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Στο Λονδίνο βρέθηκε ο Πρόεδρος 
του Δημοκρατικού Συναγερμού  
Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος πρα-
γματοποίησε σειρά επαφών και 
συνομιλιών. Συναντήθηκε με τον 
Δντή Πολιτικών Υποθέσεων... 

Σελ 9

Ο Αβέρωφ στο Λονδίνο
Μετά από μια δεκαετία συζητή-
σεων και μελετών που ξεκίνησαν 
επι Τ. Παπαδόπουλου, προχώρη-
σαν επι Δ. Χριστόφια και μετά «πά-
γωσαν», η κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Ανα-
στασιάδη κατέθεσε πρόταση...  

Σελ 6

Ώδινεν όρος... Κρίσιμες επαφές στο ΗΒ

Ημέρα Πένθους η σημερινή 
για την παροικία

ΝΕΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ (ΣΕΛ 3)  

σελ 2

«Ανεύθυνη, ανίκανη 
και επικίνδυνη η κυβέρνηση 

Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ»

Στην τελική ευθεία

σελ 5

Ως η κρισιμότερη συνάντηση των 
τελευταίων είκοσι χρόνων στα ελ-
ληνοτουρκικά, χαρακτηρίστηκε η 
προγραμματισμένη για χθες συνά-
ντηση Κ.Μητσοτάκη–Ερντογάν 
στη βρετανική πρωτεύουσα... 

Σελ 7

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟ SOUTHGATE ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΣΕΛ 2)

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ (ΣΕΛ 3)
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ «ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΙ» ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Στην τελική ευθεία ο προεκλογικός του Π. Χαραλάμπους
Σ

την τελική ευθεία μπήκε ήδη η προεκλογική 
εκστρατεία κομμάτων και υποψηφίων στις Γε-
νικές Εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, με τον 

συμπατριώτη μας βουλευτή του Εργατικού Κόμμα-
τος, Πάμπο Χαραλάμπους, να εντατικοποιεί και τη 
δική του εκστρατεία στην περιφέρεια του Southgate, 
όπου επαναδιεκδικεί βουλευτική έδρα.  

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις φωτο-
γραφίες, η δουλειά που γίνεται από τον ίδιο και το 
επιτέλειο του είναι πάρα πολλή, αφού, όπως είχαν 
τονίσει από την αρχή αυτής της εκστρατείας, έχουν 
«πολύ δρόμο να καλύψουν», δεδομένου μάλιστα 
ότι η υποψηφιότητά του Πάμπου τυγχάνει θερμής 
υποδοχής από την παροικία, τους βρετανούς ψη-
φοφόρους του Southgate, αλλά και από τους ψη-
φοφόρους όλων των εθνικοτήτων που έχουν απο-
κτήσει δικαίωμα ψήφου. 

Όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, συνάδελφοί 
του βουλευτές, στελέχη των Labours, φοιτητές, 
ακόμη και μητέρες με τα μικρά παιδιά τους βγήκαν 
στους δρόμους στο πλευρό του Πάμπου, με «ση-
μαία» τους το ριζοσπαστικό μανιφέστο του Εργατι-
κού Κόμματος, το οποίο έχει στο επίκεντρό του τον 
άνθρωπο και όλους όσοι υποφέρουν εξαιτίας της 
πρωτοφανούς λιτότητας που επέβαλαν οι Συντηρη-
τικοί. Όπως οι ίδιοι σημειώνουν, έφτασε η ώρα της 
αλλαγής στη χώρα, με αφορμή την άθλια κατάσταση 
που επικρατεί στα ζητήματα της Υγείας, της Παιδείας, 

της εγκληματικότητας και των κοινωνικών παροχών 

ενώ, την ίδια ώρα, τονίζουν και τη σημασία της θέσης 

του κόμματος στο καυτό ζήτημα του Brexit, κάτι που 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Southgate, όπου η 

πλειοψηφία είχε ταχθεί υπέρ του REMAIN στο δη-

μοψήφισμα.  

Πάντως, τόσο ο Πάμπος Χαραλάμπους, όσο και 

μέλη του επιτελείου του, τονίζουν εμφατικά πως 

παρά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού, η 

παροικία μας πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση 

και να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί ούτε μια ψήφος 

στην πορεία προς την κάλπη. Είναι σαφές πως σε 

αυτή την εκλογική αναμέτρηση διακυβεύονται πάρα 

πολλά και είναι γι’ αυτό που η στήριξη της υποψη-

φιότητας Χαραλάμπους αποκτά τεράστια σημασία 

για την κυπριακή παροικία και όχι μόνο. 

Τέλος, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε και τη 

δράση του ΑΚΕΛ Βρετανίας, αφού, κομματικά στε-

λεχή και μέλη, συμμετέχουν ενεργά στον προεκλο-

γικό αγώνα υπέρ των Εργατικών υποψηφίων σε 

ολόκληρη την επικράτεια του Λονδίνου, αλλά και σε 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας 

υπάρχουν κομματικές ομάδες βάσης. 

 

Γιώργος Μιχαήλ

Ημέρα Πένθους η σημερινή για ολόκληρη την παροικία
ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΒΑΡΥΤΑΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΩΗΝ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ημέρα Πένθους έχει κηρύξει τη σημερινή (Πέμπτη 
5/12/2019) η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας, με αφορμή την εξόδιο ακολουθία 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου πρώην Θυατείρων 
Γρηγορίου. Σε ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής προς 
τους πιστούς, συστήνεται όπως «σε ένδειξη τιμής 
προς τον εκλιπόντα Πρωθιεράρχη», ανασταλούν 
για σήμερα όλες οι προγραμματισμένες, εορταστικές 
κοινοτικές εκδηλώσεις, όπως παραμείνουν κλειστά 
τα παροικιακά και κοινοτικά σχολεία, όπως οι ση-
μαίες κυματίζουν μεσίστιες το τριήμερο, ενώ, το με-
σημέρι του Σαββάτου 7 Δεκεμβρίου να τηρηθεί μο-
νόλεπτος σιγή σε όλα τα παροικιακά σχολεία. 

Ήδη από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, το σκήνωμα 
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου τέθηκε σε λαϊκό 
προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σο-
φίας στο Bayswater, όπου το απόγευμα της ίδιας 
μέρας τελέστηλε τρισάγιο. 

Χθες, Τετάρτη (4/12), χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν 
στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βο-
ρείου Λονδίνου στο Wood Green, όπου επίσης τέ-
θηκε σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του Μακα-
ριστού Αρχιεπισκόπου. 

Σήμερα, στον ίδιο ναό, από τις 8.00πμ μέχρι τις 
10.00πμ θα τελεσθεί ακολουθία του Όρθρου και Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 10.30πμ θα τε-
λεσθεί η Εξόδιος Ακολουθία. Ο ενταφιασμός του, 
θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο Κοιμητήριο 
του Hendon. 

Το πένθος για την παροικία είναι βαρύ και η μαζική 
προσέλευση των πιστών καταμαρτυρεί την αγάπη 

που ολόκληρη η παροικία έτρεφε προς το πρόσωπο 
του Κύπριου ιεράρχη.  

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Γραμματεία της  Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας, στην πρόσφατη συνεδρία 
της που πραγματοποίηθηκε την Πέμπτη 28 Νοεμ-
βρίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως : 

- Σταλεί συλλυπητήρια επιστολή προς το Σεβα-
σμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Νικήτα,  εκ μέρους της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Η.Β. 

- Σταλεί επίσης συλλυπητήρια επιστολή προς στο 
Θεοφιλέστατο  Επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο και 

την οικογένεια του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου εκ μέ-
ρους της  Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β 

- Παραστούν όλα τα μέλη της Γραμματείας και εκ-
πρόσωποι των σωματείων της Ομοσπονδίας στην 
κηδεία  που θα γίνει σήμερα Πέμπτη 

- Κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους της ΕΚΟ 
- Γίνει εισφορά-δωρεά στην Αρχιεπισκοπή Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρετανίας εις μνήμη του Αρχιε-
πισκόπου Γρηγορίου 

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΟ αναφέρεται ότι 

«η προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιεπι-
σκόπου πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
Γρηγορίου, ο οποίος αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ, 
από όλη την ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου 
μας λύπησε όλους βαθύτατα. Η Γραμματεία και όλα 
τα μέλη των σωματείων της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ μαζί με όλη την ομογένεια ΗΒ, 
εκφράζουν θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια προς 
το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας Νικήτα, τον ιερό κλήρο της Αρχιε-
πισκοπής, το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου 
Αθανάσιο και όλα τα μέλη της οικογένειας του μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου. 

Θα θυμούμαστε, θα ευγνωμονούμε, θα τιμούμε 
και θα μνημονεύουμε, πάντοτε με πολλή αγάπη, τον 
ακούραστο εργάτη της Ορθοδοξίας, ταπεινό και 
σοφό Αρχιεπίσκοπο μας Γρηγόριο, ο οποίος  με το 
ήθος τον πατριωτισμό και την αφοσίωση του προς 
την Εκκλησία του Χριστού , το ανεκτίμητο εθνικο-
θρησκευτικό και ιεραποστολικό του έργο,  την αύ-
ξηση των ιερών ναών, και των ελληνικών μας σχο-
λείων, το πλούσιο φιλανθρωπικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό του έργο, όπως και τη στενή και γόνιμη 
συνεργασία του με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-
δία κέρδισε την αγάπη και εκτίμηση του κλήρου και 
του λαού και κράτησε ενωμένη την ομογένεια», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση. 

 
Γιώργος Μιχαήλ

Φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η Daily Telegraph (04/12) είναι μία από τις εφη-
μερίδες που είχαν χθες Τετάρτη ως πρωτοσέλιδο 
θέμα την τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ. Στο σχετικό δημοσίευμα υπογραμμίζεται η 
δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι το NHS δεν 
θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
κατά τις μελλοντικές εμπορικές συνομιλίες μεταξύ 
ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου «ακόμη και αν μας το 
παραδώσατε σε μια ασημένια πιατέλα». Το Εργατικό 
κόμμα αναφέρει ότι το βρετανικό σύστημα δημόσιας 
υγείας θα μπορούσε να είναι «προς πώληση» σε 
μια εμπορική συμφωνία μετά το Brexit. 

Η δήλωση Τραμπ για το NHS ήταν πρώτο θέμα 
και στην Daily Express. Η εφημερίδα δημοσιεύει 
στην πρώτη σελίδα της φωτογραφία του Τραμπ με 
τη σύζυγό του Μελάνια. Το προχθεσινό πρόγραμμα  
περιελάμβανε και την παρουσία του ζεύγους στη 
δεξίωση που έγινε στη Ντάουνινγκ Στριτ προς τιμήν 
των ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ.    

O Guardian γράφει ότι ο ηγέτης του Εργατικού 
κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, παραμένει επιφυλακτι-
κός ως προς τις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ 
για τη δημόσια υγεία στη Βρετανία. «Εάν πράγματι 
οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται, γιατί οι σχετικές συνομι-
λίες με τη βρετανική κυβέρνηση  συνεχίσθηκαν επί 
δύο χρόνια;» αναρωτήθηκε ο κ. Κόρμπιν. Αργότερα 

ο Τζέρεμι Κόρμπιν ανέφερε στον Τζέρεμι Βάιν του 
BBC ότι επρόκειτο να ζητήσει από τον πρόεδρο 
Τραμπ να τον διαβεβαιώσει ότι δεν σκοπεύει «να 
αγγίξει το εθνικό σύστημα υγείας» κατά τη δεξίωση 
υποδοχής των ηγετών των κρατών του ΝΑΤΟ στα 
Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.     

«Αμφιβάλλει ο Κόρμπιν για τη δέσμευση του 
Τραμπ αναφορικά με το 
NHS» ήταν ο κύριος τίτλος 
στην εφημερίδα i. 

«Οι ισχυρισμοί Κόρμπιν 

για το NHS κατέρρευσαν μετά τα σχόλια του προ-
έδρου Τραμπ» διαβάζουμε στη Sun.             

«Κρεμάστηκε στα μανταλάκια» ο πρίγκιπας  
«Ο νέος εξευτελισμός του Άντριου στην τηλεό-

ραση» ήταν ο πρωτοσέλιδος πηχυαίος τίτλος στην 
Daily Mail την Τρίτη (03/12) που υπογραμμίζει ότι ο 

δούκας της Υόρκης έχει εκτεθεί 
και πάλι δημοσίως «κρεμάστηκε 
στα μανταλάκια» μετά τη συνέ-
ντευξη που έδωσε στο BBC η 
Βιρτζίνια Τζιούφρι. Η Τζιούφρι 
υποστηρίζει  ότι εξαναγκάσθηκε 

όταν ήταν 17 ετών σε σεξουαλι-
κές επαφές με τον πρίγκιπα 
Άντριου κατόπιν εντολής του πολυεκατομμυριούχου 
χρηματιστή Τζέφρι  Επστάιν. Φτωχός και έξυπνος, 
ο Τζέφρι Επστάιν από καθηγητής έφτασε να κυ-
ριαρχήσει στη Wall Street, να πρωταγωνιστήσει σε 
σκάνδαλο με «σκλάβες του σεξ» και να αυτοκτονήσει 
εν τέλει στο κελί του. Με τον Επστάιν διατηρούσε 
φιλικές σχέσεις ο πρίγκιπας Άντριου, ο δευτερότοκος 
υιός της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Η Βιρτζίνια Τζιού-
φρι ή Ρόμπερτς, όπως ήταν το επώνυμό της πριν 
τον γάμο της, ανέφερε ότι μεταφέρθηκε από τον Επ-
στάιν στο Λονδίνο το 2001 και περιέγραψε πώς η 
φιλενάδα του, Γκισλέιν Μάξγουελ, τη σύστησε στον 
πρίγκιπα Αντριου και της υπέδειξε «τι να του κάνει».   

Η Mail σημειώνει ότι η Τζιούφρι δεν έφερε στο 
φως κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για  να τεκμηριώσει 
τους ισχυρισμούς της αλλά η συνέντευξη που έδωσε 
στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Panorama» του BBC 
ήταν επαρκής για να «αναζωπυρώσει το ρυπαρό 
σκάνδαλο».   

Ο Guardian γράφει ότι ο πρίγκιπας αντιμετωπίζει 
«νέες πιέσεις», ενώ η Sun απευθύνει έκκληση στον 
Άντριου να μεταβεί στις ΗΠΑ «χωρίς καθυστέρηση» 
για να απαντήσει στις ερωτήσεις που θέλει να του 
θέσει το FBI.

Η παρέμβαση Ντόναλντ Τραμπ από το Λονδίνο για το NHS και ο... Άντριου

Πονοκέφαλο φέρνει στον Μπ. Τζόνσον η επίσκεψη Τραμπ
ΕΝΩ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ «ΑΝΕΒΟΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ» ΠΟΣΟΣΤΑ...

Στο επίκεντρο των πυρών της αντιπο-
λίτευσης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο 
Μπόρις Τζόνσον, με αφορμή την επί-
σκεψη του αμερικανού προέδρου, Ντό-
ναλντ Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγες 
μόλις ημέρες πριν τις εκλογές της 12ης 
Δεκεμβρίου, τα μεγάλα κόμματα της αντι-
πολίτευσης χρησιμοποιούν την εν λόγω 
επίσκεψη για να «χτυπήσουν» τον βρε-
τανό πρωθυπουργό, μιας και ο αμερικα-
νός πρόεδρος δεν είναι καθόλου δημο-
φιλής στη Βρετανία. 

Μάλιστα, οι αιχμές δεν έλειψαν ούτε από το τηλεοπτικό ντιμπέιτ 
που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής. Στην τηλεμαχία, από την οποία 
απουσίαζαν τόσο ο Μπόρις Τζόνσον, όσο και ο μεγάλος του αντίπαλος, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, άπαντες στοχοποίησαν τον πρωθυπουργό της Με-
γάλης Βρετανίας, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να μοιάσει στον 
Ντόναλντ Τραμπ.  

Βέλη και από τον Κόρμπιν  
Δριμύτατη επίθεση στον Μπόρις Τζόνσον, με αφορμή την επίσκεψη 

Τραμπ, είχε εξαπολύσει νωρίτερα και ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι 
Κόρμπιν. Ο επικεφαλής των Εργατικών κάλεσε τον βρετανό πρωθυ-
πουργό να σταματήσει να είναι «ο μεγαλύτερος συκοφάντης του κό-
σμου» και υπογράμμισε πως ήρθε η ώρα η Βρετανία να σταματήσει 
να ακολουθεί τα βήματα του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. 

Παράλληλα υπογράμμισε πως «η Βρετανία πρέπει να δημιουργήσει 
τη δική της εξωτερική πολιτική, απαλλαγμένη από την υποταγή σε μια 
αμερικανική κυβέρνηση που αποκηρύσσει τις αξίες μας».  

Τι φοβάται η κυβέρνηση  
Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες που μεταφέρει ο Independent, ο 

Bρετανός πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να αποφύγει τη συνάντηση 

με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, υπό τον φόβο 
αρνητικών εξελίξεων σε μια πολύ κρίσιμη 
περίοδο, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν 
τις κάλπες. Συγκεκριμένα, η βρετανική 
κυβέρνηση φοβάται έντονα ότι οποι-
αδήποτε δήλωση στήριξης του αμερικα-
νού προέδρου στον «φίλο» του Μπόρις 
Τζόνσον, θα εκπυρσοκροτήσει, δημιουρ-
γώντας αρνητικό κλίμα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που από τη 
Ντάουνινγκ Στριτ θα προσπαθήσουν -αν 
όχι να αποφύγουν- να… περάσουν στα 

ψιλά οποιαδήποτε κοινή εμφάνιση των δύο ηγετών.  
Περισσότερα προβλήματα για Τζόνσον  

Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Τζόν-
σον τις τελευταίες μέρες, αφού πολλά παράπονα υπάρχουν και για 
τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στο ντιμπέιτ και στενό συνεργάτη 
του Μπόρις Τζόνσον, Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος φαίνεται πως είχε ένα δύ-
σκολο βράδυ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο εκπρόσωπος των Συντη-
ρητικών ήταν φλύαρος, ενώ χρησιμοποιούσε φτηνή και ξύλινη γλώσσα. 
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μπορεί να μην υπέπεσε σε κάποιο 
σημαντικό ολίσθημα, ωστόσο φαινόταν να δυσκολεύεται να καταλήξει 
στο συμπέρασμά κάθε απάντησής του, ενώ και όταν το έκανε αυτά 
που έλεγε φαινόντουσαν «μαγειρεμένα» από πριν. 

Από την άλλη πλευρά, πολύ καλύτερο βράδυ είχε ο εκπρόσωπος 
των Εργατικών, ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης, Ρίτσαρντ Μπέρ-
γκον. Παρά το γεγονός ότι άρχισε διστακτικά, πήρε «μπρος» όταν το 
κόμμα του δέχτηκε επίθεση τόσο για τις δηλώσεις Κόμρπιν αναφορικά 
με τις ποινές φυλάκισης, καθώς και για το Brexit. Στη συνέχεια, εξαπέ-
λυσε δριμύτατες επιθέσεις στο κυβερνών κόμμα με αιχμή του δόρατος 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

«Αβάσιμες οι κατηγορίες για 
εμπλοκή μας στις εκλογές»

Η ΡΩΣΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ

Η Ρωσία διαψεύδει κατη-
γορηματικά την πιθανότητα 
Ρώσοι χάκερς να ευθύνο-
νται για τη διαρροή εγγρά-
φων των εμπορικών συνο-
μιλιών ΗΠΑ-Βρετανίας λίγο 
πριν τις εκλογές στη Γηραιά 
Αλβιώνα.  

Ειδικοί ανέφεραν πως η 
διαρροή και κυκλοφορία χα-
ρακτηρισμένων ως απόρρητων εγγράφων διαδικτυακά δείχνει να είναι 
μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που αποκαλύφθηκε φέτος με 
προέλευση τη Ρωσία.Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα δήλωσε 
στις 27 Νοεμβρίου ότι τα απόρρητα έγγραφα δείχνουν πως οι κυβερ-
νώντες Συντηρητικοί συνωμοτούν για να προσφέρουν το κρατικό 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) προς πώληση στις εμπορικές συνομιλίες 
με την Ουάσινγκτον, κάτι που αρνήθηκε ο Μπόρις Τζόνσον. 

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως έχει 
γίνει πολύ εύκολο να δαιμονοποιούνται Ρώσοι χάκερ. «Ένας τέτοιος 
επίμονος όρος –Ρώσος χάκερ– χρησιμοποιείται πρακτικά σαν φετίχ 
προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα που 
έχει κάποιος», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. 

«Είναι πολύ βολικό για δαιμονοποίηση, για να κουκουλώσει κάποιος 
τον δικό του πονοκέφαλο, και να χρησιμοποιήσει αυτό το φετίχ για να 
τρομάξει τους ανθρώπους με τους Ρώσους χάκερ. Το έχουμε αντιμε-
τωπίσει επανειλημμένα αυτό και το εξετάζουμε με μια δόση ειρωνείας».  

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως οι ισχυρισμοί που σχετίζονταν με Ρώσους 
χάκερ βασίζονται κατά κανόνα σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες 
και δεν υποστηρίζονται από γεγονότα. «Άρα δεν είναι δυνατό να σχο-
λιαστούν σοβαρά» είπε ο Πεσκόφ.
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Παραινέσεις και προειδοποιήσεις από ΗΠΑ, Ρωσία και ΕΕ Θετική εξέλιξη η 
έρευνα Γ.Εισαγγελέα 

για βαν, να μην 
μας κοροϊδεύει 

η κυβέρνηση
Ως μια σημαντική εξέλιξη 

θεωρεί ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού, την απόφαση του 
Γενικού Εισαγγελέα να διορί-
σει ανεξάρτητο ποινικό ανα-
κριτή για την υπόθεση του κα-
τασκοπευτικού βαν, ενώ την 
ίδια ώρα καλεί την Κυβέρνηση 
να απαντήσει στα "αμείλικτα 
ερωτήματα" και "να μην υπο-
τιμά τη νοημοσύνη μας". 

Σε δηλώσεις στη Λεμεσό, 
είπε πως ικανοποιεί η εξέλιξη, 
λέγοντας ότι "εμείς από την 
αρχή επιμέναμε ότι αυτό θα 
έπρεπε να είχε γίνει. Είναι 
προφανές ότι ο Γενικός Εισαγ-
γελέας, σε συνεννόηση με την 
ηγεσία της Αστυνομίας, έχουν 
πειστεί από τα ευρήματα της 
μέχρι στιγμής έρευνας, ότι 
αυτό επιβάλλεται να γίνει και 
είναι σίγουρα πάρα πολύ ση-
μαντική εξέλιξη προς τη σω-
στή κατεύθυνση". 

Σχολιάζοντας δηλώσεις του 
Υπ. Εσωτερικών αναφορικά 
με την παραχώρηση υπηκοό-
τητας στον Ισραηλινό επιχει-
ρηματία Shahak Avni, ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ παρακάλεσε "θερμά" 
τους κυβερνώντες, "να μην 
υποτιμούν τη νοημοσύνη 
μας". Όπως είπε "ο κ. Avni ζή-
τησε άδεια οπλοφορίας, η 
αστυνομία απέρριψε το αίτημα 
γιατί δεν είχε κυπριακή υπη-
κοότητα και αμέσως μετά του 
δόθηκε κυπριακή υπηκοότητα, 
ενώ ήρθαν στη συνέχεια και 
του έδωσαν και την άδεια 
οπλοφορίας, λέγοντας ότι 
αυτό έγινε μετά που επέν-
δυσε". "Νομίζω ότι μας κοροϊ-
δεύουν", ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο Άντρος Κυπριανού.

Μήνυμα στην Άγκυρα και την Τρίπολη να επιδείξουν 
πολιτική σύνεση και να μην οξύνουν ακόμα περισσότερο 
τη δύσκολη κατάσταση στη Λιβύη και συνολικά στη Με-
σόγειο, έστειλε η Ρωσία. 

"Ευελπιστούμε ότι τα μέρη που υπέγραψαν τα προανα-
φερθέντα μνημόνια θα επιδείξουν πολιτική σύνεση και δεν 
θα προβούν σε βήματα τα οποία είναι ικανά να οξύνουν 
ακόμα περισσότερο την ούτως ή άλλως δύσκολη κατά-
σταση στη Λιβύη και συνολικά στη Μεσόγειο", ανέφερε 
συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. 

Κληθείσα να σχολιάσει το μνημόνιο κατανόησης που 
υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη σχετικά με την οριοθέ-
τηση των θαλάσσιων ζωνών, η κ. Ζαχάροβα δήλωσε πως 
μια νομική αξιολόγηση αυτών των εγγράφων μπορεί να 
δοθεί μόνο αφού εξεταστεί το περιεχόμενό τους, το οποίο 
προς το παρόν δεν ανακοινώνεται. 

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερι-
κών της Ρωσίας κάνει ειδική αναφορά στην εκτίμηση του 
ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για 
τη Λιβύη, ότι το έγγραφο μπορεί να ακυρώσει την προ-
ετοιμασία της διεθνούς συνάντησης για τη διευθέτηση του 
λιβυκού ζητήματος στο Βερολίνο, που έχει προγραμματι-
στεί στα τέλη του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ότι ανα-
κύπτουν πολλά ζητήματα και άμεσα προς τον αλ Σάρατζ 
(επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης). 
Όσον αφορά το μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα ασφά-
λειας, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών αναφέρει πως η εμφάνισή του έδωσε την αφορμή για 

ισχυρισμούς περί αποπειρών της Τουρκίας να νομιμοποι-
ήσει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς την κυβέρνηση 
της Τρίπολης, στην αντιπαράθεσή της με τον Λιβυκό 
Εθνικό Στρατό του Χαφτάρ, όπως και μέσω της απροκά-

λυπτης παραβίασης του εμπάργκο όπλων. 
Παράλληλα, μη υποβοηθητική και προκλητική χαρακτη-

ρίζει το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών την ανακοί-
νωση για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ 
της Τουρκίας και της κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης 
της Λιβύης. Απαντώντας στο HellasJournal.com, εκπρό-
σωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν παίρνουν γενικά θέση σε διαφωνίες άλλων 
κρατών για τα θαλάσσια σύνορα, «καλούμε όλες τις πλευ-
ρές να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο  
να αυξήσουν τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο σε μια 

ευαίσθητη χρονικά στιγμή». Το Στέιτ Ντιπάρντεντ σημειώνει 
ότι αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τον κίνδυνο η σύ-
γκρουση στη Λιβύη να λάβει ευρύτερες περιφερειακές δια-
στάσεις και την επείγουσα ανάγκη να εργαστούν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων για την 
επίτευξη μιας λύσης. 

«Ειδικότερα, η ανακοίνωση ενός υπογεγραμμένου μνη-
μονίου κατανόησης για την οριοθέτηση μεταξύ της Τουρ-
κίας και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης της Λιβύης 
(GNA) έχει προκαλέσει εντάσεις στην περιοχή, είναι μη 
υποβοηθητική και προκλητική», καταλήγει η δήλωση. 

Επίσης, ο νεοδιορισθείς εκπρόσωπος εξωτερικών υπο-
θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πήτερ Στάνο, κάλεσε 
την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις 
καλής γειτονίας, σε σχέση με το μνημόνιο συνεννόησης 
που υπογράφηκε από την Τουρκία με τη Λιβύη. «Σε ό,τι 
αφορά τη γενική ουσία της ερώτησής σας, η ΕΕ έχει επα-
νειλημμένα τονίσει στην Τουρκία ότι η Τουρκία πρέπει να 
σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις καλές γειτονικές σχέσεις 
με όλες τις χώρες που την περιβάλλουν και πρέπει να 
αποφύγει κάθε είδους απειλές ή ενέργειες που βλάπτουν 
τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των 
διαφορών, ανεξάρτητα από ποιες είναι αυτές οι διαφορές», 
σημείωσε. «Μπορώ μόνο να υπενθυμίσω ότι στις 15 Ιου-
λίου του τρέχοντος έτους το Συμβούλιο κατέστησε σαφές 
ότι οι οριοθετήσεις των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών 
και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετω-
πιστούν με διάλογο και  διαπραγματεύσεις με καλή πίστη 
και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

ειδήσεις σε 2’

Καβγάς ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με αφορμή τις δηλώσεις Α. Νεοφύτου στο Λονδίνο για τον αγωγό
Καβγάς τρικούβερτος μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ έχει ξεσπάσει μετά 

τη δήλωση του προέδρου του ΔΗΣΥ στο Λονδίνο ότι δεν θα απέ-
κλειε αγωγό φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας προς την ΕΕ με την 
επίλυση του Κυπριακού. Συγκεκριμένα, σε ομιλία του στο London 
School of Economics το βράδυ της Δευτέρας με θέμα «Κύπρος και 
η νέα γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου», ο κ. Νεοφύτου ανα-
φέρθηκε στο γεωστρατηγικό ρόλο «γεφυροποιού» που θέλει να 
διαδραματίσει η Κύπρος για τις περιφερειακές σχέσεις και στο ρόλο 
«καταλύτη» για τη μεγαλύτερη ανάμιξη της ΕΕ στην περιοχή. Εστιά-
ζοντας στην ενεργειακή προοπτική της περιοχής και της κυπριακής 

ΑΟΖ έκανε λόγο για «παράγοντα που πραγματικά αλλάζει το παι-
χνίδι», κάτι που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία διεθνών 
ενεργειακών κολοσσών. Ο κ. Νεοφύτου παρέθεσε στη συνέχεια 
διάφορους πιθανούς τρόπους εξαγωγής του κυπριακού φυσικού 
αερίου, μεταξύ των οποίων, όπως επισήμανε, για τον ίδιο θα μπο-
ρούσε να περιλαμβάνεται και ένας αγωγός μέσω Τουρκίας, σε πε-
ρίπτωση επίλυσης του Κυπριακού.  

Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΔΗΚΟ, 
το οποίο, με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι συνιστά «πολιτική αφέ-
λεια με επικίνδυνες προεκτάσεις ή συνειδητή προσπάθεια εφησυ-

χασμού και παραπλάνησης του λαού» η θέση του κ. Νεοφύτου. 
Για να απαντήσει ο ΔΗΣΥ με το «ίδιο νόμισμα» λέγοντας ότι 

«πολιτική αφέλεια είναι να λες όχι σε όλα χωρίς να έχεις εναλλακτικές 
προτάσεις». Παράλληλα στην ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ υπεραμύ-
νεται των επαφών του κ. Νεοφύτου στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων και 
στο Foreign Office, με σκοπό να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα 
πως η ε/κυπριακή πλευρά και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι 
έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Kυπριακού. 

 
Νίκη Κουλέρμου

Σε διευκρινήσεις σε σχέση με τη θέση τους στο Κυ-
πριακό, αναγκάστηκαν να προβούν  εκπρόσωποι του Συ-
ντηρητικού Κόμματος, μετά τις έντονες αντιδράσεις της 
κυπριακής παροικίας στα όσα αναφέρει το μανιφέστο του 
κόμματος ενόψει των εκλογών. 

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 53 του μανιφέστου που φέρει 
τον τίτλο «Get Brexit Done: Unleash Britain’s Potential», 
και κάτω από τον υπότιτλο «Προωθώντας τις αξίες μας» 
(«Promote our values»), αναφέρεται επί λέξει: «Θα συνε-
χίσουμε να υποστηρίζουμε διεθνείς πρωτοβουλίες για επί-
τευξη συμφιλίωσης, συμβιβασμού, σταθερότητας και δι-
καιοσύνης σε όλο τον κόσμο και σε τωρινές ή 
προηγούμενες ζώνες συγκρούσεων όπως η Κύπρος, η 
Σρι Λάνκα και η Μέση Ανατολή, όπου διατηρούμε την υπο-
στήριξή μας για μια λύση δύο κρατών». 

Στο αυθεντικό αγγλικό κείμενο: «We will continue to sup-
port international initiatives to achieve reconciliation, sta-
bility and justice across the world, and in current or former 

conflict zones such as Cyprus, Sri Lanka and the Middle 
East, where we maintain our support for a two-state solu-
tion». Ο τρόπος που είναι διατυπωμένο το κείμενο αφήνει 
πολλά περιθώρια παρερμηνειών, σε σημείο που να δημι-
ουργούνται εύλογες απορίες αν αυτό έγινε εσκεμμένα. 

Η αντίδραση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, 
αλλά και πολλών συμπατριωτών μας που διάβασαν το 
μανιφέστο των Συντηρητικών, ήταν άμεση και καθοριστική. 
Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως και στη γραμματεία της 
ΕΚΟ, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να ζητά επιτακτικά 
εξηγήσεις από το κόμμα. 

Η απάντηση ήλθε λίγο αργότερα για να βάλει τα πρά-
γματα στη θέση τους, δια στόματος της φιλοκύπριας 
υπουργού στην κυβέρνηση Τζόνσον, Τερέζα Βίλιερς. 

Όπως είπε, η αναφορά σε δύο κράτη, δεν αφορούσε 
την Κύπρο αλλά το Παλαιστινιακό, εξηγώντας ότι επρόκειτο 
για λάθος διατύπωση. Επί λέξει αναφέρει στην απάντησή 
της: «I can provide reassurance that the reference to a 

‘two-state solution’ applies only to the Middle East, not to 
Cyprus. I have had this confirmed by the Foreign Secre-
tary». This statement has also been issued by Paul Scully, 
Deputy Chairman of the Conservative Party. 

Ως εκ τούτου, το όλο ζήτημα που προκάλεσε μεγάλη 
αναστάτωση στην κυπριακή κοινότητα αλλά και στη Λευ-
κωσία, θεωρείται πλέον λήξαν για την Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου.

Εξηγήσεις από το Συντηρητικό Κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τα περί λύσης δύο κρατών
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ΑΚΕΛ: Πολιτική πρόταση για συνεργασία κοινωνικών δυνάμεων

Την απόφασή του να θέσει εαυτόν στη διάθεση 
του επόμενου συνεδρίου του ΑΚΕΛ για επανεκλογή 
του στη θέση του ΓΓ του κόμματος τον Ιούνιο του 
2020, ανακοίνωσε ο Άντρος Κυπριανού, έπειτα από 
προβληματισμό και ανταλλάσσοντας απόψεις με 
τους πιο στενούς του συνεργάτες στη γραμματεία 
της Κεντρικής Επιτροπής. 

Σε διάσκεψη Τύπου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε 

στο Κυπριακό καλώντας τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, αλλά και και όσους κάνουν «στραβά μάτια» 
μπροστά στις εξελίξεις «να καταλάβουν την κρισι-
μότητα της κατάστασης. Να εργαστούν με συνέχεια 
και συνέπεια, με αποφασιστικότητα και καθαρό 
μυαλό για τη λύση». Την ίδια ώρα, ο κ. Κυπριανού 
άσκησε έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική 
της Κυβέρνησης και τα φαινόμενα διαφθοράς, ση-

μειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ απαιτεί να δοθούν απα-
ντήσεις σε υποθέσεις όπως των διαβατηρίων, του 
κατασκοπευτικού βαν αλλά και «της εμπλοκής του 
δικηγορικού γραφείου του Προέδρου με υπόθεση 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», σημειώνοντας 
ότι «έχει εξαντληθεί η ανοχή μας και ο καθένας θα 
πρέπει να αναλάβει της ευθύνες του».

Στη διάθεση του συνεδρίου του ΑΚΕΛ για επανεκλογή θα θέσει εαυτόν ο Ά. Κυπριανού

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ»

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Πρωτοβουλία για συνεργασία όλων των δυνάμεων της κοινωνίας 

που θέλουν μια άλλη Κύπρο, με σκοπό την ετοιμασία «πολιτικής πρό-
τασης που θα στοχεύει στην επανένωση της πατρίδας, στην ανασυ-
γκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας» αναλαμβάνει το ΑΚΕΛ. 
Την ανακοίνωση έκανε ο Γ.Γ. της Κ. Ε. του Κόμματος Άντρος Κυπριανού 
μιλώντας  την Τρίτη στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης. Όπως 
ανέφερε, προτίθεται να ξεκινήσει διάλογο με δυνάμεις εντός και εκτός 
Βουλής, οι οποίες συμμερίζονται το όραμα για μια άλλη Κύπρο.  

Στόχος της προσπάθειας, πρόσθεσε, είναι η συνδιαμόρφωση μιας 
πολιτικής πρότασης η οποία θα τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης 
στο προσεχές Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ τον Ιούνιο του 
2020.  

Αναφερόμενος στις παραμέτρους πάνω στις οποίες θα κινηθεί ο 
διάλογος και κατ’ επέκταση η πολιτική πρόταση, ο Α. Κυπριανού έθεσε 
ως προτεραιότητα το Κυπριακό και την ανάγκη για επανένωση του τό-
που και του λαού, καθώς και τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης 
όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και η προώθηση εναλλακτικών προτάσεων που 
θα βάλουν τα θεμέλια για ένα διαφορετικό μέλλον για εμάς, τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας.  

