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Τη συγκλονιστική ιστορία Κύπριας 
του ΗΒ έφερε στο φως το BBC, 45 
χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. 
Η Ξένια Καραγιάννη, ήταν μόλις 
τριών ετών όταν αναγκάστηκε να 
αποχωριστεί την μητέρα της... 

Σελ 2

«Με έδωσαν το ‘74...»
Ως εγγυήτρια δύναμη, το ΗΒ πα-
ραμένει δεσμευμένο στην υποστή-
ριξη της διαδικασίας για επίλυση 
του Κυπριακού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
εκπρόσωπος του βρετανικού Υπ. 
Εξωτερικών... 

Σελ 4

Ελπίδες και διαβεβαιώσεις Δεν παραδέχεται τίποτα

Γιορτάσαμε 45 χρόνια ζωής 
της «Παροικιακής» !

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΣΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

σελ 12 & 13

Οι ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο στον Κόρμπιν

Ανάληψη πολιτικών 
ευθυνών ζητά το ΑΚΕΛ

σελ 3

σελ 3 & 8

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των απολογείται ο αρχηγός της 
Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιά-
κος, ο οποίος δήλωσε αθώος  ενώ-
πιον των δικαστικών Αρχών... 

Σελ 10

ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ 26 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΛΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ
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Η ΕΚΟ καλεί τους Κυπρίους να εμπλακούν 
στις επικείμενες Γενικές Εκλογές

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΒ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟ BBC

«Το 1974 η μητέρα μου με έδωσε, 
για το καλό μου»

Άλλη μια συγκλονιστική ιστορία από την τραγωδία 
της τουρκικής εισβολής το 1974, φέρνει στο φως το 
BBC.  

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, η Ελληνοκύ-
πρια Ξένια Καραγιάννη, ήταν μόλις τριών ετών όταν 
αναγκαστηκέ να αποχωριστεί την μητέρα της μετά 
την εισβολή και την είδε ξανά στην ηλικία των 17 
ετών.  

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια, το να δώσεις 
το παιδί σου, «είναι κάτι που δεν μπορείς να περι-
γράψεις με λόγια. Δεν είναι μόνο το αντίκτυπο στη 
μητέρα μου αλλά και σε ΄μενα, νιώθω ότι μου έκλε-
ψαν την παιδική μου ηλικία, αλλά καταλαβαίνω τον 
λόγο που το έκανε  και τις θυσίες που έπρεπε να 
κάνει».   

 Η Ξένια Καραγιάννη γεννήθηκε στο Λονδίνο από 
Ελληνοκύπριους γονείς, ωστόσο μετά τον χωρισμό 
τους, επέστρεψε στην Κύπρο με την μητέρα της και 
συγκεκριμένα στην Αμμόχωστο.  

Ωστόσο όλα άλλαξαν με την τουρκική εισβολή.  
Η οικογένειά της έμενε σε προσφυγικό καταυλισμό 

στη Λάρνακα για μήνες.  
Ο πατέρας της ο οποίος ζούσε στο Λονδίνο, έβαλε 

τον αδελφό του ο οποίος διέμενε στη Λεμεσό να την 
ψάξει και να την επιστρέψει πίσω στην Αγγλία.  

 Η μητέρα μου δεν ήθελε να με αποχωριστεί και 
ήταν πολύ δύσκολο γι΄ αυτήν, ωστόσο ο Θείος μου 

ήταν αμετανόητος και της είπε πως είναι για το καλό 
μου, «θα έχει καλύτερο μέλλον και όταν τελειώσουν 
όλα μπορείς να επιστρέψεις στο Λονδίνο», είπε η κ. 
Καραγιάννη.  

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε εξαιτίας της έλλειψης επι-
κοινωνίας, χάσαμε κάθε επαφή καθώς δεν υπήρχε 
τρόπος να επικοινωνήσουμε, σημείωσε.  

Δεν μπορούσες να στείλεις γράμμα καθώς δεν 
υπήρχε μόνιμη κατοικία, είπε.  

Αυτή η κατάσταση είχε μεγάλο αντίκτυπο στην κ. 
Καραγιάννη, η οποία υπέφερε από εφιάλτες.  

Μέχρι και τα 17 της χρόνια, μεγάλωνε χωρίς να 
γνωρίζει κάτι για τη μητέρα της, ενώ δεν είχε ούτε 
φωτογραφία της, ωστόσο το 1987 έλαβε ένα 
γράμμα.  

Μέσα σε αυτό υπήρχε η φωτογραφία μιας γυναί-
κας η οποία της έμοιαζε πολύ. Η αποστολέας του 
γράμματος ήταν η μητέρα της.  

Λίγο χρονικό διάστημα μετά ταξίδεψε στην Κύπρο 
και δεν θα ξεχάσει ποτέ την υποδοχή της οικογένειας 
της, που δεν γνώρισε ποτέ, στο αεροδρόμιο της 
Λάρνακας.  

Το διάστημα της γνωριμίας μητέρας και κόρης 
άφησε γλυκόπικρη γεύση στην Ξένια. «Ένιωθα ότι 
την απογοήτευα που δεν την θυμόμουν», σημείωσε.   

ΠΗΓΗ: SigmaLIve

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ, καλεί όλους 
τους συμπατριώτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο να 
βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογι-
κούς καταλόγους  και  να ψηφίσουν, για να ακουστεί 
δυνατά, η φωνή της Κύπρου στις βουλευτικές εκλο-
γές της Πέμπτης 12ης Δεκεμβρίου.  

Οι συμπατριώτες μας σε έρευνα που έγινε δήλω-
σαν με μεγάλη πλειοψηφία ότι υποστηρίζουν την 
παραμονή και όχι την έξοδο του ΗΒ από την Ευρω-
παϊκή Ενωση. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής 
σε δηλώσεις του ανάφερε ότι «Καλώ όλους τους 
συμπατριώτες μας να ψηφίσουν και να ενθαρ-
ρύνουν  τους συγγενείς και φίλους τους να πρά-
ξουν το ίδιο στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου. 
Προτρέπουμε ακόμα τα μέλη της  παροικία μας 
να δραστηριοποιηθούν στις εκλογές, να συμμε-
τέχουν στην προεκλογική εκστρατεία, να αρχί-
σουν από τώρα να  χτυπούν πόρτες και να δια-
νέμουν φυλλάδια, να βοηθούν και να εργάζονται 
για την επανεκλογή των πραγματικών φίλων 
της Κύπρου  Οι συμπατριώτες μας πρέπει να 
κάνουν πιο έντονη τη παρουσία   και πιο δυνατή  
τη φωνή της κυπριακής παροικίας για να ακού-
γεται  καθ΄ όλη  τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου». 

Υπάρχουν υποψήφιοι βουλευτές, οι οποίοι κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους στη βουλή υπήρξαν 
πραγματικοί φίλοι της Κύπρου και της παροικίας 
μας. Αυτοί οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει  ερωτήσεις 
.έχουν υπογράψει ψηφίσματα  και έχουν μιλήσει για 
την Κύπρο στη Βουλή, έχουν παρευρεθεί και στηρίξει 
εκδηλώσεις μας, συμμετείχαν  σε εκδηλώσεις ενάντια 
στην τουρκική κατοχή κα  έδειξαν ξεκάθαρα ότι υπο-
στηρίζουν μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο, χωρίς 
τουρκικό  κατοχικό στρατό,  στη βάση μιας δίκαιης 
ειρηνικής και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό. 

Καλούμε όλους τους Κυπρίους να ψηφίσουν στις 

εκλογές της  Πέμπτης 12ης Δεκεμβρίου για   να 
προβάλλονται τα δίκαια της Κύπρου στην βουλή και 
να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή της παροικίας 
μας  από τους φίλους μας  βουλευτές.  

Πληροφορίες 
για ψηφοφόρους   

Για να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα πρέπει 
να είστε εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Η 
εγγραφή είναι απλή και εύκολη διαδικασία για την 
οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες πιο κάτω. 
Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω διαδικτύου στη διεύ-
θυνση https://www.gov.uk/register-to-vote μέχρι 
τις 26 Νοεμβρίου. 

Για πληροφορίες για εναλλακτική ψηφοφορία επι-
σκεφτείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

Ψήφος μέσω ταχυδρομείου: https://www.your-
votematters.co.uk/how-do-i-vote/voting-by-post  

Ψήφος μέσω πληρεξουσίου: https://www.gov.uk 
/voting-in-the-uk/voting-by-proxy  

Για την εκλογική σας περιφέρεια επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα του BBC με ευρετήριο εκλογικών περι-
φερειών, των βουλευτών που τις αντιπροσωπεύουν 
και τα αποτελέσματα των περασμένων εκλογών, 
αρκεί να εισάγετε τον ταχυδρομικό σας κώδικα στο 
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-of-
fices/mps/ 

Διαβεβαιώσεις  Βρετανού Yπουργού Ευρώπης για το Κυπριακό και την ΑΟΖ
Διαβεβαιώσεις για τη συνεχιζόμενη βρετανική υποστήριξη μίας δί-

καιης και με διάρκεια λύσης που θα επανενώνει την Κύπρο, παρέχει 
με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ηνωμένου Βασιλείου ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης Κρίστοφερ 
Πίντσερ. Ο πολιτικός αξιωματούχος του Foreign Office σημειώνει επί-
σης ότι η Βρετανία εξακολουθεί να πιστεύει πως ο καλύτερος τρόπος 
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο 
μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Επισημαίνει παράλληλα ότι, όπως δήλωσε ο ίδιος και κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, το Λονδίνο αντιτίθεται 
στις τουρκικές γεωτρήσεις «στα ύδατα γύρω από την Κύπρο» 
και στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας να αξιοποιεί τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
«στη διεθνώς συμφωνημένη Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της». Προσθέτει ότι εν τέλει ο καλύτερος τρόπος επί-
λυσης τέτοιων «περίπλοκων» ζητημάτων είναι μέσω μιας 
συνολικής λύσης. 

Η επιστολή του κ. Πίντσερ αποτελεί απάντηση σε προ-
ηγούμενη επιστολή του Χρίστου Καραολή εκ μέρους της Ομο-
σπονδίας, που είχε σταλεί με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη 
του υπουργού στην Κύπρο. Ο Υπουργός Ευρώπης δηλώνει ότι 

κατά την επίσκεψή του είδε και άκουσε από πρώτο χέρι τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν αμφότερες οι κοινότητες. 

Επισημαίνει πως οι προσπάθειες της κυπριακής διασποράς για επί-
τευξη λύσης στο Κυπριακό είναι «ιδιαιτέρως καλοδεχούμενες» και ότι 
ελπίζει να συνεχιστεί ο διάλογος με την ομογένεια. 

Καταλήγει η 
επιστολή του 

κ. Πίντσερ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος έχουν μία δυνατή και 
σημαντική σχέση. Είμαι ευτυχής που μπόρεσα να δω και να αποκτήσω 
από κοντά εμπειρία αυτών των στενών δεσμών. Ξέρω ότι προσβλέ-
πουμε στο χτίσιμο ακόμα στενότερων δεσμών μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Κύπρου σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων. Ο ρόλος 
των διασπορών ως γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας είναι πολύτι-
μος, καθώς οι δυνατές σχέσεις μεταξύ των λαών είναι θεμελιώδεις στο 
θερμό συνεταιρισμό μας». 

Η επιστολή του κ. Καραολή εκ μέρους της Ομοσπονδίας, την οποία 
συνυπέγραφαν ψηφοφόροι της περιφέρειας του κ. Πίντσερ, επισήμαινε 
τον «κρίσιμο» ρόλο που έχει να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο 
προς την επανένωση της Κύπρου και τόνιζε πως η Κυπριακή Δημο-
κρατία αποτελεί έναν «προβλέψιμο και αξιόπιστο σύμμαχο». 

Σημείωνε παράλληλα ότι η ευθύνη για τη μη επανέναρξη των συνο-
μιλιών λύσης μέχρι στιγμής επιβαρύνει την Τουρκία και καλούσε τη 
βρετανική κυβέρνηση να στείλει «ένα δυνατό, σαφές και ξεκάθαρο μή-
νυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να σταματήσει τις απειλές της ενάντια 
στη Δημοκρατία της Κύπρου και τις προσπάθειές της να υπονομεύσει 
την εμπιστοσύνη, ώστε οι διαπραγματεύσεις να επαναρχίσουν και η 
Κύπρος να μπορέσει επιτέλους να επανενωθεί».
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Τα σχόλια του Τζέικομπ Ρις- Μογκ, του υπουργού 
αρμόδιου για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο,  αναφο-
ρικά  με την πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ στο 
δυτικό Λονδίνο που στοίχισε τη ζωή 72 ανθρώπων,  
έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τις οι-
κογένειες των θυμάτων και την αντιπολίτευση.    

«Όποιος από εμάς βρισκόταν σε μια πυρκαγιά, 
ό,τι κι αν έλεγε η πυροσβεστική, θα εγκαταλείπαμε 
το φλεγόμενο κτήριο, αυτό λέγει η κοινή λογική», 
είπε ο Ρις- Μογκ. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας 
που έγιναν γνωστά την περασμένη βδομάδα, στην 
τραγωδία συνέβαλε η εύφλεκτη επένδυση των τοί-
χων της 24οροφης πολυκατοικίας. Η έρευνα, επίσης, 
αμφισβητεί την οδηγία που έδωσε η πυροσβεστική 
υπηρεσία στους κατοίκους του Πύργου Γκρένφελ 
να παραμείνουν μέσα στην πολυκατοικία όταν εκ-
δηλώθηκε η πυρκαγιά στην κουζίνα διαμερίσματος.  

Τα σχόλια του υπουργού και οι έντονες αντιδράσεις 
που έχουν προκαλέσει ήταν πρωτοσέλιδο θέμα σε 
πολλές εφημερίδες της Τετάρτης 6/11. 

Η i κυκλοφόρησε με πηχυαίο τίτλο: «Ο Ρις - Μογκ 
προσγειώνεται από τους Τόρις». Η εφημερίδα επι-
σημαίνει ότι η Ντάουνινγκ Στριτ δεν αισθάνεται άνετα 
με το υψηλό προφίλ του κ. Ρις - Μογκ στα ΜΜΕ 
τους τελευταίους μήνες και αναμένεται να περιορίσει 
τις δυνατότητες που έχει για περαιτέρω αντιπαρα-
θέσεις πριν από τις εκλογές. 

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Ντάουνινγκ Στριτ 
εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει από  τον 
κ. Ρις - Μογκ  να εγκαταλείψει τη μηνιαία εκπομπή 
του στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC, όπου έκανε και 
τα σχόλια για την τραγωδία στον Πύργο Γκρένφελ.  

Σε άρθρο γνώμης η Daily Mirror σημειώνει ότι ο 
Τζέικομπ Ρις-Μογκ,  ο οποίος επιβλέπει την κυβερ-

νητική νομοθετική ατζέντα στη Βουλή, με τα σχόλια 
του «δείχνει την περιφρόνησή του για το κοινό» και 
«αποκαλύπτει την αλαζονική νοοτροπία των Συντη-
ρητικών, χλευάζοντας κοινούς ανθρώπους».  
Ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων  

Ο βουλευτής των Εργατικών Λίντσεϊ Χόιλ εξελέγη 
την Δευτέρα νέος πρόεδρος (Speaker) της Βουλής 
των Κοινοτήτων, διαδεχόμενος των Τζον Μπέρκοου 
που κατείχε αυτήν τη θέση επί μια δεκαετία. Ο Χόιλ, 
που θεωρείτο εξαρχής το φαβορί, εξελέγη στον τέ-

ταρτο γύρο, με 325 ψήφους 
υπέρ σε σύνολο 540. 

«Ο Χόιλ υπόσχεται να εκπληρώσει τον ρόλο του 
με χιούμορ», έγραψε ο Guardian (5/11). «Θα είμαι 
ουδέτερος», είπε ο 62χρονος Χόιλ μετά την ανακοί-
νωση του αποτελέσματος. «Αυτή η Βουλή θα αλλά-
ξει, αλλά θα αλλάξει προς το καλύτερο», πρόσθεσε. 

Οι Financial Times εκτιμούν ότι η εκλογή του 
Χόιλ μπορεί να σηματοδοτήσει την επιστροφή σε 
ένα λιγότερο «φανταχτερό στυλ» άσκησης των κα-
θηκόντων του προέδρου της Βουλής των Κοινοτή-
των σε σχέση «με το εριστικό ύφος και την απαρ-
χαιωμένη ρητορική» του προκατόχου του Χόιλ.  

Η Sun σημείωνε ότι χρειάστηκαν να παρέλθουν 
πέντε ώρες για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για 
την ανάδειξη του Χόιλ στην προεδρία της Βουλής 
με αποτέλεσμα ο Guardian να διαμαρτύρεται ότι οι 
βουλευτές έχουν την τάση να περιπλέκουν τα πρά-
γματα. «Κάτι απλό όπως είναι η εκλογή του Speaker 
μετατράπηκε σε μια σύνθετη διαδικασία» έγραψε.   

«Παράλογη» χαρακτηρίζει τη διαδικασία ψηφο-
φορίας ο Κουέντιν Λετς των Times. «Όταν τελικά 
αναδείχθηκε νικητής, το πρόσωπο του σερ Λίντσεϊ 
Χόιλ ήταν εκείνο ενός έντιμου αγρότη του οποίου ο 
χοίρος επικράτησε σε κτηνοτροφικό διαγωνισμό», 
έγραψε ο Χένρι Ντιντς στη Daily Mail. 

Θύελλα αντιδράσεων κατά Ρις-Μογκ για τα θύματα της πυρκαγιάς

Οι ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο στον Κόρμπιν
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ BREXIT ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ

Σε 5 εβδομάδες, η Βρετανία πάει στις κάλπες για 
να επιλέξει ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας και 
ο νέος ένοικος πίσω από τη διάσημη μαύρη πόρτα. 

Προς το παρόν είναι ο Μπόρις Τζόνσον, που πρα-
γματοποίησε την τελευταία σύσκεψη του υπουργικού 
συμβουλίου πριν την επίσημη έναρξη της προεκλο-
γικής εκστρατείας. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρή-
σουμε σε εκλογές. Θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι κα-
νείς από εμάς δεν τις ήθελε ιδιαίτερα, γιατί νομίζω 
ότι θέλαμε όλοι να συνεχίσουμε 
να προσφέρουμε στη χώρα 
μας». Ο Τζόνσον προηγείται στις 
δημοσκοπήσεις. 

Ωστόσο, η Τζο Σουίνσον, η 
επικεφαλής του κόμματος των 
Φιλελευθερων Δημοκρατών, δεν 
κρύβει το φιλόδοξο στόχο της: 
«Είμαι ενθουσιασμένη που στέ-
κομαι εδώ ως υποψήφια του 
κόμματος για την πρωθυπουργία». Οι πιθανότητες 
της Σουίνσον να γίνει η τρίτη γυναίκα πρωθυπουρ-
γός του ΗΒ είναι ελάχιστες, ωστόσο το κόμμα της 
αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο ρυθμιστή μετά το 
κλείσιμο της κάλπης. Οι ελπίδες όλων, εναποτίθενται 
πλέον στο Εργατικό κόμμα και τον Τζέρεμι Κόρμπιν.  

Οι πολίτες φαίνεται να άκουσαν αρκετά από το 
Westminster. Τις επόμενες 36 ημέρες, οι πολιτικοί 
θα πρέπει να ταξιδέψουν σε όλη την επικράτεια του 
ΗΒ για να κερδίσουν τους ψηφοφόρους παρουσιά-
ζοντας τους τα οράματά τους για τη χώρα. 

Πρώτη στάση το Έσεξ όπου οι Εργατικοί, ως 
αξιωματική αντιπολίτευση εγείρει κι άλλα ζητήματα 

στο τραπέζι εκτός από το Brexit. Μετά από χρονια 
συνομιλιών για μια κοινή θεση που θα παρουσιά-
σουν με σαφήνεια στους πολίτες πολλά μέλη του 
κόμματος θεωρούν πως το Brexit και ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα δεν θα έπρεπε να ήταν τα μοναδικά 
θέματα συζήτησης. 

Εν τω μεταξύ, ο Μπόρις Τζόνσον απέρριψε την 
πρόταση του Νάιτζελ Φάρατζ για μία προεκλογική 
συμμαχία με όρο την απόσυρση της συμφωνίας του 

Brexit στην οποία κατέληξε με 
τους Ευρωπαίους ο Βρετανός 
πρωθυπουργός. Σε συνεντεύ-
ξεις του το βράδυ της Παρα-
σκευής (1/11/2019), είπε ότι δε 
ήταν «λογική» μια προεκλογική 
συνεργασία με οποιοδήποτε 
άλλο κόμμα και ότι «ψήφος για 
οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην 
αυτής της κυβέρνησης, αυτής 

της κυβέρνησης Συντηρητικών, βασικά ισοδυναμεί 
με τοποθέτηση του Τζέρεμι Κόρμπιν στην εξουσία». 
Ο Φάρατζ είχε προτείνει στον πρωθυπουργό ένα 
προεκλογικό σύμφωνο «μη επιθετικότητας», που 
προέβλεπε τη διεκδίκηση συγκεκριμένων εδρών 
από υποψήφιους Κόμματος του Brexit ώστε να μη 
διασπαστεί η ευρωσκεπτικιστική ψήφος και να ητ-
τηθούν τα κόμματα που τάσσονται κατά του Brexit. 

Παρόμοια ιδέα είχε προωθήσει την Πέμπτη με 
δήλωσή του στη ραδιοφωνική εκπομπή του ηγέτη 
του Κόμματος του Brexit και ο Ντόναλντ Τραμπ λέ-
γοντας ότι ενωμένοι οι Τζόνσον και Φάρατζ θα ήταν 
μία «ασταμάτητη δύναμη».

Η κυβέρνηση δεν δίνει στη δημοσιότητα 
έκθεση για την εμπλοκή της Ρωσίας

«ΥΠΟΠΤΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Η Βρετανία ακολουθεί την «συνήθη διαδικασία» 
αναβάλλοντας για μετά τις βουλευτικές εκλογές την 
δημοσίευση της πιθανώς εκρηκτικής έκθεσης της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής Πληροφοριών και 
Ασφαλείας σχετικά με την ανάμειξη της Ρωσίας στα 
βρετανικά πολιτικά πράγματα, δήλωσε ο Μάικλ 
Γκόουβ, υπερυπουργός της κυβέρνησης του Μπόρις 
Τζόνσον, απαντώντας στην κατακραυγή που προ-
κλήθηκε από την απόφαση της Ντάουνινγκ Στριτ. 

Το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε ότι δεν 
θα επιτραπεί η δημοσίευση της 50σέλιδης έκθεσης 
πριν από τις εκλογές, προκαλώντας κατηγορίες από 
όλο το πολιτικό φάσμα για απόκρυψη των συμπε-
ρασμάτων της κοινοβουλευτικής έρευνας μέχρι τις 
εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου. 

Όταν ο Μάικλ Γκόουβ ερωτήθηκε εάν η κυβέρ-
νηση κρύβει την έκθεση, απάντησε «κατηγορηματικά 
όχι» επικαλούμενος διαδικαστικά προσκόμματα. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής Πληροφοριών και 
Ασφαλείας Ντόμινικ Γκριβ δήλωσε ότι η απόφαση 
της Ντάουνινγκ Στριτ τού προκάλεσε «κατάπληξη», 
ενώ το Εργατικό Κόμμα και το Εθνικό Κόμμα της 
Σκωτίας κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αρνείται 
να παραδεχθεί τις διαστάσεις της ανάμειξης της Μό-
σχας στα βρετανικά πολιτικά πράγματα. 

Τονίζοντας ότι δεν υπάρχει αποδεκτός λόγος για 
την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης της έκθεσης 
ο Ντόμινικ Γκριβ είπε: «Παραμένουμε πολύ απο-
γοητευμένοι από την άρνηση της κυβέρνησης να 

δημοσιεύσει την έκθεση και να παράσχει οποι-
αδήποτε εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους 
αυτή δεν δημοσιεύεται.. Οι εξηγήσεις που παρου-
σιάζονται ότι οι χρονικές προθεσμίες είναι πολύ στε-
νές είναι τελείως ανειλικρινείς και χονδροειδώς πα-
ραπλανητικές». 

Πέραν των υπαρχόντων στοιχείων για την ανά-
μειξη της Μόσχας στα βρετανικά πολιτικά πράγματα, 
περιλαμβανομένης της ρωσικής εμπλοκής στην 
προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα σχετικά 
με την παραμονή ή μη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, νέα στοιχεία έχουν προκύψει για απόπειρες 
του Κρεμλίνου να διεισδύσει στο ίδιο το Συντηρητικό 
Κόμμα, μέσω ενός ανώτατου ρώσσου διπλωμάτη 
που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία και πέρασε 
πέντε χρόνια από την ζωή του στο Λονδίνο καλλιερ-
γώντας σχέσεις με επιφανείς Τόρις, αλλά και με τον 
ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον. 

Ο Σεργκέι Ναλόμπιν, «ο καλός μας φίλος», όπως 
τον είχε αποκαλέσει κάποτε ο Μπόρις Τζόνσον, κα-
τοικεί σήμερα στην Μόσχα στο συγκρότημα διαμε-
ρισμάτων που ονομάζεται «το σπίτι του FSB», λόγω 
του μεγάλου αριθμού πρακτόρων των ρωσικών μυ-
στικών υπηρεσιών που κατοικούν εκεί. 

Η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής βασί-
ζεται σε αναλύσεις των βρετανικών υπηρεσιών Πλη-
ροφοριών, καθώς και τρίτων ειδικών. Οι βρετανικές 
υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν ήδη δώσει άδεια για 
την δημοσίευσή της.
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Ανάληψη πολιτικών ευθυνών για τα διαβατήρια ζητά το ΑΚΕΛ Ντονμέζ: Νέα 
γεώτρηση του Φατίχ 

σε λίγες βδομάδες
Νέα γεώτρηση στην κατε-

χόμενη Κύπρο θα ξεκινήσει το 
Φατίχ σε μερικές βδομάδες 
ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπ. 
Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ λέ-
γοντας ότι αυτή τη στιγμή το 
Φατίχ βρίσκεται στην Μερσίνα 
για ανεφοδιασμό. Για το Φατίχ 
ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι 
ξεκίνησε την γεώτρηση Μόρ-
φου πριν μερικές βδομάδες. 

O Ντονμέζ είπε ότι το γεω-
τρύπανο Γιαβούζ ξεκίνησε 
πριν από μερικές εβδομάδες 
τη γεώτρηση του στο σημείο 
Μόρφου. Για το γεωτρύπανο 
Φατίχ ο Τούρκος Υπουργός 
είπε ότι ολοκλήρωσε την γεώ-
τρηση του Φενίκε και ήρθε 
στον λιμάνι Τασουτζού της 
Μερσίνας για ανεφοδιασμό. 
“Εκεί, αφού σε λίγες βδομάδες 
κάνει εκεί εργασίες ανεφοδια-
σμού και συντήρησης θα ξεκι-
νήσει ξανά γεώτρηση στις πε-
ριοχές που έχουμε αδειοδο- 
τηθεί από την ‘τδβκ’”, ανέφερε. 

Σύμφωνα με τον Τούρκο 
Υπουργό, το Ορούτς Ρέις και 
το Μπαρμπαρός συνεχίζουν 
τις δισδιάστατες και τρισδιά-
στατες έρευνές τους. “Όπως 
έχουμε πει αν υπάρχει κάτι θα 
το βρούμε, όταν το βρούμε 
πρώτα ο Αλλάχ θα το ανακοι-
νώσουμε στον λαό μας. Χρει-
άζεται λίγη υπομονή”, είπε ο 
Φατίχ Ντονμέζ.

Ανάληψη πολιτικών ευθυνών για το θέμα των υπηκοο-
τήτων ζητεί το ΑΚΕΛ με τον Γ.Γ. της Κ.Ε. του κόμματος 
Άντρο Κυπριανού να εκφράζει λύπη γιατί έπρεπε να βγει 
στο φως της δημοσιότητας και μετά η κυβέρνηση να πάρει 
μέτρα. Δήλωσε επίσης ότι ο Αρχιεπίσκοπος και ο κάθε ιε-
ρωμένος πρέπει να μείνουν μακριά από τέτοιες υποθέσεις 
και διερωτήθηκε τί παράδειγμα δίνουμε στην κοινωνία. 

Μετά από την συνάντηση με αντιπροσωπεία του τουρ-
κοκυπριακού ΡΤΚ στα γραφεία του ΑΚΕΛ, κι ενώ δεν ήταν 
γνωστές οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά 
αναμένονταν με βάση την ενημέρωση από τα μέσα ενη-
μέρωσης, ο Αντρος Κυπριανού όταν ερωτήθηκε για το 
θέμα των διαβατηρίων εξέφρασε λύπη γιατί «χρειάστηκε 
να υπάρχει αυτή η τόσο έντονη αντιπαράθεση στο εσωτε-
ρικό, να βγουν στην επιφάνεια τόσες και πολλές παρατυ-
πίες και παρανομίες που έγιναν ηθελημένα ή άθελα, για 
να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να συζητήσει το θέμα και να 
πάρει αποφάσεις».  

Την ώρα που άλλες χώρες, που τις αφορούσε το θέμα 
άμεσα, πήραν αποφάσεις σε χρόνο μηδέν, πρόσθεσε. 
«Διερωτώμαι λοιπόν γιατί η κυβέρνηση Αναστασιάδη – 
Συναγερμού χρειάστηκε τόσο χρόνο για να αποφασίσει τί 
θα πράξει με τα συγκεκριμένα ζητήματα που είδαν το φως 
της δημοσιότητας. 

Διερωτήθηκε επίσης κατά πόσο κλείνει το θέμα εάν η 
κυβέρνηση άρει σήμερα κάποιες υπηκοότητες για να απα-

ντήσει ο ίδιος ότι δεν κλείνει. Υπάρχουν, είπε, ευθύνες, σε 
μικρότερο βαθμό ενδεχομένως σε υπηρεσιακό επίπεδο 
που ο ίδιος δεν γνωρίζει, αλλά «υπάρχουν τεράστιες ευ-
θύνες σε πολιτικό επίπεδο. Κι αυτές οι ευθύνες θα πρέπει 
να αναληφθούν. Και οι ευθύνες αναλαμβάνονται – όπως 
αντιλαμβάνεστε – με συγκεκριμένο τρόπο». 

«Μας ενοχλεί το γεγονός ότι χρειάστηκε να βγουν αδιά-
σειστα στοιχεία για να μετατρέψει η κυβέρνηση τη θέση 
της από το ‘κάποιοι συνωμοτούν εναντίον μας’. ‘Το ΑΚΕΛ 
θέλει να μας ασκεί εξουθενωτική αντιπολίτευση σε μια 
προσπάθεια να μας προκαλέσει προβλήματα’, ως το ση-
μείο του ‘ναι έγιναν λάθη, πρέπει να δούμε και να αντιμε-
τωπίσουμε’», είπε. 

«Δεν έγιναν απλά λάθη σε αυτή την ιστορία, θέλω να εί-
μαι ξεκάθαρος. Αυτά τα οποία έγιναν είναι απαράδεκτα, 
έχουν δυσφημίσει τη χώρα μας διεθνώς, υποχρέωσαν 
διεθνείς οργανισμούς, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον 
ΟΟΣΑ, διεθνή πρακτορεία, να ασχοληθούν μαζί μας με 
τρόπο απαξιωτικό και προσβλητικό για τη χώρα μας. Για 
να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα, τα 
οποία είναι προφανές ότι σύρεται για να τα πάρει».  

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε.  του ΑΚΕΛ είπε ότι θα πρέπει να διερευ-
νηθούν και τα στοιχεία τα οποία λένε ότι η Τράπεζα Κύπρου 
είχε ενημερώσει από το 2015 για το Jho Low, όπως επίσης, 
να διερευνηθεί και ποια είναι η έκθεση η οποία έγινε από 
την ΜΟΚΑΣ όταν υποβλήθηκε η καταγγελία από την Τρά-
πεζα Κύπρου στην ΜΟΚΑΣ, πού την απέστειλε η ΜΟΚΑΣ 
και γιατί δεν αντιμετωπίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα από 
τότε, από το Γενάρη του 2016 και αντιμετωπίζεται σήμερα. 

Ο Α. Κυπριανού επανέλαβε ότι το ΑΚΕΛ περιμένουν ξε-
κάθαρες απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για το ιδιωτικό αεροπλάνο Σαουδάραβα επιχειρηματία και 
κατά πόσο το χρησιμοποίησε για οικογενειακές διακοπές 
στις Σεϋχέλλες, αλλά και πού έχει επενδύσει ο συγκεκρι-
μένος. Οι εκάστοτε Πρόεδροι της Δημοκρατίας έχουν την 
ευθύνη για τις πράξεις των κυβερνήσεών τους, πρόσθεσε. 
«Όταν ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας, ευθύνονταν ο Δημή-
τρης Χριστόφιας. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να 
ευθύνεται ο κλητήρας του Προεδρικού», σημείωσε με 
νόημα.

ειδήσεις σε 2’

Μαυρογιάννης: Η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη στο Κυπριακό
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές ουσια-

στικής προόδου στο Κυπριακό, εξέφρασε ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αν-
δρέας Μαυρογιάννης, ενημερώνοντας στελέχη της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και 
της ΠΣΕΚΑ για τις τελευταίες εξελίξεις, εν όψει και της 
συνάντησης των δύο ηγετών με τον ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες στο Βερολίνο. 

Η άτυπη ενημέρωση έγινε το βράδυ της Τρίτης, στη 
διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η ηγεσία της Ομο-
σπονδίας στον κ. Μαυρογιάννη. 

Ο Κύπριος Πρέσβης αναφέρθηκε στην συνάντηση 
της 25ης Νοεμβρίου, η οποία έχει ως στόχο να συμβά-
λει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 

«Δεν μπορώ να σας πω ότι η συγκυρία είναι η καλύ-
τερη. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να γίνει κάτι στο Κυ-
πριακό γενικά και ειδικότερα να γίνει τώρα», είπε. 

Σημείωσε ότι η τουρκική τακτική τους τελευταίους 

μήνες έδειξε πως αποσκοπούσαν (οι Τούρκοι) να κερ-
δίσουν αυτά που ζητούσαν, για να προσέλθουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κι αυτό, πρόσθεσε, 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. 

Ο Κύπριος Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε και 
στις τουρκικές απειλές για εποικισμό των Βαρωσίων 
καθώς και τις συνεχείς παραβιάσεις των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κύπρου στην ΑΟΖ της και απάντησε 
σε ερωτήσεις. 

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ αναφέρ-
θηκε στην υπερψήφιση στη Βουλή των νομοσχεδίων 
για την αναγνώριση της  Γενοκτονίας των Αρμενίων 
και την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. 

"Το αντιτουρκικό αίσθημα που υπάρχει αυτή τη στι-
γμή στην Ουάσιγκτον, δεν αντανακλάται όπως θα θέ-
λαμε και στο Κυπριακό", είπε, προσθέτοντας ότι εκείνο 
που δεν αντιλαμβάνονται στην Κύπρο και την Ελλάδα 
είναι ότι η Ομογένεια "έχει απέναντί της στην Ουάσι-

γκτον έναν καλοπληρωμένο τουρκικό μηχανισμό δη-

μοσίων σχέσεων". 

Ο Ύπατος Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, Γιώργος Χωριά-

της, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της μεγαλύτερης 

ομογενειακής οργάνωσης το τελευταίο διάστημα για 

την προώθηση των διαφόρων νομοσχεδίων στο Κο-

γκρέσο, σημειώνοντας ότι η Δύση κλείνει τα μάτια στην 

Κύπρο και την Ελλάδα. 

Ο κ. Χωριάτης τόνισε τη σημασία να γνωρίζει η Ομο-

γένεια τα θέματα που προωθούνται στην Ουάσιγκτον 

και διαβεβαίωσε τον κ. Μαυρογιάννη ότι "δεν θα στα-

ματήσουμε τις προσπάθειες μέχρι να επιτύχουμε τους 

στόχους μας". 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Ομοσπον-

δίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, Κυριάκος Πα-

παστυλιανού.

Ως εγγυήτρια δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει 
δεσμευμένο στην υποστήριξη της διαδικασίας για επίλυση 
του Κυπριακού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του βρε-
τανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα 
η συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με τους δυο ηγέτες, στο Βε-
ρολίνο, να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών 
για λύση του Κυπριακού. 

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, που υποβλήθηκε 
στην Ύπατη Αρμοστεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύ-
προ, σε σχέση με τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά 
Ακιντζί, στις 25 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο, καθώς και για το 
ενδεχόμενο άτυπης πενταμερούς τον Δεκέμβριο, ο εκπρό-

σωπος του Φόρεϊν Όφις ανέφερε πως το Ηνωμένο Βασίλειο 
ελπίζει ότι η συνάντηση του ΓΓ των ΗΕ με τους ηγέτες των 
δυο κοινοτήτων θα ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των 
συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συνολικής λύσης του Κυ-
πριακού. 

  «Το Ηνωμένο Βασίλειο καλωσορίζει την προοπτική συ-
νάντησης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και των 
ηγετών των δύο κοινοτήτων. Ελπίζουμε η συνάντηση να 
ανοίξει το δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο 
την επίτευξη μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού. Ως εγ-
γυήτρια δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει δεσμευ-
μένο στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας», επεσήμανε 
ο εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ελπίδα να ανοίξει ξανά ο δρόμος για τις συνομιλίες και στήριξη στη διαδικασία εκφράζει το Λονδίνο 

«Ισχυρή Τουρκία 
σημαίνει ισχυρή 

Κύπρος»
«Το να είναι ισχυρή η Τουρ-

κία, όρθια στα πόδια της, ση-
μαίνει ότι είναι ισχυρή η Κύ-
προς, όρθια στα πόδια της», 
δήλωσε ο Τούρκος αντιπρό-
εδρος Φουάτ Οκτάι. Επανέ-
λαβε ότι η πολιτική ισότητα εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ για την 
επίλυση του Κυπριακού. 

