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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η 
«Παροικιακή» προσφέρει δωρεάν 
το ετήσιο ημερολόγιο της παροι-
κίας, το οποίο μπορείτε να προμη-
θευτείτε από τα σημεία πώλησης 
ή τον εφημεριδοπώλη σας.

Ημερολόγιο «Π» 2020
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη μοι-
ραία πτήση του αεροσκάφους 
Boeing 737 της εταιρείας Ukraine 
International Airlines που συνε-
τρίβη χθες τα ξημερώματα στην Τε-
χεράνη λίγα λεπτά μετά την... 

Σελ 8

Μυστήριο... «Δεν πήρε τίποτα»

«Ο δικαστής είναι... 
 μισογύνης!»

σελ 2 & 3

Σε επικίνδυνο 
ναρκοπέδιο η Κύπρος

«Η επίσκεψη του Έλληνα Πρω-
θυπουργού στις ΗΠΑ κατέληξε σε 
πρωτοφανές φιάσκο», ήταν το 
σχόλιο του Γραφείου Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση Τραμπ 
και Μητσοτάκη... 

Σελ 7

ΤΟ ΑΚΕΛ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (σελ 4)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (σελ 5)

6 υποψηφιότητες 
για τη διαδοχή 

στο Εργατικό κόμμα
σελ 3
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ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ

Έφυγε από τη ζωή η αδελφή του 
Τζορτζ Μάικλ, Μέλανι Παναγιώτου 

Η αδελφή του τραγουδιστή Τζορτζ Μάικλ, η Μέλανι 
Παναγιώτου, απεβίωσε αιφνιδίως την Τετάρτη στο 
Λονδίνο, σε ηλικία 55 ετών, ακριβώς τρία χρόνια 
μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε βρεθεί 
νεκρός στο σπίτι του ανήμερα τα Χριστούγεννα του 
2016, στα 53 του. 

Η οικογένεια Παναγιώτου επιβεβαίωσε τον αιφνί-
διο θάνατο της Μέλανι χθες, μέσω του δικηγόρου 
της, Τζον Ριντ. Η αστυνομία του Λονδίνου ενημερώ-
θηκε γύρω στις 21.35 το βράδυ της Τετάρτης (ώρα 
Κύπρου) για τον θάνατο μιας γυναίκας στο βορει-
οδυτικό Λονδίνο. 

Τα αίτια του θανάτου της δεν θεωρούνται ύποπτα, 
ανέφεραν οι αρχές στην ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα 
με την ταμπλόιντ εφημερίδα The Daily Mirror, η Μέ-
λανι Παναγιώτου πέθανε στο σπίτι της, στη συνοικία 
Χάμστεντ του βόρειου Λονδίνου. 

Τη βρήκε νεκρή η μεγαλύτερη αδελφή της, Γιώτα. 
Τρία χρόνια νωρίτερα, ο αδελφός τους, ο Τζορτζ 

Μάικλ - Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου, όπως ήταν 
το πραγματικό του όνομα- είχε βρεθεί νεκρός στο 

σπίτι του στο Γκόρινγκ από τον σύντροφό του, τον 
Φάντι Φαουάζ. 

Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι 
ο καλλιτέχνης που είχε πουλήσει περισσότερα από 
100 εκατομμύρια δίσκους, πέθανε από φυσικά αίτια, 
καθώς έπασχε από καρδιομυοπάθεια, μυοκαρδίτιδα 
και ηπατική στεάτωση.

Σε δύσκολη θέση η παροικία για την υπόθεση της 19χρονης
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ»

Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των γιορτών αρκετοί 
παράγοντες της κυπριακής παροικίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού 
για πρώτη φόρα η Κύπρος βρέθηκε να παρουσιάζεται ως... τριτοκο-
σμική χώρα από το βρετανικό Τύπο, με αφορμή την πολύκροτη υπό-
θεση της 19χρονης από τη Βρετανία, η οποία, από θύμα βρέθηκε κα-
τηγορούμενη στην υπόθεση ομαδικού βιασμού της από Ισραηλινούς 
σε ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας. 

Το θέμα προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, όπου Βρετανοί με το #BoycottCyprus στο Twitter επέκριναν 
την κυπριακή Δικαιοσύνη και καλούσαν τους συμπολίτες τους να μην 
μεταβαίνουν στην Κύπρο για διακοπές καθώς όπως ανέφεραν «δεν 
μπορούν να νιώθουν ασφαλείς σε αυτή την χώρα», ενώ, κάποιοι έστει-
λαν μηνύματα... μίσους για την Κύπρο.  

Επίσης, πολλές οργανώσεις στο Λονδίνο ασχολήθηκαν έντονα με 
το θέμα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση εκπροσώπους της κοινότητάς 
μας, που κλήθηκαν να εξηγήσουν τα όσα περίεργα είχαν προηγηθεί 
στην υπόθεση. Κι’ αυτό, χωρίς να μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε 
θέση, εφόσον η υπόθεση βρισκόταν ήδη ενώπιον της κυπριακής Δι-
καιοσύνης και ήταν ξεκάθαρο πως είχε προκύψει ζήτημα παρεμβά-
σεων. Ευτυχώς, η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει τη 
19χρονη σε φυλάκιση με αναστολή, κατεύνασε τις αντιδράσεις. Ωστόσο, 
όπως ο δικηγόρος και η οικογένειά της δήλωσαν από την πρώτη στι-
γμή, το θέμα δεν κλείνει εδώ καθώς επιθυμούν να προσφύγουν στο 
Ανώτατο Δικαστήριο ή ακόμη και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αν χρειαστεί. 

Καθοριστική στο να... «ηρεμήσουν τα πνεύματα», έστω και προσω-
ρινά, ήταν η δήλωση του ίδιου του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
Στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο εκπρόσωπος 
του πρωθυπουργού είπε: «Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης 
ήμασταν προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι η νεαρή γυναίκα 
θα μπορούσε να επιστρέψει σπίτι της. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι 
που αυτό μπορεί τώρα να συμβεί. Ελπίζουμε ότι τώρα θα δοθεί σε 
εκείνη και την οικογένειά της χώρος και ιδιωτικότητα ώστε να μπορέ-
σουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους». 

Ο εκπρόσωπος παρέπεμψε στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών 
της Βρετανίας, Ντόμινικ Ράαμπ, περί συνεργασίας με την Κύπρο και 
άλλες χώρες για να αποφευχθούν παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. 

Πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα περιμένει την κατάληξη 
της προαναγγελθείσας έφεσης και επανέλαβε τις «πολυάριθμες ανη-
συχίες» του Λονδίνου για το κατά πόσον η νεαρή έτυχε δίκαιης δίκης. 
«Έχουμε καταστήσει σαφείς αυτές (τις ανησυχίες) στις κυπριακές αρ-
χές», συμπλήρωσε. 

Κατέληξε λέγοντας ότι θα συνεχιστεί η επαφή και η υποστήριξη στη 
19χρονη και στην οικογένειά της.  

Ανακούφιση και αποφασιστικότητα για τη συνέχεια  
Την ανακούφιση της 19χρονης Βρετανίδας και της μητέρας της μετά 

από την απόφαση για τετράμηνη φυλάκιση με αναστολή από το Επαρ-
χιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, μετέφεραν αμέσως τα βρετανικά μέσα 
ενημέρωσης. Η Mirror δημοσίευσε μια πρώτη δήλωση της νεαρής, με 
την οποία ευχαριστεί όσους τη στήριξαν και ιδίως τους γονείς της. Η 
μητέρα της δηλώνει ανακουφισμένη, προσθέτοντας ότι η υποστήριξη 

του κόσμου, που ακουγόταν έξω από το δικαστήριο κατά την απαγγελία 
της ποινής, έκανε μεγάλη διαφορά για τις δυο τους. 

Το θέμα κυριάρχησε στην πρωινή θεματολογία, με έμφαση μεταξύ 
άλλων και στη δήλωση των συνηγόρων της νεαρής ότι θα ασκήσουν 
έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης και ότι θα φτάσουν την 
υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ο δικηγόρος Λιούις Πάουερ δήλωσε ότι η μάχη για την αθωότητα 
της 19χρονης θα συνεχιστεί. «Θα ασκήσουμε έφεση κατά της καταδίκης 
και θα πάμε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Λέμε και θα υποστηρίξουμε ότι αυτό το νεαρό κορίτσι 
στερήθηκε τόσο την αξιοπρέπεια της όσο και τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματά της. Έχει διαγνωστεί με σοβαρό μετατραυματικό στρες και 
αυτή η υπόθεση έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της ψυχικής της υγείας. 
Αυτή η υπόθεση έχει εκτενείς επιπτώσεις για γυναίκες που ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για κατάλληλη νομική 
εκπροσώπηση. Αυτή η νεαρή γυναίκα έχει επιδείξει τεράστια γενναι-
ότητα, θάρρος και σθένος καταγγέλλοντας ό,τι συνέβη», δήλωσε ο 
Βρετανός δικηγόρος, όπως μεταδίδει ο Guardian. 

Το BBC σημειώνει ότι ο δικαστής είπε πως δίνει στη 19χρονη «μια 
δεύτερη ευκαιρία» συνυπολογίζοντας το νεαρό της ηλικίας της, την 
άσχημη ψυχική της υγεία και το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από 
συγγενείς, φίλους και τις σπουδές της. 

Πολλές είναι επίσης οι αναφορές στο συγκεντρωμένο πλήθος γυ-
ναικών από το Ισραήλ και την Κύπρο έξω από το Επαρχιακό Δικαστή-
ριο Αμμοχώστου που υποστήριζαν τη 19χρονη φωνάζοντας συνθήματα 
κατά του κυπριακού δικαστικού συστήματος. 

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν ακόμη πώς η μητέρα 
φώναξε στο συγκεντρωμένο πλήθος «επιστρέφει σπίτι!» κατά την 
έξοδο από το δικαστήριο. 

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η δήλωση της ότι ένιωσε πως ο δικα-
στής ήταν «πολύ επιθετικός και εκδικητικός» απέναντί της. «Ήταν μι-
σογύνης απέναντι σε εμένα και στη γυναικεία ομάδα υπεράσπισής 
μου. Μόλις που τους επιτρεπόταν να θέσουν ερωτήσεις, ενώ ο κατή-
γορος με είχε στο έδρανο εξέτασης επί έξι ώρες», προσθέτει.

ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ LUTON ΠΡΟΣ ΠΑΦΟ

Xωρίς πρόβλημα προσγειώθηκε γύρω στις 18:00 
της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, αε-
ροσκάφος της Εasy Jet που κτυπήθηκε από κε-
ραυνό κατά την προσγείωσή του. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση 
από Λούτον προς Πάφο με 160 επιβάτες κτυπήθηκε 
από κεραυνό κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα 
να υποστεί βλάβη στα ηλεκτρονικά του συστήματα. 

Το αεροσκάφος αναμένετο να επιστρέψει στο Λού-
τον στις 18:45 της Δευτέρας, ωστόσο αυτό δεν κα-

τέστη δυνατό λόγω της βλάβης. Οι επιβάτες, οι 
οποίοι έφτασαν μέχρι το λεωφορείο και δεν επιβι-
βάστηκαν στο αεροπλάνο, επέστρεψαν στους χώ-
ρους διαμονής τους ή σε τουριστικά καταλύματα. Η 
πτήση πραγματοποιήθηκε κανονικά την Τρίτη. 

Σημειώνεται ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία της 
Κύπρου είχε εκδόσει σχετική προειδοποίηση προς  
αεροναυτιλομένους, με αφορμή τη σφοδρή κακο-
καιρία που πλήττει τις τελευταίες μέρες το νησί (πε-
ρισσότερα για την κακοκαιρία στη σελ 6).

Αεροπλάνο της Easy Jet κτυπήθηκε από 
κεραυνό στην Πάφο και υπέστη βλάβη
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές εφημερίδες της Τετάρτης δημοσίευσαν 
στην πρώτη σελίδα τη φωτογραφία της 19χρονης  
που καλύπτει το πρόσωπο της με πετσέτα όταν 
αποχωρεί από την Κύπρο για να επιστρέψει στη 
Βρετανία. 

Ο Guardian (08/01) εκτιμά ότι η υπόθεση που 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών οργανώ-
σεων για την προστασία των δικαιωμάτων των γυ-
ναικών είναι  «απόδειξη του φόβου που έχουν πολ-
λές γυναίκες όχι μόνο της σεξουαλικής επίθεσης 
αλλά και τι θα μπορούσε να συμβεί μετά από αυτή».  

«Το τέλος ενός εφιάλτη» ήταν ο τίτλος του σχετικού 
δημοσιεύματος στην εφημερίδα The Daily Mirror. 
H εφημερίδα ισχυρίζεται ότι η 19χρονη «υπόμεινε 
πέντε μήνες κόλασης», με μια μικρή περίοδο που 
ήταν στη φυλακή. Η Mirror υπογραμμίζει ότι η νεαρή 
Βρετανίδα φαίνεται  αποφασισμένη «να καθαρίσει 
το όνομά της».  

Η Sun δημοσίευσε συνέντευξη με την 19χρονη 
Βρετανίδα η οποία εκφράζει τις ευχαριστίες της στο 
ευρύ κοινό για τα μηνύματα στήριξης. «Αυτό που με 
βοήθησε να αντέξω» σημειώνει η 19χρονη, «είναι 
το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έρχονταν σε επαφή 
που έλεγαν ότι με πιστεύουν». 

Ευρεία κάλυψη είχε η υπόθεση στις ιστοσελίδες 
των εφημερίδων της Τρίτης. Οι Times (07/01) σχο-
λίασαν ότι η ποινή με αναστολή βάζει τέλος σε μια 

υπόθεση που προκάλεσε «διεθνή κατακραυγή». 
Η Daily Mail ανέφερε πως η μητέρα της νεαρής 

εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Υπουργό 
Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ και προς το Foreign 
Office για την υποστήριξη.  

Στο «μάτι του κυκλώνα» η Κύπρος  
Τα Βρετανικά ΜΜΕ και το 

Φόρειν Όφις επέκριναν 
έντονα την Κυπριακή Δημο-
κρατία για τον τρόπο που χει-

ρίσθηκε την υπόθεση της 19χρονης Βρετανίδας η 
οποία βρέθηκε ένοχη από το Επαρχιακό Δικαστήριο 
της Αμμοχώστου για ψευδή καταγγελία εναντίον 12 
νεαρών Ισραηλινών, ισχυριζόμενη ότι την βίασαν. 

«Αυξάνονται οι πιέσεις στον πρόεδρο Αναστα-
σιάδη για να αφεθεί ελεύθερη η 19χρονη Βρετανίδα 
ενώ παράλληλα έχει αρχίσει εκστρατεία μποϋκοτάζ 

του κυπριακού τουρισμού», έγρα-
ψαν οι Times (02/01).  

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δη-
λώσει ότι «ανησυχεί σοβαρά» για 
τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης και 
ο πρεσβευτής της Κύπρου στο 

ΗΒ έχει κληθεί να δώσει εξηγή-
σεις, μας ενημέρωνε η εφημε-
ρίδα. Αν και δεν θέλουν να θεωρηθούν ότι προσπα-
θούν να παρεμβαίνουν σε ένα υπερπόντιο δικαστικό 
σύστημα, πηγές του Βρετανικού ΥΠΕΞ υπογράμμι-
ζαν ότι ελπίζουν να εξασφαλίσουν την προστασία 
μιας «ευάλωτης νεαρής». Σύμφωνα πάντα με τους 
Times, υπήρξε ευρύτατη ανησυχία μεταξύ των δι-
κηγόρων στην Κύπρο για τον χειρισμό της υπόθε-
σης. Αανφέρει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της δίκης 
ο δικαστής Μιχάλης Παπαθανασίου, που καταδίκασε 
τη νεαρή, την είχε επιπλήξει αρκετές φορές επειδή 
θεωρούσε ότι δεν επιδείκνυε επαρκή σεβασμό προς 
το δικαστήριο. 

Υπέρ της εκστρατείας που είχε ξεκινήσει μέσω 
διαδικτύου για μποϊκοτάζ της Κύπρου ως τουριστι-
κού προορισμού τάχθηκε με δηλώσεις της στο BBC 
η μητέρα της νεαρής. Μιλώντας στη δημοφιλή εκ-
πομπή Today του ραδιοφώνου του BBC από την 
Κύπρο ανήμερα την Πρωτοχρονιά, είπε ότι η Αγία 
Νάπα δεν είναι ασφαλές μέρος για τουρίστριες. Η 
ίδια αμφισβήτησε τη γνησιότητα της δήλωσης ανά-
κλησης της αρχικής καταγγελίας βιασμού που απο-
δίδεται στην κόρη της και υποστήριξε ότι το βίντεο 
που δόθηκε στο δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κόρη 
της δε συναίνεσε στη σεξουαλική επαφή με άλλον 
πλην του Ισραηλινού φίλου της.

Συνεχίστηκε ο διασυρμός της Κύπρου με αφορμή την υπόθεση της 19χρονης

Άρχισε η κούρσα διαδοχής του Τζέρεμι Κόρμπιν
ΕΞΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΑΒΟΡΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Η σκιώδης Υπουργός Επιχειρήσεων του Τζέρεμι Κόρμπιν, Ρεμπέκα Λονγκ 
Μπέιλι, έγινε η έκτη βουλευτής των Εργατικών που ανακοίνωσε υποψηφιότητα 
για να τον διαδεχθεί στην ηγεσία του κόμματος.  

Ανακοινώνοντας την απόφασή της με άρθρο στο σοσιαλιστικό περιοδικό 
Tribune, η 40χρονη δικηγόρος υπερασπίζεται τη «σοσιαλιστική» ατζέντα που 
παρουσίασε το κόμμα κατά τις πρόσφατες εκλογές. 

Γράφει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για να ένα όραμα νίκης βασισμένο σε 
ένα σοσιαλιστικό μέλλον και ότι η ίδια ως «περήφανη σο-
σιαλίστρια» είναι η πολιτικός που μπορεί να το εξασφαλίσει 
ως ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος. 

Η Λονγκ Μπέιλι έχει χαρακτηριστεί από τους εσωκομ-
ματικούς αντιπάλους του Τζέρεμι Κόρμπιν ως υποψήφια 
που απλώς θα συνεχίσει την «υπερβολικά αριστερή» 
στροφή του κόμματος. 

Ενωρίτερα, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του 
Εργατικού Κόμματος επιβεβαίωσε ο σκιώδης Υπουργός 
Brexit σερ Κιρ Στάρμερ. 

Με άρθρο του στη Mirror on Sunday ο πρώην επικεφα-
λής της Γενικής Εισαγγελίας είχε δηλώσει ότι ανυπομονεί να αρχίσει την προ-
σπάθεια ώστε οι Εργατικοί «να ξαναχτιστούν και να κερδίσουν». 

Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση Εργατικών, αλλά αυτό θα γίνει 
«μόνο αν οι Εργατικοί ακούσουν τον κόσμο για το τι πρέπει να αλλάξει και πώς 
μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο κόμμα ως δύναμη κα-
λού». 

Ο σερ Κιρ τοποθετείται στην κεντροαριστερή πτέρυγα του κόμματος και ήταν 
από τους πρωτεργάτες της εκστρατείας για στήριξη ενός δεύτερου δημοψηφί-
σματος για το Brexit, πολιτική που με μεγάλη καθυστέρησης υιοθέτηση ο Τζέρεμι 
Κόρμπιν. Οι οπαδοί του κ. Κόρμπιν καταλογίζουν στον κ. Στάρμερ ότι με αυτή 
την πίεση που άσκησε για το δεύτερο δημοψήφισμα στοίχισε ψήφους στους 
Εργατικούς στη βόρεια Αγγλία.  

Στο άρθρο του σημειώνει ότι ο πατέρας του κατασκεύαζε εργαλεία και η 

μητέρα του ήταν νοσηλεύτρια, σε μια προσπάθεια να αποτινάξει την εικόνα 
που πολλά μέλη και ψηφοφόροι του κόμματος έχουν για αυτόν ως πολιτικό 
που δεν έχει επαφή με την εργατική τάξη εκτός Λονδίνου. Προσθέτει ότι οφείλει 
το όνομά του στον ιδρυτή του Εργατικού Κόμματος Κιρ Χάρντι. 

Στην πρώτη δημοσκόπηση που έγινε προ ημερών για τον επικρατέστερο 
νέο ηγέτη των Εργατικών, ο σερ Κιρ Στάρμερ αναδείχθηκε άνετα πρώτος, με 
61% στον τελικό γύρο στην πρόθεση ψήφου έναντι 37% της δεύτερης Ρεμπέκα 

Λονγκ Μπέιλι. 
Του σερ Κιρ προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις ακόμα τεσ-

σάρων επίδοξων διαδόχων του κ. Κόρμπιν. Συγκεκριμένα 
της Έμιλυ Θόρνμπερι, του Κλάιβ Λιούις, της Τζες Φί-
λιπς και της Λίσα Νάντι. 

Το όνομα του νέου ηγέτη του Εργατικού Κόμματος θα 
ανακοινωθεί σε ειδικό συνέδριο στις 4 Απριλίου όπως 
αποφάσισε η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος. 
Η υποβολή υποψηφιοτήτων άρχισε την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 
και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της 13ης Ιανουαρίου. 
Σε αυτή την πρώτη φάση οι επίδοξοι διάδοχοι του Τζέρεμι 

Κόρμπιν θα πρέπει να παρουσιάσουν δηλώσεις στήριξης από τουλάχιστον 22 
βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος. 

Από τις 15 Ιανουαρίου και έως τις 14 Φεβρουαρίου οι υποψήφιοι που θα 
έχουν την απαραίτητη στήριξη των συναδέλφων τους θα πρέπει να συγκε-
ντρώσουν δηλώσεις στήριξης είτε από τουλάχιστον το 5% των προσκείμενων 
στο κόμμα εργατικών συνδικάτων είτε από τουλάχιστον το 10% των τοπικών 
οργανώσεων, δηλαδή από 33 οργανώσεις. 

Στο ενδιάμεσο, από το απόγευμα της 14ης έως το απόγευμα της 16ης Ια-
νουαρίου, σε ένα παράθυρο 48 ωρών, όποιος πολίτης επιθυμεί να ψηφίσει για 
το νέο ηγέτη των Εργατικών θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για να καταγραφεί 
ως υποστηρικτής έναντι 25 λιρών. 

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 21 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως το μεση-
μέρι της 2ας Απριλίου, δύο ημέρες πριν από το ειδικό συνέδριο.

Άρχισε η αντίστροφη 
μέτρηση για το Brexit

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Άρχισε αργά το απόγευμα της Τρίτης στη Βουλή 
των Κοινοτήτων η αναλυτική συζήτηση επί του νο-
μοσχεδίου για τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ, η έγκριση του οποίου 
θα σηματοδοτήσει το Brexit. 

Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί επί της αρχής σε 
ψηφοφορία πριν από τις γιορτές. Η συζήτηση που 
άρχισε την Τρίτη, θα διαρκέσει έως και σήμερα, Πέ-
μπτη, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο 
θα τεθεί ενώπιον της Βουλής των Λόρδων πριν γίνει 
οριστικά νόμος του κράτους. 

Εισάγοντας το νομοσχέδιο, ο Υπουργός Brexit 
Στίβεν Μπάρκλεϊ είπε ότι «εκπληρώνει τη βούληση 
του βρετανικού λαού» όπως εκφράστηκε στο δημο-
ψήφισμα του 2016, «ανακτά τον έλεγχο» για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και «θέτει τα θεμέλια για το λα-
μπρό μας μέλλον εκτός της ΕΕ». 

Για την τριήμερη συζήτηση έχουν υποβληθεί δε-
κάδες προτάσεις τροπολογιών από την αντιπολί-
τευση, αλλά καμία εξ αυτών δεν αναμένεται να υιο-
θετηθεί, καθώς η κυβέρνηση τις απορρίπτει. 

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, 
έχει απόλυτο έλεγχο της Βουλής μετά από την εξα-
σφάλιση ευρείας αυτοδυναμίας στις εκλογές του πε-
ρασμένου μήνα. 

Ύστερα από την αναμενόμενη υπερψήφιση του 
νομοσχεδίου από το βρετανικό κοινοβούλιο την 
έγκρισή του θα κληθεί να δώσει και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εντός του Ιανουαρίου, ώστε το Brexit 
να υλοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου.
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Τηλεφωνική 
επικοινωνία Ερντογάν 

με Μπόρις Τζόνσον 

Με τον Βρετανό Πρωθυ-
πουργό, Μπόρις Τζόνσον, μί-
λησε τηλεφωνικά ο Τούρκος 
Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν. Όπως μεταδίδει το 
πρακτορείο ειδήσεων Ανατο-
λού, συζήτησαν την ένταση 
στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, το Συ-
ριακό, τις εξελίξεις στη Λιβύη 
και περιφερειακά ζητήματα.

ειδήσεις σε 2’

Χωριστές συναντήσεις της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ με Πρόεδρο Αναστασιάδη και Ακιντζί
Χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τ/κ ηγέτη, 

Μουσταφά Ακιντζί, θα έχει σήμερα Πέμπτη η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και 
επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Ελίζαμπεθ Σπέ-
χαρ, ενόψει της μετάβασής της την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη όπου θα ενημερώσει το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ για τον Ιανουάριο, η συζήτηση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου, ενώ η 

υιοθέτηση του ψηφίσματος για εξαμηνιαία ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης έχει προ-
γραμματιστεί για τις 30 του μήνα. ‘Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ,  η κ. Σπέχαρ θα συναντηθεί με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 10 το πρωί και με τον κ. Ακιντζί στις 12.30. Την ερχόμενη εβδομάδα η 
αξιωματούχος των ΗΕ θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει επαφές ενόψει της συζήτησης για την 
ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για 
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία θα κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών, οριστικο-
ποιείται αυτή την περίοδο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να αξιοποιηθεί σωστά ο χρόνος μέχρι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες
Κριτική στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στην Κυβέρνηση 

για τους χειρισμούς στο Κυπριακό, στην εξωτερική πολι-
τική, στην εσωτερική διακυβέρνηση αλλά και στην οικονο-
μία, άσκησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού κατά την 
ομιλία του στην κοπή της βασιλόπιτας του ΑΚΕΛ. Ο κ. Κυ-
πριανού κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να συμβάλει 
στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των 
συνομιλιών στο Κυπριακό, ενώ σημείωσε πως ο κυπρια-
κός λαός εναποθέτει τις ελπίδες του στο ΑΚΕΛ για επίλυση 
πολλών προβλημάτων της κοινωνίας. Μιλώντας κατά την 
κοπή της βασιλόπιτας, ο κ. Κυπριανού αναφέρθηκε αρχικά 
στα δύο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν το 2019 για 
το ΑΚΕΛ, και τα οποία ήταν ο θάνατος του Δημήτρη Χρι-
στόφια, ο οποίος άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο 
κόμμα και στον τόπο, και το δεύτερο ήταν το αποτέλεσμα 
των ευρωεκλογών που έδειξε μια ανοδική πορεία για το 
κόμμα. 

Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στην περιοχή, σημείωσε πως οι ΗΠΑ έχουν 
χαράξει τη στρατηγική τους σε θέματα εθνικής ασφάλειας 
με έμφαση την ευρύτερη μας περιοχή και στους σχεδια-
σμούς τους έχουν εντάξει την Κύπρο μέσα στις χώρες 
που θα λειτουργήσουν συμμαχικά στην προώθηση των 
συμφερόντων τους. Όπως ανέφερε, η κλιμάκωση της 
ένταση που προκύπτει από την επιθετικότητα των ΗΠΑ 
με αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η κρίση μετά τη δο-
λοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Σουλεϊμανί, προκαλεί 
τεράστιους κινδύνους και για την Κύπρο καθώς «η πρόσ-
δεση μας στο άρμα των ΗΠΑ είναι ένα μεγάλο λάθος, 
αφού αντιστρατεύεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Κάλεσε την Κυβέρνηση να μείνει συνεπής σε εκείνα 
που ρητορικά διακηρύττει, ότι ακολουθεί πολυεπίπεδη εξω-
τερική πολιτική. Η πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ θα προ-
καλέσει στη χώρα μας, συνέχισε, πολλά προβλήματα όσον 
αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 

Στο εθνικό θέμα, ο κ. Κυπριανού είπε αρχικά πως η συ-
νάντηση στο Βερολίνο ξεκαθάρισε κάποια πολύ σημαντικά 
ζητήματα. Πρώτον, ότι η βάση λύσης είναι η ΔΔΟ με πολι-
τική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφί-
σματα του ΟΗΕ. Ελπίζουμε, πρόσθεσε, να μην συνεχίσει 
το φλερτ με άλλες ιδέες και να μην αποτελεί η αποδοχή 
αυτού του στόχου μέρος μιας τακτικής η οποία θέλει να δι-
αιωνίσει το αδιέξοδο και να οδηγήσει σιγά και με μαθημα-
τική πρόοδο στην διχοτόμηση. 

Το δεύτερο που έχει ξεκαθαριστεί είναι η βάση πάνω 
στην οποία θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις αν ξεκι-
νήσουν, και αυτή είναι το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ της 
30ης Ιουνίου 2017, οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί 
και  η συμφωνία του Φεβρουαρίου του 2014. Το ΑΚΕΛ θα 
ήθελε να ήταν και το άτυπο έγγραφο για την εφαρμογή 
της συμφωνίας, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κ. Ανα-
στασιάδης θα επιχειρήσει να το αξιοποιήσει. 

Το τρίτο που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι θα πρέπει να αξιο-
ποιηθεί το διάστημα μέχρι την επανέναρξη των διαπρα-

γματεύσεων, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η ιδέα της λύσης 
του Κυπριακού στη σωστή βάση και σημείωσε πως μέχρι 
σήμερα αντί να γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύ-
θυνση, κλιμακώνεται μια έντονη αντιπαράθεση με ευθύνη 
της Τουρκίας που καθίσταται ολοένα και πιο προκλητική 
και επιθετική. 

Σημείωσε πως η δική μας πλευρά όταν η Τουρκία συ-
μπεριφέρεται με τον συγκεκριμένο προκλητικό τρόπο θα 
πρέπει να μην λειτουργεί με τρόπο που να χύνει νερό 
στον μύλο της. Αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουμε, συνέ-
χισε, με τρόπο που να αποκλιμακώνει την ένταση και να 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις επανέναρξης ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ χαρακτήρισε "απαράδεκτο" τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη όταν αφήνει να αιωρείται ότι το ΑΚΕΛ του 
ζητά να προβεί στις οποιεσδήποτε υποχωρήσεις. «Τον 
καλώ να απολογηθεί στο ΑΚΕΛ για αυτά τα οποία υπαι-
νίσσεται», είπε και επανέλαβε ότι στο Εθνικό Συμβούλιο ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης δηλώνει ότι ποτέ δεν άφησε να 
εννοηθεί κάτι εναντίον του ΑΚΕΛ.  

Βολές και την για Οικονομία  
Στα θέματα της οικονομίας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως 

εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα οικονομικά προ-
βλήματα σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, κάτι που 
είναι απότοκο του ότι δεν έχουμε ανάπτυξη στους παρα-
γωγικούς τομείς της οικονομίας. Υπάρχει ανάπτυξη και 
βελτίωση κάποιων οικονομικών δεικτών, όπως είπε, όχι 
όμως, σημείωσε, στους δείκτες που καθορίζουν την ευη-
μερία της κοινωνίας. 

Ο κ. Κυπριανού είπε πως η ανάπτυξη προέρχεται από 
τον τομέα του τουρισμού και τον τομέα της πώλησης δια-
βατηρίων, «ένας τομέας ο οποίος λόγω της κατάχρησης 
που έχει τύχει, της αδιαφάνειας που υπήρξε, της εμπλοκής 
του ονόματος του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
δυστυχώς θα συρρικνωθεί». Η ανάπτυξη, πρόσθεσε, έχει 
ωφελήσει μόνο ένα μικρό μέρος του κυπριακού λαού και 
ως αποτέλεσμα το 25% του λαού να εξακολουθεί να ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας. Είπε πως η πολιτική της 
Κυβέρνησης στα κοινωνικά ζητήματα έχει επιδεινώσει την 
κατάσταση μιας μεγάλης μερίδας του λαού, των ατόμων 

με αναπηρίες, των συνταξιούχων, και όλων όσοι έχουν 
ανάγκη στήριξης της κοινωνίας. 

Όσον αφορά τα ζητήματα στέγασης, ο κ. Κυπριανού 
είπε πως τα νεαρά ζευγάρια δεν μπορούν να προγραμ-
ματίζουν το μέλλον τους γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα 
ούτε να αγοράσουν σπίτι, ούτε να ενοικιάσουν. «Ενώ 
υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα στην κοινωνία, ενώ 
όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι το κράτος πρέπει να δείξει 
τον δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στην οικονομία, τι βλέπουμε να συμ-
βαίνει», διερωτήθηκε. Μειώνεται, όπως είπε, ο αναπτυ-
ξιακός προϋπολογισμός και από αυτόν υλοποιείται ένα 
χαμηλό ποσοστό που μετά βίας ξεπερνά το 40%. «Είμαστε 
οι τελευταίοι στην ΕΕ όσον αφορά τον προϋπολογισμό 
για την βιώσιμη ανάπτυξη», είπε και σημείωσε πως μόνο 
στην Κύπρο υπάρχει παντελής αδιαφορία για τα θέματα 
του περιβάλλοντος.  

Αρνητική πρωτιά και στη... διαφθορά  
Στο θέμα της διαφθοράς είπε πως ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης επιμένει να μην ακούει τι λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, 
η οποία στην έκθεση της καταγράφει ότι είμαστε η χώρα 
με την μεγαλύτερη αύξηση της διαφθοράς μεταξύ των 
ετών 2013 και 2018, όταν στην εξουσία βρίσκεται ο Νίκος 
Αναστασιάδης. Πρόσθεσε πως η Κύπρος είναι η χώρα 
που κατηγόρησε η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο, το ΕΛΚ, 
που έχει γίνει πρωτοσέλιδο και πρώτο θέμα στα δελτία ει-
δήσεων στο εξωτερικό για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η 
Κυβέρνηση Ανατσαιάδη το ζήτημα των διαβατηρίων. 

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Αναστασιάδη "έχει κατη-
γορηθεί", όπως είπε, για ξέπλυμα χρήματος, και εξέφρασε 
την απαίτηση όπως η ΜΟΚΑΣ παραδώσει ολόκληρη την 
έκθεση της για το συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να την μελε-
τήσει το ΑΚΕΛ και να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα. 

Ο κ. Κυπριανού μίλησε για τα πολλά σκάνδαλα που 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είπε πως ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης είναι ο μόνος που υποχρέωσε  τον 
Γενικό Εισαγγελέα να του πει ντροπή για τις παρεμβάσεις 
που έκανε για να στηρίξει τον τότε Βοηθό Γενικό Εισαγγε-
λέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου.   

Καθοριστικός ο ρόλος του ΑΚΕΛ για την κοινωνία   
Ο κ. Κυπριανού είπε πως ο κυπριακός λαός εναποθέτει 

τις ελπίδες του για επίλυση πολλών προβλημάτων στο 
ΑΚΕΛ και πως δεν πρέπει να τον απογοητεύσουν. Όπως 
είπε, το Συνέδριο του κόμματος τον ερχόμενο Ιούνιο, πρέ-
πει να καταστεί ένα φόρουμ έντονου προβληματισμού για 
όλα τα ζητήματα και να καταλήξει σε σημαντικές αποφά-
σεις, οι οποίες θα αποτελέσουν την πολιτική βάση για συ-
νέχιση των προσπαθειών στήριξης του λαού. 

Ανέφερε πως το οικονομικό φόρουμ στις 14 και 15 Φε-
βρουαρίου του κόμματος, θα αποτελέσει ένα σημαντικό 
εργαλείο για λήψη αποφάσεων στο Συνέδριο του Ιουνίου. 

Καταλήγοντας, ο κ. Κυπριανού ευχήθηκε καλή χρονιά, 
υγεία, και ευημερία σε όλους.

Και επίσημα 
«υποψήφιος» 

ο Κουντρέτ Οζερσάι

Πράσινο φως για την υπο-
ψηφιότητα του Κουντρέτ 
Οζερσάι από το κόμμα του, το 
κόμμα του Λαού, κατά την τέ-
ταρτη επέτειο ίδρυσής του με 
τον ίδιο τον Οζερσάι να δηλώ-
νει ότι κανείς δεν μπορεί να 
κρατήσει τον ίδιο και το κόμμα 
του μακριά από τον «προ-
εδρικό» θώκο. Το μέτωπό 
τους, είπε, είναι καθαρό, δεν 
έκλεψαν, ούτε κορόιδεψαν. 
Στην περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, συνέχισε, λαμβά-
νουν θέση πολλοί παράγο-
ντες. Διερωτήθηκε εάν σε ένα 
τέτοιο σκηνικό το κόμμα του 
Λαού έχει την πολυτέλεια να 
κάνει πίσω από την διεκδί-
κηση της «προεδρίας». «Ούτε 
το ΚΛ ούτε ο Κουντρέτ Οζερ-
σάι μπορούν να κρατηθούν 
πίσω (μακριά)», επεσήμανε. 

 Στο μεταξύ άλλος ένας κομ-
ματικός αρχηγός, ο Πρόεδρος 
του κόμματος Αναγέννησης 
Ερχάν Αρικλί ανέφερε ότι μέ-
χρι τις 20 Ιανουαρίου θα ανα-
κοινώσει κι αυτός την υποψη-
φιότητά του για τις επικείμενες 
«προεδρικές εκλογές». 

Το κόμμα του, είπε, διοργα-
νώνει μια μεγαλειώδη φιέστα 
στις 12/1 στην Αμμόχωστο και 
μετά τα κομματικά όργανα θα 
συζητήσουν το θέμα.
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Εμπλέκουν την Κύπρο στους τυχοδιωκτισμούς των ιμπεριαλιστών

Η Τουρκία οπωσδήποτε θα έχει λόγο σε κάθε 
έργο της ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Τούρκος 
Πρόεδρος Ταγίπ Ενρτογάν κατά τα εγκαίνια του 
αγωγού “Τουρκικό Ρεύμα” (Turkish Stream) τα οποία 
τέλεσε στον Κεράτιο της Κωνσταντινούπολης μαζί 
με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμ-
φέροντά της και των Τ/κ στην ανατολική Μεσόγειο, 
είπε, ενώ για την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέφερε 
ότι προσπαθούν να εκτονώσουν την ένταση χρησι-
μοποιώντας όλους τους διαύλους διπλωματίας. Από 
την πλευρά του ο κ. Πούτιν είπε ότι η μεταφορά του 
φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Ευρώπη θα συμ-

βάλει θετικά στην οικονομία πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών. Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος χα-
ρακτήρισε τον αγωγό ως ιστορικό έργο. Με αυτό το 
έργο, σημείωσε, θα μεταφέρεται φυσικό αέριο 31,5 
δισ. κυβικών μέτρων εκ των οποίων τα 15,75 δισ. 
θα παραμένουν στην Τουρκία χωρίς να διαμεσολα-
βεί άλλη χώρα. Αναφέρθηκε, επίσης, στον αγωγό 
TANAP ο οποίος μεταφέρει επίσης φυσικό αέριο 
στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, λέγοντας ότι αυτή 
αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 16 
δισ. κυβικών μέτρων και στο μέλλον σχεδιάζουν να 
αυξήσουν τη μεταφορά σε 31 δισ. “Στόχος μας είναι 
να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε παγκόσμιο κέντρο 

ενέργειας. Ως Τουρκία, οπωσδήποτε δεν επιδιώ-
κουμε περιφερειακή ένταση και ποτέ δεν επιδιώ-
καμε”, είπε. Αναφερόμενος στην ανατολική Μεσό-
γειο, είπε ότι “Όπως επαναλαμβάνουμε με κάθε 
ευκαιρία, κανένας σχεδιασμός στον οποίο δεν συ-
μπεριλαμβάνεται η Τουρκία δεν έχει πιθανότητα επι-
τυχίας από διπλωματικής άποψης. Η Τουρκία η 
οποία έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσό-
γειο, οπωσδήποτε θα έχει λόγο σε κάθε πρότζεκτ 
της περιοχής”, ανέφερε. 