Ερωτηθείς κατά πόσον η πιο πάνω συνεργασία θα εξελιχθεί στη 
συνέχεια σε πρόταση για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ είπε ότι αυτό θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω αφού βρισκόμαστε 
χρονικά πολύ μακριά από τις επόμενες εκλογές. Ανέφερε επίσης ότι η 
συνεργασία θα εξελίσσεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή, 
συνέχισε, πρωταρχικός στόχος είναι ο τερματισμός της ενδεχόμενης 
κατρακύλας του Κυπριακού προς την οριστική διχοτόμηση και η δημι-
ουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη λύσης.  

Σημείωσε επίσης ότι στις προτεραιότητες είναι η ανατροπή των αντι-
λαϊκών πολιτικών που προωθούνται από την κυβέρνηση και η προ-
ώθηση πολιτικών που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολλών και όχι 
μόνο των λίγων και εκλεκτών. Ερωτηθείς κατά πόσον μπορεί να υπάρ-
ξει συνεργασία και με το ΔΗΚΟ, ο Α. Κυπριανού τόνισε ότι το ΑΚΕΛ θα 
επιδιώξει συνεργασία με όσους συμμερίζονται το ίδιο όραμα μαζί του. 
«Όλοι όσοι θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούμε σε 
αυτή τη βάση είναι καλοδεχούμενοι για να αναπτύξουμε ένα διάλογο», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε επίσης ότι στα πλαίσια της συνερ-
γασίας δεν μπορεί κανείς να διεκδικεί το μάξιμουμ των θέσεών του, 
αλλά υπάρχει δυνατότητα για αμοιβαία συναίνεση σε ζητήματα ήσσο-
νος σημασίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για το ΑΚΕΛ το Κυπριακό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού αφορά την επιβίωση του τόπου και 
του λαού μας. 

 
Επικίνδυνη η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ 

 
O Άντρος Κυπριανού αναφερόμενος στην εσωτερική διακυβέρνηση, 

υπέδειξε ότι η κυβέρνηση «κατασκεύασε μία οικονομία της αρπαχτής, 
που αφήνει στο περιθώριο και στην απόγνωση τις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού, αλλά και τις δημιουργικές δυνάμεις της παραγωγής». 
Παρέθεσε μάλιστα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

τα οποία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε για πρώτη 
φορά στην Κύπρο το φαινόμενο των «φτωχών εργαζομένων» με μι-
σθούς κάτω από το όριο της φτώχειας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο η κοινωνική ανισότητα. 

«Δυστυχώς, δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια κυβέρνηση κοι-
νωνικά ανάλγητη. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση ανεύθυνη, 
ανίκανη και επικίνδυνη. Λυπούμαι που το λέω. Δεν το λέω με αντιπο-
λιτευτικό θυμό. Το λέω με πατριωτική στεναχώρια για το ποια είναι η 
κατάσταση στη χώρα μας. Πού οδήγησαν τα πράγματα», τόνισε ο Α. 
Κυπριανού. 

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ είναι «πρω-
ταθλήτρια στη διαφθορά και τη διαπλοκή», προσθέτοντας ότι η κοινωνία 
πλέον «δεν αντέχει να αναπνέει τη βρομιά που αναδύουν τα σκάν-
δαλα». 

Ο Άντρος Κυπριανού παρέθεσε απόσπασμα από την πρόσφατη 
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας στην οποία αναφέρεται ότι «η Κύ-
προς παρουσίασε την πενταετία 2013 – 2018 τη μεγαλύτερη αύξηση 
σε επίπεδα διαφθοράς εντός της Ε.Ε.», αλλά και τις αλλεπάλληλες 
σοβαρές καταγγελίες από την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα διεθνή ΜΜΕ και άλλους φορείς οι οποίες εξέθεσαν την Κύπρο στο 
εξωτερικό. Επίσης, παρέθεσε μια σειρά από σκάνδαλα και προβλήματα 
τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία, λόγω των πολιτικών επιλογών της 
κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ενδεικτικά στα εξής: 

• Το τραγικό περιστατικό του θανάτου του 15χρονου. 
• Τα όσα αποκαλύφθηκαν με το κατασκοπευτικό βαν. 
• Την τραγική υπόθεση η οποία άφησε άναυδη την κοινωνία, με τα 

πτώματα να ανασύρονται από λίμνες και φρεάτια, ως αποτέλεσμα της 
ανευθυνότητας και του θεσμικού ρατσισμού τους. Μάλιστα για το συ-
γκεκριμένο θέμα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε ότι: «Ντραπήκαμε στη θέση 
τους (κυβερνώντες) όταν ως Πολιτεία ζήτησαν συγγνώμη από τις οι-
κογένειες των θυμάτων “έστω κι αν ήταν αλλοδαπές”». 

• Το κούρεμα των καταθέσεων. 
• Το ξεπούλημα του Συνεργατισμού. 
• Τα εκατομμύρια του οικογενειακού περιβάλλοντος (του Προέδρου 

Αναστασιάδη) που δραπέτευσαν στο εξωτερικό πριν το κούρεμα. 
• Τα διαβατήρια που δόθηκαν σε καταζητούμενους και δικτάτορες. 
 

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τα περί επιστολής 
για τις «Χρυσές Βίζες» 

 
Η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο αρμόδιος Εκπρόσωπος Κρίστιαν 

Βίγκαρτ, επιβεβαίωσε, απαντώντας σε ερώτημα του ΚΥΠΕ κατά την 
καθημερινή ενημέρωση των συντακτών, πως η Κομισιόν απέστειλε 
στις κυπριακές και τις μαλτέζικες αρχές επιστολές σχετικά με το ζήτημα 
και το πρόγραμμα της λεγόμενης “χρυσής βίζας”. 

Συγκεκριμένα ο Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν ζητά πλη-
ροφορίες από την Κύπρο σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο συ-
γκεκριμένα θέμα, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολό-
γηση και τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής ειδικών που εξετάζει 
το ζήτημα σφαιρικά, ως προς την διαφάνεια και τη διακυβέρνησή του. 
Ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι τα Κράτη Μέλη είναι αρμόδια για να 
θέτουν τους όρους απόδοσης υπηκοοτήτων, αλλά αυτό πρέπει να 
συνάδει και με το κοινοτικό δίκαιο. 

Εν τω μεταξύ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, βουλευτής Στέφα-
νου Στεφάνου σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι κυβερνώντες, ακόμα προ-
σπαθούν να πείσουν την κυπριακή κοινωνία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 
με τη χρυσοφόρα βιομηχανία των «χρυσών» διαβατηρίων, ενώ πα-
ράλληλα Ευρωκοινοβούλιο, Κομισιόν και ΕΛΚ ζητούν εξηγήσεις για το 
συγκεκριμένο θέμα. Όπως δημοσιοποιήθηκε, σημειώνει ο Στ. Στεφά-
νου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της ζητά ξανά εξηγήσεις 
από την κυβέρνηση Αναστασιάδη για τα σκάνδαλα των διαβατηρίων 
που συγκλόνισαν τον τόπο και διέσυραν τη χώρα και προσθέτει:  

Προφανώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άκουσε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να δηλώνει προ ημερών ότι μόνο στην Κύπρο γίνεται 
θόρυβος για το σκάνδαλο των διαβατηρίων. Αν άκουγε τον κ. Αναστα-
σιάδη η ΕΕ δεν θα έκανε θέμα. Όπως δεν θα έκαναν θέμα το Ευρω-
κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διεθνής Διαφάνεια, διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων, το ΕΛΚ στο οποίο συμμετέχει ο ΔΗΣΥ. 

Οι κυβερνώντες, που ακόμα προσπαθούν να πείσουν την κυπριακή 
κοινωνία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη χρυσοφόρα βιομηχανία των 
«χρυσών» διαβατηρίων, πρέπει να απαντήσουν στα αμείλικτα ερωτή-
ματα που υπάρχουν: 

– Σε ποιο σημείο βρίσκεται η περιλάλητη έρευνα που εξήγγειλε το 
Προεδρικό; 

– Γιατί δεν ενημερώνουν κανένα για την πορεία των ερευνών και 
της αφαίρεσης των υπηκοοτήτων που εξήγγειλαν; 

– Πότε θα δώσουν απαντήσεις για το Μαλαισιανό, για τους Καμπο-
τζιανούς και άλλους που πολιτογράφησαν ενώ είναι ύποπτοι για οικο-
νομικά εγκλήματα; 

– Πότε θα απαντήσουν για την εμπλοκή του πρώην δικηγορικού 
γραφείου του Προέδρου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε ύποπτες 
συναλλαγές στο πλαίσιο του σκανδάλου Laudromat; 

– Πότε θα λογοδοτήσουν για το πάρτι αδιαφάνειας και κατάχρησης 
του προγράμματος υπηκοοτήτων που έστησαν; 

Δια της σιωπής οι κυβερνώντες προσπαθούν να προσπεράσουν 
την κοινωνία που ζητά απαντήσεις. Θα κάνουν το ίδιο και με την ΕΕ;
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ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ώδινεν όρος και… έτεκεν μεταρρύθμιση Τ. Αυτοδιοίκησης
Του Γιάννη Κακαρή 
 
Μετά από μια δεκαετία συζητήσεων και μελετών που 

ξεκίνησαν επί Τ. Παπαδόπουλου, προχώρησαν επί Δ. Χρι-
στόφια και πάγωσαν στη συνέχεια, η κυβέρνηση ΔΗΣΥ-
Αναστασιάδη κατέθεσε την πρότασή της για τη Μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπει 
τη δημιουργία 17 δήμων ανά το παγκύπριο, σε αντίθεση 
με τους 30 που υπάρχουν σήμερα. Την ίδια ώρα εκχω-
ρούνται σημαντικές αρμοδιότητες και οικονομικοί πόροι, 
τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως θα βοηθήσουν 
τις νέες Αρχές. 

Συγκεκριμένα, με την πρόταση που παρουσίασε ο μέχρι 
προχθές Υπ. Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, προ-
τείνεται η δημιουργία 17 νέων δήμων που θα προέλθουν 
από τις συνενώσεις 80 υφιστάμενων Τοπικών Αρχών, 30 
δήμων και 50 κοινοτήτων. Ο πληθυσμός των δημαρχού-
μενων περιοχών αυξάνεται κατά 100.000 κατοίκους περί-
που στους 700.000 κατοίκους, κάτι που ισοδυναμεί με το 
83% περίπου του πληθυσμού από το 71% που είναι σή-
μερα. Σημαντικές είναι οι εξοικονομήσεις που θα προκύ-
ψουν από τις συγχωνεύσεις, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 

30 και 50 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό. 
Μερικές από τις αρμοδιότητες στη νέα Τ.Α. είναι η Ενιαία 

Αρχή Ανάπτυξης, μέσα από την οποία ο κάθε νέος δήμος 

θα εκδίδει τόσο την πολεοδομική όσο και την οικοδομική 
άδεια. Μια αρμοδιότητα που εκχωρείται παράλληλα με 
δύο άλλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σχετίζονται με την 
έκδοση αδειών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης δη-
μοτικής αστυνόμευσης, η δυνατότητα παροχής ενδοδη-
μοτικών συγκοινωνιών και η δυνατότητα να είναι αναθέ-
τουσες αρχές έργων, ώστε να ωριμάζουν εύκολα τα δικά 

τους αναπτυξιακά έργα χωρίς την όποια κρατική γραφει-
οκρατία. Επιπρόσθετα οι Σχολικές Εφορείες μεταφέρονται 
από το Υπουργείο Παιδείας στην εποπτεία των Τοπικών 
Αρχών, λειτουργώντας με ξεχωριστή νομοθεσία. Παράλ-
ληλα ενδυναμώνεται ο ρόλος των δήμων στην κοινωνική 
πολιτική ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα κοι-
νωνικές στέγες, νηπιαγωγεία, γηροκομεία κ.α. 

Όσον αφορά την οικονομική αυτοτέλεια, η οποία απο-
τελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης, κατοχυρώνονται 
στους δήμους τα συνολικά έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων. Κάτι το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση 
των εσόδων κατά 40% – 50% σε σχέση με την υφιστάμενη 
κρατική χορηγία. 

Επιπλέον δίνεται στις νέες δημοτικές Αρχές, η δυνατό-
τητα επιβολής ειδικού τέλους για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, για την κατασκευή έργων υποδομής κατόπιν διε-
νέργειας δημοψηφίσματος. 

Ως στάδιο προετοιμασίας πρέπει να θεωρούνται τα επό-
μενα 4,5 χρόνια, αφού σύμφωνα με τον υπουργό βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο η πρόταση αναβολής των εκλο-
γών για το 2024.

Νέο αρνητικό ρεκόρ για την 
Κύπρο του... success story. 
Βρέθηκε κυριολεκτικά στον 
πάτο αφού είναι τελευταία από 
τα 28 κράτη–μέλη στην ετήσια 
έκθεση για την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
στην ΕΕ, όπως έχουν προσ-
διοριστεί στην Ατζέντα 2030 
των Ηνωμένων Εθνών. Συ-
γκεντρώνοντας βαθμολογία 
55.0 (με άριστα το 100), η Κύ-
προς «τερματίζει» τελευταία, 
με τη Δανία, τη Σουηδία και τη 
Φιλανδία να κατακτούν τις 
πρώτες τρεις θέσεις αντί-
στοιχα. Οι στόχοι που θα πρέ-
πει, σύμφωνα με τα Ηνωμένα 
Έθνη, να έχουν επιτευχθεί 
έως το 2030 αφορούν μεταξύ 
άλλων τη φτώχεια, την πείνα, 
την ισότητα των φύλων, τις 
βιώσιμες πόλεις και κοινότη-
τες, την ποιοτική εκπαίδευση, 
την καλή υγεία και ευημερία, 
τη φθηνή και καθαρή ενέργεια.

Στον «πάτο« της Ε.Ε. η 
Κύπρος σε παιδεία, 
ισότητα φύλων και 
κλιματική αλλαγή

Η ευθύνη της Κυβέρνησης, 
σε σχέση με τα γεγονότα που 
οδήγησαν στον θάνατο του 
14χρονου Στυλιανού Κωνστα-
ντίνου, είναι συλλογική και δεν 
μπορούν να έχουν μόνο ευ-
θύνες οι λειτουργοί των Υπη-
ρεσιών Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού. 

Κληθείς, στο περιθώριο πε-
ριοδείας του στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λεμεσού, να σχολιάσει 
την αναφορά της βουλευτού 
του ΑΚΕΛ Σκεύης Κουκουμά, 
κατά πόσο το πόρισμα ετοι-
μάστηκε από την Επίτροπο Δι-
οικήσεως μαζί με την Υπ. Ερ-
γασίας, ο κ. Κυπριανού είπε 
πως ο ίδιος δεν θα σχολιάσει 
κάτι περαιτέρω, «πέραν από 
τη δήλωση που κάναμε χθες». 

Υποδεικνύοντας ότι το 
ΑΚΕΛ έχει  ζητήσει να εγγρα-
φεί και να συζητηθεί το πόρι-
σμα στη Βουλή, ο κ. Κυπρια-
νού ανέφερε πως το κόμμα θα 
παραχωρήσει, το ερχόμενο 
Σάββατο, διάσκεψη Τύπου, 
όπου θα θέσει τις θέσεις και 
προτάσεις του για εκσυγχρο-
νισμό των Υπηρεσιών Κοινω-
νικής Ευημερίας.

«Συλλογική η ευθύνη 
της κυβέρνησης για 

τον θάνατο 
του 14χρονου»

ΑΝΑΚΑΤΕΨΕ ΤΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΨΙΘΥΡΟΥΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ανασχηµατισµός: Νέα πρόσωπα µε συναγερµικές συνταγές
Τέλος στο παρασκήνιο και την ονοµατολογία έδωσε το 

Προεδρικό αφού την Τρίτη (3/12) προχώρησε στον 
αναµενόµενο εδώ και µήνες ανασχηµατισµό. Οι επιλογές 
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µερικώς επιβεβαίωσαν 
την ψιθυρολογία που οργίασε το τελευταίο διάστηµα, 
ωστόσο δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις. 

Σε γενικές γραµµές ενισχύεται ο συναγερµικός χαρα-
κτήρας του κυβερνητικού σχήµατος, ενώ οι µεγάλες µάχες 
της καρέκλας θα µεταφερθούν τώρα στο Δηµοκρατικό Συ-
ναγερµό όπου εντός των επόµενων ηµερών θα πρέπει 
να καλυφθεί τουλάχιστον µία εκ των θέσεων των αντιπρο-
έδρων του κόµµατος, µε τον απερχόµενο υπουργό Χάρη 
Γεωργιάδη να εποφθαλµιά ηγετικά καθήκοντα. 

Με βάση τις αποφάσεις του Προέδρου επιβεβαιώθηκε 
αυτό που εδώ και καιρό κυκλοφορούσε ως φήµη πως ως 
Υπουργός Οικονοµικών διορίζεται ο µέχρι τώρα Υπουργός 
Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Επιβεβαιώθηκε 
ακόµη ο διορισµός του Νίκου Νουρή, µέχρι χθες βουλευτή 
του ΔΗΣΥ, ως Υπουργού Εσωτερικών. 

Η απόφαση του ΠτΔ να διορίσει τον µέχρι σήµερα κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο, ως Υπουργό Παιδείας επιβεβαί-
ωσε τη φήµη που κυκλοφορούσε. Ωστόσο αρκετοί θεω-
ρούσαν το σενάριο αυτό απόµακρο, καθώς η συντηρητική 
πολιτική τοποθέτηση του κ. Προδρόµου θα άναβε επιπλέον 
φωτιές στο ήδη φορτισµένο κλίµα της Παιδείας. 

Επιβεβαιώθηκε ακόµη η αντικατάσταση της Βασιλικής 
Αναστασιάδου στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, όπου οι ψίθυροι έλεγαν πως ο Πρόεδρος 
ήθελε ένα πιο κοµµατικά στρατευµένο άτοµο. Εκεί διορί-
ζεται ο µέχρι τώρα δήµαρχος Αγίας Νάπας, Γιάννης Κα-
ρούσος, ο διορισµός του οποίου αποτελεί έκπληξη. Αυτή 
η κίνηση εκτιµάται ότι στοχεύει αφενός στο να κλείσει 
στόµατα και µεµψιµοιρίες ότι δεν υπάρχουν Αµµοχωστιανοί 
στο Υπουργικό Συµβούλιο και αφετέρου να τερµατίσει τις 
έντονες αντιδράσεις αναφορικά µε τις συνενώσεις των 
δήµων της επαρχίας Αµµοχώστου, που στοχεύει η κυβέρ-
νηση. Αναµένεται ότι ο νυν ΥΠΕΣ θα παρουσιάσει σήµερα 
αυτούς τους σχεδιασµούς. Προκαλεί ήδη αντιδράσεις το 

γεγονός ότι µειώθηκε κατά 50% η παρουσία γυναικών στο 
κυβερνητικό σχήµα: Φεύγει η Βασιλική Αναστασιάδου και 
παραµένει η Υπ. Εργασίας, Ζέτα Αιµιλιανίδου. 

Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλαµβάνει ο δικηγόρος 
Κυριάκος Κούσιος και ως αναπληρωτής διορίζεται ο µέχρι 
σήµερα πρόεδρος του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου, 
Παναγιώτης Σεντώνας. Ο Κ. Κούσιος διετέλεσε πρόεδρος 
της Ανόρθωσης, ενώ ο δεύτερος υπήρξε υποψήφιος ευ-
ρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και κατέλαβε την 5η θέση στους 
σταυρούς προτίµησης. 

Ο Πρόεδρος δεν άφησε ξεκρέµαστους τον πρώην 
Υπουργό Παιδείας και την πρώην αναπληρώτρια κυβερ-
νητική εκπρόσωπο. Αποφάσισε το διορισµό του Κώστα 
Χαµπιαούρη ως Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινο-
τήτων και της Κλέλιας Βασιλείου ως Επ. Περιβάλλοντος.  

Νέος βουλευτής  
Εν τω μεταξύ, µετά την παραίτηση των βουλευτών Σό-

λωνα Κασίνη και Στέλλας Κυριακίδου (η οποία διορίστηκε 
Επίτροπος της ΕΕ), τις κενές θέσεις ανέλαβαν η δεύτερη 
και τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ Λευκω-
σίας: Σάβια Ορφανίδου και Ξένια Κωνσταντίνου. Ο πρώτος 
επιλαχών ήταν ο Πρόδροµος Προδρόµου που παρέµεινε 

στην κυβέρνηση. Με το διορισµό του Νίκου Νουρή στο 
Υπουργικό, κενώθηκε ακόµη µία θέση βουλευτή που θα 
καταλάβει ο Μιχάλης Σοφοκλέους, διευθυντής του Ινστι-
τούτου Γλαύκος Κληρίδης. 

 
Υποσχέσεις για υπευθυνότητα 

 
Ιδιαίτερα τιμητική χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Κούσιος τη 

θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου που του εμπιστεύ-
τηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
κατά τον ανασχηματισμό, θέτοντας ως στόχο τους ήπιους 
τόνους και την αγαστή συνεργασία με τους δημοσιογρά-
φους. Ερωτηθείς για τους στόχους του, είπε ότι θα ήθελε 
να βάλει «ένα μικρό λιθαράκι για να μπορέσουμε να αυ-
ξήσουμε το επίπεδο αυτού που λέγεται πολιτικός πολιτι-
σμός». Ο κ. Κούσιος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1952 
και σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Ανώτερος Συνεταίρος στο Δικη-
γορικό Γραφείο Κούσιος και Κορφιώτης ΔΕΠΕ. Έχει δια-
τελέσει, μεταξύ άλλων, αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής 
Τράπεζας, αντιδήμαρχος Στροβόλου και πρόεδρος της 
Ανόρθωσης. 

Ο Παναγιώτης Σεντώνας, αναπληρωτής κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, ανέφερε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια 
για να υπηρετήσει το ρόλο του με υπευθυνότητα. Υπηρε-
τούσε μέχρι σήμερα ως πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου. Από το 2011 εργάζεται στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου σε θέματα διεύθυνσης και ανάπτυξης αν-
θρώπινου δυναμικού. 

Η Κλέλια Βασιλείου ανέφερε πως πρώτος και κύριος 
στόχος της ως Επίτροπος Περιβάλλοντος είναι η ενδυνά-
μωση των τοπικών κοινωνικών, οι οποίες πρώτες μπορούν 
και πρέπει να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Ο Γιάννης Καρούσος, που αναλαμβάνει ως νέος 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπό-
σχεται ότι θα εργαστεί σκληρά για να φανεί αντάξιος της 
εμπιστοσύνης του Προέδρου. 

 
Δηµήτρης Παλµύρης
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Στο 2,28% του ελληνικού 
ΑΕΠ ανήλθαν οι αμυντικές δα-
πάνες της Ελλάδας, σύμφωνα 
με στοιχεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα το ΝΑΤΟ, ενόψει 
και της Συνόδου Κορυφής της 
επόμενης εβδομάδας στο 
Λονδίνο. 

Η Ελλάδα είναι μια από τις 
9 μόλις χώρες της συμμαχίας 
που εκπληρώνουν το συγκε-
κριμένο κριτήριο, ενώ η Τουρ-
κία βρίσκεται κάτω του στόχου 
με 1,89% του δικού της ΑΕΠ. 
Αντιθέτως η Ελλάδα κατευθύ-
νει μόλις το 12,3% αυτού του 
κονδυλίου προς τους εξοπλι-
σμούς (το υπόλοιπο είναι κυ-
ρίως μισθοί και συντάξεις) ενώ 
η Τουρκία με 38,6% κατέχει 
την 4η θέση ανάμεσα στα 16 
Κράτη Μέλη που πληρούν το 
συγκεκριμένο κριτήριο.

NATO: Στο 2,28% του 
ΑΕΠ ανήλθαν 

οι αμυντικές δαπάνες
Κρίσιμες επαφές και «καυτή» ατζέντα Μητσοτάκη στο Λονδίνο

Την κρισιμότερη συνάντηση των τελευταίων 
είκοσι χρόνων στα ελληνοτουρκικά, χαρακτή-
ρισαν χθες Τετάρτη, μεγάλη μερίδα των ελλη-
νικών ΜΜΕ, την προγραμματισμένη συνά-
ντηση Κ.Μητσοτάκη – Ερντογάν στο Λονδίνο 
(σσ: η «Π» βρισκόταν ήδη στο τυπογραφείο 
την ώρα της συνάντησης).  

Το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών είναι 
ιδιαίτερα τεταμένο καθώς μετά τις τελευταίες 
κινήσεις της Τουρκίας, στην Αθήνα ενισχύεται 
η εκτίμηση ότι ανοίγει θέμα αμφισβήτησης των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με πηγές της ελληνικής κυβέρ-
νησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμενόταν 
να θέσει στον Τούρκο Πρόεδρο όλα τα ζητή-
ματα της τουρκικής προκλητικότητας, τόσο 
στο Αιγαίο όσο και στην Κυπριακή ΑΟΖ, ξε-
καθαρίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της 
Τουρκίας να αναδιπλωθεί αλλά και ότι η Ελ-
λάδα είναι σε θέση με αποφασιστικότητα και 
αποτελεσματικότητα να υπερασπιστεί τα κυ-

ριαρχικά της δικαιώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, η έκβαση της συνάντησης θα κρίνει 
και την πολιτική στάση της Ελλάδας από δω 
και πέρα, ενώ αν ο Ταγίπ Ερντογάν επιμείνει 
στην επιθετική στάση, ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός δεν αποκλείεται να συγκαλέσει εντός 
των επόμενων ημερών Συμβούλιο Πολιτικών 
Αρχηγών για αποφάσεις.  

Συνέντευξη Μητσοτάκη στους FT   
«Λάθος» που ελπίζει να αναθεωρηθεί το 

ερχόμενο έτος χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης την απόφαση του Γάλλου προέδρου 
Μακρόν να μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις 
για ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της 
Αλβανίας στην ΕΕ, σε συνέντευξή του στους 
Financial Times. Δηλώνει ότι ανησυχεί για τη 
ρωσική επιρροή στα Δ. Βαλκάνια και για αυτό 
ελπίζει σε αλλαγή της απόφασης του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου του 2020. Καλεί επίσης 
τον πρόεδρο Μακρόν να προσεγγίσει την 
προοπτική ένταξης την χωρών των δυτικών 
Βαλκανίων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέ-
σεις, ως γεωπολιτικό στόχο, όπως είχε κάνει 
η γαλλική κυβέρνηση με την ένταξη της Ελλά-
δας το 1979. Διαφωνεί επίσης με τον όρο 
«εγκεφαλικά νεκρό» που χρησιμοποίησε ο 
Μακρόν για το ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι ενώ 
κάποιες από τις ανησυχίες του Γάλλου ηγέτη 
είναι θεμιτές, η φρασεολογία που χρησιμοποι-
είται έχει σημασία και καμιά φορά μπορεί να 
παράγει αντίθετα αποτελέσματα.

ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ

Σε ένα σύντομο απολογισμό της οικονομίας 
των προηγούμενων χρόνων ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας 
από το βήμα του 30ου συνεδρίου του Ελληνο-
Αμερικανικού Επιμελητηρίου ζήτησε την 
έμπρακτη υποστήριξη των ΗΠΑ για την αντι-
μετώπιση της κρίσης με την Τουρκία. 

«Η χώρα μας βγήκε με ασφάλεια από την 
κρίση και επανήλθε σε τροχιά δημοσιονομικής 
ανάκαμψης. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση η προ-
σπάθεια αυτή τη στιγμή που είχαν αποτύχει 
τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις σε δύο επάλληλα 
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Δεν έχουμε απλή ολοκλήρωση ενός προγράμ-
ματος αλλά την ανάκτηση της διεθνούς αξιο-
πιστίας της χώρας και καταφέραμε να πεί-
σουμε τους εταίρους μας για μια συμφωνία 

αποκατάστασης της βιωσιμότητας του χρέους. 
Αυτή η αποκατάσταση μας επέτρεψε να επι-
τύχουμε την έξοδο στις αγορές». 

Στην 4η Έκθεση Δημοσιονομικής Επο-
πτείας, η Επιτροπή θεωρεί ότι μεσομακρο-
πρόθεσμα το χρέος είναι βιώσιμο και οι χρη-
ματοδοτικές ανάγκες της χώρας χαμηλές. Αυτό 
αντικατοπτρίζεται σε μια περαιτέρω την αξιο-
πιστία της χώρας κάτι που αντικατοπτρίζεται 
σε χαμηλά επιτόκια τόνισε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

«Ανακτήσαμε μέρος της εθνικής μας κυ-
ριαρχίας που είχαμε απωλέσει εξαιτίας της 
κρίσης χρέους. Παράλληλα εφαρμόσαμε ένα 
εκτεταμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων σε όλο το 
εύρος της οικονομίας, το ασφαλιστικό σύ-
στημα, τη δημόσια διοίκηση και το κράτος, με-

ταρρυθμίσεις που έπρεπε να προταχθούν της 
δημοσιονομικής προσαρμογής όπως και η 
ρύθμιση χρέους έπρεπε να προηγηθεί». 

«Παράλληλα θέσαμε σε εφαρμογή ένα σχέ-
διο εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος 
ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να χρηματο-
δοτήσουν και πάλι την οικονομία. Με τον εκ-
συγχρονισμό του νόμου Κατσέλη, το νόμο για 
τα κόκκινα δάνεια, το σχέδιο Ηρακλής κατα-
φέραμε την ανάκαμψη του τραπεζικού συστή-
ματος. Πέρσι σας είχα διαβεβαιώσει ότι το 
2019 θα ήταν πολύ παραγωγικό έτος για την 
οικονομία».  Ο Αλέξης Τσίπρας απαρίθμησε 
5 πυλώνες που επιβεβαίωσαν αυτό. 

«Από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιού-
λιο του 2019 διαθέσαμε 3 δις ευρώ σε μέτρα 
ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης» είπε.

Αντί για στήριξη Τράμπ στην Τουρκία, περιμένουμε στήριξη από συμμάχους

Μήνυμα προς την Άγκυρα 
ότι η Ελλάδα δεν θα αφήσει 
καμία πρόκληση αναπάντητη, 
έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από το 
βήμα του 13ου Συνεδρίου της 
Νέας Δημοκρατίας. «Όπως 
γυρίσαμε εμείς την πλάτη στις 
εμπρηστικές αναφορές, στην 
τελετή για τον αγωγό ΤΑΝΑP, 
έτσι και η ΕΕ στέκεται απένα-
ντι στην παραβίαση των διε-
θνών κανόνων» είπε, τονίζο-
ντας ότι ανάλογη στάση θα 
ζητήσει και από το ΝΑΤΟ. 
«Μια συμμαχία δεν μπορεί να 
στέκεται αδιάφορη όταν ένα 
μέλος της παραβιάζει ανοιχτά 
το διεθνές δίκαιο και στρέφε-
ται έτσι κατά άλλου μέλους».

Για τον Ιανουάριο αναβλή-
θηκε η δίκη των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών, που είχαν συλ-
ληφθεί και κρατήθηκαν στις 
φυλακές της Αδριανούπολης 
για 5,5 μήνες. Η δίκη αναβλή-
θηκε αναμένοντας ταυτοποί-
ηση των στοιχείων των δύο 
Ελλήνων από την Ίντερπολ. 

Ο δικηγόρος του Άγγελου 
Μητρετώδη, Χακάν Γιαλτσι-
ντούγ, ζήτησε αθώωσή του 
πελάτη του επειδή, λόγω της 
βαριάς χιονόπτωσης, δεν είχε 
δει τη συνοριακή γραμμή και 
την πέρασε κατά λάθος.

Αναβολή της δίκης 
των Ελλήνων 

στρατιωτικών

Στα λευκά ντύθηκαν πολλές 
περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας. Κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας της Τρίτης προς Τετάρτη, 
τα πρώτα χιόνια έκαναν την 
εμφάνισή τους στα ορεινά και 
ημιορεινά του νομού Θεσσα-
λονίκης όπως στον Χορτιάτη, 
στο Φίλυρο, στην Εξοχή, στο 
Ασβεστοχώρι και στο Ωραι-
όκαστρο. 

Ασθενή χιονόπτωση κατέ-
γραψαν οι μετεωρολογικοί 
σταθμοί και στο δρόμο Θεσ-
σαλονίκης - Σερρών, ειδικά 
στο ύψος του Λαχανά, ενώ το 
«έστρωσε» στην ορεινή Χαλ-
κιδική.

Στα «λευκά» πολλές 
περιοχές της Βόρειας 

Ελλάδας

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Συνάντηση με διεθνείς επενδυτές είχε την Τρίτη 
στο Λονδίνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, που βρίσκεται στη βρετανική πρω-
τεύουσα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 

Στα συνάντηση που διοργανώθηκε στα γραφεία 
της Goldman Sachs, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους 
επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοί-
γονται στην Ελλάδα από τα νέα δεδομένα που δη-
μιουργήθηκαν μετά τις 7 Ιουλίου.  

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα 
απολαμβάνει αυτή τη στιγμή πολιτική σταθερότητα, 
με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που στηρίζει τις επεν-
δύσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι 
δείκτες καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστο-
σύνης καθώς και το κλίμα αισιοδοξίας στην ελληνική 
οικονομία προδιαθέτουν για υψηλότερους ρυθμούς 
ανάπτυξης από τις επίσημες προβλέψεις. 

Παράλληλα τόνισε ότι οι Έλληνες μετά από δέκα 

χρόνια κρίσης και σκληρές θυσίες υποστηρίζουν τις 
μεταρρυθμίσεις που μπορούν να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, να εκσυγχρονίσουν το κράτος και να 
κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.  

Στη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν οι τομείς 
των «πράσινων» επενδύσεων, των υποδομών, του 
τουρισμού και των logistics ως πεδία στα οποία η 
Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα.

Σημαντικές επαφές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο Λονδίνο με επενδυτές
ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποχώρησε από εκδήλωση στην Τουρκία
Άρωμα διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας κα-

θώς ο Έλληνας Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου 
αποχώρησε από εκδήλωση στα Ύψαλα, διαμαρτυρόμενος για δηλώ-
σεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Ο  Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε στην τελετή εγκαινίων του αγωγού 
TANAP ότι η συμφωνία με τη Λιβύη θα εφαρμοστεί κανονικά και πως 
τα πλοία της Άγκυρας δεν θα αποχωρήσουν από την Αν. Μεσόγειο, 
δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής αντιπροσω-
πείας, που, αποχώρησε από την τελετή εις ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, 
δήλωσε στην Ελλάδα ότι «στην εκδήλωση ο κ. Ερντογάν ήταν ακόμα 
μια φορά προκλητικός σε σχέση με την Κύπρο και σε σχέση με την 
Ελλάδα. Ο παριστάμενος Υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου, όπως 
ήταν αυτονόητο, αποχώρησε από την εκδήλωση. Θέλω λοιπόν να δη-
λώσω ότι η Ελλάδα είναι βεβαίως υποχρεωμένη να έχει μια ειρηνική 
συμβίωση με την Τουρκία, δεν είναι όμως διατεθειμένη η Ελλάδα και η 
κυβέρνησή της να παραιτηθεί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και 
αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό» είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας. 



 8      | Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ

Φόρος τιμής στα θύματα της επίθεσης στo London Bridge
Το Λονδίνο απέτισε τη Δευτέρα, φόρο τιμής στους δύο 

ανθρώπους που σκοτώθηκαν κοντά στη Γέφυρα του Λον-
δίνου από τον άνθρωπο που είχε καταδικαστεί για αδική-
ματα που σχετίζονταν με την τρομοκρατία και ο οποίος 
είχε αποφυλακιστεί πρόωρα. Ένα επεισόδιο που έφερε 
στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας την ποινική 
δικαιοσύνη δέκα ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. 

Ο Τζακ Μέριτ, 25 ετών, και η Σάσκια Τζόουνς, 23 ετών, 
και οι δύο φοιτητές, που είχαν δραστηριοποιηθεί σε ένα 
πρόγραμμα για την επανένταξη κρατουμένων, σκοτώθη-
καν την Παρασκευή όταν ο Ουσμάν Καν επιτέθηκε με κου-
ζινομάχαιρα εναντίον του ακροατηρίου που παρακολου-
θούσε συνέδριο για το πρόγραμμα, κοντά στη Γέφυρα του 
Λονδίνου. 

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε πως η 
εκδήλωση  της Δευτέρας έγινε «για να καταστήσουμε σα-
φές πως το Λονδίνο δεν θα αφεθεί ποτέ στον τρόμο που 
επιχειρούν να σπείρουν οι τρομοκράτες». 

«Ο καλύτερος τρόπος για να ηττηθεί αυτό το μίσος, δεν 
είναι να στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου αλλά να 
επικεντρωθούμε στις αξίες που μας ενώνουν για να αντλή-
σουμε ελπίδα από τον ηρωισμό των Λονδρέζων και των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν επί τόπου».  

Η επίθεση της περασμένης Παρασκευής έχει γίνει πο-
λιτικό θέμα ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. Ο 

πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε αυστηρό-
τερη στάση σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση κρατουμέ-
νων αν το Συντηρητικό κόμμα του κερδίσει την πλειοψηφία, 
επικρίνοντας την κεντροαριστερή αντιπολίτευση του ηγέτη 
του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν ότι είναι ήπια 
απέναντι στην τρομοκρατία. 