Είπε ακόμη ότι «είναι σημα-
ντικό οι νέοι τόσο στην Τουρκία 
όσο και στην ‘τδβκ’ να αναλά-
βουν ρόλο στην πολιτική», 
προσθέτοντας ότι οι νέοι θα 
συμβάλουν στην οικοδόμηση 
ισχυρών γεφυρών μεταξύ Κύ-
πρου και Τουρκίας. «Οι νέοι 
της ‘τδβκ’ δεν έχουν θέση μόνο 
στο νησί αλλά τα 780 χιλιάδες 
χλμ εδάφη της πατρίδας είναι 
και δικά σας», είπε.
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Ανακαλούν 26 διαβατήρια μετά το σάλο για ξέπλυμα

Εάν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για εκχώρηση διαβατηρίων που δεν έπρεπε να δοθούν, αυτές πρέπει 
να αποδοθούν μέχρι το υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Ν. Παπαδόπουλος. 

«Η ανάκληση διαβατηρίων, που κακώς έχουν δοθεί, θα είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε 
ο κ. Παπαδόπουλος, κληθείς να σχολιάσει το θέμα εκχώρησης διαβατηρίων στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος. 

«Αυτά τα περιστατικά», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, «δείχνουν τα κενά του συστήματος πολιτογρά-
φησης που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί ή να αρ-
κεστεί σε μια απλή διαφοροποίηση της διαδικασίας εκχώρησης αυτών των διαβατηρίων». 

«Εμείς», πρόσθεσε, «θέλουμε να δούμε η κυβέρνηση να καταθέτει πριν από το τέλος του Ιανουαρίου, 
συγκεκριμένους και ξεκάθαρους κανονισμούς που θα περιλαμβάνουν με διαφάνεια τα αντικειμενικά 
κριτήρια στη βάση των οποίων θα γίνονται αυτές οι πολιτογραφήσεις και θα εκχωρούνται διαβατήρια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Σημείωσε ότι «πρέπει αυτούς τους κανονισμούς να τους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων για να 

εξαφανιστεί πλέον αυτή η σκιά διαφθοράς και διαπλοκής που έχει 
απλωθεί πάνω από την κυπριακή πολιτεία και που αμαυρώνει το καλό 
όνομα της Κύπρου στο εξωτερικό και προκαλεί τεράστια ζητήματα σε 
ό,τι αφορά την αξιοπιστία της Κυπριακής οικονομίας και των δομών 
του κράτους». 

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ύπαρξης πολιτικών ευθυνών, δήλωσε: 
«Αγγίζουν όλους εκείνους που, ενδεχομένως να έχουν λάβει προειδο-
ποιήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου δεν έπρεπε να δοθούν 
κυπριακά διαβατήρια και τις αγνόησαν. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτά 
τα πρόσωπα αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια ενδελεχής έρευνα 
από ανεξάρτητους θεσμούς για να δούμε τι πήγε λάθος». 

«Αυτές οι πολιτικές ευθύνες, εάν υπάρχουν, πρέπει να αποδοθούν 
μέχρι το υψηλότερο επίπεδο», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

ΔΗΚΟ: Αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες να αποδοθούν μέχρι το υψηλότερο επίπεδο

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΣΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Οι όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις που προσλαμβάνει διεθνώς το 

θέμα των πολιτογραφήσεων ως Κυπρίων του δικτάτορα της Καμπό-
τζης, του Σαουδάραβα Σείχη, Μαλαισιανών και άλλων προσωπικοτή-
των και των υπονοιών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και η διογκού-
μενη κατακραυγή μέσα στην κοινή γνώμη στο εσωτερικό, ανάγκασε 
την κυβέρνηση της Δεξιάς του Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ, σε 
αναδίπλωση. Υποχρεώθηκαν να  προχωρήσουν σε ανάκληση της 
ιδιότητας του Κυπρίου πολίτη από 26 πρόσωπα που έχουν πολιτο-
γραφηθεί κατ` εξαίρεση. Το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι το θέμα δεν κλείνει 
εδώ με τον ηγέτη του Άντρο Κυπριανού να τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πολιτικών ευθυνών. 

Το θέμα απασχόλησε αρχικά την Τρίτη το βράδυ, σύσκεψη στο 
Προεδρικό του Προέδρου Αναστασιάδη με τους δύο έμπιστους υπουρ-
γούς του και αρμόδιους για τις πολιτογραφήσεις, Κωνσταντίνο Πετρίδη 
και Χάρη Γεωργιάδη. Όπως έγινε γνωστό, η «φιλοσοφία» των απο-
φάσεων ήταν να ληφθούν μέτρα που να καταλαγιάσουν τις έντονες 
αντιδράσεις στην κυπριακή κοινωνία και να «ξεπλένουν» τις ευθύνες 
τους για τα όσα καθημερινά αποκαλύπτονται με την παραχώρηση 
υπηκοοτήτων.  

Αυτό και έγινε την επομένη. Σε συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο  
αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης της ιδιότητας του 
πολίτη της Κυπριακή Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
από τα 26 πρόσωπα. 

Την απόφαση ανέγνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωσταντίνος Πε-
τρίδης, λέγοντας ότι προνοείται παράλληλα η σύσταση τριμελούς επι-
τροπής για την εξέταση των διαδικασιών και την υποβολή συμπερα-
σμάτων στο Υπουργικό. Στην τριμελή επιτροπή συμμετέχουν η Γενική 
Λογίστρια ως πρόεδρος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και η Νομική Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η αποστέρηση της 
υπηκοότητας αφορά έναν Μαλαισιανό, οκτώ Καμποτζιανούς, δύο Κε-
νυάτες, πέντε Κινέζους, εννέα Ρώσους και έναν Ιρανό. Όπως είπε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί 
ενδέχεται να διαρκέσει «κάποιους μήνες», είπε ο κ. Πετρίδης, ενώ 
ανέφερε ότι «ήδη υπάρχουν αποτελέσματα».  

Σύμφωνα με την απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει 
τη βούληση της Κυβέρνησης για αυστηρή τήρηση των κριτηρίων, των 
όρων και προϋποθέσεων που διέπουν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα, καθώς και την καθολική διεξαγωγή ενισχυμένων ελέγχων δέ-
ουσας επιμέλειας, και γενικότερα την αυστηρή εφαρμογή του όλου 
πλαισίου και των διαδικασιών που διέπουν το Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί/ ενισχυθεί με σχετικές 
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Παράλληλα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών να συνεχίσει 
τη διαδικασία ελέγχου όλων των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν 
κατ’ εξαίρεση μέχρι το 2018, έτος κατά το οποίο θεσπίστηκαν νέες αυ-
στηρότερες διαδικασίες ελέγχου. 

Προνοείται επίσης η σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης 
από τη Γενική Λογίστρια και Πρόεδρο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας 
Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) ως Πρόεδρου, της Προέδρου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπροσώπου της Νομικής Υπηρε-
σίας ως Μελών, της οποίας έργο θα είναι η εξέταση των πορισμάτων 
των νέων ελέγχων και η υποβολή έκθεσης και συμπερασμάτων στο 
Υπουργικό Συμβούλιο.  

Η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει επίσης κατά πόσο οι περιπτώσεις 
για τις οποίες ξεκινά η διαδικασία αποστέρησης από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, περιλαμβανομένων των 26 αιτήσεων, εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια κατά το χρόνο έγκρισης 
της αίτησης τους.   

Πρόσθετα, η Επιτροπή θα δύναται να προβεί σε εισηγήσεις και συ-
στάσεις για περαιτέρω βελτίωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προ-
γράμματος.  

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τη νέα έρευνα διαπιστωθεί το 
ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε πειθαρχικών ή ποινικών αδι-
κημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο, θα ακολουθηθούν οι νενομι-
σμένες διαδικασίες», αναφέρεται. 

Επίσης, το Υπουργικό αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό 
Εσωτερικών όπως αποστείλει αμέσως τους Κανονισμούς οι οποίοι θα 
καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής του Κυπριακού Επενδυτικού Προ-
γράμματος, στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και εν συνε-
χεία να τους καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή για 
έγκριση. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2017 απαιτείται η 
προσκόμιση στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, ετήσιου 
πιστοποιητικού προόδου των εργασιών ανέγερσης των ακινήτων, το 
οποίο εκδίδεται από το μελετητή του έργου, το Υπουργικό εξουσιοδοτεί 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών να εντείνουν τους ελέγ-
χους όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων που έγι-

ναν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος πριν την 
31η Δεκεμβρίου 2016, ώστε να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Τέλος, επιβεβαιώνεται η απαγόρευση της διαφήμισης του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του «Κώδικα 
Συμπεριφοράς» που ισχύει, στη βάση προηγούμενης απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019.  

Σε αντίθετη περίπτωση, προνοείται ποινή αποκλεισμού από την 
αποδοχή αιτήσεων είτε από επιχειρήσεις αναπτύξεως ακινήτων, είτε 
από παροχείς υπηρεσιών, μη αποκλειόμενης της διαγραφής των όσων 
προβαίνουν σε αντίστοιχες ενέργειες, από το μητρώο «παροχέων» 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Πετρίδης είπε ότι από το 2013 που 
θεσπίστηκε το Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο, με τις διαδικασίες ελέγχου 
στη βάση οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και σε ευθυγράμ-
μιση με οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμι-
κου χρήματος, έχουν ληφθεί περισσότερα μέτρα για ενδυνάμωση των 
ελέγχων. Είπε ότι τον Φεβρουάριο του 2019 προστέθηκαν δύο δικλείδες 
ασφάλειας, απαιτώντας από τους αιτητές να είναι κάτοχοι ισχύουσας 
θεώρησης Σένγκεν και να μην έχει απορριφθεί αίτησή τους για υπη-
κοότητα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. 

Πρόσθεσε ότι το καλοκαίρι του 2018 αγοράστηκε σύστημα διεθνών 
δεδομένων, βάσει του οποίου άρχισαν να διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι, 
να συλλέγονται πληροφορίες από πάρα πολλές χώρες και να γίνονται 
καλύτεροι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας.  

«Από το ένα στάδιο που υπήρχε το 2013, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
βασικά πέντε στάδια δέουσας επιμέλειας» είπε. Το πρώτο στάδιο 
αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους μέσω των τραπεζών, ενώ σε δεύ-
τερο στάδιο υπάρχει υποχρέωση για έλεγχο από τους παρόχους που 
έχουν το δικό τους μητρώο, εξήγησε. 

Συνέχισε, λέγοντας ότι στο τρίτο στάδιο γίνεται έλεγχος από το δικό 
μας σύστημα πληροφοριών ενώ ακολουθεί το στάδιο με ελέγχους 
από τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους ελέγχου δέουσας επιμέλειας, στη 
βάση συμφωνίας που έχει συναφθεί με ανοικτή προσφορά.  

Το πέμπτο στάδιο, αφορά 11 κριτήρια αποκλεισμού ατόμων που ει-
σήχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019, με τους ελέγχους να γίνονται 
ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταδίκη εναντίον τους. 

Ο κ. Πετρίδης δήλωσε ακόμη ότι για τις αρχικές αιτήσεις που έγιναν 
χωρίς αυτά τα στάδια ελέγχου θα γίνει επανέλεγχος, ενώ πρόσθεσε 
ότι με το σύστημα που εισήχθη το 2018 γίνεται συνεχής επανέλεγχος.   

Σημείωσε ακόμα ότι «επειδή δεν υπήρχαν τα πιο πάνω εργαλεία 
στην αρχή, οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν χωρίς αυτά τα εργαλεία θα πε-
ράσουν και από τη βάσανο και αυτού του συστήματος».  

Σε άλλη ερώτηση ο Υπουργός είπε ότι «αν δεν προβληματιζόταν η 
Κυβέρνηση δεν θα έπαιρνε όλα αυτά τα στάδια ελέγχου που πήρε και 
δεν θα θέσπιζε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι πάρα πολύ αυστη-
ρές», όπως ο επανέλεγχος.
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ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΖΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Νέες αποκαλύψεις της «Χ» καταδεικνύουν ότι τάζουν χρήματα στην Εκκλησία και για το γήπεδο γκολφ!
Χρήματα στην Εκκλησία τάζει η εταιρεία που σχεδιάζει το γήπεδο 

γκολφ στην Αγία Νάπα προκειμένου να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση 
του Δήμου Αγίας Νάπας! Την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί 
άφωνη όσα τεκταίνονται με τα διαβατήρια και το ρόλο της Αρχιεπισκο-
πής, φαίνεται ότι και στην περίπτωση του γηπέδου γκολφ η εταιρεία 
που προωθεί την ανάπτυξη επιχειρεί να παρακάμψει τα μεγάλα εμπό-
δια που έχει συναντήσει λόγω της πρότασης για χωροθέτηση του γη-
πέδου μέσα σε δάσος βάζοντας μπροστά την Εκκλησία και προφανώς 
τον ισχυρό… μεσολαβητικό ρόλο της.  

Επιστολή από την εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd 
προς τον δήμαρχο  

Η εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd απέστειλε επιστολή στον δή-
μαρχο Αγίας Νάπας, Γιάννη Καρούσο και στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου προσφέροντας κέρδη και οφέλη από την ανάπτυξη στην 
Εκκλησία. Όπως σημειώνει στην επιστολή ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 
2019 διευθυντής και μέτοχος της εταιρείας, δηλώνει πρόθυμος να υπο-
γράψει Συμφωνία Δέσμευσης προς τον Δήμο Αγίας Νάπας και την 
Εκκλησία με την οποία θα δηλώνει ότι οποιαδήποτε κέρδη και οφέλη 

αποκομίσει από τη συμμετοχή του στην εταιρεία Ayia Napa Forest 
Golf Ltd θα προσφερθούν στην Εκκλησία «για ενίσχυση του φιλαν-
θρωπικού της έργου προς τις αδύνατες και ευάλωτες ομάδες της ενο-

ρίας μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή. 
Ο επιχειρηματίας (πρόκειται για ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στην Αγία 

Νάπα) προσφέρει επίσης κέρδη και οφέλη στον Δήμο Αγίας Νάπας 

για κοινωφελή έργα και ιδρύματα, όπως γηροκομείο και Κέντρο Αυτι-
σμού, νηπιαγωγείο, έργα αναβάθμισης στο μοναστήρι και Συνεδριακό 
Κέντρο.  

Άμεση απόρριψη του αιτήματος ζητούν 1.439 κάτοικοι  
Η κίνηση αυτή έγινε ενώ η αντίδραση των πολιτών και οργανωμένων 

συνόλων κορυφώθηκε καθιστώντας την έγκριση της πρότασης εξαι-
ρετικά δύσκολη για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας. Ο δήμαρχος 
Γιάννης Καρούσος παρέλαβε την 1η Νοεμβρίου ψήφισμα διαμαρτυρίας 
από την Ομάδα Πρωτοβουλίας για Διάσωση του Κρατικού Δάσους 
στην Αγία Νάπα στην οποία επισυνάφθηκε κατάλογος με 1.439 υπο-
γραφές, αριθμός που αποτελεί το 1/2 των μόνιμων κάτοικων της Αγίας 
Νάπας, γεγονός που έχει κάνει την απόφαση του δήμου μονόδρομο. 

Οι υπογράφοντες ζητούν άμεση απόρριψη του αιτήματος του Τμή-
ματος Δασών για εκμίσθωση 777 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων του 
Κρατικού Δάσους Σωτήρας στην εταιρεία, καλώντας το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να ακούσει τις αρνητικές θέσεις των πολιτών.  

Τάσος Περδίος

Σύμφωνα με όσα ο Ν. Αναστασιάδης περιέλαβε 
στη Χάρτα Δεοντολογίας, την οποία έβαλε τους 
υπουργούς του ενώπιον των τηλεοπτικών φακών 
και σε απευθείας μετάδοση να υπογράψουν, είναι 
εκτός ηθικής Τάξης και Δεοντολογίας, αναφέρει σε 
άρθρο του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέ-
φανος Στεφάνου. Ο κ. Στεφάνου αναφέρει: 

Ο Πρόεδρος παραβιάζει τη δική του Χάρτα Δεο-
ντολογίας τουλάχιστον σε τρία σημεία: 

1. Παραβιάζει την πρόνοια ότι είναι «υποχρέωση 
της κυβέρνησης η διαφάνεια». Εδώ και πολλές μέρες 
ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του δεν απαντούν 
στο ερώτημα που τίθεται από την αντιπολίτευση αν 
ο Ν. Αναστασιάδης χρησιμοποίησε ιδιωτικό αερο-
σκάφος για να μεταβεί σε διακοπές στις Σεϋχέλλες 
μαζί με την οικογένειά του. Η κοινωνία έχει δικαίωμα 
να γνωρίζει, οι κυβερνώντες έχουν υποχρέωση να 
την ενημερώσουν. Επιμένουν να μην το κάνουν. 

2. Παραβιάζει την πρόνοια ότι «τα μέλη της κυ-

βέρνησης δεν αποδέχονται τυχόν προσκλήσεις για 
προσωπική φιλοξενία, η οποία προέρχεται από ξένη 
κυβέρνηση ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα», κα-
θώς επίσης την πρόνοια ότι δεν μπορούν να απο-
δέχονται δώρα «των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 
150 ευρώ». Ένα ταξίδι στις Σεϋχέλλες με ολόκληρη 
την οικογένεια φαντάζει λίγο… αδύνατο να στοιχίζει 
λιγότερο από 150 ευρώ. Εδώ, όπως έκαναν τα πρά-
γματα οι κυβερνώντες με το κλείσιμο των Κυπριακών 
Αερογραμμών, ένα ταξίδι στην Αθήνα στοιχίζει του-
λάχιστον τα διπλάσια. 

3. «Τα μέλη της κυβέρνησης… (οφείλουν) να απο-
τρέπουν κάθε υποψία προσωπικού συμφέροντος». 
Η χρησιμοποίηση του ιδιωτικού αεροσκάφους, αλλά 
και γενικότερα η βιομηχανία των «χρυσών διαβατη-
ρίων», όσο να ‘ναι αφήνουν μια υποψία να αιωρείται 
πάνω από τον πρόεδρο και την κυβέρνηση. Ο Ν. 
Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του όμως δεν κά-
νουν καμία προσπάθεια να «αποτρέψουν» την υπο-

ψία παρά μόνο προσπαθούν να συσκοτίσουν την 
αλήθεια και να παραπλανήσουν τους πολίτες. 

Η εν γένει συμπεριφορά της κυβέρνησης, που εί-
ναι εκτός τάξης και παραβιάζει τη δεοντολογία, σύμ-
φωνα με τα δικά της μέτρα και σταθμά, βλάπτει την 
ορθή λειτουργία της δημοκρατίας! Αυτό ορίζει η 
Χάρτα της κυβέρνησης. 

Προεδρικό και Πινδάρου εν χορώ υποστηρίζουν 
ότι αν υπάρχει κάτι μεμπτό με τη ναύλωση του αε-
ροσκάφους θα καταδειχθεί από την έρευνα που διε-
ξάγει ο Γενικός Ελεγκτής. Εδώ σαφώς και παρα-
πλανούν οι κυβερνώντες. Παραπλανούν γιατί η 
έρευνα για τη ναύλωση του αεροσκάφους δεν γίνεται 
για το οικογενειακό ταξίδι αναψυχής του Ν. Αναστα-
σιάδη, αλλά για το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. 

Οι κυβερνητικές προσπάθειες για παραπλάνηση 
της κοινής γνώμης επεκτείνονται και στο θέμα των 
«χρυσών διαβατηρίων». «Δεν είναι δικό μας δημι-
ούργημα, αλλά της προηγούμενης κυβέρνησης» δη-

λώνουν οι κυβερνώντες. Η αλήθεια είναι ότι το πρό-
γραμμα «υπηκοότητες έναντι επενδύσεων» είναι 
της προ-προηγούμενης κυβέρνησης. Μπήκε σε 
εφαρμογή το 2007. Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ 
την ωφελιμότητα του προγράμματος. Αυτό που τυγ-
χάνει κριτικής είναι το… ξεχείλωμα του προγράμ-
ματος που έγινε με τα νέα κριτήρια τα οποία εισήγαγε 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη δύο μόνο μήνες μετά 
που ανέλαβε την εξουσία το 2013. Εκεί είναι που 
άρχισε η κατάχρηση του προγράμματος και η πα-
ραχώρηση υπηκοότητας σε αμφιλεγόμενες και ύπο-
πτες περιπτώσεις. Αυτό που διεθνώς ενέτεινε τις 
επικρίσεις σε βάρος της Κύπρου για ξέπλυμα χρή-
ματος είναι η μετατροπή του προγράμματος σε βιο-
μηχανία μαζικής παραχώρησης υπηκοοτήτων. Αυτό 
είναι ευθύνη της κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συνα-
γερμού, η οποία έχει και την ευθύνη να προστατεύσει 
την Κύπρο από τον διεθνή διασυρμό. Δική της η ευ-
θύνη, την οποία επιτέλους πρέπει να αναλάβει.  

Στέφανος Στεφάνου: Μια χρήσιμη (προεδρική) Χάρτα...
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Το απίστευτο περιστατικό 
διαδραματίστηκε την περα-
σμένη Πέμπτη μέσα σε ένα 
διαμέρισμα στα Καμίνια, όπου 
ζουν μία διαζευγμένη μητέρα 
με τις δίδυμες 14χρονες κόρες 
της. Το κορίτσι κατευθύνθηκε 
στην κουζίνα από όπου άρ-
παξε ένα μαχαίρι 23 εκατο-
στών. Στη συνέχεια πήγε στο 
σαλόνι όπου σε ένα ράντσο 
κοιμόταν η μητέρα της. Το κο-
ρίτσι άρχισε να μαχαιρώνει τη 
μητέρα της μέσα στον ύπνο 
της στις 2 τα ξημερώματα. 

Μεταφέρθηκε σε νοσοκο-
μείο όπου πλέον νοσηλεύεται 
εκτός κινδύνου. Ο εισαγγελέας 
άφησε ελεύθερη την 14χρονη 
με περιοριστικούς όρους.

14χρονη μαχαίρωσε τη 
μητέρα της μέσα στον 

ύπνο της
Δίκη ΧΑ: Αρνείται τα πάντα στην απολογία του ο Μιχαλολιάκος

ΑΘΗΝΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Επεισόδια στην πορεία φοιτητών

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων απολογείται 
ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλο-
λιάκος, ο οποίος δήλωσε αθώος  ενώπιον των 
δικαστικών Αρχών και έκανε λόγο για «πολι-
τική σκευωρία». Στο ακροατήριο, όπως άλ-
λωστε και τις περισσότερες μέρες, βρίσκεται 
η μητέρα του δολοφονηθέντα Παύλου Φύσσα, 
Μάγδα Φύσσα, η οποία αποδοκίμασε τον αρ-
χηγό της Χρυσής Αυγής και τον φώναξε 
«σκυλί» κατά την είσοδό του στο δικαστήριο.  

Στην αρχή της απολογίας του, ο γενικός 
γραμματέας της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο 
για απόπειρα «ποινικοποίησης ενός ολόκλη-
ρου πολιτικού κινήματος». 

«Σαν κοινούς ποινικούς εγκληματίες παρα-
βίαζοντας κάθε αρχή και δεοντολογία, αφενώς 
για να κάμψουν το ηθικό μας και να τρομο-
κρατήσουν τον ελληνικό λαό. Η συλλογιστική 
ήταν "μην πάτε με αυτούς γιατί θα πάτε φυ-
λακή"» ανέφερε ο ίδιος. 

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το κατηγορητήριο 

δεν έχει μέση και τέλος. «Εμείς δηλώναμε εγ-
γράφως εθνικιστές και όχι ναζιστές. Θα υπε-
ρασπιστώ έναν ολόκληρο κόσμο από τη βρώ-
μικη προπαγάνδα και την πολιτική στόχευση», 
ανέφερε ο Ν. Μιχαλολιάκος. 

Αναφερόμενος στη σύλληψή του τόνισε 
πως «ήρθαν να συλλάβουν με τεθωρακισμένα 
λες και πήγαιναν να συλλάβουν τον Μπιν Λά-
ντεν». Ο αρχηγός της οργάνωσης αναφέρ-
θηκε στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ως 
«έγκλημα στο Κερατσίνι» και είπε: «Εγώ δεν 
έδωσα εντολή να γίνει καμία δολοφονία. Όλα 

αυτά ειναι μυθεύματα και δεν προκύπτουν 

από πουθενά». 

Πορεία και ισχυρή αστυνομική παρουσία 

Με την είσοδό του στην αίθουσα, ο Μιχα-

λολιάκος είδε τους οπαδούς και φίλους της 

Χρυσής Αυγής να στέκονται αμέσως προ-

σοχή, την ίδια στιγμή που ακούστηκαν σφο-

δρές αποδοκιμασίες από την πλευρά των θυ-

μάτων. Πολλοί φίλοι και συγγενείς του Παύλου 

Φύσσα υποδέχθηκαν τον κατηγορούμενο 

κρατώντας χαρτάκια με σημειωμένο επάνω 

μόνο τον αριθμό έξι, δηλώνοντας έτσι τον 

χρόνο που έχει συμπληρωθεί από τη δολο-

φονία του μουσικού. 

Το πρωί πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική 

πορεία περίπου 1.000 ατόμων με τελικό προ-

ορισμό το δικαστήριο. Στην πορεία συμμετείχε 

και ο πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν. 

Η διαδικασία απολογίας του Μιχαλολιάκου 

θα συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη.

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:

Η μεσαία τάξη και τα ευρύτερα στρώματα που πί-
στεψαν την εξαγγελία περί ελαφρύνσεων τελικά θα 
υποστούν διπλή επιβάρυνση και μέσω της φορο-
λογίας εισοδήματος και μέσω των ασφαλιστικών ει-
σφορών, αντί μείωσης της προκαταβολής φόρου 
και κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για ει-
σοδήματα ως 20.000 ευρώ, θα δουν αυξήσεις στη 
ΔΕΗ, αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και πι-
θανότατα αυξήσεις και στις υποχρεώσεις για τον 
φόρο εισοδήματος, είπε ο τομεάρχης Οικονομίας 
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς. 

«Είναι η μέγιστη ειρωνία. Η ΝΔ είχε αναπτύξει 
σφοδρή κριτική για το νόμο Κατρούγκαλου και τελικά 
αντί για μείωση προκαταβολής φόρου και κατάργηση 

της εισφοράς αλληλεγγύης, ο κόσμος θα δει αυξή-
σεις στις ασφαλιστικές εισφορές και σε φόρους», 
είπε. Επίσης, είπε ότι «η αλλαγή στον Ποινικό Κώ-
δικα που αφορά την προστασία των τραπεζιτών 
είναι «μία προκλητική ρύθμιση που πάει να “σβήσει” 
υποθέσεις όπως τα δάνεια των κομμάτων, το δάνειο 
του Κήρυκα Χανίων, το δάνειο του ΔΟΛ, άλλες υπο-
θέσεις από αυτές που ξεκίνησαν να ερευνώνται για 
τα δάνεια προς κόμματα και ΜΜΕ που εκκρεμούν 
και δεν έχουν αρχειοθετηθεί». Παράλληλα αποτελεί 
και «ένα ακόμη συστατικό αποτυχίας πάνω στο 
οποίο μπορεί να θεμελιωθεί μία αλόγιστη πολιτική 
εκ μέρους των τραπεζών, που βεβαίως φορτώνεται 
στις πλάτες των φορολογούμενων», σημείωσε.

Άλλα περίμενε η μεσαία τάξη κι άλλα βρίσκει Μοιραία κατάληξη είχε για 
ένα 46χρονο κυνηγό η βρα-
δινή εξόρμηση -μαζί με δύο 
συγγενικά του πρόσωπα- για 
αγριογούρουνα στην περιοχή 
Βασιλούδι του Λαγκαδά. 

Ο άτυχος άνδρας, υπό συν-
θήκες που ερευνώνται, φέρε-
ται να δέχθηκε κατά λάθος τα 
σκάγια 57χρονου με αποτέλε-
σμα να τραυματιστεί θανά-
σιμα. Το περιστατικό φαίνεται 
ότι διαδραματίστηκε λίγο πριν 
τις 11 το βράδυ όταν οι τρεις 
συγγενείς πήγαν για κυνήγι με 
τρακτέρ.

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 
κυνηγός από σκάγια 

συγγενή του

Η απολογία του αρχηγού 
της Χρυσής Αυγής είναι η τε-
λευταία πριν κλείσει η απο-
δεικτική διαδικασία στη δίκη 
για τη δράση εγκληματικής 
οργάνωσης. Στη δικογραφία 
της υπόθεσης τονίζεται πως 
η οργάνωση «υπό τον μαν-
δύα πολιτικού κόμματος» επι-
διώκει με τη χρήση βίας, με 
την καταπάτηση δικαιωμάτων 
των άλλων, να επιβάλει τις 
αρχές της οι οποίες «είναι ποι-
νικά αδιάφορες». Τόσο ο ει-
σαγγελέας, όσο και οι εφέτες 
ουσιαστικά έχουν ήδη απα-
ντήσει πως «η Χρυσή Αυγή 
διώκεται για βίαιες πράξεις και 
ενέργειες, ο πυρήνας των 
οποίων είναι η επιβολή και 
επικράτηση των αρχών της».

Σε μια σύλληψη και τέσσερις προσαγωγές, προχώρησε η αστυνομία 
για τα επεισόδια που έγιναν στην περιοχή της Ομόνοιας, μετά την 
ολοκλήρωση του μαθητικού – φοιτητικού συλλαλητηρίου.Σύμφωνα με 
την αστυνομία, ο συλληφθείς συμμετείχε σε επίθεση ομάδας ατόμων 
με πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων. 
Σημειώνεται ακόμη, ότι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή ένα σα-
κίδιο με πέντε βόμβες μολότοφ. Νωρίτερα, επεισόδια σημειώθηκαν 
στην πορεία που πραγματοποίησαν μαθητές/φοιτητές στο κέντρο της 
Αθήνας. Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς τη Βουλή με τους αστυνο-
μικούς να τους απωθούν με χρήση χημικών προς τα Προπύλαια. 

Οι μαθητές διαμαρτύρονταν σε μία σειρά αλλαγών που προωθεί το 
υπουργείο Παιδείας, όπως στη θέσπιση ορίου εισαγωγής στα πανε-
πιστήμια ενώ ταυτόχρονα ζητούν επιτακτικά την κάλυψη όλων των κε-
νών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία.
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Αυτούσιο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυπριακής εφημερί-
δας «ΠΟΛΙΤΗΣ» και το δημοσιογράφο Μανώλη Καλατζή 

 
To επιφανές μέλος της «κυπριακής ομογένειας» στη Μαλαισία Jho 

Taek Low, που όπως αποκάλυψε χθες ο «Π», κατάφερε να πραγματο-
ποιήσει το όνειρό του να αποκτήσει τη κυπριακή υπηκοότητα το 2015, 
είχε και τις ευλογίες του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινια-
νής και πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομου. Παραμένει άγνωστη η πνευ-
ματική σχέση των δύο ανδρών, αλλά σίγουρη είναι η επιχειρηματική 
τους σχέση, η οποία καταγράφεται και σε επιστολή του Αρχιεπισκόπου, 
προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο. Ωστόσο υπάρ-
χουν κάποια «θεματάκια», τα οποία μάλλον δεν απασχόλησαν ούτε τον 
Αρχιεπίσκοπο, ούτε και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο υπό την 
προεδρία του Νίκου Αναστασιάδη, ενέκρινε ομοφώνως την πρόταση 
του Σωκράτη Χάσικου. Ο Jho Taek Low τότε ήταν ύποπτος και τώρα 
είναι πλέον καταζητούμενος στις μισές χώρες του πλανήτη, για ένα από 
τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της σύγχρονης ιστορίας. Και ενώ 
όλοι τον αναζητούν από το 2015, αυτός είχε προλάβει να πραγματοποι-
ήσει ταξίδι αστραπή στην Κύπρο, και με τις συστάσεις του Αρχιεπισκό-
που Χρυσοστόμου, να πάρει κυπριακή υπηκοότητα και διαβατήριο. 
Έκτοτε εξαφανίστηκε, αφήνοντας στο νησί μας την «επένδυση» των 5 
εκατ. ευρώ και το ακίνητο στην Αγία Νάπα.  

Ευχέτης προς Κύριον  
Ο Jho Taek Low όταν το 2015 είδε τον κλοιό να σφίγγει γύρω του με 

την αποκάλυψη της τεράστιας απάτης του επενδυτικού ταμείου 1MDB, 
αναζήτησε διαβατήριο κάποιας ευρωπαϊκής χώρας ώστε να μπορεί να 
διακινείται ελεύθερα. Οι σύμβουλοί του τον παρέπεμψαν στον Αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου, διαβεβαιώνοντάς τον ότι διαθέτει τις απαραίτητες προ-
σβάσεις στη κυβέρνηση Αναστασιάδη, ώστε να εξασφαλίσει γρήγορα 
κυπριακή υπηκοότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος χωρίς χρονοτριβή την 1η Σε-
πτεμβρίου του 2015 στέλνει επιστολή στον τότε υπουργό Εσωτερικών 
Σωκράτη Χάσικο και διατυπώνει την επιθυμία του να πολιτογραφηθεί 
Κύπριος, ο Μαλαισιανός Jho Taek Low. Ο Μακαριότατος επανήλθε με 
νέα επιστολή στις 10 Σεπτεμβρίου του 2015 η οποία είναι αποκαλυ-
πτική. Αναφέρει στον Σωκράτη Χάσικο πως ο Jho Taek Low, «έχει ήδη 
επενδύσει ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 ευρώ + 
ΦΠΑ) για αγορά κατοικίας». Για να γίνει η δουλειά στον σωστό χρόνο, 
ο Αρχιεπίσκοπος ενημερώνει τον υπουργό Εσωτερικών ότι ο Jho Low 
«θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 18 Σεπτεμβρίου και θα έχουμε την ευ-
καιρία να τον συναντήσουμε σε προγραμματισμένη συνάντηση, μετά 
και από δική του επιθυμία, προκειμένου να συζητήσουμε την προώθηση 
διαφόρων επενδυτικών έργων σε εκκλησιαστική γη». Ζητάει επίσης 
«όπως εξετάσετε το αίτημα της πολιτογράφησης του κ. Jho Low, πριν 
την ημερομηνία άφιξής του στην Κύπρο», όπως και έγινε. Τέλος ο Μα-
καριότατος βάζει στην επιστολή του προς τον Σωκράτη Χάσικο και την 
απαραίτητη θρησκευτική πινελιά αναφέροντας: «Εκφράζοντάς σας τις 
ευχαριστίες μας για την κατανόηση, ευχόμαστε πλούσιες τις ευλογίες 
και την ενίσχυση του Κυρίου στα υπουργικά σας καθήκοντα. Ευχέτης 

προς Κύριον, ο Κύπρου Χρυσόστομος (με κόκκινο μελάνι)».  
Θαύμα… Έπιασαν οι ευχές  

Μία ημέρα μετά την επιστολή του Αρχιεπισκόπου και με τις ευχές του 
στον Κύριο, κατατέθηκε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο (11 Σεπτεμ-
βρίου 2015) και η πολιτογράφηση του Jho Taek Low, εγκρίθηκε ομο-
φώνως. Στην πρόταση αναφέρεται: 

«Ο κ. Jho Taek Low γεννήθηκε στη Μαλαισία το 1981 και είναι μαλαι-
σιανής υπηκοότητας. Κατά το τρέχον έτος πραγματοποίησε ένα ταξίδι 
στην Κύπρο (Παράρτημα ΙΙ). 

Ο αιτών εμπίπτει στα κριτήρια που όρισε το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφασή του με αρ. 76.668 και ημερομηνίας 19.3.2014 και ειδικό-
τερα στο κριτήριο Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υπο-
δομής) (Παράρτημα ΙΙΙ). Το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με τα 
προαναφερθέντα στην παράγραφο 3 (Παράρτημα IV). Ο αιτών δεν ικα-
νοποιεί τις πρόνοιες των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-
2015, επειδή δεν έχει επταετή παραμονή στην Κύπρο για να μπορέσει 
ο υπουργός Εσωτερικών να αποφασίσει γι’ αυτόν (Παράρτημα V). 

Ο υπ. Εσωτερικών, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρόταση και ο 
οποίος διάκειται ευνοϊκά υπέρ της, θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο 
να αποφάσισει- αφού λάβει υπόψη τις επενδυτικές δραστηριότητες του 
κ. Jho Taek Low στη Δημοκρατία- κατά πόσο, με βάση το εδάφιο (2) του 
άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2015, ο 
κ. Low πληροί τα κριτήρια και τους όρους που έχει το συμβούλιο καθο-
ρίσει για την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε αλλοδαπούς 
επενδυτές και στα μέλη της οικογένειάς τους και συνεπώς κατά πόσο 
δικαιολογείται η κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του αιτούντος. Η Βουλή 
των Αντιπροσώπων έχει ήδη ενημερωθεί ανάλογα». Το νήμα της πολι-
τογράφησης, από τον Μαλαισιανό απατεώνα, περνάει στην εταιρεία 
που προώθησε την πολιτογράφησή του, φτάνει στον Αρχιεπίσκοπο, 
στον υπουργό Εσωτερικών, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή 
που είναι ενήμερη. Επειδή όμως αυτές οι δουλειές θέλουν προσοχή, 
στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σημειώνεται πως: «Δε-
δομένου ότι το περιεχόμενο της πρότασης αφορά ευαίσθητα προσω-
πικά δεδομένα τα οποία προστατεύονται από τους περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους 
του 2002-2012, η απόφαση δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο. Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο τα παραρτήματα της πρότασης 
έχουν διαβιβαστεί μόνο στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου».  

