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Προβληματισμός στις τάξεις της 
παροικίας μας για την εμπλοκή Κυ-
πρίων στην πρωτοφανή υπόθεση 
μεταφοράς ναρκωτικών σε... «φου-
κούδες» αλλά και για τις έρευνες 
στο Ηνωμένο Βασίλειο...  

Σελ 2

Κυπριακή η εταιρεία
Για «θράσος» της κυβέρνησης να 
στήνει φιέστες για να υπογράψει 
μια συμφωνία που ίσως να οδη-
γήσει στην υλοποίηση του έργου 
εισαγωγής φυσικού αερίου με εφτά 
χρόνια καθυστέρηση... 

Σελ 4

7 χρόνια μετά... Νέα πρόκληση στη δίκη ΧΑ

«Κώδωνας κινδύνου» 
 για το χαλλούμι 

και από την παροικία

ΣΚΛΗΡΗ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΖ.ΚΟΡΜΠΙΝ (σελ 3)

σελ 17

Η Τουρκία αλωνίζει στην Κύπρο

Καταιγιστικές 
εξελίξεις

σελ 5

«Καμία εντολή, κανένας σχεδια-
σμός», είπε στη αγόρευσή της η 
Εισαγγελέας στην δίκη της Χρυ-
σής Αυγής βγάζοντας λάδι τους 
17 κατηγορούμενους της τοπικής 
οργάνωσης Νίκαιας... 

Σελ 7

ΑΡΧΙΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε. Ο ΕΠΑΝΕΚΛΕΓEIΣ ΤΖΟΝΣΟΝ (σελ 6)

ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (σελ 2)

ΝΕΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ (σελ 9)

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (σελ 6)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΠΟΓΑΖΙ

Η «Παροικιακή» σας εύχεται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και σας ενημερώνει ότι θα παραμείνει κλειστή μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2020
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Ο Πάμπος Χαραλάμπους ξανά στη Βουλή των Κοινοτήτων
ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕ «ΚΑΘΑΡΗ» ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΘΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

 «Θα εργαστώ για την παροικία, για την Κύπρο μας και την Αριστερά» 
δήλωσε ο Πάμπος Χαραλάμπους μετά την επανεκλογή του ως βου- 
λευτής στην περιφέρεια του Enfield και συγκεκριμένα στο Southgate. 
Ο κ. Χαραλάμπους διατηρεί ουσιαστικά την έδρα που είχε εξασφαλίσει 
το 2017 (όταν είχε επανεκλεγεί με 51.7%), με μια «καθαρή» πλειοψηφία 
της τάξης των 4,450 ψήφων, αφήνοντας αρκετά πίσω τον βασικό αν- 
θυποψήφιό του των Συντηρητικών, David Burrowes. Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα:  

• Labour - Bambos Charalambous - 22,923 votes, 48.5% 
• Conservative - David Burrowes - 18,473 votes, 39.1% 
• Liberal Democrats - Rob Wilson - 4,344 votes, 9.2% 
• Green - Luke Balnave - 1,042 votes, 2.2% 
• The Brexit Party - Parag Shah - 494 votes, 1%  
Όπως έγραψε και η ηλεκτρονική έκδοση της «Π» με το συνάδελφο 

Michael Yiacoumi, ο συμπατριώτης μας βουλευτής, έπιασε δουλειά 
από την επομένη της ανακήρυξής του, αφού λίγες ώρες αργότερα 
βρέθηκε στο γραφείο του για να επιληφθεί πολύ σοβαρών ζητημάτων 
που αφορούν κυρίως αιτήματα για βοήθεια συμπατριωτών μας (φώτο 
δεξιά). 

Επίσης, σε δηλώσεις του στον Alpha Κύπρου και στο δημοσιογράφο 

Ανδρέα Μεταξά, ο Πάμπος Χαραλάμπους είπε ότι πως θα συνεχίσει 
τη δουλειά που άρχισε πριν από δυόμισι χρόνια και επεσήμανε πως 

αυτό που απασχολεί περισσότερο τους Κύπριους που ζουν και εργά- 
ζονται στο Λονδίνο είναι το Brexit. 

«Να έρθουν να με βρουν να τους δώσω συμβουλές για το τι θα κά- 
νουν", δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα στο Εργατικό κόμμα, επεσήμανε 
ότι ο ηγέτης του κόμματος έκανε πολλά, ωστόσο, «πέρασε ο καιρός 

και πρέπει να έρθει κάποιος άλλος». Μια δήλωση που έγινε μετά την 
απόφαση του Τζέρεμι Κόρπιν να μην ηγηθεί των Εργατικών σε επό- 
μενες εκλογές (ρεπορτάζ σελ 3). 

Ο Πάμπος είναι ο πρώτος βουλευτής κυπριακής καταγωγής που 
εκλέγεται στο Λονδίνο και ο δεύτερος Κύπριος που λαμβάνει αυτό το 
αξίωμα στη Μ. Βρετανία. Ο πρώτος ήταν ο Chris Kelly, μέλος των Συ- 
ντηρητικών με πατέρα Ιρλανδό και μητέρα Κύπρια. 

Είναι δεύτερης γενιάς μετανάστης. Δηλαδή γεννήθηκε στο Λονδίνο 
από γονείς μετανάστες με καταγωγή το Καλό Χωριό Λεμεσού και τη 
Φασούλα. Σπούδασε στο Tottenham College, University of North Lon- 
don, South Bank University και στο Liverpool University. 

Είναι ειδικευμένος δικηγόρος και σύμβουλος εργασίας για την πε- 
ριοχή Enfield. 

Η επανεκλογή του, είχε θεωρηθεί ως στοίχημα για ολόκληρη την 
παροικία, αφού η παρουσία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, διασφα- 
λίζει ότι ολόκληρη η παροικία μας έχει φωνή, ενώ σημαντικότατος θε- 
ωρείται ο ρόλος του στα διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων όπως το Κυ- 
πριακό, οι βάσεις, οι σχέσεις με την Κύπρο μετά το Brexit, το ζήτημα 
των βασανιστηρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ που πήρε ήδη το δρόμο 
της δικαιοσύνης κ.α. 

Γιώργος Μιχαήλ

Προβληματισμός για την εμπλοκή Κυπρίων στην πρωτοφανή 
υπόθεση με τις «φουκούδες» μεταφοράς του αργού θανάτου 

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Κυπριακή εταιρεία εξήγαγε στην Αυστραλία τις 200 φουκούδες φορ- 
τωμένες με κρυσταλλική ουσία MDMA. Αυτό καταδεικνύουν οι έρευνες 
της ΥΚΑΝ στην Κύπρο, που γίνονται σε απόλυτο συντονισμό με τις 
Αρχές της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι έρευνες σε το- 
πικό επίπεδο συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση ενώ διερευνάται 
το ενδεχόμενο ο «εγκέφαλος» να ήταν επίσης Κύπριος. 

Όλα άρχισαν μετά τη διαβίβαση σχετικής πληροφορίας της ΥΚΑΝ 
προς τις Αρχές της Αυστραλίας. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες 
ανακοινώθηκε την Τρίτη ότι συνελήφθησαν δυο πρόσωπα στην Αυ- 
στραλία, άλλα τέσσερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ δεν αποκλείεται 
να έχουμε και συλλήψεις Κυπρίων. 

Τα δύο πρόσωπα στη Αυστραλία φέρονται να επιχείρησαν να πε- 
ράσουν λαθραία 645 κιλά έκσταση που είχαν κρύψει σε... φουκούδες 
(μπάρμπεκιου), ποσότητα που αποτελεί τη μεγαλύτερη για αυτού του 
είδους τα ναρκωτικά που κατασχέθηκε το 2019 στην Αυστραλία, ενώ 
αφορούν και την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών από την Κύπρο. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κύπρου, στο κοντέινερ 
βρέθηκαν περίπου 200 φουκούδες, με τη συνολική αξία των χαπιών 

να ανέρχεται γύρω στα 25 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας. 
Πώς άρχισαν οι έρευνες 
Η έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο όταν η ΥΚΑΝ ενημέρωσε 

την αντίστοιχη της Αυστραλίας για ένα μεγάλο φορτίο που θα έφευγε 
από τη Λεμεσό με προορισμό το Σίδνεϊ. 

Οι Αυστραλοί αστυνομικοί αφού αφαίρεσαν τα ναρκωτικά από τις 
φουκούδες στη συνέχεια τα άφησαν σε μια αποθήκη από την οποία 
άρχισαν να τα μεταφέρει ο ένας από τους δύο συλληφθέντες τον πε- 
ρασμένο Οκτώβριο. 

Μέσα από κοινή ανακοίνωσή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (AFP) 
και της Συνοριακής Δύναμης (ABF) της Αυστραλίας, φαίνεται πως 
πρόκειται για κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος. 

Για την επιχείρηση, οι δύο αυστραλιανές υπηρεσίες αναφέρουν πως 
συνεργάστηκαν με την ΥΚΑΝ της Αστυνομίας Κύπρου και την Εθνική 
Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA). 

Συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα Αυστραλός 30 ετών από την 

Coomera του Queensland και ένας Καναδός οι οποίοι κατηγορήθηκαν 
για την συμμετοχή τους στην εγκληματική επιχείρηση. 

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες αναφέρουν πως εκτελέστηκαν τρία 
εντάλματα έρευνας από την κυπριακή ΥΚΑΝ και δύο από την βρετανική 
NCA στις περιοχές Ilford και Edmonton του Λονδίνου με σκοπό την 

συλλογή τεκμηρίων. Εντάλματα έρευνας εκτελέστηκαν στις περιοχές 
Bondi Junction, Surry Hills, Canley Heights, Tahmoor, Smeaton Grange 
και Brisbane της Αυστραλίας στο πλαίσιο των οποίων κατασχέθηκαν 
$300,000 σε μετρητά και 3,5 κιλά κοκαΐνης. 

Από την έρευνα της ΥΚΑΝ στην Κύπρο, εντοπίστηκε ύποπτοφορτίο 

σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε ήδη αναχωρήσει από το λιμάνι Λε-
μεσού με προορισμό το Σίδνεϋ. Αυτές οι πληροφορίες μετα- δόθηκαν 
στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία μέσω του διεθνούς δικτύου της. Η Δι-
εύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της ΥΚΑΝ ήταν σε 
στενή επικοινωνία με τις αυστραλιανές Αρχές και συγκεκριμένα με τον 
διαπιστευμένο στην Κύπρο αξιωματικό-σύνδεσμο της AFP, που εδρεύει 
στον Λίβανο. 

Με βάση αυτή την πληροφόρηση, οι Αυστραλοί συνοριακοί ανέκοψαν 
το εμπορευματοκιβώτιο στις 17 Ιουλίου 2019. Βρήκαν μέσα 200 αλου- 
μινένιες ψησταριές, τις οποίες αποσυναρμολόγησαν για να ανακαλύ- 
ψουν πολλαπλά πακέτα μια καφέ, κρυσταλλοειδούς ουσίας. Μέσα 
από τις σχετικές αναλύσεις, ανακαλύφθηκε πως τα πακέτα περιείχαν 
645 κιλά του ναρκωτικού MDMA. 

Η AFP κατέσχεσε τα ναρκωτικά και ξεκίνησε έρευνα. Αντικατέστησε 
το MDMA με αδρανή ουσία και επέτρεψε μια ελεγχόμενη παράδοση 
στις 22 Ιουλίου 2019. Το φορτίο παραδόθηκε σε αποθήκη στο Matra- 
ville, όπου παρέμεινε για περισσότερους από τρεις μήνες. 

Ξεκινώντας από τα τέλη Οκτωβρίου, οι «φουκούδες» μεταφέρονταν 
σταδιακά σε άλλη αποθήκη στο Smeaton Grange. Η Αυστραλοί αξιω- 
ματικοί υποθέτουν πως ο συλληφθείς ομοεθνής τους θα έπαιρνε τα 
ναρκωτικά από το Σίδνεϋ, για να τα διακινήσει. 

Ο Καναδός, έφθασε στο Σίδνεύ στις 10 Δεκεμβρίου και οι αξιωματικοί 
υποθέτουν πως ήταν ο σύνδεσμος της εγκληματικής ομάδας που ει- 
σήγαγε το MDMA στην Αυστραλία. 

Η περιφερειακή διοικητής της ABF, Danielle Yannopoulos, δήλωσε 
ότι το αποτέλεσμα ήταν μια απόδειξη για τις ικανότητες των αξιωματικών 
της Συνοριακής Δύναμης και το ευρύ φάσμα των εξελιγμένων τεχνο- 
λογιών που έχουν στη διάθεσή τους. 

Η κυπριακή παροικία πάντως παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξε- 
λίξεις, αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο λόγος των ερευνών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μεγάλος είναι ο προβληματισμός για την επι- 
βεβαιωμένη πλέον συμμετοχή Κυπρίων στην πρωτοφανή υπόθεση.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει δια 
νόμου την ενδεχόμενη παράταση της μεταβατικής 
περιόδου για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας 
μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ κυριαρχεί στις περισσό-
τερες εφημερίδες.  

Η Daily Telegraph (17/12) σημειώνει ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον είναι της γνώμης ότι εάν δεν υπάρξει αυ-
στηρό χρονοδιάγραμμα, η ΕΕ  θα επιδιώξει να πα-
ρατείνει τις σχετικές διαπραγματεύσεις και να διατη-
ρήσει τη Βρετανία συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό 
μπλοκ υπό τις παρούσες εμπορικές διευθετήσεις.  

Για τους Times η νομοθετική κατοχύρωση του 
χρονοδιαγράμματος της μεταβατικής περιόδου εξα-
λείφει τις εικασίες ότι ο πρωθυπουργός με την ισχυρή 
πλειοψηφία των 80 βουλευτών θα μπορούσε να 
απομονώσει τους σκληροπυρηνικούς του Brexit και 
να έχει πιο ήπια προσέγγιση στο ζήτημα.   

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Independent, ο δια 
νόμου αποκλεισμός της παράτασης θα υποχρεώσει 
τις επιχειρήσεις να κάνουν σχέδια έκτακτης  ανάγκης 
στην περίπτωση που δεν υπάρξει εμπορική συμ-
φωνία με την ΕΕ και προκύψει ένα σκληρό Brexit 
την 1η Ιανουαρίου του 2021.  

Στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τρίτης  
δημοσιεύονται πολλές φωτογραφίες του Μπόρις 
Τζόνσον με τους νέους βουλευτές που εξελέγησαν 
στις εκλογικές περιφέρειες της βόρειας και κεντρικής 

Αγγλίας και οι οποίες πριν από τις εκλογές της 12ης 
Δεκεμβρίου εθεωρούντο προπύργια των Εργατικών.  

«Το μπλε τείχος του Μπόρις» γράφει η Daily Mail 
για τους 109 βουλευτές που εκλέχτηκαν με το Συ-
ντηρητικό κόμμα και τους οποίους ο Μπόρις Τζόνσον 
υποδέχθηκε στο κοινοβούλιο. Την Τρίτη, έγινε η ορ-
κωμοσία των βουλευτών, ενώ σήμερα Πέμπτη  ξε-
κινούν επίσημα οι εργασίες 
του σώματος, μετά την ανα-
μενόμενη ομιλία της Βασίλισ-
σας, που θα ανακοινώσει το 

πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ανάμεσα σε άλλα, ανα-
μένεται να κοινοποιηθεί ο προγραμματισμός της κυ-
βέρνησης για την επιβολή αυστηρότερων ποινών 
σε εγκληματίες και να γίνουν γνωστές οι προτάσεις 
για τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου. Αλλά 
στο επίκεντρο των προγραμματικών δηλώσεων της 
κυβέρνησης θα είναι τα νέα  νομοσχέδια για γενναία 

αύξηση των δαπανών που θα 
αφορούν το δημόσιο σύστημα 
υγείας (NHS) και τα σχολεία.   

Για τους Times ο «μπλε 
στρατός του Μπόρις» είναι η 
ομάδα των βουλευτών που θα 

«βοηθήσει στην αναμόρφωση 
της Βουλής των Κοινοτήτων». 
Ανάμεσά στους νέους βουλευτές  - διαβάζουμε στην 
Daily Telegraph - είναι ένας νικητής τηλεοπτικού 
κουίζ, ένας πρώην ανθρακωρύχος και ένας εκπαι-
δευτής δελφινιών. 

Ωστόσο, η Daily Mail προειδοποιεί ότι οι βουλευ-
τές δεν μπορούν να επαναπαύονται στις δάφνες 
τους και θα κριθούν «από το τι θα καταφέρει η κυ-
βέρνηση». Η εφημερίδα παραθέτει μια σειρά προ-
τάσεων που η υλοποίησή τους θα αποδείξει ότι πρά-
γματι οι Τόρις εργάζονται ακούραστα για τις 
κοινότητες που μέχρι πρόσφατα υποστήριζαν το Ερ-
γατικό κόμμα. Το πιο σημαντικό θα είναι να γίνουν 
επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων για τη βελ-
τίωση  των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, 
έτσι ώστε οι άνθρωποι που μετακινούνται από τις 
πόλεις  που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 
στα περισσότερα αναπτυγμένα αστικά κέντρα να το 
κάνουν με την ίδια ευκολία όπως όταν αποφασίζουν 
να έρθουν στο Λονδίνο, γράφει η εφημερίδα.  

Άρθρο στην εφημερίδα The Sun συνιστά στον  
Τζόνσον  να επενδύσει στην  επιστήμη, στην έρευνα,  
στην ανάπτυξη και στις δεξιότητες «για να προσελ-
κύσει στις περιφέρειες της χώρας όπου υπερίσχυσε 
η ψήφος των Τόρις, εταιρείες παγκόσμιας κλάσης 
σε αναδυόμενους τομείς της οικονομίας».

Επιχειρεί δια νόμου να αποκλείσει παράταση της μεταβατικής περιόδου

Labour: Ξεκινά η κούρσα διαδοχής με πολλούς «μνηστήρες»
ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σ
φοδρή κριτική στον Τζέρεμι Κόρμπιν για το απογοητευτικό εκλο-
γικό αποτέλεσμα άσκησαν πολλοί από τους βουλευτές του κατά 
την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργα-

τικού Κόμματος το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα 
και αναφορές στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Κόρμπιν κατηγο-
ρήθηκε από τους βουλευτές της κεντροαριστερής πτέρυγας του κόμ-
ματος για προσφορά ενός «ακραίου αριστερού και αναξιόπιστου κυ-
βερνητικού προγράμματος» και για προσωπικό έλλειμμα αξιοπιστίας. 
Πολλοί βουλευτές, εξάλλου, δήλωσαν θυμωμένοι για το γεγονός ότι ο 
ηγέτης τους δεν  ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για αυτό το εκλογικό 
αποτέλεσμα που ήταν το χειρότερο για τους Εργατικούς από το 1935. 

Η βουλευτής Ρέιτσελ Ριβς είπε απευθυνόμενη στον κ. Κόρμπιν κατά 
την τεταμένη δίωρη συνεδρίαση: «Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους 
για την εκλογική ήττα, αλλά ο πραγματικός λόγος ήσουν εσύ. Το μεγα-
λύτερο βαρίδι στην ψήφο μας ήσουν εσύ και οι πολιτικές που πρό-
σφερες ήταν οικονομικά αναλφάβητες. Χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή, 
χρειαζόμαστε ένα κόμμα και έναν ηγέτη που η χώρα μπορεί να εμπι-
στευθεί». Αρκετοί ήταν επίσης οι βουλευτές που προειδοποίησαν τον 
Τζέρεμι Κόρμπιν και τους συν αυτώ να μην επιχειρήσουν να «αλλοι-
ώσουν» την εσωκομματική διαδικασία διαδοχής ώστε να αναδειχθεί 
νέα ηγέτιδα η βασική υποψήφια της αριστερής πτέρυγας Ρεμπέκα 
Λονγκ-Μπέιλι, σκιώδης Υπουργός Επιχειρήσεων και «προστατευό-
μενη» του κ. Κόρμπιν και του σκιώδους Υπουργού Οικονομικών Τζον 
ΜακΝτόνελ. Το ίδιο μήνυμα έστειλε το πρωί της Τετάρτης και ο πρώην 
ηγέτης και πρωθυπουργός του κόμματος Τόνι Μπλερ, ο οποίος προ-
ειδοποίησε ότι η ήττα σε αυτές τις εκλογές «δεν ήταν μία συνηθισμένη 
ήττα», καθώς δείχνει πως οι Εργατικοί κινδυνεύουν να πάψουν να 
είναι κόμμα διεκδίκησης της εξουσίας. 

«Το αποτέλεσμα μάς έχει ντροπιάσει», σχολίασε ο κ. Μπλερ, κατη-
γορώντας τη σημερινή ηγεσία του κόμματος για μια προεκλογική εκ-
στρατεία που ήταν «συνδυασμός άστοχης ιδεολογίας και ανίατης ανι-

κανότητας», καθώς και για «σχεδόν κωμική αναποφασιστικότητα». 
Σημείωσε ότι δε μέμφεται τον Τζέρεμι Κόρμπιν «ως άτομο», αλλά 

τόνισε ότι το πολιτικό πιστεύω του ανδρός, το οποίο περιέγραψε ως 
«οιωνεί επαναστατικό σοσιαλισμό», δεν μπόρεσε και δε θα μπορέσει 
ποτέ να προσελκύσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους των Εργατι-
κών. Συμπλήρωσε ο κ. Μπλερ: «Η κατάληψη του Εργατικού Κόμματος 
από την άκρα αριστερά το μετέτρεψε σε ένα εξιδανικευμένο κίνημα 

διαμαρτυρίας». 
Κριτική στον Τζέρεμι Κόρμπιν περί «υπερβολικού φόρτου πολιτικών 

εξαγγελιών» στο προεκλογικό μανιφέστο των Εργατικών και για απο-
τυχία αντιμετώπισης των καταγγελιών για φαινόμενα αντισημιτισμού 
στο κόμμα ασκεί και ο σκιώδης Υπουργός Brexit σερ Κιρ Στάρμερ, με 
άρθρο του στον Guardian. Ο σερ Κιρ, πάντως, δηλώνει ότι δεν πρέπει 
το αποτέλεσμα να απομακρύνει πλήρως το κόμμα από τη ριζοσπαστική 
του ατζέντα, μια δήλωση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια να μην 
αποξενώσει τους υποστηρικτές του Τζέρεμι Κόρμπιν, καθώς στο ίδιο 
άρθρο επιβεβαιώνει ότι εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να διεκδικήσει 
την ηγεσία του κόμματος. Την ίδια πιθανότητα έχουν επιβεβαιώσει ότι 
εξετάζουν επίσης οι Υβέτ Κούπερ, Λίζα Νάντι και Τζες Φίλιπς. Σχεδόν 

βέβαιο θεωρείται ότι την ηγεσία θα διεκδικήσει και η κα Λονγκ-Μπέιλι. 
Η έτερη δημοφιλής εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας, Άντζελα 

Ρέινερ εμφανίζεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διατεθει-
μένη να μη διεκδικήσει την ηγεσία, αλλά το ρόλο της αναπληρώτριας 
ηγέτιδος στο πλευρό της στενής της φίλης Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι. 

Σημειώνεται ότι σε επιστολή της προς εργαζόμενους στο Εργατικό 
Κόμμα η Γενική Γραμματέας της Επιτροπής Τζένι Φόρμπι ανέφερε 
πως θα προτείνει να γίνει η ειδική συνεδρίαση στις 6 Ιανουαρίου, την 
πρώτη ημέρα μετά από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του πολιτικού 
κόσμου στη Βρετανία. Σκοπός της είναι η διαδικασία διαδοχής να ξε-
κινήσει την επομένη και να διαρκέσει περίπου δέκα εβδομάδες, με τον 
νέο ηγέτη να αναλαμβάνει καθήκοντα πριν το τέλος Μαρτίου. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα παραμείνει στη 
θέση του. 

Για να μπορέσει κάποιος ενδιαφερόμενος να διεκδικήσει τη θέση 
του Κόρμπιν, θα πρέπει να λάβει τη στήριξη τουλάχιστον του 10% της 
κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή τουλάχιστον 20 βουλευτών. 

Πέρα από τη μάχη προσώπων θα διεξαχθεί και μάχη ανάμεσα στην 
αριστερή πτέρυγα του κόμματος, που έχει εν πολλοίς αποκτήσει τον 
έλεγχο των Εργατικών κατά την εποχή Κόρμπιν και της πιο κεντρώας 
πτέρυγας. Η πρώτη πτέρυγα φαίνεται να προκρίνει ως υποψήφια τη 
40χρονη σκιώδη Υπουργό Επιχειρήσεων Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι.  

Σημαντικές πιθανότητες φέρεται να έχει και η 39χρονη σκιώδης 
Υπουργός Παιδείας Άντζελα Ρέινερ, η οποία θεωρείται ότι έχει μεγα-
λύτερα ερείσματα στους πιο μετριοπαθείς Εργατικούς βουλευτές από 
την κα Λονγκ-Μπέιλι, ως εκπρόσωπος της «μαλακής αριστερής» πτέ-
ρυγας. Παρά το νεαρό της ηλικίας της η κα Ρέινερ είναι ήδη γιαγιά, κα-
θώς έμεινε έγκυος όταν ήταν 16 ετών υποχρεούμενη να αφήσει το 
σχολείο. Εκπαιδεύτηκε αργότερα ως κοινωνική λειτουργός και ήρθε 
στο κομματικό προσκήνιο μέσω του συνδικαλιστικού χώρου, η στήριξη 
του οποίου θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη σε αυτή την «κούρσα».
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Κύπριος πρόσφυγας 
διεκδικεί «μερίδιο» 

από τα προενταξιακά 
κονδύλια της Τουρκίας 

Ο πρόσφυγας Ντίνος Ρα-

μόν καταχώρησε χθες, Τε-

τάρτη, την απάντησή του στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΔΕΕ), στο πλαίσιο 

της διεκδίκησης αποζημιώ-

σεων για την περιουσία του 

στο κατεχόμενο Μπογάζι από 

προενταξιακά κονδύλια που 

προορίζονται για την Τουρκία. 

Η διορία για την απάντηση 

λήγει σήμερα, Πέμπτη, μετά 

την ένσταση που κατέθεσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εν-

δεχόμενο άρσης της ασυλίας 

της, ώστε να εκτελεστεί το 

Προσωρινό Διάταγμα Μεσεγ-

γύησης που εξέδωσε το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμο-

χώστου το περασμένο καλο-

καίρι. Όπως πληροφορείται το 

ΚΥΠΕ, η απάντηση του Κύ-

πριου πρόσφυγα καταχωρή-

θηκε χθες με ηλεκτρονικό τα-

χυδρομείο, ενώ από την 

πλευρά του αιτητή υπάρχει αι-

σιοδοξία ότι θα οριστεί ημερο-

μηνία για ακροαματική διαδι-

κασία στο ΔΕΕ πριν από το 

ερχόμενο καλοκαίρι. 

Ο χειροπράκτης Ντίνος Ρα-

μόν είχε προσφύγει το 1995 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(ΕΔΑΔ) για την περιουσία του 

στο Μπογάζι, μια κλινική 32 

δωματίων την οποία είχε σχε-

δόν αποπερατώσει το καλο-

καίρι του 1974, όταν ο ίδιος 

ήταν ηλικίας 37 ετών. Στο 

πλαίσιο της ομαδικής προ-

σφυγής Ξενίδη-Αρέστη, το 

ΕΔΑΔ δικαίωσε τον κ. Ραμόν 

το 2010, επιδικάζοντας απο-

ζημίωση ύψους €450.000, 

όμως 9 χρόνια μετά η Άγκυρα 

δεν έχει καταβάλει ακόμη το 

ποσό. Ο δικηγόρος του αιτητή, 

Αχιλλέας Δημητριάδης, εξα-

σφάλισε στις 26 Ιουνίου 2019 

Προσωρινό Διάταγμα Μεσεγ-

γύησης από το Επαρχιακό Δι-

καστήριο Αμμοχώστου, με την 

οποία ο πελάτης του διεκδικεί 

αποζημίωση €585.418,74 

από τα προενταξιακά κονδύ-

λια της Τουρκίας.

ειδήσεις σε 2’

Το ΑΚΕΛ συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο του Κόμματος 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στις 13-15 Δεκεμβρίου στη Μπεναλμαδένα της Μά-
λαγα, στην Ισπανία με σύνθημα «Επανεκκινούμε την Ευ-
ρώπη, πηγαίνουμε Αριστερά». 

Το κόμμα, που συμμετέχει στις εργασίες του ΚΕΑ υπό 
το καθεστώς του παρατηρητή εκπροσωπήθηκε στο Συνέ-
δριο από το Νεοκλή Συλικιώτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του 
ΑΚΕΛ και τη Βέρα Πολυκάρπου, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέ-
σεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΚΕ του Κόμματος. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκατοντάδες αντιπρόσωποι από 
τα κόμματα-μέλη αλλά και ξένοι αντιπρόσωποι κομμάτων 
και κινημάτων από όλο τον κόσμο 

Στο χαιρετισμό του ο Νεοκλής Συλικιώτης έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην ένταση στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσο-
γείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και εκρηκτικό 
σκηνικό μέσα στο οποίο διεξάγεται πλέον ο αγώνας του 
Κυπριακού Λαού για να λυθεί το 45χρονο Κυπριακό Πρό-
βλημα εισβολής, κατοχής και εποικισμού του 37% του 
εδάφους του νησιού από την Τουρκία, η διαίρεση της Κύ-
πρου και του λαού της. Αναφέρθηκε ακόμα στην επιθετι-
κότητα της κυβέρνησης Ερντογάν σε βάρος της Κύπρου 
με παράνομες γεωτρήσεις εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. «Ο μόνος δρόμος είναι η λύση του Κυπρια-
κού με τερματισμό της κατοχής και επανένωση του νησιού. 
Μόνο αυτό συνιστά δικαίωση της πατρίδας μας και ανα-
τροπή του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος που συντελέστηκε 
το 1974 σε βάρος της Κύπρου. Μόνο αυτό μπορεί να εγ-
γυηθεί την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κύπρου 
προς όφελος όλου του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων» σημείωσε ο Ν. Συλικιώτης και πρόσθεσε ότι 
«μόνο αυτό μπορεί να επιτρέψει την εξομάλυνση των σχέ-
σεων της χώρας μας με την Τουρκία και σε οριοθέτηση 
της ΑΟΖ μεταξύ των χωρών μας, στη βάση βέβαια του 
διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο 
της Θάλασσας. 

Τέλος, εξέφρασε την αντίθεση του ΑΚΕΛ στην στρατιω-
τικοποίηση του νησιού υπογραμμίζοντας ότι «ασφάλεια 
μας είναι η ειρήνη. Και για την Κύπρο, ειρήνη σημαίνει 
πρώτα από όλα απελευθέρωση και επανένωση του λαού 
της, αποστρατιωτικοποίηση του νησιού, απαλλαγή από 
ξένους στρατούς και κηδεμόνες. Σημαίνει να είναι η Κύ-
προς γέφυρα ειρήνης των λαών της περιοχής και όχι πεδίο 

ασκήσεων ξένων στρατών και ορμητήριο για επιθέσεις». 
Το Συνέδριο του ΚΕΑ ενέκρινε κείμενο Πολιτικής Από-

φασης με αναφορά στο Κυπριακό που εκφράζει τη στήριξη 
σε λύση ΔΔΟ, αποχώρησης των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων και σε τελικό στάδιο όλων των ξένων στρα-
τιωτικών βάσεων. Επιπρόσθετα, το Συνέδριο ενέκρινε ξε-
χωριστό Ψήφισμα αλληλεγγύης προς τον κυπριακό Λαό 

το οποίο που προτάθηκε από το ΑΚΕΛ και δύο τουρκοκυ-
πριακά κόμματα, το Κόμμα Ενωμένη Κύπρος BKP και το 
Κόμμα Νέα Κύπρος YKP. 

Το Ψήφισμα ζητά από τη διεθνή κοινότητα να αντιμετω-
πίσει αποφασιστικά τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τα πα-
ράνομα σχέδια της για τον εποικισμό του Βαρωσιού. Πα-
ράλληλα, το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς εξέφρασε 
τη στήριξή του σε λύση που θα επανενώνει την Κύπρο και 
τον λαό της με ΔΔΟ, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς 
καθεστώς εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων.  

Ψήφισμα Αλληλεγγύης με τον λαό της Κύπρου  
«Οι συμμετέχοντες στο 6ο Συνέδριο του Κόμματος της 

Ευρωπαϊκής Αριστεράς που πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη Benalmadena της επαρχίας Μαλάγα στην Ισπανία 
στις 13-15 Δεκεμβρίου 2019: Εκφράζουν τη λύπη τους για 
τη συνέχισή της παράνομης κατοχής από την Τουρκία του 
37% της επικράτειας της Κύπρου και για ότι το Κυπριακό 
πρόβλημα παραμένει άλυτο, 

-Χαιρετίζουν το γεγονός ότι η τριμερής συνάντηση στο 
Βερολίνο μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και των 
ηγετών της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινό-

τητας: 
α) επιβεβαίωσε ότι η βάση για τη διαπραγμάτευση και 

λύση του Κυπριακού προβλήματος είναι η διζωνική, δικοι-
νοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών και, 

β) καθόρισε ότι η Κοινή Δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 
2014, οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί έως τώρα και το 
Πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
της 30ης Ιουνίου 2017 συνιστούν τους όρους αναφοράς 
για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 

Τονίζουν την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να αντιμετω-
πίσει αποφασιστικά τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, καθώς και τα παράνομα σχέδια της για τον 
εποικισμό του Βαρωσιού ως συνέχεια του συνεχιζόμενου 
παράνομου εποικισμού του βόρειου τμήματος της Κύπρου 
και της αλλαγής της δημογραφικής δομής του βόρειου 
τμήματος της Κύπρου, 

Ζητούν την έγκαιρη επανέναρξη ουσιαστικών συνομι-
λιών για την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης του Κυπρια-
κού προβλήματος που θα επανενώνει την Κύπρο και τον 
λαό της κάτω από μια διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία, 
με μια και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη διεθνή προσωπι-
κότητα, μια και μόνη ιθαγένεια, σύμφωνα με το διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο, μια λύση που θα τερματίσει την παρά-
νομη παρουσία των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων 
στην Κύπρο και το αναχρονιστικό καθεστώς οποιωνδήποτε 
εξωτερικών εγγυήσεων και λεγόμενων δικαιωμάτων μο-
νομερούς επέμβασης και να διασφαλίσει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα όλων των Κυπρίων και τη μελλοντική ευημερία 
των δύο κοινοτήτων, 

Εκφράζουν την αλληλεγγύη και υποστήριξη τους προς 
τον αγώνα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων για την επανένωση της χώρας τους και θεω-
ρούν ότι η ειρηνική επίλυση του Κυπριακού θα συμβάλει 
θετικά στην οικοδόμηση της ειρήνης και ευημερίας για 
όλους τους λαούς στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς χαιρετίζει τις δι-
κοινοτικές πρωτοβουλίες ειρήνης των Κυπρίων που προ-
ωθούν το πνεύμα της συνύπαρξης και των ίσων δικαιω-
μάτων, ενάντια στις διαιρετικές και εθνικιστικές πρακτικές.»

Αλληλέγγυες με την Κύπρο οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

ΓΙΑ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΑΚΕΛ

Στήνουν φιέστες για έργο που θα γίνει με εφτά χρόνια καθυστέρηση
Για «θράσος» της κυβέρνησης να στήνει φιέστες για να 

υπογράψει μια συμφωνία που ίσως να οδηγήσει στην 
υλοποίηση του έργου εισαγωγής φυσικού αερίου με εφτά 
χρόνια καθυστέρηση κάνει λόγο το ΑΚΕΛ. 

Με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, βουλευτή Στέφα-
νου Στεφάνου, το ΑΚΕΛ τονίζει πως «αφού για εφτά χρόνια 
άλλαζαν στόχους και μεθόδους, άλλαζαν διαδικασίες, με-
τέθεταν χρονοδιαγράμματα και αφού για εφτά χρόνια φόρ-
τωναν με την ανικανότητά τους, τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις του τόπου με δεκάδες εκατομμύρια, 
πανηγυρίζουν σήμερα ότι θα προωθήσουν το έργο». 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, επισημαίνει το ΑΚΕΛ, 
είναι ότι, πάρα τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες τους, η 
συμφωνία που υπογράφουν δεν είναι σίγουρο ότι θα εξα-
σφαλίσει τιμή φυσικού αερίου τέτοια που θα οδηγήσει σε 
μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. 

«Καθημερινά πληθαίνουν οι φωνές από εταιρείες και 
εμπειρογνώμονες ότι υπάρχουν επιλογές που θα έδιναν 
πιο φθηνό φυσικό αέριο και οι οποίες δεν μελετήθηκαν 
επαρκώς. Ο Γενικός Ελεγκτής εντόπισε δεκάδες προβλή-

ματα, κενά και παρατυπίες στην όλη διαδικασία. Η Βουλή 
έχει δεσμεύσει το κονδύλι για τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο 

έργο και αναμένει από την κυβέρνηση να απαντήσει στα 
ερωτήματα που υπάρχουν. 

Η κυβέρνηση αντί να απαντήσει και να πείσει για τις 

επιλογές τις, προχωρεί σε φιέστες και υπογράφει τη συμ-
φωνία», καταγγέλλει το ΑΚΕΛ και υπενθυμίζει πως κατ’ 
επανάληψη έχει διατυπώσει τη θέση ότι «είμαστε υπέρ-
μαχοι του έργου εισαγωγής φυσικού αερίου για σκοπούς 
ηλεκτροπαραγωγής και η συνεχής κριτική μας προς την 
κυβέρνηση ήταν ότι καθυστερεί στην προώθηση του έργου 
αυτού. 

Ακόμη και σήμερα επαναλαμβάνουμε την έντονη επι-
θυμία μας να προχωρήσει το έργο. Θέλουμε όμως να πει-
στούμε ότι ακολουθήθηκαν οι σωστές και νενομισμένες 
διαδικασίες, ότι το έργο είναι βιώσιμο, ότι έχει εξευρεθεί η 
χρηματοδότησή του και ότι θα εξασφαλιστεί τιμή φυσικού 
αερίου που θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρι-
σμού». 

Είναι πραγματικά λυπηρό η αδημονία της κυβέρνησης 
να υπογράψει μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε νέες 
περιπέτειες την κυπριακή οικονομία, να μας φορτώσει με 
επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια και την ίδια στιγμή να 
οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού, υπογραμ-
μίζει ο Στ. Στεφάνου
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Αλωνίζει η Τουρκία και η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει!

Οι προσπάθειες για άρση του εμπάργκο όπλων 
από τις ΗΠΑ στην Κύπρο δεν θα φέρουν κανένα 
άλλο αποτέλεσμα από το να εμποδίσουν τη λύση 
του Κυπριακού και να ανοίξουν τον δρόμο «για επι-
κίνδυνη ένταση», υποστηρίζει το τουρκικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι τα μέλη της αμε-
ρικανικής Βουλής και του Κογκρέσου συνεχίζουν 
την ασεβή και παράλογη στάση τους προς την 
Τουρκία. Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι 
στο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες για το 
2020 που πέρασε από την αμερικανική Βουλή των 
αντιπροσώπων και το Κογκρέσο περιέχει και πάλι 

εχθρικά στοιχεία εναντίον της Τουρκίας. «Τα μέλη 
του Κογκρέσου που για λόγους εσωτερικής πολιτι-
κής βρίσκονται υπό την επίδραση εχθρικών προς 
την Τουρκία κύκλων, συνεχίζουν να βλάπτουν το 
όραμα βελτίωσης των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η άδικη παρε-
μπόδιση της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρό-
γραμμα των F35 παρόλο που έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις της, η επανάληψη της έκκλησης 
για κυρώσεις στη χώρα μας σε σχέση με την προ-
μήθεια των S400, κατά τον ίδιο τρόπο η συμπερί-

ληψη και του προγράμματος Turkish Stream (αγω-
γός Τουρκικό Ρεύμα) στο πλαίσιο αυτού του νόμου, 
δείχνει ότι συνεχίζεται η ασεβής και παράλογη 
εχθρική στάση του Κογκρέσου στις αποφάσεις που 
λαμβάνουμε ως κυρίαρχο κράτος». 

«Όσο για τις προσπάθειες για άρση προς την 
κατεύθυνση της ‘ε/κ διοίκησης νοτίου Κύπρου’ του 
εμπάργκο όπλων που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στην 
Κύπρο, δεν θα φέρουν κανένα άλλο αποτέλεσμα 
από το να εμποδίσουν τις προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού και να ανοίξουν τον δρόμο για μια 
επικίνδυνη ένταση», αναφέρει. Και προστίθεται: 

«Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι απειλές 
και η γλώσσα των κυρώσεων δεν θα αποτρέψει 
ποτέ την Τουρκία από το να λαμβάνει με αποφασι-
στικότητα τα απαραίτητα βήματα για την εθνική της 
ασφάλεια. Να μην αμφιβάλλει κανείς ότι θα ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε αυτούς τους σχε-
διασμούς εναντίον της Τουρκίας», καταλήγει. 

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 86 ψήφους υπέρ και 
8 κατά, το απόγευμα της Τρίτης. 

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρόκειται 
να υπογράψει το νόμο, ο οποίος ήδη βρίσκεται στο 
γραφείο του.

Τουρκία: «Η άρση εμπάργκο όπλων από ΗΠΑ ανοίγει το δρόμο για επικίνδυνη ένταση»

F-16 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ DRONES ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΓΑΖΙ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Σε κινήσεις εντυπωσιασμού για εσωτερική κατανάλωση περιορίζεται 

η κυβέρνηση Αναστασιάδη, την ώρα που η  Τουρκία έχει ξεπεράσει 
εαυτόν με τις παράνομες ενέργειες της και στη ξηρά και στη θάλασσα. 
Οι περιβόητοι στρατηγικοί Δυτικοί σύμμαχοι των κυβερνώντων αφήνουν 
στο απυρόβλητο την Άγκυρα να αλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ 
προχώρησε στη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στο παράνομο αε-
ροδρόμιο Λευκονοίκου.  

Συγκεκριμένο, στο αεροδρόμιο υπάρχει μια ομάδα ειδικών για την 
παρακολούθηση των πτήσεων των τουρκικών μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών (IHA), σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Γενί Ντου-
ζεν, που αναδημοσιεύει και δηλώσεις του «υπεξ» Κουντρέτ Οζερσάι 
προχθές το βράδυ με τις οποίες είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη αυτής 
της ομάδας. 

Στη δημοσιότητα δόθηκαν (σσ: προφανώς από τον τουρκικό στρατό) 
φωτογραφίες από το κέντρο ελέγχου πτήσεων των ΙΗΑ που έχει στηθεί 
στο κτίριο διοίκησης στο εν λόγω αεροδρόμιο, τους σταθμούς ελέγχου 
και του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που προσ-
γειώθηκε την Τρίρη. 

Η Γενί Ντουζέν γράφει ότι υπήρχε κίνηση με διάφορα οχήματα που 
μπαινοέβγαιναν στο αεροδρόμιο από την Παρασκευή αλλά και χθες. 
Στο αεροδρόμιο χθες ήταν και ο «δήμαρχος» Λευκονοίκου, ο οποίος 
μίλησε, όπως και δημοσιογράφοι, με αρμοδίους του τουρκικού στρατού 
στα κατεχόμενα. 

Η τ/κ εφημερίδα σημειώνει ότι η είδηση για την πτήση του ΙΗΑ στο 
αεροδρόμιο του κατεχόμενου Λευκονοίκου μεταδόθηκε ως έκτακτη 
από το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή και την τουρκική 
κρατική τηλεόραση, TRT. 

Χθες η Γενί Σαφάκ έγραψε ότι προωθούνται «Οι αναγκαίες αλλαγές» 
στο παράνομο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λευκονοίκου ώστε σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης να μπορούν να προσγειωθούν και πολεμικά 
αεροσκάφη F16. 

Ο Γιουτζέλ Βουράλ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο «πανεπι-
στήμιο» ανατολικής Μεσογείου ανέφερε στην Γενί Ντουζέν ότι «βλέ-
πουμε το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση εδώ μιας πολεμικής αερο-
πορικής βάσης» και πως πρόκειται για πολεμική προετοιμασία. 
Σύμφωνα με τον τ/κ καθηγητή, πρόκειται για ένα βήμα που έχει αφήσει 
εκτός την «βουλή» και την «προεδρία» στα κατεχόμενα, ενώ η κοινωνία 
των πολιτών είναι αντιμέτωποι με τετελεσμένα. 

Εάν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τις δηλώσεις από την Τουρκία 
και την Ελλάδα, είναι σαν να βρίσκονται στα πρόθυρα πολέμου, υπο-
στήριξε ο κ. Βουράλ, λέγοντας ότι αν λάβουμε υπόψη πως η Κύπρος 
είναι μέλος της ΕΕ, φαίνεται ότι η Τουρκία ανοίγει νέα μέτωπα με την 
Δύση και δεν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά τους 
Τ/κ και τα δικά τους δικαιώματα ή συμφέροντα.  

Και ναυτική βάση στο Μπογάζι Τρικώμου  
Σε ναυτική βάση θα μετατραπεί το παλιό λιμάνι στο Μπαγάζι Τρικώ-

μου το οποίο χρησιμοποιούνταν για εμπόριο χαρουπιού, γράφει η τ/κ 
εφημερίδα Χαβαντίς που επικαλείται αλληλογραφία από τις «τουρκικές 
δυνάμεις ασφαλείας» στα κατεχόμενα, και την «πρωθυπουργία», σε 
ερώτηση για το θέμα του «βουλευτή» του ΡΤΚ, Ασίμ Ακάνσοϊ. 

Η Χαβαντίς είχε εγείρει το θέμα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της 
στις 29 Οκτωβρίου με τίτλο «Στην καρδιά του τουρισμού ναυτική βάση», 
με αφορμή το οποίο κατέθεσε σχετική ερώτηση ο κ. Ακάνσοϊ προς το 
«υπουργείο τουρισμού» και την «πρωθυπουργία» κατά πόσο αλη-
θεύουν οι πληροφορίες για την χρήση της συγκεκριμένης περιοχής 

ως βάση και αν θα δημιουργηθεί εκεί αποθήκη πυρομαχικών. 
 Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που αποκαλύπτει τη σχετική αλληλο-

γραφία, στην απάντησή του το «υπουργείο τουρισμού και περιβάλλο-
ντος» γράφει ότι δεν έχει οποιαδήποτε ενημέρωση επί του θέματος. Η 
απάντηση στην ερώτηση του κ. Ακάνσοϊ σημειώνει η εφημερίδα ήρθε 
από την διοίκηση των «ειρηνευτικών δυνάμεων», του κατοχικού δηλαδή 
στρατού, προς το γραφείο του «πρωθυπουργού», στην οποία αναφέ-
ρεται ότι στην συγκεκριμένη περιοχή «προγραμματίζεται νέο κτίριο 
αρχηγείο και νέες βάσεις. Έχουν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες και 
εγκρίσεις. Στο υφιστάμενο έργο δεν έχει προγραμματιστεί αποθήκη 
πυρομαχικών». 