Οι Εργατικοί υποστηρίζουν πως τα εξαντλητικά μέτρα 
λιτότητας έπληξαν την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας 
και των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Ο δράστης που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομι-
κών ήταν γνωστός στις αρχές ασφαλείας, καθώς είχε πρό-
σφατα αποφυλακιστεί αφού εξέτισε ποινή για τρομοκρατι-
κής φύσης αδίκημα. Μάλιστα φορούσε ηλεκτρονικό 
βραχιόλι παρακολούθησης. Πιστεύεται ότι συνδεόταν με 
την ισλαμική τρομοκρατία. 

Συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωνε το Πανεπιστήμιο 
του Κέμπριτζ για την αποκατάσταση πρώην κρατουμένων. 
Ο δράστης κυνηγήθηκε από πολίτες που βρίσκονταν μέσα 
στο Μέγαρο. Ένας από αυτούς χρησιμοποίησε την πίεση 
του νερού από έναν πυροσβεστήρα για να τον εξουδετε-
ρώσει, ενώ ένας δεύτερος τον χτυπούσε με το χαυλιόδοντα 
ενός ναρβάλ, είδους φάλαινας, που εκτίθετο στο Μέγαρο 
των Ιχθυοπωλών. 

Μεταξύ των υπολοίπων πολιτών που έσπευσαν να ακι-
νητοποιήσουν το δράστη ήταν και ένας εν ενέργεια αστυ-
νομικός των μέσων συγκοινωνιών του Λονδίνου. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης έφερε δύο μεγάλα 
μαχαίρια, το ένα εκ των οποίων ήταν δεμένο στο χέρι του 
με ταινία. 

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών 
που έφτασαν στο σημείο εντός πέντε λεπτών και διαπί-
στωσαν ότι φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, η οποία αποδεί-
χθηκε ψεύτικη. Φέρεται μάλιστα να είχε απειλήσει λίγο νω-
ρίτερα ότι θα ανατίναζε το Μέγαρο.

Ο Πρέσβης Ανδρέας Σ. Κακουρής επέδωσε την Τρίτη 
στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ τα διαπιστευτήριά του ως 
νέος Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Κατά την εθιμοτυπική τελετή στο Παλάτι του Μπάκιγ-
χαμ, ο Ύπατος Αρμοστής είχε ιδιαίτερη συνομιλία με τη 
βασίλισσα, παρισταμένου του Μόνιμου Γραμματέα του 
Foreign Office και επικεφαλής του βρετανικού διπλωμα-
τικού σώματος σερ Σάιμον ΜακΝτόναλντ, κατά την οποία 

μετέφερε τους χαιρετισμούς του ΠτΔ και την πρόθεση 
του να συνεχίσει το έργο που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία 
χρόνια, για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
των δύο κρατών σε όλους τους τομείς. 

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς με-
ταξύ των δύο κρατών και την ενεργή παρουσία και συμ-
βολή της κυπριακής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ο Ύπατος Αρμοστής προέβη σε σύντομη ενημέρωση 
αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 

Επίδοση διαπιστευτηρίων νέου 'Υπατου Αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας 
Κάρολος προετοιμάζεται να 
αναλάβει την «ηγεσία» της βα-
σιλικής οικογένειας από τη μη-
τέρα του βασίλισσα Ελισάβετ 
σε 18 μήνες, όταν εκείνη συ-
μπληρώσει τα 95 έτη ζωής, 
σύμφωνα με την εφημερίδα 
Sun. Ο 71χρονος διάδοχος 
του βρετανικού θρόνου πι-
στεύεται ότι έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο στην απόφαση για προ-
σωρινή παύση του αδερφού 
του πρίγκιπα Άντριου από τα 
βασιλικά του καθήκοντα στον 
απόηχο της αποτυχημένης 
συνέντευξης του στο BBC για 
τη σχέση του με τον Τζέφρι 
Έπσταϊν. Η εφημερίδα αναφέ-
ρεται σε έντονη φημολογία 
περί αναβάθμισης του Καρό-
λου σε «σκιώδη βασιλέα» ή 
ακόμα και σε αντιβασιλέα. 

Sun: Πιθανώς σε ρόλο 
αντιβασιλέα ο Κάρολος 

σε 18 μήνες

Η κατάθεση της 19χρονης 
Βρετανίδας, που δικάζεται 
ενώπιον του Επαρχιακού Δι-
καστηρίου Αμμοχώστου, δεν 
λήφθηκε κάτω από πίεση ή 
ακατάλληλες συνθήκες, απο-
φάνθηκε ο Επαρχιακός Δικα-
στής, Μιχάλης Παπαθανα-
σίου, για τη δίκη εντός δίκης 
στην πολύκροτη υπόθεση 
ψευδούς καταγγελίας για βια-
σμό.

Απορρίφθηκαν 
οι ισχυρισμοί της 

19χρονης Βρετανίδας

Η ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΤΟ ΕΣΕΞ

Ένας 12χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του έξω από 
το σχολείο του στην πόλη Λόουτον της κομητείας του 
Έσεξ στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν αυτοκίνητο φέ-
ρεται να έπεσε εσκεμμένα πάνω σε ομάδα μαθητών 
που σχολούσαν το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα 
με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα τύπου Ford KA ανέ-
βηκε στο πεζοδρόμιο με σκοπό να χτυπήσει τους ανή-
λικους μαθητές, κάτι που φέρεται να επιχείρησε να κάνει 
νωρίτερα και έξω από άλλο σχολείο. 

Υπάρχουν ακόμα πέντε τραυματίες, δύο 15χρονα 
αγόρια, ένας 13χρονος, μία 16χρονη μαθήτρια και μία 
53χρονη γυναίκα. Κανένας τους δεν πιστεύεται ότι έχει 
τραυματιστεί σοβαρά. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση 
έχει επιβεβαιώσει το θάνατο του 12χρονου μετά από 
«σοβαρή» σύγκρουση οχήματος με πεζούς. 

Όπως ανακοινώθηκε, πλέον διεξάγεται έρευνα για 
διάπραξη ανθρωποκτονίας. Η αστυνομία έχει αποκλεί-
σει την περιοχή και ζητά μάρτυρες για το όχημα το 
οποίο διέφυγε.

Νεκρός ένας από του μαθητές που χτυπήθηκαν από όχημα

Τα πτώματα των 39 Βιετνα-
μέζων μεταναστών που βρέ-
θηκαν νεκροί σε φορτηγό ψυ-
γείο έξω από το Λονδίνο τον 
Οκτώβριο έφτασαν στο Βιε-
τνάμ, γράφοντας τον επίλογο 
σε μια τραγική ιστορία που 
συγκλόνισε τη Βρετανία και 
βύθισε στο πένθος πολλές οι-
κογένειες στην χώρα της νο-
τιοανατολικής Ασίας. Οι σοροί 
23 θυμάτων έφτασαν το Σάβ-
βατο στο διεθνές αεροδρόμιο 
του Ανόι, Νόι Μπάι. Επτά 
πτώματα αποτεφρώθηκαν 
πριν επαναπατριστούν, ενώ 
οι πρώτοι 16 σοροί έφτασαν 
την Τετάρτη στις γενέτειρές 
τους, όπου παραλήφθηκαν 
από συγγενείς και φίλους.

Επαναπατρίστηκαν 
οι σοροί των 39 

Βιετναμέζων
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Στο Λονδίνο βρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ.Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος πραγματοποίησε 
μια σειρά επαφών και συνομιλιών. Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου ο κ.Νεοφύτου συναντήθηκε με τον Διευθυντή Πολιτικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας κ.Richard Moore. Ο Πρόεδρος του ΔHΣΥ είχε την ευκαιρία 
να ενημερώσει τον κ. Μoore για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για το Brexit και τις εκλογές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας Νικήτα. Ο κ.Νεοφύτου, έδωσε το παρών του και στη χοροεσπερίδα του ΔΗΣΥ Ηνωμένου Βασιλείου το 
Σάββατο 30 Νoεμβρίου, όπου απηύθυνε χαιρετισμό ενημερώνοντας παράλληλα την παροικία για τις τελευταίες 
εξελίξεις στο κυπριακό μετά και την τριμερή στο Βερολίνο.    
  Επιπλέον ο κ.Νεοφύτου το βράδυ της Δευτέρας παρευρέθηκε ως ο κύριος ομιλητής σε συνέδριο του Hellenic Ob-
servatory του LSE και του Hellenic Bankers Association UK με θέμα «Κύπρος και η νέα γεωπολιτική της Ανατολικής 
Μεσογείου». Ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου περιέγραψε την 
Κύπρο ο κ.Νεοφύτου, ενώ όπως σημείωσε, «στρατηγική επιδίωξη είναι να μεταμορφωθεί η Ανατολική Μεσόγειος σε 
περιοχή σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας». Aκόμα αναφέρθηκε στο γεωστρατηγικό ρόλο «γεφυροποιού» 
που θέλει να διαδραματίσει η Κύπρος για τις περιφερειακές σχέσεις και στο ρόλο «καταλύτη» για τη μεγαλύτερη 
ανάμιξη της ΕΕ στην περιοχή. 
  Εστιάζοντας στην ενεργειακή προοπτική της περιοχής και της κυπριακής ΑΟΖ έκανε λόγο για «παράγοντα που 
πραγματικά αλλάζει το παιχνίδι», κάτι που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία διεθνών ενεργειακών κολοσσών. 
  Αναφέρθηκε επίσης, στη δυνατότητα ευρύτερων συγκλίσεων, συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και 

για θεμέλια που καθιστούν την Κύπρο αξιόπιστο πυλώνα πολιτικής, ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. 
  Εξήγησε ότι η Κύπρος αποτελεί τη «συνετή τοποθεσία» για την κατασκευή κρίσιμων υποδομών, όπως μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου. Σημείωσε ότι αν και για 
την ώρα μια τέτοια μονάδα δεν καθίσταται βιώσιμη, υπάρχει αισιοδοξία ότι η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων θα καταστήσει μια τέτοια εγκατάσταση επιχειρησιακά βιώσιμη. 
 Ο κ. Νεοφύτου στη συνέχεια παρέθεσε  διάφορους πιθανούς τρόπους εξαγωγής του κυπριακού φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων, όπως επισήμανε, για τον ίδιο θα 
μπορούσε να περιλαμβάνεται και ένας αγωγός μέσω της Τουρκίας, σε περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού. «Μετά από μία συνολική λύση του Κυπριακού και υπό την 
προϋπόθεση ότι η Κύπρος θα έχει τη δική της μονάδα υγροποίησης αερίου, εγώ προσωπικά δε θα απέκλεια την επιλογή ενός αγωγού προς την Τουρκία για πώληση 
φυσικού αερίου με εμπορικούς όρους. Σε μια εποχή μετά από μια λύση (του Κυπριακού) η σχέση της Κύπρου με την Τουρκία θα αλλάξει, ανοίγοντας ευκαιρίες περαιτέρω 
συνεργασίας. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την καλή θέληση της Τουρκίας να συμβάλει σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση», είπε ο πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. Ο κ. Νεοφύτου ανα-
φέρθηκε ακόμη και στις τριμερείς συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες της περιοχής, που δημιουργούν ένα «μοντέλο περιφερειακού διαλόγου, που 
συμβάλλει στη θεμελίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας». Πρόσθεσε ότι η επιθετικότητα που επιδεικνύει η Τουρκία την καθιστά «αποσταθεροποιητική 
απειλή», τονίζοντας ότι οι γεωτρήσεις της εντός της κυπριακής ΑΟΖ συνιστούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
  Τέλος ο κ. Νεοφύτου συμπλήρωσε  ότι οι εξελίξεις στη Συρία προξενούν με ευθύνη της Τουρκίας μεγαλύτερες εντάσεις και μεταναστευτικές ροές, που αυξάνουν τις προ-
κλήσεις. 

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, 19 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο 
επέβαιναν εξετράπη από την πορεία του 
πάνω σε μια γέφυρα στη ρωσική Απω Ανα-
τολή και έπεσε σε ποταμό, δήλωσε η τοπική 
κυβέρνηση. 
“Σύμφωνα με επικαιροποιημένες πληροφο-
ρίες, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 21 φέρουν 
σοβαρά τραύματα”, ανέφερε σε μια ανακοί-
νωση η κυβέρνηση της επαρχίας Ζαμπαϊ-
κάλσκ. Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστά-
σεων της Ρωσίας ανέφερε σε ανακοίνωση 
που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του ότι το 
λεωφορείο, που είχε ξεκινήσει από την πόλη 
Σρέτενσκ και κατευθυνόταν στην πόλη Τσίτα, 
6.320 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, έπεσε 
από τη γέφυρα στον ποταμό Κουένγκα. 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 43 επιβάτες και ένας οδηγός επέβαιναν στο λε-
ωφορείο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Russia-24 ότι 
τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

 Η μεγαλύτερη μαύρη 
τρύπα που έχει ποτέ 
βρεθεί στο σύμπαν

Σειρά επαφών πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού  
Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την παραμονή του στο Λονδίνο

Αστρονόμοι από τη Γερμανία 
δημοσιοποίησαν την περα-
σμένη Τρίτη πως εντόπισαν 
τη μεγαλύτερη κεντρική 
μαύρη τρύπα που έχει ποτέ 
βρεθεί στο σύμπαν.  
Συγκεκριμένα, η εν λόγω 
μαύρη τρύπα ανακαλύφθηκε 
ότι βρίσκεται σε απόσταση 
700 εκατομμυρίων ετών φω-
τός. Μεγάλη εντύπωση προ-
καλεί το γεγονός πως η μάζα 
της εκτιμάται πως είναι 40 δι-
σεκατομμύρια φορές μεγαλύ-
τερη από τον Ήλιο. 
Η τεράστια μαύρη τρύπα 
εντοπίστηκε αφότου οι επι-
στήμονες συνδύασαν στοι-
χεία από παρατηρήσεις με το 
Τηλεσκόπιο Βεντελστάιν και 
το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο 
(VLT) του Ευρωπαϊκού Νο-
τίου Αστεροσκοπείου (ESO) 
στη Χιλή. Η νέα μεγαλύτερη 
μαύρη τρύπα στο σύμπαν 
βρίσκεται στο κέντρο του γα-
λαξία Holm 15A. 
Ο εν λόγω γαλαξίας βρίσκε-
ται ανάμεσα στους τουλάχι-
στον 500 γαλαξίες του σμή-
νους γαλαξιών Abell 85. 

Τουλάχιστον 11 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά κάτω των 15 ετών, 
σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων κοντά 
σε σχολείο, στη βόρεια Συρία. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η τραγωδία αυτή εκτυλίχθηκε στην πόλη Ταλ Ριφάατ, όπου συνεχίζο-
νται σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και των Κούρδων 
μαχητών. 
Στην πόλη αυτή έχουν αναπτυχθεί επίσης δυνάμεις του καθεστώτος του Μπασάρ 
αλ Άσαντ ενώ στην περιοχή υπάρχει και ρωσική βάση. 
«Οι οβίδες των τουρκικών δυνάμεων έπεσαν κοντά σε ένα σχολείο, τη στιγμή που 
έβγαιναν τα παιδιά» από το κτίριο, είπε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του 
Παρατηρητηρίου. 
Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν άλλοι 21 άνθρωποι. Πηγή των Συριακών 
Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό και είπε ότι οι πε-
ρισσότεροι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. 
Τα περισσότερα θύματα είναι εκτοπισμένοι Κούρδοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο 
Ταλ Ριφάατ αφού έφυγαν από το Αφρίν, μια πόλη της δυτικής Συρίας την οποία κα-
τέλαβαν το 2018 οι τουρκικές δυνάμεις. Μετά την επιχείρηση εκείνη, η Άγκυρα απει-
λούσε να επιτεθεί στο Ταλ Ριφάατ, όμως η επίθεση αυτή απετράπη κατόπιν συμ-
φωνίας της Τουρκίας με τη Ρωσία.  
Η Μόσχα έχει επίσης δεσμευτεί ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή οι μαχητές 
της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Tραγωδία εκτυλί-
χθηκε στην Ουκρανία  
Αγοράκι μόλις τριών ετών σκο-
τώθηκε στο Κίεβο, σε επίθεση 
ενόπλων με στόχο τον πατέρα 
του, τοπικό βουλευτή και επι-
χειρηματία. Το αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν ο βουλευτής 
και ο γιος του δέχτηκε πυρά 
το βράδυ της Κυριακής στο κέ-
ντρο του Κιέβου. Οι δράστες 
στόχευαν τον οδηγό, όμως μια 
σφαίρα χτύπησε το παιδί. Το 
αγοράκι άφησε την τελευταία 
του πνοή μέσα στο ασθενο-
φόρο που το μετέφερε στο νο-
σοκομείο. Ο πατέρας του δεν 
έπαθε τίποτα. Ο πατέρας του 
3χρονου είναι ο Βιάτσεσλαβ 
Σομπόλεφ, ιδιοκτήτης ενός 
ιταλικού εστιατορίου και βου-
λευτής στο νομοθετικό συμ-
βούλιο της περιφέρειας του 
Κιέβου με το κόμμα του 
πρώην προέδρου της Ουκρα-
νίας Πέτρο Ποροσένκο. Σύμ-
φωνα με τον αρχηγό της αστυ-
νομίας του Κιέβου, τον Άντριι 
Κριτσένκο, η επίθεση σχετιζό-
ταν με τις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες του Σομπόλεφ. 
Για την υπόθεση αυτή έχουν 
συλληφθεί δύο ύποπτοι ηλι-
κίας 18 και 19 ετών, στην κα-
τοχή των οποίων βρέθηκε ένα 
όπλο. Η αστυνομία εκτιμά ότι 
πυροβόλησαν το αυτοκίνητο 
μέσα από ένα σπίτι. 

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΤΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Οι αρχηγοί των κρατών μελών του ΝΑΤΟ υιοθέτησαν κείμενο κοινού ανακοινωθέντος κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες. 
  Η λιθουανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η Τουρκία συμφώνησε να εγκρίνει τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ για τις 
βαλτικές χώρες και την Πολωνία. Παρά τις έντονες διαφωνίες και το πλούσιο… παρασκήνιο, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν 
τελικά το κοινό ανακοινωθέν στο οποίο δηλώνουν την «αλληλεγγύη, ενότητα και συνοχή τους». 
  Στο κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε έπειτα τη Σύνοδο για την 70η επέτειο του οργανισμού στο Ουάτφορντ, οι 
σύμμαχοι αναγνωρίζουν για πρώτη φορά την άνοδο της ισχύος της Κίνας ως μια «πρόκληση». Κάνουνι, μάλιστα, 
λόγο για «απειλή» που συνιστούν «οι επιθετικές ενέργειες» της Ρωσίας ενώ παρέχεται η διαβεβαίωση πως η 
συμμαχία είναι καθαρά «αμυντική», που «δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα». «Στεκόμαστε μαζί, ένας για όλους 
και όλοι για έναν. Η δέσμευσή μας στο άρθρο 5, το συλλογικό άρθρο άμυνας της συμμαχίας μας, είναι ακλόνητη» δή-
λωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

19 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΤουρκικά πυρά κοντά σε σχολείο -11 νεκροί

ΛΟΝΔΙΝΟ: Σύνοδος κορυφής των 29 κρατών μελών του ΝΑΤΟ,70 χρόνια Συμμαχία 
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KYΠΡΙΑΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 2019 

  Στις 29 Νοεμβρίου στο Marriott Hotel φιλοξενήθηκε το τρίτο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο υπό τον τίτλο ‘Business 
Direction: Cyprus 2019’ (Κύπρος 2019: Ιδανικό μέρος για Επενδύσεις) που διοργανώθηκε από την Business Direction 
UK Ltd σε συνεργασία με τη χορηγό εταιρεία, Michael Kyprianou & Co LLC. 
Για άλλη μία χρονιά το παρών έδωσαν διακεκριμένοι ομιλητές και ειδικοί, μεταξύ άλλων η κ. Βασιλική Αναστασιάδου, 

τότε Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας Λουλιάς, ο κ. Σάββας Σαββίδης από 
την Michael Kyprianou, ο κ. Ανδρέας Κακούρης, νεοδιορισθείς Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Γιαννάκης Χατζηχανάς από την Invest Cyprus, ο κ. Φίλιππος Ραπτόπουλος από την Ernst 
Young Accountants και οι κκ Ξένια Νεοφύτου από την CX Financia, Chris Koutouroushis, MD της Bizserve Consultants, 
Γιώργος Άπιος της AstroBank και Πανίκος Λιβαδιώτης της Leferis Livadhiotis & Sons Developers. Το συνέδριο 
συντόνιζαν ο κ. Μάρκος Μάρκου της A J Angelo Solicitors και ο κ. Theo Antoniou από την Michael Kyprianou. 
Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που απάρτιζαν τα πάνελ κατέθεσαν τις απόψεις τους και ανέπτυξαν έναν ουσιαστικό 

διάλογο για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων τομέων, όπως τα επενδυτικά προγράμματα της Κύπρου, 
τα τραπεζικά και φορολογικά οφέλη που προσφέρει, η πραγματική απόδοση των επενδύσεων στον τομέα των κατα-
σκευών και της ακίνητης περιουσίας, ενώ καταληκτικά συζητήθηκαν οι δυνατότητες που προφέρει η χώρα ως επενδυ-
τικός προορισμός. Στόχος για άλλη μία χρονιά ήταν η συνεχής προώθηση της Κύπρου ως ιδανικού προορισμού σε 
στοχευμένο ακροατήριο.  
Ο κύκλος ομιλιών άνοιξε με τον χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου Νικήτα Λουλιά. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η 

Υπουργός, προκειμένου να περιγράψει τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και να κάνει μελλοντικές προβλέψεις για τις 
αλλαγές που ενδέχεται να λάβουν χώρα στην κυπριακή κυβέρνηση και στον χώρο της βιομηχανίας. 
Στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, τονίσθηκε με πολύ θετικό τρόπο από την πλειοψηφία των παρευρισκομένων 

η πληρότητα του συνεδρίου, ενώ από πλευράς τους οι διοργανωτές δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την προ-
σέλευση του κόσμου. «Ανυπομονούμε για το συνέδριο της επόμενης χρονιάς» σημείωσαν χαρακτηριστικά. 
Βασιλική Αναστασιάδου «Βλέπουμε ήδη νέες επενδύσεις»  
Η τότε Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή της για την δυνατότητα που της δόθηκε να συμμετάσχει στις εργασίες 

του Συνεδρίου και υπογράμμισε την σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών. Αναφερόμενη στις πρόσφατες δυσκολίες που 
ταλάνισαν την κυπριακή οικονομία ξεκαθάρισε πως πλέον έχει επιτευχθεί «αξιοσημείωτη» , όπως την χαρακτήρισε, 
ανάκαμψη, κάνοντας λόγο για την σειρά μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση.  
Τα εν λόγω μέτρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, έκρινε η κ. Αναστασιάδου, 

παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημά της. Στην συνέχεια αναφέρθηκε λεπτο-
μερώς στον γεωστρατηγικό ρόλο που κατέχει η Κύπρος, επισημαίνοντας και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας, όπως οι σύγχρονες υποδομές και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που διαθέτει. 
«Βλέπουμε ήδη νέες επενδύσεις τόσο από τοπικούς όσο και από ξένους επενδυτές» υποστήριξε η ίδια παραθέτοντας 

μία σειρά μεταρρυθμίσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Ολοκληρώνοντας, η κ. Αναστασιάδου εξέφρασε την ειλικρινή της ελπίδα για ένα επιτυχές συμπέρασμα όσον αφορά 

το Brexit, καθησυχάζοντας ωστόσο ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των όλων των πολιτών και των επιπτώσεων στην οικονομία θα ελαχιστοποιηθούν . 
«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη διατήρηση και τη διεύρυνση των συνθηκών με 

στόχο την επίτευξη υψηλής οικονομικής ανάπτυξης» κατέληξε, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για άλλη μία φορά 
διοργανωτές και παρευρισκομένους.  
                 Χαρά Καϊμάκη  

  Ως ιδανικός επενδυτικός προορισμός παρουσιάστηκε η Κύπρος στο Λονδίνο  

 Το παρών έδωσε και ο  
  Ανδρέας Κακκουρής,  
 Ύπατος Αρμοστής Κύπρου

 Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι οι διοργανω-  
 τές από την προσέλευση του κόσμου

  Επιτυχές το συνέδριο ‘Business Direction: Cyprus 2019’  

Στις 28 του Νoέμβρη 2019 συμπληρώθηκαν 22 χρόνια 
από την μέρα που ο σύντροφος Αχμέτ Σατή έκλεισε τα 
μάτια του προτού δει ενωμένη την μοιρασμένη του πα-
τρίδα. 

Έτσι το Σάββατο 30 του Νοεμβρίου 2019 μια ομάδα από 
προοδευτικούς και δημοκρατικούς Ελληνοκυπρίους και 
Τουρκοκύπριους επισκέφτηκαν το νεκροταφείου Tottenham 
Park Cemetery, Dodsley Place, Montagu Road, Edmonton, 
N9 0EU. 

Σκοπός της επίσκεψης  τους, που πραγματοποιήθηκε 
με αφορμή την ημέρα μνήμης του Αχμέτ Σατή, ήταν να ρί-
ξουν λίγα κλαδιά ελιάς και δάφνης μαζί με κόκκινα γαρί-
φαλα στους τάφους των συναγωνιστών μας Αχμέτ και 
Λεμά Σατή, του Σετάτ Σουλευμάν και του Χασάν Ραΐφ, 
που όλοι τους αγωνίστηκαν στον κοινό αγώνα των δυο 
κοινοτήτων για μια ειρηνική και αδελφική συνύπαρξη των 
δυο κοινοτήτων σε μια ενωμένη Κύπρο για όλους τους 
κατοίκους της. 

Άλλη μια χρονιά δόθηκε η υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί 
αυτός ο κοινός αγώνας που τόσα χρόνια ενώνει τις ψυχές 
των προοδευτικών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 

Εις μνήμην του Αχμέτ Σατή

 Επίσκεψη στον τάφο του Αχμέτ Σατή από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκύπριους    
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Η Σούζη Κωνσταντινίδης 
 παρούσα στην εκδήλωση

Ο κ. Αντώνης Γερολέμου,      
         πρόεδρος του  
    Ραδιομαραθώνιου

  Συγκλόνισε ο πατέρας,      
  Νεόφυτος ΝικολάουΟ Θεοφιλέστατος  

Επίσκοπος Τροπαίου, 
κ. Αθανάσιος

 Συγκινητική η ομιλία του 
 Πάμπου Χαραλάμπους

 Άσβεστες οι μνήμες της  
 ξαδέρφης της, Μαρίνας

Συντονιστής της εκδήλω-
σης ο Γιώργος Μιχαηλίδης

Αφιέρωμα για τη 
Μαρία Νικολάου 
Αδάμου 

Πρώτα θέλω προσωπικά 

να σας καλησπερίσω 

τζιαι δεύτερο το ποίημα μου 

εννά σας συγκινήσω 

Τα τρία χρόνια κλείσασι 

που τζιείνην την ημέρα 

που έπιασεν ο χάροντας 

μια σπάνια μητέρα 

Τζι’ ορφάνεψε δύο μωρά 

είντα μεγάλο κρίμα 

που πήεν η μανούλλα τους 

πρόωρα εις το μνήμα 

Εν τη Μαρία φυσικά 

τη μνήμη της τιμούμε 

τέτοια κοπέλα εν λυπηρό 

πού θα την ξαναδούμε 

Τζιείν’ το όμορφο χαμόγελο 

η τόση καλοσύνη 

μες στην καρκιά στη μνήμη 

μας 

παντοτινά θα μείνει 

Πάντως εγιώ τον χάροντα 

έχω τον μιάλο άχτι 

που πιάνει πρόωρα ψυσιές 

κάθε φορά που νάρτει 

Για τους γονιούς που χάσα-

σιν πρόωρα το παιδί τους 

δεν βρίσκω λόγια για να πω 

τζιαι πόση εν η καμοί τους 

Δεν άξιζεν τούν’ τους γονι-

ούς 

ο χάρος να πληγώσει 

τζιαι έπιασεν τη Μαρία τους 

τζιαι να τους φαρμακώσει 

Αιωνία της η μνήμη 

τζιαι στους δικούς της ’πο-

μονή 

πλάστη μου να μην μας 

τύχει 

είμαστην τζιαι εμείς γονείς 

τζι’ όταν θάψεις το παιδί 

σου 

ώσπου ζιείς εν να πονείς. 

 

Μαρίνα Α. Σκάγια 
Αχνιώτισσα 
29.11.2019 

Η καταρρακτώδης βροχή της Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου, ταίριαξε απόλυτα με την συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα 
που περιμέναμε από την πρώτη στιγμή, όταν ανακοινώθηκε το φιλανθρωπικό δείπνο στην μνήμη της Μαρίας Νικολάου 
Αδάμου. Ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών Αγγλίας η εφημερίδα μας πήρε την απόφαση να 
συνεισφέρει στον Ραδιομαραθώνιο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτά τα παιδιά που τόσο αγαπούσε και στήριζε η 
Μαρία μέχρι και την μέρα που άφησε την τελευταία της πνοή, μόλις στα 46 της χρόνια μετά από μία μακρά περιπέτεια 
υγείας… 

Παρ’ ότι γνωρίζαμε καλά πως η κοινότητά μας θα αγκαλιάσει αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία, η άφιξη στην κατάμεστη αί-
θουσα του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου μας εξέπληξε - φυσικά ευχάριστα -. Η συγκινητική εικόνα με ανθρώπους κάθε 
ηλικίας να πλημμυρίζουν τον χώρο θα μπορούσε να αποτελέσει το πιο φωτεινό παράδειγμα αγάπης, αλληλεγγύης και αν-
θρωπιάς και ένα μήνυμα ελπίδας μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.  

Γεμάτη με λουλούδια και μπαλόνια στο κίτρινο χρώμα που τόσο λάτρευε η Μαρία, ακόμη και η διακόσμηση της αίθουσας 
δημιουργούσε ζωή στην μνήμη της, ενώ από σεβασμό  προτιμήθηκε να μην υπάρχει μουσική κατά την διάρκεια της βραδιάς. 
Το δείπνο, ωστόσο, κύλησε ευχάριστα αφού ο κόσμος μετέτρεψε την θλίψη του σε ευγενική διάθεση για προσφορά. Κατά 
την διάρκεια της εκδήλωσης σερβιρίστηκαν εκλεκτά πιάτα και πραγματοποιήθηκαν λαχειοφόρος αγορά και παιχνίδι μπίνγκο, 
τα έσοδα των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, θα διατεθούν στον Ραδιομαραθώνιο για την στήριξη παιδιών με ειδικές 
ανάγκες (Radiomarathon for Children with special needs). 

 
Η εκδήλωση μέσα από έξι δυνατές ομιλίες  
Την βραδιά συντόνιζε ο Δημοσιογράφος, κ. Γιώργος Μιχαηλίδης που αφότου καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους 

μίλησε μέσα από δυνατούς στίχους και ποιήματα για την αγάπη, την απώλεια, την αλληλεγγύη… 
«Η Μαρία δεν πρόλαβε να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της και φυσικά και η ζωή τις υποχρεώσεις της 

απέναντί της» συμπλήρωσε με την σειρά του ο Διευθυντής της «Παροικιακής», κ. Πάμπος Χαραλάμπους που αναφέρθηκε 
με εγκάρδια λόγια στον ευγενή χαρακτήρα της και την αστείρευτη διάθεσή της για προσφορά. Ο ίδιος παρότρυνε τους πα-
ρευρισκομένους να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, συνεισφέροντας απλόχερα στον «ιερό», όπως χαρακτηριστικά τόνισε, 
σκοπό της εκδήλωσης. 

Δίνοντας θερμότατα συγχαρητήρια στους διοργανωτές ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για τα σημαντικά βήματα προόδου που έχει κάνει η κοινωνία όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες, ενώ έκανε μία σύντομη αναφορά στην πρόσφατη εκδημία του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου. 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών Αγγλίας και του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, η κ. Σούζη Κωνσταντινίδης 
χαρακτήρισε την Μαρία ως μια «γενναία και ευγενική ψυχή» που αγαπούσε να προσφέρει στην κοινότητα, ενεργό μέλος της 
οποίας υπήρξε.  

Ως πρόεδρος του Ραδιομαραθωνίου ο κ. Αντώνης Γερολέμου συνεχάρη τους γονείς της Μαρίας, κκ Νεόφυτο και Ευούλλα 
Νικολάου για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον άδικο χαμό της Μαρίας και ανέδειξε την σημασία της προσφοράς τους. 
«Δεν είχα την τιμή να την γνωρίσω προσωπικά, αλλά βλέποντας τους γονείς της είμαι σίγουρός πως ήταν ένας πολύ καλός 
άνθρωπος» εκμυστηρεύθηκε.  

Κανείς δεν έμεινε ασυγκίνητος όταν ο πατέρας της Μαρίας, κ. Νεόφυτος Νικολάου και η επιστήθια φίλη και ξαδέρφη της, 
Μαρίνα ανέβηκαν στο βήμα. Προσπαθώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους ενώ μοιράζονταν τις δεκάδες αναμνήσεις 
που κρατούν άσβεστες μες στην καρδιά τους.  

«Πέρυσι με την αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειας και των φίλων τους ο Νεόφυτος και η Ευούλλα οργάνωσαν την 
πρώτη φιλανθρωπική εκδήλωση στην μνήμη της πολυαγαπημένης κόρης τους Μαρίας» είπε η κ. Μαρίνα Τebbutt θέλοντας 
να μοιραστεί το πώς ξεκίνησε η ιδέα «η προσπάθεια ήταν απόλυτα επιτυχής και έδωσε στους δύο γονείς χαρά που προσέ-
φεραν σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Μετά την μεγάλη υποστήριξη που εξέλαβαν από την κοινότητα, αποφάσισαν να 
επαναλάβουν την προσπάθεια για να συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο». 

Κλείνοντας ο κ. Νικολάου ευχαρίστησε θερμά διοργανωτές, χορηγούς και παρευρισκομένους ενώ αναφέρθηκε ονομαστικά 
στα άτομα που στηρίζουν την οικογένεια στις δύσκολες στιγμές που περνά: ο κουμπάρος της οικογένειας, Σάββας και η σύ-
ζυγός του, Χριστίνα, οι ξαδέρφες της Μαρίας, Μαριάνα και Μαρίνα, τα παιδιά του Αίγλη, Στέλιος, Alex, Helen, η κουμπάρα 
της, Ανδρούλλα, οι φίλες της Pinur και Toni παρούσες στο πλευρό της Μαρίας κάθε στιγμή, οι φίλοι της οικογένειας, Μιχάλης, 
Κώστας, Πάμπος, Πανίκος και τα ξαδέλφια του κ. Νεόφυτου, Ξενούλα, Λουκία και Chris Apostolou. 

 
Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας  
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε ονομαστικά στους χορηγούς μας, που χωρίς κανένα κέρδος προσέφεραν την 

στήριξή τους στην πρωτοβουλία μας: Makkas Fine Wines, Star Estates&Lettings, Lakis Meat Products, Marathon Food, 
Anastasia Lodge Autumn Gardens, Aroma Patisserie, Navarino Estates, Karpasi Food Imports, Sakkas Building Contractors, 
Cos of London Goldsmiths, NN (Accountant Services) Ltd, C. Michael & Co., P&S Carton Industries Ltd, Micky’s Chippy, S. 
Aspris&Son, Magic Homes Ltd, Elite Bathrooms&Plumbing, Davin Foods, Twin wholesale Ltd, Bank of Beirut, Europride 
Ltd, Martin & Marianna Sheppard, Cypriot Community Center. 

 
Τέλος, ως διοργανωτές ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που με την παρουσία σας και την οικονομική στήριξή σας 

δώσατε χρώμα και ψυχή στην φιλανθρωπική εκδήλωσή μας. Το βράδυ της Παρασκευής όλοι μαζί γίναμε μία «γροθιά» στέλ-
νοντας ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης σε αυτά τα παιδιά που τόσο έχουν την ανάγκη μας! 

            
                Χαρά Καϊμάκη 

Συγκινητική η ανταπόκρηση του κόσμου στο  
φιλανθρωπικό δείπνο στη μνήμη της Μαρίας 

Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο πλημμύρισε,  συγκίνηση αγάπη και προσφορά

 Συγκινημένος ο κόσμος από τις ομιλίες  των  
συγγενών και φίλων της Μαρίας
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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. 
 
•Η Ελένη Χατζίδου επιστρέφει δισκογρα-
φικά και με ανεβασμένη διάθεση μας πα-
ρουσιάζει το νέο της hit-single "Αχαριστία" 
σε μουσική και στίχους του Φοίβου! 
Πρόκειται για remake της μεγάλης επιτυ-
χίας που έγραψε ο Φοίβος το 1997! Το 
νέο hit-single της Ελένης οπτικοποιήθηκε 
από τον Mike Marzz και η πρεμιέρα του 
Video Clip  έγινε  στο κανάλι της Spicy στο 

Youtube: 
  Η δική σου Αχαριστία.. 
 Θα γραφτεί στην ιστορία! 
   Πάνω σου θα πέσει φως μου.. 
    Η κατακραυγή του κόσμου!   
 
