔΔΟ, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ήταν πολύ καθαρός για τη θέση του 
και είπε δημόσια τι είπε μαζί του σε σχέση με μια 
πιο χαλαρή ομοσπονδία και νέες ιδέες. «Είπαμε 
πως δεν το αποκλείουμε, δεν το απορρίπτουμε 
και για αυτό συναντήθηκα και με τον Άντρο Κυ-
πριανού που είναι ένας καλός φίλος μου από 
τότε που ήμουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης». 

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση Ακκιντζί 
ότι αποδέχεται μόνο λύση ομοσπονδίας, απά-
ντησε ότι αυτή είναι προσωπική άποψη του κ. 

Ακκιντζί, προσθέτοντας ότι λόγο έχει και η «τ/κ 
κυβέρνηση» αλλά και οι Τ/κ. «Ας τις βάλουμε 
όλες (τις εναλλακτικές) στο τραπέζι και να είμαστε 
ανοιχτοί σε άλλες ιδέες από το νησί ή από τις εγ-
γυήτριες. Και θα πρέπει να συμφωνήσουμε από 
πριν για το τι θα διαπραγματευτούμε. Αυτό είναι 
το μήνυμά μου», είπε και πρόσθεσε ότι  είναι 
καιρός για διαρκή λύση, κοινά αποδεκτή λύση, 
όχι μόνο από την Τουρκία και τους Τ/κ, αλλά να 
είναι κοινά αποδεκτή ώστε να περάσει μέσα από 
τα δημοψηφίσματα που θα γίνουν στο λαό. Δεν 
υπάρχει πολυτέλεια ακόμα μιας αποτυχίας».

Το μην́υμα του ΓΓ του 
ΑΚΕΛ ητ́αν ξεκάθαρο προς 
τον Προέδρο της Δημοκρα- 
τίας και το ΔΗΣΥ: Το ΑΚΕΛ θα 
εξακολουθησ́ει να αγωνιζ́εται 
με όλες του τις δυνάμεις για 
απελευθέρωση και επανέ-
νωση, που η μόνη εφικτη ́
λύση για να επιτευχθει ́είναι η 
δικοινοτικη,́ διζωνικη ́ ομο- 
σπονδιά. «Όσοι στρεφ́ονται 
προς αλ́λους προσανατολι-
σμους́ θα πρέπει να με-
τρησ́ουν κατα ́ ποσ́ον μπο-
ρουν́ να τους περάσουν 
χωρίς εμάς», κατελ́ηξε. 

Το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε πως 
δεν πρόκειται να πειστει ́είτε 
αμ́εσα ειτ́ε έμμεσα απο ́τυχο-
διωκτικές προσεγγίσεις, ειτ́ε 
αφορουν́ το ζητ́ημα των νέων 
ιδεών, ειτ́ε των ΝΑΤΟϊκων́ εγ-
γυησ́εων. «Εμείς θα επιμει-́
νουμε μέχρι τέλους ότι η επι-
λογη ́ για την Κύπρο είναι η 
συμφωνημεν́η λυσ́η, η απε-
λευθέρωση και η επανένωση, 
η επικράτηση της ειρην́ης και 
της σταθερο-́ τητας στο νησι ́
και όχι οι τυχοδιωκτικές πε-
ριπετ́ειες», ανέφερε ο κ. Κυ-
πριανού. 

Μάλιστα απαντων́τας σε 
διαφ́ορα σεναρ́ια για το 
ζητ́ημα των ενεργειακών ο κ. 
Κυπριανου ́ ξεκαθαρ́ισε πως 
η Κύπρος είναι κυρίαρχο 
κρατ́ος και έχει κάθε δικαίωμα 
να προχωρήσει στην υλο-
ποιήση του ενεργειακου ́ της 
προγράμματος. Ωστοσ́ο αυτο ́
θα πρεπ́ει να συνοδεύεται 
απο ́την ταυτόχρονη πολιτικη ́
βουλ́ηση στο Κυπριακο.́ Η 
Τουρκία είτε θα υποχρεωθεί 
να συνεργαστει ́είτε θα μειν́ει 
εκτεθειμεν́η. 

«Η προσπαθ́εια αποκλει-
σμου ́του οποιουδηπ́οτε απο ́
μιά ευρύτερη συνεργασιά στο 
χώρο της Ανατολικης́ Μεσο-
γειόυ μον́ο εντασ́εις και τριβες́ 
μπορει ́να προκαλει.́ Δεν εξυ-
πηρετεί τα καλώς νοούμενα 
συμφερ́οντα των λαών της 
περιοχής, τα οποιά εξυπηρε-
τουν́ται μον́ο μεσ́α απο ́ την 
επιτ́ευξη της ειρήνης και της 
σταθερότητας», ανέφερε χα-
ρακτηριστικα.́

Τί κάνουμε για 
να εκθέσουμε 

την Τουρκία;
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Ούτε διχοτόμηση, ούτε συνομοσπονδία
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΕ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΔΔΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
 

Ε
ίναι πλέον κάτι περισσό-
τερο από κρίσιμες οι εξελί-
ξεις στο Κυπριακό, τόνισε 

ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού προσθέτοντας ότι αν 
δεν εργαστούμε με μεθοδικότητα, 
συνέπεια, ειλικρίνεια και προσή-
λωση στη συμφωνημένη λύση, 
χωρίς υποσημειώσεις και αστερί-
σκους που να την ανατρέπουν, 
υπάρχει ο κίνδυνος να μην κατα-
λήξουμε ούτε στους όρους ανα-
φοράς. Κάτι τέτοιο θα εγκυμονεί 
τεράστιους κινδύνους για τη χώρα 
μας (αναλυτικά στη σελ 4). Σή-
μερα το πρωί ο ΓΓ του ΑΚΕΛ θα 
γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και όπως δήλωσε ο 
κ. Κυπριανού, «επιφυλάσσομαι 
να πω πολλά». 

Συνάντηση  
Κυπριανού - Αβέρωφ 

 
Είναι κοινή θέση πως ούτε η 

διχοτόμηση ούτε η λύση συνομο-
σπονδίας αποτελούν επιλογές λύ-
σης του κυπριακού δήλωσε ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού 
μετά από συνάντησή του με τον 
Πρόεδρο του  ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου στα Γραφεία του 
ΑΚΕΛ. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ο οποίος 
την Τρίτη είδε και τον Πρόεδρο 
του ΔΗΚΟ, χαρακτήρισε τη συνά-
ντηση με τον κ. Νεοφύτου πολύ 
παραγωγική και ανέφερε ότι «σε 
τέτοιες στιγμές είναι υποχρέωση 
του καθενός να παραμερίζει τυχόν 
διαφορές και διαφωνίες που έχει 
με ένα άλλο πολιτικό κόμμα σε 
ό,τι αφορά το εθνικό θέμα κα να 
επιχειρεί να επικεντρωθεί σε 
εκείνα τα οποία τον ενώνουν». 

«Είναι θέση μας ότι αν θέλουμε 
να δώσουμε προοπτική και ελ-
πίδα στην Κύπρο , εάν θέλουμε 
να δημιουργήσουμε τις προοπτι-
κές επανένωσης και απελευθέ-
ρωσης, να δημιουργηθούν συν-
θήκες ειρήνης και σταθερότητας 
οι οποίες θα μας επιτρέψουν να 
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδο-
ξία, θα πρέπει να επιμείνουμε στις 
διαχρονικές αποφάσεις του Εθνι-
κού Συμβουλίου, στο πλαίσιο λύ-
σης διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας, που θα οδηγεί σε ένα 
ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, που θα 
έχει μία κυριαρχία, ιθαγένεια και 
διεθνή προσωπικότητα και πολι-
τική ισότητα όπως ερμηνεύεται 

από τα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών και θα μας οδηγεί σε 
λύση που θα μας απαλλάσσει 
από την κατοχή και την δυνατό-
τητα του οποιουδήποτε να επεμ-
βαίνει στα εσωτερικά μας είτε με 
εγγυήσεις είτε με οποιαδήποτε 
άλλα δικαιώματα », ανέφερε.  

Είπε πως είναι κοινή η θέση ότι 
δεν μπορεί ούτε η διχοτόμηση, 
ούτε η συνομοσπονδία να απο-
τελούν επιλογή, καθώς αυτό ήταν 
το όραμα  του Ραούφ Ντενκτάς 

και σίγουρα δεν είναι αυτό επι-
λογή για μας, προσθέτοντας ότι 
«είχε πολλά να πει για τις ψεσινές 
δηλώσεις του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, αλλά δεν θα πράξει 
σεβόμενος ότι φιλοξενεί τον κ. Νε-
οφύτου και επιφυλάσσεται για να 
τοποθετηθεί σε εκείνα τα ζητή-
ματα αύριο».  

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέ-
φρασε την ελπίδα να μην χρει-
αστεί ο κ. Κυπριανού να τοποθε-
τηθεί αύριο «και να εγκαινιάσουμε 
μια νέα πορεία όλοι μας». 

«Όντως βρισκόμαστε ακόμη 
μια φορά σε δύσκολες συνθήκες 
, κοινή η θέση όλων ο αγώνας για 
την επανένωση της μοιρασμένης 
μας πατρίδας, διαφορετικές εκτι-
μήσεις και απόψεις πάντα υπάρ-
χουν, σημασία έχει να βρίσκουμε 
που συμφωνούμε για το εθνικό 
καλό και ο μόνος δρόμος να 
απαλλαχτούμε από την κατοχή εί-
ναι μέσα από το συμφωνημένο 
πλαίσιο όχι μόνο του Εθνικού 
Συμβουλίου αλλά και του ΟΗΕ, 
το μοντέλο της διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας», ανέφερε.  

Πρόσθεσε ότι αυτό το μοντέλο 
μπορεί να μην είναι το ιδεατό για 

μερίδα των Τ/κ αλλά και των Ε/κ 
είναι όμως ο μόνος ρεαλιστικός 
δρόμος για απαλλαγή από την 
κατοχή για να ζήσουμε επιτέλους 
σε μια επανενωμένη και ασφαλή 
πατρίδα, χωρίς ξένους εγγυητές 
και κατοχικά στρατεύματα. 

«Λύση δύο κρατών ή συνομο-
σπονδίας δεν μπορεί να βρει τη 
στήριξή μας, η κ. Λουτ σε λιγότερο 
από ένα μήνα θα έρθει ξανά στην 
Κύπρο, εμείς ως ΔΗΣΥ θα στηρί-
ξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας στην προσπάθεια για επανέ-
ναρξη του διαλόγου και θα 
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις 
σε αυτή την προσπάθεια της επα-
νέναρξης ενός ουσιαστικού δια-
λόγου που θα έχει, ευχόμαστε, και 
αίσιο τέλος», ανέφερε.  

Σε σχόλιο ότι ο Πρόεδρος φαί-
νεται να μην πείθει ότι δεν συζητά 
άλλη μορφή λύσης,  ο κ. Νεοφύ-
του αναφέρθηκε στην επίσημη 
θέση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, τόσο στο Εθνικό Συμβούλιο, 
όσο ακόμη και στην έκθεση του 
ΓΓ, «γιατί ο ίδιος ο ΓΓ σημειώνει 
την ετοιμότητα του Προέδρου για 
επανέναρξη του διαλόγου στα 
πλαίσια των παραμέτρων της δι-
ζωνικής , δικοινοτικής ομοσπον-
δίας και του πλαισίου Γκουτέρες». 

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και στο Εθνικό Συμβούλιο και στις 
επαφές του με τον Γενικό Γραμ-
ματέα όπως αποτυπώνονται και 
στην έκθεσή του , είναι πανέτοι-
μος να επανέλθει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων στο συμφω-
νημένο πλαίσιο λύσης του Κυ-
πριακού», συνέχισε. 

Ερωτηθείς ο Κ. Κυπριανού αν 
έχει πειστεί από όσα άκουσε από 

τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τις προθέ-
σεις της Άγκυρας, επανέλαβε ότι 
μόνο στο τραπέζι του διαλόγου 
μπορεί να δοκιμαστεί η Τουρκία 
αν εννοεί αυτά που λέει στο θέμα 
των εγγυήσεων. 

«Ένας τρόπος υπάρχει, να 
πάμε στις διαπραγματεύσεις, να 
θέσουμε επί τάπητος το πλαίσιο 
Γκουτέρες που έχει σαφή πρόνοια 
για κατάργηση του αναχρονιστι-
κού θεσμού των εγγυήσεων και 
εκεί η Τουρκία, είτε θα υποχρεωθεί 

να συμμορφωθεί με αυτά που λέει 
ο Γενικός Γραμματέας, είτε θα δια-
φωνήσει και θα παραμείνει εκτε-
θειμένη», ανέφερε. 

Για την στάση των Τ/κ όπως 
αυτή διαφαίνεται μέσα από τις συ-
ναντήσεις με τα Τ/κ κόμματα, ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως και 
 εκείνοι Κύπριοι είναι όπως και 
εμείς και υπάρχουν κόμματα και 
σημαντικό μέρος της τ/κ κοινότη-
τας που θέλει τη λύση της  διζω-
νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και φοβούνται εξίσου με εμάς τον 
κίνδυνο από δύο κράτη ή συνο-
μοσπονδία, αλλά υπάρχουν και 
εκείνες οι δυνάμεις που συμμερί-
ζονται το όραμα του Ντεντκτάς και 
το ‘ταξίμ’.  

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι σε αυτό 
το ζήτημα υπάρχει πλήρης συμ-
φωνία με τα όσα είπε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ ότι δηλαδή και οι Τ/κ 
είναι άνθρωποι όπως εμάς και 
υπάρχουν εκείνοι που επιθυμούν 
και επιδιώκουν λύση που θα τους 
παρέχει τη δυνατότητα να ζουν 
μαζί με τους Ε/κ στα πλαίσια μιας 
ομοσπονδίας και υπάρχουν και 
εκείνοι που θα προτιμούσαν να 
πάμε σε διχοτόμηση ή συνομο-

σπονδία. 
Πρόσθεσε ότι εκείνοι που αγω-

νιούν και θέλουν λύση προβλη-
ματίζονται για το μέλλον τους εάν 
δεν επαναρχίσουν οι συνομιλίες 
και με ειλικρίνεια πάμε σε ένα νέο 
διάλογο με στόχο να καταλήξουμε 
σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι 
αυτή είναι και η ανησυχία και η 
αγωνία των Ε/κ που θα ήθελαν 
να δουν μια λύση ομοσπονδίας 
για να  ζήσουμε ειρηνικά σε συν-
θήκες ασφάλειας και σταθερότη-

τας με τους Τ/κ , τους Μαρωνίτες, 
τους Αρμένιους και τους Λατίνους. 

ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ  
συμφωνούν στη λύση ΔΔΟ

 
 
Η θέση στην οποία συγκλίνουν  

ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ σε ό,τι αφορά 
στο Κυπριακό είναι οι διαχρονικές 
θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου 
και οι οποίες μπορούν να είναι η 
βάση για λύση ΔΔΟ. 

Τα δύο κόμματα διαφωνούν με-
ταξύ τους στη διαπίστωση ότι η 
πολιτική που ακολουθήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια για λύση ΔΔΟ ήταν 
λανθασμένη, αλλά διαφωνούν και 
με τη «θεραπεία» που ακολουθεί 
ο Πρόεδρος και οδηγεί στη λύση 
συνομοσπονδίας ή και λύσης δύο 
κρατών. Αυτό ήταν το κοινό μή-
νυμα του ΓΓ του  ΑΚΕΛ Άντρου 
Κυπριανού και του προέδρου του  
ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, 
μετά από συνάντηση που είχαν 
στα γραφεία της ΚΕ του  ΔΗΚΟ, 
στο πλαίσιο συναντήσεών του με 
όλα τα κόμματα, πλην του ΕΛΑΜ. 

Ο Α. Κυπριανού σημείωσε την 
ανάγκη τα δύο κόμματα να επικε-
ντρωθούν σε όσα τα ενώνουν για 
να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 

στο Κυπριακό. «Και η κοινή βάση 
στην οποία μπορούμε να συνερ-
γαστούμε θεωρούμε ότι είναι οι 
διαχρονικές αποφάσεις του Εθνι-
κού Συμβουλίου, οι οποίες για 
εμάς είναι δεσμευτικές και είναι η 
βάση πάνω στην οποία θα πρέ-
πει να επιδιώξουμε να πετύχουμε 
λύση στο Κυπριακό», ανέφερε. 

Σε ερώτηση αν νιώθει ικανο-
ποιημένος από αυτά που άκουσε 
από τον Νικόλα Παπαδόπουλο 
στο Κυπριακό, ο Άντρος Κυπρια-
νού ανέφερε ότι «στόχος μας είναι 
να επικεντρωθούμε σε εκείνα τα 
ζητήματα στα οποία έχουμε κοινή 
προσέγγιση, οι προτεραιότητες εί-
ναι δυστυχώς για εμάς διαφορε-
τικές, τίθεται επί τάπητος θέμα λύ-
σης δύο κρατών ή 
συνομοσπονδίας, εμείς θεω-
ρούμε και τις δύο επιλογές κατα-
στροφικές». Παρατήρησε ότι δεν 
συνειδητοποιούν κάποιοι ότι αυτό 
σημαίνει σύνορα με την Τουρκία, 
διχοτόμηση και της ΑΟΖ μαζί, κα-
θώς και παραχώρηση δικαιώμα-
τος στην Άγκυρα να φέρνει όσους 
έποικους και όσο στρατό θέλει 
στο νησί. 

Σε παρατήρηση αν αυτή η συ-
νάντηση γίνεται για να σταλούν 
κάποια μηνύματα και για να πει-
στεί ο Πρόεδρος να «επανέλθει» 
στη σωστή βάση συζήτησης του 
Κυπριακού, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε 
ότι το κόμμα του διατυπώνει θέ-
σεις εδώ και μεγάλο διάστημα επι-
χειρώντας να πείσει και τον Πρό-
εδρο και το σύνολο των πολιτικών 
δυνάμεων και την κοινή γνώμη ότι 
τα συμφέροντα της Κύπρου και 
του λαού της εξυπηρετούνται με 
λύση ΔΔΟ που θα διασφαλίζει βα-
σικά στοιχεία που καθορίστηκαν 
διαχρονικά από την ε/κ πλευρά. 
«Από ’κεί και πέρα θα συνεχί-
σουμε να συζητάμε με τον κ. Ανα-
στασιάδη και στα πλαίσια του 
Εθνικού, όποτε μας παρέχεται η 
δυνατότητα και δημόσια θα λέμε 
τις απόψεις μας. Αυτά είναι όσα 
μπορούμε να κάνουμε και η δια-
τύπωση των θέσεών μας είναι ένα 
μήνυμα προς τον κ. Αναστα-
σιάδη», ανέφερε. 

Διευκρίνισε ότι το  ΑΚΕΛ δια-
φωνεί με την προσέγγιση 
του ΔΗΚΟ ότι έχει αποτύχει η συ-
γκεκριμένη τακτική για τη λύση, 
προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης δεν διαχειρίστηκε 
σωστά τα ζητήματα τα τελευταία 
δύο χρόνια.
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Αυτόν που ήθελαν να απο-
φυλακίσουν τον ευνόησαν ήδη 
κατήγγειλε η βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
λέγοντας ότι σύντομα θα ελευ-
θερωθεί γνωστός επιχειρημα-
τίας της Λάρνακας. Σχολιάζο-
ντας τη δημόσια συγγνώμη 
του Προέδρου γιατί μείωσε την 
ποινή 7 καταδικασθέντων για 
παιδεραστία, είπε ότι ο Νίκος 
Αναστασιάδης δεν πείθει αφού 
στόχος του ήταν απλώς να 
αποφυλακιστεί ο γνωστός επι-
χειρηματίας. Πρόσθεσε ότι αν 
υπήρχε πολιτική ηθική, τότε η 
λέξη ντροπή θα είχε άλλη διά-
σταση. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ 
κατηγόρησε τον Πρόεδρο ότι 
αποφυλακίζει με το έτσι θέλω 
αυτούς που εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα του.

“Στόχος του ΠτΔ ήταν να 
αποφυλακιστεί γνωστός 

επιχειρηματίας 
παιδεραστής”

Περιφερειακή σύσκεψη 
πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Κυριακής  στην κα-
τεχόμενη Λεύκα, στα γραφεία 
του λεγόμενου Δημάρχου Αζίς 
Καγιά για συντονισμό των 
ενεργειών για τη διάνοιξη του 
οδοφράγματος των Κοκκίνων. 

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ 
ο πρόεδρος της Επιτροπής για 
τη διάνοιξη οδοφραγμάτων Αν-
δρέας Καρός, ανέφερε πως 
λήφθηκε απόφαση να σταλούν 
επιστολές προς όλες τις κατευ-
θύνσεις και σε πρώτο στάδιο 
επιστολή για συνάντηση με 
τους δύο ηγέτες, αρχηγούς 
των κομμάτων, τους Πρέσβεις 
των πέντε μονίμων του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας και εκπρο-
σώπους της ΕΕ. 

«Έγιναν σκέψεις και για την 
διοργάνωση διαφόρων καλλι-
τεχνικών εκδηλώσεων και άλ-
λων από κοινού με τους Τουρ-
κοκυπρίους, είτε στην δική μας 
πλευρά, είτε στην δική τους, 
είτε στη νεκρή ζώνη», είπε ο κ. 
Καρός. Ο κοινοτάρχης Κάτω 
Πύργου Νίκος Κλεάνθους, 
εκτίμησε πως θα έπρεπε να 
είχε δοθεί προτεραιότητα στο 
άνοιγμα των Κοκκίνων.

Ζητούν συνάντηση με τους 
δύο ηγέτες για τα Κόκκινα

Ε
νώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας οδηγήθηκαν χθες το 
πρωί οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 

37, 34 και 26 ετών, για τα αδικήματα της 
συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήμα-
τος, απόπειρας φόνου, παράνομης κατο-
χής όπλου και εκρηκτικών υλών, αλλά και 
για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής πα-
ράνομης περιουσίας. 

Στην αναφορά των γεγονότων της υπό-
θεσης, ο Ροδοθέου, στην κατάθεσή του, 
ανέφερε πως αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα 
αρκετή ώρα πριν, να προπορεύεται και στη 
συνέχεια να ελαττώνει ταχύτητα και να τον 
ακολουθεί, ενώ όταν σταμάτησε σε κόκκινο 
φανάρι άκουσε πυροβολισμούς. 

Ο Ροδοθέου επιχείρησε να διαφύγει.  
Μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο παρακο-

λούθησης για εμπορία ναρκωτικών, εντό-
πισαν τον δεύτερο ύποπτο να οδηγεί 
όχημα στην περιοχή της Ανθούπολης. Ακο-
λούθως μετέβη σε πολυκατοικία, όπου και 
έβαλε σε όχημα τη μοτοσικλέτα άσπρου 
χρώματος. Σε εκείνο το σημείο επενέβησαν 
μέλη της ΥΚΑΝ, ωστόσο δεν έλαβαν ικα-
νοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή της 
μοτοσικλέτας.  

Ο Νίκος Ροδοθέου μετέβη στο Αρχηγείο 

της Αστυνομίας και αναγνώρισε τη μοτοσι-
κλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο άγνω-
στοι τη νύχτα της απόπειρας φόνου.  

Από έρευνες που διεξήχθησαν, εντοπί-
στηκε και παραλήφθηκε ένα κράνος τύπου 

full face. Ανακρινόμενος, ο δεύτερος ύπο-
πτος ανέφερε ότι έξι μέρες προηγουμένως 
τού τηλεφώνησε ο ιδιοκτήτης της μοτοσι-
κλέτας και του ζήτησε να τη μεταφέρει στην 
Ανθούπολη. 

Ο τρίτος ύποπτος ισχυρίστηκε ότι τυχαία 
βρέθηκε στο σημείο και του ζήτησε βοήθεια 
ο δεύτερος ύποπτος.  

Η μοτοσικλέτα ανήκει σε πρόσωπο το 

οποίο απουσιάζει στο εξωτερικό εδώ και 
τρεις μήνες. Ανέφερε ότι ζήτησε από τον 
δεύτερο ύποπτο να τη μεταφέρει για συ-
ντήρηση. Μαρτυρία αναφέρει ότι η μοτοσι-
κλέτα θεάθηκε για πρώτη φορά στην πο-

λυκατοικία στις 27/11.  
Αναμένεται να διεξαχθούν έρευνες, ού-

τως ώστε να διαπιστωθεί η διαδρομή των 
υπόπτων μέχρι το σημείο που αφέθηκε η 
μοτοσικλέτα, ενώ θα γίνει και άρση τηλεπι-
κοινωνιακών δεδομένων. 

Η Αστυνομία αιτείται οκταήμερη κράτηση 
για τους υπόπτους κάτι για το οποίο έφεραν 
ένσταση οι συνήγοροι υπεράσπισής τους.  

Ερωτηθείς ο ανακριτής για το εάν ο Ρο-
δοθέου εξέφρασε υποψίες για κάποιον, 
απάντησε «μας είπε ότι δεν είχε πρόβλημα 
με κανένα».  

Ο τρίτος ύποπτος εντοπίστηκε στο ση-
μείο με το δύο μηνών παιδί του.  

Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο ο συνή-
γορος του τρίτου υπόπτου, «η Αστυνομία 
παρουσίασε μια μαρτυρία ισχνή, αδύνατη 
και αφηρημένη για σκοπούς εντυπωσια-
σμού και δεν δικαιολογείται το αίτημα για 
κράτηση». Δεν υπάρχει μαρτυρία, συνέ-
χισε, που να συνδέει τους υπόπτους με τα 
αδικήματα και η προσαγωγή έγινε για αλ-
λότριους σκοπούς.  

«Η μαρτυρία που απαιτείται στο πλαίσιο 
της παρούσας διαδικασίας έχει αποδείξει 
το βαθμό αδικημάτων», ανέφερε το Δικα-
στήριο και πρόσθεσε: «Η μόνη μαρτυρία 
που συνδέει τους υπόπτους είναι ότι η μο-
τοσικλέτα ομοιάζει με αυτή της απόπειρας 
φόνου. Βρίσκω τη μαρτυρία ικανοποιητική 
για την παρούσα διαδικασία».  

Το Δικαστήριο διέταξε τελικά την κράτησή 
τους για οκτώ ημέρες για διευκόλυνση των 
αστυνομικών ανακρίσεων. 

Η μοτοσικλέτα «καίει» τρεις για την απόπειρα 
ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΦΟΝΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΟΘΕΟΥ

Πρωτοφανής κομπίνα με ΦΠΑ
50 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ 60 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ξεπερνά τα €50 εκατ. η φορο-
διαφυγή μέσω ΦΠΑ, που ανα-

κάλυψαν οι κυπριακές Αρχές. 
Στην κομπίνα εμπλέκονται 60 
εταιρείες στην Κύπρο και το εξω-
τερικό, οι οποίες μεταξύ άλλων 
εξέδιδαν και τιμολόγια με εικονικές 
πωλήσεις. Οι εμπλεκόμενοι θα 
κληθούν να καταβάλουν το φόρο, 
ενώ άρχισε και η διερεύνηση ποι-
νικών ευθυνών. Οι φοροφυγάδες 
υπό το μανδύα της νομιμότητας, 
έκρυβαν τα εισοδήματα που λάμ-
βαναν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι χρειάζεται άμεσα τροποποίηση 
του νόμου για το ΦΠΑ, ανέφερε η 
ίδια πηγή.Τα χέρια του Τμήματος 
Φορολογίας είναι δεμένα καθώς 
οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούν 
νέες τεχνικές κόλπα, οι οποίες 
πολλές φορές καλύπτονται από 
τη νομιμότητα.  