Θα έπρεπε να ξέρουν  
Το 2014, η κυβέρνηση είχε κάνει επαναξιολόγηση των κριτηρίων του 

Κρατικού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) και είχε θεσπίσει πιο αυ-
στηρούς όρους για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, οι οποίες στην πε-
ρίπτωση του κ. Low μάλλον μπήκαν σε δεύτερη μοίρα, αφού είχε την 
ευλογία του Μακαριοτάτου. Μάλιστα όπως αποκάλυψε χθες ο «Π» 
έρευνα που είχε γίνει από την Thomson Reuters, με οδηγίες ελεγκτικού 
γραφείου στη Λευκωσία, είχε καταδείξει ότι o Jho Take Low είχε προ-
βλήματα στα 4 από τα 14 κεφάλαια στα οποία διερευνήθηκε ως προς 
το ρίσκο, πολιτογράφησης. Είχε πρόβλημα ως πολιτικώς εκτεθειμένο 
πρόσωπο (άτυπος σύμβουλος και στενός συνεργάτης του υπόδικου 
πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας), ενώ παράλληλα εκκρεμούσαν 
εναντίον του (το 2015) κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κα-
τηγορίες για απάτη και για παραβίαση χρηματοπιστωτικών κανονι-
σμών… και «άλλοι λόγοι», οι οποίοι καθιστούσαν επισφαλή την 
πολιτογράφησή του. Μάλιστα στην κλίμακα των χρωμάτων επικινδυ- 
νότητας (πράσινη, κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη) ο Joh Take Low για 
τα τέσσερα «προβλήματα» βρισκόταν στο πορτοκαλί και στο κόκκινο. 

Προφανώς και η προειδοποίηση δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Προκύπτουν εκ των πραγμάτων σοβαρά 
ερωτηματικά, ως προς τα 5 εκατ. ευρώ που επένδυσε και πως αυτά πέ-
ρασαν στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Το επενδυτικό πρόγραμμα 
προβλέπει ότι, όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που απαιτούνται 
για την πραγματοποίηση των επενδύσεων (με σκοπό την κατ’ εξαίρεση 
πολιτογράφηση), θα πρέπει να διενεργούνται μέσω των κυπριακών τρα-
πεζικών ιδρυμάτων. Στόχος αυτής της υποχρέωσης είναι να διασφαλι-
στεί ότι όλα τα εισερχόμενα κεφάλαια καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
περνούν τους ελέγχους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες που εφαρμόζονται από τις κυπριακές τράπεζες. Οι εν λόγω 
έλεγχοι βασίζονται στις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από την Κε-
ντρική Τράπεζα της Κύπρου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
αυτής της διάταξης, οι αιτούντες/ αιτούσες είναι υποχρεωμένοι/ες να πε-
ριλαμβάνουν στην αίτησή τους αντίγραφα των εμβασμάτων των συναλ-
λαγών. Θεωρείται ως εκ των ων ουκ άνευ ότι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται με δοσοληψίες μετρητών δεν γίνονται αποδεκτές. 
Σε κάθε περίπτωση η εκπλήρωση και μόνο των οικονομικών κριτηρίων 
δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση της αίτησης. Υπάρχει για παρά-
δειγμα η υποχρέωση όπως ο αιτητής είναι λευκού ποινικού μητρώου 
και, συνεπώς, επιβάλλεται να περιλαμβάνεται στην αίτηση πιστοποι-
ητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα 
διαμονής (αν διαφέρουν). Είχε τέτοιο πιστοποιητικό ο Joh Taek Low, ο 
οποίος τότε ελεγχόταν και σήμερα είναι καταζητούμενος; Και αν παρου-
σίασε τέτοιο πιστοποιητικό, πώς ελέγχθηκε από τις αρχές ασφαλείας 
του κράτους (Κυπριακή Δημοκρατία), οι οποίες είναι υποχρεωμένες να 
κάνουν έρευνα;

Τον «βάφτισαν» Κύπριο με νονό τον Αρχιεπίσκοπο
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Περιοχές του Λονδίνου και του Λίβερπουλ 
κινδυνεύουν να... βουλιάξουν

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΚΡΩΤΗ�ΡΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ!

Αναγκαστική προσγείωση του 
ελικοπτέρου του προέδρου Μοράλες

ΒΟΛΙΒΙΑΑπόφαση ανθρωπιάς 
 
Ζευγάρι από τη Βρετανία μά-

ζευε για πάνω από δύο χρόνια 
τα £10.000 που χρειάζονταν για 
τον ονειρεμένο γάμο τους στην 
Κύπρο, ενώ τα πάντα ήταν 
έτοιμα για να καλωσορίσουν 
τους 25 τους καλεσμένους. 

Πρόκειται για τους Craig Wil-
liams και Kirsty Ward, οι οποίοι 
θα παντρεύονταν στην Κύπρο 
στις 23 Οκτωβρίου και είχαν 
κλείσει τα εισιτήρια τους από την 
Thomas Cook. 

Το ζευγάρι επέλεξε ξενοδο-
χείο στη Χλώρακα της Πάφου 
και συγκεκριμένο γαμήλιο πα-
κέτο. Σύμφωνα με όσα ανέφε-
ραν στη Metro, έκαναν προετοι-
μασίες και προπλήρωσαν το 
πακέτο, αξίας £5.500, αλλά συ-
νολικά είχαν ξοδέψει £10.000 
για όλα τα έξοδα. 

Όταν άκουσαν όμως τα νέα 
για την κατάρρευση της Thomas 
Cook, είχαν μόλις τρεις βδομά-
δες για να βρουν τρόπο να έρ-
θουν στην Κύπρο. Στη συνέχεια 
προσπάθησαν να πάρουν απο-
ζημίωση για τα ταξιδιωτικά εισι-
τήρια και τα ξενοδοχεία, αλλά 
ήξεραν ότι έχασαν τα υπόλοιπα 
λεφτά που πλήρωσαν για τα 
άλλα έξοδα. 

Η ιστορία τους φαίνεται ότι 
προκάλεσε συγκίνηση, αφού το 
White Hart Hotel στο North York-
shire τους προσέφερε ως δώρο 
ένα πακέτο γάμου αξίας £3.000. 
Επίσης, άλλες επιχειρήσεις τους 
παρείχαν δωρεάν την τροφοδο-
σία, τα μαλλιά και το μακιγιάζ 
και τη διακόσμηση, αξίας εφτά 
χιλιάδων λιρών.

Έρευνα του οργανισμού Climate Central αποτυ-
πώνει σε χάρτη τις περιοχές που θα καλυφθούν 
από νερό τα επόμενα 20 - 80 χρόνια. Στη Μεγάλη 
Βρετανία, για παράδειγμα, κομμάτια του Λίβερπουλ 
και του Λονδίνου αναμένεται να εξαφανιστούν! Στην 
Κύπρο το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στην 
περιοχή του Ακρωτηρίου αλλά και το αεροδρόμιο 
Λάρνακας που μεγάλο μέρος του 
αναμένεται να καλυφθεί από νερό. 

 Η έρευνα της Climate Central 
δείχνει ότι τεράστιες εκτάσεις πα-
γκοσμίως είναι πολύ πιθανό να 
έχουν βυθιστεί εντελώς μέσα στα 
επόμενα 80 χρόνια. Η αύξηση των 
επιπέδων της θάλασσας αποδίδε-
ται στην κλιματική αλλαγή, η οποία 
προκαλεί το λιώσιμο των πάγων.  

Ασφαλώς, ούτε η Ελλάδα θα μεί-
νει ανεπηρέαστη. Μεγάλο τμήμα 
δυτικά της Θεσσαλονίκης θα βου-
λιάξει, όπως και ολόκληρη σχεδόν 
η περιοχή όπου βρίσκεται το αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία»! 

Ακόμη, τμήματα σε Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Άρτα 
και Καλαμάτα θα βρεθούν κάτω από τη στάθμη της 
θάλασσας. 

Αλλού, βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ πολύ χει-
ρότερα, όπως, για παράδειγμα, στο Βιετνάμ, το 
οποίο αναμένεται να χαθεί εντελώς από τον χάρτη 
και μάλιστα νωρίτερα, μέχρι το 2050! 

Ο Δρ Scott Kulp, ανώτερος επιστήμονας στο Cli-
mate Central και κύριος συγγραφέας της μελέτης, 
δήλωσε, πάντως, ότι δεν είναι πολύ αργά για να 
αποφευχθεί αυτό το καταστροφικό και καταθλιπτικό 
σενάριο. 

«Αυτές οι εκτιμήσεις δείχνουν τι μπορεί να προ-
καλέσει η κλιματική αλλαγή, ώστε να αναθεωρή-
σουμε, έστω και τώρα, ορισμένα πράγματα και να 

αναδιαμορφώσουμε τις πόλεις, τις οικονομίες, τις 
ακτές και ολόκληρες τις παγκόσμιες περιοχές κατά 
τη διάρκεια της ζωής μας. Τώρα, όχι αύριο. Πολύ 
σύντομα τα έθνη θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
αυτό το πρόβλημα», τόνισε. 

Η μελέτη διαπίστωσε, δε, ότι, μέσα σε τρεις δε-
καετίες, οι χρόνιες πλημμύρες θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν περιοχές όπου ζουν 
συνολικά 300 εκατομμύρια άνθρω-
ποι! Τα παράκτια μέρη της Ασίας 
διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίν-
δυνο (όπως το Βιετνάμ, που προ-
αναφέραμε) και, μέχρι τα τέλη του 
αιώνα, οι περιοχές που φιλοξενούν 
200 εκατομμύρια άτομα θα μπο-
ρούσαν να βρεθούν μόνιμα κάτω 
από την παλίρροια... 

Η μελέτη καταλήγει: «Οι μεγάλες 
και άμεσες περικοπές στις παγκό-
σμιες εκπομπές αερίων θα μείωνε 
τον κίνδυνο που θέτει η αύξηση 
των θαλασσών αυτού του αιώνα. 

Τέτοιες περικοπές θα μειώσουν τον συνολικό αριθμό 
ατόμων που απειλούνται από ετήσιες πλημμύρες 
και μόνιμες πλημμύρες στα τέλη του αιώνα, κατά 20 
εκατομμύρια, σε σχέση με τις μέτριες περικοπές εκ-
πομπών που έγιναν με τη συμφωνία του Παρισιού».  

Και συνεχίζει: «Αν οι κυβερνήσεις επιδιώξουν να 
περιορίσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις από τις 
πλημμύρες των ωκεανών, θα μπορούσαν, επίσης, 
να αποφύγουν νέες κατασκευές σε περιοχές με 
υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, προστατεύοντας, πα-
ράλληλα, μετεγκαθιστώντας ή ακόμη και εγκαταλεί-
ποντας υπάρχουσες υποδομές και οικισμούς. Η άνο-
δος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί εγγενή 
κίνδυνο: Οι σημερινές κοινότητες πρέπει να κάνουν 
επιλογές όχι μόνο για τις μελλοντικές γενιές, αλλά 
και για τους εαυτούς τους».

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρό-
εδρο της Βολιβίας Έβο Μοράλες πραγμα-
τοποίησε αναγκαστική προσγείωση εξαι-
τίας μηχανικής βλάβης, ενώ συνεργάτης 
του έκανε λόγο για επίθεση εναντίον του.  

Το ελικόπτερο, τύπου EC-145, παρου-
σίασε βλάβη στο ουραίο στροφείο λίγο 
μετά την απογείωση και χρειάστηκε να 
προσγειωθεί εκτάκτως, ανέφερε η πολε-

μική αεροπορία (FAB). Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Σοσιαλιστής 
πρόεδρος ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από ένα χωριό των Άνδεων, 
αφού εγκαινίασε έναν δρόμο. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης το ελικόπτερο απογειώνεται -υπό βροχή- 
από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, προσπαθεί να πάρει ύψος και κατόπιν 
προσγειώνεται απότομα λίγο μακρύτερα, σε λασπώδες έδαφος. 

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση. Ο πρώην υπουργός 
Εσωτερικών Ούγο Μολντίς, αμέσως μετά το ατύχημα, κατήγγειλε επί-
θεση σε βάρος του προέδρου. Το Σάββατο, ηγετικό στέλεχος της αντι-
πολίτευσης, ο Λουίς Φερνάδο Καμάτσο, είχε καλέσει τον στρατό «να 
σταθεί στο πλευρό του λαού» και έδωσε στον Μοράλες διορία μέχρι 
το βράδυ της Δευτέρας να εγκαταλείψει την εξουσία. 

Ο Έβο Μοράλες, που κυβερνά τη Βολιβία από το 2006, κέρδισε τις 
προεδρικές εκλογές της 20ής Οκτωβρίου με ποσοστό 47,08%, έναντι 
36,51% του κεντρώου Κάρλος Μέσα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτε-
λέσματα. Το προβάδισμα 10 μονάδων επί του αντιπάλου του σημαίνει 
ότι επανεξελέγη από τον πρώτο γύρο, όμως η αντιπολίτευση κάνει 
λόγο για «νοθεία».
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Σημερινή κοινωνία... Κοινωνία ατομικής, ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 

Κοινωνία ατομικισμού και κραυγαλέων αντιθέσεων.  

Από τη μια, ελάχιστοι εκμεταλλευτές, μια χούφτα παράσιτα 

που κολυμπούν σε αμύθητα πλούτη. Και από την άλλη, δισε-

κατομμύρια σύγχρονοι δούλοι. Δισεκατομμύρια άνθρωποι βυ-

θισμένοι στη φτώχεια, που παλεύουν να επιβιώσουν. Όχι να 

ζήσουν, να επιβιώσουν! 

Πάρακατω, με δικά μου λόγια, η ουσία αυτών που είπε για τη 

σημερινή κοινωνία, ο μεγαλύτερος, κατά την κρίση μου και όχι 

μόνο, θεωρητικός ογκόλιθος όλων των εποχών, φιλόσοφος και 

μυθικός Τιτάνας του Αύριο που αστραποβολά, ο οποίος δεν 

ήταν Έλληνας, αλλά Γερμανοεβραίος. Ο Καρλ Μάρξ. 

Ο άνθρωπος, λοιπόν, στη σημερινή κοινωνία ευτελίζεται και 

υποβαθμίζεται μέχρι την κατάσταση του εμπορεύματος, του 

πράγματος. Είναι πράγμα! 

Στο βαθμό που ο άνθρωπος υποβαθμίζεται στην κατάσταση 

του πράγματος, καταφρονείται  και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά 

του. Αγοραία κοινωνία, που  έχει σχέση  με την αγορά, market, 

και όχι πρόστυχη, παρόλο που μπορούμε να την πούμε και 

πρόστυχη, χυδαία. Αγοραία κοινωνία απομονωμένων και εγωι-

στικών ατόμων. Ο καθένας διάκειται, έχει διάθεση, προς τον 

εαυτό του ως σκοπό, ενώ προς τους άλλους ως μέσο.  

Όμως, ο άνθρωπος πρέπει να συνιστά την ύψιστη αξία για 

τον άνθρωπο. Ξεπροβάλλει από τον ορίζοντα, από την Ανατολή, 

μια νέα κοινωνία, στην οποία οι άνθρωποι θα συνενώνονται 

ελεύθερα, όπου ο καθένας στις σχέσεις του δεν θα αντιμετωπίζει 

τον άλλο ως μέσο, μα ως σκοπό.  

ΥΓ: «Όσο λιγότερο είσαι, όσο λιγότερο πραγματοποιείς τη 

ζωή σου, τόσο περισσότερα έχεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η αλ-

λοτριωμένη ζωή σου, τόσο περισσότερα συσσωρεύεις από την 

αποξενωμένη σου ύπαρξη.» 

Αυτό, ακριβώς όπως το είπε ο Γερμανοεβραίος.

Ψηφίζουμε Labour για ένα καλύτερο αύριο
 

 
 
 

  
 

Προσέξατε τελευταίως τις κινήσεις του Farage, που καταδυκνεί-
ουν ότι νοιάζετε μόνο για τον εαυτό του και το μέλλον του; Είχε το 
θράσος να ζητήσει από τον BOJO να μπουν σε συνεταιρισμό έτσι για 
να είναι πιο εύκολο να πουλήσουν τη χώρα σε ξένους. Ακριβώς όπως 
γινόταν πριν χρόνια στην Κύπρο. Αυτό το γνωστό «σύστημα»... που 
μας θυμίζει το ποίημα του Σεφέρη:  

«Άσ᾿ τους νὰ τρώγουνται καὶ ν᾿ ἀνεμοδέρνουνται 
ὡσὰν τὸ κάτεργο ποὺ δένει μοῦδες· 

Καλῶς μᾶς ἤρθατε στὴν Κύπρο, ἀρχόντοι. 
Τράγοι καὶ μαϊμοῦδες!»  

Πόση δόση αλήθειας είχαν τα λόγια του ποιητή τότε... και που κα-
τάντησε η Κύπρος σήμερα... Βέβαια, το ποίημα, ίσως να αφορά την 
Κύπρο. Μα, το ίδιο άραγε σήμερα δεν συμβαίνει και εδώ; Πως αλλιώς 
να ερμηνευτεί η προσπάθεια να μας «κουβαλήσουν» τις πολιτικές 
του περιβόητου Trump; Ενός πολεμοχαρή ρατσιστή!  

Εξάλλου δεν είναι όλοι αυτοί που θα επιχειρήσουν με οποιονδή-
ποτε, δόλιο τρόπο, να εμποδίσουν τον Jeremy Corbyn να μπει 
στο No 10 της Downing street. Δεν το έχουν αποδείξει ότι τους «ενο-
χλεί» όταν ο λαός αποκτά γνήσια φωνή, που θα νοιάζετε για τους 
πολλούς και για το μέλλον της χώρας και όχι για τα προσωπικά συμ-
φέροντα του BOJO, του Farage ή των Lib Dems. Ή μήπως πρέπει 
να «ξεχάσουμε» όλτι όλοι αυτοί ευθύνονται για τη σημερινή κρίση στη 
Μεγάλη Βρετανία; 

Ούτε ο ΒΟJΟ, ούτε o Farage, ούτε οι Lib Dems μίλησαν για τη λι-
τότητα και το έγκλημα. Κανένας δεν μας είπε πως θα το αντιμετωπί-
σουν. Το μόνο για το οποίο νοιάζονται είναι το μέλλον τους και όχι η 
φτώχεια που αντιμετωπίζουν 2 εκατομμύρια παιδιά. Αυτόν τον απί-
στευτα μεγάλο αριθμό που δεν υπάρχει ούτε και σε τρίτες χώρες. 

Αυτή τη φορά, ας μην πέσουμε στις «παγίδες» που μας πλασά-
ρουν οι γνωστές εφημερίδες. Ας μην πέσουμε στις «παγίδες» δήθεν 
ανεξάρτητων κομμάτων που (όπως έχει ήδη συμβεί) απέδειξαν ότι 
είναι το ίδιο και το αυτό με αυτούς που φέρουν ακεραία την ευθύνη 
για την κατάσταση. Όπως για παράδειγμα με τους Lib/Dems που θα 
πράξουν ό,τι τους πουν οι Συντηρητικοί. 

Από την άλλη, οι ίδιοι οι Συντηρητικοί είναι διχασμένοι με τις αλλο-
πρόσαλλες κομματικές αποφάσεις των τελευταίων μηνών. Είναι γνω-
στό ότι ακόμη και μέλη του Συντηρητικού Κόμματος έχουν αλλάξει 
κόμμα. Κάποιοι άλλοι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος δεν θα 
κατεβούν στις Γενικές Εκλογές, αφού και οι ίδιοι έχουν κυριολεκτικά 

σιχαθεί (όπως ανέφεραν) για το τί γίνεται στο κόμμα και την Κυβέρ-
νηση. Και δεν τους βρίσκω και άδικο, αφού φαίνεται πως έχουν «μυ-
ριστεί» την ήττα από τώρα.   

Κατά την άποψή μου, το μόνο κόμμα που μπορεί να εμπιστευθεί 
κανείς είναι το Εργατικό. Οι Γενικές Εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου 
είναι οι πιο σημαντικές που έχουν διεξαχθεί ποτέ και που θα καθορί-
σουν την πορεία και το μέλλον του λαού. 

Ακόμη και για τους επιφυλακτικούς απέναντι στην ΕΕ, έλαβαν την  
απάντηση από τις Βρυξέλλες: “The devil you know is better than 
the devil you don’t” αφού ακόμη και ο αναπληρωτής υπουργός της 
ΜΒ είπε ότι θα περάσουν 50 χρόνια πριν δούμε κάποια πρόοδο αν 
θα αποχωρήσουμε από την ΕΕ. 

 
To NHS κινδυνεύει κάτω από μία Συντηρητική Κυβέρνηση  
 
Και δεν ντρέπονται να μας διατάξουν να μη αναφέρουμε την κατά-

ντια του NHS. Να μην αναφέρουμε ότι ο κόσμος περιμένει μήνες και 
χρόνια για μία απλή εγχείρηση. Ότι υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Για 
το Flu Jab πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ακόμη 
και φάρμακα που παρασκεύαζονται σε αυτή την χώρα δεν τα βρίσκει 
κανείς! 

Φυσικά και δεν θέλουν τέτοιες συζητήσεις. Ξέρουν ότι είναι για αυτά 
που ενδιαφέρεται πρωτίστως ο κάθε ψηφοφόρος και η κάθε οικογέ-
νεια. Είναι γι’ αυτό που προτιμούν να κρύψουμε όλα αυτά «κάτω από 
το χαλί». Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη στήλη, δεν πρόκειται να 
γίνει το δικό τους. Η ελευθερία λόγου είναι δικαίωμά μας και πρέπει 
να μείνει έτσι. Διότι αν ο μη γένοιτο οι Συντηρητικοί επανεκλέγουν θα 
έχουμε και λογοκρισία που μοιάζει με χούντα. 

Θα ήθελα να παρακαλέσω όπως βεβαιωθείτε ότι είστε στους εκλο-
γικούς καταλόγους του δήμου όπου ζείτε. Υπενθυμίζουμε ότι αν θα 
ταξιδεύετε την ημέρα των εκλογών, μπορείτε να αναθέσετε σε έμπι-
στο σας πρόσωπο, να ψηφίσει εκ μέρους σας αφού γεμίσετε το 
έντυπο (φόρμα) που δίδει το δημαρχείο της περιοχής σας.. 

 
«Τον Πάμπο τζιαι τα μάθκια σας» 

 
Μην σπαταλήσετε τη ψήφο σας. Ψηφίστε LABOUR. Mε πλησίασαν 

τις προάλλες και μου είπαν τα ακόλουθα για τον συμπατριώτη μας 
βουλευτή Πάμπο Χαραλάμπους: «Τον Πάμπο τζιαι τα μμάθκια σας» 
που εννοούσαν φυσικά να βεβαιωθούμε ότι θα επανεκλεγεί. Oσοι θέ-
λουν να βοηθήσουν με οποιανδήποτε τρόπο τον Πάμπο στο En-
field Southgate είναι ευπρόσδεκτοι και ας τηλεφωνήσουν στο: 
07398859977 ή στο emai: backingbambos@gmail.com ή στο web-
site: bambos.org.uk 

Οι υποψήφιοι του Εργατικού Κόμματος στο Enfield είναι: 
Enfield Southgate - Bambos Charalambous 

Edmonton - Kate Osamore 
Εnfield North - Feryal Clark

του 
Βασίλη Κωστή

Ανθρώπινη 
αξιοπρέπειατου 

Γιώργου Σάββα 

Το «στοίχημα» ολόκληρης 
της βρετανικής κοινωνίας

Της Marina Robb* 
 
Σχετικά με το πρόσφατο άρθρο του Δημοτικού 

Συμβούλου στο Enfield Γιώργου Σάββα (έκδοση 
«Παροικιακής» 24.10.2019), θα ήθελα να αναφέρω 
τα ακόλουθα. 

Ενώ είναι σωστά όσα γράφει για το Brexit, εντού-
τοις, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτές οι εκλογές 
δεν αφορούν μόνο το Brexit. 

Επίσης, αυτές οι εκλογές, δεν είναι προσωπική 
υπόθεση του Johnson, ούτε του Corbyn. Aυτές οι 
εκλογές, είναι το βήμα για να αναδείξουμε την αλή-
θεια σε σχέση με τη φτώχεια και τη σκληρή λιτότητα 
που μας επέβαλαν οι Συντηρητικοί την τελευταία 
δεκαετία. 

Το ζήτημα αυτών των εκλογών, είναι ότι οι ηλι-
κιωμένοι δεν έχουν τη βοήθεια και την περίθαλψη 
που δικαιούνται. Ότι οι ανάπηροι αντιμετωπίζονται 
ως παράσιτα της κοινωνίας! Ότι το ένα στα τρία 
παιδία σε αυτή την πλούσια χώρα, κοιμάται με 
άδειο στομάχι το βράδυ. 

Το ζήτημα είναι ότι οι ασθενείς περιμένουν σε 
ουρές μαρτυρίου για ένα ειδικό γιατρό ή μια ειδική 
εξέταση σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, με 
αποτέλεσμα οι ασθενείς να βασανίζονται για μήνες 
από τους πόνους. 

Το ζήτημα είναι τα σχολεία μας δεν διαθέτουν τα 
κονδύλια που χρειάζονται και οι διευθυντές των εκ-
παιδευτηρίων εξαναγκάζονται να ζητάνε από τους 
γονείς λεφτά, ακόμη και για το χαρτί τουαλέτας! 

Το ζήτημα είναι ότι η ιδιοκατοίκηση, έχει καταστεί 
όνειρο απατηλό για τη νεολαία μας, κυρίως στο 
Λονδίνο. Στο Λονδίνο, όπου δυστυχώς οι άστεγοι 
αυξάνονται μέρα με τη μέρα. 

Ρωτήστε τους ιερείς στις εκκλησίες μας πόσους 
φτωχούς βλέπουν καθημερινά να κτυπούν τις πόρ-
τες των ναών. Πόσοι ζητάνε ένα κομμάτι ψωμί. 

Κοινωνικά φαινόμενα που σε αυτή τη χώρα κά-
ποτε θεωρούνταν τεράστια σκάνδαλα. Κι’ όμως. 

Ζούμε σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της οι-
κουμένης, αλλά βιώνουμε αυτή την ντροπιαστική 
λιτότητα, η οποία δεν μας προέκυψε έξ ανάγκης, 
αλλά είναι το αποτέλεσμα μια σκληρής πολιτικής 
απόφασης. 

Είναι λοιπόν καιρός, να συμπεριφερθούμε ως 
μία χώρα που δεν είναι ούτε μίζερη, αλλά ούτε και 
αναίσθητη. 

Είναι καιρός πλέον να δώσουμε στους εργαζό-
μενους μία ελπίδα και μία διέξοδο στα προβλήματα 
της καθημερινότητάς τους. 

Η επιλογή είναι απλή. Και είναι μπροστά μας. 
Ή επιλέγουμε σε αυτούς που πήραν αυτές τις 

σκληρές αποφάσεις να συνεχίζουν την πορεία 
προς τη φτωχοποίηση, ή επιλέγουμε να το σταμα-
τήσουμε. 

Επιλέγουμε αν αυτή η χώρα θα προσφέρει μόνο 
στις πολυεθνικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις και τα 
συμφέροντά τους, ή έαν αυτή η χώρα θα προσφέ-
ρει στους εργαζόμενους, που αγωνίζονται καθημε-
ρινά για το μεροκάματό τους. 

Η λύση αυτή τη φορά, δεν είναι να αποφύγουμε 
το ψηφοδέλτιο. Δεν είναι η αποχή. 

Αν θέλουμε επιτέλους αλλαγή σε αυτή τη χώρα, 
η λύση είναι μόνο μία. Να πάρουμε την απόφαση 
και να ψηφίσουμε για την αλλαγή και την ανανέωση 
αυτής της χώρας. 

Γι' αυτό συνιστώ στους συμπατριώτες μας, να 
ψηφίζουν το Εργατικό Κόμμα στις επερχόμενες 
εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου. 

Στο Enfield συγκεκριμένα για την Osamor, τον 
Πάμπο Χαραλάμπους και την Clark. Στον Harin-
gey για την West και τον Lammy. Και στον Barnet 
για την Whysall.  

 
*Vice Chair (Membership) and Media Officer  

Edmonton Labour Party

Έχουμε εκλογές!
 
 
 
 
 
 
 
Ασχέτως αν ο καθένας από εμάς το επιθυμούσε 

ή όχι, στις 12 Δεκεμβρίου έχουμε εκλογές. 
Και σε κάθε εκλογική διαδικασία στην Βρετανία 

έχει ιδιαίτερη σημασία η μαζική συμμέτοχή των Κυ-
πριών. Στην Βρετανική πολιτική ζωή τίποτα δεν 
είναι τυχαίο. Όσο πιο μαζική συμμετοχή έχει μια 
ομάδα πληθυσμού στην εκλογική διαδικασία ανά-
λογη είναι και η βαρύτητα που θα δοθεί από τον/την 
βουλευτή κατά την διάρκεια της θυσίας του/της σε 
σχέση με το Κυπριακό και την ενεργή συνεισφορά 
της Βρετανίας στην προσπάθεια επίλυσής του. Πα-
ράλληλα σε ένα γενικότερο επίπεδο έχει να κάνει 
με την στάση, αντιμετώπιση, πολιτικές που αφο-
ρούν γενικότερα τις ομάδες μεταναστών. Έστω και 
αν η μάζα των Κυπρίων έχει μεταναστεύσει πριν 
χρόνια να μην μας διαφεύγει το κύμα μετανάστευ-
σης της τελευταίας δεκαετίας.  

Ειδικότερα σε αυτή την εκλογική διαδικασία το 
κυρίαρχο θέμα του BREXIT δεν μπορεί να αφήνει 
κανένα αδιάφορο. Όλοι φέρονται να έχουν ιδιαίτερη 

και έντονη άποψη. Στο πολιτικό σύστημα που 
ζούμε δεν μπορεί να μετουσιωθεί με άλλο τρόπο 
σε πράξη πέραν από την  συμμετοχή στην εκλο-
γική διαδικασία. Η μαζικότερη συμμετοχή ενισχύει 
το αποτέλεσμα και ενδυναμώνει την αντιπροσω-
πευτικότητα του. 

Τέλος, να μην μας διαφεύγει το πραγματικό δια-
κύβευμα και αυτών των εκλογών. Το αύριο των 
απλών ανθρώπων, των εργαζομένων. Το αποτέλε-
σμα καθορίζει το μέλλον όλων εκείνων που οδήγη-
σαν εκ πρώτης πολλούς να μεταναστεύσουν εδώ, 
που κράτησαν τόσο από αυτούς εδώ, που ακόμα 
και σήμερα είναι καθοριστικός παράγοντας για τους 
νέους μετανάστες. Κράτος πρόνοιας: το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας,  η παιδεία τα πανεπιστήμια και η 
πρόσβαση σε αυτά σε όλες τους τις βαθμίδες, η 
στεγαστική πολιτική, η στήριξη σε ομάδες που για 
λόγους υγείας, προσωπικούς και κοινωνικού βρί-
σκονται σε δυσμενή θέση.  

Όλα αυτά και πολλά άλλα έδωσαν το δικαίωμα 
στους Κύπριους να σπουδάσουν, να κάνουν οικο-
γένεια, να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή και να προ-
σφέρουν στο πολλαπλάσιο πίσω στην Βρετανική 
κοινωνία. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορί-
σει το μέλλον όλων αυτών. 

Έχουμε εκλογές!

του 
Αντρέα Γρηγορίου 
Επ. Γραμματέα 
ΑΚΕΛ Βρετανίας
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
Διαβάστε λοιπόν για κάποιες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν και κάντε μια προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί. 
•Συναυλία μουσικής του Astor Plazzola 
Συναυλία για τη μουσική του Astor Plazzola 
θα γίνει στην Κοινότητα του Τιμίου Σταυρού 
την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση 
θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκ-
κλησίας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ στο Golders Green Road, LONDON 
NW11 8HL στις 7.30 το βράδυ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 020 84 
45 7510.  
Ο Άστορ Πιατσόλα (Ástor Pantaleón Piazzolla, 
ήταν Αργεντίνος συνθέτης του τάγκο και 
μπαντονεονίστας του δεύτερου μισού του 
20ού αιώνα. Οι συνθέσεις του έφεραν επα-
νάσταση στο παραδοσιακό τάγκο, ενσωματώ-
νοντας σ' αυτό στοιχεία της τζαζ και της κλα-
σικής μουσικής και δημιούργησαν το nuevo 
tango (νέο τάγκο). Βιρτουόζος μπαντονεονί-
στας, συχνά ερμήνευε τις συνθέσεις του με 

διάφορα μουσικά σχήματα. Στην Αργεντινή 
είναι γνωστός ως "El Gran Ástor" ("ο Μέγας 
Άστορ"). 
Το 1992, ο Αμερικανός κριτικός της μουσικής 
Stephen Holden περιέγραψε τον Πιατσόλα 
ως "τον καλύτερο συνθέτη της τάνγκο μουσι-
κής παγκοσμίως". 
•“Fortune Favors The Bold” by Theodore 
Modis. 
 
•Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις 7.00 το 
βράδυ θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του 
Ελληνοαμερικανού συγγραφέα Θεόδωρου 
Μότη “ Fortune Favors The Bold”. Η εκδήλωση 
θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 16-18 Padding-
ton Street, London W1U 5AS και η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες τηλεφωνήστε στο 020 7563 9835.  
 
•Έκθεση ζωγραφικής της Αντωνίνας Αδά-
μου. 
Έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της 
συμπατριώτισσας μας Αντωνίνας Αδάμου 
στα γραφεία του κυρίου Τώνη Ούρη,  An-

thony Webb, 348 Green Lanes, Palmers Green, 
N13, 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα 
Χριστούγεννα, και μπορούν οι ενδιαφερόμε-
νοι να την επισκέπτονται καθημερινά.  
Για περισσότερες πληροφορίες από το 
www.facebook.com/events 
 
•Ένα ταξίδι στις Θάλασσες της Ελληνικής 
μουσικής. 
Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 
της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με 
ζωντανή παράσταση παραδοσιακών τραγου-
διών. 
Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 
με ελεύθερη είσοδο. 
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο   07960 
797435 ή στο info@omilos-eksipiretiton.gr  
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 
Λονδίνου σήμερα  Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 
2019 στις 7.00 το βράδυ.  
 
•Εκδήλωση για τον Καβάφη.  
“Revealing the hidden wisdom of poetry”.  

Ο όμιλος Εξυπηρετητών οργανώνει και δεύ-
τερη εκδήλωση στην οποία μέλη του θα ανα-
λύσουν το γνωστό ποίημα του Κωνσταντίνου 
Καβάφη  “ God Forsake Anthony”. Η εκδή-
λωση θα γίνει αύριο Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου 2019 στις 7. 00 το βράδυ, στο HOLST 
ROOM, Morley Collage London, 61 Westmin-
ster Bridge Road, SE1 7HT. Ο πιο κοντινός 
υπόγειος σταθμός είναι το LAMBETH NORTH. 
Για κρατήσεις θέσεων από το bit.ly/2 
Lm0CgR, ή από το Morley Collage London 
020 7450 1889, ή www.morleycollage.ac.uk 
 
• Οι Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) στο Λονδίνο. 
Το γνωστό συγκρότημα Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) 
έρχεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό 
O2 στο Shepherds Bush Empire.  
Για εισιτήρια από το : po.st/pyxlax 
 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ. Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

Συνέντευξη στον Δρ. Τάκη Φελλά.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό 
στην παροικία τα ινία της CΥΤΑ 
UK πλέον, βρίσκονται στα χέρια 
του Ηellenic TV και στη διοί-
κηση θα βρίσκεται ο Δρ.Τάκης 
Φελλάς ιδιοκτήτης του Ηellenic 
TV. Έτσι επί τη ευκαιρία των αλ-
λαγών αυτών, πήραμε μια συ-
νέντευξη από τον Δρ.Φελλά 
ώστε να ξεκαθαριστούν οι λόγοι 
αλλαγής της διοίκησης της 
CYTA UK, ποια σχέδια προδίδει 
η αλλαγή αυτή, αλλά και τους 
στόχους που θέτει η νέα διοί-
κηση. 

Στην συζήτηση αυτή ο Δρ.Φελ-
λάς αρχικά ανάφερε, ότι η πρό-
ταση αλλαγής της διοίκησης, 
προήλθε από την CΥΤΑ Κύ-
πρου στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος αποκρατικοποίησης 
το οποίο ανατέθηκε στην DE-
LOIT, με στόχο να ξεκαθαρι-
στούν τα οικονομικά της εται-
ρείας. Έτσι, αποφασίστηκε να 
απελευθερώσουν τις θυγατρι-
κές τους, την CYTA EΛΛΑΣ και 
την CYTA UK, καθώς δεν φαι-
νόντουσαν αποδοτικές για την 
εταιρεία. Η CYTA ΕΛΛΑΣ βρέ-
θηκε στα χέρια της VODA-
PHONE,  για την CYTA UK, ενώ 
αρχικά προτάθηκε να κλείσει 
μετά από παράκληση των πά-
ροικων, δόθηκε η πρόταση να 
αναλάβει μια εταιρεία της πα-
ροικίας. Η εταιρεία αυτή, σκο-
πός ήταν να ασχολείται με τις 
τηλεπικοινωνίες και με τα μέσα 
δικτύωσης, ώστε να υπάρξει μια 
πιο ενεργή διοίκηση και να αυ-
ξηθεί η ζήτηση στις παροχές 
των προϊόντων. Έτσι οργανώ-
θηκε ένας διαγωνισμός στον 

οποίο αποφασίστηκε ότι η διοί-
κηση και μέρος του επιχειρησια-
κού πακέτου της CYTΑ, θα πε-
ράσει στα χέρια του ΗΕLLENIC 
TV. Όπως ανέφερε ο Δρ. Φελ-
λάς, «η διαδικασία αλλαγής της 
διοίκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, 
αλλά ευελπιστούμε ότι μέχρι το 
τέλος του χρόνου η διοίκηση θα 
βρίσκεται στα χέρια μας, και αυ-
τόματα στα χέρια της παροι-
κίας». 