Μουσική - Στίχοι: ΦΟΙΒΟΣ 
Κυκλοφορεί από τη Spicy! 
   
• Αυτοσχεδιασμοί 
Παρουσίαση Φωτογραφικού Λευκώματος 
της Δόκτορος Ευδοξίας Ζ. Φασούλα με τί-
τλο Αυτοσχεδιασμοί, θα παρουσιαστεί 
αυτή την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στο Οί-
κημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότη-
τας στο Britannia Road, London N12 9RU, 

στις 7.45 το βράδυ.  
Ομιλητές θα είναι η ίδια η Δόκτωρ Ευδοξία 
Ζ. Φασούλα, συγγραφέας -δικηγόρος, και 
ο Ευάγγελος Σ. Κουδωνάς και αυτός δικη-
γόρος αλλά και φωτογράφος καθώς και 
μουσικός.  
Επίσης θα μιλήσει ο Γενικός Πρόξενος της 
Κύπρου κύριος Θεόδωρος Γκώτσης.  
Η παρουσίαση Αυτοσχεδιασμοί, διοργανώ-
νονται από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-
δία , και είναι ένα γραφολογικό φωτογρα-
φικό οδοιπορικό στους δρόμους της 
Αθήνας.    
 
•Έκθεση ζωγραφικής της Αντωνίνας Αδά-
μου. 

Παραμένει ανοιχτή η έκθεση ζωγραφικής 
της συμπατριώτισσας μας Αντωνίνας Αδά-
μου στα γραφεία του κυρίου Τώνη Ούρη,  
Anthony Webb, 348 Green Lanes, Palmers 
Green, N13, 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα 
Χριστούγεννα, και μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να την επισκέπτονται καθημερινά.  
Για περισσότερες πληροφορίες από το 
www.facebook.com/events 
 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ. Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

Xοροεσπερίδα Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας

Για ακόμα μια χρονιά o Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας διοργάνωσε ετήσια χοροεσπερίδα, την περασμένη Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στο Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο. Πολλοί συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί από την Άχνα, συναντήθηκαν όλοι μαζί στην κατάμεστη αίθουσα του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, σε μια νοσταλγική βραδιά γεμάτη αναμνήσεις για επιστροφή στο χωριό, συνοδευόμενη από γλέντι και 
πολύ χορό, καθώς η ελπίδα για επιστροφή, παραμένη άσβεστη μέσα στην καρδιά των Αχνιωτών. Στην χοροεσπερίδα, ομιλία έκανε ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Μωησής Αδάμου, ο οποίος αρχικά καλησπέρισε και ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την 
στήριξη που προσφέρουν στο Σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια και την αγάπη που συνεχίζουν ακέραιοι να έχουν για το χωριό τους.  Ο 
κ. Αδάμου, αναφέρθηκε στην σημασία της δημιουργίας και διατήρησης του Συνδέσμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας το γεγονός 
ότι κρατά τις ισορροπίες στην διατήρηση αναλλοίωτης της ταυτότητας των Αχνιωτών. Αυτή η επαφή που προκύπτει, μέσω αυτών των 
εκδηλώσεων, με το χωριό και τους συγχωριανούς είναι αρκετά σημαντική όπως ανέφερε, ενώ ως στόχο και σκοπό έθεσε την μετάδοση 
της ταυτότητας αυτής και στις νέες γενιές, που παρ’ότι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να γνωρίζουν 
να αγαπούν και να σέβονται την χώρα, την πόλη και το χωριό από το οποίο προήλθαν. Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Αδάμου, έδωσε 
μια υπόσχεση, «Παρά τα 45 χρόνια κατοχής του χωριού μας και των άλλων εδαφών της πατρίδας μας, που συνεχίζει να παρακρατεί δια 
της βίας ο Τούρκικος στρατός, δεν ξεχάσαμε, ούτε θα ξεχάσουμε ποτέ, τις πατρογονικές μας εστίες. Ο διακαής μας πόθος για επιστροφή 
θα είναι για όλους μας, πόλος έπαλξης και αγώνα μέχρι τη δικαίωση και την επανένωση της πατρίδα μας και του λαού της».  Στην χο-
ροεσπερίδα τελετάρχης ήταν η κ.Ευδοκία Λουκά, ενώ το κέφι ανέβασε η ορχήστρα «Πρόσφυγες» η οποία με τις λαϊκές της επιλογές 
έκανε όλο τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να ανέβει στη σκηνή χορεύοντας ασταμάτητα. Την έκπληξη της βραδιάς έκανε ο Αχνιώτης, Πα-
ναγιώτης Κωμοδρόμος ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει για τους συχωριανούς του. Κατά την διάρκεια της βραδιάς 
πωλούνταν λαχεία για πολλά και πλούσια δώρα, τα οποία κληρώθηκαν στο τέλος της επιτυχημένης αυτής χοροεσπερίδας.  
 
                    Θεοδώρα Κυριάκου

Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου (ΗΒ)  ανακοινώνει σε όλα τα μέλη 
του ότι  την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου θα γιορτάσει την ημέρα του Πο-
λιούχου Αγίου του χωριού, στην εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βα-
πτιστού, Wightman Road, Hornsey, London  N8 0LY και καλεί 
όλους τους συγχωριανούς όπως παρευρεθούν.   
Μετά τη Θεία Λειτουργία θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στις  
αίθουσες του σχολείου της εκκλησίας. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με το γραφείο του Συνδέσμου στον αριθμό 020 8551 2094. 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου. 

  Εορτή Αγίου Αμβροσίου 

Τραγούδια Δωδεκαημέρου 
με τον Ιωσήφ Παλιούρα

Ο Διευθυντής της Σχολής Βυζα-
ντινής Μουσικής Πρωτοπρεσβύ-
τερος Ιωσήφ Παλιούρας σας καλεί 
στην πρώτη μουσική εκδήλωση 
προς τιμήν του νέου μας Αρχιεπι-
σκόπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ.κ. Νικήτα, με θέμα 
«Κάλαντα Δωδεκαημέρου». 
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ashmole 
Academy Cecil Road New South-
gate N14 5RJ την Δευτέρα 9η Δε-
κεμβρίου 2019 και ώρα 7-9μμ με 
ελεύθερη είσοδο, ενώ θα προ-
σφέρονται αναψυκτικά. 
Μαζί με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα συμμετέχουν: η 
χορωδία της σχολής βυζαντινής 
μουσικής μαζί με ιεροψάλτες και 
παιδικές σχολικές χορωδίες, κα-
θώς και η Ορχήστρα «Ρυθμός» 

με τους Γιάννη Γκαβαρδίνα (σαντούρι), Ρίτα Ζωβοΐλη (κανονάκι), 
Ρισέλ Μέτα (κιθάρα), Σταυρούλα Τρυφιάτη (καβάλι, κρουστά) και 
Νίκο Χιώτογλου (πιάνο). Φιλική συμμετοχή και αφήγηση Βασίλης 
Παναγή και Κατερίνα Μπαροτσάκη. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! 

Με μεγάλη χαρά σας προσκα-
λούμε στην ενημερωτική  
διάλεξη του 17ου κύκλου δια-

λέξεων του Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου για την ομογένεια του 

Λονδίνου, με θέμα: «Οι προσανατολισμοί του Κωνσταντίνου Κα-
βάφη». Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στις 7:30μ.μ. στο οίκημα 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας (Britannia Road North Finchley, 
London N12 9RU) 
Εισηγητής της διάλεξης αυτής, ο Παναγιώτης Ξενοφώντος (Πανε-

πιστήμιο  Οξφόρδης) 
Oι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, διοργανώνονται από 

την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. 
Χορηγοί επικοινωνίας Εφημερίδες Ελευθερία- Παροικιακή 
 Πολίτης  - LGR - Hellenic TV και ΚΥΠΕ 
Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε: 
Επιτροπή  Εκδηλώσεων Αδελφότητας 

Τηλ: 020 8445 7070 ή  
020 8445 9999  
Email: andreas@nfcypriots.plus.com  

Κινητό 07956 849094 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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Mιλά στην ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ για την καρίερα του, τη ζωή του και τις ανησυχίες για το μέλλον...
Βασίλης Παναγής

 Είστε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της 
παροικίας καθώς η φωνή σας, η μορφή σας 
και η γνώμη σας βρίσκεται σχεδόν σε όλα 
τα Ελληνικά/Κυπριακά ΜΜΕ που υπάρχουν 
στο Λονδίνο. Τι σας κάνει όλα αυτά τα χρό-
νια να εργάζεστε ασταμάτητα και αβίαστα 
για αυτά; 
Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση για έναν άνθρωπο 
είναι να κάνει πράγματα που αγαπά. 
Θυμάμαι ήμουν 12 ετών, όταν μου πρότειναν 
από τον πολιτιστικό όμιλο του χωριού μου να 
συμπράξω σε θεατρικό έργο που θα παρουσια-
ζόταν σε κάποια εκδήλωση. 
Ήταν η πρώτη μου επαφή με την «Τεχνική της 
τέχνης του υποκρίνεσθαι», με απλά λόγια την 
τέχνη του ηθοποιού. Αργότερα όταν ήμουν 15 
ετών, αποφάσισα να εγγραφώ σε δραματική 
σχολή δι’ αλληλογραφίας. Αποδείχθηκε πολύ 
πιο δύσκολη η εκμάθηση μέσω αλληλογραφίας, 
όμως σ’ αυτή την περίπτωση απέκτησα το 
πρώτο μου πιστοποιητικό από την σχολή Στυ-
λιανού Μ. Μωυσίδη στην Αθήνα. 
Τον επόμενο χρόνο, τόλμησα να πλησιάσω τον 
μεγάλο δάσκαλο του Θεάτρου Βλαδίμηρο Καυ-
καρίδη. Έτσι ντροπαλά λοιπόν μπήκα στην 
Δραματική Σχολή “ ΣΤΑΝΙΣΛΑΥΣΚΥ”. Από τους 
πρώτους μήνες στη σχολή ο Θεατράνθρωπος 
Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, εκτιμώντας το ταλέντο 
μου, μου δίνει την ευκαιρία να λάβω μέρος στο 
Θεατρικό έργο του Αριστοφάνη, «Ειρήνη», που 
παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σ’ όλα τα 
αμφιθέατρα της Κύπρου. 
Ακολούθησε αμέσως μετά η κωμωδία «Ο ΧΡΥ-
ΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΕΚΕΣ», που ήταν  και η 
αφορμή να μου προταθεί υποτροφία σε Δραμα-
τική Σχολή στην Μόσχα.  
Τα πράγματα όμως άλλαξαν εφ’ όσον θα 
έπρεπε να εκτελέσω τις στρατιωτικές μου υπο-
χρεώσεις. 
Αναφέρω τα πιο πάνω για να τονίσω το ενδια-
φέρον μου και την αγάπη μου για την Τέχνη της 
υποκριτικής και την ανάγκη να προσφέρω στην 
σημερινή δική μας κοινωνία σε νέους ανθρώ-

πους τα όσα φώτα διαθέτω και να τους βοη-
θήσω να δοκιμάσουν το ταλέντο τους. Αυτή, 
λοιπόν, η αγάπη με οδήγησε στη δημιουργία 
Θεατρικού Εργαστηρίου – Σχολής.  
Στην εφημερίδα άρχισα να γράφω όταν ακόμα 
ζούσα στο Μπίρμινχαμ. Ήμουν ανταποκριτής 
και μετά ο Κυριάκος Τσούπρας μου ζήτησε να 
κάνουμε το ένθετο της Παροικιακής το οποίο και 
κυκλοφορούσε για μερικά χρόνια μαζί με την 
εφημερίδα. Σταμάτησε αργότερα όταν μετοίκισα 
στο Λονδίνο για να ενταχθώ στο προσωπικό 
του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού LGR, 
όταν ακόμα ήταν πειρα-
τικός, όπου και παρα-
μένω μέχρι σήμερα στη 
θέση του διευθυντή 
προγραμμάτων, θέση 
την οποία κατέχω πάρα 
πολλά χρόνια.  
 
Tην προηγούμενη 
εβδομάδα κάνατε την 
προβολή της πρώτης 
σας ταινίας μικρού μή-
κους με τίτλο «Love 
above all». Μιλήστε 
μας για την ιδέα και 
την εκτέλεση αυτής 
της ταινίας αλλά και 
για την ανταπόκριση 
του κοινού σε αυτή… 
Η ταινία μικρού μήκους 
‘’Love above all’’ είναι η 
πρώτη μου ταινία ως 
σεναριογράφος, σκηνο-
θέτης και παραγωγός. Έχω, όμως, παίξει σε 
αρκετές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Η 
ανταπόκριση του κοινού ήταν πάρα πολύ καλή 
και ακούσαμε τα καλύτερα σχόλια.  
   
Πολύ σύντομα  θα πραγματοποιήσετε μια 
θεατρική παράσταση όπως συνηθίζετε να 
κάνετε τα τελευταία χρόνια. Ποια θα είναι η 

θεματολογία και η γενικότερη ιδέα γύρω από 
αυτήν; 
Είναι το θεατρικό έργο «Η Γιαλλουρού» του Μι-
χάλη Πασιαρδή και θα παρουσιαστεί από την 
ομάδα του θεατρικού σχήματος  “THE ACTORS 
THEATRE”, της οποίας είμαι ο καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής.  Θα παρουσιαστεί σε συνεργασία με 
το πολιτιστικό τμήμα του ΑΚΕΛ.  
Η «Γιαλλουρού» είναι μια κυπριακή ηθογραφία 
του Μιχάλη Πασιαρδή, βασισμένη στο ποίημα 
του Δημήτρη Λιπέρτη «Γιαλλούρα». 
Το έργο θα ανεβεί σε σκηνοθεσία δική μου. Οι 

παραστάσεις θα δοθούν 
στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο σε ημερομηνίες 
που θα ανακοινωθούν αρ-
γότερα.  Θα δοθούν επίσης 
παραστάσεις στο Μπίρ-
μινγχαμ, καθώς και στην 
Κύπρο. Θεωρώ αναγκαίο 
να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι 
λίγα χρόνια πίσω, για να  
δώσω έμφαση στην πίστη 
και την επιμονή μου για την 
διατήρηση και προώθηση 
του δικού μας πολιτισμού. 
Ο πολιτισμός είναι η ταυτό-
τητα, η κουλτούρα, τα ήθη 
και έθιμα, η γλώσσα, η 
θρησκεία, αλλά και ο τρό-
πος ζωής των ανθρώπων. 
Εμείς οι Έλληνες και Έλλη-
νες Κύπριοι έχουμε ένα πο-
λιτισμό που βγαίνει μέσα 
από την πορεία των αι-

ώνων και σημαδεύει την ποιότητα, την ανθρω-
πιά και την απόλυτη φιλοξενία, που μας 
διακατέχει. Η αγάπη μου για τον τόπο που γεν-
νήθηκα και μεγάλωσα, και η προσπάθειά μου 
να διατηρήσω όλα όσα προανέφερα, με έκανε 
να επιδιώκω πάντα την διοργάνωση εκδηλώ-
σεων που να έχουν απώτερο σκοπό όλα τα πι-
στεύω μου.   

Όπως όλοι γνωρίζουμε τα ΜME τίνουν να 
εξοβελισθούν, από τα ΜΚΔ. Μέσω των 
δικών σας εμπειριών σε όλα αυτά τα χρόνια 
της καριέρας σας, πως νιώσατε την επί-
δραση των ΜΚΔ στα ΜΜΕ και ποια η άποψή 
σας για το μέλλον του Ραδιοφώνου, της τη-
λεόρασης και της εφημερίδας; 
Όπως όλα δοκιμάζονται έτσι και οι εξελίξεις 
στην τεχνολογία πρέπει να το παραδεχθούμε 
ότι μπήκαν στη ζωή μας. Πιστεύω ότι το μέλλον 
του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και της εφη-
μερίδας θα παραμείνει φωτεινό γιατί έχουν μια 
άλλη χάρη. Δεν νομίζω ότι θα εξαλειφθούν. Το 
ραδιόφωνο θα είναι πάντα στο σπίτι μας και στο 
αυτοκίνητο μας,  Η τηλεόραση θα είναι πάντα 
στο καθιστικό μας και η εφημερίδα θα κρέμεται 
στα περίπτερα και θα μας απασχολεί και θα μας 
ευχαριστεί να την διαβάζουμε, όπως κάνουμε 
καθημερινά. 
 
Ποια είναι τα επόμενά σας πλάνα; 
Ασφαλώς θα συνεχίσω με το θέατρο και θα ανε-
βάσω και άλλες πολλές παραστάσεις, γιατί το 
θέατρο είναι πηγή ζωής. Όσον αφορά το ραδιό-
φωνο πολύ πιθανόν να συνεχίσω ακόμα για με-
ρικά χρόνια. Και όσον αφορά κινηματογράφο 
ετοιμάζω ένα σενάριο για ακόμα μία μικρού μή-
κους ταινία που το θέμα της θα είναι ο σκύλος 
μου, τον οποίο αγάπησα σαν τον καλύτερό μου 
φίλο όταν ήμουν στην ηλικία των 8 – 10 ετών. 
Είναι μία ταινία για την οποία θα χρειαστεί να 
γυρίσω σκηνές στο κατεχόμενο χωριό μου το 
Συγχαρί, γιατί μόνο έτσι θα είναι αυθεντική, και 
αναφέρεται στη σχέση Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Επίσης, πολύ πιθανόν να ακο-
λουθήσει ακόμα μία ταινία μικρού μήκους.  
Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. 
Φτάνει να έχω την υγεία μου , να έχω καλούς 
φίλους, να έχω δύναμη να αγαπώ τους συναν-
θρώπους μου και να μπορώ να προσφέρω… 
Καλές γιορτές, Καλά Χριστούγεννα, και καλό 
νέο έτος! 
      Συνέντευξη: Θεοδώρα Kυριάκου



Επειδή ο Boris Johnson και γενικά οι Συντηρητικοί δεν έχουν 
καμία ιδέα για το πώς να φέρουν ένα τέλος στην λιτότητα, 
το έγκλημα που μαστίζει τις κοινότητες και ο αριθμός σοβα-
ρών εγκλημάτων στον δρόμο ολοένα και αυξάνονται. Ούτε 

καν έχουν σκοπό να βελτιώσουν το NHS. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν το αδιέξοδο, η μοναδική 
απάντηση που δίνουν είναι ‘Let’s get Brexit dοne’. Ποια είναι η πραγματική αλήθεια στην απάντηση 
κάποιου που τα έκανε θάλασσα;  
Είναι εύκολο να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο σε ερωτήσεις πολιτών που νοιάζονται για το 
μέλλον των παιδιών τους και ολόκληρης της οικογένειας; Που να βρουν εργασία οι νέοι και ποιος 

θα περιθάλψει τους ηλικιωμένους; Πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά που ζουν στην φτώχεια; Πότε θα αρχίσει η Κυβέρνηση 
να κτίζει σπίτια για τις οικογένειες που περιμένουν εδώ και χρόνια; Για τους αστέγους, που βασίζονται σε μία Κυβέρνηση 
που χρόνια τώρα δίνει χρήματα για να κρατηθεί στην εξουσία, όπως τα δύο εκατομμύρια που έδωσε στο DUP πριν 
δύο χρόνια; 
Παρομοιάζουν την στάση του Boris Johnson με αυτή ακριβώς που είχε ο David Cameron μετά το αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος. Τότε είχε δηλώσει την παραίτησή του για να αποφύγει τις σοβαρότερες συνέπειες που θα έφερναν τα 
αποτελέσματα ενός ανόητου δημοψηφίσματος. 
Το δημοψήφισμα έχει διχάσει την χώρα και έχουμε μία Κυβέρνηση που δεν γνωρίζει πώς να προχωρήσει για να λύσει 
τα προβλήματα. 
Ας μην ξεχνούμε πως το Δημοψήφισμα το συγκάλεσαν οι Συντηρητικοί  και ο λαός ψήφισε βασιζόμενος στις ψευτιές 
που πλάσαραν οι Boris Johnson και Farage. 
Σωστή και λογική η στάση του Jeremy Corbyn 
Τώρα που η χώρα κατέχει την αλήθεια γύρω από το Brexit, θα τεθεί μπροστά στον λαό  μία νέα συμφωνία που θα πα-
ρουσιάσει η Εργατική Κυβέρνηση, μέσω της οποίας o Jeremy Corbyn θα αφήσει τον λαό να αποφασίσει εάν θέλει να 
αποχωρήσει ή να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτή είναι μία λογική στάση, αφού 

επί του παρόντος το τι έχει ο Boris Johnson να προσφέρει στον λαό είναι χειρό-
τερο από τις προηγούμενες προτάσεις που είχε θέσει η Theresa May στην 
Βουλή.  Ακόμη ας μην ξεχνούμε ότι το Εργατικό Κόμμα δεν ζήτησε δημοψήφισμα 
αλλά οι Συντηρητικοί και οι Lib/Dems  από μόνοι τους  κάλεσαν το Δημοψήφισμα 
όπως καλή ώρα και τώρα, που, όπως είπε ο Johnson, «έχω καλέσει αυτές τις  
Γενικές  εκλογές μόνο για το Brexit». 
Σαν να μας λέει «ας πεινούν τα παιδιά, ας υποφέρουν οι οικογένειες, ας χαλάσει 
ο κόσμος όλος. Θέλω να γίνει το δικό μου  και δεν με νοιάζει για κανέναν!». 
Ο λαός καλείται να δώσει την απάντησή του  με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο 
και έχει την ευκαιρία να απαντήσει στον Boris Johnson,  με τον μόνο  τρόπο που 
μπορεί να τον κάνει να ακούσει την φωνή ενός αγανακτισμένου λαού που υπο-
φέρει από το 2010 κάτω από μία άσχετη και «αχάπαρη» (σ.σ. ανίδεη) Συντηρητική 
Κυβέρνηση.  
Ας μην λείψει κανείς από τις κάλπες στις 12 Δεκεμβρίου  
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Λογική η στάση του Jeremy Corbyn ΣΤΟ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ  
ΞΕΨΥΧΗΣΕ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

Η κολοσσιαίων διαστάσεων Μάχη 
του Στάλινγκραντ, που άρχισε στις 
23 Αυγούστου 1942 και τελείωσε 
στις 2 Φεβρουαρίου 1943, αποτέ-
λεσε σημείο στροφής στην πολεμική 
αναμέτρηση μεταξύ της ναζιστικής, 
ιμπεριαλιστικής Γερμανίας με επι-
κεφαλής τον Χίτλερ και της σοσια-
λιστικής Σοβιετικής Ένωσης με επι-
κεφαλής τον Στάλιν. Ήταν η μάχη που έκρινε όχι μόνο τα 
αποτελέσματα των μαχών του Ανατολικού Μετώπου, αλλά 
τη συνολική έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι Σοβιετικοί απέκτησαν 
την πρωτοβουλία των στρατιωτικών επιχειρήσεων και δεν την έχασαν μέχρι το τέλος 
του πολέμου. Ήταν εκείνο το σημείο στροφής, που άλλαξε τη ροή του πολέμου. Δεν 
έδωσε «φτερά» μόνο στα συμμαχικά στρατεύματα, αλλά και στο σύνολο των εθνι-
κοαπελευθερωτικών κινημάτων που δρούσαν στις κατεχόμενες από τη Γερμανία 
και τις άλλες δυνάμεις του Άξονα χώρες. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που κόστισε περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώ-
πινες ζωές και είχε ως εμπλεκόμενες πλευρές τις δυνάμεις του Άξονα (Γερμανία, 
Ιταλία, Ιαπωνία κ.ά. χώρες) από τη μια και τις δυνάμεις των Συμμάχων (Ηνωμένο 
Βασίλειο, ΗΠΑ, Ελεύθερη Γαλλία, Σοβιετική Ένωση κ.ά. χώρες) από την άλλη, ξέ-
σπασε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 με την επίθεση που εξαπέλυσε η Γερμανία ενάντια 
στην Πολωνία, εφαρμόζοντας την τακτική του κεραυνοβόλου πολέμου. Πριν κλείσει 
το έτος 1940 ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη είχε καταληφθεί από τις δυνάμεις του 
Άξονα. 

Στις 22 Ιουνίου 1941 η Γερμανία εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση, παραβιάζοντας 
τους όρους του «Συμφώνου μη Επίθεσης», που είχαν υπογράψει οι εν λόγω δυο 
χώρες στις 23 Αυγούστου 1939. Μέσα σε λίγους μήνες, η Γερμανία κατάφερε, 
βέβαια με σοβαρές απώλειες, να καταλάβει την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, να 
αρχίσει την πολιορκία της πόλης του Λένινγκραντ και να φτάσει έξω από τη σοβιετική 
πρωτεύουσα Μόσχα. Μετά τις πρώτες τους επιτυχίες, οι υπερφίαλοι Γερμανοί ναζί 
μέθυσαν και άρχισαν να κάνουν όνειρα θερινής νυκτός! Δυστυχώς, για αυτούς και 
τις υπόλοιπες δυνάμεις του Άξονα, που συμμετείχαν στο σχέδιο κατάληψης της Σο-
βιετικής Ένωσης «Μπαρμπαρόσα» και ευτυχώς για την ανθρωπότητα, η εξέλιξη 
του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο ακολούθησε διαφορετική πορεία από ό,τι αρχικά 
υπολόγισαν οι λεγόμενοι στρατιωτικοί ειδήμονες. Μετά την πρώτη μεγάλη ήττα που 
υπέστησαν στη Μόσχα, οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα σχέδιά τους και 
στις 23 Αυγούστου 1942 εξαπέλυσαν τεραστίων διαστάσεων επίθεση στη στρατηγι-
κής σημασίας πόλη του Στάλινγκραντ, η κατάληψη της οποίας θα τους άνοιγε το 
δρόμο προς τα πετρέλαια του Καυκάσου. 

Ως «τη μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία των πολέμων», χαρακτήρισε τη Μάχη του 
Στάλινγκραντ, ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης και Ανώτατος Διοικητής των Σοβιετι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων, Στάλιν, ο οποίος στον πρώτο ραδιοφωνικό του λόγο προς 
το σοβιετικό λαό, που ακολούθησε την ύπουλη γερμανική εισβολή στη Σοβιετική 
Ένωση, έκανε διαλεκτική ανάλυση του πολέμου και προέβλεψε την ήττα της Γερμα-
νίας. Όταν κάνουμε λόγο για «Μάχη του Στάλινγκραντ» εννοούμε μια σειρά πολεμι-
κών συγκρούσεων μεταξύ Γερμανών και Σοβιετικών που έλαβαν χώρα στα περίχωρα 
και στο κέντρο της πόλης του Στάλινγκραντ (πρώην Τσαρίτσιν και νυν Βόλγκογκραντ) 
και κράτησαν από τις 23 Αυγούστου 1942 μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 1943. Υπολογί-
ζεται ότι πάνω από 1,500,000 άνθρωποι, στρατιώτες και πολίτες, έχασαν τη ζωή 
τους. 

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 έκλεισαν 77 χρόνια από την αντεπίθεση τριών σο-
βιετικών στρατιών υπό τον στρατάρχη Βατούνιν με την κωδική ονομασία «Ουρανός», 
που πραγματοποιήθηκε βάσει σχεδίου, το οποίο είχε εκπονηθεί από τους στρατάρχες 
Ζούκοφ και Βασιλέφσκι και προέβλεπε την προσβολή εφεδρικών δυνάμεων της 
Έκτης Γερμανικής Στρατιάς. Όταν εκδηλώθηκε η αντεπίθεση «Ουρανός» το 90% 
του Στάλινγκραντ βρισκόταν ήδη υπό γερμανική κατοχή! Το υπερασπίζονταν όμως, 
και το κρατούσαν όρθιο με νύχια και με δόντια αξεπέραστοι πολεμιστές που έδιναν 
μάχες εκ του συστάδην και ανεπανάληπτοι ελεύθεροι σκοπευτές, όπως ο Σιντορένκο 
και ο Ζάιτσεφ, που δρούσαν υπό την κάλυψη ερειπίων. Επικεφαλής της τιτάνιας 
προσπάθειας να μην πέσει το Στάλινγκραντ στα χέρια των Γερμανών ήταν ο στρα-
τάρχης Τσούικοφ. 

Η αντεπίθεση «Ουρανός» στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Οι Γερμανοί, χωρίς να το 
καταλάβουν, εγκλωβίστηκαν από τις τρεις σοβιετικές στρατιές που ξεκίνησαν έξω 
από το Στάλινγκραντ και μόνο μέσα σε μια περιοχή ελάχιστων τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων βρέθηκαν περικυκλωένοι 250,000 στρατιώτες. Μια αερογέφυρα που στήθηκε 
για τον ανεφοδιασμό τους κατέληξε σε αποτυχία. Η σοβιετική αντιαεροπορική άμυνα 
κατέρριψε 490 γερμανικά αεροπλάνα! Στις 16 Δεκεμβρίου 1942 οι Σοβιετικοί πρα-
γματοποίησαν νέα επίθεση με την κωδική ονομασία «Κρόνος» και τελικά στις 2 Φε-
βρουαρίου 1943 οι περικυκλωμένοι Γερμανοί αναγκάστηκαν να παραδοθούν, μη 
έχοντας άλλη επιλογή. Παραδόθηκαν 23 στρατηγοί με επικεφαλής τον Φον Πάουλους 
και 91,000 εναπομείναντες στρατιώτες. 

Οι συνολικές απώλειες των Γερμανών από τη Μάχη του Στάλινγκραντ ξεπέρασαν 
τους 800,000 νεκρούς και τραυματίες. Οι Σοβιετικοί είχαν μεγαλύτερες απώλειες 
τόσο σε νεκρούς όσο και σε τραυματίες (στρατιώτες και πολίτες). 

Στη Μάχη του Στάλινγκραντ πήραν μέρος και πέντε κατοπινοί Σοβιετικοί στρατάρ-
χες, που είχαν υπηρετήσει ως στρατιωτικοί σύμβουλοι των δημοκρατικών δυνάμεων 
στον Ισπανικό Εμφύλιο (1936-1939) και ο Ρούμπεν Ρουίζ Ιμπαρούρι, γιος της 
Βάσκας Ισιδώρας Ντολόρες Ιμπαρούρι(Πασιονάρια),επιφανούς και θαρραλέας ηγέ-
τιδας του ισπανικού και διεθνούς εργατικού κινήματος, η οποία διατέλεσε υπεύθυνη 
επικοινωνίας των δημοκρατικών δυνάμεων και σε ένα από τους πύρινους λόγους 
της είπε: «Καλύτερα χήρα ενός ήρωα παρά γυναίκα ενός δειλού»! Γαλουχημένος με 
τα ιδανικά και το ασυμβίβαστο πνεύμα της μάνας του, ο Ρούμπεν Ρουίζ Ιμπαρούρι 
έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Στάλινγκαντ στις 3 Δεκεμβρίου 1942. Η θυσία του συ-
νεχίζει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και αιώνιο σύμβολο διεθνιστικής αλληλεγ-
γύης, που δείχνει το δρόμο του ανένδοτου αγώνα για πανανθρώπινη λευτεριά.

 
 
 

του 
 Βασίλη Κωστή 
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«Να γιατί δε νοιάζουμαι αν τη γη τη ζουν Τούρκοι για 
Έλληνες, Εβραίοι για… Εκείνο πού’χει αξία είναι να τη 
ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να 
περπατούν ελεύθεροι πάνω της, διαφεντευτές της, κυ-
ρίαρχοί της. Ν’ αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της που 
νάναι αέρας δροσιάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης. Όχι πνί-
χτης». Αυτό το απόσπασμα από το τελευταίο σύγγραμμα 
του Κυριάκου Μάτση ανέφεραν όλοι ανεξαιρέτως οι ομι-
λητές στην εκδήλωση του σωματείου Δίκωμο ‘74, που τί-
μησε στις 18 Νοεμβρίου τη θυσία του ήρωα.  

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο φιλόλογος, ερευνητής 
Γιώργος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής 
στην εκδήλωση, «ο Κυριάκος Μάτσης, ο αλτρουιστής νέος 
από το Παλαιχώρι, πότισε με το τίμιο αίμα του και άγιασε 
τη γη του Δικώμου.Απέτρεψε αδικαιολόγητες δολοφο-
νίες  

Λέγονται διάφορα για τους λόγους της προδοσίας του, 
αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε απτό στοιχείο που να πι-
στοποιεί τα όσα λέγονται. Κι όπως συμβαίνει σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις, όσοι 
γνωρίζουν σιωπούν. Και 
σιωπούν στο όνομα μιας 
κακώς νοούμενης αντί-
ληψης προστασίας της 
οργάνωσης στην οποία 
ανήκε. Υπάρχει μαρτυ-
ρία ότι μεταβαίνοντας 
στο Δίκωμο συνάντησε 
ένα βοσκό έξω από το 
χωριό.Ο βοσκός δεν τον 
είχε αναγνωρίσει, αλλά 
ο ίδιος φρόντισε να του 
πει πως αν έρθουν κά-
ποιοι και τον ρωτήσουν 
αν τον είδε να περνά από την περιοχή, να πει πως δεν 
τον είδε. Ο Κυριάκος είχε μπει στο στόχαστρο κάποιων 
κακεντρεχών συναγωνιστών του. Παραμένουν, ωστόσο, 
άγνωστοι, αφού κανένας δεν θέλει να τους ονοματίσει. 
Λέγεται ακόμα πως μπήκε στο στόχαστρο όταν αρνήθηκε 
να προβεί σε δολοφονίες κάποιων που χαρακτηρίστηκαν 
ως προδότες χωρίς καμιά απτή απόδειξη προδοσίας. Λέ-
γεται ακόμη πως αυτοί ήταν αριστεροί. Και ας μην ξεχνάμε 
πως αυτά λαμβάνουν χώρα το 1958, όταν ο αρχηγός της 
ΕΟΚΑ εξαπέλυσε τη δολοφονική εκστρατεία του εναντίον 
της Αριστεράς». Ο Ανδρέας Παπαγιάννης ανέφερε στην 
ομιλία του ότι ο Μάτσης απέτρεψε πολιτικές δολοφονίες 
στην περιοχή. Και ασφαλώς οι πολιτικές δολοφονίες εκεί-
νης της περιόδου σχετίζονταν άμεσα με τους Αριστερούς.  

Η Αριστερά τιμά τους πραγματικούς αγωνιστές  
Αυτή τη στάση ζωής του Κυριάκου Μάτση η Αριστερά 

την εκτίμησε ιδιαίτερα. Υπενθυμίζουμε ξανά ότι η τελευταία 
σκηνή της ζωής του ήρωα παίχτηκε την περίοδο του δο-
λοφονικού οργίου που διέταξε ο Γρίβας εναντίον των οπα-
δών του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στον χαιρετισμό του ο επαρχιακός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας, Χρίστος Χριστοφίδης, ση-
μείωσε ότι η θυσία του Κυριάκου πρόσθεσε ποιότητα στη 
συλλογική μας συνείδηση ως λαού. Οι διαφωνίες του 

ΑΚΕΛ και της Αριστεράς για τη μορφή του ένοπλου αγώνα, 
είπε, δεν υπήρξαν ποτέ εμπόδιο για την αναγνώριση των 
ηρώων, που με αυταπάρνηση και θυσία έδωσαν τη ζωή 
τους για την ελευθερία ακολουθώντας το δρόμο τον οποίο 
εκτίμησαν ως τον πιο σωστό. Οι ιδεολογικές και πολιτικές 
διαφορές, υπογράμμισε ο Χρ. Χριστοφίδης, δεν μπορούν 
να είναι και δεν είναι εμπόδιο στην αναγνώριση του μεγα-
λείου μιας θυσίας, όπως αυτής του Κ. Μάτση. Πρόσθεσε 
ότι ο Κ. Μάτσης «δεν έβαψε ποτέ τα χέρια του με αδελφικό 
αίμα και μας κληροδότησε με μερικά εξαιρετικά κείμενα 
πλατιάς σκέψης, βαθέως στοχασμού και οραματισμού». 
Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που κόσμησε τον 
τόπο μας με αποκορύφωμα την παρακαταθήκη της θυσίας 
του», κατέληξε ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. 

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα»  
Δύο σημαντικά δεδομένα σημαδεύουν το σύντομο πέ-

ρασμα του Κυριάκου Μάτση από τη ζωή. Η φράση «ου 
περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα» που είπε στον 
στρατάρχη Χάρντινγκ, όταν του πρότεινε μεγάλο χρηματικό 

ποσό για να καταδώσει πού 
βρίσκεται ο αρχηγός της 
ΕΟΚΑ. Και πολλοί εστιάζουν 
σε αυτή την απάντηση για 
να δείξουν τον χαρακτήρα 
του Κυριάκου. Ένα χαρα-
κτήρα που δεν επέδειξαν 
άλλοι συναγωνιστές του, με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν 
όλες εκείνες οι προδοσίες 
και το αλληλοφάγωμα που 
σημάδεψαν την οργάνωση 
και τον αγώνα της, ο οποίος 
βρισκόταν σε εξέλιξη. Eνώ 
πολεμούσε ένοπλα για την 

ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, διαπίστωσε πως ο 
στόχος της ένωσης ήταν ανέφικτος και στράφηκε προς 
μια άλλη μορφή λύσης. Και αναδείκνυε πως ανεξάρτητα 
αν η Κύπρος ιστορικά εντασσόταν στον ελληνικό χώρο, 
αυτή θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει εν ειρήνη και να 
ανήκει σε αυτούς που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. 