Υπενθύμισε μάλιστα πως, 
όπως δήλωσε προ ημερών ο 
Έφορος Φορολογίας Γιάννης 

Τσαγκάρης, «η τροποποίηση του 
νόμου δεν προωθήθηκε νωρίτερα 
γιατί οι φορολογικές Αρχές δεν πί-
στευαν πως θα προτιμούσαν την 
Κύπρο αυτού του είδους απατε-
ώνες». Ήδη ο Έφορος ήρθε σε 
επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα 
Κώστα Κληρίδη για το θέμα. Ο 
έφορος επιχειρηματολόγησε επί 
της αναγκαιότητας αλλαγής του 
νόμου αλλά και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει το Τμήμα. Το νομο-
σχέδιο αναμένεται να προωθηθεί 
στη Βουλή, πριν από το τέλος του 
χρόνου.  

Η υπόθεση πιθανόν να έχει και 
προεκτάσεις, ενώ δεν αποκλείεται 
να ζητηθεί η συνδρομή των Διω-
κτικών Αρχών. Πάντως ο Γενικός 
Ελεγκτής, στις ετήσιες εκθέσεις 
του, ανέδειξε πολλές φορές το 
θέμα της φοροδιαφυγής, καθώς 
μεταξύ άλλων εντοπίζει αδυναμίες 
στην φοροεισπρακτική ικανότητα 
του Τμήματος Φορολογίας.

Ένας στους δύο στην Κύπρο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

σε απρόοπτα έξοδα, σύμφωνα με 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας. Μάλιστα σε κά-
ποιες κατηγορίες όπως οι μονο-
γονεϊκές οικογένειες το ποσοστό 
φτάνει στο 70,9%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας γενικά 
στην ΕΕ το ποσοστό όσων δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν σε 

απρόοπτα έξοδα είναι 33,9%. 
Ωστόσο σε επτά χώρες περιλαμ-
βανομένης της Κύπρου, το πο-
σοστό ξεπερνά το 50%. 

Οι επτά χώρες είναι η Λετονία 
(59,9%), η Κροατία (56,2%), η 
Βουλγαρία (53,2%), η Ελλάδα 
(52,7%), η Ρουμανία (52,5%), η 
Λιθουανία (50,6%) και η Κύπρος 
(50,1%). Η έρευνα της Ευρωπαϊ-
κής Υπηρεσίας αφορά το ποσο-
στό των κατοίκων σε κάθε χώρα, 

οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν σε ένα απρόοπτο 
έξοδο στο ύψος του 1/12 του χρη-
ματικού ορίου της φτώχειας. Για 
παράδειγμα για την Κύπρο το 
χρηματικό όριο κινδύνου φτώ-
χειας για μονήρη άτομα βρίσκεται 
στα 8.698 ευρώ το χρόνο και αυ-
ξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τη 
σύνθεση του κάθε νοικοκυριού. 
Δηλ κατέγραψε το ποσοστό των 
ατόμων που δεν μπορούν να 

Καραμπινάτο σκάνδαλο η συμφωνία για ιδιωτι-
κοποίηση του λιμανιού Λεμεσού δηλώνει ο εκ-

πρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στεφανος Στεφάνου. 
«Πριν την ιδιωτικοποίηση η Αρχή Λιμένων κατέ-

βαλε στο κράτος μέρισμα από κέρδη 89 εκατομμύρια 
ευρώ σε τέσσερα χρόνια, τώρα έχει τρύπα ενός εκα-
τομμυρίου ευρώ και ξέμεινε από έσοδα 

Η δογματική επιμονή της κυβέρνηση Αναστασιάδη 
και Συναγερμού να ιδιωτικοποιήσει κρίσιμους για 
την οικονομία και τη χώρα ημικρατικούς οργανι-
σμούς, αποδεικνύεται ζημιογόνα και καταστροφική 
για τον τόπο. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η ιδιω-

τικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού που αποτελεί 
σκάνδαλο ολκής. Η σκανδαλώδης και σε βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος συμφωνία που συνήψε η 
κυβέρνηση έχει βλάψει το λιμάνι, έχει μειώσει τα κρα-
τικά έσοδα και, την ίδια ώρα, έχει καταστήσει ζημιο-
γόνα την Αρχή Λιμένων. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουμε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια πριν την 
ιδιωτικοποίηση, η ΑΛΚ κατέβαλε στο κράτος μέρισμα 
από κέρδη ύψους 89 εκατομμυρίων ευρώ. 

Τώρα η Αρχή Λιμένων παρουσιάζει τρύπα σχεδόν 
ενός εκατομμυρίου ευρώ και έχει ξεμείνει από έσοδα 
εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού Λεμεσού. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού προ-
σπαθεί να αποκρύψει το σκάνδαλο δια της σιωπής 
και της παραπλάνησης. Το ΑΚΕΛ δεν θα επιτρέψει 
στην κυβέρνηση να καλύψει τις αμαρτίες της ούτε 
και να καλύψει τους ενόχους για το καραμπινάτο 
σκάνδαλο. Θα ξαναφέρει τους κυβερνώντες στη 
Βουλή για να λογοδοτήσουν. 

Το θέμα της συμφωνίας που οδήγησε στην ιδιωτι-
κοποίηση του λιμανιού Λεμεσού το ΑΚΕΛ εδώ και 
καιρό το έχει εγγράψει στην Επιτροπή Ελέγχου της 
Βουλής και θα επιμείνει να συζητηθεί το αμέσως 
επόμενο διάστημα»

Καραμπινάτο σκάνδαλο η συμφωνία για το λιμάνι Λεμεσού 

Ο φόβος της απρόοπτης ανάγκης

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
απολογήθηκε τη Δευτέρα για 
την απονομή χάριτος σε παι-
δεραστές. Απολογήθηκε για το 
γεγονός ότι κατά την εκλογή 
του και όχι καλώς μελετημένα 
είχε απονείμει χάρη κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των σεξουα-
λικώς κακοποιηθέντων θεω-
ρώντας πως οι εγκληματίες 
που θυματοποίησαν παιδιά 
πέραν των 13 ετών θα μπο-
ρούσαν να τύχουν της αναλό-
γου προεδρικής χάριτος. Είπε 
ότι «το φέρει βαρέως» και ευ-
χήθηκε να μην επαναληφθεί 
τέτοιο λάθος από κανένα.

Απολογία Αναστασιάδη 
για τους παιδεραστές
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Σενάρια εξαφάνισης του Καστελλόριζου 
επαναφέρει η Τουρκία, σύμφωνα με δη-

λώσεις του αντιναύαρχου Γιαϊτζί. 
Μιλώντας σε σεμινάριο στην Ακαδημία Εθνι-

κής Άμυνας της Τουρκίας ο αντιναύαρχος Γι-
αϊτζί, ο οποίος είχε σχεδιάσει τους χάρτες του 
2012 από τους οποίους απουσιάζει παντελώς 
το Καστελλόριζο, υποστήριξε – όπως μετέ-
δωσε ο ΣΚΑΪ – ότι η Ελλάδα καταπατά τα θα-
λάσσια οικόπεδα της Λιβύης ισχυριζόμενος 
μάλιστα ότι η Ελλάδα αυξάνει την ένταση στις 
περιοχές τις οποίες καταπατά. 

Όπως δηλώνει ο ίδιος παρουσιάζοντας επι-
στημονικά – όπως ισχυρίζεται – δεδομένα 
γύρω από τις καταπατήσεις… χάλασε τα σχέ-
δια της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Γιαϊτζί το 
15ο οικόπεδο βρίσκεται εντός της τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας ενώ το 20ο εντός της υφαλο-
κρηπίδας της Λιβύης.Ουσιαστικά με την ανα-
φορά αυτή ο ίδιος δεν υπολογίζει ούτε το Κα-
στελλόριζο αλλά ούτε την Κρήτη και 
επαναφέρει τη θεωρία του αυτή της ένωσης 
της ΑΟΖ Τουρκίας με αυτή της Λιβύης. 

Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Aksam» 

ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της γνωστο-
ποίησης των απόψεων της Άγκυρας στο πλαί-
σιο των διεκδικήσεων της σε Αιγαίο και Ανα-
τολική Μεσόγειο, οι οποίες εκφράζονται με όλο 
και πιο επιθετική ρητορική, καθώς οι εταιρείες 
δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την εν λόγω 
περιοχή. Πάντως και ο υπουργός Άμυνας της 
Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Yeni Safak», στην επίσκεψή του 
στη Λιβύη τον περασμένο μήνα είχε παρου-
σιάσει αυτούς τους χάρτες της ενωμένης υφα-
λοκρηπίδας της Τουρκίας με τη Λιβύη.

Επιμένουν στο σενάριο εξαφάνισης του Καστελλόριζου

Κύπριος αστυνομικός έσω-
σε τη ζωή παιδιού 18 μηνών 
την περασμένη βδομάδα στην 
Αθήνα. Ο αστυνομικός Μάριος 
Αριστείδης ήταν ο σωστός άν-
θρωπος στο σωστό μέρος, κα-
θώς ο ίδιος είναι εκπαιδευτής 
Α’ Βοηθειών. Περπατούσε στα 
Πατήσια όταν αυτοκίνητο στα-
μάτησε δίπλα του και έντρομοι 
οι γονείς καλούσαν σε βοήθεια. 
Στην αρχή νόμιζε ότι πρόκειται 
για κάποια κομπίνα όμως του 
έδωσε τις Α’ Βοήθειες. «Έκανα 
ό,τι μπορούσα και τελικώς το 
παιδί ανταποκρίθηκε παρά το 
ότι ήταν δύσκολη περίπτωση» 
δήλωσε μετά το περιστατικό.

Κύπριος έσωσε τη ζωή 
παιδιού στην Αθήνα

Ο Βαρουφάκης 
υποψήφιος 

στη Γερμανία

«Έλληνας υποψήφιος» είναι ο τίτλος του δημοσι-
εύματος στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, το 
οποίο αναφέρεται στην υποψηφιότητα του Γιάνη Βα-
ρουφάκη στις Ευρωεκλογές στη Γερμανία με το κί-
νημα DiEM25. H εφημερίδα αναφέρει πως «ως 
υπουργός Οικονομικών, έγινε κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης το 2015 το πρόσωπο της κυ-
βέρνησής του και ο αγαπημένος του Τύπου. Αυτό 
οφειλόταν κυρίως στις χαρακτηριστικές δηλώσεις 
του και στις σκληρές και προκλητικές εμφανίσεις του 
στο Eurogroup. Έτσι περιέγραφε τον τότε υπουργό 
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ως ‘θηριοδαμα-
στή’ της Ευρωζώνης ή έλεγε φράσεις όπως «αυτό 
που κάνουν με την Ελλάδα έχει ένα όνομα: τρομο-
κρατία». 

Στο θέμα αναφέρεται και η Welt, η οποία γράφει: 
«Σε μια συγκέντρωση του κόμματος ‘Δημοκρατία 
στην Ευρώπη’ κατέλαβε την πρώτη θέση... Ο Βα-
ρουφάκης δήλωσε πως τους ερχόμενους μήνες θέ-
λει να κάνει προεκλογικό στη Γερμανία αλλά και 
στην Ελλάδα. Θα πρέπει να τελειώνει ο δηλητηριώ-
δης μύθος, δηλώνει, ότι υπάρχει ένας αγώνας ανά-
μεσα στο Βορρά και το Νότο. Ο μόνος αγώνας που 
υπάρχει είναι ανάμεσα στους προοδευτικούς και αυ-
ταρχικούς Ευρωπαίους».

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης 
(ΕΔΕ) διέταξε η Ελληνική Αστυνομία για την 
υπόθεση της εκτύπωσης ημερολογίων του σώ-
ματος για το 2019, τα οποία περιέχουν χάρτες 
στους οποίους αναγράφονται οι κατεχόμενες 
περιοχές της Κύπρου ως «Βόρεια Κύπρος» και 
η πΓΔΜ ως «Μακεδονία». Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, πρόκειται για λάθος της εταιρείας στην 
οποία ανατέθηκε η εκτύπωση των ημερολογίων, 
χωρίς αυτό να γίνει εγκαίρως αντιληπτό από την 
Αστυνομία. 

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακαλέσει όσα 
από τα ημερολόγια έχουν διατεθεί σε αστυνομι-
κές υπηρεσίες και τμήματα.

Συμπλοκή κακοποιών 
με αστυνομικούς

Αιματηρό  περιστατικό ση-
μειώθηκε στην περιοχή πλη-
σίον του χωριού Βήσσανη 
Πωγωνίου Ιωαννίνων, όταν 
αστυνομικοί δέχτηκαν πυρά 
από Αλβανούς κακοποιούς 
που μετέφεραν ναρκωτικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Αθηναϊκού-Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων, κατά 
την ανταλλαγή πυρών σκοτώ-
θηκε ένας από τους κακοποι-
ούς, ενώ τραυματίστηκε ελα-
φρά και ένας αστυνομικός. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
στο σημείο βρέθηκαν σάκοι με 
ναρκωτικά. Σε πλήρη εξέλιξη 
βρίσκεται η επιχείρηση της 
Αστυνομίας για τον εντοπισμό 
των υπόλοιπων δραστών.

Ημερολόγια με 
την... «Βόρεια Κύπρο»

ΓΚΑΦΑ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συμπλοκές ξέσπασαν με-
ταξύ οπαδών, στην περιοχή 
της λεωφόρου Αλεξάνδρας, 
το βράδυ της Δευτέρας. Οπα-
δοί της ΑΕΚ, από τον σύνδε-
σμο της Original που βρίσκε-
ται στην πλατεία Αργεντινής 
Δημοκρατίας συνεπλάκησαν 
με οπαδούς του Παναθηναϊ-
κού, ενώ στα επεισόδια συμ-
μετείχαν και οπαδοί του Αγιαξ, 
που βρέθηκαν στην Αθήνα 
για την αναμέτρηση ΑΕΚ- 
Αγιαξ στο πλαίσιο του Cham-
pions League. Οι οπαδοί 
εκτόξευαν βόμβες μολότοφ, 
ενώ άναψαν και καπνογόνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
τα επεισόδια άρχισαν όταν 
οπαδοί της ΑΕΚ επιτέθηκαν 
στους Ολλανδούς, οι οποίοι 
έκαναν... τουρ στους δρόμους 
της πόλης με οπαδούς του 
Παναθηναϊκού. Στο σημείο 
έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ 
και η κατάσταση εκτονώθηκε.

«Άγριες» συμπλοκές 
οπαδών με μολότωφ

Διαβιβάστηκε από τη Δικαιο-
σύνη στη Βουλή η δικογραφία 
για τον πρώην υπουργό Άμυ-
νας (επί ΠΑΣΟΚ) Γιάννο Πα-
παντωνίου για την υπόθεση 
του συστήματος ασφαλείας 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004, «C4i». Στη δικογραφία 
περιλαμβάνονται καταθέσεις 
για επαφές του τότε επικεφα-
λής της Siemens Hellas Μι-
χάλη Χριστοφοράκου κατά τη 
διάρκεια των φάσεων ανοίγμα-
τος και αξιολόγησης των προ-
σφορών. Στρέφεται κατά του 
πρώην υπουργού για το αδί-
κημα της «παθητικής δωροδο-
κίας» από την οποία προκλή-
θηκε ζημία στο Δημόσιο.

Στη Βουλή των Ελλήνων 
η δικογραφία για το C4i 

Αιματηρή ληστεία σε υπο-
κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βί-
λια Αττικής, το πρωί της Τρίτης. 
Τρεις ένοπλοι ληστές έφτασαν 
στο υποκατάστημα περίπου 
στις 8:30 και αμέσως ειδοποι-
ήθηκε η Αστυνομία, η οποία 
έσπευσε στο σημείο. 

Βγαίνοντας οι ληστές έπε-
σαν πάνω σε αστυνομικό του 
τοπικού Α.Τ. και ακολούθησε 
ανταλλαγή πυροβολισμών, 
κατά τους οποίους τραυματί-
στηκε ένας από τους ληστές 
και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο 
νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο λη-
στές διέφυγαν με ΙΧ και ακο-
λούθησε καταδίωξη κατά την 
οποία, το ΙΧ των ληστών εξε-
τράπη και διέφυγαν πεζή.  

H αιματηρή ληστεία στα Βί-
λια έρχεται λίγες ώρες μετά την 
ένοπλη ληστεία από δύο 
άτομα που σημειώθηκε τη 
Δευτέρα στο σούπερ μάρκετ 
«Σκλαβενίτης», στη λεωφόρο 

Αιματηρή ληστεία στα 
ΕΛΤΑ στα Βίλια Αττικής
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Η
 Ρωσία θα αναπτύξει σύντομα νέες 

συστοιχίες πυραύλων εδάφους-αέ-

ρος S-400 στη χερσόνησο της Κρι-

μαίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων 

Interfax, επικαλούμενο σημερινή ανακοί-

νωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. 

Η είδηση για την ανάπτυξη των S-400 έρ-

χεται την ώρα που η Ουκρανία επέβαλε 

στρατιωτικό νόμο για 30 ημέρες σε τμήματα 

της χώρας, μετά την κατάσχεση την Κυ-

ριακή από τη Ρωσία τριών πλοίων του ου-

κρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανοιχτά της 

προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας. 

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι 

οι νέες συστοιχίες θα είναι επιχειρησιακές 

ως το τέλος του έτους. 

Η Ρωσία έχει αυξήσει κατακόρυφα την 

στρατιωτική της παρουσία στα σύνορά της 

με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πρόεδρος της 

Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο στην τηλεό-

ραση, την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι 

υπάρχει απειλή πολέμου. 

«Ο αριθμός των (ρωσικών) τανκ σε βά-

σεις που βρίσκονται κατά μήκος των συ-

νόρων μας έχει τριπλασιαστεί», ανέφερε ο 

κ.Ποροσένκο σε τηλεοπτική του συνέ-

ντευξη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρα-

κτορείο Ειδήσεων. Πρόσθεσε ότι «ο αριθ-

μός των μονάδων που έχουν αναπτυχθεί 

κατά μήκος των συνόρων μας - και το γε-

γονός ότι είναι σε ολόκληρο το μήκος τους 

- έχει αυξηθεί δραματικά». 

Δήλωσε επίσης ότι η αύξηση των στρα-

τιωτικών μέσων σημαίνει ότι η χώρα «είναι 

υπό απειλή για πόλεμο πλήρους κλίμακας 

με τη Ρωσία», σύμφωνα με το ΚΥΠΕ. 

Ο κ. Ποροσένκο δεν έδωσε στοιχεία για 

τον αριθμό των Ρωσικών στρατευμάτων, 

αλλά είπε ότι οι πληροφορίες για την στρα-

τιωτική ενίσχυση βασίζεται σε εκθέσεις των 

υπηρεσιών πληροφοριών. 

Οι αριθμοί των ρωσικών στρατευμάτων 

στην Κριμέα, είπε, έχουν τριπλασιαστεί από 

τότε που η Μόσχα προχώρησε στην προ-

σάρτηση της το 2014.

Τύμπανα πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ 
Πούτιν προέτρεψε, κατά τη διάρκεια τη-
λεφωνικής συνδιάλεξής του με την καγκε-
λάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ότι 
το Βερολίνο θα ασκήσει την επιρροή του 
στην κυβέρνηση της Ουκρανίας όσον 
αφορά την κρίση που ξέσπασε την Κυ-
ριακή στο στενό του Κερτς και ότι θα πεί-
σει το Κίεβο να μην λάβει απερίσκεπτες 
αποφάσεις, ανέφερε το γραφείο Τύπου 
του Κρεμλίνου. Κατά το Κρεμλίνο, «ο Βλα-
ντίμιρ Πούτιν έδωσε την εκτίμησή του για 
τις προκλητικές ενέργειες της ουκρανικής 

πλευράς, τις κατάφωρες παραβιάσεις των 
κανόνων του διεθνούς δικαίου όταν τα 
(ουκρανικά) πολεμικά πλοία αγνόησαν 
εσκεμμένα τους κανονισμούς για την ει-
ρηνική διέλευση από τα χωρικά ύδατα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας» στην Αζοφική 
Θάλασσα. Ο Πούτιν «εξέφρασε την ελ-
πίδα ότι το Βερολίνο θα ασκήσει την επιρ-
ροή του στις ουκρανικές αρχές και θα 
αποτρέψει τη λήψη βιαστικών αποφά-
σεων από πλευράς τους», σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας. 

Πάντα κατά το Κρεμλίνο, ο Ρώσος ηγέ-

της εξέφρασε την ανησυχία του για το γε-
γονός ότι το Κίεβο έχει πλέον θέσει τις 
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε κατά-
σταση πολεμικού συναγερμού και έχει κη-
ρύξει στρατιωτικό νόμο σε τμήματα της 
ουκρανικής επικράτειας, ενώ «έδωσε έμ-
φαση στο ότι η ουκρανική ηγεσία φέρει 
την πλήρη ευθύνη για τη δημιουργία άλ-
λης μιας εμπόλεμης κατάστασης και των 
κινδύνων που συνεπάγεται» αυτή, κρίνο-
ντας πως η κλιμάκωση συνδέεται «με τις 
εκλογές» που θα διεξαχθούν το 2019 στην 
Ουκρανία.

«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα 
Ηνωμένα Eθνη Νίκι Χέιλι μί-
λησε για «παράνομη» ενέργεια 
της Ρωσίας, μετά τη σύλληψη 
των ουκρανικών πλοίων, υπο-
γραμμίζοντας ότι αυτή η συ-
μπεριφορά καθιστά αδύνατη 
μια «φυσιολογική σχέση» με-
ταξύ Ουάσιγκτον-Μόσχας. 

«Οπως το έχει πει πολλές 
φορές ο πρόεδρος της χώρας 
μου, οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ 
μιας φυσιολογικής σχέσης με 
τη Ρωσία. Ομως, παράνομες 
ενέργειες όπως αυτή καθι-
στούν αυτό αδύνατο» υπο-
γράμμισε η Αμερικανίδα δι-
πλωμάτης, στην έκτακτη 
συνέλευση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζή-
τησε η Ουκρανία. Κάλεσε επί-
σης τη Ρωσία «να ελευθερώ-
σει» τα ουκρανικά πλοία και τα 
πληρώματα τους.

Οι ΗΠΑ μιλούν για 
«παράνομη» ενέργεια 

Ενας σιδηροδρομικός σταθ-
μός και 12 εμπορικά κέντρα 
στη Μόσχα εκκενώθηκαν σή-
μερα έπειτα από ανώνυμες τη-
λεφωνικές απειλές για βομβι-
στικές επιθέσεις, μετέδωσε το 
ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων 
RIA επικαλούμενο υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης. 

Παρόμοια τηλεφωνήματα, 
τα οποία είχαν γίνει το 2017 
και φέτος το καλοκαίρι στη 
διάρκεια του Παγκόσμιου Κυ-
πέλλου Ποδοσφαίρου, είχαν 
αποδειχθεί φάρσες.

Αναστάτωση στη Μόσχα
ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ S-400 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΝΚΣ



Η λύση του Κυπριακού και 
η εκδημοκρατικοποίηση της Τουρκίας

ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
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Ε
ίναι δυνατόν να βρεθεί 

βιώσιμη λύση στο Κυ-

πριακό χωρίς πρώτα να 

γίνει πραγματική εκδημοκρατι-

κοποίηση της Τουρκίας; 

Εμείς στην Ελληνοτουρκική 

Επιτροπή το λέγαμε αυτό από 

την εποχή που ήταν Πρόεδρος 

της Κύπρου ο Γιώργος Βασι-

λείου, ο οποίος διαλαλούσε ότι 

θα έλυε το Κυπριακό σε 100 

μέρες και συνεχίσαμε να υπο-

στηρίζουμε με συνέπεια αυτή 

την ολοφάνερη αλήθεια απευ-

θυνόμενοι σε όλους τους άλ-

λους Προέδρους και τους 

υποστηρικτές τους. 

Είχαμε στείλει εκατοντάδες 

άρθρα και επιστολές στις εφη-

μερίδες της Παροικίας μας και 

της Κύπρου καθώς και στο μη-

νιαίο περιοδικό «η Φωνή του 

Κουρδιστάν» πάνω σ’ αυτό το 

θέμα. 

Τώρα το πρώτο βήμα για εκ-

δημοκρατικοποίηση της Τουρ-

κίας είναι η αναγνώριση των 

γενοκτονιών – και χαρήκαμε ιδι-

αίτερα που ήλθε να μας δικαιώ-

σει και ο Τούρκος ιστορικός – 

καθηγητής Taner Akcam σε ομι-

λία του στη Βουλη της Σουηδίας 

όπου δήλωσε: “The Armenian 

Genocite: “Turkish denial de-

fines its present”. 

Παράλληλα μίλησε και για τις 

γενοκτονίες των Ασσυρίων και 

των Ελλήνων. 

Την ομιλία του καθηγητή για 

όσους θυμούνται δημοσίευσε 

«η Ελευθερία» πριν λίγους 

μήνες. 

Εφόσον η Τουρκία θέλει(;) να 

μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δεν έπρεπε η ΕΕ να της βάλει 

αυτόν τον όρο για την αναγνώ-

ριση των γενοκτονιών; Φυσικά 

ναι και αυτό το θέμα πρώτοι 

έπρεπε να θέσουν η Ελλάδα και 

η Κύπρος που έχουν υποστεί 

την γενοκτονία από τους Τούρ-

κους – γιατί οι Αρμένιοι δεν είναι 

στην ΕΕ και οι Ασσύριοι δεν 

έχουν κράτος. Οι Έλληνες θα 

έπρεπε να το θέσουν πριν αρ-

χίσουν οι συνομιλίες για ένταξη 

της Τουρκίας στην ΕΕ. Αλλά και 

τώρα μπορούν να  το θέσουν 

γιατί οι δυο μεγάλες χώρες, 

Γαλλία και Γερμανία, έχουν ανα-

γνωρίσει τις γενοκτονίες. Το ίδιο 

έχουν κάνει οι Σκανδιναυικές και 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες κι αν 

δεν έχω λάθος και η ίδια η Ευ-

ρωβουλή. 

Θα αναφερθώ και σε ένα 

άλλο ζήτημα που έχει να κάμει 

με τις τριμερείς Ελλάδας – Κύ-

πρου – Ισραήλ, το ίδιο και με 

την Αίγυπτο. Πολύ καλές αυτές 

οι συνεργασίες και διερωτούμαι 

αν ίσως θα έπρεπε να τους εν-

θαρρύνουμε να αναγνωρίσουν 

αυτές τις Τουρκικές γενοκτονίες 

– ιδιαίτερα το Ισραήλ αφού οι 

Εβραίοι πλήρωσαν τεράστιο 

κόστος από τη γενοκτονία που 

τους επέβαλαν οι Ναζί κατά τη 

διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου 

Πολέμου. Πρέπει να φροντί-

σουμε ώστε πάρα πολλές 

χώρες του κόσμου να αναγνω-

ρίσουν τις Τουρκικές γενοκτο-

νίες για να αυξάνονται οι πιέσεις 

προς την Τουρκία για αναγνώ-

ριση των γενοκτονιών. Τότε 

μόνον θα αναγκαστεί να αρχίσει 

την εκδημοκρατικοποίησή της. 

Ένα άλλο θέμα που πρέπει οι 

Τούρκοι να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν το ταχύτερο ότι τα 

εδάφη αυτά στην Μικρά Ασία 

που ονόμασαν Τουρκία δεν 

είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες. Συνι-

διοκτήτες αυτών των εδαφών 

είναι και οι Κούρδοι που είναι 

εκεί χιλιάδες χρόνια πρν την ει-

σβολή των Τούρκων από την 

Κεντρική Ασία, το ίδιο και οι 

Λαζοί, αλλά και οι Τσερκέζοι 

όπως δικαίωμα σ’ αυτά τα 

εδάφη έχουν φυσικά και οι Αρ-

μένιοι. 

Έχω παρατηρήσει ότι Ελλα-

δίτες πολιτικοί, πρωθυπουργοί 

ακόμα και Πρόεδροι όταν ανα-

φέρονται στην Ελλάδα και 

Τουρκία μιλούν για δυο λαούς 

(προφανώς εννοώντας τους 

Έλληνες και τους Τούρκους). 