Από την πλευρά του ο κ. Πούτιν είπε ότι ο Turkish 
Stream δεν είναι σημαντική εξέλιξη μόνο για τη Ρω-
σία και την Τουρκία, αλλά και για τις χώρες της Ευ-

ρώπης. Ανέφερε πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 
και μοναδικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, 
καθώς τοποθετήθηκαν δύο παράλληλες γραμμές 
στον βυθό της θάλασσας. Η κάθε μια μπορεί να με-
ταφέρει 16 δισ. κυβικά μέτρα, το βάθος του ξεπερνά 
τα δύο χιλιόμετρα, μια εργασία που δεν είναι καθό-
λου εύκολη, όπως είπε. Σύμφωνα με τον κ. Πούτιν, 
η πρώτη γραμμή μεταφέρει φυσικό αέριο από τη 
δυτική Σιβηρία στην Τουρκία. Η δεύτερη γραμμή θα 
μεταφέρει φυσικό αέριο στα Βαλκάνια, τη Βουλγαρία 
και την Ελλάδα μέσω Τουρκίας, ανέφερε. Και τόνισε 
ότι η μεταφορά του φυσικού αερίου θα συμβάλει 
θετικά στην οικονομία πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Πούτιν και Ερντογάν εγκαινίασαν τον TurkStream και συζήτησαν για τις εξελίξεις στην περιοχή

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣY

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Στους τυχοδιωκτισμούς των Αμερικανοβρετανών ιμπεριαλιστών στην 

περιοχή, εμπλέκει την Κύπρο η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Το 
επικίνδυνο φλερτ των κυβερνώντων με τους ΝΑΤΟϊκούς στηλίτευσε 
δημόσια ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού σε δηλώσεις του 
την Τρίτη. Ωστόσο, την επομένη η κυβέρνηση της Δεξιάς συμπεριφε-
ρόμενη δουλικά προς τους Δυτικούς «στρατηγικούς συμμάχους» της 
έδωσε άδεια στις ΗΠΑ για στάθμευση μονάδας ταχείας ανταπόκρισης, 
προσθέτοντας ακόμη ένα κρίκο στο αλυσοδέσιμο της Κύπρου στη αι-
μοσταγή συμμαχία των ΝΑΤΟïκών. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ανακοίνωση χθες Τετάρτη ότι έδωσε τη 
συγκατάθεση της σε αίτημα των ΗΠΑ για προσωρινή στάθμευση στην 
Κύπρο μονάδας ταχείας ανταπόκρισης, χωρίς να συνυπολογίζει πως 
και μ’ αυτή την ενέργεια της θέτει τη χώρα μας σε άμεσους κινδύνους 
συνεπεία της δράσης των Αμερικανο-βρετανών ιμπεριαλιστών στην 
περιοχή.  

Είναι αντιφατική η ενέργεια της κυβέρνησης αφού μόλις 48 ώρες 
νωρίτερα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωνε πως τάχα, οι πολιτικές 
που ακολουθεί η Κύπρος δεν επιτρέπουν πράξεις αντιποίνων σε 
βάρος οποιωνδήποτε στην Κύπρο. 

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κατάσταση στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου είναι τώρα ακόμη πιο τεταμένη και ερωτηθείς 
ποια μέτρα λαμβάνει η Κύπρος, ο Πρόεδρος είπε ότι «αποτελεί γεγονός 
ότι τις τελευταίες μέρες όλο και αυξάνεται η ένταση, οι κίνδυνοι για μια 
σύρραξη. Παίρνουμε εμείς, από δικής μας πλευράς, όλα τα μέτρα. 
Θεωρώ ότι οι πολιτικές που ακολουθούμε δεν επιτρέπουν τις όποιες 
πράξεις αντιποίνων εις βάρος οποιωνδήποτε στην Κύπρο, αλλά εν 
πάση περιπτώσει για λόγους ασφάλειας, πρόληψης λαμβάνονται όλα 
τα αναγκαία μέτρα. 

Αυτά τη Δευτέρα. Και την Τετάρτη ανακοινώθηκε η άδεια για στάθ-
μευση στην Κύπρο, της Μονάδας Ταχείας Ανταπόκρισης των ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κυ-
ριάκου Κούσιου, αποστολή της μονάδας θα είναι η εκκένωση προσω-
πικού διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και 
Αμερικανών πολιτών, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της για 
θετική αντιμετώπιση αιτημάτων που αφορούν αποκλειστικά ανθρωπι-
στικής φύσεως επιχειρήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχθηκε 
σχετικό αίτημα που υπέβαλαν οι αμερικανικές Αρχές μέσω της Πρε-
σβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία, και έδωσε τη συγκατάθεση της για 
προσωρινή στάθμευση στην Κύπρο μονάδας ταχείας ανταπόκρισης, 
αποστολή της οποίας θα είναι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, η 
εκκένωση προσωπικού διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ στην πε-
ριοχή, καθώς και Αμερικανών πολιτών. 

Σημειώνεται ότι, ως πάγια πρακτική και όπως έγινε κατ΄επανάληψη 
στο παρελθόν, η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει διευκολύνσεις για αν-
θρωπιστικής φύσεως επιχειρήσεις, στη βάση αιτημάτων που υποβάλ-

λονται από τρίτες χώρες εντός και εκτός ΕΕ και θα συνεχίσει να το 
πράττει ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, 
αξιοποιώντας έτσι τη γεωγραφική της θέση, καθώς και τις άριστες σχέ-
σεις που διατηρεί με όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, καταλήγει ο Εκπρόσωπος. 

Κι’ όλα αυτά λίγες μόνο ώρες μετά τις έντονες ανησυχίες που εξέ-
φρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σε σχέση με την εξωτερική 
πολιτική που χαράσσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ (ρεπορτάζ 
σελ 4). 

Σεντώνας: Σημαντική η πενταμερής συνάντηση στο Κάιρο  
Στη σημασία της πενταμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτε-

ρικών Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας, για την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα στην περιοχή αναφέρθηκε την Τετάρτη ο Ανα-
πληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου και 
ερωτηθείς για τη σύνοδο στο Κάιρο, ο κ. Σεντώνας είπε ότι πρόκειται 
για ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, η 
οποία είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επαφής που υπάρχει ανάμεσα 
σε αυτές τις χώρες. 

«Γίνεται μια προσπάθεια να ανταλλάξουν απόψεις για την ευρύτερη 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, για τα όσα συμβαίνουν στην 
ΑΟΖ, για το μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη, για την κατάσταση 
στη Συρία προκειμένου να υπάρξει ένας συντονισμός που στη βάση 
του διεθνούς δικαίου θα συμβάλει με έναν τρόπο και δημιουργικό στην 
επίτευξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», είπε ο κ. 
Σεντώνας.  

Νέα πρωτοβουλία για Κυπριακό  
Πρόταση προς το ΑΚΕΛ να πραγματοποιήσουν από κοινού επισκέ-

ψεις σε Τουρκία και Ελλάδα και να συζητήσουν με τα εκεί πολιτικά 
κόμματα τρόπους μείωσης της έντασης στην περιοχή και τα βήματα 
που μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κυ-
πριακού, έκανε το τ/κ κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας κατά την κοινή 
συνάντηση που είχαν σήμερα αντιπροσωπείες τους στα γραφεία του 
τ/κ κόμματος. 

Ο Πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ Όζγιγιτ, ανέφερε ότι θα μπορέσουν 
με τα ελληνικά και τα τουρκικά πολιτικά κόμματα να ανταλλάξουν από-
ψεις γι’ αυτά τα θέματα. 

Κληθείς να διευκρινίσει από Ε/κ δημοσιογράφο εάν η πρότασή του 
για συναντήσεις με κόμματα στην Ελλάδα και Τουρκία αφορά την πρα-
γματοποίησή τους από κοινού με το ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος του ΚΚΔ είπε 
ότι εάν είναι από κοινού θα είναι πιο καλά. Αλλά ως κόμμα, πρόσθεσε, 
έχουν πάρει απόφαση να κάνουν αυτές τις επαφές και αυτό, συνέχισε, 
το μοιράστηκε ως ιδέα με την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ. «Πιστεύουμε 
ότι θα είναι πιο ωφέλιμο και χρήσιμο εάν το κάνουμε από κοινού», ση-
μείωσε. Σε άλλη ερώτηση Τ/κ δημοσιογράφου εάν αυτές οι επαφές θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από τις «προεδρικές εκλογές» 
στα κατεχόμενα, ο Τζεμάλ Όζγιγιτ είπε ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους. 
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ανέφερε ότι θα συζητήσουν αυτή 
την πρόταση μαζί με άλλες προτάσεις άλλων τ/κ πολιτικών κομμάτων 
και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εξέφρασε επίσης τη σύμφωνη 
γνώμη του με τη θέση του κ. Όζγιγιτ ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. 
Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν λόγω της εκλογικής διαδικασίας 
στην τ/κ κοινότητα, πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε 
μπροστά μας, πρόσθεσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 

Ο κ. Όζγιγιτ είπε ότι 2,5 χρόνια μετά το Κραν Μοντανά και τις διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις του Προέδρου Αναστασιάδη ως προς το μοντέλο 
λύσης, αλλά και τις δηλώσεις της νέας «κυβέρνησης» για δύο κράτη 
εντός της ΕΕ, στη συνάντηση στο Βερολίνο ξεκαθάρισε πως μιλούμε 
μόνο για μια ομοσπονδιακή λύση. 

Βάση γι’ αυτή, συνέχισε, είναι το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φε-
βρουαρίου 2014 και το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου 2017. 
Ξεκαθάρισε επίσης, ανέφερε, τί είναι η πολιτική ισότητα με το ψήφισμα 
716 για το οποίο γίνεται αναφορά στη δήλωση του Βερολίνου. 

Το ΚΚΔ, είπε ο Πρόεδρός του, αξιολογεί ότι το Βερολίνο ήταν ένα 
θετικό βήμα, ωστόσο θεωρεί πως η αναμονή μέχρι τις «προεδρικές 
εκλογές» και μετά να γίνουν οι όποιες ενέργειες στο Κυπριακό αποτελεί 
χάσιμο χρόνου. «Επειδή, ιδιαίτερα στο θέμα των υδρογονανθράκων 
και των ενεργειακών πολιτικών, η ένταση αυξάνεται», σημείωσε. 

Ο Τζέμαλ Όζγιγιτ έκανε λόγο για μονόπλευρες ενέργειες της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη που έφεραν θέλοντας και μη την απάντηση της 
τ/κ πλευράς και της Τουρκίας. Το τελευταίο, είπε, είναι η υπογραφή για 
τον East Med χθες στην Αθήνα και στην Τουρκία η συμφωνία με τη Λι-
βύη (για τις θαλάσσιες ζώνες). 

Η στρατιωτικοποίηση από τη μια στο νησί μας και από την άλλη η 
ένταση στην θάλασσα προκαλούν ανησυχίες, δήλωσε ο Τζεμάλ Όζγιγιτ, 
λέγοντας πως αυτά συζήτησαν με την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ.
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ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΒΑΣΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές απο τη σφοδρή κακοκαιρία «Λυδία»
Υποχωρήσεις δρόμων, πλημμυρισμένα γεφύρια και κα-

ταστροφές σε οικίες και περιουσίες είναι το σκηνικό που 
επικρατεί για δεύτερο εικοσιτετράωρο στην κοινότητα Κα-
λαβασού της επαρχίας Λάρνακας εξαιτίας των ορμητικών 
νερών που διέρχονται ολόκληρες γειτονιές του χωριού. Οι 
σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούρ-
γησαν εικόνες βιβλικής καταστροφής στην κοινότητα, ενώ 
την Τρίτη χρειάστηκε η επέμβαση μελών της ΕΜΑΚ για 
απεγκλωβισμό πολιτών από τα σπίτια τους καθώς οι δρό-
μοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. 

Δεκάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
οικίες τους καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα 
ενώ μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα δεν κατάφεραν να 
προσεγγίσουν τις περιουσίες τους εξαιτίας των ορμητικών 
νερών. Η κατάσταση έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση 
ανάμεσα στους κατοίκους της Καλαβασού που κάνουν 
λόγο για ολιγωρία των αρμόδιων υπηρεσιών και για ελλεί-
ψεις αντιπλημμυρικών έργων. 

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει διακοπή στην ηλε-
κτροδότηση και στην υδροδότηση πολλών νοικοκυριών, 

ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο 
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Αγανακτισμένοι κάτοικοι δήλωσαν: «Ευτυχώς δεν θρη-
νήσαμε θύματα, δυστυχώς σε κάποιες οικίες το νερό 
έφτασε μέχρι το σκαλί. Έγιναν πάρα πολλές ζημιές, δρόμοι 

έχουν φύγει, τα κάγκελα έχουν φύγει». 
«Κάνουν μικρά γεφύρια, έχτισαν έναν μικρό τοίχο και 

έκαναν δρόμο. Εγώ θυμάμαι ότι ο ποταμός της Καλαβασού 
έτρεχε όλο τον χρόνο». 

Ο Κοινοτάρχης Καλαβασού Λευτέρης Φωκά ανέφερε 
ότι το πρόβλημα παραμένει καθώς η ροή του νερού είναι 
μεγάλη. «Από το πρωί είμαστε σε επικοινωνία με την ΑΗΚ 
για να βάλουν προσωρινές παροχές με κάποιους πασσά-
λους. Ο παρακαμπτήριος δρόμος θα κλείσει για επιδιόρ-
θωση για να γίνει ασφαλής ο δρόμος. Από χθες εξασφα-
λίσαμε σε μια οικογένεια διαμέρισμα αγροτουριστικό που 
έχουμε, αλλά αποφάσισαν να μεταβούν σε συγγενικά πρό-
σωπα. Εάν παραστεί ανάγκη είμαστε έτοιμοι να βοηθή-
σουμε», δήλωσε σε τηλεοπτικά συνεργεία. 

Προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας, ειδικότερα στο 
οδικό δίκτυο, παρουσιάστηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την 
Κύπρο, ενώ, εκτός από το χάος στους δρόμους, δεκάδες 
ήταν οι περιπτώσεις διάσωσης παγιδευμένων οδηγών σε 
δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. 

Η κακοκαιρία, πάντως, άρχισε ήδη να υποχωρεί.

Την παράταση της υπηρε-
σία του Αρχηγού της Αστυνο-
μίας μέχρι το τέλος Ιουνίου 
αποφάσισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. Σύμφωνα με 
γραπτή δήλωση του Κυβερ-
νητικού Εκπροσώπου Κυριά-
κου Κούσιου «ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης, ασκώντας την εξουσία 
και τα προνόμια που του πα-
ρέχει το Σύνταγμα αποφάσισε 
την παράταση της υπηρεσίας 
του Αρχηγού της Αστυνομίας 
κ. Κύπρου Μιχαηλίδη μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2020».

Ο ΠτΔ παρατείνει 
την υπηρεσία του 

Αρχηγού Αστυνομίας

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

8.16 δισ. ευρώ «κρυμμένο» χρέος εντόπισε ο Γενικός Ελεγκτής
Το κράτος έχει «κρυμμένο» χρέος ύψους 8,16 δισ. ευρώ 

το οποίο δεν αναφέρεται στους πίνακες δανεισμού της 
Δημοσιονομικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου, ενώ 
έχει παραχωρήσει επίσης εγγυήσεις για δάνεια και πιστω-
τικές διευκολύνσεις ύψους 1.98 δισ. ευρώ. 

Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας για το 2018, η οποία δόθηκε χθες στη δημο-
σιότητα, το Κράτος οφείλει 8,16 δισ. ευρώ σε Ειδικά Ταμεία. 
Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αφορά το Ταμείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, το οποίο έχει να παίρνει 7,26 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο τα πιο πάνω χρήματα «δεν περιλαμβάνονται στον 
Πίνακα Δανεισμού της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2018 
(του Γενικού Λογιστηρίου), ούτε σε άλλο ξεχωριστό Πί-
νακα». Επίσης το ίδιο ισχύει για ποσό ύψους 229 εκατ. 
ευρώ, το οποίο αναλογεί στην Κύπρο από το συνολικό 
ποσό που έχουν επωμιστεί οι χώρες-πιστωτές της ευρω-
ζώνης και έχει δοθεί ως δάνειο, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στις Ελλάδα, 
Ιρλανδία και Πορτογαλία. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Γενική Λογίστρια ενη-

μέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή της ημερο-
μηνίας 19/12/2019 ότι «το θέμα εξετάζεται σε συνεργασία 
με το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους». 

Εν τω μεταξύ το Κράτος έχει παραχωρήσει επίσης εγ-
γυήσεις για δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις, που ανέρ-
χονταν στις 31/12/2018 σε 1.98 δισ. ευρώ. Μάλιστα όπως 
αναφέρεται, ποσό ύψους 1,9 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια 
των Συμβουλίων Αποχετεύσεων, τα οποία αποπληρώνο-

νται απευθείας από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο συγχρη-
ματοδότησης έργων υποδομής. Επίσης η κυβέρνηση ανέ-
λαβε την αποπληρωμή όλων των εγγυημένων δανείων 
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία ανέρχονταν 
στις 31/12/2018 σε 286,3 εκατ. ευρώ (300,2 εκατ. ευρώ 
στις 31/12/2017). 

Σημειώνεται ότι με βάση τη Δημοσιονομική Έκθεση του 
Γενικού Λογιστηρίου το σύνολο των δανείων εσωτερικού 
και εξωτερικού, μη συμπεριλαμβανομένων των Γραμμα-
τίων Δημοσίου ύψους 251,9 εκατ. ευρώ, ανερχόταν στο 
τέλος του 2018 σε 20.80 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 18.11 
δισ. ευρώ το 2017.  

Καθυστερημένα έσοδα 2,66 δισ. ευρώ  
Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρεται, τα καθυστε-

ρημένα έσοδα κατά την 31/12/2018 ανέρχονταν σε 2.66 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2.03 δισ. ευρώ ή το 76% 
αφορούσαν στο Τμήμα Φορολογίας. Ωστόσο μεγάλο μέρος 
των πιο πάνω χρημάτων ενδέχεται να μην εισπραχθεί 
ποτέ.  

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Το αξίωμα του Αναπληρωτή 
Προέδρου του Δημοκρατικού 
Συναγερμού καταλαμβάνει ο 
τέως Υπουργός Οικονομικών 
Χάρης Γεωργιάδης, αφού 
κατά τη λήξη της διαδικασίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων, 
ήταν ο μοναδικός υποψήφιος 
για τη θέση. 

Εκλογές θα διεξαχθούν για 
τις δύο κενωθείσες θέσεις Αντι-
προέδρων, την 1η Φεβρουα-
ρίου, στο Φιλοξενία, με υπο-
ψήφιους τους Βουλευτές 
Αννίτα Δημητρίου, Ευθύμιο Δί-
πλαρο και Ανδρέα Κυπριανού. 

Την ανάδειξη του κ. Γεωρ-
γιάδη στο αξίωμα του Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ 
ανακοίνωσε ο Διευθυντής Δι-
οίκησης του κόμματος Γιώρ-
γος Λυσανδρίτης συγχαίρο-
ντας τον για την εκλογή του. 
Υπενθύμισε ότι η θέση του Αν. 
Προέδρου κενώθηκε μετά την 
παραίτηση του Ευρωβου-
λευτή Λευτέρη Χριστοφόρου 
και ότι οι δύο θέσεις Αντιπρο-
έδρων έχουν προκύψει μετά 
τον διορισμό της Στέλλας Κυ-
ριακίδου στο αξίωμα της Ευ-
ρωπαίας Επιτρόπου για θέ-
ματα Υγείας και του Νίκου 
Νουρή, ο οποίος διορίστηκε 
Υπουργός Εσωτερικών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος 
ΔΗΣΥ ο Χ. Γεωργιάδης

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε, στο Προεδρικό Μέ-
γαρο, την ετήσια έκθεση του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 
2018, από τον Γενικό Ελεγκτή κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην παρουσία του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου κ. Κυριάκου Κούσιου και του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
κ. Παναγιώτη Σεντώνα. 

Παραδίδοντας την έκθεση, ο κ. Μιχαηλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση που πα-
ραδίδεται αφορά ειδικές εκθέσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας 
έκθεσης, και περιλαμβάνουν τον οικονομικό έλεγχο του κράτους για το 2018 «που έγινε», 
όπως είπε, «όπως έγινε και το 2017, με ένα δομημένο τρόπο, με βάση διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα», ενώ περιλαμβάνουν επίσης και τους διαχειριστικούς ελέγχους συμμόρφωσης 
οι οποίες έγιναν το 2018. Πρόσθεσε ότι «κάθε έκθεση εκδίδεται όταν ετοιμαστεί και αυτό 
συμβάλλει και στη διαφάνεια και στη μείωση διαρροών, αλλά είναι και πιο πρακτικό». 

Από την πλευρά του ο ΠτΔ, είπε ότι «θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για το 
έργο που επιτελείτε, για τις επιταχυνόμενες και περιοδικές εκθέσεις», με τις οποίες πλέον 
δεν αναμένουμε στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους για να έχουμε υπόψη πιθανές πα-
ραβιάσεις σημαντικών κανόνων. Πρόσθεσε ότι «πριν και πάνω από όλα αυτό που 
προέχει είναι το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπηρετείτε και το οποίο όλοι είμαστε 
ταγμένοι να υπηρετούμε. Καμιά φορά η προσκόλληση αυστηρά σε κανόνες, παρά το γε-
γονός ότι θα πρέπει να τηρούνται, μπορεί να βλάπτουν, υπό την έννοια κάποιων διαδι-
κασιών σε ιδιάζουσες περιπτώσεις, το δημόσιο συμφέρον. 

Δεν έχω αμφιβολία ότι στην επιτέλεση των καθηκόντων σας είστε πάντοτε και ειλικρινής 
και ευθύς. Αυτό που θέλω να νιώσω, και το νιώθω, είναι ότι ο θεσμός, ο κάθε ανεξάρτητος 
θεσμός, αντικειμενικά, με ήθος, προστατεύει το κύρος του. Για αυτό και θέλω να εκφράσω 
για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου για το έργο που επιτελείτε. 

Την ίδια ώρα δεν μπορώ παρά να σας πω ότι για την έκθεση που ετοιμάζεται για το 
θέμα των ταξιδιών του Προέδρου έχω ενδελεχώς μελετήσει την αίτηση σας, και το αργό-
τερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου – και απολογούμαι προς τούτο – θα έχετε τις δικές μου πα-
ρατηρήσεις. Το βεβαρημένο μου πρόγραμμα, δυστυχώς, δε μου επέτρεψε να είμαι νω-
ρίτερα συνεπής στην υποχρέωση, όμως αισθάνομαι ότι μέχρι το αργότερο στις 15 
Ιανουαρίου θα έχετε μια πλήρη εικόνα των απόψεων της Προεδρίας για την έκθεση που 
έχετε ετοιμάσει. Θέλω να πιστεύω ότι η στενή συνεργασία, όχι μόνο με την Προεδρία, 
αλλά με όλους τους θεσμούς, το μόνο που μπορεί είναι να συμβάλει στην ακόμα πιο 
ορθή δημοσιονομική διαχείριση και αυτό είναι το σημαντικότερο. 

Αυτό που μετρά είναι ότι το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύει, πώς αποτρέπουμε δια-
σπάθιση του δημόσιου χρήματος, πώς αποτρέπουμε σκανδαλώδεις ενέργειες από οποι-
ονδήποτε και αν προέρχονται και κατά αυτό τον τρόπο, πιστεύω, δημιουργούμε τις προ-
οπτικές και τις προϋποθέσεις ενός ευνομούμενου πραγματικά κράτους». 

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μιχαηλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε, 
μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες παθογένειες στον τρόπο διαχείρισης του 
δημόσιου χρήματος που αφορούν και κάποια ζητήματα που έλαβαν χώρα το 2018.

Εντός Ιανουαρίου η έκθεση για τα ταξίδια του ΠτΔ από τον Γενικό Ελεγκτή

Σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, κύ-
ριο και επαρχιακό, έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση 
και κακοκαιρία που επικρατεί από χθες Τετάρτη στα κα-
τεχόμενα, ενώ τα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευ-
σης έκλεισαν από τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα Πέμπτη 
κηρύχθηκε σχολική αργία. Όπως μεταδίδεται από τα κα-
τεχόμενα, πολλές περιοχές έχουν πλημμυρίσει, όπως η 
βιομηχανική περιοχή Λευκωσίας. και η πρόσβαση προς 
το «κρατικό» νοσοκομείο Λευκωσίας είναι αδύνατη, αφού 
ο δρόμος μπροστά πλημμύρισε. Μεγάλες είναι οι ζημιές 
στη βιομηχανική περιοχή Λευκωσίας με τις τ/κ ιστοσελίδες 
να μεταδίδουν φωτογραφίες από αυτοκίνητα που επι-
πλέουν ή έχουν μετακινηθεί από τα νερά ενώ έχουν πλημ-

μυρίσει και κάποιες εγκαταστάσεις. Έχει επίσης πλημμυ-
ρίσει μεγάλο μέρος του περιφερειακού δρόμου στην κα-
τεχόμενη Λευκωσία, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. 

Η «μετεωρολογική υπηρεσία» ανακοίνωσε ότι οι έντο-
νες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα συ-
νεχιστούν και αύριο μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω της μεγά-
λης ποσότητας βροχής που έχει δεχθεί η γη και της 
υπερχείλισης πολλών ποταμών, η «μετεωρολογική» προ-
ειδοποίησε για περισσότερες πλημμύρες δρόμων και πε-
ριοχών κοντά σε ρέματα, παγετό και κεραυνούς. 

Όπως έχει ανακοινωθεί στα κατεχόμενα, κλειστοί είναι 
οι δρόμοι Μόρφου – Αγκολεμί ενώ πολλές περιοχές κοντά 
στο φράγμα της Μόρφου που ξεχείλισε έχουν πλημμυρί-

σει προκαλώντας πρόβλημα στο οδικό δίκτυο της περιο-
χής. Πλημμυρισμένος ανά διαστήματα είναι και ο δρόμος 
της Λαπήθου όπου βρίσκονται ξενοδοχειακές μονάδες. 

Επικίνδυνοι λόγω ολισθηρότητας και κατολισθήσεων 
είναι και ο δρόμος Βουνό, Δικώμου, Μπογάζι. Από Κερύ-
νεια προς Κυθρέα, ο ορεινός δρόμος είναι επίσης επικίν-
δυνος και συστήνεται η μη χρήση του. Οι κύριοι δρόμοι 
Λευκωσίας – Κερύνειας και Λευκωσίας – Αμμοχώστου 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθώς ποσότητες 
νερού έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλα τμήματα του δρό-
μου. Στο δρόμο Λευκωσίας – Κερύνειας υπάρχουν και 
πέτρες που πέφτουν από τα βουνά. Περιορισμένη είναι 
και η ορατότητα στους δύο δρόμους.

Προβλήματα και ταλαιπωρία από την κακοκαιρία που επηρεάζει τα κατεχόμενα
Ο Ομέρ Οζτούρκ, καταζη-

τούμενος ως μέλος της οργά-
νωσης του Ισλαμικού Κράτους 
συνελήφθη χθες νωρίς το 
πρωί στο διαμέρισμα όπου 
διέμενε στην κατεχόμενη Αμ-
μόχωστο και τέθηκε από το 
«επαρχιακό δικαστήριο» υπό 
3ημερη κράτηση. 

Σύμφωνα με το πρωτοσέ-
λιδο της Αφρίκα που γράφει 
για μονάδες – μέλη της τρο-
μοκρατικές οργάνωσης ISIS 
που έχουν εισχωρήσει στα κα-
τεχόμενα πλέον, η σύλληψη 
έγινε κατόπιν «αστυνομικής» 
επιχείρησης και εκεί όπου διέ-
μενε ο Οζτούρκ βρέθηκαν βι-
βλία, περιοδικά, τραπεζικές 
κάρτες, σκληροί δίσκοι και 
κάρτες μνήμες, dvd και cd. 
Όλα έχουν σχέση με τον ISIS 
αναφέρθηκε στο «δικαστή-
ριο», γράφει η Αφρίκα. 

 Στο «δικαστήριο» αναφέρ-
θηκε επίσης ότι από την Τουρ-
κία δόθηκαν στοιχεία πως ο 
Οζτούρκ είναι μέλος της τρο-
μοκρατικής αυτής οργάνωσης, 
ενώ στο υλικό που εντοπί-
στηκε στο διαμέρισμά του, 
βρέθηκαν φωτογραφίες και 
αφίσες του Αμπντουλάχ Οτσα-
λάν.

Μέλος του ISIS 
συνελήφθη 

στα κατεχόμενα
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Την καταστροφή ορισμένων 
από τις αρχαίες βραχογραφίες 
που βρίσκονται στο όρος Παγ-
γαίο, ανακάλυψαν περιπατη-
τές, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέ-
σως τις αρμόδιες Αρχές. Πρό- 
κειται για βραχογραφίες μονα-
δικής αρχαιολογικής αξίας και 
ηλικίας άνω των 3.000 ετών, 
οι οποίες ανάγονται στην 
όψιμη εποχή του χαλκού και 
ανακαλύφθηκαν το 1966. Φαί-
νεται να έχουν καταστραφεί με 
συρματόβουρτσα, και παρότι 
η ταυτότητα των καταστρο-
φέων παραμένει άγνωστη, αρ-
χαιολόγοι, μελετητές και ιστο-
ριοδίφες της περιοχής, υπο- 
στηρίζουν ότι πιθανότατα τον 
βανδαλισμό προκάλεσαν χρυ-
σοθήρες, οι οποίοι δρουν στην 
περιοχή.

Κατέστρεψαν αρχαίες 
βραχογραφίες!ΣΥΡΙΖΑ: Πρωτοφανές φιάσκο η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

«Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού 
στις ΗΠΑ, όχι μόνο δεν προσέφερε κάτι στη 
χώρα σε μια δύσκολη στιγμή κλιμάκωσης της 
έντασης στην περιοχή, αλλά κατέληξε σε πρω-
τοφανές φιάσκο», ήταν το σχόλιο του Γρα-
φείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση 
Τραμπ και Μητσοτάκη. 

«Η εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού να 
παρακολουθεί τον Πρόεδρο Τραμπ να παρα-
χωρεί για περίπου είκοσι λεπτά, μόνος του, 
συνέντευξη Τύπου στα μέσα ενημέρωσης, δεν 
είναι προσβλητική για τον κ. Μητσοτάκη, αλλά 
για τη χώρα, που τη μετατρέπει σε κομπάρσο 
των εξελίξεων. 

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι ο Αμερι-
κανός Πρόεδρος μίλησε μόνος του αγνοώντας 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά ότι σε αλ-
λεπάλληλες ερωτήσεις δεν βρήκε ούτε μια 
λέξη να πει εις βάρος της Τουρκίας, τη στιγμή 
που προβαίνει στις πιο επιθετικές, προκλητι-
κές και επικίνδυνες ενέργειες της τελευταίας 

20ετιας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Για πλήρη αποτυχία της επίσκεψης του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ έκανε λόγο και ο 
τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος 
Κατρούγκαλος. «Ο πρωθυπουργός έδωσε και 
δεν πήρε. Δε γίνεται έτσι διπλωματία. Δε δίνεις 
μόνο και δεν παίρνεις τίποτα» σημείωσε μι-
λώντας στην τηλεόραση του Ant1. 

Όπως ανέφερε, το ζητούμενο της επίσκε-
ψης είναι να ενισχύσουμε τη χώρα μας απέ-
ναντι στις απειλές της Τουρκίας. «Ο Ερντογάν 

έχει πει ότι τέλος Ιανουαρίου θα έρθει τουρκικό 
πλοίο νότια της Κρήτης. Μετά από αυτήν την 
επίσκεψη έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από 
τις ΗΠΑ ότι θα είναι στην πλευρά μας; Έχει 
σταλεί μήνυμα στην απέναντι πλευρά;» διε-
ρωτήθηκε ο Γ. Κατρούγκαλος. 

Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι πριν από την 
επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη είχαμε σαφή καταδίκη 
από Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Κογκρέσο των κι-
νήσεων της Τουρκίας ως παράνομων και προ-
κλητικών. «Εδώ αντιθέτως ήταν τακτική άνι-
σων αποστάσεων προς τον Ερντογάν και όχι 
προς την Ελλάδα» τόνισε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ. «Ο πρωθυπουργός έδωσε και δεν 
πήρε. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην 
ΕΕ που υποστήριξε την εκτέλεση Σουλεϊμανί. 
Φαίνεται επίσης ότι έχουμε αποδεχθεί ότι θα 
αποκλείσουμε την κινεζική εταιρεία Huawei 
από το δίκτυο 5G. Αυτό δεν το έχει κάνει ούτε 
η Μεγάλη Βρετανία, ούτε η Γερμανία, ούτε το 
Ισραήλ» υπογράμμισε ο Γ. Κατρούγκαλος.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ «ΑΝΑΓΝΩΣΗ» ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνάντηση που είχε 
με τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας σε Έλληνες δημο-
σιογράφους, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έθεσε εμφα-
τικά στον Ντόναλτ Τραμπ το θέμα των τουρκικών προ-
κλήσεων. «Τέθηκαν εμφατικά όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Έγινε ξεκάθαρο 
στην αμερικανική πλευρά ότι δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή 
σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», ση-
μείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι ξε-
κινάει άμεσα η διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας στο πρόγραμμα των F-35, με στόχο την απόκτηση 
μιας μοίρας αεροσκαφών νέας τεχνολογίας, αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των  F-16. 

«Είχαμε μια επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών Ελληνο-
αμερικανικών σχέσεων, ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις 

για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και μία πολύ κα-
λύτερη κατανόηση και του ίδιου του Προέδρου Τραμπ για 
τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής και πως μπο-
ρούμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήμα-
τος», πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.  

Νωρίτερα, Ντόναλτ Τραμπ και Κυριάκος Μητσοτάκης 
συζήτησαν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την οικο-
νομία, την τουρκική προκλητικότητα αλλά και τις εξελίξεις 
στο Ιράν. Στη συζήτηση ενώπιον των δημοσιογράφων 
στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για 
εκπληκτικό επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών. «Οι σχέσεις 
μας είναι εκπληκτικές, στενότερες παρά ποτέ. Στο στρα-
τιωτικό πεδίο, εμπορικά. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί 
και θα κάνουμε. Η Ελλάδα έχει ανακάμψει και θα συνεχίσει 
μπροστά. Είναι τεράστια η ανάκαμψη», δήλωσε. 

Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπο-
γράμμισε ότι οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον βρίσκονται 
στο καλύτερο δυνατό σημείο.  «Βελτιώσαμε τις σχέσεις 
μας σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο πεδίο της άμυνας. 
Διασφαλίσαμε ότι η Ελλάδα θα είναι καλή σύμμαχος. (...) 
Πάντα μπορείτε να βασίζεστε στην Ελλάδα ως αξιόπιστο 
εταίρο», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ικανοποίηση στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα της συνάντησης

«Το πρόβλημα δεν είναι 

απλώς ότι ο Αμερικανός Πρό-

εδρος μίλησε μόνος του αγνο-

ώντας τον Έλληνα Πρωθυ-

πουργό, αλλά ότι σε αλλεπά- 

λληλες ερωτήσεις δεν βρήκε 

ούτε μια λέξη να πει εις βάρος 

της Τουρκίας» τονίζει σε σχό-

λιο του το Γραφείο Τύπου του 

ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι 

αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ 

«δεν είναι μόνο μια διπλωμα-

τική αποτυχία του κ. Μητσο-

τάκη και της κυβέρνησης του» 

αλλά «αποτελεί και μια με-

λανή στιγμή για τις διεθνείς 

μας σχέσεις».

Το 23% των Ελλήνων και το 
22% των Κυπρίων δηλώνουν 
ότι δεν μπορούν να αντέξουν 
το οικονομικό κόστος της θέρ-
μανσης των κατοικιών τους για 
το 2018 (3η και 4η χειρότερη 
επίδοση στην ΕΕ αντίστοιχα) 
σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Eu-
rostat, η στατιστική υπηρεσία 
της ΕΕ. 

Αναλυτικά, το 2018, το 7% 
του πληθυσμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ) δήλωσε σε 
μια πανευρωπαϊκή έρευνα ότι 
δεν είχε την οικονομική δυνα-
τότητα να θερμαίνει επαρκώς 
το σπίτι του. Το ποσοστό αυτό 
κορυφώθηκε το 2012 (11%) 
και μειώθηκε τα επόμενα χρό-
νια. Η κατάσταση στα Κράτη 
Μέλη της ΕΕ ποικίλλει. Το με-
γαλύτερο ποσοστό των αν-
θρώπων που δήλωσαν ότι δεν 
είχαν την οικονομική δυνατό-
τητα να διατηρήσουν το σπίτι 
τους αρκετά ζεστό καταγρά-
φηκε στη Βουλγαρία (34%), 
ακολουθούμενη από τη Λι-
θουανία (28%), την Ελλάδα 
(23%), την Κύπρο (22%), την 
Πορτογαλία( 19%) και την Ιτα-
λία (14%). Αντίθετα, τα χαμη-
λότερα ποσοστά (περίπου 
2%) καταγράφηκαν στην Αυ-
στρία, τη Φινλανδία, το Λου-
ξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, 
την Εσθονία και τη Σουηδία.

Το 23% των Ελλήνων και 
το 22% των Κυπρίων 

δεν μπορούσαν να 
θερμάνουν επαρκώς τα 

σπίτια τους το 2018

ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Με αρνητικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα, 
τσουχτερό κρύο στην υπόλοιπη χώρα και παγετό 
στους δρόμους αποχωρεί ο «Ηφαιστίων». 

Η χαμηλότερη θερμοκρασία την Τετάρτη (μέχρι 
νωρίς το απόγευμα) μετρήθηκε στα Γρεβενά, όπου 
ο υδράργυρος έπεσε στους -13 βαθμούς Κελσίου. 
Τους -11 βαθμούς «έδειξε» ο υδράργυρος στο Βα-
ρικό Φλώρινας, το Νευροκόπι και το Παρανέστι Δρά-
μας, ενώ η Πτολεμαΐδα ξημέρωσε με -10 βαθμούς 
Κελσίου. Θερμοκρασίες υπό το μηδέν και στις πε-
ρισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας με 
τις χαμηλότερες από νωρίς να σημειώνονται στις 
Σέρρες (-8 βαθμοί), τη Βέροια και τα Γιαννιτσά (-6), 
ενώ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ο υδράργυρος 
έπεσε στους -9 βαθμούς Κελσίου. 

Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, 
όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης υποχώ-
ρησε στους 0 βαθμούς Κελσίου. 

Παρά τις συνθήκες ψύχους δεν παρατηρούνται 
προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων που διεξά-
γεται χωρίς προβλήματα σε όλο το οδικό δίκτυο και 
μόνο σε κάποιους ορεινούς επαρχιακούς δρόμους 
χρειάζονται αλυσίδες.  

Συνεχίζονται τα προβλήματα 
σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια  

Τα προβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομο-
λόγια συνεχίζονταν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 
καθώς σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο 
εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, που κατά 
τόπους έφταναν τα 8 με 9 μποφόρ. 

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιούνται 
τα δρομολόγια των πλοίων για τις Κυκλάδες, τα Δω-
δεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελέστηκαν κανονικά 
τα δρομολόγια για το Μαρμάρι.

Ο “Ηφαιστίων” αποχωρεί σταδιακά με καταιγίδες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Σύλληψη πέντε εργαζομένων του ΟΤΕ 
που απεργούσαν!

Εργαζόμενοι συνδικαλιστές του ΟΤΕ οι οποίοι πραγματοποιούσαν 
απεργιακή κινητοποίηση, στο πλαίσιο των 24ωρων επαναλαμβανό-
μενων απεργιών που έχουν εξαγγείλει όλο το προηγούμενο διάστημα, 
συνελήφθησαν όπως αναφέρει ενημέρωση του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε ο περιφερειακός διευθυντής 
της εταιρείας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Voria.gr ο πρόεδρος του 
ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης οι συλλήψεις έγιναν την ώρα που οι συνδι-
καλιστές πραγματοποιούσαν απεργιακή κινητοποίηση στο κατάστημα 
επί της οδού Καρόλου Ντηλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία προ-
χώρησε στη σύλληψη πέντε εργαζομένων συνδικαλιστών, οι οποίοι 
μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. 

«Οι συλλήψεις των εργαζομένων έγιναν έπειτα από μήνυση που 
υπέβαλε ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας» τόνισε ο κ. Κυ-
πριανίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλλήψεις έγιναν για διατά-
ραξη κοινής ησυχίας. 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο κάλεσε με ανακοίνωσή του σε συγκέ-
ντρωση συμπαράστασης μπροστά από το ΑΤ Λευκού Πύργου.
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Πολλά τα ερωτήματα για τη νέα αεροπορική τραγωδία

Ο ειδικός επιτετραμμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 
τη Λιβύη Γασάν Σαλάμε εξέφρασε χθες Δευτέρα την "οργή" του και 
απαίτησε να σταματήσουν οι επεμβάσεις ξένων δυνάμεων στην ένο-
πλη σύρραξη στη Λιβύη, κατά τη διάρκεια δίωρης συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Ασφαλείας αφιερωμένης σε αυτή. 

"Είμαι αληθινά εξοργισμένος διότι βλέπω πως οι πάντες θέλουν να 
μιλήσουν για τη Λιβύη, αλλά όχι για τους Λίβυους, για αυτό που συμ-
βαίνει στους Λίβυους", είπε ο Σαλάμε σε δημοσιογράφους μετά τη 
συνεδρίαση του ΣΑ. "Φτάνει πια, οι Λίβυοι υπέφεραν αρκετά", πρό-
σθεσε. Ερωτηθείς για την άφιξη Τούρκων στρατιωτικών στη Λιβύη 
προς υποστήριξη των δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στην Κυβέρ-
νηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), που αναγνωρίζεται από τη διεθνή 
κοινότητα, ο Σαλάμε επέμεινε πως "η χώρα έχει υποφέρει πάρα πολύ 
από την ξένη ανάμιξη με διάφορες μορφές". 

"Αυτό που ζητάω από όλες αυτές τις χώρες είναι πολύ καθαρό: 
Μακριά από τη Λιβύη!", επέμεινε. "Υπάρχουν αρκετά όπλα στη Λιβύη, 
κανένας δεν έχει ανάγκη κι άλλα. Υπάρχουν αρκετοί μισθοφόροι στη 

Λιβύη, λοιπόν σταματήστε να στέλνετε κι άλλους, όπως συμβαίνει 
σήμερα", συνέχισε σε αγανακτισμένο τόνο ο απεσταλμένος, αναφε-
ρόμενος στην άφιξη "εκατοντάδων, πιθανόν χιλιάδων" μισθοφόρων. 

Η Ρωσία διαψεύδει ότι διευκόλυνε την παρουσία μιας ισχυρής δύ-
ναμης Ρώσων μισθοφόρων που φέρονται να βρίσκονται στη Λιβύη 
από το καλοκαίρι και να υποστηρίζουν τον αυτοαποκαλούμενο Λιβυκό 
Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού 
άνδρα της ανατολικής Λιβύης, ο οποίος διέταξε τον Απρίλιο τα στρα-
τεύματά του να αρχίσουν επιχειρήσεις για να κυριεύσουν την Τρίπολη, 
έδρα της ΚΕΕ του πρωθυπουργού Φάγεζ αλ Σάρατζ. Τη Δευτέρα, οι 
δυνάμεις του στρατάρχη ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν τη Σύρτη, η 
οποία ως τώρα ελεγχόταν από παραστρατιωτικούς πιστούς στην 
ΚΕΕ. 

Υπενθυμίζοντας εξάλλου πως παραμένει - υποτίθεται - σε ισχύ το 
εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε το 2011 στη Λιβύη, ο Γασάν Σαλάμε 
απαίτησε: "σταματήστε όλες τις επεμβάσεις! Για να βγούμε από αυτόν 
τον λιβυκό εφιάλτη. Ζητώ από όλες τις χώρες να μείνουν μακριά από 

αυτή την ένοπλη σύρραξη" καθώς "δεν υπάρχει στρατιωτική λύση" 
στην κρίση στη Λιβύη, επανέλαβε. Ο επιτετραμμένος εξάλλου εκφρά-
στηκε με οξύ τρόπο για το ΣΑ, που αδυνατεί να συνεννοηθεί από τον 
Απρίλιο και να εγκρίνει μια απόφαση που θα ζητεί κατάπαυση του 
πυρός. 

"Η Λιβύη δεν είναι μόνο μια γεωπολιτική ιστορία, είναι επίσης μια 
ανθρώπινη ιστορία. Ο κόσμος υποφέρει (...) αλλά δεν υπάρχει κανένα 
σαφές διεθνές μήνυμα", στηλίτευσε. Ερωτηθείς σχετικά με την ημε-
ρομηνία της διεθνούς συνόδου για τη Λιβύη που ελπίζει να οργανώσει 
η Γερμανία στα τέλη Ιανουαρίου, ο επιτετραμμένος ευχήθηκε να γίνει 
"το συντομότερο" δυνατόν. 

Σύμφωνα με μια διπλωματική πηγή, η συνάντηση που θα έχουν το 
Σάββατο στη Μόσχα ο Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να είναι καθοριστική ως 
προς τη σύνοδο αυτή, ειδικά εάν ο αρχηγός του ρωσικού κράτους 
συμφωνήσει να συμμετάσχει και προσκληθεί επίσης ο Τούρκος ομό-
λογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη ζητά από τις ξένες δυνάμεις να πάψουν να αναμιγνύονται 

176 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Βαντίμ Πριστάικο έδωσε την 
Τετάρτη στη δημοσιότητα μέσω Twitter τη λίστα με τις εθνικότητες των 
επιβατών του αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Ukraine Inter-
national Airlines που συνετρίβη τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, λίγη 
ώρα μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χο-
μεϊνί της Τεχεράνης 

Από τους 176 συνολικά επιβαίνοντες (167 επιβάτες και 9μελές πλή-
ρωμα) 82 ήταν Ιρανοί, 63 Καναδοί, 11 Ουκρανοί (οι 9 ήταν μέλη του 
πληρώματος), 10 Σουηδοί, 4 Αφγανοί, 3 Γερμανοί και 3 Βρετανοί. 

Η Ukraine International Airlines ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από 
τους επιβάτες ταξίδευαν transit και επρόκειτο να επιβιβαστούν σε 
άλλες πτήσεις κατά την άφιξή τους στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανακοί-
νωσε επίσης ότι το αεροσκάφος που κατέπεσε δεν είχε κανένα πρό-
βλημα, ήταν ένα από τα καλύτερα του στόλου της με εξαιρετικό πλή-
ρωμα. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την θεωρία που υποστηρίζει 
ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από πύραυλο. 

Επίσης ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις της προς την Τεχεράνη 

επ' αόριστον και ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε περάσει τον τελευταίο 
έλεγχο ρουτίνας την Δευτέρα. 

Η εταιρεία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διακριβωθούν τα αίτια του 
δυστυχήματος και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους συγγενείς των 
θυμάτων. 

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, κάλεσε την διεθνή κοινότητα 
να μην προβαίνει σε εικασίες ως προς τα αίτια της συντριβής του αε-
ροπλάνου. Ο πρόεδρος είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον εισαγγελέα να 
ξεκινήσει ποινική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και πρόσθεσε 
ότι ολόκληρος ο ουκρανικός στόλος αεροσκαφών της Πολιτικής Αερο-
πορίας θα περάσει από επιθεώρηση. 

Νωρίτερα, η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανέφερε ως αιτία του δυ-
στυχήματος τεχνικό πρόβλημα διευκρινίζοντας ότι «προς το παρόν 
αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης». 

Φως στα αίτια της τραγωδίας, αναμένονται να ρίξουν τα μαύρα κου-
τιά. Ήδη το ένα είχε βρεθεί λίγες μόνο ώρες μετά την συντριβή.

Επιμένουν να υπόσχονται... «βοήθεια» οι Τούρκοι στη Λιβύη
ΚΑΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 Η Τουρκία θα συνεργαστεί με την Αλγερία στο θέμα της κρίσης της 
Λιβύης, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έπειτα 
από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αλγερίας Αμπτουλμετζίντ 
Τεμπούν. Σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο τουίτερ, ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ έγραψε ότι μετέφερε στον Πρόεδρο της Αλγερίας τα χαιρετίσματα 
του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. 

«Θα αναβαθμίσουμε τις σχέσεις των δύο χωρών μας στο επίπεδο 
της συνεργασίας στρατηγικού συμβουλίου. Θα συνεργαστούμε στη 
βάση των κοινών μας συμφερόντων για τα περιφερειακά ζητήματα και 
κυρίως την κρίση της Λιβύης», αναφέρει ο Τούρκος ΥΠΕΞ. 

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ 
Καλίν, δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός στη 
Λιβύη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αυτοί που καταδικάζουν τη συμ-
φωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη πρέπει να καταδικάσουν τις επιθέσεις 
του στρατάρχη Χαφτάρ. 

Σε δηλώσεις του στους Τούρκους δημοσιογράφους, έπειτα από τη 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ιμπραχίμ Καλίν αναφερό-
μενος στην ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είπε “η έκκληση μας για ψυ-
χραιμία και ηρεμία θα συνεχιστεί”. “Ο Πρόεδρός μας θα συνεχίσει τις 
εντατικές επαφές σχετικά με το θέμα. Όλοι πρέπει να κινηθούν με σύ-
νεση και ψυχραιμία. Θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε αυτή την 
έκκλησή μας”, ανέφερε ο Ιμπραχίμ Καλίν, λέγοντας ότι σε αυτό το ση-
μείο δεν έχουν προσδοκία, αίτημα ή ισχυρισμό για να αναλάβουν δια-
μεσολάβηση. “Η Τουρκία είναι μια από τις χώρες, ίσως και η πιο ση-
μαντική, που μπορεί να μιλά και με τις ΗΠΑ και με το Ιράν”, ανέφερε. 

Για τη Λιβύη, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι προτεραιότητά τους είναι να 
τερματιστούν οι διαμάχες το συντομότερο και να επιτευχθεί κατάπαυση 

του πυρός και να επιστρέψουν σε αυτά που συμφωνήθηκαν τον Απρί-
λιο. “Ο Χαφτάρ συνεχίζει τις επιθέσεις του. Αν δεν του πουν ‘σταμάτα’ 
θα χυθεί πολύ περισσότερο αίμα. Αυτοί που επικρίνουν τη συμφωνία 

που έγινε με τη Λιβύη πρέπει να καταδικάσουν αυτές τις επιθέσεις. 
Ποιά είναι η λύση; Βλέπουμε ότι και γι αυτό δεν υπάρχει λύση. Είναι 
δίπλα σε αυτά που κάνει ο Χαφτάρ. Δεν υπάρχει καταδίκη ούτε καν 
από τα Ηνωμένα Έθνη”, ανέφερε. Είπε πως ένα αποτέλεσμα από την 
σύνοδο των ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο θα ξεκα-
θαρίσει την κατάσταση. 

Για την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρ-
κία (Τετάρτη), ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι θα ανοίξει επισήμως ο αγωγός 

Turkish Stream. “Δεν θα πηγαίνει μόνο έξω το φυσικό αέριο, θα παίρ-
νουμε κι εμείς εδώ αέριο” ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προ-
εδρίας ενώ είπε ότι ο Τούρκος Πρεόδρος θα έχει κατ’ιδίαν συνάντηση 
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.   

Τσελίκ: Πρέπει να μελετηθεί καλά 
γιατί ο Δένδιας επισκέφθηκε τον Χαφτάρ   

Πρέπει να μελετηθεί καλά γιατί ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας Νίκος Δένδιας 
επισκέφθηκε τον στρατάρχη Χαφτάρ της Λιβύης, δήλωσε ο εκπρόσω-
πος Τύπου του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα 
προσπαθήσει να θέσει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας τον χάρτη 
Σεβίλλης. Σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματός του, ο 
Ομέρ Τσελίκ, ανέφερε ότι “η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της 
Ελλάδας Νίκου Δένδια στον πραξικοπηματία στρατηγό Χαφτάρ πρέπει 
να μελετηθεί πολύ καλά, επειδή από τη στιγμή που ο Σαράτζ δηλαδή 
η ‘δομή’ που αναγνωρίζουν τα ΗΕ ως νόμιμη, η ‘δομή’ που υπέγραψε 
τη συμφωνία με την Τουρκία, αποδυναμώνεται, η Ελλάδα θα προ-
σπαθήσει να θέσει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας τον χάρτη που 
αποκαλείται Συμφωνία της Σεβίλλης, που σημαίνει μία νέα συμφωνία 
των Σεβρών στη Μεσόγειο”. 

Ο Τσελίκ δήλωσε ότι “όπως διασφαλίσαμε τα δικαιώματά μας στην 
Μεσόγειο υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη σημαίνει και 
σκίσιμο και πέταμα αυτού του χάρτη καθώς και διάλυση αυτής της δο-
μής. Πρέπει να αξιολογηθεί καλά γιατί  ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδας συναντήθηκε με τον Χαφτάρ, ο οποίος δεν έχει καμία νομι-
μότητα, με το που η Τουρκία υπέγραψε τη συμφωνία”.

Ένα απόκοσμο θέαμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Αυ-
στραλία μεταφέρουν οι εικόνες μέσα από το πιλοτήριο ενός στρατιω-
τικού αεροσκάφους το οποίο έχει σπεύσει για βοήθεια στα μέτωπα 
των πυρκαγιών, την ώρα που οι πυροσβέστες, εκμεταλλευόμενοι τη 
βροχή, δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβουν το νέο 
κύμα καύσωνα. Ο ουρανός δείχνει να έχει πάρει φωτιά με τους πιλό-
τους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους, να δίνουν τη δική τους 
μάχη για να σώσουν ανθρώπους και ζώα από τον πύρινο όλεθρο. 

Το σκηνικό της πύρινης κόλασης έδωσε στη δημοσιότητα πιλότος 
της αυστραλιανής Βασιλικής Αεροπορίας και προέρχεται από τις επι-
χειρήσεις διάσωσης που έγιναν το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου, στη Βι-
κτώρια, μια πόλη που πλήττεται έντονα από τις φωτιές από τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο. 

Οι πυροσβέστες στην Αυστραλία εντείνουν τις προσπάθειές τους 

ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται 
στη χώρα εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες, 
πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται στο τέλος της εβδο-
μάδας. Οι εθελοντές πυροσβέστες, που έχουν εξαντληθεί από τη 
μάχη που δίνουν ενάντια στις φλόγες εδώ και μήνες, προσπαθούν 
να κατευθύνουν την πορεία των πυρκαγιών, να καθαρίσουν ζώνες ή 
ακόμη να προκαλέσουν πυρκαγιές ώστε να κάψουν τη βλάστηση και 
να εμποδίσουν την εξάπλωση των φωτιών. Δεκάδες φωτιές εξακο-
λουθούν να είναι εκτός ελέγχου στην ανατολική Αυστραλία και οι 
Αρχές φοβούνται ότι μπορεί να ενωθούν δύο πυρκαγιές που μαίνονται 
στη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια, δημιουργώντας τεράστιο μέ-
τωπο. 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Σεπτέμβριο, 
περισσότερα από 1.800 σπίτια έχουν καεί όπως και περίπου 80.000 
τ. χλμ, μια επιφάνεια ίση με το νησί της Ιρλανδίας.

Πυρκαγιές Αυστραλίας: Εικόνες Αποκάλυψης και δραματικές στιγμές για χιλιάδες ανθρώπους



 9      | Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

Παγκόσμια ανησυχία για την κατάσταση στη Μ. Ανατολή

«Όσο είμαι πρόεδρος των ΗΠΑ, το Ιράν δεν θα έχει τη δυνατότητα 
να κατέχει πυρηνικά όπλα».  Με αυτή τη φράση ξεκίνησε το διάγγελμά 
του ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς τον αμερικανικό λαό, το απόγευμα 
της Τετάρτης. 

Και συνέχισε λέγοντας πως δεν υπήρξαν θύματα από τις ιρανικές 
πυραυλικές επιθέσεις. «Δεν είχαμε θύματα από τις επιθέσεις. Όλοι οι 
στρατιώτες μας είναι ασφαλείς και είχαμε μόνο μικρές ζημιές στις 
στρατιωτικές βάσεις μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

«Το Ιράν υπαναχωρεί», σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ. 
Η τελευταία αυτή φράση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε συ-

νάρτηση με αναλύσεις που έβλεπαν από το πρωί το φως της δημο-
σιότητας στα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, ότι η κατάσταση ενδεχο-
μένως να οδηγείται σε αποκλιμάκωση, μετά και τις πυραυλικές 
επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ. 

Ωστόσο, σε αυστηρό ύφος είπε ότι «το Ιράν είναι ο κύριος σπόν-
σορας της τρομοκρατίας και απειλεί τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτή κα-
τάσταση θα σταματήσει εδώ και τώρα», πρόσθεσε ο Αμερικανός 

πρόεδρος. 
Αποκάλεσε τον Ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί ως το «με-

γαλύτερο τρομοκράτη του κόσμου» και ενορχηστρωτή τρομοκρατικών 
επιθέσεων. «Τον σταματήσαμε, έπρεπε να το κάνουμε». 

«Εκπαίδευσε στρατιές τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένης και 
της Χεζμπολάχ, εξαπέλυσε τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον αμά-
χων. Τροφοδότησε εμφύλιες διαμάχες σε ολόκληρη την περιοχή. 
Τραυμάτισε και δολοφόνησε με περίσσεια βαναυσότητα χιλιάδες Αμε-
ρικανούς στρατιώτες, τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς με 
σκοπό να σφάξει και να διαμελίσει τα θύματά του». 

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως ο Σουλεϊμανί είχε ενορχη-
στρώση τη βίαιη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία, στη Βαγδάτη 
ενώ του χρέωσε τον πρόσφατο θάνατο ενός Αμερικανού στρατιώτη 
και των τραυματισμό ακόμη τεσσάρων στο Ιράκ. 

Είπε ακόμη ότι «οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επιπλέον σκληρές οικονομι-
κές κυρώσεις εναντίον του Ιράν 

Το Ιράν χρησιμοποίησε μεγάλα ποσά για να προκαλέσε αλλεπάλ-

ληλες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος. 

«Αυτές οι σκληρές κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου το 
Ιράν αλλάξει συμπεριφορά. Μόνο κατά τους πρόσφατους μήνας, το 
Ιράν έχει καταλάβει πλοία σε διεθνή ύδατα, εξαπέλυσε μια απρόκλητη 
επίθεση στη Σαουδική Αραβία και κατέρριψε δύο αμερικανικά μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη», τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ. 

Υπογράμμισε ότι Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία πρέπει να αντιλη-
φθούν τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης και πως θα ζητήσει 
άμεσα από το ΝΑΤΟ να αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο στη Μέση 
Ανατολή.  «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στείλει στο Ιράν ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα: Δεν μπορείτε και δεν θα χρησιμοποιήσετε πυρηνικά 
όπλα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.  

Τέλος είπε πως «είμαστε ο νούμερο ένα παραγωγός πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε όλο τον πλανήτη. Είμαστε ανεξάρτητοι και δεν 
έχουμε ανάγκη το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής». 

Τράμπ: Οικονομικές κυρώσεις σε Ιράν ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια κοινότητα μετά από την 
επίθεση με ρουκέτες που δέχτηκαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ. 

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε πως την επίθεση εξα-
πέλυσαν οι «Φρουροί της Επανάστασης», το επίλεκτο σώμα των ενό-
πλων δυνάμεων της χώρας. 

Πρόκειται για την «απάντηση» του Ιράν στη δολοφονία του υπο-
στράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια 
αμερικανικής επίθεσης στη Βαγδάτη μετά από σχετική εντολή του Αμε-
ρικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι στο στόχαστρο του Ιράν μπήκαν 
δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις - η αεροπορική βάση Αλ Άσατ στην 
επαρχία Αμπάρ στα δυτικά του Ιράκ και μια ακόμη βάση στην Ερμπίλ 
στο βόρειο Ιράκ. 

Παρότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρ-
κεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες» μέχρι 
και το απόγευμα της Τετάρτης δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση από 
πλευράς των ΗΠΑ. 

Σε διάγγελμά του προς τον ιρανικό λαό, λίγες ώρες μετά τις ιρανικές 
επιθέσεις, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλ Χαμενεΐ, απεί-
λησε και με νέες επιθέσεις αν οι ΗΠΑ απαντήσουν στο ιρανικό χτύπημα.   

Tweet Ροχανί: Θα πετάξουμε έξω τις ΗΠΑ  
Ο πρόεδρος του Ιράν έγραψε την Τετάρτη στο Twitter: «Ο διοικητής 

Κασέμ Σουλεϊμανί πάλεψε ηρωικά εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, 
της Αλ Νούσρα, της Αλ Κάιντα κλπ. Αν δεν ήταν ο δικός του πόλεμος 
κατά της τρομοκρατίας, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα βρίσκονταν 
τώρα σε τεράστιο κίνδυνο. Η οριστική μας απάντηση στη δολοφονία 
του θα είναι να διώξουμε τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή».  

Πάντως,  η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε την επιθυμία της Τεχεράνης 
να μην συνεχίσει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων, αν δεν 
υπάρξουν αντίποινα για την ιρανική πυραυλική επίθεση κατά των αμε-
ρικανικών βάσεων, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Russia Today.  

«Αν οι ΗΠΑ, δεν απαντήσουν, έληξε», φέρεται να μετέδωσε η ιρανική 
κρατική τηλεόραση. 

Ο ΣΑΝΤΣΕΘ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Σχηματίστηκε κυβέρνηση στην Ισπανία
Ο Ισπανός σοσιαλιστής ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ 

εξασφάλισε με πολύ μικρή πλειοψηφία τη στήριξη 
του κοινοβουλίου για να σχηματίσει κυβέρνηση συ-
νασπισμού, βάζοντας τέλος σε ένα μακροχρόνιο 
πολιτικό αδιέξοδο. 

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο υπηρεσιακών 
κυβερνήσεων, ο Σάντσεθ κέρδισε για δύο ψήφους 
την απλή πλειοψηφία που χρειαζόταν, χάρη στη 
στήριξη βουλευτών από μικρότερα περιφερειακά 
κόμματα. 

Ο ίδιος και ο σύμμαχός του στον κυβερνητικό συνασπισμό Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο ηγέτης 
των αριστερών Unidas Podemos, έχουν δηλώσει πως θα πιέσουν για φορολογικές αυ-
ξήσεις στα υψηλά εισοδήματα και τις εταιρείες και θα πάρουν πίσω εργασιακές μεταρ-
ρυθμίσεις που είχαν υιοθετηθεί από προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση. 

Όμως χωρίς σταθερή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο συνασπισμός ενδέχεται να πα-
σχίζει για να περνά νομοσχέδια και θα πρέπει να διαπραγματεύεται κατά περίπτωση με 
άλλα κόμματα. 

«Πιστεύω πως μπορούμε να ξεπεράσουμε την ατμόσφαιρα του εκνευρισμού και της 
έντασης και πως μπορούμε να ανακτήσουμε έναν χώρο για συναίνεση και για συμφωνία», 
δήλωσε ο Σάντσεθ μιλώντας στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία. 

Πολιτικοί είχαν αλληλοκατηγορηθεί για άσκηση πιέσεων για να αλλάξουν γνώμη βου-
λευτές, ιδιαίτερα των μικρών περιφερειακών κομμάτων που είχαν πει ότι θα στηρίξουν 
τον Σάντσεθ. 

Όμως στο τέλος η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς εκπλήξεις. 
Ο Σάντσεθ κέρδισε τη στήριξη 167 από τους 350 βουλευτές της κάτω βουλής.

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Αιφνιδιαστική συνάντηση 
Β.Πούτιν – Άσαντ στη Δαμασκό

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ 
αλ-Ασαντ την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης - έκπληξης στη Δαμασκό, καθώς η 
προοπτική του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί την περιοχή, μετά 
τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ, πυροδοτώντας 
όρκους αιματηρής εκδίκησης από την Τεχεράνη και τους συμμάχους της. 

Στην πρώτη του επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας μετά την έναρξη της συριακής 
σύγκρουσης πριν από σχεδόν εννέα χρόνια, ο Πούτιν χαιρέτισε τις ρωσικές δυνάμεις 
που σταθμεύουν εκεί με την ευκαιρία των ρωσικών Ορθόδοξων Χριστουγέννων. 

Η στρατιωτική επέμβαση του 2015 από τη Ρωσία ήταν καθοριστική για τη διάσωση 
του καθεστώτος του Άσαντ και ο Πούτιν χαιρέτισε κατά την επίσκεψή του, την πρόσφατη 
πρόοδο των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας. «Στη συνομιλία του με τον Άσαντ, ο 
Πούτιν σημείωσε ότι τώρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει καλυφθεί τεράστια 
απόσταση προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της συριακής κρατικής οντότητας 
και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρε-
μνλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. 

Οι κυβερνητικές και συμμαχικές δυνάμεις έλεγχαν μόλις το ένα πέμπτο της χώρας 
πριν από την είσοδο της Μόσχας, αλλά τώρα ανέκτησαν το μεγαλύτερο τμήμα της επι-
κράτειας που χάθηκε στην αρχή του πολέμου. Η Ρωσία έχει αναπτύξει χιλιάδες δυνάμεις 
στη Συρία για τη στήριξη του στρατού, ενώ ένας άγνωστος αριθμός ρωσικού προσωπικού 
ιδιωτικής ασφάλειας λειτουργεί επίσης επί τόπου. Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Πούτιν επι-
σκέφθηκε την Χμεϊμίν, τη μεσογειακή βάση όπου αναπτύσσεται ο μεγαλύτερος αριθμός 
ρωσικών δυνάμεων, αλλά δεν είχε επισκεφθεί τη Δαμασκό.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Οικονομικό μποϊκοτάζ της Τουρκίας ζητούν 
βουλευτές της Αιγύπτου 

Βουλευτές της Αιγυπτιακής Βουλής 
ζητούν να ξεκινήσει μία εκστρατεία στους 
λαούς των αραβικών κρατών για το 
μποϋκοτάζ τουρκικών προϊόντων στον 
αραβικό κόσμο. 

 «Οι Άραβες πρέπει να σταθούν ενω-
μένοι και να μποϊκοτάρουν όλα τα τουρ-
κικά προϊόντα προς πώληση στις αρα-
βικές αγορές», δηλώνει ένας από τους 
ανεξάρτητους βουλευτές, ο Ελ Μπάντρι 
Ντέιφ, που είναι και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου. 

Όπως γράφει η «Αλ Αχράμ», «οι βουλευτές ζήτησαν από 

τις αραβικές χώρες να διακόψουν τους οι-
κονομικούς δεσμούς με την Τουρκία, σε 
απάντηση στην απόφασή της να στείλει 
στρατιωτικά στρατεύματα στη Λιβύη». 

Να σημειωθεί ότι ακόμη και το κόμμα της 
Αντιπολίτευσης, «Ουάφντ», στηρίζει σχετικά 
με το θέμα της Λιβύης, τις αποφάσεις του 
Προέδρου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, τονίζο-
ντας ότι «υπάρχει συναίνεση μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων στην Αίγυπτο στο γε-

γονός ότι η στρατιωτική παρέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη 
αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Αιγύ-
πτου».

Ενώνουν τις δυνάμεις τους η αμερικανική εται-
ρεία παροχής υπηρεσιών ταξί, Uber, και η αυ-
τοκινητοβιομηχανία της Νότιας Κορέας, Hyundai 
Motor. Στόχος είναι η ανάπτυξη αεροταξί, μπαί-
νοντας στην κούρσα για ιπτάμενα αυτοκίνητα 
σε μεγάλες πόλεις. 

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, το αε-
ροταξί που θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερις 
επιβάτες, πρωτότυπο του οποίου παρουσιά-
στηκε στο Consumer Electronics Show στο Λας 
Βέγκας αυτή την εβδομάδα, θα έχει αρχικά πι-
λότο, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα γίνει 
αυτόνομο, δήλωσε η Uber. Η εταιρεία πρόσθεσε 
ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε δοκιμαστικές 
πτήσεις φέτος και πως ελπίζει να ξεκινήσει εμπο-
ρικές δραστηριότητες μέσα σε τρία χρόνια.

Uber - Hyundai ενώνουν δυνάμεις 
για να φέρουν ιπτάμενα ταξί

Γαλλία: Παιδάκι 
βρέθηκε νεκρό στο 

σύστημα προσγείωσης 
αεροπλάνου

Το πτώμα ενός παιδιού ηλικίας 
«περίπου 10 ετών» βρέθηκε το 
πρωί της Τετάρτης στο σύστημα 
προσγείωσης αεροπλάνου της 
Air France που προερχόταν από 
την Ακτή Ελεφαντοστού. 

Το αεροπλάνο, ένα Boeing 
777, είχε απογειωθεί από το 
Αμπιτζάν, την οικονομική πρω-
τεύουσα της Ακτής Ελεφαντο-
στού, το βράδυ της Τρίτης και 
προσγειώθηκε την Τετάρτη στο 
Παρίσι λίγο μετά τις 07:00 ώρα 
Ελλάδος, έγινε γνωστό από πηγή 
προσκείμενη στη σχετική έρευνα 
που διεξάγεται. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
η αεροπορική εταιρεία, η οποία 
επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός 
«λαθρεπιβάτη» χωρίς να διευκρι-
νίζει την ηλικία του, εκφράζει τη 
λύπη της για μια «ανθρώπινη 
τραγωδία». 

«Πέραν της ανθρώπινης τρα-
γωδίας, αυτό δείχνει μια σημα-
ντική έλλειψη ασφάλειας στο αε-
ροδρόμιο του Αμπιτζάν», δήλωσε 
στο γαλλικό πρακτορείο ειδή-
σεων, πηγή της ασφάλειας της 
Ακτής Ελεφαντοστού, διερωτώ-
μενη πώς ένα παιδί 10 ετών μπό-
ρεσε να έχει πρόσβαση σε ένα 
αεροπλάνο και για το ενδεχόμενο 
να υπήρχε κάποιος συνεργός. 

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί λα-
θρεπιβάτες, κυρίως έφηβοι από 
την Αφρική, έχουν βρεθεί νεκροί 
στον χώρο του συστήματος 
προσγείωσης. 

Η θερμοκρασία πέφτει στους -
50 βαθμούς Κελσίου μεταξύ των 
9.000 και 10.000 μέτρων, το 
ύψος στο οποίο πετούν τα επι-
βατηγά αεροπλάνα.
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Πολλάκις ισόβια για τον «πιο επικίνδυνο βιαστή στην ιστορία»
Σε πολλαπλή ισόβια ποινή κάθειρξης καταδικάστηκε 

από δικαστήριο του Μάντσεστερ ένας 36χρονος που κρί-
θηκε ένοχος για 159 κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής 
επίθεσης σε βάρος 48 ανδρών. 

Πρόκειται για τον Ρέιναρντ Σινάγκα από την Ινδονησία, 
ο οποίος μετακόμισε στη Βρετανία το 2007 για μεταπτυ-
χιακό στο Μάντσεστερ και στη συνέχεια διδακτορικό στο 
Λιντς. 

Όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια τεσσάρων δικών 
που διεξήχθησαν την τελευταία διετία, ο Σινάγκα αναζη-
τούσε σε παμπ και κλαμπ στο κέντρο του Μάντσεστερ νε-
αρούς (μέση ηλικία τα 21 έτη), σχεδόν αποκλειστικά λευ-
κούς, ετεροφυλόφιλους άνδρες που είχαν ήδη πιει και τους 
οδηγούσε στο διαμέρισμά του στο με διάφορες αφορμές, 
όπως για ένα ποτό ή για να φορτίσουν το κινητό τους τη-
λέφωνο.  

Αμέσως τους νάρκωνε βάζοντας στο ποτό τους τη ναρ-
κωτική ουσία GHB και στη συνέχεια τους βίαζε κατ’ εξακο-
λούθηση τραβώντας παράλληλα βίντεο. Λόγω της φύσης 
του ναρκωτικού, τα θύματα είχαν προσωρινή απώλεια 

μνήμης και δεν καταλάβαιναν απαραίτητα ότι είχαν πέσει 
θύματα βιασμού. 

Η δράση του αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2017 όταν 
ένα θύμα του ξύπνησε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής 
επίθεσης και τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Κατά τις 
έρευνες βρέθηκαν εκατοντάδες ώρες βίντεο με τις πράξεις 
βιασμού. Παρόλα αυτά, δίχως ίχνος μεταμέλειας, ο Σινάγκα 

δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες και στις τέσσερις 
δίκες, υποστηρίζοντας ότι το σεξ ήταν συναινετικό και ότι 
γινόταν στο πάτωμα του δωματίου του για να μην ξεστρώ-
σει το κρεβάτι του. 

Οι Αρχές πιστεύουν ότι τα θύματά του είναι πολύ περισ-
σότερα από τους 48 άνδρες που τον έχουν καταγγείλει, 
ενδεχομένως έως και 190. 

Η υπόθεση έρχεται στη δημοσιότητα τώρα, μετά και 
από την ολοκλήρωση της τέταρτης δίκης. Ο καταδικασθείς 
κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, με πολλές από 
αυτές να επισύρουν ισόβια ποινή κάθειρξης. Σύμφωνα με 
την τελευταία ποινή, θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 30 
χρόνια στη φυλακή. 

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μάντσεστερ χαρα-
κτήρισε τον Σινάγκα ως τον πιο επικίνδυνο βιαστή στη 
βρετανική δικονομική ιστορία, ενώ η δικαστής που απήγ-
γειλε την ποινή είπε απευθυνόμενη στον ίδιο ότι είναι ένας 
«μοχθηρό κατά συρροή σεξουαλικό αρπακτικό», συμφω-
νώντας με την περιγραφή ενός θύματος ότι πρόκειται για 
ένα «τέρας».

Βρετανίδα 71 χρόνων έχασε 
τη ζωή της σε πυρκαγιά που 
ξέσπασε στις 27 Δεκεμβρίου 
το πρωί σε ξενοδοχείο στην 
κατεχόμενη Λάπηθο, σύμ-
φωνα με την ηλεκτρονική έκ-
δοση της «Κίπρις Πόστασι», 
η οποία δημοσιεύει και το 
όνομα του θύματος. Όπως 
αναφέρεται, την περιοχή επι-
σκέφτηκε και ο «πρωθυπουρ-
γός» Ερσίν Τατάρ, ο οποίος 
σε δηλώσεις του είπε ότι σύμ-
φωνα με τις πρώτες έρευνες 
φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξέ-
σπασε στο δωμάτιο όπου διέ-
μεναν το θύμα με τον σύζυγό 
της, ο οποίος μεταφέρθηκε με 
ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. 

Είπε ακόμα ότι περισσότε-
ρες πληροφορίες για το συμ-
βάν θα δοθούν μετά και την 
ολοκλήρωση των ερευνών 
αποφεύγοντας να απαντήσει 
σε φήμες ότι η πυρκαγιά ξέ-
σπασε μετά από καυγά που 
είχε το ζευγάρι.

Βρετανίδα 
τουρίστρια έχασε τη 
ζωή της σε πυρκαγιά 
σε ξενοδοχείο στην 
κατεχόμενη Λάπηθο

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Συνιστούσε απειλή ο Σουλεϊμανί, είπε ο Τζόνσον
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

Μπόρις Τζόνσον είπε ότι ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ 
Σουλεϊμάνι «συνιστούσε απειλή για όλα τα συμφέ-
ροντά μας και ήταν υπεύθυνος για ένα μοτίβο τα-
ραχοποιού, αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς 
στην περιοχή». 

Συμπλήρωσε ότι «δεδομένου του ηγετικού ρόλου 
που έχει παίξει σε ενέργειες που έχουν οδηγήσει 
σε θανάτους χιλιάδων αθώων πολιτών και δυτικών 
αξιωματούχων, δεν θα θρηνήσουμε το θάνατό του». 

Ήταν η πρώτη δήλωση για το θέμα από τον κ. Τζόνσον, ο οποίος συνέχισε μέχρι την 
Κυριακή τις διακοπές με τη φιλενάδα του Κάρι Σίμοντς στο μικρό νησί της Καραϊβικής 
Μαστίκ, παρά τις επικρίσεις μελών της αντιπολίτευσης, που τον καλούσαν να επιστρέψει 
για να συντονίσει τη βρετανική αντίδραση στην εξελισσόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. 

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία κατά σειρά με 
τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ και τον Αμερικανό Πρό-
εδρο Τραμπ. 

Είπε ότι είναι σε στενή επαφή με όλες τις πλευρές προτρέποντας σε αποκλιμάκωση 
και προειδοποίησε ότι «όλες οι παροτρύνεις για ανταπόδοση ή αντίποινα απλώς θα 
οδηγήσουν σε περισσότερη βία στην περιοχή». 

Ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε παράλληλα ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση 
της ασφάλειας των Βρετανών στρατιωτών και των βρετανικών συμφερόντων στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, δύο βρετανικά πολε-
μικά πλοία θα συνοδεύουν υπό βρετανική σημαία εμπορικά πλοία στο στενό του Χορμούζ, 
ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα έχει σε εγρήγορση έχουν τεθεί Βρετανοί στρατιώτες μεταξύ 
άλλων και στις βάσεις στην Κύπρο. 

Το Foreign Office έχει, εξάλλου, ενισχύσει την ταξιδιωτική οδηγία για τους Βρετανούς 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Σαουδικής 
Αραβίας. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ κατηγόρησε τους σκληροπυρηνικούς στο 
Ιράν για ειδεχθή συμπεριφορά και χαρακτήρισε τον στρατηγό Σουλεϊμάνι «περιφερειακή 
απειλή».