Ο Γιαννάκης Μάτσης για το τελευταίο κείμενο του 
Κυριάκου  

Στο χαιρετισμό του ο αδελφός του ήρωα, Γιαννάκης Μά-
τσης, χαρακτήρισε ως «συγκλονιστικό» αυτό το τελευταίο 
κείμενο του Κυριάκου. Ο Γιαννάκης Μάτσης γνωστοποίησε 
στο ακροατήριο ότι η συγκεκριμένη αναφορά του Κυριάκου 
είναι η κατάληξη ενός μεγαλύτερου κειμένου και αποκά-
λυψε μάλιστα ότι αυτό βρέθηκε στη λεωφόρο Ελλάδος 
στην Κερύνεια και είναι γραμμένο μερικές μέρες πριν από 
το θάνατό του. Επεσήμανε επίσης ότι το κείμενο εκείνο, 
έκτασης πέντε σελίδων, περιέχει πολύ σημαντικές ανα-
φορές που ξεδιπλώνουν τις σκέψεις του ήρωα για τον 
τόπο και την πορεία του. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα 
ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να το δημοσιοποιήσει ολό-
κληρο. Ο Γ. Μάτσης είπε χαρακτηριστικά ότι ο Κυριάκος 
«δεν ήταν του καιρού μας και της εποχής μας. Ήταν πα-
νανθρώπινης διάνοιας άνθρωπος». 

του  
Γιώργου Σάββα

Εξήντα ένα χρόνια από τη θυσία του Κ. Μάτση
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Η Τότεναμ συνεχίζει να νικά με 

τον Ζοσέ Μουρίνιο στο τιμόνι, 

επικράτησε εύκολα και της 

Μπόρνμουθ (3-2) με πρωταγω-

νιστή τον Άλι, που σκόραρε δις 

και πέτυχε για πρώτη φορά δια-

δοχικές νίκες στη φετινή Pre-

mier League. 

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει βαλθεί 

να μετατρέψει την Τότεναμ σε 

«νικήτρια» και το πρώτο δείγμα 

των Σπερς υπό τις οδηγίες του 

είναι άκρως ενθαρρυντικό ως 

προς αυτή την κατέυθυνση. 

Κόντρα στην Μπόρν-

μουθ, οι Λονδρέζοι 

έφτασαν πιο εύκολα 

στη νίκη από όσο δεί-

χνει το τελικό 3-2 και 

είδαν τον 23χρονο... 

γερόλυκο Ντέλε Άλι, 

που δήλωνε ότι το 

σώμα του δεν μπορεί να 

κάνει πια τα ίδια με το πα-

ρελθόν, να σκοράρει δις και να 

αποδεικνύει ότι στην πράξη 

μένει ανεπηρέαστος. 

Ο δρόμος για την νίκη άνοιξε 

από το 21', με τον Βρετανό 

μέσο να εκμεταλλεύεται την 

ασίστ του Σον και να δίνει το 

προβάδισμα στην ομάδα του, 

ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε και το 

2-0, στο 50', σκοράροντας για 

πρώτη φορά δύο γκολ σε ματς 

πρωταθλήματος από τον Ια-

νουάριο του 2017! 

Η ομάδα του «Special One» 

είχε τον έλεγχο στο παιχνίδι και 

έφτασε και σε τρίτο τέρμα, με 

τον Σισοκό στο 69', ο οποίος 

σκόραρε για πρώτη φορά μετά 

τον Σεπτέμβριο του 2017, έχο-

ντας μείνει «άσφαιρος» για 69 

παιχνίδια. 

Οι φιλοξενούμενοι του Έντι 

Χάουι το μόνο που κατάφεραν 

ήταν να μειώσουν με τον Χάρι 

Ουίλσον στο 73', που είχε πε-

ράσει στο ματς δέκα λεπτά 

πριν, και μάλιστα, να πλησιά-

σουν στο γκολ ξανά με τον 

Ουαλό στράικερ στο 90+6', 

όμως τα χρονικά περιθώρια 

που απέμεναν και ο τύχερος 

τρόπος με τον οποίο ήρθε, μάλ-

λον δεν απείλησαν ουσιαστικά 

την Τότεναμ στα εναπομείναντα 

λεπτά. 

Πλέον, με αυτό το τρίποντο, 

το δεύτερο διαδοχικό στο πρω-

τάθλημα και τρίτο σε όλες τις 

διοργανώσεις (πρώτο σερί 

φέτος), οι Σπερς ανέβηκαν 

προσωρινά στην πέμπτη θέση 

με 20 βαθμούς, αλλά το σημα-

ντικότερο είναι ότι η αύρα του 

«Special One» δείχνει να έχει 

βάλει την ομάδα για τα καλά σε 

ανοδική τροχιά. 

Τότεναμ (Μουρίνιο): Γκατσα-

νίγκα, Οριέ, Αλντερβάιρελντ, 

Σάντσεζ, Βερτόνχεν, Εντο-

μπελέ (74' Μόουρα), Ντάιερ, 

Σισοκό, Άλι (90+4' Γουίνκς), 

Σον (89' Λο Τσέλσο), Κέιν. 

Μπόρνμουθ (Χάουι): Ράμσ-

ντεϊλ, Ρίκο, Άκε, Κουκ, Στέισι, 

Γκρούνβελντ, Λέρμα, Κουκ 

(74' Γκόσλινγκ), Φρέιζερ (63' 

Χάρι Γουίλσον), Καλ. Γουίλ-

σον, Σολάνκε. 

Μουρίνιο: 

Θα καλεί τα ball-boys 

στο γεύμα της Τότεναμ 

 σε κάθε ματς! 

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βάζει τα 

ball-boys στο κλίμα της πρώτης 

ομάδας της Τότεναμ και θα δίνει 

την ευκαιρία σε καθένα από τα 

παιδιά που φροντίζουν για 

τις μπάλες στα ματς της 

ομάδας, να ζουν μονα-

δικές στιγμές δίπλα 

στους αγαπημένους 

τους ποδοσφαιρι-

στές. 

Η αρχή έγινε με τον 

15χρονο Καλούμ που 

το μεσημέρι του Σαββά-

του πριν από το παιχνίδι 

απέναντι στην Μπόρνμουθ (3-

2) γευμάτισε με τους παίκτες 

των «σπιρουνιών», με τον αρ-

χηγό της ομάδας, Χάρι Κέιν, να 

συστήνει τους συμπαίκτες του 

στον μικρό! 

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, που γι' 

ακόμα μια φορά πριν από ματς 

της Τότεναμ φρόντισε να περά-

σει λίγο χρόνο με τα παιδιά που 

συνοδεύουν τους ποδοσφαιρι-

στές στον αγωνιστικό χώρο, τό-

νισε πως πριν από κάθε εντός 

έδρας ματς, ένα διαφορετικό 

ball-boy θα προσκαλείται στο 

γεύμα της ομάδας. 

Το αρνητικό σερί της 

Άρσεναλ συνεχίζεται 

- Μπλόκο στο Νόριτς 

Η Άρσεναλ εμφάνισε τις ίδιες 

παθογένειες και δίχως τον 

Ουνάι Έμερι και έσωσε το 

βαθμό απέναντι στην Νόριτς 

χάρη σε δύο γκολ του Πιέρ-Εμε-

ρίκ Ομπαμεγιάνγκ.  

Ανίατη φαίνεται πως είναι η 

κατάσταση στην Άρσεναλ, που 

δεν κατάφερε να βγει από το 

σκοτάδι των 8 παιχνιδιών δίχως 

νίκη ούτε μετά την απόλυση του 

Ουνάι Έμερι. Στο ντεμπούτο 

του Φρέντρικ Λιούνγκμπεργκ 

στον πάγκο της, οι κανονιέρη-

δες εμφάνισαν τις ίδιες παθογέ-

νειες και έμειναν στο 2-2 και 

είδαν την διαφορά από την 

πρώτη τετράδα να παραμένει 

στους 7 πόντους. 

Το καλύτερο ρεκόρ 

συνεχόμενων νικών 

στην Πρέμιερ Λιγκ 

"τρέχει" η Λέστερ! 

Ούτε καν την χρονιά που κα-

τέκτησε τον τίτλο κόντρα σε 

όλους και σε όλα δεν είχε κατα-

φέρει η Λέστερ να πάρει τόσες 

διαδοχικές νίκες στην Πρέμιερ 

Λιγκ!  

Οι «αλεπούδες» με τον 

Μπρένταν Ρότζερς στην τε-

χνική ηγεσία κάνουν... κανονικό 

πρωταθλητισμό και αυτή τη στι-

γμή είναι οι πιο κοντινοί διώκτες 

της κορυφής και της Λίβερπουλ, 

μετά και το εκπληκτικό 2-1 με 

ανατροπή απέναντι στην Έβερ-

τον, το απόγευμα της Κυριακής. 

Με τον Τζέιμι Βάρντι να έχει 

φτάσει στα 22 γκολ υπό τις οδη-

γίες του Βορειοϊρλανδού προ-

πονητή, έχοντας τα περισσό- 

τερα τέρματα από κάθε άλλον 

ποδοσφαιριστή της Πρέμιερ 

Λιγκ στο χρονικό διάστημα της 

παρουσίας του Ρότζερς στον 

πάγκο των Πρωταθλητών του 

2016, η Λέστερ έχει καταφέρει 

να σημειώσει το καλύτερο σερί 

της ιστορίας της από καταβολής 

σύγχρονης μορφής του κορυ-

φαίου πρωταθλήματος!  

Το 6x6 δεν είχε καταγραφεί 

ποτέ ξανά στα χρονικά της πα-

ρουσίας του κλαμπ στην Πρέ-

μιερ Λιγκ, αφού η προηγούμενη 

καλύτερη επίδοση σταματούσε 

στα πέντε διαδοχικά θετικά 

αποτελέσματα.  

Πλέον, η ομάδα βάζει πλώρη 

για την ισοφάριση αλλά και την 

προσπέραση του πιο μεγάλου 

σερί σε ολόκληρη την ιστορία 

της. Αυτό, είχε σημειωθεί την 

αγωνιστική περίοδο 1962-1963 

και ήταν εφτά νίκες... 

 

 

 

 

Βρήκε τον δρόμο της η Τότεναμ
Χτίζει σερί με «κουρασμένο» Άλι   

Αποτελέσματα 
Νιούκαστλ-Μαν. Σίτι  . . 2-2 
Μπέρλεϋ-Κρίσταλ Π.  . .0-2 
Τσιέλσι-Γουέστ Χαμ  . . 0-1 
Λίβερπουλ-Μπράιτον . 2-1 
Τότενχαμ-Μπόρνμουθ  3-2 
Σαουθάμπτον-Γώτφορτ 2-1 
Νόρουϊττ-Άρσεναλ  . . .2-2 
Γουλφσ-Σιέφιλτ  . . . . . .1-1 
Λέστερ-Έβερτον  . . . . .2-1 
Μάν. Γ.-Άστον Β.  . . . . .0-2 
Mπέρλυ-Μαν. Σίτι . . . . .1-4  

Χθες το βράδυ είχαμε 
τα ακόλουθα παιχνίδια: 

Τσέλσι-Άστον Βίλα 
Λέστερ-Γώτφορτ 
Μαν. Utd-Τότενχαμ 
Σαουθάμπτον-Νόργουϊτς 
Γουλφς-Γουέστ Χαμ 
Λίβερπουλ-Έβερτον 

Σήμερα αγωνίζονται: 
Σιέφιλτ-Νιούκαστλ 
Άρσεναλ-Μπράιτον 

Βαθμολογία 
 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . 40 
 2 Λέστερ  . . . . . . . . . . . 32 
  3 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . 32 
 4 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . 26 
 5 Τότενχαμ  . . . . . . . . . 20 
 6 Γουλφς . . . . . . . . . . . 20 
 7 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . 19 
 8 Άρσεναλ . . . . . . . . . . 19 
 9 Μάντσιεστερ Γιουν. . 18 
10 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . 18 
11 Κρύσταλ Πάλας . . . . 18 
12 Μπόρμουθ . . . . . . . . 16 
13 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . 16 
14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . 16 
15 Άστον Βίλα  . . . . . . . 15 
16 Μπράιτον . . . . . . . . . 15 
17 Έβερτον . . . . . . . . . . 14 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 Σαουθάμπτον  . . . . . 12 
19 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 8 
20 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 8

Γκουαρντιόλα: 

Δεν τα παρατάμε ποτέ 

Η διαφορά της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λίβερπουλ πήγε στους 11 

βαθμούς, αλλά ο Καταλανός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του δεν 

πρόκειται να τα παρατήσει. 

Η ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούκαστλ έφερε τη δια-

φορά των «πολιτών» από τη Λίβερπουλ στους 11 βαθμούς και τους 

«κόκκινους» ακόμα πιο κοντά στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά 

από 29 χρόνια. 

Ωστόσο. ο Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε πως η ομάδα του δεν τα 

παρατάει και δεν πρόκειται να κοιτάζει από τώρα το τέλος της σεζόν: 

«Δεν σκέφτομαι πόσα παιχνίδια πρέπει να κερδίσουμε, μόνο να 

προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το επόμενο. Την περασμένη σεζόν, 

όταν ήμασταν εδώ, δεν μιλούσαμε για την Premier League και πόσα 

παιχνίδια έπρεπε να κερδίσουμε.Δεν τα παρατάμε ποτέ. Η ομάδα 

είναι πάντα εκεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου». 

Επίσης, ο 48χρονος τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του στο 

ματς με τις «καρακάξες» παρά το αρνητικό αποτέλεσμα: « Το 2-2 φυσικά δεν είναι καλό για εμάς, 

είναι για τη Νιούκαστλ. Ξέρω ότι δεν μετράει αλλά πρέπει να αναλύσω την εμφάνιση και η εμφάνιση 

ήταν καλή. Νομίζω ειλικρινά ότι πρέπει να δείτε πώς έτρεχαν οι παίκτες, πώς μάχονταν, πώς προ-

σπαθούσαν, τη γλώσσα του σώματος».

Ποτσετίνο: 

«Έτοιμος να ακούσω προτάσεις» 

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποτελεί παρελθόν από την Τότεναμ 

εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, μετά από 5,5 χρόνια επιτυ-

χημένης παρουσίας που είχε στην ομάδα του Βορείου Λονδί-

νου, ωστόσο δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να τον δούμε στον 

πάγκο κάποιας άλλης μεγάλης ομάδας. 

Τα ρεπορτάζ θέλουν τον 47χρονο τεχνικό να είναι υποψή-

φιος για να αναλάβει το τιμόνι αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών 

συλλόγων, μεταξύ των οποίων οι Άρσεναλ, Μπάγερν Μονά-

χου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον ίδιο να 

αποκαλύπτει με συνέντευξή του στο αργεντίνικο Fox Sports 

πως εξετάζει ήδη προτάσεις για να επιστρέψει στη δράση.

Αρνητικό ρεκόρ 

31 χρόνων για τη Μάν. Γιουνάιτεντ! 

Οι 18 βαθμοί στις 14 πρώτες «στροφές» είναι η χειρότερη επίδοση 

της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 1988-89! 

Ο κατήφορος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει σταματημό και 

έχει φέρει την ομάδα του Σόλσκιερ στην 9η θέση της βαθμολογίας, 

έχοντας απόσταση 22 πόντων από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, ενώ 

απέχει μόλις +6 από τη διακεκαυμένη ζώνη. 

Από ‘κει και πέρα, οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέγραψαν ένα ακόμα 

αρνητικό ρεκόρ, αφού οι 18 βαθμοί που έχουν συλλέξει στις 14 

πρώτες αγωνιστικές είναι η χειρότερη επίδοσή τους από το 1988-89, 

όταν και είχαν τερματίσει 11οι στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού 

ποδοσφαίρου.

Ο Μουρίνιο στη συνέντευξη Tύπου μετά το παιχνίδι με Μπόρνμουθ, 

δίπλα του ο Simon Felstein, Tottenham’s head of communications

O Lewis Tizard μαζί του ο Chris Cork,  Melanie Watson 

και Andrew Southcott

O Μουρίνιο σε μια αναμνη-

στική φωτογραφία με τον 

Γιώργο τον νεότερο
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Αυτό και αν ήταν παιχνίδι ντέρμπι, Ομόνοια-Ολύμπια. Στο τέλος 

μετατράπηκε σε oneway traffic για την ομάδα του Σινόττι που 

έπαιξε πιο στρωμένα. Έπαιξε με περισσότερη θέληση και πήρε 

στο τέλος την πρόκριση στο Challenge Cup με το ευρύ σκορ 6-1. 

Είδαμε αρκετές κάρτες, είδαμε σκληρά φάουλς, είδαμε διαφωνίες 

με τον διαιτητή Ανδρέα Αναστασίου. Εκ μέρους βασικά της 

Ολύμπιας αφού έδειξε 3 κάρτες σε παίκτες και μια κάρτα στον 

Σινόττι. 

Αλλά αυτό που είδαμε ήταν ένα ωραίο παιχνίδι από τη μια μεριά 

της Ολύμπιας. Η Ομόνοια ήταν αγνώριστη από το πρώτο μέχρι το 

τελευταίο λεπτό και δίκαια η Ολύμπια πέρασε στον επόμενο γύρο. 

Σκόρερς ο Ηλίας Katsouloudis που ήταν και ο καλύτερος του 

αγώνα. Τέρματα σημείωσαν οι Agyeman, Καφούρης, Ricky, Ali ενώ 

για την Ομόνοια με πέναλτι ο Prokopiou.

Απλούστατα η Ολύμπια ήταν καλύτερη

Ένα από τα καλύτερα της φε-

τινά παιχνίδια έπαιξε η Παντέλ, 

αλλά στο τέλος έφυγε με την 

πικρή γεύση της ήττας αφού 

έχασε από την Κώμη Κεπήρ με 

1-0. 

Και οι δύο ομάδες έπαιξαν 

χωρίς σκοπιμότητες και όσοι 

πήγαν στο παιχνίδι απόλαυσαν 

το θέαμα. Αυτό που μετρά πε-

ρισσότερο δεν είναι η πρόκριση 

της Κώμης στον επόμενο γύρο 

του Challenge Cup αλλά η ανά-

στασης της Παντέλ. Ο Μάριος 

Κυριακίδης φαίνεται ότι θα κάνει 

καλή δουλειά στην Παντέλ. 

Έχασε στο παρά πέντε 

η Παντέλ

Στον επόμενο γύρο του Chal-

lenge Cup θα βρεθεί και ο Πα-

ναθηναϊκός που κέρδισε την 

Ακανθού με 5-2. Ο Παναθηναϊ-

κός πιο στρωμένη ομάδα έκανε 

τα δικά της φεύγοντας νικητής 

από την αναμέτρηση. 

Σκόρερς: Ζακ (2), Κiri (1), 

Antony Constantinou (1), 

Antoni Panayi (1), για την Ακαν-

θού αυτογκόλ ο Andrew Poly-

dorou και Aristos Aristotelous. 

Στον επόμενο γύρο 

ο Παναθηναϊκός

Αρκετοί φίλοι υποστηρικτές 

του Παροικιακού μας Πρωτα-

θλήματος, θέλοντας τον αθλη-

τικό αυτό όμιλο να παραμένει 

αφού κυριολεκτικά έχει έρθει σε 

οικονομική κατάρρευση, ο συ-

νάδελφος Πέτρος Μιχαήλ που 

τελευταία εντάχθηκε στη δύ-

ναμη της Γραμματείας του 

ΚΟΠΑ, ανάλαβε το δύσκολο 

έργο της συλλογής χρημάτων, 

ανθρώπων που με το άκουσμα 

των οικονομικών προβλημάτων 

έτρεξαν να βοηθήσουν. 

Σύμφωνα με τη λίστα που 

μας έστειλε ο φίλος Πέτρος, 

φαίνονται τα κάτωθι ονόματα: 

Sponsor Αντώνης Αντωνιά-

δης (Capital Homes), Football 

Magazine, Βάσος Αρχαίος, 

Babinondas Restaurant, Ηλίας 

Παστού, Πάμπος Χαραλά-

μπους (Παροικιακή), Κύπρος 

Κωστή, Σώτος Αντωνιάδης, 

Aroma Patisserie, Δώρος Πα-

στού, Κρης Αποστόλου, Peter 

Michael (Εstates), Hellenic TV, 

Αντρέας Στυλιανού, Cos of Lon-

don, Queens Hotel, Μάριος 

Στυλιανού, David Astburys (Es-

tates), Antony Pepe, Άλεξ Χα-

χολιάδης, Varosi Lettings, 

Φίλιππος Χατζηφιλίππου, Lou-

cas Christou, Wood House Es-

tates, Harry Charalambous (ex 

Salamina Sponsor). 

H Επιτροπή του ΚΟΠΑ ευχα-

ριστεί όλους όσοι βοήθησαν και 

συνεχίζουν να βοηθούν στη 

συλλογή χρημάτων για επι-

βίωση του ΚΟΠΑ. Όσοι επιθυ-

μούν να δώσουν την εισφορά 

να τηλεφωνήσουν στον Πέτρο 

Μιχαήλ, αρ. 07969 376 631. 

Φίλοι του ποδοσφαίρου 

προσφέρουν στον ΚΟΠΑ

Καθήκον μας να σταθούμε στο Παροικιακό μας 

ποδόσφαιρο για να μη γράψουμε εμείς ιστορία 

ότι επί εποχής μας έσβησε ο ΚΟΠΑ.

Οδηγίες από τον Μουρίνιο της Ολύμπιας Σινόττι, φαίνεται οι οδηγίες του στρατηγού πέρασαν

Το πέναλτι πήγε στα δίκτυα αλλά δεν ήταν αρκετό

Τι συνέβηκε στην Ομόνοια μόνο οι ποδοσφαιριστές ξέρουν, κάπου τα πήγαν στραβά

Οι «λεβεντόγεροι» της Ολύμπιας στην πρώτη γραμμή 

Κρης και Μάριος ανταλλάσσουν απόψεις πριν τον αγώνα

Το τρίο των διαιτητών με τους αρχηγούς

Παικταράς ο Ηλίας για μια 
ακόμη φορά απέδειξε ότι 
είναι λίρα εκατόν για την 
Ολύμπια 

Τάσος Κουννάς και 

ο τυχερός της παρέας 

Nick Δημητριάδης τα 

άφησε όλα και ησύχασε 

ο άνθρωπος
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Ασταμάτητη η Σαλαμίνα πήρε ακόμη μια σημαντική νίκη κόντρα στην ουραγό Park View. Το καθαρό 

6-0 δείχνει και την εικόνα του αγώνα αφού η Σαλαμίνα ήταν το απόλυτο αφεντικό στον αγωνιστικό 

χώρο. Όλες οι γραμμές κινήθηκαν μεθοδικά και έφεραν τη Σαλαμίνα στην 4η θέση της βαθμολογίας 

του Spartan South Midlands Football League.Division One. Σκόρερς για τους ερυθρόλευκους:  George 

Lutaaya (2), Harrison Georgiou (1), Charlie Georgiou (1), Courtney Austin (1), Henry Marku (1). 

Ολοταχώς η Σαλαμίνα

Την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα του Spartan South δέχθηκε η ομάδα των Αγίων από τη 

δεύτερη στη βαθμολογία Winslow United με 4-2. 

«Η γεύση της ήττας είναι σαφώς γήινη και φυσικά είναι πάντα στο ποδόσφαιρο ένα από τα τρία 

πιθανά αποτελέσματα», έγραψε στο facebook   o πολύ δραστήριος παράγοντας πατήρ Αναστάσιος 

Σαλαπάτας και ασφαλώς συμφωνούμε μαζί του, μια ήττα κάποτε σε κάνει πιο ισχυρό γιατί μέσα από 

αυτή θα βρεις κάποια λάθη και θα προχωρήσεις πιο καλά στη συνέχεια. 

Οι Άγιοι μας έχουν κάνει περήφανους με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις τους και σίγουρα δεν 

τα έβαλαν κάτω, είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος!! 

Ο προπονητής Γιώργος Φραγκέσκου κάνει καλή δουλειά στην ομάδα, το έχει αποδείξει πολλές 

φορές, τα γκολ για τους Αγίους, όπως πάντα ο συνήθης ύποπτος Noyan Tajbakish έβαλε δύο τέρματα. 

To πρώτο στραβοπάτημα για τους Αγίους

To πάλεψε το Haringey και έφερε ισοπαλία με το Worthing. 

To Haringey βρέθηκε να χάνει με 2-1 πριν ο συνήθης ύποπτος Δημήτρης Φροξίλιας στο 70’ με 

ωραίο σιούτ κάνει το 2-2. Η ομάδα της Worthing έπαιξε πιο δυνατά και προηγήθηκε πολύ γρήγορα 

στο 7 λεπτό. Πριν να κλείσει το ημίχρονο ο Scott Mitchell κάνει το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι στη συνέχεια 

κάνουν το 2-1 για να φέρουμε την ισοπαλία όπως ανάφερα με τον Δημήτρη για το 2-2. 

Το Haringey αγωνίστηκε με τους: Ismail, Demetriou, Djassi-Sambu, (Ademiluji 65’), Alexandrou, 

Mitchell, Froxilias, Aresti, Onokwai, Durojaye, McDonald, (Solomou 83’)

Έφερε ισοπαλία το Haringey  

 Ανώτερος ο Ολυμπιακός, αλλά αήττητος ο ΠΑΟΚ!
Αποτελέσματα 

Ελληνικού League 

Λάρισα-Βόλος . . . . . . . . 2-1 

Πανιώνιος-Παναιτωλικ.  3-0 

ΟΦΗ-ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . .1-0 

Παναθηναϊκός-Αστέρας  1-0 

Ξάνθη-Ατρόμητος  . . . . . 1-0 

Άρης-Λαμία  . . . . . . . . . . 1-1 

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ  . . .  1-1 

Βαθμολογία 

 1 Ολυμπιακός . . . . . . . . 28 

 2 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 28 

 3 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . 19 

 4 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . 19 

 5 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 18 

 6 Λάρισα  . . . . . . . . . . . . 18 

 7 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . 17 

 8 Παναθηναϊκός  . . . . . . 16 

 9 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 14 

10 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . 14 

11 Βόλος  . . . . . . . . . . . . . 13 

12 Αστέρας  . . . . . . . . . . . 11 

13 Πανιώνιος  . . . . . . . . . . 6 

14 Παναιτωλικός  . . . . . . . 4

Οι «ερυθρόλευκοι» 

έχασαν ένα ημίχρονο 

στο Φάληρο, βρέθηκαν 

πίσω στο σκορ από το 

γκολ του Ίνγκασον, 

ισοφάρισαν στην επα-

νάληψη στο 64’ με τον 

Βαλμπουενά που 

τραυματίστηκε στην 

εκτέλεση πέναλτι, αλλά 

παρότι ήταν ανώτεροι 

από τον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν με την βαθμολογία 

να βρίσκει τους δύο δεμένους στην κορυφή με 28 πόντους. 

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ αρνήθηκε καθαρό πέναλτι στο 48’ που 

έγινε από τον Καντουρί στον Ποντένσε, ενώ στην επανάληψη ο 

Ολυμπιακός είχε τις μεγάλες ευκαιρίες στο 69’ με τον Σουντανί (κε-

φαλιά ψαράκι ελάχιστα άουτ)και τον Ελ Αραμπί να μην μπορεί από 

κοντά να νικήσει τον Ζίβκοβιτς στο 79’. Σπουδαία επέμβαση για 

τον πορτιέρε του ΠΑΟΚ και στο 87’ σε σουτ του Γκερέρο. 

Στη σκακιέρα των δύο προπονητών, το πρώτο μέρος δεν βγήκε 

καθόλου στον Πέδρο Μαρτίνς, που αναγκάστηκε πριν βγει το 

πρώτο μέρος, ν’ αντικαταστήσει τον Μασούρα με τον πολύ καλό 

Σουντανί στο 41’, αφού ο Δικέφαλος του Βορρά έπαιξε τακτικά 

πολύ πιο έξυπνα στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη από την 

πίεση του Ολυμπιακού που ισοφάρισε στο 64’ μετά το πέναλτι του 

Βαλμπουενά (ανατροπή Ποντένσε από Γιαννούλη), ο ΠΑΟΚ οπι-

σθοχώρησε, αλλά δεν το πλήρωσε. Άτυχος ο Γάλλος που τραυμα-

τίστηκε στην εκτέλεση του πέναλτι. 

Γλυκόπικρη είναι η γεύση που 

μένει στις τάξεις της Ομόνοιας 

μετά την λευκή ισοπαλία στο 

ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Από 

την μια, οι πράσινοι μπορού-

σαν να πάρουν το θετικό απο-

τέλεσμα βάσει της εικόνας αλλά 

και των ευκαιριών, ωστόσο 

στοίχισε είτε ο… Τιάγκο που 

αστόχησε προ κενής εστίας, 

είτε το γεγονός πως το «τρι-

φύλλι» τα… έχανε στην τελική 

πάσα. 

Πάνε χρόνια από τότε που οι 

«πράσινοι» είδαν στα μάτια τον 

ΑΠΟΕΛ. Οι συνεχόμενες επιτυ-

χίες των «γαλαζοκιτρίνων» 

στην Ευρώπη αλλά και τα εφτά 

συνεχόμενα πρωταθλήματα, 

έχουν μετατρέψει την ομάδα 

της πρωτεύουσας σε «μεγαθή-

ριο», το οποίο η Ομόνοια των 

πολλών προβλημάτων δυσκο-

λευόταν να αντιμετωπίσει. Στα 

πλείστα προηγούμενα ντέρμπι 

«αιωνίων», οι «πράσινοι» πα-

ρουσιάζονταν… φοβισμένοι 

στον αγωνιστικό χώρο, κάτι 

που αποδεικνύεται από το γε-

γονός πως το «τριφύλλι» δεν 

έχει πανηγυρίσει νίκη από τις 6 

Απριλίου 2013.  

Ούτε το βράδυ της Δευτέρας 

(2/12) έσπασε αυτή η κακόγου-

στη για την Ομόνοια συνήθεια 

του ΑΠΟΕΛ, ωστόσο άλλο είναι 

που μένει στις τάξεις των «πρα-

σίνων». Είδαν μετά από μερικά 

χρόνια, μια ομάδα που δεν δε-

χόταν να χάσει, που έπαιξε με 

πάθος, είχε την κατοχή, και κα-

τέγραψε πολύ καλά διαστήματα 

παρουσιάζοντας ελκυστικό και 

επιθετικό ποδόσφαιρο. Αν ερ-

χόταν και το γκολ, ίσως να μι-

λούσαμε για μια άρτια 

παρουσία του «τριφυλλιού». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με… 

μπροστάρη τον Σταύρο Παπα-

σταύρου, αλλά και ο Χένινγκ 

Μπεργκ με τους συνεργάτες 

του, έχουν καταφέρει να μετα-

μορφώσουν την Ομόνοια, και 

μάλιστα την οδηγούν σε καλύ-

τερες μέρες. Παράλληλα, το με-

γάλο στοίχημα που δεν ήταν 

άλλο από την επιστροφή του 

κόσμου έχει κερδηθεί και με το 

παραπάνω, καθώς η παρουσία 

του στο ΓΣΠ αποτέλεσε τον 

12ο παίκτη των τυπικά γηπε-

δούχων. Η συνέχεια και η στα-

θερότητα είναι άλλο ένα στοί-

χημα για το τεχνικό επιτελείο, 

το οποίο όμως θα διαρκέσει 

μέχρι τον Μάιο, όταν θα γνωρί-

ζουμε που θα καταλήξει η Ομό-

νοια. 

Γλυκόπικρη γεύση για Ομόνοια

Αποτελέσματα 

Κυπριακού Ποδοσφαίρου 

Ολυμπιακός-Παραλίμνι  . 0-0 

ΑΕΚ-Ανόρθωση  . . . . . . . 1-2 

Εθνικός-ΑΕΛ  . . . . . . . . . . 0-1 

Πάφος-Δόξα  . . . . . . . . . . 0-1 

Απόλλων-Σαλαμίνα  . . . . 4-1 

Ομόνοια-Αποέλ . . . . . . . . 0-0 

Βαθμολογία 

 1 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 24 

 2 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 22 

 3 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . 18 

 4 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

 5 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 17 

 6 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 15 

 7 Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . 14 

 8 Εθνικός . . . . . . . . . . . . . 11 

 9 Ολυμπιακός . . . . . . . . . . 9 

10 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . . 9  

11 Παραλίμνι  . . . . . . . . . . . 6 

12 Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
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 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

6 Δεκεμβρίου (Παρασκευή) 

• Παρουσίαση φωτογραφικού Λευκώματος της Δρας Ευδοξίας 

Φασούλα. Ομιλητές ο κ. Ε. Σ. Κουδωνάς, δικηγόρος και Θ. Γκότσης, 

Γενικός Πρόξενος Κύπρου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia 

Road, London N12 9RU, στις 7.45μμ. Πληροφορίες 020 8445 9999. 

7 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders in Enfield οργανώνει Χριστουγεννιάτικο 

χορό με μέλη του Tiverton στο Κοινοτικό στο Wood Green N22 στις 

1–5μμ με μουσική του γνωστού Ν. Σιακόλα, με ωραίο φαγητό και 

δωρεάν ποτά. Είσοδος £30. Tηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

8 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει τον Ετήσιο Χορό του στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ στις 6.30μμ. 

Εισιτήριο £25, με μουσική του γνωστού Μιχάλη Θεοδοσίου. Για 

κρατήσεις θέσεων τηλ. 07387 265 018. 

19 Δεκεμβρίου (Πέμπτη) 

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

προσανατολισμός του Κ. Καβάφη». Ομιλητής ο Παναγιώτης 

Ξενοφώντος, καθηγητής, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, 

London N12 9RU, ώρα 7.45μμ. Πληροφορίες 020 8445 7070. 

Tα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία 

• To Ashmole Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, Cecil Road, Southgate, 

London N14, λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 10.00πμ - 1.00μμ. 

Διδάσκονται οι τάξεις από Νursery ως τις GCSC, κλείει για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20. 

• To Hazelwood Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Hazelwood Lane, 

London N13, λειτουργεί κάθε Σάββατο στις 2.15μμ - 5.15μμ και 

διδάσκονται οι τάξεις από Νursery ως τις Α Level, κλείει για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20. 

• To Hazelwood Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Hazelwood Lane, 

London N13 λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 10πμ - 1.00μμ, 

διδάσκονται οι τάξεις από Νursery μέχρι Α Level, κλείει για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20. 

• To Qeenswell Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Woodside Lane, 

London N12, λειτουργεί κάθε Σάββατο, διδάσκονται οι τάξεις από 

Nursery ως τις A Level, κλείει για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 

21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20. 

• To Ελληνικό Σχολείο COFF’s του ΣΕΓ, στη COFF’s Lane, Chushunt 

Herts EN4 50W, λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9.30πμ - 1.00μμ και 

διδάσκονται οι τάξεις από Νursery μέχρι Α Level, κλείει για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20. 

• To Hazelwood Ελληνικό Σχολείο του ΣΕΓ, στη Hazelwood Lane, 

London N13, λειτουργεί κάθε Τετάρτη στις 6.30 - 8.30μμ, κλείει για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20. 

• To Ελληνικό Σχολείο Rushcroft του ΣΕΓ, που λειτουργεί κάθε Τετάρτη στο 

ομώνυμο Σχολείο στη Rushcroft Rd, Chingford, London E4 στις 

6.30–8.30μμ και διδάσκονται οι τάξεις από Nursery ως τις GCSC  κλείει για 

τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 18.12.19 και ανοίγει στις 15.01.20. 

• To Hazelwood Youth Club του ΣΕΓ στη Hazelwood Lane N13 του 

ΣΕΓ που συνέρχεται κάθε Παρασκευή στις 6.30 - 8.30μμ και 

διδάσκονται Κυπριακοί και Ελληνικοί χοροί  κλείει για τις Χριστουγεν -

νιάτικες γιορτές στις 18.12.19 και ανοίγει στις 15.01.20. 

• To Ελληνικό Σχολείο Bowes που συνέρχεται κάθε Σάββατο στο 

ομώνυμο σχολείο στην Bowes Road, London N11, κλείει για τις 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 21.12.19 και ανοίγει στις 11.01.20.

Antonis Antoniades
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30 Nοεμβρίου 

Του Αποστόλου Ανδρέα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Γιορτή μεγάλη έφθασε του Αποστόλου Ανδρέα, 

γι’ αυτό θα γράψω σήμερα τα πιο ωραία νέα. 

Γιορτάζει όλος ο ντουνιάς, γιορτάζει όλη η πλάση 

και εύχομαι στον καθένα σας χρόνια πολλά 

και ποτέ να μην γεράσει. 

Απόστολε Ανδρέα μου δύναμη δώσε του κόσμου, 

υγεία, χαρά και χρόνια. 

Απόστολε Ανδρέα μου δοξάζω το όνομα σου, 

να ελευθερωθούμε και να έλθουμε πάλι ξανά 

για να σε ξαναδούμε. 