Η Χαβαντίς σημειώνει ότι σύμφωνα με το σχέδιο αρχιτεκτονικής 
ανάπτυξης της περιοχής Αμμοχώστου – Τρικώμου – Άγιου Σέργιου 
που συζητείται αυτές τις ημέρες στα κατεχόμενα, ο συγκεκριμένος χώ-
ρος φαίνεται ως χώρος πρασίνου. Σημειώνεται επίσης ότι κοντά στην 
συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει παραλιακό μέτωπο για το οποίο υπάρ-
χει σχεδιασμός ανέγερσης διώροφων ή τετραώροφων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων.  

«Αν χρειαστεί στρατός...»  
Αν χρειαστεί στέλνουμε στρατό, αν χρειαστεί κάνουμε γεώτρηση 

στην ανατολική Μεσόγειο, αν χρειαστεί κάνουμε διασυνοριακή επιχεί-
ρηση, ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε και το κάνουμε, δήλωσε ο Τούρκος 
αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.  

Όπως μεταδίδει το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, 
σε ομιλία του στη γενική συνέλευση της τουρκικής Βουλής για τον 
προϋπολογισμό του 2020, ο Τούρκος αντιπρόεδρος ανέφερε ότι χρη-
σιμοποιείται μια έκφραση του τύπου “κάθε μήνα δίνονται εξηγήσεις 
στον Τραμπ”. “Εμείς μόνο στον λαό δίνουμε εξηγήσεις. Κι εδώ δίνουμε 
εξηγήσεις στον λαό. Στη διεθνή αρένα η Τουρκία δεν δίνει εξηγήσεις 
για τα συμφέροντά της, ζητά εξηγήσεις. Όποια είναι τα συμφέροντα 
της Τουρκίας προς αυτή τη κατεύθυνση θα κινούμαστε και κινούμαστε. 
Χωρίς να αισθανόμαστε την ανάγκη να παίρνουμε άδεια από κανένα 
οργανισμό ή πρόσωπο, θα κάνουμε αυτό που επιβάλλουν τα συμφέ-
ροντα της Τουρκίας και το κάνουμε. Αν χρειαστεί κάνουμε επιχείρηση 
πέραν των συνόρων, αν χρειαστεί στέλνει στρατό, αν χρειαστεί κάνουμε 
γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο, ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε και 
το κάνουμε”, ανέφερε.  

Ο Φουάτ Οκτάι ανέφερε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
είναι από τους λίγους ηγέτες που μπορούν να συναντώνται άνετα με 
όλους τους ηγέτες του κόσμου. “Κατά τις συναντήσεις του επιδεικνύει 
την περήφανη στάση του λαού μας, στέκεται όρθιος στο όνομα του 
λαού μας, αυτό που θα πει, τους το λέει κατάμουτρα”, ανέφερε.  

Συναντήσεις Σπέχαρ με τους δύο ηγέτες αρχές Ιανουαρίου  
Πριν το τέλος του έτους θα υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία των 

Ηνωμένων Εθνών από το γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του 
ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης 
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) Ελίζαμπεθ Σπέ-
χαρ το προσχέδιο της έκθεσης για την ανανέωση της θητείας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Αυτή τη στιγμή η κ. Σπέχαρ και οι συνεργάτες της ετοιμάζουν το 
προσχέδιο της έκθεσης, το οποίο θα υποβληθεί πριν το τέλος του 
έτους στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, που θα της δώ-
σει και την τελική της μορφή, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ενημερωμένη 
πηγή, προσθέτοντας πως αναμένεται ότι η έκθεση θα κυκλοφορήσει 
ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κ. Σπέχαρ θα έχει συναντήσεις με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τ/κ ηγέτη, 
Μουσταφά Ακιντζί, πριν τη μετάβασή της στη Νέα Υόρκη όπου θα 
ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ στο πλαίσιο της συζή-
τησης για την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που ανα-
μένεται να λάβει χώρα κατά την τρίτη εβδομάδα Ιανουαρίου, πριν την 
υιοθέτηση του ψηφίσματος για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ στα τέλη Ιανουαρίου. 

Η κ. Σπέχαρ θα έχει συναντήσεις με τους ηγέτες στις αρχές Ια-
νουαρίου, πριν τη μετάβασή της στη Νέα Υόρκη, για ακούσει για τις 
θέσεις και τις απόψεις τους επί των τελευταίων εξελίξεων, σημείωσε 
η ίδια πηγή.
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«ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναφορές και διαψεύσεις περί στροφής προς «μαλακό» Brexit 
Π

ηγή της Ντάουνινγκ Στριτ διέψευσε αναφορές στο 
βρετανικό Τύπο, που αποδίδονταν σε Ευρωπαίους 
αξιωματούχους και υποστηρικτές της παραμονής 

στην ΕΕ, περί στροφής του πρωθυπουργού Τζόνσον προς 
ένα πιο μαλακό Brexit μετά από την εξασφάλιση ευρείας 
αυτοδυναμίας στις εκλογές της Πέμπτης. 

Όπως αναφέρει η Daily Telegraph, ορισμένα μετριοπαθή 
στελέχη της κυβέρνησης ισχυρίστηκαν πως ο Μπόρις 
Τζόνσον, απαλλαγμένος πλέον από την ανάγκη να ικανο-
ποιεί τους πιο ακραιφνείς ευρωσκεπτικιστές βουλευτές 
του, θα επιδιώξει μία πιο στενή εμπορική σχέση με την 
ΕΕ από αυτή που προμηνύει η Συμφωνία Αποχώρησης. 

Συγκεκριμένα, τα στελέχη αυτά ανέφεραν ότι πιθανότατα 
θα επιδιωχθεί η στενότερη δυνατή ευθυγράμμιση των βρε-
τανικών κανόνων για τα προϊόντα με τους κανόνες της 
ΕΕ, ώστε η συνολική εμπορική συμφωνία να έχει τους ευ-
νοϊκότερους δυνατούς όρους για το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ανώτερη πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ, ωστόσο, δήλωσε 
πως «δεν πρόκειται να μαλακώσουν με το Brexit ή να δια-
πραγματευτούν κάποιο μοντέλο υψηλής ευθυγράμμισης 

κανονισμών». 
Ανταπόκριση της Telegraph από τις Βρυξέλλες αναφέρει 

ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτό 
το παράθυρο για μία ευρεία εμπορική συμφωνία με το 
Ηνωμένο Βασίλειο έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου 

το Δεκέμβριο του 2020, χωρίς αυστηρούς όρους για το 
περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι 
υπάρχει ενδεχόμενο στροφής από τον Τζόνσον προς ένα 
πιο μαλακό Brexit. 

Αυτή η ευρεία εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να πε-
ριλαμβάνει ακόμα και όρους συνεργασίας στον κρίσιμο 
για τη Βρετανία τομέα των υπηρεσιών, εφόσον ο Μπόρις 
Τζόνσον επιλέξει να ζητήσει παράταση της μεταβατικής 
περιόδου. 

Η απόφαση των χωρών-μελών φέρεται να λήφθηκε 
παρά την αρχική πρόθεση της Κομισιόν να περιορίσει το 
περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. 

Στέλεχος της ευρωσκεπτικιστικής ομάδας Συντηρητικών 
βουλευτών ERG προειδοποίησε, πάντως, μιλώντας στην 
Telegraph ότι θα ήταν «εκλογικά καταστροφικό» αν ο Μπό-
ρις Τζόνσον χρησιμοποιούσε τη μεγάλη πλειοψηφία που 
εξασφάλισε για να ζητήσει παράταση της μεταβατικής πε-
ριόδου πέρα από το τέλος του 2020.

Την επανεκλογή του βου-
λευτή των Εργατικών σερ Λί-
ντσεϊ Χόιλ στη θέση του Προ-
έδρου της Βουλής των 
Κοινοτήτων επιβεβαίωσαν δια 
βοής οι Βρετανοί βουλευτές  
με την έναρξη της πρώτης συ-
νεδρίασης του σώματος υπό 
τη νέα σύνθεσή του μετά από 
τις εκλογές της περασμένης 
εβδομάδας. 

Όπως ορίζει η παράδοση, 
ο σερ Λίντσεϊ «σύρθηκε» στην 
έδρα από δύο βουλευτές. 

Οι πρώτες δύο ημέρες των 
εργασιών της νέας Βουλής 
αναλώθηκαν στην ορκωμοσία 
των 650 μελών, μεταξύ των 
οποίων 140 πρωτοεμφανιζό-
μενοι βουλευτές και σε σύντο-
μες ομιλίες πολλών εξ αυτών. 

Σήμερα, Πέμπτη αναμένεται 
η ανάγνωση του κυβερνητικού 
προγράμματος της κυβέρνη-
σης από τη βασίλισσα Ελισά-
βετ, ενώ, στην πρώτη κοινο-
βουλευτική ομιλία του μετά 
από τη μεγάλη εκλογική νίκη 
του, ο Πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον σχολίασε ότι η νέα 
σύνθεση του κοινοβουλίου συ-
νιστά «τεράστια βελτίωση» σε 
σύγκριση με την απελθούσα 
Βουλή, καθώς η ευρεία πλει-
οψηφία που κατέχει πλέον η 
κυβέρνηση θα επιτρέψει την 
υλοποίηση του Brexit. Στάθηκε 
παράλληλα στο γεγονός ότι η 
νέα Βουλή έχει αριθμό ρεκόρ 
γυναικών και αριθμό ρεκόρ με-
λών που προέρχονται από 
ξένη εθνική κοινότητα. 

Ο υπό παραίτηση ηγέτης 
των Εργατικών Τζέρεμι Κόρ-
μπιν είπε προεκλογικά ότι ο 
Πρωθυπουργός «έδωσε πολ-
λές υποσχέσεις» και επί αυ-
τών θα κριθεί. 

Ο Πρωθυπουργός προτίθε-
ται να φέρει κατά πάσα πιθα-
νότητα την Παρασκευή στη 
Βουλή το νομοσχέδιο περί της 
Συμφωνίας Αποχώρησης από 
την ΕΕ ώστε να ψηφιστεί επί 
της αρχής. «Σκοπεύουμε να 
αρχίσουμε τη διαδικασία πριν 
από τα Χριστούγεννα και θα 
το κάνουμε με τον κατάλληλο 
συνταγματικό τρόπο σε συμ-
φωνία με τον Προέδρο της 
Βουλής», δήλωσε εκπρόσω-
πος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Άρχισε τις εργασίες 
της η νέα Βουλή των 

Κοινοτήτων

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ο Μπόρις Τζόνσον απειλεί την ΕΕ με... άλμα στο κενό
Ακόμη δεν πρόλαβε να εκλεγεί και ο Μπόρις Τζόν-

σον ξεκινά με την άσκηση πίεσης επί των Βρυξελ-
λών για την επίτευξη της μετά το Brexit εμπορικής 
συμφωνίας ανάμεσα στην EE και το ΗB πριν από 
το τέλος του 2020, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο 
παράτασης της μεταβατικής περιόδου και επανα-
φέροντας έτσι στο τραπέζι τον κίνδυνο/απειλή «μη 
συμφωνίας» και άλματος στο κενό (cliff-edge). Η 
προοπτική αυτή διέκοψε απότομα τον μήνα του μέ-
λιτος που ακολούθησε την θριαμβευτική εκλογή του 
Μπόρις Τζόνσον και η στερλίνα κατρακύλησε μετά 
τον ενθουσιασμό των προηγουμένων ημερών (δια-
βάστε σχετικά στην είδηση δεξιά). 

 Ο Bρετανός πρωθυπουργός θα τροποποιήσει το νομοσχέδιο της συμφωνίας του 
Brexit ώστε να τεθεί εκτός νόμου οποιαδήποτε παράταση της μεταβατικής περιόδου 
που θα ακολουθήσει την έξοδο στις 31 Ιανουαρίου του ΗΒ από την ΕΕ και κατά την 
οποία θα διεξάγονται με το ευρωπαϊκό μπλοκ οι διαπραγματεύσεις που θα καθορίσουν 
την μελλοντική εμπορική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. «Την περασμένη εβδομάδα 
οι Βρετανοί ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία μία κυβέρνηση που θα υλοποιήσει το Brexit 
και θα επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει μπροστά. Αυτό ακριβώς έχουμε την πρόθεση 
να κάνουμε από αυτήν κιόλας την εβδομάδα», δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. 

«Το πρόγραμμά μας ανέφερε ξεκάθαρα ότι δεν θα παρατείνουμε την μεταβατική πε-
ρίοδο και ο νέος εφαρμοστικός νόμος της συμφωνίας αποχώρησης θα απαγορεύσει ρη-
τώς στην κυβέρνηση να δεχθεί οποιαδήποτε παράταση» της μεταβατικής περιόδου 
πέραν του 2020, πρόσθεσε. Η συμφωνία του διαζυγίου προβλέπει ότι κατά την διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου, οι Βρετανοί θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και να επωφελούνται από αυτούς. Θα καταβάλλουν την χρηματική τους συμβολή 
στο ευρωπαϊκό μπλοκ, χωρίς όμως να συμμετέχουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Για να υπάρξει παράταση της 
μεταβατικής περιόδου, το Λονδίνο να πρέπει να διατυπώσει σχετικό αίτημα την 1η 
Ιουλίου 2020. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου πρέπει να διεξαχθούν οι δύσκολες 
διαπραγματεύσεις. Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι η χρονική περίοδος των 11 
μηνών είναι ανεπαρκής, καθώς θεωρούν ότι χρειάζονται πολλά χρόνια για την διαπρα-
γμάτευση μίας διμερούς εμπορικής συμφωνίας. Η περίοδος αυτή θεωρείται υπερβολικά 
βραχεία και στις Βρυξέλλες, που προειδοποιούν το Λονδίνο κατά οποιασδήποτε μορφής 
αθέμιτου ανταγωνισμού: «Δεν τίθεται θέμα ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με 
οποιοδήποτε τίμημα», έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος του Ε.Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. 

Εάν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία, οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες 
και το Λονδίνο θα διέπονται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
που ορίζουν δασμούς για την κυκλοφορία των προϊόντων.

ΠΟΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ... ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΑΝ ΑΝΩΜΑΛΑ

Γιατί κατρακυλάει ξαφνικά 
η βρετανική λίρα;

Κατρακύλησε την Τρίτη η αξία της βρετανικής λίρας μετά το ράλι των προηγούμενων 
ημερών, καθώς ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι προτίθεται 
να απαγορεύσει δια νόμου οποιαδήποτε παράταση πέραν του 2020 αναφορικά με μια 
μεταβατική περίοδο μέχρι το Brexit. 

Η τιμή της στερλίνας σημείωσε πτώση κατά 1,4% στα $1.3141 το απόγευμα της 
Τρίτης αφήνοντας πίσω της το $1.3173 που χτύπησε αμέσως μετά το αποτέλεσμα των 
εκλογών και τη νίκη των Συντηρητικών, ενώ υποχώρησε 2,8% από την κορυφή της στα 
$1,35. 

Ο δείκτης FTSE 250 του Λονδίνου, ο οποίος περιλαμβάνει μεσαίου μεγέθους εταιρείες 
του Ηνωμένου Βασιλείου που θεωρούνται ευαίσθητες στις μετατοπίσεις στην εγχώρια 
οικονομία, υποχώρησε περισσότερο από το 1% από τον Οκτώβριο μετά από δυνατές 
εκτινάξεις στις δύο ημέρες διαπραγμάτευσης μετά την τελευταία δημοσκόπηση. 

Εταιρείες που θεωρούνταν οι επωφελούμενες της νίκης του Μπόρις Τζόνσον, όπως οι 
τράπεζες - συμπεριλαμβανομένων των Barclays, Lloyds και RBS - και οι κατασκευαστικές, 
σήμερα επανέρχονται στην πραγματικότητα. 

«Η πρόσφατη κατρακύλα της στερλίνας είναι το σύμπτωμα του γεγονότος ότι πλησιά-
ζουμε νομοτελειακά στο Brexit. Αυτό θα συνεχίσει να επηρεάζει το νόμισμα για όλους 
τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Dean Turner, οικονομολόγος στο τμήμα Wealth 
Managementτης UBS.   

Πάντως, οι αναλυτές είχαν προειδοποιήσει ότι ακόμα και αν το αποτέλεσμα των 
εκλογών βοηθούσε στην άμβλυνση της πολιτικής αβεβαιότητας, οι κίνδυνοι για το Brexit 
και την εγχώρια πολιτική εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανοί. 

Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, οι ανησυχίες έχουν επιβεβαιωθεί. Η κυβέρνηση 
του Τζόνσον δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να ενισχύσει τη νομοθεσία προσπαθώντας 
να προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία εντός μηνών ή να βγάλει τη χώρα από την ΕΕ.
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Μέσα σε κάδο σκουπιδιών 
στην Καλαμάτα εντοπίστηκε 
το πρωί της Τετάρτης (18/12) 
ένα βρέφος.Το βρέφος φαίνε-
ται να έχει γεννηθεί πριν από 
μερικές ώρες και ευτυχώς είναι 
καλά στην υγεία του.  

Εντοπίστηκε από υπάλληλο 
της καθαριότητας όταν πήγε 
εκεί για να κάνει αποκομιδή 
των απορριμμάτων. Μεταφέρ-
θηκε  στο νοσοκομείο ενώ οι 
αστυνομικοί μετά από έρευνες 
εντόπισαν την 25χρονη με κα-
ταγωγή –σύμφωνα με αστυ-
νομικές πηγές - από τη Γεωρ-
γία και τη συνέλαβαν. Το 
νεογνό εξακολουθεί να νοση-
λεύεται στο Νοσοκομείο.

Βρέφος βρέθηκε σε 
κάδο στην ΚαλαμάταΠροκλητική πρόταση Εισαγγελέα: Ένοχος μόνο ο Ρουπακιάς

«Καμία εντολή, κανέναν σχεδιασμός», είπε 
στη αγόρευσή της η Εισαγγελέας στην δίκη 
της Χρυσής Αυγής βγάζοντας λάδι τους 17 
κατηγορούμενους – μέλη της τοπικής οργά-
νωσης Νίκαιας από την κατηγορία της συνέρ-
γειας στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Η Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Γ. Ρου-
πακιά, αφού «δίχως καμία αμφιβολία διέπραξε 
ανθρωποκτονία», ωστόσο ζήτησε αθώωση 
όλων των κατηγορούμενων για συνέργεια στη 
δολοφονία, υποστηρίζοντας πως «εκείνο το 
βράδυ δεν υπήρχε σχεδιασμός». 

Μετά από 4 χρόνια και 8 μήνες ακροαματι-
κής διαδικασίας η δίκη της Χ.Α. για την δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα έφτασε στο στάδιο 
της εισαγγελικής αποτίμησης, με την σημερινή 
αγόρευση της εισαγγελέως Έδρας του Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αδαμαντίας 
Οικονόμου. Η κ. Οικονόμου θεωρεί ως μόνο 
υπεύθυνο για τη δολοφονία του 34χρονου 
μουσικού τον Γιώργο Ρουπακιά και κανέναν 

άλλον από τους 17 συγκατηγορουμένους του 
στην υπόθεση ορόσημο για την πορεία της 
Χρυσής Αυγής. Έτσι ζήτησε την απαλλαγή 
όλων τους για την κατηγορία της συνέργειας 
στη δολοφονία του μουσικού. Κατά την εισαγ-
γελική λειτουργό ο Ρουπακιάς έδρασε μόνος 
του σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς να έχει 
προκληθεί από το θύμα το οποίο έπληξε «με 
απόλυτη επιτυχία». 

Όπως είπε η εισαγγελέας, δεν υπήρχε σχέ-
διο δολοφονίας του μουσικού, δεν ήταν στο-

χοποιημένος από τη Χρυσή Αυγή η οποία δεν 
θα είχε όφελος αλλά αντιθέτως ζημιά από μια 
τέτοια πράξη. Κατά την κ. Οικονόμου ούτε ο 
αρχηγός του κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος 
ούτε ο βουλευτής της περιοχής Ιωάννης Λαγός 
έδωσαν εντολή για όσα έγιναν τη νύχτα της 
17ης Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι ούτε 
όμως και τα μέλη της Τοπικής που κινητοποι-
ήθηκαν εκείνο το βράδυ -νομίζοντας οι περισ-
σότεροι πως θα μοιράσουν τρόφιμα- ήξεραν 
το αποτέλεσμα της παρέμβασης του Γιώργου 
Ρουπακιά. 

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ούτε διευκό-
λυναν τον δράστη της δολοφονίας, ούτε καν 
θα μπορούσαν να τον αποτρέψουν καθώς 
όλα έγιναν ταχύτατα. Μεταξύ των κατηγορου-
μένων που η κ. Οικονόμου ζήτησε απαλλαγή 
για την υπόθεση Φύσσα είναι και ο «πυρη-
νάρχης» της Τοπικής Νίκαιας αλλά και το στέ-
λεχος της οργάνωσης. Η αγόρευση συνεχίζε-
ται για τις υπόλοιπες υποθέσεις της δίκης.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ GRECO ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε έκθεση της για την Ελλάδα, που έδωσε στη δημο-
σιότητα, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (GRECO), σημειώνει ότι, παρά τις 
όποιες βελτιώσεις, χρειάζονται περισσότερα για την απο-
κατάσταση της ικανότητας του συστήματος ποινικής δι-
καιοσύνης να καταπολεμήσει τη διαφθορά. 

Μετά από έντονη κριτική εναντίον της Ελλάδας από την 
Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (GRECO) και τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για υποβάθμιση  της 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, στην έκθεση της η 
GRECO καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει επανεισαγάγει σε κάποιο βαθμό τις πιο κα-
τάλληλες κυρώσεις από την άποψη αυτή. 

Σημειώνει, όμως, με ανησυχία ότι η υποβάθμιση του 
Ιουνίου θα έχει μακροχρόνιες αναδρομικές συνέπειες στην 
Ελλάδα όσον αφορά αδικήματα δωροδοκίας που διέπρα-

ξαν δημόσιοι υπάλληλοι πριν από τις 18 Νοεμβρίου 2019, 
οι οποίες εξακολουθούν να θεωρούνται πλημμέλημα. 

Επιπλέον, η GRECO συνιστά στις ελληνικές Αρχές να 
εισαγάγουν ένα σύστημα όπου οι επιβαρυντικές περιστά-
σεις όσον αφορά τα αδικήματα δωροδοκίας έχουν μεγα-
λύτερο αντίκτυπο στις κυρώσεις. 

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι, τον Ιούνιο του τρέχοντος 
έτους, το ελληνικό Κοινοβούλιο υποβάθμισε τη δωροδοκία 
δημόσιων αξιωματούχων από κακούργημα σε πλημμέ-
λημα, εισάγοντας έτσι πιο επιεικές ποινικές κυρώσεις για 
τέτοιου είδους εγκλήματα. Η GRECO και ο ΟΟΣΑ αντέ-
δρασαν έντονα σε αυτά τα μέτρα και ξεκίνησαν κοινές δια-
δικασίες ad hoc, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους Έλληνες αξιωμα-
τούχους, με αποτέλεσμα την επαναφορά, σε κάποιο 
βαθμό, μιας ισχυρότερης ποινικής νομοθεσίας όσον αφορά 
τα εγκλήματα δωροδοκίας από τις 18 Νοεμβρίου 2019. 

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η GRECO σημειώνει με 
ανησυχία την υποβάθμιση του Ιουνίου.

«Υπάρχουν ακόμη ελλείψεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Η εισαγγελέας επικαλού-
μενη τα ήδη υπάρχοντα στη 
δικογραφία στοιχεία περιε-
γραψε όσα έγιναν από τη στι-
γμή που ο 34χρόνος μουσι-
κός πήγε με τη σύντροφό του 
και έναν φίλο τους στην κα-
φετέρια «Κοράλλι» μέχρι που 
έπεσε νεκρός από το μαχαίρι 
του Γιώργου Ρουπακιά, λέγο-
ντας πως οι υπόλοιποι ούτε 
διευκόλυναν τον δράστη της 
δολοφονίας, ούτε καν θα μπο-
ρούσαν να τον αποτρέψουν. 

Η μητέρα του θύματος, Μά-
γδα Φύσσα δήλωσε έξω από 
το δικαστήριο: «Δεν είδαν τί-
ποτα όλο αυτό το διάστημα; 
Αθωώνουν τους εγκληματίες. 
Πόσο να αντέξουμε;». 

Ανησυχία έχει προκαλέσει 
στην Ελληνική Αστυνομία ο 
εντοπισμός εκρηκτικού μηχα-
νισμού κοντά στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ζωγράφου και την Πο-
λυτεχνειούπολη. 

Ο μηχανισμός ήταν γεμάτος 
καρφιά και απενεργοποιήθηκε 
από πυροτεχνουργούς ενώ σε 
πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες της Αντιτρομοκρατι-
κής για εντοπισμό των δρα-
στών. Οι πρώτες εκτιμήσεις 
αναφέρουν πως οι δράστες 
θα προχωρούσαν σε τυφλό 
χτύπημα, χωρίς προειδοποί-
ηση κατά του ΑΤ Ζωγράφου.

Απενεργοποιήθηκε 
ισχυρός εκρηκτικός 

μηχανισμός στην Αθήνα

Τα συγχαρητήρια εκ μέρους 
όλης της Αλεξανδρινής παροι-
κίας και του Αιγυπτιώτη Ελλη-
νισμού μετέφεραν προς τον 
Υφ. Εξωτερικών αρμόδιο για 
θέματα Αποδήμου Ελληνι-
σμού Κώστα Βλάση, επί τη 
αναλήψει των καθηκόντων 
του, τόσο ο Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Αλεξαν-
δρείας Εδμόνδος Κασιμάτης 
όσο και ο Αντιπρόεδρος της 
πρεσβυγενούς Κοινότητας  
Γιάννης Σιόκας. Η συνάντηση 
με τους εκπροσώπους της 
ιστορικής ελληνικής Κοινότη-
τας που θεωρείται η παλαι-
ότερη αφού ιδρύθηκε το 1843, 
έγινε στο γραφείο του, με τον 
υφυπουργό να εκφράζει την 
πλήρη στήριξή του στην ομο-
γένεια της Αιγύπτου.

Επαφές Κ. Βλάση 
με την Αλεξανδρινή 

παροικία

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας συνέταξαν και υπογράφουν 30 Ευρωβου-
λευτές από 3 Πολιτικές ομάδες (GUE/NGL, Πράσινοι 
& Σοσιαλδημοκράτες) αναφορικά με τα διαρκώς αυ-
ξανόμενα κρούσματα αστυνομικής βίας και κατα-
στολής στην Ελλάδα.\Η επιστολή αυτή έρχεται ως 
συνέχεια της ερώτησης που κατέθεσαν πρόσφατα 
στην Κομισιόν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης και Στέλιος 
Κούλογλου, σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων 
εκτεταμένης αστυνομικής βίας, μετά και τις εικόνες 
βίαιης καταστολής που καταγράφηκαν σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, μετά την πορεία της 6ης Δεκεμβρίου 
στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που 
δολοφονήθηκε από αστυνομικό. 

«Οι ευρωβουλευτές που υπογράφουμε τη συγκε-

κριμένη επιστολή δηλώνουμε την έντονη ανησυχία 
μας για τα συνεχόμενα κρούσματα ακραίας αστυ-
νομικής βίας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 
τον τελευταίο καιρό. Κρούσματα έντονης βίας, ακόμη 
και με σεξουαλικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις κα-
ταγγελίες, που δεν παραβιάζουν μόνο τα δικαιώματα 
των συγκεκριμένων πολιτών αλλά και την έννοια 
του Κράτους Δικαίου. 

Με βαθιά πεποίθηση ότι τέτοιες πράξεις δεν συ-
νάδουν με τις δημοκρατικές αρχές που πρέπει να 
διαφυλάττονται σε κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ, σας 
καλούμε να λάβετε  κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων σας, για την εις βάθος διε-
ρεύνηση όλων των καταγγελλόμενων περιστατικών 
και για να διασφαλιστεί ότι τα σώματα ασφαλείας 
θα δρουν σύμφωνα με τον νόμο και το Κράτος Δι-
καίου σε κάθε περίσταση», αναφέρει η επιστολή.

Επιστολή - ράπισμα 30 ευρωβουλευτών προς 
την Ελληνική Κυβέρνηση για την Αστυνομική Καταστολή

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Μέτωπο της αντιπολίτευσης για τα 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα

«Θα δημιουργήσουμε μαζί, εκεί που συμφω-
νούμε, για κοινωνικές αντιστάσεις και στα δι-
καιώματα και στον χώρο εργασίας και για την 
πράσινη ανάπτυξη, ένα μεγάλο ρεύμα για να 
εμποδίσουμε αυτή τη στρατηγική που ξέρουμε 
εκ των προτέρων ότι δεν θα δουλέψει; Μπορεί 
να το αρνηθείτε. Δεν θα μας συγχωρέσει όμως 
ο κόσμος της εργασίας, ούτε εσάς, ούτε εμάς. 
Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν συνεργαστούμε εκεί που μπορούμε, το 
κέρδος θα το πάρει η Ακροδεξιά, εντός και εκτός της Ν.Δ.» 

Πρόσκληση στα κόμματα της προοδευτικής και αριστερής αντιπολί-
τευσης να συγκροτήσουν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο υπέρ των οικο-
νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων απηύθυνε ο Ευκλείδης Τσακα-
λώτος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό 
του 2020. Έθεσε όλους προ των ευθυνών τους ρωτώντας: «Αυτό θα 
πούμε στον λαϊκό κόσμο που θα δει τις συνέπειες αυτής της οικονομικής 
πολιτικής; Ότι δεν έχει σημασία αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ν.Δ.;»



 8   | Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

                         Διασπορά-Μεταναστευτικό

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλα-
ντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει τον 
ερχόμενο μήνα με τον Τούρκο 
Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν το 
σχέδιο της Τουρκίας να παρά-
σχει στρατιωτική υποστήριξη 
στη διεθνώς αναγνωρισμένη 
Κυβέρνηση της Λιβύης, ανα-
κοινώθηκε, από το Κρεμλίνο.  
"Η Ρωσία ... υποστηρίζει οποι-
εσδήποτε προσπάθειες και με-
μονωμένες χώρες σε ό,τι 
αφορά την εξεύρεση λύσεων 
στη (λιβυκή) κρίση", δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 
Ντμίτρι Πεσκόφ. 

Πούτιν-Ερντογάν για 
σχέδιο στρατιωτικής 
υποστήριξης στη Λιβύη

Τ/κ εξωτερικού: 
Διεκδικούν το δι-

καίωμα του εκλέγειν 
και του εκλέγεσθαι
Το δικαίωμα του εκλέγειν και 

του εκλέγεσθαι στα κατεχόμενα 
διεκδικούν Τουρκοκύπριοι οι 
οποίοι διαμένουν στο εξωτε-
ρικό. 
Σε ανακοίνωσή του ο σύνδε-

σμος των Τουρκοκυπρίων οι 
οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό 
ζητάει όπως τους δοθεί το δι-
καίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι εκφράζοντας την 
θέση ότι θα είναι μια επωφελής 
εξέλιξη για την «ΤΔΒΚ». 
Εκφράζει επίσης την θέση ότι 

πρέπει να αναζητηθούν τρόποι 
για να γίνονται απευθείας πτή-
σεις, απευθείας εμπόριο και 
συμμετοχή των Τουρκοκύ-
πριων νέων σε αθλητικά αγω-
νίσματα.

Το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ 
Τραμπ ενεκρίθη την περασμένη Παρασκευή, 
από μια επιτροπή, όπου επικρατούν οι Δημο-
κρατικοί, στο Κογκρέσο, σε ένα αποφασιστικής 
σημασίας βήμα πριν από την ιστορική ψηφο-
φορία για την πιθανή παραπομπή του προ-
έδρου των ΗΠΑ σε δίκη με το αίτημα της καθαί-
ρεσης. 
Δυόμιση μήνες μετά την αποκάλυψη του "ου-
κρανικού σκανδάλου", η επιτροπή Δικαστικών 
Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ενέκρινε, ακολουθώντας αυστηρά την κομματική 
γραμμή, τις δύο κατηγορίες που αποδίδουν οι 

Δημοκρατικοί σε βάρος του δισεκατομμυριούχου: "κατάχρηση εξουσίας" και "παρα-
κώλυση της λειτουργίας του Κογκρέσου". 
Αναμένεται, εκτός έκπληξης, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει το κεί-
μενο σε συνεδρίαση της Ολομέλειας που αναμενόταν να διεξαχθεί εχθές το βράδυ, 

σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Δεδομένης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών 
στο σώμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραπεμφθεί. 
Εντούτοις, αναμένεται να αποφύγει το ενδεχόμενο καθαίρεσης, καθώς η Γερουσία, 
όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, που προστατεύουν 
τον πρόεδρό τους. Πριν από την ψηφοφορία, η επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων 
συνεδρίαζε επί 15 ώρες. 
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε προ ημερών ότι δεν θα τον 
ένοιαζε το ενδεχόμενο μιας μακράς δίκης με το αίτημα της καθαίρεσης στην αμερι-
κανική Γερουσία, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι θέλει να δει τον πληροφοριοδότη, 
η καταγγελία του οποίου οδήγησε τους Δημοκρατικούς να ξεκινήσουν την έρευνα 
για την παραπομπή του. 
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μετά την έγκριση από την επιτροπή 
Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των δύο κατηγοριών σε 
βάρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την όλη διαδικασία χαρακτηρίζοντάς την 
"απάτη". "Είναι κάτι πολύ θλιβερό για τη χώρα μας, όμως φαίνεται πως είναι κάτι 
πολύ καλό για εμένα σε πολιτικό επίπεδο", είπε ο μεγιστάνας. "Η καθαίρεση είναι 
απάτη", υπογράμμισε.

Διαμαρτυρία κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών  
έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Τραπεζών στη Λευκωσία

Όχι στο νέο έγκλημα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών» και «Κανένα σπίτι σε 
χέρια τραπεζίτη» ήταν κάποια από τα 
συνθήματα που αναγράφονταν στα πλα-
κάτ που κρατούσαν όσοι συγκεντρώθη-
καν χθές έξω από τα γραφεία του Συν-
δέσμου Τραπεζών στη Λευκωσία, για να 
διαμαρτυρηθούν κατά του νέου μέτρου 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Την 
εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργάνωσε το 
Κίνημα Κατά των Εκποιήσεων με τη στή-
ριξή της Κοινωνικής  Συμμαχίας «Στέγη 
για Όλους». 

Η συντονίστρια του Κινήματος Κατά 
των Εκποιήσεων στη Λάρνακα, Ευγενία 
Μωυσέως, δήλωσε στους δημοσιογρά-
φους ότι «πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν θα 

αλλάξει κάτι με τους ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασμούς. Να 
πληροφορήσουμε τον κόσμο 
ότι θα αλλάξει άρδην η κατά-
σταση». 

Η κα. Μωυσέως έφερε ως 
παράδειγμα την περίπτωση 
της Ελλάδας για να αναφέρει 
ότι μετά την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών στη χώρα, ο αριθμός 
των πλειστηριασμών αυξή-
θηκε από 70 σε 1000 την 
εβδομάδα «χωρίς να μπο-

ρούν να σταματήσουν ούτε ένα». 
Είπε ότι αν υπάρξουν οι ίδιοι ρυθμοί 

και στην Κύπρο «πριν το τέλος του χει-
μώνα θεωρώ ότι η μισή Κύπρος θα είναι 
χωρίς σπίτι» 

Πρόκειται, είπε, «για μια πολύ αρνητική 
εξέλιξη για πολλούς λόγους. Πρώτον, 
δεν μπορείς να ελέγξεις ποιος πλειοδοτεί 
το σπίτι σου.  Είναι ένα νούμερο. Ποιος 
είναι πίσω από το νούμερο; Είναι ιδιώ-
της, είναι τραπεζικός υπάλληλος, είναι 
πολιτικός;». 

Είπε επίσης ότι «δεν μπορείς να εξα-
γοράσεις το σπίτι σου γιατί πρέπει να 
έχεις την έγκριση της τράπεζας έστω και 
αν βρεις το ποσό το οποίο απαιτεί η ίδια 
η τράπεζα. Θα πάει στον πιο υψηλό προ-

σφοριοδότη». 
Όπως ανέφερε, «είναι μια απρόσωπη 

κατάσταση, το έχουν κάμει γιατί εμείς 
έχουμε σταματήσει αρκετές εκποιήσεις», 
προσθέτοντας ότι «με τους νόμους που 
έχουν ψηφίσει έχουν αφαιρέσει το δι-
καίωμα του κόσμου να έχει πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη». 

Είπε ότι «με την αναστολή της εκποί-
ησης(ο ιδιοκτήτης) κέρδιζε χρόνο ώστε 
να μπορεί να συζητήσει με την τράπεζα 
για να βρει μια λύση. Έχει άνθρωπο που 
προσπαθεί εδώ και 3 χρόνια να βρει 
λύση με την τράπεζα. Κάτι πρέπει να γί-
νει. Οι εκποιήσεις δεν είναι λύση. Οι εκ-
ποιήσεις θα δημιουργήσουν ένα τερά-
στιο κοινωνικό πρόβλημα από τη στιγμή 
που δεν υπάρχει και στεγαστική πολιτική 
από την Κυβέρνηση». 

«Εγώ θέλω κάποιον από όλους αυτούς 
που ψήφισαν τούτους τους νόμους να 
μας πει όλος αυτός ο κόσμος που θα 
πάει να μείνει;» διερωτήθηκε, εκφράζο-
ντας τη θέση ότι «οι ηλεκτρονικοί πλει-
στηριασμοί είναι ακόμη ένα έγκλημα ενά-
ντια στην κοινωνία όσο και να θέλουν να 
εφησυχάσουν την κοινή γνώμη». 

Το στέλεχος του Κινήματος Κατά των 
Εκποιήσεων στη Λευκωσία, Δημήτρης 
Δημητρίου, εξέφρασε, σε δηλώσεις του, 
τη διαμαρτυρία των συγκεντρωμένων 

κατά της χρήσης του όπλου των πλει-
στηριασμών όσον αφορά στην πρώτη 
κατοικία και την μικρή επαγγελματική 
στέγη. 

Εξέφρασε επίσης τους φόβους του Κι-
νήματος ότι ο η δημιουργία της πλατ-
φόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών από τον Σύνδεσμο των Τραπεζών 
θα οδηγήσει σε μαζικούς πλειστηρια-
σμούς και μαζικές εκποιήσεις πρώτης 
κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέ-
γης. 

Ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας 
της ΕΔΟΝ Βάκης Χαραλάμπους ανέ-
φερε, σε δηλώσεις του, ότι ενώ κάποιοι 
αυτή την περίοδο απολαμβάνουν τη θαλ-
πωρή των Χριστουγέννων «αρκετοί συ-
μπολίτες μας βρίσκονται κάτω από την 
απειλή της εκποίησης της περιουσίας 
τους και χωρίς κοινωνική προστασία». 

Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι τα θύματα 
είναι οι δανειολήπτες και τα ευάλωτα 
στρώματα του λαού μας και ο θύτης είναι 
η πολιτική ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη και  
ΔΗΚΟ που «επιταχύνουν τις εκποιήσεις 
και διευκολύνουν τις τράπεζες». 

«Στο τέλος της ημέρας τα διλήμματα 
είναι ψεύτικα: Είτε η εκποίηση βρίσκεται 
μπροστά στα μάτια σου είτε αυτή βρί-
σκεται πίσω από τον υπολογιστή», κα-
τέληξε.

Νέο κόμμα και πυρά κατά Ερτογάν από Νταβούτογλου
Το νέο κόμμα του, το Κόμμα του Μέλλοντος, πα-

ρουσίασε την περασμένη Παρασκευή ο πρώην 
πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, καταγγέλλοντας την «προσωπολατρεία» και 
μιλώντας για την ανάγκη σεβασμού του κράτους 
δικαίου και της ελευθεροτυπίας, σε έμμεση ανα-
φορά στον Ταγίπ Ερντογάν και την αυταρχική πα-
ρεκτροπή για την οποία καταγγέλλεται. 

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου υπήρξε πρωθυπουργός 
υπό τον Ερντογάν στην περίοδο 2015-2016 πριν 
πέσει σε δυσμένεια λόγω των διαφωνιών του με 
τον αρχηγό του τουρκικού κράτους την στιγμή που 

έδινε την εντύπωση ότι επιδιώκει περισσότερη αυτονομία δράσης. 
Κατά την διάρκεια τελετής στην Άγκυρα, ο Νταβούτογλου επισημοποίησε τη ίδρυση 

του Κόμματος του Μέλλοντος και παρουσίασε το έμβλημά του, ένα φύλλο πλάτανου, 
που συμβολίζει τις στέρεες ρίζες, σε χρώμα πράσινο, το χρώμα του Ισλάμ, σε ένα 
νεύμα προς τους απογοητευμένους συντηρητικούς υποστηρικτές του προεδρικού 
AKP. Στη χειμαρρώδη ομιλία του, ο πρώην πανεπιστημιακός, 60 ετών, παρουσίασε 
τις προτεραιότητές του στην οικονομική και εξωτερική πολιτική, αλλά κυρίως επέμεινε 
στο θέμα του σεβασμού του κράτους δικαίου. «Είναι σημαντικό για ένα κράτος 
δικαίου να διαθέτει έναν πυρήνα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης... ο Τύπος δεν πρέπει 
να αυτολογοκρίνεται ή να λογοκρίνεται», είπε. «Το κόμμα μας απορρίπτει την προ-
σωπολατρεία ως τρόπο άσκησης πολιτικής», πρόσθεσε, χωρίς να προφέρει ούτε 
μία φορά το όνομα του Ερντογάν. 

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, που έχει χρηματίσει και επικεφαλής της τουρκικής διπλω-
ματίας υπό τον Ερντογάν, υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες και κοντι-
νότερους συμμάχους του ισχυρού άνδρα της Τουρκίας από το 2003, όταν ξεκίνησε 
η εποχή Ερντογάν. 

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν ελπίζουν ότι η ίδρυση αυτών των νέων πολιτι-
κών κομμάτων θα συμβάλει στην αποδυνάμωση του AKP, το οποίο υπέστη σειρά 
από ήττες στις τοπικές εκλογές από το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολί-
τευσης, το οποίο ελέγχει πλέον τους δήμους της Αγκυρας και της Κωνσταντινούπολης 
έπειτα από δύο δεκαετίες.

Τουρκία

Τριμερής Διασποράς Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου
Τη μεγάλη του ικανοποίηση για την προγραμμα-
τισμένη σημερινή Τριμερή Διάσκεψη για θέματα 
Διασποράς, Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, που 
θα διεξαχθεί στην Αθήνα, εξέφρασε ο Γενικός 
Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού της Ελλάδας  
Γιάννης Χρυσουλάκης, υποδεχόμενος τον Πρό-
εδρο της ιστορικής και πρεσβυγενούς Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξανδρείας  Εδμόνδο Κασιμάτη.   
 «Θα μιλήσουμε για θέματα συνεργασίας Ελλάδας 
– Κύπρου – Αιγύπτου σε θέματα Διασποράς», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσουλάκης την 
προηγούμενη εβδομάδα σε δηλώσεις του στον 
Πρόεδρο των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, τονίζο-
ντας τους ιδιαίτερους δεσμούς των δύο χωρών. 
 Στην Τριμερή Διάσκεψη για την Διασπορά, θα 
συμμετάσχει μαζί με την Υπουργό Διασποράς και 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Ναμπίλα Μάκραμ και 

τον Επίτροπο της Κυπριακής Προεδρίας Φώτη Φωτίου, για πρώτη φορά από τότε 
που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αρ-
μόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Κώστας Βλάσης. 
 Παράλληλα, οι κ.κ. Χρυσουλάκης και Κασιμάτης συζήτησαν τα θέματα τα οποία 
αφορούν τους Έλληνες της Αιγύπτου και υποσχέθηκαν ότι «με κάθε τρόπο να επι-
ληφθούν και να δώσουν λύσεις».   
Τέλος, ο κ. Χρυσουλάκης προσέφερε ένα τόμο για την ιστορία της ελληνικής μετα-
νάστευσης στις ΗΠΑ στον κ. Κασιμάτη, ο οποίος με τη σειρά του τού προσέφερε 
ένα λεύκωμα για τα 100 χρόνια του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας, του 
οποίου επίσης τυγχάνει Πρόεδρος.   
 Να σημειωθεί ότι και τα δύο παροικιακά σωματεία είναι από τα παλαιότερα στον 
Απόδημο Ελληνισμό, καθώς η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας ιδρύθηκε το 1843 
και ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας το 1909.   

 Η παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη ενεκρίθη σε μια προκαταρκτική ψηφοφορία 

Η χρήση των 
εφαρμογών την 

δεκαετία 2010-19 
Το Facebook ανακηρύσσεται 
κινητή εφαρμογή της δεκαετίας, 
καθώς την έχουν “κατεβάσει” 
περισσότερο από κάθε άλλη οι 
χρήστες παγκοσμίως στη διάρ-
κεια της περιόδου 2010-2019. 
Η κυριαρχία του Facebook είναι 
εντυπωσιακή, καθώς ακολου-
θούν σε δημοφιλία τρία άλλα 
μέλη της “οικογένειας” του 
Facebook, οι εφαρμογές Face-
book Messenger, WhatsApp 
Messenger και Instagram, σύμ-
φωνα με την εταιρεία ερευνών 
App Annie. 
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώ-
νουν κατά σειρά οι εφαρμογές 
Snapchat (της εταιρείας Snap), 
Skype (της Microsoft), Tik Tok 
(της κινεζικής ByteDance), UC 
Browser (της κινεζικής Ali-
baba), YouTube (της Google) 
και Twitter. 
Δημοφιλέστερη εφαρμογή on-
line γνωριμιών της δεκαετίας εί-
ναι το Tinder, στο video-stream-
ing το Netflix, ενώ στο 
streaming μουσικής και ραδιο-
φώνου το Pandora Music. 
Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά 
παιγνίδια με τα περισσότερα 
“κατεβάσματα” διεθνώς μεταξύ 
2010-2019, πρώτο είναι το 
Subway Surfers (της δανικής 
Kiloo) και ακολουθούν κατά 
σειρά το Candy Crush Saga 
(της αμερικανικής Activision 
Blizzard), το Temple Run 2 (της 
αμερικανικής Imangi) και το My 
Talking Τom της κυπριακής 
Outfit7. 
Το 2019 οι κινητές εφαρμογές 
σημείωσαν νέα ανάπτυξη, με 
αύξηση περίπου 5% στις συ-
νολικές λήψεις από τους χρή-
στες έναντι του 2018, μία τάση 
που αναμένεται να συνεχιστεί 
και το 2020.
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Ένα νέο ενδημικό είδος που συναντά-
ται μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού 
στον κόσμο, αναγνωρίστηκε πρόσφατα, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της BirdLife 
Cyprus. Συγκεκριμένα το BirdLife Inter-
national, η Αρχή για την Κόκκινη Λίστα 
για τα Πουλιά και ο κορυφαίος ειδικός 
στη διατήρηση πουλιών, αναγνώρισαν 
το κυπριακό Θουπί ως ξεχωριστό είδος 
πουλιού, το Otus cyprius. 