BARNET

Ευχαριστήρια δεξίωση της 
φιλοκύπριας Theresa Villiers

Περισσότεροι από εκατό προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν στην ευχαριστήρια δεξίωση 
της Συντηρητικής φιλοκύπριας βουλευτού Theresa Villiers για να συνεορτάσουν τη νίκη 
της 5ης επανεκλογής της κατά τις πρόσφατες γενικές εκλογές στη Βρετανία.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «μέλη και φίλοι του Εργατικού κόμματος 
έριξαν το κύριο βάρος των προσπαθειών τους στην εκλογική περιφέρεια του Chipping 
Barnet, με στόχο να αποσπάσουν την κοινοβουλευτική έδρα των Συντηρητικών. Ωστόσο, 
κατά την διάρκεια μιας εξαντλητικής εκστρατείας οι Συντηρητικοί αψήφησαν το κρύο, τη 
βροχή, τον ισχυρό άνεμο και το σκοτάδι και κατάφεραν να αυξήσουν την οριακή πλει-
οψηφία των 353 ψήφων σε 1212».

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΖΟΖΕ ΜΠΟΡΕΛ

H Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει: 
συντάσσεται με την ειρήνη ή με τον πόλεμο...

«Είκοσι Ευρωβουλευτές της πολιτικής Ομάδας της Αριστε-
ράς (GUE/NGL)  αποστείλαμε, επείγουσα επιστολή προς τον 
Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλείας, για να εκφρά-
σουμε την έντονη ανησυχία μας για τις εκτελέσεις στη Βαγδάτη 
των Qassem Soleimani, Abu Mahdi Al – Muhandis και άλλων, 
από τις Η.Π.Α, και τις ενδεχόμενες συνέπειες που θα επιφέ-
ρουν αυτές οι επιθετικές ενέργειες. 

Εκτελέσεις  που συνιστούν πράξεις τρομοκρατίας, αφού οι 
Η.Π.Α, με το πρόσχημα ότι οι εκτελέσεις ήταν «αμυντικά χτυ-
πήματα, που σκοπεύουν στην αποτροπή μελλοντικών επι-
θέσεων από το Ιράν»,  παραβίασαν την εθνική κυριαρχία του 
Ιράκ και διέπραξαν επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν. Επι-
πρόσθετα, η  δολοφονία του Soleimani δεν πληροί τα κριτήρια 
της αναγκαιότητας και της νομιμότητας, ενώ η Ειδική Εισηγή-
τρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις Agnes Calla-
mand, δήλωσε πως οι εκτελέσεις είναι παράνομες και παρα-
βιάζουν τη διεθνή Νομοθεσία περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ζητήσαμε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο να απορρίψει δη-
μόσια την παράλογη δικαιολογία των Αμερικάνων αναλαμ-
βάνοντας, παράλληλα, ισχυρή πρωτοβουλία που θα αποκλι-
μακώνει την κατάσταση. 

Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει αν συντάσσεται με την 
ειρήνη ή τους παράνομους, ανήθικους βομβαρδισμούς και 
τον πόλεμο. Για πάρα πολύ καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
καταστεί συνένοχη στην άνομη συμπεριφορά των ΗΠΑ – 

ήρθε η ώρα η Ευρώπη να πάρει καθαρή θέση και να εργαστεί 
με ειλικρίνεια για την ειρήνη, χωρίς φόβο και μεροληψίες. 

Οι εκτελέσεις αυτές καθιστούν τον κόσμο μας λιγότερο 
ασφαλή. Η Μέση Ανατολή και η ανατολική Μεσόγειος έχουν 
μετατραπεί σε μια επικίνδυνη πυριτιδαποθήκη. Οι κραδασμοί  
μιας πιθανής κρίσης θα γίνουν αισθητοί και στην Κύπρο. 

Η απάντηση της Ε.Ε., σε αυτό το σημείο, μπορεί να είναι 
καθοριστική για το αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της 
κατάστασης ή αν θα τεθεί υπό έλεγχο. Το διακύβευμα είναι ο 
θάνατος αμέτρητων αμάχων και η στροφή ακόμη περισσότε-
ρων στην προσφυγιά. 

Επιτέλους, όχι άλλα πνιγμένα παιδιά για χάριν των προ-
εκλογικών τραμπαλισμών του αλλοπρόσαλλου Τράμπ... 

Επιτέλους όχι άλλο αίμα για το πετρέλαιο...»

Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή προέδρου της 
Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία διατηρεί 
στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, παρότρυνε 
τη Δευτέρα τους πολίτες της λατινοαμερικάνικης 
χώρας να καταδικάσουν τη δολοφονία του Ιρα-
νού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος 
σκοτώθηκε σε αμερικανική αεροπορική επι-
δρομή στη Βαγδάτη την Παρασκευή, πηγαίνο-
ντας να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων 
που άνοιξε στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημο-
κρατίας στο Καράκας. 

"Θα πάμε όλοι στην πρεσβεία του Ιράν" σε 
ένδειξη απόρριψης της "αισχρής δολοφονίας" 
του Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Αλ 
Κουντς, μορφής εξαιρετικά δημοφιλούς στο Ιράν, 
τόνισε η Τάνα Ντίας, βουλεύτρια του PSUV, του 
κόμματος του προέδρου Μαδούρο, κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. 

Προέτρεψε επίσης τους πολίτες της χώρας 
να πάνε στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημο-
κρατίας στο Καράκας, όπου έχει ανοίξει βιβλίο 
συλλυπητηρίων, και να "καταδικάσουν αυτή τη 
στυγερή ενέργεια με την υπογραφή τους". Το 
Ιράν συγκαταλέγεται στους θερμότερους υπο-
στηρικτές της κυβέρνησης του Μαδούρο σε διε-
θνές επίπεδο, μαζί με τη Ρωσία, την Κίνα και 
την Κούβα.

Η κυβέρνηση Μαδούρο προτρέπει 
τους πολίτες να καταδικάσουν τη 

δολοφονία Κασέμ Σουλεϊμανί 

Η δεκαετία που μόλις 
έκλεισε ήταν η δεύτερη πιο ζε-
στή των τελευταίων εκατό 
ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
πίσω μόνο από την προηγού-
μενη δεκαετία, σύμφωνα με το 
εθνικό Γραφείο Μετεωρολο-
γίας. Συνολικά οκτώ ρεκόρ 
υψηλών θερμοκρασιών έσπα-
σαν, όπως η υψηλότερη θερ-
μοκρασία που έχει καταγραφεί 
στη χώρα, με τους 38,7 βαθ-
μούς Κελσίου στο Κέμπριτζ 
τον περασμένο Ιούλιο. 

Επίσης μέσα στο 2019 κα-
ταγράφηκε η πιο ζεστή ημέρα 
Φεβρουαρίου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, με 21,2 βαθμούς 
Κελσίου στο Λονδίνο, καθώς 
επίσης οι πιο ζεστές ημέρες 
για τους μήνες Ιούλιο, Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 

Μέσα στη δεκαετία κατα-
γράφηκαν επίσης οι υψηλότε-
ρες κατώτερες ημερήσιες θερ-
μοκρασίες για τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Απρίλιο. Αντίθετα καταγρά-
φηκε μόνο ένα ρεκόρ χαμηλής 
θερμοκρασίας, συγκεκριμένα 
για το μήνα Μάρτιο το 2018 
με -4,7 βαθμούς Κελσίου στη 
νότια Ουαλία.

Δεύτερη πιο ζεστή 
εδώ και έναν αιώνα 

η δεκαετία που 
έκλεισε στο ΗΒ

Δύο ύποπτοι που φέρονται 
ότι σχεδίαζαν να διαπράξουν 
τρομοκρατικές επιθέσεις στην 
Αγία Πετρούπολη κατά την 
εορταστική περίοδο συνελή-
φθησαν και προφυλακίστη-
καν, ανακοίνωσε η ρωσική 
υπηρεσία ασφαλείας FSB. 
Στον ιστότοπό της η υπηρεσία 
αναφέρει ότι οι δύο άνδρες συ-
νελήφθησαν την Παρασκευή 
με βάση πληροφορίες που 
παρείχαν στη Μόσχα οι αμε-
ρικανικές Αρχές. Οι ύποπτοι 
ομολόγησαν ότι σχεδίαζαν επι-
θέσεις. Την Κυριακή, ο πρό-
εδρος Πούτιν ευχαρίστησε τον 
Ντόναλντ Τραμπ για τις πλη-
ροφορίες αυτές.

Ομολόγησαν ότι  
σχεδίαζαν επιθέσεις 
στην Αγ. Πετρούπολη
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Στην Αυστραλία μαίνονται 
από τον Σεπτέμβριο εποχια-
κές πυρκαγιές και τις τελευ-
ταίες ημέρες η κατάσταση έχει 
επιδεινωθεί, ενώ προβλέπεται 
χειροτέρευση, με ψηλές θερ-
μοκρασίες και ισχυρότερους 
ανέμους, επισημαίνει το 
Υπουργείο Εξωτερικών σε 
ανακοίνωσή του, στην οποία 
παρατίθενται συστάσεις προς 
τους Κύπριους πολίτες. Στην 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
κατά τόπους έχει κηρυχθεί κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, 
ενώ συνεχίζουν εκκενώσεις 
πληθυσμού. 

Για όσους διαμένουν ή προ-
τίθενται να ταξιδέψουν σε επη-
ρεαζόμενες περιοχές, είναι ση-
μαντική τόσο η μέριμνα για την 
προσωπική τους ασφάλεια και 
υγεία (δεδομένων και προβλη-
μάτων από εισπνοή καπνού 
ακόμη και σε ασφαλείς περιο-
χές) όσο και η συνεχής παρα-
κολούθηση της κατάστασης, 
καθώς και η συμμόρφωση με 
τις οδηγίες και καθοδήγηση 
των αρμοδίων αρχών της Αυ-
στραλίας. 

Πολίτες ή επισκέπτες εντός 
Αυστραλίας που χρειάζονται 
καθοδήγηση σε σχέση με τις 
πυρκαγιές, μπορούν να απευ-
θύνονται στο τηλέφωνο για 
έκτακτα περιστατικά Αυστρα-
λίας με αριθμό 000 (τρία μη-
δενικά). 

Για επαφή κατά τις εργάσι-
μες ώρες με την Ύπατη Αρ-
μοστεία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Καμπέρα: 

  
HIGH COMMISSION OF 

THE REPUBLIC OF CY-
PRUS IN THE COMMON-
WEALTH OF AUSTRALIA 

30 Beale Crescent 
Deakin ACT 2600 
Canberra 
  
Tηλ.: + 612 62 810 832 
Fax: :+61 2 62810860 
E-mail: info@cyprus.org.au 

και consular@cyprus.org.au, 
Ι σ τ ό σ ε λ ί δ α / W e b s i t e : 
www.mfa.gov.cy/highcomcan-
berra 

Facebook: High Commis-
sion of the Republic of Cyprus 
in Australia 

  
Ώρες γραφείου /Office 

hours: 
09:00 – 17:00 Δευτέρα -Πα-

ρασκευή (Monday – Friday) 
  
Για επικοινωνία με το 

Υπουργείο Εξωτερικών στη 
Λευκωσία: 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 
Κέντρο Διαχείρισης Κρί-

σεων- 22651294 
Διεύθυνση Προξενικών 

Υποθέσεων-22-651113 
ΕΚΤΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(για επείγοντα/έκτακτη ανά-
γκη): 

Κέντρο Διαχείρισης Κρί-
σεων 22-801000 

Επί καθήκοντι Λειτουργός 
Υπ. Εξωτερικών :99-660129 

  
Demetris DEMETRIOU 
Unit for Communication and 

Public Diplomacy 
tel.: +357 22 651209 | cell: 

+357 99 330502 | email: dede-
metriou@mfa.gov.cy

Συστάσεις ΥΠΕΞ 
προς Κύπριους για 

τις πυρκαγιές 
στην Αυστραλία

H Ελληνοκύπρια καλύτερη δασκάλα του κόσμου θέλει να 
βάλει καλλιτέχνες σε όλα τα σχολεία της Βρετανίας

Η έλλειψη διδασκαλίας καλλιτεχνικών στα σχολεία θέτει 

σε κίνδυνο το σύνολο των δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βα-

σιλείου και εμποδίζει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε 

έναν τομέα-κλειδί για την κοινωνική κινητικότητα, σύμφωνα 

με μία από τις καλύτερες δασκάλες του κόσμου. 

Η Άντρια Ζαφειράκου, που κέρδισε το βραβείο Global 
Teacher Prize του Varkey Foundation για το 2018, ύψους 
1 εκατομμυρίου δολαρίων, επιδιώκει να αποκαταστήσει 
την ισορροπία, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα με τίτλο 
Artists in Residence, το οποίο αποσκοπεί στην προβολή 
των δημιουργικών θεμάτων συνδέοντας επαγγελματίες με 
σχολεία σε φτωχότερες περιοχές. 

Ως δασκάλα τεχνών και υφασμάτων, η Ζαφειράκου γνω-
ρίζει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρω-
μένη εκπαίδευση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου γεννήθηκε 
και εργάζεται, η βασική χρηματοδότηση για τις τέχνες έχει 
μειωθεί. Μεταξύ του 2010 και του 2018, ο αριθμός των 
ωρών που οι καλές τέχνες διδάσκονταν στα γυμνάσια της 
Αγγλίας μειώθηκε κατά 23% και ο αριθμός των δασκάλων 
καλλιτεχνικών μειώθηκε κατά 22%, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου Παιδείας. 

Και μια έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικής για την Εκπαί-
δευση διαπίστωσε ότι το ποσοστό των εφήβων ηλικίας 
15-16 ετών που διδάσκονται καλλιτεχνικά στη χώρα έχει 
πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες. 

«Θέλω να αυξήσω τις προσδοκίες των μαθητών για 
απασχόληση στις δημιουργικές βιομηχανίες και να τους 
προετοιμάσω για τις δουλειές του μέλλοντος», λέει η Ζα-
φειράκου. «Θέλω οι τέχνες να αποτελέσουν το θεμέλιο γι’ 
αυτό. Το Artists in Residence φέρνει καλλιτέχνες από όλες 

τις περιοχές σε σχολεία και δίνει τη δυνατότητα στους μα-
θητές να οραματιστούν έναν συναρπαστικό κόσμο στον 
οποίο μπορούν να συμμετάσχουν». 

Έχοντας ξεκινήσει από το Λονδίνο, η πρωτοβουλία θα 
επεκταθεί τώρα στο Νιούκαστλ, στο Μάντσεστερ και στο 
Πουλ, στο Ντόρσετ, και υπάρχουν σχέδια για υλοποίησή 
της στη Σκωτία και την Ουαλία. 

Οι «ανθρώπινες» δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, 
η πρωτοτυπία, η κριτική σκέψη, η πειθώ και η διαπρα-
γμάτευση, θα ενισχυθούν σε αξία καθώς θα προχωρά η 
Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, σύμφωνα με την έκ-
θεση Future of Jobs του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ, η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία 
πρόκειται να αλλάξει την επαγγελματική μας ζωή. 

Το Artists in Residence ελπίζει να εμπνεύσει τα νεαρά 
μυαλά, αλλά και να ενισχύσει τη θέση και την αξία των δη-
μιουργικών τεχνών στην εκπαίδευση και να βοηθήσει τα 
σχολεία να διευρύνουν τα προγράμματα σπουδών τους. 

«Το μέλλον είναι η δημιουργικότητα», λέει ο Simon 
Schama, ιστορικός τέχνης που εμπλέκεται στο project. «Ο 
αναντικατάστατος πυρήνας που δεν θα αντικατασταθεί 
από μηχανήματα».  

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο world economic forum.org 
και συγγραφέας είναι η Emma Charlton

ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ

Για την Αυστραλία αναχώρησαν ανακριτές της ΥΚΑΝ 
Λεμεσού για συντονισμό στις έρευνες για την υπόθεση 
των 645 κιλών ναρκωτικών σε φουκούδες. Την ίδια ώρα 
την 8ημερη κράτηση του 30χρονου διέταξε το Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λεμεσού. Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 
(6/1) ο 30χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, για 
τρίτη ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης του. 
Να σημειωθεί ότι δεν έφερε ένσταση στο διάταγμα της 
8ημερης κράτησής του. 

Παράλληλα, ανακριτές της ΥΚΑΝ αναχωρούν για Αυ-
στραλία, ώστε να συντονίσουν τις ενέργειες τους με τις 
Αυστραλιανές Αρχές. 

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αναζητούνται άλλα 
δύο πρόσωπα. 

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος φέρεται να είναι ο εγγε-
γραμμένος ιδιοκτήτης της εταιρείας εισαγωγών – εξαγω-
γών, μέσω της οποίας μεταφέρθηκαν οι φουκούδες στην 
Αυστραλία. Η εταιρεία έχει ως έδρα τη Λεμεσό. Εναντίον 
του 30χρονου φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ότι εν-
δεχομένως να είναι το πρόσωπο που διευθέτησε την ει-
σαγωγή των ναρκωτικών στην Κύπρο και στη συνέχεια 
την εξαγωγή τους στην Αυστραλία. 

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη επίσης 57χρονος, ο 

οποίος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, σε σχέση 

με τον εντοπισμό 85 κιλών ναρκωτικών ουσιών που εντο-
πίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στον Ύψωνα της Λεμε-
σού. Ο 57χρονος κρατά ερμητικά κλειστό το στόμα του 
και σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της ανάκρισης 
του δεν απάντησε στις ερωτήσεις των ανακριτών της 

ΥΚΑΝ, διατηρώντας το δικαίωμα της σιωπής.  Στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε ξανά στις Κεντρικές Φυλακές. Εναντίον του 
57χρονου υπάρχουν στοιχεία που τον φέρουν να συνδέ-
εται άμεσα με την εταιρεία του 30χρονου ιδιοκτήτη της 
εταιρείας που εξήγαγε το φορτίο θανάτου και ο οποίος 
τελεί υπό κράτηση.  

 Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί στην Αυστραλία άλλα 
δύο πρόσωπα, ενώ η αξία των ναρκωτικών ανέρχεται στα 
25 εκατομμύρια. 

Οι έρευνες των κυπριακών αρχών σε συνεργασία με τις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, συ-
νεχίζονται εντατικά.  

Σημειώνεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 
πρόσωπα, ένας Αυστραλός 30 ετών από την Coomera 
του Queensland και ένας Καναδός οι οποίοι κατηγορήθη-
καν για την συμμετοχή τους στην εγκληματική επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τα γεγονότα,η ΥΚΑΝ κατόπιν πληροφο-
ριών διαπίστωσε ότι  στην Κύπρο βρισκόταν κοντέινερ 
φορτωμένο με ναρκωτικά και ενημέρωσε την Αυστραλία.  

Να σημειωθεί ότι το φορτίο θανάτου πριν φτάσει στο 
Σίδνεϊ, έκανε σταθμό στη Σιγκαπούρη. Στην Αυστραλία 
έφτασε στις 17/7.

Στην Αυστραλία κλιμάκιο της ΥΚΑΝ για τις... «ναρκω-φουκούδες»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΟΥΜΙ

Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκεται ο Υπουργός Γε-
ωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού βιομήχανοι που 
ασχολούνται με την παρασκευή και εξαγωγή χαλουμιού, 
με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
ζητούν την άμεση παρέμβαση του, καταγγέλλοντας  τον 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΔΗ, ότι με τις εισηγήσεις του για το θέμα βρα-
χυκυκλώνει τον κλάδο και τους  προκαλεί ανυπέρβλητα 
προβλήματα. 

Ο καυτός φάκελος του χαλουμιού, που βρίσκεται στα 
συρτάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τείνει να ανατινάξει 
μια εκ των προσφορότερων βιομηχανιών του τόπου, απο-
τελεί και πάλι σημείο τριβής και όλα δείχνουν ότι σύντομα 
θα ανοίξει  νέος κύκλος αντιπαραθέσεων.  

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα offsite news στην Κύπρο, 
ισχυρά και επιφανή στελέχη της γαλακτοκομικής βιομη-
χανίας, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
καταλογίζουν στον  Υπουργό Γεωργίας ενέργειες που ναρ-
κοθετούν την όλη προσπάθεια για κατοχύρωση του χα-
λουμιού ως Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας  Προ-
έλευσης (ΠΟΠ) και που κλίνουν υπέρ συμφερόντων 
κάποιων εκ των παραγωγών.  

Η καυτή επιστολή, εμπεριέχει σειρά κατηγοριών κατά 
του κ. Καδή, όπου και αναφέρονται στοιχεία και αριθμοί,  
βάσει των οποίων οι προσανατολισμοί του Υπ. Γεωργίας 
θα οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες τον φάκελο χαλούμι 
και ενδεχομένως να είναι καθοριστικές για την περαιτέρω 
προσπάθεια για κατοχύρωση του ως ΠΟΠ από την Ε.Ε. 

Ακόμη, στην επιστολή επισημαίνονται οι κίνδυνοι για 
την γαλακτοκομική βιομηχανία και ιδιαίτερα ως προς τις 

εξαγωγές χαλουμιού με αλυσιδωτές προεκτάσεις τόσο για 
τους παραγωγούς όσο και για τον τόπο και προφανώς 
για την ισχυρή όπως εξελίσσεται βιομηχανία του τόπου. 

Σημειώνεται και η σχετική αποκάλυψη της offsite προ 

κάποιων μηνών,  βάσει της οποίας γίνεται εισήγηση όπως 
το χαλούμι και η εμπορία του ενταχθεί στην νέα τάξη πρα-
γμάτων που κυριαρχεί σε μείζονα θέματα, όπου συστήνεται 
κοινή επιτροπή μεταξύ Ελληνοκυπρίων- Τουρκοκυπρίων 
και Ευρωπαίων στην προκειμένη περίπτωση , ώστε να 
επιτυγχάνεται και η εξαγωγή χαλουμιών που παράγονται  
στα κατεχόμενα, μέσω πάντα θεσμοθετημένης διαδικασίας 
και ελέγχου που θα διενεργείται από πιστοποιημένο Ευ-
ρωπαϊκό οργανισμό.  

Υπενθυμίζεται ότι οι εξαγωγές χαλουμιού στο εξωτερικό 
φθάνουν τις 30 χιλιάδες τόνους και τα έσοδα ξεπερνούν 
τα 210 εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο.   
Εκ των ων ουκ άνευ η κατοχύρωση του χαλουμιού  
Ανακοίνωση για το χαλούμι και τους κυβερνητικούς χει-

ρισμούς, είχε εκδώσει και το ΑΚΕΛ λίγο πριν τα Χριστού-
γεννα με τον βουλευτή του κόμματος και πρόεδρο της 
Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, Άντρο Καυκαλιά να 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το παρατεταμένο αδιέξοδο 
στη διαδικασία κατοχύρωσης του χαλουμιού,  ως Προϊόν 
Ονομασίας Προέλευσης,  συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή οι 
πιέσεις και οι κίνδυνοι για το προϊόν και τις προοπτικές 
του αυξάνονται.  

Υπενθυμίζουμε τις εμπορικές και νομικές μάχες που 
έχουν χαθεί οι οποίες αφήνουν χώρο σε όλους όσοι, εντός 
και εκτός Κύπρου επιβουλεύονται το προϊόν, να κάνουν 
τη ζημιά. 

Ο χρόνος παρέρχεται, τα περιθώρια στενεύουν επικίν-
δυνα και η κυβέρνηση καλείται να ενεργήσει άμεσα ώστε 
η εμπλοκή στη διαδικασία που επέφερε η πολιτικοποίηση 
του θέματος να ξεπεραστεί.  

Η κατοχύρωση του χαλουμιού πρέπει να θεωρείται εκ 
των ων ουκ άνευ αν όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε το 
συμφέρον του τόπου. Ενδεχόμενη νέα αποτυχία ή περαι-
τέρω καθυστέρηση θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην 
εμπορία του χαλουμιού.

Βιομήχανοι καταγγέλλουν τον υπουργό Γεωργίας στον Πρόεδρο 
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Τα πατροπαράδοτα ήθη και 

έθιμα της Πρωτοχρονιάς ανα-

βίωσαν οι συμπατριώτες μας 

στην κατάμεστη αίθουσα τελε-

τών της Ελληνικής Κυπριακής 

Αδελφότητας την Τετάρτη 1 Ια-

νουαρίου 2020. Την εορταστική 

ατμόσφαιρα επηρέασε η απου-

σία του Μακαριστού Αρχιεπι-

σκόπου μας Γρηγορίου, ο 

οποίος εκδήμησε προς Κύριον 

στις 20 Νοεμβρίου και που για 

δεκαετίες προΐστατο της τελε-

τής για την κοπή βασιλόπιτας 

της Αδελφότητας. Την βασιλό-

πιτα ευλόγησε, έκοψε και μοί-

ρασε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Τροπαίου.  

Το κρύο και η βροχή δεν 

εμπόδισαν τους συμπατριώτες 

μας να παραστούν στην καθιε-

ρωμένη κοπή της Βασιλόπιτας 

την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, 

για να καλωσορίσουν το Νέο 

Χρόνο. Τη Βασιλόπιτα ευλό-

γησε, έκοψε και μοίρασε ο Θε-

οφιλέστατος Επίσκοπος Τρο-

παίου Αθανάσιος, 

βοηθούμενος από τον Αρχι-

μανδρίτη Θεοφάνη Πέτρου πα-

ρουσία του Αν.  Υπάτου Αρμο-

στή Νικόλα Μανώλη,  του 

Προέδρου της Εθνικής Ομο-

σπονδίας Χρίστου Καραολή, 

του Προέδρου της ΝΕΠΟΜΑΚ 

ΗΒ Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου,  

προέδρων και εκπροσώπων 

των παραρτημάτων των πολι-

τικών κομμάτων,  σωματείων, 

οργανώσεων και παραγόντων 

της παροικίας μας. 

Μιλώντας εκ μέρους του 

Προέδρου της Αδελφότητας  

Τώνη Γερολέμου, ο  Υπεύθυ-

νος Δημοσίων Σχέσεων,  Νίνος 

Κουμέττου, αφού καλωσόρισε 

τους συμπατριώτες μας, τους 

κάλεσε να αποχαιρετήσουν το 

2019 με  το «Πάει ο Παλιός ο 

Χρόνος» και να καλωσορίσουν 

το  2020 με τα «Κάλαντα της 

Πρωτοχρονιάς». 

Η φετινή Πρωτοχρονιά είπε,  

είναι πολύ διαφορετική από τις 

άλλες. Μας λείπει η πρόσχαρη 

και καλοσυνάτη μορφή,  του  

μακαριστού,  σεβαστού και πο-

λυαγαπητού  Αρχιεπισκόπου 

μας, Γρηγορίου, ο οποίος για 

δεκαετίες προΐστατο της τελε-

τής κοπής της Βασιλόπιτας  της 

Αδελφότητας.  Αφού εξέφρασε 

θερμά συλλυπητήρια στο Θεο-

φιλέστατο και στην οικογένειά 

του, κάλεσε όλους τους παρευ-

ρισκόμενους σε μονόλεπτη 

σιγή. 

Στη  συνέχεια είπε «καλωσο-

ρίσαμε πριν μερικούς μήνες, με 

μεγάλη χαρά στο Λονδίνο το 

νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων 

και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νι-

κήτα, όπως και το νέο Ύπατό 

μας Αρμοστή, γέννημα και 

θρέμμα της παροικίας μας,  κ. 

Ανδρέα Κακουρή. Εκφράζουμε 

και πάλι   την πλήρη συμπα-

ράσταση της Αδελφότητας στο 

έργο τους».  Στην συνέχεια ο 

κ. Κουμέττου τόνισε την εξέ-

χουσα σημασία της Αδελφότη-

τας στις καρδιές των συμπα-

τριωτών μας και μνημόνευσε 

όλους αυτούς που με την 

αγάπη και τον πατριωτισμό 

τους προσέφεραν τον καλύ-

τερο εαυτό τους, για να κρατη-

θεί η παροικία μας στενά συν-

δεδεμένη με τη μαρτυρική μας 

Κύπρο και τον ελληνισμό.  

Ο χρόνος, συνέχισε,  σφρα-

γίζει  τη ζωή μας με τη σφρα-

γίδα του, κυρίως της λήθης και 

της λησμονιάς. «Πανδαμά-

τορα» τον ονόμασαν αφού όλα 

τα δαμάζει,  αφού τις  πληγές 

επουλώνει και τα ανεπιθύμητα 

τα απωθεί. «Αλλαγή του χρό-

νου σήμερα, με πολλές προσ-

δοκίες, ελπίδες, απορίες,  ερω-

τήματα  και πολύ περισσότερα  

προβλήματα. Το Μπρέξιτ είναι 

κουτί της Πανδώρας» σχο-

λίασε, θέτοντας πλήθος ρητο-

ρικών ερωτημάτων στον κό-

σμο. 

«Συγχαίρουμε θερμά το νέο 

μας πρωθυπουργό, Μπόρις  

Τζόνσον και τη κυβέρνησή του 

και  του ευχόμαστε κάθε επιτυ-

χία για το καλό όλων μας. Συγ-

χαίρουμε, επίσης, όλους τους 

φίλους μας βουλευτές που 

επανεκλέγησαν:  Roger Gale, 

Theresa Villiers, το δικό μας 

Πάμπο Χαραλάμπους, Mike 

Freer, Mathew Offord, Kate 

Osamor, Catherine West και 

τόσους άλλους. Δυστυχώς ο 

άλλος δικός μας Κύπριος υπο-

ψήφιος, Jason Charalambous 

δεν κατάφερε να εκλεγεί.   

Ευχόμαστε, επίσης, στο Ερ-

γατικό Κόμμα να ξεπεράσει τα 

πολλά προβλήματα ηγεσίας 

που αντιμετωπίζει για το καλό 

της χώρας μας.   

 

Το πνεύμα των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς   εί-

ναι  πνεύμα  της  αγάπης,  της 

ειρήνης κι ευτυχίας. Ο  Χριστός 

γεννήθηκε στην ταπεινή σπη-

λιά  για να μας προσφέρει τα 

αγαθά, που τόσο ποθεί η καρ-

διά όλων. Μας έδειξε ότι η ευ-

τυχία και η αγάπη δεν βρίσκο-

νται στα χρήματα,  ούτε στη 

δύναμη, ούτε στην εξουσία, 

ούτε στους συμβιβασμούς. Με 

τη Γέννησή του, με τη ζωή και 

το παράδειγμά του μας έστειλε 

τα μηνύματα  της αγάπης, της 

προσφοράς, της φιλανθρω-

πίας,  της  αλληλεγγύης και  της 

ειρήνης. 

Πάντοτε  αυτές τις μέρες,  

όλοι οι ξενιτεμένοι ταξιδεύουμε 

νοερά στο μικρό μας νησί,  για 

να συναντηθούμε, με χωρια-

νούς, συγγενείς και φίλους  σε 

τόπους προσφιλείς κι αγαπη-

μένους, όπου βρίσκονται οι ρί-

ζες μας, η ιστορία και οι παρα-

δόσεις μας. Οι αποστάσεις που 

μας χωρίζουν με τη μικρή, μοι-

ρασμένη μας πατρίδα μικραί-

νουν!   Συμμετέχουμε  πάντοτε 

στις χαρές και στις λύπες, 

στους αγώνες και στις αγωνίες 

της Κύπρου μας. Τα 45 χρόνια 

τουρκικής κατοχής δεν μας λυ-

γίζουν και οι πολύχρονοι αγώ-

νες της Κύπρου και του Ελλη-

νισμού για την εφαρμογή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 

την ελευθερία και τη δικαιο-

σύνη συνεχίζονται από τον 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.  

 

Οι πολύχρονοι αγώνες και 

θυσίες του Κυπριακού λαού, 

της Ελλάδας και των αποδή-

μων  κατέστησαν την Κύπρο 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Δυστυχώς, όμως, οι επε-

κτατικές βλέψεις του Ερντογάν 

και  της Τουρκίας και η αδιαλ-

λαξία της τουρκικής πλευράς 

εμποδίζουν τη λύση του Κυ-

πριακού.  Όλοι οι Πρόεδροι της 

Κυπριακής Δημοκρατίας έκα-

ναν υποχωρήσεις και παραχω-

ρήσεις στην τουρκική πλευρά 

για λύση του Κυπριακού, υπο-

χωρήσεις που από πολλούς  

θεωρούνται απαράδεκτες. Τους 

δώσαμε ένα μίλι χωρίς να μας 

δώσουν ούτε μια ίντζα, όπως 

έλεγε ο αείμνηστος Πρόεδρός 

μας, Όμηρος Χαπίπης, ενώ η 

Τουρκία συνεχίζει  να κρατεί 

ομήρους τους Τουρκοκύπριους 

και να ζητά νέα ανταλλάγματα. 

Τώρα απειλεί και εκβιάζει για 

έλεγχο του φυσικού αερίου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας» τό-

νισε ο κ. Κουμέττου, για να 

αναφερθεί στην συνέχεια σε 

μερικές από τις δραστηριότητες 

και στους σκοπούς του θε-

σμού.  

«Στόχοι και σκοποί της Αδελ-

φότητας παραμένουν η πρό-

οδος, η ευημερία  και ανύ-

ψωση του βιοτικού και 

πνευματικού επιπέδου της πα-

ροικίας, η διατήρηση της ελλη-

νικής  ταυτότητας των αποδή-

μων, η σύσφιξη των δεσμών 

με την Κύπρο και την Ελλάδα 

και η δικαίωση των πολύχρο-

νων αγώνων του κυπριακού 

λαού. Η Αδελφότητα στάθηκε 

πάντοτε με συνέπεια παρά το 

πλευρό της νόμιμης Κυπρια-

κής ηγεσίας και ιδιαίτερα παρά 

το πλευρό όλων των Προ-

έδρων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας.  Μετά το πραξικό-

πημα και την τουρκική εισβολή 

το 1974, η Αδελφότητα συ-

στρατεύθηκε με τον Κυπριακό 

λαό στον αγώνα για τον τερ-

ματισμό της τουρκικής κατο-

χής, της επιστροφής των προ-

σφύγων, την προάσπιση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και τη 

σωτηρία της πατρίδας από την 

τουρκική επιβουλή. Με τη συ-

νεργασία της Εθνικής Κυπρια-

κής Ομοσπονδίας και της 

Ύπατης Αρμοστείας θα συνε-

χίσει να ενημερώνει και να δια-

φωτίζει  τα κέντρα αποφάσεων 

της Βρετανίας και θα τονίζει ότι 

εμπόδια στη λύση του κυπρια-

κoύ δεν είναι μόνο ο τουρκικός 

κατοχικός στρατός και οι έποι-

κοι,  που εμποδίζουν την επι-

στροφή των προσφύγων στις 

πατρογονικές τους εστίες,  

αλλά και οι απειλές, οι εκβια-

σμοί και οι αλαζονικές επεκτα-

τικές βλέψεις της Τουρκίας,  

Όλοι μαζί θα υπενθυμίζουμε 

στη Βρετανία τις υποχρεώσεις 

που ανέλαβε ως εγγυήτρια δύ-

ναμη της ενότητας, της εδαφι-

κής ακεραιότητας,  της ανεξαρ-

τησίας  και της κυριαρχίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι 

οφείλει να στηρίξει τις ενέρ-

γειες της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας για την αξιοποίηση της  δι-

κής της Αποκλειστικής 

Οικονομικής  Ζώνης, (ΑΟΖ) για 

την εξόρυξη του φυσικού αε-

ρίου. Θα ζητούμε ακόμα να ερ-

γαστεί και να συμβάλει στην 

εξεύρεση λειτουργικής δίκαιης 

και δημοκρατικής λύσης του 

Κυπριακού, που να είναι βασι-

σμένη στα ψηφίσματα του 

ΟΗΕ και της ΕΕ, να τερματίζει 

την τουρκική κατοχή και να δια-

σφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα και τις βασικές ελευθερίες 

για όλους τους Κυπρίους». 

Τέλος, ο ομιλητής κάλεσε 

όλους να υποδεχτούν με χαρά, 

με ελπίδα και αισιοδοξία το 

Νέο Χρόνο και να εργαστούν 

με πίστη στα δίκαια του αγώνα 

μας για την πραγματοποίηση 

των στόχων και των σκοπών 

μας, που δεν είναι τίποτε πε-

ρισσότερο αλλά και τίποτε λι-

γότερο απ΄ ότι απολαμβάνουν 

όλοι οι  Ευρωπαίοι πολίτες. 

Ελευθερία, Ειρήνη Δημοκρα-

τία.  

Ο γνωστός  λαϊκός ποιητής 

της παροικίας μας, Βασίλης 

Παναγή με το χιούμορ και  

τους μποναμάδες του,  χά-

ρισε δώρα σε πολλούς και με 

την έμμετρη σάτιρα του 

έστειλε,  άμεσα και έμμεσα, 

πολλά και διαφορετικά  μηνύ-

ματα σε πολλούς αποδέκτες. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Τροπαίου ανέφερε  ότι 

αυτές τις μέρες οι σκέψεις 

όλων των ξενιτεμένων είναι 

πάντα με τις οικογένειες και 

τα αγαπημένα τους πρό-

σωπα. Οι συμπατριώτες μας 

είπε ότι διακρίνονται για τη 

πίστη τους στο Θεό, την 

αγάπη προς το συνάνθρωπο 

τους,  και την εργατικότητα 

τους. Κατάφεραν εκτός από 

τις επιχειρήσεις τους, να δη-

μιουργήσουν εκκλησίες και 

σχολεία. Κάλεσε όλη την ομο-

γένεια να ενώσει  τις δυνάμεις 

της, να δραστηριοποιηθεί  

ακόμα περισσότερο και να 

συμπαρασταθεί στο πολύ-

πλευρο έργο της Εκκλησίας, 

όπως και να βοηθήσει ακόμα 

πιο πολύ τα Ελληνικά παροι-

κιακά σχολεία. 

Τέλος ο Θεοφιλέστατος Επί-

σκοπος Τροπαίου ευλόγησε, 

έκοψε και έδωσε σε όλους τη 

Βασιλόπιτα. 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αδελφότητας 

έδωσαν τα καθιερωμένα Δέ-

ματα Αγάπης στους ηλικιωμέ-

νους.

Υποδέχθηκε την Νέα Χρονιά η Αδελφότητα στο Λονδίνο
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  

Με το θέλημα του Θεού αφήσαμε πίσω το 
2019 και μπήκαμε στο νέο έτος 2020… 

Αλήθεια, πώς φεύγουν τα χρόνια και δεν μας 
περιμένουν; 

Το 2019 ήταν έτος με πολλές άσχημες εμπει-
ρίες για όλο τον κόσμο. 

Δεν θα αναφερθώ σε αυτές, γιατί σκοπός 
είναι να μείνουν πίσω με την ελπίδα τούτος 
ο νέος χρόνος να φέρει καλύτερες μέρες στην 
ανθρωπότητα.  

Η ευχή όλων μας πρέπει να είναι να έχουμε 
υγεία, που είναι  το σημαντικότερο και να γί-
νουμε καλύτεροι. Να δίνουμε στους συναν-
θρώπους μας ό,τι μπορούμε. Γιατί, όταν 
δίνουμε, η ευχαρίστηση είναι πιο πολύ δική 
μας. Να βοηθάμε τους πιο αδύναμους, να χα-

μογελούμε, να λέμε μια καλημέρα ακόμα και 
σε κάποιους άγνωστους, να κάνουμε μια επί-
σκεψη σε ένα νοσοκομείο, σε ένα γηροκομείο 
και να φροντίζουμε να μην κοιμούνται  άν-
θρωποι στους δρόμους και να μην υπάρχουν 
παιδάκια που πεινούν και που δεν έχουν κα-
θαρό νερό να πιούν.   