Είναι πολλά τα θαύματα που κάνεις και το ξέρω. 

Στον τόπο μας να έλθουμε για να μην υποφέρω. 

Θα ανάψω τη λαμπάδα σου, θα σε παρακαλέσω 

να μας έχεις πάντοτε καλά όλους μας. 

Και θα κάνω ό,τι μπορέσω. 

Αυτά είναι όλα σήμερα και θα σας χαιρετήσω. 

Χρόνια πολλά σας εύχομαι και εγώ τώρα θα κλείσω.

Στον κόσμο που ευρέθηκες, αν θες να ευτυχίσεις, 

με τα δικά σου σκεφτικά, τραγούδια, γέλια και χαρά, 

πρέπει να συμμαχίσεις! 

Από μικρός που ήμουνα, με τρομοκρατούσαν, 

γονιοί, δασκάλοι και παπάς, σαν δήμιοι ζωής βραχνάς, 

τα πάντα μού στερούσαν! 

Παιχνίδια μου εφηβικά, ιδέες, θεωρίες, 

πιστεύω μου προσωπικά, μοντέρνα ήθη, μουσικά, 

σ’ όλα διαφωνίες! 

Όλα αυτά που σκέφτεσαι, μού λέγαν είναι μύθος, 

κακά, διαβόλου βούληση, σε οδηγεί στην κόλαση, 

τ’ αμαρτωλό σου ήθος! 

Και τί ζητούσα δηλαδή, ήθελα για να ζήσω, 

παιδιού, ανθρώπινη ζωή, σαν το ελεύθερο πουλί, 

φτερά για να πετήσω! 

Όμως μου τα εκόβανε, με τες διδασκαλίες, 

ψαλίδια, λόγια κοφτερά, ξυράφια, έργα μοχθηρά, 

δήμου δικτατορίες! 

Πάλαιψα και λυτρώθηκα, από την τυραννία, 

βρήκα τον δρόμο τον σωστό, πνευματικό, σωματικό, 

ορθής ζωής πορεία! 

Κατώρθωσα κι εφτέρωσα, απόχτησα μαχαίρια, 

έκοψα Γόρδια Δεσμά, άνοιξα βίου μου φτερά, 

εβγήκα απ’ τη μιζέρια! 

Προσεχτικά από αρχές, ύπουλα κυβερνάνε, 

δήθεν τον κόσμο αγαπούν, στην εξουσία σαν βρεθούν, 

Νόμους και Δικαιώματα, Λαούς Καταπατάνε!!!

«Αντιδράσεις»
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
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ΠΕΜΠΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:20  

Το Χάραμα (1994). Μουσικό μελόδραμα με την 

Κατερίνα Κούκα, Σταύρο Ζαλμά, Σμαράγδα Κα-

ρύδη, Πέτρο Ζαρκάδη. Ένας λαϊκός τραγουδιστής, 

ερωτευμένος με μια ταλαντούχα νέα τραγουδί-

στρια, την οποία βοηθά να κάνει καριέρα ενώ η 

δική του καταστρέφεται.  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 

Ναι μεν ...Αλλά (2009). Κοινωνική ταινία με τους 

Φάνη Χήνα, Αλέξη Δαμιανό, Μέλανι Στάντζου και 

Άννα Μεταλίδου. Ένας νέος άντρας, ο Φάνης, 

παντρεμένος με μια επαρχιώτισσα γυναίκα που 

δεν αγαπάει, ζει μια μίζερη ζωή και ονειρεύεται 

συνεχώς αυτό που του έλειψε: μια όμορφη γυ-

ναίκα σύντροφο και μια ολοκληρωμένη σχέση. 

Σχετίζεται τυχαία με μια νέα και όμορφη κοπέλα 

και δίνει όλο τον εαυτό του προκειμένου να την 

κρατήσει. Αυτή όμως παίζει μαζί του για λίγο και 

τίποτα παραπάνω και τον μεταχειρίζεται σαν 

σκουπίδι. Τότε αποφασίζει να την σκοτώσει. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:50   

Και οι Πέντε Ήταν Καλλονές (1965). Κοινωνική 

ταινία με τους Λάκη Καζάν, Τούλα Δράκου, Ντόρα 

Δούμα και Τούλα Καρρά. Οι διακοπές είναι ξεκού-

ραση όπως και για τις πέντε όμορφες κοπέλες 

που έχουν βάλει στόχο να τρελάνουν έναν νεαρό 

γοητευτικό ψαρά 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 

Βαρύς Γλυκός και  Μερα-

κλής (1988). Κωμωδία με 

τους Σωτήρη Μουστάκα, 

Πάνο Κορκοτά, Καρολίνα 

Τυρταίου, Σπύρο Φασιανό, 

Γιώργο Βάσο, Κάτια Μυ-

λωνά, Δημήτρη Πανταζή, 

Απόστολο Σοφιανό, Ελένη 

Δελούδη. Ο Αριστείδης 

δουλεύει στο καφενείο 

μιας μεγάλης εταιρείας. 

Πνιγμένος στους καφέδες και τα φλυτζάνια ονει-

ρεύεται. Πότε βλέπει τον εαυτό του στην υψηλό-

τερη θέση της εταιρείας, πότε σαν το μεγάλο 

αστέρι της όπερας. Αλλά το πιο γλυκό όνειρο του 

είναι να κατακτήσει την καρδιά μιας όμορφης δα-

σκάλας... 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 

Αν Έχεις Τύχη (1964). Κωμωδία με τους Νικο 

Φερμα, Γιαννη Παπαδοπουλο, Δημητρη Παπαμι-

χαηλ, Περικλη Χριστοφοριδη. Ένας φτωχός μεν 

αλλά αξιοπρεπέστατος καθηγητής, ο Τέλης, που 

έχει παραιτηθεί από τη δουλειά του, βρίσκει στο 

δρόμο ένα λαχείο που έχει κερδίσει τον πρώτο 

αριθμό. Διαμιάς η ζωή του αλλάζει άρδην. Υπεύ-

θυνος γι’ αυτό είναι ο κύριος Φωκίων, θείος της 

λατρευτής του Μάργκυ, που επιχειρεί μ’ αυτόν τον 

τρόπο να τον χρησιμοποιήσει για να καταχραστεί 

το τυχερό λαχείο της ανιψιάς του.  

 

KYΡIAKH 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:00  

Zorba the Greek (1964). (Ζορπάς ο Έλλην). 

Περιπέτεια, Ελληνική ταινία 

στην Αγγλική γλώσσα. Ηθο-

ποιοί : Anthony Quinn, Alan 

Bates, Irene Papas, Lila 

Kedrova, Sotiris Moustakas, 

Anna Kyriakou, Eleni Anou-

saki. An aimless Englishman 

finds he has a small inheri-

tance on a Greek island, 

Crete. His joyless existence 

is disturbed when he meets 

Zorba, a middle aged Greek 

from Crete, with a real lust for life. As he dis-

covers the earthy pleasures of Greece, the Eng-

lishman finds his view on life changing 

 

KYΡIAKH 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 

Αγάπησα Ένα Πόντιο (1986). Ηθοποιοί: Κώ-

στας Βουτσάς , Χρήστος Βαλαβανίδης , Νέλλη 

Γκίνη , Σταμάτης Τζελέπης, Κώστας Μποζώνης, 

Τόνυ Άντονυ , Ηλίας Κωνσταντίνου , Κώστας 

Μπακάλης, Μιχάλης Μουστάκας , Γιάννης Σμυρ-

ναίος, Λιλή Ντερτίμα, Λάκης Ξάνθης, Φίλιππος 

Γκιώνης , Λάκης Σκούταρης, Αλέκος Γιαννάκης. 

Ένας Πόντιος παντοπώλης , που οι συμπατριώ-

τες του τον θεωρούν ντροπή του Πόντου βάζει 

υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου της 

ποδοσφαιρικής ομάδας του Νέου Πόντου, της 

«Αστραπής», για να πάρει τη θέση του Γιωρίκα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:35 

 

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:35 

Η Ωραία του Κουρέα (1969). Κωμωδία με τους 

Γιάννη Γκιωνάκη, Μάρθα Καραγιάννη, Αλέκο Τζα-

νετάκο, Χρόνη Εξαρχάκο. Η αρραβωνιαστικιά 

ενός κουρέα, προκειμένου να πάρει και η ίδια 

σειρά, αναλαμβάνει να τους βρει γαμπρό για τις 

τέσσερις ανύπαντρες αδελφές του αγαπημένου 

της. 

 

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 

Τρελές Αδελφές (1989). Κωμωδία με την Ρένα 

Βλαχοπούλου, Λάκη Κομνηνό, Κώστα Ρηγόπουλο, 

Μάρκο Λεζέ. Πεθαίνοντας η θεία αφήνει στην δια-

θήκη της όλα της τα χρήματα της σε ένα... τρελά-

δικο. Έτσι η Ρένα μια παραμένει μια φτωχή μοδί-

στρα με χρέη. Στην απόγνωση της αγοράζει ένα 

λαχείο. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:45 

Ο Χρυσός και ο Τενεκές (1962). Ένας επιχειρη-

ματίας, που έκανε περιουσία 

ως πλανόδιος μανάβης, πλη-

ρώνει τους μνηστήρες της κό-

ρης του για να την αφήσουν 

ήσυχη. Εκείνη, όμως, αρνείται 

τον άνδρα που της προξενεί 

και ερωτεύεται τον βοηθό του, 

ένα φτωχό αλλά έντιμο και ει-

λικρινή άνθρωπο, ο οποίος 

αρνείται τα λεφτά του πατέρα 

της.
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ΠΕΜΠΤΗ 05 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο  
21:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:20 Ελληνική Ταινία: Το Χάραμα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΔEKΕMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία:Ναι μεν..Αλλά 
22:50 Ελληνική Ταινία: Και οι Πέντε 

Ήταν Καλλονές  
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 
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: Με τον Φακό του Hellenic  
           TV: Μέρος 1ο: Πικετοφορία 
έξω από την Τουρκική Πρεσβεία με 
θέμα "Ανακήρυξη του Ψευδροκρά-
τους" - Μέρος 2ο: Συνέντευξη της 
Ζωγράφου Εύας Αποστολάτου με 
την Βασούλα Χριστοδούλου  
21:00 Ελληνική Ταινία: Βαρύς, Γλυ-

κός και Μερακλής 
22:30 Ελληνική Ταινία: Αν έχεις Τύχη 
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή                       
21:00 Ελληνική Ταινία: Zorba the 

Greek 
22:30 Ελληνική Ταινία: Αγάπησα 

Έναν Πόντιο 
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
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  

21:35 Ελληνική Ταινία: : Η Ωραία 
του Κουρέα 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 

ΤΡΙΤΗ  10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια         
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:40 Sport αλά Ελληνικά!!!!! Με τον   
           Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:10 Ελληνική Ταινία: Τρελές  
         Αδελφές (1989) 
22:40 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
          Εκδήλωση Λυκείου Ελληνι        
          δων για τα 40 Χρόνια από την  
          Ίδρυση του σε Συνεργασία με    
          το Ελληνικό κέντρο Λονδίνου   
          το οποίο Γιόρταζε 25 Χρόνια. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της 

Εβδομάδας»με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 

20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Χρυσός 
και ο Τενεκές 

22:25 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
          Nearchos C Clerides , 50  
          years later

ΠΕΜΠΤΗ 05/12 
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 06/12 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/12 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
10.30 Χάλκινα Χρόνια  
12.30 Road Trip (Ε)  
13.00  Φάκελοι (Ε) 
14.00 Ειδήσεις 
14.10 Προσωπογραφίες  
15.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 

18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  

19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/12 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
11.00  Άκου να δεις  
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια  
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe  
15.15  Σπίτι στη Φύση (Ε) 
15.45  Τετ-Α-Τετ (Ε) 
17.00  Μαζί/Birlikte  
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Πεταλούδα (Ε) 
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80 

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/12 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 10/12 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
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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L
abour's shadow chancellor has said his party wants to 

"abolish poverty once and for all" within five years, 

should it win the General Election. 

John McDonnell made the statement as he said Labour’s         

"plan for real change" could save families more than £6,700 a year. 

Delivering a speech in Birmingham, Mr McDonnell pledged         

Labour would replace measures like Universal Credit, whilst          

increasing the living wage to £10 per hour. He claimed doing so 

would give a "pay rise of up to £6,000 a year" for more than seven 

million people. 

He referred to a Channel 4 television documentary, aired earlier 

this week, in which a family struggling to make ends meet shared 

their daily experiences living in poverty. Mr McDonnell said "families 

are just pushed over the edge" by events like people losing jobs or 

the death of family members. He blamed a "soaring" cost of living 

brought about by "inaction and economic mismanagement by the 

Conservatives and Liberal Democrats over the past decade" for 

rising poverty and homelessness. 

In yesterday's speech, the shadow chancellor repeated his 

party's commitment to bring the UK's energy providers into state 

ownership, a commitment he said would save the average UK 

household "an average of £142 a year". A scheme of retrofitting 

homes with more efficient energy supplies would "slash the          

average household bill by over £400 a year". 

He went on to say free childcare would provide a "saving on         

average almost £3,000 a year per child", whilst free school meals 

for all primary school children could cut household bills by £400. 

Health and social care pledges from the Labour Party "for the 

personal care that we or our family members might need in old age" 

could mean a saving "of over £7,000 a year". 

Two-and-a-half years since the last general election, British 

voters will be heading back to the polls next Thursday 12 December 

after MPs supported a pre-Christmas election.  

Labour leader Jeremy Corbyn wants a second EU referendum 

to give voters the choice between a "sensible" Brexit deal, negotiated 

within the first three months of a Labour government, and the option 

of staying in the EU. 

There are 650 constituencies across England, Scotland, Wales 

and Northern Ireland that make up the UK parliament. The          

first-past-the-post electoral system applies in each constituency, 

where the candidate who gets the most votes wins. If no party         

secures a majority of seats in the House of Commons, there would 

be a hung parliament.  

An exit poll will give us an early indication of what has happened 

when voting ends at 10pm on Thursday 12 December.
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AKEL leader:  Anastasiades  
government  incompetent

Labour would 
save families 
more than £6,700

A
KEL leader Andros  

Kyprianou telegraphed 

on Tuesday he may vie 

for the top party job again 

next year, while slamming 

the government for its ‘dismal’ 

track record. 

At a press conference in      

Nicosia, the main opposition 

leader came out guns blazing 

against the administration of 

Nicos Anastasiades. 

“Sadly we are dealing with a 

government that is not only      

socially insensitive. It pains me 

to say it, but this government is 

also irresponsible, incompetent 

and dangerous.” 

Kyprianou hauled president 

Nicos Anastasiades over the 

coals, accusing him of lacking 

a clear direction on settlement 

talks. 

“Time is running out. If we do 

not get serious, if we are not 

consistent in our strategic         

objective, we shall definitively 

miss the opportunity to solve 

the Cyprus problem within the 

agreed framework. 

“Unless,” he added pointedly, 

“that is precisely what certain 

quarters want.” 

Moving onto domestic affairs, 

the AKEL leader was equally 

caustic: “The myth they fabrica-

ted about the economic ‘success 

story’ collapsed with the sell-off 

of the cooperative bank.” 

Whereas foreign investments 

are on the rise, the average 

employee and small business 

struggles to make ends meet, 

living from paycheque to pay-

cheque. 

“Increasing rents, rising       

property prices, low incomes 

and the absence of a govern-

ment housing policy have made 

having a roof over one’s head a 

privilege, rather than a right,” 

he noted. 

And government boasts about 

the decline in non-performing 

loans ring hollow, since banks 

have merely moved these bad 

assets off their books by selling 

them to third parties. 

But in the real economy, the 

debts have gone nowhere. 

The construction boom owing 

to the citizenship-by-investment 

scheme has all the hallmarks   

of a bubble, while at the same 

time the island’s reputation      

has been tarnished following a 

stream of revelations about 

passports being granted to      

dictators and wanted individuals. 

“The truth is, the adminis-     

tration of Anastasiades and 

DISY did not save the Cypriot 

economy. On the contrary,           

it has placed it in the cross-

hairs.” 

Kyprianou also weighed in   

on the case of the 15-year-old 

neglected teenager who com-

mitted suicide last September. 

“The tragic incident with        

the death of the 15-year-old 

has rekindled the debate on      

reorganising the social welfare 

services. But even in this        

sensitive area, which literally 

has to do with human lives, 

they (the government) intend to 

give it to the private sector.” 

The AKEL chief went on to 

speak of the affair concerning 

the ‘spy van’, owned by a      

company of Israeli interests, 

saying the government’s stance          

“underscores the chaos         

prevalent under Anastasiades 

and DISY.” 

“They have left society 

speechless with their inability or 

perhaps their indifference to 

protect people’s fundamental 

rights,” he remarked, alluding to 

surveillance and the right to  

privacy. 

Kyprianou said AKEL is          

formulating a proposal for good 

governance, which it would 

present at the next party         

congress scheduled for June 

2020. 

Commenting on his own        

future role in the party, he 

hinted he might contend for the 

top spot again. 

“No one is irreplaceable,       

however the party charter does 

not prohibit my staying on.”



R
osie Newbigging, Labour Parliamen-

tary Candidate for Welwyn Hatfield 

has released the following statement 

to our community: 

The seat I am hoping to be elected to 

represent, Welwyn Hatfield, has a large 

Cypriot population who have historically, and 

continue to, made an invaluable contribution 

to the life and economy of the constituency, 

as so many Cypriots have done across our 

country.  

I am delighted that Labour has promised 

all EU citizens the right to vote in our mani-

festo, finally providing migrants from Cyprus 

and elsewhere in the EU the right to have 

a say in our democratic process. 

This organisation, aiming to bring those 

within the Labour party closer to Cypriots 

living in the UK is a fantastic initiative and I 

hope to work closely with you all upon my 

election. 

As a lifelong internationalist and a strong 

believer in the need for a peaceful solution 

to the conflict, I believe it is imperative that 

the next Labour government does everything 

in its power to help build a peaceful and          

independent Cyprus, free from division.  

Owing to Britain’s historical role in the 

country and our obligations as a guarantor 

of Cypriot independence, as per the 1960 

UN treaty, our country has a unique respon-

sibility and debt owed to Cyprus and we must 

help to ensure its peaceful and independent 

future. Whilst I was pleased to see last week 

the UN Secretary-General Antonio Guterres 

meet with representatives from both commu-

nities within Cyprus for informal talks, this 

is not enough. There must be a resumption 

of the peace process and as soon as we 

come into power, a Labour government, as 

Jeremy Corbyn himself has said, must push 

for the resumption of UN-mediated talks to 

help make this a reality. 

We must continue to push for a peaceful 

solution to this conflict and ensure that there 

is a reunification of the island of Cyprus. Then 

we can hopefully begin to see the island move 

on from the history of conflict and the division 

that has marred its recent past and begin 

to see the building of a unified community. 

The Labour government we are hoping is 

elected next week will have a foreign policy 

which emphasises the values of democracy, 

diplomacy and human rights and these will 

all be front and centre of our efforts on Cyprus. 

I hope next time I see you all I will be intro-

ducing myself as the Labour MP for Welwyn 

Hatfield as part of our newly elected Labour 

government. 

Similarly, Ross Houston, Labour Prospective 

Parliamentary Candidate for Finchley and 

Golders Green, said, “After 45 years, the time 

has come to end Turkey’s occupation of 

Cyprus and the reunification of the Republic 

of Cyprus. I want to see a just and viable 

solution based on international and European 

law and respect for the human rights of all 

Cypriots. A solution must safeguard the inde-

pendence, territorial integrity and sovereignty 

of Cyprus and free the island from foreign 

troops and unilateral intervention rights.” 

He continued, “Our government must do 

more to stand up against Turkeys illegal 

drilling in Cypriot territorial waters.  

It is a scandal that Cyprus has Europe’s 

last divided capital, decades after the fall 

of the Berlin Wall. As a guarantor state the 

UK has a special responsibility to stand up 

for Cyprus and push for an agreement that 

respects Cypriot sovereignty. 

“As someone who has many Cypriot friends 

and who has many happy memories visiting 

Cyprus, I am committed to campaigning for 

a Peoples Vote and to Remain in the EU so 

that the UK and Cyprus can continue to enjoy 

our special relationship as members of the 

EU, the UN and The Commonwealth.” 

Emma Whysall, MP Candidate for Chip-

ping Barnet, added, “When I first stood for 

Parliament in Chipping Barnet in 2017, I 

happily signed the Cypriot Federation's 

Pledge calling for the Britain to defend the 

freedoms and human rights of all Cypriots. 

Cyprus must be able to decide its own future; 

as a guarantor of Cyprus independence, 

the British Government must live up to these 

international commitments. In this election 

I stand by the pledge I made then.  

“In the years I have spent speaking with 

local residents of great concern to many 

Cypriots is the ongoing Brexit crisis and    

uncertainty. As a passionate Remainer, I 

believe that Brexit will damage our relations 

with Europe and Cyprus. Many members 

of the community are concerned about their 

future because the Conservatives have failed 

to provide clarity on the position of European 

citizens living Barnet, many for decades, in 

their pursuit of a hard Brexit. Labour is clear 

that regardless of the outcome of the Public 

Vote we will hold on Brexit we will grant all 

EU nationals the automatic right to continue 

living and working in the UK.” 

She concluded, “This last weekend it  

was a pleasure to join members of the 

Community at the Sunday service at              

St Katherine's Greek Orthodox Church, 

Friern Barnet Lane and meet with many 

after to discuss their concerns before 12th 

December.” 

 22      | Thursday 5 December 2019

A Labour government will push for a 
peaceful solution to the Cyprus problem

UNSG’s statement on 

Cyprus a betrayal of 

the UN’s own values

L
obby for Cyprus is pro-

foundly dissatisfied with 

the statement issued on 

25 November 2019 by António 

Guterres, the United Nations 

Secretary-General, following 

his ‘informal’ meeting in Berlin 

with Nicos Anastasiades, the 

President of the Republic of  

Cyprus, and Mustafa Akinci, the 

purported representative of the 

illegal subordinate regime of 

Turkey in the occupied north      

of the Republic, said Lobby for 

Cyprus spokesperson Vangelis 

Christou. 

Christou explained: “In his 

statement, the UN Secretary-

General failed to condemn or 

even mention Turkey’s ethnic 

cleansing, occupation and        

colonisation of 36 per cent of 

the territory and 57 per cent of 

the coastline of the Republic of 

Cyprus.  

“The Secretary-General       

likewise failed to refer to the  

undoubted responsibility of  

Turkey for mass violations of 

human rights and its ongoing 

failure to launch effective inves-

tigations into the disappearance 

of people, as confirmed by the 

European Court of Human Rights 

in a series of judgments. The 

Secretary-General showed no 

sympathy for the ongoing plight 

of the forcibly displaced persons 

who have been arbitrarily pre-

vented from returning to their 

homes and properties. He even 

failed to mention the Republic 

of Cyprus, which, we fear, may 

be dissolved in the event of  

any settlement designed to       

legalise the illegalities created  

by Turkey.” 

Christou added: “The Secre-

tary-General issued his statement 

on the UN-sponsored Interna-

tional Day for the Elimination of 

Violence Against Women. Even 

so, the Secretary-General not 

only avoided mentioning the 

Day. He also failed to condemn 

the rape of women by the armed 

forces of Turkey, as established 

by the European Commission of 

Human Rights in Volume 1 of its 

Report adopted on 10 July 1976. 

Nor did the Secretary-General 

denounce the human trafficking, 

sexual abuse and sexual     

exploitation of women in the 

Turkish-occupied north of the 

Republic of Cyprus, which the 

US State Department has      

repeatedly described as “a zone 

of impunity for human trafficking.” 

His silence on these matters is 

inexplicable.” 

Christou concluded: “By opting 

to appease Turkey and overlook 

its many victims, including those 

who have been raped, the      

Secretary-General has betrayed 

the rule of law, human dignity, 

justice and so many of the other 

values which the United Nations 

is supposed to uphold.”
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W
ith only one week away 

from election day, it is 

important for all of us as 

a community to exercise our demo-

cratic right to vote and would urge 

you all to vote decisively and to 

vote Labour on December 12th. 

I know that many of you are 

very upset and agitated over the 

Brexit fiasco. This is understand-

able and is acknowledged on the 

door step, however this mess in 

which the Tories had created back 

in 2016 cannot be resolved unless 

there is a Labour majority working 

government. Tories have divided 

the country, and the Lib/Dems will 

bring more chaos. 

The Brexit referendum has divi-

ded the country and communities 

with an increase of violence and 

racism to many ethnic communities. 

I would like to make it clear of all 

major political parties positions 

on this issue. 

The Brexit Party, if elected to 

government, will go for a total     

dejection of the UK from the       

European Union, irrespective of 

a deal or not. This is clearly reck-

less behaviour from them and 

would damage the economy and 

jobs even further. 

The Liberal Democrats if elected 

want to remain in the European 

Union irrespective of the 2016  

referendum outcome. This makes 

it grossly unfair on those who 

wanted Brexit but with a fair deal. 

The Conservatives are the real 

culprits in this fiasco. The mess they 

have created has already damaged 

the economy, businesses moving 

outside Great Britain and more 

to follow if the Tories (God forbid) 

ever get into power.  

David Cameron created the 

problem by allowing the referen-

dum to go through without proper 

due process and resigned imme-

diately after the result. His succes-

sor Theresa May couldn't handle 

the mess that she had inherited 

and was forced to resign as Prime 

Minister. Her successor Boris 

Johnson has done everything 

possible to abuse his power and 

position to push through his agenda. 

He sacked 21 MPs from his party 

who disagreed with him. He shut 

down parliament for 6 weeks      

because it didn't push through his 

agenda and that is why we are 

having a general election. Boris 

has behaved nothing more like a 

South American dictator and he 

has abused his power and position 

with little outcome. 

Jeremy Corbyn will offer a      

sensible choice; even the Tories 

cannot argue on this. The Labour 

Party recognises the concerns of 

both the Brexiters and Remainers. 

The Labour Party's proposals are 

that if Jeremy Corbyn is elected 

Prime Minister, he would nego-

tiate a trade deal with the EU that 

safeguards the economy, jobs 

and worker's rights. That deal will 

then be presented to the people 

for a vote. In effect, the Labour 

Party is giving the country a       

second-chance referendum with 

a trade deal. If that is rejected by 

the people, then the whole Brexit 

would be resolved.  

With the Labour Party's propo-

sals both fair for Remainers and 

Brexiters, it is a middle of the road 

option for the best interests for all. 

Naturally some fanatic Brexiters 

may disagree with the Labour 

Party's proposal for the obvious 

reasons.  

However, these fanatics should 

clearly understand that the Brexit 

referendum was based on lies 

and half-truths. It was Boris 

Johnson who had openly lied that 

if the UK left the EU, an extra 

£350 million a week will be saved 

and ring fenced for the NHS.  

Boris simply cannot be trusted 

to handle this delicate issue. How 

can anyone elect a Tory candidate 

who refuses to represent the views 

of the people. However, the Tories 

and their cronies only need to win 

9 more seats in parliament in order 

to gain overall control of govern-

ment. They are now targeting our 

compatriot and first elected Greek 

Cypriot MP Bambos Charalambous 

in Enfield-Southgate. Bambos is 

a Remainer as the majority of his 

constituents voted REMAIN whilst 

his Tory challenger has always 

been a staunch Brexiter and has 

refused on numerous occasions 

to apologise for the Conservative 

Party's broken promises. 

Tories and Johnson cannot be 

trusted on NHS, on Brexit, to end 

austerity or address the homeless 

problem.  

Please support all the Labour 

candidates across the country 

and indeed our only compatriot 

standing for Labour, Bambos 

Charalambous, in Enfield/South-

gate by giving him your vote next 

week so we can send a clear 

message to Boris and his cronies, 

and stop any further damage that 

he has already inflicted on the 

people of this country. 

George Savva: Only  
Jeremy Corbyn can solve the 
mess the Tories got us into

Cynergy Bank announces the closure 

of its branch in Southgate

C
ynergy Bank has taken 

the decision to close its 

branch in Southgate. This 

decision has been taken following 

a review of the transactions and 

customer activity in its Southgate 

branch. Along with the rest of the 

banking industry, Cynergy Bank 

has seen more customers move 

online for ease and convenience.  

The decision will help with the 

Bank’s strategy to support business 

owners, property entrepreneurs 

and family businesses, which it 

will continue to service through its 

UK-wide regional office network, 

and retail savings customers, who 

predominantly open and service 

their accounts online.  

The Bank has seen a significant 

fall in the number of customers 

using the branch, as they find       

alternative channels (such as        

internet banking and telephone) 

to be more convenient. The Bank 

is observing the Access to Banking 

Standard, including providing  

customers with 90 days’ notice 

prior to closure and advising of 

alternative ways to manage their 

accounts.  

Cynergy Bank has an arrange-

ment with HSBC in place whereby 

customers can use HSBC branches 

to deposit cheques and cash into 

their Cynergy Bank accounts. 

Customers can also use the 

Quick Cheque deposit box in the 

Southgate Office reception.  

In addition, Cynergy Bank’s      

UK call centre will remain open –        

operating from 8am to 6pm,       

Monday to Friday; and the Bank 

has full online internet banking  

capability for customers and will 

continue to offer a postal service.  

The closure relates to the branch 

service at Southgate; operational 

facilities and the office for business 

customer appointments will        

remain open.  

Will Swain, Chief Customer      

Officer of Cynergy Bank said: 

“Technology is changing the way 

we run our lives and this is as true 

for how we deal with our banks 

as it is with other services. At        

Cynergy Bank we’ve seen a       

dramatic increase in customers 

choosing to interact with us through 

remote channels in recent years. 

The falling levels of in person      

customer activity does mean we 

will be closing our branch in 

Southgate. We are writing to all 

our customers who have used the 

branch – letting them know of the 

alternative ways they can manage 

their accounts with Cynergy Bank, 

including the use of larger HSBC 

branches to deposit cheques and 

cash.”  

The refocussing of Cynergy 

Bank’s operations will allow the 

Bank to continue to invest in and 

offer compelling savings products 

to retail customers, such as the 

award winning consistently com-

petitive Online Easy Access Account, 

along with its customer-focussed 

business banking support for UK 

business owners, property entre-

preneurs and family businesses.  

The branch in Southgate (87 

Chase Side, London, N14 5BU) 

will close on 6 March 2020.

O
n Saint Andrew’s Day 30th 

November, the Association 

of Rizokarpasso in Britain 

held its annual Charity Dinner and 

Dance at the Greek Cypriot Brother- 

hood. All age groups were repre-

sented, ranging from 2 to 97 years 

of age, proud of their roots and 

not prepared to forget that Rizokar-

passo belongs to them.  

Present amongst the guests 

were the Consul General of the 

Republic of Cyprus in the UK, 

Theodoros Gotsis, The Rt. Revd. 

Bishop Athanasios of Tropaeou, 

the Parliamentary Candidate for 

Finchley & Golders Green, Mike 

Freer, and the President of the 

National Federation of Cypriots in 

the UK, Christos Karaolis.  

The evening began with a         

minute’s silence to remember, pay 

tribute to and show respect for our 

much loved and highly respected 

Archbishop Gregorios of Thyateira 

and Great Britain.  

People ate a delicious traditional 

souvla meal, danced and enjoyed 

the company of friends and rela-

tives at the Greek Cypriot Brother-

hood in what was a truly, family and 

friends orientated joyful community 

atmosphere. The music had tod-

dlers to pensioners on the dance 

floor and in fact the pensioners 

were the last to leave the dance 

floor at the end of the evening. 

Maria Karaolis, the President of 

the Association of Rizokarpasso, 

thanked those present at the 

Charity Dinner and Dance saying 

that they, together with the brochure 

advertisers and the providers of 

raffle prizes and donations had, 

once again, enabled the Associa-

tion to send, via the Cyprus High 

Commission, a €50 Christmas 

present to each of the 46 school-

children enclaved in Rizokarpasso. 

She said that they were proud of 

the enclaved Rizokarpassides 

and the successes of their children 

but also remembered their hard-

ship and sacrifices for 45 years 

since the 1974 Turkish invasion.  

Mrs Karaolis added, “despite 

Turkey’s decision to test its new 

Russian made air-defence system 

Turkey is still considered by our 

Government and other Western 

nations to be an important NATO 

ally that holds the key to Western 

security and the control of migra-

tion. Turkey wants to join the EU 

yet muzzles democracy, imprisons 

Government critics, closes down 

media outlets and imprisons its 

journalists, it fails to abide by 

Agreements, ignores the Geneva 

Convention, ignores UN Resolu-

tions, mistreats its religious and 

ethnic minorities.  

“The Kurdish minority community 

is 25% of Turkey’s population. In 

the last few months Turkey has 

invaded and occupied northern 

Syria, which was mainly inhabited 

by Kurds and is now engaged in 

demographic engineering by so 

called “repatriating” Arab Syrian 

refugees into occupied northern 

Syria, which has brought fierce 

criticism from Turkey’s international 

allies. Turkey does not share our 

Western interests or European 

values of democracy, respect for 

human dignity and human rights, 

freedom, equality and the rule of 

law. Turkey says that it wants the 

negotiations on Cyprus to be suc-

cessful yet engages in aggressive 

actions by violating the Republic 

of Cyprus airspace and Exclusive 

Economic Zone with its warships 

and drill ships obstructing the     

Republic of Cyprus right to exploit 

its own natural resources. Turkey 

insists on keeping its troops in  

Cyprus and keeping the anachro-

nistic Guarantor Power for Cyprus.  

“The Republic of Cyprus is an 

independent country and a mem-

ber of the UN, the EU, the Common-

wealth and is a valued, stable,      

reliable, democratic, ally in a very 

volatile region; it doesn’t need 

Guarantors.”  

Mrs Karaolis expressed the hope 

that talks would resume in a manner 

that could lead to a just, viable 

and lasting solution that will reunify 

the island, terminate Turkey’s        

illegal actions, which are a violation 

of the sovereign rights of the     

Republic of Cyprus and against 

international law, and allow all of 

the Cypriots to live together 

throughout the island in a peace-

ful and safe Republic of Cyprus.  

She asked people to look at the 

model of Apostolos Andreas Mon-

astery, (placed in the conservatory 

at the Greek Cypriot Brotherhood 

two days before), built in 1992 

with loving care, devotion and  

precision by the late Christakis 

Christodoulou, who died in London 

in 2010. He was born in Rizokarpasso 

in 1945. The model was donated 

by his family via the Association 

of Rizokarpasso to the Greek 

Cypriot Brotherhood for people to 

admire and remember St Andrew’s 

Church and Monastery located on 

the tip of Cyprus, near Rizokarpasso, 

in occupied Cyprus. A present to 

all to celebrate St Andrew’s Day. 

Concluding, Mrs Karaolis wished 

everyone a Happy Christmas and 

a New Year, 2020, full of happi-

ness, prosperity and good health; 

a New Year that brings Freedom, 

Joy and Justice throughout          

Cyprus. 

Association of  Rizokarpasso in Britain 
holds annual dinner & dance



 24      | Thursday 5 December 2019

I
t was an honour to welcome 

His Eminence Archbishop    

Nikitas, Archbishop of Thyateira 

and Great Britain, to our school 

community. His Eminence          

graciously took time out from His 

very busy schedule to be with us 

in this His first visit to our school.   

The visit was an opportunity for 

His Eminence to meet students 

and staff and to familiarise         

Himself with the British education 

system, given His own educa-

tional background is originally 

from the United States.  

Joining us on this visit, were 

also representatives from the 

Russell Education Trust, school 

governors and representatives 

from other local schools, as well 

as the Headteacher from our 

Greek Orthodox primary school 

counterpart, St Cyprian’s in      

Croydon, Mrs Mary Mantilas. We 

were also pleased to welcome 

local politicians, Theresa Villiers 

and Bambos Charalambous. 

His Eminence delivered an       

inspiring assembly where he 

spoke about His own early life 

growing up in the United States 

to immigrant parents and His route 

into the church. His Eminence 

spoke eloquently on the virtues 

of education and encouraged  

students to persevere with their 

learning and the challenges which 

go hand in hand with studying. 

His Eminence also shared His 

love of languages with students, 

showing His wonderful ability to 

communicate not only in English 

and Greek, but also Serbian       

and Russian. On that note, His 

Eminence once again urged       

students to view the learning of 

other languages such as Latin 

and Greek as a gift that sharpens 

the mind and leads to greater 

success academically. His    

Eminence invited the audience 

to ask questions which allowed 

our students to ask a variety of 

well-focused questions ranging 

from what is the difference       

between Orthodoxy and Catholi-

cism, how and why His Eminence 

chose to enter the priesthood and 

what is temptation and how does 

one resist it? 

The visit was a tremendous 

success and the whole school 

community was delighted to have 

His Eminence with us today (3 

December). During his visit all 

those involved were able to mark 

the passing of our former Arch-

bishop, His Eminence Gregorios 

by observing a minute’s silence. 

We look forward to His     

Eminence Archbishop Nikitas 

joining us for a return visit in the 

New Year. 