Σε ερώτηση που τέθηκε στον 
Δρ.Φελλά όσον αφορά την δική 
του πλευρά στην απόφαση να 
δεχθεί την πρόταση αυτή, ανά-
φερε ότι, ο βασικότερος λόγος 
που αποδέχθηκε να λάβει μέ-
ρος στον διαγωνισμό είναι ότι η 
CYTA UK, θεωρείται ο συνδετι-
κός κρίκος των Κυπρίων του 
Λονδίνου με την Κύπρο. Έτσι, 
θέλοντας να μη χαθεί αυτή η 
σχέση, θεώρησε αυτή την 
ένωση με το ΗΕLLENIC TV, ένα 
τρόπο, ώστε να σωθεί η εται-
ρεία και να βελτιωθούν οι υπη-
ρεσίες, καθώς πλέον οι αποφά-
σεις θα παίρνονται από την 
παροικία για την παροικία και η 
διοίκηση θα έχει αμεσότερη 
επαφή με τους εργαζομένους 
αλλά και με τον κόσμο, ώστε να 
παίρνονται οι αποφάσεις πολύ 
καλύτερα και πιο άμεσα. 

Όπως ανάφερε στην συνέ-
ντευξη αυτή ο Δρ.Φελλάς, «δεν 
θα υπάρξουν αλλαγές όσον 
αφορά τον χώρο στέγασης της 
CYTA UK, θα παραμείνει στο 
ίδιο κτήριο στο Southgate, με 
τους ίδιους εργαζομένους αλλά 
και τους ίδιους παρόχους υπη-
ρεσιών, καθώς ήταν κάποιοι 

από τους όρους του συμβο-
λαίου που υπογράψαμε.» Όσον 
αφορά του στόχους που θέτει 
ως νέα διοίκηση ο δρ.Φελλάς 
και  το Ηellenic ΤV, κύριο ζή-
τημα θεωρείται η καλύτερη 
εφαρμογή των αποφάσεων, κα-
θώς πλέον δεν θα υπάρχει το 
ζήτημα αποδοχής από την Κύ-
προ, ώστε να χάνεται η άμεση 
επικοινωνία, ενώ όσο αφορά 
την αναβάθμιση υπηρεσιών 
αλλά και στις βλάβες, όπως 
ανάφερε, «στόχος μας είναι να 
γίνουμε πιο γρήγοροι στην επί-
λυση των προβλημάτων για 
όλους του πελάτες μας». Ακόμη 
ένας βασικός στόχος είναι η αύ-
ξηση του πελατολογίου, «θέ-
λουμε να χτίσουμε γερές βάσεις 
στο προσωπικό μας, όσο 
αφορά το μάρκετινγκ ώστε να 
πετύχουμε μέχρι και διπλασια-
σμό των πελατών.» Aλλά όπως 
ανέφερε ο Δρ. Φελλάς, «για να 
επιτύχουμε τον στόχο αυτό, 
χρειαζόμαστε την στήριξη της 
παροικίας, ο κόσμος πρέπει να 
μας δώσει την ευκαιρία να τους 
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 
Οι τιμές μας είναι αρκετά αντα-
γωνιστικές, ενώ για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πελατών 
μας παρέχεται υποστήριξη τόσο 
στα Ελληνικά όσο και στα Αγ-
γλικά, οποιαδήποτε στιγμή σε 
ένα οικογενειακό περιβάλλον.» 

Σε ερώτηση που αφορούσε τις 
αλλαγές όσο αφορά τους ήδη 
υπάρχοντες υπαλλήλους της 
εταιρείας αλλά και το, εάν θα 
ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, 
ο Δρ. Φελλάς ανάφερε, «Δεν θα 
αλλάξει κάτι για τους εργαζόμε-

νους, παρά το ότι θα προσπα-
θήσουμε να δημιουργήσουμε 
ακόμα καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας. Θα αυξηθούν οι θέσεις 
εργασίας, απλά πρέπει να  γίνει 
σωστή διαχείριση των οικονο-
μικών και του ήδη υπάρχοντος 
ανθρωπίνου δυναμικού για να 
παρθεί μια τέτοιά απόφαση, 
ώστε να μην γίνουν λάθη. Το 
μάρκετινγκ είναι ένας τομέας 
που θα πρέπει να επενδύσουμε 
σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε 
να προσεγγίσουμε περισσότε-
ρους πελάτες.. πρέπει να κατα-
λάβει ο κόσμος, πόσο σημα-
ντικό είναι το έργο μας και ότι οι 
υπηρεσίες προσφέρουμε είναι 
αρκετές και ποιοτικές.» 

Στην συνέντευξη λόγος έγινε 
και στην πιθανότητα αλλαγής 
των υπηρεσιών και των τιμών 
που θα παρέχει η CΥΤΑ UK, 
υπό την νέα διοίκηση και όπως 
ανάφερε ο Δρ.Φελλάς «Το τη-
λέφωνο το ιντερνέτ και το φαξ, 
θα συνεχίσουν να είναι οι κύριες 
υπηρεσίες που θα προσφέρει η 
CYTA UK, όσο αφορά την αλ-
λαγή των τιμών, θα προσπαθή-
σουμε να τις κάνουμε ακόμη πιο 
προσιτές για του πάροικους 
μας, παρ’όλα αυτά ακόμη να 
παρθεί οποιαδήποτε απόφαση, 
όλα βρίσκονται στο στάδιο της 
συζήτησης. Αναγκαίο όμως εί-
ναι, να ενισχύσουμε τον αντα-
γωνισμό, πάντα σε πλαίσια στα 
οποία θα μπορούμε να διαχει-
ριστούμε τα έξοδα που προ-
έρχονται από τις υπηρεσίες που 
παρέχουμε.» 

 
          Θεοδώρα Κυριάκου

Το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό 
Παροικιακό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Maidstone, εορ-
τασμός για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο εορ-
τασμος πραγματοποιήθηκε το χώρο του Σχολείου Thomas Aveling 
στο Rochester, όπου φιλοξενείται το Ελληνικό σχολείο. Τη γιορτή 
παρακολούθησαν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του 
σχολείου, φίλοι και φίλες του σχολείου και πολλοί πρώην μαθητές 
και μαθήτριες του σχολείου με τις οικογένειές τους. 
Ο εορτασμός ξεκίνησε με παρέλαση από τα παιδιά των μικρότερων 
τάξεων του σχολείου. Ακολούθησε ομιλία για τη σημασία της επε-
τείου από τη διευθύντρια του σχολείου, κατά την διάρκεια της 
οποίας τονίστηκε η σημασία που αποδίδει το Ελληνικό Έθνος, 
τόσο στη μητρόπολη όσο και στη διασπορά , στις αξίες της Ελευ-
θερίας και της ατομικής και Συλλογικής Αξιοπρέπειας. Έγινε ταυ-
τόχρονα αναφορά στη σημασία του σεβασμού της ιδιαίτερης κουλ-
τούρας κάθε λαού και της ανάγκης για συνεργασία μεταξύ των 
εθνών. 
Απαγγέλθηκαν ποιήματα μέσω των οποίων έγινε μνημόσυνο στους 
προγόνους μας που θυσίασαν τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε 
σήμερα εμείς μια ελεύθερη ζωή. Αποτίθηκε φόρος τιμής σε όλους 
και όλες τους Έλληνες και Ελληνίδες που βοήθησαν στην απελευ-
θέρωση της πατρίδας μας, με ιδιαίτερη αναφορά στην καθοριστική 
συμβολή του άοπλου Ελληνισμού στην επιτυχή έκβαση του Εθνι-
κού μας αυτού Αγώνα. 

Εορτασμός της εθνικής επετείου 28ης 
Οκτωβρίου, στο σχολείο Maidstone 

Τα παιδιά και οι δασκάλες του Παροικιακού σχολείου Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου, Maidstone.



12 | Πέμπτη 7 Nοεμβρίου 2019

Γιορτάσαμε 45 χρόνια ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ, παρέα με 
τον Δημήτρη Κοντολάζο 

Εδώ και 45 χρόνια η «Παροικιακή» αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της κυπριακής παροικίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου, κατέχοντας μία ξεχωριστή θέση στην καθημε-
ρινή ενημέρωση, αλλά και τις καρδιές των αναγνωστών 
της.  

Αυτό επαληθεύτηκε για μία ακόμα φορά, στην εορτα-
στική μας εκδήλωση, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Πλήθος 
κόσμου παρευρέθηκε, στο κατάμεστο Regency Banquet-
ing Suite του Λονδίνου και τίμησε με την παρουσία του, 
την σημαντική αυτή βραδιά για τη εφημερίδα μας, όπου 
οι «παλιότεροι» βρέθηκαν πλάι-πλάι με την νέα γενιά, για 
να απολαύσουν τον Δημήτρη Κοντολάζο. Ο Kοντολάζος, 
ένας καλλιτέχνης που έχει επισφραγίσει με τα τραγούδια 
του την εξέλιξη της λαϊκής μουσικής από το ’73 μέχρι σή-
μερα, ξεσήκωσε τον κόσμο να χορέψει στους ρυθμούς 
των λαϊκών σπουδαίων τραγουδιών που χάραξαν την πο-
ρεία του, ενώ δεν άφησε κανένα ανικανοποίητο! 

Τα τραγούδια του «Όλα τα 'Δωσα για Σένα» και «Αν το 
λες αυτό αγάπη», μάγεψαν, και ταξίδεψαν το κοινό στις 
εποχές εκείνες, ενώ το γνωστό σε όλους, «Δεν σου κάνω 
τον Άγιο» κορύφωσε την διασκέδαση και έκανε όλους τους 
παραβρισκόμενους να χορεύουν στο ρυθμό του. 

Κατάμεστο το Regency Banqueting Suite  
Παρόντες  εκατοντάδες συμπατριώτες, σύντροφοι, φίλοι 

και μέλη της κοινότητάς μας. Ανάμεσά τους, μεταξύ άλλων, 
οι κκ Χρίστος Αλέκου, Οργανωτικός Γραμματέας και μέλος 
του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, Κύπριος Ευρωβουλευτής 
ΑΚΕΛ, Χρήστος Καραολής, πρόεδρος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας, Χρίστος Τούτον, πρόεδρος ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ, Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, πρόεδρος ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ ΗΒ, Ανδρέας Γρηγορίου, Επαρχιακός Γραμματέας 
ΑΚΕΛ. 

Με την παρουσία τους μας τίμησαν οι εξωτερικοί μας 
συνεργάτες, Βασίλης Παναγής Βύρωνας Καρύδης, Sam-
sara, Γιώργος Σαββίδης, Ειρήναρχος Στεφάνου και Αντώ-
νης Αντωνιάδης που συνεισφέρουν αφιλοκερδώς στην 
καθημερινή προσπάθεια της εφημερίδας μας. Φυσικά από 
την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το αν-
θρώπινο δυναμικό της εφημερίδας μας, Δώρα Ιωάννου, 
Γιώργος Τσιάλος, Θεοδώρα Κυριακού, Xαρά Καϊμάκηι, 
Μιχάλης Γιακούμης, Γιώργος Μιχαηλίδης, Μιχάλης Σιφω-
νιός, Μιχάλης Ματσούκας και Φωτεινή Μιχαηλίδη μαζί με 
τις οικογένειες τους. 

Όλοι τους, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα και σχόλια, 
αφήνοντας το στίγμα τους, στην όλη βραδιά, υπενθυμίζο-
ντάς μας τα ωραία, τα συγκινητικά και κυρίως τα ελεύθερα. 
Τα ελεύθερα λόγια, τα ελεύθερα μυαλά και τις ελεύθερες 
ψυχές που έβρισκαν - και πάντα θα βρίσκουν - βήμα μέσα 
από τις σελίδες μας. 

Εγκάρδιες ευχαριστίες 
Μαζί τους κάναμε ένα «ταξίδι» στην πορεία της «Πα-

ροικιακής», μίας εφημερίδας που έχει γράψει την δική της 
ιστορία, όπως εξήγησε εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ο Διευθυντής, κ. Πάμπος Χαραλάμπους που κα-
λωσόρισε το κοινό και ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν 
την προσπάθειά μας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες δόθηκαν στους χορηγούς της 
βραδιάς, η οποία χωρίς αυτούς δε θα μπορούσε να γίνει 
πραγματικότητα.  

 

 
 

Costas Sakkas Building Contractors,Premier Finance 
& Mortgages Ltd, C. Michael & Co. Accountants, Babi-
nondas Restaurant, Rumours Brasserie, εκδρο 

μές Anna Connolly, NN (Accountancy Services) Ltd. 
Ενώ ο κ.Πάμπος Χαραλάμπους προσφωνούσε τα ονό-

ματα των χορηγών της βραδιάς, ο κόσμος δεν σταμάτησε 
να χειροκροτεί και να τους επαινεί, για τη στήριξη που δί-
νουν στο έργο που προσφέρουμε τα τελευταία 45 χρόνια 
και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε για όσο η παροικία 
μας χρειάζεται!  

Ο ίδιος, ευχαρίστησε όλους όσους εργάζονται για να , 
για την εφημερίδα, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, 
τους χορηγούς, τους παλιούς διευθυντές και όσους έβαλαν 
έστω ένα λιθαράκι στο να κρατηθεί η εφημερίδα ζωντανή 
και να διατηρήσει την υψηλού επιπέδου ενημέρωσή της 
όλα αυτά τα χρόνια. Επιπλέον ευχαρίστησε, όσους πρό-
σφεραν τα  πλούσια δώρα τα οποία κληρώθηκαν στο 
τέλος της βραδιάς, τον κ.Κωστάκη Σταύρου από το Cos 
of London, την Hellenic Cyta UK, το Rumours Brasserie, 
το Αroma Patisserie και το εστιατόριο ‘It’s All Greek to 
me’, αλλά και το ShowTime Prom που κίνησε τα νήματα 
προκειμένου ο Δημήτρης Kοντολάζος να βρεθεί επί σκη-
νής.  

Στην συνέχεια ο κ.Χαραλάμπους κάλεσε στην σκηνή 
τον κ.Χρίστο Αλέκου, ο οποίος σημείωσε από πλευράς 
του, «Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους συντελεστές 
αυτής της εκδήλωσης που προσπαθούν μέσα σε ιδιάζου-
σες συνθήκες να διατηρήσουν ζωντανή την εφημερίδα 
‘Παροικιακή’, να διατηρήσουν ζωντανή την φωνή της Κύ-
πρου μας, την φωνή των Κυπρίων αποδήμων» ενώ ακο-
λούθως, μετέφερε τον θερμό χαιρετισμό του Γενικού Γραμ-
ματέα ΑΚΕΛ, κ. Κυπριανού και των υπολοίπων στελεχών 
της Κεντρικής Γραμματείας του Γραφείου του ΑΚΕΛ. 
Ακόμη, επί τη ευκαιρία της εκδήλωσης έκανε μερικές ανα-
φορές στο Κυπριακό πρόβλημα. Δεν δίστασε να αναφέρει 
την απογοήτευση που επέφερε η αποτυχία της κατάληξης 
των διαπραγματεύσεων στο Γκράνς Μoντανά, ενώ έδωσε 
ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ελπίδας για την νέα προ-
σπάθεια που έχει ως ορόσημο τη συνάντηση της τριμε-
ρούς με την γενική γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών 
του προέδρου Αναστασιάδη και του κ. Ακιντζί. Όπως ανα-
φέρθηκε, η οποιαδήποτε πιθανότητα αδράνειας εκ μέρους 
μας, θα  σημάνει επίσημα την διχοτόμηση της πατρίδας 
μας. Τέλος έθεσε την υπομονή την επιμονή και την στα-
θερότητα στις θέσεις μας, ως όπλο για να οδηγηθούμε 
στη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως κα-
θορίζεται από τον οργανισμό Ηνωμένων Eθνών και τις 
συμφωνίες κορυφής. 

Δημήτρης Κοντολάζος και Μαρία Μιχαήλ άναψαν 
το κέφι 

Ανεβαίνοντας πρώτη στην πίστα η Μαρία Μιχαήλ, με 
την περίσσια ενέργειά της προσέφερε στο κοινό  ένα  ποτ-
πουρί αγαπημένων παλιών και νέων λαϊκών επιτυχιών. 
Ο κόσμος το διασκέδασε πραγματικά χορεύοντας αστα-
μάτητα, μικροί και μεγάλοι τραγουδούσαν και χόρευαν τις 
επιτυχίες αγαπημένων καλλιτεχνών που περίλαβε στο 
πλούσιο πρόγραμμα της, η εκρηκτική τραγουδίστρια, ενώ 
δεν δίστασε να πλησιάσει ένα ένα τα τραπέζια των καλε-
σμένων για να τραγουδήσει μαζί τους.  

Τη στιγμή που το κέφι είχε «χτυπήσει κόκκινο» ο Δημή-
τρης Κοντολάζος έκανε την είσοδό του για να απογειώσει 
την βραδιά. Ο κόσμος του προσέφερε το πιο θερμό και 
εγκάρδιο χειροκρότημά του, ενώ πολλοί έτρεξαν προς το 
μέρος του για να απαθανατίσουν την σκηνή και να φωτο-
γραφηθούν μαζί του.   

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης πήρε το μικρόφωνο ερμη-
νεύοντας με την συνοδεία της μπάντας του μία σειρά από 
τα διαχρονικά κομμάτια του, που έγραψαν ιστορία και 
περνούν πλέον από γενιά σε γενιά. Η διασκέδαση έφτασε 
στο ζενίθ της με το πρόγραμμα να συνεχίζεται μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες με μουσική, ποτά και εκλεκτά πιάτα. 

Μία ευχάριστη έκπληξη κατά την διάρκεια της βραδιάς 
η παρουσία της τραγουδίστριάς, Αγγελικής Δάρρα παλιάς 
συνεργάτιδας του Δημήτρη Κoντολάζου, η οποία βρισκό-
ταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. Ο Δημήτρης Κο-
ντολάζος, γεμάτος συγκίνηση από την τυχαία συνάντησή 
τους, την κάλεσε μαζί του στην πίστα, όπου ερμηνεύσαν 
ένα συγκλονιστικό ντουέτο. 

Μετά το τέλος του μουσικού προγράμματος έγινε η κλή-
ρωση για τα πλούσια δώρα που πρόσφεραν οι σπόνσορες 
μας αλλά και η Παροικιακή. Οι αριθμοί 1488 και 1404 που 
κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δώρα τους, παρακα-
λούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της εφη-
μερίδας. 

Για ακόμη μια φορά ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. 
Φυσικά η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι οι αναγνώστες 
μας, οι συνεργάτες, οι εθελοντές και όλοι εσείς που στηρί-
ζετε με τον δικό σας ξεχωριστό τρόπο την προσπάθειά 
μας. Έχουν περάσει 45 χρόνια γεμάτα αναμνήσεις και ευ-
χόμαστε να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα.  

 
Σας ευχαριστούμε! 
Η «οικογένεια» της Παροικιακής 

Δημήτρης Κοντολάζος και Μαρία Μιχαήλ άναψαν το 
κέφι

Ο χαιρετισμός του Διευθυντή της εφημερίδας, Πάμπου Χαραλάμπους 
  

 
  



Μια βραδιά με άρωμα Κύπρου, γεμάτη ξέφρενο γλέντι, 
χορούς και τραγούδια.
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Η «Παροικιακή», όπως 
προαναφέραμε, γιόρτασε 
45 χρόνια από την πρώτη 
της έκδοση το Σεπτέμβριο 
του 1974 ως η δεύτερη 
προοδευτική εφημερίδα, 
παράλληλα με «Το Βήμα», 
το οποίο εκδιδόταν στο 
Λονδίνο από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1930. Το 
προδοτικό πραξικόπημα 
και η τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο, με τα γνωστά 
τραγικά επακόλουθα, τους 
χιλιάδες νεκρούς, πρόσφυ-
γες, αγνοουμένους και αι-
χμαλώτους και τόσους άλ-
λους εγκλωβισμένους, 
στέρησαν από την παροι-
κία τον Τύπο και την αγα-
πημένη τους εφημερίδα, τη 
«Χαραυγή», αφού κάθε 
επικοινωνία με την πα-
τρίδα μας είχε διακοπεί. 
Συνεπώς η έκδοση δεύτε-
ρης εφημερίδας για την 
παροικία μας θεωρήθηκε 
αναγκαία. 
Η ευκαιρία δόθηκε, όταν οι 
σύντροφοι του Κουμουνι-
στικού Κόμματος Ελλάδας 
(ΚΚΕ), πολιτικοί πρόσφυ-
γες στο Λονδίνο εξ αιτίας 

της Χούντας, μετά την 
πτώση της Χούντας, δεν 
χρειάζονταν πλέον το τυ-
πογραφείο και τα γραφεία 
τους και επέστρεψαν στην 
Ελλάδα. Το ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας αξιοποίησε αυτή την 
ευκαιρία και με απόφασή 
του αγόρασε το τυπογρα-
φείο και τα γραφεία, όπου 
άρχισε να εκδίδει την «Πα-
ροικιακή Χαραυγή». Στις 
19 του Απρίλη του 1978 
πραγματοποίησε ακόμη 
μια καινοτομία, αφού για 
πρώτη φορά πρόσθεσε 
σελίδες στην αγγλική 
γλώσσα για ενημέρωση 
των νεότερων γενεών. 
Ενώ το «Παροικιακή Χα-
ραυγή» ήταν πολύ αγα-
πητό όνομα, εντούτοις αρ-
γότερα για πρακτικούς - 
κυρίως εκφραστικούς λό-
γους -  λόγους και όχι πο-
λιτικούς, όπως ξεκαθάρισε 
ο κ. Χαραλάμπους, εγκα-
ταλείφθηκε το «Χαραυγή». 
Η «Παροικιακή» διατηρή-
θηκε ως εφημερίδα της 
παροικίας με χιλιάδες ανα-
γνώστες, πολλούς συνερ-
γάτες και εθελοντές. Από 

την πρώτη έκδοση και 
παρά τις διάφορες δυσκο-
λίες και αντιξοότητες, η 
εφημερίδα αγκαλιάστηκε 
από τους συμπατριώτες 
μας και γενικά από την πα-
ροικία μας στη Βρετανία, 
με αναγνώστες και πολ-
λούς συνδρομητές σχεδόν 
σε όλες τις πόλεις. Επιχει-
ρηματίες διαφήμισαν τα 
προϊόντα τους, τις κενές 
θέσεις στα εργοστάσιά 
τους, συμπατριώτες μας 
εξήγγειλαν γεννήσεις παι-
διών-εγγονιών τους, θανά-
τους-κηδείες και μνημό-
συνα αγαπητών τους 
προσώπων.  
Πιο πολύ, όμως, η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου 
(ΕΚΟ Η.Β.) - τότε Εθνική 
Συντονιστική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνα 
(ΕΣΕΚΑ) - ανακοίνωνε και 
συνεχίζει να ανακοινώνει 
τις θέσεις της για το Κυ-
πριακό και να προσκαλεί 
την παροικία στις εκδηλώ-
σεις της για την Κύπρο 
μας. Τα παραρτήματα των 
πολιτικών κομμάτων της 

Κύπρου, οι παροικιακές 
οργανώσεις, σύνδεσμοι 
και αθλητικά σωματεία – 
μέλη του ΚΟΠΑ αξιοποι-
ούν την «Παροικιακή» για 
τις ανακοινώσεις τους, 
αλλά και για τη διαφήμιση 
των εκδηλώσεών τους, 
πάντοτε με ανάλογη αντα-
πόκριση από τον κόσμο. 
Αρχές του 1982 η Διαχει-
ριστική Επιτροπή της «Πα-
ροικιακής» αποφάσισε να 
διοργανώσει ένα μπαζάρ 
στους χώρους του Κυπρια-
κού Κοινοτικού Κέντρου 
για την οικονομική ενί-
σχυση της εφημερίδας. Η 
ανταπόκριση της παροι-
κίας μας ήταν πρωτοφα-
νής. Το παζάρι σημείωσε 
τεράστια επιτυχία, γεγονός 
που οδήγησε στην καθιέ-
ρωση της εκδήλωσης και 
τη μετεξέλιξή της στη ση-
μερινή Γιορτή του Κρασιού 
και Εμπορική Έκθεση ή 
CyWineFest, που αποτελεί 
ίσως τη μεγαλύτερη εκδή-
λωση των αποδήμων Κυ-
πρίων ανά το παγκόσμιο. 
 

Η Ιστορία της ΠAΡΟΙΚΙΑΚΗΣ, από το χθες στο σήμερα 

H εκρηκτική Mαρία Mιχαήλ συνοδευόμενη, απο τον μαέστρο του μπουζου-
κιού  Mάντη Σαββίδη

O Δημήτρης Κοντολάζος και η Αγγελική Δάρρα στο 
συγκλονιστικό ντουέτο που πρόσφεραν στο κοινό

Στο ζενίθ το κέφι με τους παρευρισκομένους να πλημμυρίζουν την πίστα χορεύοντας στους ρυθμούς των λαικών τραγουδιών του  
Δημήτρη Κοντολάζο

 
  

 Photos by Αlexios Gennaris



 
 
 
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και 
Περιχώρων Μ. Βρετανίας οργάνωσε στις 26 
Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοι-
νότητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
στο Β.Δ. Λονδίνο την καθιερωμένη Χοροεσπερίδα 
του, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη και ο πα-
ραδοσιακός ιδιόμορφος διαγωνισμός «Ο Χορός 
του Λεμονιού», που σημείωσε τεράστια επιτυχία.  
Παρευρέθηκαν και έκαναν σύντομους χαιρετι-
σμούς ο νέος ΄Υπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. 
Ανδρέας Κακουρής μετά της συζύγου του, ο εκ-
πρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. 

Βρετανίας κ.κ. Νικήτα Πρωτοπρεσβύτερος Βασί-
λειος Παπαθανασίου, το πρώτο μέλος κυπριακής 
καταγωγής του Βρετανικού Κοινοβουλίου κ. Πά-
μπος Χαραλάμπους (ΜΡ), ο Πρόεδρος της Εθνι-
κής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Χρίστος Καραο-
λής, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος 
Κότσαπας, ο Δήμαρχος Καραβά κ. Νίκος Χατζη-
στεφάνου μετά της συζύγου του, ο Πρόεδρος του 
Προσφυγικού Σωματείου στην Κύπρο «Ο ΚΑΡΑ-
ΒΑΣ» κ. Χριστόφορος Χριστοφίδης και ο οργα-
νωτικός Γραμματέας του Προσφυγικού Σωματείου 
στην Κύπρο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» κ. Λεύκος Ελευθε-
ρίου. Μας τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους 
ο Ακόλουθος ́ Αμυνας της Κυπριακής Υπάτης Αρ-
μοστείας Αντισυνταγματάρχης Ελευθέριος Χατζη-
στεφάνου μετά της συζύγου του και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Καραβά κ. Αλέξανδρος Ποστεκκής.  
Ανάμεσα στο συνολικό αριθμό των 190 ατόμων, 
που συμμετείχαν στην εκδήλωση, πολλά από τα 
οποία κατάγονται από τις κατεχόμενες όμορφες 
κωμοπόλεις μας Λάπηθο και Καραβά και από 
χωριά της Επαρχίας Κερύνιας κι άλλες κατεχό-
μενες περιοχές της Κύπρου, περιλαμβάνονταν 
μέλη,  φίλοι και υποστηρικτές του Συνδέσμου, 
όπως ο πρώην Δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβου-
λος του Enfield κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης μετά 
της συζύγου του, o Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ 
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Γιαννάκης Κούβαρος μετά 
της συζύγου του, τα μέλη της Διοικούσας Επι-
τροπής του Lobby for Cyprus κ. Χρίστος Ευαγγέ-
λου, κ. Θράσος Βασιλειάδης και κ. Helen Ανα-
στάση, η σύζυγος του Επιτίμου Προέδρου του 
Συνδέσμου μας μ. Χρυσόστομου Παπαπαύλου 
κ. ΄Ελσα μετά της οικογενείας της, η σύζυγος του 
ιδρυτικού μέλους και στελέχους του Συνδέσμου 

μας μ. Γιώργου Καράμανου 
κ. ́ Ελια μετά της οικογενείας 
της και αρκετά στελέχη της 
Ομογένειας, όπως το ζεύγος 
Αγνής και Ντίνου Φιλαλήθη 
και οι προσκεκλημένοι τους, 
εκπρόσωποι παροικιακών 
Συνδέσμων, Οργανώσεων 
και Σωματείων, όπως η 
Πρόεδρος της Κυπριακής 
Εστίας κ. Ελένη Χατζηφάνη 
και η Γραμματέας κ. ΄Ολγα 
Πανταζή, καθώς και εκπρό-
σωποι τοπικών ΜΜΕ, όπως 
ο κ. Γιώργος Λίγγος της Hel-
lenic TV.  
Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος της Χοροεσπερίδας ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου κ. Σάββας Παυλίδης καλωσόρισε όλους 
τους προσκεκλημένους υπογραμμίζοντας την ποι-
κιλότροπη σημαντική στήριξη που τόσο πρόθυμα 
προσφέρουν διαχρονικά στο Σύνδεσμο.  
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο ΄Υπατος Αρμοστής 
εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε ξανά στην 
περιοχή, όπου έζησε τα παιδικά και εφηβικά του 
χρόνια. Ο ίδιος αναφέρθηκε με συντομία στις εξε-
λίξεις γύρω από το κυπριακό, ενώ κλείνοντας συ-
νεχάρη τους διοργανωτές, αναδεικνύοντας την 
σημασία της εκδήλωσης. 
Στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώ-
ρων μεταξύ των επισκεπτών από την Κύπρο και 
του Προέδρου του Συνδέσμου. Τέλος πλήθος από 
τους παρευρεθέντες, διαγωνίσθηκαν μεταξύ τους 
σε ζευγάρια χορεύοντας «μέχρι πτώσεως του λε-
μονιού», που συγκρατούσαν ανάμεσα στα μέ-

τωπά τους, στους μουσικούς ρυθμούς της ορχή-
στρας του Σαββάκη Σκουρίδη και των συνεργα-
τών του. Οι τρεις πρώτοι νικητές πήραν τα αντί-
στοιχα έπαθλα. 
Ακολούθησε κλήρωση πλούσιων δώρων από 
τους χορηγούς της εκδήλωσης και φυσικά, όπως 
κάθε χρόνο, κληρώθηκε μία λεμονιά. Σημειωτέον 
ότι στη διάρκεια της εκδήλωσης βρίσκονταν σε 
όλα τα τραπέζια κυπριακά λεμόνια και ανθοστο-
λισμός.  
΄Οσοι είχαν την τύχη να παραστούν στην εκδή-
λωση απόλαυσαν μια εξαιρετική βραδιά, που, σε 
όλη τη διάρκειά της, χαρακτηριζόταν από ξεχω-
ριστό κέφι, πλούσιο  φαγοπότι, ασταμάτητο χορό 
και συνεχή διασκέδαση. Η πίστα ήταν συνεχώς 
κατειλημμένη από ανθρώπους όλων των ηλικιών 
από την έναρξη της Χοροεσπερίδας μέχρι και την 
τελευταία στιγμή πριν από τη λήξη της.  

14      | Πέμπτη 7 Nοεμβρίου 2019

Ο Χορός του Λεμονιού διαδίδεται από γε-
νεά σε γενεά

Επιτυχής και φέτος ο «Χορός του Λεμονιού»



George MIchaelides
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Ο αγώνας τα πρώτα λεπτά κύλησε με εναλλασσόμενη υπεροχή 

με ελαφρώς καλύτερη τη Horsham που προηγήθηκε στο 25’. 

Ανασυντάχθηκε το Haringey και ο Γιώργος Αρέστη με ευθύβολο 

σιούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 1-1 στο 35’. 

Μέχρι το 93’ που χάσαμε τρεις ευκαιρίες είχαμε την εντύπωση 

ότι το Haringey θα έπαιρνε τον 1 βαθμό. 

Αλλά δυστυχώς δευτερόλεπα πριν το τελικό σφύριγμα έγινε το 

1-2.Είναι αυτό που λέμε ότι η μπάλα τιμωρεί. 

Ήταν εμφανές στο παιχνίδι του Haringey Borough απέναντι στη 

Horsham. 

Πόσες χαμένες ευκαιρίες για νίκη στο 90-91-92 για την ομάδα 

του Τομ Λοΐζου απλώς η μπάλα δεν έλεγε να πάει δίκτυα μεριά. 

Σε μια στημένη φάση στο 93’, ο Lea Dowson με δυνατό σιούτ 

φάουλ έξω από την επανορθωτική έστειλε τη μπάλα για το 2-1 για 

τη Horsham για να αφήσει το Haringey στην 8η θέση με 19 βαθ-

μούς. 

Να σημειώσουμε ότι το Horsham με τη νίκη του είναι ένα βαθμό 

πίσω από την κορυφή με 31 βαθμούς. 

Η μπάλα πάντα τιμωρεί!!!

Mε 10 παίκτες πήρε ένα βαθμό

Δυστυχώς οι παροικιακές μας ομάδες Ολύμπια και Παναθηναϊ-

κός αποκλείστηκαν από το Κύπελλο LFA Challenge Cup.  H Ολύ-

μπια έχασε στη διαδικασία των πέναλτι όταν η κανονική διάρκεια 

του αγώνα ήταν 2-2. 

Η Mile End and Batezie στάθηκε πιο τυχερή από την ομάδα του 

Στηβ Σινόττι. 

Ο Παναθηναϊκός παρόλο που κοίταξε στα μάτια την πιο έμπειρη 

Lambeth All Stars, έχασε με 4-0 χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει 

την εικόνα του αγώνα αφού ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές ευκαιρίες 

για καλύτερο αποτέλεσμα. 

Τώρα η προσοχή τόσο της Ολύμπιας όσο και του Παναθηναϊκού 

στρέφεται στο Πρωτάθλημα ΚΟΠΑ.

Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν Ολύμπια και Παναθηναϊκός

Cinar και Ακανθού σε ένα αγώνα ταβλιού 

μοιράστηκαν τέρματα και βαθμούς, 4-4 το απο-

τέλεσμα που αφήνει και τις δυο ομάδες ευχα-

ριστημένες.Η Cinar ενισχυμένη με νέους 

παίκτες απέδωσε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ο 

Erjan Hasan βρέθηκε στην καλή του μέρα και 

έβαλε 3 τέρματα.Η Ακανθού από τη μεριά της 

δείχνει ότι φέτος θα είναι σκληρός αντίπαλος 

για όλες τις ομάδες.

Μοιράστηκαν τέρματα και βαθμούς

Τώρα πού τηλεφωνούσε ο Πρόεδρος 

μόνο ο ίδιος και ο Tom γνωρίζουν

H τεχνική ηγεσία της Σαλα-

μίνας σε «μίνι» σύσκεψη

Κουτσουρεμένη η Σαλαμίνα για 35 ολόκληρα λεπτά απέσπασε ισο-
παλία από τους London Tigers 3-3. Σε κάποιο στάδιο του αγώνα, η 
εχθρική διαιτησία εναντίον της Σαλαμίνας, τής στέρησε τον τερματο-
φύλακα της Bobby στο 55’ όταν το σκορ ήταν 3-1 υπέρ των Tigers. Η 
τεχνική ηγεσία της Σαλαμίνας απεφάσισε ότι κάτω από το γκόλποστ 
θα καθόταν ο Άντυ Αναστασίου που έφυγε από τα καθήκοντα του 
αμυντικού και τα πήγε θαυμάσια σαν τερματοφύλακας με κάποιες θε-
τικές του αποκρούσεις έφεραν ψυχολογία και πείσμα στο Σαλαμιναί-
ικο  στρατόπαιδο που με τέρματα του Ryan πέναλτι στο 50’, του 
Denis στο 70’ και του Charlie Georgiou στο 80’ έδωσαν τον ένα βαθμό 
στη Σαλαμίνα που έχει σφοδρά παράπονα από τη διαιτησία αφού 
παίκτης της Tiger δεν πήρε κόκκινη κάρτα σταματώντας σαν τελευ-
ταίος παίκτης τον Denis. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα η Σαλαμίνα δεν παύει να είναι 
ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. (Το άλλο φαβορί St. 
Pantleimon είχε ρεπό ένεκα γηπέδου).
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Η Έβερτον έσωσε τον βαθμό 

στις καθυστερήσεις απέναντι 

στην Τότεναμ, αλλά χάνει για με-

γάλο χρονικό διάστημα τον 

Αντρέ Γκόμες, ο οποίος έκανε 

σμπαράλια το πόδι του! 

Αν ρωτούσες τον Μάρκο 

Σίλβα αν θα προτιμούσε να 

χάσει αυτό το ματς και να φύ-

γουν όλοι υγιείς από το γήπεδο, 

προφανώς θα έπαιρνε την ήττα. 

Διότι, αυτό που συνέβη στον 

(συμπατριώτη του), Αντρέ Γκό-

μες, είναι αυτό που απεύχεται να 

πάθει ο καθένας. 