Με  όλα αυτά στο νου σας εύχομαι καλό νέο 
έτος και κρατήστε τον Χριστό στην καρδιά 
σας. Θα νιώθετε καλύτερα. Πιστέψτε με!    

Διαβάστε, λοιπόν, για κάποιες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν και κάντε μια προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί. 

• Η Μαρίνα Ρίζου στο Λονδίνο. 

Η γνωστή καλλιτέχνης Μαρίνα Ρίζου έρχεται 
στο Λονδίνο όπου θα εμφανιστεί στο THE 
GARAGE το Σάββατο 18 Ιανουαρίου. Ακόμα 
μία παραγωγή της ARK4ART με την συμμε-

τοχή της νέας, ανερχόμενης τραγουδίστριας 
Αφροδίτης. Τιμές εισιτηρίων από £24.50 και 
μπορείτε να τα πάρετε από την ιστοσελίδα 
της ARK4ART. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail 
στο hello@ark4art.com 

To THE GARAGE βρίσκεται στη διεύθυνση 
Highbury Corner, Highbury East London N5 
1RD 

Θα παίξουν οι μουσικοί Άγγελος Αϊβαζης κι-
θάρα -τραγούδι, Βαγγέλης Κατσαρέλης, Πα-
ναγιώτης Κωστόπουλος, Γιώργος 
Μούχταρης, και Μάρκος Χαϊδεμένος στο 
πιάνο.  

Στον ήχο ο  Αγαπητός Καταξάκης.  

Το πρόγραμμα θα ανοίξει η Αφροδίτη.  

Η Αφροδίτη  είναι μια νέα ανερχόμενη τρα-
γουδοποιός με επιρροές από την electro-pop 

και alternative διεθνή μουσική σκηνή, τα τε-
λευταία χρόνια ζει στο Λονδίνο καθώς ετοιμά-
ζει το τρίτο της single “Fly Me Away” από το 
επερχόμενο αγγλόφωνο album της. 

•Ο Βασίλης Λέκκας στο Λονδίνο την Κυριακή 
9 Φεβρουαρίου στο THE COCKPIT στις 8.00 
το βράδυ. 

Η ARK4ART φέρνει τον μεγάλο καλλιτέχνη  
Βασίλη Λέκκα  στο Λονδίνο την Κυριακή 9 Φε-
βρουαρίου στο THE COCKPIT στις 8.00 το 
βράδυ. 

Τα εισιτήρια κοστίζουν 33 λίρες και οι εισπρά-
ξεις θα διατεθούν για την προμήθεια ανα-
γκαίων υλικών για θέρμανση σχολείων στην 
Ελλάδα.  

Αυτά για την ώρα. 

Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 

Σας χαιρετάω φίλοι μου όλους ανεξαιρέτως 
Και χαίρομαι που είμαστε μαζί και πάλι φέτος. 
Πάλι την ίδια δουλειά θα κάνω όπως  ξέρω, 
Μου ζήτησε ο Άγιος τα δώρα να σας φέρω. 
Πήρα και τη σακούλα  μου την γέμισα με δώρα, 
Και πήρα δρόμους και στενά και με μεγάλη φόρα. 

Έτρεξα πρώτα φίλοι μου στην Κύπρο να προλάβω, 
Τα δώρα που μου έδωσε ο Άγιος να πάρω. 
Έκανα στάση αρχικώς εις τον λευκό τον οίκο, 
Και μπήκα στο προεδρικό να δω πρώτα τον Νίκο. 
Νίκο, του είπα, έφτασα τα δώρα να σου φέρω, 
Και πες μου, όμως, να χαρείς γιατί θέλω να ξέρω.  
Τί έγινε με τον καφέ που πήγατε να πιείτε,  
Σε κείνη την συνάντηση, πέστε μου να χαρείτε. 
Θα πάμε για την τριμερή και πότε αυτό θα γίνει, 
Ή τ’  όνειρο που είχαμε όνειρο πια θα μείνει;  

Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας  αέρας 
Για να δούμε ίσως φύγει του κατακτητή το τέρας.  
Επολοήθην τζ΄είπεν μου ο Νίκος δίχως σκέψη  
Ότι ακόμα δεν ξέρει ο φίλος του ο Ακιντζή  
Τι έχει μέσα στο μυαλό… και τι θα μαγειρέψει.  
Αρώτησα τον να μου πει τζιαι για τους υπουργούς του, 
Αν ούλλοι που  εθκιάλεξεν εν του δικού του γούστου.  
Είπεν μου… κάποιοι εν συγγενείς… κάποιοι είναι κουμπάροι, 
Μα μην νομίζεις φίλε μου ότι τους κάμνω χάρη.  
Είπα του… Νίκο ευχαριστώ για τις πληροφορίες, 
Μα ούλοι  είναι αρσενικοί …  που είναι οι κυρίες;  

Όλες τις εδοκίμασα και δεν υπάρχουν άλλες, 
Για τούτο και διόρισα άνδρες και με  μασχάλες 
Για τις φουρτούνες που έρχονται… που θα ναι  πιο μεγάλες. 
Αυτά μου είπε ο πρόεδρος και πριν αποχωρίσω, 
Έβγαλα και τα δώρα μου εκεί να τα αφήσω. 
Του έδωσα και μια ευχή που εύχομαι να πιάσει  
Να βρει τη λύση σύντομα και με να μην ξεχάσει, 
Να συμφωνήσει και μετά μόνο  να υπογράψει, 
Να πάμεν ούλλοι έσσω μας τζιαι γιω  εις το χωριό μου, 
Εκεί που αναγιώθηκα στο σπίτι των γονιών μου.  

Μου είπε μην ανησυχείς και εγώ θα προσπαθήσω, 
να κάνω παν το  δυνατόν να σε ευχαριστήσω.  
Είπα του,  γεια σου Νίκο μου μα πριν να σε αφήσω,  
Ποιος είναι ο κουρέας σου… ήθελα να ρωτήσω,  
Ομολογώ και θα το πω ποτέ δεν κάνει λάθος. 
Κουρεύκει σε χτενίζει σε και πάντοτε με … πάθος! 
Ούλες οι τρίχες εν τζιαμέ που τότε που σε ξέρω, 
Με μεγαλώνουν φίλε μου… μα  ούτε μιτσιανίσκουν.  
Το χρώμα εν  το ίδιον… μ’ ασπρίζουν με μαυρίζουν. 

Με κοίταξε και ξαφνικά είπε λέξη προς λέξη. 

Σ’ ευχαριστώ Βασίλη μου για όλες τις ευχές σου, 
Να σε καλά να χαίρεσαι πάντα με τες χαρές σου.  
Και νόημα μου έκανε να πάω πιο κοντά του, 
Και μού δώσε το δώρο του μέσα’ από την καρδιά του. 
Σου κάνω δώρον,  είπεν μου,  ο κόσμος να ζηλέψει. 
Θα στείλω τον κουρέα μου… να ‘ρθει να σε κουρέψει! 
Αυτά είπε ο πρόεδρος και βγήκε να καπνίσει, 
Και ούτε που το σκέφτηκε να μ’ αποχαιρετίσει! 

Έπήρα την σακούλα μου εσάς για ν’ ανταμώσω, 
Για να προλάβω να σας δω, τα δώρα να σας δώσω.  
Ό,τι απόμεινε θα δω  κάποιους  να συναντήσω, 
Τα δώρα στον καθένα σας μ’ αγάπη να χαρίσω. 

Πρώτα θα δώσω τις ευχές που έφερα και πάλι, 
Εις τους γνωστούς παράγοντες και με χαρά μεγάλη. 

Τον νέο μας τον ύπατο θα τον καλωσορίσω, 
Και τις καλύτερες ευχές θέλω να του χαρίσω.  
Εύχομαι νάνε  υγιής και  πάντα να προσέχει,  
Και πάντοτε την Κύπρο μας στο νου του να την έχει.  

Στον Χρίστο τον Καραολή  το δώρο που του δίνω, 
Καινούργιο αυτοκίνητο.  Να τρέχει στο Λονδίνο.  
Να έχει πάντα υπομονή και να μιλά με πάθος, 
Να προωθεί την Κύπρο μας κι’ ούτε να κάνει λάθος.  
Χρίστο, συγχαρητήρια και πάντα με υγεία, 
Είσαι αστέρι φίλε μου μέσα στην παροικία.  

Εις τον Ανδρέα εύχομαι τον Παπαευριπίδη, 
Στη λίστα του ο πρόεδρος τον έχει βάλει ήδη, 
Κι’ ότι ακόμα ήθελε να τον πληροφορήσει, 
Σε μια θέση υπουργού αυτόν θα διορίσει.   

Στο νέο Αρχιεπίσκοπο θα κάνω αναφορά, 
Με ένα καλωσόρισμα  και με πολλή χαρά. 
Μας ήρθε έτσι ξαφνικά από τα ξένα μέρη   
Κι’ ας ευχηθούμε όλοι μας πως θα τα καταφέρει, 
Το έργο που ανέλαβε … εις πέρας να το φέρει.  

Υγεία του ευχόμαστε και με πολλή αγάπη, 
Για όλα του τα σχέδια και… μ’ ανοιχτό το μάτι. 
Οι πράξεις του νάνε καλές και να ευοδωθούν, 
Και όλα του  τα όνειρα... να πραγματοποιηθούν. 

Εις τον Τροπαίου οι ευχές είναι να ‘χει υγεία, 
Να λειτουργεί παντοτινά εκεί στην Παναγία.  
Σ’ εσάς Θεοφιλέστατέ Χρόνια πολλά να ζείτε, 
Υγεία μακροημέρευση πάντα να ευτυχείτε.  

Θα μείνω λίγο πιο πολύ μαζί με τους μεγάλους, 
Και θα τους δώσω τις ευχές πριν πάω εις τους άλλους. 

Τον Γερολέμου ήθελα να τον ευχαριστήσω, 
Για όλα όσα έκανε και…  θα σας εξηγήσω. 
Έδινε πάντα πρόθυμα κι’ απλόχερα σε όλους, 
Όποιος και να του ζητούσε, ήταν εκεί παντοτινά.  
Παντοτινά απλόχερα… τον κόσμο βοηθούσε,  
και δεν αρνήθηκε ποτέ να κάνει εισφορές,  
μα ούτε και περίμενε πότε να πάρει πίσω, 
Αυτό το παραδέχομαι... και θα τ’ ομολογήσω.    

Θα ήθελα ν’ ασχοληθώ λίγο προτού ξεχάσω , 
Τα μέσα ενημέρωσης … θέλω  να σχολιάσω. 
Θα πάω εις τα έντυπα  στις δυο εφημερίδες, 
Και στη δική τους προσφορά μέσα  από  τις στήλες, 
Πάντα με την ακρίβεια δίχως να κάνουν λάθος  
Να γράφουν όσα γίνονται με ήθος και με πάθος. 

Της Παροικιακής τον σύντροφο  τον Πάμπο Χαραλάμπους, 
Ευχές πολλές από καρδιάς και δύναμη να έχει,  
Όπως τον Βέγγον  εύχομαι παντοτινά να τρέχει.  
Να βρίσκει όλα τα κρασιά της Κύπρου να παρέχει,   
Εις την γιορτή κάθε χρονιά να βάλλει πας’ τους πάγκους. 

Επίσης στην φυλλάδα  
του προτείνω  μία στήλη  
Με σάτιρα σε μια γωνιά…  
με μπόλικα κουτσομπολιά 
Κι’ υπεύθυνο με σιγουριά,  
όπως τα χρόνια τα παλιά, 
να βάλει…  δίχως πρό-
βλημα…. εμένα τον Βασίλη.  

Εις τον Μιχάλη Έλληνα και την Ελευθερία, 
Εύχομαι όλα τα καλά πάντα  καλή πορεία. 
Σ’ όλους εκεί πολλές ευχές  θα ήθελα να στείλω, 
Υγεία αγάπη και χαρά ….νομίζω  το οφείλω.  

Πάμε στο ραδιόφωνο πούνε Ελληνικό  
Με εκπομπές που γίνονται με τρόπο ειδικό. 
Ευχές θα στείλω γενικά μέσα  απ’ την καρδιά μου  
Να παίζει μα και να μιλά την γλώσσα την δικιά μου, 
Ελληνικά και γνήσια  τραγούδια να ακούμε, 
Πάντα να είμαστε παρών… έτσι να μην χαθούμε. 
Να μεταδίδει τα έθιμα και να τα προωθεί,  
Η πλούσια κουλτούρα μας ποτέ να μην χαθεί.  

Πάω στην τηλεόραση προτού να με μαλώσουν, 
Που πάντα αγωνίζονται να μας ενημερώσουν. 
Εις το HELLENIC το TV  ευχές πολλές τους δίνω, 
Και να με βοηθήσουνε…. διάσημος θα γίνω. 
Στον Γιώργο Λίνγκο εύχομαι καλή χρονιά να έχει, 
Και πάντοτε στο δρόμο του,  λίρες χρυσές να βρέχει.  
Τον Δόκτορα Χρίστο Φελλά θέλω να τον ρωτήσω, 
Πότε θα κάνει μια σειρά…  να πρωταγωνιστήσω. 
Να γινώ και διάσημος και με πολλά λεφτά, 
Αυτά ζητάω φίλοι μου σταράτα και … κοφτά.  

Τέλος μέσα στο σπίτι μας τα δώρα έχουν φτάσει, 
Και μόνο ένα άτομο μπορεί να τα μοιράσει. 
Χρόνια  και  χρόνια φίλοι μου είναι παρών μαζί μας 
Και δεν σταμάτησε ποτέ την ενημέρωση μας. 
Είναι εκεί παντοτινά και μ’ όρεξη καμπόση, 
Και κάθε χρόνο έρχεται τα δώρα να μας δώσει. 
Δεν είναι όμως άγιος…. μα έχει και τη γνώση, 
Τα καταφέρνει μια χαρά και βρίσκει και τον τρόπο, 
Και προσπαθεί με όρεξη και με μεγάλο κόπο. 
Δεν τον φωνάζουν άγιο, όμως τον αγαπάνε, 
Και όταν τον χρειάζονται... όλοι κοντά του πάνε.  
Πολλές χαρές του εύχομαι οικογενειακώς, 
Υγεία να έχει πάντοτε … να είναι δυνατός. 
Το όνομα... Καραολής Ανδρέας… και θα δείτε, 
Πως συμφωνάτε φίλοι μου,  μαζί μου…θα μου πείτε.  

Αυτά ήταν τα δώρα μου και όλες οι ευχές μου, 
«Κλείνοντας τώρα θα’ θελα  προτού να σας  αφήσω,   
Με τις δικές μου τις ευχές  να αποχαιρετίσω. 
Που ήρθατε κι ακούσατε να σας ευχαριστήσω. 
Πολλές ευχές χαρίζω σας κι ακούτε και δεχθείτε, 
Να έχετε την υγεία σας,  πάντα να ευτυχείτε. 
Ναν η καρδιά σας πάντοτε γιομάτη καλοσύνη,  
Κι απλόχερα να δίνεται σε όποιον δεν σας δίνει.  
Γιατί η ευχαρίστηση είναι όταν προσφέρεις,  
Κι αυτοί που θα εισπράξουνε όσα εσείς τους δώσετε, 
Θα στείλουν κάποιο μήνυμα … που σίγουρα θα νοιώσετε. 
Καλές γιορτές σάς εύχομαι και ο ΧΡΙΣΤΟΣ μαζί σας, 
Χρόνια πολλά μα  και  καλά σε όλη τη ζωής σας!   

Οι μποναμάδες του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 2020Οι μποναμάδες του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 2020  

Όπως προαναφέρθηκε, η Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Κυπριακής Ελληνικής Αδελφότητας απέκτησε 

ιδιαίτερο χρώμα χάρη στους μποναμάδες που έφεραν την υπογραφή του Βασίλη Παναγή. Ο ταλαντούχος 

καλλιτέχνης τράβηξε το ενδιαφέρον του κόσμου καυτηριάζοντας μέσα από σατιρικούς στίχους την επικαιρότητα 

και σχολιάζοντας με χιούμορ γνωστά πρόσωπα της παροικίας μας.
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Ο Σύνδεσμος Λευκαριτών ΜΒ διοργανώνει την ετήσια Εορτή 

Κοπής 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) διοργα-

νώνει την Κυριακή 19η Ιανουαρίου 2020 κοπή βασιλόπιτας 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 παρα-

στούν. 

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. 

Κοπή Βασιλόπιτας από τους  
Συγγενείς Κυπρίων Αγνοουμένων ΗΒ

Κι αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάσαμε στο Autumn Gardens 

και Αναστασία Lodge με χαρά και αγάπη μαζί με τους ηλικιω-

μένους μας! Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα και χαμόγελα με 

τον ερχομό  του. Στη συνέχεια κόψαμε παραδοσιακή βασιλό-

πιτα και βρήκαμε το χρυσό φλουρί.  

Με μεγάλη χαρά παιδιά από διάφορα σχολεία της παροικίας 

μας επισκέφτηκαν και τραγούδησαν τα κάλαντα των Χριστου-

γέννων και της Πρωτοχρονιάς. Θα θέλαμε να τους στείλουμε 

τις θερμές ευχαριστίες μας. 

Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2020!

  Παρουσιάζεται έκθεση φωτογραφιών του γρα-

φείου τύπου και πληροφοριών της Κυπριακής   

Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την Εθνικής 

Κυπριακής Ομοσπονδίας. H έκθεση προβάλ-

λεται υπό τον τίτλο «Φωτογραφίες και Ντο-

κουμέντα από την πρόσφατη Ιστορία της Κύ-

πρου». 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 Αδελφό-

τητας. 

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νϊκος 

Νουρής. 

Διεύθυνση: Britannia Road London N12 9RU 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0208 445 9999  ή  07956849094

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΤΠ) Χριστουγεννιάτικες ευχές από το 

Autumn Gardens & Αναστασία Lodge

«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, 

χίλιες ευχές χαρίζω 

σ’ ανθρώπους που τους αγαπώ 

και τους υπολογίζω. 

Όσα μπορεί ο άνθρωπος 

αστέρια να μετρήσει 

τόσα καλά σου εύχομαι 

κανείς μη στα στερήσει 

Νά ’τανε κήπος η ζωή 

χαρές να τη φυτέψω 

το νέο χρόνο σε γνωστούς 

και φίλους να τσι πέψω 

Ο Νέος χρόνος που ’φτασε 

τόσα να σου χαρίσει 

όσα δεν πρόλαβε ο παλιός 

εκείνος να σ’ αφήσει» 

Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου 

κ. Πόρακου «Περί Κυπρίων Μετανα-

στών» θα γίνει από το HELLENIC TV 

στην εκπομπή ‘FACES – Πρόσωπα’ με 

τον Βασίλη Παναγή την Κυριακή 19 

 Ιανουαρίου στις 8.00 το βράδυ.  

Το συγγραφικό αυτό έργο  του Πέτρου 

Κ. Πόρακου αποτυπώνει  τις διάφορες 

πτυχές των μεταναστευτικών τάσεων 

των Κυπρίων.  Είναι μια αξιόλογη προ-

σπάθεια, που δίνει την ευκαιρία στον 

αναγνώστη να ταξιδέψει στο παρελθόν 

και να μάθει μέσα από ποιες συνθήκες και γιατί μετανάστευαν οι 

συμπατριώτες μας και ποιοι ήταν οι προορισμοί τους. Βασισμένο 

σε αυθεντικές μαρτυρίες Κυπρίων μεταναστών, επιχειρεί να απο-

Ο τυχερός αριθμός του λαχνού 

“New Salamis F.C.” 

Το ποδοσφαιρικό σωματείο «Νέα Σαλαμίς»  

(New Salamis F.C.) πραγματοποίησε την 

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου κλήρωση λαχνού 

στο αθλητικό κέντρο New Salamis Club 

House στο Wood Green με τη συμμετοχή 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.), μελών του Σωματείου με τις 

οικογένειές τους, αθλητών, καθώς και 

ανθρώπων που αγαπούν την «στρόγγυλη  

θεά» και διαχρονικά στηρίζουν τις προσπάθειες 

της ομάδας. 

Η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς ανέδειξε τυχερό τον 

1458, αριθμό που κερδίζει μία επαγγελματική ψησταριά 

(φουκού) συνολικής αξίας £750,00. 

Ο τυχερός/ η τυχερή παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον 

υπεύθυνο στο τηλέφωνο 07734167209. 

Θερμά συγχαρητήρια και ευτυχισμένο το Νέο Έτος! 

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πέτρου Κ. Πόρακου
Κοπή Βασιλόπιττας Συνδέσμου  

«Λεονάρισσο Βασίλι» 

 

Ο πρόεδρος και η Επιτροπή του Συνδέσμου  «Λεονάρισσο 

Βασίλι» προσκαλούν όλους τους συγχωριανούς μας την Κυριακή 

12 Ιανουαρίου 2020, ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τον Άγιο 

Βασίλη στην εκκλησία της Παναγίας Wood Green. 

Θα ακολουθήσει κοπή της Βασιλόπιτας στο θέατρο του Κυ-

πριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

Θα προσφερθούν δώρα από τον Άγιο Βασίλη σε όλα τα παι-

διά.  

Εκ της Επιτροπής  

Κοπή της Βασιλόπιτας 
στο «Αγγλοακανθού» 

Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του «Αγγλοακανθού» προ-

σκαλούν όλους τους Ακανθιώτες και τους φίλους τους στην κα-

θιερωμένη τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας την Κυριακή 12 

Ιανουαρίου και ώρα 3:30 μ.μ. στο οίκημά μας στην διεύθυνση: 

628 Holloway Road, London N.19 3NU 

Την Βασιλόπιτα θα ευλογήσουν οι αιδεσιμώτατοι πατήρ Νι-

κόλαος Κόκκινος του ιερού ναού Αγίου Χαραλάμπους και πατήρ 

Χριστιανός Ακσελμπεργκ (Akselberg) του ιερού ναού Αποστόλου 

Ανδρέου. 

Θα ψάλλουμε θρησκευτικούς ύμνους και όλοι μαζί θα δεη-

θούμε, όπως ο Νεογέννητος Σωτήρας μας αξιώσει το 2020 να 

γιορτάσουμε τις Άγιες μέρες στη θολοσκέπαστη εκκλησιά του 

Χρυσοσώτηρα στην Ακανθού.  

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση με πλούσια εδέ-

σματα, τα οποία θα προσφέρουν οι κυρίες, μέλη και μη, της 

Επιτροπής 

Εκ της Επιτροπής 

Γ. Κ. Παπαφώτης 

Λονδίνο – 03/01/2020                 

τυπώσει τα καθημερινά βιώματα και να καταγράψει διάφορες 

στιγμές της έντονης αυτής αναζήτησης. Ο συγγραφέας, μέρος  

και ο ίδιος  του μεταναστευτικού ρεύματος, καταφέρνει να απο-

δώσει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του τα συναισθήματα, 

τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα των Κυπρίων μεταναστών. 

Το βιβλίο του κ. Πόρακου είναι ένα επιπρόσθετο  σύγγραμμα 

στην ιστορία και την έρευνα της κυπριακής διασποράς και ένα 

κίνητρο για περαιτέρω αναζήτηση. 

Το βιβλίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην προ-

σέγγιση των αποδήμων και έναν ακόμη δίαυλο στην επικοινωνία 

μεταξύ Μητρόπολης και διασποράς, που είναι τόσο αναγκαίος. 

Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή στο HELLENIC TV την 

εκπομπή ΄FACES – Πρόσωπα’ στην οποία ο Πέτρος Κ. Πόρακος 

μιλά για το συγγραφικό του έργο και γενικά μιλά στον Βασίλη 

Παναγή σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.  
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30 χρόνια από την πτώση του τείχους  
του Βερολίνου. Σώπα μη μιλάς!

Πιασμένα καλά,πολύ γερά,δυ-
νατά,από όλες τις μεριές, τα αστικά 
ΜΜΕ πασχίζουν να μας πείσουν 
ότι και ο τελευταίος άνθρωπος αυ-
τού του πλανήτη γιορτάζει την 
πτώση του τείχους του Βερολίνου. 
Άποψη για την πτώση του τείχους 

του Βερο-
λ ί ν ο υ 
έχω. Και 
είναι ξε-
κάθαρη, 
c o n s i s -

tent with my ideοlogy. Όπως ξεκάθαρη και συνεπής με 
την ιδεολογία  μου είναι η εκτίμησή μου, my assessment, 
για τους λόγους,τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευση 
του συστήματος στην Ανατολική Γερμανία και σε μια σειρά 
άλλες χώρες. Όμως, δεν είναι της ώρας,αυτής  της ώρας,η 
ανάλυση, η εκτίμηση και τα  συμπεράσματα για την κα-
τάρρευση. 
Αδιαμφισβήτητο γεγονός η κατάρρευση, αδιαμφισβήτητη 
ιστορική αλήθεια. Όπως 
αδιαμφισβήτητες είναι και πολλές άλλες ιστορικές αλήθειες.  
Είμαι υπέρ του σοσιαλισμού που έδωσε στους λαούς τις 
υλικές δυνατότητες να κατακτήσουν μια αξιοπρεπή ζωή 
με ανέσεις, μια ανθρώπινη ζωή,μια ζωή πνευματικά και 
ηθικά ανώτερη.  
Υπέρ του σοσιαλισμού που ανέβασε τη γυναίκα, έδωσε 
προοπτική στη νεολαία, έδωσε όραμα σε όλους τους λαούς 
του πλανήτη.  
Είναι επί εποχής αυτού του σοσιαλισμού που άναψε, φού-
ντωσε και απλώθηκε η φλόγα των απελευθερωτικών κινη-
μάτων, ειρηνικών και ένοπλων, κυρίως ένοπλων, στις αποι-
κίες και στις εξαρτημένες χώρες. 
Είμαι υπέρ του σοσιαλισμού που έθαψε τα όνειρα του γερ-
μανικού ιμπεριαλισμού για παγκόσμια κυριαρχία,του σο-
σιαλισμού που απάλλαξε την ανθρωπότητα από τη φασι-
στική πανούκλα.  
Υπέρ του σοσιαλισμού,που,παρόλη την προσωρινή υπο-
χώρηση,παραμένει η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τους 
σύγχρονους είλωτες του πλανήτη. Του σοσιαλισμού που 
είναι τα νιάτα του κόσμου, το μέλλον του κόσμου, το μέλλον 
του ίδιου του πλανήτη γη, που μας φιλοξενεί και μας ανέ-
χεται! 
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μίλησε κανείς από τα αστικά 
ΜΜΕ για την ανεργία, τη φτώχεια, τους πολέμους, τους 
πρόσφυγες, πάνω από 70 εκατομμύρια, ανθρώπινες 
υπάρξεις,την καταστροφή του περιβάλλοντος και των οι-
κοσυστημάτων του πλανήτη; Ποιοι τα γιορτάζουν αυτά 
εκτός από τα καπιταλιστικά ιμπεριαλιστικά τέρατα; Τα κα-
πιταλιστικά ιμπεριαλιστικά τέρατα, που η μανία τους, το 
τρελό κυνήγι τους για το μέγιστο κέρδος, δεν μας αφήνουν 
εμάς τους σύγχρονους σκλάβους πολλές επιλογές.   

Η εξάλειψή τους, επιτακτική, ιστορική ανάγκη και χρέος.  
Τους κάθε λογής υποτακτικούς, λακέδες και ανήθικους βο-
λεμένους τους  μάρανε η πτώση του τείχους του Βερολί-
νου! 
Οι λαοί έχουν γνώση. Έχουν και μνήμη.  
Τα κράτη θέλουν ανεξαρτησία, τα έθνη ελευθερία και οι 
λαοί κοινωνική αλλαγή. Αυτή είναι η κύρια τάση σ' όλη την 
υφήλιο.  
Ακολουθούν οι τελευταίοι στίχοι από το ποίημα του μεγάλου 
Τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν 
ΣΩΠΑ ΜΗ ΜΙΛΑΣ  : 
«Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. 
Φτιάξαμε το σύλλογο του "Σώπα". 
και μαζευτηκαμε πολλοί, 
Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε παράσημα, 
τα πάντα κι όλα πολύ. 
Ευκολα, μόνο με το Σώπα. 
Μεγάλη τέχνη αυτό το "Σώπα". 
Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά 
σου 
 κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις ξερίζωσε τη γλώσσά 
σου 
 και κάν' την να σωπάσει. 
Κόψ' την σύρριζα. 
Πέτα την στα σκυλιά. 
Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μετα-
χειρίζεσαι σωστά. 
Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβολίες. 
Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις απο το 
βραχνά να μιλάς, 
χωρίς να μιλάς να λές "έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς" 
Αχ! Πόσο θα 'θελα να μιλήσω ο κερατάς. 
Και δεν θα μιλάς, 
θα γίνεις φαφλατάς, 
θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. 
Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμησεις. Κόψε τη 
γλώσσά σου. 
Για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά 
μου 
ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς κρατώ τη 
γλώσσά μου, 
γιατί νομίζω πως θα 'ρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω 
και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω 
και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, 
με έναν ψιθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα 
μου λεει: 
Mίλα! " 
Οι λαοί θα μιλήσουν! Και  θα μιλήσουν με όλες τις μορφές 
πάλης,με όλα τα μέσα!»

Το ερώτημα που τίθεται μετά τις γενικές εκλογές  του περα-
σμένου μήνα είναι το εξής.  Θέλουμε περισσότερους συ-
μπατριώτες μας ως βουλευτές; και εάν όχι, τότε γιατί; Μήπως 
έχουμε προσωπικά ή πολιτικά συμφέροντα που δεν έχουν 
καμιά  απολύτως σχέση με την πολιτική ζωή της Αγγλία; 
Mήπως υπάρχουν συμφέροντα που 
ίσως να επωφελούνται πρόσωπα ορ-
γανισμοί και κόμματα άλλων χωρών 
και το Κυπριακό τίθεται σε δεύτερη ή 
ακόμη και σε τρίτη μοίρα; Αυτά είναι 
κάποια ερωτήματα που χρειάζονται απάντηση 
Η παροικία από την άλλη, πρέπει να παραμείνει αμερόληπτη για να αποφύγει πα-
ραπλανήσεις από τους επιτήδειους που για χρόνια υποσκάπτουν την δύναμη μας 
ως παροικία  και την σημαντική ανάγκη να έχουμε όσο πιο πολλούς συμπατριώτες 
μας στα Αγγλικά Πολιτικά Κόμματα.  
Εάν θέλουμε εν τέλει να έχουμε περισσότερους βουλευτές στο  Αγγλικό Κοινοβούλιο,  
τότε στα αλήθεια τι κάνουμε ως οργανωμένη Παροικία εκτός (όπως είδαμε στις 
πρόσφατες εκλογές)  να καταδιώκουμε δικούς μας και να προωθούμε ξένους και 
Τουρκόφιλους; 
Η υποκρισία έφθασε στο αποκορύφωμα της και μόλις λίγες μόνο μέρες από την 
ημέρα των εκλογών αποκαλύφθηκε το δηλητήριο που έκρυβαν και το σχεδίαζαν  
για τόσο καιρό κάποιοι “συμπατριώτες μας ”. Το τι έκρυβαν, η ψυχρότητα με την 
οποία αντέδρασαν  αλλά και το πως χειρίστηκαν το όλο θέμα μερικοί, πριν αλλά 
ακόμη και μετά τις εκλογές  οι οποίες ΄δέχθηκαν την νίκη του συμπατριώτη μας, σε 
κάνει κυριολεκτικά να λες ότι είμαστε μόνο για κλάματα. Αφού η στενοχώρια για την 
νίκη του Πάμπου Χαραλάμπους είναι προφανέστατη. 
Από μεριάς μου, θέλω προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα σε όλους που έχουν αυ-
τόαναδειχθεί σε θέση αστυνομεύσεως της Παροικίας. Δεν τρώμε  κουτόχορτο! Δεν 
υπάρχουν ούτε αρχηγοί ούτε υπαρχηγοί της Παροικίας, δυστυχώς κυριαρχεί μόνο 
το συμφέρον. Και όπως είπε ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος  Μακάριος ο Γ’  “το ωμόν 
συμφέρον”. 
 Εγγραφείτε στα Αγγλικά Κόμματα  
  Mερικοί καυχώνται τάχα ότι είναι ανεξάρτητοι, μα δεν είναι, η στενοχώρια στην 
εκλογή ενός συμπατριώτη σου δείχνει ξεκάθαρα μη ανεξάρτητη τοποθέτηση, είναι 
ναι μεν δικαίωμά τους να λένε ότι θέλουν, αλλά η γραμμή τους είναι πασίγνωστη, 
δεν μπορούν να κρυφτούν. Γενικότερα υπάρχει μία εχθρότητα και ένα μίσος σε 
όσους προσπαθούν να πουν την αλήθεια.  Τo γεγονός ότι ο μόνος τρόπος να στη-
ριχθεί η Κύπρος και η Παροικία είναι να έχουμε περισσότερους συμπατριώτες  Έλ-
ληνες και  Ελληνοκυπρίους στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Λένε πολλοί.. «μα έχουμε 
φιλοκύπριους Αγγλους Βουλευτές». Ας ρωτήσουμε το γιατί και το τι συμφέροντα 
κρύβονται και ας σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο.  Δυ-
στυχώς μας έχει καταστρέψει η ξενομανία.  
Ο  μόνος ορθός και λογικός τρόπος, είναι να έχουμε δικούς και εννοώ να βάλουμε  
Συμπατριώτες μας στα Αγγλικά Κόμματα  και να τους προωθήσουμε στις εκλογές . 
Εάν είναι αυτό που θέλουμε τότε “ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα”. Δεν το λέω για 
το εαυτό μου δόξα τω Θεώ, το λέω για το μέλλον της Κύπρου και τη Παροικίας, και 
κακά τα ψέματα,  τις έχουμε πραγματικά αμελήσει για χρόνια τώρα.    
Η παροικία  πρέπει  να   αισθάνεται   περήφανη για τον Πάμπο Χαραλάμπους  
Πρόσεξα την αντίδραση μερικών γνωστών συμπατριωτών μας  που αντί να συγχα-
ρούν τον Συμπατριώτη μας Πάμπο Χαραλάμπους μάλλον λυπήθηκαν   και σοκαρί-
στηκαν γιατί δεν κέρδισε ο φιλότουρκος ανθυποψήφιος του. Ο συγκεκριμένος υπο-
ψήφιος, ούτε καν βοήθησε τους συμπατριώτες μας Συντηρητικούς Δημοτικούς 
Συμβούλους όταν ζήτησαν την βοήθεια του.  Εάν είναι τότε έτσι τα πράγματα τότε 
είμαστε κυριολεκτικά άξιοι της τύχης μας.  
Τον εαυτό τους κοροϊδεύουν 
Μα θα μου πείτε, όλοι ήταν στο πλευρό του Πάμπου. Ναι, είχε πάρα πολλούς που 
στα αλήθεια ήταν στο πλευρό του Πάμπου. Μερικοί όμως, ήταν  επιφανειακά, έτσι 
γιατί νόμιζαν ότι θα τύφλωναν τους άλλους, αφού οι ίδιοι ζουν  στο ψέμα,  πιστεύουν 
στις ψευτιές και οι ίδιοι λένε ψέματα. Γιατί; Επειδή τους αρέσει να εργάζονται με ξέ-
νους και δεν τους ενδιαφέρει να ενώνουν τις δυνάμεις με τους συμπατριώτες τους. 
Αλλά πάντα έκαναν και κάνουν εντελώς το αντίθετο, κάτι που δεν βοηθά καθόλου 
την Κύπρο. Ας το καταλάβουν ότι έχουν  απομονωθεί από την υπόλοιπη  παροικία 
και ας υποδύονται ως οι “μεγάλοι και τρανοί”. Το γεγονός είναι ότι αυτοί περίμεναν 
ότι θα κέρδιζε ο ανθυποψήφιος του Πάμπου διότι δεν το γνώριζαν ότι ο Πάμπος 
προηγείτο με 2,500 δυο εβδομάδες πριν την ημέρα των εκλογών και το σπουδαιότερο 
είναι ότι από έγκυρες πηγές ο Συντηρητικός ανθυποψήφιος του εκμυστηρεύτηκε 
δυο εβδομάδες πριν  ότι θα έχανε στις εκλογές. Ας προσέξει λοιπόν τι λέει αυτός ο 
κύριος και σε ποιους τα λέει  διότι θα αντιμετωπίσει μία ημέρα πολλά προβλήματα 
στα δικαστήρια αν συνεχίσει έτσι. 

του  
Γιώργου Σάββα

“Ιδού η Ρόδος,  ιδού και το πήδημα” 

του 
Βασίλη Κωστή 

Της Έλπις Γεωργίου 

 

Αφήσαμε πίσω μας ακόμη έναν χρόνο ματω-

μένο! Ακόμη έναν χρόνο, ο οποίος βρήκε πολλούς 

λαούς εξαθλιωμένους. Και η εξαθλίωση δεν έρ-

χεται μόνο εξαιτίας των πολέμων. Εξαθλιώνονται 

λαοί και από τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και 

την καταπίεση. Εξάλλου και η φτώχεια είναι 

μορφή βίας! Λοιπόν, όπου κι αν στρέψουμε το 

βλέμμα στον πλανήτη γη, αυτό που θα αντικρί-

σουμε είναι πολέμους, καταστροφές, φτώχεια, 

εξαθλίωση, πρόσφυγες, μετανάστες… νεκρούς! 

Και δεν εξαιρώ τη δική μας πατρίδα (σ.σ. εννοείται 

η Κύπρος). Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μια 

χαρά την έχουν… είναι αυτοί που νέμονται τον 

πλούτο και κινούν τα νήματα μέσω των πολυε-

θνικών τους εταιρειών και βεβαίως είναι και αυτοί 

που δυναστεύουν, ληστεύουν και σκοτώνουν! 

Μέσα από αυτές τις γραμμές σήμερα θα σταθώ 

ιδιαίτερα στα παιδιά και θα παραθέσω συγκεκρι-

μένα στοιχεία για να συνειδητοποιήσουμε όλοι 

πώς έχει η κατάσταση. 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επαληθεύσει πάνω 

από 170.000 κατάφωρες παραβιάσεις με θύματα 

παιδιά στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων από το 

2010, κάτι που σημαίνει πως κατά μέσον όρο 

διαπράττονταν περίπου 45 καθημερινά τα τελευ-

ταία δέκα χρόνια. Στις παραβιάσεις αυτές συμπε-

ριλαμβάνονται φόνοι, ακρωτηριασμοί, σεξουαλικά 

εγκλήματα, απαγωγές, απαγόρευση της πρόσβα-

σης σε ανθρωπιστική βοήθεια, στρατολόγηση 

ανηλίκων, επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσο-

κομείων. 

Το 2018, ο ΟΗΕ κατέγραψε πάνω από 24.000 

κατάφωρες παραβιάσεις με θύματα παιδιά, σχε-

δόν τριπλάσιες από ό,τι το 2010. Σχεδόν στις μι-

σές από τις περιπτώσεις, τα παιδιά είτε σκοτώ-

θηκαν είτε ακρωτηριάστηκαν σε αεροπορικές επι-

δρομές ή εξαιτίας της πυροδότησης εκρηκτικών, 

όπως νάρκες, όλμοι και άλλα είδη όπλων κατά 

προσωπικού. Εξάλλου, η UNICEF επισημαίνει 

ότι ο αριθμός των χωρών όπου μαίνονται ένοπλες 

συρράξεις είναι σήμερα ο υψηλότερος των τελευ-

ταίων τριών δεκαετιών. 

