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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε για άλλη μια χρονιά, η χρι-
στουγεννιάτικη χοροεσπερίδα του 
ΑΚΕΛ Βρετανίας. Την Κυριακή 8 
Δεκεμβρίου πλήθος συντρόφων, 
φίλων και συνεργατών... 

Σελ 12

Χοροεσπερίδα ΑΚΕΛ Βρετανίας
Αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα 
προκάλεσε η πληροφορία περί πι-
θανού διορισμού του Ιωνά Νικο-
λάου στη θέση του Γενικού Εισαγ-
γελέα από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας... 

Σελ 6

Άγρια κόντρα Ψήφος στους απόδημους

Ο Ίαν Ντάνκαν Σμιθ «ξανακτύπησε»... 
Υπόσχεται απευθείας πτήσεις!

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ (σελ 3)

σελ 2

Πόλεμος λάσπης κατά του Π. Χαραλάμπους!

Η ώρα της αλήθειας

σελ 2

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε 
ψες με μεγάλη πλειοψηφία το νο-
μοσχέδιο για το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους 
απόδημους Έλληνες, με εκλογικά 
κέντρα στο εξωτερικό... 

Σελ 7

ΑΜΦΙΡΡΟΠΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΖΟΝΣΟΝ... ΓΑΛΑΤΑΣ
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Ο ΙΑΝ ΝΤΑΝΚΑΝ ΣΜΙΘ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΥΜΠΟΥ!

«ΜΟΝΟ με κυβέρνηση Συντηρητικών 
θα πετύχουμε απευθείας πτήσεις»

Οι μάσκες έπεσαν για τα καλά στο θέμα των απευ-
θείας πτήσεων απο τη Μεγάλη Βρετανία προς το 
παράνομο αεροδρόμιο των κατεχομένων στην Τύ-
μπου. Με μια δήλωση που λέει πολλά σε σχέση με 
τις προθέσεις του κόμματός του στο κρίσιμο αυτό 
ζήτημα για το Κυπριακό, και το οποίο ως γνωστό 
ερμηνεύεται ως αναγνώριση του ψευδοκράτους, ο 
Ίαν Ντανκαν Σμιθ αποκαλύπτεται πλήρως. 

Σε συνέντευξή του σε 
τουρκόφωνο διαδικτυακό 
μέσο, αποκαλύπτει ότι μί-
λησε με τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό Τζόνσον για το 
θέμα των απευθείας πτή-
σεων, σε μια προσπάθεια, 
όπως ο ίδιος αναφέρει, να 
πάει το θέμα στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ώστε να αρχί-
σουν οι απευθείας πτήσεις! 

Αφορμή, ήταν η εξαγγελία 
άλλης υποψήφιας ότι θα στηρίξει το απαράδεκτο αί-
τημα για έναρξη των απευθείας πτήσεων. Ο Ίαν 
Ντάνκαν, πρώην ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος 
εξαπολύει επίθεση κατά της εν λόγω υποψήφιας 
βουλευτού κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να 
υφαρπάξει τη ψήφο της τουρκοκυπριακής κοινότη-
τας με ψεύδη, αφού όπως ο ίδιος ο Ντάνκαν αναφέ-
ρει στη δήλωσή του, το Εργατικό Κόμμα είναι ενάντια 
στο ενδεχόμενο απευθείας πτήσεων από και προς 
το παράνομο αεροδρόμιο. Ακολουθεί το επίμαχο 
απόσπασμα της συνέντευξης Ντάνκαν σε μετά-
φραση:  

 
- Πριν από δύο χρόνια είχατε υποστηρίξει, και 

ήταν τεράστα υποστήριξη για την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα, τις απευθείας πτήσεις από και προς το 
«Αεροδρόμιο Ερτζιάν», το κάνετε αυτό εδώ και 3 

χρόνια, αλλά πρόσφατα είχαμε την εξαγγελία άλλης 
υποψήφιας του Εργατικού Κόμματος ότι θα υποστη-
ρίξει τις απευθείας πτήσεις. Ποιά η θέση σας; 

- Αυτή η υποψήφια βγήκε τις τελευταίες ώρες και 
εξήγγειλε ότι θα είναι υποστηρικτική σε αυτό το αί-
τημα. Όμως έχω μια απλή ερώτηση να κάνω. Που 
βρισκόταν η εν λόγω υποψήφια τα τελευταία 2-3 
χρόνια; Δεν ακούσαμε ούτε μια λέξη για το θέμα. 

Γιατί; Διότι το Εργατικό 
Κόμμα δεν συμφωνεί με κάτι 
τέτοιο. Μια κυβέρνηση των 
Εργατικών δεν θα προωθή-
σει αυτό το θέμα και νομίζω 
το ξέρει και η ίδια. Και νο-
μίζω ότι αυτή η δήλωση που 
προκύπτει 3 μέρες πριν τις 
εκλογές,  για μένα, δεν είναι 
τίποτα άλλο από μια προ-
σπάθεια να πείσει τους 
Τουρκοκύπριους ψηφοφό-

ρους να την εμπιστευτούν. Η απάντηση είναι ότι εγώ 
έχω αναλάβει εκστρατεία σε αυτό το θέμα, έχω μιλή-
σει με την κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών, 
μίλησα με τον πρωθυπουργό, μίλησα ακόμη και χθες 
μαζί του για μια συμφωνία ότι μόλις επιστρέψουμε 
πίσω στη βουλή θα επιχειρήσουμε να λύσουμε αυτό 
το θέμα. Γι’ αυτό, μόνο μια κυβέρνηση των Συντηρη-
τικών και μόνο ένα μέλος της Βουλής όπως εμένα 
που έχω αφοσιωθεί στο να πετύχω αυτό το σκοπό 
(της έναρξης απευθείας πτήσεων) πολύ πριν τις 
εκλογές. 

Επομένως, το μήνυμα μου είναι: θέλετε να πιστέ-
ψετε κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να αρπάξει τη 
ψήφο σας λίγο πριν τις εκλογές, ή θα πιστέψετε κά-
ποιον που έχει ήδη αναλάβει δράση όπως εμένα;», 
είπε μεταξύ άλλων. 

Γιώργος Μιχαήλ 

Επιχείρηση λάσπης εναντίον του Πάμπου Χαραλάμπους!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΑΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

«Ντροπή». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση εκατοντάδων Κυπρίων 
της παροικίας μας, στην επιχείρηση λάσπης που στήθηκε λίγα εικοσι-
τετράωρα πριν την κάλπη, εναντίον του συμπατριώτη μας, υποψήφιου 
βουλευτή των Εργατικών, Πάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος επανα-
διεκδικεί έδρα στο Enfield-Southgate. 

Αφορμή για τη χυδαία, όπως τη χαρακτήρισαν, επίθεση εναντίον 
του Κύπριου υποψήφιου, ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε σε 
διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Στο 
πλαίσιο της συνέντευξης που μεταδιδόταν ζωντανά, η παρουσιάστρια 
μετέφερε διαδοχικές ερωτήσεις προς τον κ. Χαραλάμπους, σε σχέση 
με το καυτό ζήτημα των απευθείας πτήσεων προς το παράνομο αε-
ροδρόμιο της Τύμπου, στα κατεχόμενα. Ένα ζήτημα που ως γνωστόν, 
ο Πάμπος Χαραλάμπους αντιμετώπισε «στα ίσα» πάρα πολλές φορές, 
ενώ στην αντίπερα όχθη, έγινε αιτία πρόκλησης αναστάτωσης της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας του ΗΒ. 

Όπως φάνηκε ξεκάθαρα, ακόμη και από την αντίδραση της παρου-
σιάστριας που βρέθηκε σε δύσκολη θέση (και δεν το έκρυψε), η επιμονή 
των εν λόγω τηλεθεατών έκρυβε σκοπιμότητες. Επέλεξαν το εξαιρετικά 
ευαίσθητο αυτό θέμα, προκειμένου να τον «παγιδεύσουν» στο υπο-
θετικό ερώτημα «ποια στάση θα τηρήσει έαν επανεκλεγεί, σε περί-
πτωση που το ζήτημα των απευθείας πτήσεων προς το ‘Ερτζιάν’ οδη-
γηθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων». 

Μάλιστα, αυτό συνέβη την ώρα που αναδεικνυόταν μέσω της εκπο-
μπής, ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε ο Πάμπος Χαραλά-
μπους στην προώθηση προβλημάτων που είχαν αντιμετωπίσει στο 
παρελθόν Τουρκοκύπριοι του Λονδίνου, αφού ως γνωστό, ο κ. Χαρα-
λάμπους τυγχάνει της στήριξης χιλιάδων Τουρκοκύπριων συμπατριω-
τών μας στην περιφέρειά του και όχι μόνο. Και είναι φανερό πως αυτό 
ενοχλεί κάποιους, διότι ένας Ελληνοκύπριος κατάφερε με την ορθολο-
γιστική και ανθρώπινη του στάση, να κερδίσει την εκτίμηση μεγάλης 
μερίδας Κυπρίων και από τις δύο κοινότητες. Κι’ αυτό, προφανώς, 
μπαίνει εμπόδιο στα μικροκομματικά τους συμφέροντα, αφού το μόνο 
στο οποίο επενδύουν διαχρονικά, είναι το μίσος και η μισαλλοδοξία, 
όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο, παρά την επιμονή αυτών που υπέβαλλαν ξανά και ξανά το 
συγκεκριμένο ερώτημα, ο Πάμπος Χαραλάμπους απάντησε με την 

ανάλογη διπλωματία, σεβόμενος από τη μια τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας και υπογραμμίζοντας από την άλλη πως το εν 
λόγω ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας συνολικής 
διευθέτησης για το Κυπριακό. Αφού τόνισε επανειλημμένα ότι είμαστε 

όλοι Κύπριοι και ότι η ουσία του ζητήματος δεν είναι «οι απευθείας 
πτήσεις», αλλά η επίλυση του προβλήματος που κρατά διαιρεμένη 
την πατρίδα μας, πέρασε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
αποσπασματικά το όλο θέμα. 

 
Επιχείρηση λάσπης 

 
Δυστυχώς όμως, ακόμη πιο απογοητευτικά ήταν τα όσα ακολούθη-

σαν. Και μάλιστα από Ελληνοκύπριους της παροικίας μας αυτή τη 
φορά. Ερμήνευσαν με παραπλανητικό τρόπο τις δηλώσεις του απο-
μονώντας φράσεις της διπλωματικής απάντησής του στις επίμονες 
και υποβολιμαίες ερωτήσεις τηλεθεατών, οι οποίοι ήθελαν φανερά να 
τον φέρουν σε δύσκολη θέση, να αμαυρώσουν την καλή του εικόνα, 
αλλά και να ρίξουν «σκιές» στο δυναμικό έρεισμα που έχει μέσα στις 
δύο κοινότητες. 

Λίγες μόνο ώρες πριν τις Γενικές Εκλογές, ξεκίνησαν, σύμφωνα με 
τις καταγγελίες, μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση λάσπης εναντίον 
του. Όπως μας λέχθηκε, στο βωμό των κομματικών σκοπιμοτήτων, 
κατηγόρησαν τον Πάμπο Χαραλάμπους ότι τα «μάσησε» όταν ρωτή-
θηκε για το εν λόγω ζήτημα. Προφανώς αυτό που θα ήθελαν να πράξει 
ο κύριος Χαραλάμπους, ήταν να συμβεί αυτό που έμαθαν να κάνουν 

τα τελευταία 45 χρόνια και το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Να εκστωμί-
ζουν πατριωτικές κορώνες κενού περιεχομένου, να σπέρνουν τη διχό-
νοια και το μίσος, γιατί αυτό εξυπηρετεί την παράταξη που υποστηρί-
ζουν. Όχι όμως την Κύπρο. 

Το προφανές στην όλη υπόθεση, είναι ότι η υποψηφιότητα Χαραλά-
μπους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ ορισμένους κομματικούς κύκλους, 
που δεν δίστασαν να βάλουν το κομματικό συμφέρον πάνω από την 
παροικία μας. Την ώρα μάλιστα, που ολόκληρη η παροικία έδειχνε να 
στέκεται ενωμένη στην προσπάθεια επαναδιεκδίκησης έδρας στο 
Southgate από τον Κύπριο υποψήφιο... 

 
Συγκρατημένη αισιοδοξία και μήνυμα ενότητας 

 
Πάντως, τα μηνύματα σε σχέση με τη δυναμική της υποψηφιότητας 

Χαραλάμπους, μέχρι και χθες Τετάρτη ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
Όπως έγραψε η «Παροικιακή» στην προηγούμενη έκδοσή της, η αντα-
πόκριση των ψηφοφόρων στην υποψηφιότητα του συμπατριώτη μας 
υποψηφίου είναι ενθουσιώδης σχεδόν σε όλες τις κοινότητες, αφού ο 
Πάμπος Χαραλάμπους απέδειξε στη διάρκεια της θητείας του ότι βρί-
σκεται εμπράκτως στο πλευρό των πολιτών. 

Επίσης, θεωρείται σίγουρο πως αν η παροικία των Κυπρίων ασκήσει 
μαζικά το εκλογικό της δικαίωμα, τότε ο Πάμπος Χαραλάμπους θα 
έχει ένα σαφές προβάδισμα στην κούρσα επανεκλογής και ολόκληρη 
η Κύπρος ένα ακόμη λόγο να υπερηφανεύεται και να ελπίζει σε στήριξη 
μέσα από ένα σημαντικότατο κέντρο λήψεως αποφάσεων, όπως είναι 
η Βουλή των Κοινοτήτων. 

Ας ελπίσουμε λοιπόν, ότι τα μικροκομματικά συμφέροντα δεν θα 
πλήξουν αυτή τη δυναμική και ότι οι συμπατριώτες μας ψηφοφόροι, 
θα πράξουν το αυτονόητο σε αυτή την κρίσιμη ώρα. 

Να σημειώσουμε τέλος και το παμπαροικιακό κάλεσμα της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας προς τους Κύπριους της Βρετανίας, να 
ασκήσουν μαζικά το εκλογικό του δικαίωμα στέλοντας ξεκάθαρο μύ-
νημα προς όλα τα βρετανικά κόμματα ότι η κυπριακή κοινότητα έχει 
δύναμη και λόγο στα πολιτικά πράγματα αυτού του τόπου.  

Τον τελευταίο λόγο λοιπόν, έχει πλέον η κάλπη και οι πολίτες... 
 

Γιώργος Μιχαήλ 

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΒΑΡΥΤΑΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ Η ΕΞΩΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Η παροικία απηύθυνε το στερνό αντίο 
στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο

Τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Γρηγόριο, ο οποίος εκοιμήθη στις 20 Νο-
εμβρίου πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, απο-
χαιρέτισε την περασμένη Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου η 
ελληνορθόδοξη παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η Εξώδιος Ακολουθία εψάλη στον Καθεδρικό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στο βόρειο Λονδίνο, χορο-
στατούντος του νυν Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
Μ. Βρετανίας κ. Νικήτα. 

Από την Τρίτη, αρχικά στον Καθεδρικό Ναό της 
του Θεού Σοφίας στο δυτικό Λονδίνο και στη συνέ-
χεια στο ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, τα μέλη της πα-
ροικίας είχαν την ευκαιρία 
να προσκυνήσουν το σκή-
νωμα του Μακαριστού Αρ-
χιεπισκόπου. 

Παρόντες στην Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία και την 
Εξώδιο Ακολουθία ήταν επί-
σημοι και πλήθος πιστών, 
που κατέκλυσαν το ναό 
στην περιοχή του Wood 
Green. 

Τον πολιτικό κόσμο της 
Κύπρου εκπροσώπησαν ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος Κυριάκος Κούσιος και ο βουλευτής Μιχάλης 
Γιωργάλλας που εκπροσωπούσε τη Βουλή. Από 
την πλευρά της Ελλάδας την κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Παναγιώτης Μηταράκης, καθώς και ο Γενι-
κός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννης 
Χρυσουλάκης. 

Παρόντες ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο Ανδρέας Κακουρής και ο Πρέσβης 

της Ελλάδας Δημήτριος Καραμήτσος-Τζιράς, οι υπο-
ψήφιοι βουλευτές σερ Ρότζερ Γκέιλ, Πάμπος Χαρα-
λάμπους και Τζέισον Χαραλάμπους, εκπρόσωποι 
όλων των Εκκλησιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδή-
μων Κυπρίων Ανδρέας Παπαευριπίδης και ο Πρό-
εδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνω-
μένου Βασιλείου Χρίστος Καραολής. 

Επικήδειους ανέγνωσαν ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος και ο κ. Μηταράκης, καθώς επίσης ο εκ-
πρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο 

Επίσκοπος Τροπαίου Αθα-
νάσιος, ως συγγενής του 
Μακαριστού. Το έργο του 
Μακαριστού Γρηγορίου εκ-
θείασε, τέλος, και ο διάδο-
χός του Σεβασμιώτατος κ. 
Νικήτας. 

Ο ενταφιασμός του Μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου 
Γρηγορίου έγινε στο Κοιμη-
τήριο του Hendon στο βό-
ρειο Λονδίνο. 

Ο αοίδιμος ιεράρχης γεν-
νήθηκε το 1928 στον Μα-

ραθόβουνο της επαρχίας Αμμοχώστου. Χειροτονή-
θηκε το 1959, διορίστηκε Πρωτοσύγγελος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων το 1964, εξελέγη Επί-
σκοπος Τροπαίου το 1970 και το 1988 εξελέγη Αρ-
χιεπίσκοπος από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου. 

Επρόκειτο για προσωπικότητα που είχε κερδίσει 
το σεβασμό και την αγάπη όχι μόνο της παροικίας, 
αλλά και των Βρετανών. Μεταξύ άλλων είχε δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ελληνικής 
παιδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Μια ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες ο Guardian 
(11/12) επεσήμαινε ότι ο Μπόρις Τζόνσον και ο Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν «ξεκινούν μια ξέφρενη τελική 24ωρη 
εκστρατεία» με τις δύο αντίπαλες πλευρές να ισχυ-
ρίζονται ότι η μάχη είναι αμφίρροπη.   

Στελέχη του Εργατικού κόμματος  ανέφεραν στη  
HuffPost UK ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρ-
τάται από τους αναποφάσιστους και πιο συγκεκρι-
μένα από τους ψηφοφόρους εκείνους που υποστή-
ριξαν τους Εργατικούς στις εκλογές του 2017, αλλά 
που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ποιους θα ψηφί-
σουν αυτή τη φορά.  

Η γελοιογραφία στη Daily Telegraph αναδεικνύει 
ένα από τα βασικά θέματα της  εκλογικής καμπάνιας. 
Παρουσιάζει έναν ψηφοφόρο που λέει: «Έχω πει 
σε όλους τους υποψηφίους ότι θα τους ψηφίσω. Οι 
εκλογές αυτές αφορούν μόνο την ειλικρίνεια και την 
εμπιστοσύνη». 

«Το μέλλον της Βρετανίας στην κόψη του ξυρα-
φιού», ήταν ο τίτλος της πρώτης σελίδας στην Daily 
Mail, η οποία, όπως και πολλές άλλες εφημερίδες 
της Τετάρτης, δημοσίευσαν τις πιο πρόσφατες δη-
μοσκοπήσεις.  

«Ο Κόρμπιν καλύπτει τη διαφορά με τον Τζόνσον 
καθώς ο αγώνας γίνεται πιο σκληρός», έγραψε  η 
εφημερίδα i, η οποία μαζί με τους Times σημείωναν 
ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να είναι βέβαιος 

ότι θα  εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.     
Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε 

στην Daily Telegraph υπογραμμίζει ότι το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης «δεν αποδίδει» και υπόσχεται  
την επιβολή αυστηρότερων ποινών για τους τρομο-
κράτες, τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων και 
τους βίαιους εγκληματίες, εάν οι Συντηρητικοί επα-
νεκλεγούν. 

Ο Τζόνσον επικρίνεται από 
την Daily Mirror. H εφημερίδα 
προέβαλε στην πρώτη σελίδα 

τον ισχυρισμό του πατέρα του Τζακ Μέριτ, του νέου 
που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στη Γέ-
φυρα του Λονδίνου. Ο πατέρας Μέριτ θεωρεί ότι ο 
πρωθυπουργός είδε το θάνατο του γιου του όχι ως 
τραγωδία «αλλά ως ευκαιρία για να κερδίσει ψήφους 
στις εκλογές».  

Η ιστοσελίδα της Independent σημειώνει ότι η 
παρέμβαση του Ντέιβιντ Μέριτ 
δεν θα μπορούσε να γίνει σε 
μια «πιο ευαίσθητη στιγμή για 
τον Μπόρις Τζόνσον».  

Ο Guardian παροτρύνει 
τους ψηφοφόρους να αδρά-

ξουν την ευκαιρία και «να στα-
ματήσουν τους Τόρις στην πο-
ρεία τους προς το Brexit». Παρά τις αμφιβολίες που 
εκφράζει η εφημερίδα σε άρθρο γνώμης για την 
αποτελεσματικότητα που θα έχει μια κυβέρνηση Ερ-
γατικών υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν, o Guardian κα-
ταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπερψήφιση του Ερ-
γατικού κόμματος στις  εκλογές «προσφέρει την 
καλύτερη ελπίδα για το μέλλον». Kαλεί επίσης τους 
ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψηφίους 
άλλων κομμάτων όπως του κόμματος των Φιλελευ-
θέρων Δημοκρατών, του Σκωτικού Εθνικού Κόμμα-
τος και του κόμματος των Πρασίνων. «Να στηρίξετε 
τους φιλοευρωπαίους υποψήφιους που έχουν  πι-
θανότητες να υπερισχύσουν των υποψηφίων του 
Συντηρητικού κόμματος», γράφει η εφημερίδα.   

 Τη Δευτέρα, η Daily Mirror (09/12) δημοσίευσε 
στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία με ένα άρρωστο 
αγοράκι, 4 ετών,  ξαπλωμένο στο πάτωμα ενός νο-
σοκομείου στο Λιντς. Την Τρίτη, η ίδια εφημερίδα 
γράφει: «Ιδού άλλη μια φωτογραφία που δεν θα θε-
λήσετε να  την κοιτάξετε κ. Τζόνσον». Πρόκειται αυτή 
τη φορά για ένα μωρό ξαπλωμένο σε κουβέρτα, 
πάνω σε καρέκλα, σκεπασμένο με τη ζακέτα της 
μητέρας του, που περίμενε 6 ώρες στο τμήμα έκτα-
κτων περιστατικών ενός νοσοκομείου για να το εξε-
τάσουν οι ιατροί.

Τα τελευταία πρωτοσέλιδα πριν την ιστορική εκλογική αναμέτρηση

Η αγωνία για το μέλλον της χώρας, το αριστερό 
μανιφέστο της ελπίδας και ο γαλατάς... Τζόνσον

Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Η
 Βρετανία προσφεύγει στις κάλπες για 
τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια σε 
μια εκλογική αναμέτρηση που στόχο 

έχει να άρει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται 
η χώρα λόγω του Brexit, αλλά και να δώσει 
ελπίδα στους πολλούς, οι οποίοι έχουν γονα-
τίσει στην κυριολεξία από τα εξαντλητικά μέτρα 
λιτότητας που επέβαλαν οι διαδοχικές κυβερ-
νήσεις των Συντηρητικών στην Υγεία, την Παι-
δεία, στην αστυνόμευση και στις κοινωνικές 
παροχές. 

Οι σημερινές εκλογές είναι ένα τεράστιο 
στοίχημα για ολόκληρη τη χώρα. Ίσως και για ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, αφού τα όσα θα ακολούθησουν, δεν αποκλείεται να σημάνουν 
και την αρχή του τέλους του ΗΒ όπως το ξέρουμε σήμερα. Είναι πλέον 
δεδομένο ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών, «καραδοκούν» 
εξελίξεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως το Ιρλανδικό και η ανεξαρτησία 
της Σκωτίας. Όλα βεβαίως θα εξαρτηθούν από την πολιτική σοβαρότητα 
με την οποία θα αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία της χώρας τα καυτά ζητή-
ματα που έχουν «παραλύσει» τη Βρετανία. 

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν με το αποτέλεσμά τους να 
είναι αμφιλεγόμενο. Οι παράγοντες που ενδέχεται να καθορίσουν το 
αποτέλεσμα είναι πάρα πολλοί. Από την αναμενόμενη μαζική συμμε-
τοχή της νεολαίας που αυξάνει κατά πολύ τον αριθμό των ψηφοφόρων 
σε σχέση με άλλες αναμετρήσεις, μέχρι και το γεγονός ότι πρόκειται 
για τις πρώτες εκλογές που διεξάγονται Δεκέμβριο από το 1923, το 
οποίο αναμένεται να επηρεάσει την προσέλευση, κάνοντας το αποτέ-
λεσμα ακόμα πιο απρόβλεπτο. 

Απρόβλεπτο όμως είναι και το μέλλον της Μεγάλης Βρετανίας. Εν 

μέσω των προειδοποιήσεων για τσουνάμι επι-
πτώσεων στην οικονομία σε περίπτωση υλο-
ποίησης του Brexit με τον τρόπο που οι Συ-
ντηρητικοί «υπόσχονται» να πράξουν, η 
Βρετανία πλέει κυριολεκτικά στο άγνωστο με 
βάρκα την ελπίδα. 

Και είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, που η 
φωνή του λαού, όπως αυτή θα καθοριστεί 
από την ίδια τη ψήφο του, επιβάλλεται να είναι 
υπεύθυνη και σοβαρή. 

Στην επικαιρότητα, η εικόνα βέβαια είναι 
διαφορετική. Ο ηγέτης του Συντηρητικού κόμ-

ματος, επέλεξε να κάνει τον... γαλατά στο πλαίσιο ενός καλοστημένου 
επικοινωνιακού παιχνιδιού και να πιαστεί δήθεν τυχαία σε ζωντανή 
μετάδοση απο το BBC. Λες και σε αυτή τη χώρα δεν συμβαίνει τίποτα. 

Από την άλλη, η Αριστερά συνεχίζει τον αγώνα απο πόρτα σε πόρτα 
προσπαθώντας να γνωστοποιήσει το ριζοσπαστικό, αριστερό μανιφέ-
στο που δίνει λύσεις για τους πολλούς. Λύσεις για την ανάκαμψη του 
NHS, για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, την αναγέννηση της 
Παιδείας σε όλα τα επίπεδα, την αντιμετώπιση της καλπάζουσας εγκλη-
ματικότητας και τη διέξοδο που προτείνει στο κρίσιμο ζήτημα του Brexit 
με τη ξεκάθαρη πλέον θέση να απεθυνθεί απευθείας στο λαό με νέο 
δημοψήφισμα. 

Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Σήμερα, όσοι δεν άσκησαν ακόμη το 
εκλογικό τους δικαίωμα (μέσω ταχυδρομείου), θα κληθούν να δώσουν 
με τη ψήφο τους, την απάντησή τους σε όλα όσα καθορίζουν το μέλλον 
τους, αλλά και των παιδιών τους...  

Γιώργος Μιχαήλ

Οι εκλογές σε αριθμούς
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Τεράστιο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν οι αριθμοί των 
σημερινών εκλογών. 

Για τις εκλογές υπάρχουν 
650 έδρες στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, η οποία είναι η 
Κάτω Βουλή. Εάν ένα 
κόμμα κερδίσει πλειοψηφία 
(περισσότερες από 326 
έδρες) μπορεί να σχηματί-
σει κυβέρνηση. Στις 650 
έδρες περιλαμβάνονται οι 533 εκλογικές περιφέρειες της Αγγλίας, οι 
59 της Σκωτίας, οι 40 της Ουαλίας και οι 18 της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι 
Συντηρητικοί κατεβάζουν υποψηφίους σε 635 από αυτές, οι Εργατικοί 
σε 631 και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες σε 611. 

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ανέρχεται σε 3.321 και μόνο 
το ένα τρίτο των υποψηφίων, δηλαδή 1.124, είναι γυναίκες, σύμφωνα 
με το BBC, ενώ 227 παρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι, χωρίς καμία 
σύνδεση με τα πολιτικά κόμματα. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων σε μία και μόνη περιφέρεια κα-
ταγράφεται στην Αξμπριτζ και Σάουθ Ράισλιπ, όπου είναι υποψήφιος 
και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Συνολικά οι υποψήφιοι είναι 
12. Η πλειοψηφία του Μπόρις Τζόνσον σε αριθμό ψήφων στην εκλογική 
του περιφέρεια, είναι 5.034 ψήφοι - το μικρότερο σκορ για απερχόμενο 
πρωθυπουργό από το 1924. Σε περίπτωση ήττας, θα είναι ο πρώτος 
πρωθυπουργός που θα χάσει σε βουλευτικές εκλογές. 

Ο αριθμός των υποψηφίων ηλικίας κάτω των 20 ετών που κατεβαί-
νουν σε αυτές τις εκλογές ανέρχονται στους 10. 

Σημειώνεται ότι τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα θα δημοσιοποιήσουν 
τα exit polls μετά τις 10:00 το βράδυ, ενώ την επομένη το πρωί θα 
είναι ξεκάθαρο ποιο κόμμα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έχει 
κερδίσει.
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ΕΝΩ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ...

Ούτε σε στοιχειώδη πράγματα δεν έχουν οδηγήσει οι Τριμερείς Πρώτος ο Ακιντζί, 
σύμφωνα με νέα 

δημοσκόπηση 
στα κατεχόμενα 

Πρώτος στις προτιμήσεις 
των «ψηφοφόρων» είναι ο 
Μουσταφά Ακιντζί, με ποσο-
στό 25,4% ενώ ακολουθεί ο 
Ερσίν Τατάρ με 18,2% σύμ-
φωνα με αποτελέσματα δημο-
σκόπησης εταιρείας-μέλος του 
δημοσιογραφικού ομίλου «Κί-
πρις». Στα αποτελέσματα ανα-
φέρεται πρωτοσέλιδα η τ/κ 
εφημερίδα «Κίπρις», η οποία 
γράφει ότι η δημοσκόπηση 
διεξήχθη αρχές Δεκεμβρίου με 
δείγμα 2,189 και στην ερώ-
τηση αν την επόμενη βδομάδα 
πραγματοποιούνταν οι «προ-
εδρικές εκλογές» ποσοστό 
25,4% απάντησε ότι θα ψή-
φιζε τον Μουσταφά Ακιντζί. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της δημοσκόπησης, ο Μου-
σταφά Ακιντζί είναι πρώτος με 
ποσοστό 25,4%, ακολουθεί ο 
Ερσίν Τατάρ με 18,2%, ο Του-
φάν Ερχιουρμάν με 10%, ο 
Κουντρέτ Οζερσάι με 6,7%, ο 
Ερχάν Αρικλί με 4,6% και ο 
Σερντάρ Ντενκτάς με 3,7%.

Το ΑΚΕΛ διαμέσου του Εκπροσώπου Τύπου, Στέφα-
νου Στεφάνου, τονίζει ότι το ΑΚΕΛ είχε προειδοποι-
ήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι υπάρχει ο κίνδυνος 

να μην μπορεί να προχωρήσει η αξιοποίηση του κοιτά-
σματος «Αφροδίτη» λόγω της μη κατάληξης σε συμφωνία 
συνεκμετάλλευσης της Κύπρου με το Ισραήλ. 

Αυτούσια η ανακοίνωση: 
«Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει νυχθημερόν 

για τις Τριμερείς Συνεργασίες και Συμμαχίες, αποδεικνύεται 
ότι αυτές όχι μόνο δε θωράκισαν την κυπριακή ΑΟΖ, αλλά 
ούτε σε στοιχειώδη πράγματα δεν έχουν οδηγήσει, όπως 
η συνομολόγηση και υπογραφή συμφωνίας συνεκμετάλ-
λευσης με το Ισραήλ. 

Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια 
ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να προχωρήσει η 
αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» λόγω της μη κα-
τάληξης σε συμφωνία συνεκμετάλλευσης της χώρας μας 
με το Ισραήλ. 

Μάλιστα, με δύο επιστολές του Γενικού Γραμματέα της 
Κ.Ε. του Κόμματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και προς τον Υπουργό Εμπορίας είχε θέσει το ζήτημα της 
συμφωνίας που τόσα χρόνια μετά την έναρξη των δια-
πραγματεύσεων είναι σε εκκρεμότητα. Προφανώς, δεν ει-
σακούστηκαν οι προειδοποιήσεις μας και η κυβέρνηση 
συνέχισε τις επικοινωνιακές φιέστες. 

Τώρα όμως, ο Γενικός Διευθυντής του Ισραηλινού 
Υπουργείου Ενέργειας ενημέρωσε τις εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στο κοίτασμα «Αφροδίτη» ότι δεν μπο-
ρούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη μέχρι την επίλυση 

της διαφοράς. 
Προφανώς, το μεγάλο εμπόδιο σε αυτά είναι η στάση 

του Ισραήλ και οι διαφωνίες λόγω αυξημένων αξιώσεων 
από τις ισραηλινές εταιρίες. Τι έπραξε όμως για αυτά η 
κυβέρνηση και ο Πρόεδρος; Και τι περιεχόμενο έχει τελικά 
η πολυδιαφημισμένη συνεργασία με το Ισραήλ όταν το 
γειτονικό κράτος δε συναινεί σε μια αυτονόητη και απα-
ραίτητη διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, που απο-
τελεί διεθνή πρακτική και έχει ήδη συνομολογηθεί με την 
Αίγυπτο; 

Μία προς μία οι ψευδαισθήσεις που καλλιέργησαν οι 
κυβερνώντες καταρρέουν με πάταγο. Αντί σχεδιασμένης 

ενεργειακής πολιτικής, η κυβέρνηση έκανε επικοινωνιακή 
πολιτική. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός».  

«Παραλογισμός η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης»  
Είναι παραλογισμός να επιχειρηθεί οριοθέτηση θαλασ-

σίων ζωνών μεταξύ Τουρκίας Λιβύης, χωρίς την Ελλάδα 
και την Αίγυπτο επισήμανε το μέλος του Πολιτικού Γρα-
φείου του ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσιελεπής. Μιλώντας στην 
πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ εξήγησε ότι παρεμβάλλονται 
ελληνικά νησιά σε αυτή την πορεία και κυρίως η Κρήτη. 
Πρόσθεσε ότι το κατ’ εξοχήν κράτος που έχει αντικείμενες 
ακτές με την Τουρκία είναι η Αίγυπτος και όχι η Λιβύη. Ο κ. 
Τσιελεπής επισήμανε ότι η συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης 
από νομικής απόψεως δεν αξίζει τίποτα περισσότερο από 
το χαρτί πάνω στο οποίο είναι γραμμένη. 

Παράλληλα τόνισε δεν υπάρχει τρόπος να εκδικαστεί η 
προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνές δικα-
στήριο της Χάγης για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Σημείωσε ότι δεν πρέπει να περιμέ-
νουν ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην εκδίκαση της 
υπόθεσης και να επιλύσει τη διαφορά της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς με την Τουρκία χωρίς τη συγκατάθεση της 
Άγκυρας. 

O κ. Τσιελεπής εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να πε-
ριμένουμε ως τον Απρίλιο, προκειμένου να διαπιστώσουμε 
το ενδεχόμενο εξελίξεων στο Κυπριακό, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι όλη αυτή η περίοδος μεταφράζεται σε τεράστιο 
πολιτικό χρόνο.  

πηγή: dialogos.com.cy 

ειδήσεις σε 2’

«Καθαρή τοποθέτηση» της ΕΕ για τουρκολιβυκό μνημόνιο αναμένει στη Σύνοδο ο ΠτΔ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναμένει 

την «καθαρή τοποθέτηση» των Ευρωπαίων εταίρων κατά τη Σύ-
νοδο Κορυφής, σε σχέση με το «μνημόνιο συναντίληψης» που 
υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη για τον καθορισμό θαλασσίων πε-
ριοχών, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος μετέβη χθες Τετάρτη στις 
Βρυξέλλες, μια ημέρα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που 
συνεδριάζει στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, αναμένεται, σύμφωνα με 
τον κ. Κούσιο, να έχει επαφές και με Ευρωπαίους αξιωματούχους, 
στους οποίους θα θέσει θέματα που απασχολούν την Κύπρο, αλλά 

και τη Σύνοδο Κορυφής. 
«Ο Πρόεδρος αναμένει ότι κατά τη Σύνοδο Κορυφής θα υπάρξει 

μια θετική προσέγγιση στο θέμα από τους αρχηγούς κρατών και 
Κυβερνήσεων. Αναμένουμε όλοι ότι θα υπάρξει στις αποφάσεις 
καθαρή τοποθέτηση για τη συνομολόγηση του μνημονίου συναντί-
ληψης [Τουρκίας-Λιβύης] με την οποία θα χαρακτηρίζεται ως από-
φαση που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και ότι δεν επιφέρει οποι-
αδήποτε νομικά αποτελέσματα για τις άλλες χώρες», δήλωσε ο κ. 
Κούσιος στο ΚΥΠΕ. 

Είπε ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επαφές με 

αξιωματούχους της ΕΕ και στη συνέχεια με αρχηγούς κρατών, με 

τους οποίους θα συζητήσει τα διάφορα θέματα που απασχολούν 

την Κύπρο, όπως επίσης και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος 

της ΕΕ, που αποτελούν και το θεματολόγιο της Συνόδου Κορυφής. 

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου ότι 

Κύπρος, Αίγυπτος και Ισραήλ δεν μπορούν να περάσουν αγωγό 

μεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή χωρίς την έγκριση 

της Τουρκίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι θα ήταν σκοπιμότερο να 

αναμένονται τα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Η ανικανότητα επιστροφής στο τραπέζι των διαπρα-
γματεύσεων έπειτα από δυόμισι χρόνια και οι εντάσεις 
που συνέχισαν να αναφύονται μεταξύ των μερών τόσο 
στο νησί όσο και στην περιοχή, μάς υπενθυμίζουν ότι 
έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, δήλωσε η Ειδική Αντι-
πρόσωπος και Αναπληρώτρια Ειδική Σύμβουλος του ΓΓ 
των Ηνωμένων Εθνών, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, μιλώντας την 
Τρίτη το βράδυ σε δεξίωση που παρέθεσε στο Λήδρα Πά-
λας με την ευκαιρία του τέλους του έτους. 

Σημείωσε πως το 2019 έχει δείξει πως παρόλο που το 
στάτους κβο παραμένει, αυτό δεν είναι στατικό και σημει-
ώνονται σημαντικές αλλαγές στο νησί και γύρω από αυτό 
που θα μπορούσαν να κάνουν πιο δύσκολη την επίτευξη 
μιας λύσης καθώς περνά ο καιρός. 

Αναφερόμενη στις διεργασίες για το Κυπριακό, η κ. Σπέ-
χαρ είπε πως η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν 
Χολ Λουτ συνέχισε τις συζητήσεις της με τα μέρη της Διά-

σκεψης για την Κύπρο ως μέρος της προσπάθειας για δι-
ευκόλυνση μιας συμφωνίας για τους όρους αναφοράς. 
Επίσης οι ηγέτες συναντήθηκαν δυο φορές υπό την αιγίδα 
μου στο νησί επεσήμανε. 