Η αναγνώριση ενός νέου μοναδικά κυ-
πριακού πουλιού, όπως αναφέρεται, εί-
ναι σημαντική τόσο για την προστασία 
του όσο και για την τουριστική προβολή 
της Κύπρου ως προορισμού για πτηνο-
παρατήρηση. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 
Θουπί είναι μια μικρή κουκουβάγια που 
απαντά μόνο στην Κύπρο. Μέχρι σή-
μερα, βάσει διαφορών στο φτέρωμα και 
το κελάηδημά του, το κυπριακό Θουπί 
(Otus scops cyprius) θεωρείτο υποείδος 
του Ευρωπαϊκού Θουπιού (Otus scops 
scops), που απαντά στην ηπειρωτική 
Ευρώπη. Το κυπριακό υποείδος θεω-
ρείτο ξεκάθαρα διαφορετικό, αλλά θεω-
ρείτο επίσης πιθανόν ότι θα μπορούσε 
να αναπαραχθεί με το Ευρωπαϊκό 
Θουπί. 

Προστίθεται ότι πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι το κελάηδημα και το φτέ-
ρωμα του είναι αρκετά διαφορετικά από 

αυτά του Ευρωπαϊκού Θουπιού, πράγμα 
που σημαίνει ότι τα κυπριακά Θουπιά 
πιθανότατα δεν αναπαράγονται με αυτά 
της Ευρώπης τελικά. Με εκτιμώμενο 
πληθυσμό 5.000 – 12.000 ζευγάρια, το 
Θουπί, Otus cyprius, απαντά σε όλο το 
νησί, σε δάση, κήπους, ελαιώνες, αγρο-
κτήματα και συχνά σε πόλεις ή χωριά, ή 
κοντά τους, σε πάρκα και σε καλλιεργη-
μένες περιοχές με ελαιώνες. Κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, μπορεί να το δει 
κανείς να κάθεται ακίνητο σε κάποιο δέ-
ντρο, αν και είναι πιο πιθανό να το ακού-
σουμε το βράδυ, παρά να το δούμε κατά 
τη διάρκεια της μέρας. Η παρουσία του 
γίνεται αντιληπτή συνήθως από το κε-

λάηδημά του, το οποίο αποτελείται από 
δύο νότες και αποτελεί χαρακτηριστικό 
ήχο της κυπριακής υπαίθρου την άνοιξη.  

Πέρα από το Θουπί, η Κύπρος έχει 
ακόμη δύο ενδημικά είδη πουλιών, την 
Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και τον 
Τρυπομάζη Sylvia melanothorax, και έχει 
ως εκ τούτου αναγνωριστεί ως Ενδημική 
Περιοχή για Πουλιά. Οι Ενδημικές Πε-
ριοχές για Πουλιά είναι σημαντικές πε-
ριοχές για δράσεις διατήρησης των που-
λιών που βασίζονται στην προστασία 
βιοτόπων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος 
έχει εξολοκλήρου την ευθύνη για τη δια-
τήρηση αυτών των τριών ενδημικών ει-
δών.

Το Θουπί αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό είδος πουλιού

Στη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ο τραπε-
ζικός τομέας στην Κύπρο, επενδύοντας στο μέλ-
λον αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, μιλώντας 
στο Eastmed-London Investment Summit του 
Economist που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματι-
στήριο του Λονδίνου με θέμα «Cyprus-Greece-
Israel: Propelling a partnership for growth». 
 Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Τράπεζας 
Κύπρου, ο κ. Νικολάου, τόνισε ότι ο τραπεζικός 
τομέας στην Κύπρο βρίσκεται στον σωστό δρόμο 
για να γίνει ισχυρότερος, ασφαλέστερος και προ-
σανατολισμένος στο μέλλον και να καταστεί πιο 
αποδοτικός. 
 Στη διάρκεια του Συνεδρίου εξετάστηκε η ώθηση 
που μπορεί να δώσει ο τριμερής μηχανισμός «Ελ-
λάδα -Κύπρος- Ισραήλ» στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής της ΝΑ Μεσογείου καθώς και οι συγκυρίες 
που δημιουργούνται για την προώθηση συνερ-
γειών, τόσο στους τομείς της ενέργειας και των 
επενδύσεων όσο και στον χρηματοπιστωτικό-τρα-
πεζικό τομέα. 

 Έμφαση, από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα με έδρα το Λονδίνο, δόθηκε και στο Brexit υπό το 
πρίσμα της βρετανικής πολιτικής στη ΝΑ Μεσόγειο.

Στη δυναμική του κυπριακού τραπεζικού τομέα  
αναφέρθηκε ο CEO της Τράπεζας Κύπρου στο Λονδίνο  

Για «στιγμή ορόσημο» που δίνει το έναυσμα για νέα 
προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της Σκωτίας από 
το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε λόγο η ηγέτιδα του Εθνι-
κού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Νίκολα Στέρτζιον ανα-
φερόμενη στην ευρεία νίκη του κόμματός της στις 
χθεσινές εκλογές, από τις οποίες εξασφάλισε 48 από 
τις συνολικά 59 σκωτσέζικες έδρες. 
«Το μέλλον που επιθυμεί η πλειοψηφία στη Σκωτία 
είναι διαφορετικό από εκείνο που διάλεξε το υπό-
λοιπο Ηνωμένο Βασίλειο», σχολίασε η κα Στέρτζιον.  
Σημείωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον «δεν έχει οποιαδήποτε εντολή να βγάλει τη Σκωτία εκτός ΕΕ». Συμπλήρωσε: «Ο λαός της 
Σκωτίας μίλησε, τώρα είναι ώρα να αποφασίσουμε το δικό μας μέλλον». 
Όπως είπε, από την ερχόμενη εβδομάδα κιόλας θα αρχίσει την προσπάθεια να επιτραπεί στην απο-
κεντρωμένη τοπική κυβέρνηση της Σκωτίας να οργανώσει τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος 
για την ανεξαρτησία μετά από εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2014. 
«Δεν πρόκειται περί αιτήματος προς τον Μπόρις Τζόνσον ή οποιονδήποτε άλλον πολιτικό στο Γουέ-
στμινστερ για άδεια για το δημοψήφισμα. Πρόκειται περί επιβεβαίωσης του δημοκρατικού δικαιώματος 
του λαού της Σκωτίας να καθορίσει το δικό του μέλλον. (...) Επομένως, ας μου επιτραπεί να είμαι ξε-
κάθαρη προς τον Πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι απλά ένα αίτημα που υποβάλω εγώ ή το SNP. Είναι 
το δικαίωμα του λαού της Σκωτίας και εσείς, ως ηγέτης ενός ηττημένου κόμματος στη Σκωτία, δεν 
έχετε δικαίωμα να σταθείτε εμπόδιο», είπε η Νίκολα Στέρτζιον. 
Παρά τα λεγόμενά της, ωστόσο, η διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία στη 
Σκωτία επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της κεντρικής κυβέρνησης του Λονδίνου. 

Νέο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία της 
Σκωτίας διεκδικεί η Στέρτζιον 
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Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πραγματοποίησε στις 
23 Νοεμβρίου 2019 την ετήσιά του χοροεσπερίδα στο Κυπριακό 
κοινοτικό Κέντρο του Wood Green.  Μέλη και φίλοι του συνδέσμου 
πέρασαν μια ωραία βραδιά, απολαμβάνοντας την ξεχωριστή ατμό-
σφαιρα και χορεύοντας με τη μουσική του συγκροτήματος «Οι 
Πρόσφυγες» και τον Μίμη Νικολαΐδη.   

O Προέδρος, Γιάννης Κυριακίδης χαιρέτισε και καλωσόρισε όλους 
τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την συνεχή πα-
ρουσία και υποστήριξή τους.  Ευχαρίστησε, επίσης, τους μουσι-
κούς, τον αιδεσιμότατο Δημητριανό απὀ τους Δώδεκα Αποστόλους 
για την ευλογία του γεύματος,  την διεύθυνση και το προσωπικό 
του Κοινοτικού  Κέντρου, τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Ελλήνων 
Γυναικών (Greek Women’s Philanthropic Association –Finchley & 
Barnet) για την εισφορά των £500, τον Σύλλογο Λιμπιών για την 
εισφορά των £100, τους υπόλοιπους δωρητές και όλους όσοι βοή-
θησαν και πρόσφεραν με οποιονδήποτε τρόπο για την ωραία αυτή 
βραδιά. Η πίστα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν γεμάτη 
και ειδικά με τα παιδιά του Συνδέσμου, που απόλαυσαν την «δική 
τους» βραδιά. 

Ακολούθησε η κλήρωση λαχείου και οι τυχεροί ήταν πάρα πολλοί.  
Εκφράστηκαν, επίσης, ευχαριστίες στους χορηγούς, Miristis, Aroma 
Patisserie και Vrisaki Restaurant που προσέφεραν πλούσια δώρα 
για την χοροεσπερίδα και πάντα στηρίζουν τις προσπάθειες του 
συλλόγου. 

Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν και πρόσφεραν 
στον Σύνδεσμο μας κατά την διάρκεια του 2019, ιδιαίτερα σε όσους 
πρόσφεραν σεβαστά ποσά τα οποία συκεντρώθηκαν από κηδείες 
αγαπημένων προσώπων αντί για λουλούδια. Ο Σύνδεσμος, επίσης, 
προσκαλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου στην εκδή-
λωση της Βασιλόπιττας που θα πραγματοποιήσει την Κυριακή, 12 
Ιανουαρίου 2020 στις 2.30μμ στο κτίριο του Ραδιομαραθωνίου, 
188 Turkey Street , Enfield , Middlesex , EN 1 4NW, (sat nav EN 1 
4RJ). 

Η Επιτροπή του Συνδέσμου εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά  και 
ένα Ευτυχές και Γεμάτο Υγεία Νέο Έτος! 

Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί.  
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μία ξεχωριστή χοροεσπερίδα 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

 
 
 
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) 
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 

Μήνυμα ελπίδας για τους Κύπριους αγνοουμένους μέσα από την τέχνη

Χριστουγεννιατικό Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν    ίας κ.κ. Νικήτα 

Υπάρχει ένας ωραίος και παραδοσιακός Χριστουγεννιατικός ύμνος, 
που αρχίζει με τα λόγια «Ελθέ, ελθέ, Εμμανουήλ» και εκφράζει 
τον πόνο και τις προκλήσεις του Έθνους του Ισραήλ, καθώς ο 
λαός περιίμενε και παρακαλούσε τον Θεό να στείλει τον Μεσσία 
και να τον λυτρώσει από τη τυραννία της δουλείας. Οι κραυγές 
τους για ελευθεριά δεν ήταν για την απελευθέρωση από την αν-
θρωπίνη σκλαβιά, αλλά μάλλον οι προσευχές τους ήταν για την 
απολύτρωση από την αμαρτία και την αιχμαλωσία στο πονηρό. 
Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, 
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να μας σώσει όλους από την 
αμαρτία. Η αγαπητική Του πράξη δεν ήταν μονάχα για το Έθνος 
του Ισραήλ. Υπήρχε μιά πράξη αγάπης για τον κόσμο ολόκληρο, 
γιά κάθε λαό και για κάθε είδος της Κτίσεως. 

Κάθε χρόνο, σαν Εκκλησία, συνερχόμαστε για να γιορτάσουμε 
αυτη την μοναδική στιγμή του χρόνου. Ενθυμούμαστε τις αρχαίες 
προφητείες και πως εκπληρώθησαν με την γέννηση ενός αθώου 
παιδιού. Βλέπουμε την παράδοση της Αγιογραφίας, καθώς συλ-
λογιζόμαστε το μεγάλο αυτό και καταπληκτικό μυστήριο. Βλέπουμε 
επίσης την μεγάλη υμνογραφική παράδοση της Εκκλησίας μας, 
που μας διδάσκει για το σωτήριο τούτο γεγονός. Οι ύμνοι προτρέ-
πουν την Γη και τους Ουρανούς να αγαλλιάσονται, και εμείς προ-
σκαλούμαστε να συμμετάσχουμε στον εορτασμό. Είναι μιά πρό-
σκληση σε όλους τους λαούς, σε ανθρώπους αγίους και σε 
αμαρτωλούς, εξ ίσου, να ταξιδεύσουν νοερά στην πόλη της Βη-
θλεέμ και να αναζητήσουν τον αθώο νεογέννητο Χριστό, Ο Οποίος 
είναι η εκπλήρωση της τρανής προφητείας του Ησαϊου, ο οποίος 
έγραψε, «Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημιν, Oύ η αρχή 
εγεννήθη επί του ώμου αυτού. Και καλείται το όνομα αυτού Μεγά-
λης Βουλής άγγελος, Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Εξου-
σιαστής, Πατήρ του Μέλλοντος Αιώνος, Άρχων είρήνης» (Ησαϊου 
θ΄ 9). Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος γεννάται για τη σωτηρία του 
κόσμου. Και ενώ γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή του χρόνου, 
πρέπει να γεννηθεί και στις καρδιές όλων των άνθρώπων και να 
μη περιορισθεί από χρόνο, χόρο και τόπο. Ήλθε να πληρώσει το 
κενό της ματαιότητος και να μεταμορφώσει την πάσχουσα ψυχή 
σε μιά όαση γαλήνης. 
 
Μολονότι ο εορτασμός των Χριστουγέννων, της Γιορτής της Γεν-
νήσεως του Κυρίου, επιτελείται μόνο μιά φορά του χρόνου, η ση-
μασία και το μήνυμα της Αγίας αυτής ημέρας πρέπει να βιώνεται 
κάθε ημέρα ανεξαιρέτως από όλους τους ανθρώπους. Τα Χριστού-
γεννα είναι ο καιρός της ανταλλαγής δώρων και της μοιρασιάς με 
αυτούς που έχουν ανάγκη. Είναι η εποχή κατά την οποία το πνευμα 
της συνδιαλλαγής γεμίζει την ατμόσφαιρα και τις καρδιές της αν-
θρωπότητος επίσης. Είναι ο καιρός οπόταν οι παλαιές συμπερι-
φορές παραμερίζονται και κοιτάζουμε τον κόσμο και τους συναν-
θρώπους μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Τα Χριστούγεννα είναι η 
ημέρα μιάς νέας αρχής, ενός καινούργιου ξεκινήματος, όταν ο 
Ήλιος της Δικαιοσύνης διασκεδάζει το σκότος του παρελθόντος 
και μας δίδεται η ελπίδα, γιατί Χριστός γεννάται. 
 
Καθώς ιδούμε την Εορτή και τις ευλογίες των Χριστουγέννων, ας 
ενθυμούμαστε την αγάπη που τρέφει ο Χριστός για τον κόσμο 
του. Ας γιορτάσουμε όλοι με χαρά και με ιλαρότητα, με την συμμε-
τοχή μας στη Εκκλησιαστική Σύναξη, την Θεία Λειτουργία, ανα-
ταλλασόμενοι τους πατροπάραδους χαιρετισμούς και ενθυμούμενοι 
εκείνους που πάσχουν. Είθε να έχουμε όλοι πραγματικά ευλογη-
μένα και ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.Με πατρικές ευλογίες και 
αγάπη. 
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στην Ελληνική Κυ-
πριακή Αδελφότητα πραγματοποιήθηκαν με επι-
τυχία τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής της 
εικαστικού, Νίκης Χατζούλλη  «Κύπρος 1974: Πί-
στη, Ελπίδα, Προσμονή» παρουσία πολλών φι-
λότεχνων μελών της παροικίας μας.  

«Η Νίκη Χατζούλλη, λυτρώνεται μέσα από την 
τέχνη της και μαζί της λυτρωνόμαστε κι εμείς. Ο 
φλεγόμενος Πενταδάκτυλος, το συρματόπλεγμα, 
και το περιστέρι της ειρήνης συνυπάρχουν στην 

Έκθεση Ζωγραφικής της Νίκης  για να μας μετα-
φέρουν το μήνυμα της Πίστης της Ελπίδας και 
της Προσμονής» τόνισε εγκαινιάζοντας την έκ-
θεση,  ο Πολιτιστικός Σύμβουλος της Κυπριακής 
Υπάτης Αρμοστείας, κ Μάριος Ψαράς. 

«Όταν ζήτησα από τη Νίκη να μου στείλει ένα 
βιογραφικό για να  κατανοήσω καλύτερα το ζω-
γραφικό της έργο, βρέθηκα αντιμέτωπος με την 
εντυπωσιακή βιογραφία  μιας γυναίκας που παρά 
τα πολλαπλά χτυπήματα της μοίρας σε μια ευαί-
σθητη ηλικία, παρέμεινε αποφασιστική, μαχήτρια 
και κυρίως διοχέτευσε τον πόνο και το τραύμα 
της στην ιαματική δύναμη της τέχνης, στην οποία 
υπήρξε πάντοτε αφοσιωμένη» ανέφερε μεταξύ 
άλλων ο κ. Ψαράς. 

«Δεν έχω CV’, μου έγραψε. ‘Είμαι αδερφή του 
Χριστάκη Γεωργίου Λοΐζου, του πεντάχρονου 
αγνοούμενου αγοριού από την τουρκική εισβολή 
του 74. Ο πατέρας μας είναι επίσης αγνοούμενος, 
ο Γεώργιος Λοΐζου. Ζούσαμε στο Παλαίκυθρο μέ-
χρι εκείνο το πρωινό του Δεκαπενταύγουστου του 
1974, μέρα της Παναγίας, όταν οι Τούρκοι όρμη-
σαν στο σπίτι μας και μας πήραν αιχμάλωτους 
για τρεις μήνες, μέχρι που καταλήξαμε στη Λάρ-
νακα, σε ένα καταυλισμό προσφύγων, για ένα 
ολόκληρο χρόνο…». 

«Η Νίκη ήταν μαθήτρια στο Παγκύπριο Γυμνά-
σιο Θηλέων στην Παλουριώτισσα όταν έγινε η ει-
σβολή. Ακολουθώντας τη μοίρα χιλιάδων προ-
σφύγων, η οικογένεια της περιπλανήθηκε αρκετά 
πριν εγκατασταθεί στο χωριό Πεντάκωμο της Λε-
μεσού. ‘Ήταν δύσκολα χρόνια για μένα και την 
οικογένειά μου’, συνεχίζει στην αφήγησή της στο 
ηλεκτρονικό μήνυμα που μου έστειλε. ‘Χάσαμε 
επίσης τη μικρή μου αδερφή από ιατρική αμέλεια 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το 1976…’». 

«Άμα ρωτήσεις τους φίλους μου θα σου πουν 
ότι η Νίκη αγαπά τη ζωγραφική. Μετά τον πόλεμο 
δεν είχαμε καν βιβλία, πόσο μάλλον μαθήματα 

τέχνης… Είμαι νοικοκυρά, έχω δύο γιους, και 
θέλω να προσφέρω στους συνανθρώπους μου» 
συνέχισε μεταφέροντας αυτούσια την συζήτησή 
του μαζί της. 

«Η Νίκη γράφει με την ίδια αγνότητα κι απλότητα 
που ζωγραφίζει. Αυτοδίδακτη και γνήσια, ζωγρα-
φίζει με πυξίδα τη μνήμη, την προσωπική και 
συλλογική. Και η μνήμη, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
απαλείφει τη γραμμικότητα του χρόνου, αποδρά 
από τις γραμμικές αναλογίες και φυσικούς συ-
σχετισμούς της ανατομίας, την τεχνική, την προ-
οπτική, τις επιστημονικές μεθόδους ανάλυσης και 
αποτύπωσης του βλέμματος, τις καθιερωμένες 
συνθετικές συμβάσεις. Αυτά όλα είναι χαρακτη-
ριστικά της naïve art, της απλοϊκής τέχνης.  

Αντίστοιχα, αντικρίζοντας τα έργα της Νίκης πα-
ρατηρεί κανείς μια ενστικτώδη καταγραφή της 
τραυματικής μνήμης του πολέμου και της προ-
σφυγιάς. Γεγονότα, συναισθήματα και συμβολι-
σμοί συμπυκνώνονται σε ένα καμβά, ο οποίος 
επικοινωνεί πολύ περισσότερα από αυτά που 
αναπαριστά. Η Νίκη λυτρώνεται μέσα από την 
τέχνη της και μαζί της λυτρωνόμαστε κι εμείς. Ο 
φλεγόμενος Πενταδάκτυλος, το συρματόπλεγμα, 
και το περιστέρι της ειρήνης συνυπάρχουν σε 
συνθέσεις, οι οποίες στο τέλος μας μεταφέρουν 
μηνύματα και συναισθήματα πίστης, ελπίδας και 
προσμονής» κατέληξε ο κ. Ψαράς/ 

Ο Γραμματέας της Ελληνικής Κυπριακής Αδελ-
φότητας,  Ανδρέας Καραολής συνεχάρη τη Νίκη 
Χατζούλλη. Παρά τις πολλές τραυματικές εμπει-
ρίες που της άφησε η δεύτερη Τουρκική εισβολή 
την οποία βίωσε όταν ήταν ακόμη έφηβη - αιχμα-
λωσία, αρπαγή του μικρού αδελφού της  από τις 
αγκάλες της μητέρας της και σύλληψη μέσα από 
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βώνη  και 
εξαφάνιση του πατέρα της, που αγνοείται μέχρι 
σήμερα -κατόρθωσε με την πίστη, το θάρρος, 
την επιμονή  της να σπουδάσει και να δημιουρ-

γήσει την οικογένεια της  και να διοργανώσει με 
επιτυχία την Έκθεση Ζωγραφικής υπό τον τίτλο 
« Κύπρος 1974: Πίστη, Ελπίδα, Προσμονή»  «Η 
ζωγραφική είναι το καταφύγιο της, που τη βοηθά 
να συνεχίσει τους ακούραστους αγώνες της στη 
βρετανική βουλή, τα Υπουργεία τις Κυβερνητικές 
και μη Οργανώσεις  για την διακρίβωση της τύχης 
όλων  των αγνοουμένων μας» κατέληξε ο κ. Κα-
ραολής που της ευχήθηκε ευόδωση των αγώνων 
της για την ανεύρεση του αδελφού της Χριστάκη. 

Άσβεστες οι μνήμες του 1974 
Μιλώντας η Νίκη Χατζούλλη ευχήθηκε κανένας 

άνθρωπος να μην ζήσει τις εμπειρίες που έζησε 
αυτή και οι συγχωριανοί της στο Παλαίκυθρο τις 
μέρες της Τουρκικής εισβολής, όπως και οι χιλιά-
δες Κύπριοι πρόσφυγες και οι οικογένειες των 
αγνοουμένων μας. Δυστυχώς συνέχισε, οι  μαύ-
ρες μέρες της πρώτης και της δεύτερης τουρκικής 
εισβολής του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974 
σημάδεψαν για πάντα τη ζωή της. Ευτυχώς βρήκε 
πολλή  αγάπη,  μεγάλη στήριξη και κατανόηση 
από την οικογένεια της και κατόρθωσε να συνε-
χίσει ομαλά τη ζωή της. Η δραματική σκηνή της 
αρπαγής του μικρού της αδελφού Χριστάκη,  
μέσα από τις αγκάλες της μητέρας της  δεν μπορεί 
όμως να φύγει από τη σκέψη της και θα συνεχίσει 
τους αγώνες της για την ανεύρεση του.  

«Αυτό το μήνα ο πατέρας  μου θα συμπλήρωνε 
τα 90 του χρόνια και ο  μικρός  αδερφός μου  τα 
50 χρόνια  και τους αφιερώνω αυτή την Εκθεση 
Ζωγραφικής» είπε γεμάτη συγκίνηση η εικαστι-
κός. 

Τέλος ευχαρίστησε τη μητέρα της Μυροφόρα, 
την «αγωνίστρια  Μάνα της Κύπρου» όπως την 
αποκαλούν όλοι οι συγγενείς των αγνοουμένων, 
το σύζυγο της και τα παιδιά της για όλη τη συ-
μπαράσταση και βοήθειά τους.      
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Σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα οι  
μαθητές του Αγ. Νικολάου στο Acton

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 οι μαθητές του ελληνικού παροικιακού σχολείου του Αγ.Νικολάου 
στο Acton μας  μετέφεραν το πνεύμα των Χριστουγέννων και μας έδωσαν μηνύματα αγάπης και 
χαράς με μια όμορφη γιορτή πλούσια σε θεατρικά, ποιήματα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Η γιορτή, που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων  του Ι.Ν του Αγ. Νικολάου 
ξεκίνησε με το θερμό χαιρετισμό της διευθύντριας του Σχολείου κ. Ελευθερίας Ξενοφώντος  και στη 
συνέχεια οι λιλιπούτειοι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής  ντυμένοι  αστεράκια, 
μάγοι, βοσκοί αναπαρέστησαν τη γέννηση του Χριστού. Οι μαθητές της χορωδίας τραγούδησαν 
γνωστές  χριστουγεννιάτικες μελωδίες  και τα παιδιά όλων των τάξεων  με τα ξεχωριστά θεατρικά 
τους μετέφεραν σε όλους το χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων.  
Συγκεκριμένα τα παιδιά της Α΄ τάξης συμμετείχαν στο χιουμοριστικό  θεατρικό « Η δίαιτα του Άγιου 
Βασίλη» και οι μαθητές της Β΄ τάξης μετέφεραν επί σκηνής το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά « Ένα 
ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι ». Ακολούθησε  η πρωτότυπη  δραματοποίηση του γνω-
στού παραμυθιού « Ένα δένδρο μια φορά» από τους μαθητές της Γ΄ τάξης και στη συνέχεια τα 
παιδιά της  Δ΄ τάξης σκόρπισαν το γέλιο στο κοινό με το θεατρικό τους  « Υπναράδες τάρανδοι». Από 
τη γιορτή δε θα μπορούσε να λείπει και η γνωστή σε όλους χριστουγεννιάτικη ιστορία του φιλάργυρου 
Σκρουτζ, την οποία απέδωσαν εξαιρετικά με τις ερμηνείες τους   οι μαθητές της Ε΄& Στ΄τάξης. Τέλος, 
οι μεγαλύτεροι μαθητές του PreGCSE παρουσίασαν εξίσου επιτυχώς  το θεατρικό « Η επίσκεψη των  
Καλικάντζαρων » και τα παιδιά του GCSE 1ου  και 2ου χρόνου αφηγήθηκαν τα ήθη και τα έθιμα των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το συντονισμό της εορταστικής εκδήλωσης επιμελήθηκε η εκ-
παιδευτικός κ. Ιωάννα Μπακανδρέα. 
 Μετά τη λήξη της γιορτής ο Άγιος Βασίλης  μοίρασε δώρα χαρίζοντας χαμόγελα και χαρά σε όλα τα 
παιδιά του σχολείου. Το εορταστικό χριστουγεννιάτικο κλίμα ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου, το οποίο φέτος οργανώθηκε από το νεοσύστατο σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Ένα παζάρι πλούσιο σε ελληνικά παραδοσιακά εδέσματα, αλ-
μυρές λιχουδιές, παιδικές χριστουγεννιάτικες  κατασκευές και πολλά πολλά δώρα.  
Οι άγιες μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και το Εκπαιδευτικό προσωπικό του ελληνικού πα-
ροικιακού σχολείου του Αγ.Νικολάου εύχεται στην ομογένεια και στον απανταχού Ελληνισμό. 
 Καλές γιορτές με Υγεία , Αγάπη και Ευτυχία!

Xριστουγεννιάτικο πάρτι του  
λογιστικού γραφείου C.MICHAEL&CO

 
 

            

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox Secondary School and Sixth Form 
wishes the community a 

 Merry Christmas and a Happy New Year 

St. Andrew the Apostle School 
Building 5 

North London Business Park 
N11 1BF 

Tel: 0203 195 5444 
Email: admin@standrewtheapostle.org.uk 
Website:www.standrewtheapostle.org.uk 

Twitter: @StAndrewTA  

  Παρουσιάζεται έκθεση φωτογραφιών του γραφείου τύπου και πληροφοριών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, σε συνεργασία με την Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. H έκθεση προβάλλεται υπό τον 
τίτλο «Φωτογραφίες και Ντοκουμέντα από την πρόσφατη Ιστορία της Κύπρου». Είναι ένα  έργο του  
Κύπριου Άδωνη Χριστοφόρου. Η έκθεση θα προβληθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στις 7.00 
το απόγευμα στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας. 
Διεύθυνση: Britannia Road London N12 9RU 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0208 445 9999  ή  07956849094 
                       

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΤΠ) 

Tο γνωστό λογιστικό γραφείο C.MICHAEL&CO του επιτυχημένου επιχειρηματία Χρυσαφή Μichael, 
πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικο δείπνο την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στο εστιατόριο Αφροδίτη στο 
κεντρικό Λoνδίνο. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο μεταξύ της διεύθυνσης και του 
προσωπικού  της εταιρείας. Οι πατροπαράδοτες λιχουδιές που με μαεστρία έφτιαξε ειδικά για τους 
εργαζομένους της εταιρείας ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Παντελή Κουτρούτση, δεν άφησαν κανένα 
ανικανοποίητο. Η νύχτα κύλησε σε οικογενειακό κλίμα, με διασκέδαση, συζητήσεις και πολλές ευχές 
για την νέα χρονιά.
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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 βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη. 
Μια μεγάλη ευκαιρία να θυμηθούμε τον 
μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή, Κωνσταντίνο 
Καβάφη σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 
στο πλαίσιο διαλέξεως που θα γίνει από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή 
Αδελφότητα. 
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 σήμερα Πέμπτη 
19 Δεκεμβρίου στις 7.45 το βράδυ.  
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στο 020 8445 7070. 
 
•Δίχως Χριστό δεν γίνονται Χριστούγεννα! 

Έρχονται και πάλι τα Χριστούγεννα και οι 
δρόμοι στολίστηκαν με πολύχρωμα φώτα. 
Tα μηνύματα και οι κάρτες δίνουν και παίρ-
νουν και ο κόσμος «τρελάθηκε» πληρώνο-
ντας τεράστια ποσά με κάποιους να γίνο-
νται πιο πλούσιοι. Είναι, όμως, εμφανής η 
παρουσία αστέγων που σε κάνουν να ανα-
ρωτιέσαι ποιος έχει την ευθύνη για την τα-
λαιπωρία συνανθρώπων μας και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να 
λιγοστέψει ο πόνος. Στον κόσμο αυτό που 
ζούμε υπάρχουν παιδάκια που πεινούν και 
παιδάκια που δεν έχουν καθαρό νερό να 
πιούν.  
Αν, λοιπόν, θέλετε να νιώσετε όμορφα 
αυτά τα Χριστούγεννα, να έχετε στο νου ότι 
Δίχως τον Χριστό ΔΕΝ γίνονται Χριστού-
γεννα. Ακολουθήστε τον Χριστό. Κάντε μια 
καλή πράξη και η ευχαρίστηση θα είναι 
δική σας. Δώστε ακόμα και σε αυτούς που 
δεν σας δίνουν. Δώστε ένα χαμόγελο και 
πείτε μια καλημέρα σε όποιον συναντήσετε 
στον δρόμο. Κάντε μια επίσκεψη σε κάποιο 
ιατρικό ίδρυμα και θα δείτε αμέσως τη δια-
φορά.  

 Πιο πολύ, όμως, αν μπορέσετε να βοηθή-
σετε κάποιον συνάνθρωπο μας που χρει-
άζεται την όποια βοήθεια , οικονομική ή 
ακόμα και συμπαράσταση, κάντε το και θα 
είστε εσείς που θα νιώσετε καλύτερα.  
Ο νεαρός συμπατριώτης μας, Νικόλας Θεο-
λόγου 19 ετών κάτοικος Κύπρου, με γονείς 
τον Σάββα Θεολόγου και την Καλλισθένη 
Παπασάββα από τη Λευκωσία, ζητά την οι-
κονομική ενίσχυση της παροικίας μας για 
να μεταβεί στην Αμερική για θεραπεία. 
Δυστυχώς, έχει διαγνωστεί από τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο με πρόβλημα στον εγκέ-
φαλο. Υποφέρει από ανίατη ασθένεια και 
χρειάζεται 750 χιλιάδες ευρώ για να μετα-
βεί στην Αμερική για τη σχετική θεραπεία. 
Η οικογένειά του έχει εξασφαλίσει άδεια 
διεξαγωγής εράνου, που γίνεται στην Κύ-
προ. Χρειάζεται, όμως, και τη βοήθεια της 
παροικίας μας για να μαζευτεί το ανα-
γκαίο ποσό. 
Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε στην προσπά-
θεια της οικογένειας του Νικόλα, μπορείτε 
να συνεισφέρετε καταθέτοντας ό,τι είναι 
δυνατόν στον τραπεζικό λογαριασμό  CY27 
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Να η ευκαιρία να κάνετε κάτι που θα σας 
δώσει ψυχική ικανοποίηση. 
Καλές γιορτές, Καλά Χριστούγεννα, και 
καλό νέο έτος!  
 
•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 

 Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας 
 Χριστού τη Θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας. 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9η 

Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7μμ, ο πρώτος Παμπαροικιακός 
εορτασμός στο Ashmole Academy στο  Southgate, του Βορείου 
Λονδίνου. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του 
Πρωτοπρεσβύτερου π. Ιωσήφ Παλιούρα προς τιμήν και ύστερα 
από επιθυμία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα. 

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία τέτοια κοινή εκδήλωση. H 
ικανοποίησή μας είναι ακόμα πιο μεγάλη, αφού σε αυτήν 
παρευρέθηκαν εκατοντάδες φίλοι της παροικίας και μας έδωσαν 
την χαρά να γιορτάσουμε μαζί και να προετοιμαστούμε για τον 
ερχομό της γεννήσεως του Θεανθρώπου.  

Την συναυλία παρουσίασε η Εκπαιδευτικός της ΕΕΑ, κ. 
Μαριάνθη Παπαδημητρίου.  

Την ευθύνη και οργάνωση είχε ο πρωτοπρεσβύτερος και 
Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

Συμμετείχαν μαζί του: η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής με μαθητές, διδασκάλους και φίλους Ιεροψάλτες, 
παιδικές Χορωδίες με παιδιά από το Ελληνικό Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο του Λονδίνου, ένα μικρό κομμάτι και 
τμήμα της Ορχήστρας «Ρυθμός» που ήρθε από την Ελλάδα με 
τους: Γκαβαρδίνα Γιάννη στο σαντούρι, Ζωβοΐλη Ρίτα στο κανονάκι, 
Μέτα Ρισέλ στην κιθάρα, Τρυφιάτη Σταυρούλα στο καβάλι και στα 
κρουστά και τον Χιώτογλου Νίκο στο πιάνο.  

Συμμετείχε, επίσης, και η μικρή ομάδα Μπουζουκιών «Γιάννης 
Πολυκανδριώτης», η οποία βρίσκεται κάτω από την σκέψη της 
Σχολής Βυζαντινή μουσικής και της Κοινότητας Αγίου 

Παντελεήμονα. 
Αφηγητές της βραδιάς και της συναυλίας οι ηθοποιοί και 

μουσικοί παραγωγοί του LGR, Κατερίνα Μπαροτσάκη και Βασίλης 
Παναγή οι οποίοι πλαισίωσαν με τις ιδιαίτερες φωνές τους αυτήν 
μας την εκδήλωση. 

Χαιρετισμούς στην εκδήλωσή μας απηύθυναν οι κ. Παναγιώτης 
Δημητρίου εκ μέρους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο κ. Λούης 
Λοίζου εκ μέρους των Κηδεμόνων της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής 
και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Νικήτας. 

Η αποκορύφωση της βραδιάς ήταν όταν ο π. Ιωσήφ κάλεσε τον 
Σεβασμιώτατο να ανεβεί στην σκηνή και να τραγουδήσουν μαζί τα 
Κάλαντα της ιδιαίτερής του πατρίδας, Καλύμνου. 

Την εκδήλωση βιντεοσκόπησε και θα μεταδώσει μέσω των 
προγραμμάτων του το Hellenic TV του Λονδίνου. 

Η όλη εκδήλωση που παρακολούθησαν οι φίλοι μας Πάροικοι 
έχει ηχογραφηθεί σε στούντιο και κυκλοφόρησε σε ειδικό Cd με 
τίτλο: «Christmas Carols Κάλαντα Δωδεκαήμερου». Το Cd έχει ήδη 
κυκλοφορήσει και περιέχει 15 διαφορετικά Κάλαντα του 
Δωδεκαήμερου από την αγαπημένη μας Κύπρο μέχρι την Θράκη, 
την πατρίδα μου Θεσσαλία και από την Ήπειρο και Κεφαλονιά 
μέχρι την Κρήτη και Καππαδοκία και άλλα πολλά!!! Συνοδεύει και 
ερμηνεύει μοναδικά η Ορχήστρα «Ρυθμός» με την Χορωδία του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.     

Ευκαιρία να το αποκτήσετε!!! 
 
Ο Διευθυντής της Σχολής 
και Υπεύθυνος της Συναυλίας 
Πρωτοπρεσβύτερος  
Ιωσήφ Παλιούρας  

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες από       
την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Ο Σύνδεσμος Λευκαριτών ΜΒ διοργανώνει την ετήσια Εορτή Κο-
πής της Βασιλόπιτας την Κυριακή 19 Ιανουαρίου και ώρα 3.30 
μ.μ. στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Earlham Grove N 22 5JH. 
Θα υπάρχει ζωντανή μουσική και ζεστός μπουφές. 
Τιμή £20.00 για ενήλικες και £12,00 για παιδιά κάτω των 12 ετών. 
Τηλ 020 8807 7824 και 020 8440 6822 

Βασιλόπιτα Συνδέσμου  
Λευκαριτών ΜΒ 

Η Οργάνωση Συγγενών Κυπρίων Αγνοουμένων (ΗΒ) διοργανώνει 
την Κυριακή 19η Ιανουαρίου 2020 κοπή βασιλόπιττας στο χωλ 
της εκκλησίας του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 
0LY. 
Η κοπή θα γίνει αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, ενώ θα πρα-
γματοποιηθούν, επίσης, δέηση για τούς αγνοούμενους μας και 
μνημόσυνο για τους αναγνωρισθέντας και ταφέντας. 
Θα παραστεί και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κ. Θ. Γκότσης, 
ο οποίος και θα κάμει σύντομη ομιλία. 
Καλούμε τα μέλη μας και τους υποστηρικτές της Οργάνωσής μας, 
καθώς και όλους τούς συμπατριώτες μας όπως παραστούν. 
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. 

Κοπή Βασιλόπιτας από τους  
Συγγενείς Κυπρίων Αγνοουμένων ΗΒ

Στην δημοσιότητα τα αποτε-
λέσματα του φιλανθρωπικού 
δείπνου 
Το ποσό των £12.257 απέ-
φερε το φιλανθρωπικό δεί-
πνο που πραγματοποιήθηκε 
στην μνήμη της Μαρίας Νι-
κολάου Αδάμου, η οποία 
έχασε την μάχη με την ζωή 
σε νεαρή ηλικία.  
Μετατρέποντας την θλίψη 
τους σε διάθεση για προ-
σφορά οι γονείς της, Νεόφυ-
τος και Ευούλλα ένωσαν για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις 
δυνάμεις τους με το media 
group «Παροικιακή» και τον 
Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναι-
κών Αγγλίας διοργανώνο-
ντας μία όμορφη εκδήλωση 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 29 Νοεμβρίου. 
Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα δοθεί στον Ραδιομαραθώνιο 
προς στήριξη παιδιών και ενηλίκων με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο φέ-
τος αποφασίστηκε από τους ιθύνοντες πως 500£ πρόκειται να δια-
τεθούν στον 15χρονο συμπατριώτη μας, Βαλεντίνο Ηροδότου για 
ιατρικούς λόγους. 
Η οικογένεια και οι διοργανωτές ευχαρίστησαν εγκάρδια όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στο δείπνο, έπαιξαν μπίνγκο, αγόρασαν λαχεία, έκα-
ναν δωρεές ή στήριξαν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον ιερό αυτό 
σκοπό. Η αφιλοκερδής προσφορά τους είναι η μεγαλύτερη απόδειξη 
αγάπης και το καλύτερο δώρο για τις γιορτινές μέρες που πλησιά-
ζουν.

£12.257 συγκεντρώθηκαν στην  
μνήμη της Μαρίας Νικολάου Αδάμου
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Την Κυριακή 15η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, 
όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μια πολύ όμορφη 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Κοινότητα 
Harrow στο εστιατόριο θαλασσινών ‘Sea Pebbles 
Hatch End’ του ΒΔ Λονδίνου. 

Ήταν το καθιερωμένο δείπνο, με μουσική και 
χορό, μέσα σε μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα. 
Συμμετείχαν πολλοί Ομογενείς και η εκδήλωση είχε 
τεράστια επιτυχία!  

Το δείπνο ήταν προσφορά των ιδιοκτητών του 
εστιατορίου, Σάββα Ανδρέου (Κοινοτικού κι Εκκλη-
σιαστικού Συμβούλου) και της συζύγου του, Μαρίας 
και είχε σκοπό την οικονομική ενίσχυση της εκκλη-
σίας μας!  

Στη διοργάνωση της εκδήλωσης συνέδραμαν ο 
Ταμίας της Κοινότητας, Σωτήρης Κωνσταντίνου και 
η Πρόεδρος της Βοηθητικής Αδελφότητας «Αγ. 
Αγάθη», Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Δρ. Παναγιώτης 
Προκοπίου προσέφερε αναμνηστικό δώρο στους 
«οικοδεσπότες», Σάββα και Μαρία Ανδρέου. 

Ο Ιερ. Προϊστάμενος της Κοινότητας Πρωτοπρ. 
Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας πήρε τον λόγο ευχαρι-
στώντας εγκάρδια τους γενναιόδωρους χορηγούς 
της εκδήλωσης. Στην συνέχεια ευχήθηκε στους εορ-
ταζόμενους, με την ευκαιρία της Εορτής του Αγ. 
Ελευθερίου και αναφέρθηκε επιγραμματικά στην 
αξία και σημασία των πνευματικών δώρων για τα 
Χριστούγεννα, σε αντιδιαστολή με τα υλικά δώρα 
που συνηθίζει να ανταλάσσει ο κόσμος.  

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το μεγαλύτερο δώρο 
αυτή την εποχή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο ερχομός του οποίου αποτελεί περίτρανη απόδειξη 
της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. 

Πρότεινε δε οι άνθρωποι να προσφέρουν ο ένας στον άλλον δυο σημαντικά πνευματικά δώρα, 
που είναι ο χρόνος και η αγάπη. Να αφιερώνουμε, δηλαδή, χρόνο στον πλησίον, στον συνάνθρωπο, 
με πνεύμα αγάπης και αδελφοσύνης. 

Η Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος απευθύνει προς όλη την Ομογένεια θερμές ευχές για Καλά Χρι-
στούγεννα κι Ευλογημένο το Νέο Έτος, με υγεία και την άνωθεν ευλογία!!!  

Μία ζεστή χριστουγεννιάτικη  
εκδήλωση από την Κοινότητα Harrow

Μέσα σε εορταστικό κλίμα γιόρτασαν  οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι του Ανεξάρτητου 
Ελληνικού Σχολείου St Mary’s τον ερχομό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συγκεντρώσεων του σχολείου Brunswick Park στο Southgate. 

To καλλιτεχνικό μέρος της γιορτής περιελάμβανε τραγούδια, ποιήματα και θεατρικά.  
Το πρόγραμμα άρχισε με ομιλία της διευθύντριας του σχολείου κυρίας Έλισσας Ξενοφώντος-Έλληνα 

η οποία αναφέρθηκε στο νόημα των Χριστουγέννων και την σημασία της γέννησης του Χριστού στη 
ζωή των ανθρώπων. Μεταξύ άλλων ανάφερε: «Ο μικρός Χριστός, του οποίου τη γέννηση του θα 
γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, έγινε ο Μεγάλος μας Δάσκαλος, ο Σωτήρας του κόσμου. Έγινε η πηγή 
της χαράς, η ελπίδα και η ανακούφιση των πονεμένων, το βάλσαμο των δυστυχισμένων. Δίδαξε τις 
πιο μεγάλες αρετές. Έγινε το ζωντανό παράδειγμα της απλότητας και της καλοσύνης. Τόνισε την αξία 
της αγάπης και την ισότητα των ανθρώπων μπροστά στο Θεό. Έσωσε τον κόσμο από την αμαρτία 
και τη διαφθορά. Μας χάρισε την αιώνια ζωή, μας άνοιξε το δρόμο για τον παράδεισο. 

Αυτός είναι ο μεγάλος μας Θεός που τη γέννησή του γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Ας πάμε λοιπόν 
και εμείς να προσκυνήσουμε τον Χριστό, την πηγή της καλοσύνης, που τώρα είναι βρέφος στην 
αγκαλιά της Παρθένου. 

Ας του προσφέρουμε την αγάπη μας, τη λατρεία μας, την πίστη μας. Και ας παρακολουθήσουμε 
τον Μεγάλο Σωτήρα μας να χαρίζει στον κόσμο ειρήνη και αγάπη. Ας του ζητήσουμε και ό,τι άλλο επι-
θυμούμε. Θα μας το δώσει. Αρκεί να τον παρακαλέσουμε με πίστη και θέρμη. 

Εύχομαι το βρέφος της Βηθλεέμ να φέρει σ’ όλους μας υγεία, ευτυχία και αγάπη. 
Και σε σας, αγαπητά μου παιδιά εύχομαι ο Καλός Χριστούλης  να είναι πάντα ο σύντροφος και ο 

οδηγός  σας, να σας φωτίζει σε κάθε σας πράξη και να σας οδηγεί σε κάθε σας βήμα. 
Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Χριστός να είστε πάντα καλοί μαθητές, καλά παιδιά και αργότερα καλοί 

και ωφέλιμοι για την κοινωνία άνθρωποι. 
Ας αφήσουμε, λοιπόν, και εμείς να πλημμυρίσει την δική μας καρδιά και ψυχή το γεγονός της γεν-

νήσεως του Θείου Βρέφους, έτσι ώστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας - και όχι μόνο αυτές τις ημέρες - 
να ζούμε με την αγάπη και την ειρήνη που έφερε στον κόσμο η γέννηση του Χριστού και μαζί με τους 
αγγέλους να δοξολογούμε τον Θεό». 

Στο τέλος της ομιλίας της η διευθύντρια ευχήθηκε  σε όλους και  στον καθένα ξεχωριστά: «Καλά και 
ευλογημένα Χριστούγεννα». 

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα αφιέρωμα στα  «Έθιμα  των Χριστουγέννων». Το 
παρουσίασαν οι  μαθήτριες της τάξης  GCSE. Κατά την διάρκειά του αναφέρθηκε ότι «Τα έθιμα είναι 
βασικά στοιχεία που αποτελούν την εθνική ταυτότητα κάθε λαού. Η Κύπρος και η Ελλάδα στον τομέα 
αυτό έχουν δείξει μια μεγάλη ποικιλία από λαϊκά έθιμα και παραδόσεις, τα οποία καθρεφτίζουν τη νο-
οτροπία και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του λαού της Κύ-
πρου και της Ελλάδας προέρχονται κυρίως από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο και συνδέονται συχνά 
με τη χριστιανική θρησκεία. Μεταξύ αυτών και τα έθιμα της γέννησης του Θεανθρώπου, της Πρωτο-
χρονιάς και των Θεοφανείων». 

Οι γλυκές φωνούλες των παιδιών γέμισαν την αίθουσα με τα υπέροχα τραγούδια τους: «Το έλατο», 
«Ρούντολφ», «Τρίγωνα κάλαντα» και «Ο Άη Βασίλης πάλι θα’ ρθει». 