«Οι ένοπλες συρράξεις σε διεθνές επίπεδο 

διαρκούν περισσότερο, προκαλούν περισσότερη 

αιματοχυσία, στοιχίζουν τις ζωές περισσότερων 

νέων» υπογράμμισε η εκτελεστική διευθύντρια, 

Χενριέτα Φορ. «Οι επιθέσεις εναντίον παιδιών 

συνεχίζονται αμείωτες» πρόσθεσε η ίδια, υπο-

γραμμίζοντας πως πολλές ακόμη παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων παιδιών σε ένοπλες συρράξεις 

δεν αναφέρονται ποτέ. Τα παιδιά στη Συρία, στην 

Υεμένη και στο Αφγανιστάν διέτρεχαν ιδιαίτερα 

υψηλούς κινδύνους το 2019, σύμφωνα με τη 

UNICEF. Επισημαίνεται ακόμη στην έκθεσή της 

πως επείγει τα εμπόλεμα μέρη στις συρράξεις σε 

διεθνές επίπεδο να τερματίσουν τις παραβιάσεις 

με θύματα παιδιά και τις επιθέσεις εναντίον πολι-

τικών υποδομών. 

Είμαστε ήδη στο 2020 και δεν υπάρχει κανένα 

σημάδι που να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε 

ότι αυτός ο κόσμος θα αλλάξει! Κυβερνούν το 

χρήμα, τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά συμ-

φέροντα! Τύμπανα πολέμου κτυπούν εδώ και 

καιρό στη Λιβύη… πήρε σειρά βλέπετε! 

Αναρωτιέται κανείς, αν υπάρχει ντροπή για 

όσα παθαίνουν τα παιδιά… Αν έστω και ένα παιδί 

κάπου στον κόσμο κλαίει, τότε σημαίνει ότι έχει 

αποτύχει ο πολιτισμός μας… Στα δύσκολα πάντα 

ανατρέχω στον Γιάννη Ρίτσο! Καλούς αγώνες εύ-

χομαι! 

Κανένα σημάδι αισιοδοξίας…



George MIchaelides
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Πήρε το ντέρμπι και την πρόκριση η Λίβερπουλ

Η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε 

του Εθνικού Άχνας με 3-2 με 

ανατροπή στο στάδιο Αμμόχω-

στος-Επιστροφή για την 15η 

αγωνιστική του πρωταθλήμα-

τος.Προηγήθηκαν οι φιλοξενού-

μενοι με γκολ του 

Μαρκόφσκι,ενώ οι γηπεδούχοι 

ανέτρεψαν το σκορ με γκολ των 

Κίνγκσλεϊ (δις) και Λαμπότ.Το 

τελικό 3-2 διαμόρφωσε με πέ-

ναλτι ο Κοστόφσκι.Στην 6η 

θέση με 20 βαθμούς ανέβηκε η 

Σαλαμίνα που ξεπέρασε την 

ΑΕΚ,ενώ ο Εθνικός έφυγε 

χωρίς βαθμούς και έμεινε στους 

13 βαθμούς. 

Μόλις στο 5' λεπτό ο Εθνικός 

ευτύχησε να προηγηθεί με γκολ 

του Ίλια Μαρκόφσκι.O μεσοεπι-

θετικός του Εθνικού ντρίμπλαρε 

και σούταρε με την μπάλα να 

κοντράρει στον Λαμπότ και να 

καταλήγει στα δίκτυα του 

Κίσσα.Η Σαλαμίνα πίεσε και 

εξαργύρωσε την πίεσή της με 

γκολ στο 24΄.O Μαριάνοβιτς σέ-

ντραρε και ο Λαμπότ με ωραία 

κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα. 

Oι γηπεδούχοι έφτασαν στην 

ανατροπή στο 41' με τον Κίν-

γκσλεϊ που σκόραρε από κοντά 

μετά από γύρισμα του Σί-

μπσον.Δύο λεπτά αργότερα 

ήρθε και τρίτο γκολ για τους 

ερυθρόλευκους ξανά με τον 

Κίνγκσλεϊ.Ο Κορέια από αρι-

στερά έκανε τη σέντρα και ο 

φορ των γηπεδούχων με κεφα-

λιά νίκησε τον Μπογκαντίνοφ 

για το 3-1.Ο Εθνικός αντέδρασε 

και κέρδισε πέναλτι στις καθυ-

στερήσεις του ημιχρόνου με τον 

Κοστόφσκι που ανατράπηκε 

από τον Κίσσα.Ο ίδιος ανέλαβε 

την εκτέλεση πέναλτι και ευστό-

χησε για το 3-2 στο 45+2.  

Στο δεύτερο ημίχρονο η 

ομάδα του Πουρσαϊτίδη ήταν 

αυτή που πίεζε και έχασε ευκαι-

ρίες για να σκοράρει και τέταρτο 

γκολ.Στη συνέχεια οι φιλοξενού-

μενοι έψαξαν το γκολ της ισο-

φάρισης χωρίς ωστόσο να 

καταφέρνουν να φέρουν το 

ματς στα ίσα παρά τις σπου-

δαίες ευκαιρίες που έχασαν. 

Αποτελέσματα: 

Αποέλ - Ένωση 4-0 

Σαλαμίνα-Εθνικός 3-2 

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-0 

Απόλλων-Ομόνοια 2-1 

Με Κίνγκσλεϊ και ανατροπή 
πήρε τη νίκη η Σαλαμίνα

Με μια εξαιρετική εμφάνιση 

σε μια μαγική βραδιά στο «Κλε-

άνθης Βικελίδης», ο ΑΡΗΣ ισο-

πέδωσε τον ΠΑΟΚ 4-2 και τον 

υποχρέωσε στην πρώτη του 

ήττα μετά από 22 μήνες και 51 

ματς.  

Παρά το γεγονός πως βρέ-

θηκε πίσω στο σκορ νωρίς, ο 

Άρης επικράτησε θριαμβευτικά 

σε βάρος του ΠΑΟΚ με 4-2 και 

τον υποχρέωσε στην πρώτη 

του ήττα μετά από τις 4 Μαρ-

τίου του 2008 και το 3-2 από 

τον Αστέρα Τρίπολης. Οι Λάρ-

σον (17’), Βέλεθ (41’), Ροζ (47’) 

και Σασα (70’) τα γκολ της ιστο-

ρικής και μυθικών διαστάσεων 

νίκης του Άρη που ήρθε από το 

0-1 του Σφιντέρσκι (10’) από 

σφάλμα του Κουέστα, που 

όμως ρέφαρε με δύο μεγάλες 

επεμβάσεις στο πρώτο μέρος. 

Το 4-2 για τον ΠΑΟΚ ο Μάτος 

στο 77’.  

Η άνοδος του Σάσα από το 

20ο λεπτό και μετά αποτέλεσε 

κλειδί για την έκβαση του ματς, 

όπως καταλυτική για το πώς 

διαμορφώθηκαν οι συνθήκες 

του αγώνα, οι τραγικές αντιδρά-

σεις του Ζίβκοβιτς στο πρώτο 

και το τρίτο γκολ του Άρη. Στο 

μεν πρώτο γκολ δέχεται το γκολ 

στην κλειστή του γωνία και 

κάτω από το σώμα, ενώ στο 3ο 

γκολ κάνει τραγική έξοδο και 

δίνει την ευκαιρία στον Ροζ να 

σκοράρει.  

Τραγικός στην άμυνα ο 

ΠΑΟΚ, χωρίς τον Κρέσπο, 

έγινε αισθητή και η απώλεια του 

Αουγκούστο που έχασε προπο-

νήσεις μέσα στην εβδομάδα και 

δεν μπορούσε να ξεκινήσει το 

ματς. Ο Μίσιτς ήταν χαμένος 

στο κέντρο και ο Φερέιρα άρ-

γησε πολύ να αντιδράσει μετά 

το 3-1, αφού πέρασε ένα τέ-

ταρτο για να κάνει αλλαγή. 

Αποτελέσματα: 

ΟΦΗ-Βόλος 1-2 

Άρης-ΠΑΟΚ 4-2 

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1 

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 3-1 

Ξάνθη-Λάρισα 2-1 

Πανιώνιος-Λαμία 0-1 

Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-0

Θρίαμβος του Άρη στο ντέρμπι 

της Θεσσαλονίκης

Η Λίβερπουλ, με πολλές αλ-

λαγές, νίκησε 1-0 την Έβερτον 

χάρη στο πρώτο γκολ του 

18χρονου, Κέρτις Τζόουνς (νε-

ότερος σκόρερ σε ντέρμπι), 

ύστερα από εξαιρετική ομαδική 

προσπάθεια και προκρίθηκε 

στους 32 του Κυπέλλου Αγ-

γλίας. Ντεμπούτο για Μιναμίνο 

με τους ρεντς. 

Aπίστευτα πράγματα από 

την Λίβερπουλ του Γίργκεν 

Κλοπ, με τον Γερμανό να γεμί-

ζει τη μισή τουλάχιστον ομάδα 

με νεαρούς παίκτες και εκείνοι 

να παίρνουν εκπληκτική πρό-

κριση σε βάρος της Εβερτον. 

Χαρακτηριστικό της όλης κατά-

στασης στο rivalry είναι όταν τα 

Ζαχαρωτά νίκησαν για τελευ-

ταία φορά τους Reds στο An-

field, κανένας από τους 

πιτσιρικάδες που έπαιξαν στον 

αγώνα του FA Cup δεν είχε γεν-

νηθεί. Με αυτή την ομάδα λοι-

πόν στο τερέν, η Λίβερπουλ, 

αφού άντεξε στο πρώτο μέρος, 

στην επανάληψη κυριάρχησε, 

πέτυχε τρομερό γκολ με τον 

Τζόουνς (71') και έφτασε την 

κατοχή ακόμα και πάνω από το 

75% πετυχαίνοντας μια το λιγό-

τερο εντυπωσιακή πρόκριση. 

Εύκολη πρόκριση για Τσέλσι, 

«κόλλησε» η Τότεναμ, έκπληξη 

από Ντέρμπι! 

Η Τσέλσι κέρδισε… σβη-

στά 2-0 τη Νότιγχαμ και πέ-

ρασε στον 4ο γύρο του 

αγγλικού Κυπέλλου, ενώ Μί-

ντλεσμπρο και Τότεναμ θα χρει-

αστούν ρεβάνς. Η Ντέρμπι 

απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας, 

κόκκινη ο Μιλιβόγεβιτς!  

Χωρίς να δυσκολευθεί… κα-

θόλου, η Τσέλσι κέρδισε με 2-0 

τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Στάμ-

φορντ Μπριτζ» και εξασφάλισε 

την παρουσία της στον τέταρτο 

γύρο του αγγλικού Κυπέλλου. 

Οι «μπλε» προηγήθηκαν 

με… γκολ από τα αποδυτήρια, 

με τον Χάντσον Οντόι να ανοί-

γει το σκορ μόλις στο 6’, με 

σουτ από θέση μέσα δεξιά, ενώ 

ο ίδιος παίκτης πρωταγωνί-

στησε και στο 2-0 της ομάδας 

του, καθώς ο Μπάρκλεϊ πήρε 

το… ριμπάουντ από προσπά-

θειά του και με κοντινό πλασέ 

διαμόρφωσε το τελικό αποτέλε-

σμα!

Δύσκολη ισοπαλία 
για Τόττεναμ 

Μια κεφαλιά του Λούκας 

Μούρα εξασφάλισε στην Τότε-

ναμ τη δυνατότητα να παίξει σε 

επαναληπτικό με την Μίντλε-

σμπρο την πρόκριση της στην 

επόμενη φάση. Αν και τα «σπι-

ρούνια» παρατάχθηκαν κο-

μπλέ, ήταν οι γηπεδούχοι 

εκείνοι που προηγήθηκαν με 

γκολ του Φλέτσερ από ασίστ 

του Σαβιλ! Ωστόσο, ο Βραζιλιά-

νος με πολύ ωραία προσπάθεια 

μετά από σέντρα του Οριέ, 

έκανε το 1-1, ενώ είχε και δύο 

ακόμα καλές ευκαιρίες που δεν 

μετουσίωσε σε ένα ακόμα 

τέρμα. 

Η έκπληξη της ημέρας είχε να 

κάνει με τον αποκλεισμό της 

Κρίσταλ Πάλας από τη Ντέρμπι 

Κάουντι, με τα «κριάρια» να… 

σοκάρουν τους γηπεδούχους 

ανοίγοντας το σκορ λίγο μετά το 

ημίωρο, με κοντινή προβολή 

του Μάρτιν. Οι Λονδρέζοι είδαν 

τον αρχηγός τους Μιλιβόγεβιτς 

να αποβάλλεται με απευθείας 

κόκκινη κάρτα μέσω VAR, κι 

ενώ αρχικά ο Σέρβος είδε δει κί-

τρινη, με αποτέλεσμα να μην 

«επιστρέψουν» ποτέ. 
Την ίδια ώρα στο Στάμφορντ 

Μπριτζ, οι ρετρό εμφανίσεις της 
Τσέλσι για να τιμήσουν την 
ομάδα που κατέκτησε το κύ-
πελλο το 1970 έφεραν γούρι 
απέναντι στην Νότιγχαμ. 

 Δύο γκολ από Χάντσον-
Οντόι (6’) και Μπάρκλεϊ (33’) 
επέβαλαν τον νόμο του ισχυ-
ρού, με την Φόρεστ να βλέπει 
το VAR να της αλλάζει μία από-
φαση για πέναλτι υπέρ της και 
να ακυρώνει ως οφσάιντ ένα 
γκολ της στην επανάληψη. 

Αποκλείστηκαν 

Μπράιτον και  

Άστον Βίλα  
Η παγίδα του Κυπέλλου Αγ-

γλίας έπιασε Μπράιτον και 
Άστον Βίλα στον 3ο γύρο, αφού 
γνώρισαν τον αποκλεισμό από 
Σέφιλντ Γουένσντεϊ και Φούλαμ 
αντίστοιχα. Παραλίγο να αυτο-
κτονήσει και η Γουότφορντ. 

Η φήμη του FA Cup ως της 
κατεξοχήν διοργάνωσης των εκ-
πλήξεων εντός Νησιού επιβε-
βαιώθηκε πλήρως και στον 3ο 
γύρο, με τις ομάδες της Premier 
League να βρίσκουν τον δά-
σκαλο τους από εκείνες της 

Championship. 

Μετά την μεσημεριανή γκέλα 

της Νιουκάστλ στην έδρα της 

Ρότσντεϊλ με 1-1(αγωνίζεται 

στην League One), η Μπράιτον 

το πήγε ακόμα παραπέρα και 

αποκλείστηκε εντός έδρας από 

την Σέφιλντ Γουένσντεϊ (0-1), 

ενώ την ίδια ώρα η Άστον Βίλα 

λύγιζε στο «Κρέιβεν Κότατζ» κό-

ντρα στην Φούλαμ (1-2). Στην 

ίδια μοίρα κόντεψε να βρεθεί και 

η Γουότφορντ, η οποία έχασε 

προβάδισμα τριών γκολ από το 

65' ως το 87' και από το που-

θενά θα οδηγηθεί σε ρεβάνς, 

στην έδρα της Ρόβερς, που παί-

ζει στην League One. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

και το πρόγραμμα του 3ου 

γύρου Κυπέλλου Αγγλίας: 

Μίγλουολ-Νιούπορτ 3-0 

Μπέρμιγχαμ-Μπλάκμπ 2-1 

Μπέρνλι-Πιτέρμπορο 4-2 

Μπρίστολ Σ-Σριούσμπερι 1-1 

Ρόδεραμ-Χαλ 2-3 

Ρότσντεϊλ-Νιούκαστλ 1-1 

Γουότφορντ-Τρανμίρ 3-3 

Κάρντιφ-Καρλάιλ 2-2 

Μπράιτον-Σέφιλντ 0-1 

Μπρέντφορντ-Στόουκ 1-0 

Όξφορντ-Χάρτλπουλ 4-1 

Πρέστον-Νόριτς 2-4 

Ρέντινγκ- Μπλάκπουλ 2-2 

Σαουθάμπ-Χάντερσφιλντ 2-0 

Φούλαμ- Άστον Βίλα 2-1 

Γουλβς-Μάν. Γιουνάιτετ 0-0 

Λέστερ-Γουίγκαν 2-0 

Μάν. Σίτι-Πορτ Βέιλ 4-1 

Μπόρνμουθ-Λούτον 4-0 

Φλίτγουντ-Πόρτσμουθ 1-2 

ΚΠΡ-Σουόνσι 5-1 

Κρίσταλ Πάλας – 0 

Ντέρμπι Κάουντι 1 

Κρου-Μπάρνσλεϊ 1-3 

Μίντλεσμπρο-Τότεναμ 1-1 

Μπάρτον- Νορθάμπτον 2-4 

Μπρίστολ Ρόβερς 2 

Κόβεντρι 2 

Σέφιλντ  – Φίλντε 2-1 

Τσάρλτον-Γουέστ Μπρομ 0-1 

Τσέλσι- Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 

Άρσεναλ – Λιντς 1-0

Λύγισε τη Λιντς και προκρίθηκε η Άρσεναλ
Στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας προκρίθηκε η Άρσεναλ, 

επικράτησε πολύ δύσκολα στο «Emirates» με 1-0 της Λιντς του 

Μαρσέλο Μπιέλσα. 

Ήταν δεδομένο ότι η Άρσεναλ θα τα έβρισκε σκούρα κόντρα 

στο καλοδουλεμένο σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα, αυτό 

αποδείχθηκε, αλλά τελικά οι “κανονιέρηδες” πήραν την 

πρόκριση, επικρατώντας 1-0 στο Emirates.  

Επόμενος στόχος για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι ο 4ος 

γύρος του Κυπέλλου Αγγλίας, εκεί που θα αντιμετωπίσει την 

Μπόρνμουθ εκτός έδρας, ενώ η Λιντς στρέφει ολοκληρωτικά την 

προσοχή της στον μεγάλο στόχο της Championship και την 

επιστροφή της στην Premier League. 

Σε ό,τι αφορά το ματς, η Λιντς ήταν η μοναδική ομάδα που 

υπήρχε στο γήπεδο και παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ είχε 

πολλούς βασικούς, η δουλειά του Αργεντινού τεχνικού βγήκε 

εντός αγωνιστικού χώρου. Οι φιλοξενούμενοι έφταναν με μεγάλη 

ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο αποδείχθηκαν 

εξαιρετικά φλύαροι στην τελική τους προσπάθεια, κάτι που τους 

κόστισε με το μηδέν στην επίθεση. 

Προφανώς, η εικόνα των φιλοξενούμενων αφύπνισε τους 

Λονδρέζους που βγήκαν πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, 

πίεσαν, δημιούργησαν ευκαιρίες και τελικά κατάφεραν να 

σκοράρουν έπειτα από φάση διαρκείας στο 55′, με τον Νέλσον 

να στέλνει τελικά την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. 

Στο υπόλοιπο του ματς, η Άρσεναλ ήταν και η ίδια πιο 

προσεκτική πλέον στην άμυνά της και χωρίς ιδιαίτερο άγχος 

έφτασε στην πρόκρισή της. 



George MIchaelides
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Μπήκαμε στο 2020 και 

Αποέλ, Ομόνοια και Ολύμπια 

μπήκαν με το δεξί στο πρωτά-

θλημα ΚΟΠΑ. 

Το Αποέλ κέρδισε την Κώμη 

Κεπήρ 4-3, η Ομόνοια την Πα-

ντέλ με 3-1 και η Ολύμπια τον 

μαχητικό Παναθηναϊκό 5-3. 

Πρώτα να σας ευχηθώ χρό-

νια πολλά, ευτυχισμένα και τα 

όνειρα σας να γίνουν πραγμα-

τικότητα. 

Εύχομαι ο νέος χρόνος να 

φέρνει νίκες στην ομάδα σας, 

έτσι τουλάχιστο να «τρώτε» το 

κρύο και να το ευχαριστιέστε. 

Δύσκολα το Αποέλ 

Το Αποέλ σε ένα αγώνα στα 

τελευταία λεπτά κέρδισε την 

Κώμη Κεπήρ με 4-3. 

 Ο αγώνας στο Enfield ήταν 

επεισοδιακός σύμφωνα με τον 

φίλο γραμματέα του Αποέλ 

George Georgiou που μου 

έστειλε το σχετικό ρεπορτάζ και 

τον ευχαριστώ πολύ για την 

ενημέρωση. 

Το Αποέλ άνοιξε το σκορ στο 

16’ με τον Δημήτρη Φραγκε-

σκίδη που είχε ακόμη 3-4 ευκαι-

ρίες για να τελειώσει το παιχνίδι 

από το πρώτο 45λεπτο. 

Η Κώμη ισοφάρισε στο 24’ με 

ωραίο σιούτ από μεγάλη από-

σταση. Το Αποέλ ανασυντά-

χθηκε και έκανε το 2-1 τρία 

λεπτά αργότερα με τον Luke 

Lane για να κλείσει το ημίχρονο 

με το 2-1. 

Στην επανάληψη ο αγέρα-

στος Alex Rousis έκανε το 3-1 

και το 4-1 ο George Lutayia. 

Η Κώμη κέρδισε πέναλτι που 

σύμφωνα με τους Αποελίστες 

ήταν έξω από την επανορθω-

τική. Το πέναλτι κτυπήθηκε και 

έγινε το 4-2 και στο 88’ ήρθε 

ξανά ένα τέρμα για την Κώμη 

για να γίνει 4-3. 

Πολλά παράπονα εκφράζει 

το Αποέλ και για το τρίτο τέρμα 

της Κώμης. 

Το τελικό 4-3 υπέρ του Αποέλ 

αφήνει το Αποέλ στη Β θέση 

πίσω από την Ομόνοια. 

Η Ομόνοια παρέμεινε στην κορυφή μετά την εύκολη φαινομενικά νίκη κόντρα στην Παντέλ με 3-1. 

Από την άλλη πλευρά η Ολύμπια έπαιξε τάβλι με τον Παναθηναϊκό με το τελικό αποτέλεσμα 5-3.

Παιχνίδια για γερά νεύρα

Πέρασε Ολύμπια και Ομόνοια

Με 10 παίκτες το Haringey Borough αγωνίστηκε στο παιχνίδι του 

Σαββάτου κόντρα στην Lewes F.C. 

Το Haringey παρόλο ότι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο εντούτοις 

διατηρούσε την κατοχή της μπάλας και απείλησε πολλές φορές την 

εστία της Lewes F.C. 

Με την έναρξη του Β μέρους ήρθε η αποβολή του Δημήτρη 

Φροξίλια με κόκκινη κάρτα για να δώσει το δικαίωμα στους 

φιλοξενούμενους να σκοράρουν και με ένα τέρμα να πάρουν το 

τρίποντο. 

Για 45 ολόκληρα λεπτά το Haringey αγωνιζόταν με 10 ήταν 

ανώτερο και έχασε αρκετές ευκαιρίες για νίκη, ο διαιτητής έδειχνε 

ιδιαίτερη παράξενη αυστηρότητα στους ποδοσφαιριστές του Tom 

Loizou που από τη γραμμή παρότρυνε συνεχώς την ομάδα του. 

Αισθητή ήταν η παρουσία του κόσμου του Haringey που 

αψήφισεν το κρύο και στάθηκε δίπλα στην ομάδα τους.

Με 10 παίκτες για 45 λεπτά

Μακριά από τα ντέρμπι και τα δυνατά ζευγάρια έμεινε η κλήρωση 

του 4ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας. Εύκολα εμπόδια για τους 

μεγάλους. 

Βατό αντίπαλο επιφύλασσε στις τοπ ομάδες της Premier League 

η κληρωτίδα του 4ου γύρου του FA Cup. Η Λίβερπουλ μετά το ντέρ-

μπι του Μέρσεϊσαϊντ κόντρα στην Έβερτον θα έχει ευκολότερο 

έργο απέναντι στην ομάδα που θα προκριθεί από το Μπρίστολ 

Σίτι-Σριούσμπερι, ενώ Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι γνωρίζουν από 

τώρα ότι θα βρουν μπροστά τους τις Φούλαμ (εντός) και Χαλ 

(εκτός) αντίστοιχα. 

Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να κοντρα-

ριστεί με την Γουότφορντ, αν φυσικά προκριθούν αμφότερες στις 

ρεβάνς με Τρανμίρ και Γουλβς, ενώ η Τότεναμ αν αποκλείσει την 

Μίντλεσμπρο θα αντιμετωπίσει την Σαουθάμπτον. 

Αναλυτικά τα ζευγάρια: 

Γουότφορντ/Τρανμίρ – Γουλβς/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

Χαλ – Τσέλσι 

Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο/Τότεναμ 

ΚΠΡ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ 

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 

Νορθάμπτον – Ντέρμπι 

Μπρέντφορντ – Λέστερ 

Μίλγουολ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 

Ρέντινγκ/Μπλάκπουλ – Κάρντιφ/Καρλάιλ 

Γουέστ Χαμ – Γουέστ Μπρομ 

Μπέρνλι – Νόριτς 

Μπρίστολ Ρόβερς/Κόβεντρι – Μπέρμιγχαμ 

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 

Ρότσντεϊλ/Νιουκάστλ – Όξφορντ 

Πόρτσμουθ – Μπάρνσλεϊ 

Μπρίστολ Σίτι/Σριούσμπερι – Λίβερπουλ 

(4ος γύρος)

Η κλήρωση του Κυπέλλου Αγγλίας

«Δεν είναι θετική η αίσθηση που έχουμε για Κέιν»
Μουρίνιο:

Ο Χάρι Κέιν τραυματίστηκε κό-

ντρα στη Σάουθαμπτον, με τον 

Μουρίνιο να τονίζει πως η αί-

σθησή του για την κατάσταση 

του δεν είναι θετική. 

Δεν ήταν μόνο η ήττα για την 

Τότεναμ κόντρα στη Σάουθα-

μπτον, αλλά ήρθε να προστεθεί 

και ο τραυματισμό τους Χάρι 

Κέιν. 

Ο Άγγλος φορ σε μια προ-

σπάθειά του για γκολ, ένιωσε 

ενοχλήσεις και έφυγε από το 

ματς, με τον Μουρίνιο να παρα-

δέχεται πως τα πράγματα δεν 

είναι καλά. 

«Είναι νωρίς να μιλήσουμε 

για το πόσο άσχημος είναι ο 

τραυματισμός του, αλλά σί-

γουρα δεν είναι θετική η αί-

σθηση που έχουμε». 



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 

Tα Ελληνικά Σχολεία έκλεισαν 21/12/19 και ανοίγουν 11/1/20 

• 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 

12 Iανουαρίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διοργανώνει την κοπή της 

βασιλόπιτας στο οίκημα Ραδιομαραθωνίου, Turkey Street, Enfield 

Middx EN1 4NW στις 2.30μμ. 

16 Iανουαρίου (Πέμπτη) 

• Το Κυπριακό Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, οργανώνει Έκθεση 

Φωτογραφιών της πρόσφατης Κυπριακής περιόδου, στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.45μμ. Θα 

παραστεί ο Υπουργός κ. Ν. Νουρής. Ανοικτή μέχρι 19/12/20. 

19 Iανουαρίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αλκυονίδων Η.Β. οργανώνει την κοπή της Βασιλόπιτας 

στο χωλ του Αγίου Παντελεήμονος στο Χάρροου στις 1.00μμ. Είσοδος 

£25.00 περιλαμβάνει φαγητό. 

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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• Complete self-control, is eating only one 

salted peanut! 

• Απόλυτη αυτοπειθαρχία - να τρως μόνο ένα 

αλατισμένο φυστίκι! 

Ερμηνεία:… 
Μόνο υπεράνθρωπες προσπάθειες, μπορούν να νική-

σουν, τους τεράστιους πειρασμούς της ζωής!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Εξάρι-Άσσος, μιά ζαριά 

που με αναστατώνει, 

την μιά με βγάζει στα ψηλά 

την άλλη με πατώνει! 

Το έξι φέρνει την χαρά 

το ένα τον πυθμένα 

κι όπου γουστάρει με τραβά 

αγάπη δίχως φρένα! 

Είν’ η αγάπη μιά ζαριά 

ανεβοκατεβάζει, 

τα καρδιοχτύπια και σκαλιά 

ορίζει - διατάζει! 

Άσσος και Έξι ο σεφτάς 

που έχω στην καρδιά μου, 

όσο υπάρχω και θα ζω, 

πάθος μου η ζαριά μου! 

Ρίχνω τα ζάρια με μαγκιά 

βαρώ την ζεμπεκιά μου, 

κάθε μου βήμα και φωτιά, 

θα πάρουν όλα πυρκαγιά 

απόψε, για σε γλυκιά μου.

Έξι - Άσσος
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Τα Φώτα επεράσασιν, τζι’ εν σκοτεινιά πισσούριν 

ούλλοι εστραωθήκαμεν, γιατ’ έχουμεν κουσούριν 

το κλάμαν να σιαιρούμαστεν, το φως να τραουδoύμεν 

όμως το φως τζιαι την χαράν, εν θέλουμεν να δούμεν... 

Τ’ Άϊον Πνεύμαν σ’ ούλλους μας, ήρτεν να μας φωτίσει 

τες διψασμένες μας ψυσιές, ήρτεν να τες ποτίσει 

τζι’ εμείς θωρούμεν μακριά, προβλήματα του κόσμου 

τούτον εν το μαράζιν μου, τζιαι τούτος ο καμός μου... 

Εγιώ, για νά ’μαι μια χαρά, νά ’μαι ευτυχισμένος 

τζι’ άμαν ο κόσμος, ο ντουνιάς, είναι δυστυχισμένος 

βάλε φωθκιάν τζιαι κρούσε τα, τίποτε εν αξίζουν 

το κλάμαν μου, τον πόνον μου, μ’ ακούν, με σαϊτίζουν... 

Είμαστεν ούλλοι, βράζουμεν, στο ίδιον καζάνιν 

τζιαι πό ’ξω ανεχούμαστεν, τον κάθε λαφαζάνην 

να μας λαλεί εν μια χαρά, τζιαι ούλλα παν ρολόιν 

τζιαι εις τ’ αφτιά μας έρκεται, κλάμαν τζιαι μοιρολόιν... 

Ο νέος γρόνος έμπηκεν, το δκυο σιηλιάες είκοσι 

Tζι’ αν θέλουμεν τον νήλιον μας, σ’ ούλην την γη να φέξει 

πρέπει ν’ αννοίξουν οι καρκιές, το φως να το δεχτούσιν 

τζιαι όσοι λάθη κάμασιν, να το παραδεχτούσιν... 

τζιαι τα παιχνίδια της ζωής τίμια να παιχτούσιν... 

ι. π.

Τα Φώτα
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Άγρια Νιάτα (1982)  

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:15 Κοινωνικό δράμα 

με τους Δ. Ξανθό, Γ. Ζαβραδυνό κ.ά. Ο Φοίβος βγαί-

νοντας από την φυλακή όπου καταδικάστηκε για μια 

μικροκλοπή ανακαλύπτει ότι με βεβαρυμμένο ποι-

νικό μητρώο δεν μπορεί να βρει δουλειά και μη έχο-

ντας άλλη διέξοδο αποφασίζει να οργανώσει μια λη-

στεία.     

'Ο Παράς και Ο Φουκαρας (1964)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:35 Κωμωδία 

με τον Βασίλη Λογοθετίδη και την Ιλία Λυδικού. Ένας 

φτωχός λογιστής, απογοητευμένος που δε μπορεί 

να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του και μη έχο-

ντας άλλο τρόπο να βρει χρήματα για την εγχείρηση 

της άρρωστης μητέρας του, αποδέχεται την πρόταση 

που του κάνει ένας εξάδελφός του να παντρευτεί, 

με λευκό γάμο, μία ξένη καλλιτέχνιδα, ώστε να μπο-

ρέσει αυτή να παραμείνει στην Ελλάδα.  
Δελησταύρου και Yιός (1956)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:55 Κωμωδία με 

τους Β. Λογοθετίδη, Ί. Λιβυκού, Τζ. Καρέζη κ.ά. Ο 

Γιώργος που σπούδαζε στη Σουηδία, υιός του 

Αντώνη Δελησταύρου, επιστρέφει στην πατρίδα του. 

Ο Αντώνης ο οποίος είναι χήρος εδώ και χρόνια, 

αναθέτει στον υιό του τη διεύθυνση του εργοστασίου, 

ώστε ο ίδιος να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις και 

να ξαναφτιάξει τη ζωή του.  

Πεθαίνω για Σένα (2009)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με 

τους Μ. Ιατρόπουλο, Μ. Καραγιάννη, Ε. Ράντου, Φ. 

Μουρατίδη κ.ά. Η μητέρα είναι μια πρώην χορεύτρια, 

που διδάσκει ταγκό σε 

σχολή χορού την ώρα που 

ο έφηβος γιος της ψάχνει 

την ερωτική του ταυτότητα. 

Ο πατέρας είναι ένας τρο-

χονόμος με έφεση στη στι-

χουργική. Βρίσκει τη πηγή της έμπνευσής του στον 

αντίζηλό του και εραστή της γυναίκας του. Σαν να 

μην έφταναν όλα αυτά, η κουφή γιαγιά που ζει αγκα-

λιά με το κινητό της είναι ίσως η μόνη που ακούει 

την 'καταιγίδα' που έρχεται.  

Ο Ατσίδας (1961)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:50 Κωμωδία με 

τους Ντ. Ηλιόπουλο, Ζ. Λάσκαρη, Θ. Βέγγο κ.ά. Ο 

Αλέκος συνδέεται καιρό με τη Βούλα αλλά δεν απο-

φασίζει να την παντρευτεί καθώς έχει υποχρέωση 

να αποκαταστήσει πρώτα την αδερφή του. Ο αδερ-

φός της αγαπημένης του όμως, απειλεί ότι θα τον 

σκοτώσει αν δεν ορίσουν σύντομα ημερομηνία γά-

μου. Έτσι, ο Αλέκος αποφασίζει να εφαρμόσει μια 

γνωστή και δοκιμασμένη μέθοδο: το... στρίβειν δια 

του αρραβώνος!  

Η Νήσος (2009)  

KYΡIAKH 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:10 Περιπέτεια  με 

την Ε. Καστανή, Ντ. Παπαδημητρίου, Βλ. Κυριακίδη, 

Ε. Κωνσταντινίδου κ.ά. Η κλειστή 

κοινωνία ενός νησιού όπου όλα 

δείχνουν να κυλάνε ήσυχα, ανα-

στατώνεται από τον ξαφνικό και 

περίεργο θάνατο του άρχοντα του 

τόπου Θεμιστοκλή Δίκαιου, που 

αφήνει πίσω του μια τεράστια πε-

ριουσία. Καθώς είναι άκληρος, όλοι αναρωτιούνται 

σε ποιον θα μείνουν τόσα χρήματα. Η διαθήκη τους 

επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις.  

Οι Ιππείς της Πύλου (2011)  

KYΡIAKH 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:45 Περιπέτεια με 

τους  Ν. Καλογερόπουλο, Η. Λογοθέτη, Β. Μπάρ-

μπα, Γ. Κιμούλη, Τ. Σπυριδάκη, Α. Καφετζόπουλο 

κ.ά. Ο  Τηλέμαχος, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν 

και αβέβαιο μέλλον, εγκαταλείπει στα πενήντα του 

την Αθήνα για να γλυτώσει από τις τράπεζες. Με τη 

βοήθεια του Μπάμπη του “Φου”, βρίσκει καταφύγιο 

σ’ένα ερημωμένο κάστρο στην καρδιά της Μεσση-

νίας. Μοναδικοί κάτοικοι, δύο αδέρφια που δε μιλι-

ούνται και μια ανιψιά, η Δημοκρατία, η οποία τους 

βαρέθηκε κι έφυγε. Ο Τηλέμαχος την συναντάει τυ-

χαία και μαγεύεται...  

Ένας Ερωτιάρης Μπάτσος (1987)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Μ. Δεστούνη, Μ. Λεζέ κ.ά. Ένας μπάτσος, είναι 

λάτρης του αντίθετου φύλου. Ο επιθεωρητής Χαρί-

λαος και ο ντετέκτιβ Μήτσος, δυο σαΐνια του τμήμα-

τος ηθών με το αστυνομικό τους δαιμόνιο, αναστα-

τώνουν ένα στούντιο αισθητικής και μασάζ, αλλά θα 

συλλάβουν κατά λάθος το... λάθος άτομο.   
Το Ψώνιο (1983)  

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με τους 

Σ. Μουστάκα, Σ. Ζανίνου, Σ. Τζεβελέκο κ.ά. Ο Σω-

τήρης Χαρίτος έχει το ψώνιο να 

γίνει ηθοποιός. Θα σταματήσει 

τους ρόλους του κομπάρσου 

και θα αποδεχθεί τον πρωτα-

γωνιστικό ρόλο του έργου  ‘Η 

κυρία με τις καμέλιες’ σε κάποια 

επαρχιακή πόλη. Η παρά-

σταση του θιάσου θα ματαιωθεί 

λόγω ανωτέρας βίας (ποδό-

σφαιρο στην τηλεόραση) και ο 

Σωτήρης, άφραγκος και νηστι-

κός θα καταλήξει στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα, 

μετά από ένα κοσμικό πάρτι στη μπανιέρα της πρω-

ταγωνίστριας του θεάτρου Τζένης Αλικάκη.     

Πονηρός ο Βλάχος (1967)  

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με τους 

Ν. Τσούκα, Μ. Θρασυβουλίδου κ.ά. Τρεις διαφορε-

τικοί τύποι θα βρεθούν να ταξιδεύουν μαζί για τη 

Λάρισα. Ο Κίτσος ο κλαριντζής, θα λάβει μέρος στο 

τοπικό φεστιβάλ. Η δημοσιογράφος Μάρθα απε-

σταλμένη της εφημερίδας Χθεσινή, θέλει να πάρει 

συνέντευξη από έναν Λαρισινό επιχειρηματία. Ο δι-

κηγόρος Γιώργος Χασοδίκης πάει να αναλάβει την 

υπεράσπιση ενός κατηγορούμενου για φόνο...   

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Μύλος του Παππά - Λάρισα  
22:15 Ελληνική Ταινία: Άγρια Νιάτα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Παράς και o Φουκαράς 
23:00 Ελληνική Ταινία: 

Δελισταύρου και Υιός  
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:55 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
των Ελληνικών Παροικιακών 
Σχολείων του Απ. Βαρνάβα   

21:00 Ελληνική Ταινία: 
Πεθαίνω για Σένα  

21:50 Ελληνική Ταινία: Ο Ατσίδας  
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
21:10 Ελληνική Ταινία: Η Νήσος  
22:45 Ελληνική Ταινία: Οι Ιππείς της 

Πύλου  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Ένας 
Ερωτιάρης Μπάτσος   

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου, 
Διαισθητική Ψυχολόγο και 
Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:40 Ελληνική Ταινία: Το Ψώνιο  
22:15 Με το Φακό του Hellenic TV: 

Ετήσια Χοροεσπερίδα της 
Κοινότητας 12 Αποστόλων   

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: 

Πονηρός o Βλάχος   
22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

NEPOMAC EC Meeting in 
London

ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/1 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 

12.10 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Κάποτε το 80 (Ε)  
14.00 Κύπριοι το Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 

16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
09.30 Άκρη του Παράδεισου 
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.00 Μαζί/Birlikte 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 

του ιστορία 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 14/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 

09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.25 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 Ελ-
ληνικές Καλοκαιρινές Επιτυχίες 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00 Χρυ-
σές 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 Παναγιώτη 
Μπαλάλα 20:00 Μουσικές Επι-
λογές με το Σπύρο Κούτη 22:00 
Μουσικές Επιλογές 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 Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 14:00 Λαϊκό Απόγευμα 
με την Άντρια Γερολέμου 16:00 
Ελληνικές επιτυχίες με τον DJ 
Magis 18:00 Απογευματινές 
νότες 19:00 Record Collection 
με τον Τάσο Αναστάση  22:00 
Greek Party με τον Τόνυ Νεοφύ-
του ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 LGR 
Jukebox με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια 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 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι 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 Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα 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 Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Ελληνικές Επιτυχίες 
22:00 Χαλαρά με Στυλ με τον 
Γιάννη Ιωάννου.
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T
he Australia wildfires 

are a countrywide       

catastrophe, mainly 

caused by drought and       

extreme heat, but dozens of 

people are directly to blame 

for some of the problem,      

officials say. 