Η κ. Σπέχαρ αναφέρθηκε επίσης στην άτυπη συνά-
ντηση, στις 25 Νοεμβρίου, του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκου-
τέρες, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη 
στο Βερολίνο, την πρώτη συνάντηση των τριών έπειτα 

από 27 μήνες, η οποία «υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη 
δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών στο υψηλότερο επίπεδο 
για υποστήριξη των δυο πλευρών στις προσπάθειές τους 
να φτάσουν σε λύση μέσω διαπραγματεύσεων». 

Είπε ακόμη πως το 2019 ήταν ένα από τα σημαντικά 
έτη κατά θετικό τρόπο, αλλά και από άποψης προκλήσεων. 
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην εφαρμογή των ΜΟΕ  δια-
σύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, διαλειτουρ-
γικότητας της κινητής τηλεφωνίας, εκκαθάρισης δεκαοκτώ 
ύποπτων ως επικίνδυνων περιοχών με νάρκες και ανταλ-
λαγής έργων τέχνης και οπτικοακουστικού υλικού μεταξύ 
των δυο κοινοτήτων, ενώ παράλληλα ανέφερε πως έχει 
συμπληρωθεί η αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Υπογράμμισε πως τέτοια βήματα δεν έχουν 
μόνο πρακτική και θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή 
των Κυπρίων αλλά καταδεικνύουν και το τί μπορεί να γίνει 
με την απαιτούμενη επίδειξη πολιτικής βούλησης.

Όλο και πιο δύσκολη η λύση καθώς περνά ο καιρός, λέει η Σπέχαρ Υλοποιήθηκε το ΜΟΕ 
για νάρκες

Ολοκληρώθηκε αυτή την 
εβδομάδα η υλοποίηση του 
Μέτρου Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης που συμφωνήθηκε 
από τον ΠτΔ και τον Τ/κ ηγέτη, 
και το οποίο αφορά τον έλεγχο 
18 περιοχών, 9 στο υπό τον 
έλεγχο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας έδαφος, και 9 στα κα-
τεχόμενα, που είχαν καθορι-
στεί ως δυνητικά επικίνδυνες 
λόγω πιθανής ύπαρξης ναρ-
κών. Οι περιοχές βρίσκονται 
κοντά στη νεκρή ζώνη, κατά 
μήκος της γραμμής κατάπαυ-
σης του πυρός.



 5      | Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ξεσκεπάζεται η «γύμνια» των κυβερνώντων της Δεξιάς

Η Τουρκία θα κάνει όποιες εργασίες θέλει στην 
υφαλοκρηπίδα της, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Με-
βλούτ Τσαβούσογλου προσθέτοντας πως κανείς 
δεν μπορεί να κάνει εργασίες σε αυτήν χωρίς να 
πάρει άδεια από την Τουρκία. “Αν κάνει ασφαλώς 
και θα τον εμποδίσουμε”, ανέφερε.  

Υποστήριξε ακόμη ότι “δεν αρμόζει στην Ελλάδα 
και σε κάποιες χώρες της ΕΕ να συμπεριφέρονται 
σαν αν είναι δικαστήριο για θέματα που αφορούν 
το διεθνές δίκαιο”. 

Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με 
βάση τη Συμφωνία Σουχεϊράτ με την οποία η κυ-

βέρνηση της Λιβύης ανέλαβε καθήκοντα, μπορεί 
να μην μπορεί να υπογράφει διακρατικές συμφω-
νίες, μπορεί όμως να υπογράφει μνημόνια, επομέ-
νως η Ελλάδα και κάποιες χώρες δεν έχουν δίκαιο 
σε αυτό τον ισχυρισμό τους, υποστήριξε. 

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό κανάλι Α Χαμπέρ, 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι “κατά τους ισχυρι-
σμούς της Ελλάδας και κάποιων άλλων, η Τουρκία 
δεν μπορεί να υπογράψει τέτοια συμφωνία με την 
κυβέρνηση της Λιβύης η οποία ανέλαβε με βάση 
τη Συμφωνία Σουχεϊράτ”. 

“Με βάση αυτή τη συμφωνία αυτή, αυτή τη στιγμή 

η κυβέρνηση Σαράζ η οποία είναι η νόμιμη στο διε-
θνές σύστημα, δεν μπορεί να υπογραφεί συμφωνία 
διακρατική, μπορεί όμως να υπογραφεί μνημόνιο. 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε πως το μνημόνιο που 
υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη καθορίζει τις θα-
λάσσιες δικαιοδοσίες. 

“Πάντοτε λέμε αυτό. Στην Μεσόγειο, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελλάδας πλην του ‘Ε/κ τομέα’ 
που δεν αναγνωρίζουμε, με όλες τις χώρες μπο-
ρούμε να υπογράψουμε συμφωνίες, μνημόνια 
όπως αυτό. 

Με όλους μπορούμε να κάνουμε συνεργασία. Η 

συμφωνία που υπογράψαμε είναι σύμφωνη με το 

διεθνές δίκαιο και προστατεύει τα δικαιώματα της 

Τουρκίας που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. 

Είπε ακόμη ότι η Τουρκία θα κάνει όποιες εργα-

σίες θέλει στην δική της υφαλοκρηπίδα, ότι προτε-

ραιότητά της είναι να προστατεύσει τα "κυριαρχικά 

δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντά της. 

Επίσης, τόνισε πως «μέσα στην υφαλοκρηπίδα 

μας κανείς δεν μπορεί να κάνει εργασίες χωρίς να 

πάρει άδεια από εμάς. Αν κάνει ασφαλώς και θα 

τον εμποδίσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Τσαβούσογλου: «Όποιος κάνει εργασίες στην υφαλοκρηπίδα μας θα τον εμποδίσουμε»

«ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ» ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΟΖ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Ξεσκεπάζεται η γύµνια των κυβερνώντων σε ό,τι αφορά τους ενερ-

γειακούς σχεδιασµούς. Τελικά έκαναν επικοινωνιακή πολιτική, ξεχνώ-
ντας όµως να κάνουν τα βασικά… Πέραν από την κωλυσιεργία και την 
αναστολή των ενεργειακών σχεδιασµών και παρά τις τυµπανοκρουσίες 
για τριµερείς συνεργασίες µε Ισραήλ, Ελλάδα και Αίγυπτο, η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ δεν προχώρησε καν στο να συµφωνήσει και να 
υπογράψει συµφωνία συνεκµετάλλευσης µε το Ισραήλ. Αποτέλεσµα, 
να προκαλείται σοβαρό πρόβληµα µε την ανάπτυξη και εκµετάλλευση 
του κοιτάσµατος «Αφροδίτη». 

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο µε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε 
επίσηµα ότι δεν υπάρχει ρύθµιση για το κοίτασµα «Αφροδίτη» – «Γισάι» 
και για το θέµα αυτό, όπως αναφέρει η πρεσβεία, «ο Γενικός ∆ιευθυντής 
του Ισραηλινού Υπουργείου Ενέργειας ενηµέρωσε την κοινοπραξία 
των εταιρειών του κοιτάσµατος “Αφροδίτη” για τη θέση του Ισραήλ, 
όπως έχει παρουσιαστεί στις συνοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών». 

Όπως σηµειώνεται, «η κυβέρνηση του Ισραήλ θα ήταν ικανο-
ποιηµένη, ανά πάσα στιγµή, να συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις µε την 
κυβέρνηση της Κύπρου επί του θέµατος της ρύθµισης των δικαιωµάτων 
των κοιτασµάτων “Γισάι” και “Αφροδίτη”, όπως έχει επίσης µεταφερθεί 
στην κυπριακή πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις». 

Τέτοια ρύθµιση µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει, κάτι που επιβεβαίωσε 
και ο Υπουργός Ενέργειας Γ. Λακκοτρύπης, ο οποίος µίλησε για 
«θεσµοθετηµένη διαδικασία που ακολουθείται και συνεχίζεται χωρίς 
να υπάρξει κατάληξη». Ο κ. Λακκοτρύπης, σε αντίθεση µε τους Ισραη-
λινούς, υποστήριξε ότι «η ανάπτυξη του “Αφροδίτη” και η θεσµοθε-
τηµένη διαδικασία για ειδική συµφωνία δεν συνδέονται σε ό,τι αφορά 
την κυπριακή πλευρά. 

Σίγουρα, πρόσθεσε, ως Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα προτιµούσαµε 
να υπάρχει αυτό το πλαίσιο που να διέπει τη λειτουργία, αλλά δεν 
είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ανάπτυξη». Ωστόσο, στο 
σχετικό δηµοσιεύµατα, το οποίο επιβεβαιώθηκε από την ισραηλινή 
πρεσβεία, «η «Globes» σηµειώνει πως ο Γενικός ∆ιευθυντής του ισ-
ραηλινού Υπουργείου Ενέργειας, Ούντι Αντίρι, µε επιστολή του 
ενηµέρωσε την κοινοπραξία του «Αφροδίτη», Noble Energy, Shell και 
Delek Drilling, ότι δεν µπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη του 
«Αφροδίτη» µέχρι την επίλυση της διαφοράς. 

Όπως ανέφερε ο κ. Αντίρι, το Ισραήλ, σύµφωνα µε την Globes, 
αντιτίθεται στην ανάπτυξη του κυπριακού κοιτάσµατος µέχρι την επί-
λυση της διαφοράς. «Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το κράτος του 
Ισραήλ δεν έχει απεµπολήσει το µερίδιο του κοιτάσµατος Αφροδίτη-Γι-
σάι και δεν έχει καµία πρόθεση να πράξει κάτι τέτοιο», αναφέρει στην 
επιστολή του ο κ. Αντίρι. 

Σύµφωνα µε την Globes, o κύριος Αντίρι χαρακτηρίζει το κοίτασµα 
«Γισάι» – «Αφροδίτη» ως διασυνοριακό και προσθέτει πως οι κυβερ-
νήσεις της Κύπρου και του Ισραήλ είχαν διαπραγµατεύσεις αρκετών 
χρόνων µε στόχο την επίτευξη διµερούς συµφωνίας σχετικά µε την 

εκµετάλλευσή του, λέγοντας πως µέχρι σήµερα τα δύο κράτη δεν κα-
τέληξαν στην αναγκαία συµφωνία. 

 
Ερντογάν: Συμφωνία «win - win» με τις παράκτιες χώρες 

 
Στη βάση του ‘Ολοι κερδίζουν’ μπορεί να γίνει συμφωνία με τις άλλες 

παράκτιες χώρες στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Πρό-
εδρος Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι “με την λογική του ‘όλα δικά 
μου’ δεν γίνεται”. Ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε σε πρόγραμμα του Πα-
νεπιστημίου Μπιλκέντ με τίτλο Ένας άνθρωπος ένας κόσμος’ για την 
Διεθνή Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Σε ερώτηση εάν θα γίνει συμφωνία και με άλλες παράκτιες χώρες 
στην ανατολική Μεσόγειο, όπως με τη Λιβύη, και εάν η Τουρκία θα 
στείλει στρατό στη Λιβύη, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, απά-
ντησε: “Μπορούμε να κάνουμε το κάθε βήμα μαζί με τις παράκτιες 
χώρες της ανατολικής Μεσογείου στη βάση του όλοι κερδίζουν (win-
win). Αλλά ‘όλα να είναι δικά μου’…όχι με αυτή την λογική δεν γίνεται”, 
ανέφερε. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι στις συναντήσεις πρέπει να 
λέγονται όλα ξεκάθαρα, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλε-
σμα. “Τώρα την τελευταία περίοδο γνωρίζετε έχουμε μεγάλη κρίση. 
Που; Στην Μεσόγειο. Προηγουμένως στο Αιγαίο. Συναντηθήκαμε με 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και συνομιλήσαμε 
περίπου 1.5 ώρα. Και σε αυτή τη συνάντηση, τίποτα κρυφό, τους είπα 
καθαρά και ξάστερα ό,τι έπρεπε να πω. Τί θα γίνει αν μείνουν κρυφά; 
Τότε εσείς θα περάσετε δυσκολίες, τίποτα παραπάνω. Αλλά αν τα θέ-
σεις όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα, τότε τις δυσκολίες εκείνος θα τις έχει”, 
ανέφερε. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη πως εάν υπάρξει αίτημα, πόσο 
μάλλον που έχουμε υπογράψει τέτοια στρατιωτική συμφωνία ασφά-
λειας, μπορούμε να στείλουμε στρατό στη Λιβύη. Άλλωστε δεν τίθεται 
θέμα να υπάρχει κανένα πρόβλημα μπροστά μας”. 

 
Εξάλλου σε συνέντευξή του στην τουρκική τηλεόραση ο Τούρκος 

Πρόεδρος ανέφερε ότι «με τη συμφωνία της Τουρκίας με την Λιβύη τα 
χέρια της Ελλάδας είναι δεμένα, αυτό είναι που έκανε την Ελλάδα να 
τρελαθεί» και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κανένα κενό που να επι-
τρέπει στην Ελλάδα να αντιδράσει». Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η 
Τουρκία θα αγοράσει ακόμη ένα γεωτρύπανο. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «σήμερα στην Κωνσταντινούπολη 
μια κυρία από τη Λιβύη ήταν πολύ ευτυχισμένη. Έλεγε κ. Πρόεδρε αν 
δεν ήσασταν εσείς, εμείς δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τα δικαιώ-
ματά μας. Τώρα εμείς αποκτήσαμε τα δικαιώματά μας. Ο λαός της Λι-
βύης σας αγαπά’, τα έλεγε αυτά και δεν σταματούσε να μιλάει». «Από 
δω και πέρα δε θα είναι έτσι, κι εμείς θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά 
μας. Η Τουρκία και συμπεριφέρθηκε με βάση το θαλάσσιο διεθνές δί-
καιο συμφωνώντας με τη Λιβύη που είναι η χώρα με ακτή απέναντι 
από την Τουρκία. Αυτό είναι που έκανε την Ελλάδα να τρελαθεί. Δεν 
υπάρχει κανένα κενό που να επιτρέπει στην Ελλάδα να αντιδράσει», 
υποστήριξε. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος προέβαλε επίσης τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία 
συμπεριφέρθηκε πάντοτε σε πλαίσιο ειρηνικό, προσθέτοντας ότι είναι 
έτοιμη να αναζωογονήσουν τον δίαυλο διαλόγου με την Ελλάδα. “Το 
είπα και στον κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Οι δύο χώρες ας κάνουν μια 
νέα αρχή του είπα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορέσαμε να πάρουμε 
μια θετική απάντηση από την Ελλάδα”.  

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι με αυτή τη συμφωνία "η Τουρκία χρησι-
μοποίησε τα δικαιώματά της που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο” και 
πρόσθεσε: “Χαλάσαμε τα μονομερή βήματα εκείνων που ενοχλήθηκαν, 
χαλάσαμε τα παιχνίδια”. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτος και 
Κύπρος δεν μπορούν να κάνουν βήμα χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. 
”Εντός και εκτός υπάρχουν αυτοί που ενοχλούνται από αυτή τη συμ-
φωνία”, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία θα 
πάρει ακόμη ένα γεωτρύπανο και πως οι εργασίες στα διεθνή ύδατα 
θα συνεχιστούν.  

Ο Ερντογάν είπε επίσης: “Να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι δεν θα 
επιτρέψουμε μονομερή βήματα”. Πρόσθεσε ότι με αυτό το μνημόνιο, 
η Τουρκία έδειξε στην διεθνή κοινή γνώμη την αποφασιστικότητά της 
να προστατεύσει τα δικαιώματά της που πηγάζουν από το διεθνές δί-
καιο. “Η δική μας έγνοια δεν είναι να κερδίσουμε εχθρούς, είναι να 
κερδίσουμε φίλους. Αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν εχθρούς τους 
καλούμε και αυτούς να γίνουν φίλοι”, ανέφερε προσθέτοντας ότι είναι 
έτοιμοι να διαπραγματευτούν με όλες τις χώρες που είναι παράκτιες 
και συνεχίζεται η έκκληση τους "για δίκαιη λύση".  

Σε ερώτηση εάν η Τουρκία θα έστελνε στρατό στην Λιβύη, ο Τούρκος 
Πρόεδρος είπε ότι σε περίπτωση που έρθει τέτοια πρόσκληση από 
τον λαό της Λιβύης ή την κυβέρνησή της, τότε αμέσως δημιουργείται 
δικαίωμα για την Τουρκία. “Εμείς κάναμε μια στρατιωτική συμφωνία 
ασφάλειας εδώ, και μια συμφωνία για τη θαλάσσια δικαιοδοσία”, ανέ-
φερε ο Τούρκος Πρόεδρος. 
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΟΣΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η πολιτική λιτότητας της Κυβέρνησης απειλεί την βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος 

Λουκαΐδης, προέβει σε δήλωση σχετικά με τη λειτουργία 
του τομέα της Υγείας. Στη δήλωση τονίζεται ότι είναι η πο-
λιτική λιτότητας της Κυβέρνησης και την αδράνεια της να 
στηρίξει τα δημόσια νοσηλευτήρια και όχι από τους επαγ-
γελματίες της υγείας- που ξεκινούν τα προβλήματα στο 
δημόσιο τομέα υγείας, απειλώντας τη βιωσιμότητά του 
ΓΕΣΥ.  

Αναλυτικά η Δήλωση του Γ. Λουκαΐδη: 
«Η κοινωνία και η αντιπολίτευση επέβαλαν πριν μερικά 

χρόνια στην κυβέρνηση, το ΔΗΣΥ και στα μεγάλα ιδιωτικά 
συμφέροντα, τη λειτουργία του ΓΕΣΥ με το μονοασφαλι-
στικό, καθολικό και κοινωνικά αλληλέγγυο χαρακτήρα του. 
Το ΓΕΣΥ αγκαλιάστηκε από τους πολίτες και τους ασθενείς, 
από τους γιατρούς και προσδοκούμε σε θετικές εξελίξεις 
και στην ένταξη ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. 

Η κυβέρνηση από την πλευρά της είχε ως κύριο καθή-
κον, για το οποίο μάλιστα ανέλαβε συγκεκριμένη γραπτή 
δέσμευση τον Ιούλη του 2016, να υλοποιήσει αμέσως την 
αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευ-
τηρίων. Όπως σχεδόν σε κάθε άλλη περίπτωση που δε-
σμεύτηκαν για κάτι οι κυβερνώντες, έπραξαν το αντίθετο. 

Δεν είναι τυχαίο που έκαναν ένα ολόκληρο χρόνο να 
διορίσουν συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ ενώ τρία ολόκληρα χρό-
νια μετά την ίδρυση του, ο οργανισμός αφέθηκε από τους 
κυβερνώντες να παραπαίει με αλλεπάλληλες αλλαγές στη 
διοίκηση και τη διεύθυνσή του. 

Δεν είναι τυχαία τα προβλήματα όπως η καθυστέρηση 
στην επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, οι 
ελλείψεις στον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα. Προϊόν της 
κυβερνητικής αδράνειας είναι και τα προβλήματα των 

ΤΑΕΠ στα κρατικά νοσηλευτήρια. 
Προβλήματα υποστελέχωσης αλλά και ασφάλειας των 

νοσηλευτών και όλων των επαγγελματιών υγείας στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. Προβλήματα για οποία 
έδιναν διαβεβαιώσεις οι αρμόδιοι, με ελάχιστα αποτελέ-
σματα. 

Είναι για αυτά τα προβλήματα που κατέρχονται σήμερα 
σε δίωρη στάση εργασίας οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν 
κάθε δικαίωμα να εργάζονται σε περιβάλλον ασφάλειας 
και στους οποίους εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας σε 
αυτό τον αγώνα. Ο αρμόδιος Υπουργός και ο ΟΚΥΠΥ 
οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι από την πολιτική λι-
τότητας της κυβέρνησης και την αδράνεια της να στηρίξει 
τα δημόσια νοσηλευτήρια –και όχι από τους επαγγελματίες 
της υγείας- που ξεκινούν τα προβλήματα στο δημόσιο το-
μέα υγείας, απειλώντας τη βιωσιμότητά του ΓΕΣΥ. 

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί 
στη λύση των υπαρκτών προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
σήμερα στο ΓΕΣΥ, αλλά δεν συζητά και ούτε θα συμμετέχει 
σε καμιά συζήτηση για αλλαγή της φιλοσοφίας και της αρ-
χιτεκτονικής του ΓΕΣΥ.

Για οικονομία «της φούσκας 
και της αρπαχτής», η οποία 
αποτελεί «επίσημη πολιτική 
της Κυβέρνησης» έκανε λόγο 
ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος 
Κέττηρος, προσθέτοντας πως 
τα σπασμένα αυτής της πολι-
τικής τα πληρώνει ο μικρομε-
σαίος εργαζόμενος. 

Στην ομιλία του ενώπιον της 
Ολομέλειας της Βουλής κατά 
τη συζήτηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού 2020, ο κ. 
Κέττηρος είπε αρχικά πως η 
ανάπτυξη που επικαλείται η 
Κυβέρνηση πρέπει να αντα-
νακλάται στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του συνόλου 
των πολιτών και όχι μόνο των 
λίγων και εκλεκτών φίλων της 
Κυβέρνησης. «Από τη μια 
έχουμε μια Κυβέρνηση που 
ισχυρίζεται ότι πάμε καλά, ότι 
η οικονομία έχει πλεονάσματα, 
ότι οι αριθμοί ευημερούν, ότι 
η ανεργία μειώνεται, ότι οι τρά-
πεζες αναπτύσσονται και με-
γαλώνουν. Από την άλλη», 
συνέχισε, «είναι η σκληρή 
πραγματικότητα την οποία ζει 
καθημερινά ο λαός, 220 χιλιά-
δες συμπατριώτες, το ένα τέ-
ταρτο των συμπατριωτών μας, 
ζει κοντά ή κάτω από το όριο 
της φτώχειας», σημειώνοντας 
πως το success story έχει κα-
ταρρεύσει με το ξεπούλημα 
του Συνεργατισμού, με τις χι-
λιάδες των πολιτών που αδυ-
νατούν να στεγαστούν έστω 
με το ενοίκιο, με τις καθημερι-
νές εκποιήσεις και τη διάλυση 
των εργασιακών σχέσεων.

«Οικονομία 
της φούσκας και 

της αρπαχτής»

Η κυβέρνηση έχει σαρώσει 
και σχεδόν εξαφανίσει την 
προσφυγική πολιτική, δήλωσε 
η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη 
Κουκουμά. Στο πλαίσιο της 
συζήτησης για τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020, η 
κ. Κουκουμά είπε ότι μέσα 
στην κρίση η κυβέρνηση επέ-
λεξε «να κτυπήσει πρώτα την 
προσφυγική στεγαστική πολι-
τική». Πρόσθεσε ότι η κυβέρ-
νηση συνολικά την περίοδο 
2014-18 έβαλε στην πάντα 
περίπου 81 εκ. ευρώ από τα 
στεγαστικά προγράμματα της 
μέριμνας και από τα κονδύλια 
για την αναδόμηση των κυ-
βερνητικών οικισμών.

«Σχεδόν εξαφάνισαν την 
προσφυγική πολιτική»

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ...

«Ούτε να το σκεφτεί» ο ΠτΔ τον Ιωνά Νικολάου για Γεν. Εισαγγελέα
Ο  γ.γ. του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού σε πρόσφατη συ-

νέντευξή του στο PLUS δήλωσε πως το κόμμα του θα 
αντιδράσει με όλα τα νόμιμα μέσα σε περίπτωση διορισμού 
του Ιωνά Νικολάου στη θέση του γενικού εισαγγελέα. 

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα ΠΟΛΙ-
ΤΗΣ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, υποστήριξε πως 
ένας τέτοιος διορισμός εκ μέρους του Προέδρου Αναστα-
σιάδη θα εμπεριέχει στοιχείο σκοπιμότητας για να συγκα-
λυφθούν κάποια πράγματα. 

Ο Αντρος Κυπριανού ανέφερε πως εύχεται ο Νίκος Ανα-
στασιάδης να μην διορίσει τον Ιωνά Νικολάου γενικό ει-
σαγγελέα μετά την αφυπηρέτηση του Κώστα Κληρίδη. 
«Αν τον διορίσει» είπε «θα έχει αποδείξει ότι δεν τον εν-
διαφέρει καθόλου το κράτος δικαίου στη Κύπρο. Πρέπει 
να υπάρχει και ελάχιστη ηθική. 

Ένας άνθρωπος κατηγορήθηκε για σωρεία υποθέσεων 
στο υπουργείο του δεν μπορεί να διοριστεί γενικός εισαγ-
γελέας. Αν τον διορίσει ο Πρόεδρος, δικαιολογημένα θα 
σκεφθούμε ότι κάτι θέλει να κρύψει». Σε περίπτωση που 
επιλεγεί ο Ιωνάς Νικολάου, το ΑΚΕΛ πρόκειται να αντι-
δράσει. Ερωτώμενος, για το τι είδους αντίδραση μπορεί 
να υπάρξει στην άσκηση συνταγματικού δικαιώματος εκ 
μέρους του Προέδρου, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ είπε ότι το κόμμα 
του θα αντιδράσει με όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία ωστόσο 
δεν θέλησε στην παρούσα φάση να αποκαλύψει. 

Ο Αντρος Κυπριανού ανέφερε  ότι το θέμα της αντιπα-
ράθεσης με τον Ιωνά Νικολάου δεν είναι προσωπικό, αλλά 
ήταν ο υπουργός που επικρίθηκε περισσότερο από κάθε 
άλλο για συμβάντα στο υπουργείο του και για τα οποία, 
όπως ανέφερε, δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη αλλά  ανα-
γκάστηκε να φύγει από το υπουργείο «κακήν κακώς». 

 
Κρίσιμος ο διορισμός του νέου Γ. Εισαγγελέα, δή-

λωσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου  
 
Η κυβέρνηση γράφει ιστορία με την πολιτική της αρπα-

χτής και η κουλτούρα της πάσχει από έλλειψη λογοδοσίας, 
ανέφερε η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

 Κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, η 
κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι μια υγιής διακυβέρνηση θα 
έπρεπε να επιζητά τον έλεγχο για να βελτιώνεται, λέγοντας 
πως είναι καιρός η Βουλή να αναζητήσει συνταγματικές 
διεξόδους και δικλείδες ασφαλείας «για να θωρακίσουμε 
τους θεσμούς που καλούνται να υπερασπιστούν τη Δη-
μοκρατία και το Κράτος Δικαίου». Είναι πρόδηλο ότι οι 
υπερεξουσίες του Προέδρου οδηγούν σε περιπέτειες. 

Η κ. Χαραλαμπίδου μίλησε για κατάντια αναφερόμενη 
στην πρωτιά στους δείχτες διαφθοράς στην Ευρώπη σύμ-
φωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είπε ότι 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και αρκετοί από τους συνερ-
γάτες και το οικείο του περιβάλλον εκμεταλλεύονται το δη-
μόσιο τους αξίωμα και την εξουσία για να πλουτίζουν οι 
ίδιοι και οι οικογένειές τους. «Πρόκειται για μια απίστευτη 
σύγκρουση συμφερόντων που δεν θα έπρεπε να γίνεται 
αποδεκτή σε μια χώρα που τηρούνται τα μίνιμουμ ηθικά 
και δημοκρατικά προσχήματα». 

Πρόσφατο παράδειγμα, είπε, η κατάχρηση του συστή-
ματος για το ξεπούλημα Ιθαγένειας. «Ο πατέρας δικηγόρος 
ως μεσολαβητής και ο υιός Υπουργός με τη ψήφο του και 
τη στήριξη των συναδέλφων του να δίνουν Ιθαγένεια σε 
έναν δικτάτορα και το σόι του μαζί και σε μέλη της κυβέρ-
νησής του». Κατά την κ. Χαραλαμπίδου φέρει ακεραία την 
ευθύνη ο ΠτΔ γιατί μπορούσε να ανακόψει τέτοιες πρακτι-
κές και δεν το έκανε. 

Διερωτήθηκε επίσης εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα διορίσει τα τρία πρόσωπα της Αρχής κατά της Διαφθο-
ράς, λέγοντας ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη οι Υπουργοί 
Δικαιοσύνης αναμετρήθηκαν με το κατεστημένο για να 
επιβάλουν διαδικασίες μέσω του κοινοβουλίου για τα πρό-
σωπα και το έργο τους. Για τον νέο Γενικό Εισαγγελέα η 
Βουλευτής του ΑΚΕΛ διερωτήθηκε αν ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης αναζητήσει ένα πρόσωπο που θα υπηρετεί το 
Δίκαιο και το δημόσιο συμφέρον ή κάποιον που θα καλύ-
πτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του. Σκεφτείτε, συνέχισε, 
αυτή η εξουσία να ανήκει σε κομματικό στέλεχος ή πρώην 
μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 
Yπεύθυνοι για τους θεσμούς 
ευθύνονται για τη διαφθορά 

 
Σε πάρα πολλές χώρες για διαφθορά ή ανήθικες συ-

μπεριφορές ευθύνονται άτομα που είναι υπεύθυνα για 
τους δημόσιους θεσμούς μας, τονίζει ο πρόεδρος της Ομά-
δας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης (GRECO), Marin Mrčela, με την ευκαιρία της Διε-
θνούς Ημέρας κατά της Διαφθοράς. Κι αυτό, σημειώνει, 
μειώνει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του κοινού προς 
αυτούς τους θεσμούς. Οι προσδοκίες των πολιτών, υπο-
γράμμισε, σχετικά με την υποδειγματική συμπεριφορά των 
κατόχων δημόσιων υπηρεσιών αυξάνονται τα τελευταία 
χρόνια και δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε εάν διευρυνθεί 
το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων των 
θεσμών στην Ευρώπη. Ωστόσο, κατέληξε, είναι αναμφι-
σβήτητο ότι η πολιτική βούληση είναι το κλειδί για την απο-
τελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 
38η η Κύπρος στον «Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς» 

 
Η 38η θέση που κατέχει η Κύπρος στον «Δείκτη Αντίλη-

ψης Διαφθοράς» της Διεθνούς Διαφάνειας δεν είναι καθό-
λου ικανοποιητική, εκτιμά το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραι-
ότητας για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
διαφθοράς.
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Άλλη μια βαριά καταδίκη 
έχει στην πλάτη του ο μεταμε-
ληθείς -όπως λέει- σήμερα 
Κώστας Πάσσαρης, ο οποίος 
καταδικάστηκε σε κάθειρξη 45 
ετών από το Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο της Αθήνας. 

Ο διαβόητος κακοποιός κρί-
θηκε ένοχος για 4 απόπειρες 
ανθρωποκτονιών που κατη-
γορήθηκε ότι τέλεσε στην πλα-
τεία Βάθη το 2000, χωρίς να 
του αναγνωριστεί κανένα ελα-
φρυντικό. Το δικαστήριο ακο-
λούθησε την πρόταση του ει-
σαγγελέα, ενώ την ίδια ώρα 
έκρινε ότι το αδίκημα της  δια-
κεκριμένης κλοπής που τον 
βάρυνε έχει παραγραφεί.

Καταδικάστηκε 
σε άλλα 45 χρόνια 

ο Κώστας Πάσσαρης
«Eθνική σύμπνοια και ομόνοια στη συνεδρία του Εθνικού»

Αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα του 
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έστειλε η Αθήνα ζη-
τώντας να μην πρωτοκολληθεί η Συμφωνία 
Τουρκίας – Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη και να 
μη δημοσιευθεί από το Τμήμα Ωκεάνιων Υπο-
θέσεων και Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ. 

Όπως ανακοίνωσε ο Έλληνας Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, η Μόνιμη 
Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα 
Έθνη έστειλε δύο επιστολές για το ζήτημα, η 
μια προς την προεδρεύουσα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και η άλλη προς τον Γενικό Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ. Στην πρώτη επιστολή, η 
Αθήνα επισημαίνει ότι η Συμφωνία Τουρκίας-
Λιβύης συνάφθηκε κακόπιστα και παραβιάζει 
το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς οι θαλάσσιες 
ζώνες της Τουρκίας και της Λιβύης δεν γει-
τνιάζουν, ούτε υπάρχει κοινό θαλάσσιο σύ-
νορο μεταξύ των δύο κρατών. Παράλληλα, 
σημειώνεται ότι η συμφωνία δεν λαμβάνει 
υπόψη της τα ελληνικά νησιά και το δικαίωμά 

τους να έχουν θαλάσσιες ζώνες (υφαλοκρη-
πίδα και ΑΟΖ) καθώς και το ότι η συμφωνία 
είναι άκυρη, καθώς δεν εγκρίθηκε από τη λι-
βυκή Βουλή, γεγονός που αποδεικνύεται και 
από σχετική επιστολή του προέδρου της λι-
βυκής Βουλής προς τον γγ του ΟΗΕ. Για τους 
λόγους αυτούς, η Ελλάδα απορρίπτει στο σύ-
νολό της ως άκυρη και μη δυνάμενη να επη-
ρεάσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα τη 
συμφωνία αυτή. 

Εν τω μεταξύ, εθνική σύμπνοια και ομόνοια 

διαπιστώθηκε κατά τη συνεδρία του Εθνικού 
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), 
δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλά-
δας, Νίκος Δένδιας. Το ΕΣΕΠ συνήλθε την 
Τρίτη, με προεδρεύοντα τον κ. Δένδια, και με 
αντικείμενο τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
στη Μεσόγειο, υπό το φως των πρόσφατων 
εξελίξεων αναφορικά με το μνημόνιο συνερ-
γασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για τον 
προσδιορισμό των θαλάσσιων ζωνών τους. 

Όπως δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξω-
τερικών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
ΕΣΕΠ, στο πλαίσιο της οποίας ο ίδιος ενημέ-
ρωσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις 
εξελίξεις, διαπιστώθηκε εθνική σύμπνοια και 
ομόνοια. «Είχα την ευκαιρία σήμερα στο πλαί-
σιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πο-
λιτικής να ενημερώσω τα κόμματα για τις εξε-
λίξεις τις τελευταίες ημέρες. Οφείλω με μεγάλη 
χαρά να πω ότι διαπιστώθηκε εθνική σύ-
μπνοια και ομόνοια», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εφαρμογή των κυρώ-
σεων κατά της Τουρκίας, που πέτυχε ο ίδιος ως προωθυ-
πουργός, και επέκτασή τους για τις ενέργειες νοτίως της 
Κρήτης ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 

«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι επικοινωνία. Θέλει στρα-
τηγική, σχέδιο και αποφαστικότητα. Φοβάμαι ότι η κυβέρ-
νηση δεν έχει τίποτε από αυτά, παρά μόνο στήριξη από 
τα ΜΜΕ» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας στην παρέμβασή του 
στην ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα, κατα-
λογίζοντας στην κυβέρνηση ανετοιμότητα και ανικανότητα 
στον χειρισμό του προσφυγικού και των εθνικών θεμά-
των. 

Σε συνέντευξή του νωρίτερα στο ΤΡΤ ο Αλ. Τσίπρας 
υποστήριξε πως η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, ώστε να εφαρμοστούν οι κυρώσεις κατά 
της Τουρκίας που πέτυχε ο ίδιος ως πρωθυπουργός μαζί 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη με την απόφαση του Συμ-

βουλίου Κορυφής της Ε.Ε., και επιπλέον να ζητήσει να 
επεκταθούν για τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κρήτη. 

Ασκώντας κριτική στην πολιτική του κατευνασμού, ανέ-
φερε πως η επιθυμία ή η προσδοκία των κυβερνητικών 
χειρισμών «είχε στόχο να καταλαγιάσουν οι προσφυγικές 
ροές με αντάλλαγμα να είναι ήπιοι οι τόνοι της ελληνικής 
πλευράς σε μια εμφανώς προκλητική και παραβατική 

στάση της Τουρκίας στην αρχή στην Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη της Κύπρου». «Βεβαίως, τώρα που αυτή η 
παραβατική στάση επεκτείνεται και προς τα νότια της Κρή-
της, είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί 
να συνεχίσει την ίδια ρητορική» είπε χαρακτηριστικά.  

Ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές θέσεις  
Αναφέρθηκε ακόμα στις δυσκολίες που υπήρξαν με την 

Τουρκία στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος 
μεταξύ άλλων στο προσφυγικό, τους δύο Έλληνες στρα-
τιωτικούς που συνελήφθησαν από την Τουρκία και στους 
οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς που έφτασαν στην Ελλάδα 
μετά το τουρκικό πραξικόπημα. Όπως ξεκαθάρισε, παρά 
τις δύσκολες στιγμές, «δεν έκλεισα ποτέ τους διαύλους 
επικοινωνίας με την Τουρκία». «Ούτε μια στιγμή δεν σκέ-
φτηκα να κάνω έστω ένα βήμα πίσω από τις πάγιες εθνικές 
μας θέσεις υπεράσπισης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική χρειάζεται σχέδιο και αποφασιστικότητα»

Ιαχές πολέμου από την Ελ-
λάδα βλέπει η τουρκική εφη-
μερίδα Γενί Σαφάκ, η οποία 
στο πρωτοσέλιδό της υπό τον 
τίτλο “Θορυβώδης γείτονας” 
γράφει ότι πολλοί Έλληνες 
πολιτικοί και στρατιωτικοί 
“ονειρεύονται πόλεμο με την 
Τουρκία", ενώ επικαλούμενη 
τον ελληνικό Τύπο γράφει ότι 
η Αθήνα ενεργοποίησε το ρω-
σικό αντιπυραυλικό σύστημα 
S300 στέλνοντας ειδικές 
στρατιωτικές δυνάμεις και μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη 
στο νησί. Πάντως ο εκπρό-
σωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ 
δηλώνει ότι τέτοια επιβεβαι-
ωμένη πληροφορία για τους 
S300 ο ίδιος δεν έχει.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 
5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα 
ανατολικά της Κρήτης, αργά 
το βράδυ της Τρίτης. Σύμ-
φωνα με το Γεωδυναμικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών, ο σεισμός 
είχε εστιακό βάθος 29 χλμ., 
ενώ το επίκεντρό του εντοπί-
ζεται 40 χλμ. δυτικά-βορει-
οδυτικά της Κάσου. Ο σεισμός 
έγινε αισθητός τόσο στην ανα-
τολική Κρήτη, όσο και στην 
Κάσο και την Κάρπαθο, 
ωστόσο δεν υπάρχουν ανα-
φορές για τραυματισμούς ή 
υλικές ζημιές.