Ο Πορτογάλος μέσος 

λίγο πριν συμπληρω-

θεί το 90λεπτο, σε μία 

κάθετη εφόρμηση 

δέχθηκε κλωτσιά 

από πίσω από τον 

Σον (αποβλήθηκε για 

αυτό το χτύπημα), 

έχασε την ισορροπία 

του, προσγειώθηκε πάνω 

στον Οριέ και κατά πάσα βε-

βαιότητα έκανε σμπαράλια το 

πόδι του, με τους παίκτες στον 

αγωνιστικό χώρο να τραβάνε τα 

μαλλιά τους με το φρικιαστικό 

θέαμα. 

Αυτός ο τραυματισμός είχε ως 

αποτέλεσμα να δοθούν 12 

λεπτά καθυστέρησης, στο 7ο εξ’ 

αυτών ο Τοσούν με κεφαλιά-κα-

νονιά έκανε το 1-1 και τουλάχι-

στον έσωσε τον βαθμό για τα 

ζαχαρωτά σε ένα πολύ κακό ποι-

οτικά παιχνίδι, απέναντι σε δύο 

ομάδες που ψάχνουν ταυτότητα. 

Έφεση για την 

κόκκινη κάρτα του Σον 

έκανε η Τότεναμ 

Η Τότεναμ έκανε έφεση ζητώ-

ντας να ακυρωθεί η κόκκινη 

κάρτα που δέχθηκε ο Σον στη 

φάση που οδήγησε στον σο-

βαρό τραυματισμό Αντρέ Γκόμεζ 

στον αγώνα της Premier 

League, Έβερτον-Τότεναμ (1-1), 

την Κυριακή. 

Ο Πορτογάλος διεθνής μέσος, 

υπέστη κάταγμα στον δεξιό του 

αστράγαλο -στο δεύτερο ημί-

χρονο στο Goodison Park- όταν 

έχασε την ισορροπία του και 

έπεσε μετά το τάκλιν που δέ-

χθηκε από τον Σον και στη συ-

νέχεια συγκρούστηκε με 

τον αμυντικό της Τότε-

ναμ, Οριέ. 

 Ο Γκόμεζ υποβλή-

θηκε σε χειρουργική 

επέμβαση -χθες- και 

η Έβερτον ανακοί-

νωσε στη συνέχεια 

ότι αναμένεται να έχει 

μια πλήρη αποκατά-

σταση. 

Η κόκκινη κάρτα που είδε ο 

Κορεάτης στην επίμαχη φάση 

ήταν λόγω του ότι έθεσε σε κίν-

δυνο τη σωματική ακεραιότητα 

άλλου ποδοσφαιριστή. 

Προβλήματα 

για τον Έμερι 

Κάθε μέρα που περνάει, μει-

ώνεται από αυτές της... διορίας 

που φαίνεται πως έχει λάβει ο 

Ουνάι Έμερι για να παρουσιάσει 

αισθητή βελτίωση στην Άρσε-

ναλ, η οποία μετράει μόλις δυο 

νίκες στα τελευταία εννέα ματς 

πρωταθλήματος!  

Η κατάσταση στους «κανονιέ-

ρηδες» κάθε άλλο παρά ιδανική 

και ήρεμη είναι αυτή τη στιγμή, 

στις αρχές του Νοέμβρη, με τον 

μήνα να έχει μπει με εντός 

έδρας ισοπαλία (1-1) απέναντι 

στη Γουλβς...  

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι 

αδυνατεί να βρει σίγουρα πατή-

ματα και να φτιάξει ένα καλό 

σερί θετικών αποτελεσμάτων για 

να πάρει βοήθεια και στο ψυχο-

λογικό κομμάτι και οι... μουρμού-

ρες στην εξέδρα αρχίζουν να 

προστίθενται στο προβληματικό 

σκηνικό. 

 Σύμφωνα με την Daily Mirror, 

ναι μεν ο μεγαλομέτοχος, Σταν 

Κροένκε, και ο γιος του, θέλουν 

να δώσουν χρόνο στον Ισπανό 

κόουτς του συλλόγου, ωστόσο, 

αυτό δεν σημαίνει ότι η άμμος 

στην κλεψύδρα έχει αρχίσει και 

μειώνεται αρκετά... 

 Αλέγκρι και Αρτέτα, αυτή τη 

στιγμή, παρουσιάζονται ως υπο-

ψήφιοι για την... επόμενη μέρα 

στον πάγκο της Άρσεναλ, αν και 

ο βρετανικός Τύπος σε τέτοιες 

περιπτώσεις συνηθίζει να... 

φουντώνει τα ρεπορτάζ. 

Δια πυρός και 

σιδήρου μόνη 

τρίτη η Τσέλσι! 

Τα εύκολα, δύσκολα έκανε η 

Τσέλσι που παραλίγο να απολέ-

σει διαφορά δύο τερμάτων, αλλά 

τελικά πέρασε με 2-1 από την 

έδρα της Γουότφορντ. 

Δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά τε-

λικά η Τσέλσι κατόρθωσε να 

φύγει με 3 υπερ-πολύτιμους 

βαθμούς από την έδρα της 

Γουότφορντ, επικρατώντας με 2-

1 σε ματς για την 11η αγωνιστική 

της Πρέμιερ Λιγκ.  

Οι φιλοξενούμενοι πήραν 

πολύ νωρίς κεφάλι στο σκορ 

καθώς μόλις στο 5’ ο Ζορζίνιο 

έβγαλε τρομερή μπαλιά στην 

πλάτη της άμυνας και ο Άμπρα-

χαμ βρέθηκε μόνος απέναντι 

στον Φόστερ και δεν δυσκολεύ-

τηκε να βρει δίχτυα.  

Η ομάδα του Φρανκ Λά-

μπαρντ έδειξε να καθαρίζει το 

ματς με την συμπλήρωση δέκα 

λεπτών στο β’ ημίχρονο όταν 

μετά από υπομονετικό passing 

game, ο Πούλισικ έγινε ο τελικός 

αποδέκτης της μπάλας κι 

έγραψε το 2-0, όμως τα πρά-

γματα άλλαξαν λόγω μιας αμφι-

σβητούμενης απόφασης του 

διαιτητή που υπέδειξε πέναλτι 

σε πέσιμο του Ντεουλοφέου σε 

μαρκάρισμα του Ζορζίνιο και 

παρά τις έντονες διαμαρτυρίες 

των «μπλε», ακόμη και μετά την 

χρήση του VAR.  

Ο ίδιος ο Καταλανός εκτέλεσε 

εύστοχα και μείωσε, δίνοντας 

έτσι νέο ενδιαφέρον στην αναμέ-

τρηση που θα μπορούσε να 

λήξει ακόμη και ισόπαλη αν στην 

τελευταία φάση του αγώνα ο 

Κέπα δεν κέρδιζε τον… αντί-

παλο τερματοφύλακα (Φόστερ) 

ο οποίος προωθήθηκε σε κόρ-

νερ και έπιασε καρφωτή κεφαλιά 

την οποία εξουδετέρωσε εντυ-

πωσιακά ο γκολκίπερ της 

Τσέλσι, κρατώντας το υπέρ της 

2-1. 

Ακάθεκτη η Λέστερ 

Η Λέστερ πέρασε σαν σίφου-

νας από το Λονδίνο επικρατώ-

ντας 2-0 της Κρίσταλ Πάλας και 

έπιασε την Τσέλσι στην τρίτη 

θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

Πήρε φόρα με τα εννέα γκολ 

που πέτυχε στην έδρα της Σα-

ουθάμπτον την περασμένη 

αγωνιστική (9-0) και άντε τώρα 

να σταματήσει κάποιος την Λέ-

στερ! Η ομάδα του Μπρένταν 

Ρότζερς επιβλήθηκε 2-0 της Κρί-

σταλ Πάλας στο "Σέλχαρστ 

Παρκ" το απόγευμα της Κυρια-

κής και έφτασε τις τρεις διαδοχι-

κές επιτυχίες στην Premier 

League, πιάνοντας στην τρίτη 

θέση της βαθμολογίας την 

Τσέλσι.  

Οι αλεπούδες άνοιξαν το 

σκορ στο 57' με κεφαλιά του Σο-

γιουντσού μέσα από τη μικρή 

περιοχή, με τον Τούρκο στόπερ 

να εκμεταλλεύεται την αδυναμία 

των Φαν Άανχολτ και Κουγιατέ 

να απομακρύνουν τη μπάλα 

μετά από κόρνερ του Μάντισον 

και να γίνεται μόλις ο δεύτερος 

Τούρκος που σκοράρει στην 

Premier League για την Λέστερ 

(ο πρώτος ήταν ο Ίτζετ, με 33 

γκολ από το 1996 ως το 2004).  

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε 

στο 88', με τους φιλοξενούμε-

νους να κρύβουν τη μπάλα και 

τελικός αποδέκτης να γίνεται ο 

Βάρντι (ασίστ ο Γκρέι) που σκό-

ραρε με σουτ μέσα από την πε-

ριοχή και έγινε ο πρώτος που 

φτάνει φέτος τα 10 τέρματα στην 

Premier League.

Πάλι έχασε βαθμούς η Τότεναμ - Σιόκ για Αντρέ Γκόμες

Tα αποτελέσματα 

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ  2-3 

Άρσεναλ - Γούλφσ  . . . . 1-1 

Κρύσταλ Πάλας-Λέστερ 0-2 

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ  .1-2 

Γώτφορτ - Τσιέλσι  . . . . 1-2 

Έβερτον - Τότενχαμ  . . 1-1 

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 31 

  2 Μάντσιεστερ Σίτι . . . . 25 

 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 23 

 4 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . . 23 

 5 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 17 

 6 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 16 

 7 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 16 

 8 Μπράιτον . . . . . . . . . . 15 

 9 Κρύσταλ Πάλας . . . . . 15 

10 Μάντσιεστερ Γιουν.  . 13 

11 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 13 

12 Γουλφς  . . . . . . . . . . . 13 

13 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . 13 

14 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . 12 

15 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 12 

16 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 11 

17 Έβερτον . . . . . . . . . . . 11 

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

18 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 8 

19 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . . 7 

20 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 5

Ματσάρα στην Τούμπα - 4 τέρματα 
και μοιρασιά στο τέλος με πέναλτι

Αποτελέσματα 

Πανιώνιος - Άρης  . . . . 1-1 

Λάρισα - ΟΦΗ  . . . . . . . 3-2 

ΑΕΚ - Ατρόμητος  . . . . . 3-2 

Ξάνθη - Ολυμπιακός . . . 0-0 

Παναιτωλικός-Αστέρας  1-1 

ΠΑΟΚ- Παναθηναϊκός  .  2-2 

Βαθμολογία 

 1 Ολυμπιακός . . . . . . . . 23 

 2 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 21 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 17 

 4 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . 16 

 5 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . 16 

 6 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . 15 

 7 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . 12 

 8 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 11 

 9 Αστέρας  . . . . . . . . . . . 10 

10 Παναθηναϊκός  . . . . . . . 9 

11 Βόλος  . . . . . . . . . . . . . . 9 

12 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . . 4 

13 Παναιτωλικός  . . . . . . . 3 

14 Πανιώνιος  . . . . . . . . . . 1

«Έφυγε» ο Τάσος της ΕΠΑ και της ΑΕΚ

Δύσκολο τρίποντο για Ομόνοια
Αποτελέσματα 

Ανόρθωσης-Ολυμπιακός 4-0 

Παραλίμνι - Απόλλων  . . 0-3 

Εθνικός - Ομόνοια  . . . . . 1-2 

Αποέλ - ΑΕΚ -  . . . . . . . . 0-0 

Δόξα - Ν. Σαλαμίνα  . . . . . 0-0 

Βαθμολογία 

 1 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 17 

 2 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 15 

 3 Αποέλ . . . . . . . . . . . . . . 13 

 4 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 12 

 5 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

 6 Εθνικός . . . . . . . . . . . . . 11 

 7 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 10 

 8 Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . 10 

 9 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . . 8 

10 Παραλίμνι  . . . . . . . . . . . 4 

11 Ολυμπιακός . . . . . . . . . . 4 

12 Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Με πέναλτι που κέρδισε ο 
Κρέσπο σε... νεκρό χρόνο και το 
εκτέλεσε εύστοχα ο Βιεϊρίνια στο 
101', ο ΠΑΟΚ «έσωσε» το αήτ-
τητο, καθώς ισοφάρισε σε 2-2 
και παράλληλα στέρησε από τον 
Παναθηναϊκό ένα μεγάλο διπλό! 
2 γκολ ο αρχηγός του Δικεφά-
λου, Ζαχίντ και Μακέντα τα 
«πράσινα» γκολ.  

Ο Ζαχίντ έβαλε μπροστά τον 

Παναθηναϊκό στο 44’, ο ΠΑΟΚ 

ισοφάρισε με Βιεϊρίνια στο 66ο 

λεπτό, ο Μακέντα… πάγωσε την 

Τούμπα στο 87’, αλλά ο Βιεϊρίνια 

με εκτέλεση πέναλτι στο… 11ο 

λεπτό των καθυστερήσεων δια-

μόρφωσε το τελικό 2-2, στο με-

γάλο ντέρμπι της ένατης 

αγωνιστικής της Super League 

1! Οι «πράσινοι» δικαιούνται να 

αισθάνονται αδικημένοι, όχι τόσο 

για τον καταλογισμό της παρά-

βασης στην περίπτωση του Κρέ-

σπο με τον Κουρμπέλη, ούτε για 

το πόσο άργησε αυτή να έρθει κι 

ενώ είχαν περάσει κανονικά οι 

καθυστερήσεις. Αλλά για την 

προσπάθειά τους και το ότι θα 

μπορούσαν να φύγουν από τη 

Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθ-

μούς στις αποσκευές τους, 

όντας καλύτεροι για τουλάχιστον 

μια ώρα παιχνιδιού…  

Από την άλλη, οι νταμπλούχοι 

Ελλάδας μπορούν να πουν ότι, 

στην επανάληψη, έβγαλαν χα-

ρακτήρα, όχι μόνο δεν παράτη-

σαν το ματς και το έφεραν στα 

ίσα, αλλά είχαν ευκαιρία να κά-

νουν την επαναφορά στο 77’, με 

την κεφαλιά-δοκάρι του Μάτος. 

Για να φτάσουν τελικά στην ισο-

φάριση μέσω του VAR και να... 

προστατεύσουν ταυτόχρονα το 

αήττητο ρεκόρ τους!  

Το… επιμύθιο ωστόσο είναι 

πως ο μεν ΠΑΟΚ έμεινε δύο 

βαθμούς πίσω από τον πρωτο-

πόρο Ολυμπιακό, ο δε Παναθη-

ναϊκός δεν μπόρεσε να 

«κεφαλαιοποιήσει» την ανωτε-

ρότητά του σε ένα ακόμα «με-

γάλο» ματς. 

Ο Τάσος Κωνσταντίνου, ο 

αγαπημένος Τάσος της μεγάλης 

ΑΕΚ Αθηνών της δεκαετίας του 

70 και της μεγάλης ΕΠΑ, έχασε 

τη μάχη για τη ζωή στα 68 του 

χρόνια. Ο παλαίμαχος άσος πά-

λευε καιρό με σοβαρά προβλή-

ματα υγείας και δυστυχώς 

έχασε την μάχη με την ζωή. 

Ο Τάσος γεννήθηκε στις 11 

Μαρτίου του 1951 στο Παλαι-

ομέτοχο της Κύπρου και άρχισε 

την καριέρα του στην ΕΠΑ Λάρ-

νακας. Το 1972 πήρε μετα-

γραφή στην ΑΕΚ, με την οποία 

σημείωσε 50 γκολ σε 147 αγώ-

νες, έχοντας καταλυτική συμ-

βολή στην πορεία μέχρι τα 

ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA 

τη σεζόν 1976/77. Στη συνέχεια, 

έπαιξε σε Ατρόμητο και Βύζαντα 

Μεγάρων, στον οποίο και ολο-

κλήρωσε την καριέρα του. 

Για όσους θυμούνται τον 

Τάσο ήταν υπόδειγμα ποδο-

σφαιριστή, σεβόταν τον αντί-

παλό του και πάνω από όλα είχε 

και τον σεβασμό από όλους.
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«Γελάμε με το VAR, αλλά οι προπονητές 

χάνουν τη δουλειά τους»  

Γιούργκεν Κλοπ: 

Πρόταση να έχουν δικαίωμα ένστασης 

στο VAR οι προπονητές!

«Υποψήφιος για τον πάγκο 

της Άρσεναλ ο Μουρίνιο»

Σε meeting των 20 ομάδων 

της Πρέμιερ Λιγκ την επόμενη 

εβδομάδα, αναμένεται να συ-

ζητηθεί εκτενώς και το VAR 

που έχει προκαλέσει αντιδρά-

σεις με όσα έχουν παρατηρη-

θεί μέχρι στιγμής στη σεζόν και 

θα υπάρξει πρόταση για... δι-

καίωμα ένστασης από τους 

προπονητές!  

 Όπως αναφέρει η «Tele-

graph», αναμένεται να πέσει 

στο τραπέζι το θέμα που θα 

δίνει το δικαίωμα στους τεχνι-

κούς των 20 συλλόγων του κο-

ρυφαίου πρωταθλήματος να 

κάνουν ένσταση στην από-

φαση που θα έχει λάβει ο VAR 

και θα επιβάλλεται η επανεξέ-

ταση του βίντεο!    

Αυτό, είναι ένα σενάριο το 

οποίο θέλει ν' αποφύγει η Πρέ-

μιερ Λιγκ αφού θα υπάρξουν 

μεγαλύτερες καθυστερήσεις 

από αυτές που ήδη έχουν ση-

μειωθεί στις φάσεις που χρει-

άζονται πολύ προσεκτική 

εξέταση από τον VAR και τον 

βοηθό του στο δωμάτιο ελέγ-

χου. 

Η ισοπαλία με την Κρίσταλ 

Πάλας φανέρωσε πολλά προ-

βλήματα στην Άρσεναλ. Η αντί-

δραση του Γκρανίτ Τσάκα την 

ώρα που περνούσε αλλαγή, 

αλλά και οι αποδοκιμασίες των 

φιλάθλων των "κανονιέρηδων" 

έφεραν μνήμες από την εποχή 

Βενγκέρ. 

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι 

δεν τα πηγαίνει καλά με τον 

Ισπανό να βρίσκεται σε πίεση. 

Το κλίμα είναι βαρύ για τον ίδιο 

αλλά και αρκετούς ποδοσφαιρι-

στές του κλαμπ μετά τα συνεχό-

μενα ανεπιτυχή αποτελέσματα 

αλλά και την συνολική εικόνα 

που παρουσιάζει η ομάδα του. 

Οι εξέδρες ζητούν την αποπο-

μπή του η υπομονή των φιλά-

θλων τελειώνει με την κλε- 

ψύδρα να αδειάζει για τον 

47χρονο τεχνικό.  

Την κατάσταση φαίνεται πως 

θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ζοζέ 

Μουρίνιο που σκέφτεται σο-

βαρά να επιστρέψει στους πά-

γκους. Σύμφωνα με την "Daily 

Mail", ο Πορτογάλος προπονη-

τής ενδιαφέρεται να δουλέψει 

ξανά στην Αγγλία με πιθανό-

τερο προορισμό την δεδομένη 

στιγμή να είναι το Λονδίνο και η 

Άρσεναλ.  

Μάλιστα, όπως αναφέρει το 

δημοσίευμα, έχει ως στόχο να 

γίνει ο πρώτος προπονητής της 

Premier League που θα έχει 

κερδίσει τίτλους με τρεις διαφο-

ρετικές ομάδες από το Νησί, με 

τους "κανονιέρηδες" να ταιριά-

ζουν απόλυτα με τις φιλοδοξίες 

του "Special One".  

Πάντως για τον Μουρίνιο 

υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. 

Πρόσφατα το όνομά του είχε 

συνδεθεί με μία άλλη ομάδα 

του Λονδίνου, την Τότεναμ, που 

ψάχνει να βρει τα πατήματά της 

την φετινή σεζόν, ενώ το όνομά 

του έχει ακουστεί και για την 

Ρεάλ Μαδρίτης. 

Πρόταση - βόμβα για Ραχίμ Στέρλινγκ  
Πρόταση - βόμβα φαίνεται πως έχει η Ρεάλ 

Μαδρίτης στα σκαριά για τον Ραχίμ Στέρ-
λινγκ, αφού, φέρεται να σκοπεύει να διαθέσει 
70 εκατομμύρια λίρες και να... ξεφορτωθεί και 
τον αδιάφορο Γκάρεθ Μπέιλ για να πάρει τον 
Άγγλο επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι! 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέ-
δωσε το μεσημέρι της Δευτέρας το Sky-
Sports, εκπρόσωποι της    «βασίλισσας» θα 
παρακολουθήσουν Στέρλινγκ στα ματς της 
εθνικής ομάδας της Αγγλίας με Μαυροβούνιο 
και Κόσοβο ώστε να ολοκληρώσουν την έκ-
θεσή τους για τον ποδοσφαιριστή και να γί-
νουν οι επόμενες κινήσεις από πλευράς 
«μερένγκες». Ο εκπρόσωπος του Στέρλινγκ, 
φέρεται να είχε συναντηθεί με τον γενικό δι-
ευθυντή της Ρεάλ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ και 
μέσα στο καλοκαίρι. 

Ο Γιούργκεν Κλοπ, παρά τη νίκη της Λίβερ-

πουλ και την αρχική του πρόθεση να μη σχολιά-

σει το VAR, έδειξε ξεκάθαρα πως δεν γίνεται όταν 

η κουβέντα πηγαίνει στην τεχνολογία όλοι να γε-

λούν και να γίνεται τίποτα ώστε ν' αλλάξει αυτό... 

Οι «κόκκινοι», διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το 

γκολ του Φιρμίνο στο πρώτο ημίχρονο, με τον 

Βραζιλιάνο να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ 

γιατί... προεξείχε το χέρι από του από τη μα-

σχάλη και αυτό θεωρείται κορμός σώματος για 

την Premier με αποτέλεσμα το VAR να μην κατα-

λογίσει το τέρμα. Επίσης, έγινε χέρι του Ένχελς 

στην περιοχή στο δεύτερο μέρος όταν ακόμα οι 

«χωριάτες» ήταν μπροστά στο σκορ και δεν 

υπήρξε η παραμικρή εξέταση της φάσης...  

Λίγο μετά την ηρωική ανατροπή και το 2-1 επί 

της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, ο Γερμανός 

προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης ανέ-

φερε: «Δεν θέλω να του δώσω διαστάσεις μετά 

τη νίκη μας, αλλά μιλάμε για πολύ σοβαρές στι-

γμές που μπορούν να είναι καθοριστικές στα 

παιχνίδια.  

Καθόμαστε να μιλήσουμε για το VAR και όλοι 

θέλουν να γελάσουν. Δεν είναι για γέλια, για να 

είμαι ειλικρινής. Ένας προπονητής μπορεί να 

χάσει τη δουλειά του αν χάνει παιχνίδια στα 

οποία υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Είναι πολύ 

μεγαλύτερο πρόβλημα και πρέπει να το τονί-

σουμε αυτό. Δεν λέω ότι γίνεται κάτι επίτη-

δες...». 

Επικό παιχνίδι στο Λονδίνο!

Μαγικό ματς που θα μείνει 

στην ιστορία και στο μυαλό των 

οπαδών έγινε στο «Στάμφορντ 

Μπριτζ» στο 4-4 της Τσέλσι με 

τον Άγιαξ! Επιστροφή από το 1-

4 για τα παιδιά του Λάμπαρντ, 

με εννέα παίκτες σε λίγα δευτε-

ρόλεπτα έμεινε ο Αίαντας στο 

68' με τις αποβολές των Μπλιντ 

και Βέλτμαν, έκανε το ολικό 

come-back η αγγλική ομάδα 

αλλά ακυρώθηκε το πέμπτο 

γκολ για χέρι! 

Μπορεί ο κόσμος του Άγιαξ 

να ήταν απών από τις εξέδρες 

του «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως 

αυτό δεν έριξε καθόλου την 

ομάδα του Τεν Χαγκ που 

έκανε... κουμάντο στον αγωνι-

στικό χώρο! Βέβαια, είχε μόλις 

ένα σουτ στην αντίπαλη εστία 

και στάθηκε τρομερά τυχερή 

καθώς είχε υπέρ της δυο αυτο-

γκόλ για να φτάσει στο 3-1 από 

το πρώτο ημίχρονο και η Τσέλσι 

να δεχθεί τρία γκολ στο πρώτο 

μέρος σε αγώνα για το Τσά-

μπιονς Λιγκ για πρώτη φορά 

στην ιστορία της! Μόλις στο 2ο 

λεπτό ο Άμπραχαμ προσπά-

θησε λανθασμένα να διώξει στο 

πρώτο δοκάρι ένα γέμισμα από 

εκτέλεση φάουλ και... νίκησε τον 

Κέπα για το 1-0. Αμέσως μετά, 

ο Πούλισικ γκρεμίστηκε στην 

περιοχή, κέρδισε το πέναλτι και 

ο Ζορζίνιο ισοφάρισε. Ωστόσο, 

παρά τις επιθετικές διαθέσεις 

των «μπλε», ο Άγιαξ έδειξε να 

ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και 

να βγαίνει με τρομερή οργά-

νωση μπροστά ώστε να βρει κι 

άλλα γκολ. Στο 20ο λεπτό από 

τρομερή σέντρα του Ζίγιεχ από 

δεξιά ο Πρόμες έτρεξε στην 

πλάτη του Αθπιλικουέτα και 

σκόραρε με κεφαλιά, ενώ, στο 

26' ήρθε και το δεύτερο αυτο-

γκόλ! Από εκτέλεση φάουλ του 

Ζίγιεχ κοντά στο κόρνερ από 

δεξιά, η μπάλα πήρε φάλτσο, 

χτύπησε στο δοκάρι, εν συνε-

χεία στο πρόσωπο του Κέπα 

και κατέληξε στα δίχτυα! 

Με την έναρξη του δευτέρου 

μέρους, ο Ζούμα έκανε ίσως 

την... κούρσα της ζωής του 

βγαίνοντας στην επίθεση και 

βρίσκοντας χώρο για να κάνει 

και το σουτ αλλά έστειλε πολύ 

ψηλά τη μπάλα, αποδεικνύο-

ντας στην πράξη... γιατί παίζει 

στα μετόπισθεν. Και παρά την 

εντύπωση που άφησε αυτή η 

ενέργεια αλλά και η πίεση που 

θέλησε ν' ασκήσει η ομάδα του 

Λάμπαρντ για ένα δεύτερο γκολ 

γρήγορα ώστε να ξαναμπεί για 

τα καλά στο ματς, ο Άγιαξ... τιμώ-

ρησε στην πρώτη του καλή στι-

γμή κόντρα στη ροή του αγώνα 

στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55ο 

λεπτό, ο Ζίγιεχ από δεξιά βρήκε 

τον Φαν ντε Μπεκ μέσα στην πε-

ριοχή κι εκείνος με δεξί γυριστό 

σουτ έγραψε πολύ εύκολα το 4-

1 για τους Ολλανδούς στο Λον-

δίνο. Ακόμα κι έτσι, όμως, ο 

αρχηγός, Θέσαρ Αθπιλικουέτα 

βρέθηκε εκεί που έπρεπε τη στι-

γμή που έπρεπε για να σπρώξει 

τη μπάλα στα δίχτυα από το γύ-

ρισμα του Πούλισικ που προορι-

ζόταν για τον Άμπραχαμ! Ο 

Ισπανός έκανε το 4-2 στο 63ο 

λεπτό, ξεσήκωσε το κοινό και η 

Τσέλσι είχε ακόμα μισή ώρα για 

περισσότερη αντίδραση. Και στο 

68' έγινε... το έλα να δεις! Ο 

Μπλιντ πήρε δεύτερη κίτρινη για 

φάουλ στον Άμπραχαμ, ο Βέλ-

τμαν έπειτα από μερικά δευτε-

ρόλεπτα αποβλήθηκε για χέρι 

που έκανε σε σουτ του Χάντσον 

– Οντόι, ο Αίαντας έμεινε με 9 

παίκτες και ο Ζορζίνιο στο 71' 

από την άσπρη βούλα έγραψε 

το 4-3! Ο Τεν Χαγκ έβγαλε 

Νέρες και Ζίγιεχ για να κλείσει 

πίσω την ομάδα του, όμως στο 

74ο λεπτό ο Ρις Τζέιμς από το 

ριμπάουντ σε κεφαλιά του Το-

μόρι στο δοκάρι σκόραρε για το 

θεότρελο 4-4 για να γίνει ο νεό-

τερος σκόρερ της Τσέλσι στην 

ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ! Και 

το ματς είχε κι άλλο! 

Στο 78' σε φάση διαρκείας και 

έπειτα από σουτ του Ζορζίνιο 

που κόντραρε στον Άμπραχαμ, 

ο Αθπιλικουέτα με δυνατό σουτ 

σκόραρε για την απόλυτη ανα-

τροπή, όλοι πανηγύρισαν, όμως 

το VAR έδειξε χέρι στην εξέλιξη 

της φάσης και το γκολ ακυρώ-

θηκε. Ακόμα κι έτσι, ο αρχηγός 

των «μπλε» χαμογέλασε και 

έλεγε «δεν πειράζει, θα μετρήσει 

το επόμενο». Ο Κέπα στο 86' 

από το πουθενά κλήθηκε να 

επέμβει σε σουτ του Άλβαρες με 

τον Άγιαξ να έχει βγει θαρραλέα 

μπροστά και στο 90' ο Ονάνα 

έκανε μαγική επέμβαση με το 

αριστερό σε σουτ του Μπα-

τσουαγί για να παραμείνει μέχρι 

τέλους το 4-4! 

Στο άλλο ματς του ομίλου, η 

Βαλένθια έκανε ανατροπή απέ-

ναντι στη Λιλ, έφτασε στο 4-1 και 

έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 

7 πόντους στο 8ο γκρουπ... 

Η βαθμολογία του 8ου 

γκρουπ: 

1.Άγιαξ 7 

2.Τσέλσι 7 

3.Βαλένθια 7 

4.Λιλ 1 

Όσο έπρεπε για την 

κορυφή η Λίβερπουλ    

Δίχως το παραμικρό πρό-

βλημα αν και προσωρινά ισοφα-

ρίστηκε, η Λίβερπουλ έφτασε 

στο 2-1 απέναντι στη Γκενκ, 

πήρε την τρίτη της νίκη στους 

ομίλους του φετινού Τσάμπιονς 

Λιγκ στο πλαίσιο της 4ης αγωνι-

στικής και κατάφερε να φτάσει 

στην κορυφή του 5ου γκρουπ! 

Βαϊνάλντουμ και Τσάμπερλεϊν τα 

γκολ στο «Άνφιλντ» λίγες μέρες 

πριν το ντέρμπι με τη Σίτι... 

Οκτώ αναμετρήσεις διεξήχθη-

καν χθες το βράδυ για την τέ-

ταρτη αγωνιστική των ομίλων 

του Champions League. Η αρχή 

γινόταν στο Μόναχο εκεί όπου η 

Μπάγερν, με τον Χανς Φλικ στον 

πάγκο της, υποδέχθηκε στις 

19:55 τον Ολυμπιακό.  

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου 

η Τότεναμ δοκιμαζόταν στην 

«καυτή» έδρα του Ερυθρού 

Αστέρα και θέλει τη νίκη για να 

κάνει αποφασιστικό βήμα πρό-

κρισης στην επόμενη φάση της 

διοργάνωσης.  

Αναλυτικά το χθεσινοβρα-

δυνό πρόγραμμα του Cham-

pions League:  

Μπάγερν - Ολυμπιακός    

Λοκομοτίβ - Γιουβέντους    

Ερυθρός Αστέρας - Τότεναμ    

Ρεάλ Μαδρίτης-Γαλατασαράι    

Λεβερκούζεν-Ατλέτικο Μαδρ. 

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπριζ   

Αταλάντα - Μάντσεστερ Σίτι    

Ντινάμο - Σαχτάρ Ντόνετσκ  



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

ή www.aceman.co.uk 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-

ντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 11πμ 

έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προ-

σκαλεί όλα τα μέλη του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού 

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 

των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 

Ν9, στις 12.00 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 

07720 015 625 / 020 8804 5973. 

• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Πα-

ραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

Χρυστάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 

• Το Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ αρχίζει το Show 

“Trible” C “Bar” με περίφημους καλλιτέχνες, “Chris Marco K”, Belly 

dancer Samsamara και D. j. Coz σε αφάνταστους χορούς από 6.30 

- 12.00μμ Είσοδος £25. Τηλ. 020 8881 2329. 

Κάθε Σάββατο 

• Η «Σαλαμίνα» η ποδοσφαιρική Ομάδα, ετοιμάζει μια νέα ποδοσφαι-

ρική Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις 

τους με προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε 

με τους υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com 

 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

Κάθε Τρίτη στη Βιβλιοθήκη του Edmonton Green, 10πμ - 4μμ. 

Κάθε Τετάρτη στη Βιβλιοθήκη του Enfield Town, 10πμ - 4μμ. 

Κάθε Παρασκευή στη Βιβλιοθήκη του Palmers Green, 10πμ - 4μμ. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

7 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Ο Όμιλος Εξυπηρετητών Η.Β οργανώνει Παρουσίαση της Ελλη-

νικής Παραδοσιακής Μουσικής με ζωντανή παράσταση τραγουδιών 

στα ελληνικά, αγγλικά, στο Ελληνικό Κέντρο 16-18 Paddington 

Street, W1U 5AS στις 7 μμ. Για θέσεις τηλ. 07960 797 435. 

10 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού για ενίσχυση 

του εράνου του, στις 10.30πμ στο Κοινοτικό Κέντρο. Συμμετοχή 

£12, περιλαμβάνει σουβλάκια, κύπελλα στους 2 νικητές και 2 εισι-

τήρια για το Wine Festival. Τηλ. 07471 169 658 / 07387 265 018. 

16 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Κ.Ο. Enfield, ΑΚΕΛ οργανώνει Σουβλάκι Πάρτι στο Boleyn Hall, 

St. Martin’s Close, Enfield, Middx. EN1 4HR (στις 7.30μμ - 11.30μμ). 

Εισιτήρια £15, για παιδιά κάτω των 12 ετών £5. Για θέσεις τηλ.  07798 

763 713 / 07885 680 033. 

18 Νοεμβρίου (Δευτέρα) 

• Το γνωστό συγκρότημα Πυξ-Λαξ φθάνει στο Λονδίνο και εμφανί-

ζεται στις 7.00μμ στο γνωστό Θέατρο 02 Shepherds Bush Empire. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείστε με το: 

po.st/pylax. Μην το χάσετε. 

21 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας. Θέμα: «Ο Ρόλος 

της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης». Ομιλητής ο κ. Σάββας 

Παυλίδης, πρώην Προϊστάμενος ΚΕΑ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

Britannia Road, London N12 9RU στις 7.45μμ. Τηλ. 020 8445 7070. 

23 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες τελεί χοροεσπερίδα για 

ενίσχυσή του, στις 7.00μμ στο Κοινοτικό Κέντρο Wood Green N22 

5HJ. Εισιτήριο £30, δωρεάν για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για πλη-

ροφορίες τηλ. 020 8889 9140 / 020 8886 8251. 

29-30 Νοεμβρίου (Παρασκευή - Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει εκδρομή στο 

Weston-super-Mare για τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα. Εκεί θα 

επισκεφθούμε ιστορικά μέρη ως και την Εκκλησία του Αποστόλου Αν-

δρέα. Για πληροφορίες τηλ. 07404 403 507 / 07940 419 569. 

30 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Η.Β. στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 

7.00μμ. Εισιτήρια £30.00. Για θέσεις-πληροφορίες τηλ. Γ. Χρονία 

01727 568 779, Α. Γαβριηλίδη 020 888 4949.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Ο Χριστουγεννιάτικος Χορός του Συνδέσμου Άχνας Η.Β. στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ με άριστο φαγητό 

και μουσική. Εισιτήριο £25, στις 5.00μμ. Για θέσεις τηλ. Α. Γεωργίου 

07456 215 944 / Χρ Νεοφύτου 020 8723 1925.

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Αδέλφια: Μνήμη και χρέος, είναι θρησκεία. 

Είναι το σήμαντρο της ψυχής. Που σε μπροστάζει, 

να μνημονέψεις. Τους Αθανάτους να θυμηθείς. 

Κι εγώ... Με τον λύχνο αναμμένο, στον Πενταδάχτυλο, 

ανεβαίνω, εις τα μέρη που αγαπώ. 

Φόρο τιμής για ν’ αποτίσω, στον Αθάνατο Αετό. 

Εκείνο το ολοκαύτωμα, στο Δίκωμο, που γίνει... 

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν το σβήνουν απ’ τη μνήμη. 

Πώς μπορείς να μην δακρύσεις... Όπου και να περπατήσεις, 

ειν’ το χώμα Αγιασμένο!! Ποιος μπορεί, να λησμονήσει, 

Παλληκάρι Ανδρειωμένο!! 

Είναι Λεβέντες, που δεν κλείνουν τον αυχένα στην σκλαβιά!! 

Και... Με της Λευτεριάς τον πόθο, δώσαν τον μεγάλο όρκο, 

κι ανεβήκαν στα βουνά!! 

Κι έτσι... Την δεκάτη εννάτη του Νοέμβρη, 

στο Αντάρτικο Λημέρι, στα περιβόλια της Παναγιάς. 

Με αίμα έβαψε το χώμα, ο Αετός της Λευτεριάς!! 

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!! Ακούστηκε, απ’ του Αετού το στόμα!! 

Κι η Μάνα γη, αγκάλιασε, το Αγιασμένο σώμα! 

Και δάκρυσαν οι Λεμονιές, κι έριξαν τον ανθό τους. 