Τα παιδιά φαντάζονται τον Άη Βασίλη  να κάνει τη διαδρομή του με οκτώ ταράνδους. Μια παραμονή 
Χριστουγέννων, όμως, ήταν  τόσο σκοτεινή και ομιχλώδη που ο Άη Βασίλης είχε πρόβλημα να 
ξεκινήσει την καθιερωμένη διαδρομή του και να παραδώσει τα χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλα τα 
καλά παιδιά του κόσμου. Ξαφνικά διέκρινε ανάμεσα στο κοπάδι με τους ταράνδους του έναν μικρό 
τάρανδο που η μύτη του ήταν τόσο φωτεινή που αν οδηγούσε τους άλλους ταράνδους στην διάρκεια 
εκείνης της νύχτας ο Άη Βασίλης θα μπορούσε να κάνει την διαδρομή του. Έτσι ο Ρούντολφ έσωσε 
τα Χριστούγεννα, έγινε ήρωας και ο πιο γνωστός από όλους τους ταράνδους του Άη Βασίλη. Το 
γεγονός αυτό παρουσίασαν οι μαθητές της Β΄τάξης, με μεγάλη επιτυχία, στο θεατρικό «Ρούντολφ το 
ελαφάκι». 

Tα Χριστούγεννα αποτελούν ένα συνηθέστατο θεματικό μοτίβο στην Ελληνική Λογοτεχνία και 
Ποίηση. Στο πρόγραμμα της γιορτής απαγγέλθηκαν, από τους μαθητές των τάξεων του GCSE, πολλά 
γνωστά ποιήματα που όλοι έχουμε αγαπήσει. 

Οι καλικάντζαροι, επίσης, είχαν την τιμητική τους στο ωραίο πρόγραμμα της γιορτής. Οι σκανδαλιές 
τους έκανα τους παρευρισκόμενους   να γελάσουν και να χαρούν τα καμώματά τους. Το πρόγραμμα 
της γιορτής παρουσίασε η κ. Λένα Παπαπέτρου, δασκάλα του σχολείου. 

Χαρά και γέλια προκάλεσε ο ερχομός του Άη Βασίλη, ο οποίος μοίρασε δώρα σε όλους τους 
μαθητές. Τέλος, το γλέντι με φαγητό και η κλήρωση του λαχείου έδωσαν το επιστέγασμα στην φετινή 
χριστουγεννιάτικη γιορτή. Επίσης, για τη φετινή νέα χρονιά ετοιμάστηκε ένα ημερολόγιο, το οποίο 
ήταν διανθισμένο από φωτογραφίες των παιδιών. Η πρόεδρος του σχολείου κ.Εύη Ιωάννου, η Επι-
τροπή, οι δάσκαλοι  και οι μαθητές  θέλουν να δώσουν τις ευχαριστίες τους στον  χορηγό,  κ.Σπύρο 
Παπαχαραλάμπους. 

Το Ανεξάρτητο Ελληνικό Σχολείου St Mary’s στο Southgate σας εύχεται «Χαρούμενες γιορτές κι ένα 
όμορφο νέο έτος, το 2020 με πολλές χαρές και ευτυχία». Αρχίζει και πάλι τη λειτουργία του το 
Σάββατο στις 11 Ιανουαρίου 2020.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Ανεξάρτητο  
Ελληνικό Σχολείο St Mary’s 
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«Ο λαός οφείλει να ξυπνήσει, 
για να δει την αλήθεια» 

Ο ρατσισμός και ο φασισμός υπάρχουν στο σύστημα, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Μέχρι και 
το - δήθεν - πιο σοβαρό κανάλι, το BBC προέβαλλε δεξιά και ακροδεξιά στοιχεία και ταυτόχρονα, με 
δόλιο – όπως πάντα – τρόπο έκρινε το Εργατικό Κόμμα. Είναι ίσως πλέον καιρός ο κόσμος να ξυ-
πνήσει, γιατί μας φέρονται σαν να είμαστε πρόβατα.  
Θα αναρωτηθείτε γιατί τα λέω αυτά… 
Όταν ένα ψέμα επαναλαμβάνεται πολλές φορές, τότε κάποιος τελικά θα το πιστέψει, ακόμη κι αν δεν 
ισχύει. Μα δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουν ο ακροδεξιός τύπος και διάφορα ΜΜΕ, όπως οι Daily 
Mail, Daily Express, Sun, S&D  Telegraph  ακόμη και το  BBC που έχουν εκπαραθυρώσει την σωστή 
και ορθή δημοσιογραφία; 
Είναι καιρός να αναρωτηθούμε εάν πρέπει να μας επιβάλλεται να πληρώνουμε άδεια τηλεοράσεως. 
Με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, αξίζει να τους πληρώνουμε; Ο απλός λαός χρειάζεται να ξυπνήσει 
και να μην μοιάζει «ως πρόβατο επί σφαγή». Και, όπως ανάφερε γνωστότατος ηθοποιός μόλις λίγες 
ημέρες πριν, “Stupid Britain”.  
Αυτό που χρειάζεται το Εργατικό Κόμμα είναι να του επιτραπεί να σταθεί στα πόδια του από μόνο 
του. Δεν έχει ανάγκη από το Blue Labour ούτε και από το Momentum. Αν και μερικοί από το Momentum 
ήρθαν με πνεύμα συνεργασίας, στους άλλους θα ταίριαζε η φράση «ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα 
ήμερα». 
Η συμπεριφορά ορισμένων έδινε κακή ιδέα για τον Jeremy Corbyn. Πίεζαν δημαρχεία και υποψηφίους 
να υποστηρίξουν  παράλογα  παράνομο προϋπολογισμό στα Δημαρχεία, πράγμα που κάθε Δημοτικός 
Σύμβουλος υπόγραψε κατά τη  εκλογή,  να μην υποστηρίξει, δηλαδή,  ποτέ ένα παράνομο Budget. 
Εξάλλου αυτή είναι και η γραμμή  του Εργατικού Κόμματος.  
Ψέματα και Fake News 
Τόσο πίστεψε ο κόσμος στην προπαγάνδα υπέρ των Συντηρητικών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
που στο τέλος η Εργατική τάξη έφθασε στο σημείο να ψηφίσει εναντίον του ίδιου της του εαυτού. 
Όποιον αρχηγό και να βάλει το Εργατικό Κόμμα, έστω και αν είναι ο καλύτερος του κόσμου, στο τέλος 
το σύστημα θα βρει κάτι για να τον κατηγορήσει. Μα προσέξατε ότι τελικά οι κατηγορίες στο πρόσωπο 
του Corbyn για αντισημιτισμό εξαφανίστηκαν, αφού εξ αρχής δεν ήταν βάσιμες; Πως το σύστημα 
προώθησε έναν ρατσιστή που διέδωσε ψέματα και έφερε διχόνοια; Και πως ονόμασαν έναν τέτοιον 
άνθρωπο, όπως τον  Boris Johnson ως μια «ενδιαφέρουσα  προσωπικότητα»; 
Πάντως η Παροικία ως επί το πλείστον έδωσε το παρών στις κάλπες. Μέσα ενημέρωσης, όπως η 
εφημερίδα «Παροικιακή» και το ‘Hellenic TV’, καθώς, επίσης, και κόμματα όπως ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ 
και ΔΗΣΥ συμπαραστάθηκαν στον Πάμπο Χαραλάμπους. Εκατοντάδες άνθρωποι από πολλά μέρη 
του Λονδίνου έτρεξαν να τον βοηθήσουν.  
Μπράβο σε όλους! 
Συγχαρητήρια στον Πάμπο που εξέπληξε τους πάντες 
Την  στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές μερικοί  ακόμη  είναι ακόμη σοκαρισμένοι από τη επα-
νεκλογή του Πάμπου,  αφού δεν το λογάριαζαν ούτε στο όνειρο τους  ότι ο Πάμπος θα κέρδιζε  και μά-
λιστα με αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό παθαίνουν πάντα μερικοί όταν λογαριάζουν χωρίς τον ξενο-
δόχο…  
Φυσικά συγχαρητήρια σε όλους του Εργατικούς  που κέρδισαν. Η εκστρατεία αρχίζει από τώρα, ώστε 
να κτιστεί ξανά η χώρα!  
Συγχαρητήρια στον Πάμπο και πάλι και ας προσέξει τι λέει ο ανθυποψήφιός του.  Αν δεν του αρέσει 
να έρχεται δεύτερος, ας αφήσει την πολιτική. Ο Πάμπος κέρδισε δύο φορές, αυτός έχασε δύο. Ας το 
καταλάβει πλέον ότι το να λέει πράγματα την ώρα που είναι θυμωμένος, ίσως να του στοιχίσει στην 
τσέπη.  
Το Εργατικό Κόμμα θα ζήσει 
Το Εργατικό κόμμα πέτυχε σε κάποιες περιοχές, εντούτοις έχασε σε άλλες. Αλλά το πιο σοβαρό από 
όλα είναι ότι μαζί με το κόμμα έχασε και ο κόσμος, που για χρόνια περίμενε μία βελτίωση στην καθη-
μερινότητά του. Δυστυχώς κάτω από τους Συντηρητικούς θα συνεχιστούν η λιτότητα, η φτώχεια, η μι-
ζέρια, ο αριθμός των παιδιών που ζει στην ένδεια, οι ατελείωτες λίστες αναμονής στα νοσοκομεία για 
ιατρικά ραντεβού και εγχειρήσεις… 
Οι ασθενείς θα χρειαστεί να περιμένουν, αφού το NHS είναι σε πολύ δύσκολη θέση λόγω των περι-
κοπών και τη πιθανή πώλησή του στους Αμερικανούς.  Τα δημαρχεία της κάθε περιοχής βρίσκονται 
αντιμέτωπα με σκληρές περικοπές και καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν τον 
κάθε πολίτη. 
Το Εργατικό κόμμα θα ασκήσει πίεση στην Κυβέρνηση, η οποία, όμως, τώρα θα λειτουργεί σαν δι-
κτατορία και όχι σαν δημοκρατική Συντηρητική Κυβέρνηση.  Ο Αγώνας για το δίκαιο του πολίτη συνε-
χίζεται, μέχρις ότου έλθει η ομαλότητα… 
Εύχομαι σε όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το Νέο Έτος και Λευτεριά στη Κύπρο μας!

του  
Γιώργου Σάββα του  

Xριστόδουλου Στυλιανού

Κόμματα και οργανώσεις συνήθως δεν βγάζουν     
στην επιφάνεια κάποιες τοποθετήσεις τους για  
θέματα που δεν είναι βέβαιο ότι είναι γενικά  
αποδεκτά από το εκλογικό κοινό. Γράφοντας  
αυτά, δεν λέμε κάτι καινούργιο. Είναι, όμως,  
κοινώς παραδεκτό ότι διατηρούνται μυστικές  
κάποιες απόψεις και γεγονότα από πολιτικά  
κόμματα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των  
προεκλογικών περιόδων. Για διάφορους - δικούς  
τους - λόγους δεν προβάλλουν νέες θέσεις και  
παρατηρήσεις που δεν θεωρούν αποδεκτές από  
το γενικό κοινό. Αυτή την τακτική ακολουθούν  
σχεδόν όλα τα κόμματα και οι οργανώσεις.   
Αντιθέτως, κάποια θέματα προβάλλονται  
φανερά και περισσότερο από το κανονικό - και  
πάλι για τους ίδιους δικούς τους λόγους -  απλά  
γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε αντίθεση με το  
ίδιο κοινό. Υπάρχουν, όμως, πράγματα και  
γεγονότα που χρειάζεται να ΜΗ  
γνωστοποιηθούν και προκαλέσουν και πάλι  
αντιθέσεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με πολλές  
από τις επικρίσεις κατά των ανακοινώσεων του  
Εργατικού Κόμματος, που εμφανίστηκαν κατά  
την προεκλογική εκστρατεία ιδιαίτερα του  
περασμένου Σαββατοκύριακου.  
Ενώ αυτό πρέπει να συμβαίνει, κάποια 

πράγματα δεν λέγονται με το όνομα τους. Για παράδειγμα, το Εργατικό Κόμμα, ενώ έχει στο 
πρόγραμμα του «το σοσιαλισμό» δεν το προβάλλει ούτε παρέχει πλήρεις λεπτομέρειες για το τι είδους 
σοσιαλισμό επιδιώκει. Στην σημαντικότερη, όμως, παρουσίαση του προγράμματος των Εργατικών 
προς τους ψηφοφόρους συμπεριλαμβάνει αυτόν τον όρο που ταυτόχρονα συγκρίνεται μ΄ ένα είδος 
σοσιαλισμού «γάλακτος και νερού, σκανδιναβικού στυλ σοσιαλδημοκρατίας». 

Μελετητές πιστεύουν γενικά και υποστηρίζουν ότι κι αν ακόμα ακόμη υλοποιηθεί πλήρως το 
πρόγραμμα των Εργατικών με την εφαρμογή κάποιων ελαφρώς προοδευτικών φόρων εισοδήματος, 
που σχετίζονται με την καλύτερη και επαγγελματική/διευθυντική λήξη του φάσματος της απασχόλησης, 
αυτό δεν είναι σοσιαλισμός. Διότι συνδυάζουν πάντοτε την αύξηση των εταιρειών και τους φόρους 
κέρδους, τα οποία αποτελούν σημάδια που παίρνουν το δρόμο για την αποκατάσταση των επιπέδων 
τα οποία αποκτήθηκαν όταν η κα Θάτσερ ανέλαβε τον Πρωθυπουργικό θώκο.  

Επιδίωξη, λοιπόν, του Εργατικού Κόμματος είναι να τα μετακινήσει προς τα φορολογικά πρότυπα 
που μόνο μια μεσαία Σκανδιναβική σοσιαλδημοκρατία μπορεί να θεωρήσει φυσιολογικά. 

Είναι ιστορικό γεγονός, βέβαια, ότι η αποκατάσταση των βασικών βοηθητικών υπηρεσιών του 
σιδηροδρόμου, του ταχυδρομείου και του νερού είναι δημιουργήματα του μεταπολεμικού ηγέτη των 
τότε συντηρητικών κ. Χάρολντ Μακμίλαν, ο οποίος κάποτε συνεργάστηκε και με το Εργατικό και 
Συνδικαλιστικό κίνημα για το πόσα σπίτια θα μπορούσε να οικοδομήσει η κυβέρνησή του με απώτερο 
στόχο, βέβαια, να κερδίσει την εύνοια των εργαζομένων. 

Το να σκεφτόμαστε μ΄ αυτόν τον τρόπο είναι φυσιολογικό και αρκετά μηχανικό. Κάτι που Μαρξιστές 
θα αποκαλούσαν «ΜΗ διαλεκτικό» αφού δεν λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο στο οποίο οι προσεκτικά 
θεωρημένες πολιτικές του Εργατικού δυναμικού που έχουν σχεδιαστεί για να θεωρηθούν ως 
βελτιωμένες στη βάση μελλοντικής προκαταβολής. Το όλο θέμα της άρνησης των ατόμων που 
αναζητούν κέρδος για να λεηλατήσουν τα δημόσια ταμεία και να επωφεληθούν από τα έσοδα που 
παράγουν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες στην καθημερινή τους λειτουργία. Επιπρόσθετα 
για να καταστήσουν αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τα κοινά αγαθά να 
παραδώσουν το απαραίτητο κοινωνικό προϊόν τους με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Στην υπηρεσία του κοινού καλού Εργατικού δυναμικού επιδιώκεται να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις 
που εισάγει η οικονομία της αγοράς. Και αυτό διότι αρνείται μια παρασιτική κατηγορία ιδιοκτητών 
ακινήτων, μια πηγή εισοδήματος που συσσωρεύονται χωρίς προσωπική προσπάθεια είναι φυσική 
πηγή μεγάλης ικανοποίησης για εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός είναι όταν 
όλη η βάση της πολιτικής εξουσίας στηρίζεται στην εργατική τάξη, η οποία θα αποτελεί την άρχουσα 
τάξη. 

Αυτό απαιτεί βαθιά ριζική μεταμόρφωση ολόκληρης της κοινωνίας αν  πρόκειται να καθιερώσει ένα 
τέτοιο κράτος που δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Ή, στην περίπτωση των μονοπωλιακών μέσων 
ενημέρωσης, δίνουν φωνή στον σιωπηλό φόβο των ιδιοκτητών τους ότι ακόμη και η πιο περιθωριακή 
επίθεση στον πλούτο και τη δύναμη της τάξης που πραγματικά ασκεί ηγεμονία στην κοινωνία μας 
ανοίγει την πόρτα σε κάτι πιο βαθύ.  

Ο σοσιαλισμός δεν είναι κάτι που παραδίδεται από μια κυβέρνηση. Αναδύεται ως αποτέλεσμα της 
πλειοψηφίας των ανθρώπων σε ένα νομοθετικό σώμα που το αναδεικνύει ο λαός και αυτό δεν μπορεί 
να γίνει από μια έντυπη απόφαση. Μπορεί όμως να προκύψει μόνο ως αποτέλεσμα μιας τεράστιας 
μετατόπισης στον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται και να ενεργούν. 
Είναι δυνατόν μόνο όταν τα κύρια στηρίγματα της υφιστάμενης τάξης δεν μπορούν πλέον να 
εγγυηθούν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη εκμεταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων. Αλλά αυτό μπορεί να έρθει 
αν αυτό απαιτεί το σύνολο του εργασιακού πληθυσμού σε μια καπιταλιστική κοινωνία, αν θέλει κάτι 
που αυτή η κοινωνία, όπως είναι σήμερα οργανωμένη, δεν μπορεί να παραδώσει. 

Αυτή η συνείδηση, η αίσθηση της δικής της δύναμης, είναι η βάση του φόβου που, είτε είναι πλήρως 
συνειδητός είτε όχι, είναι αυτό που αναζωογονεί αυτό που θα μπορούσε, να αποκαλεί τον εχθρό της 
Εργατικής τάξης. Και αν το πρόγραμμα των Εργατικών ανοίξει την πόρτα για μια τέτοια αλλαγή και 
στον τρόπο που σκέφτονται εκατομμύρια άνθρωποι, τότε οι φόβοι της άρχουσας τάξης, θα είναι 
δικαιολογημένοι.

«Ο Σoσιαλισμός δεν παραδίδεται 
από μια κυβέρνηση»
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΗΒ - ΠΡΩΤΑ ΣΧΌΛΙΑ 
Στη  φωτογραφία μαζί με τα πρώτα,πρόχειρα, σχόλιά μου,η 

Kate Osamor υποψήφια του Εργατικού Κόμματος στην εκλογική 
περιφέρεια του Edmonton London,την οποία ψηφίσαμε. 
Ευτυχώς επανεκλέχτηκε.  

Γνώρισα τη μάνα της, Martha Osamor, μέσα από αγώνες για 
τα δικαιώματα των μαύρων και άλλων εθνικών ομάδων, μα και 
μέσα από αγώνες του ευρύτερου προοδευτικού δημοκρατικού 
κινήματος, Εκστρατεία για Πυρηνικό Αφοπλισμό, απεργία 
ανθρακωρύχων, απεργία τυπογράφων και συγκρούσεις με την 
αστυνομία που προστάτευε τους απεργοσπάστες και το 
"Φρούριο "του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ, κ.ά  

 Ευτυχώς επανεκλέχτηκε και ο φίλος Ελληνοκύπριος 
υποψήφιος του Εργατικού Κόμματος  στην εκλογική περιφέρεια 
του Enfield-Southgate London, Πάμπος Χαραλάμπους.  

Την περασμενη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου,ακριβώς πριν μια 
βδομάδα, είχαμε βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Μεγάλης Βρετανίας(Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία) και Βόρειας 
Ιρλανδίας Ιρλανδίας. 

650 εκλογικές περιφέρειες 650 έδρες Πλειοψηφικό σύστημα εκλογής first-past-the-post,σίγουρα 
όχι  δημοκρατικό. 

Ψήφισαν 32 εκατομμύρια και κάτι, που αντιστοιχεί με το 67.3 %των εγγεγραμμένων 
ψηφοφόρων(στις προηγούμενες εκλογές που διεξήχθησαν στις 8 Ιουνίου 2017 ψήφισε το 68.7%) 

Το ζήτημα του Μπρέξιτ, έξοδος της Βρετανίας(ο πολιτικός όρος Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης 
Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και ο πολιτικός όρος Βρετανία είναι το ίδιο και το αυτό) από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σφράγισε τις εκλογές και  καθόρισε το αποτέλεσμα ασυζητητί.   

Σ'αυτό το σύντομο άρθρο μου ,τα σχόλιά μου, περιορίζονται βασικά και αναγκαστικά στα δύο 
μεγάλα πολιτικά,Συντηρητικό και Εργατικό.  

Τον Ιούνιο του 2016 είχαμε το Δημοψήφισμα. Ο λαός αποφάσισε την έξοδο της χώρας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λαός αποφάσισε Μπρέξιτ.  Τον Ιούνιο του 2017,δηλαδή ένα χρόνο μετά, 
είχαμε βουλευτικές εκλογές. Απ'αυτές τις εκλογές προέκυψε ένα βουλευτικό σώμα που στην 
πλειοψηφία του ήταν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τους 650 
βουλευτές που εκλέχτηκαν τον Ιούνιο του 2017,οι περισσότεροι ήταν αντίθετοι με την ετυμηγορία 
του λαού. 

Η ίδια η Πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει παραμονή. Στην πλειοψηφία της η  βουλή που 
ιεραρχικά είναι η ανώτατο σώμα,η ανώτατη αρχή  της χώρας(η έγκριση της βασίλισσας θεωρείται 
δεδομένη) υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  και ο λαός που αποφάσισε με 
Δημοψήφισμα υπέρ της αποχώρησης, υπέρ του Μπρέξιτ.  

Αυτή η παραδοξότητα οδηγούσε το λαό και τη χώρα σε συνεχή αδιέξοδα. Δυνάμωσαν οι φωνές 
για ένα Δεύτερο Δημοψήφισμα . Και δεν ήταν μόνο φωνές. Ήταν και νομικές μάχες, διαδηλώσεις κ.ά 
Ο λαός κουράστηκε πολύ.  

Την περασμένη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Εργατικού 
Κόμματος που είχαν ψηφίσει Μπρέξιτ στο Δημοψήφισμα ήταν έτοιμοι για το παράδοξο, ασυνήθιστο, 
"παράλογο", ιστορικό,πέστε το ό,τι θέλετε,άλμα, ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν το Συντηρητικό Κόμμα. 
Αυτοί έγειραν την πλάστιγγα.  Σε καμιά περίπτωση δεν παραγνωρίζω άλλους  παράγοντες, άλλους 

λόγους,άλλες αιτίες όπως η προσωπικότητα των επικεφαλής των δύο 
μεγάλων κομμάτων, Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Κόρμπιν,το σχετικά 
ριζοσπαστικό πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος η ερμαφρόδιτη 
στάση του εργατικού κόμματος στο κεφαλαιώδες ζήτημα του Βrexit, ο 
αντισημιτισμός στους κόλπους αυτού του  κόμματος, η διχόνοια και η 
διχογνωμία σ' αυτό το κόμμα,οι τόνοι λάσπης που έριξαν στον Τζέρεμι 
Κόρμπιν τα ΜΜΕ,ο ρόλος του Νάιτζελ Φαράζ,οι Εργατικοί ψήφοι που 
υφάρπαξε το Κόμμα Μπρέξιτ,η απροκάλυπτη  παρέμβαση του 
Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλα 
που είναι πολλά.Τα λαμβάνω  υπόψη.  Ωστόσο 
όλα  αυτά μαζί δεν επηρέασαν το τελικό 
αποτέλεσμα,δεν το καθόρισαν.  

Το Συντηρητικό Κόμμα πήρε 43.6 % των 
ψήφων, αλλά με το σαφέστατα αντιδημοκρατικό 
πλειοψηφικό σύστημα εκλογής εξασφάλισε 365 έδρες(αύξηση 48 έδρες) 
από σύνολο 650 και θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.Για αυτοδυναμία χρειαζόταν μόνο 326 
έδρες(650 όλες οι έδρες διά 2 ίσον 325 ) 

Συντριπτική νίκη, ιστορική, η μεγαλύτερη από το 1987. Πανωλεθρία για το Εργατικό Κόμμα. Το 
χειρότερο αποτέλεσμα από το 1933!  Καταποντισμός, βύθιση Τιτανικού και βάλε! Πήρε 32.2% και 
εξασφάλισε 203 έδρες(έχασε 59 έδρες!). Υπόψη ότι στις εκλογές του 2017 το Εργατικό Κόμμα 
σημείωσε  καταπληκτική άνοδο,άλμα!  Κρίνω  προσωρινή η νίκη του αγγλικού, όχι του βρετανικού, 
εθνικισμού. Ήδη το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα που εξασφάλισε 48 έδρες σηκώνει ξανά σημαία για 
ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας. Τέσσερα τα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, τέσσερα τα έθνη της 
Βρετανίας, αγγλικό, σκωτσέζικο, ουαλέζικο και ιρλανδικό και ας λέει ο αρχηγός του Συντηρητικού 
Κόμματος Μπόρις Τζόνσον ότι είμαστε ένα έθνος. Μπορεί να ξέρει και να μιλά αρχαία ελληνικά, 
αλλά από εθνικά ζητήματα δεν έχει ιδέα ή τουλάχιστον έτσι δείχνει.  

Το Συντηρητικό Κόμμα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του μεγάλου  κεφαλαίου, του ληστρικού 
ιμπεριαλιστικού και παρασιτικού κεφαλαίου,δεν μπορεί να είναι το μέλλον του κόσμου που παλεύει 
για την επιβίωση,δεν μπορεί να είναι το μέλλον του απλού ανθρώπου  που δεν ζει τη ζωή, αλλά 
απλά παλεύει για τη φυσική  επιβίωσή του.  

Εμείς, όλοι όσοι  είμαστε στο σπίτι μας στο Edmonton, ψηφίσαμε  Εργατικό Κόμμα ,παρόλα τα 
λάθη και τις αδυναμίες αυτού του κόμματος, αλλά και χωρίς ψευδαισθήσεις για το τι μπορεί να γίνει, 
να επιτευχθεί μέσα στα όρια του συστήματος. 

Το μέλλον μας, το μέλλον του λαού θα στηριχτεί σε κάτι άλλο πολύ πιο ριζοσπαστικό από το 
Εργατικό Κόμμα, αλλά αυτό είναι πελώριο ιδεολογικό και πολιτικό θέμα που δεν είναι αυτής της 
ώρας.  

Ανακεφαλαιώνω. Δυστυχώς ο κόσμος βαρέθηκε και ήθελε να τελειώνει η ιστορία με το Μπρέξιτ. 
Παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Εργατικού Κόμματος που είναι υπέρ του Μπρέξιτ για πρώτη φορά 

ψήφισαν το  Συντηρητικό Κόμμα. Ακόμα,ψηφοφόροι από όλα τα κόμματα που στο Δημοψήφισμα 
του 2016 είχαν ψηφίσει παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψήφισαν το Συντηρητικό Κόμμα.  
Βαρέθηκαν τις ατέρμονες συζητήσεις στη βρετανική βουλή που πάντα οδηγούσαν σε αδιέξοδο. 

Για τριάμισι χρόνια το ζήτημα του Μπρέξιτ ταλάνισε το λαό και τη χώρα.  Ήθελαν να τελειώσει 
αυτή η  αβεβαιότητα και η αστάθεια.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Ο Σάββας Χρυσοστόμου… «ροκάρει» στα κυπριακά
Ο Σάββας Χρυσοστόμου κλείνει τα μάτια, παίρ-
νει αγκαλιά την κιθάρα του και τραγουδά με 
φωνή γεμάτη συναίσθημα «Το κλάμαν του 
μιτσή». Είναι μία αισθαντική στιγμή, όπου το 
ροκ συναντά την κυπριακή μας διάλεκτο…  
Από το Λονδίνο όπου σπουδάζει μέχρι την 
Κύπρο είναι μακρύς ο δρόμος. Όμως ο χρόνος 
και η απόσταση εκμηδενίζονται όταν ανεβαίνει 
στην σκηνή ερμηνεύοντας δυνατά κομμάτια από 
το νέο του άλμπουμ «Η παλέτα των ονείρων 
σου». 
Από τον Σάββα ξεχωρίσαμε τους έντονους στί-
χους του, που μιλούν για την προσφυγιά και τον 
ξεριζωμό. Στίχοι που αν και αναφέρονται στο 
χθες, παραμένουν εκκωφαντικά επίκαιροι 
ακόμα και σήμερα. Άλλωστε όπως εξήγησε ο 
ίδιος ο καλλιτέχνης «είτε “Γιώρκος“ ελέγετουν 
ένα προσφυγόπουλο του 74’ , είτε “Αϊλάν“ λέγε-
ται ένα προσφυγόπουλο του σήμερα είναι και οι 
δυο ανθρώπινες ζωές»… 
Σάββας Χρυσοστόμου, μουσικός-ερμηνευ-
τής 
Μίλησέ μας για το τραγούδι που τραβάει πε-
ρισσότερο την προσοχή στο άλμπουμ «Η 
παλέτα των ονείρων σου». Για ποιόν λόγο 
θεωρείς ότι ξεχωρίζει; 
Κατ’αρχάς να σε ευχαριστήσω πολύ που μου δί-
νεις την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας τις σκέ-
ψεις μου.  
Το τραγούδι που τράβηξε την μεγαλύτερη προ-
σοχή στο πρώτο μου επαγγελματικό άλμπουμ, 
«Η παλέτα των ονείρων σου» έχει τον τίτλο 
«Στην Μπαρσελόνα». Η αφορμή για να γράψω 
αυτό το τραγούδι ήταν ένα ταξίδι που έκανα με 
φίλους πριν 2 χρόνια. Περιπλανώμενος στους 
δρόμους της Μπαρσελόνας, είχα γοητευτεί από 
τις σημαίες και τα συνθήματα που ήταν κρεμα-
σμένα από τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών, 
ζητώντας ελευθερία!  
Επίσης, τα πάρκα, οι παραλίες ήταν γεμάτα με 
παρέες από νέους ανθρώπους που έβλεπες 
στα μάτια τους ότι είχαν ζωή, ή καλύτερα ήταν 
έτοιμοι να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, όσο 
δύσκολο κι αν φαίνεται το μέλλον στον κόσμο. 
Το ίδιο και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που έπαι-
ζαν με τις μπίλιες (σ.σ. βόλους) τους σαν παι-
διά.  
Αυτό με συγκίνησε, μου έδωσε ελπίδα αλλά 
ταυτόχρονα και ένα παράπονο για την δική μας 
κοινωνία που όπως λέω και στο συγκεκριμένο 
τραγούδι, «Το παιχνίδι, τις βουτιές στις παρα-
λίες το αφήσαμε να γίνουμε κύριοι και κυρίες και 
πουλήσαμε μια όμορφη ζωή, για να ζήσουμε το 
όνειρο του καταναλωτή». Θεωρώ ότι αυτό το 
τραγούδι ξεχώρισε από τα άλλα του άλμπουμ, 
γιατί είναι πιο «εύκολο»  για τα αυτιά του ακρο-
ατή, δίνει μια αισιοδοξία και ένα χαρούμενο 
κλίμα. 
Κυπριακή διάλεκτος και ροκ ήχοι: ένας ιδιαί-
τερος και πολύ ασυνήθιστος συνδυασμός. Τι 
επιδιώκεις μέσω αυτού; 
Αυτή την ερώτηση την ακούω συχνά όταν συ-
ζητώ για το επόμενο project που ετοιμάζω. Στην 
Κύπρο δυστυχώς τη διάλεκτό μας την έχουμε 
μόνο για το σπίτι μας, ενώ είναι τόσο αληθινή, 
τόσο έντονη… 
Μου φαινόταν λίγο παράξενο στα τραγούδια να 

γράφω «σ’ αγαπώ» ενώ κανονικά θα πω «αγα-
πώσε», οπότε άρχισα να γράφω στίχους σε κυ-
πριακή διάλεκτο και συνειδητοποίησα ότι οι 
στίχοι έβγαιναν αβίαστα, χωρίς καμία προσπά-
θεια.  
Βλέποντας και τραγούδια ραπ σε κυπριακή διά-
λεκτο, σκέφτηκα, «γιατί να μην γραφτούν και 
ροκ τραγούδια σε κυπριακή διάλεκτο; Γιατί να 
μην γραφτούν και λαϊκά, ποπ ή οποιοδήποτε 
στυλ μουσικής σε κυπριακή διάλεκτο; Αφού 
αυτοί είμαστε! Αυτό έχουμε μέσα μας. Πώς θα 
βοηθήσουμε τον τόπο μας, την κουλτούρα μας 
να αποκτήσει μια ταυτότητα αν δεν έχουμε μαζί 
μας, τον τόπο μας;». 
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης είχε πει κάτι που από την 

μέρα που το άκουσα, έμεινε σφραγισμένο στο 
μυαλό μου. «Τι είναι παράδοση; Παράδοση 
είναι αυτό που θα πάρεις από την προηγούμενη 
γενιά, θα βάλεις το μικρό σου λιθαράκι και θα το 
παραδόσεις στην επόμενη γενιά». Μακάρι να 
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε οι νέοι του 
τόπου, αξιόλογα έργα από την Κύπρο, για την 
Κύπρο! 
Η απόφαση να ασχοληθείς επαγγελματικά 
με την μουσική ήταν ένα ρίσκο; Πολλοί νέοι 
άνθρωποι με ταλέντο, όπως εσύ, ίσως δεν 
το τολμούν, θεωρώντας το παρακινδυνευ-
μένο…  
Για μένα αυτό είναι ένα στερεότυπο. Ειδικά στις 
μέρες μας, που όποιο κλάδο και να ακολουθή-
σεις το έδαφος για εξεύρεση εργασίας δεν είναι 
πρόσφορο. Παρ’ όλα αυτά, τη μουσική δεν την 
βλέπω σαν επάγγελμα. Δεν επέλεξα να ακολου-
θήσω τη μουσική. Η μουσική για μένα ήταν ανά-

γκη από τότε που ήμουν πολύ μικρός.  
Μέσα από τη μουσική έμαθα να εκφράζομαι, 
μέσα από τη μουσική έμαθα την πειθαρχεία, 
έμαθα να σκέφτομαι, μέσα από τη μουσική 
έμαθα να ζω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό 
μου να ακολουθεί οτιδήποτε άλλο, γιατί πολύ 
απλά δεν με θυμάμαι χωρίς την μουσική. Πι-
στεύω ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις πραγμα-
τικά, έχεις θέληση, πείσμα και όρεξη. Και 
αστροναύτης να θέλεις να γίνεις, μια μέρα θα 
βρεθείς στο φεγγάρι. Αν δεν βρεθείς, τουλάχι-
στον πάλεψες όλη σου τη ζωή γι’ αυτό που αγα-
πούσες.  
Η ουσιαστική δύναμη του κάθε καλλιτέχνη 
που ενδιαφέρεται για κάτι μεγαλύτερο από 

τον εαυτό του έγκειται στην ικανότητά του να 
ασκεί κοινωνικές παρεμβάσεις μέσω του 
έργου του. Σε μία κοινωνία όπως η δική μας 
θεωρείς ότι η μουσική μπορεί να αλλάξει 
έστω και λίγο τα πράγματα;  
Φυσικά! Στις μέρες μας, που μας μπολιάζουν 
από το πρωί μέχρι τη νύχτα με μίσος και φόβο, 
η μουσική είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει 
πολλά στην κοινωνία μας. Όταν ήμουν πιο μι-
κρός στο σχολείο, που αντί να σε μαθαίνει να 
σκέφτεσαι, να έχεις την δική σου άποψη, σε μα-
θαίνει απλά να παπαγαλίζεις αυτά που λεν οι 
άλλοι, υπήρξα και εγώ θύμα του συστήματος. 
Πόσο μίσος, πόση απανθρωπιά, πόση απά-
θεια, πόση ανάγκη να αποδείξουμε ότι είμαστε 
ανώτεροι από τους άλλους…  
Ευτυχώς είχα την τύχη να δω τη ζωή με άλλο 
μάτι λόγω της μουσικής. Τα τραγούδια δεν είναι 
απλά 3 λεπτά χάι-χούι (σ.σ. πλάκας) και τέλος. 

Αν κάτσεις να αναλύσεις τους στίχους, την πε-
ρίοδο που γράφτηκε ένα τραγούδι, θα δεις την 
ιστορία, τον άνθρωπο, τη ζωή πιο καθαρά, πιο 
αληθινά! «Η Φάμπρικα» δεν είναι απλά μια ζεϊ-
μπεκιά που θα χορέψεις στο club τη νύχτα. Το 
«Σαν τον μετανάστη» δεν είναι ένα τραγούδι 
που απλά θα ακούσεις σε μια συναυλία για να 
βάλεις story. Τέτοιου είδους τραγούδια είναι μα-
θήματα ζωής!  
Ζήσαμε την προσφυγιά της Κύπρου έπειτα 
από την εισβολή της Τουρκίας το 1974. Σή-
μερα είμαστε θεατές του ίδιου έργου με την 
Συρία να ζει το ίδιο δράμα. Πιστεύεις ότι 
έχουν κοινά αυτές οι προσφυγιές; Γιατί δια-
πιστώνω ότι είναι ένα θέμα που πραγμα-
τεύεσαι μέσα από το έργο σου… 
Το αίσθημα της προσφυγιάς και το αποτέλεσμα 
της είναι σίγουρα το ίδιο. Το πρόβλημα με τη 
σημερινή προσφυγιά, είναι η κακία και η καχυ-
ποψία που έχει ο υπόλοιπος κόσμος για τους 
πρόσφυγες. Γι’ αυτό και έγραψα το τραγούδι 
«Το κλάμαν του μιτσή», το οποίο μετά το ανέ-
πτυξα σε κείμενο, που εύχομαι μια μέρα να δη-
μοσιευτεί. Για να δείξω, δηλαδή, ότι είτε 
«Γιώρκος» ελέγετουν ένα προσφυγόπουλο  του 
74’ , είτε «Αϊλάν» λέγεται ένα προσφυγόπουλο 
του σήμερα, είναι και οι δυο ανθρώπινες ζωές.  
Συγχέουμε τους πρόσφυγες με τους μετανάστες 
ή ακόμα χειρότερα με τους παράτυπους μετα-
νάστες ( χωρίς να εννοώ ότι πρέπει να μισούμε 
οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο). Ένας πρόσφυ-
γας δεν φεύγει από τον τόπο του για ένα καλύ-
τερο αύριο, φεύγει για ΤΟ αύριο! Καμιά μάνα 
δεν θα βάλει το μωρό της σε μια βάρκα η οποία 
σε μία ώρα μπορεί να βουλιάξει με σκοπό να 
πάει σε μια άλλη χώρα να την «βρωμίσει», να 
της «αλλάξει την θρησκεία της». Αυτά όλα είναι 
κουβέντες που ακούμε καθημερινά στην τηλεό-
ραση. Αν δεν θέλουμε τους πρόσφυγες, δεν θα 
τους ρίξουμε στη θάλασσα.  
Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταματή-
σουν οι πολέμοι! Από τη στιγμή που δίπλα μας 
χάνονται ανθρώπινες ζωές για τα συμφέροντα 
«των μεγάλων» και εμείς καθόμαστε αμέτοχοι 
στο καφέ της γειτονιάς, έχουμε όλοι μας ευθύνη, 
βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα. Το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθή-
σουμε αυτούς τους ανθρώπους να σταθούν στα 
πόδια τους και να ζήσουν τη ζωή που τους άρ-
παξαν, χωρίς να φταίνε! 
Κλείνοντας αφιέρωσε ένα σου κομμάτι στο 
σήμερα, που να εκφράζει όσα ζούμε τα τε-
λευταία χρόνια. Ως ευχή, αφιέρωσε ένα 
ακόμα, που θα μπορούσε να παραπέμπει σε 
εικόνες ενός καλύτερου μέλλοντος… 
Ένα κομμάτι μου που εκφράζει όσα ζούμε τα τε-
λευταία χρόνια είναι το «Στου όνειρου την 
πτήση». Για ευχή θα αφήσω κάποιους στίχους 
από ένα καινούργιο τραγούδι που θα κυκλοφο-
ρήσει στο επόμενο άλμπουμ, πολύ σύντομα. 
«Να’ μασταν ούλλοι μωρά, να γελούμεν να είχα-
μεν τζιαι την ανάγκη να ζιούμεν, ούλλοι μαζί! 
Τζι’άς εμπορούσαμε λλίον να δούμεν, πως η 
αλήθκεια για ό,τι ζιούμεν, εν μεσ’ την ψυσιή»! 
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ! 
 

           Συνέντευξη: Χαρά Καϊμάκη

Ένας νέος καλλιτέχνης από την Κύπρο παρουσιάζει το καινούργιο του δίσκο  «Η παλέτα των ονεί-
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Δημήτρης Παπανικολάου, Marathon Foods «Ζήτηση υπάρχει, επαρκής παραγωγή, όμως, όχι»

«Κώδωνας κινδύνου»  
για το κυπριακό χαλούμι 

  Την ανησυχία του λόγω της αδυναμίας των 

Κύπριων παραγωγών να καλύψουν την 

διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για 

χαλούμι εξέφρασε μέσα από τις σελίδες της 

«Παροικιακής» ο κ. Δημήτρης Παπανικολάου. 

«Δεν πρόκειται για ένα προϊόν που αγαπούν 

μόνο οι Κύπριοι και οι Έλληνες» εξήγησε ο 

ιδιοκτήτης της εταιρείας ‘Marathon Foods’ σε 

συνέντευξή του στις 13 Δεκεμβρίου. «Όποιος 

καταναλωτής – ανεξαρτήτως εθνικότητας -  το 

δοκιμάσει έστω και μία φορά,  το προτιμά ξανά» 

σημείωσε.  

Ο κ. Παπανικολάου, μάλιστα, πληροφόρησε με 

μεγάλη ικανοποίηση πως το παραδοσιακό τυρί 

της Κύπρου βρίσκεται στα ράφια μεγάλων 

αλυσίδων super market αλλά και στα μενού 

διάσημων εστιατορίων της Βρετανίας - και όχι 

μόνο -. 

Ο ίδιος άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά τις 

ανάγκες της αγοράς, αφού η ‘Marathon Foods’ 

δραστηριοποιείται στο Λονδίνο ήδη από το 

1986, έχοντας πια περάσει στα χέρια της 

δεύτερης γενιάς.  

Μάλιστα η εταιρεία αποτελεί αποκλειστικό 

εισαγωγέα και διανομέα αγαπημένων 

κυπριακών και ελληνικών brands, όπως ΚΕΑΝ, 

ΖΙΒΑΝΙΑ ΛΟΕΛ, Κυπριακός Καφές Λαϊκού, 

Zotiades Group (με τον γνωστό MR. BROWN 

Coffee), Αλλαντικά Γρηγορίου, Ζορμπάς, 

Delicacy Foods, Serano (ξηροί καρποί) κ.α.. 

Ο λόγος, όμως, στον ίδιο… 

Είναι σε θέση η Κύπρος να καλύψει την 

παγκόσμια ζήτηση σε χαλούμι; Πως έχει 

επηρεάσει η κατάσταση την δική σας 

εταιρεία; 

Σε εμάς μπορεί κανείς να βρει πολλά προϊόντα, 

όπως ταχίνι, κυπριακές ελιές, ελαιόλαδο, φέτα 

και, φυσικά, χαλούμι. Πιστεύω πολύ στα αγαθά 

που παράγει ο τόπος μου και οι καταναλωτές τα 

εμπιστεύονται και τα προτιμούν. Όμως, όπως 

σας εξήγησα και πριν, δεν είναι μόνο οι Κύπριοι 

που τα εμπιστεύονται. 

Έτσι, έχουμε κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα και σε 

άλλες αγορές. Συγκεκριμένα για το χαλούμι, 

κοιτάζοντας τις συμφωνίες μου για το 2020, 

μπορώ να σας πω ότι έχουμε πουλήσει 2.200 

τόνους. Αν είχα περισσότερο, θα μπορούσα και 

να πουλήσω παραπάνω.   

Λίγες μέρες πριν έκλεισα συμφωνία με μία 

μεγάλη αλυσίδα super market. Μου έδωσαν την 

ευκαιρία να επιλέξω: είτε να τους προμηθεύσω 

με 3,5 εκ. κομμάτια ή με 2,3 εκ. κομμάτια 

χαλούμι. Δυστυχώς αναγκάστηκα να τους 

διαθέσω 2,3 εκ., γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα 

να εξυπηρετήσω και τους άλλους μου πελάτες. 

Ζήτηση υπάρχει, αντίστοιχη παραγωγή, όμως, 

όχι… 

Τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί στην 

αγορά ξένες απομιμήσεις του 

παραδοσιακού κυπριακού τυριού. 

Αποτελούν απειλή; 

Η εν λόγω έλλειψη έδωσε την ευκαιρία σε ξένες 

επιχειρήσεις να ξεκινήσουν την παραγωγή 

φθηνών απομιμήσεων του χαλουμιού, όπως το 

λεγόμενο ‘grilled cheese’. Οι παραγωγοί μας 

παράγουν γάλα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν 

κατάλληλες δομές για να καλυφθούν επαρκώς 

οι παγκόσμιες ανάγκες - που είναι πολύ 

μεγάλες -. Τον τελευταίο καιρό με έχουν 

προσεγγίσει εταιρείες από άλλες χώρες, οι 

οποίες προσφέρουν απομιμήσεις του 

χαλουμιού σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή. 

Οι συγκεκριμένες εταιρείες μου ζητούν να 

προωθήσω τα προϊόντα τους στους πελάτες 

μου και στα διάφορα σημεία διανομής που 

τροφοδοτώ. Η τιμή τους μπορεί να είναι φανερά 

χαμηλότερη, αλλά σίγουρα υστερούν πολύ σε 

ποιότητα. Όμως, η Marathon Foods πάντοτε 

προτιμά να στηρίζει αυθεντικά κυπριακά 

προϊόντα.  

Χάρη σε αυτά, άλλωστε, έχουν δουλειά τα 

εργοστάσιά μας και ανθίζει η οικονομία του 

τόπου μας, της Κύπρου που όλοι μας αγαπάμε. 

Ωστόσο πρέπει να παραδεχτώ πως δεν είναι 

λίγες οι φορές που παρά την θέλησή μου – και 

το τονίζω αυτό – αναγκάζομαι να καταφύγω σε 

αυτές τις απομιμήσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος να καλύψω τις ανάγκες των πελατών 

μου. 

Φυσικά δεν κατηγορώ κανέναν παραγωγό, ούτε 

και τα εργοστάσια της Κύπρου γι’ αυτήν την 

κατάσταση.  Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως από 

εκεί που η ζήτηση αυξανόταν μεταξύ 5%-10% 

ετησίως, τα τελευταία χρόνια το ποσοστό 

έφτασε περίπου στο 35%.  

Όμως θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα: πως 

πρέπει να πολεμήσουμε τις ξένες απομιμήσεις. 

Να μην τα αφήσουμε να εδραιωθούν στην 

αγορά. Δεν προσπαθώ να εξυπηρετήσω τα 

συμφέροντα της δικής μου εταιρείας. Εξάλλου, 

αυτά είναι πιο φθηνά. Είναι για το καλό της 

Κύπρου μας, για το καλό των εργοστασίων μας, 

που δημιουργούν θέσεις εργασίας, για το καλό 

των παραγωγών μας… 

Η ποσόστωση 51% αιγοπρόβειο και 49% 

αγελαδινό αποτελεί έναν έντιμο 

συμβιβασμό; 

Η μεγαλύτερη ποσότητα χαλουμιού που 

παράγεται σήμερα αποτελείται από 80% 

αγελαδινό και 20% αιγοπρόβειο γάλα. Αυτή 

είναι η φόρμουλα που έκανε το τοπικό μας τυρί 

γνωστό και αγαπητό παντού και ο καταναλωτής 

την προτιμά.  

Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα είδη - όπως 

το χαλούμι με 100% αιγοπρόβειο γάλα, που 

είναι η πιο παραδοσιακή συνταγή που μπορεί 

να παράγει μία βιομηχανική μονάδα, όμως το 

προτιμούν κυρίως οι πελάτες που ήξεραν το 

χαλούμι πολλά χρόνια πριν γίνει μόδα -.  

Σας τα λέω όλα αυτά για να ξεκαθαρίσω πως ο 

περισσότερος κόσμος αγαπά το χαλούμι, 

επειδή έχει μάθει την συγκεκριμένη φόρμουλα, 

δηλαδή 80% αγελαδινό και 20% αιγοπρόβρειο 

γάλα. 

Για το 2020 ως εταιρεία έχουμε πουλήσει 2.200 

τόνους από το κλασικό χαλούμι (80% αγελαδινό 

– 20% αιγοπρόβειο), ενώ οι πωλήσεις για το 

100% αιγοπρόβειο χαλούμι αγγίζουν περίπου 

τους 50-70 τόνους και μάλιστα είμαι πολύ 

ευχαριστημένος.  

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Σίγουρα υπάρχει 

διαφορά στην γεύση και στην τιμή, αλλά η 

απάντηση είναι ότι ο περισσότερος κόσμος έχει 

συνηθίσει με το κλασικό χαλούμι. Έμαθαν με 

την πιο ελαφριά γεύση. Αν δοκιμάσουν το 

παραδοσιακό χαλούμι (100% αιγοπρόβειο) 

μπορεί μέχρι και να το στείλουν πίσω, 

νομίζοντας ότι δεν είναι καλό.  

Καλώς ή κακώς το 80/20 είναι η συνταγή που 

έκανε το χαλούμι παγκοσμίως γνωστό και αυτή 

πρέπει να κρατήσουμε. 

Επομένως, ποια λύση προτείνετε; 

Η προσπάθεια για κατοχύρωση του χαλουμιού 

ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) δεν 

έχει σταματήσει ούτε στιγμή και επικεντρώθηκε 

στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες διαφωνίες 

που έχουν δημιουργηθεί. Σκοπός είναι να 

μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη του χαλουμιού προς 

όφελος όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα 

παραγωγής χαλουμιού δηλαδή των 

αιγοπροβατοτρόφων, τους αγελαδοτρόφων και 

τυροκόμων της Κύπρου. 

Βασικό σημείο στον διάλογο είναι ότι μερικοί 

ζητούν να αλλάξει η ποσόστωση και θεωρούν 

ότι το χαλούμι θα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον 51% αιγοπρόβειο γάλα. Εγώ 

νομίζω πως αυτό είναι λάθος. Φυσικά πιστεύω 

πως πρέπει να στηρίξουμε εξίσου τους 

παραγωγούς – αγελαδοτρόφους και 

αιγοπροβατοτρόφους -.  

Αλλά, σκεφτείτε πως οι ποσότητες δεν μας 

φτάνουν τώρα με το 80/20. Φανταστείτε τι θα 

γίνει αν αλλάξουμε το ποσοστό! Μπορεί και οι 

πελάτες να μην θέλουν την νέα γεύση, αφού 

τόσα χρόνια έχουν συνηθίσει κάτι τελείως 

διαφορετικό. 

Η αγορά ‘διψά’ για αυθεντικό κυπριακό χαλούμι 

και ο κόσμος γυρεύει απομιμήσεις, γιατί δεν 

υπάρχει αρκετή παραγωγή από την Κύπρο. Αν 

αλλάξουμε την ποσόστωση όχι μόνο θα 

πονέσουμε τους εαυτούς μας - γιατί θα μειωθεί 

κι άλλο η παραγωγή- αλλά θα βοηθήσουμε και 

τις ξένες απομιμήσεις να ανεβούν πιο γρήγορα. 

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή οι 

παραγωγοί δεν ένοιωθαν ασφάλεια 

προκειμένου να κάνουν επενδύσεις. Γι΄ αυτό 

προτείνω την δημιουργία μίας ανεξάρτητης 

κυπριακής αρχής, η οποία θα φροντίζει ώστε οι 

τιμές να είναι σταθερές για όλους και θα 

διασφαλίζει αμφότερους τους αγελαδοτρόφους 

και τους αιγοπροβατοτρόφους. 

Κλείνοντας θα ήθελα να καλέσω όλες τις 

εμπλεκόμενες πλευρές- Υπουργείο Γεωργίας 

και Αγροτικής Ανάπτυξης,  Υπουργείο 

Εμπορίου, αγελαδοτρόφους, 

αιγοπροβατοτρόφους, τυροκόμους - να 

καθίσουν μαζί στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων προς εξεύρεση της 

«χρυσής τομής. Είναι άμεση και επιτακτική 

ανάγκη να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν μία 

λύση στο πρόβλημα, ώστε να «σωθεί» το 

αυθεντικό κυπριακό χαλούμι. Ωστόσο κάτι 

τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο με την 

κατοχύρωσή του αγαπημένου τυριού ως ΠΟΠ 

και την αύξηση της παραγωγής, ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς και να μην 

αφήνει περιθώρια στους ξένους μιμητές… 

       
     Συνέντευξη :Χαρά Καϊμάκη,  
                 Θεοδώρα Κυριάκου
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Ο Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας μας μιλά για την πορεία του ΑKEΛ για την χρονία 2019
Αντρέας Γρηγορίου

1. Πως είδατε ως ΑΚΕΛ Βρετανίας το 2019;  
Ως ΑΚΕΛ Βρετανίας δραστηριοποιούμαστε στην 
Βρετανία σχεδόν 5 δεκαετίες και παλαιότερα 
σαν Κυπριακές Ομάδες του ΚΚ Βρετανίας. Ο 
δικός μας φακός δεν έκρινε ποτέ τα πράγματα 
αποκλειστικά μέσω εκλογικών αναμετρήσεων ή 
αποτελεσμάτων. Στόχος μας ήταν η διεθνοποί-
ηση του Κυπριακού, με ενημέρωση της Παροι-
κίας και άσκηση πολιτικών πιέσεων στην εδώ 
πολιτική ηγεσία, και ο αγώνες για ποιοτική 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην Βρετανία 
στην Κύπρο και στο κόσμο ευρύτερα. Αυτοί 
ήταν και παραμένουν οι στόχοι μας. Το 2019 ως 
τέτοιο αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προς την αλ-
λαγή της Παροικίας μας από πλευράς γεωγρα-
φικής κατανομής, συγκέντρωσης και 
λειτουργίας.  Η Παροικία απλώνετε πλέον προς 
όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα οι νεότερες γε-
νιές Αγγλοκύπριων και νέων μεταναστών, με  
κριτήρια οικονομικά και βιοποριστικά. Θα επιλέ-
ξει να κατοικίσει εκεί και όπου μπορεί οικονο-
μικά και ανάλογα των αναγκών της εργασίας 
του Αυτό από μόνο του αποτελεί την μεγαλύ-
τερη πρόκληση για το σύνολο των οργανωμέ-
νων συνόλων. Να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν και να λειτουργήσουν σε αυτό 
το νέο μοντέλο και τις απαιτήσεις του  
2. Είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέ-
σματα και τις δραστηριότητες σας για το 
2019; 
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να προσαρ-
μοστούμε στα νέα δεδομένα που έχουμε περι-
γράψει. Οι δράσεις μας πλέον δεν είναι 
γεωγραφικά συγκεντρωμένες στο Βόρειο Λον-
δίνο. Προσπαθούμε να οργανώνουμε εκδηλώ-
σεις και δραστηριότητες σε άλλες περιοχές 
όπως Birmingham, Cardiff, Southampton, Mar-
gate και άλλα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή την 
Κυπριακή παροικία όπου αυτή υπάρχει και δρα 
για να ενισχύσουμε την ζωτική για εμάς αμφί-
δρομη αλληλεπίδραση με τους Κύπριους της 
Βρετανίας. Είμαστε ικανοποιημένοι σε μεγάλο 

βαθμό γιατί κοιτάζοντας πίσω μπορούμε να 
δούμε ότι γίνονται σταθερά βήματα κάθε χρόνο. 
Ότι δεν μένουμε στάσιμοι. Ότι δεν επιτρέπουμε 
στην συνεχώς εν εξέλιξη πραγματικότητα να 
μας προσπεράσει.      
3. Ποια απήχηση είχαν στον κόσμο και πως 
βλέπετε γενικότερα την προσέλευση του κό-
σμου και ιδιαίτερα των νέων στις εκδηλώ-
σεις της παροικίας; 
Είμαστε πολύ ικανο-
ποιημένοι από την 
απήχηση των εκδηλώ-
σεων μας και γενικό-
τερα την ανταπόκριση 
και συμμετοχή του κό-
σμου. Θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε τον 
κόσμο για την στήριξη 
και την δύναμη που 
μας δύναμη για να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα 
μας. Παράλληλα απο-
τελεί και επιβεβαίωση 
των εκτιμήσεων μας 
για την ανάγκη ανά-
πτυξης δράσεων και 
εκτός Λονδίνου έστω 
και αν απαιτείτε πολ-
λαπλάσια δουλειά και 
προετοιμασία για 
αυτές. Παρουσία η 
οποία τυγχάνει ιδιαίτε-
ρης εκτίμησης από 
τους Κύπριους των 
περιοχών. Σε επίπεδο 
νεολαίας αναπτύσ-
σουμε δράσεις  σε δύο κατηγορίες. Η μία αφορά 
νέους που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην 
Βρετανία και η άλλη αφορά νέους μετανάστες. 
Η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικές ανάγκες, 
ευαισθησίες και προτεραιότητες. Η γλώσσα, οι 
περιοχές και οι μορφές δράσεις διαφοροποι-

ούνται. Η ανταπόκριση ήταν θετική, με την συμ-
μετοχή να μεγαλώνει και τον αριθμό των μελών 
του κόμματος από την νεολαία να αυξάνεται. 
4. Ποια είναι τα πλάνα του ΑKEΛ Βρετανίας 
για τον νέο χρόνο; 
Οι στόχοι μας είναι ακριβώς βασισμένοι στις αλ-
λαγές που συντελούνται και στις νέες ανάγκες 
που αυτές δημιουργούν. Θέλουμε να διατηρή-
σουμε την καθημερινή επαφή με τον κόσμο μας 

στο Β. Λονδίνο με ανα-
προσαρμογή των ομά-
δων βάσεις για 
καλύτερη λειτουργία 
και αποτέλεσμα και με 
εκδηλώσεις – συγκε-
ντρώσεις που να κρα-
τούν τον πυρήνα της 
παροικίας πολιτικά 
ενήμερο και δραστή-
ριο. Η παρουσίας μας 
εκτός Λονδίνου , 
(Birmingham, Cardiff, 
Mansfield, Notting-
ham,  Manchester, 
Southampton, 
Brighton κ.α.) θέλουμε 
να διατηρηθεί σε τα-
κτικό επίπεδο ώστε να 
αναβαθμιστεί η επαφή 
και η δράση μας εκεί 
με συγκεντρώσεις και 
εκδηλώσεις. Θέλουμε 
να αναπτύξουμε 
ακόμη περισσότερη 
την εμπλοκή και 
δράση της ομάδας των 

Αγγλοκύπριων με θεματικές και δράσης προ-
σαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η παρουσία 
και η οργάνωση μας σε επίπεδο μεταναστών 
και φοιτητών παρουσιάζει τεράστιες προοπτι-
κές, θέτοντας έτσι τον στόχο κάθε χρονιάς 
ακόμα πιο ψηλά. Συνέχιση της πορείας μαζικο-

ποίησης των μελών μας στοχεύοντας στην στα-
διακή λειτουργία σε τακτική βάση σε περιοχής 
πέραν του Λονδίνου (όπου μέχρι στιγμής απο-
τελεί το σημείο συγκέντρωσης από όλες τις πε-
ριοχές της Βρετανίας. Τέλος η τριβή μας με της 
νεολαία αλλά και οι αποστάσεις της Βρετανίας 
επιβάλλουν στην συνεχή αναβάθμιση της διαδι-
κτυακής μας παρουσίας, επαφής με των κόσμο 
μας και προβολή των θέσεων, δράσεων και εκ-
δηλώσεων μας. Αυτό αφορά τόσο της σελίδα 
μας στο Facebook  όσο και την τακτική επαφή 
και ενημέρωση των μελών μας  μέσω email. 
5.Πως κρίνετε το αποτέλεσμα των Βρετανι-
κών εκλογών; 
Σαν ΑΚΕΛ  καλέσαμε τον κόσμο να στηρίξει το 
Εργατικό Κόμμα. Μπορεί να μην αποτελεί το 
αδερφό μας κόμμα στην Βρετανία αλλά ήταν η 
καλύτερη δυνατή επιλογή. Παρουσίασε ίσως το 
πιο προοδευτικό – ριζοσπαστικό μανιφέστο από 
την εποχή του Β Παγκοσμίου. Δεν θα ήταν 
άδικο να πούμε ότι αυτή ήταν από τις πιο εύκο-
λες εκλογικές επιλογές που χρειάστηκε να κά-
νουμε. 
Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι πολύ αρνητικό. 
Όχι μόνο για τους Βρετανούς αλλά για το σύ-
νολο των κατοίκων της Βρετανίας. Δεν πρέπει 
να γελιόμαστε ούτε για μια στιγμή από τα επι-
κοινωνιακά παιχνίδια του Πρωθυπουργού. Κοι-
νωνικές κατακτήσεις δεκαετιών θα βρεθούν στο 
στόχαστρο. Η στήριξη σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται. Το σύ-
νολο αυτού που ονομάζουμε Κράτος Πρόνοιας 
(Υγεία, Παιδεία, Στέγαση, Ασφάλεια, Εργασιακά 
κ.α.) θα δεχθεί επίθεση και δυστυχώς κάποια 
κομμάτια του βρίσκονται ήδη ένα βήμα πριν την 
τελική διάλυση. Η μοναδική ελπίδα είναι η συνέ-
χιση της κοινωνικής αντίδρασης, των μαζικών 
κινητοποιήσεων των τελευταίων χρόνων. Η 
απάντηση βρίσκεται στην οργανωμένη πάλη. 
Στην πολιτικοποίηση των νέων και ευρύτερα της 
κοινωνίας.  
                  Συνέντευξη: Θεοδώρα Κυριάκου
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Ο Κόσμος Γιορτάζει τα Χριστούγεννα, 
την Ημέρα της Ειρήνης και της Αγάπης 

Του Καθηγητή Δρα Ζαννέτου Τοφαλλή 
 
ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Στη Σικελία οι χωρικοί βγάζουν τα μεσάνυχτα 

των Χριστουγέννων νερό από τα πηγάδια και ρα-

ντίζουν τα ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το νερό 

αυτό είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια ώρα γεν-

νιέται και ο Σωτήρας του κόσμου. 

Στη Σαρδηνία πιστεύουν ότι όποιος γεννηθεί τη 

νύχτα των Χριστουγέννων και μάλιστα τα μεσά-

νυχτα, φέρνει την ευλογία του Θεού όχι μόνο 

στους δικούς του αλλά και στους γείτονες των 

εφτά σπιτιών που βρίσκονται πιο κοντά στο δικό 

του. 

Στην Γιουγκοσλαβία οι νοικοκυρές ραντίζουν τα 

τραπεζομάντηλά τους με κρασί για να μη ντρα-

πούν οι φιλοξενούμενοί τους αν λερώσουν κά-

ποιο. 

Στη Ρωσία είχαν τη συνήθεια, τη νύχτα των Χρι-

στουγέννων, να ντύνουν στ’ άσπρα μια κοπέλα 

του σπιτιού και να τη βάζουν να παριστάνει την 

Παναγία. 

Σε μερικές βρετανικές περιοχές, το έθιμο του 

γλεντιού σε κήπους με μηλιές την παραμονή των 

Χριστουγέννων είναι μια παραλλαγή μιας ειδω-

λολατρικής τελετής. Αφού σκοτεινιάσει, οι αγρότες 

πηγαίνουν στα περιβόλια, σχηματίζουν παρέες 

γύρω από τα παλαιότερα δέντρα και πίνοντας 

μπύρα τραγουδούν τα κάλαντα. Πυροβολούν στα 

κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύματα και πριν 

από χρόνια άφηναν τριγύρω γλυκίσματα για να 

καλοπιάσουν τα πνεύματα και να εξασφαλίσουν 

καλή σοδειά. 

Στην Σουηδία την αυγή της 13ης Δεκεμβρίου η 

"Λουτσία" -σύμβολο του φωτός- συνήθως το με-

γαλύτερο κορίτσι του σπιτιού, φορώντας ένα μα-

κρύ λευκό χιτώνα και ένα στεφάνι από αναμμένα 

κεριά στα μαλλιά, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, 

προσφέροντας ζεστό καφέ και κουλουράκια, ενώ 

τραγουδά παλιά κάλαντα με τον σκοπό του λαϊ-

κού ναπολιτάνικου τραγουδιού "Σάντα Λουτσία". 

Οι θρύλοι της Λουτσίας γεννήθηκαν στις Συρα-

κούσες της Σικελίας περίπου κατά το έτος 300 

μ.Χ. Σε μερικές επαρχίες της Σουηδίας οι κάτοικοι 

των χωριών συνηθίζουν ανήμερα τα Χριστού-

γεννα να ρίχνουν έξω από τα σπίτια και τα χω-

ράφια τους σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί τους 

και τα πουλιά. 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
Στη Βενετία, τον Μεσαίωνα, ο Δόγης κι ο λαός 

πήγαιναν την νύχτα των Χριστουγέννων στο γει-

τονικό νησάκι του Αγίου Γεωργίου να προσκυνή-

σουν το λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Στην πα-

ραλία του νησιού περίμεναν βενετσιάνικες 

αρχόντισσες ντυμένες στα μαύρα και στολισμένες 

με κοσμήματα, για να υποδεχτούν τον Δόγη και 

να τον συνοδέψουν μέχρι το ναό. Μετά το τέλος 

της λειτουργίας όλη η λαμπρή συνοδεία έμπαινε 

στις γόνδολες και διασχίζοντας τα νερά ξαναγύ-

ριζαν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου άρ-

χιζε μεγάλο γλέντι, που συνεχιζόταν μέχρι το 

πρωί. 

Στη Βαρκελώνη τον Μεσαίωνα είχαν ένα ωραίο 

χριστουγεννιάτικο έθιμο: την τελετή του παγω-

νιού. Τη μέρα των Χριστουγέννων ο βασιλιάς 

έπαιρνε μέσα σε μια χρυσή πιατέλα ένα ψητό 

παγώνι, που θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια 

φαγητά, και το μετέφερε στην τραπεζαρία. Τον 

ακολουθούσε σ’ αυτήν την πομπή ένα πλήθος 

από ευγενείς, υπηρέτες και σωματοφύλακες. Στην 

τραπεζαρία μέσα βρισκόταν η βασίλισσα. Ο βα-

σιλιάς της πρόσφερε το παγώνι για να το μοιράσει 

σε όλους τους παρευρισκόμενους. Όσοι δέχονταν 

την εξαιρετική αυτή τιμή, ήταν υποχρεωμένοι να 

ορκιστούν μπροστά στην ομήγυρη ότι θα προ-

σπαθήσουν ν’ ανδραγαθήσουν στον πόλεμο ή 

στις ταυρομαχίες. 
ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ  

ΚΥΠΡΟ - Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 
Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που 

είναι η ουσία των Χριστουγέννων, το έφεραν στην 

Ελλάδα οι Βαυαροί. Από την Ελλάδα πήραν τα 

έθιμα και οι Κύπριοι με μερικές μεταλλαγές. 

Για πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα ανά-

κτορα του Όθωνα το 1833 και μετά στην Αθήνα. 

Από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το δέντρο 

με τις πολύχρωμες μπάλες μπήκε σε όλα τα ελ-

ληνικά σπίτια. Πρόδρομος του είναι το χριστόξυλο 

ή δωδεκαμερίτης ή σκαρκάνζαλος, ένα χοντρό 

ξύλο από αχλαδιά ή αγριοκερασιά. Τα αγκαθωτά 

δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν 

τα δαιμονικά όντα, όπως τους καλικάντζαρους. 

Παλιά τοποθετούσαν το χριστόξυλο στο τζάκι 

του σπιτιού την παραμονή των Χριστουγέννων. 

Η στάχτη των ξύλων προφύλασσε το σπίτι και τα 

χωράφια από κάθε κακό. Το χριστόξυλο αντικα-

ταστάθηκε από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το 

οποίο από τη Γερμανία εξαπλώθηκε και ρίζωσε 

και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να ταξιδέ-

ψει στη συνέχεια στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-

κού. 

Σύμφωνα με μια παράδοση, το στόλισμα του 

δέντρου καθιερώθηκε από τον Μαρτίνο Λούθηρο, 

ο οποίος, περπατώντας τη νύχτα στα δάση και 

βλέποντας τα χειμωνιάτικα αστέρια να λάμπουν 

μέσα στα κλαδιά, συνέλαβε την ιδέα της τοποθέ-

τησης ενός φωτεινού δέντρου στο σπίτι του, που 

θα απεικόνιζε τον έναστρο ουρανό απ’ όπου ο 

Χριστός ήρθε στον κόσμο. 

Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι νοι-

κοκυρές φροντίζουν και για την παρασκευή των 

χριστόψωμων. Το έθιμο διατηρείται σε ελάχιστα 

μέρη της Ελλάδας, κυρίως σε ορεινές περιοχές, 

αφού τα τσουρέκια βασιλεύουν σε πωλήσεις. Τα 

χριστόψωμα, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημή-

τριο Λουκάτο, αποτελούν το βασικό ψωμί των 

Χριστουγέννων και το ευλογημένο, αφού αυτό 

θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογέ-

νειάς του. 

Παραμονές γιορτών και ποιος δεν έχει τραγου-

δήσει τα κάλαντα όταν ήταν παιδί! Κάλαντα, "αι 

διαβατήριαι επωδαί" κατά τους λαογράφους. Τα 

φιλοδωρήματα που δίνουμε είναι ένα είδος εξα-

γοράς των ευχών που μας λένε τα παιδιά. Τα κά-

λαντα είναι μια πράξη τελετουργική, η οποία- 

σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη- έχει αποτέλεσμα 

την ευημερία. 

Κύριο πιάτο την ήμερα των Χριστουγέννων είναι 

η γαλοπούλα, που έφτασε στην Ευρώπη από το 

Μεξικό το 1824 μ.Χ. Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές 

της χώρας μας διατηρείται το έθιμο της κοτόσου-

πας, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Παλαιότερα η 

κοτόσουπα αποτελούσε το κυρίως πιάτο που 

έτρωγαν οι Έλληνες όταν επέστρεφαν από την 

εκκλησία. Σήμερα η βρώση της γαλοπούλας έγινε 

σύμβολο καλοπέρασης. 

Το κόψιμο της βασιλόπιτας είναι από τα ελάχι-

στα αρχέγονα έθιμα που επιβιώνουν. Σύμφωνα 

με τον καθηγητή Δημήτρη Λουκάτο αποτελεί εξέ-

λιξη του γνωστού και λαϊκού εθίμου της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας. Στην αρχαιότητα υπήρχε το 

έθιμο του εορταστικού άρτου, τον οποίο σε με-

γάλες αγροτικές γιορτές οι αρχαίοι Έλληνες πρό-

σφεραν στους θεούς. Τέτοιες γιορτές ήταν τα Θα-

λύσια και τα Θεσμοφόρια. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο της βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρωπος 

δοκιμάζει την τύχη του με το κέρμα της, προσπα-

θώντας να μαντέψει πώς θα του έρθουν τα πρά-

γματα στη νέα χρονιά. Σε όποιον πέσει το φλουρί, 

αυτός θα είναι ο τυχερός και ευνοούμενος του 

νέου έτους! 

Την Πρωτοχρονιά συνηθίζουμε να παίζουμε 

χαρτιά είτε στα καζίνα είτε στα σπίτια μας. Η λέξη 

"τράπουλα" προέρχεται από την ιταλική trapola, 

που σημαίνει παγίδα, δόλο. Τα μεσαιωνικά χρόνια 

με τη λέξη αυτή ονόμαζαν τη δέσμη με τα παι-

γνιόχαρτα. Τα χαρτιά τα γνώρισε η Ευρώπη από 

τους ανατολικούς λαούς. Τα έφεραν οι Άραβες 

με τις κατακτήσεις τους στην Ισπανία. Στην Ανα-

τολή διεκδικούν την πατρότητα οι Βραχμάνοι, οι 

Κινέζοι και οι Αιγύπτιοι. Οι Ιταλοί άρχοντες, όμως, 

ήταν εκείνοι που τα αγάπησαν ιδιαίτερα. Το παι-

χνίδι γίνεται είτε με μαντική είτε με μαγική διά-

θεση. Γι’ αυτό ο κάθε παίχτης προσπαθεί να κερ-

δίσει όλο τον χρόνο. 

Η γιορτή των Θεοφανίων είναι μία από τις λα-

μπρότερες του έτους, καθώς γιορτάζεται στην 

αρχή της νέας χρονιάς. Τη μέρα αυτή ολοκληρώ-

νεται το δωδεκαήμερο. Την πρώτη μαρτυρία γι’ 

αυτήν την γιορτή μας την δίνει ο Κλήμης ο Αλε-

ξανδρεύς στις αρχές των μεταχριστιανικών χρό-

νων. Στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζονται τα "Θεο-

φάνια" στην αρχή της άνοιξης στους Δελφούς. Ο 

λαός ονομάζει τα Θεοφάνια και "φώτα ολόφωτα", 

"ξέφωτα", και "φωτόγεννα", επειδή τότε φωτίζεται 

ο κόσμος και αγιάζονται τα νερά. Στις εκκλησίες 

ψάλλεται το "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου…". 

Κατόπιν οι πιστοί παρακολουθούν τη ρίψη του 

σταυρού στη θάλασσα, στον ποταμό ή σε δεξα-

μενή, όταν δεν βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσ-

σιο ή παραποτάμιο μέρος. Έπειτα οι κολυμβητές 

πέφτουν στα νερά για να πιάσουν τον σταυρό, 

τον οποίο παλαιότερα περιέφεραν στα σπίτια. 

Αυτές τις ημέρες στη Δράμα οι πιστοί μεταμφιέ-

ζονται και φορούν μάσκες με τρομακτική όψη. 

Φέρουν κουδούνια και περιφέρονται στο χωριό 

κάνοντας εκκωφαντικούς θορύβους. Είναι τα πε-

ρίφημα ροκατζάρια, ένα έθιμο που συμβολίζει τον 

καθαρμό και την εκδίωξη των δαιμονικών όντων 

και των κακοποιών στοιχείων του δωδεκαήμε-

ρου. 

"Οι έξω από δω" είναι οι γνωστοί σε όλους μας 

καλικάντζαροι. Πρόκειται σύμφωνα με την παρά-

δοση για δαιμονικές μορφές που ζουν στα έγκατα 

της Γης και κατά τη διάρκεια της χρονιάς πριονί-

ζουν το δέντρο της Γης για να γκρεμίσουν τον 

κόσμο. Το δωδεκαήμερο ανεβαίνουν πάνω για 

να πειράξουν και να μιάσουν τους ανθρώπους. 

Η ονομασία τους προέρχεται από το επίθετο "κα-

λός" και από το "κάνθαρος". Ο λαϊκός άνθρωπος 

φανταζόταν τους καλικάντζαρους τριχωτούς με 

μορφή τράγου που σύχναζαν στα τρίστρατα. Τους 

εξευμένιζαν καίγοντας αλάτι ή κρεμώντας πίσω 

από την πόρτα κατωσάγονο ή πανωσάγονο χοί-

ρου. Οι καλικάντζαροι εξαφανίζονταν τα Φώτα με 

τον αγιασμό των νερών. 

Οι χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες 

κάρτες, οι οποίες λειτουργούν ως επικοινωνιακοί 

αγγελιοφόροι χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρο-

νιάτικων μηνυμάτων, αποτελούν αναπόσπαστο 

συμπλήρωμα των εορτών. Στις κάρτες απεικονί-

ζονται κατά κύριο λόγο η γέννηση του Χριστού 

με τη φάτνη, οι τρεις μάγοι με τα δώρα, άγγελοι 

και αστέρια… Η χριστουγεννιάτικη κάρτα θεω-

ρείται ότι είναι αγγλική επινόηση. Την πατρότητά 

της διεκδικεί αρχικά ο Γουίλιαμ Έντλεϊ, ο οποίος 

φέρεται ως ο σχεδιαστής της πρώτης κάρτας το 

1842, που είναι σήμερα έκθεμα του Bρετανικού 

Μουσείο. Μερικά χρόνια αργότερα η μόδα της 

κάρτας έφτασε στην Αμερική, στην Αυστραλία, 

στη Νέα Ζηλανδία. Η Δανία θεωρείται ότι είναι η 

πιο φημισμένη χώρα στις πωλήσεις των καρτών. 

Διακινεί κάθε χρόνο 50.000.000 κάρτες. Στην Ελ-

λάδα και στην Κύπρο, οι κάρτες παρουσιάστηκαν 

στις αρχές του 20ού αιώνα από Έλληνες μετα-

νάστες στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία. 

Καλά Χριστούγεννα, Ειρήνη στον Κόσμο, Λευ-

τεριά στην Κύπρο μας  και Χρόνια Πολλά γεμάτα 

υγεία και χαρά!
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Διανύουμε την εορταστική περίοδο. Δρόμοι 
λουσμένοι στο φως, στολισμένες βιτρίνες 

καταστημάτων, χαρωπά φωτάκια που 
τρεμοπαίζουν μας καλούν να μπούμε σε 

πρωτοχρονιάτικη διάθεση. Όπως κάθε χρόνο 
μαζί με τις ευχές για το νέο έτος αναβιώνουν 
ήθη κι έθιμα που έχουν τις ρίζες τους βαθειά 

πίσω στον χρόνο.  
Κάποια από αυτά έχουν πια ξεχαστεί, ωστόσο 
ορισμένες από τις παραδόσεις που κατάφεραν 
να επιβιώσουν συνεχίζουν να δίνουν το δικό 
τους χρώμα στην κάθε περιοχή.Όλα, βέβαια, 
έχουν ως κοινό παρονομαστή την ελπίδα για 

καλύτερη τύχη την χρονιά που έρχεται... 
Πάμε, λοιπόν, να κάνουμε ένα ταξίδι στα 
πρωτοχρονιάτικα έθιμα από γωνιές της         
          Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου... 

 

Κύπρος 
 

  Ποδαρικό-Καρπασία 

Σ’ όλη την Κύπρο (περισσότερο Καρπασία) 

υπάρχει το έθιμο του ποδαρικού, ποιος 

δηλαδή θα μπει πρώτος στο σπίτι την 

Πρωτοχρονιά. Το έθιμο του «ποδαρικού» 

είναι πολύ παλιό. Πρόκειται για μια δοξασία, 

σύμφωνα με την οποία ότι συμβαίνει στην 

έναρξη της νέας χρονικής περιόδου θα 

συνεχίσει να συμβαίνει και όλη την 

υπόλοιπη χρονιά. Η παράδοση λέει ότι 

ποδαρικό κάνει ένας καλότυχος άνθρωπος 

που συμπαθείτε! 

Αυτός που κάνει το ποδαρικό πρέπει 

οπωσδήποτε να χτυπήσει το κουδούνι ή την 

πόρτα και όχι να ανοίξει με δικά του κλειδιά. 

Στάμνες-Άγιος Δημήτριος Μαραθάσας 

Στον Άγιο Δημήτριο της Μαραθάσας, 

υπάρχει το έθιμο όπου οι κοπέλες πάνε στη 

βρύση το πρωί με την στάμνα τους 

(στολισμένη στο στόμιο με θυμάρι και ελιά) 

για να πάρουνε -όπως λένε- τα κάλλη τους. 

Ρίχνει η κοπέλα στη γούρνα της βρύσης 

σιτάρι, κρεμά ένα κλαδί ελιάς πάνω στη 

βρύση και γεμίζει τη στάμνα της με νερό 

λέγοντας: "Καλημέρα βρύση, δώς μου που 

τα κάλλη σου, να σου δώκω που τα δικά 

μου." 

 
Άη Βασιλούθκια και Βασίλης: 

Στα πιο πολλά χωριά συνήθιζαν να κάνουν 

ένα ανθρωπάκι από ζυμάρι, ομοίωμα του 

Αγίου Βασιλείου  (τα Άη Βασιλούθκια) που 

έδιναν στα παιδιά την Πρωτοχρονιά για να 

φάνε. Επίσης, στο Ριζοκάρπασο ζύμωναν κι 

ένα ανθρωπόμορφο ψωμί που το 

ονομάζουν «Βασίλη». Το κρεμούσαν με μια 

κόκκινη κορδέλα και το φύλαγαν μέχρι την 

επόμενη χρονιά. 

Άλλο έθιμο που υπάρχει είναι ότι κατά την 

νύχτα τοποθετούνται μέσα σ’ ένα πιατο 

διάφοροι δημητριακοί καρποί(που λέγονται 

Βασίλης) και τους ποτίζουν όσπου να 

βλαστήσουν.Κατά τη γιορτή του αγίου 

Αντωνίου (στις 17 Ιανουαρίου) οι καρποί 

αυτοί φυτεύονται στα χωράφια όπου 

υπάρχουν φυτεμένοι κι άλλοι δημητριακοί 

καρποί.  

Εναλλακτικά, τα «Βασιλούθκια», είναι το 

έθιμο όπου έβαζαν σε ένα δοχείο σιτάρι με 

νερό για να βλαστήσει ο σπόρος.Εάν το 

σιτάρι βλαστούσε σε σαράντα μέρες θα ήταν 

καλη η χρονιά για τους γεωργούς και έτσι ο 

νοικοκύρης θα το φύτευε στα χωράφια του 

για να έχει καλή χρονιά. 

Κόλλυβα, κτένα, βασιλόπιττα και κρασί: 
Το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, 

οι γυναίκες έκαναν κόλλυβα, τα έβαζαν σε 

ένα πιάτο και πάνω τοποθετούσαν την 

βασιλόπιττα και από πάνω της έβαζαν ένα 

κερί. Το βράδυ της παραμονής της 

Πρωτοχρονιάς έβαζαν στο τραπέζι το πιάτο 

με τα κόλλυβα, τη βασιλόπιττα και το 

αναμμένο κερί. 

Δίπλα έβαζαν ένα ποτήρι κρασί, μια κτενιά 

για τα γένεια του Αη Βασίλη, ένα κλαδί ελιάς 

και το πουγγί (πορτοφόλι) του οικοδεσπότη. 

Το έκαναν αυτό για να τους ευλογήσει το 

πορτοφόλι και να έχουν πλούτη. 
 

Ελλάδα 
 

Το σπάσιμο του ροδιού - Πελοπόννησος 

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια 

πηγαίνει στην εκκλησία και ο νοικοκύρης 

κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το 

λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να 

χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας και έτσι 

να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι για 

να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι στο 

χέρι. Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει το 

ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει 

δηλαδή κάτω με δύναμη για να σπάσει και να 

πεταχτούν οι ρώγες του παντού και 

ταυτόχρονα λέει: “με υγεία, ευτυχία και χαρά 

το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες 

λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά”.  

                     
    Οι «κολόνιες» - νησιά του Ιονίου 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το βράδυ, οι 

κάτοικοι της πόλης γεμάτοι χαρά για τον 

ερχομό του Νέου Χρόνου κατεβαίνουν στο 

δρόμο κρατώντας μπουκάλια με κολώνια και 

ραίνουν ο ένας τον άλλο τραγουδώντας: « 

Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας 

ειπούμε Χρόνους Πολλούς». 

Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει 

βοριάς την πρωτοχρονιά. Επίσης θεωρούν 

καλό σημάδι αν έρθει στην αυλή τους 

περιστέρι τη μέρα αυτή. Αν όμως πετάξει 

πάνω από το σπιτικό τους κοράκι τους βάζει 

σε σκέψεις μελαγχολικές ότι τάχα τους 

περιμένουν συμφορές. 

  

     «Κλίκια» και «φταζμίτ’κα»- Χαλκιδική 

Στη Χαλκιδική οι γυναίκες, εκτός από τη 

βασιλόπιτα, πρέπει την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς να φτιάξουν «κλίκια» και 

«φταζμίτ’κα», όπως και άλλα γλυκά για τους 

καλαντιστές, τους επισκέπτες και τα μέλη της 

οικογένειας. Συνήθως τα γλυκά αυτά είναι: 

σαραγλί, σουσαμόπιτα, μπακλαβάς, κανταΐφι 

κ.ά. Ειδικότερα στην Ορμύλια έκαναν κι ένα 

ειδικό κουλούρι, σε σχήμα «οχτώ», για τον 

Άγιο Βασίλειο. Το κουλούρι αυτό το έβαζαν στο 

εικονοστάσι για το καλό του χρόνου. Επίσης, 

τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στα χωριά της 

Χαλκιδικής η βρύση του χωριού έπρεπε να 

είναι ανοιχτή, έτσι ώστε να τρέχει η τύχη όλη 

τη χρονιά σαν το νερό. 

 
          Πρασόπιτα - Άβδηρα Ξάνθης 

Οι οικογένειες ανοίγουν φύλλο και 

παρασκευάζουν μια πίτα με πράσο, κιμά και 

μπαχαρικό κύμινο μέσα στην οποίο βάζουν το 

φλουρί. Η πίτα ψήνεται σε παραδοσιακό ταψί, 

το οποίο ονομάζεται «σινί» και τα παλιότερα 

χρόνια σερβίρονταν πάνω σε χαμηλό ξύλινο 

τραπέζι, το σορβά. 

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα από γωνιές της Ελλάδας και της Κύπρου
Από το ρόδι της Πελοποννήσου στα Άη Βασιλούθκια της Ριζοκάρπασου



George MIchaelides
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Η Ομόνοια εκμεταλλεύτηκε την 

ήττα της Ανόρθωσης, κέρδισε 

τη Νέα Σαλαμίνα με 0-3 και ανέ-

βηκε στην κορυφή. Η ομάδα του 

Χένινγκ Μπεργκ έκανε πολύ 

καλό παιχνίδι και επιβεβαίωσε 

για ακόμη μια φορά την ποι-

ότητα, τη δυναμική της, αλλά και 

την εξαιρετική αγωνιστική κατά-

σταση της.   

Οι πράσινοι συμπλήρωσαν 

δυόμισι μήνες αήττητοι. Η μονα-

δική ήττα που δέχθηκαν ήταν 

στο Παφιακό από την ομώνυμη 

ομάδα με 2-1 στις 05 Οκτω-

βρίου. Από τότε το συγκρότημα 

του Μπεργκ μετρά αήττητο σερί 

οχτώ αγώνων, ενώ στα τελευ-

ταία πέντε παιχνίδια κράτησε το 

μηδέν στην άμυνα.   

Τα δυο αυτά μεγάλα σερί είναι 

πρωτόγνωρα για την Ομόνοια 

των τελευταίων χρόνων (όχι για 

την ιστορία της) μέσα από τα 

οποία πέρασε μια μακρά πε-

ρίοδο σκληρού μνημονίου.  

Την τελευταία φορά που η 

Ομόνοια σημείωσε τόσο μεγάλο 

αήττητο σερί ήταν πριν έξι χρό-

νια, την περίοδο 2013-14, όπου 

μετρούσε εννέα αγώνες, δη-

λαδή έναν περισσότερο από 

τώρα. Συγκεκριμένα από την 4η 

αγωνιστική μέχρι την 12η, οι 

πράσινοι είχαν έξι νίκες και τρεις 

ισοπαλίες.   

Μέσα από αυτό το σερί οι 

πράσινοι κράτησαν σε έξι συνε-

χόμενα παιχνίδια το μηδέν πα-

θητικό.   

Επομένως, σε ενδεχόμενη 

νίκη χωρίς να δεχθεί γκολ ή 

ακόμη και με ισοπαλία 0-0, η 

Ομόνοια θα ισοφαρίσει τα μεγα-

λύτερα σερί των τελευταίων 

χρόνων.  

Εφόσον τα πετύχει στο παι-

χνίδι με την ΑΕΚ θα πάμε 

ακόμη πιο πίσω για να βρούμε 

ανάλογα στατιστικά!  

Επομένως, δεν είναι υπερ-

βολή να πούμε ότι η Ομόνοια 

επιστρέφει στο παρελθόν, τότε 

που ήταν μόνιμη πρωταγωνί-

στρια και η ομάδα φόβητρο.    

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η Ομόνοια επιστρέφει στο... παρελθόν!

Αποτελέσματα 

ΑΕΚ-Πάφος  . . . . . . . . . . . 1-0 

Απόλλων-Ανόρθωσης  . . 2-0 

Ένωση-ΑΕΛ  . . . . . . . . . . 2-2 

Σαλαμίνα-Ομόνοια  . . . . . 0-3 

Αποέλ-Εθνικός  . . . . . . . . 2-0 

Βαθμολογία 

 1 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 28 

 2 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 27 

 3 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 23 

 4 Αποέλ  . . . . . . . . . . . . . 21 

 5 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

 6 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 18 

 7 Ολυμπιακός . . . . . . . . . 15 

 8 Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . 14 

 9 Εθνικός . . . . . . . . . . . . . 12 

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

11 Παραλίμνι  . . . . . . . . . . . 8 

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

Έκανε… περίπατο στην Τρί-

πολη (0-5). Ο Ολυμπιακός «κα-

θάρισε» ουσιαστικά τον Αστέρα 

από ημίχρονο, έχοντας τριάδα-

φωτιά και παρέμεινε στην κο-

ρυφή (παρέα με τον ΠΑΟΚ). 

Ανησυχία για Γκιγέρμε. 

Ο Ολυμπιακός στο α' μέρος 

ήταν σαν... ανεμοστρόβιλος και 

με έναν τρομερό Ελ Αραμπί με 

δύο γκολ. Μόλις στο 5ο λεπτό ο 

Μασούρας σκόραρε μετά από 

γύρισμα του Σουντανί και με τον 

Σουάρεθ να φάνηκε να βρίσκε-

ται στην πορεία της μπάλας. 

Στο 9ο λεπτό ο Ποντένσε μετά 

από πολύ καλή μεταβίβαση του 

Ελ Αραμπί έκανε με πολύ καλό 

τελείωμα το 0-2. Λίγο πριν το 

15λεπτο ο Πασαλίδης έκανε 

ένα δολοφονικό - εγκληματικό 

τάκλιν με τα δύο πόδια στον 

Γκιγιέρμε. Ο Παπαπέτρου αρ-

χικά του έδωσε κίτρινη αλλά 

μετά αφού είδε και το VAR 

έβγαλε κόκκινη. Ο Βραζιλιάνος 

αποχώρησε σφαδάζοντας και 

με πρόβλημα στον αστράγαλο 

αλλά και φόβους για σοβαρή 

ζημιά. 

Στο 16ο λεπτό οι Αρκάδες 

έμειναν με δέκα παίκτες. Στο 34' 

ήρθε το 0-3 με κλέψιμο του Ελ 

Αραμπί πάνω στον Μουνάφο 

για να κάνει το ένα δύο με τον 

Σουντανί και να σκοράρει με 

τρομερό "σκάψιμο" για το γκολ. 

Στο 44' και αφότου ο Ομάρ είχε 

χαμένο τετ α τετ στο 37' ο Ολυ-

μπιακός έκανε το 4-0. Σέντρα 

Ραντζέλοβιτς και 2ο γκολ στο 

ματς ο Ελ Αραμπί με κεφαλιά. 

Έτσι έκλεισε το α' μέρος και ενώ 

προς το τέλος του ο Ολυμπια-

κός είχε και άλλη μεγάλη φάση 

με τον Ραντζέλοβιτς. 

Στο β' μέρος ο Ολυμπιακός 

είχε πάλι φάσεις. Στο 68' μία 

σουτάρα του Μπουχαλάκη 

βρήκε στο δοκάρι και στο 73' 

ήρθε το 0-5. Πάσα και γύρισμα 

του Σουντανί και ξεπέταγμα 

από κοντά του Μασούρα για το 

2ο τέρμα του στο ματς, που 

ήταν η πρώτη του φορά.

Ξέσπασε στον Αστέρα ο Ολυμπιακός

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Λάρισα-Ατρόμητος  . . . .1-2 

Βόλος-Πανιώνιος  . . . . . 2-1 

Αστέρας-Ολυμπιακός  . 0-5 

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ  . . 0-3 

ΟΦΗ-Άρης  . . . . . . . . . . . 3-1 

Παναθηναϊκός-Λαμία  . . 2-0 

Ξάνθη-ΑΕΚ  . . . . . . . . . . 0-1 

Βαθμολογία 

 1 Ολυμπιακός . . . . . . . . 34 

 2 ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . 34 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . 24 

 4 ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . 22 

 5 Παναθηναϊκός  . . . . . . 20 

 6 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . 19 

 7 Ξάνθη  . . . . . . . . . . . . . 19 

 8 Άρης  . . . . . . . . . . . . . . 18 

 9 Ατρόμητος  . . . . . . . . . 18 

10 Λαμία  . . . . . . . . . . . . . 17 

11 Βόλος  . . . . . . . . . . . . . 17 

12 Αστέρας  . . . . . . . . . . . 12 

13 Πανιώνιος  . . . . . . . . . . 6 

14 Παναιτωλικός  . . . . . . . 4

EUROPA LEAGUE 

Στον δρόμο 

του Ολυμπιακού 

η Άρσεναλ 
Η κλήρωση των 32 του 

Europa έχει ως ακολούθως: 

Γουλφς-Εσπανιόλ 

Σπόρτινγ-Μπασακσεχίρ 

Χέταφε-Άγιαξ 

Μπάγιερ-Πόρτο 

Κοπενχάγη-Σέλτικ 

Αποέλ-Βασιλεία 

Κρουζ-Σεβίλη 

Ολυμπιακός-΄Αρσεναλ 

Άλκμαρ-Λιντζ 

Μπριτζ-Μάντσεστερ Γιουν. 

Λούγκορτερς-Ίντερ 

Άιτραχτ-Σάλσπουρκ 

Σαχτάρ-Μπένφικα 

Βόλπουρκ-Μάλμε 

Ρόμα-Γάνδη 

Ρέιτζερς-Μπράγκα 

Οι πρώτοι νοκ-άουτ αγώνες 

θα διεξαχθούν την Πέμπτη 20 

Φεβρουαρίου και οι επαναλη-

πτικοί μια βδομάδα αργότερα, 

στις 27 Φεβρουαρίου. 

Στα 17, 9 εκατομμύρια ευρώ το 
χρόνο ανέβασε τις αποδοχές 
του Γιούργκεν Κλοπ η Λίβερ-
πουλ, ποσό ίδιο με αυτό που 
παίρνει ο Ζοσέ Μουρίνιο στην 
Τότεναμ. 

Το καλύτερο χριστουγεννιά-
τικο δώρο στον Γιούργκεν Κλοπ 
έκανε η Λίβερπουλ, η οποία 
προχώρησε στην επέκταση του 
συμβολαίου του Γερμανού προ-
πονητή μέχρι το 2024. 