Ισχυρός σεισμός 
5,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Στο νοσοκομείο Παίδων της 
Αθήνας κατέληξε την Τρίτη 
ένα βρέφος 5 μηνών από τη 
Λέσβο, το οποίο διακομίστηκε 
εσπευσμένα το περασμένο 
Σάββατο από το νοσοκομείο 
Μυτιλήνης στην Αθήνα. Το 
βρέφος, που προσβλήθηκε 
από μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με 
την ιστοσελίδα stonisi.gr, δια-
κομίστηκε το Σάββατο στην 
Αθήνα από το Νοσοκομείο 
Μυτιλήνης, όπου είχε μετα-
φερθεί ήδη επιβαρυμένο στην 
υγεία του. Σύμφωνα με το 
stonisi.gr δεν είχε ταυτοποιηθεί 
ο τύπος του μηνιγγιτιδόκοκ-
κου, αλλά γίνεται λόγος για τον 
τύπο Β, ο οποίος είναι τύπος 
που δεν εντάσσεται στο εθνικό 
πρόγραμμα εμβολιασμού. 
Παιδίατροι σημείωσαν ότι 
πρόκειται για ακριβό εμβόλιο, 
της τάξης των 103 ευρώ.

Νεκρό από μηνιγγίτιδα 
πεντάμηνο βρέφος

ΣΧΕΔΟΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ψηφίστηκε ψες στην ελληνική Βουλή το νομοσχέ-
διο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. 

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων μέχρι 
το απόγευμα της Τετάρτης, το νομοσχέδιο αναμε-
νόταν να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία καθώς όλα 
τα κόμματα, πλην της ΜέΡΑ25 έχουν τοποθετηθεί 
θετικά, μετά και τις σχετικές τροποποιήσεις που έγι-
ναν από τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρι-
κάκο. Στη συζήτηση αναμενόταν επίσης, να τοπο-
θετηθούν τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου προβλέπουν: 
 - Διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη 

παρουσία του εκλογέα σε εκλογικά τμήματα που θα 
συσταθούν σε πρεσβείες, προξενεία, χώρους ορ-
γανώσεων απόδημων ή άλλους κατάλληλους χώ-
ρους. Ο ελάχιστος αριθμός για να συγκροτηθεί εκλο-
γικό τμήμα είναι οι 40 εκλογείς. 

  
- Η ψήφος των ανωτέρω εκλογέων θα μετράει 

ισότιμα στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και, επο-
μένως, για τη συνολική κατανομή των εδρών. 

- Αυξάνονται σε 15 από 12 οι βουλευτές επικρα-
τείας. Οι εκλογείς στα τμήματα του εξωτερικού θα 
επιλέγουν το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος 
που επιθυμούν. Τα κόμματα θα μπορούν να επιλέ-
γουν έως 3 υποψηφίους από την ομογένεια και εφό-
σον το κάνουν οφείλουν να τοποθετήσουν τουλάχι-
στον έναν σε μια από τις 3 πρώτες θέσεις.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το δικαίωμα ψήφου των απόδημων Ελλήνων
ΣΥΡΙΖΑ

Προσέλκυση επενδύσεων με τακτική 
«Καλώς ήλθε το δολάριο»

"Δεν θα επιτρέψουμε στη ΝΔ να διασύρει τη 
χώρα στο εξωτερικό, παριστάνοντας τον ντελάλη 
που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραμάτεια 
του" 

"Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιά-
δης, προσπαθεί να προκαλέσει το διεθνές επεν-
δυτικό ενδιαφέρον με τεχνικές που φαίνεται να 
έχει αντιγράψει από τη συμπαθή ταινία «Καλώς 

ήλθε το δολάριο», σχολιάζει με νόημα το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. 
«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι οι μέρες που η Ελλάδα περίμενε 

τον στόλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η αδιαμφισβήτητη ανάγκη 
προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει αναπτυξιακό σχέδιο, τήρηση 
της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στήριξη των ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

«Δεν θα της επιτρέψουμε να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, παρι-
στάνοντας τον ντελάλη που προσπαθεί να ξεπουλήσει την πραμάτεια 
του» σημειώνουν χαρακτηριστικά από την Κουμουνδούρου.
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Διαμαρτυρήθηκαν έξω από το 
Υπουργείο Εργασίας και το 
Προεδρικό 
«Επιδόματα περικόπτονται χωρίς 
αιτιολογία» υπογράμμισε ο πρό-
εδρος της Κυπριακής Συνομο-
σπονδίας Οργανώσεων Αναπή-
ρων (ΚΥΣΟΑ), Χριστάκης 
Νικολαΐδης, και άτομα με αναπη-
ρίες που λάμβαναν για χρόνια το 
επίδομα αναπηρίας, μετά από 
νέες αξιολογήσεις στο πλαίσιο του 
ΕΕΕ κατατάσσονται σε κατηγορία 
ατόμων με μέτρια αναπηρία, 
όπως χαρακτηρίζεται, που δεν κα-
λύπτεται από το σημερινό σύ-
στημα πρόνοιας. «Θα έχουμε 
άτομα με αναπηρία που δεν θα 
κάνουν Χριστούγεννα», τόνισε χα-
ρακτηριστικά. 
Επεσήμανε ότι η Κύπρος είναι 

πολύ πίσω σε σωρεία ζητημάτων που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ότι η κατάσταση 
που επικρατεί σήμερα «μας έχει πάρει πολύ πίσω». 
  Επεσήμανε ότι το αίτημα των ΑμεΑ είναι ξεκάθαρο, όπως άμεσα διευρυνθεί η κατηγορία των δι-
καιούχων από το ΕΕΕ και όπως άμεσα προχωρήσει η διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό την ετοι-
μασία νέας νομοθεσίας για την κάλυψη του κόστους της αναπηρίας. «Αυτό θα πρέπει επιτέλους να 
προσδιοριστεί», τόνισε και σημείωσε όπως γίνει γι’ αυτό το σκοπό έρευνα. «Αυτό που μας ενοχλεί 
είναι που το Κράτος μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα άτομα με μέτρια αναπηρία δεν έχουν αναπηρία, 
εξισώνοντας με αυτό τον τρόπο τα άτομα με αναπηρία με τα αρτιμελή με αποτέλεσμα να μην 
παρέχεται ούτε υπηρεσία, ούτε και επιδόματα» υπογράμμισε ο κ. Νικολαΐδης. 
  Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ατόμων με Κατά Πλάκα Σκλήρυνση και μέλος του Δ.Σ. της Κυπριακής 
Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, Σάββας Χριστοδούλου, σε δηλώσεις του είπε ότι με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ήταν την περασμένη Τρίτη, «θέλουμε 
να φέρουμε στη μνήμη και της πολιτείας και ολόκληρης της κοινωνίας ότι και οι ανάπηροι έχουν δι-
καιώματα». Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων 
Αναπήρων, Στέλιος Θεοφίλου, ανέφερε ότι διαμαρτύρονται για την πολιτική της κυβέρνησης να απο-
κόπτει επιδόματα. 
«Όχι στην πολιτική φτωχοποίησης» 
  Έξω από το προεδρικό βρέθηκαν την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου μέλη του κινήματος Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΑμεΑ) και χρόνιες παθήσεις για τα χρόνια ελλείμματα δημόσιων ενταξιακών πολιτικών και τις παρα-
βιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων της συμμετοχής και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα. 
  Με πανό που ανέγραφαν, μεταξύ άλλων, «ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, εργασία, υγεία», 
«Σχεδιάστε με γνώμονα τη σύμβαση των δικαιωμάτων μας», «τη φτώχεια τη δημιουργεί το κράτος, 
όχι η αναπηρία», «υπηρεσίες σε μας χωρίς να εκλιπαρούμε γι’ αυτές», «τα επιδόματα δεν είναι χάρη, 
αλλά υποχρέωση», «όχι στην πολιτική φτωχοποίησης», «ούτε ένα παιδί με αναπηρία χωρίς ποιοτική 
εκπαίδευση», «δεν επαιτούμε, απαιτούμε τα δικαιώματά μας», «όχι στις παραβιάσεις της Σύμβασης 
του ΟΗΕ», «επιδόματα για αξιοπρέπεια και αυτονομία». Πριν από την διαμαρτυρία έξω από το Προ-
εδρικό, μέλη της Ομάδας Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το 
Υπουργείο Εργασίας για να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό ανάπηρων 
παιδιών από την πρόσβαση στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), ζήτημα που χρονίζει από το 
2013, όπως καταγγέλλουν.

«Άτομα με αναπηρία δεν θα κάνουν Χριστούγεννα»

Τους επτά άξονες γύρω από τους οποίους θα κι-
νηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης του 
καρκίνου, παρουσίασε η Επίτροπος για θέματα 
υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, σε διάσκεψη με θέμα 
“Η Ευρώπη ξεπερνά το σχέδιο για τον καρκίνο – 
καλύτερη πρόσβαση στη θεραπεία του καρκίνου”, 
που διοργανώθηκε σε χώρο του Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου. 
Αναλυτικά η Επίτροπος τόνισε ότι “η επιδημιολο-
γία δείχνει ότι το 40% των Ευρωπαίων θα αντι-
μετωπίσει τον καρκίνο σε κάποιο σημείο της ζωής 
του”. Σε σχέση με το ίδιο το σχέδιο η Επίτροπος 
τόνισε ότι το σχέδιο για τον καρκίνο στην Ευρώπη 
θα στηριχτεί στην πρόοδο που έχει σημειωθεί 
στην έρευνα και η θεραπεία του καρκίνου τα τε-
λευταία χρόνια, εξηγώντας ωστόσο ότι “ο καρκί-
νος δεν αποτελεί πλέον μόνο ευθύνη του τομέα 
της υγείας”. “Για παράδειγμα, όλο και περισσότε-
ρες μελέτες υπογραμμίζουν τη σχέση μεταξύ της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του καρκίνου του 
πνεύμονα”, σημείωσε και προσέθεσε πως “πρέ-
πει να αναγνωρίσουμε αυτές τις συνδέσεις – και 
να δράσουμε αποφασιστικά”. “Έτσι, ως αφετηρία, 
το σχέδιο για τον καρκίνο στην Ευρώπη πρέπει 
να βασίζεται σε μια πραγματικά ολιστική προ-
σέγγιση για την υγεία σε κάθε πολιτική”, κάτι που 
αποτελεί τον πρώτο άξονα της στρατηγικής. 
Ο δεύτερος άξονας είναι η πρόληψη, που “θα εί-
ναι φυσικά πάντα η καλύτερη θεραπεία όλων”, 
όπως είπε η Επίτροπος. “Όσο περισσότερο κα-
τανοούμε τα αίτια του καρκίνου, τόσο περισσό-
τερο μπορούμε να προλάβουμε αυτή την ασθέ-

νεια. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι μπορεί να προλη-
φθεί έως και το 40% των περιπτώσεων καρκίνου. 
Ο αριθμός αυτός γεμίζει με απογοήτευση, αλλά 
περισσότερο από αυτό μου δίνει αισιοδοξία και 
αποφασιστικότητα, ότι η δυνατότητα να σωθούν 
ζωές είναι τεράστια”, σημείωσε. “Και προκειμένου 
να υλοποιήσουμε αυτό το δυναμικό, πρέπει να 
επικεντρωθούμε σε: κατανάλωση καπνού και κα-
τάχρηση αλκοόλ, περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
εμβολιασμός, φυσική 
άσκηση, και φυσικά 
υγιεινή διατροφή”. 
“Όσον αφορά το περι-
βάλλον μας και το φα-
γητό που τρώμε, το Ευ-
ρωπαϊκό Σχέδιο για τον 
Καρκίνο θα βασιστεί 
επίσης στη δουλειά 
μας για τη βελτίωση 
του τρόπου με τον 
οποίο παράγουμε και 
καταναλώνουμε τρό-
φιμα μέσω της νέας 
στρατηγικής για το 
Farm to Fork που θα 
παρουσιάσω ως μέρος του Green New Deal”, 
ανέφερε η Στέλλα Κυριακίδου. 
Ο έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν 
τον τρίτο άξονα. “Γνωρίζουμε από επιστημονικά 
στοιχεία των τελευταίων δεκαετίες ότι η έγκαιρη 
διάγνωση σώζει ζωές. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
εθνικά προγράμματα εξέτασης για τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και του 
ορθού, τα οποία άλλαξαν την πραγματικότητα 
των ασθενειών αυτών, οδηγώντας σε πολύ κα-
λύτερα αποτελέσματα επιβίωσης”, σημείωσε η 
Επίτροπος. “Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσό-
τερα για την ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη 
διάγνωση”, τόνισε. 
Η “πρόσβαση στη βέλτιστη θεραπεία”, είναι συ-
νεπώς ο 4ος άξονας. “Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο 

έχουν το θεμελιώδες δι-
καίωμα στη βέλτιστη πε-
ρίθαλψη, την ίδια πρό-
σβαση στην ιατρική και 
τις ίδιες νέες καινοτόμες 
θεραπείες και τη συμμε-
τοχή σε κλινικές δοκιμές. 
Έχω μιλήσει πρόσφατα 
πολλές συζητήσεις σχε-
τικά με το πώς το σχέδιο 
για τον καρκίνο στην Ευ-
ρώπη πρέπει να αντιμε-
τωπίσει αυτές τις ανισό-
τητες” δήλωσε η 
Επίτροπος. “Είναι απα-
ράδεκτο σε μια Ευρω-

παϊκή Ένωση που επιδιώκει να εκπροσωπεί 
όλους τους πολίτες της, ανεξάρτητα από την ηλι-
κία, το φύλο ή το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, 
όπου ζουν στην ΕΕ, ότι η πρόσβαση στην περί-
θαλψη δεν είναι ίση για όλους. Ο 5ο άξονας είναι 
“η ποιότητα ζωής στην επιβίωση”, ώστε “να δια-
σφαλίσουμε ότι οι ασθενείς, οι επιζώντες, οι οι-

κογένειές τους και οι φροντιστές έχουν την υπο-
στήριξη που χρειάζονται – ιατρική, ψυχολογική 
και κοινωνική φροντίδα, για αποκατάσταση”, αλλά 
και “να αμφισβητήσουμε κάθε σχετικό στίγμα ή 
διάκριση που μπορεί να αυξήσει την ταλαιπωρία 
τους, που μπορεί να οδηγήσει στη διάκριση τους 
στην εργασία, στις ασφαλιστικές τους πολιτικές”. 
Ο 6ος άξονας είναι “η παρηγορητική φροντίδα” 
και ο 7ος τα “καλύτερα δεδομένα και η ηλεκτρο-
νική υγεία”. “Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυ-
νατότητες της ηλεκτρονικής υγείας – η οποία μπο-
ρεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των 
ανισοτήτων”, σημείωσε η Επίτροπος. Σε ό,τι 
αφορά τα επόμενα βήματα, η Επίτροπος τόνισε 
ότι “τα τελευταία χρόνια έχουμε σπάσει τη σιωπή 
που περιβάλλει αυτή την ασθένεια, έχουμε επι-
τύχει πολλά, αλλά απέχουμε πολύ από την επί-
τευξη των στόχων μας”. 
“Εγώ η ίδια διαγνώστηκα πριν από πολλά χρόνια 
με καρκίνο του μαστού και, δυστυχώς, περισσό-
τερες από μία φορές. Γνωρίζω από πρώτο χέρι 
πώς η συνεργασία μπορεί να επιφέρει αλλαγές, 
πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στην εταιρική 
σχέση, ότι όταν λέμε όλα τα χέρια στο κατά-
στρωμα εννοούμε όλα τα χέρια στο κατάστρωμα, 
καθώς πρόκειται για μια ασθένεια που μας αφορά 
όλους. Δεν πρόκειται για την προσωπική μας 
εμπειρία ως ασθενείς, πρόκειται για τη λήψη αυ-
τής της προσωπικής εμπειρίας και τη χρησιμο-
ποίησή της μαζί με άλλους, μαζί σας εδώ, για 
την επίτευξη πολιτικής αλλαγής”, τόνισε η Στέλλα 
Κυριακίδου..

Τους 7 άξονες του μελλοντικού σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο παρουσίασε η Επίτροπος Στ.Κυριακίδου

Η τηλεόραση της Τσεχίας μετέδωσε ότι ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης με έξι νεκρούς σε αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου της βορειοανατολικής 
πόλης της Οστράβα είναι νεκρός. Ο ένοπλος εισέβαλε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στην πανεπιστημιακή κλινική της Οστράβα και σκότωσε έξι ανθρώπους 
σε μια ανεξήγητη επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία που τον αναζητούσε ανέφερε ότι περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση ένας άνδρας αυ-
τοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που αναζητούσαν οι αρχές και η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ότι πέθανε. 
Ο διευθυντής του νοσοκομείου Γίρι Χάβρλαντ είπε σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και 
ένας κατέληξε αργότερα στο χειρουργείο. Αλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά ανάμεσά τους δεν βρίσκεται ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, είπε 
ο ίδιος. Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που σημειώνεται στην Τσεχία από το 2015, όταν ένας ένοπλος είχε σκοτώσει οκτώ ανθρώπους μέσα σε ένα 
εστιατόριο του Ουχέρσκι Μπροντ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τηλεφωνήματα για πυροβολισμούς στις 7:19 πμ στην πανεπιστημιακή κλινική 
της Οστράβα, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, και οι αστυνομικοί μετέβησαν επί τόπου πέντε λεπτά αργότερα.

Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης με έξι νεκρούς σε νοσοκομείο της Οστράβα στη Τσεχία 
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                                     Γενοκτονία Αρμενίων 

Η Αστυνομία αναζητεί τρεις αλ-
λοδαπούς, οι οποίοι σύμφωνα 
με καταγγελία, βίασαν νεαρή η 
οποία έμεινε έγκυος και διαπι-
στώθηκε ότι είναι φορέας του 
HIV. Η υπόθεση ήρθε σε 
γνώση της Αστυνομίας μετά 
από εξέταση της νεαρής από 
γιατρό, ο οποίος την ενημέ-
ρωσε για την εγκυμοσύνη. 
Όταν η γυναίκα είχε πάει στο 
νοσοκομείο αποκαλύφθηκε η 
φοβερή ιστορία της, η οποία 
έχει δημιουργήσει έντονη ανη-
συχία. Η νεαρή όπως κατήγ-
γειλε υπέστη βιασμό σε χωριό 
όπου εργαζόταν από τρεις αλ-
λοδαπούς εργάτες. Από φόβο 
δεν κατήγγειλε τον βιασμό, ενώ 
όπως είπε σε κατάθεσή της δεν 
γνωρίζει τους βιαστές. 
Τόσο η εγκυμοσύνη όσο και το 
γεγονός του ότι είναι φορέας 
του HIV έχει προκαλέσει ανη-
συχία και γίνονται προσπάθειες 
να εντοπιστούν οι βιαστές, οι 
οποίοι βρίσκονται επίσης σε 
κίνδυνο, όπως και τυχόν ερω-
τικοί τους σύντροφοι.

Βίασαν νεαρή φο-
ρέα του HIV και την  

άφησαν έγκυο

Μεταγωγικό αεροσκάφος C-
130 της Πολεμικής Αεροπορίας 
της Χιλής με 38 επιβαίνοντες 
το οποίο επρόκειτο να μεταβεί 
σε μια βάση στην Ανταρκτική 
εξαφανίστηκε από τα ραντάρ 
την περασμένη Δευτέρα μετά 
την απογείωσή του από την 
Πούντα Αρένας, στο νότιο άκρο 
της επικράτειας, γνωστοποίησε 
το γενικό επιτελείο αεροπορίας 
της λατινοαμερικάνικης χώρας, 
με δελτίο Τύπου που δημοσιο-
ποίησε. 
Το C-130 "απογειώθηκε στις 
16:55 τοπική ώρα από την 
πόλη Πούντα Αρένας προς τη 
βάση "Πρόεδρος Εδουάρδο 
Φράι" στην Ανταρκτική και σε 
αυτό επέβαιναν συνολικά 38 
άνθρωποι", διευκρίνισε το επι-
τελείο.

Αγνοείται C-130 
στη Χιλή με 38 
επιβαίνοντες 

H φωτιά στην  
Παναγία των 

Παρισίων η είδηση 
με τα περισσότερα 

tweets το 2019
H πυρκαγιά στην Παναγία των 
Παρισίων τον Απρίλιο ήταν το 
θέμα της επικαιρότητας που 
είχε τα περισσότερα σχόλια στο 
Twitter το 2019, σύμφωνα με 
κατάταξη που έδωσε σήμερα 
στη δημοσιότητα το μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης. 
H λέξη "#NotreDame" είναι η 
πρώτη στην κατάταξη των 
hashtags σε σχέση με τα θέ-
ματα της επικαιρότητας που εί-
χαν τις περισσότερες αναφορές 
φέτος παγκοσμίως, σύμφωνα 
με το Twitter, το οποίο ωστόσο 
δεν αναφέρει αριθμούς. Ακο-
λουθούν η νέα αυτοκρατορική 
εποχή στην Ιαπωνία "Reiwa" 
και οι διαδηλώσεις στη Βενε-
ζουέλα. 
Στις 15 Απριλίου, πυρκαγιά 
έπληξε τον ξύλινο σκελετό του 
καθεδρικού ναού της Παναγίας 
των Παρισίων, ένα από τα πιο 
επισκέψιμα αξιοθέατα της Ευ-
ρώπης. Το βέλος κατέρρευσε 
φλεγόμενο και μεγάλο μέρος 
της οροφής έγινε στάχτη, προ-
καλώντας παγκόσμια συγκί-
νηση.

Εννέα άνθρωποι έχουν επισήμως καταγραφεί ως αγνοούμενοι έπειτα από την 
έκρηξη του ηφαιστείου στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσε χθες Τε-
τάρτη η αστυνομία, εκ των οποίων οι επτά είναι Αυστραλοί και οι δύο Νεοζηλανδοί. 
"Αυτή η λίστα με τα ονόματα των αγνοουμένων δεν είναι ολοκληρωμένη, καθώς δεν 
έχουμε μπορέσει να μιλήσουμε με όλους τους συγγενείς ", ανέφερε η αστυνομία σε 

ανακοίνωσή της. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους έξι και των τραυματιών 
στους 30. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχει μια τελική λίστα με τα ονόματα των 
τραυματιών στο νοσοκομείο, που όμως δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα για 
λόγους διαφύλαξης της ιδιωτικής τους ζωής. 
Τα εννέα πρόσωπα που δεν νοσηλεύονται και δεν έχουν πάρει εξιτήριο θεωρούνται 
επισήμως αγνοούμενοι. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι 25 από τους τραυματίες 
έχουν τόσο εκτεταμένα εγκαύματα που η κατάστασή τους θεωρείται κρίσιμη. O αρ-
μόδιοςΥπουργός για την αστυνομία Στούαρτ Νας εξήγησε ότι ορισμένοι ασθενείς 
έχουν τόσο παραμορφωθεί από τα εγκαύματα ώστε δεν μπορούν ούτε να αναγνω-
ρίσουν τον εαυτό τους. "Υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων στο νοσοκομείο που δεν 
μπορεί να επικοινωνήσει, έχει σοβαρά εγκαύματα, όχι μόνο στο δέρμα, αλλά και 
στα εσωτερικά του όργανα", δήλωσε ο ίδιος στο Ραδιόφωνο της Νέας Ζηλανδίας. Ο 
δρ. Πίτερ Γουότσον, επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Εγκαύματος της Νέας Ζη-
λανδίας, δήλωσε ότι εκτιμάται πως 120 τμ δέρμα για μεταμόσχευση θα χρειαστεί 
για τους τραυματίες και ότι αυτό έχει παραγγελθεί στις ΗΠΑ. 
   Πολλοί ασθενείς θα μεταφερθούν στην Αυστραλία από την Αυστραλιανή Αμυντική 
Δύναμη με ένα ειδικό αεροσκάφος που να μπορεί να φιλοξενήσει εξοπλισμό μονάδας 
εντατικής θεραπείας μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες, είπε ο Γουότσον, αν η κα-
τάστασή τους είναι σταθερή ώστε να επιτρέπει την μεταφορά τους. 
  Συνολικά 47 ξεναγοί και τουρίστες βρίσκονταν στο νησί τη στιγμή της έκρηξης, 
προερχόμενοι από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γερμανία, τη 
Μαλαισία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο Γκρέιαμ Λέοναρντ, ένας ηφαιστειολόγος της 
GeoNet, επισήμανε ότι καθώς "οι σεισμοί κλιμακώνονται στο νησί αυτή τη στιγμή", 
αν "χθες υπήρχε μεγάλος κίνδυνος νέας ηφαιστειακής έκρηξης", σήμερα ο κίνδυνος 
αυτός "είναι ακόμη υψηλότερος" και "οι παράμετροι επιδεινώνονται" στον κρατήρα 
όσο περνούν οι ώρες. Η νεοζηλανδική αστυνομία ανέφερε ότι το να στείλει σωστικά 
συνεργεία στο νησί Γουάιτ για να εντοπίσουν και να περισυλλέξουν τα πτώματα 
των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην ηφαιστειακή έκρηξη της Δευτέρας θα 
ήταν πολύ επικίνδυνο.

Μετρά πληγές η Νέα Ζηλανδία από την έκρηξη ηφαιστείου

Βουλγαρία: Καταδίκασαν ακραίο ιμάμη και 13 ακόμη Βούλγαρους για στήριξη στο ISIS
Στην καταδίκη του Άχμεντ Μούσα, ενός ακραίου ιμάμη και 13 ακόμη Βούλγαρους προχώρησε την περασμένη Τρίτη το δικαστήριο της Βουλγαρίας, που τους έκρινε 

ενόχους για διάδοση θρησκευτικού μίσους, παρακίνηση σε πόλεμο και για τη στήριξή τους στο Ισλαμικό Κράτος. 
Η δίκη του Μούσα και των υποστηρικτών του ξεκίνησε το 2016 έπειτα από έρευνες των αρχών για ύποπτους συμπαθούντες του Ισλαμικού Κράτους στην νότια 

Βουλγαρία. Ήδη, ο Μούσα βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 4 χρόνια, για διάδοση του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Δικαστήριο 
τον είχε καταδικάσει σε κάθειρξη 8,5 ετών. 

Οι υποστηρικτές του, άνδρες από τις νότιες πόλεις Πλόβντιβ, Πάζαρτζικ και Ασένοβγκραντ καταδικάστηκαν σε ποινές 
φυλάκισης που κυμαίνονται από 1 έως 3,5 χρόνια. Η μόνη γυναίκα, ανάμεσα στους κατηγορούμενους της ομάδας, κατα-
δικάστηκε σε ποινή με αναστολή. Στα τέλη του 2014, έπειτα από εφόδους της αστυνομίας σε περισσότερα από 40 σπίτια 
και τεμένη στο νότιο τμήμα της χώρας, οι αρχές ανακάλυψαν μεγάλο αριθμό από μπλούζες, καπέλα, σημαίες και πανό 
με το λογότυπο της τζιχαντιστικής οργάνωσης. 

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Μούσα, πρώην Χριστιανός, καταγωγής Ρομά, ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ το 2000 ενώ 
εργαζόταν στην Βιέννη, κήρυττε περιστοιχισμένος από σημαίες του Ισλαμικού Κράτους. Τα μέλη της ομάδας του επιχεί-
ρησαν να στρατολογήσουν μαχητές για την τζιχαντιστική οργάνωση που είχε τότε καταλάβει εδάφη στη Συρία και στο 
Ιράκ. Η Βουλγαρία στήριξε τον διεθνή συνασπισμό δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συγκροτήθηκε για να πολε-
μήσει το ΙΚ, αλλά η βαλκανική χώρα δεν έλαβε ενεργό στρατιωτικό ρόλο.  

Οι Μουσουλμάνοι αποτελούν το 12% του πληθυσμού των 7 εκατομμυρίων της χώρας.

Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τερματισμό της 
σύρραξης, λέει ο Πούτιν για Ουκρανία, τι λέει ο Ζελένσκι 
O Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε το "σημαντικό βήμα" το οποίο έγινε 
την περασμένη Τρίτη στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης στην Ουκρανία και "χω-
ρίς αμφιβολία" της αναθέρμανσης των σχέσεων μετά την τετραμερή σύνοδο κορυφής 
του Παρισιού, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα "θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι 
της ώστε η σύρραξη να τερματιστεί". 
"Η διαδικασία οδεύει να προχωρήσει σε μια καλή κατεύθυνση, διότι θα γίνουν ανταλ-
λαγές αιχμαλώτων, διότι θα υπάρξει αποχώρηση δυνάμεων από τρία σημεία-κλειδιά 
και διότι συναντηθήκαμε στο πλαίσιο του σχήματος της Νορμανδίας", απαρίθμησε 
ο Πούτιν μετά τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και την καγκελάριο της Γερμανίας 
Αγκελα Μέρκελ. Είπε πως βρήκε χρήσιμες αυτές τις συνομιλίες. Ωστόσο συνεχίζουν 
να υπάρχουν πολλά ακανθώδη ζητήματα προς διευθέτηση. Ο Πούτιν είπε ότι θα 
ήθελε να δει αναθεώρηση του Συντάγματος της Ουκρανίας για την παραχώρηση ει-
δικού καθεστώτος στο Ντονμπάς, την ανατολική Ουκρανία όπου η σύρραξη ανάμεσα 
στις ουκρανικές δυνάμεις και τους φιλορώσους αυτονομιστές έχει στοιχίσει τη ζωή 
σε τουλάχιστον 13.000 ανθρώπους από το 2014. Ακόμη, έκρινε πως χρειάζονται 
περισσότερα σημεία διέλευσης για τους αμάχους στα μέτωπα και να υπάρξει αμνη-
στία για όσους ενεπλάκησαν στη σύρραξη. Η ατμόσφαιρα όταν συναντήθηκαν - για 
πρώτη φορά - ο Πούτιν με τον Ζελένσκι, πρώην τηλεοπτικό κωμικό που μετατράπηκε 
σε πολιτικό, ήταν μάλλον ψυχρή. Δεν ανταλλάχθηκε δημόσια χειραψία. 
 
"Λίγο το αποτέλεσμα" λέει ο Ζελένσκι 
"Για εμένα, το λέω ειλικρινά", το αποτέλεσμα της τετραμερούς συνόδου κορυφής 
του Παρισιού "είναι πολύ λίγο: θέλω να επιλύσουμε περισσότερα προβλήματα", συ-
νόψισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, στην κοινή συνέντευξη 
Τύπου μετά τις συνομιλίες που είχε για την ανατολική Ουκρανία. 
  "Εθίγησαν πολλά ζητήματα, οι ομόλογοί μου είπαν ότι πρόκειται για πολύ καλό 
αποτέλεσμα σε μια πρώτη συνάντηση. Αλλά για εμένα, το λέω ειλικρινά, είναι πολύ 
λίγο" το αποτέλεσμα, επέμεινε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε πά-
ντως "θετικό" το γεγονός ότι επαναλήφθηκε ο διάλογος. Τόνισε πως επανέλαβε τη 
θέση του Κιέβου ότι η ουκρανική κυβέρνηση πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο στο ανα-
τολικό τμήμα της χώρας και δεν πρόκειται να συμβιβαστεί ούτε να αποδεχθεί την 
παραχώρηση εδαφών. 
  Ακόμη, ο Ζελένσκι ανήγγειλε την ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων των κυβερνη-
τικών δυνάμεων και των φιλορώσων αυτονομιστών πριν από τέλος της χρονιάς. Τα 
μέρη "θα συμβάλλουν στην αμοιβαία απελευθέρωση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 
όλων των κρατουμένων, βάσει της αρχής "όλοι έναντι όλων"", εξήγησε. Ακόμη, ο 
Ζελένσκι έκρινε ότι η σύνοδος επέτρεψε να "ξεμπλοκαριστεί" το ζήτημα της διέλευσης 
ρωσικού φυσικού αερίου από την ουκρανική επικράτεια και ότι η δουλειά για την 
επίτευξη διμερούς συμφωνίας θα συνεχιστεί με συνομιλίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις 
του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν. 
Ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πάντως παραδέχθηκαν πως διαφωνούν σε πολλά, ιδίως 
για πτυχές της πολιτικής διευθέτησης στο Ντονμπάς, κι έδωσαν ραντεβού σε τέσσερις 
μήνες, χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις 
διαφορές τους. 

ΓΑΛΛΙΑ: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής σταμάτησε ξανά το νομοσχέ-
διο για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων  
O Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής της Βορείου Ντακότας, Κέβιν Κρέιμερ, μπλοκάρισε 
την περασμένη Πέμπτη την προσπάθεια του Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ να 
εξασφαλίσει τη συναίνεση του σώματος, ώστε να συζητηθεί με τη διαδικασία του 
επείγοντος από τη Γερουσία, το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Αρμενίων. 
«Υποστηρίζω το πνεύμα του ψηφίσματος. Υποπτεύομαι το ίδιο και για τους υπό-
λοιπους 99 συναδέλφους μου και ίσως την κατάλληλη στιγμή εγκριθεί. Η υιοθέτησή 
του σήμερα δεν είναι αναγκαία και θα μπορούσε να υπονομεύσει διπλωματικές 
προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα σε μία κομβική στιγμή», είπε ο Γερουσιαστής 
Κρέιμερ, που πάντως υποσχέθηκε να μην το μπλοκάρει την επόμενη φορά. 
Τις προηγούμενες δύο φορές το ψήφισμα σταμάτησαν οι γερουσιαστές Μιτς Μακ-
Κόνελ και Λίντσεϊ Γκράχαμ, έπειτα από προτροπή του Λευκού Οίκου. 
  Προηγουμένως, ζητώντας την ομόφωνη γνώμη του σώματος για να έλθει το νο-
μοσχέδιο για συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ δήλωσε 
έτοιμος να φέρνει το θέμα στη Γερουσία κάθε εβδομάδα. 
«Όσοι σ’ αυτό το σώμα ενίστανται στο αίτημα μου, τους προτρέπω να σκεφτούν 
πολύ και έντονα τι σημαίνει για τη φήμη τους, τι σημαίνει για την ιστορία και τι ση-
μαίνει για τη Γερουσία ως θεσμό», είπε ο δημοκρατικός Γερουσιαστής Νέας Ιερσέης 
και επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων. 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις,  
σε συνέντευξή του προς το CNN, δήλωσε ότι όχι μόνο θα καταθέσει δικομματικό 
νομοσχέδιο την ερχόμενη εβδομάδα, για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, με αφορμή 
την εισβολή στη Συρία και την αγορά των S-400, αλλά θα πιέσει τον ηγέτη της ρε-
πουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ να το φέρει ενώπιον 
της Ολομέλειας. 
«Ήμουν πρόθυμος να αφήσω τους διπλωμάτες να μιλήσουν. Πολύ σύντομα στη 
συνέχεια άλλαξαν τα πράγματα, και έχουν γίνει χειρότερα αντί για καλύτερα». 
Ο Τζιμ Ρις ήταν μεταξύ των πέντε ρεπουμπλικανών της Γερουσίας, οι οποίοι ανταπο-
κρινόμενοι στην πρόσκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχαν σε συνά-
ντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, στις 13 Νοεμβρίου. 
  Σύμφωνα με το CNN, η αποφασιστικότητα του κ. Ριτς, να μην προχωρήσει μόνο 
στην επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, αλλά να πιέσει και τον πρόεδρο της Γερουσίας 
έχει μεγάλη σημασία, καθώς έγινε μόλις μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Προ-
έδρου Τραμπ με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο. «Ήταν 
μια συνάντηση μαζί με άλλες συζητήσεις μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των 
ΗΠΑ και της Τουρκίας - για τις οποίες ενημερώθηκε ο κ. Ριτς - που δεν έχουν 
αλλάξει τίποτα», είπε ο Γερουσιαστής. 
 Το ίδιο το νομοθετικό μέτρο δεν θα περιλαμβάνει μόνο το ζήτημα του S-400, αλλά 
και την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και τις επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων 
συμμάχων της Αμερικής στον αγώνα κατά της ISIS. 
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένες κυρώσεις και περιορισμούς για τους 
Τούρκους αξιωματούχους, τους θεσμούς και τις πωλήσεις όπλων.  
Ο Γερουσιαστής Ρις δήλωσε αισιόδοξος πως αν το νομοσχέδιο φτάσει στην Ολο-
μέλεια, όχι μόνο θα ψηφιστεί, αλλά θα περάσει με πλειοψηφία που δεν θα αντιμε-
τωπίζεται από το βέτο του κ. Τραμπ.
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Ζήσαμε στιγμές μουσικής  
μυσταγωγίας με την Δήμητρα Γαλάνη 

Η εμφάνιση της κορυφαίας Δήμητρας Γαλάνη στο Λονδίνο (3/12) δεν ήταν απλώς μία συναυλία. 
Ήταν μία μουσική μυσταγωγία και - για πολλούς από εμάς - ένα πρόωρο δώρο Χριστουγέννων, 
αφού αδημονούσαμε να την απολαύσουμε ζωντανά ήδη από την πρώτη στιγμή που η παράσταση 
ανακοινώθηκε. 
Στον επιβλητικό χώρο του Union Chapel η χαρισματική φωνή της έσμιξε με τις νότες δύο νέων ταλα-
ντούχων μουσικών του ελληνικού πενταγράμμου, του Θωμά Κωνσταντίνου, μεγάλου δεξιοτέχνη στο 
ούτι και στα παραδοσιακά όργανα και του εξαιρετικού τζαζίστα πιανίστα Σπύρου Μάνεση.  
Μαζί έφτιαξαν μία παράσταση - αγκαλιά με επιρροές από την Ανατολή και την Δύση. Τα δύο όργανα, 
ούτι και πιάνο, εκπροσωπούσαν την κάθε «Σχολή», ενώ στην μέση η ερμηνεύτρια ισορροπούσε 
ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, συνειδητά, με σεβασμό στη μνήμη, εμπιστοσύνη στο ταλέντο των 
νέων και αίσθηση του μέτρου.  
Η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε κομμάτια που έγραψε, κομμάτια που έγραψαν άλλοι για εκείνη και 
παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στα οποία οι τρεις καλλιτέχνες θέλησαν 
να δώσουν το δικό τους χρώμα. Άλλωστε «η μουσική που υπογράφεται, είναι άλλου είδους μουσική», 
όπως εξομολογήθηκε στο κοινό, με το οποίο δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να βρίσκεται σε διαρκή διά-
λογο.  
Με την φωνή της παραμένει αψεγάδιαστη, στεντόρεια και απαράλλαχτη μας ταξίδεψε στο χθες  ξεδι-
πλώνοντας επί σκηνής επιτυχίες με την «σφραγίδα» θρυλικών ονομάτων, όπως του Βασίλη Τσιτσάνη, 
του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ακολούθησε μελοποιημένη ποίηση. Η ερμηνεύτρια 
έκλεισε τα μάτια και απέδωσε συγκλονιστικά «Το περιγιάλι το κρυφό» του μεγάλου ποιητή Σεφέρη. 
«Αν ξεχάσουμε τους ποιητές μας ολόκληρο το οικοδόμημα θα καταρρεύσει» είπε γεμάτη θέρμη. 
Ως σύνολο η Δήμητρα Γαλάνη, ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ο Σπύρος Μάνεσης μας χάρισαν μία πα-
ράσταση με υψηλή αισθητική που ταίριαζε από κάθε άποψη στο χώρο. Η άρτια ακουστική, o διακρι-
τικός - αλλά όχι αδιάφορος - φωτισμός σχεδιασμένος από την Μαρία Αθανασοπούλου και η διάχυτη 
μεταξύ τους χημεία κράτησαν στο κοινό καθηλωμένο όλο το βράδυ.«Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη 
σκηνή σαν ροκ συγκρότημα κι αν μας αντέξει το σκοινί θα φανεί στο χειροκρότημα»,  τραγούδησε 
κλείνωντας την μοναδική αυτή βραδιά όπου απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημά του  κόσμου  και 
έδωσε την υπόσχεσή για μια επόμενη επανασύνδεσή της με το κοινό της στο Λονδίνο, σύντομα..! 
                       