Μα κύριοι Ελλαδίτες – δεν γνω-

ρίζετε ότι στην Τουρκία υπάρ-

χουν πέραν του ενός λαού (δηλ. 

δυο/τρεις λαοί), π.χ. οι Κούρδοι 

δεν είναι μειονότητα των Τούρ-

κων – είναι λαός κάτω από 

Τουρκική κατοχή όπως ήταν και 

οι Έλληνες και πολλοί άλλοι 

Βαλκανικοί λαοί ως και Αραβι-

κές χώρες. 

Και εδώ υπάρχει το παρά-

λογο ότι ανεβάσαμε σε λαό τους 

Τουρκοκύπριους που είναι μει-

ονότητα και που δεν είχαν πλει-

οψηφία πριν την Τουρκική 

εισβολή πέραν από 10 τετρα-

γωνικά χιλιόμετρα στην Κύπρο, 

ενώ υποβιβάζουμε τους Κούρ-

δους που είναι λαός σε μει-

ονότητα!! Το ίδιο συμβαίνει και 

με τους Λαζούς και τους Τσερκέ-

ζους που κι αυτοί πρέπει να θε-

ωρύνται λαοί και όχι μειονότητες 

των Τούρκων. 

Όταν αναφερόμαστε στους 

Κούρδους σαν μειονότητα κά-

νουμε το λάθος να βάζουμε 

όλους τους άλλους λαούς που 

αναφέραμε πιο πάνω σαν 

Τούρκους ενώ δεν είναι – και 

έτσι λανθασμένα φαίνεται ότι οι 

Τούρκοι είναι πολύ περισσότε-

ροι από τους Κούρδους. 

Κι αν ακόμα ήταν έτσι, να 

αναφέρω ότι οι Σκωτσέζοι είναι 

πολύ λιγότεροι από τους Άγ-

γλους αλλά δεν θεωρούνται μει-

ονότητα – το ίδιο και οι Ουαλλοί 

– γιατί ζουν στα δικά τους μέρη 

πριν να έλθουν οι Άγγλοι και 

παραμένουν πλειοψηφία στις 

δικές τους περιοχές. Άρα δική 

τους γη, δική τους γλώσσα, δική 

τους κουλτούρα κι επομένως 

ξεχωριστοί λαοί. Το ίδιο ισχύει 

και για τους λαούς που ζουν 

στην Τουρκία. 

Έτσι τελειώνοντας θα επανα-

λάβω τις τρεις βασικές αρχές 

που πρέπει να εφαρμοστούν 

για να εκδημοκρατιστεί η Τουρ-

κία: 

α) Αναγνώριση όλων των γε-

νοκτονιών. 

β ) Αναγνώριση ότι δεν είναι 

οι Τούρκοι οι μόνοι ιδιοκτήτες 

της Τουρκίας – υπάρχουν και 

συνιδιοκτήτες λαοί. 

γ) Γι’ αυτό τον σημαντικό 

λόγο οι Τούρκοι πρέπει να δώ-

σουν στους άλλους τρεις λαούς 

(Κούρδους, Λαζούς, Τσερκέ-

ζους) το δικαίωμα της αυτοδιά-

θεσης ή να γίνουν συνο- 

μοσπονδίες μεταξύ αυτών των 

τεσσάρων λαών με ίσα πολιτικά 

δικαιώματα. 

Τότε και μόνο η Τουρκία θα 

παύσει να είναι επικίνδυνη 

χώρα για την Κύπρο, την Ελ-

λάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο 

και φυσικά για τους λαούς των 

Βαλκανίων. Αυτή θα έπρεπ να 

ήταν η πολιτκή μας επιδίωξη – 

Ελλάδας και Κϋπρου – και όχι 

να αναμένουμε τις δυο κοινότη-

τες της Κύπρου να βρουν λύση 

στο Κυπριακό, γιατί επαναλαμ-

βάνω ότι δίχως εκδημοκρατικο-

ποίηση της Τουρκίας καμμία 

λύση στο Κυπριακό δεν θα είναι 

βιώσιμη και στο τέλος να εξακο-

λουθήσουμε για δυο κοινότητες, 

η Κύπρος με μαθηματική ακρί-

βεια θα τουρκοποιηθεί ολό-

κληρη και δεν θα παραμείνει 

ούτε ένας Ελληνοκύπριος εκεί, 

όπως συνέβη με την Μικρά 

Ασία και την Ανατολική Θράκη. 

 

Φιλικά  

Γιάννης Τσαγκάρη

Τα στοιχεία που δημοσιοποί-
ησε πρόσφατα το Ινστιτούτο Δη-
μοσιονομικών Μελετών κατα- 
δεικνύουν ότι οι ετήσιοι σχολικοί 
προϋπολογισμοί μειώθηκαν 
δραματικά. Μόνο τα τελευταία 
τρία χρόνια, κατά £1,7 δις. Με τη 
χρηματοδότηση να μειώνεται 
κατά ένα τρίτο, τα σχολεία κατέ-
ληξαν να μην έχουν αρκετά χρή-
ματα για να διατηρήσουν προ- 
σωπικό, να αγοράσουν βιβλία 
και εξοπλισμό ή να πληρώσουν 
για ουσιαστικές επισκευές. Και 
είναι γι’ αυτό που η τελευταία χο-
ρηγία ύψους £400 εκατ. από τον 
Philip Hammond, σκόρπισε χα-
μόγελα... ανακούφισης αφού 
έστω και προσωρινά θα καλύψει 
κάποιες επείγουσες ανάγκες. 

Η πρόσφατη παραδοχή του 
Υπουργού Οικονομικών Philip 
Hammond ότι πολλά σχολεία 
δεν θα πάρουν πλήρη χρηματο-
δότηση για την αύξηση των 
αμοιβών των εκπαιδευτικών, 
επιβεβαιώνει την απόλυτη ψευ-
δαίσθηση που επιχείρησε να δη-
μιουργήσει το κυβερνών κόμμα, 
με τους ισχυρισμούς ότι, δήθεν, 
η περίοδος λιτότητας έχει λήξει. 

Όπως επισημαίνει η σκιώδης 
Γραμματέας του Εργατικού Κόμ-
ματος για την Εκπαίδευση 
Angela Rayner, είναι «απολύτως 
προσβλητικό» να περιμένουν 
από τα σχολεία να δείξουν ευ-
γνωμοσύνη για μια εφάπαξ επι-
χορήγηση που ούτε αντιμετω- 
πίζει, αλλά ούτε και αναγνωρίζει 
τις σοβαρές ελλείψεις που προ-
καλούνται από τις περικοπές. 

Ο Hammond απέτυχε ακόμη 
να πάρει τα μηνύματα των τε-
λευταίων εκλογών, όταν οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις των 
δασκάλων ενώθηκαν με τους 
γονείς και τα παιδιά στο πλαίσιο 
της προσπάθειας ευαισθητοποί-
ησης του κοινού για τις επώδυ-
νες περικοπές στους προϋπο- 
λογισμούς των σχολείων σε ολό-
κληρη τη χώρα. 

Τα αποτελέσματα των σχολι-
κών περικοπών είναι πιο δύ-
σκολο να «κρυφτούν». Και 
παραμείνουν ένας από τους πιο 
αποτελεσματικούς τομείς της εκ-
στρατείας για την οικοδόμηση 
ενός μαζικότερου κινήματος για 
αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν 
είναι περίεργο, δεδομένης της 

περιφρόνησης με την οποία οι 
Συντηρητικοί αντιμετωπίζουν 
τους δασκάλους και τα σχολεία, 
ότι, αντιμετωπίζουμε κρίση δια-
τήρησης εκπαιδευτικών. Τον πε-
ρασμένο μήνα γνωστοποιήθηκε 
ότι πάνω από το ένα τρίτο των 
νέων καθηγητών στο Λονδίνο 
εγκατέλειψαν τη δουλειά μέσα 
σε τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, 
ο υψηλός κύκλος εργασιών των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία απο-
δείχθηκε ότι έχει αρνητικό αντί-
κτυπο στην εκμάθηση των 
μαθητών, καθώς και στη συναι-
σθηματική τους ευεξία. 

Η αποφασιστικότητα του Ερ-
γατικού Κόμματος να ανακόψει 
την καταστροφική πολιτική των 
περικοπών και ταυτόχρονα να 
διεκδικήσει την «αύξηση χρημα-
τοδότησης μαθητών σε υψηλό 
επίπεδο» είναι ευπρόσδεκτο και 
θεωρείται μεγάλο μέρος του 
σχεδίου για μια Εθνική Υπηρε-
σία Εκπαίδευσης, που έχει ως 
στόχο να «θεραπεύσει» τις βα-
θιές πληγές που προκαλούνται 
από τις περικοπές των δαπα-
νών από το Συντηρητικό Κόμμα. 

Δυστυχώς, οι κυβερνώντες 
έχουν στρέψει τα σχολεία, το ένα 
ενάντια στο άλλο και ενθαρρύ-
νουν τους διευθυντές να «εκτο-
πίσουν» μαθητές με ειδικές 
ανάγκες. Την ίδια ώρα τα «ελεύ-
θερα» σχολεία και οι ακαδημίες 
εμποδίζουν τη σχεδιαζόμενη κα-
τανομή πόρων για την κάλυψη 
των τοπικών αναγκών. Όχι μόνο 
πρέπει να σταματήσουν αλλά 
και θα πρέπει να διαλυθούν και 
σε τελευταία ανάλυση, να επι-
στραφούν υπό τον έλεγχο των 
τοπικών αρχών. 

Επίσης, πρέπει να διασφαλι-
στούν τα δωρεάν γεύματα για 
όλους τους μαθητές της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και να μει-
ωθεί ο φόρτος εργασίας των εκ- 
παιδευτικών. 

Φυσικά τα προβλήματα που 
πλήττουν αυτό τον τομέα είναι 
βαθύτερα. Ευελπιστούμε ότι το 
Εργατικό Κόμμα, μόλις ανέλθει 
στην εξουσία, θα τα αντιμετωπί-
σει καλύτερα μέσω των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άλλω-
στε, έχει ήδη αποδείξει ότι εκεί 
που έχει την εξουσία, μπορεί να 
κινητοποιηθεί ενάντια τις σχολι-
κές περικοπές. Όμως οφείλει να 
έχει ένα πιο ριζοσπαστικό όρα-
μα για την αναδιοργάνωση του 
συστήματος και να προσφέρει 
περισσότερα στον νευραλγικό 
τομέα της εκπαίδευσης.

Επικίνδυνες 
περικοπές στην Παιδεία

του 
Χριστόδουλου 
Στυλιανού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Το έργο του Αντρέα 
Χαραλάμπους, 

γνωστός ως Έρικ  

«ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ» 

θα παρουσιαστεί στη 
μεγάλη αίθουσα 
του Κυπριακού     

Κοινοτικού Κέντρου  

(Earlham Grove, 
Wood Green, 

London N22 5HJ) 

την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στις 7.00μμ. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 

Κυπριακής Αδελφότητας σας προσκαλούν στην παρουσίαση 

του  βιβλίου του 

Μιχάλη Θεοδοσίου Ιωάννου (το γένος Μανωλά) 

«Η Οδύσσεια ενός Αποδήμου» 

H παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την Διευθύντρια 

του Ινστιτούτου Ιστορικής Έρευνας για την Ειρήνη, 

Δρα Αρετή Δημοσθένους 

την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 7.15 μ.μ. στην  Ελληνική 

Κυπριακή Αδελφότητα,  Britannia Road, London N12  9RU. 

Το βιβλίο θα προλογίσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου  

κ. Αθανάσιος Θεοχάρους. 

Ο συγγραφέας Μιχάλης Ιωάννου θα αναφερθεί με συντομία  

σε μερικά περιστατικά της ζωής του που έμειναν ανεξίτηλα 

στη μνήμη του. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

τηλ 020 88835849 ή 0208 445 9999 ή 07956 849094
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  Του Ζαννέτου Ττοφαλλή 

Στις 15 Νοεμβρίου συμπληρώνο-
νται  50 χρόνια από το θάνατο του 
μεγάλου ποιητή της Κύπρου, Τεύκρου 
Ανθία. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω 
τον Τεύκρο Ανθία όταν βρισκόταν στο 
Λονδίνο από το 1956-1968. Και γνώ-
ρισα από κοντά τον μεγάλο Ποιητή, 
Δάσκαλο, Πνευματικό Ηγέτη και Άν-
θρωπο, αφού εργαστήκαμε στην έκ-
δοση της παροικιακής τότε εφημερί-
δας ΤΟ ΒΗΜΑ του Λονδίνου. Ήταν ο 
πνευματικός μου Πατέρας και θα του 
έχω παντοτινή ευγνωμοσύνη.  

Το σημείωμα που ακολουθεί, απο-
τελεί  ένα ταπεινό μνημόσυνο στο με-
γάλο Δάσκαλο, τον γεννημένο Ποιητή, 
τον πρωτοπόρο αγωνιστή της Προ-
όδου και της Λευτεριάς, της Ειρήνης 
και της Δημοκρατίας. Γι αυτές τις αθά-
νατες αρχές έδωσε ολόκληρη τη ζωή 
του. 

Ο Τεύκρος Ανθίας γεννήθηκε στην 
Κοντέα Αμμοχώστου στις 10 Απριλίου 
1903 από φτωχική οικογένεια. Το 
πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας 
Παύλου. Το όνομα Τεύκρος Ανθίας εί-
ναι φιλολογικό ψευδώνυμο παρμένο 
από την ελληνική μυθολογία. Πα-
ντρεύτηκε τη Λόλα Λεοντιάδου με την 
οποία απέκτησαν δύο παιδιά – τον 
Αντίνοο και την Πόπη. Με τη δεύτερη 
του γυναίκα, την Αναστασία, απέκτη-
σαν τρία παιδιά – την Φλόγα, τον Τεύ-
κρο και την Άντρη. 

Πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 1968, 
στο Λονδίνο, σε ηλικία 65 χρόνων, 
και ετάφη στη γενέτειρά του, την Κο-
ντέα, το σκλαβωμένο του χωριό της 
επαρχίας Αμμοχώστου. 

Σε ηλικία 10 χρόνων, έχει κιόλας 
τυπωμένες έξι φυλλάδες με τραγού-
δια σε ποιητάρικη μορφή με θρησκευ-
τικά, πατριωτικά και κοινωνικά θέ-
ματα.  

Το πρώτο του ποίημα άρχιζε με το 
δίστιχο: 

Άντρες, γυναίκες και παιδιά 
κοντά μου συναχτείτε, 
ν' ακούσετε ελληνικά 
και να συγκινηθείτε. 
Για το όνομά του, σαν εισαγωγή, 

έλεγε: 
Ανδρέας Παύλου ελέγουμουν 
Και νυν Τεύκρος Ανθίας, 
Ποιηταρούδιν νηστικόν 
Παιδίν της αλητείας. 
Το 1922, ο Ανθίας είναι απόφοιτος 

του Ιεροδιδασκαλείου Λάρνακας. Εί-
ναι έτοιμος να εισέλθει στο διδασκα-
λικό επάγγελμα κι έχει κιόλας εισέλθει 
στον χώρο των κυπριακών γραμμά-
των 

Η ώριμη, η αδρή και λυρική του 
φωνή θ' ακουστεί στην Αθήνα ύστερα 
από εφτά χρόνια, όταν θα κυκλοφο-
ρήσει τα Σφυρίγματα του Αλήτη. Ο 
ποιητής, βγαίνοντας από το Ιεροδι-
δασκαλείο, δοκίμασε να δοθεί στο δι-

δασκαλικό επάγγελμα, αλλά δε φαί-
νεται να βρήκε ευνοϊκό κλίμα, αν κρί-
νουμε από την πορεία που αναγκά-
στηκε ν' ακολουθήσει στην υπηρεσία 
του: Δάσκαλος στην Χοιροκοιτία 
(1922-1923), στη Σπάρτη όπου σύμ-
φωνα με ορισμένες πληροφορίες εξέ-
διδε μόνος του κι ένα λογοτεχνικό πε-
ριοδικό, τη «Φλόγα» (1924-1925), 
Σκλαβοχώρι (1926), στην Κάρυστο, 
περιφέρεια Λακεδαίμονος (πέντε μή-
νες). Έτσι, στην περίοδο αυτή πλα-
νάται φτωχός και έρημος, πικραμένος 
και τρομερά απογοητευμένος στους 
δρόμους της Αθήνας. 

Φτωχός πολύ, όπως φαινόταν από 
την όλη του εμφάνιση συμπληρωνό-
ταν το πορτραίτο του από την ατημε-
λησία του συνόλου του, που σου έκα-
μνε άμεση και 
καίρια εντύπωση 
εξ αφορμής της 
απεριποιησίας του 
που στεφανώνο-
νταν κι από τα 
άκοπα μαλλιά του 
ριγμένα άσχημα 
γύρω από το κε-
φάλι του, κι έφτα-
ναν ως τους 
ώμους του. 

Αυτή την εποχή 
ο Ανθίας αρχίζει 
συστηματικά και 
δημιουργικά τη δη-
μοσιογραφική του 
εργασία. Εργάζε-
ται σαν συντάκτης στην «Πρωία» 
(1935) και αργότερα στην «Ελευθε-
ρία» (1939) και με το ανήσυχο 
πνεύμα του, την κοινωνική συνείδηση 
του και τη δύναμη της γραφής του 
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 
στην κυπριακή δημοσιογραφία. 

Με την έκρηξη του Β' Παγκόσμιου 
Πολέμου και ιδίως μετά τη φασιστική 
επίθεση εναντίον της Ελλάδας και αρ-
γότερα της Σοβιετικής Ένωσης, δη-
μιουργήθηκε στην Κύπρο ένα πνεύμα 
υπέρ των Δημοκρατικών Δυνάμεων 
και εναντίον του φασισμού, μέσα στο 
οποίο ατόνησαν και ουσιαστικά κα-
ταργήθηκαν οι δικτατορικοί περιορι-
σμοί. Άρχισε μια αντιφασιστική εκ-
στρατεία με άρθρα και λαϊκές 
κινητοποιήσεις με ιδεολογικό και 
εθνικό υπόβαθρο. 

Ο Ανθίας, σαν κορυφαίο στέλεχος 
της οργανωμένης πια αριστεράς (εί-
ναι γνωστό ότι ο Ανθίας ήταν μέλος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύ-
πρου και ιδρυτικό μέλος του ΑΚΕΛ, 
στο οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος 
της ζωής του), βρίσκεται στην πρω-
τοπορία αυτών των κινητοποιήσεων. 
Αναπτύσσει μια μαχητική δημοσιο-
γραφική δραστηριότητα, παίρνει μέ-
ρος στις λαϊκές εκδηλώσεις, εκφωνεί 
λόγους.. 

 Σαν δημιουργός εμπνέεται από την 

αντιφασιστική πάλη των λαών και τον 
αγώνα της Ελλάδας. Επιστρέφει στην 
αγωνιστική ποίηση και στο πατριδο-
λατρικό στοιχείο. Τώρα, όμως, η αγω-
νιστική φωνή του είναι πανανθρώπινη 
στο περιεχόμενο της και η αγάπη 
προς την Ελλάδα ένας βαθύς πα-
τριωτισμός. Γράφει: «Ηρωική Συμφω-
νία» (1942), «Εκ βαθέων» (1944), 
«Το Ανθρώπινο Έπος» (1945), «Ελ-
λάδα» (1946), «Κυπριακή Ραψωδία» 
(1947). 

Το 1948, θέλοντας να κινηθεί μέσα 
σε ευρύτερους ορίζοντες, φεύγει για 
την Αγγλία. Εκεί συνεχίζει να εκδίδει 
τα περιοδικά «Φλόγα και Σπίθα» (που 
τα τύπωνε στο τυπογραφείο Ζαβαλλή 
στη Λευκωσία), συνεργάζεται με την 
Ελληνική Υπηρεσία του Βρετανικού 

Ραδιοφώνου μαζί με τον 
Μιχάλη Κακογιάννη, 
στέλλει ανταποκρίσεις 
στην Κύπρο και την Αλε-
ξάνδρεια και πρωτοστα-
τεί στην ίδρυση της Ελ-
ληνικής Σχολής 
Λονδίνου, στην οποία ο 
ποιητής αφοσιώθηκε με 
πίστη και αυταπάρνηση 
αγωνιζόμενος να προ-
σφέρει στα ξενιτεμένα 
κυπριόπουλα ελληνική 
εκπαίδευση και να δια-
τηρήσει την ελληνική συ-
νείδηση και την ελληνική 
ταυτότητα μέσα στην 
παροικία. Εδώ ο ποιητής 

γράφει το «Τραγούδι της Γης» και το 
S.O.S., δυο βιβλία με φιλοσοφική διά-
θεση. 

Όταν επιστρέφει στην Κύπρο, το 
1955, το νησί έχει κιόλας περάσει σ' 
ένα νέο μαχητικό στάδιο του εθνικού 
αγώνα. Ο Ανθίας εργάζεται σαν συ-
ντάκτης στην εφημερίδα «Νέος Δη-
μοκράτης» και καταβάλλει προσπά-
θειες, μαζί με άλλους λογοτέχνες, για 
την έκδοση ενός λογοτεχνικού περιο-
δικού. Δόθηκε και υλικό στο τυπογρα-
φείο για το πρώτο φύλλο, μα πριν 
προφτάσει να τυπωθεί, ο Ανθίας βρέ-
θηκε στα συρματοπλέγματα της Δε-
κέλειας κι αργότερα στις Κεντρικές 
Φυλακές της Λευκωσίας. Ακόμα μια 
φορά ο Ανθίας πορεύεται πλάι-πλάι 
με τον λαό της πατρίδας του, ακόμα 
μια φορά κάνει το χρέος του προς τον 
αγωνιζόμενο λαό του σαν ποιητής και 
σαν άνθρωπος. Εδώ, στα κρατητήρια 
του ξένου κατακτητή, παθαίνει την 
πρώτη καρδιακή προσβολή. Κι ενώ 
οι φίλοι του περιμένουν με αγωνία τα 
νέα του από το Γενικό Νοσοκομείο 
όπου μεταφέρθηκε, έφτασε κοντά 
τους η «Διακήρυξη» του: 

Κι ίχνη καρδιάς να ζούνε μέσα 
μου 

θα τραγουδώ και θ' αλαλάζω 
για Σένα ατίμητη ζωή, 
για Σε γαλανομάτα Λευτεριά. 

Αργότερα ο κύπριος ραψωδός θα 
εκδώσει δυο βιβλία εμπνευσμένα από 
τον νέον αγώνα της Κύπρου, το 
«Ημερολόγιο τον C.D.P. (όπου περι-
λαμβάνει πολλά ποιήματα που 
έγραψε στα κρατητήρια) και το «Ορα-
τόριο». Και τα δυο είναι διαποτισμένα 
από μια απέραντη αγάπη για την Κύ-
προ. Τα διαπερνά ένα φλογερό πά-
θος για τη λευτεριά. 

Λόγω της αρρώστιας του, οι Άγγλοι 
τον απολύουν το 1956 κι ο Ανθίας 
φεύγει και πάλι για το Λονδίνο το 
1957, όπου εργάζεται σαν διευθυντής 
της εφημερίδας  «Βήμα»  και είναι 
εδώ που γνωριστήκαμε με τον ποι-
ητή. Ποτέ στα ιστορικά της δημοσιο-
γραφίας, η ελληνική γλώσσα με τον 
πλουσιότατο της κόσμο δεν χρησιμο-
ποιήθηκε τόσο αριστοτεχνικά. Η δη-
μοσιογραφία έγινε ποίηση. ήταν άρι-
στος τεχνίτης της γλώσσας.  

Ως την τελευταία του πνοή γράφει. 
Γράφει για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, 
γράφει για τη δολοφονία του μάρτυρα 
της ειρήνης Λαμπράκη (Λαμπρα-
κιάδα), γράφει για τη νέα δοκιμασία 
της Ελλάδας (Αγρυπνώ για σένα Ελ-
λάδα) το οποίο μου ζήτησε να το με-
ταφράσω στα Αγγλικά όπως κι έγινε). 
Και πεθαίνει "με το όραμα της παγκό-
σμιας Ειρήνης και της λευτεριάς" κα-
θώς λέει σ' ένα σημείωμά του στη 
«Νέα Εποχή» ο Βάρναλης. 

Τον Επίλογο από τα Σφυρίγματα 
του Αλήτη, που φιλοσοφεί προφητικά 
τη ζωή της κακουχίας και της στέρη-
σης, βγήκαν τα Σφυρίγματα τον 
Αλήτη, που τον λύτρωσαν. 

Στις ταραγμένες και σκληρές μέρες 
των Οκτωβριανών, ο Ανθίας μοιρά-
στηκε με τον λαό την έξαρση των ημε-
ρών, μα και τους διωγμούς και τις τα-
λαιπωρίες που ακολούθησαν. 
Πιάστηκε από τους Άγγλους πληγω-
μένος στο χέρι από πυροβολισμό και 
οδηγήθηκε στις φυλακές και αργότερα 
εντοπίστηκε στα χωριά Ανδρολύκου 
και Κοντέα, το χωριό του.  

Στην Ανδρολύκου ο εντοπισμένος 
ποιητής μαζεύει τους Τούρκους κα-
τοίκους του χωριού τα βράδια στο κα-
φενείο και τους μαθαίνει ελληνικά. Κι 
η φωτογραφία του δασκάλου αναρ-
τάται στον τοίχο του τούρκικου καφε-
νείου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που 
έχουμε, μένει εκεί ως το 1956. Πότε 
κατέβηκε, αν κατέβηκε, δε γνωρί-
ζουμε. 

Με αυτά τα λίγα λόγια, κλείνω αυτό 
το αφιέρωμα σαν ένα μικρό φόρο τι-
μής – ένα ταπεινό μνημόσυνο σε ένα 
Μεγάλο Πνευματικό Δημιουργό. Το 
έργο του αξίζει να μελετηθεί από τις 
μελλούμενες γενιές γιατί στη μακρό-
χρονη ιστορία της η πατρίδα μας 
σπάνια γέννησε τέτοιο Λεβεντογιό. Ο 
Ανθίας υπήρξε η πιο λυρική, η πιο 
δυνατή, η πιο ανθρώπινη φωνή που 
γνώρισε ποτέ η Κύπρος.

Με επιτυχία στέφθηκε το 
«The Charliez» του Β. Παναγή

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι παραστάσεις του 
νέου Θεατρικού ομίλου του Βασίλη Παναγή με τη 
Θεατρική ομάδα  THE ACTORS THEATRE, οι 
οποίες τελείωσαν το περασμένο Σάββατο  στο γνω-
στό θέατρο DUGDALE του ENFILELD, στο Βόρειο 
Λονδίνο.  