Police have charged at least 

24 people for intentionally 

starting bushfires in the state 

of New South Wales, accord-

ing to a statement the New 

South Wales Police released 

Monday. 

NSW Police have taken legal 

action against 183 people,       

40 of whom are juveniles, for 

fire-related offenses since  

November 8, the statement 

said. The legal actions range 

from cautions to criminal 

charges. 

Out of those 183 people,      

53 have received cautions or 

criminal charges for failing to 

comply with a total fire ban and 

47 are accused of discarding 

a lit cigarette or match on 

land, according to the police 

statement. 

At least 24 people have 

died nationwide during this fire 

season. While the fires have 

touched every state in           

Australia, New South Wales 

has been the hardest hit. 

The blazes have been  

burning across Australia for 

months, scorching homes and 

destroying entire towns.  

Nearly 18 million acres of 

land have been burned - most 

of it bushland, forests and      

national parks, which are 

home to the country's native 

wildlife. 

Nearly half a billion animals 

have been affected by the 

fires in NSW alone and      

millions of them are potentially 

dead, according to ecologists 

at the University of Sydney. 

Birds, reptiles and mammals, 

except bats, are among those 

affected. Insects and frogs are 

not included in that number. 

Police are cracking down on 

the burn ban across the state. 

On Sunday, a man was 

charged after power tools he 

was using allegedly sparked 

a fire in Mount Druitt, accord-

ing to NSW Police. 

Three people were charged 

with breaching the fire ban 

over the weekend. Fire services 

put out fires in two different 

towns started for cooking      

purposes, NSW Police said.  

Another man was charged 

after authorities found several 

fires lit on his property in 

another town. 

In November, the NSW      

Rural Fire Service arrested a 

19-year-old volunteer member 

on suspicion of arson, charging 

him with seven counts of        

deliberately setting fires over 

a six-week period.
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Iran missile attacks target 
U.S. forces in Iraq

24 people accused of 
deliberately setting 
Australian bushfires 

I
ran launched missile attacks 

on U.S.-led forces in Iraq in the 

early hours of Wednesday in 

retaliation for the U.S. drone strike 

on an Iranian commander whose 

killing has raised fears of a wider 

war in the Middle East. 

Iran fired more than a dozen 

ballistic missiles from its territory 

against at least two Iraqi facilities 

hosting U.S.-led coalition personnel 

at about 1:30am (2230 GMT on 

Tuesday), the U.S. military said. 

U.S. President Donald Trump 

said in a tweet late on Tuesday 

that an assessment of casualties 

and damage from the strikes was 

under way. 

“All is well!” Trump, who visited 

the al-Asad air base in December 

2018, said in the Twitter post. 

One source said early indica-

tions were of no U.S. casualties. 

Other U.S. officials declined to 

comment. 

Iran’s Islamic Revolutionary 

Guards Corps confirmed they 

fired the missiles in retaliation for 

last week’s killing of Qassem    

Soleimani, according to a state-

ment on state TV. 

The force advised the United 

States to withdraw its troops from 

the region to prevent more deaths 

and warned U.S. allies including 

Israel not to allow attacks from 

their territories. 

Iranian television reported a 

senior official in the Iranian        

Supreme Leader’s office said the 

missile attacks were the “weakest” 

of several retaliation scenarios. 

Pentagon spokesman Jonathan 

Hoffman said in a statement the 

bases targeted were al-Asad air 

base and another facility in Erbil, 

Iraq. 

“As we evaluate the situation 

and our response, we will take all 

necessary measures to protect 

and defend U.S. personnel,     

partners, and allies in the region.” 

Hours earlier on Tuesday, U.S. 

Defense Secretary Mark Esper 

said the United States should  

anticipate retaliation from Iran 

over Friday’s killing in Iraq of     

Soleimani, commander of the 

elite Quds Force. 

“I think we should expect that 

they will retaliate in some way, 

shape or form,” he told a news 

briefing at the Pentagon. 

Iranian Foreign Minister          

Mohammad Javad Zarif said Iran 

“took & concluded proportionate 

measures in self-defense under 

Article 51 of the U.N. Charter”. 

“We do not seek escalation        

or war, but will defend ourselves 

against any aggression,” he 

wrote in a post on Twitter. 

The U.S. Federal Aviation       

Administration said it would ban 

U.S. carriers from operating in the 

airspace over Iraq, Iran, the Gulf 

and the Gulf of Oman and several 

Asian carriers said there were 

avoiding flying over the region. 

In an apparently unrelated        

incident, a Ukrainian airliner with 

at least 170 people on board 

crashed on Wednesday due to 

technical problems soon after 

taking off from Tehran’s Imam 

Khomeini airport. All aboard were 

killed. 

Soleimani, a pivotal figure in   

orchestrating Iran’s long-standing 

campaign to drive U.S. forces out 

of Iraq, was also responsible for 

building up Tehran’s network of 

proxy armies across the Middle 

East. He was a national hero to 

many Iranians but viewed as a 

dangerous villain by Western 

governments opposed to Iran’s 

arc of influence running across 

the Levant and into the Gulf        

region. 

U.S. officials have said           

Soleimani was killed because of 

solid intelligence indicating forces 

under his command planned        

attacks on U.S. targets in the        

region, although they have        

provided no evidence. 

Soleimani’s burial went ahead 

after several hours of delay          

following a stampede that killed 

at least 56 people and injured 

more than 210. 

Iran TV reported Soleimani was 

buried after the missile attacks. 

“His revenge was taken and now 

he can rest in peace,” it said. 

The missiles were launched on 

Wednesday at the same time 

that he was killed last Friday. 

Soleimani’s body had been 

taken to holy Shi’ite Muslim cities 

in Iraq and Iran, as well as the    

Iranian capital, Tehran, before      

arriving to be buried in the city 

cemetery’s “martyrs’ section”,      

according to the semi-official 

news agency ISNA. 

More than 5,000 U.S. troops 

remain in Iraq along with other 

foreign forces as part of a          

coalition that has trained and 

backed up Iraqi security forces 

against the threat of Islamic State 

militants. 

 Parikiaki is moving offices 
 
From Monday 13 January 2020, Parikiaki will be operating from its new          
offices at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green,   
London N22 5HJ. Our telephone number remains the same – 020 8341 5853.



T
he British teenager         

convicted of lying about   

being gang-raped in       

Cyprus by a group of Israeli 

tourists flew home on Tuesday 

afternoon after she was handed 

a suspended four-month jail 

sentence. 

The 19-year-old’s defence 

team immediately said they 

would appeal the sentence at 

the supreme court. 

Her highly controversial trial 

caused an outcry in Britain and 

the judge had to raise his voice 

to be heard over the chants          

of her supporters outside the 

courtroom in Paralimni. 

“We want justice, we don’t 

want favours,” chanted the crowd 

of some 50 Israeli protesters, 

who were joined by Cypriot 

women.  

This was a reference to reports 

that President Nicos Anastasiades 

would pardon her if the judge 

had jailed her. It meant she was 

hopeful she would be going 

home even before the judge   

entered the court. 

Dressed in a black top and 

matching trousers, the teenager 

smiled nervously at her mother 

as she awaited the judge’s arrival, 

occasionally twisting her long 

hair in her hands. 

 “If you cannot scream, we will 

scream for you,” came the easily 

audible chant from outside the 

court building. The around 150 

protesters from Israel and Cyprus 

had a different message for the 

judge: “Mr judge, shame on you, 

don’t you have a daughter too?” 

Judge Michalis Papathana-

siou decided that the young     

Briton deserved a ‘second 

chance’ despite the ‘seriousness 

of her crime’. 

Freeing her he said: “Her   

psychological state, her youth, 

that she has been away from 

her family, her friends and         

academic studies this year. This 

has led me to decide to give her 

a second chance and suspend 

the sentence for three years.” 

Papathanasiou had his head 

down as he delivered his    

monologue, but raised his head 

towards the end and said that 

“twelve innocents had their  

freedom curtailed, which added 

to the severity of the case.” 

After the 15-minute court  

session, the girl’s mother           

appeared before the cheering 

crowd and said: “I just want to 

thank each and every one of 

you, for your help – for believing, 

it is so appreciated.” 

A British lawyer for the girl 

then read a statement insisting 

his client was the victim of a 

“premeditated gang rape” by a 

group of Israeli youths in July 

and that they would appeal her 

guilty verdict, which caused an 

outcry in Britain when it was        

issued last week. 

“This girl was stripped both     

of her dignity and her human 

rights,” Lewis Power QC said, 

reading a statement before  

British and Israeli television 

cameras on the steps of the 

court building. 

He praised the girl’s “immense 

bravery” in undergoing a lengthy 

trial which she could have 

avoided had she not insisted her 

“confession” was made under 

duress. 

“Whilst we welcome the fact 

that the sentence imposed today 

allows her to go home, we 

strongly contest the conviction 

and the fight for her innocence 

will go on regardless.” 

He said they would appeal 

the conviction and were           

prepared to take all the way to 

the European court of human 

rights if necessary. 

“She has been diagnosed 

with severe PTSD and this case 

has resulted in the deterioration 

of her mental health,” he said. 

“This case has far-reaching 

repercussions for women travel-

ling abroad and has highlighted 

the need for appropriate rep-

resentation. This young woman 

has shown immense bravery, 

courage and fortitude in coming 

forward. 

He said that the woman’s 

identity had been compromised 

and she had been trolled             

viciously on social media and 

subjected to vile comments. 

“Some of those who perpe-

trated this serious sexual assault 

returned to their homeland 

bragging triumphantly and        

unashamedly as to what they 

had done to her, compounding 

her trauma.” 

The teenager claimed she was 

raped by up to 12 Israeli tourists 

in a hotel room in the party town 

of Ayia Napa on July 17. 

She was charged, while the 

young men, aged between 15 

and 20, who were arrested over 

the incident, were freed after 

she signed a retraction state-

ment 10 days later. 

The woman spent around a 

month in prison in a shared jail 

cell with eight others before 

being granted bail in August. 

She was then forced to stay in 

Cyprus until the public mischief 

trial was completed. 

She maintains she was raped 

after having consensual sex with 

one of the Israelis but forced to 

change her account under pres-

sure from Cypriot police. 

The case hinged on a retrac-

tion statement signed by the 

teenager following up to seven 

hours of questioning alone and 

without legal representation. 

Amongst the protesters, jour-

nalists, camera crew and police 

was AKEL MP Skevi Koukouma 

who said, “I felt an obligation 

personally for the women that 

are facing rape or abuse in any 

way to be here today.” 

Others expressed concern 

that Tuesday’s sentence will 

prevent women in Cyprus from 

reporting rapes. 

But Israeli lawyer Nir Islovich, 

who represented four of the 12 

men in the case, welcomed the 

decision. “What was important 

to us was that she would be 

convicted of the charges 

brought against her,” he said. 

“That happened with full 

adoption of the facts as            

presented by my clients. As for 

clemency, we strongly oppose 

it and will act against it if she will 

not express genuine remorse.” 
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British woman to appeal suspended 
sentence for false rape claim

George Michael’s 

sister’s share of his 

estate will go to charity

G
eorge Michael's late 

sister's share of his       

estate will go to charity. 

Melanie Panayiotou was trag-

ically found dead on Christmas 

Day (25 December 2019), exactly 

three years after George's pass-

ing, and it has now been reported 

her share of his £98 million       

estate will go to good causes 

in keeping with the generosity 

displayed by George during his 

lifetime. 

He secretly gave away millions 

to good causes and individuals 

in need, including £15,000 to a 

Deal Or No Deal contestant for 

IVF treatment and £25,000 to 

a debt-ridden woman he saw 

crying in a cafe. 

His estate made donations to 

Childline and LA-based Aids 

charity Project Angel Food in 

the wake of his passing. 

A source told The Sun       

newspaper's Bizarre column: 

"George's family share his caring 

spirit. Knowing that some good 

is going to come out of this  

double-tragedy has provided a 

small amount of comfort." 

Melanie, who sources say 

struggled to get over George’s 

death, is expected to be laid to 

rest next to the star and their 

mother Lesley at Highgate 

Cemetery. 

The Wham! singer's grave is 

currently unmarked, and whilst 

sources say Melanie will "defi-

nitely" get her own headstone, 

they claim George's will remain 

unmarked in order to stop fans 

from gathering at the site. 

An insider said: "George still 

doesn't have a gravestone three 

years after his death, and it's 

going to stay that way. Now that 

they will also have to visit the 

family plot to mourn Melanie, 

they don't want to be wading 

through fans and their tributes 

just to pay respect to the grow-

ing number of their tragic loved 

ones." 

Melanie - who was 59 at        

the time of her death - was 

found by her older sister Yioda 

Panayiotou, and a representa-

tive for the family confirmed the 

news. 

They said in a statement: 

"We can confirm that very       

tragically Melanie has passed 

away suddenly. We would simply 

ask that the family's privacy be 

respected at this very sad time. 

There will be no further com-

ments." 

Metropolitan Police also     

issued a statement which read: 

"Police were called by London 

Ambulance Service at approxi-

mately 19:35hrs on Wednes-

day, 25 December to reports of 

the sudden death of a woman, 

aged in her 50s, at an address 

in Oak Hill Park, NW3. The 

death is not being treated as 

suspicious by police. A report 

will be compiled for the Coroner 

into the circumstances." 
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J
ordan Peterson is a Cana-

dian psychologist who has 

spent 30 years listening to 

his clinical patients, and lecturing 

at several North American univer-

sities, including Harvard. He has 

written a magnificent book to try 

and give us the lessons of his 

experience with people.  

Chapter One is entitled ‘Stand 
up straight with your shoulders 
back’.  It talks about our shared 

DNA with lobsters, who 350  

million ago would square up to 

each other for territorial and group 

dominance. Those who won 

would stand taller. The hierarchy 

that Peterson describes is thus 

older than trees have existed.  

Those who argue that there is 

a patriarchal hierarchy in the 

West based on power, are wrong.  

A few billionaires are not a      

representative microcosm of 

how Western society functions.  

Peterson argues that the idea 

that Western society is a male 

dominated patriarchy is a myth.  

The basis of any hierarchy we 

have is not power, it is compe-

tence. Western culture is the 

least tyrannical society that’s 

ever been produced.  

Men account for most people 

in prison, most of the people who 

are homeless are men. Men are 

doing most of the dangerous 

jobs. They are more likely to 

commit suicide, be unemployed, 

struggle with depression and 

with mental illness, die in wars, 

and be addicted to drugs and 

abuse alcohol. Men are more 

likely to be the victims of violent 

crimes, and men generally do 

worse in school. Where is the 

dominance here, precisely? We 

don’t talk about equality in those 

areas.  

He has some great examples. 

In every single law firm on earth, 

in every accounting firm, consult-

ing firm, 80% of the revenues 

are generated by 20% of the 

partners / employees. And this 

isn’t just in the human field. 

80% of the mass of celestial 

spheres is accounted for by 

very, very few planets. Most 

public classical music concerts 

performed are of works by       

only four composers, Bach, 

Beethoven, Mozart and Tchai-

kovsky. Most of the world’s  

population live in very few 

cities. This reinforces his point 

about hierarchies not being a 

social construct. It is a part of 

being.  

In some cultures, and in village 

or religious traditions, male      

patriarchy is evident.  But over-

coming this through empower-

ing women by education, seeds 

and micro-funding raises the 

floor – economic, health, social 

– of the village every time. It is 

the only way to eradicate poverty.  

It is a compelling book.  Other 

chapter headings are, “Make 

friends who want the best for 

you” and “Compare yourself to 

who you were yesterday, not to 

who someone else is today”. 

Peterson has embarked on a 

world tour and has spoken in 

over 200 cities, covering each 

of his chapters and these events 

have been a massive hit, 

spawning podcasts, YouTube 

videos and a new book is     

coming out called ‘12 More 

Rules’.  

One of the most arresting 

aspects of his message is that 

confidence can be generated  

in both men and women, from 

within. The point is to engage 

forthrightly with the world and 

to avoid the terrible trinity -      

deceit, arrogance and resent-

ment, to chase those out of 

your life. There is always the 

grace and obligation to help 

those less able to help them-

selves.   

Peterson is firmly in the       

Judaeo-Christian tradition, and 

has spoken eloquently on the 

stories of Cane and Abel and 

the injunction to treat others as 

you yourself would like to be 

treated.  

A brilliant read, and highly 

recommended. 

 
 

By James Neophytou 

Book review: 12 Rules for 
Life - An Antidote to Chaos

All TfL fares remain frozen for 2020

T
ransport for London (TfL) 

is reminding Londoners 

that all fares set by the 

Mayor of London will remain 

frozen for a fourth year in a row 

during 2020. 

The fares for 2020 will see 

‘pay as you go’ journeys on the 

bus, Tube, Tram, DLR, TfL-run 

rail services (where TfL fares 

apply) and Emirates Air Line      

remaining the same as they are 

currently. The cost of hiring a 

Santander Cycle will also remain 

the same – just £2 to access a 

bike for a day and if the journeys 

are under 30 minutes there is 

no additional cost. 

TfL’s latest figures show that 

64 per cent of all journeys now 

made on the Tube are made 

using pay as you go, demonstra-

ting an increasing move away 

from paper season tickets and 

towards more convenient smart 

ticketing. 

By using pay as you go with a 

contactless or Oyster card, adult 

off-peak fares including Zone 1 

start at £2.40 and off-peak adult 

Tube, DLR and most London 

Overground fares within Zones 

2-6 are just £1.50. In addition, 

with the Hopper fare, customers 

can take unlimited bus and tram 

journeys across the capital 

within an hour for just £1.50, 

with the total cost capped at 

£4.50 for the whole day. Since 

its launch in September 2016 

the Hopper ticket has already 

been used for more than 400 

million journeys in the capital. 

Since 2 January, the overall 

increase in national rail fares 

since the Mayor was elected in 

May 2016 is around 10 per cent. 

In contrast, fares set by the 

Mayor have been frozen. All TfL 

travel concessions are also pro-

tected, ensuring that children, 

those over 60, veterans, appren-

tices and people on specific     

unemployment benefits con-

tinue to benefit from free or dis-

counted travel. Travelcards and 

associated caps, which are set 

in agreement with the train       

operating companies under fares 

regulations set by the Government, 

will increase by 2.7 per cent. 

The Mayor of London, Sadiq 

Khan, said: “I’m proud to be 

freezing TfL fares for the fourth 

year in succession, fulfilling the 

pledge made in my manifesto. 

Alongside our hugely popular 

Hopper fare we’re making public 

transport a more affordable     

option for millions of people       

across our city. This is vital to 

encourage more Londoners out 

of their cars – helping reduce 

congestion and emissions, and 

clean up our toxic air. This is in 

stark contrast to the Government 

who have allowed the failing  

private rail companies to hike 

up their fares once again despite 

letting down London’s suburban 

rail passengers.” 

Shashi Verma, Director of 

Strategy at TfL, said: “Millions 

of people travel using bus, Tube 

and rail services across London 

and delivering the Mayor’s fares 

freeze is helping encourage more 

people across London out of 

their cars and onto public trans-

port. Our latest figures show that 

pay as you go ticketing is now 

more popular than ever and we 

continue to work with the Depart-

ment for Transport and rail com-

panies to see where it could be 

expanded to in the future, helping 

to make travel more convenient 

for all.” 

Customers are now also able to 

use pay as you go with contactless 

all the way from Paddington to 

Reading on both TfL Rail and 

Great Western Railway (GWR). 

A single peak adult pay as you 

go journey between London 

Paddington and Reading will be 

£24.40 (with the off-peak fare of 

£10.60). In line with TfL’s policies, 

children under 11 who are accom-

panied by an adult, as well as 

customers who are eligible for 

the Freedom Pass, will be able 

to travel free to Reading on TfL 

Rail services. By Spring 2020, 

daily and weekly capping for 

contactless pay as you go users 

will be introduced for stations to 

and from Reading.  

For more information, visit 

http://www.tfl.gov.uk/fares

T
his winter has seen the        

return of the popular 

weekly  programme of 

complimentary activities that are 

organised in Larnaka, Cyprus 

every winter for visitors staying 

at hotels and apartments across 

the region.  

The activities are all free of 

charge upon presentation of a 

voucher issued by the hotels for 

their staying guests. Prior book-

ing only required for the two       

village excursions on Thursday 

and Saturday.   

The programme runs until 

31st March and includes activities 

such as birdwatching and basket 

weaving; a full day out at Mazotos 

Camel Park, guided walking tours 

of Larnaka and the local mountain 

villages, halloumi making and 

wine tasting, plus visits to local 

workshops where traditional 

crafts are practised and local 

museums. 

Dinos Lefkaritis, Chairman of 

the Larnaka Tourism Board 

comments: “Larnaka Tourism 

Board’s strategy is focusing on 

upgrading the facilities and serv-

ices within the region, enrich the 

tourism product and improve 

the image of the destination. We 

are following the Deputy Minister’s 

guidelines and our regional pro-

motion will encompass Cyprus’ 

year round appeal for all ages as 

well as highlighting activities for 

the over 50’s alongside our rich 

offering for special interest from 

diving to walking, cycling, gastro-

nomy, the plethora of festivals, not 

least our location which allows 

visitors to explore the entire island. 

Year round visitors can combine 

the attraction of Cyprus’ moun-

tains with that of the picturesque 

villages and glorious coastline 

with great ease.”    

He continued, “Larnaka and 

its district is ideal for special      

interest tourism. We are specifi-

cally focusing on sports tourism, 

since our region ranks first in 

athletic tournaments and training 

being organised annually in foot-

ball, shooting, tennis and cycling. 

The same goes for sea and beach 

sports as well as diving, as     

Larnaka has one of the world’s 

best wreck dive sites, the famous 

Zenobia.” The tourist board added 

to this with the sinking of Elpida 

in December 2019, which will 

enrich marine biodiversity in the 

Voroklini area. 

Mr Lefkaritis continues: “The 

villages of Larnaka are also first 

in agrotourism development and 

have the highest numbers of 

tourist beds. This is why we place 

a lot of emphasis on agrotourism 

including local gastronomy,     

traditional activities and culture. 

Conferences and incentives, 

wedding tourism and cultural/ 

religious trips are also important 

special interest markets for     

Larnaka region.”   

For more information please 

visit www.larnakaregion.com 

Free winter activities in Larnaka, Cyprus 

Vasilopitta of the Lefkara Association of GB  
 

The Vasilopitta Blessing of the Lefkara Association of Great Britain will be held at the Cypriot Community 

Centre, Earlham Grove, Wood Green N22 5JH, on Sunday 19 January 2020 at 3.30pm.  

There will be a hot buffet (chicken/pork kebab, halloumi, loukanika, plus salad, seasonal fruits, coffee 

and sweets), live Greek music, dancing, a raffle and much more.  

Tickets: £20 adults, £12.00 children under the age of 12, available by calling Anna Kounis on                        

020 8440 6822 / 07956956785 or email community.lefkaraassociation@live.co.uk
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EUREKA! 

I
n the ancient Christian village of Malula, in 

Syria, the old men still speak the language that 

Jesus spoke – Aramaic. In his time this was the 

common language of the Middle East. It remained 

so for centuries, until Arabic replaced it, and it 

stretched eastwards from Palestine over a vast 

area, right into the Persian Empire. But that was 

not, as it turned out, the direction that Christianity 

was to take. Nor was Aramaic the language in 

which it would spread. 

The first Christians believed Jesus was God; 

and that this faith gave them the strength to spread 

a new religion, eventually throughout the world. 

But apart from their faith, the disciples were not 

particularly well equipped for the task. St Peter 

would have a lot in common with the people of 

Malula. Like them he spoke Aramaic, an eastern 

language. But Christianity was to have its most 

lasting success moving westwards; converting 

people in the cities; and using European languages, 

first Greek and then Latin. For that a different type 

of apostle was needed, and Christianity found 

precisely the man in St Paul. 

Paul – or Saul in the Hebrew version of his name 

– was born both a Jew and a Roman citizen. He 

had grown up in Tarzus, (a city in Turkey) which 

had long been part of the Greek world. So legally 

he was Roman, intellectually he was a Greek, 

spiritually he was a Jew. Three trump cards for 

someone hoping to spread any faith through the 

Roman Empire. 

The irony was that Paul was Pharisee, a Jewish 

sect that Jesus had often criticized, and one that 

had done much to bring about his death. 

Paul had come to Jerusalem to study as a 

rabbi. He was eager as anyone to root out this 

new heresy of Christianity. It is easy to see their 

point of view. When the Messiah came, the Jews 

believed it would be to restore their promised 

land. But the Christians said the Messiah had 

come; and had been crucified, among criminals, 

at the request of the rabbis. A scandalous          

suggestion. Paul was on his way to suppress 

those in Damascus who were spreading this sort 

of subversive rumour, when he experienced his 

sudden conversion. 

Instead of using Jewish law to convict the local 

Christians, Paul preached that the Messiah had 

arrived. Eventually the Jewish authorities laid 

plans to rid themselves of this heretic, much as 

they had with Jesus. Paul got away when his 

friends lowered him in a basket from the walls. It 

was the first of many clashes with synagogues 

on his travels through the Roman Empire. 

The empire was already vast. You could march 

all round the Mediterranean without ever leaving 

Roman soil. In this huge area little Palestine was 

an unimportant outpost, yet a minor heresy from 

that one small area was to become the religion 

of the empire. Much of how Christianity spread is 

only tradition and guesswork, but the missionary 

travels of St Paul are authentic history, and are 

amazing. 

His three great journeys would be hard work 

even today. His letters are the earliest writings in 

the New Testament and they give a vivid picture 

of his life as a missionary.  

At Athens, Paul the Greek intellectual was able 

to debate in classic style, among equals, but his 

principle was to go to the synagogues first. After 

all, he was a Jew preaching about a Jew, but when 

they ejected him, he would reply: ‘My conscience 

is clear; now I shall go the gentiles.’ Gentiles         

included everyone outside the Jewish faith – the 

rest of the world. It was a significant new direction 

for Christianity, which thus became free to take 

its place as one of the many religions filtering 

through the empire, spreading along those con-

venient Roman roads and competing for converts. 

Paul’s last great journey was to Rome; but he 

came as a prisoner. The Jewish authorities in      

Jerusalem had complained of him, just as they 

had of Jesus – and the words of the New Testament 

make it plain that they still regarded Christianity 

as a dangerously radical movement.  

“We have found this man a pestilent fellow, an 

agitator among all the Jews throughout the world, 

and a ringleader of the sect of the Nazarenes.” 

It was a tribute, at least of Paul’s effectiveness. 

At his own request, as a Roman citizen, he was 

sent to Rome for his trial. He found a small       

community of Christians already there. We don’t 

know how they had got there. Some perhaps had 

been brought from the east as slaves. Others 

may have heard the news from traders, who 

have always carried ideas from place to place 

along with silks and spices. The early Christians 

in Rome spoke Greek - it remained the language 

of the Roman church until the third century - and 

they were almost all from the poorest classes. 

They ran a tiny welfare state among themselves, 

looking after widows and orphans.  

Nor do we know what judgement was passed 

on Paul himself, because the Acts of the Apostles 

comes to a sudden end without telling us. It is 

generally assumed that Paul died in Rome, some-

where around the year 63. 

Traditions add that Peter came to Rome too 

and was martyred here – crucified upside down. 

So the capital of the empire was able to claim the 

two greatest saints of the early church. They 

were to give Rome its special position once the 

original church in Jerusalem had collapsed. In 

the year 70, Palestine rose against Roman rule 

and Roman soldiers destroyed the Jewish city.  

With Jerusalem gone, Christians would              

increasingly look to Rome and would come to 

think of Peter as its first Pope. By the third-        

century Rome had been gradually reduced by 

emperors as strong as Aurelian and Diocletian. 

Constantine finally brought it to an end. The god 

that Constantine chose to help him in battle was 

the Christian god. With his conversion Christianity 

turned the crucial corner from heresy to orthodoxy. 

Excerpt from 'The Christians’ by Bamber       

Gascoigne courtesy of Jonathan Cape Ltd 

This volume tells the story of Christianity 

through the individual men and women who 

shaped it. It is a story of colossal undertakings 

and spectacular successes as well as ferocious 

intolerance, greed and bloodshed. Bamber       

Gascoigne traces a clear path through a complicated 

history, exploring the motives, the passions, the 

fears and the achievements of the Christians. His 

approach is objective and he writes in a conver-

sational style, focusing on moments of significant 

detail and a vast and varied cast of characters. 

 

Bamber Gascoigne – The Christians 

 

Barnabas and Paul's first missionary journey 
to Cyprus 

 

It is a little known fact that by the time Barnabas 

and Paul (then still Saul) arrived in Cyprus on 

their first missionary journey, there was already 

an established Christian community on the island, 

and had been for about a decade, preaching only 

to the Jews. In actuality, it was from Cyprus and 

Cyrene (Libya) that early Christians first set out 

to convert the Greeks of Antioch (southern Turkey). 

The ancient city of Antioch had an eclectic  

population of Jews and Greeks who would come 

together, to create a major Christian Church centre. 

And although this, and other, information about 

early church history is readily available for anyone 

to read, it is usually overlooked, because the  

passages relating to Cyprus are thought to be  

devoid of important events, when they are in fact 

crucial to laying the foundation for Barnabas and 

Paul’s mission to spread the Word of Christ 

among the Gentiles in foreign lands. 

Though few people realise it, the story of the 

first missionary journey to Cyprus actually begins 

on the island itself a few years before Barnabas 

and Saul ever set foot there, for “there were some 

of them, men from Cyprus and Cyrene, who came 

to Antioch and began speaking to the Greeks also, 

preaching the Lord Jesus” [Acts 11:20]. It would 

seem that the conversion carried out by these men 

met with unprecedented success. So great was 

the rate of conversion to Christianity at Antioch, 

that news soon reached the Church of Jerusalem, 

and Barnabas was dispatched to Antioch as a  

result. 

There he found the reports to have been true 

and rejoiced in the Lord’s grace for some time    

before leaving for Tarsus, most probably by sea, 

to find Saul and bring him back to carry out the 

divine work. Upon their return to Antioch, the pair 

spent an entire year preaching to both the city’s 

Jews and Gentiles, and it was there, at some 

stage during this year, that the term Christian was 

first applied to the Followers of the Way. This was 

a truly monumental development for the Faith, 

since it completely nullified the distinction between 

Jewish Follower and Gentile Follower, and instead 

enabled ALL Followers of the Way, regardless of 

previous beliefs, to proclaim themselves as 

Christians. 

 

Who Were the 12 Disciples? 

 

Jesus's disciples were some of the most well-

known and influential figures in Christian history. 

It was at this time that He went off to the mountain 

to pray, and He spent the whole night in prayer 

to God. And when day came, He called His         

disciples to Him and chose twelve of them, whom 

He also named apostles. (Luke 6:12-13) 

Twelve men responded to the call. They were 

Jews, uneducated commoners, and simple men 

of faith who gave up everything to be followers of 

Christ. Jesus spent three years training these 

men to be leaders. Jesus’ plan was to eventually 

have the disciples take over and carry on the work 

He had started. 

Peter 2. James 3. John 4. Andrew 5. Bartholomew 

or Nathanael 6. James, the Lesser or Younger 7. 

Judas 8. Jude or Thaddeus 9. Matthew or Levi 

10. Philip 11. Simon the Zealot 12. Thomas 

It should also be noted that while the "Twelve 

Apostles" refer to the twelve who followed Jesus 

during his lifetime (and later Matthias in place of 

Judas Iscariot), Paul (formerly Saul of Tarsus) 

could be considered as another apostle. Notably, 

he begins many of his epistles with "Paul, an 

apostle of Christ Jesus", or some variant. The 

original twelve were apostles sent out to the 

Jews, whereas Paul has the unique role of being 

the apostle to the gentiles after Christ's resurrec-

tion and ascent. 

 

The Four Gospels 

 

The four gospels share a story in which the 

earthly life of Jesus culminates in his death and 

resurrection, but differ in detail.  

Gospel originally meant the Christian message 

itself, but in the 2nd century it came to be used 

for the books in which the message was set out, 

specifically books which describe the life and 

teachings of Jesus. The four canonical gospels 

of Matthew, Mark, Luke and John comprise the 

first four books of the New Testament of the Bible 

and were probably written between AD 66 and 

110. All four were anonymous (the modern names 

were added in the 2nd century), almost certainly 

none were by eyewitnesses, and all are the end 

products of long oral and written transmission, 

though some scholars argue for the traditional   

attribution. There is no guarantee that the events, 

which they describe, are historically accurate, but 

careful study can often distinguish Jesus' own 

views from those of his later followers.  

 

Source: en.wikipedia.org 
 

Painting: St Peter and St Paul –  
Artist El Greco – Hermitage Museum 

St. Paul spreads 
the word

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

1917 
 

The New Year begins with a bang 

- Sam Mendes’ monumental First 

World War epic is a true cinematic 

experience and a worthy winner 

of its fresh Golden Globe glory.  

The story follows two young Brit-

ish soldiers, Blake (Dean Charles 

Chapman) and Schofield (George 

MacKay), given an almost suicide 

mission. They must cross the front 

line and pass through enemy terri-

tory in order to deliver a message 

to a commanding officer of the 

British army and put a stop to an 

impending attack which is believed 

to be a death trap. But if their  

mission is successful they will 

save hundreds of soldiers’ lives 

including Blake’s own brother… 

Their Herculean journey is filmed 

in one complex and labyrinthine 

long shot amazingly choreographed 

by veteran cinematographer Roger 

Deakins and superbly directed by 

Mendes. This harrowing and deeply 

moving experience is also perfectly 

complimented by great use of 

sound and Thomas Newman’s 

hauntingly beautiful score that will 

transport you right in the middle 

of the trenches. There are a few 

subtle cuts here and there which 

on a second viewing are slightly 

more evident but overall it is one 

long, continuous descent into hell.  

Chapman and MacKay are     

incredible together and share an 

invaluable chemistry. They begin 

their hazardous journey as a cou-

ple of ordinary and naïve soldiers 

before they develop into heroic 

figures whose actions defy any 

expectations. Essential viewing! 
 

Seberg 
 

Kristen Stewart excels as Jean 

Seberg, the sensitive American 

actress who was first discovered 

in 1957 by Otto Preminger for the 

leading role of SAINT JOAN.     

Seberg became an iconic figure 

following her remarkable perform-

ance in Jean Luc Godard’s 1960 

French cult classic BREATHLESS.  

Benedict Andrews’ stylish film, 

screened at last October’s London 

Film Festival, focuses on the life 

of Seberg during the late 1960’s 

at the time when she begins to 

develop political consciousness 

and gets affiliated with the Black 

Panthers. Inevitably she becomes 

a target of the FBI who begin to 

watch and spy every step and 

every move she makes… 

It is a compelling and deeply 

moving subject with Stewart on top 

form perfectly capturing Seberg’s 

free spirit, vulnerability and self-

less commitment to injustice.  
 

The Gentlemen 
 

Guy Ritchie’s purposely complex 

crime thriller benefits tremendously 

from his highly energetic direction. 

He returns to his LOCK, STOCK 

AND TWO SMOKING BARRELLS 

territory and follows the story of 

American Mickey Pearson (Mat-

thew McConaughey), now living in 

London and married to an English 

rose called Rosalind (Michelle Dock-

ery). He is a powerful drug lord but 

feels it is time to pass on his crown 

elsewhere which causes a huge 

reaction amongst the underworld… 

There are many subplots which 

are often confusing especially in 

the beginning but everything comes 

together by the end. The actors- 

especially Hugh Grant as a      

cockney criminal called Fletcher - 

relish the sharp dialogue and their 

enthusiasm is highly infectious. 

 

Uncut Gems 
 

An almost unrecognisable Adam 

Sadler delivers an intense, highly 

energetic performance under the 

Safdie Brothers’ bravura direction. 

Josh and Benny Safdie made a 

huge impression a couple of years 

ago with GOOD TIME and now 

they tell another crime story.  

Howard Ratner is a New York 

City jeweller with huge gambling 

debts and a marriage that is falling 

apart. He is a truly unsympathetic 

character despised by all especially 

by his wife Dinah (Idina Matzel) who 

hates his guts with a vengeance… 

The Sadfie Brothers’ assured 

and high flying direction is aided 

magnificently by Darius Khondji’s 

restless cinematography which also 

adds to the protagonists’ anxiety 

and dangerous predicament. Not 

a likable film in the least but an 

important one - very much worth 

catching on the big screen. 

 

The Runaways 
 

An impressive feature film debut 

from writer/director Richard Heap, 

who puts his documentary experi-

ence to good effect here.  

The action takes place on the 

North York Moors and follows the 

story of three siblings who find 

themselves on their own following 

their father’s unexpected death. 

They run away from their violent 

uncle along with their two donkeys 

in search of their estranged 

mother…It is gentle, sensitive film 

that benefits tremendously from 

the natural performances espe-

cially from the younger members 

of the cast. Molly Windsor is terri-

fic as 16-year-old Angie in charge 

of her younger siblings.  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

IN THE LINE OF DUTY: A    

preposterous premise for this 

surprisingly entertaining action 

thriller with Aaron Eckhart in a 

rare leading role as disgraced 

cop Frank Penny on a mission      

to rescue the Chief of Police’s        

(Giancarlo Esposito) daughter 

kidnapped by a group of thugs. 

She is trapped in a box that’s       

filling with water and time is      

running out… 

Eckhart makes a credible hero 

despite the fact that his character 

agrees to let ambitious reporter 

Ava (Courtney Eaton) join this race 

against time. She is streaming 

live the search which is watched 

by millions across the city including 

the villains, who know their exact 

whereabouts. Ava begins the film 

is an utterly annoying reporter  

before she develops a bond with 

Penny. It is fast and furious and 

efficiently directed by Steven C 

Miller. 

 

CLEANIN’ UP THE TOWN - 

REMEMBERING GHOSTBUS-

TERS: An affectionate documen-

tary from Anthony and Claire 

Bueno, a brother and sister team 

celebrating Ivan Reitman’s comedy 

classic GHOSTBUSTERS.  

Unlike most films of its kind this 

documentary has assembled most 

of its cast, production and special 

effects teams, who all share their 

own experiences about the making      

of this cult film which broke box 

office records in 1984. Sigourney 

Weaver fondly remembers her  

bizarre audition where she is 

asked to pretend she is an insane 

dog while the team including the 

actor inside the giant marshmallow 

man explain in full detail the creation 

of this ground-breaking scene 

without a touch of any CGI       

interference.  

 

EL TOPO: Alexandro Jodo-

rowski’s cult existential western is 

back in cinemas in a brand new 

4K restoration and it is still as 

shocking and provocative as the 

day it was first released in 1970.  

Jodorowsky also plays the title 

role –The Mole, a gunfighter trav-

elling across a deserted  landscape 

with his son and ready for a shoot-

out with four expert  opponents.  