                Χαρά Καϊμάκη 

 
 
 
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην ενημερωτική  
διάλεξη του 17ου κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την ομογένεια του 

Λονδίνου, με θέμα: «Οι προσανατολισμοί του Κωνσταντίνου Καβάφη». 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 (Πανεπιστήμιο  Οξφόρδης) 
Oι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, διοργανώνονται από την Ελληνική Κυπριακή 

Αδελφότητα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 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 

Ο κυπριακής καταγωγής ερευνητής, Κρις Τουμάζου είναι από τα 
άτομα που μας κάνουν πραγματικά περήφανους. Ο καθηγητής 
ηλεκτρονικής και βιοϊατρικής μηχανικής στο Imperial College του 
Λονδίνου και «Ευρωπαίος εφευρέτης της χρονιάς» για το 2014 
έχει κάνει αξιοσημείωτες τεχνολογικές ανακαλύψεις στο πεδίο της 
ιατρικής, όπως ένα κοχλιακό εμφύτευμα για άτομα με προβλήματα 
ακοής, ένα τεχνητό πάγκρεας για διαβητικούς και ένα ασύρματο 
μόνιτορ καρδιάς. 
Ο ίδιος επανήλθε παρουσιάζοντας μία νέα εφαρμογή για 
smartphones, που ακούει στο όνομα DnaNudge και λανσάρεται 
από ομώνυμη εταιρεία της οποίας είναι συνιδρυτής και CEO. Η 
εφαρμογή χρησιμοποιεί το DNA και τον μεταβολισμό του χρήστη, 
προκειμένου να τον κατευθύνει προς υγιεινότερες διατροφικές 
επιλογές την ώρα που κάνει τα ψώνια του.  
Πρώτα ο αγοραστής παίρνει ένα δείγμα σίελου από το εσωτερικό 
του μάγουλού του και το τοποθετεί σε ένα φυσίγγιο που συνδέεται 
με τον DNA αναλυτή, ή αλλιώς ‘nudge box’. Στη συνέχεια ο 
αναλυτής σαρώνει το DNA εξετάζοντας τι γενετική προδιάθεση έχει 
ο αγοραστής και σε ποιον βαθμό. 
Οι πληροφορίες μοιράζονται με τον καταναλωτή μέσω της 
εφαρμογής ή της ειδικής συσκευής DnaBand που μπορεί να 

φορεθεί στον καρπό. Όταν ο καταναλωτής σκανάρει το bar code ενός προϊόντος, η εφαρμογή 
ανταποκρίνεται «επιβραβεύοντας» εάν το τρόφιμο είναι ταιριαστό με τα γονίδιά του ή «αποτρέποντας» 
και προτείνοντας εναλλακτικές. Η εφαρμογή θα δείχνει ένα thumbs up ή ένα thumbs down και η 
wearable συσκευή ένα πράσινο ή ένα κόκκινο φως, αν η επιλογή είναι υγιεινή ή ανθυγιεινή αντίστοιχα. 
Για παράδειγμα, εάν έχετε υψηλή πίεση και σκανάρετε μία σακούλα πατατάκια η εφαρμογή θα σας 
προσφέρει μία εναλλακτική επιλογή με λιγότερο αλάτι. 
Η τεχνολογία «ανάγνωσης» του DNA  
Ο Κύπριος εφευρέτης πιστεύει ότι όσο περισσότερο η τεχνολογία «ανάγνωσης» του DNA διεισδύει 
στα καταναλωτικά προϊόντα τόσο το ευρύ κοινό θα εξοικειωθεί γενικότερα με την ιδέα 
των γενετικών εξετάσεων, πράγμα που θα διευκολύνει τον ερχομό μιας νέας πιο 
εξατομικευμένης εποχής για την ιατρική. 
«Ξοδεύουμε εκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία. Σκέφτηκα ‘τι θα συμβεί εάν 
αφιερώσουμε ένα μέρος τους στην φροντίδα υγείας’» είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ο 
Κρις Τουμάζου σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times (12/11) μαζί με την 
συνεργάτιδα του, Helen Rumbelow.
                                           Χαρά Καϊμάκη 

DnaNudge: Πρωτοπόρα εφαρμογή 
(και) με «υπογραφή» Κύπρου

του Αντώνη Αντωνιάδη 
Το περασμένο Σάββατο κληρώθηκε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο το Χριστουγεννιάτικο 
Λαχείο του Κυπριακού Συνδέσμου Cypriot Elders in Enfield.  
Το λαχείο αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο που κληρώνεται στην Κυπριακή Παροικία του 
Λονδίνου. Όλοι οι Κύπριοι επιχειρηματίες και γενικά όλοι οι Κύπριοι από τους οποίους 
ζητήθηκε να προσφέρουν, το έπραξαν ανεξαιρέτως. 
Η επιτροπή του Συνδέσμου τους ευχαριστεί όλους και τους εύχεται «ΚΑΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ». 
Οι αριθμοί που κέρδισαν είναι οι ακόλουθοι: 
0472, 1033, 1387, 1843, 1406, 0156, 1535, 0855, 0412, 0361, 1707, 1829,1066,1566, 
1099, 1801, 1135, 0768, 1419, 1133, 1943, 6677, 1214, 0879, 1886, 0525, 1558, 0534, 
0003, 1321, 1646, 1657, 1779. 
Οι τυχεροί που κέρδισαν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις κυρίες Katerina (ταμία 
του Συνδέσμου) 077200156,25 και Λεία 02088045973. 

Κληρώθηκε το λαχείο Συνδέσμου Κυπρίων Ηλικιωμένων
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Ο Σύνδεσμος Ασσιωτών Αγγλίας σας προσκαλεί στη γιορτή του Αγίου Σπυρύδωνα η οποία θα τελε-
σθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου η ώρα 10:30  στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green,21 
Trinity Rd, N22 8LB. 
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα  ακολουθήσει  η γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ασσιωτών Λον-
δίνου, στο Κυπριακό Κοινοτικό Kέντρο στο Wood Green, Earlham Grove, N22 5HJ. Στο τέλος της 
συνέλευσης θα υπάρχουν εδέσματα για τους καλεσμένους. 
Παρακαλούνται όλοι οι Aσσιώτες όπως παρευρεθούν! 

Σύνδεσμος Ασσιωτών Αγγλίας 

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 4 Δε-
κεμβρίου στο Κυ-
πριακό κοινοτικό κέ-
ντρο, Wood Green η 
προεκλογική συγκέ-
ντρωση που διορ-
γάνωσε η οργά-
νωση Φίλοι της 
Κύπρου του Εργατι-
κού Κόμματος και 
του προέδρου της 
Δρ Βασίλη Μαύρου. 
 Παρόντες στην εκ-
δήλωση ήταν εκ-
πρόσωποι κομμά-
των και συνδέσμων 
της παροικίας και τί-

μησαν με την παρουσία τους και 6 υποψήφιοι του εργατικού Κόμματος. Υποψήφιοι ήταν ο Κύπριος 
Πάμπος Χαραλάμπους βουλευτής του Enfield, η Catherine West, της περιοχής Haringey, η Emma 
Whysall του Chipping Barnet, η Rosie Newbigging του Welwyn Hatfield, η υποψήφια του Chingford 
and Woodford Green, Faiza Shaheen και η Feryal Clark για το Enfield North. 
Μετά την μονόλεπτη σιγή στην μνήμη του αποθανόντα Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας Γρηγόριου, ο δρ.Βασίλης Μαύρου αναφέρθηκε στην κατάφωρη αδικία που υπάρχει στην 
Κύπρο με την συνεχιζόμενη κατοχή ενός μεγάλου μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις Τουρ-
κικές στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ αναφέρθηκε δε και στις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της ΜΒ που 
πηγάζουν από τις Συνθήκες ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960.  Αναφέρθηκε ακόμη 
στο γεγονός πως το εργατικό κόμμα έχει σταθερή γραμμή υποστήριξης των θέσεών μας για μια ενω-
μένη Κύπρο χωρίς την παρουσία Τουρκικών η άλλων στρατευμάτων, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις. Για 
μια Ανεξάρτητη, Κυρίαρχη και Ενιαία Δημοκρατία της Κύπρου χωρίς πρόσφυγες και παράνομους με-
τανάστες από την Τουρκία. Μετανάστες που δεν έχουν τίποτε το κοινό, εκτός από την γλώσσα και με 
αυτούς τους Τουρκοκύπριους οι περισσότεροι που έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν στο εξωτε-
ρικό. 
Ο Πάμπος Χαραλάμπους αναφέρθηκε στην συνεχιζόμενη αδικία που κρατάει την Κύπρο μοιρασμένη, 
καθώς και για το γεγονός ότι το εργατικό κόμμα είναι αυτό που θα βοηθήσει την Κύπρο να βρει μια ει-
ρηνική λύση. Ο κ.Χαραλάμους είπε ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην θέση του βουλευτή 
δουλεύει ασταμάτητα για την Κύπρο και τον δίκαιο αγώνα της. 
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι βουλευτές, εκτός από το πρόγραμμα δράσης, του Εργατικού κόμματος, 
αναφέρθηκαν στην Τουρκική εισβολή και την ανάγκη αποχώρησης των Τουρκικών στρατευμάτων 
από την Κύπρο και την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους καθώς και την επανένωση της 
Κύπρου, όπως ακριβώς αναφέρουν τα ψηφίσματα των ΗΕ, των αποφάσεων της ΕΕ και των συμφω-
νιών κορυφής. Επίσης λέχθηκε ότι το Εργατικό κόμμα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις 
Τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ και ότι συμφωνεί απόλυτα με τις ενέργειες της ΕΕ για em-
bargo κατά της Τουρκίας με οικονομικό αποκλεισμό όσο και αποκλεισμό πωλήσεων όπλων στην 
Τουρκία γι’ αυτό και η στήριξή τους στις εκλογές θα σημάνει ταυτόχρονα και στήριξη στην λύση του 
Κυπριακού.

Προεκλογική συγκέντρωση  των φίλων 
της Κύπρου του Εργατικού Κόμματος

  Το  Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, 
αντιπροσωπεία μαθητών του Ελ-
ληνικού Σχολείου Ashmole άφησε 
για λίγο τα βιβλία και τις σχολικές 
τσάντες και με χριστουγεννιάτικη 
διάθεση μετέβη στην Στέγη Ηλι-
κιωμένων Autumn Gardens. Σκο-
πός της επίσκεψης ήταν να μετα-
δώσουν οι μαθητές λίγη από τη 
νιότη, τη ζωντάνια και την αισιο-
δοξία τους στις γιαγιάδες και 
στους παππούδες που διαβιούν 
στη στέγη.   
  Από την πρώτη στιγμή που οι 
μαθητές εισήλθαν στη Στέγη Γε-
ρόντων, τα μάτια των ηλικιωμένων 
άρχισαν να λάμπουν. Οι καρδιές 
τους πλημμύρισαν από χαρά. Τα 
χαμόγελα ξεχείλισαν. Τα παιδιά με 
τον αυθορμητισμό τους  δε δίστα-
σαν να πλησιάσουν πολλούς ηλι-
κιωμένους και  να συνομιλήσουν 
μαζί τους. Οι άνθρωποι της τρίτης 
ηλικίας, σαν μικρά παιδιά, υποδέ-
χτηκαν τους μαθητές μας, πολλοί 
από τους οποίους τους θύμιζαν τα 
δικά τους εγγόνια. Και μετά… ήρθε 
η σειρά της μουσικής! Αυτή είναι 
το καλύτερο φάρμακο, που ζεσταί-
νει καρδιές και γκρεμίζει «τοί-
χους»! Οι μαθητές μας τραγούδη-
σαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 

με τους ηλικιωμένους να ψελλίζουν δειλά  δειλά κάποιους στίχους. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα χρόνια 
που χώριζαν τις δύο γενιές έγιναν ασήμαντα, μόνο ένας  αριθμός, και η ζεστασιά φώλιασε στις 
καρδιές όλων. 
  Λίγο πριν την αναχώρηση  από τη Στέγη για το σχολείο, τα παιδιά προσέφεραν μικρά δώρα σε 
όλους τους ηλικιωμένους, χορηγία του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. Έτσι, με τα μάτια τους γεμάτα ει-
κόνες, την ψυχή τους γεμάτη συναισθήματα και μια αξέχαστη εμπειρία, επέστρεψαν στο σχολείο, 
έχοντας βιώσει ένα αληθινό «μάθημα ζωής».

Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια στην Στέγη  
Ηλικιωμένων Autumn Gardens
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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. 
 
•Σαν πας στον πηγαιμό για την Ιθάκη. 
Μια μεγάλη ευκαιρία να θυμηθούμε τον 
μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή, Κωνσταντίνο 
Καβάφη την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στο 
πλαίσιο διαλέξεως που θα γίνει από το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή Αδελ-
φότητα. 
Με θέμα «Οι προσανατολισμοί του Κων-
σταντίνου Καβάφη» θα μιλήσει ο καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Οξφόρδης Πανα-
γιώτης Ξενοφώντος στο οίκημα της 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας Britan-
nia Road, London N12 9RU την Πέμπτη 19 

Δεκεμβρίου στις 7.45 το βράδυ.  
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στο 020 8445 7070. 
•Κορυφαία επιλογή σε Λονδίνο. 
‘ 
Εάν τυχόν και μας διαβάζετε και εκτός 
Λονδίνου, απλά θα ήθελα να σας δώσω κά-
ποιες πληροφορίες για επιλογές αν σκο-
πεύετε να κάνετε επίσκεψη στη κοσμοπολί-
τικη πόλη του Λονδίνου.  
 Φυσικά υπάρχουν διάφορα μέρη που θα 
μπορούσατε να παραμείνετε, μεταξύ αυ-
τών  και το The Dome Camden που είναι 
ένα κατάλυμα με κήπο, το οποίο βρίσκεται 
στην περιοχή Ίσλινγκτον του Λονδίνου, σε 
απόσταση 2,1χλμ. από το Θέατρο King's 
Cross και 2,2χλμ. από το Στάδιο Emirates. 
Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους δω-
ρεάν WiFi σε όλους τους χώρους και ιδιω-

τικό χώρο στάθμευσης. 
  =Το αναφέρω αυτό κατόπιν ερώτησης συ-
μπατριώτη ο οποίος ήθελε να μάθει που θα 
μπορούσε να βρει διάφορες ασχολίες και 
τι θα μπορούσε να επισκεφθεί αν έρθει 
στο Λονδίνο με την οικογένεια του.  
Οι μονάδες διαθέτουν τηλεόραση επίπε-
δης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με στεγνω-
τήρα μαλλιών, δωρεάν προϊόντα περιποί-
ησης και ντους. 
 Η Αγορά Κάμντεν απέχει 2,3χλμ. από το 
The Dome Camden, ενώ ο Ζωολογικός Κή-
πος του Λονδίνου είναι 3χλμ. μακριά. Το 
πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Αερο-
δρόμιο City του Λονδίνου, σε απόσταση 16 
χιλιομέτρων.  
 Επίσης πολύ κοντά είναι και το γνωστό Θέ-
ατρο Τέχνης όπου σε διάφορες περιπτώ-
σεις παρουσιάζει και παραστάσεις στα Ελ-

ληνικά.  
Επιπρόσθετα μιλούν και τη γλώσσα μας!       
 
•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 

 Σύνδεσμος  Κώμης Κεπιρ-    
 Περιήγηση στο Λoνδίνο

Ο Σύνδεσμος  Κώμης «Κεπίρ», σαν μια προθέρμανση για τη γιορτή 
των Χριστουγέννων, διοργάνωσε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου πε-
ριήγηση με λεωφορείο στα κεντρικά σημεία του Λονδίνου που 
έχουν φορέσει τα γιορτινά τους. Μια πρωτότυπη ιδέα, που πρα-
γματικά ικανοποίησε τους Κωμήτες και φίλους της Κώμης Κεπίρ, 
μιας και οι περισσότεροι, λόγω ηλικίας, αδυνατούν να απολαύσουν 
αυτού του είδους τις εμπειρίες.  
Η διαδρομή περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τον ιστορικό δρόμο της 
Regent street, την Piccadilly Circus, την γνωστή σε όλους μας 
πλατεία Τραφάλγκαρ, όπου έγινε μια μικρή στάση για να δούμε 
από κοντά το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο δένδρο, δώρο της 
πρωτεύουσας Οσλο της Νορβηγίας προς την πόλη του Λονδίνου, 
ένας θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε από το 1947, ως έκφραση ευ-
γνωμοσύνης για τη συμπαράσταση της Βρετανίας  προς τη Νορ-
βηγία στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι που για πρώτη φορά είδαμε 
ήταν η «Χριστουγεννιάτική Αγορά», μπροστά στο  επιβλητικό κτίριο 
της  Εθνικής Πινακοθήκης, που έσφυζε από ζωή λόγω της συρροής 
επισκεπτών που σχημάτιζαν ουρές για να αγοράσουν τα διάφορα 
είδη φαγητού και δώρα, μια κίνηση που έχει προκαλέσει  τις αρνη-
τικές αντιδράσεις διαφόρων εκπροσώπων  των Καλών Τεχνών.  
Ιδιαίτερη εντύπωση λόγω των Χριστουγεννιάτικων φώτων προκα-
λούσε  η περιοχή του Knightsbridge, με το φωτοστολισμένο, φημι-
σμένο κατάστημα  Harrods και  η αριστοκρατική περιοχή  Sloan 
Square.  Περνώντας από το Hyde Park φαίνονταν από μακριά  τα 
πολύχρωμα φώτα της «Χειμωνιάτικης Χώρας των Θαυμάτων» 
(Winter Wonderland). Η διαδρομή συνεχίστηκε στο Βρετανικό Κοι-
νοβούλιο με το δικό του  χριστουγεννιάτικο δένδρο να φωτίζει την 
απέναντι πλατεία και απ’ εκεί  επόμενη στάση στο γνωστό «London 
Eye». Προχωρώντας, βρεθήκαμε  στη ξακουστή με γεμάτη ιστορία  
γέφυρα Tower Bridge, που γινόταν ακόμα πιο μαγευτική με το σύγ-
χρονο φωτισμό.  
Το τέλος της διαδρομής μας βρήκε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
που  ήταν και το σημείο εκκίνησης. Ηταν μια ευχάριστη εμπειρία.  
Πέρα από την ευκαιρία για ανάπτυξη  δεσμών  μεταξύ των  Κωμη-
τών, οι οποίοι αναπόφευκτα λιγοστεύουν, ήταν και ενημερωτική, 
αφού ο Τώνης Βούρος, ως ξεναγός, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. 
Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το ότι μαζί μας είχαμε  και μια οικογένεια 
εγκλωβισμένων από το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, που βρίσκεται  
στο Λονδίνο για ιατρικούς λόγους. 

Επιτυχής και φέτος η Χριστουγενιάτικη  
χορεσπερίδα του AKEΛ Βρετανίας

  Με μεγάλη επιτυχία πρα-
γματοποιήθηκε για άλλη μια 
χρονιά, η χριστουγεννιάτικη 
χοροεσπερίδα του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας. Την Κυριακή 8 
Δεκεμβρίου πλήθος συντρό-
φων, φίλων και συνεργατών 
του παραρτήματος του 
ΑΚΕΛ στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, μαζεύτηκαν στην γιορ-
τινή αίθουσα εκδηλώσεων 
του Κυπριακού Κοινοτικού 
Κέντρου για να απολαύσουν 
ένα βράδυ με πολύ φαΐ ποτό 
και διασκέδαση.  
  Επίτιμοι καλεσμένοι της 
βραδιάς, μεταξύ άλλων ήταν 
ο Ανδρέας Kακουρής, Ύπα-
τος Αρμοστής της Kύπρου 
στο H.B, ο Κύπριος βουλευ-

τής του Bρετανικού Kοινοβουλίου κ.Πάμπος Xαραλάμπους, η 
κ.Sheila Peacock δήμαρχος του Haringey, η Emine Ibrahim αντι-
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Ηaringey, ο κ.Stephen  
Alampriti επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Μέρτον, ο 
κ.Χρίστος Kαραολής πρόεδρος της Εθνικής Kυπριακής 
Oμοσπονδίας, o κ.Πίτερ Δρουσιότης πρόεδρος του Μovement for 
United Cyprus, ο κ.Xρίστος Tούτον πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, η 
κ.Susie Constantinides πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοτικού 
Kέντρου, η κ.Cemile Bekiroglu εκ μέρους του Hackney Cypriot Αs-
sociation και ο κ.Derman Saracoglou εκ μέρους του Συνδέσμου 
Τούρκοκύπριων για την Δημοκρατία. Το παρών στη χορεσπερίδα 
έδωσαν και μέλη των παραρτημάτων του ΔΗ/ΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗ/ΣΥ 
Βρετανίας. 
  Την βραδιά άνοιξε με την ομιλία του ο Γραμματέας του ΑKEΛ 
Βρετανίας Aντρέας Γρηγορίου, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους και παράθεσε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους επί-
τιμους καλεσμένους που τίμησαν την βραδιά με την παρουσία 
τους, καλωσόρισε τους Τουρκοκύπριους παρευρισκόμενους για-
τους οποίους ανάφερε πως μόνο πιο οικείο έκαναν το κλίμα μεταξύ 
τους καθώς αποτελούν κομμάτι της παροικίας μας.  Στην ομιλία 
του ο κ.Γρηγορίου είπε «το ΑΚΕΛ στη Βρετανία είναι πάντα στο 
πλευρό της Κύπρου και των εργαζομένων, θα συνεχίσει να εργά-
ζεται με κάθε τρόπο, με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση, στέλνοντας 
με συνέπεια το μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να συνε-
χίσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές». Δεν δίστασε να αναφερθεί 
στις σημερινές εκλογές καλώντας όλο τον κόσμο να μην αφήσει 

την ψήφο του στην τύχη, να στηρίξει τους εργατικούς, οι οποίοι για 
πρώτη φορά έχουν παρουσιάσει ένα τόσο ριζοσπαστικό και προ-
οδευτικό  πρόγραμμα, που όπως είπε «κάνει πιο εύκολη τη θέση 
μας, γι’ αυτό και θα πρέπει να τους στηρίξουμε ούτως ώστε να 
κρατήσουμε αυτά που έκαναν την χώρα αυτή να ξεχωρίζει».  
 
Στο τέλος της ομιλίας του ο κ.Γρηγορίου ευχήθηκε στον κόσμο 
καλή διασκέδαση και κάλεσε στο βήμα τον κύριο ομιλητή της βρα-
διάς κ.Νίκο Ιωάννου μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο οποίος με την σειρά του καλωσόρισε τους 
παραβρισκόμενους. Ο κ. Ιωάνου ξεκίνησε την ομιλία του υπενθυ-
μίζοντας σε όλους ότι το ΑΚΕΛ εδώ και 100 χρόνια ιστορίας, παλεύει 
και αγωνίζεται για τον λαό και παρόλο που το κλίμα θα έπρεπε να 
ήταν ευχάριστο, οι εξελίξεις και τα πολιτικό-οικονομικά θέματα στην 
Kύπρο δεν αφήνουν περιθώρια για αισθήματα αισιοδοξίας.  Στην 
ομιλία του ο κ.Ιωάννου αναφέρθηκε στις εξελίξεις του κυπριακού 
τα τελευταία χρόνια, για το Κράνς Μοντανά την τριμερή στη Γερ-
μανία με Αναστασιάδη, Ακκιντζί και Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ, αλλά 
και για την εκλογή Τουρκοκυπρίου ηγέτη στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα και τον κίνδυνο εκλογής κάποιου που δεν θα θέλει επα-
νένωση. «Για τελευταία φορά καλούμε τους ηγέτες να αντιληφθούν 
την ιστορικότητα των καιρών. Στον έναν χρόνο προέκυψαν πολλά 
άλλα ζητήματα, εξίσου ή και πιο σοβαρά από το χαλούμι που ανα-
φέρθηκα στον περσινό χορό» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Ιωάννου 
υπενθυμίζοντας σκάνδαλα όπως, το ξέπλυμα χρήματος, με καταγ-
γελία από Διεθνές Δίκτυο Έρευνας κατά της Διαφθοράς που εμπλέ-
κει τον ίδιο τον Πρόεδρο με το σκάνδαλο ‘ΤΡΟΙΚΑ Laundromat’, 
την παραχώρηση διαβατηρίων σε Υπουργούς της Καμπότζης, την 
παραχώρηση διαβατηρίου σε Μαλαισιανό, διεθνώς καταζητούμενο, 
με τον Αρχιεπίσκοπο να δηλώνει επίσημα ότι πήρε χορηγία 300.000 
ευρώ από τον Μαλαισιανό και ταυτόχρονα να λέει πως για ό,τι 
γίνει φταίμε εμείς, οι «κράχτες της Αριστεράς» αλλά και για το ισ-
ραηλινό κατασκοπευτικό βαν που ήρθε στην Κύπρο σαν μετακι-
νούμενος μετεωρολογικός σταθμός γεγονός στο οποίο δεν έχουν 
γίνει ακόμα συλλήψεις. Κωμικοτραγικά τα όσα ζούμε σχολίασε τα 
γεγονότα ο κ.Ιωάννου και κλείνοντας ευχαρίστησε όλους όσους 
εργάζονται συνεισφέρουν και στηρίζουν και λειτουργία του ΑKΕΛ 
Βρετανίας, άφήνοντας ένα θετικό μήνυμα, «το 2020 είναι η χρονιά 
του 23ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ, κάτι που από μόνο του κάνει τη 
χρονιά ξεχωριστή». 
Μετά τις ομιλίες την διασκέδαση ανέβασαν ο Μιχάλης Θεοδοσίου 
με την ορχήστρα του, οι οποίοι τραγούδησαν παλιές και νέες λαϊκές 
επιτυχίες ξεσηκώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους να χορέ-
ψουν στο ρυθμό τους. 
                              Θεοδώρα Κυριάκου 
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Η επάνοδος στην Κύπρο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ στις 7 Δεκεμβρίου 1974 σήμανε την 
οριστική αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον τόπο μας μετά το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας 
και της ΕΟΚΑ Β΄ που οδήγησε στην Τουρκική εισβολή και κατοχή της μισής μας πατρίδας.  

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών τιμά τη μνήμη και τους αγώνες του Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου Γ’ και θα συνεχίσει αταλάντευτα τον αγώνα που χάραξε για μια πραγματικά 
ελεύθερη και ομόσπονδη πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και συρματοπλέγματα.  

Για μας η δικαίωση των οραμάτων του Εθνάρχη Μακαρίου, η δικαίωση της θυσίας των ηρώων που 
πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Δημοκρατίας περνά μέσα από τη δικαίωση της Κύπρου και την 
αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού μας.  

Δυστυχώς βλέπουμε ξανά στις μέρες μας το επίσημο κράτος να παρευρίσκεται, να καταθέτει 
δάφνινα στεφάνια και με ομιλίες Υπουργών να εξισώνουν αυτούς που πολέμησαν και κατέλυσαν την 
δημοκρατία με αυτούς που την υπερασπίστηκαν και θυσίασαν την ζωή τους.  

Τέτοιες ενέργειες είναι πρόκληση στα δημοκρατικά αισθήματα του λαού μας, των ανθρώπων που 
αντιστάθηκαν στο φασισμό, είναι πρόκληση πρώτα και κύρια στις μαυροφορεμένες μάνες που έχασαν 
παιδιά από τους ανθρώπους του Γρίβα και προδότες της ΕΟΚΑ Β’. 

Τιμώντας τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τονίζουμε για μια ακόμα φορά πως μας βρίσκει 
κάθετα αντίθετους η προσπάθεια δικαιολόγησης, δικαίωσης ή αποενοχοποίησης όσων ευθύνονται 
για την τραγωδία του τόπου μας. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, η προσπάθεια παραχάραξης της 
ιστορίας. Είναι συμπεριφορά απαράδεχτη, αποτελεί ύβρη για τον Εθνάρχη Μακάριο και τους ήρωες 
μας και πρέπει να συναντά την αντίσταση κάθε δημοκρατικού πολίτη. Η ιστορική αλήθεια και η δημο-
κρατία είναι αξίες τις οποίες έχουμε καθήκον συνεχώς να περιφρουρούμε και να ενισχύουμε. 

  7η Δεκεμβρίου 1974 –  
Ημέρα της Δημοκρατίας

Σημαντικά 
γεγονότα  

«ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ» 
12 Δεκεμβρίου  
1955: ο Αυξεντίου και όλη η ιε-
ραρχία της ΕΟΚΑ παγιδεύτη-
καν από τους Βρετανούς στο 
όρος Τρόοδος, κοντά στο χω-
ριό Σπίλια. Ο Αυξεντίου, όχι 
μόνο οδήγησε τους συντρό-
φους του σε ασφαλές μέρος, 
αλλά άφησε τους Άγγλους να 
αλληλοπυροβολούνται και να 
έχουν πολλά θύματα.  
2008: Πεθαίνει ο Τάσσος Πα-
παδόπουλος, ελληνοκύπριος 
πολιτικός, πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (2003-
2008). 
 
13 Δεκεμβρίου  
2002: Μία ιστορική μέρα ξημε-
ρώνει για την Κύπρο, καθώς 
αποφασίζεται η ένταξή της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί 
με άλλες εννέα χώρες. Οι 15 
ηγέτες αποφασίζουν, επίσης, 
την υπό όρους ημερομηνία 
έναρξης διαπραγματεύσεων με 
την Τουρκία, το Δεκέμβριο του 
2004.  
 
14 Δεκεμβρίου  
1976:Η τρομοκρατική οργά-
νωση «17 Νοέμβρη» δολοφο-
νεί στην Αθήνα τον χουντικό 
βασανιστή Ευάγγελο Μάλλιο. 
1989:Πεθαίνει ο Αντρέι Ζαχά-
ροφ, σοβιετικός φυσικός και 
ακτιβιστής. Πάλεψε για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα στη χώρα 
του και βραβεύτηκε με Νόμπελ 
Ειρήνης, το οποίο όμως αρνή-
θηκε. 
 
15 Δεκεμβρίου  
1937:Με διάταγμα του Στάλιν 
στοχοποιείται η ελληνική κοι-
νότητα της ΕΣΣΔ ως εθνικώς 
ύποπτη. Αρχίζουν διώξεις. 
1955:O Χαράλαμπος Μού-
σκος, o πρώτος νεκρός του κυ-
πριακού αγώνα. Ο Χαράλα-
μπος Μούσκος, αντάρτης της 
ΕΟΚΑ, φονεύεται κατά τη διάρ-
κεια της μάχης στους Αρχαίους 
Σόλους. Ήταν ξάδελφος του 
Αρχιεπισκόπου Μακάριου. 
 
16 Δεκεμβρίου  
1915:Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δια-
τυπώνει τη «Θεωρία της Σχε-
τικότητας» 
1974:Πεθαίνει ο ποιητής και 
πεζογράφος Κώστας Βάρνα-
λης 
2011:Ο κουβανός ηγέτης Φι-
ντέλ Κάστρο κερδίζει μία θέση 
στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, 
ως ο άνθρωπος με τις περισ-
σότερες απόπειρες δολοφο-
νίας εναντίον του. Από το 
1959, όταν ανέτρεψε τον δικτά-
τορα Μπατίστα, έως το 2006, 
οπότε παρέδωσε την εξουσία 
στον αδελφό του, Ραούλ, έγινε 
στόχος 368 φορές! 
 
17 Δεκεμβρίου  
1903:Η πρώτη πτήση των 
αδελφών Ράιτ 
2003:Ολοκληρώνεται η δίκη 
της «17 Νοέμβρη», με την ανα-
κοίνωση των πρωτόδικων ποι-
νών για τους 15 καταδικασθέ-
ντες. 
 
18 Δεκεμβρίου 
1903:Παγκόσμια Ημέρα Μετα-
νάστη 
1940:Ο Αδόλφος Χίτλερ υπο-
γράφει ένα μυστικό διάταγμα, 
με το οποίο αρχίζουν οι προ-
ετοιμασίες για τη ναζιστική ει-
σβολή στη Σοβιετική Ένωση, 
που θα μείνει στην ιστορία με 
τον κωδικό Επιχείρηση Μπαρ-
μπαρόσα. 

10 Δεκεμβρίου- 
Παγκόσμια Ημέρα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights 
Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση 
της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμ-
βρίου 1948. Όραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώ-
ματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις. 

Φέτος, ο εορτασμός συμπίπτει με την 71ή επέτειο της Οικουμενι-
κής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγγράφου- ορό-
σημου για τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων 
και την προστασία τους, με γνώμονα τις διαχρονικές αξίες της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Η διεθνοποίηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ήταν αποτέλεσμα των συνεπειών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και 
της αποφασιστικότητας της διεθνούς κοινότητας να μην ξανασυμ-
βούν ποτέ στο μέλλον οι αγριότητες και η κτηνωδία που προκάλεσε 
ο φονικός αυτός πόλεμος με τα 60 εκατομύρια νεκρούς.  

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απο-
τελείται από το Προοίμιο και 30 άρθρα,  όπου συνήλθε στο Παρίσι 
με ψήφους 48 υπέρ, 0 κατά και 8 αποχές. Είναι σημαντικό ότι 
καμία από τις χώρες που αντιπροσωπεύονταν στην Γενική Συνέ-
λευση δεν ψήφισε ενάντια στη Διακήρυξη και ότι ακόμη και αυτές 
που απείχαν από την τελική ψηφοφορία, είχαν συμμετάσχει και 
συνεργαστεί στις ενδιάμεσες διαδικασίες σύνταξης. 

Η Γενική Συνέλευση διακήρυξε ότι η παρούσα Οικουμενική Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό 
στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Με 
τη διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη και την εφαρμογή της στη 
διδασκαλία και την παιδεία, δημιουργείται η προσπάθεια για να 
αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
αυτώ. Eπιπλέον στοχεύεται να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσω-
τερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή 
τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών 
όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη 
δικαιοδοσία τους. 

Οι αποικιοκράτες θέτουν το ΑΚΕΛ και τις Λαϊκές Οργανώσεις εκτός νόμου 
Στις 14 Δεκέμβρη 1955, οκτώ μήνες μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο νέος 
Κυβερνήτης της Κύπρου σερ Τζον Χάρτινγκ στρέ-
φεται κατά του ΑΚΕΛ και με διάταγμά του κηρύσσει 
το κόμμα και τις οργανώσεις του εκτός νόμου. Απα-
γόρευσε, επίσης, την έκδοση και την κυκλοφορία 
των εφημερίδων «Νέος Δημοκράτης» και «Ινκιλα-
μπσί» και συνέλαβε 135 στελέχη του ΑΚΕΛ, που 
κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ως πο-
λιτικοί κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του 
Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου. 
Στο σχετικό έγγραφο που κυκλοφόρησε ο Χάρτινγκ 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Το ΑΚΕΛ, Κομουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, κη-
ρύχθηκε χθες με διάταγμα της Αυτού Εξοχότητας 
του Κυβερνήτη, παράνομος σύνδεσμος με βάση το 
άρθρο 60 του Ποινικού Κώδικα. […] Κατά την διάρ-
κεια της νύκτας αριθμός κομμουνιστών συνελήφθη 
με βάση το άρθρο των κανονισμών έκτακτης ανά-
γκης. Πλήρης κατάλογος των συλληφθέντων θα δο-
θεί στον τύπο, αφού καταφθάσουν όλες οι ειδήσεις. 
Η ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία) μέσω 

της οποίας το ΑΚΕΛ ασκούσε στο παρελθόν σημαντικό έλεγχο στις συντεχνίες, δεν 
κηρύχθηκε εκτός νόμου. Ωστόσο, αριθμός σημαινόντων κομμουνιστών που κατείχαν 

θέσεις στην συντεχνία συνελήφθη. Από την ηγεσία 
γλύτωσε ένας τουλάχιστον, ο Ανδρέας Ζαρτίδης, ο 
οποίος απουσίαζε στη Βιέννη.  
Η τρομοκρατία και η βία έκαναν αναγκαία την κή-
ρυξη κατάστασης επειγούσης ανάγκης. Η κυβέρ-
νηση δεν μπορεί να αφήσει ελευθερία δράσης σε 
μία οργάνωση που οι πραγματικοί σκοποί της είναι 
να παρατείνει τη δυσαρέσκεια και τις ταραχές στην 
Κύπρο». 
Σε ένα άλλο ανακοινωθέν που ήταν προσκολλη-
μένο στην πιο πάνω ανακοίνωση, αναφέρονται 
χαρακτηριστικά τα εξής: 
«Οι λόγοι που έκαναν τον κυβερνήτη της Κύπρου 
με την πλήρη συγκατάθεση και υποστήριξη της 
κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητος να κηρύξει 
εκτός νόμου το ΑΚΕΛ, που στη πραγματικότητα 
είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου και τις 
δορυφόρες οργανώσεις, ευρίσκονται τόσο στην 
τωρινή όσο και στην προηγούμενη κομμουνιστική 
υπονόμευση της Κύπρου». 

14 Δεκεμβρίου 1955-Οι αποικιοκράτες θέτουν το ΑΚΕΛ και τις  
Λαϊκές Οργανώσεις εκτός νόμου 

Στις 13 Δεκεμβρίου του 1959 διεξήχθησαν oι πρώτες Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου προς την ανεξαρτησία. 
Σ’ αυτήν την πρώτη αναμέτρηση αντίπαλοι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, υποστηριζόμενος από την 
πλειονότητα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του νεοϊδρυθέντος κόμματος «Πατριωτικό Μέτωπο», και ο 
Ιωάννης Κληρίδης, τον οποίον στήριξαν η Δημοκρατική Παράταξη, το ΑΚΕΛ και μερίδα αγωνιστών, που 
αντιτίθετο στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. 
Νικητής και πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδεικνύεται ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με 
ποσοστό 66,29%. 
Ταυτόχρονα έγιναν εκλογές και για τον Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ των Τουρκοκυπρίων 
και εξελέγη ο Φαζίλ Κουτσιούκ, χωρίς ανθυποψήφιο. Πρόκειται για τον πρώτο και τελευταίο Αντιπρόεδρο 
του κράτους, καθότι με την τουρκοκυπριακή ανταρσία του 1963, οι Τουρκοκύπριοι αποχωρούν από την Κυ-
βέρνηση. 