 

Michael Vassiliou 

Headteacher

St Andrew the Apostle 
School delighted to welcome 
Archbishop Nikitas

Dinner in memory of Maria Adamou 
raises funds for Radiomarathon

A
 charity dinner in loving 

memory of Maria Nicolaou 

Adamou - who lost her  

battle three years ago at the age 

of 46 - was organised at the     

Cypriot Community Centre last 

Friday (29/12/2019) by Parikiaki 

Newspaper together with the   

Cypriot Women’s League.  

All proceeds from the event will 

be donated to Radiomarathon for 

children and adults with special 

needs. 

Guests had the opportunity to 

play bingo and buy raffle tickets with 

the chance to win amazing prizes 

donated by our kind sponsors. 

The venue was decorated with 

beautiful flowers and balloons in 

Maria’s favourite colour, yellow, 

but out of respect for her memory, 

there was no background music. 

The event was hosted by our 

very own George Michaelides who 

spoke through powerful lyrics     

and poems about love, loss and 

solidarity. 

Managing Director of Parikiaki, 

Bambos Charalambous, referred 

to Maria’s noble character:       

“Maria was a generous and loving 

person. Like everyone else, she 

had dreams, but unfortunately, 

she didn’t manage to fulfil them.” 

The Right Reverend Athanasios 

Bishop of Tropaeou congratulated 

the organisers of the event and 

welcomed the important steps 

that society has taken in dealing 

with children with disabilities. He 

also made a brief reference to the 

recent passing of Archbishop  

Gregorios. 

On behalf of the Cypriot 

Women’s League and the Cypriot 

Community Centre, Mrs Suzie 

Constantinides described Maria 

as a “courageous and kind soul” 

who loved to offer to the commu-

nity of which she was an active 

member. 

President of Radiomarathon, 

Mr Antonis Gerolemou highlighted 

the importance of the family’s  

contribution. 

Marina, a loving cousin and 

friend of Maria’s, gave an in depth 

speech about what the event 

aimed to achieve. She said, “Last 

year, with the help of their family 

and friends, Neophytos and Evoulla 

organised the first fundraising 

event in memory of their beloved 

daughter. The volume of support 

they received by our community 

has inspired them to organise a 

second event in the hope that they 

can make further contributions to 

Radiomarathon for children with 

special needs.”  

She proceeded to speak about 

Maria’s loved ones who had been 

a huge help during her final      

struggling year; sister Egli who 

“included her niece and nephew 

in her daily routine and cared for 

them day and night whenever she 

could”; friend Joelle who gifted a 

NutriBullet to make sure Maria 

started each day with a smoothie 

boost; cousin Marianna who 

whisked Maria off for a pampering 

weekend stay at The Grove; brother 

Alex and sister-in-law Helen who 

devoted their summer holiday to 

Maria’s children, making sure they 

had a great time at Centre Parcs, 

despite their mother not being able 

to join them; good friend Thalia 

who made Maria laugh until tears 

rolled down her face when she 

was pulled up from the audience 

by Strictly Come Dancing’s Pasha 

at the Millfield Theatre, joining him 

on stage with her own version of 

the salsa - “absolutely priceless.” 

Marina continued, “If I had to 

choose one word to describe 

Maria, it would be love... That love 

stemmed from her parents who 

loved her completely and uncon-

ditionally, the type of love that only 

a parent can know. Now they have 

to endure the pain of still having 

all that love for her without having 

her here to express it.”  

No one was left unmoved when 

Maria's father, Neophytos Nicolaou, 

stepped up. Trying to hold back his 

tears he said, “our family would 

like to thank all those who helped 

us through this difficult time and 

for your presence here tonight to 

help raise funds for a worthy cause.”

O
ver 17,000 people voted 

for their favourite local 

business, for the second 

Sophia’s Diary’s Awards Ceremony. 

200 local business members          

attended the event that took place 

at The Penridge Suite in Arnos 

Grove on Friday 15th November.  

The venue looked spectacular 

thanks to the amazing décor by 

Milana Events. Local Singer J’Ci 

Bonsu opened the evening with 

a fantastic performance.  

Sophia’s Diary focuses on       

promoting child and family related 

news in the local community. A 

strong community has been built 

with parents, business members 

and other organisations since 

launching four years ago.  

Owner and founder Andrea 

Krase organised the event to cele-

brate the excellent work from mem-

bers and to showcase the wide 

range of activities, particularly for 

families, within the community.  

Local businesses kindly donated 

gifts too so a raffle could take place 

to raise money for Haven House 

Children’s Hospice. Donations were 

also made to local charity In Sue’s 

Name. Founder David Taylor won 

awards for Member of the Year 

and Best Charity.  

The winners, announced on the 

night, are:  

Best New Business (Trading 

Under 18 Months) – Wish and 

Wonder  

Member of the Year – In Sue’s 

Name  

Best Baby Class in Enfield 

(Under 12 months) – Monkey 

Music  

Best Toddler Group in Enfield 

(13 - 36 months) – Monkey Music  

Best Pre School Class in      

Enfield (2 – 5 years) – Pro Elite  

Best Baby Class in Barnet 

(Under 12 months) – Monkey Music  

Best Toddler Group in Barnet 

(13 months 36 months) – Monkey 

Music  

Best Pre School Class in Barnet  

(2years – 5 years)  - Wild Fangs  

Best Class for 5 – 10 year olds 

– Impulse Dance  

Best Dance School – Streetz 

Ahead  

Best Performing Arts School 

– Platinum Performing Arts  

Best Sports Class – Pro Elite  

Best School Holiday Camp – 

Get with the Kids Vibe  

Best Children’s Party Planner 

– Teddy Tastic  

Best Event Supplier – The  

Favour Godmother  

Best Photographer – Peter 

Dyer Photographs  

Best Family Show – Moana 

and her Incredible Friends by 

Platinum Performing Arts  

Best Indoor Place to Go for 

Children – Fun Junction  

Best Outdoor Venue – Forty 

Hall  

Best Eating Out Venue –       

Zippola  

Best Hair Provider – Abbie’s 

Hair  

Best Beauty Provider  -       

Stephanie Frances 

Best Wellness and Spiritual 

Practitioner – Train 2 First Aid  

Best Health Practitioner – 

Forever Lory  

Best Fitness Provider –          

Fitness Vibe  

Best Education Provider – 

Train 2 First Aid  

Best Care Provider – Harmony 

at Home  

Best Pregnancy Support  

Provider – Jackie’s Yoga North 

London  

Best Shopping Provider – 

Hashtag You Lifestyle  

Best Gift Provider for Adults 

– Togs by Emma  

Best Travel Provider – Marios 

Constantas  

Best Home Provider – Maria 

Elias PartyLite  

Best Trades Provider – Thor’s 

Trees  

Best Business Services       

Provider – Space Pro  

Best Charity – In Sue’s Name  

 

Andrea Krase would like to thank 

everyone that voted and supported 

the local business members. 

Thank you also to Andri London 

for providing the flower centrepiece, 

Trend Story for supplying her dress 

and Candy Event Décor for the 

beautiful LOVE sign. 

Local child and family platform Sophia’s Diary 
presents its second awards ceremony

O
n 28 November 2019,         

it was 22 years since   

Comrade Ahmet Sadi 

closed his eyes before seeing his 

divided homeland united, so on 

Saturday 30 November, a group 

of progressive and democratic 

Greek and Turkish Cypriots         

visited the Tottenham Park Ceme-

tery, Dodsley Place, Montagu 

Road, Edmonton N9 0EU.  

The purpose of the visit was   

to commemorate with a few 

branches of olive and laurel         

together with red carnations, the 

graves of our compatriots Ahmet 

and Lema Sadi, Sedat Suleiman 

and Hassan Raif, who all fought 

in the common struggle of both 

communities for the peaceful and 

brotherly coexistence of the two 

communities in a united Cyprus 

for all its people.  

We promise today that we will 

continue their common struggle 

so that ALL Cypriots live in a 

united Cyprus, Bizonal, Bicom-

munal, Federal. 

Remembering Ahmet Sadi
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Does your home insurance 
keep you warm or put you 
out in the cold? Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

O
nly 21% of home contents insurance 

policies and 24% of home buildings      

policies include cover for home emer-

gencies as standard, according to Defaqto. 

For those looking to protect their homes this 

winter, approximately half of all contents and 

buildings insurance policies currently on the 

market offer ‘home emergency’ cover as an      

optional add-on; 176 out of 390 (45 per cent) of 

contents insurance policies, and 183 out of 371 

(49 per cent) of buildings insurance policies. 

Another alternative is to purchase a separate 

standalone home emergency insurance. But  

before doing so it’s important to understand the 

difference between boiler breakdown insurance 

and home emergency insurance 

 

Boiler breakdown insurance 

Boiler breakdown insurance is specifically      

designed to protect a boiler against the cost of 

future breakdown. Primarily these products 

cover the cost of any repairs to a boiler to get        

it up and running again but not necessarily         

replace it if it is broken. A large proportion include 

an annual boiler service. More than half (54 per 

cent) of policies available (28 out of 52) will 

cover costs of at least £500 or more towards a 

replacement boiler, with 11 policies (21 per cent) 

offering unlimited cover towards replacement. 

However, there will be exclusions based on the 

age and power output of the boiler. 

 

Home emergency cover 

Home emergency insurance covers a range 

of emergencies that affect the home. It is            

designed to help people who have been hit by 

an emergency to make their home safe again   

or reinstate essential services. It offers more       

comprehensive cover than boiler breakdown      

insurance and can provide some peace of mind 

heading into the winter months when homes are 

at risks of central heating failure, burst pipes, 

electrical failure and roof damage caused by  

extreme weather. 

 

Alternative accommodation 

Of those policies currently on the market,         

54 per cent provide alternative accommodation 

for an unlimited number of nights. However, 

costs covered can be low. One in 10 (11 per cent) 

of these policies will only provide a total maxi-

mum of £100 to £200 towards the cost of alter-

native accommodation. Half (49 per cent) will cover 

a maximum between £250 and £500, with 11 per 

cent offering £750 to £3,000 towards accommo-

dation costs. Only 1 per cent of policies will 

cover unlimited costs towards alternative           

accommodation. 

 

Do you have cover already? 

Home emergency insurance is sometimes 

added on to home contents and buildings insur-

ance and packaged bank accounts, or offered 

through utility providers, so it is worth checking 

whether there is already cover in place and 

checking for any exclusions, before buying a new 

policy. It can be bought as a standalone product 

and there are currently, 104 such policies avail-

able in the market place. 

Please call us on 0207 691 2409 for an          

appropriate quotation. 

 

Thinking of sharing your holiday joy with 

your friends online? Think again! 

Everyone loves a holiday, you, your friends 

and your family… and even THEIVES. Earlier 

this year the North Flintshire Local Policing 

Team tweeted: "Did you know some companies 

invalidate home insurance policies if you make 

a social media post like this and then get           

burgled whilst away! 

"Maybe save checking in at airports or upload-

ing holiday snaps until you get home." 

But they warn that they expect customers to 

be vigilant against letting criminals know they're 

not at home. 

The problem is that by sharing status updates 

and photos on your social media accounts you 

effectively let burglars know that your property 

is empty, making it easier for them to break in. 

And home insurers often require homeowners 

to take "reasonable care" over their property. 

Fail to do this, and you could find your insurer 

quibbling any claim you made, either reducing 

the payout or even not paying at all, according 

to comparison site MoneySuperMarket. 

It follows a warning by complaints body the  

Financial Ombudsman Service back in 2015 

that that insurers might check policyholders'       

social media accounts. 

It said at the time that people who post photos 

of their trip or mention the dates they will be 

away on social media could have their break-in 

claims thrown out. 

Please call us on 0207 691 2409 for an          

appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Business Direction Events UK holds 

successful seminar on recognising 

Cyprus as an investment destination

O
n Friday 29 November 2019, Business 

Direction Events UK Ltd hosted their third 

annual International Event, Business        

Direction: Cyprus 2019 at the Marriott Hotel,       

Regents Park, along with our associate sponsors, 

Michael Kyprianou & Co LLC. 

Once again there was an array of distinguished 

guest speakers and panellists including Cyprus 

Minister of Transport, Works and Communications, 

Mrs Vassiliki Anastassiadou, Archbishop Nikitas 

Loulias, Mr Savvas Savvides of Michael Kyprianou, 

newly appointed Cyprus High Commissioner        

Mr Andreas Kakouris, Yiannakis Hadjihannas 

from Invest Cyprus, Philippos Raptopoulos from 

Ernst Young Accountants and the ever present 

Xenia Neophitou from CX Financia, Chris Koutou-

roushis the MD of Bizserve Consultants, George 

Appios of AstroBank and Panikos Livadhiotis of 

Lefteris Livadhiotis & Sons Developers.  

The evening’s compere, keeping time, was 

Markos Markou of A J Angelo Solicitors, assisted 

by Theo Antoniou from Michael Kyprianou. 

The objective, as usual, was to continue to 

promote Cyprus as a perfect place for investment 

to businesses thinking of relocating and the         

potential investors. 

The Archbishop gave a strong message to us 

all and Mrs Anastassiadou described the current 

developments and future projections that the        

Cyprus government and industry are undergoing.  

“Our common vision is to establish Cyprus as 

a prosperous, reliable and competitive business 

hub, keen on providing the conditions under 

which any investor can thrive,” she said. 

“In this respect, we are promoting a number of 

various reforms, aiming to further improve the 

business and investment environment, including 

a tax incentives package for investment to             

innovative companies, a new law to fast-track      

licensing procedures for large investments,          

reforming of the judiciary system, implementing 

a National Strategy for blockchain technology, 

as well as significant reforms in the public sector, 

the welfare system and the health care system.  

“Furthermore, new and substantial investments 

have been materialized in the fields of banking, 

energy, shipping, telecommunications, retail,       

real estate and tourism, new sea ports, marinas 

and the largest integrated casino resort in            

Europe. In addition, over the last few years we 

have seen an increasing number of shipping 

management companies establishing a base in 

our country or expanding their existing opera-

tions. 

“Besides the aforementioned sectors,” Mrs 

Anastassiadou added, “there are significant          

investment opportunities in Renewable Energy 

Sources, technology, education, research and 

innovation, while a series of tax incentives are 

also provided for the growing start-up industry.” 

The Transport Minister continued, “The main 

target of the Government is to reduce energy 

costs and support one of the country’s most         

important restructuring reforms, the introduction 

of a Competitive Electricity Market. This will be 

achieved by the import of LNG for electricity      

generation by the end of 2021. The capital cost 

of the project is about 300 million euro out of 

which 101 million euro has already been secured 

from the EU.”  

She added, “The Ministry of Transport,      

Communications and Works has introduced         

a number of initiatives in order to encourage           

investments and enhance the existing infrastruc-

ture. The main priorities of the Ministry are the 

modernization of public transport, the sustainable 

mobility, the increase of the connectivity, the         

expansion of the road network and ports and      

the digitalisation reform.  

“The commercialisation of the Limassol port  

in 2016 is one example, through which Cyprus’ 

biggest deep-sea port is being developed into 

one of the most modern and efficient ports in the 

region. A negotiation process is in progress for 

Cyprus’ second largest port, located in Larnaca, 

the commercialisation of which is expected to 

give a further boost to the tourism industry, an 

already booming sector of the economy.  

“The industrial port at Vasilikos will be       

expanded to facilitate the support of the      

companies engaged with offshore exploration. 

At the same time, a number of public projects 

are in the pipeline such as the expansion and 

improvement of the road network which connects 

cities with villages such as Limassol-Saitas,         

Paphos-Polis, Nicosia-Palechori, Astromeritis-

Eurychou, and the Ring road of Nicosia. Further-

more, projects such as the construction of the 

new Parliament and the new Archaeological       

museum of Nicosia are in progress. 

“In addition, the public transport system will be 

upgraded with the provision of modern and latest 

technology buses in more frequent routes, in 

order to improve the quality of citizens’ life and 

to reduce traffic congestion,” Mrs Anastassiadou 

concluded.  

The panels of experts gave their expert views 

and discussed the advantages and disadvantages 

in a variety of areas including the Cyprus invest-

ment programme, banking and tax benefits, the 

real return on investment in the construction and 

real estate sector and the final panel discussed 

the potential of doing business in Cyprus as a 

strategic investment choice. 

Many of the attendees complimented the event 

and felt that it was as good as any that they have 

attended in the past. We now look forward to 

next year’s event.



 27      | Thursday 5 December 2019

Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Motherless 

Brooklyn 
 

A very personal project and a 

remarkable achievement for 

Edward Norton. He not only      

directs and produces but also 

plays the leading role in his own 

adaptation of Jonathan Lethem’s 

novel which he re-sets in the 

fifties rather than modern day 

New York City.  

Lionel Essrog is a solitary  

figure - a private detective with 

Tourette syndrome determined 

to solve the murder of his      

colleague and true friend Frank 

Minna (Bruce Willis). His quest 

for the truth leads him down a 

spiral world of corruption and 

danger… 

Norton’s acting is of the      

highest order and his intelligent 

direction evokes the period most 

magnificently. The production 

designs are also superb and 

are perfectly complimented by 

Dick Pope’s stunning cinema-

tography. The music is also spot 

on - a moody jazz soundtrack 

from Daniel Pemberton adds 

immensely to the film noir quality.  

Norton’s idea to cast Willis as 

the bigger than life figure works 

a treat - his presence adds 

gravitas and sets up the situation 

most effectively. The supporting 

cast is also to die for - Gugu 

Mbatha - Raw is excellent as 

Laura Rose, the link to Lionel’s 

investigation while Alec Baldwin 

relishes his role as the forceful 

megalomaniac and if his terrific 

speech about power reminds a 

current president it is certainly 

not coincidental. The must-see 

film of the season! 

 

Honey Boy 
 

A truly cinematic experience 

superbly written and acted - 

Shia Labeouf deserves awards 

for his sensitive screenplay 

based on his own experiences 

and remarkable performance 

playing his father.  

The story of a young actor’s 

childhood as he struggles to 

come to come to terms with his 

father’s abuse and violent         

behaviour towards him. Later 

on in his life as a young adult in 

rehab he continues to fight the 

demons of his past.  

Noah Jupe is superb as an 

11–year-old Otis and so is 

Lucas Hedges at the age of 22 

but it is Alma Har’el striking      

cinematic vision that will stay 

long in the memory.  

 

Ordinary Love 

Lesley Manville and Liam 

Neeson share an adorable 

chemistry as a loving married 

couple whose lives are shaken 

after Joan is diagnosed with 

breast cancer.  

Owen McCafferty’s screen-

play avoids any sentimentality 

while Lisa Barros D’Sa and 

Glenn Leyburn’s unobtrusive 

and sharp direction allows the 

actors to deliver spellbinding 

performances. Manville is 

amazing as the fragile prota-

gonist strongly supported by      

Neeson whose towering pres-

ence is put to great use here.  

Not an easy watch but            

intelligent and worthwhile!  

 

So Long, My Son 
 

Wang Xiaoshuai’s 3 hour 

epic that spans over three      

decades in an ever changing 

China was one of the highlights 

of the recent London Film       

Festival. A tragic accident and 

the loss of a child will haunt two 

families throughout the years… 

An instant classic superbly 

performed by an excellent       

ensemble of actors. The story is 

complex and requires patience 

but it certainly pays dividends. 

It demands attention from its 

opening sequence and it       

doesn’t let go till the final credits.  

An exceptional piece of    

filmmaking and one of the most 

memorable and moving films of 

the year! 

 

The Cave 

This powerful documentary 

from Feras Fayad treads familiar 

territory to the recent but superior 

FOR SAMA which also examined 

life under siege in Aleppo, Syria.  

The Cave refers to an under-

ground hospital where Dr Amani 

Ballour and her colleagues 

work around the clock in order 

to save lives. They are the unsung 

heroes of the tragic events that 

still continue in their beloved 

country…An important film that 

needs to be seen! 

 

Buddies 
 

Arthur J, Bressan’s tragic,    

urgent film made in 1985 is now 

digitally remastered from the 

original negative and is back in 

cinemas in order to coincide 

with World Aids Day. The story 

follows David (David Schach-

ter) a 25-year-old yuppie who 

volunteers to be a “buddy” to 

Robert (Geoff Edholm), a 32-year-

old AIDS patient abandoned by 

his friends and family… 

A ground breaking film which 

sadly is still very relevant to our 

times. Essential viewing! 

 

Stardog and  

Turbocat 

A fun premise for this enjoy-

able animation feature which is 

also available in 3D.  

The action begins in 1969 

and follows the story of loyal 

dog Buddy (Nick Frost) who is 

launched into space by his 

scientist owner. But fifty years 

later he crash lands into a small 

town where pets are illegal and 

hunted by the police. Buddy 

has no option but to join forces 

with eccentric cat Felix (Luke 

Evans) in his quest to find his 

master…  

A strong beginning and end 

with wonderful creations - Felix 

is from the Batman school of 

acting while the scene with a 

goldfish fighting a bulldog has 

to be seen to be believed. 
 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

INVASION PLANET EARTH: 

This is clearly a labour of love 

for Simon Cox who first envisaged 

this project over twenty years 

ago. He first started filming six 

years ago and manages to 

bring it to the screen thanks to 

crowd funding. Tom and Mandy 

Dunn are still mourning for the 

loss of their small daughter and 

are delighted when she falls 

pregnant again. However on 

this joyous day an enormous 

alien ship fills the sky…There 

are some fine moments despite 

the heavy handed acting and 

manmade special effects.  

HUMAN NATURE: This fasci-

nating scientific documentary 

examines how the controversial 

new gene editing technology 

CRISPR is able to shape the 

basic building blocks of life. 

There are arguments in favour 

of genetic engineering especially 

when it comes to cure diseases 

but also against it when design-

ing our own children. An intelli-

gent film spoken with clarity by 

a vast group of professionals.

B
rian Friel’s Translations 

(National Theatre) brings 

to mind the situation in 

Cyprus, the legacy of imperialism 

and why the island of Ireland 

has been a thorn in the side of 

every British government since 

its division in 1921, orchestrated 

by Britain.  

Ian Rickson’s enthralling-

revival, with a few cast changes, 

remains a production of tumul-

tuous emotions and an elegant 

polemic on the violence of lang-

uage. At the heart of the play is 

the 19th century Ordnance 

Survey charting of Ireland – forcing 

Anglicised names on the Irish 

landscape, and trying to stamp 

out Gaelic from local schools.  

Donegal is a wild place at the 

best of times but in the 1930’s 

the English imposed a form of 

linguistic oppression which forced 

Owen (Fra Fee), a young man 

returning to his birthplace in 

Baile Beag, to  become an     

initially complicit but then guilt-

ridden collaborator in translating 

from Gaelic to English. Friel 

makes classical allusions to 

Greek and Latin mythology – 

seeing Gaelic as a dead language 

in waiting, and the Irish as a 

culture in need of being swept 

away by the ‘modernising’ force 

of British Imperialism.  

Just round the corner the 

potato famine awaits and Rae 

Smith’s set, a classic Irish bog, 

there are many, becomes a 

symbol for the political and 

cultural erosion of a nation. 

Schoolteacher Hugh (Ciaran 

Hinds), a man of mature years 

and scholarly wit finds solace 

in alcohol. His school sits in 

the middle of the bog like a    

bleak Edward Hopper painting.      

Regularly quoting Latin in      

romanticising the past but not 

making  life much fun for his 

other son Manus (Seamus 

O’Hara), physically crippled 

and mentally scarred. The old 

man is twisted with torment 

knowing that language is so 

much more than just words 

and the loss will be profound.  

The younger crowd like Maire 

(Judith Roddy) are keen to 

embrace the change and in the 

arms of her lover Lieutenant 

Yolland (Jack Bardoe), they are 

starry eyed with hope and ex-

pectation but instead light the 

fuse of tragedy. Superbly acted 

and directed this remains one 

of the best productions in town.  

Meanwhile Junior Waight 
(6) believes he can fly... 

No not me, The Snowman 

(Peacock Theatre). Daddy 

Chris told me this show is here 

every year. I thought it might 

be a bit silly and when it started 

it was slow  but then it took off 

like a rocket ship. My favourite 

bit was the dancing penguins. 

They were funny and cuddly. 

And then at the end the snow 

came down on all of us and I 

even got to cuddle a snowman 

of my own. I am going to ask 

daddy to bring me again with 

my brother Simon because I 

think he will love it too. Final word 

to daddy...the perfect Christmas 

show, could perhaps be trimmed 

by 15 minutes but by the end we 

were all walking in the air and 

I couldn’t get that tune out of 

my head for the whole weekend. 

And Sotira Kyriakides    
enjoys being transcended... 

Aditi Mangaldas (Darbar 

Festival, Lilian Baylis Studio), 

gave us a unique dance and talk 

experience of Indian classical 

kathak dance. Three extracts 

were performed, where gestures 

and movement are used to 

summarise a narrative and   

encapsulate different emotions 

and states of mind. ‘Uncharted 

Seas’ beautifully conveyed a 

person who has fallen in love, 

whilst ‘Seeking the Beloved’ 

tantalisingly refused to define 

who or what is being sought – 

the thrill being the chase and 

the desire. ‘Autumn, Footprints 

on Water’ showed a person in 

thrall of nature. Live music      

accompanied the latter two 

pieces, the vocals as seductive 

as the dancing, the drumming 

and flute simultaneously    

mesmerising and uplifting. An 

artform that transcends time     

in its universal, human aspira-

tions.   

Finally, Susanna Efthyvoulou 
revels in the festive season... 

It’s the most wonderful time 

of year again! The 1954 film 

with Bing Crosby and Danny 

Kaye is a Hollywood festive 

classic, loved by Trump (no 

recommendation), and now the 

stage version of White Christ-

mas (Dominion Theatre) is 

back sprinkling our capital with 

sugar and spice and all things 

Christmassy and nice. Who 

would not fall for those beau-

tiful Irving Berlin melodies, far 

more than the soppy story of 

trying to rescue a ski season 

due to lack of snow. Nikolai 

Foster’s production is techni-

colour camp as and although 

it feels a little dated the cast are 

fabulous, singing and dancing 

their way into our hearts. 

Stand out by a country mile       

is Brenda Edwards, a former 

showgirl turned would be      

hotelier. A voice to warm your 

cockles and roast the chestnuts. 

Go on, treat yourself, then 

whatever happens on 12th        

December you’ll have a warm 

fuzzy feeling inside. 

 

Translations - 020 7452 3000 

The Snowman - 020 7863 8000 

White Christmas - 0345 200 7982 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The semantics  

of colonialism 
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W
ith the festive season 

approaching in full 

swing, many people 

should hopefully have some time 

off to enjoy. However when you 

have done all the eating, drinking 

and being merry, why not start 

afresh and work it all off by       

exercising your body and refresh-

ing your mind for clear, positive 

and productive thinking. It will 

help to build the mental strength 

you need to become the best 

version of yourself. 

It has been stated that being 

physically surrounded by lots of 

clutter, puts extra force on the 

mind to work overtime. Too much 

clutter constantly signals the 

brain that there is an overload 

of work to be done, which can be 

mentally exhausting. As you get 

to work and start to declutter 

your surroundings, your mind 

starts to relax, as it also becomes 

decluttered. So utilise some time 

over the holiday break and get 

organised for some clear thinking. 

Start by writing your list of what 

needs to be done. Simply writing 

things down already is once step 

in the right direction as you are 

not then putting your mind on 

think alert in order to try and      

remember what has to be done. 

Write down the rooms or areas, 

be it bedroom, living room, kitchen, 

any cupboards or wardrobes that 

need attention. Having a clean 

and tidy bedroom helps promote 

a better sleeping pattern. So a 

clean bedroom is a good start. 

Put on some music or if you 

are in a room with a TV, put it on 

for some company; you can even 

put on a movie so it won't even 

feel like a chore. As you start 

cleaning and clearing things way, 

start getting organised by putting 

things in categories so you can 

easily find them when needed. 

Box away anything that you are 

not sure about, anything that 

may give you sad or bad mem-

ories. Get these things out of 

sight so they do not hinder your 

happy thoughts. Leave things out 

on display that are functional to 

you, or give you pleasure as you 

find them beautiful, give you 

happy memories or motivate you 

for current and future projects 

ahead. 

Things that may look untidy 

on display can be hidden away 

in cupboards or pretty boxes to 

match your decor.  

Be creative and arty; I have a 

corner dedicated to my creative 

flurry where I can take solace and 

retreat to, but does not interfere 

with my other clean and tidy space. 

How organised you want to 

get is up to you, but the more 

organised the space around 

you, the more organised and 

free your mind will be. You will 

know where everything is when 

you want the items. Some of   

us even colour co-ordinate in 

wardrobes or keep short or long 

items in sections, e.g. short boots 

or long boots. Whatever works 

for each person individually        

to find things readily and be      

accessible when required, is 

what works.  

I like everything where I can 

find it, when I want it. So being 

organised works for me. It may 

be a little over the top to some 

people, but I find that if I have a 

place for everything, I rarely lose 

things. 

Once you have done, even 

one area or room, it will make 

you feel better from within, like 

a breath of fresh air. It will help 

you deal with and be more        

assertive with work or any deci-

sions in a more effective manner 

in so many fields of your life. So 

get cleaning and gleaming, to 

get that spring in your step with 

clearer thinking and productivity. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Declutter your home 

and mind

Date of issue:  

8 November 2018 
 

Charles Dickens’ famous 

Christmas story ‘A Christmas 

Carol’ is vividly depicted in      

Alderney’s festive set of 

stamps, designed by illustrator 

Andrew Robinson. 

Dickens, widely considered 

the greatest novelist of the  

Victorian era and a well-known 

philanthropist, wrote the story 

in 1843 after having seen the 

conditions of the manufacturing 

works in Manchester. At the time 

it was tradition to read ghost 

stories at Christmas. 

Despite being a miser and       

a men employer, Ebenezer 

Scrooge, the protagonist,         

remains one of our favourite 

Dickens’ characters. 

Scrooge can’t stand Christ-

mas, won’t celebrate it with his 

own family or give to charities 

collecting for the poor at this 

time of year. He’s also comple-

tely unaware of the poverty in 

which his poor employee, Bob 

Cratchit lives with his crippled 

son “Tiny” Tim. 

He ghosts who visit him on 

Christmas Eve help to show him 

the error of his ways, what he’s 

missed out on in the past an 

what he faces if he doesn’t 

change. He wakes up repentant 

on Christmas Day having found 

the spirit of Christmas, that of 

giving and being kind to one 

another. 

The novel took Dickens just 

six weeks to write and was an 

instant success, selling more 

than 6,000 copies. Readers 

emphasised with his characters, 

so much so that one American 

entrepreneur is believed to 

have given his employees an 

extra day’s holiday. 

Dickens published fifteen novels 

including other well-known 

classics, Oliver Twist, Nicholas 

Nickleby, A Tale of Two Cities, 

Great Expectations and David 

Copperfield, the latter considered 

to be his most autobiographic.  

Dickens died on 9th June 

1870 at the age of 58 and was 

laid to rest in the Poets’ Corner 

of Westminster Abbey. 

 

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

Andrew Menelaou

Alderney, Guernsey: 

A Christmas Carol

Philately UK Cypriot publishes  
iconographer’s pattern book

U
K Cypriot iconographer 

George Ioannou recently 

published a unique 400 

page book featuring 1000 Saint 

entries and over 200 illustra-

tions and accompanying text. 

Titled Britanniae Gloria -      
The Glory of Britain: An Icono-
grapher’s Pattern Book of the      
British and Irish Saints from the 
1st - 11th Century, it took George 

over 30 years to research and 

put together. 

He explained, “One reason 

this was started so many years 

ago was for me as an iconogra-

pher to have a sort of data base 

of British and Irish Saints. As we 

learnt more about the indige-

nous Saints in Britain and the 

advent of the WWW, it became 

even more important to find out 

source material for this subject 

and have a far more accurate 

idea of representing these 

Saints in an iconographic form.” 

The book costs £15.00        

plus £5.00 P&P and can be 

purchased directly from George 

via PayPal.me/iconpattern19 

Please remember to send your 

address details when purchasing. 

George Ioannou is a second 

generation Greek Cypriot from 

North London. His father hails 

from Komopoli, Akanthou whilst 

his mother is from the village of 

Patriki. He trained as an icono-

grapher in Greece in the mid to 

late 80s.



UK Cypriot through to live shows on 

The Voice of Greece 

Huge congratulations to UK Cypriot Erika Soteri who is 

through to live shows on The Voice of Greece. 
Erika, whose parents are from Larnaca, Cyprus, advanced to 

the live shows after wowing her coach Helena Paparizou with 

a spectacular rendition of Daddy Lessons during the Battles 

round, the third phase of the contest where the four mentors 

Eleonora Zouganeli, Panos Mouzourakis, Helena Paparizou 

and Sakis Rouvas, put two of their own team members against 

each other to sing the same song at the same time in front of a 

studio audience before they each select one to advance. 

During the blind auditions, Erika, who graduated with a First 

Class Honours in the ACM Guildford’s Musician Route Vocals 

Degree, interpreted Crazy, making the coaches turn their chairs 

almost immediately. 

All four judges literally went crazy over her from the moment 

she began singing and fought to convince her to join their        

team; Erika decided to place her trust in the hands of Helena                

Paparizou. 

Tune in and vote for Erika every Friday at 8pm on Greek 

channel SKAI. 

 29      | Thursday 5 December 2019

Andrea Georgiou 

Jennifer Aniston  

reunites with ex 

for Thanksgiving 
 

Greek American actress  

Jennifer Aniston hosted a 

Thanksgiving dinner last week;     

the star-studded guest list          

included Courteney Cox, Jimmy 

Kimmel, Jason Bateman, Will 

Arnett and her ex Justin Theroux! 

The couple, who began       

dating in 2011, were married in 

2015, separated in 2017, and  

finalized their divorce in 2019, 

have remained close, despite 

their breakup. 

“#fakesgiving,” Theroux       

captioned an epic selfie of the 

group on his Instagram Story. 

“Very VERY thankful for these 
friends and these nights.” 

The evening included plenty 

of turkey, enchiladas - per the 

request of Jimmy - and speeches: 

"Jen, I love you so much,” 
Courteney began her toast    

before realizing the Leftovers 
star was capturing the moment 

on camera. "Justin, please stop 
recording me!" 

Jen and Justin announced 

they were going their separate 

ways in a statement back in 

2018: “In an effort to reduce 
any further speculation, we 
have decided to announce our 
separation. This decision was 
mutual and lovingly made at the 
end of last year. We are two 
best friends who have decided 
to part ways as a couple, but 
look forward to continuing our 
cherished friendship." 

In July, the couple reunited  

to mourn the death of their       

beloved dog, Dolly, with an         

intimate memorial. 
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New musical Sleepless, a 

musical romance will premiere 

in London on 31 March 2020. 

Based on iconic film Sleepless 
in Seattle, the romantic comedy 

film tells the story of Sam, who 

moves to Seattle with his son 

Jonah and becomes a sought-

after widower following the death 

of his wife.  

The new musical will begin 

performances on 21 March at 

the Troubadour Wembley Park 

Theatre with an official opening 

night on 31 March. There will be 

three preview performances on 

Friday 13 (evening) and Saturday 

14 (matinee and evening) Dec-

ember.  

For the three special previews 

in December, the cast will be 

led by Michael D Xavier as 

Sam and Kimberley Walsh as 

Annie. 

Sleepless the musical, based on 

Sleepless In Seattle, to open in 2020
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Cyprus Football

The local derby between Omo-
nia and APOEL was the high-
light of Match Day 11 of the Cy-
prus Football League. The “el 
classico” was played  at GSP 
Stadium tonight but it never 
lived up to  its expectations end-
ing in a 0-0 draw. 
Omonia ranks second in the 
Standings with 21 points, 3 be-
hind Anorthosis that is leading, 
and APOEL is in the fourth 
place, with 17 points in 7 
games. 
Anorthosis beat AEK 2-1 in their 
local Larnaca derby, Anorthosis 
goals came from Kaltsas and 
Okriashvili in the 34th minute 
and 53rd minute respectively. 
AEK Larnaca scored in added 
time with Trickovski. Olympia-
kos drew 0-0 with Enosis Neon 
Paralimniou. 
AEL beat Ethnikos Achnas 1-0 

with their goal coming from Ju-
rado in the 29th minute and AEL 
played the last thirteen minutes 
with ten men Gaztanaga sent 
off in the 77th minute but still 
hold the third spot in the league. 
Doxa Katokopias beat Pafos 1-
0 with a last minute goal coming 
from Dervite. 
Apollon lifted themselves to 
fourth place by beating Nea Sa-
lamina 4-1 their goals coming 
from Zelaya , Gakpe 2 and Pe-
reyra in added time and Nea 
Salamina scored through a 
Onuegbu penalty. 
Standings: Anorthosis 24 (10 
games), Omonia 21 (10 
games), AEL 18, APOEL 17 (7 
games), Apollon 17, AEK 15, 
Nea Salamina 14, Ethnicos 11 
(10 games), Paphos 9, Olympi-
akos 9 (10 games), Paralimni 
6, Doxa 6. 