Τα μύρα τους σκορπίσανε, έκλαψαν και θρηνήσανε, 

για τον μονάκριβό τους!! 

Ο Γεωπόνος που όργωνε, κι έσπερνε το σιτάρι. 

Ξεπέρασε τα ανθρώπινα, πέταξε στο φεγγάρι! 

Το μένος των κατακτητών, λαμπάδιασε τον Αετό, 

στο ταπεινό τσαρδί του. Κι αφού, μια στήλη κάρβουνο, 

έγινε το κορμί του, εις τα Παλάτια τ’ ουρανού, 

πέταξε η ψυχή του.  

Κι όμως... Ο Ήρωας Κυριάκος Μάτσης! Σαν ολόφωτο Αστέρι!! 

Εις τα σκλαβωμένα μέρη, έρχεται κάθε Νοέμβρη, 

εις τον χρόνο μια φορά, και οργώνει τα χωράφια, 

συνεχίζει η σπορά!! 

Μα... Κι η Μητέρα *Παναγιά, Των Αθανάτων η Κυρά! 

Κι ο Προφήτης *Ζαχαρίας, ολόχρονα, είναι εκεί, 

στον τόπο της θυσίας! 

Κι ενώ, τέτοιες πνευματικές στιγμές, οι άνθρωποι σωπαίνουν, 

απ’ τις ουράνιες Μονές, Αγγέλοι κατεβαίνουν. 

Κι ανάβουν το καντήλι του, και τον εμνημονεύουν. 

Κι εγώ... Προτού να πω, το έχε γειά. Προτού να αλαργέψω... 

Ωσάν ελάχιστο φόρο τιμής, με το σμιλάρι της ψυχής, 

τον στίχο να σμιλέψω. 

Τον Αετό της Λευτεριάς, μ’ ένα στεφάνι αγριελιάς, 

να τον εμνημονέψω. 

Αιωνία του η μνήμη. 

Υ.Γ *Δίπλα από τον τόπο, της υπέρτατης θυσίας, του Ήρωα 

Κυριάκου Μάτση, στο Κάτω Δίκωμο της Κερύνειας... Είναι το 

εκκλησάκι της *Παναγίας των Περβολιών. Λίγο πιο ψηλά, ήταν ο 

αρχαίος και περίτεχνος Ναός, Του προφήτη *Ζαχαρία. Σήμερα;  

Ούτε ίχνος δεν υπάρχει. Τίποτα δεν απέμεινε, από το μένος, των 

Τούρκων κατακτητών. 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας. Ξεριζωμένη Λεμονιά. 

Ένα αφιέρωμα Μνήμης και Τιμής

Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)

Στο ολοκαύτωμα του Ήρωα Κυριάκου Μάτση 

61 χρόνια από τον θάνατο του
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ΠΕΜΠΤΗ 07 NOEMΒΡΙΟΥ  22:30   
Κρυστάλλω (1959). Δραματική 

ταινία με τους Παναγιώτη Καρα-

βουσιάνο, Σταύρο Κλεώπα, Κώ-

στα Χατζηχρήστο, Αντιγόνη Βα-

λάκου και Στάθη Χατζηπαυλή. 

Ένας πλούσιος κι αδίστακτος 

τσέλιγκας, ο Κίτσος Μαυρομήτσος, καταδυναστεύει 

μια ολόκληρη περιοχή και με τα λεφτά του εξαγοράζει 

ανθρώπους και συνειδήσεις. Νιώθει παντοδύναμος, 

αλλά ένας φτωχός νέος, ο Λάμπρος, ο οποίος είναι 

ερωτευμένος με την Κρυστάλλω, διεκδικεί τα αυτο-

νόητα. Ο Κίτσος ζητάει την Κρυστάλλω απ’ τον πα-

τέρα της, ο οποίος δέχεται να τον κάνει γαμπρό του, 

αγνοώντας οτι αγαπάει τον Λάμπρο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:15 

Ο Τελευταίος των Κομιτατζήδων (1970). Δραματική 

ιστορική περιπέτεια με τους Κώστα Πολίτη, Βέρα 

Κρούσκα, Στέφανο Στρατηγό, Αθηνόδωρο Προύσαλη. 

Το 1941 οι Γερμανοί παραδί-

δουν την Ανατολική Μακεδο-

νία στους Βουλγάρους. Ο 

ταγματάρχης Άντον Πάικο 

αναλαμβάνει διοικητής της 

ίδιας περιοχής που το 1918 

υποχωρώντας έκαψε. Τότε η 

Φιλιώ βρέθηκε κακοποι-

ημένη και νεκρή δίπλα στον 

βιαστή της, τον νεκρό κομι-

τατζή Ζλατάν. Το βρέφος 

που απέκτησαν-ο Γρηγόρης- θα το μεγαλώσει ο πα-

τέρας της Φιλιώ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 

Θύελλα στο  Φάρο (1950). Δράμα με την Ίντα Χρι-

στινάκη, Λυκούργο Καλλέργη, Θεόδωρο Μορίδη, 

Μίμη Φωτόπουλο, Ρίκα Γαλάνη.  Ένας φαροφύλακας, 

εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του, ζει με την κόρη 

του σε έναν απομονωμένο φάρο. Στην ζωή τους ει-

σβάλει ένας λαθρεπιβάτης ναυαγός, τον οποίο θα 

ερωτευτεί η ο κόρη του φαροφύλακα. Εκείνη θα δείξει 

μια φωτογραφία της μητέρας της στον ναυαγό και 

εκείνος θα αναγνωρίσει τη γυναίκα που άθελά του 

σκότωσε αντί για τον εραστή της. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 

 Ο Μπούφος (1968). Κωμωδία με τους Γιώργο Πά-

ντζα, Τζένη Ρουσσέα, Ελένη Προκοπίου,  Σωτήρη 

Μουστάκα, Περικλή Χριστοφορίδη, Ρία Δελούτση, 

Νίκο Ρίζο, Γιώργο Ζαμπέτα.  Ένας μηχανικός εργάζε-

ται σκληρά για την εταιρεία του, χωρίς ουσιαστικό 

αντίκρισμα και χωρίς να παίρνει στα σοβαρά τις επί-

μονες παρατηρήσεις της γυναίκας του πάνω σ' αυτό 

το θέμα. Όταν ένας επιχειρηματίας από τη μια, και τα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, από την άλλη, θα 

προσπαθήσουν να τον δελεάσουν για να εξυπηρετή-

σει τα αντικρουόμενα συμφέροντά τους στην κατα-

σκευή ενός νέου δρόμου, ο μηχανικός θα αντιδράσει.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:05 

Αμαρτωλά Χέρια (1963). Δραματική ταινία με τους 

Ερρίκο Μπριόλα, Νίκο Ξανθόπουλο, Νίκο Λυκομήτρο, 

Νίκο Φραγκάκη και Ντίνα Τριάντη. Μια παρέα νέων, 

επιστρέφοντας από ένα πάρτι με το αυτοκίνητο τους, 

χτυπούν ένα άνθρωπο και τον αφήνουν στη φροντίδα 

ενός γιατρού, θείου του οδηγού του αυτοκινήτου. 

Όταν ο τραυματίας πεθάνει, άλλοι θα προτιμήσουν να 

παραδοθούν στην αστυνομία και άλλοι να κρυφτούν ή 

να προσπαθήσουν να διαφύγουν. 

KYΡIAKH  10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   20:45 

Ο Ταξιτζής (1962). Κωμωδία με τους Κώστα Χατζη-

χρήστο, Νίκο Φέρμα, Νίκο Ρίζο, Μάρθα Καραγιάννη, 

Αλέκα Κατσέλη. Ο Θανάσης είναι ένας καλοκάγαθος 

ταξιτζής που η κοπέλα του τον πιέζει να παντρευτούν. 

Όταν ένας θείος απ’ την Αμερική του χαρίζει ένα 

ακριβό αυτοκίνητο, η ζωή του Θανάση θα αλλάξει. 

KYΡIAKH 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   21:55 

Ο Τζαναμπέτης (1969). Κωμωδία με τους Λάμπρο 

Κωνσταντάρα, Μαρίκα Νέζερ, Νίκο Ρίζο, Μάρω Κο-

ντού, Δημήτρη Νικολαΐδη, Καίτη Τριανταφύλλου, Δέ-

σποινα Στυλιανοπούλου, Παύλο Λιάρο. Ο Νεόφυτος, 

ο Σάββας και ο Λάμπης είναι τρεις μεσόκοποι εργένη-

δες που απαγορεύουν στον ανιψιό τους Ντίνο να πα-

ντρευτεί την αγαπημένη του Καίτη. Και οι τρεις θείοι 

θα πιαστούν στα δίχτυα της γοητευτικής θείας της 

Καίτης, της Βέρας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 

Ζητείτε Τίμιος (1959). Σπονδυλωτή Κωμωδία με 

τους Μίμη Φωτόπουλο, Κώστα Βουτσά, Μάρθα Κα-

ραγιάννη και Νίκο Σταυρίδη. Τέσσερις ιστορίες με συν-

δετικό κρίκο ένα ζητιάνο. 1) Δύο ζευγάρια ερωτευμέ-

νων συναντιούνται σε ένα απόμερο καφενεδάκι. 2) Ο 

υπάλληλος μιας επιχείρησης μαθαίνει ότι η μητέρα 

του είναι ψυχοπαθής και ότι η γυναίκα του γεννάει. Το 

δίλημμα είναι μεγάλο: πού να τρέξει πρώτα; 3) Ο ζη-

τιάνος πηγαίνει να διασκεδάσει σε ένα κουτούκι. Εκεί 

όμως όλοι είναι ανήσυχοι, γιατί περιμένουν τον Με-

γάλο. 4) Ο αγαπημένος της κόρης του ζητιάνου ετοι-

μάζεται να φύγει στο εξωτερικό. 

ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    21:00 

Ο Θείος της Βιολέτας (1957). Κωμωδία με τους Βα-

σίλη Αυλωνίτη, Γκέλυ Μαυροπούλου, Κώστα Χατζη-

χρήστο, Σοφία Βερώνη, Νίκο Καζή και Άννα Παϊταζή. 

Μια νέα και όμορφη κοπέλα, η Βιολέτα, είναι ερωτευ-

μένη με έναν καλοσυνάτο νεαρό καλλιτέχνη, τον 

Αλέκο. Το αίσθημα είναι αμοιβαίο, αλλά οι δύο ερω-

τευμένοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια αυστηρή γερο-

ντοκόρη, τη θεία Πηνελόπη. Η υπηρέτρια του σπιτιού, 

η Κατερίνα, με τη σειρά της είναι ερωτευμένη με ένα 

γοητευτικό φίλο του Αλέκου, τον Φλώρο, και προσπα-

θεί να βοηθήσει τους ερωτευμένους νέους, αλλά γίνε-

ται αντιληπτή από τη γρουσούζα θεία Πηνελόπη και 

απολύεται. 

ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:20 

Αγάπη μου Ουά-Ουά (1974). Κωμωδία με τους Κώστα 

Ρηγόπουλο, Κάκια Αναλυτή, Μπεάτα Ασημακοπούλου, 

Ρίτα Μουσούρη, Νίκο Σκιαδά. Ο Κώστας Ρηγόπουλος 

στο ρόλο ενός συγγραφέα που αντιμετωπίζει κρίση 

τόσο στο γάμο του όσο 

και στα επαγγελματικά 

του, καθώς έχει χάσει την 

έμπνευσή του. Ο ερχομός 

της νέας του υπηρέτριας 

από την Αφρική θα του 

ξαναδώσει τη χαμένη αυ-

τοπεποίθηση, με την αφοσίωση και την αγάπη της. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   20:40  

Στον Ίλιγγο της Ζωής (1969). Κοινωνικό δράμα με 

τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Καίτη Παπανίκα, Λυκούργο 

Καλλέργη, Ορφέα Ζάχο. Ένας νέος και φιλόδοξος πο-

λιτικός μηχανικός αποφασίζει να κυνηγήσει την τύχη 

του σε κάποιο κράτος της Αφρικής. 
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21:15 Ελληνική Ταινία: Ο Τελευταίος          
          των Κομιτατζήδων 
22:40 Ελληνική Ταινία: Θύελλα στον 

Φάρο  
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:50 Ο Μάριος Καμιναρίδης πα-
ρουσιάζει τους Ευρωβου-
λευτές Λευτέρη Χριστοφό-
ρου, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ και 
Δήμητρη Παπαδάκη  

20:35 Ελληνική Ταινία: Ο Μπούφος  
22:05 Ελληνική Ταινία: Αμαρτωλά 

Χέρια 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή  

20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Ταξιτζής 
21:55 Ελληνική Ταινία: Ο Τζαναμπέ        
          της 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 

Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια         
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Sport αλά Ελληνικά!!!!!  
          Με τον Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Θείος της      
          Βιολέττας  
22:20 Ελληνική Ταινία:  Αγάπη μου          
          Ουά-Ουά 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της 

Εβδομάδας»με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 

20:40 Ελληνική Ταινία:Στον Ίλιγγο 
της ζωής  

22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
          Αγιασμός σχολείου Αγίου          
          Ιωάννη Βαπτιστή  

ΠΕΜΠΤΗ 07/11  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00Ειδήσεις και στη νοη-
ματική        
18.25Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/11 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
10.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
12.30 Road Trip (Ε)  
13.00  Ένα ταξίδι: Το Κάρμι, 
το Τριμίθι, ο Άης Γιώρκης 
14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες  
15.00 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία  

16.00 Κύπριοι το Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  

18.00 Ειδήσεις 
18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  
19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
11.00 Road Trip 
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια  
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe  
15.15 Άκου να Δείς (Ε) 
16.15 Τετ-Α-Τετ 
17.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Πεταλούδα (Ε) 
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 

του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 12/11 
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 (Ε) 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30  Εμείς κι ο Κόσμος μας  
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour  
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
Record Collection με τον Τάσο 
Αναστάση  22:00 Greek Party με 
τον Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox με τον DJ 
Valentino 07:00 Καλημέρα Κυ-
ριακή με τη Σούλα Βιολάρη 10:00 
Μια φορά και έναν καιρό 10:45 
Θεία Λειτουργία 12:30 Μουσι-
κές Επιλογές 13:00 Απόγευμα 
της Κυριακής με τον Γιάννη 
Ιωάννου 16:00 Στις γειτονιές με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι με 
τον Μιχάλη Γερμανό 19:00 Τα 
τραγούδια της ψυχής με τον 
Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 The Greek Music 
Monday Mix 22:00 Δευτέρα 
βράδυ με τον Κρις Θεοχάρους 
ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Λον-
δίνο Καλημέρα με τον Άρη Δε-
μελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τον Βασίλη Παναγή 
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 
Λαϊκό κομπολόι με τον Γιώργο 
Γρηγορίου 16:00 Drive Time με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
General Affairs 20:00 Young 
and connected scandalous με 
την Κατερίνα Νεοκλέους 22:00 
Hellenic Show με τον DJ Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
12:00 Χρυσές επιτυχίες με τον 
Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με την Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 Ελ-
ληνικές Επιτυχίες 22:00 
Χαλαρά με Στυλ με τον Γιάννη 
Ιωάννου.
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T
he Republic of Cyprus declared its readiness to          

become a member of the Schengen Area and awaits 

EU evaluation, Foreign Minister Nikos Christodoulides 

announced on Monday. 

Speaking before the House Committee on Finance, the       

Minister said that Nicosia issued a declaration of readiness last 

September and the evaluation process is expected to start        

immediately on the part of the EU. 

Christodoulides was presenting the Foreign Ministry’s       

proposed budget, earmarking €91.8 mln for 2020, of which          

almost €78 mln are for recurring expenditure and €13.9 mln for 

development expenditure.  

“The Foreign Ministry budget comprises 1% of the total state 

budget,” Christodoulides added. 

During the House Committee session, the Minister replied to 

a series of questions by MPs. Speaking about Cyprus’ relations 

with neighbouring countries, through the development of a        

network of trilateral cooperation mechanisms together with 

Greece, Christodoulides said that the vision is to create         

eventually a regional organization, a “Mediterranean OSCE” of 

sorts. He added that consultations with neighbouring countries 

continue, in order to establish a Permanent Secretariat that        

will coordinate trilateral mechanisms. In the first stage, apart 

from the Republic of Cyprus, the aim is to have Greece, Jordan 

and Egypt represented in the Secretariat, he added. 

Speaking about defence cooperation with third countries, 

Christodoulides said that they should not be interpreted as          

offensive formations. The Minister was also asked about a          

report saying that Cyprus’ energy plans in EEZ block 7 are 

changing, and said that a drilling in block 7 was never a top        

priority for the companies involved. The Republic of Cyprus          

licenced block 7 to energy giants ENI and Total last September. 

In relation to another question about the presence of the        

UN peacekeeping force on the island, the Minister said that 

there can be no complacency over the matter. 

On Brexit, Christodoulides expressed hope for positive         

results soon, adding that “we are ready to address any         

outcome.” 

The Minister also announced that Ministry personnel needs 

to move to another building before the end of 2019, due to        

necessary repairs in the headquarters. The relocation of the 

personnel is necessary for security reasons, Christodoulides 

added. 
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AKEL cancels meeting over 
president’s Turkey comment 

Cyprus starts process 
to become part of the 
Schengen Area

A
KEL leader Andros  

Kyprianou on Monday 

cancelled a scheduled 

meeting with President Nicos 

Anastasiades on economic 

reforms after the party said 

the palace practically accused 

them of taking the Turkish 

side’s position. 

Kyprianou was due to meet 

with Anastasiades on Tuesday 

but said the president’s state-

ments “essentially implying that 

AKEL serves the interests of – 

I don’t know – Turkish Cypriots? 

I don’t know what Mr Anastasia-

des meant,” he said. 

“I have cancelled tomorrow’s 

meeting with the President of 

the Republic. I think it would   

not make sense in the climate      

that has resulted from Mr Anas-

tasiades’ statements.” 

If Anastasiades decides that 

this was not what he really 

meant to say, Kyprianou added, 

he was at the president’s         

disposal to arrange a new 

meeting and discuss any            

issues. 

“Finally, let me say to              

Mr Anastasiades that it is the 

people of Cyprus who judge us 

and evaluate who we really  

represent.” 

What Anastasiades said on 

Sunday was that the main         

opposition party should “remem-

ber it was also representing the 

Greek Cypriots”.  

Kyprianou responded on 

Sunday that Anastasiades had 

overstepped his limits. 

Kyprianou said Anastasiades 

says one thing in public and 

another in private meetings. He 

also said that AKEL never       

said it was defending Turkish 

positions but rather that it was 

the president’s stance that        

encourages Turkey to escalate 

its provocations. 

On Monday Anastasiades  

responded when asked by  

journalists about the cancella-

tion of Tuesday’s meeting: “I 

will not deal with these toxic 

statements.” 

AKEL fired back later in the 

day saying a president          

should be able to take criti-

cism. 

“But Mr Anastasiades is not 

only not tolerant of criticism, 

anyone who criticises him is an 

enemy of Cyprus,” the party 

said. 

“He wants dialogue says 

about reforms. We wonder: 

what dialogue can he have   

with a party that, in his view, 

represents Turkey? What did 

AKEL say that is offensive         

to him? Are our warnings            

offensive that the prolonged    

negotiation gap, coupled with 

Turkey’s free pass from the       

international community, is the 

most opportune time for new 

serious negotiations?”

Show your support for a free, united Cyprus on 15 November
O

n the appalling anni-

versary of the ‘Unilate-

ral Declaration of Inde-

pendence’, and given Turkey’s 

recent illegal invasion of north-

ern Syria, the National Federa-

tion of Cypriots in the UK is 

demonstrating outside the 

Turkish Embassy to call on 

Turkey to end its occupation 

of 37% of Cyprus. 

Join us outside the Turkish 

Embassy (43 Belgrave Square, 

Belgravia, London SW1X 8PA) 

on 15 November 2019, from       

6-8pm to call for:  

–  A free, united Cyprus for 

the benefit of all Cypriots. 

– The reversal of the illegal 

‘Unilateral Declaration of             

Independence (UDI)’. 

– The end of the Turkish        

occupation of 37% of the island 

and 57% of its coastline. 

– The withdrawal of the          

occupying Turkish troops. 

– The end of the outdated 

system of guarantees that       

have failed Cyprus in the        

past.



T
he Greek-Kurdish Solidarity 

Committee which was 

formed in London 30 years 

ago and is still supporting all the 

struggles of the Kurds, now sends 

solidarity greetings to the Kurdish 

people and the resistance they 

are leading against Turkish state’s 

invasion of Rojava (in North East 

Syria). Turkey plans to ethnically 

cleanse the area and install Syrian 

refugees and jihadi supporters. 

The British government must end 

all military support for the Turkish 

government and withdraw its 

troops and its auxiliaries from 

Syria. 

The Kurds, like the Palestinian 

people, are victims of the carve-up 

of the Ottoman Empire by British 

and French imperialism after 

World War One. The Kurds were 

offered a land at the Treaty of 

Sevres in 1920 but were betrayed 

in 1923 Treaty of Lausanne which 

partitioned the Kurdish people 

and their lands between Turkey, 

Iran, Iraq and Syria.  Ever since 

then, the Kurds have been denied 

the right to self-determination and 

democracy but have continued to 

resist. They had to confront both 

the local powers and imperialism 

that gave sought to defend the 

regional status quo and control 

over the Middle East resources. 

In 1998 British firms were 

among those that sold the           

ingredients for nerve gas to       

Saddam Hussein’s Iraq that 5,000 

Kurds at Halabja. In the past       

two decades successive British 

governments, Conservative and 

Labour, have licenced the sale of 

military products containing phos-

phorus to Turkey. Since 2014, 112 

British firms including BASystems 

and Rolls Royce, have supplied 

Turkey with arms. Now the children 

of Rojava are being treated for 

burns inflicted by white phosphorus 

used by Turkey. Turkey could not 

mount its illegal invasion of Rojava 

without weapons supplied by      

Britain, Germany and the USA 

and without the complicity of their 

government in Turkey’s plans. 

They and Russia complied with 

the responsibility for the 180,000 

people, including 80,000 children, 

driven from their homes by        

Turkish forces since the invasion 

was launched in 9 October.  

In July 2012, the Kurdish 

people and other communities in 

Rojava rose up to establish the 

Democratic Autonomous Admin-

istration. This is a democratic, 

gender equal, secular ecological 

and non-sectavian administration 

with inter-ethnic co-operation.  

Rojava is a beacon of hope for 

the people of the Middle East - a 

beacon that Turkey and the other 

regional powers with imperialism 

want to extinguish. Turkey’s Pres-

ident, Erdogan and his AKP/MHP 

government will not tolerate any 

expression of Kurdish political 

representation or self-government 

anywhere. In Turkey, democrati-

cally elected Kurdish co-mayors 

and MPs are charged with terror-

ism, evicted from their posts and 

imprisoned. The Kurds are now 

fighting for their survival. The       

killings in Afrin and Rojava are      

repeated in Kurdish towns and 

cities in Turkey. Under the guise 

of establishing a “safe zone” the 

Turkish government intends to 

drive the Kurds out of Rojava, and 

to break Kurdish resistance in 

Syria, Turkey and everywhere. 

When the Kurdish-led People’s 

Protection Units (YPJ) liberated 

Kobane in February 2015 from 

the Islamic State (IS) after 134 

days of battle we said that the 

had achieved a pinnacle of resist-

ance and that new peaks would 

arise. Humanity owes the Kurds 

for the sacrifices they gave in 

fighting IS: 11,000 men and 

women of the Syrian Democratic 

Forces lost their lives. 

The British and other govern-

ment have said that they will       

suspend arms sales to Turkey. 

This should fool no one; They will 

resume arms sales unless they 

are forced to support the Kurdish 

peoples’ right to self-determina-

tion and economic support for the 

Turkish state until it acknowledges 

that right. 

** SOLIDARITY WITH THE 

KURDISH RESISTANCE AND 

ROJAVA!  

** END ALL BRITISH COLLA-

BORATION WITH TURKEY! 

 

Greek-Kurdish  
Solidarity Committee
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Solidarity with the Kurds and the 
Rojava Resistance

Cllr George Savva: 

The country will be 

better off under Labour

N
ow that we are at election 

mode, it is important for 

me as elected Councillor 

in the London Borough of Enfield 

to address to the community what 

is at stake on December 12th. 

Unlike other elections, this  

general election has been called 

by the Tories and their cronies 

because they have made a national 

mess over Brexit. I want to make 

it crystal clear this election is a 

two horse race between a Tory 

controlled government and a      

Labour one. I know many of you 

are angry over the whole Brexit 

fiasco. If the Tories win the election 

with an overall majority, then the 

UK will be dejected from the      

European Union. There will be no 

second referendum or a second 

chance, it will be a done deal. If a 

Labour government is elected, 

then at least a people's vote will 

be offered and we will have a 

chance to either accept or reject 

a finalised deal. 

However, having said this, the 

General Election should and 

must be more than just one single 

issue. In the last ten years, the 

Tories have run this country to 

the ground. We have seen more 

privatisation of the NHS and 

healthcare services and to add 

insult to injury, if Brexit was to 

happen, President Trump would 

only strike a UK-USA trade deal 

if the NHS was up for privatisa-

tion. Even for a simple flu jab, one 

now has to wait for a month and 

if they are lucky, they will get it by 

the end of November.  

During the Brexit campaign, 

the Tories and their cronies 

openly lied to the public that we 

would save £350 million each 

week if we left the UK. Money 

that would be ring fenced for the 

NHS. We were told lies that new 

hospital wards will be built and 

more nurses and doctors will be 

employed and better treatments 

for cancer and dementia patients. 

Shame on the Tories and their 

lies! 

Boris Johnson was the    

instigator of these lies and has 

unwavering support from the   

Tory faithful. In Enfield-Southgate, 

Tory candidate David Burrowes 

was and still is a staunch Brexiter. 

In order for Brexit to happen, the 

Tories need an overall majority 

and need to win in places       

including Enfield-Southgate.  

The Tories and their cronies 

have launched a war against      

one of our own, none other than          

our well respected and trusted 

hardworking MP Bambos   

Charalambous. As a community, 

our vote should go to Bambos 

Charalambous. 

Brexit is the road to uncertainly 

and the UK will not be better off 

under any circumstances. This 

coming election is about trust and 

we can't trust the Tories for the 

lies they said during the Brexit 

campaign and beyond. Trust the 

Tories at your own risk.  

Better still, you are safe with 

Labour, therefore we vote Labour 

and I will certainly dance for  

Bambos again.  

 

By George A Savva

Cypriot women depicted in 
BBC documentary
B

ritish documentary ‘Queens 

of Amathus’, which centres 

on Cypriot women who   

migrated to the UK during WW2, 

British rule and after the Turkish 

invasion, premiered on Sunday 

in Birmingham. 

The film tells stories of personal 

sacrifice, poverty and war and      

follows the women over time. 

One, of them, Xenia Karayiannis, 

told her story to the BBC. 

When she was separated from 

her mother following the 1974       

invasion she was just three, and 

she was only reunited with her 

when she was 17.  

It’s not something you can       

describe, to give a child away. It’s 

not just the impact on my mum, 

but also the impact on me, I feel I 

was robbed of my childhood, (but) 

I understand why she did it and 

the sacrifices that had to be 

made,” she told the BBC. 

Greek Cypriot Xenia was born 

in London and lived in Famagusta 

with her mother and grandparents 

after the separation of her parents.  

Following the invasion, they 

stayed in a refugee camp in        

Larnaca for a few months before 

an uncle from the UK, her father’s 

brother, tracked them down and 

convinced her mother to let him 

take the little girl to the UK with him. 

“Everyone just lost touch,         

there was no way of keeping in 

touch. You couldn’t send a letter 

because there was no fixed 

abode. The safest way was to 

give me away,” Xenia said. 

It was not until 1987 that out of 

the blue she received a letter from 

her mother.  

“The first thing I took out was a 

photograph. Suddenly I found   

myself looking at a woman who 

looks just like me. It was very        

bizarre, very surreal, the similarity 

was just astonishing.” 

Later that year she flew to      

Cyprus, where her mother still 

lives. Making the documentary 

had been an “emotional” and 

“painful” experience, Xenia said. 

Xenia is now 48 and has a PR 

and events business in Birmingham. 

She has a 25-year-old daughter, 

Anastasia. 

Queens of Amathus premiered 

on Sunday at Cineworld, Broad 

Street, Birmingham, and will be 

screened during the Birmingham 

Film Festival on Thursday 7         

November. It is part of a wider 

concept of This Is My City which 

is a programme to document 

Commonwealth migration to 

Birmingham.
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Parikiaki celebrates 45 years of 

being at the heart of the community 

 

As a newspaper, and as an organisation in gen-

eral, Parikiaki has been a staple of the Cypriot 

community in the UK, particularly the local com-

munity. To many, Parikiaki is not only a voice for 

the people of the Cypriot diaspora, but it is meas-

ured as the foundation stone of Cypriots and Brit-

ish born Cypriots of varying generations, and 

provides a unity of spirit.  

Parikiaki published its first newspaper on 25 Sep-

tember 1974, under the publication Parikiaki Ha-

ravgi, with the overall aim of providing a voice for 

the Cypriot community living in Great Britain, 

especially given that Cyprus was in dire circum-

stances, with the entire future of the Republic 

under threat.  

The British press was not particularly interested 

in the ins and outs of the situation emerging as a 

result of the coup against President Makarios, 

which resulted in the Turkish invasion of Cyprus. 

Thus, although established under grim circum-

stances, the newspaper began to flourish and de-

mand increased, eventually leading to Parikiaki’s 

expansion, not only in the areas of distribution, 

but into different fields such as the opening of a 

print room for commercial jobs, as well as being 

a major player in the organisation of community 

events and especially in the promotion and cov-

erage of the Cypriot Football League in England, 

K.O.P.A..  

Fast forwarding just eight years later and the very 

first CyWineFest was born! In 1982, Parikiaki or-

ganised the first Cypriot Wine Festival & Busi-

ness Expo, originally conceived as The Great 

Cypriot Bazaar (of the Community). Much like 

Parikiaki’s newspaper, the name evolved grad-

ually and now that the Cypriot community in Lon-

don has expanded into new areas around the 

borders of the city, our purpose is that of uniting 

all Cypriots and Greek speaking people in the 

UK.  

On Sunday 3 November, Parikiaki celebrated 

with a 45 year anniversary dinner and dance and 

offered a way of unifying all staff, contributors, 

sponsors, the wider public and our readers under 

one roof, collectively celebrating our culture.  

Dimitris Kontolazos and his band, along with the 

fantastic bouzouki player ‘Mantis’ and Maria Mi-

hail, made a great impression, receiving many 

compliments regarding their repertoire, the ex-

ecutions of varying genres of Greek music and 

giving a fabulous rendition of some Cypriot  clas-

sics.  

Present at the event were the President of the 

National Federation of Cypriots in the UK Chris-

tos Karaolis, Global President of NEPOMAK 

Christos Tuton, President of NEPOMAK UK Con-

stantinos Alexandrou, General Secretary of AKEL 

in Great Britain Andreas Gregoriou, Chair of the 

Cypriot Community Centre Susie Constantinides 

and General Manager of the centre Christalla Ev-

dokimou. Special guests included Niyazi 

Kızılyürek, Member of the European Parliament 

for Cyprus, and Christos Alecou, Member of the 

Central Committee of AKEL, whom also ad-

dressed the audience, giving a brief insight into 

the current political situation in Cyprus.  

Parikiaki’s Managing Director, Bambos Chara-

lambous, also gave speeches in Greek and Eng-

lish, both informative and factual, delivering his 

address in a historical direction right through to 

the present day.    

There was a certain positive energy in the at-

mosphere about the future, and those present, 

who were all in some way or another connected 

with Parikiaki, joined us in commemorating those 

before us and celebrating the achievements of 

the present day.    

Photo credits: Alexios Gennaris | Michael Yiakoumi 
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E
nfield Council will be       

installing a range of 

Christmas lighting across 

the borough’s main town centres 

this year to boost trade and 

support retailers at the busiest 

time of the year. 

Despite the Council being 

forced to make savings of £179 

million since 2010 because of 

government funding cuts and 

increasing pressure on services 

the authority is facing a further 

£15.5million of cuts by 2020/21. 

Despite this significant reduc-

tion, Enfield Council has allocated 

funding to turn Enfield’s town 

centres into winter wonderlands 

to attract shoppers. A mix of 

Christmas trees, cross street 

lighting and lamp-post mounted 

lights will add to the festive    

spirit across Enfield Town, 

Palmers Green, Angel Edmon-

ton, Winchmore Hill, Southgate 

and Edmonton Green. 

In Enfield Town new energy 

efficient led lighting will be          

installed in trees at the Library 

Green and Fountain Island. 

These lights will be permanently 

installed and illuminated to 

celebrate other events and      

festivities throughout the year 

and will supplement cross street 

lighting in Church Street, London 

Road and Market Square as 

well as the traditional tree at 

Fountain Island.  

Enfield Council’s Leader, Cllr 

Nesil Caliskan, said: “We want 

to do everything we can to sup-

port our town centre businesses 

during the crucial Christmas 

period and we will be installing 

fantastic displays in our town 

centres to brighten them up 

over the busiest time of the year 

and get more shoppers into  

Enfield. 

“We’re committed to building 

a thriving economy and boosting 

businesses and this investment 

will make our town centres more 

magical destinations for shoppers 

over the festive period.” 

Official light switch ons will 

take place in Enfield Town on 

Sunday 1 Dec 2019 at 5.30pm, 

Angel Edmonton on Thursday 

28 Nov 2019 and Palmers Green 

on Thursday 21 Nov at 4pm.

Festive lights for Enfield 
borough town centres

Cypriot led council praised by 
global environment group

M
erton Council, whose 

leader is a Cypriot,      

has been ranked joint 

second in London and among 

the top authorities across           

the country by Friends of the 

Earth for its climate change                   

action. 

New research by the global 

environment group, to chart      

the most climate-friendly areas 

in the country, gave Merton, 

where the Council Leader is 

Aradippou born Stephen        

Alambritis, a performance rating 

of 80 per cent for work in            

response to the climate change 

emergency. Friends of the   

Earth assessed all councils in   

a number of categories includ-

ing renewable energy, public 

transport, lift sharing, energy      

efficiency, waste recycling and 

tree cover. 

In July, Cllr Alambritis led a 

discussion at the full meeting       

of Merton Council and it was 

unanimously agreed to step up 

its commitment to combating 

carbon emissions and rising 

temperatures by declaring a   

Climate Change Emergency. 

Under the declaration the       

council pledged to achieve       

carbon neutrality for the whole 

of Merton by 2050 and to make 

every effort for the council to be 

a carbon neutral organisation by 

2030. 

Councillor Alambritis, said: 

“We’re delighted our work so far 

on climate change has been 

recognised by such a leading 

environmental organisation.  

However, we completely accept 

that we urgently need to        

ramp-up our efforts to help avert 

a catastrophe from extreme 

weather conditions. We’re taking 

action, but we can’t change 

things on our own. We’ve had a 

fantastic response from the 

community to our climate 

change emergency declaration, 

and many highly committed 

people with a vast amount of 

professional expertise have now 

come forward to be in our         

Climate Action Working Group. 

The group is now working on       

a plan to help us to meet our       

ambitious targets.” 

Merton Council has a long 

history of taking action to            

improve air quality and encour-

aging healthier lifestyles, dating 

back to the development of        

the Merton Rule in 2003. The 

council’s recent strategy, which 

has been in place since 2014, 

has already made a positive      

impact on reducing carbon 

emissions. Since 2009, the 

council, as an organisation, has 

cut harmful emissions from its 

work by 35 per cent. 

The council is already taking 

a number of measures to            

reduce carbon emissions by  

encouraging residents to make 

more journeys by bike, foot         

or public transport. This has            

included the creation of includ-

ing six kilometres of new cycle 

routes and 651 more cycle   

parking spaces over the last      

six years. In September, Merton 

Council hosted a Car Free 

Event in Morden and supported 

Play Street events across the 

borough by waiving the fee for 

road closures. 

Work to support the switch  

towards more sustainable fuels 

includes the ongoing installation 

of charging points for electric-

powered vehicles.  Merton, 

which currently has 101 publicly 

accessible electric fast chargers 

operating, with another 36         

expected to be installed by the 

end of 2019, is among the top 

boroughs in London for this        

expansion. Ongoing projects to 

help clean up the air includes 

action to ensure drivers turn      

off their engines while waiting 

outside schools. 

The key areas of for action 

moving forward are set to be 

switching to low carbon energy 

sources in buildings, reducing 

car journeys, encouraging the 

use of electric vehicles, the  

consumption of sustainable  

products, green investment and 

the creation of green spaces   

across the borough. 

T
he Cypriot capital Nicosia has been 

continuously inhabited for over 4,500 

years and it is first mentioned in a 

clay tablet dating back to 672BC in the era 

of its Assyrian ruler, King Esarhaddon. 

On the edge of Europe and Africa, its         

location on the trade routes crisscrossing 

the Mediterranean have given it a unique 

ethnography. 

Since the murderous Turkish invasion in 

1974 - triggered by the Greek military junta’s 

coup ousting president Makarios III - and 

the ethnic cleansing that followed on both 

sides, the two parts of the island had been 

hermetically isolated until 2003, when three 

crossing points were established. 

This anthology of work by writers across 

the dividing “green line” reflects the growing 

contestation of the divisive, right-wing          

nationalist “Turkish-Cypriot” official narratives 

and the emergence of unifying, inclusive, 

perspectives which celebrate diversity. 

Many of the 49 authors included have 

been neglected and marginalised by the 

dominant separatist discourse. But, in vibrant 

poem and prose, rich in Levantine tonalities, 

their pain, hope, empathy and even bitter 

humour are employed to subvert the hollow 

and hateful discourse of officialdom. 