13 Δεκεμβρίου 1959: Διεξάγονται οι πρώτες Προεδρικές εκλογές στην Κύπρο
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    Πριν 23 χρόνια, o λαϊκός αγωνιστής  Κυριάκος  
Θεοδόση  Κακούδης πέρασε στη αιωνιότητα

Από τους πρώην συνεργάτες του Αγγελική Δεληγιάννη και Σάββα Παυλίδη 
«Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι ἐν άναπαύσει ἔσται…» 
Εκοιμἠθη πριν λίγες ημέρες σε βαθύ γήρας ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, κυρός Γρηγόριος. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος γεννήθηκε στην Κύπρο και από την νεαρή του 

ηλικία υπηρέτησε με αφοσίωση και πιστότητα την Εκκλησία του Χριστού και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Είχαμε την χαρά να συνεργαστούμε μαζί του στο πλαίσιο της υπηρεσίας μας στις Διπλωματικές Υπηρεσίες, ειδικά στις Εκπαιδευτικές Αποστολές, Ελλάδας-Κύπρου στο Λονδίνο. Συζητήσαμε μαζί του επί 

μακρόν για τα προβλήματα της Ελληνικής Παιδείας στην Ομογένεια, μοιραστήκαμε κοινούς πόθους για το μέλλον του Ελληνισμού στο Εξωτερικό, είχαμε κοινή αγωνία για την θέση και παρουσία της 
Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο. 

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πάρα πολλά διδαχθήκαμε από το παράδειγμά του, την πραότητα του και την σοφία, που τον διέκρινε, την εμπειρία που είχε αποκομίσει, την Πατρική του Αγάπη  και 
κυρίως την ταπεινότητά του. Η αναγνώριση  της προσφοράς του στην γαλούχηση των απόδημων συμπατριωτών μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα των νεότερων γενεών της Ομογένειάς μας, στα 
νάματα των Ελληνοχριστιανικών Γραμμάτων και η απόδοση δίκαιου επαίνου και τιμής προς τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο είναι όντως το ελάχιστο αντίδωρο, που μπορούμε να του προσφέρουμε. 

Μια πολύ σημαντική διαπίστωσή μας μέσα από την πολύχρονη γνωριμία και συνεργασία μας μαζί του είναι το αναντίλεκτο γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος είχε εξαρχής υψηλά οράματα για το 
μέλλον του απόδημου Ελληνισμού στη Μ. Βρετανία και μεγάλες προσδοκίες από το ποίμνιό του.   

Δύο όμως ήταν τα κύρια οράματα, που τον απασχολούσαν διαρκώς πολύ σοβαρά και έδωσε το άπαν των δυνάμεών του για να τα υλοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο: 
Πρώτο: Η πνευματική καλλιέργεια του ποιμνίου του και η κατά Θεόν θρησκευτική ζωή του με παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στη Μ. Βρετανία, καθώς και η προώθηση 

του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού μας στην αγγλική κοινωνία, και 
Δεύτερο: Η παροχή της κατάλληλης αγωγής στις νέες γενιές των απόδημων συμπατριωτών μας, ως της πιο απαραίτητης προϋπόθεσης για την εξασφάλιση της μελλοντικής δημιουργικής παρουσίας και 

προσφοράς της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Ομογένειάς μας μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου 
Για το πρώτο μέλημα του Αρχιεπισκόπου και την πλούσια προσφορά του στην Εκκλησία, με την αξιοποίηση των αξιοζήλευτων χαρισμάτων του και τη βαρύτητα της σημαντικής του προσωπικότητας, 

έχουν ήδη λεχθεί και γραφεί πάρα πολλά. Εμείς ως εκπαιδευτικοί σύμβουλοι θα παραμείνουμε στην προσφορά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου στον τομέα της εξασφάλισης και της παροχής όσο 
το δυνατό καλύτερων ευκαιριών στα χιλιάδες παιδιά των απόδημων συμπατριωτών μας για όσο το δυνατόν πιο άρτια και πλήρη ελληνοχριστιανική 
αγωγή. Το δεύτερο αυτό σημαντικό μέλημα του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή η ατέρμονη προσπάθειά του για σταδιακή επίτευξη ικανοποιητικής 
βελτίωσης και αναβάθμισης της παροικιακής εκπαίδευσης, αποτελούσε πάντοτε  καθημερινή και έντονη έγνοιά του. Ήθελε οι νέοι μας να καταστούν 
άξιοι αντικαταστάτες και συνεχιστές του έργου του κλήρου της Εκκλησίας μας, των Εκκλησιαστικών και Σχολικών Επιτρόπων και των αρμόδιων πα-
ραγόντων των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων μας. Ήθελε επίσης να διακριθούν και να διαπρέψουν μέσα στην ευρύτερη αγγλική κοινωνία. 

Προς υλοποίηση των ευγενικών εκπαιδευτικών οραματισμών του ο  Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος επιδίωξε εξαρχής τόσο την αποτελεσματική  
συμβολή της Εκκλησίας όσο και την ενεργό εμπλοκή των  Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου στην ελληνοχριστιανική αγωγή των νέων γενεών. 
Αγωνίσθηκε για την καλλιέργεια  πνεύματος  ομόνοιας και  ενότητας μεταξύ των μελών της Ομογένειας. 

Μετά από συνεχείς προσπάθειες δεκαετιών,  κατάφερε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ενότητα στους κόλπους της Ομογένειας, εξασφαλίζοντας την 
συμφωνία των κυβερνήσεων Ελλάδας-Κύπρου για την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων της παροικιακής εκπαίδευσης. 

Με την μεγάλη του αγάπη για την Ελληνική γλώσσα ως όχημα του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού  στήριξε  με όλες του τις δυνάμεις την 
λειτουργία του Εξεταστικού Κέντρου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας που ιδρύσαμε στο Λονδίνο το 2003, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος. Συνέβαλε επίσης αποφασιστικά στην ίδρυση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Επι-
μορφωτικού Ινστιτούτου Δασκάλων Ομογένειας, που πρόσφερε για σειρά ετών σημαντικότατες υπηρεσίες προς καταρτισμό νέων εκπαιδευτικών 
από την ομογένεια, ώστε να είναι σε θέση να διδάσκουν αποτελεσματικά  όλα τα θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος  των ελληνικών μας 
σχολείων προς ενίσχυση του έργου των προσοντούχων μελών των Εκπαιδευτικών Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου. 

Σε κάθε μας πρωτοβουλία για προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού ήταν πάντα δίπλα μας, άοκνος συνεργάτης και 
αρωγός. Όπως για παράδειγμα σε όλες μας τις προσπάθειες και τις εκδηλώσεις στα σχολεία και στα βρετανικά πανεπιστήμια, ιδιαίτερα κατά την πε-
ρίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». 

Πάμπολλες οι πρωτοβουλίες και ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου προς αναβάθμιση της Ελληνορθόδοξης Παιδείας στη Μεγάλη Βρετανία. 
Μεστός έργων καλών, με απέραντη αγάπη  για τα παιδιά, ενέπνεε εμάς ως συνεργάτες του σε έργα αντάξια του πνευματικού του μεγαλείου.  

Ο μακαριστὸς Αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κυρός Γρηγόριος, δίκαιος ων, «ἀποθανὼν, ἔλιπε μετάμελον». Όλοι 
εμείς που τον γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να περάσουμε από την ζωή του, αισθανόμαστε την ανθρώπινη θλίψη του χωρισμού και της 
απώλειας. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζοντας ότι «τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς», εναποθέτουμε την εμπιστοσύνη μας στον 
Πανάγαθο Θεό, ότι αυτόν μεν θα κατατάξει μετά των Δικαίων εν χώρα ζώντων, θα αναδείξει δε άξιους διαδόχους, στο έργο και το φρόνημα του, 
εργάτες στον Αμπελώνα του Κυρίου, θεριστές στον αγρό που εκείνος έσπειρε, «ὅτι ὁ θερισμὸς πολὺς…». 

Αιωνία του η μνήμη.  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΤΕΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Αυτόν τον μήνα κλείνουν 23  χρόνια από το θάνατο του Κυριάκου Θεοδόση 
Κακούδη. Ο Κακούδης, που καταγόταν από πολυμελή αγροτική οικογένεια, 
γεννήθηκε στην Άχνα, Αμμοχώστου στις 5 Ιανουαρίου 1926. Πέθανε στο 
σπίτι των γονιών του στο Βόρειο Λονδίνο στις 28 Δεκεμβρίου 1996, ύστερα 
από ανεύριομα αορτής, σε ηλικία 70 χρονών. Η κηδεία και η ταφή του  έγιναν 
στη Λάρνακα ανήμερα των γενεθλίων του. Αποχαιρετιστήριους λόγους, εκ 
μέρους του Λαϊκού Κινήματος, είπαν ο πρώην Γενικός Γραμματέας της 
Kεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Δημήτρης Χριστόφιας  και ο τέως Γραμμα-

τέας του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας και μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Χριστόδουλος Στυλια-
νού. 

Ο Κακούδης εντάχθηκε στο Λαϊκό Κίνημα από νεαρή 
ηλικία.Στην πορεία κατατάχθηκε στο βρετανικό  στρατό ως εθελοντής ύστερα 
από την ιστορική απόφαση του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου 1943, που καλούσε 

τους Κύπριους να λάβουν μέρος στο μεγάλο Αντιφασιστικό Πόλεμο των Λαών στο πλευρό των 
συμμάχων. Πολέμησε σε διάφορα μέτωπα στην Ιταλία. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο Κακούδης ήρθε στο Λονδίνο και από εδώ, με απόφαση του ΑΚΕΛ, κατέβηκε στην Ελλάδα. 
Μαζί με τους Κύπριους συναγωνιστές του, Ανδρέα Ευαγγέλου Ανδρούσια, Νίκο Γεωργίου Ματσούκα 
και Κυριάκο Χατζηπαναγή Τσαγγαρίδη, αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας (ΔΣΕ) για μια Ελεύθερη Δημοκρατική Ελλάδα. 

Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ κατέληξε στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν. Εκεί 
κατέληξε και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που καθοδηγούσε τον ΔΣΕ και η 
πλειοψηφία των πολιτικών εξορίστων του ελληνικού εμφυλίου (1946-1949). Στο Ουζμπεκιστάν, όπου 
ήταν μια από τις 15 Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, ο Κακούδης έζησε 11 χρόνια. 
Εκεί γνώρισε και τη συντρόφισσα της ζωής του, Κούλα (πέθανε πριν 10  χρόνια) μαχήτρια του ΔΣΕ, 
από τον Βόλο, Ελλάδας. Απέκτησαν μια κόρη, την Ευδοξία, που τους  χάρισε δυο εγγονές, τη Ναταλία 
και την Έλενα. Στο Ουζμπεκιστάν, ο Κακούδης ανέπτυξε πλούσια δράση. Σπούδασε παιδαγωγικά, 
υπήρξε πολυνίκης αθλητής και αναδείχθηκε πρόεδρος της Νεολαίας Ελλήνων Τασκένδης. Εν 
παρενθέσει, στις άνισες μάχες του ΔΣΕ με τα ενισχυμένα από τους Αμερικανούς μοναρχοφασιστικά 
στρατεύματα, η σύζυγος του Κακούδη, Κούλα τραυματίστηκε δυο φορές και κουβαλούσε στο σώμα 
της βλήματα οβίδων μέχρι που άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Μαΐου 2009. 

Το 1960, ύστερα από διαβήματα που έκαναν προς τη σοβιετική κυβέρνηση οι γονείς και τα αδέλφια 
του, που ζούσαν στο Λονδίνο, ο Κακούδης ήρθε πίσω κοντά τους. Επέστρεψε στο Λονδίνο από όπου 
είχε αναχωρήσει για να καταταχθεί στο ΔΣΕ. Μαζί του έφερε τη γυναίκα του και την κόρη τους,Ευδοξία. 

Στο Λονδίνο, ο Κακούδης ανέλαβε καθοδηγητικούς ρόλους μέσα από τις γραμμές του κυπριακού 
προοδευτικού κινήματος. Ενδεικτικά, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας, 
αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου Γουντ Γκριν, ιδρυτικό στέλεχος του Κυπριακού 
Ομιίλου Ποδοσφαίρου Αγγλίας (ΚΟΠΑ) και δραστήριο μέλος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Βρετανίας (ΕΚΟ). Υπήρξε μέλος της Γραμματείας του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας. Το 1978 
επαναπατρίστηκε και διέμενε στη Λάρνακα μαζί με τη γυναίκα του. Διετέλεσε μέλος  της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ από το 1985 μέχρι το 1995. Επίσης, διετέλεσε Γραμματέας του Ποδοσφαιρικού 
Σωματείου «Νέα Σαλαμίνα» από το 1990 μέχρι το 1992. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Κακούδης ήταν ο νονός του Βασίλη Χατζηπαναγή, του Έλληνα 
«Μαραντόνα», ο οποίος το 2000 ψηφίστηκε ως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των 
εποχών, ύστερα από πανελλαδική ψηφοφορία που έγινε μέσω διαδικτύου. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, 
που ξεκίνησε την καριέρα του στην Τασκένδη και ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο, που φόρεσε ποτέ τη 
φανέλα της Εθνικής Νέων Σοβιετικής Ένωσης, έγραψε ανεπανάληπτη ιστορία με τον «Ηρακλή» 
Θεσσαλονίκης. Παρόλο που δεν του δόθηκε άδεια να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, ίσως επειδή ο  
εξ Άχνας Ελληνοκύπριος πατέρας του ήταν μαχητής του ΔΣΕ, ο Βασίλης Χατζηπαναγής αναδείχθηκε 
ο κορυφαίος των κορυφαίων από τον κόσμο,τον απλό λαό και είναι  αυτό που μετρά. 

Πίσω στον Κακούδη. Ο Κακούδης και η γυναίκα του Κούλα ήταν ειλικρινείς και γενναίοι αγωνιστές, 
με ακέραιο χαρακτήρα και ήθος. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα του λαού στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Άσβεστη θα παραμείνει η θύμησή τους. 

Οι  αγώνες τους θα μας εμπνέουν και θα μας καθοδηγούν!

του 
Βασίλη Κωστή 

«Ψηφίζουμε Labour και Πάμπο Χαραλάμπους»
Οι σημερινές είναι οι σημαντικότερες εκλογές των τελευταίων 40 χρόνων. Γι’ 
αυτό και όλοι μας οφείλουμε να ασκήσουμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα. 
Σήμερα σας παροτρύνουμε να ψηφίσετε Labour. Ξέρω ότι πολλοί είστε ανα-
στατωμένοι εξαιτίας του φιάσκου του Brexit. Αυτό είναι κατανοητό, το βλέ-
πουμε σε κάθε σπίτι. Ωστόσο, το χάος που έχουν δημιουργήσει οι Συντηρη-
τικοί από το 2016 δεν μπορεί να επιλυθεί, εκτός και αν 
υπάρξει μία κυβέρνηση πλειοψηφίας των Εργατικών. 
Λόγω ημέρας, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τις θέ-
σεις των μεγάλων κομμάτων… 
Κάλο για την Παροικία και την Κύπρο το REMAIN  
Εάν εκλεχθεί ως κυβέρνηση το κόμμα Brexit, θα επιδιώξει μία συνολική έξοδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία. Αυτή σαφώς 
είναι μία απερίσκεπτη εκ μέρους τους συμπεριφορά, η οποία θα έβλαπτε την οικονομία και την 
αγορά εργασίας.  
O Boris Johnson έχει καταχραστεί την εξουσία 
Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, εάν εκλεγούν, επιθυμούν να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016. Αυτό είναι εξαιρετικά άδικο για εκεί-
νους που ήθελαν Brexit. 
Οι συντηρητικοί είναι οι πραγματικοί ένοχοι αυτού του φιάσκου. Το χάος που έχουν δημιουργήσει 
έχει ήδη βλάψει την οικονομία και προκαλέσει αβεβαιότητα στους πολίτες της ΕΕ που ζουν εδώ. Ο 
David Cameron δημιούργησε το πρόβλημα και παραιτήθηκε αμέσως μετά το αποτέλεσμα. Η διάδοχός 
του, Theresa May δεν μπόρεσε να χειριστεί το χάος που είχε κληρονομήσει και αναγκάστηκε να πα-
ραιτηθεί από πρωθυπουργός. Ο διάδοχός της, Μπόρις Τζόνσον, έκανε ό, τι είναι δυνατόν για να κα-
ταχραστεί την εξουσία και να προωθήσει τις θέσεις του. 
Για παράδειγμα, ο Boris Johnson απομάκρυνε από το κόμμα Τόρις 21 Βουλευτές που διαφώνησαν 
μαζί του. Έκλεισε για 6 εβδομάδες το Κοινοβούλιο επειδή δεν προχώρησε στην ημερήσια διάταξή 
του και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διεξάγουμε γενικές εκλογές. Έχει καταχραστεί τη δύναμη 
και τη θέση του. 
Λογική η στάση του Jeremy Corbyn 
Το Εργατικό Κόμμα αναγνωρίζει τις ανησυχίες και των Αλλοδαπών. Η πρόταση του Εργατικού Κόμ-
ματος είναι ότι αν ο κ. Jeremy Corbyn εκλεγεί πρωθυπουργός, θα διαπραγματευθεί μια εμπορική 
συμφωνία με την ΕΕ ώστε να διασφαλίσει την οικονομία, την απασχόληση και τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων. Αυτή η συμφωνία θα υποβληθεί τότε στον λαό για ψηφοφορία. Στην πραγματικότητα, το 
Εργατικό Κόμμα είναι το μοναδικό που θα δώσει την ευκαιρία στη χώρα  - μέσω του δημοψηφίσματος 
- για μια εμπορική και βιώσιμη συμφωνία. Αν αυτό απορριφθεί από τους ανθρώπους, τότε θα 
επιλυθεί ολόκληρο το Brexit 
Ο Boris Johnson συνεχίζει να πλασάρει ψέματα και μισαλλοδοξίες με την σέσουλα  
Ήταν ο Boris Johnson που είπε ανοιχτά ψέματα, ότι εάν, δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο  φύγει  από 
την ΕΕ ένα επιπλέον ποσό 350 εκατομμυρίων λιρών στερλινών την εβδομάδα θα σωθεί και θα 
διατεθεί για το ΕΣΥ. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Boris Johnson να χειριστεί αυτό το λεπτό 
ζήτημα. 
Ωστόσο, οι Συντηρητικοί και οι συνάδελφοί τους πρέπει να κερδίσουν 9 ακόμη έδρες στο κοινοβούλιο 
για να αποκτήσουν τον γενικό έλεγχο της κυβέρνησης. Τώρα στοχεύουν στον συμπατριώτη μας και 
τον πρώην Ελληνοκύπριο βουλευτή Πάμπο Χαραλάμπους στο Enfield-Southgate. Ο Πάμπος είναι  
οπαδός της παραμονής στην ΕΕ, ενώ ο Συντηρητικός αντίπαλός του αρνείται να ζητήσει συγγνώμη 
για τις σπασμένες υποσχέσεις του Συντηρητικού Κόμματος. 
Οι σημερινές είναι εκλογές εμπιστοσύνης και δεν μπορούμε να βασιστούμε στους Συντηρητικούς για 
την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας NHS και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.  
Οι προδότες του Συντηρητικού Κόμματος και του Lid/Dems ας το καταλάβουν ότι το αίμα στις φλέβες 
κάθε προδότη ποτέ δεν αλλάζει… 

του  
Γιώργου Σάββα



Ο Κέιν φρόντισε από πολύ 

νωρίς να διώξει το όποιο βάρος 

από τις πλάτες των ποδοσφαι-

ριστών της Τότεναμ. Με σουτ 

βολίδα εκτός περιοχής στο 4’ 

νίκησε τον Πόουπ και το 2-0 

δεν άργησε να γίνει από πλευ-

ράς «Spurs». Ύστερα από 

φάση διαρκείας, επωφελήθηκε 

ο Λούκας, ο οποίος από κοντά 

έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 

Αφού νωρίτερα, ο Σον έκανε 

εξαιρετική κίνηση για να μπει 

στην περιοχή, ο Πόουπ έδιωξε 

με τα πόδια και ο Ντελέ Άλι δεν 

κατάφερε να σκοράρει με κεφα-

λιά, αλλά μπορούσε ο Βραζι-

λιάνος άσος. Ο Ασιάτης 

επιθετικός τα έκανε όλα σωστά 

στο 32’, σε κόντρα επίθεση, 

όπου τα έβαλε με… όλη την 

Μπέρνλι. Με μια κίνηση σήμα 

κατατεθέν για τον ίδιο, ο Χάρι 

Κέιν έφερε βόλτα την άμυνα 

των γηπεδούχων και με άπια-

στο σουτ έγραψε το 4-0. Η Τό-

τεναμ μυρίστηκε… αίμα και 

συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Ο Σι-

σοκό εκμεταλλεύτηκε την πάσα 

του Κέιν και εκτέλεσε με ψυ-

χραιμία για το 5-0. 

Ακάθεκτη για την 

κούπα η Λίβερπουλ   

Για… ξεκλειδώσει την άμυνα 

της Μπόρνμουθ η Λίβερπουλ 

χρειάστηκε να δείξει τον τρόπο 

ο Χέντερσον, που με μπαλιά 

ακριβείας πίσω από το κέντρο 

βρήκε στο 35’ τον Τσάμπερλεϊν, 

ο οποίος με μια επαφή νίκησε 

τον Ράμσντεϊλ. Λίγο πριν την 

ανάπαυλα, τα πράγματα έγιναν 

ακόμη πιο απλά. Ο Σαλάχ τρά-

βηξε δύο παίκτες πάνω και την 

κατάλληλη στιγμή τροφοδότησε 

με τακουνάκι τον Κεϊτά, που δεν 

δυσκολεύτηκε να νικήσει τον 

αντίπαλο τερματοφύλακα. Οι 

ρόλοι αντιστράφηκαν στο 54’, 

όταν ο πρώην παίκτης της Λει-

ψίας έβγαλε τον Αιγύπτιο φάτσα 

με τον πορτιέρε των φιλοξενού-

μενων, εκτέλεσε για το 0-3. 

Κάπου εκεί… έσβησε εντελώς 

το ματς, οι «reds» κράτησαν 

δυνάμεις και για το σημαντικό 

ματς με τη Σάλτσμπουργκ και οι 

φιλοξενούμενοι αποδέχτηκαν 

τη μοίρα τους.  

Όλα στο… μηδέν. Γουότ-

φορντ και Κρίσταλ Πάλας έμει-

ναν στο 0-0, με τους 

γηπεδούχους να παραμένουν 

στην παρθενική παρουσία του 

Πίρσον στον πάγκο των γηπε-

δούχων, που δεν λένε να σηκώ-

σουν κεφάλι με τίποτα. Αφού 

διατηρήθηκαν στην τελευταία 

θέση, έχοντας 9 βαθμούς 

πλέον. Αντιθέτως, η ομάδα του 

Λούκα Μιλιβόγεβιτς (έπαιξε σε 

ολόκληρο το ματς και πάλι) είναι 

στην 6η θέση με 22 βαθμούς. 

Ο Βάρντι απειλεί 

την Λίβερπουλ 

Αποτελέσματα 

στην Πρέμιερ Λίγκ 

Ο Βάρντι έβαλε ακόμα δύο 

γκολ, έφτασε τα 16 και σκορά-

ροντας για 8η σερί αγωνιστική, 

οδήγησε τη Λεστερ στο 1-4 επί 

της Αστον Βίλα και στο -8 από 

την κορυφή. Νίκες για Νιού-

καστλ, Σέφιλντ. 

Με την Σίτι στο -14, θα έλεγες 

πως η Λίβερπουλ θα σηκώσει 

την κούπα έπειτα από 30 χρό-

νια. Ωστόσο, βλέποντας την Λέ-

στερ και τον Βάρντι να κάνουν 

ό,τι κάνουν, η αλήθεια είναι πως 

για κανέναν λόγο οι Reds δεν 

μπορούν να επαναπαυτούν. Οι 

Αλεπούδες πέρασαν εμφατικά 

και από την Αστον Βίλα (1-4) 

και με την 8η διαδοχική νίκη 

τους στο πρωτάθλημα, παρέ-

μειναν στο -8 από την κορυφή. 

Το μεγάλο κεφάλαιο σε όλη 

αυτήν την πορεία είναι φυσικά ο 

Τζέιμι Βάρντι. Ο Αγγλος επιθε-

τικός έβαλε ένα περίεργο γκολ, 

περνώντας τον τερματοφύλακα 

και χάνοντας την ισορροπία 

του, βρήκε όμως τρόπο να το 

τελειώσει (20’). Στο 76’ ξαναχτύ-

πησε στην πλάτη της άμυνας, 

φτάνοντας τα 16 στη σεζόν, ενώ 

συνολικά βρήκε δίχτυα για 8η 

σερί αγωνιστική, με το ρεκόρ το 

δικό του και στην ιστορία της 

Premier League να είναι τα 11 

του από το 2015-‘16. 

Ενδιάμεσα, ο Ιεανάτσο (41’) 

έβαλε το δεύτερο και ο Εβανς 

(49’) το τρίτο της ομάδας του, 

με τον Γκρίλις (45’+2’) να έχει 

μειώσει για τους γηπεδούχους. 

Η Λέστερ πραγματοποιεί το κο-

ρυφαίο ξεκίνημα της ιστορίας 

της, καλύτερο ακόμα και από 

εκείνο της χρονιάς του μυθικού 

τίτλου. Τώρα πόσο θα αντέξει 

να απειλεί τη Λίβερπουλ, είναι 

ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώ-

τημα της φετινής Premier 

League. 

«Φρένο» στους 

Αγίους με ανατροπή 

η Νιουκάστλ 

Στην έδρα της έχει γίνει πια 

ανίκητη. Η Νιουκάστλ, αψή-

φησε το προβάδισμα της Σαου-

θάμπτον, επικρατώντας εν τέλει 

με 2-1, παραμένοντας χωρίς 

ήττα στο «St. James Park» μετά 

την πρεμιέρα κόντρα στην Άρ-

σεναλ. Οι «καρακάξες» βρέθη-

καν πίσω στο σκορ από τον 

Ινγκς, ο οποίος σκόραρε για 5ο 

διαδοχικό παιχνίδι και έδωσε 

βάσιμες ελπίδες για την τρίτη 

σερί νίκη των Αγίων. Ωστόσο, ο 

Σέλβι σκόραρε στο 68’, επίσης, 

για τρίτο διαδοχικό ματς κάτι 

που δεν είχε ξανακάνει στην κα-

ριέρα του και στο 87’ ήρθε ο Φε-

ντερίκο Φερνάντεζ για να 

«λυτρώσει» την ομάδα του Στιβ 

Μπρους, που έφτασε έτσι τους 

22 βαθμούς, οδηγώντας την 

Σαουθάμπτον πίσω στην ζώνη 

του υποβιβασμού με 15. 

«Κοφτερή» Σέφιλντ, 

σε τροχιά πεντάδας 

Διπλό χαρακτήρα, με τον 

οποίο επιβεβαίωσε τις βλέψεις 

της για πεντάδα σημείωσε η Σέ-

φιλντ Γιουνάιτεντ στην έδρα της 

Νόριτς. Παρά το ότι οι γηπεδού-

χοι προηγήθηκαν στο 27’, με 

τον Τετέι να σκοράρει μετά από 

σχεδόν τέσσερα χρόνια (Ια-

νουάριος 2016), οι «λεπίδες» 

έκοψαν τη χαρά από τα «κανα-

ρίνια» μέσα σε ένα τρίλεπτο 

στις αρχές του δεύτερου ημι-

χρόνου. Πρώτα ο Στίβενς στο 

49’ και μετά ο Μπάλντοκ στο 52’ 

γύρισαν τούμπα το ματς, με τον 

Άγγλο με ελληνικές ρίζες μπακ 

να συμμετέχει στο 5ο του γκολ 

φέτος, χειρότερη επίδοση για 

αμυντικό μόνο από Άρνολντ και 

Ρόμπερτσον. Πλέον, η Σέφιλντ 

παραμένει αήττητη εκτός έδρας 

και βρίσκεται στους 22 βαθ-

μούς, στο -2 από την 5η Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ 

αντίθετα το σύνολο του Φάρκε 

έμεινε κολλημένο στους 11 βαθ-

μούς και την προτελευταία 

θέση. 
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Άνετη νίκη για την Τότεναμ

Η Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι 

του Μάντσεστερ (1-2), άφησε 

την Σίτι στο -14 από την κορυφή 

και έκανε το μεγαλύτερο δώρο 

τίτλου στην μεγαλύτερη αντί-

παλό της. 

Τέτοιο ξεκίνημα, σε μεγάλο 

ματς! Τέτοιο απίστευτα επιθε-

τικό ημίωρο. Τόση αυτοπεποί-

θηση, επιθυμία για την νίκη. 

Αυτό που έβγαλε στην αρχή του 

ντέρμπι η Γιουνάιτεντ ήταν εκ-

πληκτικό και θα μπορούσε να 

έχει διαλύσει την Σίτι. Της φάνη-

καν, ωστόσο, αρκετά τα δύο 

που σημείωσε και που την οδή-

γησαν στο 1-2 στηνφωλιά της 

συμπολίτισσας. Τι σήμαινε 

αυτό; Ότι οι νικητές πλησίασαν 

στο -5 από την τετράδα, αλλά 

κυρίως ότι έκαναν ένα εκπλη-

κτικό δώρο στη μισητή Λίβερ-

πουλ, κρατώντας τους 

πρωταθλητές στο -14. 

 Κάθε αντεπίθεση μύριζε 

γκολ. Το πρώτο ήρθε με το πέ-

ναλτι του Ράσφορντ (23’), ενώ 

ακολούθησε το δικό του δοκάρι 

(27’). Δύο λεπτά αργότερα 

μπήκε και το δεύτερο με το 

πλασέ του Μαρσιάλ στην αρι-

στερή γωνία. Οι Πολίτες δεν 

μπορούσαν να βρουν απά-

ντηση. Στην επανάληψη χρει-

άστηκε βέβαια να βγάλει δύο 

υπέροχες επεμβάσεις ο Ντε 

Χέα. Στο 85’ μείωσαν οι γηπε-

δούχοι με την κεφαλιά του Οτα-

μέντι, μα δεν μπόρεσαν να 

πάρουν ούτε τον βαθμό. 

Το δεύτερο σημαντικό τρίπο-

ντο της Γιουνάιτεντ μετά από 

εκείνο με ην Τότεναμ, την έχει 

επαναφέρει σε διαδικασία στό-

χων και όρεξης. Η Σιτι όμως 

έχει ξεμείνει πολύ μακριά από 

το να διατηρήσει το στέμμα της. 

Σε αυτό το χειρότερο βαθμολο-

γικά ξεκίνημα στην καριέρα του 

Γκουαρδιόλα, εάν η Λίβερπουλ 

δεν το σηκώσει τώρα, πραγμα-

τικά κανείς δεν ξέρει πότε θα το 

κάνει… 

«Διαβολική» νίκη στο ντέρμπι του Μάντσεστερ  
Στο -14 από την κορυφή η Σίτι 

Αποτελέσματα 

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ . . 1-3  

Άστον Βίλα-Λέστερ.  . . .1-4 

Νιούκαστλ-Σαουθάμπτ.  2-1 

Νόργουϊτς-Σιέφιλτ  . . . . 1-2 

Μπράιτον-Γουλφς  . . . . 2-2 

Έβερτον-Τσιέλσι . . . . . . 3-1 

Μπόρμουθ-Λίβερπουλ . 0-3 

Τότεναμ-Μπέρλι  . . . . . . 5-0 

Γώτφορτ-Κρίσταλ Π.  . . 0-0 

Μάν. Σίτι-Μαν. Γιουν.  . . 1-2   

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 46 

 2 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 36 

  3 Μάντσιεστερ Σίτι . . . . 32 

 4 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . . 29 

 5 Μάντσιεστερ Γιουν.  . 24 

 6 Γουλφς . . . . . . . . . . . . 24 

 7 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 23 

 8 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 22 

 9 Κρύσταλ Πάλας . . . . . 22 

10 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 22 

11 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 22 

12 Μπράιτον  . . . . . . . . . 19 

13 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . 18 

14 Έβερτον  . . . . . . . . . . 17 

15 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 16 

16 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . 16 

17 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 15 

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

18 Σαουθάμπτον  . . . . . . 15 

19 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 11 

20 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 9 

Μετά από εφτά αρνητικά αποτελέσματα, η Άρσεναλ επιτέλους 

κέρδισε. Επικράτησε της Γουέστ Χαμ με ανατροπή 3-1 και πήρε 

το λονδρέζικο ντέρμπι. Ο Λιούνγκμπεργκ πανηγύρισε την πρώτη 

του νίκη στον πάγκο των κανονιέρηδων. Στο -7 από την τετράδα η 

Άρσεναλ, στο +1 από τη ζώνη παραμονής η Γουέστ Χαμ και η θέση 

του Πελεγκρίνι δυσκολεύει.  

Γουέστ Χαμ: Μάρτιν, Φρέντερικς, Μπαλμπουένα, Ογκμπόνα, 

Κρέσγουελ (51' Μαζουάκου), Σνόντγκρας (78' Χόλαντ), Νομπλ, 

Ράις, Φορνάλς, Φελίπε Άντερσον (70' Αλέ), Αντόνιο. 

Άρσεναλ: Λένο, Μέιτλαντ – Νάιλς, Τσέιμπερς, Παπασταθόπου-

λος, Τιέρνεϊ (29' Κολάσινατς), Τζάκα (86' Γκεντουζί), Τορέιρα, 

Πεπέ (88' Νέλσον), Οζίλ, Μαρτινέλι, Ομπαμεγιάνγκ.

Επιτέλους νίκη για την Άρσεναλ
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Οδοστρωτήρας το Αποέλ

Έπαιξε σωστά και μετρημένα η Ομόνοια αφού 

μπροστά της είχε ένα ισχυρό αντίπαλο, την Κώμη 

Κεπήρ. 

Παρόλο που μπήκε φορσάτη η Ομόνοια 

έπρεπε να φτάσουμε στο 30’ για να δούμε το 

πρώτο τέρμα με τον Harry Philippou. 

Πολύ γρήγορα έβαλε τις βάσεις για τη νίκη η 

Ομόνοια με τον Αντώνιο να σημαδεύει δίκτυα. 

Το Β μέρος ήταν photo copy του πρώτου 45λε-

πτου με την Ομόνοια να έχει το πάνω χέρι στις 

ευκαιρίες. 

Αυτό που μέτρησε στο παιχνίδι περισσότερο 

ήταν η αθλητοπρέπεια ποδοσφαιριστών και φι-

λάθλων, κρατήθηκε και μονόλεπτος σιγή εις 

μνήμη τoυ Σάββα Σαββίδη από ποδοσφαιριστές 

της Κώμης Κεπήρ της εποχής του 1990. 

Ο Άρης Χατζήκος, ο Μάριος Μιχαήλ, ο Βάβα 

Τσιούπρα, ο John και Chris Pishiris και ο Ligs T.

Έπαιξε σαν πρωταθλήτρια Εύκολα ο Παναθηναϊκός
Εύκολα ο Παναθηναϊκός πέ-

ρασε τη Cinar σαν σίφουνας 

κερδίζοντάς την με 7-2 (ημί-

χρονο 6-0). Όλοι πίστευαν ότι η 

Cinar μετά τη νίκη επί του 

Αποέλ την περασμένη βδομάδα 

ότι η ομάδα θα πήγαινε καλύ-

τερα, αυτό ήταν το μήνυμα του 

φίλου Ilker Salih (φίλε περα-

στικά). 

To παιχνίδι ήταν άνισο, από 

τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός 

ήταν ανώτερος και από την 

άλλη η Cinar δεν κατάφερε να 

συμπληρώσει ενδεκάδα, έπαιζε 

με 10 παίκτες όλο το 90λεπτο. 

Σκόρερες για τον Παναθη-

ναϊκό: Anthony και Kieran Con-

stantinou, Christian Artimatis, 

Zack Uribari (2), Kiri Portou και 

Yiannakas ff. 

Για τη Cinar σκόραραν 

Jonathan Dienga και Yiannick 

Kamanan. 

Ο George Stylianou ξεκί-

νησε το Choi Kwang Do τα-

ξίδι του το 2009, μόλις σε 

ηλικία 9 ετών. Ανέβηκε όλα 

τα επίπεδα στις βαθμίδες 

των έγχρωμων ζωνών, 

ώσπου έλαβε μαύρη ζώνη το 

2013. 

Έλαβε το 2ο DAN του (διά-

κριση) το 2016. Την Κυριακή 

1 Δεκεμβρίου 2019 έδωσε 

εξετάσεις, τις οποίες πέρασε 

με επιτυχία, αποκτώντας έτσι 

το 3ο του DAN. 

George, θερμά συγχαρη-

τήρια και πολλές ευχές για 

ακόμη περισσότερες επιτυ-

χίες στο μέλλον. 

Tο 3ο DAN του George

Ο Άρης Χατζήκος, ο Μάριος Μιχαήλ, ο Βάβα Τσιούπρα, ο John και Chris Pishiris και ο Ligs T. 

Οι σωστές οδηγίες από τον προπονητή Κρης Ζαχαρία έφεραν αποτελέσματα

Τι και αν υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες φίλοι του Αποέλ και φίλοι της Ολύμπιας στην 

ανάπαυλα του ημιχρονίου. Ένας καφές ήταν ότι έπρεπε

Δύο πολύ πετυχεμένοι προπονητές ο στρατηγός 

 Στηβ Σινόττι και ο αντιστράτηγος Κρης Ζαχαρία

Ο «γερόλυκος» Alex Roussis 

ήταν ο καλύτερος 

στο παιχνίδι 

Τελευταίες οδηγίες από τους Κρης και Μάριο

Ποιος είδε το Αποέλ και δεν 
το φοβήθηκε; Πραγματικός 
οδοστρωτήρας, μπουλτόζα 
κέρδισε την Ολύμπια με 5-2. 

Όταν άρχισε ο αγώνας κανέ-
νας δεν μπορούσε να προβλέ-
ψει το αποτέλεσμα. Η Ολύμπια 
ήταν αυτή που μπήκε φορσάτη 
για το γκολ, ο Ηλίας βρέθηκε 
φάτσα με τον τερματοφύλακα 
του Αποέλ Lamar Johnson και 
εύκολα έκανε το 0-1 για την 
Ολύμπια στο 10’. 

Η αντίδραση των πορτοκαλί 
ήταν άμεση, ο Michael 
Spencer στο 15’ έφερε το παι-
χνίδι στο 1–1, στο 25’ ο γερό-
λυκος Alex Roussis που ήταν 
και ο παίκτης του αγώνα δέ-
χθηκε ωραιότατη μπαλιά από 

τον Jack Lane και έβαλε το 
Αποέλ μπροστά με το 2-1. 

Ασταμάτητος ο Alex στο 32’ 
είδε τον τερματοφύλακα της 
Ολύμπια Akrinar να κάνει φο-
βερό λάθος, αφού πήρε τη 
μπάλα σε σιούτ του ξέφυγε 
από τα χέρια μπροστά στον 
Alex που καραδοκούσε και 
από κοντά έβαλε τις βάσεις για 
τη νίκη με το 3-1. 