Σε αυτό έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες ANDY 
FRANCESCO, ELEFTHERIA TSARTSARAKI, VA-
SILIS PANAYIS, VASOULA CHRISTODOULOU, 
ELLIE KYRIAKOU-SAMSARA, ELIZABETH 
CHAPMAN, KATERINA BAROTSAKI, MARKOS 
KALOGERAKIS, GEORGE YERASIMOS και 
FIVOS ALEXANDROU, 

Οι θεατές που παρακολούθησαν τις παραστάσεις 
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και είπαν τα κα-
λύτερα λόγια για τους συντελεστές. Ο  σκηνοθέτης 
και παραγωγός Βασίλης Παναγής μας είπε σχετικά: 
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν 
στην πραγματοποίηση ακόμη μίας προσπάθειας 
του Θεατρικού ομίλου THE ACTORS THEATRE. 
’Όλους τους χορηγούς, τους διαφημιστές και όλους 
που συνέβαλαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ονο-
μαστικά θα ευχαριστήσω κατ’ αρχή τον κύριο Μελή 
Ούρη και την οικογένεια του, από τους 2 οίκους ευ-
γηρίας Anastasia Lodge & Autumn Gardens, τον 
Πάμπο από το Μαγειρειό του Πάμπου στο PALM-
ERS GREEN,  τον  Μόντη  διευθυντή του Κυπρια-
κού ζαχαροπλαστείου TASTE OF CYPRUS, τον Dr 
VASILI MAVROU διευθυντή του VAROSI LET-
TINGS, τον ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ,  τον Dr Sergis από 
το Dr SERGIS ACADEMY, τον GEORGE NIKO-
LAOU από το  Angus Butchers, και τον ANDREW 
PANAYI. Ευχαριστίες επίσης και στη διευθύντρια  
του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Χρυ-
στάλλα Ευδοκίμου, στην κα Σούζη Κωνσταντινίδη, 
και όλο το προσωπικό του κέντρου για την πολύτιμη 
συμπαράσταση τους, καθώς και τον πρόεδρο και 
την επιτροπή της εκκλησίας Αγί. Ιωάννη για την πο-
λύτιμη βοήθεια τους. Τον Δρ Χρίστο Φελλά και τον 
Γιώργο Λίγκο από το HELLENIC TV, τον διευθυντή 
του LGR Γιάννη Κυριακίδη, καθώς και τις εφημερί-
δες «Παροικιακή» και «Ελευθερία». Ευχαριστίες σε 
όλους τους συνεργάτες μου, ηθοποιούς, και άλλους, 
για το κουράγιο και την αντοχή τους. Ιδιαίτερα ευχα-
ριστώ τον ΜΕΝΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ για την καλή συνερ-
γασία και το κουράγιο του, καθώς και στην τακτική 
συνεργάτιδα μου Δρ Στάλω Γεωργίου για την εξαι-
ρετική μουσική που έγραψε ειδικά για την παρά-
σταση.  Επίσης τους χορηγούς Anastasia Lodge & 
Autumn Gardens, Hellenic TV, Parikiaki Newspaper, 
ANDREW PANAYI, & GEΟRGE YERASIMOS.

Τεύκρος Ανθίας: Ο Ποιητής της Αντίστασης και της Λευτεριάς
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Ετήσια γιορτή 
Αγίου Νικολάου

Οι απόδημοι Λιμνιώτες θα 

γιορτάσουν και φέτος πανηγυ-

ρικά την καθιερωμένη γιορτή 

του Αγίου Νικολάου, προστάτη 

του Ναυτικού, στις 2 Δεκεμ-

βρίου στον Ιερό Ναό Αγίου 

Ιωάννου του Βαπτιστού  

(Wightman Road, London 

N8 0LY), η ώρα 11πμ. 

Ελπίζουμε να σας έχουμε 

μαζί μας για να ξαναβιώσουμε 

παραδόσεις αλλά και αναμνή-

σεις από το κατεχόμενο χωριό 

μας Λιμνιά Αμμοχώστου. Όλοι 

ευπρόσδεκτοι. 

Ευχόμαστε σε όλους τους 

απόδημους Λιμνιώτες και συ-

μπατριώτες μας, καλά Χρι-

στούγεννα, ευτυχισμένη τη νέα 

χρονιά και είθε η γέννηση του 

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 

να φέρει τη λευτεριά στην πα-

τρίδα μας και την επιστροφή 

όλων των νομίμων κατοίκων 

της στις πατρογονικές τους 

εστίες και στη γη που γεννήθη-

καν. 

Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων. 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες: κ. Θεόδωρος Κασάπης 

020 8372 1805 και Γιαννάκης 

Πέτρου 020 8889 1015. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΛΙΜΝΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Χριστουγεννιάτικος 
χορός Άχνας

Τον ετήσιο Χριστουγεννια-

τιάτικό του χορό οργανώνει και 

φέτος ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Αγγλίας. Σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση, ο χορός θα πρα-

γματοποιηθεί την Κυριακή 

2/12/2018 στο Κυπριακό Κοι-

νοτικό Κέντρο στο Wood 

Green, στις 5:30μμ.  

Όπως πάντα με ζωντανή 

μουσική, καλό φαγητο, ευχάρι-

στη διάθεση και τις θύμισες 

από την κατεχόμενη Άχνα. 

Τιμή εισόδου: £25 (μετά φα-

γητού). 

Πληροφορίες και κρατήσεις: 

Αντρέας Γεωργίου 

07956219946 

Χριστάκης Νεοφύτου 

07941691013

ACHNA ASSOCIATION

Αυτό είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων!

Η ανθρωπιά και η αγάπη χέρι-χέρι ανέβηκαν στο 
υψηλότερο βάθρο το Σάββατο 24/11 στα Ελληνικά 
Παροικιακά Σχολεία του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων 
Ashmole, Hazelwood, Queenswell και Gearies όταν 
μαθητές των σχολείων μας έφεραν με περίσσεια 
χαρά δέματα με διάφορα δώρα, για να αποσταλούν 
σε άπορα παιδιά της Κύπρου. Αρωγοί σε αυτή την 
ευγενή προσπάθεια της Οργάνωσης Νεολαίας Απο-
δήμων Κυπρίων στο ΗΒ – ΝΕΡΟΜΑΚ UK στάθη-
καν οικογένειες του σχολείου μας, υπενθυμίζοντας 
πως το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι κάτι που 

έχουμε όλοι μέσα μας, κάθε εποχή του χρόνου, κάθε 

ημέρα που περνά. Η πρωτοβουλία της ΝΕΠΟΜΑΚ 

καθώς και η άμεση θετική ανταπόκριση οικογενειών 

των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα Ελληνικά Σχολεία 

του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων αποτελούν τη λυδία 

λίθο των αξιών και της πραγματικής ουσίας της Παι-

δείας που στηρίζουμε ακράδαντα σε όλο της το 

εύρος. Ας συνεχίσουμε όλοι μας να «αγκαλιάζουμε» 

ανάλογες προσπάθειες και να ευχηθούμε σε όλους 

τους ανθρώπους υγεία και «Καλά Χριστούγεννα»!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Eορτή Αγ. Βαρβάρας 
 

Κυριακή 2 και  
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 

 
Την Κυριακή: Αρχιερατική 

θεία Λειτουργία χοροστατού-
ντος του Αρχιεπισκόπου 

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
κκ Γρηγορίου, στο Salisbury 
Avenue, Southend-on-Sea 

Essex. 
Θα γίνει προσκήνυμα 

των Λειψάνων 
από τους πιστούς.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου και κυπριακά έθιμα 

στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή 
Όμορφες στιγμές είχαν την 

ευκαιρία να περάσουν όλοι όσοι 
βρέθηκαν στη σεμνή εκδήλωση 
που διοργανώθηκε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
στο Wightman Road, μετά τη 
Θεία Λειτουργία για τα Εισόδια 
της Θεοτόκου. 

Περισσότεροι από 150 πιστοί 
συμμετείχαν στην εκδήλωση, 
χορηγός της οποίας ήταν το Va-
rosi Lettings, ενώ, πέραν από τη 
σημασία της γιορτής για τη Χρι-
στιανοσύνη, οι παρευρισκόμε-
νοι είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν τα θέματα που 
απασχολούν την κυπριακή κοι-
νότητα του Ηνωμένου Βασι-
λείου.

Χριστουγεννιάτικη 
χοροεσπερίδα 
του Συνδέσμου 

Λυμπιανών  
 

Η παροικία ζει ήδη την προ 
εορταστική ατμόσφαιρα και 

ο Σύνδεσμος «Λύμπια» 
ετοιμάζεται για τον ετήσιο 

Χορό του που αποτελεί μια  
ωραία, ευχάριστη παρά-
δοση για τους χωριανούς 

και τους φίλους του χωριού. 
Θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 
στις 5μμ στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο (Earlham 
Grove, Wood Green, N 22, 
5HJ). Πλούσιο θα είναι το 

πρόγραμμα για μικρούς και 
μεγάλους δεδομένου ότι η 
Χοροεσπερίδα περιβάλλε-

ται από τη γενικά αναγνωρι-
σμένη φήμη της μεγάλης 

συμμετοχής παιδιών. 
Γι’αυτό και το επίκεντρο της 
γιορτινής εκδήλωσης είναι η 
«άφιξη» του Άη Βασίλη με 
τον πλούσιο σάκκο του και 

με όλα τα παιδιά να 
παίρνουν το δώρο τους. 

Τιμή: £25 για μεγάλους και 
£10 για παιδιά κάτω των 12 
χρόνων. Για πληροφορίες: 

 

Κρις Χαπέσιης 

 020 87711519 

Μιχάλης Ιωάννου 

020 88030876 

Λάκης Παναγή 

020 82201379 

Τσιάλς Γρηγορίου 

020 88861568

Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield 
 

Ο  Σύνδεσμος ανακοινώνει ότι ο φετινόςΧριστουγεννιάτικος Χορός αναβάλλεται λόγω δυσάρεστων 
εξελίξεων. Παρ’ όλα αυτά, θα πραγματοποιηθεί παρόμοια, αλλά μικρότερης κλίμακας εκδήλωση, η 

οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου μεταξύ των ωρών 13.00-17.00 στο Com-
munity House, 311 Fore Street, Edmonton N9. 

Είσοδος £20. Θα υπάρχει μουσική, φαγητό ενώ θα κυκλοφορήσει και το καθιερωμένο λαχείο. Ευ-
πρόσδεκτοι όλοι όσοι επιθυμούν να περάσουν όμορφες στιγμές παρέα με φίλους και μέλη των οικο-

γενειών τους και βεβαιώς όλων γενικά των μελών του Συνδέσμου. 
Για πληροφορίες: 020 8443 1843 και 020 8804 5973.

Ο Ν. Παπαδόπουλος στη χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας 
 

Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα παραστεί και θα μιλήσει 
ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Η εκδήλωση θα γίνει 

το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7μμ, στο Penridge Banqueting Suite 
(470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL). 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χοροεσπερίδας θα εμφανισθεί ο Ελλάδίτης 
τραγουδιστής Γιώργος Γερολυμάτος, ο οποίος θα έλθει ειδικά από την Αθήνα 
για την εκδήλωση. Το μουσικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με την ορχήστρα 

Παύλου Δουκανάρη και την εμφάνιση άλλων καλλιτεχνών 
σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο με παλιά και νέα ελληνικά τραγούδια. 

Εισιτήρια και πληροφορίες: 07956 245 706

Παρουσίαση του νέου βιβλίου 
του Λόρδου David Owen

Σε δημοσιογραφική διά-
σκεψη που οργάνωσε ο Σύν-
δεσμος Ξένων Ανταποκριτών 
στα γραφεία του στο κεντρικό 
Λονδίνο με φιλοξενούμενο 
τον Λόρδο David Owen, 
πρώην Υπουργό Εξωτερικών 
της Εργατικής κυβέρνησης 
Κάλαχαν (1977) έγινε η πα-
ρουσίαση του νέου βιβλίου 
του με τίτλο "Hubris: The road 
for Donald Trump - Power, 
Populism, Narcissism". O 
συγγραφέας ως διεθνολόγος 
περιέγραψε με πειστικό-τητα 
τη σημερινή κατάσταση στη 
διεθνή σκηνή και το πολυσυ-

ζητημένο θέμα του BREXIT. 
Αποκάλυψε επίσης ότι ενώ 
στο δημοψήφισμα ψήφισε για 
παραμονή της Βρετανίας 
στην ΕΕ σήμερα προπαγαν-
δίζει εναντίον. 

Στη διάσκεψη πήρε μέρος ο 
κινηματογραφιστής  και πα-
ραγωγός του ΡΙΚ Δώρος 
Παρτασίδης ανέφερε ότι βρί-
σκεται στο Λονδίνο από το 
1974 μετά την τουρκική ει-
σβολή. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του Λόρδου Owen ως 
Υπ. Εξωτερικών, ο κ. Παρτα-
σίδης είχε αρκετές τηλεοπτι-
κές καλύψεις για το Κυπριακό 

και του έθεσε το ερώτημα ότι 

έπειτα από 44 χρόνια τουρκι-

κής κατοχής τι είδους λύση 

προβλέπει για το μέλλον. Ο 

Λόρδος Owen αφού έκανε 

μια αναδρομική ανάλυση με 

πολλές φορές λανθασμένη 

ορολογία - που επιδεικνύει έλ-

λειψη ενημέρωσης - ολοκλή-

ρωσε με την ευχή  ότι η λύση 

θα πρέπει να είναι μια Κύ-

προς ενωμένη. Υπογράφο-

ντας το βιβλίο του έγραψε: 

"Στο Δώρο με τις καλύτερες 

μου ευχές για την Κύπρο".
Από αριστερά ο Δώρος Παρτασίδης, ο Λόρδος Owen 

και η διευθύντρια του FPA, δημοσιογράφος Deborah Bonetti.

Φιλανθρωπικός 
Σύνδεσμος Ελληνίδων 

Finchley & Barnet 
 

Η διετής Γενική Συνέλευση 
του Φιλανθρωπικού Συνδέ-
σμου Ελληνίδων Γυναικών 
Finchley & Barnet (GWPA), θα 
πραγματοποιηθεί στις 12.30 
το Σάββατο 1/12/2018 στην αί-
θουσα δεξιώσεων της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας της Αγίας 
Αικατερίνης στο Friern Barnet 
Lane, London N20 0NL. 

Όλα τα μέλη μπορούν να 
παρευρεθούν, ως επίσης και 
άλλα άτομα που θέλουν να γί-
νουν μέλη της Επιτροπής του 
Συνδέσμου. 

Για πληροφορίες αποτα-
θείτε στη Γραμματέα Polly 
Parperi 07986 275822 ή στην 
Πρόεδρο Τasoulla Tzirkalli 
07810 503 676..



12      | Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικο Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, με-

ταφέρει το Club του της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore 

Street, Edmonton N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 

Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-

χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 

• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-

γανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 

3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 

όλα τα μέλη του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-

mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 

Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-

γανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 

Fore Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, 

ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 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. Παρα-

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-

ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 

1872. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 

30 Νοεμβρίου (Παρασκευή) 

• O Ανδρέας Χαραλάμπους Έρικ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Ποι-

ητική Ανθοδέσμη» στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham 

Grove, Wood Green, London N22 5HJ, στις 7.30μμ. Όλοι είναι ευ-

πρόσδεκτοι. 

 

ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα του ΔΗΣΥ Η.Β. στο Penridge 

Suite, στις 7.00μμ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού 

Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Τηλ. 07986 799 565 / 07984 

870 455. 

• Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος των Γυναικών Φίντσλεϋ και Μπάρ-

νετ, διοργανώνει τη Γενική Συνέλευσή του στις 12.00 το μεσημέρι, 

στο χωλ της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Road, 

Lndon N20 0NL. Για πληροφορίες τηλ. 07810 5036 676. 

2 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Οργανωτική Συνδιάσκεψη. Σε 

αυτή συμμετέχουν τα μέλη της Ολομέλειας και τα μέλη των Γρα-

φείων των Κομματικών Ομάδων. Καλείται στο Κοινοτικό Κέντρο, 

Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ στις 10πμ. 

2 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Οι Λιμνιώτες ΗΒ γιορτάζουν τον προστάτη τους Άγιο Νικόλα, στο 

ναό Αγίου Ιωάννου, Wightman Road, N8 0LY στις 11πμ. Οι Λιμνιώ-

τες θα ξαναβιώσουν τις παλιές καλές αναμνήσεις. Η Επιτροπή τους 

εύχεται σε όλους «Καλά Χριστούγεννα». 

2 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Άχνας ΗΒ οργανώνει Χριστουγεννιάτικο Χορό στο 

Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green N22 5HJ, στις 5.30μμ με μουσική, 

καλό φαγητό, χορούς και τραγούδια. Είσοδος £25. Για κρατήσεις 

θέσεων 07956 219 946 / 07941 691 013. 

4 Δεκεμβρίου (Τρίτη) 

• Η Κυπριακή Κοινότητα στο Southend οργανώνει στην εκκλησία 

Salisbury Avenue Essex, εκτός των Χριστουγεννιάτικων ακολου-

θιών, προσκύνημα των Λειψάνων, χοροστατούντος του Αρχιεπι-

σκόπου κκ. Γρηγορίου, στις 9.30 – 12.30μμ. Καλούνται όλοι οι 

ομογενείς να προσέλθουν. 

7 Δεκεμβρίου (Παρασκευή) 

• Η Δρ. Αρετή Δημοσθένους παρουσιάζει στην Κυπριακή Αδελφό-

τητα, Britannia Road, London N12 9RU, το βιβλίο του Μιχάλη Ιωάν-

νου «Η Οδύσσεια ενός Αποδήμου». Θα προλογήσει ο Επίσκοπος 

κ. Αθανάσιος. Ακολουθεί δεξίωση. Πληροφορίες: 020 8883 5849. 

9 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος «Λύμπια» οργανώνει Χριστουγεννιάτικο Χορό στο 

Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green N22 5HJ. O Άης Βασίλης θα δώσει 

δώρα στα παιδιά. Είσοδος £25, £10 για παιδιά κάτω των 12 χρο-

νών. Τηλ. 020 8771 1519 / 020 8220 379. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) - 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Τα Ελληνικά Σχολεία του ΣΕΓ και όλα τα παροικιακά Ελληνικά 

Σχολεία κλείνουν για τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές στις 15 Δεκεμ-

βρίου και ανοίγουν στις 12 Ιανουαρίου 2019 (Σάββατο). Για πλη-

ροφορίες τηλ. 020 8889 1872. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα πραγματοποιηθεί 

στο Penridge Suite. Για πληροφορίες τηλ. 07956 245 706.

• A bad workman blames his tools! 

• Tου ατζιαμή εργάτη, πάντα του φταίνε τα εργαλεία! 

Ερμηνεία: 
 Όλοι προτρέχουμε σε δικαιολογίες, να καλύψουμε τα λάθη 

μας. Ατομικά, οικογενειακά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά. 

Πάντα φταίνε οι άλλοι!!!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Antonis Antoniades

Θλιμμένο βράδυ 
Της Εύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος) 
Απόψε πάλι σαν παιδί για σένανε θα κλάψω 

και με τα μαύρα δάκρυα θα αρχίσω να πλαγιάζω. 

Θλιμμένο βράδυ και τώρα στο σπιτάκι μας μονάχη 

σαν ρημάδι. 

Στο σπίτι αυτό που έδινες όλο χαρά κι ελπίδες 

αράχνες πλέξανε φωλιά και μαύρες νυχτερίδες. 

Πού έχεις πάει και ο χωρισμός με πλήγωσε 

και ο πόνος με έχει φάει. 

Και αν πόνεσα και έκλαψα θα γράψω ένα λάθος 

μα έλα στο σπιτάκι μας ήταν για μένα λάθος. 

Γύρισε πίσω σύντομα εγώ τώρα το γράφω. 

Έναν άνδρα αγάπησα και πού θα βγει ποιος ξέρει. 

Τόμαθε η γειτονιά και όλονε το ξαναλέει. 

Είναι για μένα δύσκολο βράδυ πολύ θλιμμένο. 

Αντέχω όμως και μπορώ μα εγώ τον περιμένω. 

Εύχομαι ποτέ να μην θλίβεσθε. 

Και καλό χειμώνα εις όλους μας.

Γνώρισα έναν άνθρωπο, στο πρόσωπο του είδα, 

να’ναι μονάχος στη ζωή, ωσάν πεντάρφανο παιδί, 

μέλλον χωρίς ελπίδα! 

Κάθισα και ρωτήθηκα, ποιος από μας τους δυο, 

έχει τα περισσότερα, της πλάσης τα ανώτερα, 

σ’ αυτόν εδώ τον βίο! 

Ήτανε δικά μου όλα, της ζωής τα αγαθά, 

σ’ αυτόν ανήκαν μόνο κάτι ψίχουλα με πόνο, 

πίκρες, βάσανα πολλά! 

Παράπονα δεν έκανε, ποτέ του σε κανένα, 

για μένα εχαιρότανε, πάντοτε μου ευχότανε, 

να ζω ευτυχισμένα! 

Στα μάτια σαν με κοίταζε, με την ψυχή μιλούσε, 

με γλύκα και χαμόγελα, απόφευγε πικρόλογα, 

θερμά με χαιρετούσε. 

Σαν Ιερός Πνευματικός, μου χάριζε γαλήνη, 

τό’νιωθα μέσα μου βαθιά, η σκέψη μου και η καρδιά 

πλημμύριζε ειρήνη! 

Ασήμαντος συνάνθρωπος και περιφρονημένος, 

πολλά διδάσκει στη ζωή, τρελλός και νούσιμος μαζι’ 

της μοίρας ο χαμένος!!!

Συλλογισμός
Του Ερήναρχου Στεφάνου
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ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 και στη νοηματική 18.25 Πέ-
τρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 και στη νοηματική 18.25 Πέτρινο Πο-
τάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώματα 20.00 
Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 07.45 Αυτός, αυτή και το Μυστήριο 08.15 Βήματα 
στην άμμο 09.30 Καμώματα τζι Αρώματα 11.00 Άκου να 
δεις 11.30 Χάλκινα Χρόνια 13.30 Road Trip 14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες 15.00 Πεταλούδα 16.00 Κύπριοι 
του Κόσμου 17.00 ΑrtCafe 18.00 Ειδήσεις 18.20 Κυπριώ-
τικο Σκετς «Η Πιθαρού» 18.50 Road Trip 19.20 Πεταλούδα 
20.00 Ειδήσεις 21.05 Αθλητικό Σάββατο ΚΥΡΙΑΚΗ 2 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 07.30 Θεία Λειτουργία 10.10 Καμώματα 
τζι Αρώματα 11.10 Άκου να δεις 12.10 Χάλκινα Χρόνια 
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 14.00 Ειδήσεις 14.15 Σάβ-
βατο κι Απόβραδο 15.45 Ποπ Κόρν 16.15 Τετ-Α-Τετ 17.30 
Σπίτι στη Φύση 18.00 Ειδήσεις 18.15 Κυπριώτικο Σκετς 
«Η Πιθαρού» 18.50 Χωρίς Αποσκευές 19.20 Πεταλούδα 
20.00 Ειδήσεις 21.15 Τετ Α Τετ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 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 Ει-
δήσεις και στη νοηματική 18.25 Πέτρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε 
Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 
Χάλκινα Χρόνια ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 και στη νοη-
ματική 18.25 Πέτρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Κα-
μώματα τζι Αρώματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 και στη νοηματική 18.25 Πέ-
τρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια

Καλά Κρυμμένα Μυστικά (2008) 
 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:15 Κοινωνική ταινία 
με τους Μαρίνα Καλογήρου, Σταυρούλα Λογοθέτη 
και Πάνο Καραμίχο. Τριάντα χρόνια πριν, σ' ένα μι-
κρό και απομονωμένο νησί των Δωδεκανήσων, η 
μικρή κοινωνία λειτουργεί 
με νόμους και παραδόσεις 
αιώνων. Ο τόπος είναι φτω-
χός και σκληρός, με το 
ηφαίστειο να «κοιμάται» 
κάτω από τα πόδια τους. Η 
Αθανασία, δευτερότοκη 
κόρη της οικογένειας, χωρίς 
δικαιώματα στην πατρική 
περιουσία ακολουθεί ως ψυχοκόρη την πρωτότοκο 
αδελφή, μετά το γάμο της. Πλάσμα δυνατό με γήινο 
πρόσωπο, γυρεύει μια θέση στη ζωή και την αγάπη. 
Κάτω από την ίδια στέγη θα ξετυλιχθεί ένας ιδιό-
μορφος και απαγορευμένος έρωτας. 
 Το Έξυπνο Πουλί (1961) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:40 Κωμωδία 
με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Κώστα Χατζηχρήστο, 
Ράλλη Αγγελίδη, Σταύρο Παράβα, Άννα Μαντζου-
ράνη, Τάκη Χριστοφορίδη, Άννα Φόνσου, Μαρίκα 
Νέτζερ, Κατερίνα Γώγου. Μια φτωχή αλλά εργατική 
και φιλότιμη κοπέλα ερωτεύεται τον εργοδότη της. 
Η επιχείρηση του αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.  
  Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα 

και τα Λουκάνικα (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:05 Κωμωδία 
με τους Θανάση Βέγγο, Κατερίνα Γιουλάκη, Ευαγ-
γελία Σαμιωτάκη, Αντώνη Παπαδόπουλο, Αιμιλία 
Υψηλάντη, Χρήστο Ζορπά. 
Ο Θανάσης είναι ένας φτω-
χός μεροκαματιάρης που 
τρέφει και την οικογένεια 
της αδελφής του Μαρίας, 
μιας και ο γαμπρός του 
ασχολείται μόνο με το πο-
δόσφαιρο. Αγαπάει την Ιου-
λιέτα κόρη ενός Μανιάτη 

κρεοπώλη, ο οποίος όμως θέλει να την παντρέψει 
με έναν μεγαλέμπορο αλλαντικών. Έτσι, ο Θανάσης 
αποφασίζει να την κλέψει, αδιαφορώντας για την 
οργή των τριών μουστακαλήδων αδελφών της.  

Ο Βέγγος Σωφεράντζα (1964) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Ανδρέα Μπάρκουλη κ.α. Ο 
Μπάμπης και ο Ντίνος 
έχουν από κοινού μια 
σχολή οδηγών στην Αθήνα. 
Ο γοητευτικός Ντίνος ασχο-
λείται με τις όμορφες και νε-
αρές πελάτισσες, ενώ οι 
λιγότερο ελκυστικές περι-
πτώσεις –για τα γούστα του 
Ντίνου–, μένουν για τον Μπάμπη. Ο Ντίνος θα 
ερωτευτεί την Άννυ την οποία η μητέρα της θέλει 
να παντρέψει με έναν πλούσιο.  
 Μπετόβεν και Μπουζούκι (1965) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:15 Κωμωδία με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Γκιω-
νάκη, Σωτήρη Μουστάκα, Τάκη Μηλιάδη, Αλέκα 
Στρατηγού. Δύο γείτονες  συγκρούονται εξαιτίας 
των διαφορετικών γούστων τους στη μουσική. Ο 
ένας υπηρετεί την κλασική μουσική αλλά αντιμετω-
πίζει οικονομικές δυσκολίες, και ο άλλος παίζει με 
την ορχήστρα του σε λαϊκά κέντρα, γνωρίζοντας 
ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία. 
 Μπίζνες στα Βαλκάνια (1996) 
KYΡIAKH 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:20 Κωμωδία με 
τους Αλέξανδρο Λογοθέτη, Δανιέλα Νάνε, Ροντίκα 
Χόρομπετ, Ναταλία Δρα-
γούμη, Φώτη Πολυχρονό-
πουλο κ.α. Ένας νεαρός 
άντρας ταξιδεύει στη Ρου-
μανία για να φέρει κοπέλες 
που θα δουλέψουν στο 
μπαρ που θα ανοίξει. Μετά 
από πολλές περιπέτειες κα-
ταφέρνει να βρει τρεις κοπέλες και επιστρέφει μαζί 
τους.   

 
Για Λίγη Στοργή (1963)

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:40 Δραματική ται-
νία με την Μάρθα Βούρτση, Θάνο Λειβαδίτη, Έφη 
Οικονόμου, Μαλαίνα Ανουσάκη, Τάσο Γιαννόπουλο 
και Περικλή Χριστοφορίδη. Ένας μηχανικός κατα-
σκευαστικής εταιρείας γίνεται το ερωτικό θύμα της 
νεαρής και όμορφης κόρης του αφεντικού του. Η 
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γι αυτόν γιατί είναι 
παντρεμένος και δυσχεραίνει περισσότερο την 
σχέση με την γυναίκα του. Η σύζυγος όταν αντι-
λαμβάνεται τα παραστρατήματα του άντρα της προ-
σπαθεί να κρατήσει δεμένη την οικογένειά της. 
 Τα Κίτρινα Γάντια (1960) 
ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:40 Κωμωδία με τους 
Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρω Κοντού, 
Μάρθα Βούρτση και Πα-
ντελή Ζερβό. Ο Ορέστης εί-
ναι ένας παθολογικά ζηλιά-
ρης σύζυγος και τα πάντα 
του φαίνονται ύποπτα. Μία 
στάση σ΄ ένα εξοχικό καφε-
νείο και η ανεύρεση κίτρι-
νων γαντιών τον κάνουν να 
υποψιάζεται ότι η γυναίκα του, τον απατά. 
 Ο Γαμπρός μου Ο Προικοθήρας (1967)

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:40 Κωμωδία με 
τους Γιώργο Πάντα, Ελένη Προκοπίου, Δέσποινα 
Στυλιανοπουλου και Διονύση Παπαγιανόπουλο. Τα 
χρέη και η φτώχεια ανα-
γκάζουν το Ζαχαρία να 
προτιμήσει έναν γάμο με 
μία πλούσια νύφη που 
ουδέποτε αγάπησε και 
να αρνηθεί τον έρωτα 
της συντρόφου του Η τε-
λευταία αποφασίζει να 
μεταβεί ως η νέα υπηρέ-
τρια στη θερινή έπαυλη 
του μέλλοντος πεθερού του Ζαχαρία, όπου επρό-
κειτο να γίνουν οι επίσημοι αρραβώνες, ώστε να 
προσπαθήσει να σταματήσει τους αρραβώνες.

ΠΕΜΠΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Σούλα Βιολάρης 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Pierre Petrou «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Αν-
δρέας Μιχαηλίδης «Drive time 
show» 19:00 Church Hour 
20:00 DJ Pavlos «Αυτή η νύχτα 
μένει»22:00 Με τον Κρις Θεοχά-
ρους «Μουσικές επιλογές» ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Κατερίνα Νεο-
κλέους «Λίγο πριν το μεσημέρι» 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16: 00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive time show» 18:00 Πανα-
γιώτα Μπαλάλας «Οne man 
show» 20:00 Άρης Δεμέρτζης 
«Predrinks» 22:00 Κρις Θεοχά-
ρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR 
Juke Box 06:00 - 08:00 Απογευ-
ματινές νότες, με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 07:00 Σάββατο 
πρωί με τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ. 
Μουσική, ανακοινώσεις, συνε-
ντεύξεις και άλλα. 10:00 Ηρώ Λι-
βάνου «The Saturday morning 
wake up» 12:00 Πάρις Τσού-
φλας «Σαββατοκύριακο στον 
LGR» 14:00 Άντρια Γερολέμου 
«Λαϊκό Απόγευμα» 16:00 DJ 
MAGIS Λαϊκές επιτυχίες» 18:00 
Απογευματινές νότες με τη Βα-
σούλα Χριστοδούλου 20:00 Με 
τον Τάσο Αναστάση 22:00 Τόνυ 
Νεοφύτου «Greek Party» ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 01:00 DJ Valentino 
«Non stop mix» 07:00 Σούλα 
Βιολάρης «Καλημέρα Κυριακή» 
10:00 Μια φορά και έναν καιρό 
10:45 Θεία λειτουργία 12:30 
Μουσικές επιλογές 13:00 Γιάν-
νης Ιωάννου «Απόγευμα της 
Κυριακής» 16:00 Στις γειτονιές 
με την Κατερίνα Μπαροτσάκη 
17:00 Μιχάλης Γερμανός «Ζήτω 
το Ελληνικό Τραγούδι» 19:00 
Φανή Ποταμίτη «Τα τραγούδια 
της ψυχής» 21:00 Andy Fram-
cesco “The meze show” ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία 
Τσουρλάκη «Λονδίνο Καλη-
μέρα» 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι. Με τη ΣΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ. 
16:00 Τόνυ Νεοφύτου «Drive 
Time» 19:00 DJ Sooty «Έλα 
πάμε» 22:00 Με τον Θεοχάρους 
«Μουσικές επιτυχίες» ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Άρης Δεμερ-
τζής 10:00 Βασίλης Παναγής 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Γιώργος Γρηγορίου «Χρυσές 
επιτυχίες» 14:00 Μουσικές επι-
λογές. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16:00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive Time» 19:00 General Af-
fairs 20:00 Κατερίνα Νεοκλέους 
«Young and connected scan-
dalous» 22:00 DJ Avgoustinos 
“Hellenic Show” ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία Τσουρ-
λάκη «Λονδίνο Καλημέρα» 
10:00 Σούλα Βιολάρης «Λίγο 
πριν το μεσημέρι» 12:00 Βασί-
λης Παναγής «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Drive 
Time. Mε τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ 
19:00 Various cultural Pro-
grammes “Brief interviews and 
hot topics” 20:00 Τετάρτη 
βράδυ... και κάτι. Με τη Νικόλ 
Βασιλείου

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 00.00 Σύνδεση με ΡΙΚ 09.30 Από 
μέρα σε μέρα 17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Βραδινό Δελτίο 
Ειδήσεων ΡΙΚ 19.10 Χάλκινα Χρόνια 20.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 
1ον) Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς. 2ον) Θεσσαλονίκη-Μουσείο Φωτο-
γραφίας 21.00 Σύνδεση με ΡΙΚ 22.15 Ελληνική Ταινία: Καλά Κρυμ-
μένα Μυστικά 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.10 Χάλκινα Χρόνια 20.00 
Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με τη Δ. Νικητάκη 21.40 Ελληνική Ταινία: 
Το Έξυπνο Πουλί 23.05 Ελληνική Ταινία: Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και 
τα Λουκάνικα 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
12.00 Δελτίο Ειδήσεων 14.00 Κύπριοι του Κόσμου 18.00 Βραδινό 
Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.15 «Αύριο είναι Κυριακή» η Εκπομπή της 
Εκκλησίας με τον π. Ιωσήφ Παλιούρα 19.55 Με το Φακό του Hellenic 
TV: Πικετοφορία έξω από την Τουρκική πρεσβεία για το ψευδοκράτος. 
20.30 World Travel Market 2018: Πλάνα-Δηλώσεις-Συνεντεύξεις και 
πολλά άλλα από το ετήσιο Travel Market του Λονδίνου (Μέρος 1ο) 
21.05 Ελληνική Ταινία: Ο Βέγγος Σοφεράντζα 22.15 Ελληνική Ταινία: 
Μπετόβεν και Μπουζούκι 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 11.00 LIVE COMMUNITY FOOTBALL: Ποδοσφαιρι-
κός αγώνας από το Παροικιακό Πρωτάθλημα σε ζωντανή μετάδοση. 
18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.30 Ο Μάριος Καμιναρίδης 
Παρουσιάζει τον Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Τάκη Χατζηγεωργίου 
20.00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 21.05 Ελληνική Ταινία: Γκολ 
στον έρωτα 22.35 Ελληνική Ταινία: Μπίζνες στα Βαλκάνια 23.55 
Σύνδεση με ΡΙΚ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα 
σε μέρα 17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική ΡΙΚ 19.05 Χάλκινα Χρόνια 20.00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος παρουσιάζει νέους Έλληνες και Ελληνίδες επαγγελματίες 
που διαπρέπουν στην Μεγάλη Βρετανία 20.40 «Ανάδειξέ το» με την 
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 21.40 Ελληνική Ταινία: 
Λίγη Στοργή 23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ Λουπέσκου, Δι-
αισθητική Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 Καμώ-
ματα τζι Αρώματα 18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.05 Χάλκινα 
Χρόνια 20.00 Δράξασθε Παιδείας με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα 
20.40 Ελληνική Ταινία: Τα κίτρινα γάντια 22.10 Παροικιακό Ποδό-
σφαιρο: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που μεταδόθηκε ζωντανά την 
περασμένη Κυριακή, σε μαγνητοσκόπηση 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 
Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.05 
Χάλκινα Χρόνια 20.00 Ποιητική Ανθολογία με τη Σούλλα Ορφανίδου 
20.40 Ελληνική Ταινία: Ο Γαμπρός μου Ο Προικοθήρας 22.10 Με 
τον Φακό του Hellenic TV: Ποιητική βραδιά στο Hellenic Centre 
''Logos the Third''. 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ 

FREEVIEW CH.264 

www.hellenictv.net 

t: 020 8292 7037

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

 
Οι τηλεθεατές μας 

μπορούν να παρακο-
λουθήσουν σε ζω-

ντανή μετάδοση από 
τη CYTAVISION 

SPORTS στην πλατ-
φόρμα HELLENIC TV 
τους εξής αγώνες για το 
Πρωτάθλημα CYTA: 

 
ΑΛΚΗ – ΣΑΛΑΜΙΣ 
Σάββατο 1/12 15:00 

 
ΑEΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 

Σάββατο 1/12 17:00 
 

ΔΟΞΑ – ΠΑΦΟΣ 
Κυριακή 2/12 14:00  

 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΕΡΜΗΣ 

Κυριακή 2/12 16:00 
 

ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ 
Δευτέρα 3/12 15:00 

 
Σε ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ και 
αποκλειστικά για το 
ΗΒ στο ROKU Box 

της CYTA UK. Η 
CYTAVISION έχει τα 

δικαιώματα μετάδοσης 
όλων των αγώνων Α’ 
κατηγορίας εκτός της 

Ομόνοιας και του 
Απόλλωνα όταν αγω-

νίζονται στην έδρα 
τους. Πληροφορίες: 

0800 036 0078

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
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George MIchaelides

Σαλαμίνα 70 χρόνια προσφοράς!! 

Ο Πρόεδρος Σαλαμίνας 

Κύπρου 

Θουκής Θουκιδίδης

Ο Πρόεδρος Σαλαμίνας 

Λονδίνου 

Μιχαλάκης Μιχαλάκη

Ο συγγραφέας 

του λευκώματος 

Πάμπος Στυλιανού

Μια ξεχωριστή αθλητικη βρα-

διά πραγματοποιήθηκε στο 

Κοινοτικό Κέντρο την Πέμπτη 

το βράδυ 22 Νοεμβρίου. 

Ήταν μια γιορτή με θύμισες 

από μια πορεία 70 χρόνων, μια 

πορεία γεμάτη δράση, μια πο-

ρεία που κυνηγήθηκε για τις 

πολιτικές της ιδέες, 70 χρόνια 

πορεία της προσφυγικής ομά-

δας της Ν. Σαλαμίνας. 

Η παρουσίαση λευκώματος 

της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 70 

χρόνια 1948 - 2018 από τον 

συγγραφέα Πάμπο Στυλιανού, 

συγκίνησε και έφερε θύμισες 

από τα παλιά. Το φιλμάκι 20 λε-

πτών που παρουσιάστηκε έδει-

χνε όλο το μεγαλείο της 

Σαλαμιναίικης λεβεντιάς, κα-

κουχίες, ξεριζωμός, απαξίω-

σης, κυνηγητό γιατί είχε 

αριστερές ιδέες, 70 χρόνια 

πάλης για επιβίωση. 

Ο συγγεαφέας Πάμπος Στυ-

λιανού, παρουσιάζοντας αυτό 

το έργο, ανάφερε το Λέυκωμα 

των 70 χρόνων της  Νέας Σα-

λαμίνας, είναι αποτέλεσμα 

σκληρής συλλογικής προσπά-

θειας και σ' αυτή τη σκληρή 

δουλειά βοήθησαν πολλοί 

ούτως ώστε αυτό το έργο να 

παρουσάζεται απόψε μπροστά 

σας. 

Το βιβλίο αποτελεί μελέτη 

που διεισδύει και ερευνά την 

ιστορία του σωματείου από τη 

γένεση του το 1948 και φτάνει 

μέχρι σήμερα το 2018. 

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά 

στα πέτρινα χρόνια της προ-

σφυγιάς, γεμάτο με όλες τις 

καλές και άσχημες στιγμές που 

πέρασε στον 70χρονο διάβα 

της η Νέα Σαλαμίνα. 

Ο Πρόεδρος της Σαλαμίνας 

Λονδίνου Μιχαλάκης Μιχαλάκη 

καλοσωρίζοντας τους προσκε-

κλημένους από την Κύπρο, τον 

Πρόεδρο της Σαλαμίνας Κύ-

πρου Θουκή Θουκιδίδη, τον 

αντιπρόεδρο Γιάννο Χρυσο-

στόμου και τον Γενικό Διευθυ-

ντή του Σωματείου Κων- 

σταντίνο Παναγιώτου ανάφερε 

ότι είναι τιμή για όλους εμάς 

τους Αμμοχωστιανούς Σαλαμι-

ναίους η παρουσία σας για την 

παρουσίαση αυτού του ξεχωρι-

στού λευκώματος. 

Το αδελφικό σωματείο του 

Λονδίνου, ανάφερε ο Πρό-

εδρος, βρίσκεται κοντά στα 

όνειρα και προσδοκίες της Σα-

λαμίνας Κύπρου. 

Από την πλευρά του ο Πρό-

εδρος της Σαλαμίνας Κυπρου 

κ. Θουκής Θουκιδίδης στην 

ομιλία του προς τους τιμώμε-

νους παλαίμαχους ποδοσφαι-

ριστές και οικονομικούς 

αιμοδότες εδώ στην Αγγλία 

ανάφερε: 

Αποτελεί μεγαλη τιμή και 

χαρά για όλους μας να βρισκό-

μαστε απόψε μαζί σε μια επε-

τειακή βραδιά για το 

προσφυγικό μας σωματείο τι-

μώντας μια ιστορία 70 χρόνων 

από αθλητικά, πολιτιστικά και 

κοινωνικά δρώμενα της Κύ-

πρου. 

Η αποψινή εκδηλωση αποτε-

λεί μέρος ενός συνόλου εκδη-

λώσεων τιμής και μνήμης για 

το σωματείο μας και τους αν-

θρώπους που το δημιούργη-

σαν, που εργάστηκαν και 

υπηρέτησαν αλλά και που εκ-

προσώπησαν  ως αθλητές τη 

Νέα Σαλαμίνα. Οι εκδηλώσεις 

αυτές ξεκίνησαν από τη Λάρ-

νακα, προσωρινή έδρα του 

σωματείου μετά την προσφυ-

γοποίηση, και συνεχίζονται σε 

διάφορα μέρη στα οποία κατοι-

κούν και δραστηριοποιούνται 

φίλοι του σωματείου. Το Λον-

δίνο αποτελεί βασικό πυρήνα 

φίλων της Αμμοχώστου και της 

Νέας Σαλαμίνας με δραστηριό-

τητα και επιτυχίες που μας κά-

νουν όλους περήφανους και η 

παρουσία μας εδώ απόψε 

αποτελεί οφειλόμενη τιμή και 

σας ευχαριστώ για τη διαχρο-

νική στήριξη που όλοι εσείς 

προσφέρετε στο σωματείο μας. 

Μέσα από την αποψινή εκ-

δήλωση σημείωσε αναδει-

κνύουμε την ιστορία και την 

ταυτότητά μας, τιμώντας πα-

ράλληλα τους ιδρυτές, τους 

αθλητές, τους παράγοντες και 

τους φίλους του σωματείου 

μας. Τιμούμε το σύνολο της οι-

κογένειας της Νέας Σαλαμίνας 

η οποία, μέσα από πραγματικά 

εντίξοες συνθηκες, τόσο πριν - 

όσο και μετά την προσφυγιά, 

κατάφερε να κρατήσει ψηλά και 

εγέρωχα, την ερυθρόλευκη 

φλόγα του πόθου και της θέλη-

σης για επιβίωση, τιμώντας πα-

ράλληλα τους ολυμπιακούς 

κύκλους του αθλητικού ήθους 

και του ευ αγωνίζεσθε που με 

τόσο καμάρι κοσμούν το ερυ-

θρόλευκο σήμα. 

70 χρόνια μετά την ίδρυσή 

της, η Σαλαμίνα τόνισε παρα-

μένει πιστή στις αρχές της δη-

μιουργίας και της ιστορίας της, 

έχοντας συμπαραστάτες σε 

αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, 

το σύνολο του κόσμου της σε 

κάθε γωνία της Κύπρου και του 

εξωτερικού. Απόψε, λοιπόν, για 

μια ακόμη φορά απευθύνουμε 

τις ευχαριστίες και το σεβασμό 

μας σε όλο τον κόσμο, τους Σα-

λαμιναίους αλλά και τους 

αγνούς φίλους του αθλητισμού 

των υπόλοιπων σωματείων, 

που δεκαετίες τώρα συμπαρα-

στέκεται και κρατά στις επάλ-

ξεις μας. Με την ευκαιρία της 

παρουσίας μας στο Λονδίνο και 

την αποψινή εκδήλωση, οφεί-

λουμε να μεταφέρουμε τις ευ-

χριστίες ολόκληρου του 

σωματείου σε εσάς όλους για 

τη διαχρονική στήριξη και οικο-

νομική ενίσχυση στο σωματείο 

μας. Στήριξη που την τελευταία 

περίοδο αποτέλεσε μεγάλη 

ανάσα για τη Νέα Σαλαμίνα. 

Κλείνοντας θέλω να εκ-

φράσω τις θερμές ευχαριστίες 

των απανταχού Σαλαμιναίων, 

στους συντελεστές της συγγρα-

φής και επιμέλειας της επετει-

ακής έκδοσης που έχει 

κυκλοφορήσει για τα 70χρονα 

του σωματείου μας. Αποτελεί 

μια πρωτοποριακή έκδοση, όχι 

μόνο για την ιστορία της Νέας 

Σαλαμίνας αλλά και εν μέρει 

του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. 

Σας καλώ να το αποκτήσετε όχι 

για να μάθετε την ιστορία του 

σωματείου αλλά για να το χαρί-

σετε και ως δώρο τώρα τις 

γιορτές στους νεότερους Σαλα-

μιναίους. 

Στη συνέχεια βραβεύθηκαν 

για την προσφορά τους άνθρω-

ποι αθλητές που έδωσαν τη 

ζωή τος, τον κόπο και τον 

μόχθο τους για το σωματείο 

τους, τη Νέα Σαλαμίνα. 

• Βαρνάβας Χριστοφή, ένας 

από τους μεγαλύτερους τερμα-

τοφύλακες που ανέδειξε το Κυ-

πριακό ποδόσφαιρο. Τη 

βράβευση έκανε ο Αντιπρό-

εδρος της Σαλαμίνας Κύπρου 

Γιάννος Χρυσοστόμου και το 

βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος 

της Σαλαμίνας Λονδίνου Μιχα-

λάκης Μιχαλάκη, αφού ο Βαρ-

νάβας δεν ήταν δυνατό να 

παραστεί. 

• Μιχαλάκης Ορφανίδης, που 

από το 1959 μέχρι το 1967 

έβαλε τη σφραγίδα του στη Σα-

λαμίνα και στο Κυπριακό ποδό-

φαιρο. 

Βραβεύτηκαν επίσης άνθρω-

ποι που στάθηκαν δημιουργοί 

στην ίδρυση Ομίλου Φιλάθλων 

το 1968 στο Λονδίνο: 

Χριστάκης Νεοφύτου, Μιχα-

λάκης Γιαπατός, Ανδρέας Σπύ-

ρου (μεταθανάτια), Οδυσσέας 

Αντωνίου (μεταθανάτια), Γιώρ-

γος Αβετισιάν (μεταθανάτια). 

Στη συνέχεια βραβεύτηκαν 

ανθρωποι που πρωτοστάτη-

σαν στην ίδρυση της Σαλαμί-

νας Λονδίνου. Βραβεύτηκε ο 

Σωκράτης Σταύρου (μεταθανά-

τια). Ο Σωκράτης ήταν ιδρυτικό 

στέλεχος και ο πρώτος Πρό-

εδρος του Σωματείου στο Λον-

δίνο, πρόσφερε ανιδιοτελώς 

ενώ διετέλεσε και μέλος του 

Δ.Σ. του σωματείου στην 

Κύπρο. Εκ μέρους του το βρα-

βείο το παράλαβε ο αδελφός 

του Κωστάκης Σταύρου που 

συγκινημένος αποδέχθηκε τη 

βράβευση του αείμνηστου 

αδελφού του. Τη βράβευση 

έκανε ο Διευθυντής της «Πα-

ροικιακής» Πάμπος Χαραλά-

μπους.  

• Επισης εκ μέρους του Αν-

δρέα Σπύρου το βραβείο παρέ-

λαβε ο γιός του Χριστάκης 

Σπύρου. Τη βράβευση έκανε ο 

Πρόεδρος της Σαλαμίνας Κύ-

πρου Θουκής Θουκιδίδης. 

• Εκ μέρους του Γιώργου 

Αβετισιάν το βραβείο παρέ-

λαβε η κόρη του Τζέντα. Η 

βράβευση έγινε από τον Αντι-

πρόεδρο Γιάννο Χρυσοστό-

μου. 

Τιμήθηκαν επίσης το Σωμα-

τείο Λονδίνου για τις αδελφικές 

σχέσεις του με το σωματείο της 

Σαλαμίνας. Τη βράβευση έκανε 

ο Διευθυντής της 

«Παροικιακής» Πάμπος Χαρα-

λάμπους στον Κυριάκο Σπυρή. 

Στο τέλος τιμήθηκαν επίσης 

οι Οικονομικοί Υποστηρικτές 

Μάριος Στυλιανού, Άντης Μαύ-

ρου και Κώστας Σπύρου για τη 

διαχρονική προσφορά και την 

οικονομική στήριξη στο σωμα-

τείο καθώς και για τη βοήθεια 

στους εράνους του Λονδίνου. 

Τη βράβευση στον Μάριο Στυ-

λιανού και Άντη Μαύρου έκανε 

ο Γραμματέας του Παραρτήμα-

τος ΑΚΕΛ Αντρέας Γρηγορίου 

και τη βράβευση στον Μιχάλη 

Γιαπατό έγινε από τον Αντιπρό-

εδρο της Σαλαμίνας Κύπρου 

Γιάννο Χρυσοστόμου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν εκτός από τον Γραμματέα 

του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Αν-

δρέα Γρηγορίου, τον διευθυντή 

της Παροικιακής Πάμπο Χαρα-

λάμπους, αρκετοί φίλοι και υπο-

στηρικτές του έργου της 

Σαλαμίνας 

Αποτελέσματα 
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George MIchaelides

Ένα από τα καλύτερα φετινά 

παιχνίδια παίκτηκε στο γνώριμο 

Market Road. 

Η Ανόρθωση στο φινάλε του 

αγώνα πήρε το τρίποντο κερδί-

ζοντας την Ολύμπια με 4-3. 

Ήταν ένα παιχνίδι ένα σου 

ένα μου. 

Ο δαιμόνιος Adam Ali βρέ-

θηκε στη μέρα του και έκανε το 

χατ-τρικ που ζητούσε, απέναντι 

σε μια ομάδα που κυνηγά τον 

τίτλο, την Ολύμπια. 

Tη διέλυσε με 6-0
 

Οι συνήθεις ύποπτοι έδρα-

σαν και πάλι. Ανδρέας Κυπρια-

νού και Luke Προκοπίου δεν 

χαρίστηκαν απέναντι στην 

Άσσια και  έκαναν πάλι τα δικά 

τους. Τρία τέρματα ο Ανδρέας 

Κυπριανού κάτω από τα άγρυ-

πνα μάτια του πατέρα του Κύ-

πρου Κυπριανού και ένα ο 

Λουκ έτσι για να μην θυμώσει 

τον πατέρα του Κρης Προκο-

πίου, Προπονητή της Ομό-

νοιας. 

Τους μιμήθηκαν ο Dan Rugh 

και Κρίστιαν Αρτιματής και 

αυτόν τον έβλεπε ο πατέρας 

του, κέρδισαν την Άσσια με 6-0 

που έριξε άσπρτη πετσέττα. 

 
Την πάτησε η Λέσχη

 

Μεγάλη νίκη της Ακανθούς 

απέναντι στους επίδοξους 

πρωταθλητές στη Β Κατηγορία 

ΚΛΝ με 4-1. 

Η Ακανθού είχε τον έλεγχο 

του αγώνα από την αρχή και 

διατήρησε αυτόν τον έλεγχο 

μέχρι το τέλος. 

Ο Αmilio στο 30’ άνοιξε το 

σκορ για την Ακανθού. Με τον 

ίδιο επιθετικό τρόπο η Ακανθού 

άρχισε το Β μέρος παρόλο που 

ισοφαρίστηκε προσωρινά από 

τη Λέσχη. 

Πήρε τον έλεγχο η Ακανθού 

και με τέρματα από τους Theo 

και Alexi πήρε το τρίποντο. Παί-

κτης του αγώνα ο Dani Ledeira. 
 

Τα άλλα αποτελέσματα 

• Η Άχνα ηττήθηκε από την 

Κώμη Κεπήρ που κυνηγά την 

άνοδό της στην κατηγορία των 

μεγάλων με 3-1. 

• Οι νεαροί της Αρμένιαν κέρ-

δισαν την Αδελφότητα με 3-2. 

• Η ομάδα του Παναθηναϊκού 

έδωσε ακόμη ένα ρεσιτάλ απέ-

ναντι στη Cinar και την παρά-

συρε, το τελικό αποτέλεσμα 

9-3.

Ο Adam Ali  κτύπησε στο ψαχνό

Βρέθηκε στην καλή του μέρα 

ο Αdam Ali 

και έκανε τα δικά του.

Poker Night 

14 Δεκεμβρίου 2018, η μεγάλη βραδιά Poker 

που διοργανώνει η ποδοσφαιρική ομάδα της 

Παντέλ 

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 7:30μμ 

στο οίκημα της Αδελφότητας, 

Britannia Road, North Finchley, 

London N12 9RU. 

 Την έπιασε απ' το λαιμό, την 

έκανε ό,τι ήθελε και θα μπο-

ρούσε να έχει γράψει ιστορία... 

Η Τότεναμ έπαιζε μόνη της στο 

ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου 

απέναντι στην κάκιστη Τσέλσι, 

με τους «μπλε» να γνωρίζουν 

την πρώτη τους ήττα στη φετινή 

Πρέμιερ Λιγκ με το τελικό 3-1 

στο «Γουέμπλεϊ» για την 13η 

αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ! 

Έμεινε στο -8 από την κορυφή 

η ομάδα του Σάρι, στο -5 τα 

«σπιρούνια».   

Μόλις στο 8ο λεπτό ο Ντέλε 

Άλι με κεφαλιά σε φάση που 

ούτε ο Μοράτα ούτε ο Κόβασιτς 

σηκώθηκαν για να διώξουν, 

άνοιξε το σκορ για την Τότεναμ, 

ενώ, στο 16', ο Κέιν δοκίμασε 

ένα μακρινό, χαμηλό σουτ, η 

μπάλα πέρασε δίπλα από τον 

Νταβίντ Λουίζ, ο Κέπα είχε 

λάθος βηματισμό κι έμεινε όρ-

θιος στην εστία του απλά να 

βλέπει τη μπάλα να καταλήγει 

στα δίχτυα του για το 2-0! Βέ-

βαια, αν δεν ήταν ο Ισπανός 

γκολκίπερ για την Τσέλσι, η 

ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι θα 

μπορούσε να έχει... διασυρθεί 

από το πρώτο μέρος, αφού 

πραγματοποίησε σπουδαίες 

επεμβάσεις σε μια νύχτα που 

έδειχνε να παλεύει παντελώς 

μόνος του... 

Πρώτο «διπλό» με δύο... χτυ-

πήματα του Μόι η Χάντερ-

σφιλντ 

Τα «σπιρούνια» κυριαρχού-

σαν απόλυτα στο παιχνίδι, κάθε 

γραμμή των «μπλε» ήταν άφα-

ντη, οι Γουίλιαν και Αζάρ από 

τους οποίους σίγουρα περίμενε 

περισσότερα ο Σάρι δεν μπο-

ρούσαν να βοηθήσουν, ο Μο-

ράτα έβγαινε συνεχώς οφσάιντ 

και η κατάσταση έμοιαζε δίχως 

επιστροφή για την Τσέλσι, που 

δέχθηκε και τρίτο γκολ στο 54ο 

λεπτό. Ο Σον, που νωρίτερα 

στο πρώτο ημίχρονο είχε χάσει 

δυο τεράστιες ευκαιρίες, κατά-

φερε να νικήσει τον Κέπα με 

ατομική ενέργεια, ξεχαρβαλιά-

ζοντας την άμυνα των «μπλε» 

για να κάνει το διαγώνιο πλασέ 

μπαίνοντας στην περιοχή από 

δεξιά και να γράψει το 3-0. Το 

ματς δεν έφτιαξε ποτέ για την 

Τσέλσι που απλά μείωσε με τον 

Ζιρού στο 85' (ο Γάλλος μαζί με 

τον Πέδρο έδωσαν κάτι διαφο-

ρετικό στην ομάδα τους ερχόμε-

νοι από τον πάγκο), όμως, η 

ομάδα του Σάρι παρουσιάστηκε 

αγνώριστη στο ντέρμπι του Βό-

ρειου Λονδίνου και υπέστη την 

πρώτη της ήττα στο φετινό 

πρωτάθλημα... 