Με τον τρόπο αυτό η διοί-
κηση των «κόκκινων» έσπευσε 
να βάλει τέλος στα όσα είχαν 
ακουστεί σχετικά με την παρα-
μονή του στο Άνφιλντ, καθώς το 
παλιό του συμβόλαιο έληγε το 
2022. Ωστόσο για να επιτευχτεί 
αυτή, η διοίκηση της ομάδας 
του Λίβερπουλ όπως αναφέ-
ρουν τα αγγλικά ΜΜΕ χρει-
άστηκε να προχωρήσει στην 
αύξηση αποδοχών του Κλοπ. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύ-
ματα από το Νησί,ο προπονη-
τής της πρωτοπόρου της 
βαθμολογίας στο αγγλικό πρω-

τάθλημα χρειάστηκε να του 
δώσει το ποσό των 17,9 εκα-
τομμυρίων ευρώ ετησίως, όσα 
δηλαδή συμφώνησε να παίρνει 
ο Ζοσέ Μουρίνιο από την Τότε-
ναμ προ -κειμένου να αποτελέ-
σει τον αντικαταστάτη του 
Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. 

Ο Κλοπ βάσει της προηγού-
μενης συμφωνίας που είχε 
κάνει με την διοίκηση της Λίβερ-
πουλ εισέπραττε το ποσό των 
8,9 εκατομμυρίων ευρώ, όσα 
έπαιρνε και ο Σόλσκιερ από την 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Πλέον μετά την εξέλιξη αυτή 
η τριάδα των πιο ακριβοπληρω-
μένων προπονητών στην Αγ-
γλία είναι αυτή των Γκουαρ- 
διόλα, Μουρίνιο και Κλοπ, ενώ 
πιο πίσω βρίσκεται ο κόουτς 
της Λέστερ Μπρένταν Ρότζερς, 
ο οποίος μετά την ανανέωση 
του συμβολαίου του με την Λέ-
στερ θα παίρνει κάθε χρόνο το 
διόλου ευκαταφρόνητο ποσό 
των 11,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Αστρονομικό ποσό σε Κλοπ η Λίβερπουλ!

Ο προπονητής της Μάντσεστερ 

Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, επιβεβαί-

ωσε ότι ο βοηθός του, Μικέλ Αρ-

τέτα, βρίσκεται σε συζητήσεις για 

ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία 

της αντιπάλου του Ολυμπιακού 

στο Europa League, Άρσεναλ. 

Ο Μικέλ Αρτέτα είναι το φα-

βορί για ν' αναλάβει την τεχνική 

ηγεσία της αντιπάλου του Ολυ-

μπιακού στους 32 του Europa 

League, Άρσεναλ και τις συζητή-

σεις της ομάδας του Λονδίνου με 

τον 37χρονο συμπατριώτη του 

και βοηθό του στη Μάντσεστερ 

Σίτι επιβεβαίωσε και ο Πεπ 

Γκουαρδιόλα. 

"Έχουμε την τύχη να βρίσκε-

ται κοντά μας ένας απίστευτος 

τύπος. Ένας πολύ καλός προ-

πονητής με αρχές. Συζητά με 

την Άρσεναλ. Δεν ξέρω τι θα 

συμβεί, αλλά θα είναι στο ματς 

της Τετάρτης με την Όξφορντ 

(για το Λιγκ Καπ)", υποστήριξε ο 

Καταλανός προπονητής της 

ομάδας του Μάντσεστερ. 

Οι γκάνερς πορεύονται με τον 

Φρέντρικ Λιούνγκμπεργκ ως 

υπηρεσιακό προπονητή, 

ωστόσο είναι δεδομένο ότι η 

ομάδα του Λονδίνου θα συνεχί-

σει με νέο προπονητή το 2020. 

Επιβεβαίωση Γκουαρδιόλα για Αρτέτα

Αναλυτικά το πρόγραμμα 

των πρώτων αγώνων 

Τρίτη 18/2 

Ντόρτμουντ-Παρί Σεν Ζερμέν 

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λίβερπουλ 

Τετάρτη 19/2 

Αταλάντα-Βαλένθια 

Τότεναμ-Λειψία 

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 

Νάπολι-Μπαρτσελόνα 

Τσέλσι-Μπάγερν 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ 

Σίτι 

Λιόν-Γιουβέντους 

Το πρόγραμμα των ρεβάνς 

Τρίτη 10 Μαρτίου 

Βαλένθια-Αταλάντα 

Λειψία-Τότεναμ 

Τετάρτη 11 Μαρτίου 

Παρί Σεν Ζερμέν-Ντόρτμουντ 

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 

Τρίτη 17 Μαρτίου 

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ  

Γιουβέντους-Λιόν 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 

Μπαρτσελόνα-Νάπολι 

Μπάγερν-Τσέλσι

Τα καυστικά σχόλια μερίδας 
φίλων της Άρσεναλ δέχθηκε ο 
Σωκράτης Παπασταθόπουλος 
στο twitter, με αφορμή 
την κλήρωση με τον 
Ολυμπιακό, με ορισμέ-
νους να εύχονται να μην 
επιστρέψει στο Λονδίνο 
ο Έλληνας αμυντικός 
μετά το ματς στον Πει-
ραιά.   

Η φετινή σεζόν κυλά από το 
κακό στο χειρότερο για την Άρ-
σεναλ και τον Σωκράτη Παπα-
σταθόπουλο, ο οποίος θα 
επιστρέψει σε ελληνικό έδαφος 
μετά την κλήρωση με τον Ολυ-
μπιακό στους «32» του Europa 
League. 

Ο Έλληνας αμυντικός δεν 
περνά καλό φεγγάρι στους Λον-
δρέζους, όπως και συνολικά η 

αμυντική γραμμή της ομάδας, 
και το τελευταίο διάστημα έχει 
πάρει και αυτόν η... μπάλα από 

τους δυσαρεστημένους 
φίλους των Gunners, οι 
οποίοι βλέπουν την 
ομάδα τους να παρα-
παίει. 

Μετά την είδηση της 
μεταξύ τους κλήρωσης, 
κάποιοι εξ αυτών εκφρά-

στηκαν με καυστικό τρόπο 
μέσω twitter και όπως παρου-
σίασε και η ιστοσελίδα της Daily 
Mail σε δημοσίευμα της ζήτη-
σαν να μην επιστρέψει ο Σω-
κράτης στο Λονδίνο για τον 
επαναληπτικό του Emiratesστο 
στις 27 Φεβρουαρίου, δείγμα ότι 
οι υποστηρικτές του έχουν αρχί-
σει να μειώνονται στις τάξεις 
των «κανονιέρηδων» φίλων. 

«Αφήστε τον στον Πειραιά!»
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Άλλη ομάδα στο Β μέρος η Ολύμπια κτύπησε 

στο ψαχνό κερδίζοντας τη Cinar με 5-0. 

Ακόμη μια φορά απογοήτευσε η Cinar με τις 

απουσίες της. Συμπλήρωσε εντεκάδα και αυτήν 

με χίλια βάσανα. 

Παρόλα αυτά στάθηκε στο γήπεδο όσο της 

επέτρεψε η Ολύμπια που κάτω από τις οδηγίες 

του στρατηγού Σινόττι καθάρισε το παιχνίδι, ιδίως 

στο Β μέρος όπου η υπεροχή της ήταν εμφανής. 

Η Ολύμπια άνοιξε τον χορό των τερμάτων με 

τον Ollie Altan που πήρε και την κόκκινη κάρτα 

αφήνοντας την ομάδα του με δέκα. 

Ο διαιτητής Dennys Voucher δεν είχε άλλη 

εκλογή από του να του δείξει κόκκινη κάρτα αφού 

το  φάουλ ήταν επικίνδυνο. 

Ο Elias έκανε το 2-0 στο 48’ για να έρθουν 

ακόμη 3 τέρματα από τους Raf (2) και Kojo (1).

Με 10 ήταν καλύτερη

Ακανθού και Κώμη Κεπήρ διασταύρωσαν τα πυρά τους την Κυριακή το πρωί με την Κώμη να παίρνει το τρίποντο στο Β μέρος με 4-2. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο 

 και έκλεισε στο 2-2 με δυο τέρματα από τον Leo (owngoal) και Alex Charalambous. Για την Κώμη Κεπήρ σκόραραν Peter Charalambous, Uljan, George και Con Michael. 

Ξύπνησε στο Β μέρος

O στρατηγός Σινόττι, όπως πάντα, στο Β μέρος ξεχωρίζει για την ιδιοφυΐα του Δεν τους φοβίζει με κρύο με ζέστη τους πιστούς οπαδούς της Ολύμπιας

Μια ωραία φάση μπροστά στην εστία της Cinar Ο Πρόεδρος της Cinar, Mehmet Gilol με τον Ilker Salih, δύο άνθρωποι πιστοί στη Cinar

Οι αρχηγοί της Cinar και Ολύμπιας με το τρίο των διαιτητών 

Πάντα δίπλα στην ομάδα τους οι Κωμήτες Ισχυρή δεν χαρίζεται σε κανένα η ομάδα της Κώμης

12 χρόνια στην ομάδα ο Erkan Ozerek
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Σεμινάριο... αποτελεσματικότη-

τας για τους «πολίτες», οι 

οποίοι καθάρισαν από το 

πρώτο ημίχρονο εκτός έδρας 

την Άρσεναλ (3-0), χάρη στον 

καταπληκτικό Κέβιν Ντε 

Μπρόινε (δύο γκολ, μία ασίστ). 

Ούτε ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν 

θα περίμενε τέτοιον… ξεκούρα-

στο περίπατο της Μάντσεστερ 

Σίτι στο εκτός έδρας ντέρμπι με 

την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 

17ης αγωνιστικής της Premier 

League. 

Οι «πολίτες», με απόλυτο 

πρωταγωνιστή τον Κέβιν Ντε 

Μπρόινε (δύο γκολ και μία 

ασίστ), κέρδισαν 3-0 (από το 

πρώτο ημίχρονο) τους Λονδρέ-

ζους και επέστρεψαν στα θε-

τικά αποτελέσματα, μετά την 

εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι 

με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Από τη μία, εκμεταλλεύτηκε 

την «γκέλα» της Λέστερ (1-1 με 

Νόριτς) και μείωσε στους τέσ-

σερις βαθμούς την διαφορά της 

από τις «αλεπούδες». Ωστόσο, 

από την άλλη, παραμένει στην 

3η θέση και στο -14 από την 

πρωτοπόρο Λίβερπουλ. 

Από την πλευρά της, η Άρσε-

ναλ, η οποία έμεινε για 5ο δια-

δοχικό εντός έδρας παιχνίδι 

στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη, 

ούσα στην 9η θέση, συνεχίζει 

να είναι στο -7 από την 4άδα 

και την Τσέλσι. 

Στα του ματς, όποιος έβλεπε 

το σκορ του πρώτου ημιχρόνου 

χωρίς να έχει εικόνα του 

αγώνα, θα έφτανε -και με το 

δίκιο του- στο συμπέρασμα ότι 

οι πολίτες «πάτησαν» τους γη-

πεδούχους. Κι όμως… 

Η Σίτι ούσα άκρως αποτελε-

σματική μετέτρεψε σε γκολ τις 

τρεις από τις τέσσερις τελικές 

που δημιούργησε, με την τέ-

ταρτη να καταλήγει στο δοκάρι. 

Αρχικά, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε 

μέσω… πλασεδάρας άνοιξε το 

σκορ με το «καλημέρα» (2’). Ο 

ίδιος παίκτης 13’ λεπτά αργό-

τερα εισήλθε στην περιοχή και 

με πολύ ωραία παράλληλη 

συρτή σέντρα βρήκε τον Στέρ-

λινγκ, ο οποίος δεν δυσκολεύ-

τηκε να γράψει το 2-0 για τους 

«πολίτες». 

Η Άρσεναλ προσπαθούσε να 

διασπάσει την πολύ καλά οργα-

νωμένη άμυνα των φιλοξενού-

μενων, δίχως όμως αποτέλε-

σμα. Αντίθετα, στο 40’ είδε τον 

Ντε Μπρόινε να πετυχαίνει το 

δεύτερο προσωπικό του τέρμα 

στην αναμέτρηση. Ο Βέλγος 

χαφ, μάλιστα, είχε την ευκαιρία 

να σημειώσει χατ-τρικ ύστερα 

από τρία λεπτά, όμως, η βο-

λίδα που επιχείρησε βρήκε στο 

δοκάρι (μετά από πολύ ωραία 

επέμβαση του Λένο). 

Στο δεύτερο μέρος, η 

Σίτι ήλεγχε τον ρυθμό, ο 

οποίος η αλήθεια είναι 

πως έπεσε. Οι γηπε-

δούχοι όσο περνούσαν 

τα λεπτά έδειχναν να 

μην πολυπιστεύουν 

στην ανατροπή. Η κορυ-

φαία στιγμή άνηκε στην 

ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, 

η οποία θα μπορούσε να προ-

ηγηθεί με 4-0 στο 62’, αλλά ο 

Λένο είπε «όχι» σε τετ-α-τετ με 

τον Γκάμπριελ Ζεσούς. Τα τε-

λευταία λεπτά ήταν κυρίως δια-

δικαστικού χαρακτήρα και έτσι 

το σκορ έμεινε ως είχε μέχρι το 

τέλος. 

 

Ο “Φαραώ” οδήγησε 

την Λίβερπουλ 

 σε νέα νίκη 

Με δύο υπέροχα γκολ του 

Μοχάμεντ Σαλάχ (38', 90') η Λί-

βερπουλ νίκησε 2-0 την ου-

ραγό Γουότφορντ, η οποία 

έβαλε δύσκολα στην κάτοχο 

του Champions League και 

έχασε καταπληκτικές ευκαιρίες 

στο πρώτο ημίχρονο. 

Το δώρο της επέκτασης συμ-

βολαίου του Γιούργκεν Κλοπ 

ως το 2024 δεν θα μπορούσε 

να μην συνοδευτεί από νίκη 

στο Άνφιλντ. 

Οι Τάρανδοι έβαλαν δύσκολα 

στην Λίβερπουλ, έχασαν μεγά-

λες ευκαιρίες για να ζορίσουν 

ακόμα περισσότερο τον αντί-

παλό τους, όμως, ο «δήμιος» 

της Γουότφορντ Σαλάχ χτύ-

πησε δύο φορές με εκπληκτικό 

τρόπο και χάρισε στην Λίβερ-

πουλ ακόμα ένα τρίποντο στο... 

χαλαρό, στον δρόμο για το 

πρωτάθλημα. 

Σε ένα πρώτο ημίχρονο 

όπου οι φάσεις δημιουργού-

νταν με το σταγονόμετρο, οι φι-

λοξενούμενοι του Νάιτζελ Πίρ-

σον βρήκαν ανεπανάληπτες 

ευκαιρίες με τους Ντουκουρέ 

και Σαρ, αμφότεροι, όμως, βρή-

καν αέρα στις εκτελέσεις τους 

μπροστά στην εστία του Άλι-

σον. Ενδιάμεσα, στο 37', ο Μο 

Σαλάχ έβαζε την υπογραφή του 

σε ένα νευρικό πρώτο μέρος, 

με υπέροχη ατομική ενέργεια, 

αδειάζοντας τον προσωπικό 

του αντίπαλο στην μεγάλη 

περιοχή και κάνοντας το 

1-0 με έξοχο τελείωμα.  

Κι αφού οι Reds δεν 

πλήρωσαν την χαλαρό-

τητα τους αμυντικά στα 

45 λεπτά, εκπλήρωσαν 

τον οιωνό που τους 

ήθελε για 99 ματς αήττη-

τους όταν προηγούνται στο 

Άνφιλντ στο ημίχρονο, συ-

μπληρώνοντας 100άρα. 

Παρά το ακυρωθέν από το 

VAR γκολ του Μανέ στο 50', μία 

εξαιρετικά οριακή φάση κι 

ακόμη κι αν οι παίκτες της 

Γουότφορντ δεν παρέδωσαν 

σε κανένα λεπτό «λευκή πε-

τσέτα», η Λίβερπουλ κράτησε 

τόσο τη νίκη, όσο και το μηδέν 

στην άμυνα, πρώτη φορά σε 

εντός έδρας ματς φέτος. Μάλι-

στα, ο Αιγύπτιος σταρ της είχε 

κέφια και προσέφερε κι ένα δια-

σκεδαστικό τακουνάκι από την 

μικρή περιοχή στο 90'για το τε-

λικό 2-0, με το οποίο έφτασε τα 

εννιά γκολ κόντρα στους Τα-

ράνδους, περισσότερα από 

κάθε άλλον σύλλογο. 

Έτσι, οι Reds, που δείχνουν 

αδύνατο να ηττηθούν ακόμα 

και στην μέτρια τους μέρα, ανέ-

βασαν ξανά σε διψήφια την δια-

φορά από την Λέστερ και 

ταυτόχρονα κόλλησαν την 

Γουότφορντ στους 9 βαθμούς 

μετά από 17 παιχνίδια, συγκυ-

ρία που... μυρίζει υποβιβασμό, 

αφού αυτό συνέβη και στις 

εννιά περιπτώσεις στο παρελ-

θόν που σημειώθηκε αυτή η 

επίδοση. 

 

Νίκη στις καθυστερή-

σεις η Τότεναμ, 

απώλειες 

η Γιουνάιτεντ 
 

 Η Έβερτον προηγήθηκε στο 

Μάντσεστερ με αμφισβητού-

μενο γκολ και η ανώτερη Γιου-

νάιτεντ έσωσε την παρτίδα, 

ελέω Γκρίνγουντ (1-1). Την 

προσπέρασε η Τότεναμ με το 

2-1 επί της Γουλβς, χάρις στον 

Βερτόνχεν.  

«Φρένο» 

της Έβερτον στην 

Γιουνάιτεντ, την προ-

σπέρασε η Τότεναμ!  

Τα «ζαχαρωτά» έμειναν 

όρθια (1-1) στο «Ολντ Τρά-

φορντ» κόντρα στην ομάδα του 

Σόλσκιερ, σε ένα παιχνίδι που 

προηγήθηκαν με αμφισβητού-

μενο γκολ. Την ίδια ώρα οι 

Λονδρέζοι, που επικράτησαν 

2-1 στην έδρα της Γουλβς, με 

λυτρωτή τον Βερτόνχεν, σκαρ-

φάλωναν στην 5η θέση και 

πλέον είναι στο +1 από την 

ομάδα του Μάντσεστερ. 

 Οι «κόκκινοι διαβόλοι», οι 

οποίοι βρέθηκαν σε πολύ 

καλό… φεγγάρι το προηγού-

μενο διάστημα, αφού έκαναν 

τρεις νίκες (2-1 την Τότεναμ και 

την Σίτι, αλλά και 4-0 την Άλ-

κμααρ), ήταν συνολικά ανώτε-

ροι, πίεσαν, όμως δεν έφτασαν 

σε ανατροπή. Το αυτογκόλ του 

Λίντελοφ στο 36’, κόντρα στη 

ροή του αγώνα, «πάγωσε» το 

«Ολντ Τράφορντ». 

Ο Μπέινς εκτέλεσε κόρνερ 

από τα δεξιά, ο Ρισάρλισον 

φαίνεται να εμποδίζει αντικα-

νονικά τον Ντε Χέα και στην 

συνέχεια η μπάλα κατέληξε 

στα δίχτυα του Ισπανού από 

τα πόδια του συμπαίκτη του. Ο 

διαιτητής δεν υπέδειξε κάτι, 

αλλά δεν ακυρώθηκε το γκολ 

μέσω του VAR. Μέχρι εκείνο 

το σημείο, οι γηπεδούχοι έλεγ-

χαν την κατάσταση και είχαν 

σπαταλήσει μια σημαντική ευ-

καιρία με το φάουλ του Ρά-

σφορντ.  

Στο δεύτερο μέρος, η Γιου-

νάιτεντ ανέβασε στροφές, 

έχασε πιο πολλές ευκαιρίες, 

αλλά το μόνο που κατάφερε 

ήταν να ισοφαρίσει με «τού-

βλο» του Γκρίνγουντ, που είχε 

«χτυπήσει» δις μεσοβδόμαδα, 

κερδίζοντας και ένα πέναλτι.  

Κερδισμένη της υπόθεσης 

βγήκε η Τότεναμ, που πήρε 

ένα αγχωτικό «διπλό», το 

οποίο μπορεί να της δώσει 

ώθηση ψυχολογικά. Ο Βερτόν-

χεν έκανε το 2-1 στις καθυστε-

ρήσεις με σκαστή κεφαλιά, 

έπειτα από κόρνερ του Έρικ-

σεν από τα δεξιά. Ο Λούκας 

άνοιξε το σκορ με «κεραυνό» 

στο 6’, στην κλειστή γωνία του 

Ρουί Πατρίσιο. Εξίσου δυνατό 
σουτ έπιασε ο Τραορέ, αλλά 

από το ημικύκλιο της μεγάλης 

περιοχής για το 1-1 στο 67’, το 

οποίο παρέμεινε μέχρι το 

90+1’. 

Περίπατος της Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ

Αποτελέσματα Premier 

Κρύσταλ Π.-Μπράιτον  . 1-1  
Μάντσιεστ. Γ.-Έβερτον 1-1 
Γουλφς-Τότενχαμ .  . . . . 1-2 
Άρσεναλ-Μαν. Σίτι  . . . . 0-3 
Λίβερπουλ-Γώτφορτ  . . 2-0 
Μπέρλεϋ-Νιούκαστλ  . . 1-0 
Τσέλσι-Μπόρμουθ  . . . . 0-1 
Λέστερ-Νόργουϊτς  . . . . 1-1 
Σαουθάμπ.-Γουέστχαμ.  0-1   
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Πέρασε στον επόμενο γύρο το Barnet
Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο του Barnet χάρηκαν το παιχνίδι κόντρα στο 

Weymouth FC για το FA Trophy. Kάτω από τις οδηγίες του προπονητή 

Durren Curne το Barnet παρέταξε μια πολύ δυνατή ομάδα που από τα πρώτα 

λεπτά κυνήγησε τη νίκη. 

Ο Josh Walker βρέθηκε στη μέρα του και με δύο καταπληκτικά σιούτ στο 

12’ και 28’ έφερε το Barnet στο 2-0. Το μόνο που κατάφερε η Weymouth FC 

ήταν να μειώσει στο 30’ με ωραίο σιούτ του Jake McCarthy σε 2-1. 

Το Β μέρος το παιχνίδι συνεχίστηκε με το ίδιο μοτίβο αλλά δεν κατέληξε 

η μπάλα στα δίκτυα παρόλες τις επιθέσεις του Barnet. 

To Barnet παρέταξε την εξής ενδεκάδα: 

Scot Loach, Cheye Alexander, Elliot Johson, Callum Reynolds, James 

Dunne, Jack Taylor, Simeon Akinola, Harry Taylor, Welsley Fonguck, Josh 

Walker, David Tutouda.  

Aναπληρωματικοί: Aymen Azaze, Charlee Adams, Dan Sparkes, Mauro 

Vilhete, Roy Syla, Antonis Vasiliou, Loic Hernandez.



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 

1 Iανουαρίου (Tετάρτη) 

• Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 5HJ 

οργανώνει την καθιερωμένη «Πρωτοχρονιά» την 31 Δεκεμβρίου ως 

αργά, την 1/1/1920. Εισιτήριο £45, με πλούσια μουσική Venus Band 

και πλούσιο φαγητό. Για θέσεις τηλ. 020 8881 2329. 

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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• Happiness is not inherited. It’s got to be 

earned! 

• H ευτυχία δεν είναι κληρονομική. Πρέπει να 

κερδιθεί! 

Ερμηνεία:… 
Τα πάντα εξαρτώνται από την προσωπικότητά μας, 

και ατομική πορεία και συμπεριφορά στη ζωή!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Έχω από τον έρωτα καεί
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Όσα ακόμα κι αν μου πείς και ό,τι κι αν μου τάξεις 

στον κόπο άδικα θα μπεις μα δεν θα με αλλάξεις. 

Έχω από έρωτα καεί και με έχει τυρανήσει 

που πια για πάντα στη ζωή εγώ τον έχω σβήσει. 

Δεν αγαπώ ποτέ, δεν θα ξαναγαπήσω, 

το΄χω σκοπό να μην καρδιοχτυπήσω. 

Ούτε πίκρες θέλω ούτε καημούς μα ούτε ξενύχτια 

με αναστεναγμούς. 

Επαναλαμβάνω δεν αγαπώ, δεν θα ξαναγαπήσω 

και τη ζωή μου το έχω σκοπό ξένοιαστα θα τη ζήσω, 

οι πίκρες και τα βάσανα από εμένανε να φύγουν. 

Θα τα ρίξω όλα στο γυαλό αυτό εγώ θέλω και θα σας το ειπώ. 

Και αν σου λέγουν σ’ αγαπούν μην πιστεύεις κανενού. 

Είναι όλα ρημαδιό, αχ Θεέ μου, τί είναι αυτό; 

Η ζωή μου είναι όλη μαρτύριο και με πληγώνει. 

Έχω από έρωτα καεί και με τρώνε πάντα οι καημοί.

Μπροστά στην σόπαν έκατσα, έτσι να πομωρίσω 

τζιαι τον σιειμώναν σκέφτηκα, να τον καλωσορίσω... 

Αρκέψασιν τζιαι χώννουσιν, τ’ αρφάλιν οι κοπέλλες 

της Μαρικκούς τζιαι του Ττοφή, φακκούσιν οι μασέλλες 

αντάμα κουλλουρκάζουνται, το κρύον να αντέξουν 

τα κοπελλούδκια εν βκαίννουν στες στράτες για να παίξουν 

τζι’ έτσι ’ννα πάει το βκιολίν, ως τες αρκές του Μάρτη 

που ’ννα καλωσορίσουμεν, την άννοιξην που ’ννά ’ρτει... 

Μ’ ασσέν με τες κρυάδες του, πρέπει να τον τιμούμεν 

τζιείνες τες μέρες της χαράς, πρέπει να θθυμηθούμεν... 

Έχουμεν τα Χριστούγεννα, την πρώτην του Γεννάρη 

με προσευκές τζιαι με φαΐν, μ’ ουΐσκι τζιαι κουμάρι... 

Έχουμεν σκαλαπούνταρους πάνω στα δώματά μας 

π’ απού τα γέλια φύρνουνται, με τα καμώματά μας... 

Δώδεκα μέρες μανιχά, αντέχουν μας τζιαι πάσιν 

μόνον για ξεροτίανα, έρκουνται για να φάσιν... 

Τα Φώτα, με τα Κάλαντα, τους αποσιαιρετούμεν 

τζιαι ως του γρόνου ναν’ καλά, που ’ννα τους ξαναδούμεν. 

Σιειμώνα μου σ’ ευκαριστώ, για έναν πράμαν μόνον... 

Σ’ ευχκαριστώ για τον Γριστόν τζιαι για τον Νέον Γρόνον... 

ι.π.

Σιειμώνα καλωσόρισες
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:30  
Χαμένος Παράδεισος (2000). Θρίλερ με τους  
Πασχάλη Τσαρούχα, Χριστίνα Κονσέτα, Κατερίνα 
Μουτσάτσου, Νόνη Δουνιά, Τάκη Βαμβακίδη, Έφη 
Δεμέντη. Μια νεαρή γυναίκα  παλεύει να επιβιώσει 
σε ένα απομονωμένο οροπέδιο, κυνηγημένη από 
έναν παρανοϊκό. Ο άνδρας είναι ο ένας εκ των δύο 
ανθρώπων που αποτέλεσαν αντικείμενο μυστικού 
πειράματος για τη διαιώνιση του είδους σε περί-
πτωση πυρηνικού ολέθρου. Η γυναίκα που τον συ-
ντρόφευε έχει πέσει ήδη 
θύμα του. Αναζητώντας 
την αντικαταστάτρια της, 
ο άνδρας κυνηγάει τη νε-
αρή γυναίκα και της επιτί-
θεται, ενώ δεν διστάζει να 
επιτεθεί και σε δύο ακόμα 
γυναίκες που βρίσκονται 
τυχαία στην περιοχή. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 
Πυρετός στην Άσφαλτο (1967). Αστυνομική περι-
πέτεια με τους Γιώργο Φούντα, Τζένη Ρουσσέα, 
Φαίδωνα Γεωργίτση, Νόρα Βαλσάμη, Σπύρο Κα-
λογήρου, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Βάσο Ανδρο-
νίδη. Είναι Ιούνιος μήνας, περασμένα μεσάνυχτα 
όταν ο αρχιφύλακας Μέρκος συλλαμβάνει, μαζί με 
το πλήρωμα του περιπολικού του, τον ψυχασθενή 
Νίκο Κούρσο, ο οποίος έχει δραπετεύσει από το 
ψυχιατρείο. Εκεί πληροφορείται ότι η έγκυος γυ-
ναίκα του είναι στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατά-
σταση και πρέπει να βρεθεί επειγόντως αίμα της 
σπάνιας ομάδας Μηδέν Ρέζους Αρνητικό. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23:00 
Ένας Τρελός Τρελός Βέγγος (1965). Κωμωδία 
με τους Θανάση  Βέγγο, Κλεό Σκουλούδη,  Λαυρέ-
ντη Διανέλλο, Νανά Σκιαδά,  Τάκη Μηλιάδη. Ο Θα-
νάσης είναι ένας φουκαράς που πέρασε τα παιδικά 
του χρόνια στο ορφανοτροφείο. Εκεί τον είχε εγκα-
ταλείψει η μητέρα του με ένα σημείωμα "αγνώστου 
πατρός". 'Όταν βγαίνει από το ίδρυμα αυτό, ανοίγει 
ένα κουρείο και γνωρίζει μια καλή κοπέλα την 
οποία ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Θέλει όμως να 
βρει τον "άγνωστο" πατέρα του. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 
Εν Ονόματι του Νόμου (1970). Κοινωνικό δράμα 
με τους Κώστα Καζάκο, Μαίρη Χρονοπούλου, Κώ-
στα Καρρά, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Αργύρη, Νίκο 
Γαλανό, Σπύρο Καλογύρου. Πέντε χρόνια μετά την 
επιστροφή του από τον πόλεμο, όπου παρασημο-
φορήθηκε για ηρωισμό, ο Αλέξης Αλεβίζιος, τέως 
σπουδαστής της φιλοσοφίας, συλλαμβάνεται για 

εμπρησμό του εργοστασίου χημικών προϊόντων 
"Ευελπίδη", που στοίχισε την ζωή τεσσάρων ατό-
μων.  Στην συνταρακτική δίκη που ακολουθεί, ο 
Αλέξης επιμένει πως είναι αθώος.                                                                                
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:40 
Η Αθήνα την Νύχτα (1962). Ντοκιμαντέρ σε σενά-
ριο του Νίκου Τσιφόρου και αφήγηση του Σταύρου 
Ξενίδη με τους Παντελή Ζερβό, Μάρθα Βούρτση, 
Κώστα Βουτσά, Γιάννη Γκιωνάκη, Νίκο Ρίζο, Δημή-
τρη Χόρν, Δημήτρη Μυράτ, Κώστα Χατζηχρήστο. 
Μια συρραφή μουσικοχορευτικών στιγμιότυπων 
από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας του 60. Τραγου-
δούν: Τζένη Βάνου ("Κάτι μου λέει" του Καπνίση), 
Λάουρα ("Σατράπισα" του Τσιτσάνη), Γιάννης Βο-
γιατζής, Κ. Προκοπίου ("Αθήνα" του Μουζάκη), 
Βούλα Ζουμπουλάκη ("Η πέτρα" του Χατζιδάκι), 
Ζωή Φυτούση ("Μαντολίνο"), Γιώργος Ζαμπέτας 
("Πιτσιρικά"). Στη συναυλία διευθύνει ο Μίκης Θεο-
δωράκης και τραγουδούν: Γιώτα Λύδια ("Η Κοκκι-
νιά").                                                                                                                            
KYΡIAKH 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:45  
Χωρίς Ταυτότητα (1963). Αισθηματικό δράμα με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Ζωή Λάσκαρη, Μαίρη 
Χρονοπούλου, Κώστα Ριγόπουλο, Κατερίνα 
Χέλμη, Ζέτα Απόστόλου. Βρισκόμενος σε άθλια οι-
κονομική κατάσταση, ο Γιάννης 
Νοναβέντης δέχεται την πρό-
ταση του Αβράμογλου να παρα-
στήσει τον χαμένο στην κατοχή 
γιο της πλούσιας οικογένειας 
Μαυρολέοντος. Θα τα καταφέ-
ρει όμως να ξεγελάσει την μη-
τέρα και την αδελφή του αγνο-
ούμενου. 
KYΡIAKH 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 
Ο Στρίγκλος που Έγινε Αρνάκι (1967). Κωμωδία 
με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρω Κοντού, 
Παύλο Λιάρο, Θάνο Παπαδόπουλο, Σταύρο Ξε-
νίδη, Νίκο Τσουκαλά, Βασίλη Γεωργιάδη, Κώστα 
Παπαχρήστο. Ο Λεωνίδας Πετρόχειλος είναι διοι-
κητής της Ναυτικής Σχολής. Από τότε που έμεινε 
χήρος, καμιά υπηρέτρια δεν στεριώνει στο σπίτι 
του, γιατί οι τρεις γιοι του είναι ανυπόφοροι. Κά-
ποια στιγμή Ο Λεωνίδας αποφασίζει να αποβάλει 
από την Ναυτική Σχολή τον ατίθασο μαθητή Χατζη-
θωμά. Ο φίλος του Ξενοφών προσπαθεί μάταια να 
τον πείσει να δώσει άλλη μια ευκαιρία στον Χατζη-
θωμά. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:35 
Μικροί Μεγάλοι εν Δράσει (1963). Μουσική κω-
μωδία με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μαίρη 

Αρώνη, Βασίλη Αυλωνίτη, Ελένη Ανουσάκη, 
Γιώργο Πάντζα. Ο Αντώνης και η Μαριάννα είναι 
ερωτευμένοι και παρόλο που δεν βρίσκονται στην 
πρώτη νεότητα, σκοπεύουν να παντρευτούν. Το 
μόνο πρόβλημα είναι πως θα το πουν στα παιδιά 
τους, Ελίνα και Γιώργο, που σπουδάζουν στο εξω-
τερικό.  
ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 
Όλα θα πάνε καλά (2009). Κωμωδία με τους Ορφέα 
Αυγουστίδη, Φαίη Ξυλά, Άκη Σακελαρίου, Δημήτρη 
Πιατά και Έφη Παπαθεοδώρου.  Ένα αρραβωνια-
σμένο ζευγάρι, η Τζίνα και ο Μιλτιάδης μαζί με τον 
Φάνη, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο εραστής της Τζί-
νας, αποφασίζουν να απαγάγουν τον διεφθαρμένο 
μεγαλοδικηγόρο Μαθιόπουλο. Μια σειρά από οργα-
νωτικά λάθη καθώς και η απειρία των κακοποιών 
έχουν ως αποτέλεσμα να απαχθεί λάθος πρόσωπο, 
και συγκεκριμένα, η θέια του μεγαλοδικηγόρου, Ελε-
νίτσα!  Σύντομα οι απαγωγείς θα διαπιστώσουν ότι 
η θεία Ελενίτσα δεν είναι ένα απλό θύμα. 
ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 
Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Κοινωνική 
ταινία με τους Άλκη Γιαννακά, Έλλη Ξανθάκη, Λαυ-
ρέντη Διανέλλο και Αντρέα Φιλιππίδη. Ο Αλέκος ένας 
χαρτοπαίχτης, πρώην πυγμάχος και πρωτοπαλίκαρο 
του υπόκοσμου, βάζει στο μάτι τη Μαίρη, μια αγνή 
νέα, ορφανή, που ζει μόνη και έχει μεγάλη περιου-
σία. Την τυλίγει και αρχίζει να της τρώει τα λεφτά, 
αδιαφορώντας για το κακό που της κάνει.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:45 
Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα Νo.1 (1982). Κωμωδία 
(πρώτη της σειράς) με τους Σταμάτη Γαρδέλη, 
Γιώργο Ρήγα, Μίμη Φωτόπουλο, Στήβ Ντούζο, 
Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γκιωνάκη, Αντώνη Παπαδό-
πουλο, Μάκη Δεμίρη. Οι καθηγητές 
ενός ιδιωτικού λυκείου περνούν τα 
πάνδεινα από τις πλάκες των κακο-
μαθημένων μαθητών τους κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ει-
δικά ο καθηγητής της βιολογίας που 
αναλαμβάνει να εξηγήσει στους ατί-
θασους μαθητές και μαθήτριες την 
διαδικασία της τεκνογονίας. 
ΤΕΤΑΡΤΗ  25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:15  
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (1962). Κωμωδία με τους 
Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκο Ρίζο, 
Κατερίνα Γιουλάκη, Ζέτα Απόστίλου.  Ένας μεσόκο-
πος αδερφός προσπαθεί να παντρέψει την άσχημη 
αδελφή του με κάποιον υπάλληλό του ώστε να πάρει 
κι αυτός σειρά. Κάποια λεφτά όμως φέρνουν τα 
πάνω κάτω. 
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔEKΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Πα-

λαιοντολογική και Βοτανική 
Συλλογή στο Μουσείο Σιάτι-
στας  

21:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ελληνική Ται-

νία: Χαμένος Παράδεισος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 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: Πυρετός  
           Στην Άσφαλτο 
23:00 Ελληνική Ταινία: Είναι Ένας 

Τρελός Τρελός Βέγγος 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 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:  
           Cyprus Short Film Day  
21:00 Ελληνική Ταινία: Εν Ονόματι   
          Του Νόμου 
22:45 Ελληνική Ταινία: Η Αθήνα Την 

Νύχτα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή                       
20:45 Ελληνική Ταινία: Χωρίς Ταυτό-

τητα 

22:10 Ελληνική Ταινία: Ο Στρίγκλος  
          που Έγινε Αρνάκι 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 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  

21:35 Ελληνική Ταινία: Μικρόι, Με-
γάλοι Εν Δράση 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 

ΤΡΙΤΗ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Κυπριώτικα Σκετς 
15:30 Χρυσές Συνταγές 
18:25 Κυπριώτικο Σκετς 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Sport αλά Ελληνικά!!!!! Με τον   
           Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:00 Ελληνική Ταινία: Όλα θα Πάνε  
          Καλά 
22:35 Ελληνική Ταινία: Το Ρεμάλι  
          της Φωκίωνος Νέγρη  
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09.30 Κυπριώτικα Σκετς 
12.15  Μανώλης και Κατίνα «Άγια  
          Νύχτα» 
18:00 Ειδήσεις 
19:25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20:00 «Οι Ταινίες της 

Εβδομάδας»με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 

20:45 Ελληνική Ταινία: Ρόδα Τσάντα 
και Κοπάνα Νo.1 

22:15 Ελληνική Ταινία: Οι Γαμπροί 
της Ευτυχίας 

ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
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 20/12 
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 21/12 
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 22/12 
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 23/12 
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 24/12 
08.45 Τηλεταινία «Ο Ήχος  

 της Σιωπής 
09.30 Κυπριώτικα Σκετς  
12.00 Καλαντισμοί 
13.00 Τα Κάλαντα του Ελλη-
νισμού  
14.30 Κυπριώτικο Σκετς  
        «Ήτουν Πάσκαν των  
         Γεννών» 
15.30 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Κυπριώτικο Σκετς  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ 
         ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12 
05.30 Θεία Λειτουργία των  
          Χριστουγέννων 
08.00 Μια ζωή την έχουμε- 
         Μουσική και τραγού 
         δια από τον Ελληνικό  
         Κινηματογράφο  
09.30 Κυπριώτικα Σκετς 
12.15 Μανώλης και Κατίνα 
«Άγια Νύχτα» 
12:45 Κυπριώτικα Σκετς 
15.00 Χρυσές Συνταγές  
16.00  Μουσικοχορευτική  
          Παράσταση «Κάθοδος  
         απ’ τον ΄Ολυμπο» 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)
18.25 Κυπριώτικο Σκετς  
        «Χριστός Γεννάται Δο 
         ξάσατε»  
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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424-426 Green Lanes, Palmers Green, London N13 5XG    Tel: 020 8886 8083

www.aroma-patisserie.com

We offer a wide variety of freshly made breads, traditional Greek and 
Cypriot sweets and pastries and our very own home made ice cream!

Δεχόμαστε παραγγελίες για Γάμους 
Ονομαστικές Εορτές, Βαπτίσεις, 

Γενέθλια και για οπoιεσδήποτε δεξιώσεις

Andreas and Maria 
wish the Community and 

all their customers A Merry Christmas 
and A Happy New Year
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A
s we enjoy the festivities 

of this time of the year, 

I’d like to wish you and 

your loved ones a Merry Christ-

mas and a Happy New Year. 

The UK Cypriot community will 

be celebrating across the coun-

try and I would like to send our 

very best wishes as you do so. 

I’m delighted to have had the 

opportunity to meet so many 

members of our community        

in 2019 through visits across      

London, Manchester, Birming-

ham and Margate. 

As we look ahead to Christ-

mas and the new year, I believe 

that we should all make an effort 

to reflect on the previous year. 

As we reflect, we should both 

celebrate but also crucially, learn 

lessons, as we think towards 

the future. 

As your Federation, we’ve 

continued to represent and ad-

vance our community’s interests 

and views at the very highest 

levels. We’ve discussed issues 

of importance to our community 

with Government Ministers, 

Shadow Ministers, as well as 

representatives of other political 

parties and Members of Parlia-

ment. We have hosted Cypriot 

Government Officials, including 

H.E. The President of the Repub-

lic of Cyprus, Nikos Anastasiades, 

to whom we expressed our full 

support for his ongoing efforts 

to reunite Cyprus and welcomed 

the new High Commissioner of 

Cyprus to the UK, His Excellency 

Andreas Kakouris. We also met 

with the UK High Commissioner 

to Cyprus, Mr Stephen Lillie, and 

the new Archbishop of Thyateira 

& Great Britain, His Eminence 

Archbishop Nikitas. 

The people spoke clearly in 

last week’s election and I would 

like to take this opportunity to 

congratulate Prime Minister 

Johnson on being returned with 

a majority Government.  As Prime 

Minister Johnson forms his new 

Government and the Opposition 

elects its new leadership, we will 

of course redouble our advocacy 

efforts, on your behalf. Last 

week’s election also saw many 

of our Parliamentary supporters, 

across the political spectrum,  

re-elected. On behalf of our 

community I would like to offer 

them our sincere thanks and 

congratulations. Indeed, as a 

sign of the importance being     

attached to our community, this 

election saw video messages 

recorded by the Cyprus Spokes-

persons for the Conservative 

Party, Labour Party and Liberal 

Democrats, for the first time.     

Finally, I also want to thank each 

and every one of you for actively 

participating in this election – 

whether it was supporting your 

preferred candidate, or simply 

voting. Our active participation 

in the democratic institutions of 

the UK is crucial if our voice is 

to be heard. 

Indeed, our community’s voice 

has been heard on several       

occasions over the last year. 

Following Turkey’s illegal drilling 

in the Republic of Cyprus’        

Exclusive Economic Zone 

(EEZ) in May, the Federation’s 

coordinated, decisive and clear 

representations to Her Majesty’s 

Government resulted in the then 

Europe Minister, Sir Alan Duncan, 

clarifying UK Government policy. 

In response to an Open Letter 

from the Federation he confirmed 

that the UK Government      

“oppose their [Turkey’s] plans   

to drill”, and urged “dialogue, in 

accordance with International 

law” to be used, not “force,        

militarisation or coercion”.  
 

* continued on Page 43 
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Anastasiades: We have no 
alternative but peace

National Federation 
Christmas and  
New Year message

T
he status quo in Cyprus 

is not the choice of Cyp-

riots, President of Cyprus 

Nicos Anastasiades said on 

Monday, adding that “there is 

no other choice or alternative 

but to bring peace to our land” 

while addressing the Turkish 

Cypriot leader Mustafa Akinci. 

President Anastasiades atten-

ded Monday morning the ‘Imagine’ 

Head Teachers Conference, organ-

ized by the bicommunal Technical 

Committee on Education, in Ledra 

Palace, in the presence of Akinci, 

the UN Secretary-General’s Special 

Representative Elizabeth Spehar, 

the heads of the Technical Com-

mittee, as well as Greek Cypriot 

and Turkish Cypriot head teachers. 

In his address, President Anas-

tasiades referred to the peaceful 

coexistence of Greek Cypriots and 

Turkish Cypriots, he said however 

that the interventions by third parties 

“without excluding nobody” led to 

the problems that followed. “What 

we are looking for is Cypriots, 

Greek Cypriots and Turkish Cyp-

riots, to take on the fate of this 

country by creating the conditions 

for peaceful coexistence,” and 

their future, the President added. 

He also said that his presence 

in the conference, together with 

Akinci, aims at send a message 

of support for the actions and       

initiatives of the Technical Com-

mittee for Education. 

Speaking about the status quo 

on the island, President Anasta-

siades said that it does not allow 

fellow compatriots to enjoy the 

rights, freedoms and the level of 

prosperity other EU citizens enjoy. 

“We acknowledge the difficulties 

but with respect to each other’s 

sensitivities and concerns and 

through mutual respect, we ought 

to merge what we consider to be 

the joint interests of Cypriots,” he 

added. “The only way to achieve 

this is by creating a viable and 

functioning bicommunal federal 

state, securing our joint future in 

a united Cyprus, member of the 

EU, without dependencies on 

any third parties.” 

The President called on 

teachers to continue educating 

critically thinking and active citizens 

who will search for creative solu-

tions to the challenges that may 

arise in the future. He also wel-

comed the initiatives undertaken 

by the Technical Committee,      

particularly through the ‘Imagine’ 

program that brought together 

more than 4,000 pupils and 650 

teaches in the last 2,5 years. 

He also pointed to educational 

activities in schools against         

racisms and in order to develop a 

culture of peace. Among others, 

the President said that pupils      

are being taught Turkish Cypriot         

literary texts translated into 

Greek, while Turkish lessons are 

optional for high school pupils. 

Before attending the conference, 

President Anastasiades made a 

statement calling for respect        

towards Cyprus, while saying that 

the country cannot be a vassal of 

any third country. He said that with-

out disregarding the ethnic origin, 

the conference aims to cultivate 

a culture of peaceful coexistence, 

“an important element in the frame-

work of the efforts we are making 

for peaceful coexistence if and 

when conditions allow us to work 

as Cypriots in order to solve the 

Cyprus problem as an independ-

ent country.” These are steps to 

the right direction, but they are 

not enough for a Cyprus solution, 

the President added and called 

for respect towards Cyprus. 

In his address, the Turkish 

Cypriot leader Mustafa Akinci      

referred to the importance of    

cultivating a culture of peace in 

Cyprus and highlighted the value 

of education. Akinci said that 

people may have different views 

and goals, but it is important to 

have a culture of peace in order 

to address these issues. 

He also noted the importance 

of dialogue while trying to solve 

differences and referred to the 

need to respect equality, multiple 

identities and pluralism. All      

these elements are essential for 

the federal government to work, 

Akinci added. 

He said that the decision with 

President Anastasiades to form 

the bicommunal technical Com-

mittee back in 2015 was “the most 

important decision we took with 

my friend Nicos.” 

He noted finally that the                

Technical Committee has a long 

way to go and referred to the     

curricula and the instruction of 

Greek and Turkish in the schools. 

We need to encourage these        

initiatives in order to see them  

implemented and have peace, 

Akinci concluded.

The Management and Staff  
of  Parikiaki wish our  

community a very  
Merry Christmas and a 

Happy New Year. 
 