Όσο περνούσε η ώρα τόσο 
επικίνδυνο γινόταν το Αποέλ, 
στο 38’ o George Lutayia 
έφερε τα πάνω κάτω για το 4-
1. 

Το Β μέρος βρίσκει το Αποέλ 
να έχει το πάνω χέρι και την 
ψυχολογία μαζί του. 

Με την έναρξη του Β ημιχρό-

νου η Ολύμπια μπήκε μπρο-

στά και δεν άργησε να κάνει το 

4-2 και να φέρει άλλον αέρα. Ο 

Adam Ali εκτέλεσε εύστοχο πέ-

ναλτι και έδωσε ελπίδες στην 

ομάδα του και στους πιστούς 

της οπαδούς. 

Μα έλα που ο George Lu-

tayia τους ξαναχάλασε τα σχέ-

δια, έστειλε τη μπάλα για το 5-2 

χαρίζοντας στην ομάδα του μια 

θριαμβευτική νίκη. 

Από εκείνο το σημείο μέχρι 

το τελικό σφύριγμα το παιχνίδι 

πήρε διαστάσεις προπόνησης. 

Το Αποέλ με τη νίκη του μπήκε 

στη Β θέση με 19 βαθμούς, 3 

βαθμούς πίσω από την Ομό-

νοια.
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Σάρωσαν ξανά οι «Άγιοι»
Σάρωσαν ξανά οι Άγιοι και διατηρήθηκαν στην πρώτη θέση του πρωταθλή-

ματος Spartan SMF League Division 1. 

Έπαιξαν θαυμάσιο επιθετικό παιχνίδι και πήραν τους τρεις πολύτιμους βαθ-

μούς κερδίζοντας την Shefford με 5-1. 

Οι άγιοι έπαιξαν εντυπωσιακό παιχνίδι και μετράνε 12 νίκες σε 18 αγώνες. 

Ο Monti και Noyan έδωσαν γήπεδο στους Courtney Massay και Doukhi 

Ahmet να κάνουν τα δικά τους, σημειώνοντας 5 τέρματα, 3 τέρματα ο Massay 

και δύο ο Doukhi. 

Τώρα οι Άγιοι είναι πρώτοι στη βαθμολογία με 5 βαθμούς διαφορά και 37 

τέρματα διαφορά. Ο επόμενος αγώνας των Αγίων» θα είναι το Σάββατο εκτός 

έδρας, με την Amersham Town. 

Καταστρώνει τα σχέδια του ο προπονητής 

των «Αγίων» Γιώργος Φραγκέσκου

Ο Πρόξενος του Ελληνικού Ποδοσφαί-

ρου στην Κίνα Νίκο Salapatas έπαιξε ξανά 

σαν Έλληνας και οδήγησε την ομάδα του 

Shisham Forest F.C. σε νίκη εκτός έδρας 

με 2-0. Ο Νίκος ήταν αυτός που έβαλε την 

ομάδα του μπροστά, με ένα καταπληκτικό 

σιούτ φάουλ έφθασε αισίως στα 17 τέρ-

ματα. Toν γνωρίσαμε εδώ τον Νίκο από το 

πέρασμα του στο παροικιακό ποδόσφαιρο 

και σίγουρα είναι ένας από τους πιο αξιόλο-

γους ποδοσφαιριστές. Εμείς του ευχόμαστε 

όλα να του έρχονται βολικά.

Άξιος Πρόξενος στην Κίνα

Η Ομόνοια με τέρματα που πέ-

τυχαν οι Μποτεάγκ και Ορτέγα, 

πήρε τη νίκη κόντρα στην Δόξα, 

στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστι-

κής του πρωταθλήματος.  

Στο πρώτο ημίχρονο η Ομό-

νοια ήταν καλύτερη από την 

Δόξα, καθώς είχε την κατοχή με 

το μέρος της ενώ είχε τον 

έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρ-

κεια. Μάλιστα, ήταν η ομάδα 

που ευτύχησε να πετύχει όχι 

ένα, αλλά δύο τέρματα.  

Το 1-0 για τους πράσινους 

ήρθε στο 19' όταν ο Μποτεάκ με 

απευθείας εκτέλεση φάουλ 

έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 

του Γκρεμσλ για το 1-0, ενώ το 

2-0 ήρθε 3 λεπτά αργότερα. Ο 

Λέτσιακς πήρε μέτρα από αρι-

στερά, έδωσε στον Τιάγκο και 

αυτός βρήκε με πάσα τον Ορ-

τέγα μέσα στην αντίπαλη πε-

ριοχή. Ο Κλομβιανός σταμά– 

τησε και πλάσαρε υποδειγμα-

τικά τον κίπερ της Δόξας, για το 

2-0.   

Με το τρίποντο που πήραν οι 

πράσινοι του Μπέργκ, επέστρε-

ψαν στις νίκες και έφτασαν τους 

25 βαθμούς. Από την άλλη η 

Δόξα έμεινε στους 6 βαθμούς. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στις νίκες και στο -2 

από την κορυφή η Ομόνοια

Αποτελέσματα 
ΑΕΚ-Πανιώνιος  . . . . . . .5-0 

Παναιτωλ.-Ολυμπιακός  0-3 

Λαμία-ΟΦΗ  . . . . . . . . . . 2-1 

Ατρόμητος-Άρης . . . . . . 2-2 

Αστέρας-Λάρισα  . . . . . . 1-1 

Βόλος-Παναθηναϊκός  . .1-1 

ΠΑΟΚ-Ξάνθη  . . . . . . . . . 2-0 

Βαθμολογία 

 1 Ολυμπιακός . . . . . . . . 31 

 2 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 31 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 21 

 4 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . 19 

 5 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . 19 

 6 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . 19 

 7 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . 18 

 8 Παναθηναϊκός  . . . . . . 17 

 9 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . 17 

10 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 15 

11 Βόλος  . . . . . . . . . . . . . 14 

12 Αστέρας  . . . . . . . . . . . 12 

13 Πανιώνιος  . . . . . . . . . . 6 

14 Παναιτωλικός  . . . . . . . 4 
 

Αποτελέσματα 
Ομόνοια-Δόξα  . . . . . . . . . 2-0 

Απόλλων-ΑΕΚ  . . . . . . . . 3-1 

Ανόρθωση-ΑΕΛ  . . . . . . . 2-0 

Ολυμπιακός-Αποέλ  . . . . 2-0 

Εθνικός-Ένωση  . . . . . . . 2-2 

Βαθμολογία 

 1 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 27 

 2 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 25 

 3 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 20 

 4 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . 18 

 5 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

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

 7 Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . 14 

 8 Εθνικός . . . . . . . . . . . . . 12 

 9 Ολυμπιακός . . . . . . . . . 12 

10 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . 12 

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

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

Ο Ελ Αραμπί γύρισε στα γκολ 

(2) και ο Ολυμπιακός στις νίκες. 

Ο Μαροκινός σφράγισε τη νίκη 

μετά το 0-1 του Ποντένσε και οι 

«ερυθρόλευκοι» έφυγαν με το 

0-3 από το Αγρίνιο. 

Ένα εύκολο βράδυ Σαββάτου 

πέρασε ο Ολυμπιακός απέναντι 

στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, 

σε μια έδρα και απέναντι σε ένα 

αντίπαλο από τον οποίο δεν 

έχει ηττηθεί ποτέ σε επίπεδο 

κορυφαίας κατηγορίας. Οι 

«ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν αι-

σθητά την εικόνα τους στο δη-

μιουργικό και εκτελεστικό 

κομμάτι σε σχέση με τα τελευ-

ταία ματς πρωταθλήματος και γι 

αυτό έφυγαν από εκεί με το 

άνετο «τρίποντο» (0-3) που 

τους επανέφερε στη συγκατοί-

κηση της κορυφής με τον 

ΠΑΟΚ στο φινάλε του πρώτου 

γύρου. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Άνετο πέρασμα 

του Ολυμπιακού 

από το Αγρίνιο

Πρώτη θέση 

στο Γκραν Πρι 

Βελιγραδίου 

 Ισοφάριση 

παγκοσμίου ρεκόρ 

Την πρώτη θέση στο αερο-

βόλο πιστόλι 10μ. κατέλαβε η 

Άννα Κορακάκη, στο γκραν πρι 

που διεξήχθη στο Βελιγράδι. 

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης 

του Ρίο ισοφάρισε στον προκρι-

ματικό το δικό της παγκόσμιο 

ρεκόρ, σημειώνοντας επίδοση 

587/600, ενώ στον τελικό επι-

κράτησε με άνεση, συγκεντρώ-

νοντας 243,6 βαθμούς, έναντι 

237,2 της Ρενάτα Ρίσκε από την 

Ουγγαρία, που πήρε τη δεύ-

τερη θέση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κο-

ρακάκη αγωνίστηκε στο Βελι-

γράδι με νέο όπλο, 

αντιμετώπισε όμως ένα τεχνικό 

πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου 

δεν κατάφερε να συμμετάσχει 

στην πρώτη ημέρα των αγώ-

νων, το Σάββατο. 

 Οι «κόκκινοι» καθάρισαν 2-0 

τους μαχητικούς Αυστριακούς 

και κόβοντάς τους κάθε ελπίδα 

για πρόκριση, εξασφάλισαν την 

παρουσία στους «16» του 

Champions League και μάλιστα 

ως πρώτοι του ομίλου. Έπειτα 

από ένα πρώτο ημίχρονο όπου 

περιόρισε την επιθετικότητα 

των γηπεδούχων και σταδιακά 

ήλεγξε το ματς, η ομάδα του Γι-

ούργκεν Κλοπ χτύπησε σαν… 

κόμπρα. Πρώτα λοιπόν ο Κεϊτά 

της έδωσε προβάδισμα, τελει-

ώνοντας με κοντινή κεφαλιά στο 

56’ την όμορφη σέντρα του 

Μανέ (από κάθετη του Ρόμπερ-

τσον). Ένα λεπτό αργότερα, ο 

Σαλάχ πήρε το αίμα του πίσω 

για τις αρκετές ευκαιρίες που 

είχε σπαταλήσει μέχρι εκείνο το 

σημείο: Τσιμπώντας την μπάλα 

προ του εξερχόμενου Στάνκο-

βιτς και σκοράροντας με… χει-

ρουργικό πλασέ από πολύ 

δύσκολη γωνία.

Προκρίθηκε πρώτη και 

καλύτερη η Λίβερπουλ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μάν. Σίτι 

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Αταλάντα  

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 

Μπάγερν Μονάχου – Τότεναμ  

Μπριζ – Ρεάλ Μαδρίτης  

Παρί Σεν Ζερμέν – Γαλατασαράι  

Λεβερκούζεν – Γιουβέντους  

Ατλέτικο Μαδρίτης – Λοκομοτίβ   

To χθεσινοβραδυνό πρόγραμμα



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 

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. 

24 Δεκεμβρίου (Tρίτη) 
• Η Ζωγραφική Έκθεση της Αντωνίας Αδάμου θα παραμείνει ανοικτή 
μέχρι τα Χριστούγεννα 2019, που είναι εκτεθειμένη στα Γραφεία του 
κυρίου Ούρρη, 348 Green Lanes, Palmers Green N13. Για 
πληροφορίες: www.facebook.com/events 

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. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

6 Ιανουαρίου (Πέμπτη) 
• To Ελεύθερο Πανεπιστήμιο δίνει διάλεξη με θέμα «Εργασιακό Άγχος 
και η επαγγελματική εξουδένωση». Εισηγήτρια η Άννα Παπαντώνη, 
ειδική επιστήμονας, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δίνεται 
στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

20 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 
• To Ελεύθερο Πανεπιστήμιο δίνει διάλεξη με θέμα «Έξυπνες υποδομές 

ζωτικής σημασίας», στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London 

N12 9RU, στις 7.30μμ με εισηγήτρια την Άρτεμη Κοντού, ειδική 

επιστήμονας. Για πληροφορίες τηλ. 020 8445 7070.

Antonis Antoniades
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• Everyone is Kneaded out of the same Clay, 

but not baked! 

• Ο καθένας μας ζημώθηκε από τον ίδιο πηλό, 

όμως δεν ψήθηκε από τον ίδιο φούρνο! 

Ερμηνεία:… 
Ο πλανήτης μιλά από μόνος του. Το μέλλον, ως επί το 

πλείστον εξαρτάται από πού γεννιέται ο Άνθρωπος 

ο τόπος, οικογένεια, και κατεστημένο!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Η πιο όμορφη αγάπη είναι η δική μας

Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Η δική μας η αγάπη, η μεγάλη που την τρέφει το πάθος 
κι η αγωνία μαζί. 
Δεν θα σβήσει όπως σβήνουν κάποιοι έρωτες άλλοι. 
Μα βαθιά στην καρδιά μας όσο ζούμε θα ζει. 
Η πιο όμορφη αγάπη είναι η δική μας. 
Γιατί έχει από δάκρυα γεννηθεί. 
Που πίκρες και φαρμάκια έχει ντυθεί. 
Την έθρεψε ο πόνος και δεν τη σβήνει ο χρόνος. 
Και τέτοια αγάπη άλλη ποτέ δεν θα βρεθεί. 
Η πιο όμορφη αγάπη είναι η δική μας 
γιατί έχει από δάκρυα γεννηθεί. 
Και τον δρόμον τον μεγάλο θα τον έχει δίχως άλλο. 
Μόνο κοντά σου βρίσκω τη χαρά, 
σβήνω την αγάπη πρώτη μου φορά. 
Τί μου’χεις κάνει μ’ έχεις εσύ τρελάνει 
και όμως η μοίρα με δένει μαζί σου γλυκά, τρυφερά. 
Η πιο όμορφη αγάπη είναι η δική μας, 
άλλος κανένας δεν την έχει πουθενά. 
Είσαι ένα άστρο της αυγής για μένα 
που πάντα θα σε αγαπώ εσένα.

Στέκεται μόνος του 

Σιωπηλός, χωρίς σκέψεις 

Μιάς περασμένης ζωής, 

Χωρίς τύψεις, χωρίς σκοτούρες   

πλέον 

Που πρέπει να έχει κάποιος 

Για συντήρηση, προσδοκίες ή 

Ευτυχία αγαπημένων άλλων· 

Εργασίας οι κόποι ξεχάστηκαν 

έκανε τα όσα μπορούσε. 

Τώρα μόνος, σαν μια οπτασία 

αγνή 

Βλέπει μπροστά του τον μπλε 

ορίζοντα 

Μιάς απέραντης θάλασσας 

Που τα μυστικά της δεν λέει. 

Το δροσερό κύμα, απαλά, 

Φιλά τα γυμνά του πόδια· 

Ο αφρός του τίποτε δεν του ζητά 

Ούτε απαντήσεις για της ζωής 

Τα αιώνια ρωτήματα προσφέρει 

να του δώσει· 

Ας τους φιλοσόφους για τέτοια 

Ν’ ασχολούνται... 

Λύσεις γι’ αυτά δεν του χρει-

άζονται πλέον· 

Το μόνο που ζητά, 

Το μόνο που προσμένει 

Ένα νιρβάνα, μια ησυχία της 

ψυχής 

Μιάς γαλήνης ανώδυνη σιωπή 

Σαν γλύκα ναρκωτικού ύπνου 

Μέσα του τώρα να βασιλεύει. 

Αρκετά για τώρα...

O Xήρος - Μόνος Τώρα
by Ανδρέας Ν. Δημητρίου (Α.Ν.Δ) 

London-Paphos - Dec.2019
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ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:25  
Η Κραυγή (1964). Αστυνομική Περιπέτεια με τους 
Γιώργο Φούντα, Μαίρη Χρονοπούλου, Γιώργο 
Μούτσιο, Παύλο Λιάρο,  Ίλια Λιβικού, Νέλλη 
Παππά και Αντώνη Παπαδόπουλο. Για μια ακόμη 
φορά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του υπαστυ-
νόμου Μάρκου, δεν του επιτρέπουν να πάει στη 
συνάντηση γνωριμίας με τους συγγενείς της αγα-
πημένης του Άννας. Πρέπει να εξιχνιάσει το φόνο 
της Τζούλιας Πετράτου. Ο νεαρός άντρας της Αλέ-
κος, είναι ο μόνος που θα είχε λόγους να τη σκο-
τώσει για να κληρονομήσει την τεράστια περιουσία 
της. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 
Ο Γυναικάς (1957). Κωμωδία 
με τους Χρήστο Ευθυμίου, 
Σμάρω Στεφανίδου, Πόπη Κυ-
ριακίδου, Βύρωνα Πάλλη και 
Νίκο Ματθαίο. Ένας αδιόρθω-
τος οπαδός του ποδόγυρου 
μπλέκει σε διάφορες περιπέ-
τειες και συναισθηματικά πα-
ρατράγουδα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:55 
Της Κακομοίρας (1963). Κωμωδία με τους Κώστα 
Χατζηχρήστο, Κώστα Δούκα, Νίκο Ρίζο, Μαρίκα 
Νέζερ και Ντίνα Τριάντη. Ο Ζήκος είναι χωριάτης 
από το Καρπενήσι που δουλεύει υπάλληλος στο 
μπακάλικο του Παντελή και είναι ερωτευμένος με 
την όμορφη Φιφίκα, η οποία θέλοντας να παίξει 
μαζί του, προσποιείται ότι ανταποκρίνεται. Ο Πα-
ντελής αν και προχωρημένης ηλικίας, θέλει για λο-
γαριασμό του την νεαρή φίλη της Φιφίκας, Λίτσα. Ο 
Ζήκος τον κοροϊδεύει για την επιλογή του, αλλά αυ-
τός δεν πτοείται. Προχωρεί στους αρραβώνες, σε 
συνεννόηση με τον πατέρα της Λίτσας και ερήμην 
της ίδιας. Ο Παντελής με τον πατέρα της Λίτσας 
αποφασίζουν να ανακοινώσουν στη Λίτσα την 
ημέρα των γενεθλίων της ότι ο Παντελής και εκείνη 
θα αρραβωνιαστούν.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:15 
Bang Bang (2008). Κωμωδία με την Μαρίσα Τρια-
νταφυλλίδου, Δημήτρη Ήμελλο, Δημήτρη Μαυρό-
πουλο, Μιχάλη Ιατρόπουλο, Γεράσιμο Σκιαδαρέση 
και  Κώστα Βουτσά. Δύο αδέλφια, ο Μιχάλης και ο 
Νώντας, δουλεύουν σε γραφείο κηδειών και προ-

σπαθούν να πιάσουν την καλή. Ο 
Νώντας έχοντας μπλεξίματα με 
την ελληνική μαφία, προτείνει 
στον Μιχάλη να ληστέψουν τράπε-
ζες, προκειμένου να ξεπληρώσει 
το χρέος του. Για κακή τους τύχη 
όμως, ο αρχηγός της αστυνομίας 
έχει τοποθετήσει μυστικούς αστυ-
νομικούς σε όλα τα υποκαταστή-
ματα τραπεζών.                                                                                          
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:45 
Η Σάρα  η Μάρα και το Κακό Συναπάντημα 
(1987). Περιπέτεια με τους Άκη Φλωρέντη, Στέλλα 
Κωνσταντινίδου, Έφη Θεοχάρη και Βασίλη Πολίτη. 
Απίθανες και τρελές ιστορίες από τις υποθέσεις 
που αναλαμβάνει το γραφείο ιδιωτικών ντετέκτιβ 
της Σάρας, της Μάρας και του Ανδρέα Τρομάρα. 
                                                                                                                                    
KYΡIAKH 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:15  
Ο Αντιφασίστας (1972). Κωμωδία με τους Κώστα 
Βουτσά, Καίτη Παπανίκα, Γιώργο Παπαζήση, 
Γιώργο Μούτσιο, Νικήτα Πλατή, Νίκο Δημητράτο, 
Χάρη Νάζο. Ένας Ιταλός, Ελληνικής καταγωγής, ο 
τέως λοχίας Νικόλα Μαντσολίνι, μιλά για την πε-
ρίοδο της Κατοχής σε μια τηλεοπτική εκπομπή. 
Τότε ήταν φρούραρχος στο χωριό Πάνω Ράχη και 
η αγάπη του για την πατρίδα της μητέρας του τον 
έκανε να βλέπει με περισσή συμπάθεια τους κατοί-
κους του. Αντίθετα, στη γειτονική Κάτω Ράχη, 
φρούραρχος ήταν ένας σκληροτράχηλος Ναζί, ο 
Μαξ Χίμλερ. Οι κάτοικοι στέναζαν κάτω από τη 
μπότα του. Οι προστριβές ανάμεσα στους δύο 
άντρες ήταν πολλές. Η σπουδαιότερη είχε να κάνει 
με το γεγονός πως και οι δύο ήταν ερωτοχτυπημέ-
νοι με τη Νίκη, την όμορφη δασκάλα της Πάνω Ρά-
χης, την οποία ο Μαξ αποφάσισε κάποτε να ζητή-
σει σε γάμο. Ο Νικόλα, παρά τις αντιρρήσεις της 
Νίκης και του προέδρου του χωριού, αποφάσισε 
να υποδυθεί τη μητέρα της και ν’ αρνηθεί για λογα-
ριασμό της αλλά το τέχνασμα δεν έπιασε. 
 
KYΡIAKH 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:35 
Κατηγορώ τους Ανθρώπους (1966). Δραματική 
περιπέτεια με τους Νίκο Κούρκουλο, Τζένη Ρουσ-
σέα, Γιάννη Βόγλη, Μάνο Κατράκη, Βάσο Ανδρο-
νίδη, Άγγελο Αντωνόπουλο, Γιώτα Σοϊμοίρη, Φλω-
ρέτα Ζάννα. Ένας νέος, φιλόδοξος και αδέκαστος 
εισαγγελέας με άψογη, καθαρή από όλες τις από-
ψεις ζωή, παντρεμένος κι ευτυχισμένος, αναλαμ-

βάνει μια μεγάλη δίκη, όπου μια γυναίκα δικάζεται 
για ένα φόνο. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά 
όσο φαίνονται, γιατί στην πορεία η ανάκριση φέρ-
νει στο φως καινούργια στοιχεία, σύμφωνα με τα 
οποία η κατηγορούμενη, που ως εκείνη την στιγμή 
της έχει φερθεί πολύ σκληρά ως εισαγγελέας, δεν 
είναι η αληθινή ένοχη για το έγκλημα. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 
Το Κορίτσι του Πόνου (1964). Δραματικό μελό-
δραμα με την Άντζελα Ζήλια, Λαυρέντη Διανέλλο, 
Βασίλη Καΐλα. Η Άννα πουλάει λουλούδια σε ένα 
κέντρο. Ένα βράδυ θα αντικαταστήσει στο πάλκο 
την τραγουδίστρια του μαγαζιού και αμέσως θα 
γνωρίσει επιτυχία. Στο κέντρο θα γνωρίσει ακόμη 
το Θάνο, θα ερωτευθούν και θα παντρευτούν, 
κρυφά από την μητέρα του. Ο Θάνος όμως θα φύ-
γει στο εξωτερικό για να συνεχίσει σπουδές στην 
ιατρική.  
 
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:25 
Χωρίς Συνείδηση (1972). Κοινωνικό δράμα με τους 
Μάνο Κατράκη, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Κώστα Με-
σάρη, Μιχάλη Βιολάρη. Η θέση του Κώστα Δελλή εί-
ναι δραματική, καθώς ο γιός του Πέτρος έχει φύγει 
εξαιτίας του εδώ και δέκα χρόνια, χωρίς να έχει δώσει 
σημεία ζωής. Η υγεία της γυναίκας του Όλγας έχει 
κλονισθεί ακριβώς λόγω αυτής της φυγής. Σαν από 
θαύμα συναντά στο δρόμο τον Στέφανο Στεφάνου, 
ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά με τον Πέτρο. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:45 
Η Κρεβατομουρμούρα (1971). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Γκιωνάκη, Μάρω Κοντού, 
Σταύρο Ξενίδη, Χρήστο Τσαγκα-
νέα, Μαρίκα Νέζερ, Νίτσα Τσαγκα-
νέα. Ο δικηγόρος Σάββας Τσιφι-
κλής θα δεχθεί για δώρο από μια 
παλιά του φίλη, δύο λιονταράκια 
από το Κονγκό. Θέλοντας να τα ξε-
φορτωθεί για να μη τα δει η γυ-
ναίκα του Κούλα, τα κάνει δώρο σε 
έναν πελάτη του συνεταίρου του 
Μένιου για να τα κάνει δώρα σε 
μια νέα του κατάκτηση. Η χαρά του Σάββα θα είναι 
μεγάλη που τα ξεφορτώθηκε, το ίδιο μεσημέρι όμως 
θα τα ξαναβρεί μπροστά του, όταν θα τα φέρει η γυ-
ναίκα του, ισχυριζόμενη ότι είναι δώρο μιας φίλης 
της από το Κονγκό. 

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο:Η 

Θεσσαλονίκη στους Ζωγρά-
φους 

21:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:25 Ελληνική Ταινία: Η Κραυγή 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 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:Ο Γυναικάς 
22:55 Ελληνική Ταινία: Της Κακομοί-

ρας 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:15 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

20:00 Με τον Φακό του Hellenic  
           TV World Travel Market 2019  
21:15 Ελληνική Ταινία: Bang…Bang 
22:45 Ελληνική Ταινία: Η Σάρα η 

Μάρα και το Κακό Συναπά-
ντημα 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή                       
21:15 Ελληνική Ταινία: Ο Αντιφασί-

στας 
22:35 Ελληνική Ταινία: Κατηγορώ  
           Τους Ανθρώπους 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 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 
20:35 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία:Το Κορίτσι 
Του Πόνου 

23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 

ΤΡΙΤΗ  17 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 

20:45 Sport αλά Ελληνικά!!!!! Με τον   
           Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:25 Ελληνική Ταινία: Χωρίς Συνεί 
          δηση 
23:00 Με τον Φακό του Hellenic TV:   
          Εκδήλωση ελεύθερου πανεπι 
          στημίου με εισηγητή τον   
          Ύπατο Αρμοστή με θέμα :  
          “Από την ανεξαρτησία της Κυ 
         πριακής Δημοκρατίας μέχρι  
          σήμερα”.  
  ΤΕΤΑΡΤΗ 18 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: Κρεβατο-
μουρμούρα 

22:25 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
          Χοροεσπερίδα Παροικιακής 

ΠΕΜΠΤΗ 12/12 
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 13/12 
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 14/12 
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 15/12 
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 16/12 
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 17/12 
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 18/12 
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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U
nited Nations Secretary-General’s Special Represen-

tative and Deputy Special Advisor Elizabeth Spehar 

said on Tuesday that “the inability to get back to the 

negotiating table after two and a half years and tensions 

that continued to rise between the parties both on island 

and in the region were reminders that we still have a way 

to go,” with regard to efforts to solve the Cyprus problem. 

Speaking during the end of year reception she hosted in 

Ledra Palace, Nicosia, Spehar said that 2019 was significant 

as “it has shown that while the status quo indeed remains, that 

status quo is not static. Important changes are occurring in and 

around the island that could make a solution increasingly difficult 

to achieve as time goes on.” 

Referring to efforts to solve the Cyprus problem, Spehar said 

that “in 2019, senior official of the Secretary-General, Ms. Jane 

Holl Lute, continued her discussions with the parties to the    

Conference on Cyprus as part of the efforts to facilitate agreement 

on terms of reference. The leaders also met twice under my 

auspices on island.” 

She went on to say that on 25 November, the two leaders, 

Cyprus President Nicos Anastasiades and Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci, “met jointly with the Secretary-General for the 

first time in 27 months. This meeting underscored the continued 

commitment of the United Nations at the highest level to support 

the two sides in their efforts to reach a negotiated solution to 

the Cyprus problem,” Spehar stressed. 

“The meeting was also a significant opportunity for the leaders 

to discuss the way forward, between themselves and with the 

Secretary-General, in a frank and focused manner. At the conclu-

sion of the meeting, it was mutually and publicly acknowledged 

that ‘this time must be different,’” she added. 

Spehar noted that 2019 was one of the significant years, in 

positive ways but also in terms of challenges. “Electrical grids 

are now permanently interconnected between north and south 

and the interoperability of mobile phones was finally achieved, 

connecting Cypriots more seamlessly than before. Work on the 

clearance from Suspected Hazardous Areas of land mines and 

unexploded ordnances has also advanced, precious artworks 

and recordings have been exchanged between the sides and 

important restoration of cultural heritage monuments has been 

completed," she added. 

Referring to the new year, Spehar encouraged all Cypriots 

"to reflect on how they envisage the future of Cyprus and each 

person’s own role in shaping it. Specifically, let us ask ourselves ‘how 

will this time be different?’ and ‘what can I do to make this time      

different’?" she added. Moreover Spehar warmly welcomed the       

efforts of the civil society actors in both communities "who, with a 

shared vision, relentlessly continue to work towards a common future."
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Labour is a ‘vote for hope’ 
says Jeremy Corbyn

We still have a way to 
go UN official says

P
arty leaders entered the 

last day of campaigning 

yesterday, aiming to 

drum-up support for today's 

general election. 

Jeremy Corbyn said Labour 

offers a "vote for hope" as he 

attended rallies in Scotland, 

Yorkshire, Nottinghamshire,  

Bedfordshire and London. 

Shadow Chancellor John 

McDonnell went on the offensive 

yesterday morning, accusing 

the Conservatives of resorting 

to "gutter" politics in order to win 

the election. He said: "I just wish 

we have had the Conservatives 

being honest with us. I just wish 

we hadn't been having this 

gutter politics, fake websites, 

lies and smears." 

Later on Wednesday, Corbyn 

addressed a rally in Middles-

brough where he took aim once 

more at the prospect of the NHS 

being sold off by the Tories as 

part of a US-UK trade deal. 

In front of a lively crowd, he 

said: "Our NHS is not for sale - 

now or at any time in the future." 

He also attacked Boris John-

son's tax breaks for billionaires, 

the nine years of austerity, the 

unfairness of Universal Credit, 

before adding: "Are we seriously 

going to allow this lot back into 

office?" 

Corbyn's final rallying call was 

to Labour supporters to get out 

and vote to help put him in No.10. 

Labour will be hoping to       

increase the number of seats 

won at the last general election, 

and only need a swing of 12 seats 

to possibly unseat Johnson with 

the possibility of a hung parlia-

ment. 

In order to secure a parliamen-

tary majority, Corbyn will need 

326 seats. However that figure 

may prove to be lower, depend-

ing on the number of Sinn Fein 

MPs elected who do not take 

their seats in parliament. 

Polling will take place today 

between 07:00 and 22:00 GMT. 

After the final vote is cast, 

they will be carefully counted in 

two stages. The process takes 

roughly four hours and usually 

ends around 2am. The winner 

is announced shortly after. 

The party with the most seats 

can choose two options in the 

event there is no majority: form 

a coalition with at least one other 

party; or rule as a minority govern-

ment. If the party with the most 

votes decides to rule as a minority, 

they will be reliant on the support 

of at least one smaller party to 

pass legislature through Parlia-

ment. If both options fail, Parlia-

ment can be dissolved and a 

fresh election called. 

A hung parliament will likely 

spell more Brexit delays as the 

parties try to negotiate a stable 

government to take the country 

forward.

National Federation of Cypriots: GO VOTE TODAY!
T

he United Kingdom will be 

going to the polls today in 

one of the most crucial 

and closely fought General 

Elections for many years. There-

fore, the National Federation of 

Cypriots in the UK encourages 

you to exercise your democratic 

right at the ballot box and to      

remind your family and friends 

to vote as well. 

Federation President, Christos 

Karaolis said: "The UK Cypriot 

community must make its voice 

heard during this election        

campaign and I urge everyone 

to go to vote today. As you 

think about who to vote for, 

amongst the many issues 

that you will be weighing up, 

please also consider what 

candidates have done for      

Cyprus. There are candidates 

standing for election that have 

asked questions and spoken 

about Cyprus in Parliament;       

attended and supported our 

events; actively shown that they 

support a free, united Cyprus 

based upon a just and viable 

solution to the Cyprus issue; 

and have campaigned against 

the Turkish occupation. Please 

support those candidates that 

have supported our community." 

 

Useful information: 

Polling stations will be open 

from 7am to 10pm 

Find your constituency: 

https://members.parliament.uk/

constituencies 

It is important that the UK 

Cypriot community votes today. 

If the Cypriot community          

exercises its vote, politicians will 

take notice and do more to help 

our community. Our vote is our 

voice! 

EVERY CYPRIOT VOTE 

COUNTS - OUR VOTE IS OUR 

VOICE



B
ritish Prime Minister  

Boris Johnson came 

under  fire on Monday for 

his response to being shown a 

photo of a sick child lying on a 

hospital floor ahead of today’s 

general election. 

Later during a campaign visit, 

he was taken to task by a voter 

who challenged his Conserva-

tive Party over a spoof website 

to distract voters from the          

opposition Labour Party’s policy 

programme. 

Johnson’s Conservatives are 

leading Labour in opinion polls, 

with Brexit and the future of the 

country’s public health service 

the two most prominent campaign 

issues. 

During an interview on Monday, 

a reporter from ITV repeatedly 

tried to show Johnson a picture 

on his phone of a 4-year-old  

boy lying on a pile of coats in a     

hospital, which featured on the 

front page of the Labour-       

supporting Daily Mirror. 

The newspaper said the boy 

had suspected pneumonia and 

had to be treated on the floor 

because there were no beds 

available. 

Johnson initially avoided  

looking at the phone, and instead 

began describing his investment 

plans for the National Health 

Service (NHS) while also saying 

he had not had a chance to see 

the photo. 

The reporter said Johnson 

then took his phone and put it 

in his pocket. 

When challenged again, 

Johnson took the phone out, 

looked at it and said: “It is a       

terrible, terrible photo, and I 

apologise obviously to the 

family and all those who have 

terrible experiences in the      

NHS but what we are doing is 

supporting the NHS.” 

“On the whole I think patients 

in the NHS have a much, much 

better experience than this poor 

kid has had,” he added, before 

saying: “I am sorry to have 

taken your phone.” 

Opposition parties were quick 

to share the footage on social 

media, saying it showed Johnson 

did not care about patients. 

BBC Political Editor Laura 

Kuenssberg said on Twitter 

health minister Matt Hancock 

was sent to the hospital in 

Leeds where the boy was         

pictured. He was greeted by a 

group of protesting Labour      

activists, she reported. 

Later, on a visit near the 

north-eastern city of Sunderland, 

a target for the Conservatives, 

a worker asked him whether         

it was fear of Labour that made 

his party set up the spoof       

website. 

“I’m afraid the short answer 

to that question is that I haven’t 

got the foggiest idea,” Johnson 

responded. 

In regions of northern and 

central England which tradi-

tionally back Labour, Johnson 

hopes to break the party’s hold 

on voters by appealing to those 

who backed Brexit. 

But many in those areas 

have, sometimes for genera-

tions, rejected overtures from 

the Conservatives, and the 

worker was clear she felt the 

spoof website was a step too 

far. 

Timed to coincide with the 

launch of Labour’s manifesto, 

the website, www.labourmani-

festo.co.uk, accuses the party 

of having “no plan for Brexit”, 

proposing higher taxes and 

planning two more referen-

dums. 

While stating that it is by the 

Conservatives, the site came at 

the top of Google search results 

on the day. 
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Johnson criticised for response 
to photo of sick child

A new artificial reef 

for Larnaka

A
t 10:45am on Saturday 7 

December 2019, off the 

coast of Voroklini, Larna-

ka, the 63 metres long merchant 

ship ‘Elpida’ was sunk to a depth 

of 30 metres. The event was 

organised by Cyprus’ Ministry 

of Agriculture, Rural Development 

and Environment, the Department 

of Fisheries and Marine research 

and the Larnaka Tourism Board. 

‘Elpida’ is the largest vessel 

to be sunk in Cyprus to create 

an artificial reef. On Tuesday 10 

December 2019, in the same area, 

another boat, LEF1, sponsored 

by Lefkaritis Bros Ltd, was also 

sunk, to a depth of 13 metres, to 

provide access not only to divers 

but for snorkelling enthusiasts 

too. 

The Minister of Agriculture, 

Rural Development and environ-

ment, Costas Kadis, welcomed 

this initiative stating: “the sinking 

of ‘Elpida’ will contribute signifi-

cantly to the creation of shelters, 

development and nutrition sites 

for many species of marine 

flora and fauna, especially fish, 

and will contribute even further 

to the protection and development 

of biodiversity in the region.      

At the same time, the marine 

protected area of artificial reefs 

in Larnaka will be a benchmark 

for all who love and enjoy the 

sea.” 

The Chairman of Larnaka 

Tourism Board Mr. Dinos Lefka-

ritis referred to the multiple 

benefits that Larnaka will reap 

from this project and stated 

that: "a new course has been 

celebrated for diving tourism in 

Larnaka. Our region has always 

attracted the largest portion of 

diving tourism in Cyprus, mainly 

due to Zenobia, a wreck that       

is in the top 5 dive wrecks of 

the world, as well as other        

additional diving spots.  

Larnaka also has significant 

comparative advantages in this 

sector such as safe seas, warm 

waters, good seabed visibility 

and easy access from the   

mainland. Therefore, with the 

sinking of both Elpida and 

LEF1, the underwater diving 

options will be further enhanced 

and there is no doubt that        

Larnaka will become one of the 

most remarkable diving destina-

tions in Europe.” 

‘Elpida’ was sunk directly       

opposite the popular 4-star 

Palm Beach Hotel and Bunga-

lows. This is one of the oldest 

hotels on the southern coast of 

Cyprus, which has been closed 

over the last four winter seasons 

investing a total of 7 million 

euros on refurbishing and reno-

vating rooms and facilities.  

2020 will see at least seven 

new hotels opening, mainly in 

the city of Larnaka and Voroklini 

area. These are the Radisson 

Beach Resort Larnaca, Solaar 

Boutique Hotel & Spa, Samirana 

Boutique Hotel, Alexia City       

Hotel, Hotel Indigo Cyprus-      

Larnaca and the Executive 

Residency Zenon by Best 

Western.

Cyprus High Commissioner  
presents credentials to Queen
N

ew Cyprus High Commis-

sioner to the UK Andreas 

Kakouris briefed Queen 

Elizabeth II on developments in 

the Cyprus problem, during a 

private conversation as part of 

his credential presentation on 

Tuesday 3rd December. 

According to a press release 

issued by the PIO, during the 

ceremony at Buckingham        

Palace, the High Commissioner 

had a private conversation with 

the Queen, in the presence of 

the Permanent Under-Secretary 

at the Foreign Office, Sir Simon 

McDonald, during which he 

conveyed the greetings of        

Cyprus President Nicos Anasta-

siades and his intention to     

continue the work that has been 

done during the past few years, 

with a view to deepening the      

bilateral cooperation between 

the two states in all fields. 

Moreover, he referred to the 

close ties between the two 

countries and to the active  

presence and contribution of   

the Cypriot diaspora to the UK.  