Οι συνθέσεις των δύο ομά-

δων: 

Τότεναμ: Γιορίς, Οριέ, Φόιτ, 

Αλντερβάιρελντ, Ντέιβις, 

Ντάιερ, Σισοκό, Έρικσεν, Άλι 

(87' Γουίνκς), Σον (78' Λα-

μέλα), Κέιν 

Τσέλσι: Κέπα, Αθπιλι-

κουέτα, Ρούντιγκερ, Νταβίντ 

Λουίζ, Αλόνσο, Καντέ, Ζορζί-

νιο, Κόβασιτς (58' Μπάρκλεϊ), 

Γουίλιαν (76' Ζιρού), Μοράτα 

(58' Πέδρο), Αζάρ 

Επέστρεψε στις νίκες 

γεμάτη άγχος η Άρσεναλ 
  

Στις νίκες μετά από τρεις δια-

δοχικές ισοπαλίες στην Πρέμιερ 

Λιγκ επέστρεψε η Άρσεναλ, 

που επικράτησε δύσκολα με 

σκορ 2-1 εκτός έδρας της 

Μπόρνμουθ έχοντας για 

“χρυσό” σκόρερ τον Πιερ-

Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.  

Χαμός και στο 90’, με την 

Μπόρνμουθ να μένει μερικά 

εκατοστά μακριά από το 2-2 και 

την Άρσεναλ να αδυνατεί να 

αποβάλει το άγχος της και να 

ξεσπάσει την έντασή της με την 

προσπάθεια για το 3-1 στην κό-

ντρα να κρίνεται αποτυχημένη. 

Με τη νίκη της αυτή, η ομάδα 

του Λονδίνου αποσπάστηκε 

στην 5η θέση πάνω από Έβερ-

τον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

στους πέντε και έξι βαθμούς 

αντιστοίχως, και επτά από την 

σημερινή της αντίπαλο η οποία 

εξακολουθεί να μένει κοντά στα 

φαβορί για να τερματίσουν στις 

επτά πρώτες θέσεις του πί-

νακα. 

     Tα αποτελέσματα  

Mπόρμουθ - Άρσεναλ  . . 1-2 

Γουλβς - Χάτεσφιλτ  . . . . .0-2   

Μπράιτον - Λέστερ  . . . . .1-1 

Έβερτον - Κάρτιφ  . . . . . .1-0 

Φούλαμ - Σαουθάμπτον  .3-2 

Μάντσ. Γ. - Κρύσταλ Π.  . .0-0 

Γότφορτ - Λίβερπουλ . . . .0-3 

Γουέστ Χαμ - Μαν. Σίτι  . .0-4 

Τότενχαμ - Τσέλσι  . . . . . .3-1 

Μπέρλυ - Νιούκαστλ  . . . .1-2 

Βαθμολογία 

  1 Manchester City  . . . . .35 

  2 Liverpool  . . . . . . . . . . .33 

  3 Tottenham   . . . . . . . . .30 

 4 Chelsea  . . . . . . . . . . . .28 

  5 Arsenal  . . . . . . . . . . . . .27 

  6 Everton  . . . . . . . . . . . .22 

  7 Manchester United  . . .21 

  8 Bournemouth  . . . . . . .20 

  9 Watford  . . . . . . . . . . . .20 

10 Leicester    . . . . . . . . . .18 

11 Wolves  . . . . . . . . . . . . .16 

12 Brighton    . . . . . . . . . . .15 

13 West Ham   . . . . . . . . . .12 

14 Newcastle  . . . . . . . . . . 12 

15 Huddersfield   . . . . . . . .10 

16 Crystal Palace  . . . . . . . .9 

17 Burnley  . . . . . . . . . . . . .8 

18 Southampton  . . . . . . . .8 

19 Cardiff City1  . . . . . . . . . 8 

20 Fulham   . . . . . . . . . . . . .8

Απλά τους διέλυσε!!!
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T
he leaders of AKEL and 

DIKO met on Tuesday to 

try and find common 

ground despite their ideologi-

cal differences on the Cyprus 

issue and divergences on eco-

nomic policy. 

Asked by reporters whether 

the meeting was held to “send a 

message” to President Nicos 

Anastasiades to return to the 

agreed basis for talks on a        

Cyprus solution, AKEL’s Andros 

Kyprianou said his party had sent 

that message to the president   

numerous times recently. Kypria-

nou is due to meet Anastasiades 

today to brief him on the former’s 

meeting last Thursday with      

Turkish Foreign Minister Mevlut 

Cavusoglu in Turkey. 

Kyprianou said AKEL disagreed 

with DIKO’s view that Anastasia-

des’ approach to the negotiations 

had failed whereas in his view, 

the president had simply not   

handled it well over the past two 

years. 

Both Kyprianou and DIKO’s 

Nicolas Papadopoulos agreed 

however that Anastasiades has 

not convinced any of the political 

parties, who are members of the 

National Council, when it came to 

his notion of a decentralised fede-

ration as opposed to the agreed 

bizonal bicommunal federation. 

“Everyone can understand that 

something other than that was 

being put on the table,” said Kyp-

rianou. 

Kyprianou described it as a 

productive meeting as saying that 

no one doubts that the Cyprus 

issue is in an extremely critical 

phase and that there is a need for 

the two parties to try and jointly 

deal with the situation. 

“And the common basis in 

which we can cooperate we con-

sider to be the timeless decisions 

of the National Council which are 

binding for us and are the basis 

upon which we should strive to 

achieve a solution to the Cyprus 

problem,” he said. 

“Our aim is to focus on those 

issues where we have a common 

approach. Even though the prior-

ities are sadly different for us, in 

the matter of a two-state solution 

or confederation, we consider 

both options disastrous.” 

Papadopoulos also described 

the meeting as useful “with full  

respect for the differences in the 

past on the Cyprus issue.” He 

said that his party considers the 

failure of Anastasiades’ policies 

meant it was necessary for the 

two parties to focus on areas 

where they do agree. 

“...these are the unanimous 

decisions of the National Council 

and the agreed framework of  

resolution on the basis of the     

bizonal, bicommunal federation,” 

he said. “This is an exchange of 

views to find those initiatives that 

will allow us to get out of today’s 

quagmire and deadlock.” 

However it did not mean DIKO 

was changing its long-standing 

and fixed policy on the Cyprus 

issue. “It is perfectly legitimate to 

disagree on individual aspects 

and on provisions,” he added. 

But the idea of a two-state solu-

tion or confederation was a “poli-

tical crime”. 

On socio-economic issues,  

the two party leaders spoke of 

cooperating for the benefit of the 

many and not the chosen few. 

“I think that the conditions at 

the moment in Cyprus require 

that we seek conciliation between 

AKEL and DIKO,” said Kypria-

nou. “We are two parties that 

have worked in the past in a way 

that is beneficial for the Cypriot 

people and our country, and I 

think that if slowly we find the way 

to work together in those areas it 

will make the lives of the people 

better as a whole.” 

Papadopoulos expressed his 

party’s readiness to cooperate 

with all political forces in parlia-

ment, including AKEL, recalling 

that past cooperation has made it 

possible to achieve social goals. 

On Monday, Kyprianou said 

that any rejection of a bizonal,       

bicommunal federation (BBF)   

will lead only to partition and not 

some imaginary ‘decentralised 

federation’. 

The AKEL leader said some 

argue now that the goal of a BBF 

is unfeasible. 

“It is obvious that our real di-

lemma is not between federation 

and a unified state but between 

federation and partition,” he said. 

“Now, the idea of   abandoning 

the federation seems to be even 

discussed in high places.” He 

added that the alternative – a      

decentralised state – that is being 

discussed was a form of partition 

and any rejection of the BBF 

would lead to partition. 

This in turn would lead to the 

full assimilation of Turkish Cyp-

riots and their disappearance, 

that 40% of the island and 60% 

of its coastline would be eternally 

occupied by Turkey, while Cyprus 

would have a 180km border with 

Turkey where the buffer zone 

now stands. 

By contrast, under the BBF as 

negotiated under the Guterres 

framework, Turkish troops would 

be reduced drastically and Mor-

phou would be returned along 

with Varosha.  

“Of course, no UN framework 

can 100% meet our own posi-

tions but the balance weighs 

heavily on the positive,” said       

Kyprianou. 

He said that was why when 

Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci asked for a resumption of 

talks from where they left off in 

Crans-Montana in July 2017 on 

the basis of the Guterres frame-

work “we had indicated that Mr 

Anastasiades should have done 

so. Instead, the president conti-

nued to set terms and conditions,” 

Kyprianou said, adding that on 

the eve of the UN chief’s submis-

sion of his latest report, Anastasi-

ades raised the ‘decentralised 

federation’.

T
he UK will be poorer in economic terms under any 

version of Brexit compared with staying in the EU, 

new official figures reveal. 

Withdrawal under the Government’s plan could cut the UK’s 

GDP by up to 3.9% over the next 15 years. But the analysis  

produced by departments across Whitehall showed leaving 

without a deal could deliver a 9.3% hit. 

Theresa May claimed Britain will be “better off” under her 

Brexit deal as she dismissed claims the country would be 

“poorer in the future than we are today”. 

The Government analysis did not attempt to forecast        

precisely the impact of Mrs May’s deal that has been backed 

by the EU and she is trying to get through the Commons. 

Instead, it compares the likely impact of the proposals agreed 

by the Cabinet at Chequers in July and set out in the Govern-

ment’s White Paper with the alternative scenarios of Norway-

style membership of the European Economic Area, a 

Canada-style free trade agreement with the EU and a no-deal 

Brexit. 

The analysis said leaving the EU could cut the UK’s GDP by 

up to 3.9% over the next 15 years. 

But it said leaving without a deal could deliver a 9.3% hit to 

GDP over the same period. 

The document did not put a cash figure on the potential          

impact on the economy, but independent experts have said that 

3.9% of GDP would equate to around £100 billion a year by       

the 2030s, far outweighing the UK’s current contribution to        

EU budgets. 

It also said that in all scenarios, national income will be            

reduced if migration from Europe is reduced from its current 

levels. 

Potential outcomes range from a 0.6% reduction if the White 

Paper is accompanied by frictionless trade and unchanged 

migration levels to 9.3% if a no-deal Brexit reduces net immigra-

tion by European workers to zero. 

The scenario which most closely reflects the Government’s        

plan would see the Chequers deal tempered by some trade fric-

tion and with zero net immigration from the EEA. Under these 

conditions, GDP could be expected to be 3.9% lower 15 years 

after Brexit than it would have been if the UK remained. If          

frictionless trade was achieved, the cut would be around 2.5%. 

GDP would be an estimated 1.4% lower with EEA member-

ship and 4.9% with a Canada-style free trade agreement if 

migration levels remained the same, the document suggests. If 

net migration was cut to zero under a Canada-style deal the hit 

to GDP would be around 6.7%. 

The North East, North West, Northern Ireland and West        

Midlands would be hardest-hit by a no-deal Brexit or a Canada-

style FTA, while the pain would be more evenly spread under 

the scenario closest to Mrs May’s deal, with London worst hit.
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AKEL and DIKO seek to find 
some common ground

Every Brexit option 
will make UK poorer



N
EPOMAK UK’s Santa’s 

Shoebox campaign 

reached Cypriot commu-

nities across the UK and coordi-

nated their efforts to deliver       

presents to the children of Cyprus 

this Christmas.  

On 24th and 25th November, 

NEPOMAK’s team collected 

presents from all over London, as 

well as from Manchester, Mans-

field, Leicester, Birmingham,  

Coventry and Cardiff. The schools 

and communities rallied together 

and donated a total of 1,200   

presents, improving on the total 

number achieved last year.  

Maria Patronas who led the 

NEPOMAK UK campaign said, “I 

am really proud of the community 

for coming together for such a 

great cause. Thank you to all who 

helped and supported us in this 

campaign and we wish you a 

Merry Christmas!” 

After the shoeboxes were        

collected, they were taken to the 

Cypriot Brotherhood in North      

Finchley where NEPOMAK UK 

members spent all of Sunday 

25th November sorting and      

packaging the boxes ahead of 

their departure for Cyprus. The 

NEPOMAK team worked for over 

12 hours on Sunday alone in an 

immense team effort that all were 

very proud of. 
The shoeboxes are now on 

their way to Cyprus, thanks to the 
generous support of Mondial      

Forwarding, and should arrive 

next week. In Cyprus, the pres-

ents will be greeted by Presiden-

tial Commissioner for Overseas 

Cypriots and Humanitarian            

Affairs, Photis Photiou.  

Mr Photiou and his team will 

then distribute the presents to      

underprivileged children in           

Cyprus. We will update the com-

munity on their progress when 

they reach the children and we 

hope to also have some pictures 

of the children with their presents. 

Harry Charalambous, Presi-

dent of NEPOMAK UK, who had 

driven across the Midlands to      

collect presents, said, “I am very 

proud of the way our community 

has united this year. It was             

incredibly inspiring visiting the 

schools, particularly in the smaller 

communities. All the teachers and 

children were keen to be involved 

and showed a true togetherness 

in their support for the cause.’ 

 

Rizokarpasso 

Tony Kleanthous, Chairman of 

Barnet FC continued his support 

of NEPOMAK’s campaign and 

donated sportswear, footballs and 

gifts for the 48 children enrolled 

in the school in Rizokarpasso.  

The children in Rizokarpasso 

grow up in difficult conditions as 

the town is an enclave in the        

occupied area of Cyprus and 

helping them is one of the key 

reasons why NEPOMAK UK       

continue the campaign. 

 

Children’s Hospital 
Some of the shoeboxes will       

be sent to Paidiatriki Kliniki tou         

Makariou Nosokomeiou which is 

a children’s hospital in Nicosia. 

Many of the children will unfortu-

nately be in hospital over the 

Christmas period. NEPOMAK 

hopes these presents will remind 

them that they are not alone at 

this special time of the year and 

bring a smile to their faces. 
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*NEPOMAK UK is the UK 
branch of NEPOMAK, the World 
Organisation for Young Overseas 
Cypriots. NEPOMAK is a volun-
tary, not-for-profit organisation run 
by young Cypriots and is dedica-
ted to their needs by running a 
number of cultural, educational, 
social, networking, charitable and 
activist initiatives.  

NEPOMAK is always looking 
for new volunteers in the UK        
and worldwide to support its        
fantastic cause. For more infor-
mation on NEPOMAK or to get 
involved, please visit our website        
www.nepomak.org/uk and search 
for us and follow us on social 
media.
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NEPOMAK UK Santa Shoeboxes 
on their way to Cyprus

The UK Cypriot community 

has spoken on Cypriot  

citizenship and Brexit

T
he National Federation of 

Cypriots in the UK has  

conducted a national,      

representative, opinion poll on 

two timely and important issues 

for the UK Cypriot community.  

These issues regularly feature 

in conversations amongst our 

community and people often        

express strong opinions on both 

topics. The conclusions of the 

‘Cypriot citizenship & Brexit       

opinion poll’ can be read below, 

including a summary of the        

verbatim feedback. 

Commenting on the results, 

Federation President Christos 

Karaolis thanked those who had 

participated and said that, “UK 

Cypriots have had their say on 

two very important issues to        

our community. We’ll use the 

community’s voice to advocate to 

the Cypriot Government on the 

issue of Cypriot citizenship and 

build on the conversations we 

regularly have with them on this 

topic.  

“The Brexit opinion poll results, 

overwhelmingly in favour of           

remain and a referendum on the 

final deal between the UK and 

the EU, enable us to make            

accurate and factually based       

representations to the UK Gov-

ernment and Opposition on          

behalf of the UK Cypriot com-

munity.” 

 

CYPRIOT  

CITIZENSHIP 

 

In all of 2015, the year before 

Britain voted to leave the              

European Union, there were       

only 30 applications for Cypriot 

citizenship at the Cyprus High 

Commission in the UK. After the 

EU referendum, the number of           

applications has increased by 

670% to 200 in the UK Consulate           

between January and July        

2018.  

The opinion poll highlights that 

there are many more UK Cypriots 

that are interested in obtaining 

Cypriot citizenship - 81% respon-

ded that they were “highly likely 

to apply for Cypriot citizenship”. 

It also indicates concerns about 

a lack of information in the com-

munity about the process of        

obtaining Cypriot citizenship with 

two-thirds unclear about the       

eligibility criteria and 80% unsure 

about the process and documen-

tation required.  

Despite the significant efforts 

and measures taken by the       

Cyprus High Commission to       

address the application process 

at the Consulate, the Interior   

Ministry of Cyprus could do more 

to streamline and expedite the 

criteria and process. 

The verbatim feedback, whilst 

highlighting the significant interest 

in applying, also revealed key 

themes that needed to be      

addressed about the “difficulty” 

and “confusion” surrounding the 

application process.  

 

BREXIT 

 

The results of the Brexit opinion 

poll show that an overwhelming 

majority of the community (83%) 

is in favour of remaining in the 

EU. In addition, 12% of the        

community is in favour of the UK 

leaving the EU and 5% do not 

care.  

The community is just as       

decisive on whether there should 

be a referendum on the UK’s  

final deal with the EU - 83% of 

respondents said that there 

should be a referendum on the 

final deal whereas only 14%        

believed that there should not  

be.  

The key reasons our commu-

nity gave for supporting remain 

are focused on the economy, free 

movement, fear of racism and the 

benefits of European collabo-

ration.  

For Brexit supporters, the key 

reasons focused on concerns 

around immigration, democratic 

deficit and the handling of finan-

cial crises in the EU in recent 

years.
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Rizokarpasso Association’s 
successful dinner & dance 

T
he Association of Rizokar-

passo in Britain on 24th 

November held its annual 

Charity Dinner and Dance at the 

Greek Cypriot Brotherhood, 

which it filled to full capacity. All 

age groups were represented, 

ranging from 1 to 96 years of 

age, proud of their roots and  

not prepared to forget that           

Rizokarpasso belongs to them.  

The music had toddlers to       

pensioners on the dance floor, 

in what was a joyful community 

atmosphere where people ate 

a delicious traditional souvla 

meal, danced and enjoyed the 

company of friends and rela-

tives at the Greek Cypriot Broth-

erhood.  

Zacharias Koullas and guests 

came to London from Brighton 

to enjoy the evening. Present 

amongst the guests were the 

Deputy High Commissioner of 

the Republic of Cyprus in the 

UK, Nicholas Manolis, The Rt. 

Revd. Bishop Athanasios of   

Tropaeou, the Member of Par-

liament for Finchley & Golders 

Green, Mike Freer, and the 

President of the National Fede-

ration of Cypriots in the UK, 

Christos Karaolis.  

Maria Karaolis, the President 

of the Association of Rizokar-

passo, thanked those present 

at the Charity Dinner and Dance 

saying that they, together with 

the brochure advertisers and 

the providers of raffle prizes and 

donations had once again ena-

bled the Association to send, via 

the Cyprus High Commission, 

a €50 Christmas present to 

each of the 48 schoolchildren 

enclaved in Rizokarpasso.  

She also spoke of the hard-

ship and sacrifices of enclaved 

friends, relatives and compa-

triots in Rizokarpasso, who, 

since the 1974 Turkish invasion 

and continued occupation of the 

northern part of Cyprus, have 

been denied the basic human 

rights and freedom that all other 

European citizens enjoy as well 

as suffering violence and intimi-

dation, which had reduced the 

Greek Cypriot population of Ri-

zokarpasso from around 4,000 

people in 1974 to less than 250.  

Mrs Karaolis stated that            

Turkey muzzles democracy,      

imprisons Government critics, 

closes down media outlets, im-

prisons journalists, fails to abide 

by Agreements, ignores the 

Geneva Convention, ignores 

UN Resolutions, mistreats its   

religious and ethnic minorities, 

including the sizable Kurdish   

minority community which is 

25% of Turkey’s population.   

Turkey does not share Western 

interests or European values of 

democracy, respect for human 

dignity and human rights, free-

dom, equality and the rule of 

law; it violates the Republic of 

Cyprus airspace and Exclusive 

Economic Zone. Turkey’s ana-

chronistic Guarantor Power for 

Cyprus should end its illegal      

occupation of Cyprus and        

Turkey should withdrawal its 

troops and illegal settlers from 

Cyprus and allow the return of 

all refugees to their homes and 

properties. The Republic of      

Cyprus is an independent coun-

try and a member of the UN, 

the EU, the Commonwealth and 

is a valued, stable, reliable, 

democratic, ally in a very volatile 

region.  

She expressed the hope that 

talks would resume in a manner 

that could lead to a just, viable 

and lasting solution that will      

reunify the island, terminate  

Turkey’s illegal actions, which 

are a violation of the sovereign 

rights of the Republic of Cyprus 

and against international law, 

and allow all of the Cypriots to 

live together throughout the      

island in a peaceful and safe 

Republic of Cyprus.  

She informed members        

that in the summer the Rt Hon. 

Iain Duncan Smith, MP for 

Chingford and Woodford Green        

had, unsuccessfully, tried to  

persuade the authorities to 

allow direct flights to the occu-

pied area and that on 15th Nov-

ember, when members were 

picketing outside the Turkish 

Embassy against the illegal 

UDI, he was celebrating the      

anniversary of the illegal UDI 

with the representatives of the 

illegal regime at the prestigious 

Hyatt Regency London. She 

emphasised that members 

should engage with their politi-

cal representatives and promote 

a free, united Cyprus. 

Maria Karaolis thanked all  

the Presidents, Officers and 

Committee Members of the      

Association their dedication and 

hard work. She also thanked all 

members, friends, advertisers, 

providers of raffle prizes and 

those who had made donations 

who had supported and sus-

tained the Association since its 

formation in 1975.  

She wished everyone a 

Happy Christmas and a New 

Year, 2019, full of happiness, 

prosperity and good health; a 

New Year that brings Freedom, 

Joy and Justice throughout       

Cyprus.  

She ended her speech by  

calling for Maria Mouzouris, a 

long term member of the Asso-

ciation, to come to the front of 

the hall, where, to her surprise, 

she was presented with a bou-

quet of flowers from the Asso-

ciation. Mrs Mouzouris had an 

even bigger surprise when a 

90th Birthday cake was brought 

out for her and pastichia given 

to all present, organised by       

her daughter Tina. Everyone 

present sang Happy Birthday      

to Maria and made her 90th 

birthday celebration memorable 

and enjoyable for all.  

Raffle Prize Winning 

Numbers not claimed: 401, 954 

– please call 07830 518 245.

Go Festive Christmas Party at  
The Brunswick Shopping Centre

I
t’s beginning to look a lot like Christmas at 

the Brunswick Centre in Central London! 

The Christmas Light Switch On Party took 

place on Wednesday 7 November with free 

food, drink and live entertainment for the        

thousands that turned up. 

There was a delicious hog roast and       

mouthwatering buffet, catered by Apollo        

Restaurant, to enjoy. 

Highly acclaimed West End star Madalena 

Alberto performed a mix of her original music 

and well known popular songs before switch-

ing on the Christmas lights. 

She was joined by the Callum Au Big Band, 

a 17 piece jazz band, and the incredible           

CK Gospel Choir who performed renditions 

on popular carols.  

There were also stilt walkers wandering 

through the crowd and of course the beautiful 

lights. 

The Brunswick Centre is just over the         

road from Russell Square Station in the 

Bloomsbury area between Marchmont       

Street, Bernard Street and Brunswick Square, 

and is the place for shopping, dining and 

movies. 

Shops include top retail names, niches 

shops and even fitness centres.  

There are many top restaurants and of 

course the BAFTA award winning Curzon 

Bloomsbury bringing the best of art house 

cinema. 

The Brunswick Centre is a great shopping 

place, easy to get to and also offers under-

ground parking. 

Visit their website at www.brunswick.co.uk

Christmas in the 
Ballroom.... 
dancing for GOSH

B
allroom dance academy 

Live 4 Dancing is holding 

its annual Christmas in 
the Ballroom, an afternoon of 

musical performances and lots 

of festive fun, on Saturday 15th 

December 2018, from 2.30pm 

– 4.30pm at the New Unity hall, 

277a Upper Street, Islington  

N1 2TZ. All proceeds from the 

event will go towards the        

Great Ormond Street Children’s     

Hospital Charity (Registered 

Charity No.1160024). 

The academy’s Creative        

Director and Ballroom Dance 

Teacher, Greek Cypriot Maria 

Kyriacou, told Parikiaki, “All our 

students are looking forward 

to showcasing to the audience 

what they've been learning 

this term. There will also be lots 

of other surprises which we 

won't be revealing just yet!” 

Tickets: £19.50 Adults / £6.50 

Children, can be booked online 

at https://app.acuityscheduling. 

com/catalog.php?owner=130024

38 or call 07990 842 796, but 

hurry, there’s only a handful  left! 

Price includes entry to the event, 

entertainment and a welcome 

drink. Once booked, your name 

and those joining you will be 

added to the guest list. Free entry 

for students. Tickets will not be 

available at the door.   

There will also be a bake sale 

at the event. Maria explained: 

“Get your little dancer to bake 

their favourite cake, Christmas 

themed cupcakes or biscuits to 

sell at the event. We’ll be offer-

ing a special prize to the little 

baker with the most sales.”  

Join Live 4 Dancing for a 

sparkly and fun afternoon and 

help raise funds for the Great        

Ormond Street Children’s Hos-

pital Charity at the same time!  

Some of the ways that the 

funds can support the hospital 

are:  

- Buy life-saving equipment  

- Provide support to children 

& families  

- Rebuild and refurbish  

- Carry out research into       

children's health 

Live 4 Dancing strives to     

nurture and develop talent, 

celebrate the achievements of 

all its students and inspire a 

love and appreciation of dance. 

It is committed to providing a 

safe and positive environment 

in which all students can feel       

empowered, comfortable and 

free to express themselves. 

A structured class pro-

gramme teaches the following 

dances: the Waltz, Tango,      

Foxtrot, Quickstep in Ballroom 

and the Cha cha, Rumba, 

Samba, Jive, Paso Doble, 

Salsa and Bachata in Latin.   

Children have the opportunity 

to take exams assessed by the  

Imperial Society of Teachers of 

Dancing (ISTD) and take part 

in performances twice a year. 

For further information, visit           

the dance academy’s website: 

https://www.live4dancing.co.uk



 20      | Thursday 29 November 2018

Cyber attack most 
worrying threat 

Andy Patikis 
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M
ore than half the respondents said data 

loss, breaches or risks associated with 

the EU’s new  General Data Protection 

Regulation (GDPR) are “very” or “extremely” 

concerning. 

Exactly half said cyber-attacks are just as   

worrying, with the number of public companies 

experiencing a significant attack or data loss        

increasing from 30% to 51% this year. 

Joanna Page, head of insurance litigation at 

Allen & Overy, which co-produced the research, 

warned that it was more important than ever for 

managers to know their responsibilities were. 

“For the first time, we see concerns domina-

ted by the threats of cyber-attack and data loss 

– fears that are not new but are rapidly moving 

up the agenda,” she continued. 

“If you are a senior manager it is important to 

be entirely comfortable about the scope of       

your personal liability protection, and brace for         

renewed regulatory focus on individual conduct.” 

The survey also found that 43% of large com-

panies experienced a regulatory claim involving 

a director in the last year, with regulation remain-

ing among the top three risks. 

Moreover, 60% of the respondents said that a 

regulatory focus on personal accountability was 

affecting the decision making process. 

Almost three-quarters are worried about         

the current economic outlook, while 72% are 

concerned about geopolitical risks, up from 59% 

last year. 