Our next edition is out on 
Thursday 9 January 2020.   

 
Please see an important       

announcement on Page 59  
regarding the relocation  

of  our offices 



T
he family of a grandfather 

who died after being 

knocked down by a driver 

suspected of being in a “high 

speed” race, has heard the      

verdict of the inquest. 

Dennis Mitellas, known as 

Tasos, 83, was using a pedestrian 

crossing on the A10 in Enfield 

when he was struck by a Lexus 

driven by 23-year-old Adam 

Konczarek. The retired tailor, 

described as “frail and hunched”, 

suffered devastating injuries in 

the crash on August 6 last year. 

Barnet coroner’s court heard 

Konczarek is suspected of racing 

his car against a BMW driven 

by his friend Miroslaw Wec along 

the 40mph stretch of road        

moments before the fatal crash. 

Both drivers were summonsed to 

give evidence but failed to turn up. 

Investigating officer Iain Lister 

told the hearing the Lexus was 

clocked at 83mph and the BMW 

at 70mph as they passed a 

Shell garage. “They were engaged 

in some sort of road racing         

together,” he said. “The footage 

shows them pass the garage at 

quite high speeds.” 

The officer said Konczarek’s 

Lexus had slowed by the time 

he hit Mr Mitellas to a speed of 

no more than 45mph.  

Police said Konczarek tested 

positive for cannabis and amphe-

tamines after the crash, but he 

claimed he had subsequently 

taken drugs to deal with his 

shock. He was arrested and 

questioned, but neither he nor 

Wec have faced criminal charges 

over the incident. The inquest 

last Tuesday heard police could 

not be sure the cars were speed-

ing at the time of the collision. 

Coroner Andrew Walker ruled 

Mr Mitellas died as a result of a 

road traffic collision. Mr Mitellas’ 

son, Alan, said: “We are absolutely 

appalled at the lack of respect 

these two men have continued 

to show towards not only my 

father and our family, but to the 

court. Only callous and cowardly 

individuals would not feel com-

pelled to try and provide even 

an ounce of justice to a grieving 

family. A family in mourning due 

to their actions. 

"My father was a kind and 

generous man, grandfather and 

great grandfather, who cherished 

the time spent with the youngest 

members of his family. He        

delighted in playing with my son 

Trent, and his great grandchildren 

Jenson and Leo, and was a  

loving husband to our mother 

Rita, who passed away just 

over three years ago. 

“No-one, whether parent or 

child, should have their cherished 

memories of a beloved family 

member blighted like this. How-

ever, we do know that Dennis 

would want us to continue living 

our lives in a compassionate 

manner by way of a testament 

to how he approached his own 

life, but that has not been an 

easy task in the circumstances. 

“We hope that no other family 

have to face this turmoil in the 

future. It was not just our father 

who died that night, a part of all 

of us died with him. It was a 

senseless loss of life and we 

will all miss him terribly."  

Joseph Dodman, road traffic 

accident lawyer at Slater and 

Gordon, who are representing 

the family, said: “It’s been a turbu-

lent and emotionally charged year 

for my clients, who have been left 

to digest the dire circumstances 

in which they lost Dennis, a much 

loved head of the family.  

“The failure of the drivers to 

attend court today and provide 

the family with the chance to gain 

much needed answers to their 

questions is disgraceful and 

shows a complete disregard to 

the court and the criminal justice 

service.”
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Family of Greek grandfather killed 
by joy riders hear verdict of inquest

Lord Adonis applying 

for Cypriot passport 

after election results

B
rexit has been a head-

ache for thousands of 

British expats living in 

Cyprus worrying about their 

status, but for Lord (Andreas) 

Adonis, Cyprus offers a safe 

haven and an EU passport. 

“I am now applying for my 

Cypriot passport,” the British-

born Cypriot wrote on Twitter 

on Sunday – as he joined the 

deluge of those expressing their 

distaste over last Thursday’s 

election result in the UK. 

Arch Remainer and pivotal in 

his push for a second ‘Peoples’ 

Vote’ referendum, the former 

Labour transport secretary and 

education minister was vocal in 

his opposition to Brexit. 

Ultimately unsuccessful in his 

push for another referendum, 

he was then faced with Boris 

Johnson’s “stonking majority” of 

80 – a clear mandate to deliver 

Brexit by January. 

Lord Adonis has had a          

distinguished career in Britain. 

He graduated from Oxford, 

wrote for the Financial Times 

and the Observer before        

serving in several posts in the 

Tony Blair and Gordon Brown 

Labour governments. 

Adonis’ father, Nikos,            

followed in the footsteps of many 

thousands of other Cypriots 

at the time. He emigrated from 

Cyprus as a teenager and        

became a waiter in London. 

After the earthquake Brexit 

result was initially announced 

back in 2016, the website to 

register for Irish passports 

crashed due to unprecedented 

traffic. Thousands of Britons 

suddenly embraced their Gaelic 

heritage and an EU passport at 

the same time. 

There are about 60,000     

Cypriot-born residents in the 

UK as of 2015, according to the 

most recent estimates by the 

Office for National Statistics. 

Boris Johnson and his Brexit 

government will lead the UK out 

of the EU on January 31, 2020. 

Brexit and its consequences 

are of concern to the five million 

or so British citizens who live 

outside the UK, including the 

70,000 British expats who live 

in Cyprus. This figure includes 

a number of people that spend 

time both on the island and 

abroad. Paphos district is home 

to the largest British expat      

population on the island. 

There are three main    

residency statuses that British 

expats living in Cyprus are       

entitled to: an MEU1 which is 

registration for residents that 

want to live in Cyprus for more 

than three months, and an MEU3 

for residents who have lived in 

Cyprus for more than five years. 

There is also citizenship for  

residents who lived in Cyprus 

for more than seven years.

Labour’s Bambos  
Charalambous re-elected 
B

ambos Charalambous, 

the only British Member 

of Parliament of Cypriot 

descent, was re-elected in last 

Thursday’s UK general election. 

Labour’s Bambos, 52,         

managed to retain his seat at 

the House of Commons for 

North London’s Enfield-South-

gate constituency.  

He received 22,923 votes, 

defeating his Conservative rival 

David Burrowes by a 4,500      

majority and 48.5% of the       

vote. 

Labour took this seat from the 

Conservatives in 2015. Before 

that, the Tories held the seat 

since 1950. 

In 2017, Bambos won 51.7% 

of the vote with a majority of 

4,355. 

Although the Labour party 

lost a total of 59 seats across 

the country, the area of Enfield 

Southgate, where the Haringey-

born MP contested, remained a 

Labour stronghold. 

Bambos is a solicitor and 

worked for Hackney Council in 

their housing litigation team. 

Meanwhile, another UK      

Cypriot, Conservative Jason 

Charalambous failed in his    

challenge for the Islington South 

& Finsbury constituency, where 

Labour’s frontbench Emily 

Thornberry was re-elected. 

Jason finished third, garnering 

16.8 percent of the vote, behind 

Liberal Democrats candidate 

Kate Pothalingam.
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S
tella Charalambous, 

originally from North 

London and now living in 

Cyprus, is in desperate need of 

a bone marrow donor due to a 

serious case of  Leukaemia. 

Stella is 45-years-old, a wife, 

and mother to a 3-year-old 

child.   

We are appealing to the  

community aged between        

17- 55 years of age to register 

online for a cheek swab kit – 

www.dkms.org.uk 

The procedure if a match is 

non-invasive and there are no 

known health risks. 

If you need more information 

please contact Androulla and 

her team at the Leukaemia 

Cancer Society 020 8374 4821.  

Together as a community we 

are strong and can give a family 

the best Christmas gift ever.

Urgent appeal to find 
bone marrow donor

Federation Christmas & New Year message 
* continued from Page 41 

 

Moreover, statements in      

support of Cyprus’ sovereign 

rights from the Labour Party, 

Scottish National Party, Liberal 

Democrats, Green Party, Change 

UK - The Independent Group and 

All-Party Parliamentary Group 

for Cyprus, as well as a number 

of individual parliamentarians. 

On the tragic 45th anniversary 

of Turkey’s 1974 invasion of  

Cyprus, in July this year, our 

community sent a clear message 

to its elected Members of Parlia-

ment that Turkey needs to take 

its hands off Cyprus and end its 

occupation of over a third of the 

island. Our #HandsOffCyprus 

campaign saw Federation repre-

sentatives visit community events 

to talk to UK Cypriots across the 

country. We also held our annual 

parliamentary reception bringing 

together MPs and the UK Cypriot 

community to show support for 

a free, united Cyprus. As a result 

of the campaign, over 58% of MPs 

(vs. 41% last year), across the 

UK, received emails from their 

constituents calling for Turkey 

to take its hands off Cyprus. 

Several MPs also recorded video 

messages for our community on 

the anniversary of the illegal       

invasion. 

Thank you to everyone who 

took the time to participate in 

these campaigns. We’ve shown 

that when we are united and 

make our voice heard, we can 

make a real difference. However, 

I’m confident that we can achieve 

even more. 

We have also found new 

ways to raise awareness about 

the impact of the ongoing occu-

pation. Earlier this year I gave 

evidence to the Foreign and 

Commonwealth Office review 

on Christian persecution where 

I spoke about Turkey’s ongoing 

persecution of Christian’s in the 

occupied northern part of Cyprus. 

I was pleased that the final report 

highlighted the “Confiscation of 

church properties, attack[s] on 

churches and properties…and 

access for worship is severely 

restricted…in the northern area 

of Cyprus currently under Turkish 

occupation”. The Foreign Secre-

tary has committed to implement-

ing the report’s recommendations. 

As well as advocating on the 

Cyprus issue, we have also      

actively engaged with our com-

munity on issues of importance 

that are much closer to home – 

namely the process of obtaining 

Cypriot citizenship, given that 

the UK is leaving the European 

Union. The Cyprus High Commis-

sion in the UK and Ministry of 

Interior have taken significant 

steps to improve the application 

process and have significantly 

increased processing capacity. 

I would like to thank the Cyprus 

High Commissioner, Foreign 

Minister, Minister of Interior and 

Presidential Commissioner for 

their continued support and       

cooperation on this issue. If you 

are considering applying for 

Cypriot citizenship, please visit 

the Cyprus High Commission’s 

website for more information 

www.cyprusinuk.com. 

This year we have also taken 

steps to continue harnessing      

all the talents of our diaspora 

by hosting the 1st UK-Cypriot 

Diaspora Economic Diplomacy 

Roundtable, under the Chairman-

ship of Cypriot Foreign Minister 

Christodoulides. The roundtable 

brought together successful 

Cypriots across all professions 

in the UK in a confidential,          

results-oriented forum to develop 

a strategic and comprehensive 

approach to Cypriot economic 

diplomacy in the UK, as well as 

advance the UK Cypriot diaspora. 

At this time of year, our minds 

turn to those less fortunate than 

ourselves. It is often said that the 

mark of a society is how it treats 

those who are most vulnerable. 

It is for this reason that I am  

particularly proud of our com-

munity’s charitable efforts         

NEPOMAK UK, our youth, co-

ordinated UK Cypriots in London, 

Birmingham, Manchester, Leices-

ter, Cardiff and Mansfield to send 

1200 presents to less fortunate 

children in Cyprus and the Rizo-

karpasso Association in the UK 

sent a generous Christmas 

present to every enclaved child. 

Our minds also turn to those 

who we tragically lost over the 

course of the year. This year, 

we sadly lost two individuals in 

particular - former President 

Christofias, and Archbishop 

Gregorios. Both were proud 

Cypriots that shaped the destiny 

of our people whether on the    

island, or in the UK. May their 

memory be eternal. 

These are just a small snippet 

of our activities and those of our 

80+ member organisations over 

the last 12 months. Whilst I’m 

proud of our achievements this 

year, we all need to re-double 

our efforts as we write next year’s 

chapter in our history. 2020 marks 

the 46th anniversary of the illegal 

invasion of Cyprus by Turkey 

and we should spare a thought 

this Christmas for those who 

gave their lives for the freedom 

of our beloved Cyprus, refugees 

of the invasion, the enclaved 

and those who are still missing 

from the invasion in 1974. More 

than ever before, we must look 

at what we can all do differently 

– whether that is opening a     

dialogue with your local MP 

about Cyprus; actively participa-

ting in the Federation’s email 

campaigns; engaging with the 

political party that you support; 

or donating to support our          

activities. We must be united 

and stay the course and honour 

the promises to our parents, 

grandparents, and children to 

deliver freedom for Cyprus in line 

with UN resolutions, High Level 

Agreements, International Law 

and the EU acquis. 

Let's make 2020, the year that 

we all renew our campaign and 

commitment for a free, united 

Cyprus and continue to collec-

tively advance and promote our 

UK Cypriot community. 

Merry Christmas and a Happy 

New Year, 

 

Christos Karaolis 

President, National Federation  
of Cypriots in the UK

O
n the 12th December, 

the United Nations Edu-

cational, Scientific and 

Cultural Organisation (UNESCO) 

declared the Byzantine Chant as 

part of the “Intangible Cultural 

Heritage of Humanity”. This is a 

major recognition that formally 

honours an art form that is more 

than 2,000 years old.  

The Byzantine chant is a       

significant cultural tradition and 

comprehensive music system 

forming part of the common    

musical traditions that developed 

in the early Christian Era.  

Highlighting and musically  

enhancing the church texts of 

the Greek Orthodox Church       

liturgy, this vocal art is mainly 

focused on rendering the eccle-

siastical text; arguably, the chant 

exists because of the word 

(‘logos’), since every aspect of 

the tradition serves to spread 

the sacred message.  

Passed on aurally across the 

generations, its main character-

istics have remained over the 

centuries: it is exclusively vocal 

music; the chants are coded in 

an eight-tone system; and the 

chant employs different styles 

of rhythm to accentuate the     

desired syllables of specific 

words.  

Though the Psaltic Art has      

always been linked to the male 

voice, women chanters are       

becoming more common also.  

In addition to its practice in 

church, the Byzantine chant is 

flourishing due to the dedication 

of experts and non-experts alike 

– including musicians, choir mem-

bers, composers, musicologists 

and scholars – who contribute 

to its study, performance and 

dissemination. 

In its statement announcing 

the recognition, UNESCO notes 

that ”As a living art that has       

existed for centuries, Byzantine 

chant is a significant cultural   

tradition and comprehensive 

music system.” 

Byzantine chant, the UNESCO 

statement explains, ”forms part 

of the common musical traditions 

that developed in the Byzantine 

Empire. Highlighting and musically 

enhancing the liturgical texts of 

the Greek Orthodox Church, it 

is inextricably linked with spiritual 

life and religious ceremony.” 

UNESCO made special refer-

ence to how this tradition has 

managed to survive throughout 

the centuries against all odds 

and remain at the centre of the 

Greek Orthodox Christian faith 

even today.  

In 2017, UNESCO also placed 

the “Rembetika” musical tradition 

and practice on the intangible 

cultural heritage list as well.  

The School of Byzantine Music 

operates across London and the 

United Kingdom, with teachers 

at several churches, under the 

oversight of the Archdiocese of 

Thyateira and Great Britain. The 

school is headquartered at St 

Mary’s Greek Orthodox Church 

in Wood Green. The Founder 

and Director is the Very Rever-

end Father Joseph Paliouras, of 

the Twelve Apostles parish in 

Hatfield.  

The school welcomes anyone, 

of any age, wishing to learn this 

wonderful and sacred art. It 

takes discipline and practice, 

and brings a lifetime of fulfilment.  

 

By James Neophytou 

Byzantine Chant added to UNESCO list

T
he Cyprus House at the 

Cyprus High Commission 

recently hosted the annual 

general meeting of the Foreign 

Press Association (FPA), followed 

by their Christmas party. 

Journalists for all over the 

world gathered for the two         

important events. 

Cyprus High Commissioner 

in the UK Mr Andreas Kakouris, 

in his short welcome speech, 

expressed his pleasure in      

holding the event at the Cyprus 

House. He touched on the       

Cyprus problem and promised 

to continue the excellent rela-

tions with the FPA. Finally, he 

wished everyone a Happy 

Christmas and a fruitful 2020. 

FPA Chair Benedicte Paviot 

expressed the association’s   

appreciation to the High Com-

missioner for hosting the event 

and for their excellent ties. 

The FPA is the first and oldest 

association of foreign corres-

pondents in the world and cele-

brated its 130th anniversary in 

2018. As a member of the UK 

Press Card Authority, the FPA 

provides official journalistic      

accreditation to more than 2,200 

international correspondents 

every year. All media is repre-

sented: from print and news 

agencies to broadcast and      

digital. Freelancers are welcome 

in all categories. 

Doros Partasides has been a 

full member for the last 10 years. 

 

Pictured: Doros Partasides, 
Director of FPA Deborah Bonetti, 
Cyprus High Commissioner  
Andreas Kakouris, Chair of FPA 
Benedicte Paviot and officer of 
the FCO Davina Crole.

FPA party at the  
Cyprus High Commission
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U
nder the lights of the      
famous tree in the cen-
tre of Trafalgar Square, 

St Andrew the Apostle School 
Choir spread some festive joy 
for busy Londoners by perform-
ing Christmas Carols to support 
Noah’s Ark Children’s Hospice 
on Tuesday 10th December 
2019. 

Braving the rain and the   
busy London tourist attraction,           
Mr Lasithiotakis and the Choir 
performed a number of tradi-
tional and religious carols,           
to the joy and admiration of       
the hundreds of people who 
gathered by the famous          
London landmark.  

The performance of the Choir 
was greeted with a rapturous 
applause by the square! A big 

thank you to all the staff and 
parents who were able to attend. 

Representatives from Noah’s 
Ark were on hand to collect      
donations from the public. The 
school is extremely proud to 
support Noah’s Ark Children’s 
Hospice which provides support 
for children and young people 
with life-limiting or life-threaten-
ing conditions and their    
families.  

St Andrew the Apostle Greek 
Orthodox Secondary School       
is an 11-18 school serving Bar-
net & North London. Visit the 
website www.standrewtheapos-
tle.org.uk for more information 
and to keep up to date with        
latest events. You can also        
follow the school on twitter 
@StAndrewTA  

St Andrew’s Choir takes 
over Trafalgar Square!

From Freetown with Love
“Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων 
ἦλθε κατ᾽ αὐτόν, καὶ ἰδὼν 

αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη” 
 

“But a certain Samaritan, came 
where he was: and when he 
saw him, he had compassion 

on him” 
- Luke 10:33 

 
Alexios Gennaris is becoming 

one of the most recognisable 
faces in the UK Greek and Cypriot 
community. He is the Official 
Photographer (O.P.) of several 
organisations, and he has the 
high visibility vest to prove it.  

He works tirelessly, and           
totally voluntarily. Alexios was 
the assigned the role of official 
photographer to the Archdiocese 
of Thyateira and Great Britain, 
by the dearly departed Arch-
bishop Grigorios, and this has 
continued with His Eminence 
Archbishop Nikita.  

In addition, Alexios is the O.P. 
of the Cypriot Wine Festival, all 
events at the Brunswick Centre 
and of the Greek Orthodox   
community football team, St 
Panteleimon FC, currently flying 
high in the English National 
League System (they are top of 
the Spartan South Midlands      
Division One).  

Alexios is currently in Sierra 
Leone, where he is visiting the 
Greek Orthodox Orphanage 
and School run by the charity 
Paradise 4 Kids. It was founded 
by Father Themis Adamopoulos, 
and looks after around 600      
children on a daily basis, in 
Freetown, the capital of Sierra 

Leone.  
This is Alexios’ second trip out 

there, and he has taken several 
suitcases full of much needed 
items for the orphanage and 
school - Paracetamol, glasses, 
books, clothing, tools, musical 
instruments and much more.  

He works with Father Themis 
and his sister Deaconess Mary 
Adams, to determine what is 
needed.  He hooks up with 
other volunteers out there such 
as doctors, engineers, nurses 
and aid workers.  

The kids love to see Alexios 
get involved. He has even 
started a St Panteleimon FC fan 
club out there. The Saints sent 
some shirts, scarves and caps 
for the children to enjoy.  

After his last trip, Alexios gave 
a presentation and talk on his 
experiences with pictures. I’m 
sure we can look forward to    
that again in the new year. 
Lookout for announcements on 
Facebook.  

Alexios has held a number of 
fundraising coffee mornings,      
organised by Maria Neophytou. 
These have taken place at   
PanOrama restaurant in Whet-
stone and at the Twelve Apostles 
Greek Orthodox Church,          
Hatfield.   

If you wish to organise one of 
these, please get in touch at 
agennaris@aol.com 

If you wish to donate to the 
charity, please visit Paradise       
4 Kids on Facebook or at 
https://paradise4kids.org/ 

 
By James Neophytou 

A
lkionides UK charity 
wishes all its supporters 
and the community a 

very Merry Christmas and a 
Happy and healthy New Year! 

The charity was honoured 
and would like to thank its new 
Patron, His Excellency the High 
Commissioner for the Republic 
of Cyprus Mr Andreas Kakouris 
and his wife, who found time to 
visit the Alkionides UK 'Nest' 
and its patients last week. 

Alkionides UK provides a 
homely environment in north 
London for Cypriot patients       

undergoing essential medical 
treatment that is not available 
in Cyprus.  

The government of Cyprus 
generously covers the enormous 
medical costs at the best        
hospitals in the UK but not 
transport or accommodation.  

Patients and their families 
typically need to stay for between 
a few days to many months. 
Volunteers and psychologists 
visit them to provide moral       
support, translation and trans-
port when required. 

The Alkionides 'nest' is a  

four-bedroom house in Finsbury 
Park, which is conveniently         
located for the main hospitals, 
and can accommodate patients 
free of charge. Since the move 
to the premises in August, 
twelve families have benefited. 

Alkionides UK teams have 
also helped the community in 
Birmingham by organising a trip 
to the Safari Park, sponsored 
by the Keith Coombs Trust,        
followed by a lunch provided      
by Mr K. Akathiotis for families 
with children with special needs 
in the Midlands. These families, 

who are mostly housebound, 
are getting to know each other 
and are looking forward to a visit 
to Winter Wonderland, organised 
by Helen Vasiliou and Liliana 
Malla. 

In London, the charity helped 
towards the purchase of a       
special wheelchair for Chara-
lambos, a young man who has 
been in rehabilitation at Welling-
ton hospital after being in a 
coma for many months follow-
ing a terrible accident and is 
now returning to Cyprus. 

Alkionides UK has provided 
two student grants this year:        
to Constantinos, a brilliant  
mathematician who is continu-
ing his studies at Durham         
University, having excelled in 
the first year; and to George 
who is completing his PhD in 
Pharmacy at Reading Univer-
sity. 

It is extremely grateful to its 
sponsors for their trust and    
generosity: The A.G. Leventis 
Foundation, Capital Group,   
Reo Stakis Foundation, Lazari 
Foundation, Keith Coombs 
Trust and the Eleousa Heart 
Foundation, and of course its 
dedicated volunteers and team 
in Cyprus. 

For further information, 
please visit www.alkionides.org 

Merry Christmas from Alkionides UK

T
he Kosmos Centre held 
its annual Christmas 
party on Tuesday 10th 

December 2019 at the church 
hall of Agioi Anargyroi in Gospel 
Oak. 

 The event was a great        
success with the elderly who   
attended enjoying a traditional 
lunch, live music and a bumper 
raffle.  

The management and staff 
would like to thank the church 
for its support and generosity, 
and Mr Charalambous from 

Beyond Certainty for his gener-
ous donation of wine which was 
enjoyed by all at the party. 

An enormous thanks also to 
Argyros from the church for    
his support, brilliant musicians 
Sophia and Spyros and all the 
volunteers who gave up their 
time to help make this event a 
great day for the elderly in our 
community. 

The Kosmos Centre (Camden 
Cypriot Women’s Organisation) 
is located at 2c Falkland Road 
London NW5 2PT.

Christmas party at the 
Kosmos Centre
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Greek behind #NotWhoTheyAre campaign 

hopes to make homelessness more relatable 

W
hilst we obsess over what we’re buying 

our loved ones this Christmas, have you 

spared a thought for those who are   

wondering where they will be sleeping tonight? 

West London Mission (WLM) sure has.....          

the charity working to empower people affected 

by homelessness, poverty and trauma to live more 

fulfilling lives, launched its first ever campaign 

earlier this month, designed to build support by 

making homelessness more relatable. 

Behind that campaign is Panagiotis Balalas, 

Communications and Marketing Manager at WLM 

and well known radio producer for London Greek 

Radio 103.3fm. 

Under the strapline: ‘…Sleeping rough.        
Homeless is what they are, not who they are,’ 
the #NotWhoTheyAre campaign, devised by AMV 

BBDO, seeks to bring to life the human side of 

homelessness and help people relate more to 

the people they might see on the streets - each 

of them with different backgrounds, different  

problems, different strengths and different stories. 

One poster at Marylebone station reads: “She 
is a daughter and a big sister. World’s only sprout 
lover. Won’t be seen with her hair down. Dead 
scared of pigeons. Sleeping on the street.”  

Another states: “He is a dad of two. A Brentford 
fan. Can finish any crossword. Excellent at       
conkers. Sleeping in the park.” 

In London, we’ve seen an 18% year-on-year 

rise in homelessness from 2018 to 2019. The 

topic is rarely out of the news and is increasingly 

visible on our streets. Yet for many passers-by,  

it is all too easy to walk past that homeless person 

without engaging, either because they are too 

busy, or simply because homelessness seems 

too great a problem or someone else’s issue. 

Panagiotis told Parikiaki: “Homelessness is a 

problem we can’t afford to ignore anymore, so 

we wanted to make the problem feel more real 

for people to make them think twice about walking 

past homeless individuals without taking action. 

“All too often, ‘the homeless’ are bucketed into 

the same group – the assumption being that all 

suffer from the same problems. But as we all 

know, everyone is individual with their own distinct 

skillsets, passions, dislikes and personalities.        

So why should homeless people be viewed   

otherwise?” 

In making the problem feel more real,      

Panagiotis’ hope is that people will consider       

helping WLM’s mission of getting homeless        

individuals off the street and, more importantly, 

into permanent accommodation and employment. 

Because homeless is what they are,    

#NotWhoTheyAre. 

To make a donation, however big or small, 

please visit www.wlm.org.uk/donate 

 

Panagiotis Balalas is on air at London Greek 
Radio 103.3fm every Friday at 6pm UK time zone 
and 8pm GR time zone. Listen live at 
http://www.lgr.co.uk/dj/panagiotis-balalas/ 
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A sprinkle of  Christmas history

E
very year on December 

25th we celebrate the 

birthday of Jesus Christ. 

We call this time of year Christ-

mas as we celebrate the Mass 

for Christ. 

Christmas is a truly magical 

season, bringing families and 

friends together to share the 

much loved customs and tradi-

tions which have been around 

for centuries. 

 

Saint Nicholas 

The true story of Father 

Christmas begins with Saint 

Nicholas, a bishop who lived in 

Myra. His wealthy parents died 

while he was still young, leaving 

their whole inheritance. Nicholas 

used this to assist the needy, 

the suffering and the sick. It      

has been said that he secretly 

dropped a bag of gold down a 

chimney for the daughters of a 

poor man. Later, the poor man 

searched to find the mystery        

patron, and when he did, was 

begged not to spill his identity 

to  the rest of the land. However, 

when later revealed, the mystery 

of present giving was thought 

to be from Saint Nicholas from 

then on. 

Another tradition suggests        

giving gifts is related to that of 

the three wise men who brought 

gifts to Jesus. 

 

Father Christmas 

Father Christmas (also known 

as Santa Claus), has become the 

human face of Christmas - an old 

man with a long white beard, 

red coat, and bag of toys. 

Children are taught from a 

young age that the night before 

Christmas, he comes into houses 

down the chimney and places 

presents for them in stockings 

or bags by their beds or in front 

of the Christmas tree. It is said 

that he lives in the North Pole, 

and arrives flying through the sky 

on a sleigh pulled by reindeer. 

 

Christmas Tree 

The tradition of a Christmas tree 

began with the paradise tree 

decorated with apples to repre-

sent the Garden of Eden on 

Adam and Eve’s day, which fell 

on December 24. People then 

decorated their trees with edible 

goods and glass decorations. 

Around the 1830s, Christmas 

trees made it to Britain and in 1846, 

the royal family was sketched 

around their Christmas tree. The 

custom then became very fash-

ionable and has been a tradition 

ever since. 

 

Christmas Cards 

The custom of sending    

Christmas cards was started       

in the UK by Sir Henry Cole in 

the 1840s who alongside his 

friend John Horsley, designed 

the first card and sold them for 

1 shilling each. 

As printing methods improved 

over the years, they became 

much more popular and were 

produced in large numbers. 
 

Christmas food 

A Christmas tradition involving 

the turkey is to pull its wishbone. 

The person left with the larger 

piece of the bone makes a wish. 

Christmas pudding is also 

served; Traditionally a silver coin 

is hidden in it, thought to bring 

good fortune to the lucky finder. 

 

Change In Traditions 

Many would agree that Christ-

mas has become more about 

spending money on gifts, and      

forgetting the religious meaning. 

In the UK, shops remain open 

till late in the lead up to Christmas 

and even open on Boxing Day 

with the cut-price sales. 

Christmas message of  Archbishop Nikitas
T

here is a beautiful and traditional 

carol that begins with the words 

"0 Come, 0 Come, Emmanuel" 

and it expresses the pain and challen-

ges of the nation of Israel, as the people 

waited and pleaded for God to send 

the Messiah and redeem them from 

the tyranny of slavery. Their cries for 

freedom were not for their liberty from 

human slavery; rather, their prayers 

were for their redemption from sin and 

their captivity to evil. When the fullness 

of time had come, God sent His Son, 

our Lord Jesus Christ, to save us all 

from sin. His loving act was one for the 

nation of Israel alone. It was an act for 

the whole world, all people, every 

aspect of creation. 

Each year, as a Church, we gather 

to celebrate this unique moment in 

time. We recall the prophecies of old 

and how they were fulfilled with the 

birth of an innocent child. We look to 

the tradition of iconography, as we   

contemplate this great and amazing 

mystery. We look, too, to the great 

hymnological tradition of our Church 

which educates us about the salvific 

event.  

The hymns tell the earth and the 

heavens to rejoice, and we are invited 

to join in the celebration. It is an invita-

tion to all people, saintly people and 

sinners alike, to spiritually travel to the 

city of Bethlehem and seek out the        

innocent newborn Christ, Who is the 

fulfilment of the great prophecy of 

Isaiah, who wrote: "for unto us a         

Child is born, unto us a Son is given; 

And the government shall be upon       

his shoulder. And his name will be 

called Wonderful, Counsellor, Mighty 

God, Everlasting Father, Prince of 

Peace."  

It is this Christ who is born for the 

salvation of the world. And while he 

was born at a special moment in time, 

He must be born in the hearts of all 

people and not be bound by time, 

space, and place. He is to fill the         

vacuum of emptiness and transfigure 

the suffering soul into an oasis of 

peace. 

Although the actual celebration of 

Christmas, the Feast of the Nativity        

of the Lord, comes but once a year, 

the meaning and message of the        

holiday should be lived each and every 

day by all people. Christmas is the  

time of giving and sharing with those 

in need. It is the season when the        

spirit of reconciliation fills the air and 

the hearts of humanity, as well. This is 

the time when the ways of old are put 

to the side and we look at the world 

and other people in a different manner.  

Christmas is the day of a new       

beginning when the Sun of Righteous-

ness dispels the darkness of the past 

and hope is given to us because Christ 

is born. 

As we look to the Feast and the 

blessings of Christmas, let us recall the 

love God has for His world. Let all     

celebrate the feast with joy and happi-

ness, by being in Church, exchanging 

the traditional greetings with others, 

and remembering those who suffer. 

May all have a most blessed and 

MERRY CHRISTMAS. 

 

With paternal blessings and love, 

Archbishop of Thyateira & Great       
Britain Nikitas 



Kourabiedes (Almond Cookies) 

 
Ingredients: 
1 packet of unsalted butter or Trex 

2 egg yolks 

1 Greek coffee cup icing sugar 

3 tablespoons baking powder 

3/4 cups roasted almonds, chopped in large chunks 

Rosewater 

Self raising flour (your own required amount) 

1 vanilla sachet 

Brandy 

 

Method: 
Beat the butter well and then add the icing sugar and egg                 

yolks. 

Add the roasted almonds, rosewater, vanilla brandy, baking powder 

and lastly the flour. Combine together until the mixture is soft and does 

not stick to your hands. 

Form the kourabiedes into flattened oval shapes and cook in a        

medium oven until golden. 

Allow to cool, brush over with rosewater and then sprinkle with icing 

sugar. 

Melomakarona (Honey Cookies) 
 

Ingredients: 
3 cups sunflower oil 

1 1/2 cups sugar 

Juice of 2 large lemons 

Juice of 2 large oranges 

3 teaspoons baking powder 

1 1/2 teaspoons soda 

1 teaspoon ground cinnamon 

 
Method: 
Beat together the oil, lemon juice and orange juice. Add the sugar, 

baking powder, soda, cinnamon, cloves and gradually stir in enough 

flour to make a soft dough (make sure it does not stick to your hands). 

Pinch off small portions of the dough and form into flattened oval 

shapes. Bake in a preheated oven for 20-30 minutes until golden 

brown. 

Whilst cooling, prepare the syrup by boiling water, honey and sugar. 

Dip the melomakarona one at a time into syrup for approximately            

1 minute and then using a spoon, place them on a tray to cool. 

Mix together the roasted sesame seeds, chopped walnuts, cinnamon 

and cloves and sprinkle over the melomakarona. 

Vasilopitta (New Year’s Cake) 
 
Ingredients: 
1 glass oil 

1 1/4 glasses sugar 

4 glasses flour 

5 eggs 

1 glass orange juice or a small natural yoghurt 

1 glass coarsely ground almonds 

3 tablespoons baking powder 

Zest of an orange 

Brandy to taste 

 

Method: 
Beat the oil and sugar and then gradually add the orange squash   

or yogurt and eggs one by one. Then add the remaining ingredients 

into the mixture.  

Place in a greased baking tin and bake in a preheated, moderate 

oven for about 1 hour or until a knife inserted into the centre comes 

out clean. 

Note: For the sake of tradition, wrap a coin in a piece of foil and 
press it into the mixture before baking. The person who finds the coin, 
will have good fortune for the year. 
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Christmas traditions in Cyprus and Greece

T
o the members of the 

Greek Orthodox Church, 

Christmas comes in sec-

ond after Easter. However, this 

is not to say that Christmas isn’t 

widely celebrated with unique 

traditions. It’s difficult to differen-

tiate the traditions between 

Greece and Cyprus because 

they are merely the same. 

On Christmas Eve, everyone 

goes to church; children around 

the villages travel from house 

to house singing Kalanda 

(carols) and are rewarded with 

sweets and fruits from the           

locals. 

 

Christmas Food 

As family and friends arrive 

for the Christmas Day feast, 

which is much looked forward 

to following 40 days of fasting, 

they greet one another by         

saying, “Hronia polla” (Many 

happy years). 

Pigs are slaughtered and are 

on most dinner tables, along-

side dishes such as roast turkey 

stuffed with rice, chestnuts and 

vegetables, or other meats such 

as lamb. 

Sweets and treats such as 

Kourabiedes (almond cookies) 

and Melomakarona (honey 

spiced cookies) are also placed 

on the table as a Greek Christ-

mas tradition. 

On almost every dinner table, 

there are loaves of Christopsomo 

(Christ Bread) which is a round 

loaf, decorated on the top with 

a cross. 

 

Gifts 

Both Greece and Cyprus 

share a different tradition to       

the UK - instead of opening 

presents on Christmas Day 

(25th December), the exchange 

of gifts takes place on 1st       

January, St Basil’s Day. 

On this day the “renewal of 

waters” also takes place, a ritual 

in which all water jugs in the 

house are emptied and refilled 

with new “St Basil’s Water.” 

Christmas trees have become 

more popular but are not             

traditional. Most houses will 

have a shallow wooden bowl 

with a sprig of basil wrapped 

around a wooden cross hanging 

from the wire instead. Once a 

day, someone dips the cross 

and basil into some holy water 

to sprinkle water in each room 

of the house. This is believed 

to keep the bad spirits (Kalikan-

tzari) away. 

 

Kalikantzari 
Kalikantzari are believed to 

be a species of goblins or spirits 

who appear only during the       

12-day period from Christmas 

to the Epiphany (January 6).  

They are meant to emerge 

from the centre of the earth and 

to slip into people’s house 

through the chimney! 

The Kalikantzari cause mis-

chief more than harm. Having a 

fire burning through the twelve 

days of Christmas is meant to 

keep them away. 

 
Epiphany 

On Epiphany, the ceremonial 

blessing of the waters takes 

place. 

Young men dive into cold 

rivers and sea to try to be first 

to get a cross which has been 

blessed by a priest and thrown 

into the water. Whoever gets   

the cross first is meant to have 

good luck during the coming 

year. 

Epiphany festivals also    

include music, dancing and lots 

of food.

Festive recipes

1 teaspoon ground cloves 

3-4 cups self raising flour 

Roasted sesame seeds 

Chopped walnuts 
 
For the syrup: 
1 cup each of sugar, honey       

and water



 48      | Thursday 19 December 2019

10 tips to keep Christmas 
criminals away!

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

I
f you're looking forward to Christmas, bear in 

mind that thieves are gleefully anticipating         

it too - last year, there was a substantial           

increase in insurance claims for burglaries in 

winter, particularly over the Xmas period. 

Halifax Home Insurance reported a 35 per 

cent increase in claims for forced burglary in the 

darker months, compared to lighter months,   

and as homes are often unoccupied for long 

periods around Christmas - when people visit 

family and friends - some reports suggest the 

rate of break-ins rises by up to 20 per cent. 

Yet according to research from ADT Fire and 

Security over three quarters of Brits admit to       

inadequately protecting their homes. 

National Police Chiefs’ Council says: “Police 

officers know how distressing a burglary is for 

victims, especially over the Christmas period. It 

isn't just the loss of valuable and sentimental 

items, but it can also leave families feeling less 

safe in their own home.” 

 

Here are 10 tips to keep those pesky criminals 

away; 

1) Double lock your doors – use a dead or 

double lock on your outside doors 

2) Don’t leave your presents under the tree – 

don’t make them visible 

3) Carefully leave your lights on – make them 

think someone is home 

4) Carefully dispose of wrapping and present 

packaging – don’t advertise the goods 

5) Don’t leave valuables near letterbox –        

prevent ‘letterbox fishing’ 

6) Carefully place your calendar – if visible, 

thieves can see when you’re out 

7) Lock any outbuildings – shreds and          

garages make sure are locked 

8) Don’t overshare on social media – burglars 

can tell where you are if you share 

9) Key placing – make sure your keys aren’t 

visible through any windows  

10) Bathroom – be wary that thieves can tell 

when your occupied in the shower 

 

UK regions at risk for rising  

Home Insurance prices… 
 

A new study using Environmental Agency 

data has predicted the shocking speed of          

erosion on England’s coastline within the next 

century, with thousands of homes at risk of        

collapsing into the sea as the coastline fades 

away. 

It has calculated that 7,000 homes, worth 

more than £1bn, will fall into the sea over the 

next 100 years. 

The study, from price comparison site            

Confused.com, also shows that 520,000          

properties are in areas with coastal flooding  

risk, and without further action this figure         

could treble to 1.5 million in the next 60          

years. 

These at-risk areas are also suffering from 

higher insurance premiums. 

The most at-risk area on the list is the town      

of Happisburgh in Norfolk where the shoreline 

is predicted to erode 200 metres in the next           

100 years. Land erosion has already claimed    

35 houses in this area. 

The average price for a property here is 

£295,182, which is £67,396 more than the         

average for Norfolk. 

The average home insurance premium    

(buildings and contents) is £170.02. If residents’ 

houses fell into the sea or were destroyed       

beyond repair, the data shows that the average 

rebuild cost for houses in the postcode area 

would be £229,816. 

These figures reflect the increased cost of      

living in a high-risk coastal erosion area.             

According to Confused.com, prices could rise if 

erosion continues to damage the area and push 

it into a high-risk category. 

Yorkshire and the Humber suffers the highest 

rate of coastline erosion with a worrying         

56.2% of land disappearing along the county’s 

coastline. Towns such are Hornsea, Withernsea 

and Filey are at risk of erosion and, therefore, 

face soaring insurance prices. 

The east coast of England is being hit the   

hardest by the elements. According to the         

Marine Climate Change Impacts Partnership 

(MCCIP), 31% of coastline in the south of        

England is also eroding, leaving coastal areas 

such as Norfolk, Suffolk, East Sussex and West 

Sussex at risk. 

In the north-east, 27% of the coastal area is 

at risk of disappearing, whereas the north-west 

is eroding at a much lower rate with only 18.5% 

of the coastline affected. 

 

Please call us on 0207 691 2409 for an           

appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

A
 new survey from Home-

Let reveals that UK rents 

hit a record high of £970 

a month in August, up 2.4%        

on the previous year. What is         

interesting is that this comes      

at a time when landlords are 

facing higher tax bills and extra 

costs as a result of the letting 

fees ban and other regulatory 

changes. 

Encouragingly for investors, 

higher rents are not restricted 

to certain parts of the country - 

the HomeLet figures show 

growth in rents in every region 

of the UK, ranging from 0.2 to 

3.5 per cent.  

HomeLet suggests the         

reason behind this growth is 

that savvy landlords are trying 

to recoup higher costs, while 

there is high demand for rental 

homes as people still struggle 

to afford to buy. Wage growth 

and high employment levels 

have also forced up rents. 

Making sure you aren't        

paying more than you abso-

lutely need to for your buy-to-let 

is a vital part of getting the best 

returns from your investment.  

It doesn't matter how much 

you charge in rent, if your       

funding is not competitively 

priced you won't be generating 

as much income as you could. 

It therefore makes sense to 

check in regularly with your 

mortgage broker, to ensure that 

your buy-to-let is performing as 

well as it could be. Your broker 

will let you know if it makes 

sense to stick with your current 

arrangements or whether you 

would be better off switching 

products and/or lenders. 

To check that your buy-to-let 

mortgage is still on track,      

call us, David Astburys on      

020 3000 6787.

George Sifonios 

Rents rise but landlords still 
need to keep an eye on costs
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T
ranslates in Latin to “Glory 

to God in the highest”. 

Never has the phrase been 

so prominent in my mind as it was 

last week. I realise this has be-

come something of a mantra for 

me over the years but I do urge 

you, be you agnostic, atheist or 

ascetic, to avail yourself of some 

of the outstanding choral events 

that happen during Advent. Many 

are free (churches, cathedrals) 

and as my mother used to say, “if 

it’s free it tastes better” - o theos 
na din magarissi”. 

The two that I attended were 

both part of the 34th Christmas 

Festival at St John’s Smith 

Square though one actually took 

place at Westminster Abbey. The 

former hosted The Choir of Christ 

Church Cathedral, Oxford with 

Christmas at Christ Church. The 

eclectic and bold programme   

featured familiar works by Rutter 

(What Sweeter Music) and 

Leighton (Lully, lulla, thou little tiny 
child) but it opened with A Spotless 
Rose, composed by Piers Connor 

Kennedy, one of the choristers. A 

profound and portentous compo-

sition, it included complex passages 

requiring very careful vocal calibra-

tion skilfully led by conductor Steven 

Grahl. It had an interesting effect 

on the audience as there was no 

applause until the end of Howells’s 

Sing lullaby, the third piece. The 

first half also included the premiere 

performance of Alexander Camp-

kin’s Angels from the realms of 
glory, who happened to be in the 

audience. Both he and Kennedy 

received deserved applause for 

their ambition and talent. 

The highlight of the second 

part of the concert was a superbly 

nuanced rendition of Quelle est cette 
odeur agréable, an arrangement 

by Willcocks of a French traditional 

song. The beautifully melodic 

sound created by the choir was 

matched in Warlock’s Benedica-
mus Domino, a completely different 

mood but thrilling nevertheless. It 

ended with a joyful and playful 

Twelve Days of Christmas (Bob 

Chilcott) which included lots of hum-

ming by one and all. A wonderful 

way to get into the spirit of Advent. 

Meanwhile two days later, just 

up the road from St John’s, The 

Choir of Westminster Abbey 

regaled us with their Christmas 

Concert. Their offering included 

carols for all, religious and secular 

readings and some sublime inter-

pretations of works by the likes of 

Britten and Tavener. The opening 

Rorate caeli desuper by Byrd was 

sung from behind the quire. A 

mellifluous sound emanating out 

of sight offering an opportunity to 

revel in our glorious surroundings 

and listen intently to the delightful 

music. An ethereal opening. This 

was immediately followed by Once 
in royal David’s City, that begins, 

as it does in most places of worship 

during Christmas, with the atmos-

pheric treble solo that sets the 

scene for the birth of the Christ 

child. As the choir processioned 

into view we joined in for a rousing 

version of a favourite Carol as we 

did with others culminating in a 

roof-raising Hark! the herald angels 
sing, each of them beautified by 

the jubilant descant.  

Britten’s A Ceremony of Carols, 
included excellent accompaniment 

by harpist Lucy Wakeford. Franz 

Gruber’s unforgettable Stille Nacht 
(Silent Night) seemed to resonate 

most strongly with the audience 

but for me it was Tavener’s Christ-

mas proclamation, God is with 

us, that struck a chord with that 

surprisingly dramatic ending, the 

final organ fortississimo providing 

a pulsating finale. Phlegmatic con-

ductor James O’Donnell led the 

consistently superb choir through-

out and by the end of this evening 

and the one two days earlier I felt 

blessed to have had the opportunity 

to hear choral work of the highest 

quality. The other common denomi-

nators for the concerts were that 

my companions, not accustomed 

to choral concerts, cannot wait for 

the next one, and on both nights 

it rained like cats and dogs. From 

the sublime to the ridiculous 

(weather), the second took place 

on the day of the general election, 

an omen perhaps. 

Meanwhile several of the team 

have been our and about to bring 

you a flavour of the cornucopia of 

offerings currently available. We 
begin with Kyriacos Zidane, who 
is in tears... 

I didn’t mean for it to happen but 

when you’re sat in the The Royal 

Albert Hall watching one of your 

favourite childhood films, E.T. The 

Extra Terrestrial, with live orches-

tral accompaniment by the BBC 

Concert Orchestra playing John 

Williams’ award-winning melodra-

matic score, conducted by Ben 

Palmer, who wouldn’t be in tears. 

Director Steven Spielberg’s heart-

warming masterpiece which follows 

the moving story of a lost little alien 

who befriends a 10-year-old boy 

named Elliott is part of cinematic 

history and also part of my early 

years’ sensory education. The     

audience included several children 

and adults in their best ET attire, 

t-shirts, leggings and masks though 

none came close to being as love-

able as the real thing. A fantastic 

afternoon which forms part of the 

venue’s Films in Concert series and 

their variety of Christmas events. 

And Gracia Erinoglu is dazzled 
by a vision and shoes... 

The best way to describe Radio 

and Juliet - Faun – MсGregor + 

Mugler (London Coliseum) is 

like a very stylishly choreographed 

fashion show, dazzling to watch 

but sometimes light on substance. 

A triple bill that featured the epony-

mous Radio and Juliet, performed 

to the music of Radiohead inters-

persed with film sequences it is a 

bizarre, dystopian work that has 

thrilling moments but doesn’t hang 

together as a whole. Edward Clug’s 

choreography loses its impact and 

the one hour duration became 

self-indulgent though the dancers, 

led by Denis Matvienko (Marinsky 

Ballet Principal) were enigmatic 

and very watchable. 