The High Commissioner also 

briefed Mr McDonald on the       

latest developments on the      

Cyprus problem.
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P
anikos Panayi explores 

the rich and vibrant history 

of London’s immigration 

scene in his book ‘Migrant City 

– A New History Of London’, to 

be published on 25th February 

2020.  

Ranging from Jewish and 

German immigrants in the      

Victorian period to the Wind-

rush generation invited from 

Caribbean countries in the 

twentieth century, as well as 

earlier continental financiers 

and more recent European Union 

citizens, Panayi shows how 

migration has been fundamental 

to London’s economic, social, 

political and cultural develop-

ment. He showcases the various 

ways in which newcomers have 

shaped London life, acting as 

cheap labour, contributing to the 

success of its financial sector, 

its curry houses, and its football 

clubs. Without immigration, 

driven by globalization, Panayi 

argues, London would not have 

become the world capital it is 

today. 

David Lammy, MP for          

Tottenham, said the book “tells 

a powerful story about London’s 

reliance on immigration. Its      

potency comes from its incon-

trovertibility; without immigration, 

London would not exist as we 

know it. Panayi bravely confronts 

the lazy and often arbitrary       

distinction between immigrant 

and native to boldly showcase 

what it really means to be a 

Londoner in the modern world.” 

Sabrina Mahfouz, playwright, 

poet, screenwriter and perfor-

mer, and contributor to The 

Good Immigrant adds, “Panayi 

delivers modern and ancient 

truths about this city through a 

personal, heartfelt style that 

beats from the page. In these 

divisive times, this is an urgent 

and necessary history of our 

capital city.” 

Similarly, Simon Jenkins, 

journalist and author of A Short 

History of London says, “Immi-

grants from near and far are the 

lifeblood of any great city, none 

more than London. This is 

masterly and invaluable history 

of a neglected topic.” 

Panikos Panayi was born        

in London to Greek Cypriot        

immigrants and grew up in the 

multicultural city that was     

developing during the 1960s 

and 1970s. A leading authority 

on the history of migration, he 

is professor of European history 

at De Montfort University. 

‘Migrant City – A New History 

Of London’ can be pre-ordered 

online priced £20.

Book by Panikos Panayi      
explores vibrant history of 
London’s immigration scene

Applications for NEPOMAK’s flagship 

programmes are now open!

E
xperience Cyprus like never 

before in summer 2020 

with NEPOMAK. NDCP 

and NCCT are NEPOMAK’s two 

flagship programmes that offer 

young diaspora Cypriots the  

opportunity to visit Cyprus and 

learn more about the island.  

Both these programmes are 

heavily subsidised by NEPOMAK 

with the support of the Govern-

ment of Cyprus and the Youth 

Board of Cyprus. NDCP and 

NCCT are opportunities not to 

be missed! 

 

NDCP 

Age: 18-22 

Dates: 29 June – 21 July 2020 

Application Deadline: 16 Feb-

ruary 2020 

The NEPOMAK Discover     

Cyprus Programme (NDCP) is 

a unique three-week experience 

that gives participants a crash 

course in Cypriot culture and 

heritage. Participants take Greek 

language classes and visit histo-

rical sites. It is also a fantastic 

way to meet and build lifelong 

friendships with people from      

across the world with around 50 

young diaspora Cypriots from 

the UK, USA, Australia, South 

Africa, Canada and Greece      

taking part every year. 

NDCP highlights: 
• Connect with your Cypriot 

culture and heritage 

• Visit historical and religious 

sites, natural wonders and      

cultural hotspots accompanied 

by expert guides 

• Master language and history 

through an engaging and          

certified course at the University 

of Cyprus 

• Learn traditional Cypriot 

dancing with a professional 

dance teacher 

• Enjoy tasty cuisine and        

experience Cyprus’ unique 

nightlife 

For more info or to apply, visit: 

www.nepomak.org/ndcp  

 

NCCT 

Age: 23-30 

Dates: 22 July – 2 August 2020 

Application Deadline: 19 Jan-

uary 2020 

The NEPOMAK Cypriot Cul-

ture Tour gives young Cypriots 

an unforgettable experience in 

Cyprus where they can learn 

about their heritage and culture, 

and explore Cyprus through 

professionally guided tours and 

authentic interactive experiences. 

It is a gateway for participants to 

get more involved in NEPOMAK 

and receive training to become 

future leaders in the diaspora. 

NCCT highlights: 
• Visit historical, archaeological 

and natural wonders plus some 

of the many cultural hotspots, 

accompanied by expert guides 

• Swim at world-class beaches 

• Learn about your history 

and culture through interactive 

experiences 

• Taste and create authentic 

Cypriot cuisine 

• Experience Cyprus’s unique 

nightlife 

• Participate in the NEPOMAK 

World Conference 

For more info or to apply, visit: 

www.nepomak.org/ncct 

If you have any questions        

or enquiries please email 

info@nepomak.org or uk@       

nepomak.org or follow on      

Facebook, Instagram and 

Twitter (@NEPOMAK) 

NEPOMAK was founded in 

2002 and is a global organisation 

run by, and for, young overseas 

Cypriots. 

T
oday is election day and 

for those you haven't 

voted yet, I would urge 

you to please do.  

More than ever, this general 

election is a decisive one and 

pending of the outcome will     

determine not only our lives, but 

the lives of future generations. 

It may be raining,  it may be 

windy, but please get out and 

vote. Five minutes of your time 

will help shape the future of      

this country if the right kind of 

government is elected  Please 

do not let apathy get the better 

of you or it may be something 

you will regret.  

The Tories and their cronies 

are hell-bent in delivering Brexit 

irrespective of any kind of       

trade deal with the EU. They will    

jeopardise our jobs, industry 

and economy. Under the Tories, 

we have seen more privatisation 

of the National Health Service 

and this could be for sale if Boris 

Johnson gets into No10 Downing 

Street. 

The Tories only need to win 9 

more parliamentary seats to form 

an overall working government 

and one of those seats they are 

targeting is in Enfield-Southgate. 

Therefore, I urge specifically for 

the Cypriot community living in 

Enfield-Southgate and who make 

up the largest ethnic vote in the 

constituency, to do your patriotic 

duty and vote for Bambos Chara-

lambous today! 

Bambos has campaigned hard 

to end Tory austerity and cuts in 

local services. Since 2010, the 

Tories have closed down Winch-

more Hill, Southgate and Wood 

Green police stations, schools, 

elderly day centres, youth centres 

and libraries in Enfield.  

It was the Tories who down-

graded Chase Farm Hospital 

and closed a number of residen-

tial care homes and supported 

living units for elderly and adults 

with learning disabilities. The 

Tory candidate David Burrowes, 

when he was an MP, voted with 

the government to ensure the 

austerity cuts were implemented. 

The same individual who is a 

staunch Brexiter and wants the 

UK to be dejected from the EU.  

Today we can stop him and 

the Tories in their tracks by       

voting for Bambos Charalambous 

at your local polling station. By 

voting for Bambos, we as a 

community both united and free, 

can send our clear cut message 

to David Burrowes and his Tory 

cronies fan club of what we think 

of them and their unworkable 

Tory policies. 

Boris Johnson’s infamous 

statement “let’s get Brexit done” 

reveals how much he cares in 

delivering his own personal 

agenda without taking into con-

sideration the wishes of people, 

by pursuing Brexit at any cost.  

It is like saying to us all,  I do 

not care about the poor families 

and 2,000,000 children that are 

starving in Britain; I have no time 

for the homeless, or the NHS, I 

do not care about the companies 

that may go bankrupt; I want 

Brexit done, not what people 

want. 

What a selfish and careless 

politician who wants to be Prime 

Minister. Do you want Boris 

Johnson or do you prefer to 

have an honest PM like Jeremy 

Corbyn with his hard working 

Labour Members of Parliament?  

Please vote today, vote for the 

NHS and a better future, vote 

Labour everywhere, vote Bambos 

Charalambous in Enfield/South-

gate. Do not let apathy be the 

winner.

George Savva: Today is your chance to stop 
Boris and the Tories from ruining Britain

J
ust when you thought you 

had seen and heard every-

thing by this powerhouse 

performer, Dimitra Galani simply 

went and did it again.  

With only two exceptional 

young musicians accompanying 

her - Thomas Constantinou on 

oud and Spyros Manesis on 

piano - Galani gave a marvel of 

a concert that was at once       

intimate and majestic. The trio 

offered their own twist to popular 

melodies that are both enduring 

and interwoven with Greek      

history and soul: timeless songs 

by Manos Chatzidakis, well-

known folk melodies, rebetika by 

Vassilis Tsitsanis, songs of the 

Asia Minor legacy, and recent 

hits, such as ‘Ekdromi’.  

Masterfully adapted and         

arranged by the musicians 

themselves into beautiful con-

coctions of eastern fluidity and 

jazz improvisation, the songs, 

as Galani gracefully explained, 

represented the ‘bridges’ between 

East and West that Greece has 

built over time. 

The stunning background      

of the architecture, aided by 

theatrical lighting, as well as the 

church’s imposing acoustics, 

turned this concert into a quasi-

sacrament that was replete  

with dynamism and a gamut of  

emotions. Galani obliged the 

demanding audience with a rich 

encore of some of her best-loved 

songs and responded to the 

well-deserved, prolonged standing 

ovation with a promise to return.

Dimitra Galani gives unique 
concert at Union Chapel
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W
hite Christmas is a 1942 
Irving Berlin song remi-
niscing about an old-

fashioned Christmas setting. The 
version sung by Bing Crosby is the 
world's best-selling single with 
estimated sales in excess of 50 
million copies worldwide. When 
the figures for other versions of the 
song are added to Crosby's, sales 
of the song exceed 100 million.  

 
Origin 

Accounts vary as to when and 
where Berlin wrote the song. One 
story is that he wrote it in 1940, in 
warm La Quinta, California, while 
staying at the La Quinta Hotel, a 
frequent Hollywood retreat. He 
often stayed up all night writing. 
One day he told his secretary, "I 
want you to take down a song I 
wrote over the weekend. Not only 
is it the best song I ever wrote, it's 
the best song anybody ever wrote."  

Harry Lillis "Bing" Crosby Jr. 
(May 3, 1903 – October 14, 1977) 
was an American singer, comedian 
and actor. The first multimedia 
star, Crosby was a leader in record 
sales, radio ratings, and motion 
picture grosses from 1931 to 1954. 
His early career coincided with 
recording innovations that allowed 
him to develop an intimate singing 
style that influenced many male 
singers who followed him, includ-
ing Perry Como, Frank Sinatra 
and Dean Martin.  

Crosby won an Oscar for Best 
Actor for his role as Father Chuck 
O'Malley in the 1944 motion picture 
Going My Way and was nominated 
for his reprise of the role in The 
Bells of St. Mary's opposite Ingrid 
Bergman the next year, becoming 
the first of six actors to be nomina-
ted twice for playing the same 
character. In 1963, Crosby received 
the first Grammy Global Achieve-
ment Award. He is one of 33 people 
to have three stars on the Hollywood 
Walk of Fame, in the categories 
of motion pictures, radio, and audio 
recording. He was also known for 
his collaborations with long-time 
friend Bob Hope, starring in the 
Road to... films from 1940 to 1962. 
 

Films 
In the wake of a solid decade 

of headlining mainly smash hit 
musical comedy films in the 1930s, 
Crosby starred with Bob Hope and 
Dorothy Lamour in seven Road to 
musical comedies between 1940 
and 1962, cementing Crosby and 
Hope as an on-and-off duo.  

In the 1949 Disney animated 
film The Adventures of Ichabod 
and Mr. Toad, Crosby provided 
the narration and song vocals for 
The Legend of Sleepy Hollow 
segment. In 1960, he starred in 
High Time, a collegiate comedy 
with Fabian Forte and Tuesday 
Weld that predicted the emerging 
gap between him and the new 
young generation of musicians 

and actors who had begun their 
careers after WWII. The following 
year, Crosby and Hope reunited 
for one more Road movie, The 
Road to Hong Kong, which teamed 
them up with the much younger 
Joan Collins and Peter Sellers. 

He won an Academy Award for 
Best Actor for Going My Way in 
1944 and was nominated for the 
1945 sequel, The Bells of St. Mary's. 
He received critical acclaim for 
his performance as an alcoholic 
entertainer in The Country Girl 
(1954) and received his third 
Academy Award nomination.  

In 1956 he starred in another 
very successful American romantic 
musical comedy High Society. The 
film directed by Charles Walters 
and also starring Grace Kelly, Frank 
Sinatra and Louis Armstrong.  

 
Irving Berlin 

Irving Berlin (born Israel Isidore 
Beilin;  May 11, 1888 – September 
22, 1989) was an American com-
poser and lyricist, widely consi-
dered one of the greatest song-  
writers in American history. His 
music forms a great part of the 
Great American Songbook. Born 
in Imperial Russia, Berlin arrived 
in the United States at the age of 
five. He published his first song, 
"Marie from Sunny Italy", in 1907, 
receiving 33 cents for the publish-
ing rights, and had his first major 
international hit, "Alexander's 
Ragtime Band" in 1911.  

He wrote hundreds of songs, 
many becoming major hits, which 
made him famous before he turned 
thirty. During his 60-year career 
he wrote an estimated 1,500 songs, 
including the scores for 20 original 
Broadway shows and 15 original 
Hollywood films, with his songs 
nominated eight times for Academy 
Awards. Many songs became 
popular themes and anthems,      
including "Easter Parade", "Puttin' 
on the Ritz", "Cheek to Cheek", 
"White Christmas", "Happy Holiday", 
"Anything You Can Do (I Can Do 
Better)", and "There's No Business 
Like Show Business". His Broad-
way musical and 1943 film This is 
the Army, with Ronald Reagan, 
featured Berlin's "God Bless 
America". 

Berlin died in 1989 at the age 
of 101. 

 
Holiday Inn 

Holiday Inn is a 1942 American 
musical film directed by Mark 
Sandrich and starring Crosby and 
Fred Astaire, with Marjorie Rey-
nolds, Virginia Dale, and Walter 
Abel. With music by Irving Berlin. 
The composer wrote twelve songs 
specifically for the film, the best 
known being "White Christmas". 
The film features a complete reuse 
of the song "Easter Parade", written 
by Berlin for the 1933 Broadway 
revue As Thousands Cheer.  

The film received a 1943 Acad-

emy Award for Best Original Song 
(Irving Berlin for "White Christmas"), 
as well as Academy Award nomi-
nations for Best Score (Robert 
Emmett Dolan) and Best Original 
Story (Irving Berlin).  

The song that would become 
"White Christmas" was conceived 
by Berlin on the set of the film Top 
Hat in 1935. He hummed the 
melody to Astaire and the film's 
director Mark Sandrich as a song 
possibility for a future Astaire-
Ginger Rogers vehicle. Astaire 
loved the tune, but Sandrich 
passed on it. Berlin's assignment 
for Paramount was to write a song 
about each of the major holidays 
of the year. He found that writing 
a song about Christmas was the 
most challenging, due to his  
Jewish upbringing. When Crosby 
first heard Berlin play "White 
Christmas" in 1941 at the first      
rehearsals, he did not immediately 
recognize its full potential.  

Although "White Christmas" 
has become iconic, this was not 
the original intention. The song 
"Be Careful, It's My Heart", played 
during the Valentine's Day section 
of the film, was originally intended 
to be a bigger hit when produc-
tion of Holiday Inn commenced. 

The song is used during the 
Christmas holiday sections of the 
movie, most notably when it is     
introduced to Linda Mason      
(Reynolds) by Jim Hardy (Crosby) 
while she is trying to obtain a 
position in the shows at the inn. 
Hardy begins playing the song to 
her allowing her to join him and 
eventually perform solo. The song 
is also reprised near the end of 
the movie.   

 
Legacy 

The success of the song 
"White Christmas" eventually led 
to another film based on the song, 
White Christmas (1954), which 
starred Crosby, Danny Kaye, Rose-
mary Clooney, and Vera-Ellen. It 
was an extremely loose remake 
of Holiday Inn, with a plot again 
involving an inn, but otherwise 
different from the earlier film. Fred 
Astaire was offered the second 
lead in the new film, but after 
reading the script, he declined. 
The role was then offered to  
Donald O'Connor, but he was      
injured before filming began. 
Kaye ultimately took the role.  

The name of the Holiday Inn 
hotel chain was inspired by the film.  

 
White Christmas (Film) 

White Christmas is a 1954 
American musical directed by  
Michael Curtiz and starring Crosby, 
Danny Kaye, Rosemary Clooney, 
and Vera-Ellen. It features the songs 
of Irving Berlin, including a new 
version of the title song, "White 
Christmas", first introduced by 
Crosby in the 1942 film Holiday Inn.  

The film is notable for being the 

first to be released in VistaVision, 
a widescreen process developed 
by Paramount.  

 
Casting 

White Christmas was intended 
to reunite Crosby and Astaire for 
their third Berlin showcase musical. 
Crosby and Astaire had previously 
co-starred in Holiday Inn (1942) 
and Blue Skies (1946). Astaire 
declined the project after reading 
the script and asked to be released 
from his contract with Paramount. 
Crosby also left the project shortly 
thereafter, to spend more time 
with his sons after the death of his 
wife, Dixie Lee. Near the end of 
January 1953, Crosby returned to 
the project, and Donald O'Connor 
was signed to replace Astaire. Just 
before shooting was to begin, 
O'Connor had to drop out due       
to illness and was replaced by 
Danny Kaye. 

Within the film, a number of 
soon-to-be famous performers 

appear. Dancer Chase appears 

unbilled, as the character Doris 

Lenz ("Mutual, I'm sure!"). Future 

Oscar winner George Chakiris also 

appears as one of the stone-faced 

black-clad dancers surrounding 

Rosemary Clooney in "Love, You 

Didn't Do Right by Me". John 

Brascia leads the dance troupe 

and appears opposite Vera-Ellen 

throughout much of the movie. 

White Christmas was enormous-

ly popular with audiences, earning 

$12 million in theatrical rentals – 

making it the top by a wide margin 

and the highest-grossing musical 

film of all-time.  

It now is regularly released in 

cinemas for Christmas screening. 

 

Influence - The Victors  

The Victors is a 1963 British-

American war film written, produced 

and directed by Carl Foreman. 

Shot on location in Western Europe 

and Britain, it features an all-star 

cast - Albert Finney, George       

Hamilton, Melina Mercouri, Jeanne 

Moreau, George Peppard, Romy 

Schneider, Elke Sommer, Eli      

Wallach and Peter Fonda. 

One of the cinematic high points 

is the detour of one truckload of 

GIs out of a convoy, for the express 

purpose of supplying witnesses 

to the execution by firing squad of 

a GI deserter.  Depicted in a huge, 

otherwise empty, snow-covered 

field near a chateau at Sainte-

Marie-aux-Mines on Christmas 

Eve, while the film audience first 

hears Frank Sinatra singing "Have 

Yourself a Merry Little Christmas" 

and then a chorus of "Hark! The 

Herald Angels Sing", after the fatal 

shots are fired. This scene is       

remarkable for its stark, visually 

extreme imagery, and the non-

combat stress and anguish foisted 

on GIs during a lull in combat.  

 

Source: en.wikipedia.org 

White Christmas

My Movie Icons George.M.Georgiou
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T
he annual panto jamboree 

is in full swing and London-

ers are spoilt for choice. So 

this week we look at the main 

contenders. Last week I was back 

at my favourite UK venue (there 

I’ve put my bias on the table), the 

Hackney Empire, the splenda-

cious grade II listed building on 

Mare Street, sandwiched between 

the Art Deco Town Hall and a 

plethora of bookmakers, pubs and 

minimarts. And so it is that the 

British Empire takes a good kick-

ing in Susie McKenna’s inspired 

and hugely entertaining reimagi-

ning of Dick Whittington and 

His Cat. 

Dashing Dick (Tarinn Callander) 

arrives in “Hinglan” (you may need 

to brush up on your Jamaican 

patois) with the calypso song 

London is the Place for Me playing 

in the background. He steps off 

the Windrush, yes that infamous 

ship, singing I Dreamed an Impos-
sible Dream, which was true for so 

many immigrants invited to Great 

Britain in the 50’s, with the promise 

of a land of “milk and honey”, 

having endured countless years 

of colonisation. The young man is 

also looking forward to seeing his 

estranged mother again, Sarah 

the Cook (Clive Rowe), she having 

been marooned in Oldham for eight 

years. Meanwhile Dick’s cat soon 

becomes his elderly Uncle Vincent 

the Cat (Kat B) who warns his 

nephew when going to get his visa 

to “get a copy...because you knew 

they a lose dem”. So the rags to 

riches story begins. 

Dick, yes I know and there are 

jokes aplenty on the theme of    

his name along with a stream of      

innuendo and double entendres - 

the kids in the audience looked 

perplexed as their parents fell 

about laughing - finds work in      

Alderman Fitzwarren’s (Tony Whittle) 

ship but the stinky Queen Rat 

(Annette McLaughlin) is up to no 

good. Thankfully Dick has Fairy 

Bowbells (Sue Kelvin) on his side. 

A story oft told but rarely with such 

style and elan. McKenna’s writing 

is razor sharp and the traditional 

panto ‘business’ brilliantly executed. 

It may seem like a load of laughs 

to you but it requires superb comic 

timing and an ability to improvise 

at the drop of a wig. In one hilarious 

scene where Rowe, find me a better 

dame anywhere and I’ll eat my 

hat, and Whittle are entwined in a 

saucy duet both their wigs came 

off, a moment of great hilarity but 

they put them back on and continued 

like the seasoned pros that they 

are. Whittle is the perfect foil to 

Rowe’s outrageously dressed dame. 

The dance numbers are crisp and 

performed with style and energy 

by the mixed cast of professionals 

and local dance school kids. 

McLaughlin and Kelvin feed off 

each other’s negative and positive 

energy while Callander’s excellent 

singing shines throughout and 

Kat B is a purr-fect feline (sorry 

couldn’t resist) full of cheeky one 

liners and busting moves while 

looking “stoosh”. This is a topical 

treat - Boris is sidekick to Queen 

Rat - and once again Hackney has 

laid down the gauntlet for every 

other panto in town and anywhere 

else for that matter. Oh yes it has. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
believes she has strong rivals 
elsewhere... 

Barney tells me every year that 

Hackney is unbeatable. Not so, 

the Greenwich Theatre does the 

best panto in town, and that comes 

from someone who has seen 

their productions for several 

years running. This year it’s a 

twist on the classic fairy tale of 

Sleeping Beauty, once again 

written, directed by and starring 

the amazing Andrew Pollard. 

What characterises his work is a 

love for good old fashioned panto 

essentials of laugh-a minute 

carry-on banter and slapstick, 

with hyper-camp performances 

and lashings of innuendo.  

As on previous occasions, the 

emphasis is on fun in true English 

seaside humour style, elevating 

this artform to the pedestal it      

deserves. As the dame, Pollard is 

archetypal in his OTT combination 

of vulgarity and joie de vivre, and 

the rest of the gang match up to 

the standards he sets. Another 

Greenwich mainstay is Anthony 

Spargo as the baddie, and his 

Rasputin is textbook villain. Special 

mentions also go to the costume, 

headdress and hat-makers for 

their amazingly crazy fashion 

parade. And since this is Parikiaki, 

a bit of Cypriot talent-spotting too: 

the excellent lighting designers 

for the show are Angelo Constan-

tinou and Max Blackman, who 

over the past twenty years have 

worked on many fringe productions 

as well as high profile corporate 

clients. A “Souf” London gem. 

Meanwhile a hop, skip and a 

jump from Hackney, there’s another 

Dick in town. Yes Stratford East 

are up to mischief with their own 

version of Dick Whittington. A 

theatre with a legacy of radicalism 

and ‘”tearing up the rulebook”, 

Nadia Fall, Artistic Director, promi-

ses “something truly unique…a 

real treat”, and she delivers. This 

panto staple, the story of a boy 

who decides to up sticks to seek 

his fortune in London, provides 

an excuse for a focus on contem-

porary politics – from Brexit to 

Boris, from capitalist greed to  

racism and the need for tolerance. 

This could have been oh-so-worthy 

and dull, but this production never 

forgets that panto also needs  

satire, humour, banter and innuendo 

galore in equal measure.  

The result is a very entertaining 

mix of shenanigans, combined 

with politics and the story’s fairy 

tale roots and altruistic message. 

Another great ingredient is the 

East End setting with Dick heading 

off from his mum’s turnip farm in 

Romford to come to Stratford – 

the “ford that struts” – via Catford, 

where he meets – who else? – but 

Nathaniel, the cat whose dream 

is to be a dog. The cast are        

excellent. Special mention goes 

to Severine Howell-Meri for her 

spirited and inspirational Dick 

Whittington, whilst Harry Jardine 

is hilarious as the confused,       

canine wannabe Nathaniel, and 

a mean rapper to boot. Tom Giles’s 

superbly dashing King Rat is a       

villain who it’s very hard to hate. 

A treat promised, a treat delivered! 

Sad to report my final panto 

outing did not lay the expected 

golden egg. Mother Goose 

(Millfield Theatre) lurks lazily on 

the side of pedantic preaching 

and the first half, with mummy 

goose too brassic to pay the rent, 

just plods along. Paul Cleveland’s 

dame may sound like Lily Savage’s 

but comes nowhere near matching 

her acting or humour. Neither 

does the smarmy, goody-goody 

characterisation of the aptly-named 

Silly Billy, Mother Goose’s son. 

Thankfully the second half picks 

up momentum and with it more of 

the panto spirit. Mother Goose 

becomes sassy and loud with some 

good gags. Meanwhile, the Squire 

(excellently played by Philip Lee), 

who has been hitherto busy trying 

to get his rent, is now in full camp 

throttle as he vies for Mother 

Goose’s attentions and hand in 

marriage. Other saving graces 

are the troupe of children, with a 

couple of the youngest ones man-

aging to be especially cute as they 

go through their dance routines.  

More scrambled than golden. 

But Rubina Kangaris begs to 
differ… 

Step aside pantomimes, I have 

a show that is classic Christmas 

with a twist. Piers Torday’s Christ-

mas Carol: A Fairy Tale (Wilton’s 

Music Hall) is a wonderful reimag-

ining of Dickens featuring Fan 

Scrooge (Sally Dexter) sister of 

Ebeneezer and widow of Jacob 

Marley (Brandan Hooper). It’s an 

absolute gem of a show that has 

magic, music and phenomenal 

puppetry with the giant one being 

a show stealer. 

Stephanie Street directs a      

brilliant cast who swap roles in a 

jiffy and the imaginative costumes 

add lots of spooky spice to the 

occasion. The headlines are all 

about the first female Scrooge 

but the show is much more than 

just that, like a festive allegory for 

our times and raises a number of 

topical issues without ever cross-

ing that line into a campaign. This 

is a strong independent woman 

on a mission. Where men lead 

she does not follow and the     

message is clear – remember 

those who have nothing want 

nothing more than a chance to 

live their lives like the rest of us. A 

show that feels like chestnuts 

roasting by the fire and some-

thing to give cheer to one and all. 

Finally, Vivat Stactou is in awe 
of a rare talent… 

Bolshoi ballerina Svetlana 

Zakharova gives to ballet what 

Grace Jones gives to pop music. 

A presence and style that draws 

you in as if they have cast a spell. 

Last week at The London Coli-

seum she starred in an intriguing 

double bill. First up was the UK 

premiere of Come Un Respiro, 

choreographed by Mauro Bigon-

zetti, a work set to the music of 

Handel and the closest thing I’ve 

seen to a modern art installation 

on stage. Male lead was Jacopo 

Tissi. It was a quirky piece and 

the solos and pas de deux were 

delivered with style despite the 

strange Handel score. The sup-

porting dancers were equally 

graceful and stylish.  

Part two told the story of fashion 

legend Coco Chanel – Gabrielle 
Chanel. Performed in eight     

vignettes in a variety of settings, 

with some amazing musical      

accompaniment, it gave Zakharova 

an opportunity to display the full 

range of her talents. Dressed to 

look like Chanel she looked in the 

mirror and began the journey of 

looking back. Her technique re-

mains impeccable and her trans-

formation into Chanel was 

equally en pointe. Yuri Possok-

hov’s choreography was out-

standing and her pas de deux 

with Mikhail Lobukhin was sensa-

tional and very sexy. Sex on legs 

you might say. The ending sees 

her all alone on that huge stage. 

Wild applause and standing ova-

tions followed. Zakharova is the 

greatest ballet talent that I have 

ever seen. A thousand bravos!  
 

Dick Whittington and His Cat - 

020 8985 2424 

 

Sleeping Beauty - 020 8858 7755 

 

Dick Whittington - 020 8534 0310 

 

Mother Goose - 020 8807 6680 

 

Christmas Carol: A Fairy Tale - 

020 7702 2789 

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Oh yes it is, oh no it isn’t...
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Jumanji: The 

Next Level 
 

The original made in 1995 

with Robin Williams was a huge 

success and surprisingly didn’t 

have a makeover until a couple 

of years ago with JUMANJI: 

WELCOME TO THE JUNGLE 

starring Dwayne Johnson, Kevin 

Hart, Jack Black and Karen Gillan 

as the avatars in a video game. 

They are now back for a new 

adventure, where the premise 

is more or less the same. The 

group of young friends may not 

be as close as they used to      

but they still enter the world of 

Jumanji - this time willingly in 

order to rescue one of them. 

They now leave the jungle behind 

where the next level takes them 

to an enjoyable adventure in 

the desert before the reach the 

snowy mountains.  

There is plenty to enjoy here 

particularly the unexpected con-

tribution from Danny De Vito and 

Danny Glover. There are some 

spectacular set pieces including 

a stampede from a herd of       

ostriches and an attack from a 

group of screeching monkeys 

on broken bridges deep in the 

forest that look absolutely splen-

did in IMAX. Some of it is too 

silly and OTT to take seriously 

but the sheer enjoyment of the 

actors is highly infectious.  

It is unpredictable and fun and 

provides perfect entertainment 

for the family! 

 

The Wolf’s Call 

This intense French thriller 

takes place in a nuclear          

submarine and follows the story 

of Chanteraide (Francois Civil), 

a young officer with acute hear-

ing known as the “Golden Ear”. 

However, during a military        

operation he begins to lose his 

impeccable reputation when he 

fails to identify a mysterious 

sound deep beneath the water… 

Writer/director Antonin Baudry 

delivers a hugely atmospheric 

adventure with terrific sound 

design that will make you         

believe you are in this claustro-

phobic environment and gasping 

for air. The acting is excellent 

with a particularly impressive 

Civil as the resourceful officer 

determined to save the sub-

marine from an impeding 

danger as well as his tarnished 

reputation. 

 

Citizen K 

An intelligent and complex 

project from Alex Gibney, the 

director of THE ARMSTRONG 

LIE and GOING CLEAR: SCIEN-

TOLOGY & THE PRISON OF 

BELIEF. He is certainly one of 

the best documentary filmmakers 

working in cinema today and  

he now turns his attention on       

Mikhail Khodorkovsky, one of 

the richest men in Russia who 

made his fortune following the 

fall of the Soviet Union. He is 

also one the biggest enemies of 

Putin and was sentenced to ten 

years in prison after he accused 

Putin’s regime of corruption … 

The film is not only a thorough 

examination of the continuous 

battle between these two Russian 

titans but also a fine portrait on 

the state of the nation. 

 

The Kingmaker 
 

Lauren Greenfield, the           

acclaimed documentary film-

maker of THE QUEEN OF 

VERSAILLES and GENERATION 

WEALTH, now focuses her 

camera on the controversial  

political career of Imelda Marcos, 

who despite her sins of the past 

she is still very hungry for more 

power. She now unashamedly 

campaigns for her son Bongbong 

in order to win the vice-presi-

dency…  

It is a compelling film full          

of irony about corruption and 

megalomania on a vast scale 

especially after Marcos decides 

to evacuate the inhabitants of a 

small island in the Philippines in 

order to replace them with wild 

animals from Africa. Unbelievable 

but true! 
 

Pink Wall 

Tom Cullen, the Welsh actor 

who made such an impression 

in the award-winning gay love 

story WEEKEND writes and      

directs an engaging film - 

screened at the recent London 

Film Festival.  

The film follows the relation-

ship of Jenna (Tatiana Maslany) 

and Leon (Jay Duplass) in six 

scenes over a six year period. 

The two actors share a strong 

chemistry and engage beautifully 

with each other throughout the 

years.  

It is an assured piece of       

filmmaking and marks Cullen 

as a promising new director. He 

also appears as an actor in one 

of the most memorable and   

enjoyable scenes as one of the 

guests at a dinner party.  

A highly original film with 

smart dialogue that feels fresh 

and improvised and is very 

much worth catching! 

 

Sons Of Denmark 

In the not-too distant future -

2025 to be exact - an extreme 

nationalist political leader       

Martin Nordahl is spitting vitriol 

against immigrants and causes 

endless riots and hatred across 

Denmark. Meanwhile, 19-year-

old Zakaria gets involved in a 

radical organisation and forms 

a bond with Ali, a charming but 

mysterious activist… 

Ulaa Salim makes a remarkable 

directorial debut and brings        

to the screen a powerful film 

about race and hatred that       

unfortunately is very topical for 

our times.  

It is easy to see the story      

developing in any European 

country or across America – 

perhaps it won’t be too long  

before a Hollywood or British 

remake with possible titles such 

as SONS OF TEXAS or SONS 

OF ESSEX.  

Uncomfortable but essential 

viewing! 
 

The Bikes  

Of Wrath 

Charlie Turnbull and Cameron 

Ford’s moving documentary  

follows five Australian friends 

who get inspired by John Stein-

beck’s monumental classic “The 

Grapes of Wrath” and decide to 

repeat the Joad family’s journey 

with their bicycles.  

With only 420 dollars in their 

pockets and 2 guitars on their 

backs they begin their hazardous 

journey from Oklahoma to      

California.  

The beauty of this compelling 

film is their human contact with 

the locals who never fail to offer 

the Australians hospitality and 

generosity. There is a terrific 

scene on the highway where 

the five friends interrupt their 

long ride in order to offer           

assistance to a homeless man 

who walks aimlessly across the 

country.  

A truly inspirational film! 

O
n Tuesday 17 December, 

at 7.30pm, a unique 

concert for peace in 

Cyprus will take place at the 

theatre of the Cypriot Commu-

nity Centre, Earlham Grove, 

London N22 5HJ, with perfor-

mances by Melodi Var Öngel, 

Mehmet Raif and Andrew 

Hubbard. 

Melodi Var On̈gel is a singer/ 

songwriter from Adana, Turkey. 

She is a highly talented artist 

and academic who has just 

completed her Masters on 

Human Rights at LSE and is 

busy working on musical     

projects for peace including 

Songs Across Boundaries. 

Melodi has completed an  

internship at The Home For 

Co-operation in Nicosia and 

composes music with a warmth 

and love of the Cypriot people. 

She was awarded a grant from 

the Davis Projects for Peace 

to study stories of Cypriot unity 

and has captured 10 moving and 

heart warming stories in song. 

She is a true friend of Cyprus.  

Mehmet Raif is a fulltime 

professional guitar & bass player, 

producer and composer. He is 

at the forefront of the contem-

porary London music scene and 

is currently working on various 

projects. 

Educated at the Royal 

Academy of Arts,  Andrew Hub-

bard is also a full time artist. 

He was Musical Director at  the 

Almeida Theatre and for London’s 

Phantom Of The Opera. He  is 

also a professional electric/      

acoustic violinist, producer and 

appears as part of Renée  

Zellweger’s band in the film, 

JUDY. In his personal life, he 

is an activist for peace and the 

reunification of Cyprus.  

Many concerts for Cyprus 

feature Turkish Cypriot, Greek 

Cypriot, as well as Maronite, 

Armenian and Latin Cypriot 

artists; this concert is unique 

in that it also features an artist 

and composer from Turkey, one 

of Cyprus’ guarantor countries.  

Songs Across Boundaries 

will be performed in full at the 

concert by Melodi in collabo-

ration with Andrew and Mehmet, 

along with other beautiful      

Cypriot themed music. 

Tickets are free, with a sug-

gested donation to cover costs, 

and can be obtained on the night 

or in advance from Andreas 

on 07903 555705 or email      

andrewmhmusic@aol.com

George Savvides 

Songs Across Boundaries 
- a concert for peace 

The Widower 
Poetry by Andreas N. Demetriou 

He stands alone, 

Gazing at the eternal beckoning horizon, 

The vastness of the shimmering blue sea 

That never sleeps, that never reveals its secrets, 

Alluring feeble man since the beginning of time. 

He stands still, free of life's expected duties, 

The struggles of work, the need to provide..... 

He stands silent, alone, 

As the gentle waves caress his bare feet; 

They do not judge him,  

They do not question him 

And their refreshing saltiness 

Offer no answers to those of life's puzzling, 

eternal questions; 

No need for those now, 

Just the wish for sweet repose, 

No thoughts of any kind; 

Tranquillity, peace of mind 

And the anonymity of a blessed freedom, 

That nirvana of an inner silence 

Is all he wants, 

It is enough for now.
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I
t is party time! There are lots 

of events going on around  

us which means dressing   

up smart and sassy with the          

opportunity to get the glamorous 

make-up on. Since my back-

ground is in the teaching indus-

try of hair and beauty, it was 

always a helpful bonus when it 

came to doing my own make-up 

and hair for my dancing or any 

photo shoots.  

Glamming up to go out is 

simple and quick when you know 

the basic tricks in the artistry of 

make-up and hair skills…. 

 

Make -Up 

 

1. Exfoliate the skin with an 

exfoliating scrub or use some 

sugar granules in your cleansing 

lotion and rub in an upward and 

round motion with fingertips,       

in towards the nose area. This 

helps remove any dead skin 

cells to give a clear smooth      

appearance of fresh radiant 

skin. It will also stimulate the 

blood supply to the surface of 

the skin revealing a beautiful 

natural glow. 

2. Wash off and then apply a 

good toning lotion or some      

natural rose water if you have 

normal to dry skin, or natural 

witch hazel for oily skin. 

3. Apply a good nourishing 

moisturiser and allow to absorb 

for a few minutes before            

applying any make-up. 

4. Use a concealer and apply 

in any dark or shadowed areas. 

Use a brush for best effect. This 

may be areas like under the 

eyes, above or around the 

eyes, chin or any area that may 

have slight pigmentation colour. 

Tilt the head slightly forward to 

see where light hits on the areas 

that will reveal the shadow 

areas. 

5. Use a good colour close 

match foundation, nearest to 

your own skin colour. If you don't 

have the perfect match, then 

mix a few shades to make one. 

Apply only on the areas that 

need cover, so it will look natural. 

What is essential is that it is      

applied with a brush or sponge 

and done in small dabbing 

comma strokes. This avoids    

removing any concealer pre-

viously applied and blends in 

well without leaving any line or 

uneven marks. 

6. Use some mineral powder 

and lightly dust and brush over 

in a circular movement. Apply 

over entire face to create a   

matt flawless finish. The skin 

can still breath comfortably 

through this and will still reveal 

the fresh looking skin under-

neath. 