“Why are green lines called green/When 

they are drawn with charred remains of 

homes?” Jacqueline Jondot poignantly        

enquires, while Kivanc Houssein makes           

it plain, in A Walk Through Ledra, that:       

“Our leaders should negotiate … not in 

chandelier-lit plush committee rooms        

wearing suits and ties … they should sit on 

rickety village chairs … and hash out a deal 

or let the dust settle on them too.” 

While at it they could do no better than 

hear out Yiannis Papadakis in The Language 

of the Dead Zone: “Both sides were scream-

ing with pain, with true pain, even the same 

kinds of pain. They were locked in a perverse 

screaming match to make one’s pain heard 

over the other’s.” 

The editors’ selection is a literary breath 

of fresh air, proclaiming a sea change in     

attitudes. As Gur Genc spells it out in Nicosia: 

“You’ve held my name in your mouth for far 

too long spit it out now, Nicosia…”  

Stephanos Stephanides senses it too in 

Broken Heart: “Warm countenance of youth 

in cold helmets / is the lifeline of this ailing 

heart/fluttering banners / that banish me 

from severed arteries.” 

And Adriana Ierodiaconou maps the     

city’s vital signs “in slow suburbs / in fiery 

lots without tenderness / under stones / in 

the Archangel’s promises / in the green of 

the banknote and the wish / the heart of           

Nicosia.” 

Nicosia and its inhabitants are liberated 

on every page of this prodigious volume, 

with its soul encapsulated by these vision-

aries. 

A revelatory read. 

 

Nicosia Beyond Barriers: Voices from          
a Divided City, edited by Alev Adil, Aydin 
Mehmet Ali, Bahriye Kemal and Maria         
Petrides is published by Saqi Books, 
£12.99.  

BOOK REVIEW - Nicosia Beyond Barriers: 
Voices from a Divided City

S
taff from Cynergy Bank 

have been using their 

“Helping Hands” initiative 

to clean up the environment. 

All staff are encouraged to 

spend time volunteering for 

worthwhile causes and the         

latest initiative will see a series 

of litter-picks in local parks. 

The Cynergy Bank team 

spent the afternoon of Friday 

18th October at Friary Park N12 

where they collected a total of 

over 25kg of litter. Although the 

litter-pickers were rained on for 

much of the afternoon, spirits 

were high and the event was      

a great success.  

Among the bottles, cans, 

wrappers and other debris they 

also found a window, parts of a 

couch and a child’s bike. 

Further litter picks are planned 

in November and December 

with Grovelands Park and      

Bethune Park next on the list.

Cynergy Bank staff do their 
bit for the environment
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A
 huge well done to 

Walker Greek School 

students, Christian Lys-

androu and Lilly Christodoulou, 

both aged 9, who took part in 

the 5k Great Ormond Street 

Hospital (GOSH) Race for Kids 

on Saturday 12 October 2019 

and raised £2,237.11. 

Christian ran the 5k stretch 

whilst Lilly completed the race 

on roller skates, in what was an 

awful, rainy, wet day!  

The students have been      

recognised at their school for 

their outstanding achievement, 

with a special assembly held in 

their honour to congratulate 

them and raise awareness to 

all the children.  

It’s not too late to donate! 

Simply log on to: 

https://www.justgiving.com/fund

raising/lillyandchristian-great-

ormondstreethospital 

Every day, 619 children and 

young people from across the 

UK arrive at Great Ormond 

Street Hospital. It sees more 

seriously ill children with rare 

diseases than any other UK 

hospital.  

All proceeds raised from 

RBC Race for the Kids will      

help to fund ground-breaking 

research; advanced equipment; 

child and family support services 

and the rebuilding and refurbish-

ment of wards and medical       

facilities. 

Keep up the good work 

Christian and Lilly! 

Walker Greek School      
students raise over £2000 
for GOSH in 5k run

Live for Dancing scoops silver  
Dance School of the Year 2019 award

L
ive 4 Dancing Ballroom 

Dance Academy, which 

was founded by Cypriot 

Maria Kyriacou three years ago 

this December, is delighted       

to announce they won the    

Silver Award (schools up to 100 

students category) at the recent 

Dance School of the Year 2019 

Awards. 

Now in its 7th year, the Dance 

School of the Year Awards was 

founded by Anne Walker MBE 

to celebrate the achievements 

of dance schools who so often 

do not receive the recognition 

they deserve. 

From the thousands of dance 

schools eligible to enter, entries 

were received from schools of 

all sizes across the UK, Europe, 

Canada and Australia.  

35 schools were shortlisted 

across four categories: 

• Schools with up to 100 students 

• Schools with 100-200 students 

• Schools with 200-399 students 

• Schools with 300 plus students 

Judges were dance teacher, 

examiner and tutor Sarah       

Dickinson ARAD and business-

woman and entrepreneur Sarah 

Cressell. They were joined by 

140 dance teachers and their 

supporters at a glamorous 

black-tie event at Woodbury 

Park Hotel in the beautiful 

Devon countryside where the 

awards and trophies were        

presented. 

Schools were judged on their 

professionalism and business 

acumen as well as the personal 

development of all the staff. 

Live 4 Dancing is a place 

where students of all ages, 

shapes and sizes learn to        

Ballroom dance and perform. 

This is a studio where creativity, 

individuality and self-expression 

are encouraged and has a   

community of teachers and      

students who are passionate 

about the performing arts. 

The academy, which operates 

on weekdays and weekends, 

strives to nurture and develop 

talent, celebrate the achieve-

ments of all 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 programme 

teaches 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 more information or to 

book a trial class, please email 

info@live4dancing.co.uk or call 

07990 842796  

Web: www.live4dancing.co.uk

C
amden Arts Centre is 

pleased to present the 

first major UK institution-

al exhibition of work by the cele-

brated Cypriot artist Christodou-

los Panayiotou (b. 1978, Limassol, 

Cyprus).  

This major solo exhibition will 

survey the breadth of Panayio-

tou’s practice, bringing together 

works made over the last 10 

years, many of which have not 

be shown in the UK before.  

Informed by his interest in      

anthropology, archaeology and 

cultural histories, and drawing 

on his background in dance and 

theatre, Panayiotou will activate 

Camden Arts Centre with a series 

of poetic spatial interventions, 

as well as a number of new 

commissions. 

Encompassing a wide range 

of media, including sculpture, 

painting, photography, found  

objects and installation, Pana-

yiotou reveals hidden narratives 

held in the visual and material 

records of history and time. Like 

an archaeologist, his works       

uncover obscured and forgotten 

stories of places, objects, tradi-

tions and events, transforming 

the world into a theatre in which 

the myths that unite and divide 

us are acted out.  

Panayiotou engages with      

the ancient and the modern to 

explore the ways in which simple 

gestures can act as subversive 

counterpoints to homogeneous 

narratives. Natural stone          

mosaics, gilded icons, paper-

pulp, mineralogical curiosities 

and the photographic archive       

of a Cypriot newspaper; all        

become materials and motifs  

for his seductive, affecting and 

highly charged works. 

The exhibition’s title Act II: 

The Island is taken from one of 

the oldest works in the show: a 

folded theatrical backdrop that 

depicts a tropical island - an       

archetypal, fantastical place.  

For Panayiotou, the act of 

concealing the image of an       

idealised landscape, alluding to 

it in name only, opens up a 

space of potential narrative in 

the imagination of the audience 

– one that might evoke asso- 

ciations of paradise, escape and 

solitude, as well as isolation    

and fear. In the context of the 

exhibition’s location in London, 

it might seem also to touch on 

the turbulent status of the        

‘British Isles’ as we approach 

Brexit, with all its attendant       

discourses of nationalism,      

identity and self-determination; 

as well as the complex political  

history of Cyprus as a previous 

British colony and a still           

conflicted zone, caught between 

the cultures and histories of            

so-called east and west. 

These concerns are touched 

upon in other works, including 

a series of large-scale, mono-

chrome paintings produced 

from thousands of demonetised, 

pulped, Euro banknotes; and   

Independence Street (2012) – 

a monumental work consisting 

of dismantled electricity poles 

which once supported the       

powerlines that supplied power 

to the island; remnants of the 

British colonial infrastructure left 

behind after independence,      

uprooted and returned to the 

UK. Despite addressing more 

universal themes of politics,      

nationhood, religion, imperialism 

and oppression, Panayiotou’s 

work also speaks through the 

most personal and private of 

gestures and interventions,         

returning again and again to the 

lost, the overlooked, the margin-

alised and the neglected. 

The exhibition is on until 5 

January 2020. 

 

Photo: Christodoulos Pana-
yiotou, Act II: The Island, 2008, 
Folded theatre backdrop, from 
the Nicos Pattichis collection.

Act II: The Island, an exhibition of  work by 
Cypriot artist Christodoulos Panayiotou N

EPOMAK UK has 

launched its annual        

appeal to send Santa 

Shoebox gifts to underprivileged 

children in Cyprus.  

They will be collecting as many 

as they can and will deliver them 

to charities, orphanages and 

refugee centres such as Child 

Smile Foundation, Gift of Love 

and Kofinou Refugee Camp 

amongst others just in time for 

Christmas! 

With just under a month to 

go, NEPOMAK UK, together 

with the help of the UK Cypriot 

community, is in a race against 

to clock to collect and deliver 

the highest number of Santa 

Shoeboxes possible…and they 

can’t do it without your help!  

Please make a difference by 

making a donation through their 

JustGiving page: www.justgiving.                    

com/crowdfunding/nepomak-

uk-santashoebox-2019 . 

  

What is a Santa Shoebox? 

A Santa Shoebox is a some-

thing small you can create to 

put a big smile on the face of a 

disadvantaged child in Cyprus. 

It is essentially a Christmas 

wrapped shoebox full of toys, 

creative items, toiletries, and 

clothes that you can spare. 

NEPOMAK UK have partnered 

up with schools across the UK 

to make as many Santa Shoe-

boxes as they can and they 

would love for you to get involved 

too! Just print off the labels (visit 

https://www.justgiving.com/  

crowdfunding/nepomak-uk-  

santashoebox-2019 and follow 

the link), circle the appropriate 

option, and stick it onto your 

wrapped up shoebox that has 

been filled with goodies, and 

bring it along to the Greek      

Cypriot Brotherhood (Britannia 

Rd, London, N12 9RU) on 

weekdays between 10:00 – 

16:00 by the 22nd November. 

Join NEPOMAK UK in     

bringing some Christmas joy to 

many children in Cyprus.  

  

 *Please note, toys that could 
be considered a choking hazard, 
gelatine based food or used or 
second hand items should not 
be included. 

NEPOMAK UK launches 
Santa Shoebox appeal 2019
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Cost of home insurance 
cover has risen 25% in 
just three years! Andy Patikis 

Oncover  
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Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

H
ome insurance policy costs have              

increased 25 per cent over the last three 

years, new research has revealed. 

The average combined buildings and contents 

home insurance policy now costs £144.70 a 

year, 25 per cent more than 2016 when it stood 

at £115.80, according to data from MoneySuper-

market. 

Average premiums have risen by 13 per cent 

in the last year alone. 

The rise has been pinpointed to Britain's now 

more volatile weather, with insurers concerned 

climate change will trigger more frequent and      

violent bouts of extreme weather, the compari-

son website says. 

Price inflation has been driven by a number of 

weather-related factors, including an increase   

in subsidence claims, which affects buildings       

insurance, following last year's dry summer.  

Claims for flood and storm damage, which 

can trigger claims for both buildings and 

contents insurance policies, have also been 

blamed for the change.    

Insurers are concerned that there will be more 

floods, storms and associated damage thanks 

to more volatile weather in Britain, according to 

MoneySupermarket. 

Please call us on 0207 691 2409 for an           

appropriate quotation. 

Londoners fork out the most for 

Home Insurance! 
 

Those living in the north of the country are 

paying less than the rest of the UK to insure their 

home.  

Households in Sunderland and Durham pay 

the least at £118.97 and £119.22 respectively 

whilst Newcastle residents pay £121.77 on         

average. 

They are followed by those living in Stoke-on-

Trent who pay £122.08 and Carlisle residents 

who pay £123.20. 

Meanwhile, Londoners pay the most with 

those in North West London paying £268.10 

each year – more than twice as much as a       

Sunderland resident.  

Those living in South West London are paying 

just under at £257.06 whilst North Londoners 

are forking out £253.07. 

This could be due to higher burglary rates in 

affluent areas and higher building and repair 

costs. 

Welsh residents, overall, are paying an            

average of £129 a year whilst those in Northern 

Ireland pay significantly more at £171.  

However, those in the Midlands are paying a 

similar amount with residents in the West         

Midlands paying £132 whilst those in the East 

are paying £134 

Premiums are now substantially higher than a 

year ago. In the third quarter of 2018, the            

average premium was £128, meaning there has 

been a year-on-year increase of £17 - just under 

13 per cent. 

Buildings-only policies have also seen sharp 

premium increases with average year on year 

prices rocketing by almost 19 per cent, from   

£90 to £106.  

Earlier this month, the FCA ruled that around 

six million customers are negatively impacted  

by insurers' dual pricing practices because        

they automatically renew with the same firm 

rather than shop around – meaning they're        

potentially missing out on £1.2billion a year in 

savings.  

With some insurance providers reserving their 

best offers for new customers, it's worthwhile 

shopping around when renewing to make sure 

you get the best deal for you.' 

Please call us on 0207 691 2409 for an            

appropriate quotation. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
he average time to sell a property hits a 

three-year high of 12 weeks, while buyers 

are negotiating hard according to recent 

Zoopla research. We look at the regions where 

homes are selling fastest, the discounts buyers 

are getting and what you can do to speed up your 

home move with David Astburys. 

 

A 35 year mortgage could cost you an extra 

£75,000 

The days of the 25 year mortgage aren’t over, 

but there’s definitely a trend to longer term         

products being offered. 35 or even 40 year terms 

are now being offered to allow borrowers a way 

of keeping their monthly payments down. But         

a longer term could be costing you an extra 

£75,000. David Astburys can look at how to 

make a longer term mortgage work for you. 

 

Guide to Buy to Let mortgages  

If you're thinking about buying a property to 

rent out, or of renting your own property, you'll 

need a buy to let mortgage, rather than a          

standard residential one. But what are the key 

differences and what do they cover?  

Find out with our Guide to Buy to Let             

Mortgages which you can find on our website 

www.davidastburys.com. 

 

Local authority searches explained 

Local Authority searches are an essential part 

of the home buying process. The information 

they reveal can be used to renegotiate your offer 

and may even make you pull out of the purchase. 

But what do they cost, what do they include and 

what can go wrong?  

Call us at David Astburys and we can advise – 

020-3000-6787. 

New Build vs Existing Home – The Pros and 

Cons 

When it comes to deciding between a new 

build or an existing property, there are advan-

tages and disadvantages with both. You need to 

weigh up what is important to you, and which 

type of property ticks the most boxes on your 

‘must-have’ list. Call or email us to find out what 

are the pros and cons of both.  

 

How to start planning for your home extension 

If you're thinking of embarking on a home         

extension in the new year, it's time to start         

thinking ahead. To help get you started, we take 

it from the top with pointers on planning rules, 

building regulations, through to handling the 

neighbours and finding a builder. Call us to         

arrange a meeting to discuss further. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Address 

15 Park Road 

Crouch End 

London N8 8TE 

 

Opening Hours 

Mon - Fri: 8.30am – 7pm 

Sat: 10.00am – 5pm 

 

Tel: 020 3000 6787 

Email: crouchend@davidastburys.com 

Website: www.davidastburys.com

George Sifonios 

Homes are taking longer           
to sell, while buyers are                       
bagging discounts
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Irishman 
 

Martin Scorsese’s eagerly 

awaited film was selected as this 

year’s Closing Night Gala at the 

recent London Film Festival. It is 

an epic achievement with Robert 

De Niro as the eponymous hero 

in his first role with his old collabo-

rator since CASINO in 1995.      

Joe Pesci is also lured back from 

retirement while Al Pacino plays 

the notorious Jimmy Hoffa.  

The story is based on Charles 

Barndt’s novel “I Heard You Paint 

Houses” and focuses on the        

actions of World War II veteran 

Frank Sheeran (Robert De Niro), 

a hustler and hitman who worked 

side by side with some of the most 

notorious figures in organised crime 

in post-war America. But it is his 

relationship with the controversial 

Union President Jimmy Hoffa that 

provides the core of this amazing 

film that spans through decades.  

The three veteran lead actors 

who are now in their seventies play 

their characters from a young age 

until modern times with the help 

of clever use of CGI AKA “youthi-

fication”. The acting is of the   

highest order as can be expected 

from these giants of cinema and 

their chemistry is simply electric. 

Scorsese’s bravura direction gives 

a new lease of life to the gangster 

genre in one of the best films of 

the year. See it on the big screen 

where it belongs! 

 

The Aeronauts 

The winning chemistry between 

Eddie Redmayne and Felicity 

Jones, the charismatic leads of 

THE THEORY OF EVERYTHING, 

is successfully repeated for this 

spectacular adventure also based 

on true events.  

The time is 1862 and pioneering 

meteorologist James Glaisher is 

determined to defy his peers and 

reach the skies with his balloon, 

but first he must convince the      

experienced pilot Amelia Wren to 

join his daring expedition… 

This the best IMAX film I have 

seen since probably THE WALK 

and its striking vision will certainly 

take your breath away.  

Tom Harper, following his 

WILD ROSE success, directs 

with assurance and imagination 

but it is Felicity Jones’ luminous 

and feisty performance that will 

stay long in the memory. 

 

Meeting  

Gorbachev 

Werner Herzog and Andre 

Singer’s excellent documentary 

is not only a fine portrait on the life 

of a great politician but also an 

examination on the state of Europe 

during the eighties and early 

nineties at the time when there 

was a glimmer of hope in the air.  

“I am German” Herzog proudly 

says to Gorbachev in the first of 

three long interviews before he 

develops an endearing relation-

ship and friendship with his subject. 

Mikhail Gorbachev, the former 

General Secretary of the U.S.S.R 

is now 87 and in fragile condition 

but he is still as bright as day and 

remembers proudly his remark-

able achievements despite vast 

opposition from his government. 

He was in office for only six years 

but managed to reduce nuclear 

weapons, bring down the Berlin 

Wall and put a stop to Soviet  

control in Eastern Europe.  

A genuine man of the people in 

a compelling new film told in      

Herzog’s distinct style! 

 

Luce 
 

Julius Onah brings vividly to 

the screen J.C. Lee’ powerful 

play which follows the story of a 

bright young student called Luce 

(Kelvin Harrison Jr) originally from 

Eritrea and adopted at a young 

age by a white middle class family.  

Amy and Peter Edgar (Naomi 

Watts & Tim Roth) work very hard 

in order to make sure that their 

son’s traumatic war experience is 

now left behind and enjoy fully 

Luce’s immense popularity at  

college as an eloquent debater 

and a strong athlete until Harriet 

Wilson (Octavia Spencer), one 

his teachers begins to question 

the provocative values behind his 

latest essay… 

It is easy to see why Watts     

and Roth are reunited here since 

FUNNY GAMES; terrific and        

intelligent piece of writing that 

challenges the viewer in the best 

possible way. 
 

Driven 

An enjoyable story - so bizarre 

it could only be based on true 

events.  

The action takes place in the 

seventies in San Diego and         

follows the story of Jim Hoffman 

(Jason Sudeikis), a former drug-

smuggler turned FBI informant 

who befriends his famous       

neighbour John DeLorean (Lee 

Pace), a motoring engineer and 

designer. Jim is mesmerised by 

DeLorean’s charm and innova-

tive designs but is torn between 

his friendship and loyalty to the 

FBI.  

Nick Hann directs with energy 

and style; an enjoyable film        

with careful production designs 

which evoke the period most        

effectively. 

Rise Of The  

Footsoldier 4: 

Marbella 

This violent franchise refuses 

to lay the ghost and attempts to 

add glamour to its usual Essex 

locations by setting the action in 

Spain. Pat Tate (Craig Fairbrass) 

is fresh out of prison but his 

hunger for revenge leads him to 

Marbella in search for the man 

who put him there… 

The acting is not bad but it is 

difficult to care about this bunch 

of loathsome characters, who 

never miss an opportunity to        

be brutal and extremely violent 

against each other. Nasty! 

 

A Dog 

Called Money 

A truly unique documentary - 

filmmaker Seamus Murphy joins 

forces with extraordinary recording 

artist P.J Harvey and travel together 

to Afghanistan, Kosovo and Wash-

ington in search of inspiration.      

He films and photographs the 

landscape and its people while 

she writes down lyrics for her       

latest album. Their journey is       

intercut with a recording session 

at Somerset House which is 

being observed by an unseen  

audience as part of an installation.  
 

The Seashore  

Village 

Kim Soo-yong’s erotic melo-

drama made in 1965 and in black 

and white opened the Korean 

Film Festival which runs until 24th 

November in London and in other 

major cities across Britain.  

The film made during the coun-

try’s golden age is specially chosen 

to celebrate 100 years of Korean 

cinema. The action takes place in a 

beautiful fishing village and follows 

the story of Haespon, a grieving 

widow following her husband’s 

disappearance during a fishing 

trip…A remarkable film and a real 

collector’s item!

G
abriel Fauré is quoted 

as saying “I wrote my 

Requiem for no special 

reason or purpose; pleasure if I 

may call it that...someone has 

called it a lullaby of death”. That 

someone has a good ear        

because although it may not 

have the heavyweight gravitas 

and solemnity of the Mozart or 

Verdi, it remains a work of great 

beauty, reflecting the wish of  

the composer to imbue serenity 

and peacefulness as one 

passes. Last Sunday the 

Brighton Festival Chorus       

(St John’s, Smith Square), 

conducted by the phlegmatic 

James Morgan, gave us a       

version that was a rich tapestry 

of technical quality and contrast-

ing emotion. From the opening 

homophonic statement that is 

the Introitus - Kyrie through to 

the final In Paradisum with the 

twinkling sound of the harp 

sending the poor soul to rest it 

struck an emotional chord. The 

two soloists, Jonathan Brown 

(baritone) and Kayden Payne 

(treble) were both excellent, the 

cherubic young lad overcoming 

his apparent nervousness with 

a sublime Pie Jesu. 

The ‘Festival Chorus fared 

less well with John Tavener’s 

Invocations and Last Word 

(this being the London premiere). 

His work is notoriously difficult 

to perform and the opening 

bars were a little sharp. The       

idiosyncratic nature of the piece 

was summed up in a beauteous 

response chorus followed later 

by what is best described as a 

cacophony of chattering folk. 

Once they, and we, had                

recovered our respective com-

posures thee was more Fauré, 

Duruflé and the gorgeous       

Caresse sur l’ocean from the 

Brighton Festival Youth Choir 

who demonstrated technique 

and sound quality beyond their 

years. An enchanting afternoon.  

Meanwhile Gracia Erinoglu 
finds the perfect antidote to      
politics... 

The streets of London will 

soon be paved with political 

party activists, as if the last 

three years haven’t been 

enough, trying to convince us 

that turkeys love Christmas. 

Forget that nonsense and get 

yourself along to The Peacock 

Theatre for Zoo Nation’s high 

octane Some Like it Hip Hop. 

The show premiered in 2011 

has been reborn year after year, 

this time with a fresh 1980’s 

vibe and vivacity that makes it a 

total joy, full of wit, heart and       

incredible energy. It has it all - 

dance, drama, comedy, love, 

heartache and a banging sound-

track. The cast’s passion and   

pizazz is totally infectious and I 

guarantee you will leave this 

show feeling happier and   

lighter in spirit. It’s all based       

on Shakespeare’s Twelfth Night 

and Some Like it Hot, what 

could possibly go wrong? The 

answer is very little and be you 

a hip-hop fan or not this sizzling 

show works wonders.  

And Stellaria Embellou    
enjoys the new ride... 

Londoners rejoice, a new 

theatre has opened, smack 

bang in the middle of Soho. The 

Boulevard Theatre sits on the 

site of the one-time seedy      

Raymond’s Revue Bar. Moving 

on...the opening show, Ghost 

Quartet, created by Dave Malloy, 

is exactly what is says on the 

tin. Spooky stories, not sure if 

there were actually four or 

more, brought to us by a quartet 

of performers (Carly Bawden, 

Niccolo Curradi, Maimuna 

Menon and Rubin Varla) who 

sing, play an impressive range 

of instruments and can act a bit 

too. Settling into my comfy seat, 

I stretched out my legs, sat back 

and enjoyed the ride. The spooks 

we are introduced to are a      

motley crew and don’t quite cut 

it as proper spook material but 

the performers are so affable 

and enchanting that we are 

charmed into the other worlds 

from where these characters 

come. The set is a hybrid        

antiquarian book shop and attic 

and director Bill Buckhurst 

deftly bridges the fine line       

between scary and soppy. A 

very enjoyable and topical (my 

pumpkin fell apart!) production 

to get The Boulevard rolling. 

Finally, Iasonas Goundaris is 
bemused... 

Dominic Dromgoole’s touring 

production of Oscar Wilde’s 

rarely performed A Woman of No 

Importance (Yvonne Arnaud) 

is a strange concoction or as a 

posh Greek might say assorté. 

It’s classic Wilde, full of wit and 

underlying wisdom and the star-

studded cast, including veterans 

Lisa Godard as the hilariously 

forgetful Lady Hunstanton and 

Roy Hudd as a very upright 

Reverend Daubeny do a fine 

job. But the play really is all 

about women’s rights or the 

lack of them as it was in the 

19th century and the production 

falls between two stools leaving 

me bemused. So I relaxed and 

rejoiced in the wonderful barrage 

of Wildean witticisms to sustain 

me. For that alone you should 

catch this ‘Woman’ next time 

she is revived. 
 

Some Like it Hip Hop -  

020 7863 8222 
 

Ghost Quartet - 

www.boulevardtheatre.co.uk 
 

A Woman of No Importance 

- on tour

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

A blissful lullaby  

of death 
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B
ecause of my dance and 

fitness training, I often get 

asked if I take supplements 

and are they alright to take. As  

always, my answer is the same, 

in that what may be suitable for 

one, may not be for another and 

everything should be in moderation. 

It is all down to personal require-

ment and preferences.  

Supplements, be it vitamin and 

minerals tablets or tonic form, is 

all a matter of choice and what 

suits ones own individual lifestyle. 

Would a doctor recommend iron 

tablets to someone who didn't need 

them? Highly unlikely! However if 

he felt that the person’s symptoms 

or diet was poor or lacking in      

certain food types, he would     

suggest a supplement be taken. 

On average, I train two to three 

times a week with some weight 

training for strength, alongside 

teaching a few classes in kickbox-

ing and dance. I usually eat every 

2-3 hours to maintain my energy. 

I do eat a full meal late in the 

evening and don't have to worry 

about weight gaining, as I have 

enough muscle that requires a lot 

of caloric energy in order to be 

maintained if I was out working or 

enjoying myself dancing till the 

early hours. Eating late is essential; 

I wouldn't be able to sleep if I was 

hungry or didn't eat enough to      

replace all the energy expenditure. 

Since I have trained my metabo-

lism to work fast, if I over exert 

energy at times when there is 

extra work taken on, I sometimes 

cannot possibly keep up and have 

to take the odd protein supplement 

here and there. In fact, I carry a 

protein powder sachet with me all 

the time just in case I am hungry 

and I’m not near anywhere I can 

get some food that I deem healthy 

and can actually eat. It may be an 

emergency or after a training   

session when hungry and no food 

is available, or my appetite is not up 

to its normal. This is when protein 

supplements or bodybuilding 

supplements can be handy, but 

again it is a choice and used only 

when doing more extra energetic 

work than normal and/or food is 

not readily available. It is not used 

all the time as a regular replace-

ment for food where main source 

of nutrients should be obtained.  

Protein powders can be helpful 

for people who are extremely      

active. They can help when people 

are ill or after surgery and may be 

lacking their normal appetite. It 

can just bump up that little extra 

when needed. They should not 

however be used as a substitute 

for all meals and used as meal 

replacements. 

If you do decide to step up your 

bodybuilding power pack with 

some protein, most are whey  

proteins and are fine with many 

people. I always recommend read-

ing the ingredients and nutrients 

on everything and comparing, 

avoiding any refined sugars and 

always opting of a good natural 

good source. Try a few samples 

of some varied brands before you 

start purchasing all the large tubs. 

They do vary in taste and finding 

what you like will make the           

difference as to whether it sits in 

a cupboard or actually gets used.  

Being allergic to milk doesn’t 

restrict you as there are many 

forms of protein powder such as 

soya, hemp and pea - find one that 

works for you. I have tried many 

and one that I use is vanilla by 

Nuzest. It is 100% vegan, has a 

sweet taste and can be added to 

make desserts less starchy by   

replacing flour in some favourite 

recipes. You can even make your 

own protein bars for your on-the-go 

snacks. 

I do take vitamin and mineral 

supplements regularly, and even 

though eating a really well balanced 

diet, as one matures, flying around 

like a Ninja warrior will take its      

toll on the joints, so taking some 

vitamin supplements feels right 

and works for me. I know what is 

needed for me to function comfort-

ably and have noticed a difference 

when not taken. So if I feel      

great on some glucosamine and      

chondroitin and feel that it helps, 

it is a personal choice. Again what 

suits one may not suit another. If 

you know you need a particular 

vitamin but cannot possibly face 

the type of food it is found in, then 

why not take the vitamin or tonic 

form? It’s better than lacking in it 

altogether. Let’s take Vitamin D, 

the sunshine vitamin, for example. 

Trying to get a daily ten minute 

dose as suggested is pretty difficult 

during the winter in the UK. Not 

being able to eat particular types 

of food may limit the intake also, 

so if it helps to take some cod liver 

oil supplement and the doctor 

recommends it, then why not. With 

vitamins, you should always check 

with your doctor, as unless you 

are trained up and know about 

them, you can actually overdose 

on some, resulting in other side 

effects. Some like Vitamin C are 

needed daily, while others like       

Vitamin A which are retained, if 

taken in excess, can be quite toxic. 

So as always, checking what is 

needed with the RDA (Recommen-

ded Daily Allowance) and with a 

physician or nutritionist is always 

advisable. 

Which brand is again is up to 

you but compare each one by 

reading the packaging as they do 

vary quite a lot in what they       

contain, even though the RDA 

may be the same as labelled.  

If you need that extra pick me 

up, whatever your choice, all 

should be with guidance. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

To supplement or not?

Date of issue:  

29 May 2019 

 

75 years ago, the forces of 

13 Allied countries gathered      

in Britain before launching the 

historic operation to liberate 

Europe.  

Winston Churchill, who was 

British Prime Minister at the 

time, described the D-Day 

Landings as “undoubtedly the 

most complicated and difficult” 

operation that had ever taken 

place.” 

On 6 June 1944 and during 

the long summer that followed, 

men from all over the world 

went to fight in the Battle of 

Normandy to help liberate       

Europe from German occupa-

tion.  

The Normandy landings, 

codenamed Operation Neptune 

- and termed D-Day - was a 

bold operation that eventually 

resulted in the liberation of 

France - and later Europe - 

free from Nazi control. 

Among the British military 

forces taking part in the D-Day 

Landings were individuals from 

Alderney, including William 

John ("Kelly") Barker, Private 

Charles Edmund Benfield and 

Signaller George Paltridge. 

The stamps depict: 

48p Stamp: Mosquito           

attacking E-boats  

65p Stamp: Pegasus Bridge 

66p Stamp: Invasion Begins 

80p Stamp: 6 Commandos 

- Sword Beach 

90p Stamp: Outskirts of 

Villers-Bocage 

98p Stamp: Typhoon            

attacking Tiger tank 

£3 Miniature Sheet:             

Arromanches is liberated 

 

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

Andrew Menelaou

Guernsey: 

75th Anniversary of D-Day

Philately UK Jewish Film Festival 2019
T

he twenty-third edition of 

UK Jewish Film Festival 

will take place across 

London in November and Dec-

ember.  

London screenings take place 

between 6-21 November, along 

with a UK tour of festival high-

lights being brought to twenty 

towns and cities across England, 

Scotland and Wales until 12 

December.  

This year’s festival promises 

to be an unmissable event for 

all cinema lovers, with 96 films, 

plus Q&As and discussions, 

making it the largest Jewish film 

festival programme in the world! 

Some festival highlights          

include: 

• Closing Night Gala –          

The Oscar tipped satire JOJO 

RABIT from cult filmmaker 

Taika Waititi, starring Waititi  

himself alongside Scarlett         

Johansson, Sam Rockwell and 

Rebel Wilson. This World War 

II satire follows Jojo, a lonely 

German boy whose imaginary 

friend is an idiotic Adolf Hitler. 

• Centrepiece Gala – THE 

OPERATIVE, directed by Yuval 

Adler and starring Diane Kruger 

and Martin Freeman, will receive 

its UK Premiere at this year’s 

UK Jewish Film Festival. Based 

on the Israeli novel, The English 

Teacher, and featuring a stellar 

Israeli and international cast, 

The Operative asks whether love 

for a man is more important 

than service to your nation.   

• The unpredictably brilliant 

Golden Bear winner at this 

year’s Berlin International Film 

Festival, SYNONYMS, will also 

be screening at this year’s UK 

Jewish Film Festival. Synonyms 

follows a young Israeli man who 

flees to Paris after completing 

his army service with the inten-

tion of erasing his Israeli identity, 

wickedly observing an outsider 

trying to fit in all with a devilish 

sense of humour. 

• Directed by the team behind 

The Farewell Party and A 

Matter of Size, FLAWLESS 

channels classic American teen 

movies while touching on issues 

such as gender transition and 

peer pressure in the digital age. 

Led by transgender actress 

Stav Strashko, the first ever 

transgender woman to be 

nominated for Best Supporting 

Actress at the Israeli Academy 

Awards for her role in the film. 

For tickets and further    

information, head to https://uk-

jewishfilm.org/festival 



Shakira purchases luxury villa in 

exclusive Paphos resort 

According to reports in the Cypriot press, Colombian pop 

singer Shakira has bought a top-of-the-range villa at an         

exclusive luxury resort in coastal Peyia, Paphos. 

The resort provides all sorts of sports facilities, a state-of-the-

art spa, heated swimming pools, water sports, yoga, horse         

riding, cycling lanes and much more. 

Shakira and her footballer husband Gerard Piqué, who plays 

for Barcelona, are parents to two sons, Milan, aged 6, and 

Sasha, 4. 

Their new holiday home is built on a 2,500 square-metre        

plot. It boasts six bedrooms, eight bathrooms, a dedicated room 

for home cinema, private fitness centre, Jacuzzi, indoor and          

outdoor pools, wine cellar, and many other amenities for     

guests. 

The outdoor pool overlooks the endless blue of the        

Mediterranean Sea with Yeronissos in the background. 

The Barcelona-based celebrity couple have visited Cyprus 

many times during the last several months. It is believed their 

purchase of the villa near the Akamas region had a lot to do 

with the friendly and hospitable people in the area. 

Chris Marco K’s sold out       

one man show Being Greek 

was a huge success last          

Saturday 2nd November. 

Performed at the Dugdale 

Centre in Enfield Town, Chris 

had the crowd in stitches from         

beginning to end with his 

stories of growing up Greek in 

the UK! 

The comedian has just       

completed a UK tour, ending it 

with his pure excellence and   

hilarious new show.  

If you missed it this time 

round, Chris will perform Being 
Greek one more time - date 

and location to be confirmed! 

Meanwhile, you can watch   

clips of the show on YouTube.  

Follow Chris Marco K on 

Facebook and Instagram: 

@thegreekcomedian for news 

and updates! 

Chris Marco K’s sold out  

‘Being Greek’ show a great success
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Andrea Georgiou 

Brand new single 

by George Michael 

released 
 

George Michael gave the 

world some of the greatest ever 

pop songs including arguably the 

greatest ever Christmas record. 

Now, some 35 years on from the 

iconic Last Christmas, another 

festive treat has come for his      

millions of fans across the world. 

This Is How (We Want You to 
Get High), released yesterday, 

was recorded during George’s 

final studio sessions and is his 

first original material to be shared 

for seven years.  

It’s a funky, upbeat classic, that 

provides the perfect finale to      

Last Christmas, a new romantic 

comedy inspired by the music of 

George Michael and Wham!, 

which is released on 15 November 

by Universal Pictures.  

The film was inspired by the 

eponymous Wham! hit, and has 

a soundtrack featuring three 

Wham! tracks and twelve songs 

from George’s solo career.          

Director Paul Feig (Bridesmaids, 
Mad Men) describes the movie 

as “a love letter to George”. 
The film was co-scripted by 

Academy Award® winner Emma 

Thompson, who stars alongside 

Emilia Clarke (Game of Thrones) 
and Henry Golding (Crazy Rich 
Asians). 

Thompson visited George at 

his North London home in the 

Spring of 2013 to talk through her 

ideas for the screenplay. George 

gave his blessing and she then 

developed various versions of the 

script before George’s sudden 

passing on Christmas Day 2016.
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Michael Yiakoumi

Saturday 9th November 
2019 
BetVictor Premier 
Merstham v Haringey 
Borough 
3.00pm Weldon Way, Mer-

stham, Redhill RH1 3QB 
Sunday 10th November 
2019 
Emirates FA Cup 
First Round Proper 
12.45pm Barnet v Fleetwood 

The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
KOPA League 
Cinar v Pantel 
10.15am Enfield Playing 
Fields, Great Cambridge 

Road, Enfield EN1 3SD 
Armenians v Komi Kebir 
10.15am Enfield Playing 
Fields, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Panathinaikos v Apoel 

12.00pm Enfield Playing 
Fields Astro, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Tuesday 13th November 
2019 
Spartan South Midlands 

League 
New Salamis v Langford 
7.45pm Enfield Town Foot-
ball Club, The Queen Eliza-
beth Stadium, Donkey Lane,  
Enfield, EN1 3PL

 Local and Community Fixtures

Barnet v Fleetwood Emirates FA Cup

Barnet whose Chairman is UK 
Cypriot Tony Kleanthous, have 
got a big game this Sunday 
against League one team Fleet-
wood FC who are currently fifth 
in their league and managed by 

former Manchester City and 
England star Joey Barton. The 
game kicks off at 12.30pm at 
home for Barnet at the Hive. 
Barnet beat Potters Bar 3-1 in 
a replay after drawing the first 

game away 1-1. 
Barnet got back to winning 
ways beating Chorley 2-1The 
Bees came from behind to se-
cure all three points against 
Chorley at The Hive London last 

Saturday. After Marcus Carver 
gave the Magpies a 1-0 lead at 
the break, a Jack Taylor penalty 
before Mauro Vilhete’s winner 
gave Darren Currie’s side a de-
served victory. 