Greece Football

PAOK extended its unbeaten 
record drawing 1-1 at Olympia-
kos on Sunday in the Super 
League leaders’ derby that has 
left the two teams tied at the 
top.  
Meanwhile AEK has dropped to 
fifth and is about to change 
coach. 
The top-of-the-table clash at the 
Georgios Karaiskakis Stadium 
was a much more peaceful af-
fair than was originally feared, 
but the result has left Olympia-
kos frustrated and PAOK re-
lieved that it got away with a 
point. 
Sverrir Ingi Ingason gave PAOK 
a first-half lead, but Mathieu Val-
buena equalized for the Reds 
from the penalty spot on the 
64th. 
PAOK and Olympiakos are on 

28 points from 12 games, nine 
more than OFI and Xanthi that 
are on 19. 
OFI defeated AEK 1-0 with a 
Lisandro Semedo goal and 
Xanthi saw off Atromitos by the 
same score thanks to an 
Eduardo Teixeira goal.  
Aris failed to join them as it 
dropped two points at home to 
Lamia (1-1).Larissa has joined 
AEK on fifth after coming from 
behind to beat neighboring 
Volos 2-1 on Saturday. 
Panathinaikos needed an early 
penalty kick by Tasos Hatziy-
iovanis to down Asteras Tripolis 
1-0 and rise to eighth. 
Panionios has moved off the 
bottom of the table with an em-
phatic 3-0 home win over Pa-
naitolikos that is now last and 
winless.

Premier League 

Liverpool opened up an 11-point 
gap at the top of the Premier 
League on Saturday when the 
old adage that title winners 
churn out victories even when 
not at their best had a special 
ring. 
A couple of hours after cham-
pions Manchester City dropped 
two points at Newcastle United 
in a 2-2 draw, Liverpool scraped 
out a 2-1 win over Brighton and 
Hove Albion despite having 
goalkeeper Alisson red-carded. 
Chelsea’s grip on fourth place 
suddenly looks a little less tight 
as they suffered a first home de-
feat by West Ham United for 
seven years, Aaron Cresswell’s 
goal sealing a 1-0 win for the 
Hammers who had lost five of 
their last six games. 
Frank Lampard’s side have 26 
points, six ahead of Jose Mou-
rinho’s resurgent Tottenham 
Hotspur who claimed succes-
sive league wins for the first 
time since April as they beat 
Bournemouth 3-2 with Dele Alli 
twice on the scoresheet. 
Crystal Palace claimed a first 
league win in six games with a 
2-0 victory at Burnley and 
Southampton came from be-
hind to beat fellow strugglers 
Watford 2-1. 
All was calm at Anfield when 
Dutch central defender Virgil 
van Dijk scored two first-half 
headers against Brighton, but 
the second 45 minutes was 
anything but comfortable. 
Brighton had shown some 
threat and when Alisson rushed 
out of his goal in the 76nd mi-
nute and blatanly handled there 
was no option but to send him 
off — a rush of blood that will 
rule him out of the Merseyside 
derby. The immediate problem 
for Liverpool was that Lewis 
Dunk’s cheeky free kick beat 
sub keeper Adrian, prompting 
panic in the home ranks that 
Brighton looked capable of ex-
ploiting.Liverpool hung on but 
were breathing a sigh of relief 
at the final whistle as Klopp’s 
side stretched the club’s un-
beaten league run to 31. 
City have now won only once 
in their last five games in all 
competitions and will be kicking 
themselves after twice leading 
at struggling Newcastle.Ra-

heem Sterling’s 22nd-minute 
strike was quickly cancelled out 
by Jetro Willems but when 
Kevin de Bruyne’s sledge-
hammer shot restored their 
lead late on it seemed the 
points were in the bag before 
Liverpool player Jonjo Shel-
vey’s superb curling effort left 
them frustrated. 
Tottenham’s Mourinho enjoyed 
his third win in a week since 
taking over from sacked Mauri-
cio Pochettino with Dele Alli’s 
brace and Moussa Sissoko put-
ting them 3-0 ahead before two 
late goals by Harry Wilson took 
the gloss off the win. 
In the late kickoff basement bat-
tle, James Ward-Prowse struck 
a stunning free kick seven mi-
nutes from time as Southamp-
ton fought back to beat bottom 
side Watford and record their 
first home league win this sea-
son.Danny Ings equalised for 
the hosts after Watford had 
taken the lead through Ismaila 
Sarr. Leicester City reclaimed 
second spot in the Premier 
League in dramatic fashion as 
Kelechi Iheanacho's stoppage-
time goal earned them a 2-1 
victory over luckless Everton on 
Sunday. 
Jamie Vardy had equalised for 
Leicester in the 68th minute 
after Richarlison had given Ev-
erton a deserved first-half lead. 
While Arsenal started brightly, 
familiar defensive failings resur-
faced as Teemu Pukki ended 
his eight-game goal drought 
with a shot that deflected off 
Shkodran Mustafi.The hosts' 
lead only lasted eight minutes 
though, with Christoph Zimmer-
mann penalised for handball 
and Pierre-Emerick Aubamey-
ang levelling for the visitors with 
a retaken penalty, after four 
Norwich players had en-
croached when his original ef-
fort was saved by Tim Krul. 
More calamitous defending al-
lowed Todd Cantwell to re-es-
tablish Norwich's lead, with the 
midfielder slicing through the 
Gunners defence and placing 
an effort into the bottom corner 
on the stroke of half-time. 
However, Aubameyang again 
drew the visitors level, turning 
in a loose ball from a corner to 
ensure Arsenal a point. 

Costas Adamou aged 54 and 
his 23-year-old son Adam re-
cently ran the New York City 
Marathon on Sunday 3rd No-
vember in aid of The Butterfly 
AVM Charity.  It was Costas’ 
fourth and Adam’s first Mara-
thon, and they both proudly 
crossed the line arms aloft in 
just over 5 hours!  
And the following Sunday 9th 
November, Costas returned to 
London to attend the annual 
AVM Butterfly Charity dinner & 
dance at The Decorium in 
Wood Green, where he was 
honoured to personally collect 
(Adam is currently still touring 

in the USA) an award fr most 
funds raised in the year! 
The award was presented by 
George Christou and his won-
derful daughter Nikki, and Cos-
tas and Adam were thanked for 
their efforts in raising (so far) 
over £1,700. 
Costas and Adam would like to 
take this opportunity to thank 
everyone who has donated thus 
far, and for those who haven’t 
and would like to, please go to 
the link below, and let’s get 
them to £2,000!! 
https://www.justgiving.com/fund
raising/adam-costas-adamou

UK Cypriots father and son 

run New York marathon in aid 

of Nikki Christou and the 

Butterfly AVM charity

And at the British Academy Children's Awards celebrating the very 
best in children's media which took place on Sunday 1 December 
at The Brewery in Central London, Nikki "Lilly" Christou was given 
a BAFTA Special Award for her contribution to children’s media 
and recognised her work “raising awareness of social issues and 
her inspiration to young people across the world in the face of ex-
traordinary personal challenges”.
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Parikiaki at the Royal Albert Hall to see Marcos Baghdatis help Team 

Greg to the title at myWorld Champions Tennis 

Parikiaki's Michael Yiakoumi 
was at the Royal Albert Hall last 
week to see four days of excit-
ing competition,  
Team Greg - comprised of 
Tommy Haas, Marcos Baghda-
tis and captain Greg Rusedski 
- emerged victorious at my-
World Champions Tennis.  
They defeated Team Goran 
(Juan Carlos Ferrero, Xavier 
Malisse and captan Goran Iva-
nisevic) 3-1 in Sunday’s cham-
pionship match at the Royal Al-
bert Hall in London. 
”This has been brilliant. I’ve 
loved the new format. It’s been 

great to win this event for the 
first time, especially in the team 
format,”  
Rusedski said. “I think the team 
this week was brilliant with 
Tommy and Marcos. I think the 
crowd really enjoyed it. It was 
all pretty tight throughout the 
week with the three teams and 
it just came down to a few 
points. 
Ferrero opened up the cham-
pionship with a convincing 4-3, 
4-1 win over Haas. The Span-
iard went undefeated (5-0) in 
his singles matches for Team 
Goran. 

”My body is not as good as the 
first days, but it was great. “I felt 
good once I got going and my 
serve is helping a lot with some 
aces throughout,” Ferrero said. 
“I tried to keep going and I tried 
to make Team Goran win.” 
Haas rebounded in the doubles 
with Greg Rusedski and they 
eased past Malisse/Ivanisevic 
4-0, 4-3.  
The German-British duo won all 
three of their doubles matches 
together this week. 
”I really like this new format. 
Playing two matches back-to- 
back isn’t that bad!”  

Haas said. “You start to feel it 
in the second match when you 
get to a certain age and don’t 
train as much, but it’s obviously 
a lot of fun playing in this arena 
and in front of the crowd. The 
doubles was really fun with 
great guys on court. I feel very 
privileged to be here.” 
Baghdatis brought it home for 
Team Greg in the last two 
matches of the event. He 
cruised past Malisse 4-2, 4-2, 
then teamed up with Rusedski 
for a 4-1, 4-2 win over Ivanise 
vic/ 
Ferrero.”We had a lot of fun out 

there, so whatever the result, it 
didn’t matter,”  
Baghdatis said. “The goal was 
to have fun and the most im-
portant thing was to make sure 
the crowd enjoyed it. If they en-
joyed it, I enjoyed it! I loved it 
out there so much.” 
Our Michael Yiakoumi had the 
opportunity to talk to Marcos 
Baghdatis, Mark Philippoussis, 
Greg Rusedski and  David 
Ferrrer. 
Another team competition will 
kick off the 2020 season when 
the Delray Beach Open by VI-
TACOST.com returns from 

14-16 February. Baghdatis, 
Haas and David Ferrer are al-
ready confirmed to suit up for 
Team World as they face Team 
America. 
Also at the event the President 
of the National Federation of 
Cypriots in the UK Christos Ka-
raolis presented Cypriot tennis 
star Marcos Baghdatis with a 
shield for his contributions to 
Cypriot tennis and the Cypriot 
diaspora. 
Highlights of Marcos career was 
reaching the Australian Open 
final and Wimbledon semi finals 
as winning many ATP titles. 

Our Michael Yiakoumi with Cypriot star tennis player Marcos Baghdatis

President of National Federation of Cypriots iUK Christos 
Karaolis presents tennis star Marcos Baghdatis a shield 
for his contributions to Cypriot tennis and Cypriot  
diaspora

Highlights of Marcos Baghdatis career was reaching the 
Australian Open final and the Wimbledon semi finals as 
well as winning numerous ATP tournaments all over the 
world

Australian Greek tennis player Mark Philipppoussis with 
our Michael Yiakoumi he reached the US Open final 
losing to Rafter and Wimbledon final losing to Roger 
Federer

Greek tennis star Stefanos Tsitsipas 
in Cyprus 

The Greek tennis star Stefanos Tsitsipas decided to have a chilling break in Limassol, Cyprus before 
he gets involved in major tournaments in the far East and Australia. Stefanos stayed at the hotel 
Park Lane in Limassol.

Haringey Borough 2 Worthing 2
Haringey Borough fought back to seal a 2-2 draw 
against Worthing as they returned to Isthmian Pre-
mier League action following their FA Trophy heart-
break. 
Borough found themselves 2-1 down before Dimitri 
Froxylias struck the back of the net in the 70th mi-
nute to earn the hosts a point in front of a crowd of 
389 at Coles Park Stadium. 
The visitors Worthing got off to a strong start as 
Jesse Starkey found the back of the net in the fifth 
minute of play. 
 Four minutes before the half-time break Haringey 
defender Scott Mitchell levelled the score to make 
it 1-1 heading into the break but just two minutes 
into the second-half the visitors restored their lead 
through Dylan Jelley. 
Cypriot winger Dimitri Froxylias came to the rescue 
with a strike with 20 minutes left in the match to 
make it 2-2 to earn them a point. 
Haringey Borough: Beattie, Ismail, Demetriou, 
Djassi-Sambu (Ademiluyi 65), Alexandrou, Mitchell, 
Froxylias, Aresti, Onokwai, Durojaye, McDonald 
(Solomou 83). Tom Loizou Haringey Borough manager 
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Saturday 7th December 2019 
Vanarama National League 
Barnet v Fylde 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier 
E Thurrock v Haringey Boro 

3.00pm Rookery Hill, Corringham, 
Stanford-le-Hope SS17 9LB 
Spartan South Midlands  
Division One 
St Panteleimon v Shefford 3.00pm 
N Greenford FC, Berkeley Fields, 
Berkeley Avenue, Greenford UB6 0NX 

Sunday 8th December 2019 
KOPA League 
Omonia v Komi Kebir 
11.30am Powerleague Enfield, 
 Edmonton County School,  
Enfield, EN1 1HQ 
Akanthou v Armenians 

12.00pm Heron Hall Academy, 
43 Queensway, Enfield, EN3 4SA 
Apoel v Olympia 
12.15pm Enfield Playing Fields  
astro Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Cinar v Panathinaikos 

10.30am Enfield Playing Fields, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Tuesday 10th December 2019 
BetVictor Premier  
Bowers & Pitsea v Haringey  
7.45pm Len Salmon StadiumCrown 
Avenue, Pitsea, Essex SS13 

 Local and Community Fixtures

Spartan South Midland Community Youth KOPA League

December the 1st 2019 

U18 
Edmonton  5 Omonia Green 5, AEK Black 1 Boredom Wood 2, 
Alexandra Park 5 Omonia white 3, AEK Gold 0 Aldenham 1, 
Omonia Gold 3 Harvesters 4 
U16 
Omonia Green 1 100% 4, Omonia White 3 Norsemen 1 
U15 
Omonia Gold 2 Whetstone 2, HMH 5 Omonia Silver 2 
U14 
Omonia Silver 4 HMH 2 
U13 
HMH 1 AEK Black 0, Omonia White 4 West Herts 10 
Omonia Gold 9 Boredom Wood 3 
U12 
Omonia Green 4 Whetstone 3

Omonia Youth U8 Silver

Omonia Youth U10 Greens managers John Frangou 
and Kerem Denizer 

Great excitement in the KOPA 
League quarter finals with 
Olympia getting the better of 
Omonia who beat them the 
week before this time Olympia 
beat Omonia 5-1.This time they 
were 3-0 up and Omonia re-
duced the score to 3-1 through 
Procopiou and Olympia scored 
another two goals to win 5-1 
their goals coming from Elia 2, 
Ricky, Kojo and Rafa. 
Akanthou surprised Panathinai-
kos by going 1-0 on the 20 min 
mark with a well worked piece 
of play from back to front with 
Aristos Aristodelous forcing the 
ball home at the far post. A mis-
take from the Akanthou centre 
back on 30min misreading the 
bounce allowed the PAO winger 
in for the chance to go 1-1. Pa-
nathinaikos increased their lead 
to 2-1. and just before the break 
Pao made it 3-1. On 60min 4-1 
. Akanthou came back 4-2 on 

70min when goalkeeper Myles 
Forde launched it out wide to 
Aristos Aristodelous who took it 
down in one touch and lobbed 
the PAO goalkeeper with his 
second from the edge of the 
box. With the game nearing its 
end PAO managed to convert 
one more when a tired Akan-
thou midfield couldn’t get back 
in time for the PAO shot. FT 5-
2. Akanthou vastly improved 
from last week. Panathinaikos 
goals were scored by Zak 2 
Kyri, Anthony Constantino, and 
Antoni Panayi. 
Three weeks ago Komi Kebir 
beat Pantel 8-0 this time it was 
a much closer game with Pantel 
a much improved team only los-
ing to a 60th minute goal ending 
1-0 to Komi Kebir. 
This now leaves  four teams to 
challenge in the semi finals 
Cinar, Olympia, Komi Kebir and 
Panathinaikos.

Omonia Youth U9 White

AEK Youth v Boreham Wood

Olympia team talk

Panathinaikos Angelo Thomas, George Constantinides 
and Salvi Sarno

Komi Kebir manager Mario Christou giving orders

Before kick off, the teams lined 
up to observe a minute’s silence 
as a mark of respect for the 
deaths in the recent Albanian 
earthquake. Albania is the 
homeland of Saints’ keeper 
Donald Manaj, and defender Ar-
istotelli Nasai. 
An incident filled game with lots 
at stake started energetically 
and had non-stop action until 
the end. 
The home side took the lead 
after 12 minutes, and despite 
some good football and passing 
from the Saints, the Winslow 
keeper kept them out all through 
the first half. Winslow scored a 
second on 42 minutes. 
The second half had everything 
– two sin-bins at the same time 
and then a red card for Winslow. 
Then a third goal to make it 3-0 

on 60 minutes. 
The Saints had nothing to lose 
at this point, and played their 
pass and move game, finding 
space. Monti and Albadri mak-
ing penetrating runs and 
passes.  
It paid off for a while, as Noyan 
Tajbakhsh got one back and 
then converted a penalty to 
make it a tense 3-2 going into 
the last 15 minutes. 
Winslow then added a fourth 
with 5 minutes to go. There was 
some late drama, when a sec-
ond penalty was awarded for 
the Saints. Tajbahksh stepped 
up for his hat trick, but he struck 
the post 
This gave Winslow a 4-2 win 
and are now 4 points behind 
The Saints, with a game in 
hand. 

After 16 unbeaten league games this 

season, St Panteleimon lost their 17th 

New Salamis are on the tails of 
the leading club in the Spartan 
Midlands  League St Pantelei-
mon after trouncing Parkview 
6-0 they’re goals came from 
George Lutaaya 2, Harrison 
Georgia, Charlie Georgia, 

Courtney Austin and Henry 
Marku. 
The red’s have really put their 
mark on this league and are 
feeling comfortable about it and 
pulling off some good results 
recently. 

NewSalamis trounce Park View 6-0

New Salamis Terry Spillane and Gaz Dauti  
assistant and manager New Salamis 
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34      | Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Απεβίωσε την Πέμπτη 28.11.2019, ο Παύλος Λάμπρου σε ηλικία 53 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Sophia, 3 παιδιά: Adam, Vangelis και Natasha, 

2 νύφες: Elaina και Julia, τον γαμπρό του Panayiotis, 3 εγγόνια: Paul, 

Nicholas και Sophia, τους γονείς του Adamos (Tο Φουρνάκι Του Adamou) 

και Androulla, 3 αδελφούς: Michael, Peter, Stephanos, 2 αδελφές: 

Panayiota και Christiana, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 12.12.2019 και ώρα 11.00πμ από το 

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, 8 Pevensey Avenue, Enfield, 

Middx EN1 3HT και η αποτέφρωση στο Νew Southgate Crematorium. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Όλοι συγγενείς και φίλοι παρακαλούνται να παρευρεθούν στη 

συγκέντρωση που θα γίνει στο Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Paul Lambrou
(from Famagusta, Cyprus)

Passed away on Thursday 28.11.2019 at the age of 53. 

He leaves his wife Sophia, 3 children: Adam, Vangelis, Natasha, 

2 daughters-in-law: Elaina and Julia, son-in-law Panayiotis, 3 grand- 

children: Paul, Nicholas and Sophia, parents: Adamos (To Fournaki Tou 

Adamou) and Androulla, 3 brothers: Michael, Peter, Stephanos, 2 sisters: 

Panayiota and Christiana, relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 12.12.2019 at 11.00am at 

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, 8 Pevensey Avenue, Enfield, 

Middx EN1 3HT and the cremation at New Southgate Crematorium. 

Instead of flowers there will be a donation box for various charities. 

All family and friends are welcome to attend a gathering at Ariana 

Banqueting Suite, North London Business Park, Brunswick Park Road, 

London N11 1GN.

Παύλος Λάμπρου
(από την Αμμόχωστο)

I will always miss you and you will always forever be in my heart 
Love always from your wife Sophia

People often say their loved ones are one of a kind but I can truly say our dad was, he believed in us and he loved his family very much. 

We couldn’t be more proud of our dad, he accomplished many things and taught us much more. 

You may not be with us anymore, but our love for you will never die and you’ll never be forgotten. Love you eternally dad. 

Until we meet again.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρούλλα Τσιάτταλου

2ον ετήσιο

(από το Πατρίκι)

Amma 

 

Under the grey sky  

It’s just you and I 

And I wonder why 

I had to say goodbye  

 

The power in your eyes 

The beauty of your size 

You whom I idealise 

Your brain which mesmerised 

 

I’m wondering around lost 

Feeling the frost 

As I stare at your cross 

And count the cost 

 

Now that I’ve lost my smile 

My world stopped for a while 

Losing you made me cry 

But you give me wings to fly 

 

It’s now two years on 

Since you’ve been gone 

You’re the upper echelon  

Of everything strong 

 

Rest assured about Dad 

Although he is sad 

He’s still strong and glad 

Like a king iron clad 

 

I think you’d be proud 

Up there in the cloud 

Down here in the crowd 

My voice is still loud 

 

We all love you Amma, 

Then, now and forever. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Αντρούλλας Τσιάτταλου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 
 

Ο σύζυγος Μιχάλης, κόρη Lefi-σύζυγος Franco, 

εγγόνια: Αντριάνα και Μιχάλης, αδέλφια: Χρυσή και Κοκής, 

αδελφότεκνες: Μάρω, Μελανή και Άντρη.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Carol Σωφρονίου Αρναούτη
(από το Λονδίνο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB το 40ήμερο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς   

Carol Σωφρονίου Αρναούτη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το Neurological Disease και το  Cancer Research 

(ανήλθαν στο ποσό των £3,400), κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 

συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

The 40 day memorial service for our beloved 

and dearly missed wife, mother and grandmother 

Carol Sofroniou Arnaouti 
will take place on Sunday 08.12.2019, at the Greek Orthodox Church 

of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 

† NOTE OF THANKS 

we would like to thank all those who attended the funeral service, made 

donations for the Neurological Disease and  Cancer Research 

(£3,400), send all the lovely flowers, their condolences or participated in 

any other way to our deep grief

Ο σύζυγός της Γιώργος Σωφρονίου Αρναούτη, παιδιά: Σοφία, Μαρία, 

Δημήτρης και Στέλλα, γαμπροί: Λούης, Πανίκος και Κυριάκος, νύφη 

Νάσια, εγγόνια: Χρήστος, Γιώργος, Λούκας, Γεωργία, Ελένη, Αναστασία, 

Γιώργος, Carlos και James, δισέγγονή Ελένη και λοιποί συγγενείς.

Her husband George Sofroniou Arnaouti, children: Sophia, Maria, Jimmy and 

Stella, sons-in-law: Louis, Panicos and Kyriacos, daughter-in-law Nasia, 

grandchildren: Christos, George, Loucas, Georgina, Eleni, Anastasia, George, 

Carlos and James, her great-granddaughter Eleni and other relatives.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μελανή Κωνσταντίνου 
(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου) 

Απεβίωσε την Τρίτη 26.11.2019, σε ηλικία 90 ετών. 

Η εκλιπούσα έζησε όλη της τη ζωή στο Crouch End, North London, 

έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις. Tελευταίως ζούσε στο North 

Finchley. Όπως όλοι οι συμπατριώτες της που ήρθαν τη δεκαετία του 

’50 ήταν ράπτρια. 

Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, ευγενική, ειλικρινής και η απουσία της θα 

αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και 

φίλους. 

Αφήνει 2 παιδιά: Δημήτρη και Άννα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 11.12.2019 και ώρα 1.00μμ από την 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Melanie Constantinou 
(originally from Ayios Sergios, near Famagusta in Cyprus) 

Passed away peacefully on Tuesday 26.11.2019, at the age of 90. 

Melanie lived most of her life in Crouch End, North London, a place for 

which she had very fond memories. More recently, she lived in North 

Finchley. As with many of her compatriots who emigrated from Cyprus 

during the 1950s, she worked as a seamstress. Melanie was a loving 

Mother and Wife, who tried to live her life as a person of good moral 

standing. She was humble, kind-hearted, good-natured, caring, selfless 

and genuine. She will be greatly missed by her family and friends. 

Melanie leaves two children: Demetris and Anna. 

The funeral will take place on Wednesday, 11 December 2019, at 1:00pm 

at St. Katherine's Greek Orthodox Church, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, followed by a burial at New Southgate Cemetery and 

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

The wake will take place at the Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park 

Road, London N11 1GN. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λούκας Αντωνίου 
(από τη Μόρφου) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 25.11.2019, ο Λούκας Αντωνίου σε ηλικία 87 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1950. 

Αφήνει 2 παιδιά: Helen-σύζυγό της Jose και Tony, 4 εγγόνια: Loucas, Alexandros, Tifany και Luke, τον αδελφό του Αντρέα 

(βρίσκεται στην Αυστραλία), συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 17.12.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Σύνδεσμο Διαβητικών. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL. 

Τηλ. οικείων: 07946 600 980 / 020 8881 5228
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Οι γονείς του Νίκος και Μάρω 
Κικκίδη και η αδελφή του 

Έλενα.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

08.12.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το15ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας υιού και αδελφού 

Χρίστου Κικκίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρίστος Κικκίδης 
Λονδίνο 

(Καταγωγή γονέων Λινού και Βαρώσι)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κυριακούλλα Παύλου
(Αυγόρου)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας και αδελφής 

Κυριακούλλας Παύλου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως 

παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Παύλος, παιδιά, γονείς, αδέλφια και συγγενείς.  

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB, το μνημόσυνο των 

πολυαγαπημένων μας γονέων, παππού και 

γιαγιάς, ΒΑΣΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (33ον ετήσιο) 

και ΘΕΚΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (15ον ετήσιο) 

(από τον Άγιο Λουκά Αμμοχώστου) και καλούμε 

όσους τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, νύφες, 

γαμπροί και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Χριστάκης Αργυρίδη 

(Πέτρα Σολέας) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, 

στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού, 

Bury New Road, Salford, Manchester, M7 4EY, 

το 8ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και υιού 

Η σύζυγος Κατερίνα, παιδιά: Αντρέας και Άγγελος, 

γονείς: Αντρέας και Κική Αργυρίδη 

 και λοιποί συγγενείς. 

A million times we've needed you, A million times we've cried,  

If Love alone could have saved you, you never would have died 

In life we loved you dearly, In death we love you still 

In our hearts you hold a place, that no one will ever fill 

It broke our hearts to lose you, But you didn't go alone 

Part of us went with you, the day God took you home 

 

Eight years have gone by and still the tears roll; You will remain 
forever in our hearts until we meet again. 

Your wife Katerina, sons Andreas and Angelo, 
parents Andreas and Kiki and all 

your extended family xxx

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα 

και αδελφού 

Φίλιππου (Φύτου) Μιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Στέλλα, 

υιοί: Μιχάλης και Κυριάκος, 

 αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Φίλιππος (Φύτος) 

Μιχαήλ
(Αλεθρικό)

Απεβίωσε την Τρίτη 26.11.2019 ο Γιάννης (John) Λοΐζου 

σε ηλικία 84 ετών.  

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1954. 

Αφήνει 3 υιούς: Tony (Λούη), Simon και John James (Jay), 

τη νύφη του Ελένη, 4 εγγόνια: Στέλιο, Κλεοπάτρα, Γιαννάκη 

και Ξένια, 2 δισέγγονα, 3 αδερφές, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 11.12.2019 και ώρα 

1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο 

του Southgate, 175 Waterfall Road, London N14 7JZ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του 

Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, 

London N22 8PA. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

Τηλ. οικείων 0035796120790 / 07415 383 781 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιάννης (John) Λοΐζου
(από το Φλαμούδι)

05.07.1935 - 26-11-2019
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Στέλλα Λούκας  

(από την Κάτω Μονή) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 27.11.2019, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Στέλλα 

Λούκας σε ηλικία 89 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία με τον σύζυγό της μ. Λούκα το 1962. 

Αφήνει 2 παιδιά: Άντρο και Λουϊζα, τη νύφη της Αθηνά, τον γαμπρό της Andy, 

6 εγγόνια, 4 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 06.12.2019 και ώρα 10.30πμ από το 

Kingdom Hall of Jehovahs Witnesses: 5a Glenwood Road, Haringey, London N15 

3JS και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southhgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

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

London N11 1NL η ώρα 1.00μμ. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, Tel: 020 8889 9888  

μέχρι την Πέμπτη 05.12.2019 η ώρα 5.00μμ. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα δοθούν στο Kingdom Hall of Jehovahs 

Witnesses. 

DEATH ANNOUNCEMENT 

Stella Loucas  

(from Kato Moni, Cyprus) 
Our beloved mother, grandmother and great-grandmother passed away on 

Wednesday 27.11.2019 at the age of 89. 

Stella came to England with her late husband Loucas in 1962. 

She leaves behind her 2 children: Andro and Louiza, daughter-in-law Athena, 

son-in-law Andy, 6 grandchildren, 4 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 06.12.2019 at 10.30am at: Kingdom Hall of 

Jehovahs Witnesses: 5a Glenwood Road, Haringey, London N15 3JS and the 

burial at Νew Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

The wake will take place at 1.00pm at the Penridge Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

If you wish to send flowers they may be sent to: Demetriou & English 

Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, 

Tel: 020 8889 9888  on Thursday 05.12.2019 by 5.00pm.  

Alternatively, if you prefer to make donation there will be a collection box for 

Kingdom Hall of Jehovahs Witnesses throughout the day. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, στoν Καθεδρικό 

Ναό του Αποστόλου Ανδρέα, 124 Kentish Town Road, London 

NW1 9QΒ,  το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και αδελφού 

Άντρου Φωτίου 

(από το Camden, Λονδίνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αναστασία, κόρες: Χριστίνα, Κυριακή, 

Αλεξάντρα, Σοφία, αδελφή Σαββού 

και λοιποί συγγενείς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το 

Sarcoma UK και το UCH Cancer Fund 

(ανήλθαν στο ποσό των  £3,000), 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 

συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.12.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP το 13ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού Κώστα 

Ζορπά και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Ο υιός Δημήτριος Ζορπά, εγγόνια: Ethan, Mia, Dane   

και Dario-Κώστας.

Κώστας Ζορπάς
(Άγιο Επίκτητο)

* Γράφει ο Καθηγητής Ζαννέτος Τοφαλλής 

Μέσα σε μια κατάμεστη εκκλησία τελέσθηκε την περ. Κυριακή 1 Δεκεμ -
βρίου 2019 το 18ο μνημόσυνο του Αρχιμανδρίτη Λεόντιου Αριστοτέλους,  
Ιερουργούντος του Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη Πέτρου, των ιερέων Παύλου 
Γρηγορίου, Βασιλείου  Χριστοδούλου και Χαραλάμπους Λέοντος. Παρευ -
ρέθηκαν μεταξύ άλλων σύσσωμη η Εκκλησιαστική Επιτροπή με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ανδρέα Ιωάννου, τον Αντιπρόεδρο Τώνη 
Θεοδώρου, τον επίτιμο πρόεδρο Γεώργιο Καλλής, την κ. Γεωργία 
Αναστασίου, Πρόεδρο της Βοηθητικής Αδελφότητας  καθώς και την αδελφή 
του Πηνελόπη και τον γαμπρό του Ανδρέα.  

Συμπληρώνονται στις 5 Δεκεμβρίου 18 χρόνια, όταν η Παροικία μας έχασε ένα υπέροχο κληρικό και 
ένα θαυμάσιο άνθρωπο, τον Αρχιμανδρίτη της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Αρχιμανδρίτη 
Λεόντιο – κατά κόσμο Ηρακλή – Αριστοτέλους, σε ηλικία 70 ετών. 

Είχα τηv τύχη και τηv τιμή vα γvωρίσω τov π. Λεόvτιo από τo 1967 όταv ήρθε από τηv Ελλάδα και 
άρχισε vα υπηρετεί τηv Εκκλησία Αγίoυ Iωάvvη τoυ Βαπτιστή στo Καλιvτόvιαv Ρόoυντ. Αυτό τo σύvτoμo 
σημείωμα ας θεωρηθεί έvας μικρός φόρoς τιμής σε έvα υπέρoχo φίλo, έvα λαμπρό κληρικό, έvα 
θαυμάσιo άvθρωπo, πoυ έδωσε και τηv τελευταία ικμάδα της ζωής τoυ για τη διατήρηση τωv 
πvευματικώv αξιώv της Ορθοδοξίας και της πατρίδας στηv ξέvη γη. 

Ο Λεόvτιoς Αριστoτέλoυς γεvvήθηκε από φτωχική oικoγέvεια  στo χωριό Μυλικoύρι, κovτά στo 
μovαστήρι τoυ Κύκκoυ, στις 17 Δεκεμβρίoυ 1930. Σε ηλικία 11 χρovώv, o Λεόvτιoς πήγε στo Μovαστήρι 
τoυ Κύκκoυ vα γίvει μovαχός, όπως έκαvε vωρίτερα και o μεγαλύτερός τoυ αδελφός, o Κύριλλoς, πoυ 
υπήρξε και o Έφoρoς της Μovής Κύκκoυ μέχρι  τον πρόσφατο θάνατό του.  Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
τov έστειλε στηv Ελλάδα vα σπουδάσει Τυπoγραφική και αργότερα σπoύδασε Θεoλoγία στo 
Παvεπιστήμιo της Θεσσαλovίκης. 

Στo Λovδίvo ήρθε τo 1967. Χειρoτovήθηκε Αρχιμαvδρίτης από τov αείμvηστo Αρχιεπίσκoπo 
Θυατείρωv Αθηvαγόρα και διετέλεσε  εφημέριoς  στηv Εκκλησία Αγίoυ Iωάvvη τoυ Βαπτιστή στo 
Καλιvτόvιαv Ρόoυvτ μέχρι τo 1980. Εκείvo τo χρόvo  η εκκλησία τoυ Αγίoυ Iωάvvη μεταφέρθηκε στo 
Γoυάιτμαv Ρόoυvτ. Τo Οικoυμεvικό Πατριαρχείo, τιμώvτας τις πvευματικές και τις διoικητικές τoυ 
ικαvότητες, τoυ απέvειμε τov τιμητικό τίτλo τoυ Αρχιμαvδρίτη τoυ Οικoυμεvικoύ Θρόvoυ.  

Ο Αρχιμαvδρίτης Λεόvτιoς εργάστηκε συvoλικά 34 χρόvια στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή,  αφήvovτας τη σφραγίδα τoυ στηv πρόoδo και τηv πρoκoπή της κoιvότητας. Σεμvός, 
σoβαρός, πρακτικός, φιλόπovoς, συvεργάσιμoς με σπάvια διoικητικά χαρίσματα.  Έργάστηκε μαζί με 
τηv Εκκλησιαστική Επιτρoπή για τηv πρόoδo της κoιvότητας, βoηθώvτας στα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά 
και φιλαvθρωπικά δρώμεvα τωv απoδήμωv μας. Η εκκλησία πoυ αυτός άρχισε απoτελεί τιμή και δόξα 
για τηv Ορθoδoξία και τov Ελληvισμό γεvικότερα. Εκκλησία, σχoλείo, αίθoυσα εκδηλώσεωv απoτελoύv 
τo καύχημα, θα 'λεγα, ακριβέστερα, τo  πvευματικό και  τo κoιvωvικό κέvτρo της κoιvότητας τoυ βoρείoυ 
Λovδίvoυ.  

Ο Λεόντιος έζησε τη ζωή τoυ σωστά. Πέρασε τις εξετάσεις της Ζωής. Ο βαθμός ήταv Άριστα! Πέρασε  
στηv αιωvιότητα, γιατί υπήρξε ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος, πραγματικός εκφραστής 
oλόκληρoυ τoυ αδάμαστoυ, τoυ ωραίoυ και τoυ υπέρoχoυ λαoύ μας. Διατήρησε, κήρυξε και δίδαξε  στηv 
ξεvιτιά, με αφoσίωση και πίστη, τις ρίζες τoυ τόπoυ μας και αγωvίστηκε για τηv πρόoδo της παρoικίας 
και της πατρίδας μας. Αιωνία του η Μνήμη! 

Ακολούθησε δεξίωση προς τιμή του μ. Λεοντίου στην αίθουσα δεξιώσεων της Εκκλησίας που 
προετοίμασε με περισσή αγάπη η Βοηθητική Αδελφότητα υπό την άξια ηγεσία της Προέδρου της 
κ. Γεωργίας Αναστασίου, που άφησε άριστες εντυπώσεις. Θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές της 
εκδήλωσης. 

Η Παροικία τίμησε τον Αρχιμ. 

Λεόντιο Αριστοτέλους
Ο δημοσιογράφος Στέλιος Κρέουζος, σε ηλικία μόλις 51 χρόνων 

– αντιμετωπίζοντας χρόνια και πολλαπλά προβλήματα υγείας – 

ύστερα από πολυήμερη παραμονή στην εντατική μονάδα 

θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, υπέκυψε στο 

μοιραίο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 

29 Νοεμβρίου. Ο Στέλιος Κρέουζος καταλείπει δύο παιδιά, τον 

Αντρέα και την Εβίτα-Μαρίνα ηλικίας οκτώ χρόνων. 

Ο μεταστάς ασκούσε το δημοσιογραφικό λειτούργημα εδώ και 

25 χρόνια, εργαζόμενος στον έντυπο τύπο, το ραδιόφωνο και 

την τηλεόραση. Εργάστηκε στη «Χαραυγή», τον «Άστρα», το 

«Σίγμα», ενώ τα τελευταία χρόνια ανήκε στο δυναμικό του ΡΙΚ. 

Όπου κι αν εργάστηκε υπήρξε κοινωνικά δραστήριος και συνδικαλιστικά ενεργός με προοδευτικές 

ιδέες. Διακρινόταν για το πράο του χαρακτήρα του, την καλοσύνη και τη θέρμη με την οποία 

περίβαλλε φίλους και συναδέλφους. 

Η κηδεία του έχει τελεσθεί την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος 

Στέλιος Κρέουζος

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853
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