7. Apply some eyeshadow 

base cream. Concealer can also 

be used to hold the shadow 

and also show and keep its true 

colour. Using an eyeshadow 

brush, press the brush first on 

a slightly damp wet tissue. This 

will pick up the eyeshadow and 

hold the loose shadow powder 

onto the skin and then dry onto 

it. Use an all over light base  

colour close to your skin tone. 

If you are not very daring and 

want to keep it simple and       

effective, use a basic technique 

for a smoky eye look but with a 

subtle colour shade which is 

ideal for keeping it a more       

natural smoky.  

For the natural smoky shade, 

this can be a shade like a dusky 

pink, brown or khaki instead       

of the usual deep grey. Make 

sure all colours connect and 

match the rest of the make-up. 

8. Apply some eyeliner. Using 

a liquid is best for evening 

make-up as it will hold and last 

longer. The top tip is to hold     

the skin taught, upwards and 

outwards at the brow area as 

you draw your line. Do the        

top line area first. Start thin 

nearer the inner corners and 

get thicker towards the outer 

edge. 

9. Apply a couple of coats of 

mascara, rather than one thick 

clumpy coat. 

10. Use a lip liner close to, 

but only slightly darker than 

your shade of lipstick choice, 

and draw a line to create the 

shape of your desired lip 

shape. You can lean slightly in 

or out of your own natural line, 

you can also draw a prominent 

V or rounded cupids bow of 

your choice on upper lip. Fill in 

with your lipstick shade and a 

touch of highlighter gloss in the 

centre to create the perfect 

pout look. 

11. Finally add a hint of blush 

to the top of cheek near to the 

temple and only if required. 

 

Glam up and rock that party!  

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Party time make-up

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive... 

 

The New Year is just a few weeks away but there’s no slowing down yet in music! Who is releasing 

at the tail-end of 2019? 

 

Popular rock-chick Paola is causing her own kind of 'disaster' with her latest single Katastrophi, 

released on Panik Platinum. Powerful, subversive and full of attitude, the track (composed by        

Georgios Natsios and Vasilis Giannopoulos), combines a fusion of musical influences from       

more old school laika, reminiscent of Vissi’s ‘Antidoto', to modern pop-rock production aesthe-        

tics.  

Layered with Paola's characteristically edgy tone - ensures the singer's end of year goes out with 

an explosive bang! 

 

Sakis Rouvas is hoping to get a head start on the new year party celebrations with the release 

of his new dance track Amartolos. Aside from a short teaser clip, the track is yet to be unveiled, 

but it no doubt promises to have the feel good factor Rouvas is renowned for.  

The popular singer is juggling his new release with a winter residency at performance                

venue Estate Athens, as well as his judging responsibilities on the Greek televised version of           

The Voice. 

 

Nikos Apergis has had an amazing year to date and plans to elevate his highs even more with 

new song Ego O Dinatos.  

The highly anticipated track is already creating waves despite the fact it has yet to even be              

released! But if his previous record is anything to go by, you can understand why; his most recent 

release, the sentimental yet rousing love ditty ‘Isos’ remained steadily at the top of airplay radio in 

Greece and hit over 2 million views on YouTube, while the preceding track to that, ‘Kommati Tis 

Zois Mou’, now boasts over 17 million views and still rising. 

 

That’s all for now. Xclusive will return in 2020!  

Wishing all our lovely readers a wonderful Christmas and the happiest of times ringing in the    

New Year! 

 

Until then... x Mwah 
 
* Listen to all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Scandalous!'            

Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity gossip, chart 

news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! Not to mention 

a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk and DAB Plus, 

on Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! If you would like your CD or event featured or reviewed 

in Xclusive! contact Katerina via email:katsmusiq@gmail.com / all social media:               

@Katsmusiq  



UK Cypriot sisters competing on  

The X Factor: The Band 

Hot on the heels of The X Factor: Celebrity comes The X Factor: 
The Band, in which judges Simon Cowell and Nicole Scherzinger 

pull together brand new boy and girl bands. 

Competing are The Lewis Sisters, 21-year-old Erina and        

17-year-old Kyra, who performed an original song The Beat Goes, 

during their audition on Monday night. 

The UK Cypriot girls are no strangers to our community. Erina 

is Vice Principal and a dance teacher at the award-winning  

Platinum Performing Arts in Enfield, North London. The school 

offers leading training in the performing arts for young people 

aged between 3 to 21, providing them with a platform to boost 

their confidence and pursue their dreams.  

Erina started performing at the age of three, joining Platinum 

Performing Arts when it launched in 2006. In 2014, she was 

awarded a scholarship to train at the Italia Conti Academy of 

Theatre Arts on their Three Year Diploma course. She graduated 

in 2017 and has since gained employment opportunities within 

the Performing Arts industry.  

Sister Kyra is a teaching assistant at the performing arts school. 

The girls made it through The X Factor audition stage and now 

face the next big challenge – arena auditions in front of thousands 

in Birmingham. 

Tune into ITV and support these talented sisters on Friday 13 

December at 8:30pm, and fingers crossed, during the two-hour 

special live final on Sunday 15 December at 8pm. 
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Wham!’s Last 

Christmas could 

finally reach top 

of the charts  
 

The race for this year’s Official 

Christmas Number 1 is on! The 

winner of the biggest chart battle 

of the year will be announced 

on Friday 20 December and we’re 

hoping it’s George Michael’s 

classic Wham!’s hit Last Christ-
mas which have never, believe 

it or not, reached the top spot. 

The late singer’s team are 

hopeful a new limited-edition 

version of the song could rocket 

to the top of the vinyl charts 

when it hits the shops next 

week. And there are hopes the  

tune could also top the Official 

Singles Charts thanks to      

downloads.  

It comes as the soundtrack 

for the film Last Christmas has 

been top of the soundtrack 

charts for two weeks. 

Originally released in            

December, 1984, Last Christmas 

reached No2. It was beaten to 

the No1 spot by the Band Aid 

hit Do They Know It’s Christmas?, 
which George also sang on. 

It holds the record for the 

best-selling track to never 

reach the top of the Official  

Singles Chart. It has re-charted 

each year since 2007, and         

returned to No2 in 2017 and 

made No3 last year. 

It is does top the charts,          

35 years after it was released, 

it would be a great tribute to our 

George, not only one of the 

greatest vocalists of all time   

but also one of greatest song 

writers of all time.
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Grammy-award winning global 

megastar Michael Bublé will      

return to the UK next year with 

a very special tour that will visit 

beautiful stately homes, castles 

and cricket grounds across the 

country.  

The forthcoming An Evening 
with Michael Bublé summer tour 

will blend his world-class show-

manship with the impressive 

grandeur of magnificent venues, 

for an unforgettable musical  

experience. Kicking off on Friday 

24 July at Bath Royal Crescent, 

the tour will visit locations in 

Hatfield, Norfolk, Derby, Warwick, 

Durham, Leeds, Exeter, Cardiff 

and Hove. It marks the first time 

that Michael will perform open-air 

concerts at these stunning,     

historic venues.  

Tickets from www.axs.com/ 

uk/events/388235/

Michael Bublé announces UK 2020 

tour at stunning open-air venues



The Bees snatched all three 
points right at the death to seal 
back to back National League 
victories. Simeon Akinola’s late 
header sealed the points.  
With eight minutes to go before 
the break the Bees took the 
lead, as the ball broke through 
for Jack Taylor, he lashed his 
effort into the corner to put us 
ahead. It was the Irishman’s 
eighth goal of the season and it 
was another super strike to add 
to his collection. But against the 
run of play, the Coasters lev-
elled as the dangerous Rowe 
fired home from a free-kick to 
level things up with an hour 
played. 
But there was to be a late twist 
as Akinola powered in a header 
from a Sparkes corner to snatch  

a deserved three points for the 
Bees. 
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Saturday14th December 2019 
FA Trophy  
First Round 
Barnet v Weymouth 
3.00pm The Hive, Camrose 
Avenue, Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier 
Potters Bar v Haringey Boro 

3.00pm Pakex Stadium,  
The Walk, Potters Bar EN6 
1QN 
Spartan South Midlands  
First Division 
Amersham v St Panteleimon 
3.00pm Spratleys Meadow, 
School Lane, Amersham HP7 

0EJ 
Sunday 15th December 2019 
KOPA League 
Cinar v Olympia 
10.30am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 

Armenians Youth v Apoel 

10.15am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 

EN1 3SD 

Akanthou v Komi Kebir 

2.00am Heron Hall Academy, 

43 Queensway, 

Enfield, EN3 4SA 

Monday 17th December 2019 

BetVictor Premier 

Merstham v Haringey Borough 

7.45pm Weldon Way, 

Merstham,  

Redhill RH1 3QB 

Tuesday 18th December 2019 

Spartan South Midlands  

First Division 

New Salamis v London 

Tigers 

7.45pm Enfield FC, 

Queen Elizabeth Stadium, 

Donkey Lane, EN1 3PL

 Local and Community Fixtures

Community Youth

Results, 8th December 2019 
U18 
AEK Black 6 HGS 3, Maccabi 3,  AEK Gold 2,  
Omonia White 6 Belstone 0 
U16 
Omonia White 6 Belstone 0 
U15 
Omonia Silver 2 Omonia White 4 
U14 
Omonia Gold 2 Belstone 8 
U13 
Omonia White 3 AEK Black 2, HMH 2 Omonia Gold 10 
U12 
Whetstone 3 Omonia Gold 1, Harvesters 3 Omonia White 4 
HMH 4 Omonia Green 5 

KOPA League

The biggest shock of the day was Apoel beating Olympia 5-2. 
Olympia took the lead in the tenth minute when Elias one to one 
with the keeper got the better of him to score. 
 Apoel replied by being quick off the mark and equalised in the 
15th minute with Michael Spencer, and then taking the lead in the 
25th minute through Alex Roussis who was also on hand to  
capitalise on a mistake from the Olympia goalie to score again.  
George Lutaaya added another to take Apoel into the break 4-1  
up.  
The second half became an uphill struggle for Olympia and were 
awarded a penalty from which Adem Ali scored from to make it 4-
2. George Lutaaya made it 5-2 with twenty minutes to go to lift 
Apoel into second place. 
The Omonia v Komi Kebir match began with a one minute silence 
in memory of the late Savva Savvides whose memorial anniversary 
it was Sunday  Savvas was Komi Kebir manager for several years. 
Omonia continue to lead the table after beating Komi Kebir 2-0 
the first goal came from Omonia young talent Harry Kyprianou 
and the second half goal came from Antonio to give the Greens a 
vital win and puts them three points ahead of second placed Apoel. 
Panathinaikos are trying to get in the chase to catch Omonia and 
enter the stake Panathinaikos are now in third place after beating 
Cinar who played with only ten men, Panathinaikos scorers were 
Zack Uribari 2, Kiri Portou, Christian Artimatis, Paul Yiannakas 
and Anthony and Kieran Constantinou. Cinars goals were scored 
by Dienga and Yannick Kamanan. 
Akanthou v Armenians Youth was not played due to Armenian 
Youth not being able to fulfil the fixture.

Apoel players and manager George Lutaaya,  
Chris Zacharia and Alex Roussis 

Spartan South Midlands League

St Panteleimon put in an enter-
taining and assured perform-
ance against Shefford Town and 
Campton FC to secure another 
three points and stay top of the 
Spartan Division One, with their 
13th win of their 18 matches. 
Good flowing football through 
playmakers Guilherme Monti 
and Noyan Tajbakhsh allowed 
Courtney Massay to open the 
scoring on 16 minutes. Shefford 
replied within 9 minutes, level-
ling the score. 
Then before the break Massey 
added a spectacular finish to 
make it 2-1 at half time. The 
Saints were bouncing into the 
changing rooms knowing it 
could have been more, and 
eager and hungry for the sec-
ond half to start. 
The second half was just as ac-
tion packed as the first, with 
both teams playing a skilful 
game. It was substitute Ahmed 

Doukhi with his first touch that 
make it 3-1. An excellent curling 
cross from the right from Ayub 
Albadri with the outside of his 
left foot, was met at the near 
post by Doukhi to beat the 
keeper. 
Massay got his hat-trick with a 
high and unstoppable finish, in 
the 75th minute. 
The game saw a debut for the 
Saints from 
left-footed Kevin Strutt, who 
showed composure and skill on 
the ball. 
It was then 5-1 in the 80th mi-
nute, when Doukhi showed ex-
ceptional skill, as he went past 
players and shot high to make 
the game certain. Shefford 
pulled one back to make it 5-2, 
but the Saints were happy to be 
back on winning form. 
They lead Division One by 5 
points, with handsome +37 goal 
difference. 

St Panteleimon 5 Shefford Town & Campton  2

The Saints St Panteleimon bounce back

Barnet snatch all three 

points right at the end

Disability Football with 
Omonia Youth FC

Community grassroots club 
Omonia Youth FC, sponsored 
by PIA Financial Group and Phi-
lip Ross Solicitor, have been 
running weekly football training 
sessions for children with dis-
abilities at Enfield Grammar 
School for over a month and the 
sessions have been a resound-

ing success. Coaches from the 
club have been aided by the 
Tottenham Hotspur Foundation 
to ensure the sessions are fun, 
inclusive and creative. If you 
would like to get involved or join 
in, please contact the club via 
the contact page on their web-
site www.omoniayouthfc.com

Omonia18 White into the quarter final of the Middlesex Cup
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Premier League

Liverpool took a giant step to-
wards their first title since 1990 
on Saturday when their 3-0 win 
at Bournemouth combined with 
Manchester United’s 2-1 victory 
at Manchester City to leave the 
champions 14 points adrift of 
the Premier League leaders. 
United, who beat Spurs in mid-
week, blew City away with a 
dazzling first-half performance 
at the Etihad, which was 
capped by a VAR-awarded Mar-
cus Rashford penalty and a 
strike from Anthony Martial. 
Although David De Gea had to 
be at his sharpest to keep City 
at bay after the interval, when 
City scored through Nicolas 
Otamendi, United were well 
worth their victory — Ole Gun-
nar Solskjaer’s first as player or 
manager in a Manchester 
derby. 
Liverpool, who won 4-0 on their 
previous two visits to Bourne-
mouth, again shuffled their side, 
making seven changes from the 
midweek Merseyside derby. 
Two of Liverpool’s lesser lights, 
Alex Oxlade-Chamberlain and 
Naby Keita, responded with 
goals before Mohamed Salah 
completed the formalities in a 
win which saw Liverpool keep 
a clean sheet for the first time 
in 14 games. 
At Goodison Park, Everton the 
Scot’s decision to switch forma-
tion was instantly rewarded with 
a goal for Richarlison before 
Dominic Calvert-Lewin added a 
double to send the crowd wild. 
AtTottenham Hotspur  Harry 
Kane scored twice to make it 
eight goals in nine games 
against Burnley, Son took the 
headlines with a superb effort 
that started just outside his own 
area and saw the South Korean 
slalom through half the opposi-
tion before slotting home from 
inside the box. Lucas Moura 
and Moussa Sissoko completed 
the scoring against a Burnley 

side who have conceded nine 
goals in four days. 
Struggling Watford ended a 
string of three straight defeats 
against Crystal Palace in a 
scrappy game watched by their 
incoming manager Nigel Pear-
son, whose first game in charge 
could not be harder — a trip to 
Liverpool next Saturday. 
Wolverhampton Wanderers 
stretched their unbeaten Pre-
mier League run to 11 games 
after they led and then came 
from behind to secure a 2-2 
draw at Brighton & Hove Albion 
in a pulsating encounter on 
Sunday.Diogo Jota fired Wolves 
ahead and then hauled them 
level in a frantic first half after 
Neal Maupay and Davy 
Propper had cancelled out the 
Portuguese forward’s opener. 
Leicester City set a club record 
of eight successive top flight 
wins after two goals from Jamie 
Vardy helped them to an im-
pressive 4-1 Premier League 
victory at Aston Villa on Sun-
day.Kelechi Iheanacho and 
Jonny Evans were also on tar-
get for Leicester, Second-half 
goals from wing-backs Enda 
Stevens and George Baldock 
helped Sheffield United come 
from behind to beat Norwich 2-
1 at Carrow Road.Alex Tettey 
opened the scoring with a smart 
finish from Emiliano Buendia's 
corner in the 27th minute.  
Arsenal scored three quickfire 
second-half goals through Ga-
briel Martinelli, Nicolas Pepe 
and Pierre-Emerick Aubamey-
ang to beat West Ham United 
3-1 away as they ended a 
seven-match winless run in the 
Premier League on Monday. 
After a poor start to the game 
by both sides, the Hammers 
took the lead seven minutes be-
fore the break when Angelo Og-
bonna charged into a crowded 
box to head home a Pablo For-
nals cross.

Cyprus Football

The Cypriot football League is 
taking a turn with a shock defeat 
for Apoel losing to Olympiakos 
2-0 who won with two goals 
coming from Duventru in the 
35th minute and Kiko in the 
83rd minute it was Apoel’s first 
defeat in the league this season 
and they are still in the Europa 
league but still sacked their 
manager Thomas Doll after only 
being with Apoel four months. 
Top of the table Anorthosis beat 
AEL 2-0 with goals from Rayo 
and Kacharava Anorthosis are 
level on points with Omonia 
who have an inferior goal aver-
age and beat Doxa 2-0 with 
their goals coming in the first 

half from Bautheac 19th and Or-
tega in the 22nd minute. 
Third placed Apollon beat 3-1 
all four goals coming in the sec-
ond half through Pittas 52nd mi-
nute, Zelaya 58th minute and 
Markovic 70th minute AEK got 
their goal in added time through 
Taulemesse. also resulting in 
the AEK manager Imanol Idi-
akez getting sacked. 
Pafos beat New Salamis 1-0 
with a goal from Arajuuri in the 
58th minute which is the second 
defeat of the season for  
New Salamis versus the Pafos 
side. The red’s also had Chris-
toforou sent off in the 59th mi-
nute.

Olympiakos players celebrate beating Apoel

Greece SuperLeague

Olympiakos and PAOK have 
completed the first half of the 
regular season of the Super 
League on top and unbeaten, 
in the first time in the history of 
the top flight that two teams 
have played all their opponents 
once without losing a single 
game.The two title rivals have 
created a distance of 10 points 
from third-placed AEK, but the 
title will as of this year be de-
cided at the end-of-season play-
offs, where the top six teams 
will play each other twice in an 
extra round-robin mini-league. 
Olympiakos defeated bottom 
team Panetolikos 3-0 away with 
one goal from Daniel Podence 
and two by Youssef El Arabi, to 

leave the Agrinio team winless 
for the entire first half of the reg-
ular season. 
Diego Biseswar scored the first 
and set up the second by Jose 
Angel Crespo as PAOK scored 
twice in the last 10 minutes to 
beat visiting Xanthi 2-0. 
AEK thrashed Panionios 5-0 at 
home thanks to a hat-trick by 
the Super League’s top scorer 
Nelson Oliveira and strikes by 
Daniele Verde and Petros Man-
talos.Larissa drew 1-1 at As-
teras Tripoli and OFI went down 
2-1 at Lamia. 
Panathinaikos is joint eighth 
with Lamia, after failing to beat 
host Volos (1-1).  Atromitos and 
Aris finished 2-2 

Boxer Anthony Joshua  
regains World title

Britain’s Anthony Joshua beat 
Andy Ruiz Jr on a unanimous 
points decision in Saudi Arabia 
on Sunday to seize back the 
heavyweight world champion-
ship belts he lost to his Mexi-
can-American opponent in a 
shock upset last June. 
The ‘Clash on the Dunes’ in Di-
riyah was for the IBF, WBA, 
WBO and IBO titles and Joshua 
set the pace from the start with 
a measured masterclass that 
showed he had learned from 
the nightmare of New York. 
The judges scored the fight 118-
110, 118-110 and 119-109 to the 
30-year-old Briton. 
“It was his night, man,” said 
Ruiz as his six-month reign 
ended in the 15,000 seat arena 
on the outskirts of the capital 
Riyadh. 
Ruiz had stopped the previously 
undefeated Briton in the sev-
enth round at Madison Square 
Garden but there was to be no 
second bolt of lightning from the 

man in the golden gloves and 
shorts. 
He suffered a nasty gash over 
his left eye early on, with Jo-
shua also bloodied on the brow 
in the second round to keep the 
cornermen busy to the end. 
 As the fight went into the sec-
ond half, Ruiz was looking frus-
trated and was warned for ille-
gal blows. 
Ruiz knew he needed a knock-
out but it never came. 
Joshua, now with a record of 23 
wins and one defeat, had de-
scribed that June defeat — to a 
flabby-looking opponent drafted 
in as a late replacement — as 
no more than a “minor setback”. 
While he made light of it again 
in victory, he was clearly re-
lieved. 
Another loss would have put the 
2012 Olympic super-heavy-
weight champion’s career on 
the line, with some saying after 
the last fight that he was fin-
ished. 

Britain’s Anthony Joshua seen here with our  
Michael Yiakoumi recently 



32      | Thursday 12 December 2019

Michael Yiakoumi

Champions League

Chelsea survived a nerve-jan-
gling finale to their 2-1 win over 
Lille on Tuesday, eventually 
holding on to clinch a place in 
the Champions League knock-
out stages thanks to first-half 
goals from Tammy Abraham 
and captain Cesar Azpilicueta. 
Chelsea, who needed a victory 
to make sure of qualification, 
had gone five Champions 
League games at Stamford 
Bridge without a victory, their 
longest such run at home in the 
competition. 
They dominated almost the en-
tire game yet Lille, who were al-
ready condemned to the bottom 
spot of Group H and fielded an 
under-strength side, scored in 
the 78th minute and came close 
to a late equaliser that would 
have eliminated Chelsea. 
Victory left Chelsea second in 
the group on 11 points behind 
Valencia, who won 1-0 at Ajax 
Amsterdam, consigning the 
Dutch champions to third place 
and elimination. Lille ended with 
just one point. 
“It did get twitchy,” Chelsea 
coach Frank Lampard said. “We 
need to take our chances better. 
At 2-0, I thought it was not quite 
done and when Lille scored it 
made it a more nervy finish to 
the game than it needed to be.” 
After dominating the opening 
proceedings in a downpour and 
swirling wind, Chelsea went 
ahead in the 19th minute when 
U.S. striker Christian Pulisic 
darted forward to feed Willian 
and the Brazilian’s cut-back 
cross was turned in by Abra-
ham. 
The Londoners doubled their 
lead in the 35th minute when 
Azpilicueta shook off his marker 
to score with a close-range 
header from a corner by Emer-
son. 
But what had looked like being 
a comfortable night for the 
Blues proved anything but once 
former Chelsea striker Loic 
Remy pulled a goal back for 
Lille with his shot going in off 
the underside of the bar. 
Remy then wasted a chance to 
equalise when he shot straight 
at Chelsea goalkeeper Kepa Ar-
rizabalaga in injury time. 
Lille coach Christophe Galtier 
said his team had struggled in 
the opening 30 minutes to cope 
with Chelsea and the heavy rain 
and wind that swept around 

Stamford Bridge. 
“Chelsea seemed to play a bit 
less in the second half. We got 
more of the ball and we de-
served to get our goal,” he said. 
“It made the match more inter-
esting than what went before it. 
We could have scored a second 
goal.” 
The result meant all four English 
teams in this season’s Cham-
pions League – Liverpool, Man-
chester City and Tottenham 
Hotspur, as well as Chelsea – 
have reached the last 16 of the 
competition. 
Liverpool moved into the last 16 
of the Champions League with 
a 2-0 victory over Salzburg on 
Tuesday as a potentially tricky 
encounter turned into a second-
half cruise with quickfire goals 
from Naby Keita and Mohamed 
Salah. 
Juergen Klopp’s side needed a 
point in Austria to be sure of 
qualification Two goals inside 
two second-half minutes from 
Keita and Salah, with the Egyp-
tian finding the net with an ex-
quisite finish from a tight angle, 
helped Liverpool finish top of 
Group E with 13 points. 
That was one point ahead of 
Napoli, who beat Genk 4-0, 
while Salzburg, who finished 
third with seven points, will con-
tinue in the Europa League. 
 The biggest chance of the half 
came in the 29th minute when 
Keita put in Salah, but un-
marked and inside the box, the 
Egyptian’s shot was badly off 
target. 
The runaway Premier League 
leaders settled their nerves 
when Keita headed them in 
front, 
Andy Robertson fed Mane who 
burst down the left past Jerome 
Onguene and he rounded 
Salzburg keeper Cican Stanko-
vic, who had rushed out of his 
area, before lofting a cross into 
the box which was firmly 
headed home by Keita. 
A minute later, Stankovic’s 
readiness to leave his area was 
behind the second goal, as 
Salah, wide on the right, pushed 
the ball around him and then 
impressively slotted home from 
the tightest possible angle. 
Liverpool were in firm control 
from then on and wasted sev-
eral chances to add to their total 
with Salah and Mane both mis-
sing opportunities. 

Pride of Sport Awards 

2019 recognises nine 

year old UK Cypriot

UK Cypriot wins 

tribunal in court 

against Nike

.Nick Mavrides, owner of Ace 
Sports in London’s Kentish 
Town, has won a tribunal in the 
small claims court against 
sportswear conglomerate Nike. 
Mavrides received a letter from 
Nike on 29 June 2018, stating 
that the retailer would be closing 
his account after he could not 
meet a minimum purchase 
order of €10,000 (£8,547). He 
said there had been no mini-
mum spend until around three 
years ago. 
The letter read: “Our data 
shows that for Neon [Nike Eu-
ropean Operations Netherlands] 
fiscal year 18, the total value of 
your invoiced purchases is 
€8,550 [£7,307]. This means 
that you have not fulfilled the 
minimum annual purchase ob-
ligation … we will proceed with 
the closure of your Neon cus-
tomer number and account, 
ending the commercial relation-
ship with your company.” 
Mavrides, who has traded with 
Nike for more than 30 years, 
took Nike to the small claims 
court in July this year. He 
claimed the account closure 
cost him a loss of profit for an 
order he had received from an 

“important client” amounting to 
£8,394, representing a loss 
from this single order of £4,022. 
Nike agreed to a settlement and 
paid the amount claimed in full 
on 4 December (inclusive of the 
full court fee), “by way of com-
mercial gesture”. 
Nike’s legal representatives 
said in a letter: “You have is-
sued a claim against our client 
seeking the sum of £4,207.13 
(inclusive of the court fee). Our 
client denies that it is liable for 
that sum or at all and that the 
claim and the allegations made 
by you are misconceived [sic]. 
Drapers Investigates. 
“That said our client is, on a 
prejudice and without admission 
of liability basis and by way of 
commercial gesture which fac-
tors in the irrecoverable costs 
of litigation, prepared to offer to 
pay to you the sum of £4,207.13 
in full and final settlement of the 
claim.” 
Nike warned independent re-
tailers earlier this year that it will 
stop supplying them by 2021. 
Mavrides said he hoped the out-
come would set a precedent for 
other independents. 
Drapers

Pride of Sport Awards 2019 rec-
ognises inspirational Young 
Achiever Mikey Poulli spent the 
evening with legendary foot-
baller David Seaman - and the 
nine-year-old claims the goal-
keeping great was jealous of his 
ponytail!Mikey Poulli scores 
goals every day on the school 
football pitch – dreaming of the 
day he holds a trophy aloft. 
But his talent is made more im-
pressive by the fact that the avid 
Arsenal fan began to go blind 
two years ago. 
The nine-year-old not only 
trains with the coaches for Eng-
land’s blind team but he has 
also been awarded the Young 
Achiever award at the Mirror 
Pride of Sport Awards, in part-
nership with TSB. 
Mikey, who lives in North Lon-
don with his dad John, 38, mum 
Mireille, 37, and brother Angelo, 
seven, says: “I was just amazed 
that I’d won. All my family came 
on the stage. I was really proud. 
The best part of the evening 
was getting my award and 
meeting David Seaman. He’s 
an Arsenal legend.He said I 
was amazing and he was jeal-
ous of my ponytail because he 
used to have one.” 
Mikey, who also picked up the 
award from former footballer 
Kelly Smith at the Grosvenor 
House in Central London on 
Thursday, was diagnosed with 
rod cone dystrophy when he 

was six. 
Dad John says: “We were told 
he had this condition that was 
rare and incurable. 
Doctors said people usually 
went blind over decades but 
Mikey was blind within 18 
months. My wife and I were 
devastated. 
“For Mikey it was more about 
football – his vision was sec-
ondary. All he wanted was to 
be able to keep playing.” 
John and Mireille started re-
searching ways to keep him ac-
tive and stumbled across Tot-
tenham Hotspur’s Centre of 
Excellence, which has a 
visually impaired programme – 
and Mikey made an impact. 
John says: “His coach said he 
was going to call the FA be-
cause Mikey had a special tal-
ent. So when the FA were in-
terested in him I was so proud.” 
Mikey was thrilled he could con-
tinue with his sporting dream – 
alongside some of England’s 
best blind football coaches. 
He says: “I was happy I could 
still play. They teach spacial 
awareness and train me with a 
ball that has ball-bearings in it 
so I can hear it. 
“I’m hoping to join the squad 
when I’m 13 and by 16 I’ll start 
playing matches. One day I’d 
love to be like Lionel Messi – 
he’s a great player. 

Mirror 

Mikey Poulli, winner of the Young Achiever award, meets 
David Seaman and Kelly Smith

Ajax Amsterdam coach Erik ten 
Hag has said their Champions 
League elimination was a “bitter 
blow” and that they had thrown 
away their chance to reach the 
knockout stages.  
Ajax needed only a draw in their 
last Group H match at home to 
Valencia on Tuesday but were 
beaten 1-0, a result that saw 
them finish third and dropped 
them into the Europa League.  
“We were already on the verge 
of qualifying two games ago al-
ready,” Ten Hag said, referring 
to their 4-4 draw at Chelsea in 
early November when Ajax 
were three up with less than 30 
minutes left to play.  
It is a deflating end to a  year in 
the Champions League for Ajax, 
who eliminated Juventus and 
Real Madrid on their way to last 
season’s semi-final, where they 
lost in  last minute to Tottenham 

Hotspur.  
After navigating the preliminary 
rounds this season they again 
looked comfortably placed in 
the group phase with 10 points 
before Tuesday’s outing.  

Ajax’s wonder year 
ends in defeat
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Άννα Κτίστη
AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - MΝΗΜΟΣΥΝΟ 

(από τη Λεμεσό)

Απεβίωσε τη Δευτέρα 04.11.2019, η Άννα Κτίστη σε ηλικία 60 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Μαρία, Γιάννο, Βάσο και Χρίστο, 10 εγγόνια, την απαρηγόρητη μητέρα της Μαρούλλα, τον αδελφό της Αλέκο, 

συγγενείς και φίλους. 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, 

το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς, θυγατέρας και αδελφής 

Άννας Κτίστη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθoύν τσάι και εδέσματα στο Cypriot Womens Community Centre, 

383 Wightman Road, Haringey, London N8 0NA η ώρα 2.00μμ. 

Παιδιά, εγγόνια, μητέρα, αδελφός και λοιποί συγγενείς. 

08.08.1959 - 04.11.2019

In Loving Memory of our special Mum
The day you left and gained your wings 

Our heart just broke in two 

We wish you could have stayed with us 

But Heaven needed you 

 

You left us with the memories 

And we love you dearly still 

No matter how much time goes by 

You know we always will

You were a very special person 

With kindness in your heart 

And the love we had together 

Grows stronger now we're apart 

 

I know we cannot bring you back 

Although we wish it everyday 

But a piece of us went with you 

The day you went away
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Ζ Ω Ο Υ Λ Λ Α  Μ Ι Χ Α Η Λ
(Δρομολαξιά)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή  15 Δεκεμβρίου 2019, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 16ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

ΖΩΟΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

O σύζυγος Χριστοφής, 

παιδιά: Μάριος, Άκης, Σταύρος, Νίκος, Λέλλα και Μαριάννα, 

νύφες: Στάλω, Άννα-Μαρία, Ευγενία, Laura και εγγόνια.

God looked around his garden 
And saw an empty space. 
He then looked down upon this earth 
And saw your smiling face. 
 
God's garden must be beautiful, 
He always takes the best. 
For an unknown reason he took you 
up to heaven and shielded you with grace. 
 
It broke our hearts to see you go, 
But you did not go alone. 
For part of us went with you, 
The day God called you home

16ον ετήσιο 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Μ ι χ α λ ά κ η ς  Π ρ ο κ ο π ί ο υ
(από τον Στρόβολο)

15ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, στον Καθεδρικό Ναό του 

Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London 

NW11, το 15ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Mιχαλάκη Προκοπίου 

(Στρόβολο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η αγαπημένη του σύζυγος Μαρία, παιδιά, εγγόνια και αδέλφια.

To Live in hearts we leave behind, is not to die

The 15th year memorial service of our beloved and dearly 

missed husband, father, grandfather and brother 

Michael Prokopiou 
(Strovolos) 

will take place on Sunday 15.12.2019 at the 

Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross and St. Michael, 

Golders Green Road, London NW11 8HL. 

Relatives and friends are invited to attend. 
His beloved wife Maria, children, grandchildren and siblings.

Α ΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, 

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

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο των πολυαγαπημένων 
και αξέχαστών μας 

Αγγέλας (Πέπας) Ζεμπάσιης 

(από τον Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού - Παραλίμνι) 

και 

Παντελούς (Νίτσας) Γεωργίου 

(από την Αμμόχωστο) 

αδελφή της Αγγέλας, οικογένεια Παυλά. 
 

Η οικογένειά τους.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας συζύγου μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Αντρικκούς (Ιωάννου) Παπακυριακού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, 

υιός Άγγελος, 

εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.

Αντρικκού (Ιωάννου) Παπακυριακού
(Κώμη Κεπίρ)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB, το 

3ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημέ-

νης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς 

και αδελφής 

Μαρίας Θεοδόση 
(Αυγόρου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά: Γιώργος, Τούλλα, Κούλης, 

 γαμπρός, νύφες, εγγόνια, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 6ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Κυριακούλλας Ορφανίδη 

(Κίτι - Λάρνακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Ανδρέας, κόρες: Χρυστάλλα και Ανδριάνα,  

εγγονές: Μία και Σιένα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το μνημόσυνο των πολυαγα-

πημένων και αξέχαστών μας γονέων, παππού και 

γιαγιάς Κύπρου Κωστή Μουτσιουρή (Αγλαντζιά, 

23ον ετήσιο μνημόσυνο) και Μυροφόρας Κύπρου 

(Τσέρι, 8ον ετήσιο μνημόσυνο) και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 8ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

υιού και αδελφού 
Λούη Λοΐζου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως 

παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αντρούλλα, κόρη Σοφία, 

γονείς Αντρικκής και Ρίτα, αδέλφια: Χρίστος και Δέσπω, 

και λοιποί συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Λούης Λοΐζου
(Λονδίνο – καταγωγή γονέων Αραδίππου και Κάρμι)

8th year Mnimosino  

Louie Loizou  

11/12/1966 - 24/12/2011 

A day of sadness is upon us  

A day to remember  

A day we lost Louie 

A Husband, Father, Son, Brother & a Friend 

On 24th December it will be 8 years 

that you became an angel. 

Always in our hearts, thoughts and smiles 

Androulla & Sophia 

Parents: Andrikis & Rita

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, στην 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road / Logan 

Road, London N9 0LP, το 40ήμερο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Γεώργιου Παύλου 

( Σ ύ γ κ ρ α σ η )  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Πέπα (Χρυσάνθη), 

κόρες: Χαρούλλα και Μυρούλλα, 

γαμπρός Γιώργος, εγγόνια και δισέγγονα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-
καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 
συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδή-
ποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.12.2019, 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, εγγόνια: Ethan, Mia, Dane και Dario-Κώστας, 

κόρη Nτίνα, εγγόνια: Χρήστος, Κωνσταντίνος και Μαρία.

Κώστας Ζορπάς
(Άγιο Επίκτητο)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Tρίτη το πρωί 17.12.2019, στην Εκκλησία 

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

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Χρήστος Ηλίας Έρημος 

(από το Κοιλάνι, Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κη-

δεία, έκαναν εισφορές για την Εκκλησία της Παναγίας και τα 

όμορφα λουλούδια που έστειλαν ή μας συμπαραστάθηκαν. 

Σύζυγος Μάγδα, παιδιά: Στάλα, Άννα, γαμπροί: Αντρέας 

Θεόδωρος, εγγόνια: Κωνσταντίνος, Χρήστος, Παναγιώτης, 

Μαγδαληνή, Ιωάννης, Χρήστος, Ηλίας, Αλέξαντρος, αδελφές: 

Παναγιώτα, Γιαννούλλα και λοιποί συγγενείς.

† 40 DAY MEMORIAL SERVICE 
On Tuesday morning 17.12.2019, the 40 day memorial service will take 

place at St Mary's Greek Orthodox Cathedral, Trinity Road Wood Green 

London N22 for our beloved  husband, devoted and loving father and 

grandfather 

Christos Elias Erimos  
(from Kilani Limassol, Cyprus) 

Relatives and friends are invited to attend. 

Thank you 

The Family would like to thank all those who came to the 

funeral, sent beautiful flowers, made donations for St Mary's Greek 

Orthodox Cathedral and for the prayers and kindness.  

Wife Magda, daughters Stala and Anna, Sons-in-law: Andreas and 

Theodoros, grandchildren Constantino, Christos, Panayiotis, 

Magdalene, Ioannis, Christos Elias, Alexandros, sisters: Yiannoulla, 

Panayiota and other relatives. ‘FOREVER IN OUR HEARTS’ 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μικέλλης Πίτρακκου 

(από το Ριζοκάρπασο) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 05.12.2019, ο Μικέλλης Πίτρακκου σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, 3 υιούς: Χριστάκη, Άντρο και Πανίκο, 3 νύφες, 5 εγγόνια, την αδελφή του Κατίνα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 18.12.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το North London Hospice και Cancer Research. 

Τηλ. οικείων: 07973 796 333 

Η σύζυγος του μ. Γιώργου (Κόδρου) Ευριπίδη, 

Μαρούλλα και τα παιδιά τους 

Μίκης, Ρολάνδος και Βαλεντίνα εισφέρουν το ποσό των £550 

μέσω της K.O Catford, στον έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ 

εις μνήμη του 

Γιώργου (Κόδρου) Ευριπίδη 

(από τη Βάσα Κοιλανίου, απεβίωσε 30.12.2013) 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Απεβίωσε την Τρίτη 03.12.2019, σε ηλικία 73 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1967. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ευανθία, 2 παιδιά: Μάριος και 

Michael, 2 νύφες: Θεοδώρα και Michelle, 2 εγγόνια: 

Αλέξανδρος και Χριστιάνος, 3 αδέλφια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 20.12.2019 και 

ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07720 550 289

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Διαμαντής
(από τη Λάρνακα)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η οικογένεια Νέαρχου Νεάρχου 

εισφέρει το ποσό των £300.00 

μέσω της Κ.Ο. Palmers Green, 

στον έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, 

εις μνήμη του πατέρα του 

Γιαννάκη Νεάρχου  

από τη Λεμεσό 

(απεβίωσε 09.05.2013)
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