Health and safety legislation impacting on a 

company’s business is also a significant worry 

for 37% of respondents, up from just 18% of 

those surveyed last year. 

Francis Kean, executive director at Willis 

Towers Watson, which co-produced the research, 

said the depth of concerns raised by senior 

managers was “striking”. 

“Never has there been a more important time 

for directors to understand the personal liability 

protections available to them,” he continued. 

“From health and safety to criminal activity, 

from increased risk of employment claims to      

climate change, the spectrum of potential 

sources of liability is wider than it has ever 

been.”  

 

Protect your property from  
The Big Freeze  

 

As winter approaches, homeowners need to 

prepare their home against the cold weather,    

according to Halifax Home Insurance. 

It revealed that The ‘Beast from the East’       

earlier this year contributed to 86% more ‘es-

cape of water’ claims in March 2018 compared 

to the year before, as a spike in frozen and burst 

pipes coincided with the extreme weather. 

Tim Downes, senior claims manager at       

Halifax Home Insurance, said: “A burst pipe can 

be extremely stressful – especially if it happens 

at night or at the weekend, making it harder to 

track down an emergency plumber who can 

help get the house back to normal. 

“These claims are more likely to happen        

during the winter due to pipes freezing and then 

bursting during the colder weather. Prevention 

is definitely better than the cure, so following our 

top tips are a good way to get ready for winter.” 

1. Set your thermostat to a minimum tempera-

ture around 12°C, even overnight – the heating 

costs are justified if it avoids a costly pipe freeze. 

Many thermostats have a winter option that       

routinely heats the system to keep pipes at the 

right temperature. 

2. Insulate exposed pipes in basements,        

attics, garages, kitchen cabinets and on the      

outside of the house. Use UL-listed heat tape or 

foam rubber insulation where pipes are exposed 

to cold moving air. 

3. If you are going on holiday it might be worth 

shutting off and draining your water system (ask 

your provider for information on how to do this) 

or asking a neighbour to visit while you’re away 

to check for any leaks in the house. 

4. Should the worst happen turn off the main 

water supply at the stopcock. 

5. Turn off your electricity supply, and avoid all 

electrical appliances. 

6. Take photos of the damage – this will help 

support your claim.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

MPs have no choice but 
to reject May’s Brexit 
deal, Corbyn charges

M
Ps have no choice but 

to reject the deeply      

unpopular deal that 

Prime Minister Theresa May 

has agreed with the European 

Union, Labour leader Jeremy 

Corbyn said on Monday. 

Responding to Mrs May’s 

statement on Brexit in the      

Commons, he urged MPs to 

vote down the deal that was 

agreed in Brussels on Sunday 

by saying that they would have 

nothing to lose by doing so. 

He said: “The Prime Minister 

says, if we reject this deal, it will 

take us back to square one. 

The truth is, under this govern-

ment, we have never got off 

square one. Even the Prime 

Minister’s own cabinet can’t 

bring themselves to sell this 

deal.  

“The Foreign Secretary said 

yesterday, and I quote, ‘this 

deal mitigates most of the neg-

ative impact.’ Hardly a glowing 

endorsement. 

“The silence from much of the 

rest of the Cabinet is telling. 

They know these negotiations 

have failed and they know it will 

leave Britain worse off.” 

Mr Corbyn mentioned that 

the National Institute of           

Economic and Social Research 

confirmed that her deal would 

mean the economy would 

shrink by 3.9 per cent - more 

than Britain’s £8.9 billion annual 

net contribution to the EU. 

He asked Mrs May to confirm 

that, under her deal, Britain 

would have to “accept whatever 

the European Union demands 

to extend the transition period” 

to avoid the backstop that 

would lead to a regulatory        

border down the Irish Sea. 

He also warned that, under 

the deal, Britain would have to 

“agree to demands on waters 

and quota shares” to get a         

future trade deal or extend        

the transition and asserted       

that deal opened the door for 

Spain to have “a role over        

Gibraltar.” 

Mr Corbyn added: “Ploughing 

on is not stoic, it’s an act of       

national self-harm, instead of 

threatening this house with a 

no-deal scenario or a no-Brexit 

scenario, the Prime Minister 

now needs to prepare a plan 

B.” 

Mrs May said that the British 

people wanted control of “our 

borders, they want an end to 

free movement and this deal 

delivers it.” 

On fishing, she said: “If we 

were in the backstop we        

would be outside the common 

fisheries policy and we would 

be deciding who has access to 

fish in our waters.” 

On Gibraltar, she said: “This 

government stood by Gibraltar 

and we resisted changes to       

the withdrawal agreement, 

which the Spanish government 

wished to make.” 

The British PM on Tuesday 

challenged Jeremy Corbyn to  

a TV debate saying she is 

“ready” to take on the Labour 

leader over her Brexit deal.  

In an interview with The Sun, 

Mrs May said: “I am going to 

be going out and round the 

country. I am going to be talking 

to people. I am going to be        

explaining why I think this deal 

is the right deal for the UK -   

and yes, I am ready to debate 

it with Jeremy Corbyn. Because 

I have got a plan. He hasn’t got 

a plan.” 

In response to Mrs May’s 

challenge, Mr Corbyn was said 

to be eager to take on the prime 

minister. 

“Jeremy would relish a head-

to-head debate with Theresa 

May about her botched Brexit 

deal and the future of our coun-

try,” a Labour Party spokesper-

son said. 

Mrs May came in for heavy 

criticism during the 2017 snap 

general election for dodging        

direct TV debates with other 

party leaders. 

The Sun reported Downing 

Street has earmarked 9 Dec-

ember as a provisional date for 

a TV debate between Mrs May 

and Mr Corbyn, which would be 

two days before MPs’ crunch 

vote on the Brexit deal. 

Mrs May needs 318 votes to 

get her deal through the House 

of Commons.  

A group of 57 hard-line       

Conservative MPs have signed 

up to a campaign called 

StandUp4Brexit, and say they 

will not support the current  

deal. 

On the other side of the party 

are the eight Remainers, the 

Conservative MPs who have 

backed the People’s Vote      

campaign calling for a second 

referendum. 

There are another eight Tory 

MPs who say they cannot        

support the deal. 

There are six Conservative 

MPs who resigned their posi-

tions in protest at the deal,       

including former Brexit secre-

tary Dominic Raab. 

The SNP has expressed       

discontent, and 35 of its MPs 

say they won’t back the        

deal. 

The Liberal Democrats have 

12 MPs who are thought to be 

planning to vote against. 

Labour as the opposition        

are likely to vote against. There 

are around 15 MPs, who pre-

viously backed Brexit or repre-

sent Leave constituencies, who 

might go with the government. 

But that leaves Mrs May       

facing 242 votes against the 

deal. 

But out of 650 MPs in the 

Commons, the numbers appear 

to show she will not be able to 

count on as many as 384 votes. 

This leaves her about              

66 votes short of getting the 

deal through parliament with a       

majority.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Creed II 
 

It is almost miraculous how 

Sylvester Stallone still manages 

to reinvent his characters and 

bring up to date this successful 

franchise that first began in 1976 

with ROCKY. A few sequels later 

and CREED a couple of years 

ago in which he brought to            

life Adonis Creed (Michael B.   

Jordan), the son of his old oppo-

nent Apollo Creed. Now Adonis  

is facing new challenges both        

professionally and personally after 

he decides to get married. Rocky 

Balboa is still supportive until 

another ghost from the past      

challenges Creed for a fight… 

To say this has a feeling of déjà 

vu is a huge understatement but 

at least you know what you are       

in for. Steven Caple Jr. directs      

efficiently and underplays the 

drama until the final sequence.  

Stallone missed out on an 

Oscar in CREED in a role he can 

practically do in his sleep, while 

Jordan makes a very credible 

hero - a strong presence in his 

determination to exorcise the       

demons from his past. He is also 

very vulnerable at the prospect of 

becoming a father himself.  

A decent boxing movie that will 

satisfy its potential audience! 

 

Disobedience 

Sebastian Lelio, the Chilean   

director of the remarkable A  

FANTASTIC WOMAN changes 

gear for his latest film and heads 

for North London’s Jewish Ortho-

dox community. He tells the story 

of Ronit Khruska (Rachel Weisz), 

an artist now living in New York, 

who returns to London following 

her rabbi father’s sudden death. 

Her presence immediately ignites 

controversy amongst the strict 

community especially when she 

tries to resurrect her old friend-

ship with Esti (Rachel McAdams)…  

Lelio is a daring director who 

never shies away from contro-

versy while the two Rachels work 

brilliantly together and share a 

terrific chemistry under his fluid 

direction. A touching love story 

told with dignity and grace! 

 

Three Identical 

Strangers 

This compelling documentary 

by Tim Wardle rates amongst     

the best of the year! He tells the 

incredible story of two men who 

at the age of 19 accidentally      

discover that they are twins sep-

arated at birth to different adop-

tive parents. When their story hits 

the headlines a third man comes 

forward and the three identical  

triplets become inseparable. The 

time is the early eighties and        

the brothers become overnight 

celebrities until they discover a 

dark secret from their past… 

It is an intriguing and highly  

entertaining film but also deeply 

shocking that will leave you 

breathless by the end. Highly   

recommended! 

 

Surviving 

Christmas With 

The Relatives 
 

James Dearden, the writer of 

FATAL ATTRACTION and the      

director of PASCALI’S ISLAND 

hasn’t made a film since the late 

nineties and now makes a wel-

come return with this likable new 

film. Most people will identify with 

the premise where it is well 

known that you can choose your 

friends but can’t change your 

family.  

Two sisters Miranda (Gemma 

Whelan) and Lila (Joely Richard-

son) along with their families get 

stuck together in their old parents’ 

country house for an endless 

three day festive “celebration”. 

Hollywood has made this kind of 

film on numerous occasions, so it 

makes a change to see this over-

familiar story from the British 

point of view. The script may be 

a bit rough around the edges  

and some characters need more 

developing but overall it is good 

harmless fun. A fine ensemble 

cast but it is Joely Richardson 

who steals Christmas! 

 

Ralph Breaks 

The Internet 

This is one of those rare           

animation films where the sequel 

is better than the original.  

WRECK-IT RALPH made in 

2012 introduced Ralph (John C. 

Reilly) the video game villain who 

becomes an unlikely hero when 

he meets Vanellope von Scheetz 

(Sarah Silverman), the racing 

driver enthusiast. Now these 

budding new friends must enter 

the internet in search of a replace-

ment part to save Vanellope’s 

Sugar Rush video game… 

It is an imaginative film superb-

ly designed with wonderful set 

pieces. A fun introduction to         

the internet and most enjoyably 

to many Disney creations like        

TOY STORY and STAR WARS           

but most importantly in a joyous 

sequence where Vanellope gets 

to meet to all the Disney prin-

cesses including POCAHONTAS 

and Merida from BRAVE.  

 

Ciao Ciao 

Song Chuan’ s fascinating film 

- now available on DVD from 

Matchbox - tells the story of Ciao 

Ciao, a free spirited young 

woman who returns to her small 

village on the mountains follow-

ing a brief spell in the city.            

She hopes to go back to Canton 

but in the meantime she gets            

involved with Li Wei, a wealthy 

man addicted to gambling and 

having sex with prostitutes… 

It is an unpredictable and intri-

guing film superbly photographed 

with perfectly framed composi-

tions of the beautiful, vast moun-

tainous landscape. See it! 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

SHOPLIFTERS: This is a 

modern classic and a worthy 

Palme D’Or winner for Japanese 

filmmaker Hirokazu Koreeda, the 

maker of OUR LITTLE SISTER 

and LIKE FATHER, LIKE SON. 

Another deeply humane film 

about a poor family reduced to 

shoplifting in order to make ends 

meet. Superbly directed and 

acted that will keep you intrigued 

till the end!  

ROBIN HOOD: Taron Egerton 

is a modern day Robin of Loxley 

is this stylish but hollow adven-

ture. When Robin returns from 

the Crusades he has no alter-

native but to begin a fight against 

the corrupt Sherriff of Nottingham 

(Ben Mendelsohn)…The writers 

try hard to modernise the legend 

but with mixed results. 

POSTCARDS FROM LON-

DON: Steve McLean tells             

the story of Jim (a committed             

performance from Harris Dicken-

son), a naïve Essex boy who 

ends up being part of a group of 

male escorts in Soho. McLean is 

influenced by Derek Jarman’s 

work but this uneven project       

fails to match his unique vision 

while the script needs more         

developing. 

M
yths and Legends 

come two a penny to 

Greeks, we bathe in 

their classical springs. Witness 

Aphrodite rising form the sea 

off the coast of Paphos, crea-

ting the totemic rock, Petra Tou 
Romiou, which thousands of 

gullible tourists visit each year 

in the hope of receiving eternal 

beauty and long life, having 

swum where the goddess 

wrung her silken locks. Or-

pheus and Eurydice is far more 

straightforward. He falls for her, 

"she whose justice extends 

wisely", but meets with a hellish 

ending. Perfect material for a 

musical perhaps. In the same 

way that I thought the utterly 

bonkers but hugely enjoyable 

Bat Out of Hell could not     

work so too with Hadestown          

(National Theatre), based on 

an original album, previously a 

fringe theatre show (remember 

this when playing charades        

at Christmas) now in London     

before hitting Broadway next 

year. Once bitten...so I arrived 

with an open mind.  

Gathenas me din bellara dou 
sums this up. We see O' and E' 

in the USA during the Depres-

sion and that's as much as you 

need to know about the story-

line. It is basically a lazy drama-

tisation of the album. However, 

musically it is gloriously defiant 

and eclectic, and brimful of 

gutsy performers who give their 

heart and soul in delivering an 

intoxicating mix of gospel, jazz, 

thumping funk and wistful folk. 

Director Rachel Chavkin keeps 

it simple in allowing the songs 

to work their magic with scorch-

ing lyrics by Anaiîs Mitchell  

who is also responsible for the 

music and book. Eva Noble-

zada is a little too sweet as      

Eurydice but that works well 

with Reeve Carney's phlegma-

tic Orpheus who has a glint in 

his eye suggesting mischief. 

Everybody plays second      

fiddle to the devil man himself, 

Hades, Patrick Paige a furnace 

of energy, menace and fiery  

talent that sweeps all before 

him as he entices them into the 

dirty lucre dominated Under-

world. The icing on the cake is 

undoubtedly the cracking cho-

reography which sparks into life 

intermittently and is executed 

with great skill and gusto. The 

song Why We Build the Wall 

irked as it is so blazingly           

obvious that even the Golden 

President himself would have 

approved. The show is cleverer 

than that and you will forgive a 

minor blip in what is otherwise 

a production ablaze with inven-

tion and passion.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
is happy not being alone… 

Dietrich: Natural Duty       

(Wilton's Music Hall) is a  

wonderful tribute to La Grande 
Dame with Peter Groom 

morphing into his chosen diva 

with an uncanny magic. He not 

only looks like her but the      

mannerisms, voice, accent and 

every twitch evoke a very       

seductive portrait of the legend. 

Dietrich's calligraphic signature 

is projected large onto a plush 

red velvet curtain. The only 

other props are a period side 

table with a vase of flowers and 

that essential set of Dietrich ac-

cessories: cigarettes, matches 

and ashtray. As Brook emerges 

on stage, we are mesmerised 

by the vision of his uncanny       

resemblance and the sparkle of 

the crystal-encrusted dress that 

shimmers and twinkles, impec-

cable costume design by     

Kathleen Nellis. There is also 

evocative use of sound record-

ings by Kieran Lucas evoking 

different characters from Die-

trich's life. Most moving is her 

mother, who was trapped in 

wartime Berlin as her daughter 

was lauded in Hollywood. 

Throughout a recounting of a 

tumultuous life, Brooks holds 

court as Dietrich no doubt 

would, invoking a mixture of     

incandescent glamour and 

tragic events which combine to 

make for a bittersweet and       

delicious evening. 

Finally, Theo Yiannis leaves 
his comfort zone… 

The National Youth Theatre 

production of Macbeth (Gar-

rick Theatre) is definitely an 

‘alternative’ version. It is gender 

fluid in every sense and for an 

old-fashioned grumpy old man 

like me quite an eye opener. 

Apparently, the director wanted 

the actors to fit the role rather 

than worry about anything else. 

As a result, Macbeth is female 

and some of the other charac-

ters are ‘swapped’ too. Olivia 

Dawd gave an amazing perfor-

mance as the murdering king 

and because of all the swap-

ping you get a new perspective 

on a well-known play. 

The passion of the young  

actors shone through, in what-

ever role they played. Espe-

cially so, as they were directed 

in such an innovative way to 

have centre stage and facing 

the audience at some point - 

making each one the focus for 

a few minutes or more. Most 

importantly, it was great to see 

the players so confident and 

masters of their every line and 

move. 

 

HADESTOWN - 020 7452 3000 

 

DIETRICH: NATURAL DUTY 

– run complete 

 

MACBETH - 0330 333 4811 

Theatre Reviews 

Hellishly  

good 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Paphos united  

for an “Open Society”

Credit: Municipality of Paphos | http://www.inclusiontogether.com 

Photo credit:  

(1)‘Celebrate Cypriot’ Programme poster @togetheropensociety 

(2) Kiki Perikleous - Cyprus News Agency  

(3) Cypriot dancers performing for the programme participants 

@togetheropensociety   

(4) Participants showcased food from their respective countries - 

@togetheropensociety  

(5) Excursion to Aphrodite’s Rock - @togetheropensociety 

Just when we thought that the festival season of Cyprus was drawing to a 
close, the municipality of Paphos host a festival to the traditional way of life but 
with a difference!  
 
Paphos is setting the example for a united society, in these days of unrest and 
plenty of negative press on immigration the four municipalities of Paphos have 
united to shine the light on the benefits of a society that works together cele-
brating commonalities instead of highlighting differences.   
 
In the framework of its participation in the Together Open Society program for 
the integration of third country nationals in the local community, the Municipality 
of Paphos organised an event of Cypriot Entertainment. The event took place 
on Friday 23rd November 2018 in cooperation with the Paphos and Muttall 
Adult centers and held at the Palaia Elekricka Cultural Village. 
 
The event was organised on the completion of the Cypriot cuisine courses 
which took place within the framework of the programme, aiming to show the 
participants knowledge gained by preparing traditional Cypriot foods and 
sweets, the grand finale was the event itself whereby these prepared delicacies 
were offered to visitors. The programme and also included a set of traditional 
dances after all this was a celebration of Cypriot Entertainment and as with 
many traditional events music and food are intertwined. Mayor of Geroskipou 
Michalis Pavlides summed up the importance of events such as these: 
 
“The program “Together! Open Society” reflects the vision of the Munici-
pality and our partners in the Pafos province for a society of acceptance 
and mutual respect. We want our citizens and immigrants to coexist, com-
municate and make their lives better. The Pafos province hosts refugees 
and asylum seekers seeking safety. It welcomes immigrants who come to 
Cyprus with our consent for livelihood reasons or because they choose 
our island for a permanent stay. We build a more pluralistic society who 
accepts people from different countries and cultures without discrim-
inations.”  
     
Cyprus is a country that is no stranger to immigration, it has forever added to 
the richness of her culture. Food, music and language are just some of the key 
areas where the integration of other ethnicities and religions have played their 
part in developing what is known today as Cypriot culture. Although Cypriot is 
technically not its own and not classified as an official language, it represents 
the evolution of different dialects brought to the island by ancestors of the many 
of communities that have lived on the island for centuries. Cypriot Arabic is the 
language that many of the Maronites still use today, Armenian Cypriot, differs 
from Armenian, the Turkish spoken by the Turkish Cypriot community also 
differs from that of mainland Turkey and Cypriot Greek differs from the dialects 
spoken on mainland Greece and well as from all the different islands. Not only 
are have all these ‘mother’ tongues developed a certain Cypriot-ness but many 
of these dialects have inherited language straits from one another. British pres-
ents on the island has a matter of fact even influenced Cypriot Greek and many 
loanwords have been a adapted from the original English to sounds more Cyp-
riot a perfect example would be Tsaira believe it or not the origin word is Chair, 
‘Ts’ represent ‘Ch’ sound, thus once you replace the converted letters it is much 
easier to see the resemblance from Chaira to Chair, the ‘a’ was added as  there 
are not many words that end in a consonant within the Cypriot dialect. Social 
integration isn’t something new especially to Cyprus, we have just been suffer-
ing from amnesia.  
 
Paphos has seen major changes in the past few decades, these changes have 
brought communication with other countries in and outside Europe and these 
changes were fast-forwarded when Paphos became the European Capital of 
Culture in 2017.  According to Towards an Open Society’s website there are ap-
proximately 6,500 third country nationals (TCNs) legally living and working in 
the entire Paphos district. Many immigrants of ethnic and religious backgrounds 
now call Paphos home and they have the same obligations and rights as all cit-
izens.  
 
The four Paphos Municipalities of Geroskipou, Paphos, Pegia and Polis 
Chrysochous became partners for a common cause and in the implementation 
of the programme “Together! Towards an Open Society!” which continues to in-
tegrate Third country nationals to create harmonious coexistence and inter-
action between local citizens, or one could say with former immigrants, I for one 
can assuredly say, having had a DNA test, that I am not 100% Cypriot or any 
other ethnic group, but I too like most of the population of Earth am not 100% of 
any ethnicity.    
 
Events such as these help us all to find the communal love and respect, we 
share with one another regardless of ethnic background and being a British cit-
izen of a Cypriot background enables the celebration and union of two cultures, 
which has only been an advantage and thus people from different backgrounds 
should have the opportunity to safely contribute to society.    

Supported by: 

CyWineFest 2019: 
Keep up to date with the happenings of 

next year’s event by following us on  

social media 

www.cypriotwinefestival.com



Foureira re-releases Christmas hit 

For the third consecutive year, everyone’s favourite festive 
anthem – 2017 S’agapo / 2018 S’agapo - performed by Eleni 
Foureira, has been re-released for the holidays. 

The singer rings out the bells for Christmas and the New Year 
once again with the single which has been brought up to date 
with the title 2019 S’agapo. 

The countdown to Christmas has begun and Foureira sure 
puts us in the mood for the season by spreading love and joy. 

Music to the festive track is by Christodoulos Siganos, who 
also penned the song along with Valentino and Terry Petra. 
Composition is by Siganos and Apostolis Mallias. 

2018 has definitely been a great year for Foureira; not only 
did she gain second place in the Eurovision Song Contest      
representing Cyprus with Fuego, she has enjoyed international 
success, particularly in Europe, sold out performances, and has 
a string of successful songs under her belt including the          
Spanish version of Fuego, Karamela, and her most recent hit 
Tomame. I have no doubt 2019 will be another bright year for 
the rising star. 

2019 S’agapo is released under the Panik Records label.

#AthensBuskAid is a fundrais-

ing effort to help the families and 

firefighters affected and displaced 

by the wildfires in July 2018.  

Musicians and artists from our 

local community, including Angel, 

Georgio Elia, Petro Leonidas and 

Kat Neocleous, will be performing 

a series of short gigs via Face-

book Live feed seeking donations 

for the cause.  

All donations will be sent            

directly to Hellenic Red Cross - 

the biggest non-governmental   

organisation in Greece that works 

directly with helping and support-

ing the victims. Tune in and help 

support the cause!  

For further information or to 

give a donation please visit: 

www.justgiving.com/crowdfund-

ing/athensbuskaid

Community  
artists and  
musicians 
supporting 
#AthensBuskAid
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Andrea Georgiou 

Dwayne Johnson 
enjoying life in 
Britain 

 

Dwayne Johnson usually calls 

South Florida home but in recent 

weeks, the pro-wrestler-turned-

Hollywood heavyweight has 

been living in England as he 
shoots Hobbs & Shaw, his Fast 
& Furious spin-off film with Jason 

Statham. 

The Rock is renting the same 
luxury house in Richmond, that 

Brad Pitt and Angelina Jolie     

secured for their brood in 2012. 

The property features a cinema, 

two swimming pools, nine bed-

rooms, five living rooms, a tennis 

court, quarters for staff, a home 
gym, three acres of riverside 

gardens – and a celebrity horse! 

Last Thursday, the actor cele-

brated the American tradition of 
Thanksgiving by eating turkey 
and riding horses!  

He shared a photo writing: 
“Good Thanksgiving hang       
with Rusty at the crib here in 
London. This ol’ boy’s a genuine 
star as he was Russell Crowe’s 
horse in one of my favourite 
films, GLADIATOR as well as 
ROBIN HOOD. 

“Rusty’s clearly happy when 
Russell is on his back, because 
I heard that unmistakeable horse 
groan of ‘Holyyyy s*** please 
don’t get on me’ when 6’5 
265lbs (120kgs) of tattooed 
sunshine saddled up on him.” 

Dwayne is worth a massive 
$300 million, having gone from 
competing in wrestling tourna-
ments to anchoring Hollywood 
blockbusters.  

Hobbs & Shaw co-stars        
Vanessa Kirby and Idris Elba.
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I
t’s the festive party season 

when people seem to be in 

the party spirit, rolling from 

one party to another, celebrat-

ing here, there and everywhere. 

But before you go and indulge 

in all the mince pies at every 

party event, remember we are 

supposed to “Eat to live” and 

not “Live to Eat”, so without 

being a killjoy, there is no need 

for gluttony, it simply means 

being sensible with what you 

choose to eat, and if you have 

a slow metabolism, then try and 

work on stepping it up to work 

faster in order to enjoy eating 

more, without guilt or hesita-

tion.  

It is a known fact that eating 

something regularly every two 

and a half to three hours, even 

a piece of fruit between proper 

main meals, will help maintain 

the body’s blood sugar at a 

level pace. It also stops the 

body from thinking it is going 

into famine if not having eaten 

for a long period of time and 

then taking itself into slowing 

the metabolism down in order 

to work slower, nature’s clever 

way of preservation, should we 

be stranded without food for 

some time. 

The best way to get the        

metabolism working faster is 

with some regular exercise, so 

if the music is on at any of 

these parties, make sure you 

are dancing, if not, whenever 

you can, get some physical      

activity going.  

Step it up a little more if        

you already do some exercise. 

This will help increase it to work 

even faster. If training using 

weights, that will increase      

muscle tone. Muscle weighs 

more than fat and will need 

more food intake to maintain it, 

so that’s a bonus in itself to 

want you to get started. 

Eat well but eat natural, 

wholesome and healthy as 

much as possible. This way      

the body converts everything 

naturally without effort. You        

will find it is easy to maintain 

weight, without struggling or  

trying to count calories. Let’s 

face it, we all have better   

things to do than having to  

concentrate on such tedious 

tasks.  

Do it nature’s way. Make and 

bake as much as you can so 

you know what goes into your 

meals rather than eating pro-

cessed packaged food with all 

the unnecessary added sugars, 

fats and additives.  

Eat lean meats without the  

fat as much as possible.           

Eat your potatoes, pastas and 

breads if you want but don’t  

add lashings of butter and        

fats. Use olive oil as much          

as possible  instead. This is an       

alternative that is also good for 

you.  

Include some oily fish like 

salmon or mackerel, eat beans, 

pulses and nuts, cooked in a 

way without added bad fats and 

sugars and eat lots of fruit and 

veg. 

Drink what you like but         

balance and compromise. So       

if you add mixers to alcohol, at 

least make the mixers sugar 

free.  

If you really want to be 

healthy, think twice, take control 

and remember balance and 

moderation.  

Now get that party started! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 

www.samsarabellydancer.co.uk

Date of issue: 23 May 2018 

 

Marking the 65th anniversary 

of The Queen's Coronation, this 

set of stamp depicts Her Majesty 

at numerous events, including 

her 80th birthday and Golden 

Jubilee celebrations. 

The stamps depict some           

of the words from the British         

National Anthem ‘God Save The 

Queen’ (also called ‘God Save 

the King’ during kingship), whose 

origins, in its present form, date 

back to the eighteenth century. 