Faun, the work of choreographer 

Sidi Larbi Cherkaoui, a woodland 

fantasy to the sugary sweet music 

of Debussy was very enjoyable 

with the duo of Vaychesla Lopatin 

and Anastasia Stashkevich giving 

a beautiful interpretation. However, 

it was the final part of the bill that 

created the strongest impression, 

a sparklingly visual duet choreo-

graphed by Wayne McGregor, the 

duo clad in light-reflecting armour 

and masks which are cleverly used 

to highlight the metaphysical       

nature of the work, portraying the 

meeting of two gods. Dazzling work 

by the dancers, Edward Watson 

and Olga Smirnova, that left me 

dazzled too. Ye gods! 

As for Red Shoes (Sadler’s 

Wells), Matthew Bourne brings 

all his creativity and innovation to 

a mercurial production that ripples 

with metaphor and allegory. If you 

haven’t seen the original movie 

on which this is based fear not 

because that gives you an open 

book to accept this production for 

what it is, dance magic. It features 

Adam Cooper (Lermontov) who 

continues to provide a benchmark 

for male dancers who cross genres 

so effortlessly, even now just two 

years from fifty. His movement, 

his demeanour, his stature could 

be overwhelming but the rest of the 

cast are also fantastic, especially 

Dominic North in the role of Julian 

who has the perfect partner in 

Ashley Shaw (Victoria). The passion 

which turns from obsession to 

uncertainty is beautifully realised. 

The ballet itself, it’s like a dance 

within a dance, is a cornucopia of 

crazy fun and colour on Lez 

Brotherston’s kinetic set - I almost 

got dizzy trying to keep up with its 

amazing movement - and it is a 

vision of designer and director in 

creative harmony. Intoxicating. 

While Jonoulla Bankiou is       
loving another Juliet... 

Say it loud and say it proud & 

Juliet (Shaftesbury Theatre) is 

a fantabulous breath of fresh air, 

a production that thrills from begin-

ning to end. Camper than Christ-

mas it put me in a retro mood as 

I reminisced about my mad and 

bad clubbing days. Ostensibly it 

is all about female empowerment 

but really it’s an excuse to have a 

great time and Luke Sheppard’s 

production with banging choreo-

graphy by Jennifer Weber features 

the effervescent Miriam-Teak Lee 

who carries the show with a high-

octane performance possessing 

a voice out of the Whitney Houston 

school of singing. The crazy 

Shakespearean concept gets 

quickly forgotten as we rejoice in 

the onstage talent. I loved the out-

rageously entertaining David Bed-

ella and Melanie La Barrie while 

Cassidy Janson is another voice 

to be reckoned with. A jocular, juxta-

posing and jiggish jukebox musical 

that you really must see; girls, boys 

and all those who self-identify. 

And Davit Brexit is enchanted 
by a classic... 

Imagine one of those quintes-

sential Victorian Christmas scenes, 

the shop windows frosted over 

and excited children dressed in 

colourful clothing peeping in to 

get a glimpse of all the toys and 

chocolates. Wayne Eagling’s  pro-

duc-tion of The Nutcracker       

(London Coliseum) captures that 

essence and the dancers of the 

English National Ballet continue 

the magic with some charming 

performances that are a mixture  

of delightful and disturbing. That 

Mouse King (James Streeter is 

excellent) is a continued threatening 

presence who you feel could ruin 

the festive happiness in an instant.  

The set is a picture of wonder-

ment as are the gorgeous costumes, 

even for some of the more dubious 

characters that may not pass 

muster in this age of #MeToo. So 

be it, as a black man I get that but 

I also get that we cannot rewrite 

history and undo all that has come 

before. I was greatly impressed 

by Shiori Kase as the older Clara, 

a terrific dancer with oodles of 

personality. The other thing that 

impresses is how contemporary 

it feels and that just below the 

surface lurks danger and menace 

despite the sugar and spice on 

top. A spectacle and a dance fest 

so go enjoy. 

And yet again Sotira Kyriakides 

finds Christmas joy… 
The European Arts Company 

is currently recreating Dickens’s 

tradition of the public reading of 

his masterpiece ‘A Christmas 

Carol’ at Greenwich Theatre. It 

was first read before an audience 

at Birmingham Town Hall in 1853, 

and then performed as charity 

readings until 1858. Now specta-

tors can once more take delight 

in watching the comeuppance 

and transformation of tight-fisted, 

covetous old sinner Scrooge after 

ghostly visitations. 

Directed by Peter Craze, the 

performance focuses on the virtuo-

sity of John O’Connor’s ability to 

reinterpret Dickens’s own readings. 

He displays remarkable versatility 

at portraying the individual voices 

and actions of Dickens’ well-loved 

characters, revealing the auditory 

power of Dickens’ descriptive prose 

and inherent humour underlying 

the dialogue. This is all enhanced 

by the cosy ambience of an intimate 

stage set and ingenious stage     

directions. Fittingly, all performances 

are in aid of Great Ormond Street 

Children’s Hospital, a charity which 

Dickens helped set up in 1852. 

Fanoulla Fidou, on the other 
hand, is feeling regal but meek… 

The ending of Henry VI was very 

messy (previously reviewed) and 

Sophie Russell picks up that mantle 

with a riveting portrayal of Richard 

III (Sam Wanamaker Playhouse). 

This is as close as you will get to 

a king who seems to have been 

reared below his status and ready 

to shout out at any moment “man 

what’s the word on the street?”. 

She is guttural in every sense and 

responds to the vitriol spat at her 

with a physicality that is like that 

of a contortionist. Then on a whim 

she becomes a figure of merriment 

and the Bard’s comedic qualities 

shine through, helped by a fantas-

tic band who add to the feeling we 

are in a nightclub rather than a 

royal court. The actors double up 

throughout, brilliantly done, and 

by the end they are caked in 

mud. A masterly mess. 

Finally, we end with a roof-raising 
event enjoyed by Suma Branket… 

When Lionel Ritchie sang “let’s 

raise the roof and have some fun” 

I doubt that he had the London 

Community Gospel Choir in mind. 

But last week that’s exact what 

they did at The Royal Albert Hall 

with a programme that had just 

about everything. The two and a 

half hours flew by leaving us want-

ing more. It began with a wondrous 

O Come O Come Emmanuel and 

included the spine-tingling O Holy 
Night but without doubt it was Oh 
Happy Day that has us in raptures…

again! Individual solos were also 

excellent as were the Royal Phil-

harmonic Concert Orchestra. Co-

hosts Angie Greaves and Bazil 

Meade were a warm and welcom-

ing duo and then just when your 

heart and could take no more  

Annette Bowen sent us into a  

catatonic state with Faith, an ending 

worthy of this unforgettable event. 
 

& Juliet - 020 7379 5399 

Red Shoes - 020 7863 8000 

The Nutcracker - 020 7845 9300 

A Christmas Carol - 020 8858 7755 

Richard III – 020 7401 9919 

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Gloria in Excelsis deo...
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FILMS FOR 
CHRISTMAS & 

THE NEW YEAR 

 

FILM OF THE WEEK 
 

Star Wars: The 

Rise Of Skywalker 
 

At last! The final chapter of 

this phenomenally successful 

franchise that began 42 years 

ago in a galaxy far, far away is 

finally reaching its conclusion.  

The year’s most anticipated 

film event is indeed here and it 

certainly doesn’t disappoint as 

the showdown between the Jedi 

and Sith reaches its climax.  

It is a year since the events of 

THE LAST JEDI and now Rey 

(Daisy Ridler) must confront her 

own past demons as well as 

lead the remaining members of 

the resistance towards an epic 

battle of no return. Rey is well 

prepared and trained by Princess 

Leia (Carrie Fisher - resurrected 

from her untimely death by some 

clever use of archive material) 

and is now ready to challenge 

the Empire until Kylo Ren 

(Adam Driver), who is still under 

the spell of Dark Forces,            

re-enters the scene… 

J.J. Abrams delivers the 

goods with style and a striking 

vision enabled by grand spec-

tacular action sequences that 

look amazing on the giant IMAX 

screen.  

Ridler’s luminous performance 

as the feisty heroine is strongly 

supported by her regular, loyal 

team that includes John Boyega 

as Finn and Oscar Isaac as Poe 

Dameron. The ubiquitous Driver 

is also very effective as the 

creepy Kylo determined to fulfil 

his destiny at all costs.  

Stylish director Abrams also 

contributes to the clever script 

which boasts many twists and 

turns that keep one guessing 

until the final credits.  
 

Little Women 

Greta Gerwig’s charming film 

is one of those rare projects 

where everything gels together 

most beautifully. The acting         

is of the highest order, the        

cinematography is gorgeous 

and is perfectly complimented 

by Alexandre Desplat’s superb 

score.  

Louisa May Alcott’s much-

loved novel has been brought 

to the screen on several occa-

sions including a recent BBC 

television adaptation. Now  

Gerwig strips the novel to its 

bones and takes liberties with 

the story’s chronological order. 

Her sharp and eloquent screen-

play plays with time which gives 

the familiar story a new lease of 

life.  

The action takes place in the 

aftermath of America’s Civil War 

and follows the coming of age 

story of the March sisters parti-

cularly focusing on Jo (Saoirse 

Ronan), a fiercely independent 

young woman who aspires to 

become a writer…  

The casting is spot on with 

Ronan on top form strongly 

supported by Florence Pugh, 

Emma Watson and Eliza Scan-

len as the other sisters. Laura 

Dern fresh from her MARRIAGE 

STORY success is perfect as 

the loving matriarch and so is 

Meryl Streep as the dry witted 

Aunt March.  

Timothy Chalamet’s romantic 

looks of a bygone era are put to 

great use here as the object of 

the girls’ desire but finally it is 

Gerwig’s immaculate direction 

that will stay long in the memory 

and cements that her success 

with LADY BIRD was not just a 

one off! 

 

Cats 

Andrew Lloyd Webber’s much 

loved stage musical based on 

T.S Elliot’s poetry now gets a 

big cinema transfer from Tom 

Hooper, the director of the LES 

MISERABLES.  

The action is seen through 

the eyes of the lovely Royal Ballet 

dancer Francesca Hayward,   

recently seen on the screen in 

ROMEO AND JULIET: BEYONG 

WORDS, who leads an elite 

cast and plays Victoria, a new 

cat in town joining a tribe of cats 

called the Jellicles. It is the time 

of year when they must decide 

which cat will ascend to the 

Heavyside Layer and be reborn… 

This is not the kind of movie 

that one wants to see for its plot 

but for its melodic music and 

spectacular choreography which 

is simply mesmerising. The pro-

ject is imaginative with amazing 

designs but curiously it feels 

quite pointless and fails to 

touch the heart despite Jennifer 

Hudson’s good intentions and 

expert rendition of “Memories”
. 

Jojo Rabbit 

A terrific and highly original 

film from Taika Waititi, the   

gifted writer/director of THOR:        

RAGNAROK and HUNT FOR 

THE WILDERPEOPLE.  

A lonely German boy (Roman 

Griffin Davis) is nicknamed Jojo 

Rabbit after he fails to twist the 

cuddly animal’s neck during a 

camp training for Hitler’s youth. 

Jojo is deeply patriotic with no 

friends and talks to no one        

except his imaginary friend 

Adolf (Taika Waititi)… 

It is a hysterically funny film 

especially in the scenes featur-

ing an idiotic Hitler. It is a daring 

film dealing with serious and 

controversial issues but is        

executed in the most amusing 

and entertaining fashion quite 

similar to Roberto Benigni’s 

LIFE IS BEAUTIFUL.  

It is superbly acted especially 

by Davis as the eponymous 

hero, who is well supported       

by Scarlett Johansson as his 

single mother and Sam Rockwell 

as Nazi Captain Klenzendorf.  

An utterly unexpected delight 

not to be missed! 

 

Amanda 

A beautifully judged French 

movie from Mikhael Hers, who 

tells the story of David (Vincent 

Lacoste), a free spirited young 

man who adores his 7-year-old 

niece Amanda (Isaure Multrier). 

He works as a part time green-

sman amongst other jobs and 

occasionally picks Amanda up 

from school. But following a 

tragic incident involving his 

sister David must now take full 

responsibility for the care of 

Amanda… 

Hers’ assured direction elicits 

tremendous performances from 

Lacoste and the luminous      

Multrier, who share an adorable 

chemistry. 

 An excellent film in every  

department and with a fine   

contribution from Greta Scacchi 

as Alison, David’s estranged 

mother from England.  

Long Day’s 

Journey Into 

Night 

The original Chinese title       

of Bi Gan’s epic film is “Last    

Evenings on Earth” and its       

international title is not to be 

confused with Eugene O’Neil’s 

classic play.  

Luo Hongwu (Huang Jue)  

returns to his home town Kaili 

for his father’s funeral. He 

hasn’t been home for years but 

is still obsessed and haunted 

by his lost love Wan Oiwen 

(Tang Wei)…  

A true cinematic event cleverly 

mixing film noir with magical  

realism. A striking looking movie 

of a complex story combined 

with memories and dreams - its 

last hour boasts an amazing 

and breath taking single shot 

sequence filmed in 3D. It is 

feels like a descent into Hades 

– mesmerising, inventive and 

most memorable! 

 

The Courier 

Zachary Adler’s entertaining 

action thriller feels more like a 

poor man’s DIE HARD where 

most of the action sequences 

take place in a London car park. 

Olga Kurylenko is the title’s  

motorbike courier, who discovers 

a gas bomb in one of the pack-

ages she is carrying, aimed to 

kill Nick Murch (Amit Shah), the 

only witness left alive to testify 

against crime lord Ezekiel  

Mannings (Gary Oldman)… 

Kurylenko makes a suitably 

feisty heroine but the villains 

are thinly sketched and come 

from the stereotypical school of 

acting. Oldman sleepwalks his 

scenes most probably contem-

plating how to spend his pay 

check. Still, an enjoyable adven-

ture that thankfully doesn’t       

outstay its welcome. 

 
 

Spies In Disguise 
 

An amicable animated feature 

about super spy Lance Sterling 

(Will Smith) and scientist Walter 

Beckett (Tom Holland) whose 

bizarre experiments turn Lance 

into a pigeon… 

The story is based on a short 

animation called PIGEON:       

IMPOSSIBLE made in 2009. It 

is a fun premise with splendid 

designs and brings to mind 

films like MEN IN BLACK and 

MISSION IMPOSSIBLE.  

Good family entertainment 

but overall it has the feeling of 

déjà vu.     

 

Playing  

With Fire 

The Christmas turkey has      

arrived early this year! A group 

of firefighters led by Jake Carson 

(John Cena) rescue three siblings 

from a wildfire and unwillingly 

become their babysitters when 

they fail to locate their parents… 

The whole action takes place 

at the station and relies heavily 

on scatological humour which 

finally leaves a bad taste in the 

mouth. Avoid! 

 

La Dolce Vita 
 

Federico Fellini’s landmark 

film made in 1960 is responsible 

for changing the look of movies 

during the sixties and beyond, 

influencing a plethora of           

directors along the way inclu-

ding Pedro Almodovar and 

Paolo Sorrentino.  

The story of Marcello Rubini 

(Marcello Mastroianni), a charm-

ing journalist who elegantly 

moves across the City of Rome 

mixing and partying with movie 

stars and other fashionable 

VIPS.  

A feast for the senses to be 

experienced on the big screen 

where it belongs!  

 

Fiddler:  

A Miracle  

Of Miracles 

This engaging documentary 

celebrates as well as analyses 

the international success of the 

iconic musical FIDDLER ON 

THE ROOF.  

The beloved musical first saw 

the light of day on Broadway in 

1964 before it became an Oscar 

winning film with Topol. Since 

then it has been performed on 

stage every single day through-

out the world.  

Director Max Lewkowicz    

accompanies his well-   

researched project with a series 

of interviews as well as with 

rare archive material from many 

productions including an   

amazing Japanese production.  
 

Wishing all our readers  

a very Merry Christmas! 
 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk 

George Savvides 

Film Reviews 
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W
ith all the festivity 

planning and prepara-

tion, along with party 

events to attend to, it sometimes 

leaves us a little short on time 

for attending to oneself in a       

relaxed manner. So a few quick 

hair tricks for party time hair 

can always help. 

If you do have time, of course, 

it is always better to wash, dry 

and style your hair to your        

desired shape. A blow dry or 

set, even around hair rollers 

from wet to dry, will last far 

longer than just using straight-

eners or curling tongs on dry 

hair. Explaining in brief term, it 

is to do with how it is pulled into 

shape due to the shrinkage as 

it dries.  

Hair is approximately a third 

longer when it is wet, so basi-

cally if you want the style to 

last, go from wet to dry and use 

a good setting and styling spray 

on damp hair and then work on 

your style. When dry, allow to 

cool before brushing or putting 

fingers through to desired shape 

and then apply a holding spray 

to finish.  

If you don't have time to wash 

hair, use a dry wash spray like 

Batiste where you just spray, 

leave a few minutes and then 

brush out. It is like a powder 

spray that absorbs any              

excessive natural oil and dirt   

on the hair that may make the 

hair appear heavy and lack its       

volume and freshly washed   

lustre. It is also ideal for when 

you are in a hurry or have       

been in areas that have had  

unpleasant or smoky odours 

that you need to get rid of. 

Some of these dry shampoos 

even have temporary colour 

now like brunette or blond. 

Once your hair is clean and 

smelling sweet, you can style 

as you desire to match your 

chosen outfit for wherever you 

are going. Whether you choose 

straight or curly, how you tease 

your hair into style, be it soft 

and flowing or maybe into a      

sophisticated up do, remember 

accessories can change it       

dramatically; a simple clip, 

flower or even a scarf tied on 

long tousled hair, can just give 

it that edge.  

A few jazzy clips or flowers 

on an up hairdo can finish it      

off, like Audrey Hepburn with 

the famous tiara, so get creative 

with a few ideas and play.  

OMYGOD London products 

have a great range of hair clips, 

bands, tiaras, as it is what they 

specialise in. 

Hair up styles can be done 

really easy nowadays like the 

traditional bun made simply by 

using a hair doughnut ring in 

the choice of colour to match 

the hair. The hair is tied in a 

pony tail and then placing the 

ring over and simply tucking 

hair around and under, secured 

with a few clips and it gives a 

full stay in place perfect hair 

bun. 

Want hair curly or straight, 

extra hair, longer or thicker hair 

with a different added colour 

but have no time to do anything? 

Clip in extensions are every-

where now. They can be added 

in within a few minutes and can 

give you any or all of the above 

within minutes and done all by 

yourself. So get clipping if you 

don't have time for much else 

and make your hair a part of the 

look you want. 

Have a wonderful Christmas!  

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Party time hair

Date of issue:  

20 November 2019 
 

Every Christmas, schoolchil-

dren around the world perform 

the story of the nativity of Jesus. 

In Jersey, as in other parts of 

the world, this is a much-loved 

part of the Christmas festivities, 

bringing together teachers, chil-

dren, proud parents and grand-

parents and signalling the end 

of the school term and the start 

of the Christmas holiday.  

Traditionally, children's nati-

vity plays have taken the birth 

of Jesus as their inspiration, 

recreating the story of his birth 

with children playing the parts 

of Mary, Joseph, the shepherds 

and the three wise men. In recent 

times, the children's nativity play 

has been modernised and re-

imagined, incorporating traditional 

characters and songs as well as 

some more modern additions!  

Designed to convey the heart-

warming humour of a school play, 

the illustrations on the eight 

stamps capture the children's 

delight and concentration whilst 

performing and at the same time, 

capture the emotional, often tear-

jerking experience of being a 

proud member of the audience. 

 

Based on information supplied 
by the Jersey Post, Philatelic 
Department, Channel Islands.

Andrew Menelaou

Jersey, Channel Islands: 

A Children’s Nativity Play

Philately Unique authentic Greek grill 
opens at Brighton Marina

L
ong term Brighton resident 

George Afentakis 60,  

who owns the successful 

Greek restaurant Adelphia in 

Preston Street, is finally about 

to realise his dream.  

George, who was brought up 

in Crete, has always dreamed 

of re-creating an authentic Greek 

Grill restaurant known as ‘psis-

taria’, which cooks and serves 

only traditional Greek food on a 

dedicated grill, unique to Crete. 

Having been active in catering 

for the last 28 years in the UK, 

George has finally found the 

perfect place to fulfil his dream. 

Unit 23 on the first floor of an 

impressive grand building with 

imposing walls and dome and 

painted renaissance pictures 

within The Village at Brighton 

Marina. 

Kirsty Pollard, General Manager 

of Brighton Marina said, “The 

venue in The Village has lovely 

views across the inner harbour  

– this is the first and only Greek 

restaurant ever at Brighton     

Marina and its offerings are so 

unique to the catering industry.” 

Within the restaurant, known 

as Skara, meaning ‘Grill’ in Greek, 

George’s goal is to import their 

ingredients directly from Greece 

to ensure authenticity and all 

recipes will be freshly prepared 

on site. He said, “We want to bring 

our culture and Greek hospitality 

here to Brighton Marina. We want 

the customers to feel that in 

Skara, they are somewhere in 

Greece and Unit 23 is right by 

the water. Customers will be 

greeted with a bottle of water 

and a basket of baked bread with 

oregano on arrival, as is the   

tradition in Greece.” 

George has always been 

destined to work in the industry. 

He explained, “When I was five 

years of age my parents asked 

me what toys I wanted? I said 

frying pans and saucepans so 

that I could make a restaurant 

under the trees. I called my 

friends and cooked stones and 

leaves and made all this food 

for the local children.” 

He continued, “When I was 

18 my Grandad said, ‘I know how 

much you love cooking so I will 

open up a Greek Mediterranean 

restaurant for you in Athens.’ At 

13 years old, I started cleaning 

and washing up and from then 

on, I always worked in this indus-

try. All my recipes are from my 

Grandma.”  

What makes George’s restau-

rant so unique is that he offers 

not only the usual meat dishes 

but also Vegan. He he cooks in 

an open kitchen so that custo-

mers can see exactly what they  

are cooking and how and on a 

separate grill. 

George’s business partner Mr 

Praful from Tanzania, said, “I had 

this vision to make a lounge bar 

called The Emerald Bar down-

stairs from the Greek Grill, which 

will be accessible to people who 

would appreciate a more sophis-

ticated atmosphere. There will 

be a great ambiance with music 

and a dance floor, and a huge 

selection of good quality wines, 

beers and liquor. Every morning 

we can offer freshly baked Greek 

sweet and savoury pastries to 

enjoy with coffee”. 



Roman Kemp hosting BBC’s       

New Year’s Eve Special 

Roman Kemp is to host BBC One’s New Year’s Eve coverage 

alongside Craig David, in what will be his first major job since 

leaving I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!  
The Capital Breakfast host finished third in the Australian      

jungle, behind Andy Whyment and 2019’s Queen of the Jungle 

Jacqueline Jossa. 

To mark the new year, Kemp, 26, and Craig, 38, will present 

Craig David Rocks Big Ben Live from London’s Central         

Westminster Hall. 

Kemp said: “I’m so excited to be back hosting NYE again, 
standing beside the man I’ve listened to since I was six years 
old, Craig David! 

“It’s always an amazing showcase, I truly can’t wait to see   
everyone there and bring in 2020.” 

Kemp, son of Spandau Ballet star Martin Kemp and former 

Wham! backing singer Shirlie, previously presented the show 

in 2017. 

David will start the night with a performance of his hits such 

as 7 Days and Fill Me In alongside a live band. 

After midnight he will perform one of his hybrid TS5 DJ sets. 
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KAT unveils  

Hitchcock inspired 

music video for 

song release 

Creeping Around  
 

London-born Cypriot singer-

songwriter Kat has released the 

official music video for her soul-

ful pop-rock anthem Creeping 
Around.  

Taking its cue from the legen-

dary work of Alfred Hitchcock, 

the story-narrative and style       

of the accompanying video clip 

has its own plethora of twists 

and turns and takes us on the 

journey of the voyeur.  

A collaboration with Dinogogo 

Media and The Shutter Projects, 

the music video was filmed in 

various locations around East 

London, where Hitchcock himself 

was born and raised, as well in 

the tunnels of The Leake Street 

Arches.  

The music video is now avail-

able to view on Kat’s YouTube 

channel: www.youtube.com/ 

katsmusiq  

A free download of Creeping 
Around is also currently available 

for a limited time exclusively via 

the link: www.linktr.ee/katsmusiq 

Kat has been performing        

in live lounge sessions and      

festivals throughout the year  

including the 2019 Cypriot Wine 

Festival, while also getting back 

into the recording studio. 2020 

promises to be an exciting      

year for Kat as she prepares        

to release her debut EP! A     

concept mini album - it presents 

a collection of songs that  

champion the underdog.  

Showcasing the light and 

dark in her music is important to 

Kat: “I love to create positive 

songs that have their roots in a 

darker place.”  

While her lyrics ooze deep 

vulnerability, the instrumenta-

tion often has a more positive 

spin, meshing the two sides       

of the coin and creating a         

juxtaposition to carry hope and 

the underlying purpose – to  

empower. 

For more information on      

Kat, her music and upcoming 

performances you can follow 

her on all social media plat-

forms @katsmusiq including 

FACEBOOK, INSTAGRAM and 

YOUTUBE.

        M!P7ENPOS RODO   



A Josh Walker brace sends the 
Bees through to the Second 
Round of the Buildbase FA Tro-
phy, after beating Weymouth 2-
1 at The Hive London. 
The Bees started the brighter of 
the two teams and were re-
warded for their early pressure 
with two goals in five minutes – 
Walker the scorer of both. 
Jack Taylor lofted the ball 
through for Walker who made 
no mistake to poke beyond an 
on-rushing Ward, before doing 
almost exactly the same just 
five minutes later. 
Through on goal, from a tighter 
angle this time, Josh stayed 
composed and struck beyond 
Ward to double the Bees’ lead. 
Against the run of play, the Ter-
ras pulled one back through 
McCarthy, who impressively 
fired into the top right corner giv-
ing Scott Loach no strike. A bril-
liant strike from the Weymouth 
number eight. 
Loach was called into action for 
the first time in the second half 
with 20 minutes to play after a 
flicked header from Brett Wil-
liams looked destined for the far 
corner, only for the Bees 
stopper to claw the ball away 
from his goal. Jordan Ngalo 
looked to convert on the re-
bound but his effort from close 
range was high and wide. 
The Bees looked to put the 
game beyond Weymouth as the 
clock ticked down as Wes Fon-
guck raced through on goal, but  
hiis attempt from close range 
smashed the bar. 
Team: Loach, Alexander, 

Johnson, Reynolds, Dunne (C), 
J Taylor (Adams, 81), Akinola, 
H Taylor, Fonguck, Walker 
(Vilhete, 74), Tutonda (Sparkes, 
60′). 

Unused Subs: Azaze, Syla, 
Vasiliou, Hernandez. 
Attendance: 624) 
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Saturday 21st December 2019 

Vanarama National League 

Maidenhead v Barnet 

3.00pm York Road,  

Maidenhead, SL6 1SF 

Spartan South Midlands  

New Salamis v Enfield Boro 

3.00pm Q E Stadium,  Enfield , 

Donkey Lane,  EN1 3PL   

Rayners Lane v St Panteleimon 

3.00pm Tithe Farm Sports Club,  

151 Rayners Lane, Harrow, 

HA2 0XH 

The Sports section would 
like to wish all their readers 
 a Merry Christmas and a 

Happy New Year

Fixtures

KOPA League

A game between 2 teams who 
were really looking for a pre 
Christmas win today. Komi took 
the lead through a super finish 
from the lively Peter Vasilliou 
after good work by the returning 
Uni student George Demosthe-
nous whose trickery on the left 
wing has been missed this sea-
son. Uljan Tafa was then put 
through one on one and fin-
ished expertly in the bottom cor-
ner. Akanthou then grew into 
the game and dominated the 
rest of the 1st half. They scored 
two before the end of the half, 
both from crosses into the box 
and both headed own goals!! 
So 4 goals by Komi players in 
the 1st half. 
Komi started the second half 
strongly again and took the lead 
through George Oustapasidis, 

who shot into the far corner but 
his joy was short lived as he 
was sent off shortly afterwards 
f. Komi held on to the end, re-
stricting Akanthou to few 
chances. A bursting run into ten 
box by Chris Michael won his 
side a penalty in the 88th mi-
nute, Con Michael slotted the 
penalty in off the post and the 
game finished the 4-2. Stand 
out players for Komi were 
George Demosthenous and the 
38 year young Peter Vasilliou. 
Akanthous goals came from an 
own goal and Alex Charalam-
bous.Olympia beat Cinar in a 
impressive 5-0 win to lift them 
to third place below leaders 
Omonia and second placed 
Apoel. Olympia's goals came 
from Raphael, Elia, Kojo and 
Ollie

Community Youth

Community Youth Results 

Sunday December 15th 2019 

U18 

Omonia Green 6 Whetstone 3, Edmonton R 3 Omonia White 3 

U15 

Omonia Green 4 Berkhamsted 1, Maccabi 3 Omonia Silver 4 

Omonia White 2 Whetstone 1 

U14 

Omonia Gold 4 St Albans 3, Omonia Silver 4 Edgware 0 

U13 

Omonia White 2 Croxley Green 3 

U12 

Omonia Gold 3 London Colney 2, Omonia White 7 Alexandra P 0 

Omonia Green 1 Northwood 5 

Omonia Youth U12 White: A dominant performance and 
top of the league at Christmas!

A disciplined and controlled performance from Omonia 
Youth U15 White to end the decade positively  

Barnet FA Trophy win

Komi Kebir Peter Vasilliou 38 years old still playing and 
scores to show the youngsters a thing or two

Olympia’s Andy Gray and Steve Cinotti showing  
concern at their game

St Panteleimon FC in 
Sierra Leone

The name of St Panteleimon FC can be heard as far away as 
Freetown in Sierra Leone where their fans are making noise as 
our local community photographer Alexis Gennaris is there on a 
travel expedition and presented gifts to the kids on behalf of St 
Panteleimon FC.
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Premier League

Freddie Ljungberg the Arsenal 
interim manager seen here with 
our Michael Yiakoumi has had 
a very tiring week with three 
matches in six days one win 
versus West Ham one draw ver-
sus Standard Liege and a loss 
against Man City. 
Manchester City resumed nor-
mal service in the Premier 
League as a masterful display 
by Kevin De Bruyne fired them 
to a 3-0 victory over a listless 
Arsenal at the Emirates on Sun-
day. 
Belgian De Bruyne produced 
two sublime finishes and one 
silky assist for Raheem Sterling 
as Pep Guardiola’s City killed 
the match as a contest before 
halftime. 
Arsenal managed to avoid any 
in the second half as City 
switched on cruise control but it 
was an uncomfortable 90 mi-
nutes for their stand-in manager 
Freddie Ljungberg whose side 
were totally outclassed 
Liverpool moved 10 points clear 
at the top of the Premier League 
after beating Watford 2-0 on 
Saturday, while second-placed 
Leicester City were held 1-1 at 
home by struggling Norwich 
City, ending the Foxes’ club 
record eight-match winning run. 
Chelsea’s poor domestic form 
continued with a shock 1-0 
home defeat by lowly Bourne-
mouth, while Sheffield United 
moved up to fifth with a 2-0 win 
over fellow promoted side Aston 
Villa. 
West Ham United striker Sebas-
tien Haller earned his side a 

1-0 win at Southampton in the 
late game to ease them away 
from the relegation zone and 
leave Southampton in the bot-
tom three. 
The leaders Liverpool had 
Egyptian forward  Mohamed 
Salah to thank for their latest 
victory.  
He curled the ball home right-
footed in the 38th minute after 
a characteristic Liverpool 
counter-attack. Sadio Mane 
thought that he had doubled the 
lead five minutes after the break 
but the VAR review showed he 
was marginally offside when 
nodding the ball in from Xher-
dan Shaqiri’s cross. Liverpool 
had to wait until stoppage time 
to make sure of the victory 
thanks to Salah’s superb back-
heeled flick. 
Watford, with new manager 
Nigel Pearson in charge for the 
first time, are rooted to the bot-
tom of the league with just one 
league win in this campaign and 
were left to rue wasted chances, 
particularly a glaring second-
half miss from Ismaila Sarr. 
Teemu Pukki gave Norwich a 
25th-minute lead at Leicester 
with a clinical finish before visit-
ing keeper Tim Krul scored an 
own goal in the 37th, failing to 
deal with a Jamie Vardy header 
when the league’s top scorer 
met a James Maddison corner. 
Vardy missed a pair of gilt-
edged chances to complete 
Leicester’s comeback before 
the home side were twice let off 
the hook in the closing stages 
by the Canaries. 

Cyprus football

Greece SuperLeague

Olympiakos and PAOK scored 
comfortable away wins on Sun-
day to keep leading the Super 
League race after the 14th 
round of games, while Panathi-
naikos has risen to fifth for the 
first time this season. 
The Reds won 5-0 at Asteras 
Tripolis, in a game that was de-
cided from the first quarter of 
the hour, with the goals by Gior-
gos Masouras and Daniel Po-
dence and the red card shown 
to Asteras’ Triantafyllos Pasali-
dis. Eventually Masouras 
scored another one after Yous-
sef El-Arabi had added a brace 
himself. 
PAOK also had a safe passage 
from bottom team Panetolikos 
winning 3-0 through goals by 

Dimitris Pelkas, Dimitris Limnios 
and Chuba Akpom. PAOK and 
Olympiakos are on 34 points. 
AEK lies third with 24, thanks 
to an important 1-0 win at Xan-
thi courtesy of a late strike by 
Costas Galanopoulos on Sat-
urday. 
OFI came from behind to beat 
Aris 3-1 on Crete to stay two 
points behind AEK in fourth, and 
two points ahead of Panathinai-
kos that saw off visiting Lamia 
2-0 on Saturday, goals coming 
from Tasos Hatziyiovanis and 
Juan Perea. 
In Thessaly, Atromitos stunned 
host Larissa with two early 
goals to win 2-1. 
Volos came back from 1-0 down 
to beat visiting Panionios 2-1.

Omonia celebrate going to the top of the league
Omonia have gone to the table 
in Cyprus after a convincing 3-
0 win over New Salamis and the 
the fact that Anorthosis lost to 
Apollon Limassol 2-0. 
Omonia were leading 2-0 half 
time with goals from Ortega and 
Gomez and Bautheac scored 
the killer third in the 72nd  
minute.  
The Norweigian Omonia man-
ager Henning Berg has done a 
 tremendous job he has revita-
lised the Green’s..  
Apollon’s both goals came in 

the second half from Papoulis 
and Zelaya. Apoel are chasing 
the top teams after beating Eth-
nikos Achnas 2-0 goals coming 
from Souza and Hallenius. 
Olympiakos continue their fine 
form by beating Doxa 6-2.  
An only goal from Truyois  gave 
AEK a 1-0 win over Pafos. 
 AEL drew with Paralimni 2-2 
Standings: Omonia 28, Anortho-
sis 27, Apollon 23, Apoel 21, 
AEL 19, AEK 18, Olympiakos 
15, Nea Salamis 14, Pafos, 12, 
Paralimni 8, Doxa 6.

Omonia top of the league

Marcos Baghdatis will stay at 
the highest level of tennis after 
being handed a coaching role 
by Elina Svitolina. 
 World number six Elina Svito-
lina has added Marcos Bagh-
datis to her coaching team. 
Baghdatis, a winner of four ATP 
Tour singles titles, retired at 
Wimbledon in July in order to 
spend more time with his family. 
“I am so glad to announce the 
next chapter of my life and look 

forward to coaching a great ath-
lete and super tennis player, 
No.6 ranked WTA player Elina 
Svitolina, working alongside 
Andy Bettles!” he posted on In-
stagram. 
“I want to thank Elina for putting 
her trust in me. Let’s do this! 
Bring on 2020. 
Elina broke new ground at 
grand slams by reaching the 
semi-final stage at Wimbledon 
and the US Open.. 

Marcos Baghdatis joins 
Svitolina coaching team

Europa League 

Greek team Olympiakos was paired up with Arsenal for the Round 
of 32 in the Europa League, Olympiakos is the only Greek side left 
in Europe,Cypriot team Apoel is playing Basle. 
Europa League draw 
Wolves v Espanyol, Sporting Lisbon v Istanbul Basaksehir 
Getafe v Ajax, Bayer Leverkusen v Porto, Copenhagen v Celtic 
APOEL v Basel, Cluj v Sevilla, Olympiakos v Arsenal 
AZ Alkmaar v LASK, Club Bruges v Manchester United 
Ludogorets v Inter Milan, Eintracht Frankfurt v Red Bull Salzburg 
Shakhtar Donetsk v Benfica, Wolfsburg v Malmo, Roma v Ghent 
Rangers v Braga 
Champions League 

Manchester City have drawn Real Madrid in the last 16 of the 
Champions League, while Chelsea will face Bayern Munich in a 
repeat of the 2012 final.Defending champions Liverpool have been 
drawn to face Atletico Madrid, while Tottenham will face RB Leipzig 
in the first knockout round. 
Champions League draw 
Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain, Lyon v Juventus  
Real Madrid v Manchester City,  Atalanta v Valencia  
Atletico Madrid v Liverpool,  Chelsea v Bayern Munich 
Tottenham v RB Leipzig, Napoli vs Barcelona

UEFA Champions and 
Europa League draws
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντωνάκης Βασσιλόπουλος 

(από τη Λευκωσία) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 04.12.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, 

πατέρας, παππούς και αδελφός Αντωνάκης Βασσιλόπουλος σε ηλικία 

87 ετών. Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1966. 

Αφήνει τη σύζυγό του Νέδη, 2 κόρες: Έλενα και Χριστίνα, 2 γαμπρούς: 

Μίμη και Γιώργο, εγγόνια, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 23.12.2019 και ώρα 10.00πμ από την 

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

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07973 291 006 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonakis Vassilopoulos  

(from Nicosia) 

Our beloved husband, father, grandfather and brother passed away on 

Wednesday 04.12.2019 at the age of 87. 

Antonakis came to England in 1966. 

He leaves behind his wife Nedhi, 2 daughters: Elena and Christine, 

2 sons-in-law: Mimi and George, grandchildren, siblings, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Monday 23.12.2019 at 10.00am at the 

Greek Orthodox Church of St. Katherine, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL and the burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the Church Hall. 

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

Tel: 07973 291 006

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κρίτων Μενελάου Παύλου 
(από το Λονδίνο) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Παρασκευή 06.12.2019, 

ο Κρίτων Μενελάου Παύλου, MBBS. FRCOG. MRCOG. 

συνταξιούχος Μαιευτήρας Γυναικολόγος. 

Έχαιρε αγάπης και εκτίμησης και η απουσία του 

θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό 

στη σύζυγό του Joy, παιδιά του James και Lucy, 

εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Θα γίνει ιδιωτική αποτέφρωση. 

Το μνημόσυνο θα ανακοινωθεί αργότερα. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Criton Menelaou Pavlou 
(from London) 

We are sad to announce the death on 

Friday 6th December 2019 

of Criton Menelaous Pavlou. 

MBBS. FRCOG. MRCOG. 

Respected and greatly loved. 

Retired Obstetrician & Gynaecologist. 

He will be greatly missed by his wife Joy, children 

James & Lucy, grandchildren & extended family & 

friends.  

Private cremation. Memorial service to be announced. Our lives have been changed for ever.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.12.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημέ-

νου και αξέχαστού μας  πατέρα και 

παππού 

Αντρέα Θεοχάρους 
(Κάτω Πύργο Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Χαρούλλα, Μαρούλλα, 

Κωνσταντίνα, Πολύκαρπος και 

Πανίκος, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Kiveli Peristiane aged 90 passed away on 
 Sunday 15th December 2019 

A loving, caring and wonderful Wife, Mother, Sister 
and a much loved Grandmother. 

Kiveli leaves behind her beloved Husband Pavlos 
3 Sons: Christopher, Michael and George 

Her Daughters-in-law: Gina, Helen and Lisa 
Also her Grandchildren: Buvlo, Christian, Natalia, Chloe, 

Anthony, Eva and Lia and Great Grandchildren: Athanasia,  
Christopher, Lucas and Alex 

Funeral details for relatives and friends to be confirmed  

DEATH ANNOUNCEMENT 

Kiveli Peristiane 

(from Lefkoniko, Cyprus)

Απεβίωσε τη Δευτέρα 25/11/2019, ο Στέφανος Νικολάου  (Stephen Niccola) σε ηλικία 

51 ετών. 

Ο Στέφανος που ζούσε στην περιοχή Virginia Water, Surrey, ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, 

απλός, ήσυχος, ευγενικός, ειλικρινής άνθρωπος που θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στην 

οικογένεια,  στους συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει τον πατέρα του Χαράλαμπο (Harry), την μητέρα του Δάφνη (Daphne), την αδελφή 

του Tina, τον αδελφότεκνο του Tommy και την αδελφότεκνη του Harley. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία St Judes, St Judes Road, Engerfield Gardens, Edgham, Surrey TW20 0BZ. 

Η ταφή θα γίνει στο  St Judes Cemetery. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Crown Hotel, Chertsey KT 16  8AP. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Mental 

Health UK εις μνήμη του Στέφανου.    

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Στέφανος Νικολάου  (Stephen Niccola)
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† MNHMOΣΥΝΟ

Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 22.12.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και αδελφού 

Στέλιου Αρναούτη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η Σύζυγος Βαρβάρα, κόρη Σοφία, αδέλφια: Γιώργος, Λέλλα, Γιάννα, 

Σωτήρα,  Ελευθερία και λοιποί συγγενείς.

(Αμμόχωστο)

Στέλιος Αρναούτη

† ΜΕΜΟRIAL SERVICE

The 2nd year memorial service of our beloved and dearly missed 

husband, father and brother 

Stelios Arnaouti 

will take place on Sunday 22.12.2019, at the Greek Orthodox Church of 

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

Relatives and friends are invited to attend. 

His wife Varvara, daughter Sophia, brother George, 

sisters: Lella, Yianna, Sotira, Eleftheria and other relatives.

(Famagusta, Cyprus)

Stelios Arnaouti

Δύο χρόνια κιόλας πέρασαν 
χωρίς εσένα πια κοντά μας! 
Κι όμως δεν έφυγες στιγμή 
από το νου και την καρδιά μας! 

Τη μνήμη σου τιμούμε 
θέλοντας να απαλύνουμε 
τη θλίψη και τον πόνο. 
Με αναμνήσεις γλυκές 
και άσβηστες στο χρόνο!

Η σύζυγος και η κόρη σου, 
Βαρβάρα και Σοφία Αρναούτη

Συλλυπητήρια 

Οι οικογένειες Νεόφυτου Νικολάου, Πάμπου Χαραλάμπους, 

Κυριάκου Τσιούπρα, Chris Michael, Νέαρχου Νεάρχου, Κώστα 

Σακκά, Αντρέα Σωτηρίου, Μιχάλη Ματσούκα και Γιώργου Μιχαηλίδη, 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον Αντρέα Τσιαλούφα για 

τον θάνατο της αδελφής του Φοινικούς που απεβίωσε πρόσφατα 

στην Κύπρο και κηδεύτηκε στην γενέτειρά της Αληθινού.  

 

Η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου 

Αραδίππου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια 

Νίκου Λύτρα για τον θάνατο της μητέρας και γιαγιάς Μαρούλλας 

Λύτρα που απεβίωσε πρόσφατα στην Κύπρο και κηδεύτηκε στην 

γενέτειρά της Αραδίππου. 
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Mαρία Σιακόλα

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.12.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελ-

φής Μαρίας Σιακόλα και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Ο σύζυγος Νίκος, παιδιά: Πέτρος και 

Νατάσα, νύφη Sinnem, γαμπρός Derek, 

εγγόνια: Νίκος, Άγγελος, William, 

Θεόδωρος, αδέλφια: Χρυστάλλα, 

Χριστόδουλος και λοιποί συγγενείς.

(Κοκκινοτριμιθιά)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.12.2019, στην Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA, το 4ον ετήσιο 

μνημόσυνο του  αξέχαστού μας πατέρα και παππού  Γρηγόρη Μαρτίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Αντρέας και Angela, νύφη Μαρία, γαμπρός John, 

εγγόνια: Ελιάνα και Κωνσταντίνος και λοιποί συγγενείς.

Γρηγόρης Μαρτίδης
(Ξυλοφάγου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Νίκη Γρηγορίου 

(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.12.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 5ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας Νίκης Γρηγορίου και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Νίκος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, 

 αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.12.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του  

αξέχαστού μας πατέρα, παππού  και αδελφού Μάριου Ζαβρού και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Γιόλα, παιδιά: Μαρία και Κωνσταντίνος, εγγονή Αλέξια, 

αδελφές: Αντρούλλα και Σωτηρούλλα και λοιποί συγγενείς.

Μάριος Ζαβρός
(Πρόδρομο)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.12.2019, στην 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet 

Lane, London N20 0NL, το 1oν ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Χαράλαμπου Παπαμιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Ευθύμιος, Αγγελική και 

Παρασκευή, εγγόνια: Melissa, Alexia και Savva, 

δισέγγονα: Olivia και Isabella και λοιποί συγγενείς.

Χαράλαμπος Παπαμιχαήλ
(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας)

Πάντα θα είσαι στην καρδιά 
και στη σκέψη μας.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χάρης Γεωργίου 
(από την Αμμόχωστο) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 06.12.2019, ο Χάρης Γεωργίου σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, 2 υιούς: Κώστα και Χρήστο, τη νύφη του Σαλώμη, 

2 εγγόνια: Μιχάλη και Αντώνη, την αδελφή του Τούλλα (βρίσκεται στην Κύπρο), 

τον θείο του Αντρέα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 23.12.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στην Κυπριακή Αδελφότητα, 2 Britannia Road, London N12 9RU. 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart Foundation είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 020 7267 8848

Συλλυπητήρια 

Η Λουκία Μεσολογγίτη και οικογένεια, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπη-
τήρια στην Πανδώρα Παναγίδη και οικογένεια για τον πρόσφατο θάνατο του 
συζύγου της Τάσου Παναγίδη. 

Επίσης τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν και στην Δήμητρα Αντωνίου 
και οικογένεια για τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της ιατρού Αντώνη 
Αντωνίου.
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Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Παροικία μας ότι, λόγω μετακόμισης, 

τα γραφεία μας θα κλείσουν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 

και θα ανοίξουν τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020 

στον νέο χώρο μας στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 

Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 

Η επόμενη έκδοση της εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει την 

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020. 

Απολογούμαστε στο κοινό για τυχόν ταλαιπωρία. 

Ο τηλεφωνικός μας αριθμός παραμένει ο ίδιος - 020 8341 5853. 

The Management and Staff of Parikiaki 
would like to wish all our clients, readers, contributors 

and the community a very 

Merry Christmas & a Happy New Year 2020

Announcement - Ανακοίνωση
We would also like to inform the community that due to relocation, 

we will be closing on Friday 20 December 2019 and re-opening on 

Monday 6 January 2020 at our new offices at the Cypriot Community Centre, 

Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 

Our next edition will be out on Thursday 9 January 2020. 

We apologise for any inconvenience this may cause. 

Our telephone number remains the same – 020 8341 5853.
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Tuesday
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THE A.G. LEVENTIS

F O U N D A T I O N

With the season’s greetings and best wishes  
for a Happy and prosperous New Year 

THE A.G.LEVENTIS FOUNDATION 
wishes you all a Merry Christmas! 
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2020!
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             LAZAZL A  RI INVESTMENTS
LIMITED

 LAZAAZLLA A
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