With two minutes to go Barnet 
keeper Loach pulled off a great 
stop at the feet as Massanka to 
keep his side in front as the 
added time approached in a 
rainy Hive London. 

The Bees retained possession 
well in the closing five additional 
minutes to ensure they returned 
to winning ways after a difficult 
run of results,giving Barnet 
confidence. 

UK Cypriot Barnet Chairman Tony Kleanthous versus League One  Fleetwood managed by former Man City and England star Joey Barton

Haringey drop three points with 

the last kick of the game

Horsham took home all three 

points against Haringey Bo-
rough with almost the last kick 
of the game at Coles Park. 
Rob O’Toole had given his side 
the lead early on before Geor-
gios Aresti’s equaliser. 
But Haringey wasted two 
golden chances to win the 
game before Kieron Pamment’s 
free-kick handed the away side 
the win. 
Horsham threatened out wide 
in the early stages as Kieron 
Pamment’s deflected cross 
forced Haringey goalkeeper 
Valery Pajetat to tip the ball 
away. 
Pamment was involved again a 
minute later as he fired over 
from inside the box. 
But the away side did have the 
lead on eight minutes when 
O’Toole rounded Pajetat and 
found the empty net. 
But despite the away side’s 

early dominance, Haringey 
were level on the half-hour 
mark when Aresti showed a 
burst of pace before firing into 
the bottom right corner to leave 
goalkeper George Bentley 
helpless. 
And the goal sprung his side 
into life, with Aresti wasting 
another chance just three mi-
nutes later when he went one-
on-one but rolled the ball wide. 
A crazy end to the game first 
saw Akinola denied from a few 
yards out after Bentley had mis-
kicked the ball when trying to 
clear but recovered to make a 
great stop. 
Substitute Anthony McDonald’s 
backheel effort was then 
cleared off the line but the away 
side grabbed all three points at 
the latest possible opportunity 
when Pamment’s curling free-
kick appeared to evade every-
one before ending up in the far 
corner. 

New Salamis  draw with   

London Tigers

New Salamis had a tough 
game in the Spartan South Mid-
lands League versus London 
Tigers in fact they were losing 
3-1 when their goal keeper got 
sent off and central defender 
Andy Anastasiou went in goal. 
It looked as if the game was 
going to get worse for New Sa-
lamis but the reverse happened 
and they rose to the occasion. 
The fight back began when  
Ryan Hervil scored from the 
penalty spot in the 50th minute. 
Then goals followed from Deniz 
in the 70th minute and Charlie 
Georgiou in the 80th minute 
to equalise for New Salamais 
who have dropped to third 
place in the table, second place 
is Winslow United and top St 
Panteleimon. 
Last night New Salamis played 
St Panteleimon in the Spartan 
South Midlands League Cup it 
was the first time our two 
commnuty teams played 

against each other in the pres-
tigious Spartan South Midlands 
League which is four tiers 
below the football League and 
hopefully in the near future we 
will see these two teams play-
ing there. 
We will have the report from the 
New Salamis v St Panteleimon 
in next week’s newspaper edi-
tion.

KOPA League
There was only one game in the 
KOPA League which was Cinar 
v Akanthou, eight goals in all 
Cinar thew away their 3-1 lead 
and allowed Akanthou to get 
back in the game all three Cinar 
goals were scored by Erjan 
Hassan and Akanthou’s goals 
came from Yan Pilavakis 2, 

Marco Chrysanthou and Aristos 
Aristodelous.in 4-4 draw thriller. 
In the LFA Sunday Challenge 
Cup Panathinaikos lost to Lam-
beth All Stars 4-0 and Olympia 
lost to Mile End Batezie after 
finishing the game 2-2 they lost 
on penalties.Both Olympia 
goals were scored by Yemi.

Cinar 

Akanthou
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Premier League

In echoes of last season’s epic 
Premier League title race, Liv-
erpool and Manchester City 
matched each other stride for 
stride to take out 2-1 victories 
on Saturday when both had 
looked set for shock defeats. 
They both trailed 1-0 at halftime 
but Sergio Aguero’s 70th-minute 
equaliser and Kyle Walker’s late 
winner earned champions City 
a 2-1 home victory over a gritty 
Southampton side. 
Liverpool left it even later. When 
Walker’s goal went in at the Eti-
had Stadium they were still trail-
ing 1-0 at Aston Villa, for whom 
Trezeguet scored his first goal 
for the club.  Juergen Klopp’s 
side were staring at their first 
league defeat for 10 months 
and having their lead halved but 
Andy Robertson headed them 
level. In the fourth minute of 
stoppage time Sadio Mane then 
glanced Trent Alexander-Ar-
nold’s corner past Tom Heaton 
to send the visiting fans into de-
lirium. 
Tammy Abraham scored early 
on and created a second goal 
for Christian Pulisic after the 
break as Chelsea beat bottom 
side Watford 2-1 at Vicarage 
Road, despite a superb display 
by Ben Foster between the 
posts for the home side. 
Manchester United’s revival 
ground to a halt as they went 
down 1-0 at Bournemouth — 
Joshua King’s goal just before 
halftime sending the south 
coasters above United into sev-
enth. 
Arsenal squandered a home 
lead for the second successive 
week. Pierre-Emerick Auba-
meyang gave Arsenal a first-half 
lead but Raul Jimenez earned 
Wolverhampton Wanderers a 1-
1 draw. 
Sheffield United’s impressive re-
turn to the top flight continued 
as they crushed Burnley 3-0, 
with John Lundstram’s first-half 
double putting them in charge. 
Brighton & Hove Albion won a 
third successive home league 
game, beating struggling Nor-
wich City 2-0. 
Newcastle United held on for a 
3-2 win at West Ham United. 
Goals from Ciaran Clark, Fede-
rico Fernandez and Jonjo Shel-
vey put Newcastle 3-0 up but 
they survived a nervous finale 
as Fabian Balbuena and Robert 
Snodgrass struck for the hosts 

who are now without a league 
win in five matches. 
to prove every week that I de-
serve to be in the starting line-
up,” Pulisic said after the game. 
Watford nearly snatched an un-
likely point as Gerard Deulofeu 
scored a late penalty and Foster 
almost headed home a late free 
kick as the Hornets threw ev-
erybody  
Cenk Tosun’s header in the 
eighth minute of stoppage time 
earned Everton a 1-1 home 
draw against Tottenham Hot-
spur in a Premier League match 
overshadowed by a terrible-
looking injury to Everton mid-
fielder Andre Gomes on Sun-
day.Dele Alli’s goal after a 
mistake by Alex Iwobi just past 
the hour mark appeared to have 
ended Tottenham’s long wait for 
a Premier League away win but 
a drab match turned sour for 
both teams. 
Spurs were reduced to 10 men 
in the 79th minute when Son 
Heung-min’s tackle on Gomes 
resulted in the Portuguese mid-
fielder suffering what looked to 
be a bad leg injury. 
Tottenham are still without an 
away league win since January 
and are in 11th spot, 10 points 
behind fourth-placed Chelsea. 
Everton are in 17th spot, three 
points above the drop zone, 
after only one win in their last 
seven league matches. 
Leicester City underlined their 
Premier League top-four cre-
dentials as goals by Caglar Soy-
uncu and Jamie Vardy sealed a 
clinical 2-0 victory at Crystal 
Palace on Sunday .Leicester 
never looked like relinquishing 
their lead and Vardy added 
some late gloss with his 10th 
goal of the season. 
Palace could have gone fifth 
with a win but Leicester were in 
control throughout and thor-
oughly deserved a third succes-
sive league victory to put them 
back above Chelsea into third 
place on goal difference with 23 
points from 11 games. 
They are only two points behind 
champions Manchester City, 
who are in second place, and 
six above fifth-placed Arsenal. 
What is more, in terms of Pre-
mier League wins since Bren-
dan Rodgers took over after the 
sacking of Claude Puel eight 
months ago, only Liverpool and 
Man City have won more 
league games. 

Cyprus football
Anorthosis kept up the momen-
tum at the top of the table in Cy-
prus by beating Olympiakos 4-
0 with two goals from Ruben 
Rayos, Kacharava  and Durus. 
Omonia recovered from last 
week’s draw against Olympia-
kos to defeat Etnikos Achnas 2-
1 with two goals from Matt Der-
byshire in the 6th and 72nd 
minute and Laban scored for 
the home side Ethnikos just be-
fore the break to make it 1-1 at 
the time.Omonia are now 
placed second two points be-

hind Anorthosis. 
AEL beat Pafos 2-0 to go into 
third place both their goals 
came in the second half from 
Aganovic and Torres. 
Apoel and AEK cancelled each 
other out with a 0-0 draw leav-
ing Apoel and AEK in fourth and 
fifth place respectively. 
Apollon who have been incon-
sistent this season beat Para-
limni 3-0 with goals coming from 
Gakpe, Pedro and Aguirre. 
Doxa drew with Nea Salamina 
0-0. 

Omonia players celebrate goal

Greece Super League

A highly controversial penalty 
awarded to PAOK on the sixth 
minute of the five-minute injury 
time of the game against Pana-
thinaikos extended the cham-
pions’ unbeaten record in the 
league that stretches to 20 
months, and maintained Olym-
piakos’ lead at the top to just 
two points. 
PAOK drew 2-2 with the Greens 
seemingly blowing the chance 
to catch up with Olympiakos at 
the top, Panathinaikos led  half-
time with Zahid, but substitute 
Adelino Vieirinha made it all 
square 20 minutes into the sec-
ond half. Three minutes from 
full-time Emanuel Insua picked 
Federico Macheda and the Ital-
ian striker made it 1-2. 
Then a minute after the expiry 
of the time added on, Slovenian 
referee Slavko Vincic waved 
“play on” after an apparently 
harmless push by Dimitris Kour-
belis on Jose Angel Crespo. 
The Greek VAR Thanassis Tzi-
los reviewed the play, invited 
Vincic to the screen and to the 
relief of the crowd at Toumba 
and the astonishment of the vis-
itors, the Slovenian pointed to 
the penalty spot. Vieirinha made 

no mistake 11 minutes after the 
90th, and the 2-2 draw was 
sealed. 
On Saturday Olympiakos had 
several chances to score at 
Xanthi, but the fifth-placed host 
held out for a goalless draw. 
The Piraeus club is now on 23 
points, PAOK is on 21 and AEK 
on 17. 
AEK beat Atromitos 3-2 after a 
gripping game at the Olympic 
Stadium on Sunday .Atromitos 
led with Giorgos Manousos get-
ting the rebound from a penalty 
save, but AEK recovered to ad-
vance 2-1 through an own goal 
by Atromitos keeper Christos 
Mandas and a strike by Nelson 
Oliveira.  
One minute from the end Tha-
nassis Androutsos equalized for 
Atromitos before Oliveira gave 
AEK all three points deep into 
injury time. 
OFI dropped to fourth as it 
wasted its 2-0 advantage at the 
seventh minute at Larissa to 
lose 3-2 on Sunday at the AEL 
FC Arena. 
Ten-man Panionios drew 1-1 
with Aris, while Panetolikos re-
mained winless after drawing 1-
1 at home with Asteras Tripolis. 

UEFA Champions League

Chelsea and nine-man Ajax 
Amsterdam battled to an inci-
dent-packed 4-4 draw in Cham-
pions League Group H on Tues-
day, with the hosts coming back 
from 4-1 down after scoring two 
own goals. 
The result left both teams and 
Valencia, who beat bottom side 
Lille 4-1, on seven points at the 
top of the standings in a battle 
for two places in the last 16. 
Ajax looked faster and slicker 
from the outset at Stamford 
Bridge. Only two minutes into 
the game Chelsea captain 
Cesar Azpilicueta gave away a 
free kick and Tammy Abraham 
deflected Quincy Promes’s 
whipped cross into his own net. 
Less than three minutes later 
Chelsea were level after U.S. 
forward Christian Pulisic surged 
into the Ajax area and was 
brought down. Jorginho calmly 
slotted home the penalty, send-
ing keeper Andre Onana the 
wrong way. 
But Ajax, who had won their last 
five Champions League away 
games, looked dangerous 
going forward. They were re-
warded in the 20th when Mo-
roccan winger Hakim Ziyech 
spun an inch-perfect cross into 

the area and Promes dived low 
to head it home. 
Another free kick led to Ajax’s 
third. Ziyech sent the ball from 
near the corner flag curling and 
spinning towards the far post 
where keeper Kepa failed to 
track it. The ball rebounded off 
the woodwork and went into the 
net off Kepa’s face. 
Chelsea came out flying after 
the break and looked to be 
building momentum but home 
hopes seemed crushed in the 
55th when Ajax’s wingers broke 
from their own half and Ziyech 
squared the ball for midfielder 
Donny van de Beek to poke 
home for 4-1. 
Azpilicueta got a goal back for 
the hosts with a close range 
flick in the 63rd and soon after 
Stamford Bridge erupted. 
Daley Blind was sent off for a 
second foul and Joel Veltman 
also saw red for a second in-
fraction after handling in the 
area and arguing with referee 
Gianluca Rocchi.Jorginho 
scored his second penalty in the 
71st minute and Chelsea’s sub-
stitute defender Reece James 
cut through Ajax’s depleted de-
fence with an angled shot three 
minutes later

Chelsea draw 4-4 with Ajax in  

phenomenal match

Michael Yiakoumi with Chelsea goal keeper  
Kepa Arrizabalaga after the Ajax game 
In other games Valencia beat Lille 4-1 Borussia Dortund come 
back from two goals to beat Inter Milan 3-2. Barcelona were held 
to a 0-0 draw at home to Slavia Prague.RB Leipzig beat Zenit St 
Petersburg 2-0 away. Lyon secured a 3-1 win over Benfica.down  
Liverpool took down the Belgian Champions Genk on Tuesday 
night through Alex Oxlade Chamberlain’s second half strike after 
Wijnldum’s opener was cancelled out five minutes before half time. 
The result and Napoli’s draw at home to Salzburg sees Jurgen 
Klopps side sit one point clear at the top of Group E after four 
rounds of matches.
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Community Youth

Omonia Youth U8 White
Community Youth football results 
U18 
St Albans 8 Omonia Green 7, Alexandra Park 2 Omonia White 0, 
Omonia Gold 5 Aldenham 2 
U16 
Omonia White 0 Hendon 7 
U15 
HMH 1 Omonia Green 9, Omonia Gold 2 Belstone 2,  
Maccabi 6 Omonia White 2 
Hinton & Finchley 2 Omonia Silver 4, Omonia Gold 2 Enfield 6 
U14 
Omonia Gold 2 Enfield White 6 
U13 
Croxley  13 Omonia White 0, Omonia Gold 7 Boreham Wood 1 
U12 
Alexandra Park 1 Omonia White 6 

AEK Youth U11’s

Omonia Youth U14 Silver

West End play host to 
Shadow Boxer starring 
Chris Evangelou

On Sunday 3rd November in 
the heart of London’s West End, 
the historical Prince Charles 
cinema played host to the pri-
vate screening of the eagerly 
anticipated short film ‘Shadow 
Boxer’, starring professional 
boxer Chris Evangelou along-
side James Cosmo, as well as 
a fantastic wider cast. 
Deadline Films UK proudly pre-
sented two other short films 
leading up to the main event, 
‘Hangover Food’ and ‘Byte’. 
It was obvious after watching 
Shadow Boxer just how much 
hard work had gone into pro-
ducing such an exciting film. 
However, not only were the 
large audience blown away by 
the action and fighting, they 
were also taken in by the story 
and deep message that the film 
boldly presents. It is clear that 
Shadow Boxer is not just a box-
ing movie; it is about a man 
struggling with depression, 
mental health and self-val-
idation. We were amazed to 
learn that the story was inspired 
by experiences in Chris Evan-
gelou’s own life, as well as the 
screen play written by Craig 
McDonald-Kelly (who also stars 
in the film). 
During the Q&A at the end of 
the event, it was revealed, by 
director Ross McGowan, ex-
actly how Deadline Films UK 
actually shot the film. We were 
told of how the cast and crew 

rehearsed for weeks at Selby 
boxing club leading up to the 
shoot date, when they were 
given only 30 minutes on the 
night of Ring King Events box-
ing promotions, in front of the 
live audience, (who are a huge 
part of the film). 
The night became quite emo-
tional when Chris Evangelou 
also announced his retirement 
from professional boxing, where 
he thanked many people for 
being a part of his boxing ca-
reer. All of us at Parikiaki wish 
him the best of luck with his act-
ing career – he is definitely a 
man to watch out for in the film 
world! 
David Hepburn, actor and co-
producer, went on to thank all 
the cast, crew and anyone who 
was involved in the making of 
Shadow Boxer. David also read 
out a statement from James 
Cosmo who mentioned how 
amazing the shoot was and how 
it was a privilege to be a part of 
such a unique story. 
Chris and Deadline Films UK 
also mentioned that the whole 
event could not have happened 
if not for the sponsors, 
 Connect Lettings and Ioseph 
Bridging Finance. Both have 
been great supporters of the 
film. 
Shadow Boxer will now be sub-
mitted to film festivals all around 
the world. We wish them every 
success!

 We have an aspiring young 
natural bodybuilder amongst 
our Greek Cypriot community. 
19-year-old Costakis Evangel-
ides from North West London 
has always enjoyed participat-
ing in sports and fitness. At the 
age of 16 he realised after join-
ing his local gym that he had a 
talent and passion for Body-
building, health and fitness. 
After lots of dedication and a 
gruelling 4-month competition 
preparation; 
Costakis decided that he 
wanted to step on the body-
building stage. He entered his 
first natural body building com-
petition in the Juniors category 
(18-23 years old) in August of 
this year and although the 
youngest of the group at 19, 
ostakis took 2nd place. 
This opened the door for Cos-
takis to go to the British Cham-
pionships which were held in 
Scotland this September. En-

tering the teen category, Cos-
takis persevered and secured 
the first place trophy naming 
him, The Best Teen Body-
builder in Britain 2019. Costa-
kis competed in the British Nat-
ural Bodybuilding Federation 
one of the largest natural body-
building federations in the 
world. 
This qualifier gave Costakis the 
opportunity to compete in the 
Drug Free Athletes Coalition 
World Championships held in 
Miami, USA. However, as he 
has just qualified as a personal 
trainer he has decided to focus 
on establishing his career and 
share his wealth of knowledge 
with others who want to excel 
at their own health and well-
being. He will continue his 
bodybuilding from 2020. His 
friends and family are ex-
tremely proud of this achieve-
ment and everyone would like 
to wish him luck for the future.

UK Cypriot the best 
teen Bodybuilder in  
Britain 2019

Stefanos Tsitsipas reaches 
quarter-final but loses to 
world no 1 Djokovic in Paris
Seventh-seeded Stefanos Tsit-
sipas looked more comfortable 
reaching the third round, serv-
ing 13 aces and facing no break 
points in beating Taylor Fritz 7-
6 (3), 6-3. 
But come unstuck losing in the 
quarter finals where he played 
Djokovic  who said "I played 
one of the best matches of the 
season. I prepared myself very 
well for this match," Djokovic 
said. "I lost to Stefanos about 
three weeks ago in Shanghai. 
and obviously I went through 
the videos [to better] under-
stand what I did well,  
The World No. 1 recorded his 
35th victory at the ATP Masters 
1000 event .Djokovic is aiming 
to finish as year-end No. 1 in 
the ATP Rankings for a record-
tying sixth time. Pete Sampras 
owns the record for most year-
end No. 1 finishes on the ATP 
Tour. The American finished six 
consecutive seasons — from 
1993 to 1998. — in the top spot. 
After Tsitsipas handed Djokovic 
a 2-0 lead with back-to-back 
double faults, the Serbian 
charged to a one-set advantage 
after 28 minutes. Djokovic con-
sistently pushed Tsitsipas be-
hind the baseline with deep re-
turns, before dictating rallies  

with his forehand to claim the 
first set. Djokovic maintained his 
consistent pressure on the Tsit-
sipas serve in the second set, 
claiming back-to-back breaks 
en route to a 5-1 advantage. 
Djokovic attacked Tsitsipas’ 
forehand and returned with pin-
point accuracy on his backhand, 
before holding serve to love and 
claiming victory with a sliced 
backhand approach to the net. 
Tsitsipas will now prepare for 
his debut at the Nitto ATP Fi-
nals, to be held 10-17 No-
vember at The O2 in London. 
The World No. 7 owns a 50-24 
record in 2019, highlighted by 
ATP 250 title runs in Marseille 
and Estoril. 
Djokovic went onto beat Dimi-
trov in the semi final and beat 
Israeli born Canadian Shapva-
lov in the final to win the French 
masters. 

Wingers Makazole Mapimpi 
and Cheslin Kolbe scored 
South Africa’s first tries in a 
World Cup final as the Spring-
boks out-gunned England 32-
12 to win the trophy for the third 
time. Superb game manage-
ment, set piece dominance, 
brutal defence and almost flaw-
less place-kicking looked like 
being enough to see off an Eng-
land side that had dismantled 
the double defending champion 
All Blacks in the semi-finals last 
week. 
England came into the match 
with huge expectations after the 
New Zealand win but only of-
fered flashes of the brilliant all-
pitch game which undid the All 
Blacks last week. 
Head coach Eddie Jones, who 
was in charge of Australia when 
England won their only World  

 
Cup in 2003, becomes the first 
coach to lose two finals. 
Flyhalf Farrell kicked four pen-
alties for England but they were 
chasing the match all evening 
and hanging on doggedly trying 
to contain the rampant Spring-
boks by the end. 

South Africa beat England to 
win Rugby World Cup
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Βίκτωρας Ιωάννου Αντωνίου Victor John Antoniou 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Sadly passed away peacefully with his loving 

family by his side on Thursday 24.10.2019, 

aged 80. 

A very loved father, grandfather and brother, 

who will be very missed by his three 

daughters: Rebecca, Eleni and Katerina; 

grandchildren, Ollie and Ettie, brother Homer, 

cousin Christina, sons-in-law, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Friday 

15th November 2019, at 12.00 noon at 

St. Andrew’s Greek Orthodox Cathedral, 

124 Kentish Town Road, Kentish Town, 

London NW1 9QB, followed by a wake at: 

The Lion and Unicorn public house, 42-44 

Gaisford Street, Kentish Town, London NW5 

2ED. 

Family flowers only, donations (if desired) 

may be payable to St John’s Hospice, 

St. John’s Wood, London c/o Leverton and 

Sons Ltd (funeral directors), 181 Haverstock 

Hill, Hampstead, London, NW3 4QS. Kathryn: 

0207 586 4221.

Απεβίωσε ξαφνικά την Πέμπτη 24.10.2019, 

περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του 

οικογένεια, σε ηλικία 80 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν ένας αξιαγάπητος πατέρας, 

παππούς και αδελφός και η απουσία του θα 

αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 

Αφήνει 3 κόρες: Ρεβέκκα, Ελένη και Κατερίνα, 

2 εγγόνια: Ollie και Ettie, τον αδελφό του 

Όμηρο, την ξαδέλφη Χριστίνα, γαμπρούς, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

15.11.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, 

124, Kentish Town Road, London NW1 9QA. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο: The Lion and 

Unicorn public house, 42-44 Gaisford Street, 

Kentish Town, London NW5 2ED. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το St. 

John’s Hospice, St. John’s Wood, London c/o 

Leverton and Sons Ltd (funeral directors), 

181 Haverstock Hill, Hampstead, London, 

NW3 4QS. Kathryn: 0207 586 4221.

(from Kaliana, Troodos, Cyprus) (από Καλιάνα, Τρόοδος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νικόλας Φλουρέντζου 
(από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου)  

Απεβίωσε την Παρασκευή 25.10.2019, ο Νικόλας Φλουρέντζου σε 

ηλικία 95 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1959. 

Αφήνει 3 κόρες: Ευαγγελία-σύζυγο της Ιάκωβο, Έφη-σύζυγο της Άκη, 

Νίνα, 7 εγγόνια: Νίκο, Αντώνη, Danny, Νικόλα, Αλέξη, Τόμας, Νικόλα, 

7 δισέγγονα: Ευαγγελία, Νατάσα, Λούκα, Μακρέκορ, Ιωσήφ, Σιέννα 

και Vincent, 2 αδελφές, 2 αδελφούς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 14.11.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν 

στο «Andy’s wish to walk» (στον μικρό Άντη που είναι 8 χρονών). 

Θα προσφερθεί Παρηγοριά στο κοιμητήριο και στο Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL. 

Τηλ οικείων: 020 8882 7597
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1ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιόλα (Γεωργία) Κανάρη
(από  Άγιο Γεώργιο Σολέας)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.11.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής  

Γιόλας (Γεωργίας) Κανάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγός της Παύλος, παιδιά, εγγόνια,αδέλφια, συγγενείς. 

Μετά τη θεία λειτουργία θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στο χολ της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα,  

Finsbury Road, London N22 8PA. 

We’re missing you a little more 

Each time we hear your name, 

We’ve cried so many tears 

Yet our heart’s broken just the same.  

We miss our times together 

Things in common we could share, 

But nothing fills the emptiness 

Now you’re no longer there. 

We’ve so many precious memories 

To last our whole life through 

Each one of them remembers 

Of how much we’re missing you. 

IN LOVING MEMORY
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

10.11.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 6μηνο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Γεώργιου Σιώκκα 

(από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Κυριάκος, Νουφρής και 

Μαρία, εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

10.11.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 7ον ετήσιο μνη -

μόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Παναγιώτας Ευσταθίου 

(Πεντάγεια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Chris και Μάρω, γαμπρός 

Παντελής, νύφη Αύρα, εγγονές: 

Τούλα, Μύρια, Άντρη, Πένυ και Άντρια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.11.2019, στην Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA, το 11ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας κόρης, αδελφής και 

θείας 

Ελένης (Λένιας) Αντωνίου (Λονδίνο)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς Θεόφιλος και Δέσποινα, τα αδέλφια, νύφες, αδελφότεκνα.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

10.11.2019, στην Εκκλησία του Απo-

στόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA, το 

4ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας συζύγου 

και πατέρα 

Μάμα (Μάκη) Κωνσταντίνου 

(Tρούλλους) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Άννα, Κόρες: Παναγιώτα 

και Θεοδώρα, γαμπρός Ανδρέας 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Αχιλλέως 

(από την Πεντάγεια) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 23.10.2019, σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Τασούλλα από τον Αναλιόντα, την κόρη του 

Άντρη-σύζυγό της Νίκο (Pola Florist), τον υιό του Μαρίνο, 4 εγγόνια: 

Μιχάλη-σύζυγο Άντρια, Μαρία-σύζυγο Χριστάκη, Μιχάλη και Ηλιάνα, 

τη δισέγγονη Isabella, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 12.11.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Sοuthgate, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 

Wood Green, London N22 5HJ. 

Τηλ. οικείων: 020 8881 0228 / 07594 646 461

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Achilleos  

(from Pentayia) 

Passed away on Wednesday 23.10.2019 at the age of 81. 

He leaves behind his wife Tasoulla (Analiontas), his daughter Andri-

husband Nicos (Pola Florist), son Marino and grandchildren: 

Michael-wife Andrea, Maria-husband Chris, Michael and Iliana, 

great-granddaughter Isabella, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 12.11.2019 at 12.00 noon at 

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

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

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

The wake will take place at the Cypriot Community Centre, Earlham 

Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 

Tel: 020 8881 0228 / 07594 646 461

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.11.2019, στην Εκκλησία των Δώδεκα 

Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, 

το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

Ελένης Καραόλου (Έγκωμη Λευκωσίας)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Ανδρέας, παιδιά: Παύλος και Χάρης, νύφες: Μαρία 

και Έλλη, εγγόνια: Δέσπω-σύζυγος Ρένος, Ελένη, Δήμητρα, 

Αλίσια και Θεόδωρος.
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Νίκος Αριστοδήμου Nicos Aristodemou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Sunday 27.10.2019 

at the age of 77. 

He came to England in 1950. 

Nicos leaves his wife Loulla, daughter Maria, 

son Aristos, daughter-in-law Marina, 

4 granddaughters Nicole, Michaela, Olivia, 

Phoebe and many relatives and friends. 

The Funeral will take place on Monday 

11.11.2019 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Church of St Mary 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

and the Burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the Winchmore 

Pub, 235 Winchmore Hill Road, N21 1QA.

Απεβίωσε την Κυριακή 27.10.2019 

σε ηλικία 77 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1950. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λούλλα, 

την κόρη του Μαρία, τον υιό του Άριστο, 

τη νύφη του Μαρίνα, 

4 εγγονές: Nicole, Michaela, Olivia, Phoebe και 

πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 11.11.2019 

και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Winchmore Pub, 

235 Winchmore Hill Road, N21 1QA.

(from Mazotos, Cyprus)(από τον Μαζωτό) 

12.02.1942 – 27.10.2019
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία (Ρωτή) Δημητρίου 

(από το Αλεθρικό, Λάρνακα) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 21.10.2019, σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Αντρούλλα, Δήμητρα και Νικόλα, βαφτιστικά, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 12.11.2019 και ώρα 10.00πμ 

από τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων, Camden Street, 

London NW1 0JA, και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Bladder Cancer. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria (Roti) Demetriou  

(from Alethriko, Larnaca) 

Passed away on Monday 21.10.2019 at the age of 88. 

She leaves 3 children: Androulla, Demetra and Nicholas, 

Godchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 12.11.2019 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints, Camden Street, 

London NW1 0JA and the burial at New Southgate 

cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box for Bladder 

Cancer. 

The wake will take place at the cemetery.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.11.2019, στην Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA, το 9μηνο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας  

Λάουρας Χρυσοστόμου (Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Γεώργιος, κόρη Λουκία, γαμπρός Γεώργιος, 

εγγόνια: Χρήστος, Λάουρα-Μαρία και λοιποί συγγενέις.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.11.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 10ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Κώστα Ζήνωνος (Ορμήδεια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Δέσπω, παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Ιωάννου Κορίπας 

(υιός του μ. Ιωάννη Μιχαήλ Κορίπα και της μ. Μαρίκας 

Γεώργη Χατζημιχαήλ από την Κώμα του Γιαλού) 

Απεβίωσε την Τρίτη 29.10.2019, ο αγαπημένος μας πατέρας σε ηλικία 

92 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χρυσταλλένη Γεωργίου Γιατανού, 3 κόρες: Μαρία, 

Κατίνα και Γιαννούλλα, 4 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13.11.2019 και ώρα 1.00μμ από την 

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

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χoλ της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το AVM και Nikki Lilly. 

Τηλ. οικείων: 07957 388 999 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgios Ioannou Koripas  

(son of the late Ioannis Michael Koripas and Marika 

Georghi Hadji Michael from Koma tou Yialou Famagusta) 

Our dearest father passed away on Tuesday 29.10.2019, at the age 

of 92. 

He leaves his wife Christalleni Georgiou Yiatanou and his daughters: 

Maria, Katina and Yianoulla, 4 grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 13.11.2019 at 1.00pm at the 

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

N22 8LB and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Church hall of St. Barnabas, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Instead of flowers there will be a donationn box for AVM and Nikki Lilly. 

Tel: 07957 388 99907.11.1926 – 29.10.2019

Τελούμε το προσεχές Σάββατο 

09.11.2019, στην Εκκλησία των 

Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, 

AL9 6NG, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Δημητρίου (Τάκη) Κυπριανού 

(Πάνω Δευτερά) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στην οικία του εκλιπόντος. 

Η σύζυγος Ευδοκία, παιδιά, εγγόνια, 

νύφες, γαμπρός, συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε την Τρίτη 29.10.2019, η αγαπημένη μας 
μητέρα και γιαγιά σε ηλικία 84 ετών. 

Αφήνει 5 παιδιά: Δανάη , Αγγέλα, Κώστα, Χρήστο και 
Έλενα, 2 γαμπρούς: Θεόδωρο και Δημήτρη, 2 νύφες: 
Γιώτα και Gina, 12 εγγόνια, 5 δισέγγονα, αδέλφια, 
συγγενείς και φίλους. (Ο σύζυγός της Αντρέας απεβίωσε 
το 1994). 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 13.11.2019 και ώρα 
12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 
Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο 
κοιμητήριο  Islington & St. Pancras, 278 High Road, East 
Finchley, London N2 9AG. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το M.D.S. UK 
(BONE MARROW FAILURE) Society και Hematology 
Clinic at Chase Farm Hospital. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07928 427 275 Αγγέλα / 020 8245 5573 Δανάη

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Δήμητρα Φραγκεσκίδη
(από τον Άγιο Λουκά Αμμμοχώστου)

Demetra’s gentle and kind nature, 

wisdom and love will remain 

forever in our hearts.

24.02.1935 – 29.10.2019

Απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι την Παρασκευή 

1 Νοεμβρίου 2019. 

Αφήνει τον σύζυγό της Νίκο, 3 παιδιά: 

Χρυστάλλα, Λεοντή, Κώστα και δύο όμορφα 

εγγόνια: Θεόδωρο και Ελένη. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 13.11.2019  και 

ώρα 11.30 π.μ. από την Εκκλησία του Αγίου 

Νεκταρίου, 19 Wycliffe Rd, Battersea, London 

SW11 5QR και η ταφή στο London Road 

Cemetery, London Road, Mitcham CR4 3LA. 

Αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές που θα 

δοθούν στο Ογκολογικό Τμήμα του νοσοκομείου 

του Αγίου Γεωργίου, όπου έλαβε θεραπεία.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Λεοντή
(από το Κάτω Δίκωμο)

 11.12.1946 - 01-11-2019
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Συλλυπητήρια 

Το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η Κ.Ο ΑΚΕΛ Haringey 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους  Μιχάλη και 

Αντρούλλα Χατζησωτήρη για τον θάνατο της αδελφής τους 

Μαρίτσας που απεβίωσε  πρόσφατα στην Κύπρο.  

 

Ο Κυριάκος Τσιούπρας και οι οικογένειες Πάμπου και Σούλλας 

Χαραλάμπους,  Νεόφυτου και Ευούλλας Νικολάου,  Κώστα και 

Σκεύης Σακκά και Δημήτρης Λαζάρου εκφράζουν τα θερμά τους 

συλλυπητήρια στους Μιχάλη και Αντρούλλας Χατζησωτήρη για τον 

θάνατο της αδελφής τους Μαρίτσας που απεβίωσε πρόσφατα στην 

Κύπρο. 

Μιχαλάκης Κατσαράς Michael Katsaras 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Thursday 31.10.2019 

at the age of 74. 

Michael came to England in 1961. 

He leaves his wife Argyri, son Apostolakis, 

daughter-in-law Kirsty, 2 grandchildren: 

Michael and Stephanie, nephew Telly, 

nieces: Alex and Suzy, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 

18.11.2019 at 12.00 noon at the Greek 

Orthodox Cathedral, 124 Kentish Town 

Road, London NW1 9QA and the burial at 

New Southgate cemetery, Brunswick Park 

Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for the British Heart Foundation. 

The wake will take place at the Church hall 

of  St. Barnabas, Finsbury Road, Wood 

Green, London N22 8PA.  

Tel: 020 7226 4229

Απεβίωσε την Πέμπτη 31.10.2019, 

ο Μιχαλάκης Κατσαράς σε ηλικία 74 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1961. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αργυρή, τον υιό του 

Αποστολάκη, τη νύφη του Kirsty, 2 εγγόνια: 

Michael και Stephanie, 3 αδελφότεκνα: 

Τηλέμαχο, Αλεξάνδρα και Σούζη, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 18.11.2019 

και ώρα 12.00 το μεσημέρι από τον 

Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα, 

124 Kentish Town Road, London NW1 9QA 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές που θα δοθούν στο British Heart 

Foundation. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χoλ της Εκκλησίας 

του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 020 7226 4229

(from Vasa Kellakiou, Limassol) (από τη Βάσα Κελλακίου, Λεμεσό) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ 

πλήγμα του θανάτου της πολυαγα-

πημένης και αξέχαστής μας μητέρας 

και γιαγιάς 

Eλένης Σπύρου 

(Aληθινού Πιτσιλιάς) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μη-

νύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά, εγγονός 

και λοιποί συγγενείς.

Θλίψη στην οικογένεια της Ομόνοιας

Απεβίωσε ο Κωστάκης Γρηγορίου

Ένα από τα παλαιότερα μέλη της Ομόνοιας, ο Κωστάκης Γρηγορίου, 

έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019,  με το «τριφύλλι» να 

ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

«Με θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Κωστάκη Γρηγορίου, που απεβίωσε 

την Τρίτη σε ηλικία 88 χρονών. 

Ο Κωστάκης Γρηγορίου ήταν από τα παλαιότερα μέλη του Συλλόγου μας και 

βοηθούασε διαχρονικά την αγαπημένη ΟΜΟΝΟΙΑ, με διάφορους τρόπους. 

Επίσης το ποδοσφαιρικό μας τμήμα εις ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού, θα 

τηρήσει μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος, στον αγώνα της 

Παρασκευής με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα. 

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια». 

Η κηδεία του τελέστηκε χθες Τετάρτη 6 Νοεμβρίου από τον Ιερό Ναό Αγίου 

Γεωργίου στην Αγλαντζιά.
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