The origin of both words and 

the music is unknown, although 

its many candidates for author-

ship include John Bull (c.1562 -

1628), Thomas Ravenscroft        

(c. 1583 - c. 1633), Henry Purcell 

(c. 1639 - 95), and Henry Carey 

(c. 1687 - 1743). ‘God Save The 

King’ was first publicly performed 

in London in 1745, which came 

to be known as the National       

Anthem at the beginning of the 

nineteenth century. 

In September 1745, Prince 

Charles Edward Stuart, the ‘Young 

Pretender’, defeated the army of 

King George II at Prestonpans, 

near Edinburgh. Upon news of 

the defeat reaching London, the 

leader of the band at the Theatre 

Royal, Drury Lane, arranged 

‘God Save The King’ to be         

performed after a play. It was a 

huge success and was repeated 

nightly, quickly spreading to 

other theatres. 

Soon after, it became custom-

ary to greet monarchs with the 

song as they entered a place of 

public entertainment. From Great 

Britain, the melody passed to 

continental Europe, where it was 

particularly popular in Germany 

and Scandinavia, with a variety 

of different lyrics. 

In total, around 140 compo-

sers, including Beethoven, Haydn 

and Brahms, have used the tune 

in their compositions. 

 

Based on information supplied 
by the Guernsey Post Office,       
St Peter Port, Channel Islands.

Andrew Menelaou

65th anniversary of  

The Queen’s Coronation

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

Philately

Party time!



Michael Yiakoumi
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UK Cypriot runs Athens Marathon
U18 

AEK Gold 5 Wingate & Finchley 3 
AC Finchley 1 Omonia White 0 
Omonia Green 8 St Albans 1 

U16 
AEK Black 0 Edmonton Rangers 0 

Omonia White 1 Highgate & Muswell Hill 2 
AEK Gold 4 Brady Maccabi 2 

U15 
Norsemen 2 Omonia Green 0 
Omonia Gold 7 St Albans 1 

Omonia White 1 Alexandra Park 3 

U14 
Colney Heath 1 Omonia Gold 1 

Maccabi 4 Omonia Green 1 
London Colney 0 Omonia White 5 

Omonia Silver 3 Highgate & Muswell Hill 1 
U13 

Harvesters 1 Omonia Silver 6 
Omonia Gold 2 Highgate & Muswell Hill 1 

U12 
Omonia Green 3 Protec 2 

Omonia White 1 Colney Heath 1 
Omonia Gold 8 Bushey 3 

Community Youth Football Results 25th November 2018

Congratulations to Michael Georgiou who 

ran his first marathon on 11 November. 

Michael from Whetstone, north London was 

pleased to ran the Athens Marathon in 4hrs 

15mins – in 24c heat. 

Once the race was over he displayed the 

‘Lest we forget’ flag in front of the ‘Tomb of 

the Unknown Soldier’. 

Michael is the son of our EUREKA colum-

nist George Georgiou.

Tennis is served across Enfield

The next generation of tennis 

players in Enfield have the op-

portunity to show off their skills 

at new, flood-lit tennis courts in 

Firs Farm, Bush Hill. 

The courts, which were offi-

cially opened in October, mark 

the start of a dedicated invest-

ment programme in tennis in 

Enfield with court refurbish-

ments due to take place at Al-

bany Park, Arnos Park, Craig 

Park and Town Park. 

At the opening, Enfield Coun-

cil’s Leader, Cllr Nesil Caliskan 

was joined by members of the 

Lawn Tennis Association, who 

have helped to develop and de-

liver the courts and Enfield 

Council’s tennis investment 

programme, which includes a 

£500,000 injection of funding 

into the sport. 

The Councillor was kept busy 

at the baseline by students from 

Firs Farm Primary School.  

Cllr Caliskan said: “This is a 

very exciting development for 

Enfield. By facilitating the de-

velopment of high-quality facil-

ities, we can help the com-

munity become more active, 

provide opportunities for train-

ing and volunteering and make 

use of our fantastic open 

spaces. The new tennis courts 

are safe and secure with a pin 

controlled gate for entry and 

floodlights for use when the sun 

goes down. The courts are free 

of charge for use during off-

peak hours, while during peak 

times, the courts can be hired 

for as little as £4 per hour. The 

new courts at Firs Farm are the 

first park courts in Enfield to be 

fully floodlit and will be open 

from 9am until 9pm, all year 

round. The money charged to 

use the courts will be put back 

into maintaining the facilities to 

a good standard. The courts 

can be booked here:  

https://clubspark.lta.org.uk/ten-

nisinenfield .

North London Cypriot Rico 

Charalambous , Goalkeeper age 

15 has signed for Barnet FC. Rico 

has been at Barnet FC since 

June working hard in training and 

matches and his efforts were re-

warded with an academy con-

tract. 

Rico has been playing for 

Omonia youth FC from the age 

of 5 and and spent a year at Ar-

senal last season before joining 

Barnet . His parents are Andy and 

Maria Charalambous . We wish 

him all the best for the future .

One of our own UK 

Cypriot signs for 

Barnet FC

Omonia Youth U14 White

Omonia Youth U10 Silver
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Michael Yiakoumi

Saturday  1st December 2018 

Bostik League Premier 

Kingstonian v Haringey  Borough 

3.00pm King George's Field, Queen 
Mary's Close, Hook Rise South, 

Tolworth, Surrey KT6 7NA 

LFA County Cup 

Round 2 

New Salamis v Lopes Tavares FC 

3.00pm Enfield Town Football Club, 
The Queen Elizabeth Stadium, 

Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 

Middlesex County League 

Premier Division 

Larkspur Rovers FC v. 

St Panteleimon FC 

2.00pm Lord Halsbury Playing 

Fields, Priors Farm Lane, Northolt 

UB5 5FE 

Sunday 2nd December 2018 

FA Cup  

Second Round 

Barnet v Stockport 

2.00pm The Hive, Camrose Avenue, 

Edgware HA8 6AG 

LFA Sunday Challenge Cup 

Third Round 

Grasshoppers v Olympia 

10.30am Sydenham Sports ground, 

BR3 1LH 

LFA Sunday Trophy 

Third Round 

MIddlesborough Supporters v 

Apoel  

10.30am Hackney Marshes, Homer-

ton Road, London E9 5PF 

KOPA League  

Challenge Cup First Round 

Armenian Youth v Panathinaikos 

10.00am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Anorthosis v Komi Kebir 

11.30am New River Sports Centre, 

White Hart Lane, N22 5QW 

Second Division 

Cinar v KLN 

10.00am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Monday 3rd December 2018 

London Senior Cup 

Second Round 

Haringey Borough v  

Leyton Orient 

7.45pm Haringey Borough, CVS 

VAN HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, London 

N17 7PJ 

Community and Local football fixtures

Haringey Borough now go 

four wins on the trot since losing 

to AFC Wimbledon in the FA 

Cup. 

A brace from defender Mark 

Kirby and a late goal from sub-

stitute Anthony McDonald in-

spired Haringey Borough to 

their fourth consecutive league 

victory as they sealed a 3-1 

score line against AFC Horn-

church. 

Borough moved up to ninth 

in the Bostik Premier Division 

by picking up three points while 

Urchins remain 17th despite a 

late consolation goal from Sean 

Marks at Coles Park. 

The hosts got themselves off 

to a dream start with a dominate 

opening few minutes and they 

were even rewarded as early 

as the third minute when de-

fender Mark Kirby bundled the 

ball home from an incoming 

corner. 

Tom Loizou’s side doubled 

their lead in the 65th minute 

with similar goal as Kirby nod-

ded home a Michael O’Donog-

hue corner. 

Substitute McDonald fired 

through Chafer’s legs after a 

pass across the box from Nou-

ble in the 87th minute to make 

it 3-0 for the hosts but it wasn’t 

all over as substitute Sean 

Marks pulled one back for the 

Urchins just a minute later. 

Haringey Borough match 

abandoned due to a power 

cut whilst leading 2-0 

Haringey Borough had their 

match abandoned due to the 

floodlights going out in the 63rd 

minute – on Monday despite 

being 2-0 up and looking set to 

make it five consecutive vic-

tories in the Bostik Premier Di-

vision but a power cut in the 

area put a halt to it. 

Haringey Borough had taken 

the lead in the 51st minute with 

a goal from Joseph Staunton 

and two minutes later Chindu 

Mckenzie added a second but 

the lights went out in the 63rd 

minute both teams and officials 

waited patiently hoping the 

lights would come on as you 

could see all the area became 

dark but there was no light to 

be seen. 

Haringey Borough at home 

to Leyton Orient on Monday 

On Saturday Haringey Bo-

rough are away to Kingstonian 

then on Monday 3rd December 

2018 they are at home to Ley-

ton Orient in the London Senior 

Cup, Second Round at 7.45pm 

Haringey Borough, CVS VAN 

HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, Lon-

don N17 7PJ 

Haringey Borough do it again! 

Cyprus Nea Salamina on way up

Lots of surprises in Cyprus 

on their 10th football weekend 

of the season for all teams start-

ing with the biggest shock New 

Salamis beating top of the table 

AEL 4-1 a great win for the reds 

with their goals coming from 

Eloundou, Fustar Μintikki and 

Thiago. This puts the reds in 5th 

place level on points with AEK 

ON 19 points. AEL are now sec-

ond to leader’s Apollon.Texeira 

scored for AEL. 

Also Apoel losing to AEK 1-0 

with Florian scoring the only 

goal in the 35th minute giving 

AEK 19 points one point behind 

Apoel. 

Apollon scored three goals to 

go top level with their Limassol 

neighbours AEL their goals 

coming from Pereira 2 and Fo-

balo beating ALKI Oroklini. 

A vital draw for both Omonia 

and Anorthosis who drew 1-1 

putting them in seventh and 

sixth place respectively both on 

13 points with Ramires scoring 

first for Omonia in the 18th mi-

nute with a header. Douglao 

equalised in the added time for 

Anorthosis with a long distance 

shot. 

Pafos beat Enosis Neon 

Paralimniou 1-0 with their goal 

coming from Nemez. 

KOPA League Round Up

KLN                   8    5     2   1    8   19  

Armenian Youth8    4     1   3    5   13 

Brotherhood      7    3     2   2    7   11 

Panathinaikos   8    3     0   5    5     9 

Pantel                6    3     1   2    1     9 

Cinar                 7    3     0   4 -10     9 

Akanthou           8    2     0   6 -16     6

Second Division

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         7    6     1   0  13   19 

Omonia             9    5     3   1  20   18 

Komi Kebir        9    5     0   4    4   15 

Olympia             7    4     1   2    4   13 

Apoel                 8    3     1   4    1   10 

Asha                  8    2     0   6 -17     6 

Achna                8    0     0   8 -25     0

First Division

Panathinaikos

Anorthosis

First Division 
Anothosis beat Olympia 4-3 , 

for the the first 15 minutes Olym-
pia really attacked the Anorthosis 
rear guard and wasted a couple 
of good chances and were pun-
ished when Anorthosis on the 
break caught Olympias defence 
on the hop and Adem Ali was 
there to sprint through to score 
and it was not long before Olym-
pia equalised with a toe punt 
straight in from Lawrence Con-
stanti. 

Adem Ali curled in a shot from 
the edge of the box to give them 
a 2-1 lead but quickly again Olym-
pia equalised with an Elia 
headed  goal from a Furlonge 
cross. 

Third goal came from a great 
run from Paul Yiannakas. Olym-
pia’s  3rd goal a great individual 
run by Ricky Loucas and a class 
finish.  Then there was a real cli-
max when a penalty was 
awarded to Anorthosis but Paul 
Yiannakas hit the post but an ab-
solute screamer of a goal in the 
last minute of added time from 
Adem Ali gave Anorthosis a vital 

win. 
Another 3 points for Omonia 

beating Asha 6-0 their goals com-
ing from Andreas Kyprianou 3 
Luke Prokopiou, Dan Pugh and 
Christian Artimadis putting Omo-
nia in second place. 

In the other first division game 
Komi Kebir beat Achna 3-1 to 
maintain their middle of the table 
position their goals coming from 
George Oustapasidis 2 and 
George Demosthenous but 
Achna quicly responded at 3-0 
with a goal from Eser Mustu but 
it wasnt enough. 

Second Division 
Second division leaders KLN 

took a knock back when they lost 
to Akanthou 4-1, they had already 
beaten Akanthou twice this sea-
son but this this time Akanthou’s 
turn who took a 1-0 lead into half 
time break and KLN equalised 
with Salim Ozcan but Akanthou 
scored soon after then another 
two goals towards the end gave 
them a 4-1 win Akanthou goals 
came from Amilio Georgiou, Alexi 
Chrysanthou and Theokli Shoukri 
2. 

In a second division classic 
match that ended 3-2  to the Ar-
menians who went 3-0 up with 

goals from Arek Djerrahian, Garo 
Heath and Flo Savvas. Broth-
erhood pulled two goals back with 
a penalty and a free kick scored 
by Adem Esen and Poku Domfeh 
and pressed hard for the equal-
iser but Armenians defended well 
and held on for the win. 

The return fixture and everyone 
was interested to see if Pao could 
repeat the score line from the pre-
vious week or was it a one off this 
time they came out 9-3 winners. 

Dylan Loblack broke through 
and slotted past the on coming 
keeper. 1-0 

Cinar kept their heads and 
pulled back an equaliser. 1-1 
through Alex Phylactides. 

Nicholas Michael scored Paos 
second 2-1. Soon after kick off 
Nicholas crossed from the right 
finding Dylan at the back post to 
tap it home 3-1 

Dylan scoring his third and 
Paos 4th 

Cinar immediately hit back 4-2 
again with Alex Phylacktides. 

Andy Evangelou popped up 
with 2 goals taking the game 
completely away from Cinar 6-2. 
Ricky Sarno with the 7th, Errol 
Halil with the 8th and Girgiou 
Charalou with the 9th 
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Κλεάνθης Μιχαήλ Παύλου Cleanthis Michael Pavlou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

It is with our deepest sorrow that we inform you of the 

death of our beloved Cleanthis, who lost his life after 

a long struggle with heart and kidney failure.  He 

fought long and hard and survived the 

expectations of the doctors, but took his last breathe 

on Thursday 22nd November. He was surrounded by 

those he loved and who loved him. 

 

He leaves behind his loving wife Chrysi from Patriki, 

daughters: Andri and Frosa, sons-in-law: George and 

Fanos, and grand-children: Dino, Cleanthis Jnr, 

Christopher, Andreas and Olivia. 

 

He will be missed by not only his family, but all his 

extended family and friends. 

 

He was a man that always smiled and joked through-

out his pain even to his last dying breathe. 

 

His funeral will be held on Wednesday 05.12.2018 

at 11.30am at the Greek Orthodox Church of St. John 

the Baptist, Wightman Road, London, N8 0LY.  

The burial will take place at Cheshunt Cemetery, Bury 

Green Road, Cheshunt, Herts, EN7 5AG. 

 

The wake will follow at Goffs Oak Village Hall, Goffs 

Lane, Goffs Oak, EN7 5ET (limited parking spaces). 

 

There will be a donation box for The British Heart 

Foundation. Flowers are welcome.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την 

Πέμπτη 22.11.2018, μετά από μακρόχρονη 

πάλη με την ασθένεια του (καρδιά και νεφρούς)  

περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους 

του, ο Κλεάνθης Μιχαήλ Παύλου σε ηλικία 

79 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Χρυσή από 

το Πατρίκι, 2 κόρες: Άντρη και Φρόσα, 

2 γαμπρούς: Γιώργο και Φάνο, 5 εγγόνια: 

Ντίνο, Κλεάνθη, Christopher, Αντρέα και Olivia. 

Η απουσία του θα αφήσει ένα δυσαναπλήρ-

τωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και  

φίλους. 

Ο εκλιπών ήταν πάντα χαμογελαστός και αστει-

ευόταν με τον πόνο του μέχρι την τελευταία του 

πνοή. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 05.12.2018 

και ώρα 11.30πμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Cheshunt, Bury Green Road, Cheshunt, Herts, 

EN7 5AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Goffs Oak Village 

Hall, Goffs Lane, Goffs Oak, EN7 5ET (limited 

parking spaces). 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart 

 Foundation είναι ευπρόσδεκτα.

(from Agios Amvrosios, Limassol)(από τον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού)

Αντρίκα Αντωνίου 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Πέμπτη 22.11.2018, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Αντρίκα 
Αντωνίου (Nicholas) σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει την κόρη της Στέλλα, τον υιό της Νίκο, τη νύφη της Αντρούλλα, 3 εγγόνια: 
Nicole, Shana, Christian-σύζυγο Lucy, τον δισέγγονό της Charlie, 3 αδελφούς: 
Γιάννο, Αντώνη και Φάνο καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η  κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 07.12.2018 και ώρα 10.00πμ από την 
Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA και η ταφή στο 
κοιμητήριο του New  Southgate. 

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

(από την Κώμη Κεπίρ)

Andrika Antoniou

† DEATH ANNOUNCEMENT

Our beloved mother Andrika Antoniou (Nicholas) from Komi-Kebir passed away 
on Thursday 22 November 2018. 

She leaves her daughter Stella, son Nick, daughter-in-law Androulla, grand- 
children: Nicole, Shana, Christian- wife Lucy, great-grandchild Charlie and her 
brothers Yiannos, Tony and Phanos. 

The funeral will take place  on Friday 7 December 2018 at 10.00 am at The Greek 
Orthodox Church of  All Saints, Camden Street, London NW1 0JA, followed by 
the burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will be held at the Ariana Banqueting Suite, North London Business 
Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN.

(from Komi Kebir)

01.08.1939 – 22.11.2018 

Our hearts are broken
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5ον ετήσιο

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωνσταντίνα Αδάμου Γρηγόρη
(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Ακαπνού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.12.2018, στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR, 

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, θυγατέρας, αδελφής και νύφης 

Κωνσταντίνας Αδάμου Γρηγόρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Τώνης, η μητέρα Περσεφόνη, αδελφός Αδάμος, κουνιάδες:  Ήβη και Μαρίτσα 

και  λοιποί συγγενείς. 
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Οι γονείς του Νίκος και Μάρω 
Κικκίδη και η αδελφή του Έλενα.

Τελούμε  την  προσεχή  Κυρ ιακή  
02.12.2018,στην Εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, Τown Road/ Logan Road, 
London N9 0LP, το14ον ετήσιο μνημό-
συνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-
στού μας υιού και αδελφού 

Χρίστου Κικκίδη 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρίστος Κικκίδης 
Λονδίνο 

(Καταγωγή γονέων Λινού και Βαρώσι)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο υιός Chris, η θυγατέρα Μάρω, 
γαμπρός Παντελής, νύφη Αύρα, 
εγγονές: Τούλλα, Μύρια, Άντρη, 

Penny και Άντρια.

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  
02.12.2018, στην Εκκλησία της Αγίας 
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 
London N20 0NL, το 19ον ετήσιο μνη-
μόσυνο του πολυαγαπημένου και  αξέ-
χαστού μας πατέρα και παππού 

Ανδρέα Ευσταθίου 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Aνδρέας Ευσταθίου 
(Πεντάγεια)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Οικογένεια αείμνηστου 
Χρίστου Ζαβρού

Τε λο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  
02.12.2018, στην Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 
Road, London N8 0LY, το 9μηνo 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 
αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 
παππού 

Χρίστου Ζαβρού 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρίστος Zαβρός 
(Τσέρι)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος Άννα, παιδιά: Μαρία, Γιάννος, 
Βάσος και Χρίστος, γαμπρός: Gavin, νύφες: 
Laura και Tamara, εγγόνια: Jaden, Nicholas, 
Aaliyah, Kostantinos, Αntonio, Εlanna, 
Christian, Arianna, Ariyah, Natalia, η μη- 
τέρα του Κλεοπάτρα, αδέλφια: Πανίκκος,  
Χρυστάλλα, Φωτούλλα, Αντρέας, Βασιλική, 
γαμπροί: Αντρέας, Χριστάκης και Αντρέας, 
νύφες: Χλόη και Σταυρούλλα, αδελφότεκνα, 
πεθερά Μαρούλλα, κουνιάδος Αλέκος και 
λοιποί συγγενείς.

Κωσταντίνου Κτίστη (Ιωάννου) 
(Κελοκέδαρα, Πάφος) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  
02.12.2018, στην Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 
Road, London N8 0LY, το 3μηνo 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 
αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, υιού, αδελφού και θείου

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγός της Αρχιμανδρίτης 
Θεοφάνης Πέτρου, τα παιδιά: 
Πιερής και Μαρίνος Πέτρου, 

τα αδέλφια και συγγενείς.

Τελούμε την  προσεχή Κυριακή 
02.12.2018, στην Εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 
London N8 0LY, το 20ον ετήσιο μνημόσυνο 
της πολυαγαπημένης και αξέ- 
χαστής μας συζύγου, μητέρας και 
αδελφής

Πρεσβυτέρας 
Ελένης (Helen) Πέτρου 

( Λ ο ν δ ί ν ο )

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της όπως παρευρεθούν

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ελένη Αναστασιάδη (Προκόπη Καΐρη)

Τελώ την Πέμπτη 06.12.2018, στην Εκκλησία των 
Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου Προδρό-
μου, 1 Sussex Way, Holloway, Islington, London N7 
6RT, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 
και αξέχαστής μου μητέρας 

Ελένης Αναστασιάδη (Προκόπη Καΐρη 
και καλώ όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο υιός Παράσχος (Πάρης), διοργανωτής 
προσκυνηματικών εκδρομών και συντονι-
στής του ιερού ναού Αγίων Αντωνίου του 

Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου,  1 Sussex 
Way, Holloway, Islington, London N7 6RT 

(Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου)

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μιχάλης Βασιλείου Ζήνου 

Απεβίωσε το Σάββατο 17.11.2018, ο Μιχάλης 
Βασιλείου Ζήνου σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ξενούλλα, 2 υιούς: Βάσο 
και Κώστα, την κόρη του Άντρη, 2 εγγονές και 
πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 03.12.2018 και 
ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, 
Middx. HA3 9QN και η ταφή στο κοιμητήριο του 
New Southgate. 

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

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλι- 
πόντος. 

Τηλ. οικείων: 07956 547 679 Λάκης.

(από την Κώμα του Γιαλού)

06.05.1942 – 17.11.2018

Κηδεύτηκε την περασμεν́η Πεμ́πτη στην 
Κερύνεια ο γνωστος́ και σπουδαίος ποδο-
σφαιριστής της ΑΕΛ και της Μεικτής 
Κύπρου, Σεβήμ Εμπέογλου, ο οποίος 
άφησε εποχή στα κυπριακά γήπεδα με το 
τίμιο και περίτεχνο παιγνίδι του. Ο Σεβήμ 
εργαζόταν πριν από το 1974 στην Υδατο-
προμήθεια Λεμεσού και μετά την αναγκα-
στική προσφυγοποίησή του συνέχισε να 
εργάζεται στην αντίστοιχη υπηρεσία της 
Κερύνειας. 

«Αποχαιρετήσαμε τον Σεβήμ με πολλή 
συγκίνηση, συναισθανόμενοι το γεγονός 
ότι ακομ́α ένας κρικ́ος που συνέδεε τις δύο 
κοινότητες φεύγει από τη ζωή αφήνοντας 
πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό. Θα 
τον θυμόμαστε πάντοτε ως έναν βέρο Λε-
μεσιανο ́αλλα ́κυρίως ως έναν πραγματικο ́
Κύπριο», δήλωσε με συγκίνηση ο τέως 
δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου. 

Ένας κρίκος 
που συνέδεε 

τις δύο κοινότητες 
έφυγε από τη ζωή
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.12.2018, στην Εκκλησία του 

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

το 3μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Κούλλας (Katie) Χειλίδης 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρευθούν. 

Ο σύζυγος Μάριος, παιδιά: Αντρούλλα και Δημήτρης, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς. 

Θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στο New Southgate. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματακ στην οικία 

της εκλιπούσας.

  
MEMORIAL SERVICE  

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

This Sunday 2nd December is our beloved Wife, Mother 

and Yiayia Koulla's 3 month memorial service. 

It will take place at St John the Baptist Church, 

 Wightman Road N8 0LY 

and then on to New Southgate Cemetery. 

Family and friends are all welcome to come back 

to our family home thereafter.

Koulla (Katie) Chilides

† MEMORIAL SERVICE  

The 3rd year memorial service for our beloved and 

dearly missed father, son and brother 

Philippos Philippou 

will take place on Sunday 02.12.2018, 

at The Greek Orthodox Cathedral of 

St. Catherine, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 

Relatives and friends are invited to attend. 

His son Andrew, parents: Michael and Kika Philippou 

Strongou, brothers: Savva and Andy, his partner Cheryl 

and other relatives. 

Tea and snacks will be offered at the Churxch hall 
after the service.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Φίλιππος Φιλίππου
(Λονδίνο, καταγωγή γονέων Άγιο Σέργιο και Ακανθού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.12.2018, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 3ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, υιού και 

αδελφού 

Φίλιππου Φιλίππου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρευθούν. 

Ο υιός Andrew, γονείς: Μιχάλης και Κίκα Φιλίππου Στρόγγου, 

αδέλφια: Σάββας και Άντρος και λοιποί συγγενείς. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στο χολ της 

 Εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Kυριακού Θεοχάρους 
(από τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας)

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

02.12.2018, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 7ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Κυριακούς Θεοχάρους 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Πάντα θα είσαι στην καρδιά 

και στη σκέψη μας. 

Ο σύζυγος Αντρέας, παιδιά, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς. 02.12.1930 – 05.12.2011

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Γιώργος Νικόλα Χατζηγιώργη (Κτένας) 

(από τη Δερύνεια)
 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε τη Δευτέρα 26.11.2018, ο αγαπημένος μας 

Γιώργος Νικόλα Χατζηγιώργη (Κτένας) σε ηλικία 80 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στο Λονδίνο το 1958 και ζούσε στο Gants Hill. 

Πριν λίγα χρόνια εγκαταστάθηκε στην Κύπρο. 

Aφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία (από τη Σωτήρα), τα παιδιά του Έλενα, Νικόλα, Κατερίνα 

και Λάμπρο, τους γαμπρούς του Μιχάλη και Tim, τις νύφες του Καλίνα και Μαρία, 

τα εγγόνια: Ανδρέα, Μαρία, Κατερίνα, Ασπασία και Θεοδώρα, αδελφή Χριστοδούλα 

και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του έγινε χθες Τετάρτη 28.11.2018 στη Δερύνεια. 

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων. 

 

Για αγγελίες: 

μνημόσυνα και θανάτους 

παρακαλώ τηλεφωνήστε: 

020 8341 5853

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρέας Κυριάκου Πιριπίτση

Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.12.2018, στην 

Εεκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, το 

40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέ-

χαστού μας πατέρα  και παππού Αντρέα Κυριάκου 

Πιριπίτση και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Αντρούλλα Σταύρου
(Καραβά)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.12.2018, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 3μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Αντρούλλας Σταύρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στην οικία της εκλιπούσας 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά: Γιώργος, Μιχάλης, γαμπρός Χριστάκης, νύφες: Jo και Faye, 

εγγόνια: Άντρια, Γιώργος, Βάσια, Γιώργος, Christopher και Μαρία.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιώργος Κωνσταντίνου Νικολάου 

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

02.12.2018,στην Εκκλησία του Αγίου 

Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London 

SW11 5QR, το 2oν ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας πατέρα και παππού 

Γιώργου Κωνσταντίνου Νικολάου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 

Σας ευχαριστούμε όλους, 

Ellada, Costa, Eleanor και Georgie.

(Βαρώσι)

Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πέτρος Χριστοφόρου Κανάρη 
(Μόρφου)

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

02.12.2018,στην Εκκλησία του Αγίου Δημη-

τρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP, το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας πατέρα και 

παππού 

Πέτρου Χριστοφόρου Κανάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Ο υιός Πάμπος, νύφη Σκεύη, εγγόνια: 

Andrew, Lucy και Σούλλα, γαμπροί: 

Christian και Petros, νύφη Sally, δισέγ-

γονα: Elena, Antonio, Charlie, Petros, 

Elena, Juliana και λοιποί συγγενείς.
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