This hallucinating trip is divided 

into four sections with hardly any 

dialogue but with remarkable   

surrealistic set pieces that will 

stay long in the memory.

George Savvides 

Christmas Eve. Anticipation. 

Excitement. Elation. Anti-climax? 

Not so for Clara, a young girl     

unable to sleep, she is transported 

into a magical world, taken there 

by a Prince who started life as the 

eponymous Nutcracker (Royal 

Albert Hall). That transformation 

from doll to man is the nub of a 

dance classic that has been 

charming audiences worldwide 

since 1892. Set to Tchaikovsky’s 

beautiful and evocative music it 

is a magical mystery tour that 

has the power of enchantment to 

please even the grinch among 

you. The Birmingham Royal Ballet 

production, an annual revival of 

the Sir Peter Wright original,       

resplendently designed by John 

Macfarlane, is as traditional as 

mince pies and provides a memo-

rable spectacle in a venue made 

for spectaculars. It even includes 

Simon Callow as the voice of the 

mysterious magician Drosselmeyer 

(Clara’s beloved godfather), a 

nice touch which kept the children 

enthralled and not left out. 

What child would not be          

bewitched by an adventure in 

which the Mouse King and his 

minions try to abduct her, she is 

saved by toy soldiers and then 

dropped into a pine forest, includ-

ing dancing snowflakes, and then 

the Land of Sweets, where an 

eclectic array of exotic dancers 

gyrate, leap gleefully and joyfully 

celebrate sweet treats from 

around the globe. It all reaches 

an apogee in the dance of the 

Sugar Plum Fairy, a delightful solo 

which becomes a passionate pas 

de deux with the smitten Prince. 

Momoko Hirata brings a lightness 

and delicacy to the sybaritic fairy 

and together with Cesar Morales, 

who impresses as both the      

Nutcracker doll and the ‘Fairy’s 

Prince, they are as one in the  

ballet’s most notable dance. Karla 

Doorbar is technically assured as 

Clara turning from an initially     

curious young girl into something 

far more spirited and vibrant      

during the incredible dream. 

For Clara it ends with her     

waking up and snow falling from 

the Albert Hall heavens. The magic 

is heightened by some wonderful 

video projections (59 Productions) 

which create an ethereal beauty 

for a production that looks as if it 

has found a London residence 

for many Christmases to come. 

From Tchaikovsky to Dickens, 

the perfect festive duo, though in 

the case of Scrooge, “a squeezing, 
wrenching, grasping, scraping, 
clutching, covetous old sinner!”, 
his is a character that knows of 

no Christmas cheer. Despite that 

we were invited to toast the Christ-

mas spirit with Charles Dickens 

and be transported back to the 

merriment of Victorian London in 

the company of London Concert 

Brass and the London Philharmo-

nic Choir with Hugh Bonneville 

providing a selection of readings 

from A Christmas Carol. This 

Carols and Classics event at 

Cadogan Hall was simple in     

format, superbly performed and 

provided wonderful entertainment. 

My octogenarian companion      

described it as “the perfect hors 

d’oeuvre to the big day”. 

The combination of brass      

and choir worked beautifully and 

thankfully they chose well known 

carols which meant when asked 

to join in by conductor Neville 

Creed we were able to do so with-

out fear of having to hum along to 

an obscure Elizabethan chant. 

Bonneville brought the classic 

story to life with vivid and colour-

ful readings and his self-deprecat-

ing manner found favour with the 

enthusiastic audience. Two hours 

later we emerged into the twinkling 

lights of Sloane Square knowing 

that Christmas had begun in  

earnest after our gladdening trip 

to Dickensian times. 

Meanwhile Giovanni Bigalow 
is ready to run away... 

As a child I wanted to be a train 

driver and run away to the circus. 

I never drove a train and the circus 

faded into a puff of smoke (legal) 

when I reached adolescence. 

Those memories all came rushing 

back when I saw Circus 1903 

(Royal Festival Hall) just before 

Christmas. Talk about variation 

on a theme, it’s kind of big top with 

a few twists. With a ringmaster 

called Willy Whipsnade, a great 

name for a male version of a 

dominatrix (apparently known as 

“doms”), a kind of Edwardian ver-

sion of Dick Dastardly, we were 

treated to some astonishing acts 

with equally incredible names. 

Such as Elastic Dislocationist 
(reaching parts mere mortals can-

not but would love to), The Great 

Rokardy (extraordinary balancing 

routine) and some deliciously  

enticing and skilful aerial work 

from The Flying Fedonis. 
However, The Magnificent 

Marvellos made us all hold our 

breath and gasp in disbelief with 

the Wheel of Death. I still scratch 

my head trying to work out just 

how they somersaulted on top of 

two, and I’m not joking, giant ham-

ster wheels that were spinning 

very fast. “Abisdefto!” There were 

also life-sized puppet elephants, 

yes a la War Horse (same team 

in fact), a brilliant achievement. 

Although the energy dropped on 

a couple of occasions this was 

fantastic family entertainment and 

a few lucky kids got to go onstage 

with Mr Whipsnade who delighted 

them with some tip top magic. 

Finally, Vivat Stactou goes 
down memory lane... 

When you get to my age,       

evthominda and a bit, it’s nice to 

be reminded of entertainers you 

have enjoyed over the years. We 

often wonder if they are still alive 

and if they are where they are now. 

In the case of Fascinating Aida 

(Queen Elizabeth Hall) they are 

still doing their thing, a satirical 

singing trio who never fail to make 

you laugh and remind you that 

age is just a number – they have 

184 years between them. The 

three are Dillie Keane (founder 

member in 1983), Adele Anderson 

(joined in 1984) and Lisa Pullman 

(first joined in 2004). 

The audience was an interesting 

mix of theatre luvvies and curious 

suburbanites. I chatted to a couple 

from Sevenoaks who were seeing 

them for the first time and they 

didn’t seem too perturbed from one 

of the group’s trademark festive 

numbers, Don’t Be a C**t at Christ-
mas. That brought the house down 

and reminded me of the first time 

I saw them when I nearly wet me 

drawers. There are many memo-

rable moments and Keane singing 

Because I’m German, with one 

knee of the piano stool and the 

other in the air behind her (yes 

just like that Rocketman) brings 

out the hysterics in me every   

time.  

Anderson and Pullman also 

get their moments in the limelight 

and droll Michael Roulston is a 

cracking pianist with a wonderfully 

wry sense of humour. The topical-

ity of some of the songs bordered 

on becoming a little twiy, Woke 

even, but because they perform 

them as if they couldn’t give a 

toss it never becomes right on or 

preachy. Slickly directed by Paul 

Foster I see no reason why they 

won’t be around for a hell of a lot 

longer. 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou
It’s all about to happen...
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I
t is the New Year, the begin-

ning of a new cycle, where 

fresh outlooks of hope, aims 

and goals are to be set. It is the 

time when many will make their 

New Year Resolutions. Before 

you start to set and make any 

unrealistic goals, think carefully.  

Every year I hear people say, 

‘I am going to go to the gym 

every day’, or ‘I am going to lose 

a radical amount of weight in 

stones/kilos and to get fit’. At the 

beginning of the year, the first 

2-3 months, they will be there  

at the gym, and then they will 

dwindle off.  

It is the January gym overload 

that us instructors have seen 

over and over again, without fail 

every year, after overindulgence 

on food and drink throughout 

Christmas and the New year. 

Be realistic with what you 

want. Make goals and desires 

achievable. Is it more sensible 

to just say ‘this year I am going 

to create a better me’, which 

means you can then do what-

ever you need to to become a 

better version of your true self. 

This can be physically as well 

as mentally stronger; it is setting 

a target without disappointment 

and failure within yourself. It is 

then all achievable.  

If you want to lose weight, 

don't binge eat on bad food and 

then starve yourself for days. 

This plays havoc with the meta-

bolism and also on general 

health. Be kind to yourself and 

re-train your eating plan to be a 

healthy and balanced one - with 

the odd little indulgence or mini 

treat here and there. 

When you choose to go to 

the gym, make it enjoyable and 

choose things you enjoy doing 

so that you will stick to it. Don’t 

join a gym for your head to just 

think well I have joined a gym, 

but then don't actually go there 

more than once a month. What 

is the point ? You would be far 

better joining a ski club or dance 

class if you don't enjoy gyms. 

Find what you enjoy doing and 

stick to it. 

If you are a big drinker, again 

is it better to say I will cut down 

and limit my drinking days to 

socially once or twice a week, 

rather than heavily daily. 

Whatever you want to 

change about yourself, keep it 

positive, but without pressure. 

Try new and exciting things. 

Give your mind and body a 

challenge to gain by learning 

new skills. Knowledge is power; 

with the power of knowledge, 

you can transform your life        

for the better as it opens new 

doors of opportunity. Hobbies 

often turn into a lucrative        

business.  

Have a fresh mind approach 

to others. Stand up and be       

assertive. Don't be a people 

pleaser. Do what you want to 

do for others from the heart,  

because you want to. See and 

be with the people you want to 

be with, those you don't, see at 

limited restricted times. 

Get what you want, be          

assertive and decisive, tell 

people what you like and dislike, 

truthfully yet tactfully - it is then 

down to the others to behave 

appropriately whilst in your 

presence or to stay away. 

Each little change is a step 

forward to a better new you! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

A better you!

Andreas E. Alexandrou: How I lost weight
T

hose who read my last article 

(Parikiaki 17/10/19) will be aware 

that as a by-product of reversing 

my diabetes, I lost in less than 6 months, 

2½ stones (15 kilos) in weight. Although 

clinically obese, my portly figure was 

not an issue for me, but I am acutely 

aware that for many people, even skinny 

ones, weight is a serious debilitating 

physical and mental issue that can 

lead to depression, body dysmorphia, 

self-harming, sleep deprivation and 

suicide. The science behind reversing 

my diabetes turns out to be the same 

for weight loss. 

Statistically, your attempts to lose 

weight will fail. Even if you succeed, it 

will be temporary, and the weight will 

return with a vengeance. For most, it’s 

a merry-go-round of constant yo-yo 

dieting that causes anguish, stress 

and loss of confidence. 

Our body needs energy 24/7 and in 

today’s world, that comes predomi-

nantly from processed carbohydrates 

(cereals, breads, pasta, pizza and rice). 

Carbs are a form of sugar, an addictive 

drug that our body craves for and breaks 

down into glucose for fuel. When you 

eat carbs, even a very small quantity, 

your pancreas produces insulin, our 

master hormone, that unlocks the 

cells in your body to eat the glucose. 

Excess sugar is stored as fat and in 

order to do that, it suppresses the 

burning of your existing fat and the 

functions of your other hormone,       

particularly in the distribution of          

essential nutrients and vitamins. For 

the last 50 years we have been 

wrongly encouraged to reduce our 

meat and fat intake, to eat more carbs 

and to do so frequently. We have       

become so dependent on processed 

carbs and eat them so frequently that 

our insulin levels never normalise. So 

much so that the organs in your body 

start to resist the insulin. When they 

do, they cannot efficiently feed on the 

glucose and they remain hungry,       

telling your brain to tell you to eat 

more sugar, hence the cravings and 

constant snacking. This metabolic  

imbalance will take its toll on your 

mental as well as physical wellbeing. 

It is often the case that those suffering 

from depression, bipolar and other 

mental disorders are more often than 

not suffering from high insulin levels 

or insulin resistance. 

Even if you reduce across the 

board the food you eat, on the logical 

assumption that you will burn more 

calories than you eat, you may reduce 

your weight for a short while, but then 

the body’s survival mode kicks in,    

and it will deliberately reduce your 

metabolism to ensure that you burn 

less calories than your putting in. As 

a result, you stop losing weight and 

instead start putting it on again. It is a 

cycle of eating and fat creation that is 

difficult to break, and they have yet to 

find a pill to cure it. 

To lose weight and keep it off, you 

need to make a lifestyle change and 

start to look at food in a different way. 

For a start, ignore calorie counting. 

You need a regime that doesn’t keep 

you hungry. You need to change the 

type of food you eat rather than worry 

about quantity. You need to take out 

or at least drastically reduce processed 

carbs from your diet. Bring meats, 

fish, fats and eggs back into your diet. 

If you’re vegetarian, concentrate on a 

wholefood plant based diet (that         

exclude grains), healthy fats can be 

obtained from olives and avocados. 

Supplement essential vitamins such 

as B1 and B12 and minerals such as 

iron, which you can only get from 

meats. 

As you wean your body off processed 

carbs, the cravings will diminish. You 

can reduce your frequency of eating 

back to the traditional three or even 

two times a day, creating healthy gaps 

between meals to allow your insulin 

levels to normalise. Once it is norma-

lised and your carbs reduced, your 

body will stop producing fat and            

instead you will see a gradual reduc-

tion. Your metabolism will be restored, 

your other hormones can concentrate 

on what they should be doing, and 

that brain fog will start to clear. If        

you can reduce your carbs to below        

20 grams net (it differs slightly from 

person to person), your body will begin 

to burn your internal fat to produce   

ketones for energy to replace the lost 

glucose, which is when you will really 

see your weight drastically fall. Your 

abundant fats will provide a constant 

supply of ketones for fuel, reducing 

the need to actually eat and when you 

start skipping meals you will see 

amazing body transformations and   

restoration. 

Exercise, and this will be difficult      

for most people to accept, has little 

impact on your weight. What it does is 

give your body definition and strength. 

As you get older, it is important to 

maintain and add skeletal muscle to 

your body which you can only achieve 

by stressing the joints with weight.   

You will, on this low carb/high fat 

diet be tempted at times to cheat, but 

the occasional blip will make little      

difference if you can maintain it. If 

you’re like me, you want to make the 

journey as easy as possible and not 

to stress over everything you eat. You 

need to simply maintain a clear idea 

of what is good and bad food and to 

opt for the good food as often as      

possible. A little cake at a birthday 

party is fine, a regular biscuit with your 

tea is not. A dozen organic eggs and 

a bag of kale from a supermarket is 

perfect, a low fat / reduced calorie, 

diet friendly, pre-prepared processed 

meal on the other hand is likely to be 

poison. 

You can also investigate other more 

extreme options which will produce 

similar, if not better results. If you’re a 

meat eater, you can look for keto, 

paleo or carnivore diets. If you’re a 

vegetarian, you can go completely 

wholefood plant-based vegan.    

Fasting works on any diet. 

          

Andreas E. Alexandrou 

January 2020



Queen + Adam Lambert tipped to play 

Australia bushfires benefit concert 

Queen + Adam Lambert are tipped to headline the Fire Fight 

Australia bushfire benefit concert taking place next month. 

Amidst the devastating fires across the country, a fundraising 

show has been announced at the ANZ Stadium in Sydney on 

February 16. Promoters TEG Dainty and TEG Live are in talks 

with several global artists and local stars to perform to raise 

funds for the recovery efforts, and the We Will Rock You           

hitmakers and their frontman could be set to top the bill, as they 

are due to play the same stadium the night before. 

Though nothing has been confirmed yet, guitarist Brian May 

has voiced his concerns and sent his prayers to the people of 

Australia, whose homes have been destroyed by the on-going 

blazes and more than 20 people who have tragically lost their 

lives. The animal rights activist praised the "younger generation" 
for their work saving wildlife, including kangaroos. Brian also 

has family Down Under, who he's hoping to catch up with when 

the band take The Rhapsody Tour to Australia next month.  

A statement announcing the planned benefit show reads: 

"This is a major musical event which will see globally-renowned 
artists from Australia and around the world come together to 
perform and show solidarity with people whose lives have been 
disrupted by the bushfires."  

The likes of Pink, Nicole Kidman and actor Chris Hemsworth 

have donated towards the fight against the terrifying fires, the 

latter pledged a million dollars.
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2020 Golden 

Globes pay tribute 

to Tom Hanks 
 

Tom Hanks, who recently  

became Greece’s newest      

honorary citizen, has accepted 

the prestigious Cecil B. deMille 

Award at the 2020 Golden 

Globes, an incredible honour 

that recognises an artist’s      

lifetime contribution to the world 

of entertainment. 

Previous recipients of the 

award include Hollywood         

legends such as Walt Disney, 

John Wayne, Judy Garland, 

Fred Astaire, Audrey Hepburn, 

Clint Eastwood, Meryl Streep 

and Oprah Winfrey. 

Charlize Theron gave a warm, 

touching introduction for Tom, 

relating a story about how he 

helped her calm down and 

gave her a second chance      

during a nervous early audition 

she had for a film with him.  

Right before bringing Tom      

up on stage, she said that he       

“just makes the world a better 

place.” 

Hanks went up on stage to 

accept the award, explaining 

that he had a cold and was 

quite nervous. He then appeared 

emotional as he thanked his 

wife, Greek American Rita        

Wilson, and their children. He 

said, “a man is blessed when 

he has a family sitting down in 

front like that.”  

He also thanked those who 

surround him on every set and 

spoke of his admiration of many 

wonderful actors before him.  

His speech included practical 

advice for actors everywhere: 

“showing up on time is the 

greatest gift you can give      

yourself.” 

The 63-year-old actor has 

been working in Hollywood for 

40 years, amazing audiences 

with unforgettable performances 

in films including Big, Forrest 
Gump, Saving Private Ryan 
and Cast Away.  

He has also produced films 

including My Big Fat Greek 
Wedding, which he helped bring 

to the big screen alongside his 

wife. 

Hanks’ love for Greece has 

been well-known for a while; he 

spends most of his summers 

on the Greek islands with Rita, 

and frequently attends services 

at LA’s Greek Orthodox Church, 

Agia Sophia.  

On 27 December 2019, he 

officially became a citizen of 

Greece after President Prokopios 

Pavlopoulos signed official     

naturalization papers. 

In 2019, Hanks appeared         

in the critically acclaimed film      

A Beautiful Day in the Neigh-
borhood, based on the life of 

Mr. Rogers, and also returned 

to voice his famous character 

Woody in Toy Story 4. 

During his incredible career, 

Tom Hanks has won four 

Golden Globes and two 

Academy Awards, winning both 

a Golden Globe and Oscar       

for his roles in Philadelphia and 

Forrest Gump. This year, he is 

nominated for Best Supporting 

Actor in a Motion Picture for     

A Beautiful Day in the Neigh-
borhood. 

The 77th Golden Globes Cere-

mony took place on Sunday 5 

January, at the Beverly Hilton 

Hotel in Los Angeles.



New Salamis really went to 
town defeating Brimsdown 
away ftom home 10-0 with their 
goals coming from Charlie 
Georgiou 5, George Lutaaya 2, 
Arti Krasniqi 2 and Deniz 
Mehmet 1. 
A sweet and hard fought win for 
St Panteleimon who battled 
hard to win 4-2 against Rayners 
Lane. The home side started 
well with a goal after 20 mi-
nutes. The fastest attacker in 
the league Ayub Al-Albadri was 
on the scoresheet after 28’, 
when his clinical finishing and 
speed was too much for the de-
fence and the keeper.  And then 
again 8 minutes later, when Ja-
vonne Molloy made a precision 
pass and found Albadri who 
scored with a fierce shot in the 
top corner. Rayners Lane came 
out strongly in the second half 
and stubbornly kept the “Saints” 
in their own half.  A penalty on 
68 minutes, allowed the hosts  

 
back in with a 2-2 scoreline. 
The “Saints” kept at their game, 
and then two superb finishes 
sealed the game - one from 
Martial Cobianchi on as a sub-
stitute, and then Albadri getting 
his hat-trick in stoppage time.  
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Saturday January 11th 2020 
FA Trophy Second Round 
Farsley Celtic v Barnet 
3.00pm The Citadel, Newlands, 
Farsley, Pudsey LS28 5BE 
Bet Victor Premier 
Kingstonian v Haringey Boro 

3.00pm King George's Field, 
Queen Mary's Close, Hook Rise 
South, Tolworth, Surrey KT6 
7NA. 
Spartan South Midlands L 
First Division 
Ldn Lions v St Panteleimon  

3.00pm Rowley Lane, Barnet 
EN5 3HW 
Sunday January 12th 2020 
KOPA League 
Panathinaikos v Armenians 
12.00pm Enfield Playing Fields 
astro, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD 
Cinar v Komi Kebir  
10.30am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Akanthou v Omonia 
1.00pm Heron Hall Academy, 

43 Queensway, Enfield, EN3 
4SA 
Tuesday 14th January 2020 
BetVictor Premier 
Bowers and Pitsea v Harin-
gey Borough 
7.45pm Len Salmon Stadium. 

Crown Avenue, Pitsea, Essex 
SS13 2BE 
 
St Panteleimon v Bucks 
7.45pm Berkeley Avenue, 
Greenford, UB6 0NX 
 

 Community and local fixtures

KOPA League

Goals galore and excitement all 
round in the KOPA League 
starting from Whittington Park 
where Panathinaikos caught 
Olympia napping in the first half 
with Panathinaikos leading 2-0 
the first goal an Olympia de-
fence slip up allowed Panathi-
naikos striker Kyri Portou to nip 
behind them and place the ball 
past the oncoming keeper into 
the back of the net and then 15 
minutes later a cracking goal 
from Andreas Yiasoumi from 
outside the box gave Panathi-
naikos a 2-0 lead which they 
held until the break.Olympia 
woke up and attacked the op-
position defence whose goal-
keeper Anthony Ioannou kept 
them at bay. The second half 
Olympia brought on striker 
Adem Ali to give them added 
bite and were back level but 
again Panathinaikos took the 
lead again through Kyri Portou 
but Olympia seem to rise to the 
challenge and scored another 
three goals to come out 5-3 vic-
tors. Olympia’s goals came 
from Adem Ali, Ricky, Guiliano, 
Peter and Dimi. 
Omonia still league leaders at 
the start of year 2020 after beat-
ing Pantel 3-1 they led 3-0 be-
fore Pantel scored a late goal 

through Chris Spyrou.  
Omonia’s goals came from 
Leon Theophanous 2 and Luke 
Prokopiou.  
This leaves Omonia leading the 
table with 25 points followed by 
Apoel 22, Olympia 21, Panathi-
naikos 16, Komi Kebir 13, Akan-
thou 8, Cinar 4, Pantel 4 and 
Armenians 3. 
Another exciting game was in 
Enfield where Apoel entertained 
Komi Kebir in a seven goal 
thriller Apoel took the lead in 
thew 16th minute with a goal 
from Demetrios Frangeskides 
Komi Kebir equalised from a 
corner through George Demos-
thenous in the 24th minute then 
with Apoel regaining the lead 
with Luke Lane goal for Apoel 
to go into the break 2-1 up 
.It wasn’t long after the break 
that Apoel increased their lead 
to 3-1 with a goal from Alex 
Roussis and George Lutaaya 
added a fourth in the 60th mi-
nute and the game was for 
Apoel to come through victors 
but Komi continued to battle 
and made it 4-2 through a well 
taken penalty from Anthony 
Georgia and with two minutes 
to go Komi added a third again 
through Antony Georgia but 
Apoel held out to win 4-3.

Community Youth
5th January 2020 
U18. Northwood 4 Omonia Green 5, Edmonton 3 AEK Black 4 
HMH 3 Omonia White 4, Belstone 2 AEK Gold 2 
Cassiobury 2 Omonia Gold 2 
U16, Omonia Green 1 Maccabi 7, Omonia White 5 Aldenham 1 
U15. Oaklands 4 Omonia Gold 0, Whetstone 0 Omonia Green 5 
Omonia Silver 2 Maccabi 4, Omonia White 2 HMH 2 
U14. Omonia Gold 1 Whetstone 0, HMH 2 Omonia Silver 9 
U13.Harvester 4 Omonia Green 3, Hinton Finchley 3 AEK Black 4 
Omonia Gold 19 Colney Heath 0 
U12. Omonia Gold 4 Oakhill 0, Hadley 1 Omonia Green 2

Omonia Youth FC 
‘Kevin Nottage Memorial’ match 
Community football club Omo-
nia Youth FC, , raised £670 for 
charity as managers, coaches, 
trustees and current players 
took time out from their festive 
celebrations to play in the club’s 
annual Christmas managers 
match. This season the match 
was played at Enfield Grammar 
School’s 3G facility. As last year, 
the teams were divided by age 
group with the Under 15 and 
over coaches and managers 
taking on the Under 14 and 
under. Club chairman Michael 
Pieri took charge of the Under 
15 and over while Club Secre-
tary Mike Koumi along with 
Fano Shiamishi taking on the 
Under 14 and under team. 
The match is a longstanding tra-
ditional that stretches back to 
the founding years of the club 
and this year’s event, as it has 
for the last four, is significant as 
both teams would be playing for 
a trophy named after Kevin Not-
tage to commemorate the dec-
ade of service Kevin gave to the 
club. It was with great sadness 
that the club learned that Kevin 
passed away after a long battle 
against cancer in 2016. Kevin 
was a former Manager, Welfare  

Kevin Nottage 
Officer, qualified Referee, club 
WFL representative and Com-
mittee Member.  
All the players who played in 
the match contributed a playing 
‘fee’, along with some dona-
tions, and the total collected do-
nated to the charity chosen by 
Kevin’s family. The total raised 
over the last four years stands 
at £2170. The club were hon-
oured to again have Kevin’s 
family in attendance for the 
match. 

Omonia Youth managers

Spartan South  
Midlands League

St Panteleimon 

5 goal New Salamis hero 
Charlie Georgiou

Haringey Borough Christmas

Haringey Borough entertained 
Wingate & Finchley on new 
year’s day.  It took fourteen mi-
nutes for the hosts to go ahead, 
Chid Onokwai with the opening 
goal, but they couldn’t hold on 
to it and Alex Read equalised 

for the visitors six minutes be-
fore the break.  
Borough were back in front with 
twenty five minutes remaining, 
Georgios Aresti with their sec-
ond goal, and held onto their 
lead.  

Soulla and Christoforo keen Haringey Borough fans

Barnet FA Trophy game
The Bees extended their un-
beaten run to seven matches 
with a draw with FC Halifax 
Town in a frantic contest at The 
Hive London 
Barnet this Saturday play an FA 
trophy second round match ver-
sus  National League North 
team Farsley Celtic away from 
home in West Yorkshire. The 
FA Trophy final will be played 
at Wembley Stadium.



Holders Manchester City began 
their assault on the FA Cup with 
a 4-1 victory over fourth-tier Port 
Vale but Manchester United and 
Wolverhampton Wanderers 
face an unwanted replay after 
drawing 0-0 at Molineux on Sat-
urday.Goals from Oleksandr 
Zinchenko, Sergio Aguero, Tay-
lor Harwood-Bellis and Phil 
Foden made it a routine day for 
City, although Tom Pope had 
equalised for a Vale side sitting 
74 places lower in the stand-
ings. 
Arsenal’s Reiss Nelson scored 
early in the second half to se-
cure a 1-0 win over battling 
Championship leaders Leeds 
United in the FA Cup third round 
at The Emirates on Monday. 
Leeds had taken the game to 
Arsenal straight from the whis-
tle, pushing forward and blast-
ing 11 shots on goal to the 
hosts’ one in the first 25 minutes 
alone. 
Leicester City, second in the 

Premier League, beat Wigan 
Athletic 2-0, Bournemouth beat 
Luton Town 4-0 and Portsmouth 
won 2-1 at Fleetwood.Earlier, 
third-tier Rochdale held Premier 
League Newcastle United to a 
1-1 draw with 40-year-old sub-
stitute Aaron Wilbraham grab-
bing a late equaliser at Spot-
land. 
Goals by Connor Jennings, Em-
manuel Monthe and a late Paul 
Mullin penalty earned third-tier 
Tranmere Rovers an unlikely 3-
3 draw at Watford after they 
trailed 3-0 at halftime. Last sea-
son’s beaten semi-finalists 
Brighton  went down 1-0  home 
to Sheffield Wednesday and 
Aston Villa lost 2-1 at Fulham. 
Liverpool manager Juergen 

Klopp played several young-
sters  against  Everton, who are 
without a win at Anfield since 
September 1999.Jones deliv-
ered the killer blow in the 71st 
minute when after a swift ex-
change with Divock Origi he un-
leashed a superb curling effort 
into the top corner. 
Eight-times FA Cup winners 
Spurs trailed to Ashley 
Fletcher's fine finish just after 
the break but Moura's header 
spared a Tottenham side. Chel-
sea made nine changes to their 
starting line-up but beat Cham-
pionship promotion hopefuls 
Forest with goals from Callum 
Hudson-Odoi and Ross Bark-
ley. 
Former Manchester United and 
England striker Wayne Rooney, 
back in England after a spell in 
Major League Soccer with DC 
United, helped Championship 
side Derby County to spring a 
surprise with a 1-0 victory at 
Crystal Palace. Palace skipper 

Luka Milivojevic became the 
first player in an English match 
to be sent off as a result of a 
referee reviewing an incident on 
a pitch-side monitor.Top-flight 
Sheffield United were made to 
work hard by minor league outfit 
AFC Fylde, winning 2-1.In an 
all-Championship clash, West 
Bromwich Albion and Charlton 
Athletic make a combined 20 
changes, with Albion winning 
1-0 thanks to Kenneth Zohore's 
goal. 
Jordan Hugill, on loan from 
West Ham United, scored twice 
for QPRin their 5-1 win over 
Swansea City.West Ham United 
beat Gillingham 2-0 with sec-
ond-half goals from Pablo 
Zableta and Pablo Fornals.
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FA Cup

Our Michael Yiakoumi with new Arsenal head coach 
Mikel Arteta

Cyprus Football
Apollon upset last week's 
league leaders Omonia by beat-
ing them 2-1 their goals coming 
from Zelaya a 28th minute pen-
alty and a goal from Pereyra in 
the 76th minute and Omonia 
star Matt Derbyshire scoring a 
consolation goal in added time. 
This leaves Apollon in third 
place five points behind Omonia 
with a game in hand and seven 
points behind the new league 
leaders Anorthosis who beat 
Pafos comfortably 3-0 with their 
goals coming from Schilderfield 
and Rayo scoring two. 
Apoel cruised past second from 
bottom in the league Ethnikos 
Neon Paralimniou winning 4-0 
with their goals coming from 
Pavlovic  and one each from 
Efrem and De Vincenti.New Sa-
lamis who are a great form at 
the moment beat Ethnikos 
Achna 3-2 with all five goals 
coming in the first half and Eth-

nikos scoring first in the 5th mi-
nute with Markovski and then 
followed three goals for New 
Salamis from Lambot 24th mi-
nute and two from Onuegbu in 
the 41st and 43rd minutes be-
fore Khudobyak reduced the 
score for Ethnikos with a pen-
alty to 3-2 in the last minute of 
the first period. Doxa Katoko-
pias drew with AEL 2-2 where 
Doxa failed to hold on to their 
2-0 lead after goals coming from 
Carlos and Lima. Two goals 
from AEL striker Aganovic in the 
34th and 67th minute gave his 
side a 2-2 draw. 
Olympiakos continues to upset 
all the big clubs this time AEK 
Larnaca drawing 0-0 
League standings  
Anorthosis 33,Omonia 32, Apol-
lon 26, Apoel 24, AEL 23, Nea 
Salamina,20, AEK 19, Olympi-
acos 16, Ethnikos Achnas 13, 
Pafos 12, Paralimni 8, Doxa 8. 

Greece SuperLeague
Olympiakos beat Panathinaikos 
1- 0 on Sunday and climbed to 
the top of the Super League 
table at the dawn of 2020, as 
PAOK had its first loss after 51 
games going down at  Aris on 
Saturday. 
In a gripping weekend of action 
after the Christmas break and 
the referee strike, Playing be-
hind closed doors at the Geor-
gios Karaiskakis Stadium, the 
Reds were lucky not to concede 
in the first half as the Greens 
hit the goal frame, and in the 
second they got a deserved 
lead through a Youssef El-Arabi 
goal that they held on to until 
the end. 
PAOK stayed on 40 points from 
17 games after losing the Thes-
saloniki derby 4-2 to host Aris. 
The champion led early on 

thanks to Karol Swiderski, but 
Aris bounced back to score via 
Daniel Larsson, Fran Velez, 
Lindsay Rose and Lucas 
Sasha. Leo Matos pulled on 
back for PAOK. 
AEK, in third, advanced to 31 
points beating Panetolikos 3-1 
at home. Marko Livaja scored a 
brace and Dani Verde added 
the third, while Panetolikos had 
equalized with Jorge Diaz. 
OFI dropped to fifth suffering a 
2-1 home reverse to Volos. It is 
now joined by Xanthi that came 
from behind to beat Larissa 
2-1. 
Lamia scored a precious 1-0 
over bottom team Panionios de-
spite playing for over an hour 
with 10 men. Atromitos left it late 
to beat Asteras Tripolis 2-1 at 
Peristeri. 

12 year old UK Cypriot  
European Champion

Well done to UK Cypriot Dimitri 
Georgiou, age 12.He was part 
of the UK team who travelled to 
Cyprus in November as Cyprus 
was hosting the 4th JSKA Eu-
ropean Shotokan Karate Cham-
pionships being held at The 
Spyros Kyprianou Athletic Cen-
tre, Limassol. 
He was part of a 15 strong UK 
team from the Tokon Shotokan 
Karate Academy based in Sur-
rey. 
Dimitri was very excited to be 
travelling to Cyprus to compete 
as it meant his grandparents 
who live in Cyprus, Peter and 
Areti Constantinou, from Gerani 
and Alethriko were there to be 
able to watch their grandson 
compete. They travelled to Li-
massol along with many other 

relatives to watch and cheer 
him on. 
He did amazingly well winning 
Gold in Kumite (fighting) to be-
come a European Champion 
and it was very emotional when 
he achieved his winning point! 
He went on later in the day to 
win a Bronze medal with his 
teammates in the team kumite. 
The whole of the UK team did 
fantastic, between them they 
brought home a total of 22 
medals, 6 gold, 6 silver and 10 
bronze, a whole lot of extra 
bling coming back on the plane 
to the UK! 
Dimitri Georgiou age 12 did his 
parents proud Mum, Marina 
Georgiou (Yerani and Alethriko) 
and Dad George Georgiou (Lar-
naca and Alethriko). 

23 year old UK Cypriot boxer 
Zacharias Andreas Troullous  
from Cheshunt, won   in the Am-
ateur Boxing Alliance novice 
National Championship finals 
on the 8th of December at the 

Sylvesterian Leisure Centre, in 
East London he won by a split 
decision, record 4-0 in class 
U81kg . His family are from  
Family are from Ayia Triada and 
Vothylakas in Cyprus.

UK Cypriot Zacharia Troullous 

wins major amateur boxing title
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Απεβίωσε ξαφνικά την Κυριακή 5 Ιανουαρίου σε ηλικία 63 ετών ο Κοινοτάρχης Ερήμης, Πανίκος Χατζηχαμπής αφήνοντας πίσω του την σύζυγό του, Χρυστάλλα, 

την κόρη του, Στέλλα, τα αδέλφια του, πολλούς συγγενείς και αμέτρητους φίλους. 

Ο μακαριστός Πανίκος ήταν το έκτο παιδί μίας πολυμελούς οικογένειας. Σε ηλικία 4 χρονών έμεινε ορφανός από πατέρα, γι’ αυτό και αναγκαζόταν μαζί με τα 

αδέλφια του να αφιερώνει τις ελεύθερες ώρες του δουλεύοντας σε χωράφια συγχωριανών τους. Αν και ήταν άριστος μαθητής του Λανίτειου Γυμνασίου, τα οικονομικά 

του δεν του επέτρεπαν περαιτέρω σπουδές. Ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να αποκτήσει πτυχίο Νομικής Σχολής δι΄αλληλογραφίας. 

Εργάσθηκε στην τότε γνωστή βιομηχανία χαρτονιού των αδερφών Κουβά ως πωλητής και το 1977 νυμφεύθηκε την εκλεκτή της καρδίας του, Χρυστάλλα Νικολάου, 

αδελφή του Νεόφυτου Νικολάου, με την οποία απέκτησαν μία κόρη, την Στέλλα. 

Το όνειρό του να δημιουργήσει δική του επιχείρηση έγινε πραγματικότητα το 1986, όταν ξεκίνησε την ‘P&S CARTONS INDUSTRIES LIMITED’. Χάρη στις γνώσεις 

και το πείσμα του κατάφερε να δημιουργήσει την μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία του νησιού, εξυπηρετώντας πελάτες σε πολλές πόλεις, αλλά και εκτός Κύπρου. 

Ο ίδιος ένοιωθε περηφάνια ως επιτυχημένος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ωστόσο ποτέ του δεν ξέχασε την καταγωγή του. Άνθρωπος που διέθετε όχι μόνο 

αρχές, αλλά και μπόλικο χιούμορ κάνοντας τους πάντες να ξεκαρδίζονται στα γέλια, μιας και πάντα αποτελούσε την ψυχή της παρέας.  

Βοηθούσε τον συνάνθρωπο. Ασυμβίβαστος με την αδικία, δεν του άρεσε να βλέπει κανέναν να υποφέρει. Αρκετές οι φορές που ο ίδιος ανέλαβε τα έξοδα 

εγχειρήσεων για άτομα που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Επί τακτικής βάσεως αναλάμβανε τα ψώνια, τους φόρους και το ηλεκτρικό απόρων οικογενειών και 

βοηθούσε τα δύο σωματεία του χωριού και άλλων γειτονικών χωριών. 

Ήταν καλός οικογενειάρχης και εκλέχθη Κοινοτάρχης της Ερήμης επί τρεις συνεχόμενες θητείες. Τα έργα του μιλούν από μόνα τους: έφτιαξε δρόμους, πάρκα, 

έκανε την Ερήμη ένα από τα καλύτερα χωριά της επαρχείας στην Λεμεσό. 

Θα είσαι πάντα στην σκέψη και την καρδιά μας.  

Καλό παράδεισο, αγαπημένε μου αδελφέ! Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. 

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Πάμπου Χαραλάμπους, διευθυντή της Παροικιακής. 

 «Η φετινή χρονιά μας επεφύλαξε ένα οδυνηρό γεγονός. Αυτό που μας καλεί σήμερα να αποτίσουμε φόρο τιμής και να αποδώσουμε τον ύστατο χαιρετισμό σε 

έναν άνθρωπο που συνέδεσε την ζωή του με την έννοια της αλληλεγγύης. 

Είχα την χαρά να γνωρίσω τον αξιομνημόνευτο Πανίκο Χατζηχαμπή προ είκοσι ετών μέσω του Νεόφυτου Νικολάου. Θυμάμαι πως εκείνο τον καιρό βρισκόμουν 

στην Κύπρο, όπου πραγματοποιούσα διάφορες συναντήσεις με επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην Γιορτή του Κρασιού. Θα μείνει 

πάντοτε χαραγμένη στην μνήμη μου η αστείρευτη επιθυμία του να  βοηθήσει - όχι μόνο οικονομικά, αλλά με κάθε τρόπο - στην αναβάθμιση του σημαντικού αυτού 

για τον τόπο μας θεσμού. 

Η συνεισφορά του έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ο Πανίκος στήριζε διαχρονικά την προσπάθειά μας χρηματοδοτώντας την 

ως κύριος χορηγός, ενώ δεν δίστασε να καλύψει το σύνολο των εξόδων του συγκροτήματος “Αργοναύτες Ερήμης” και τις δύο φορές που χρειάστηκε να ταξιδέψουν 

στο Λονδίνο, για να πλαισιώσουν καλλιτεχνικά την Γιορτή. 

Η προσφορά του στην τοπική κοινότητα είναι σαφώς αδιαμφισβήτητη. Αυτό που ίσως λίγοι γνωρίζουν είναι πως συχνά ο ίδιος αναλάμβανε να χρηματοδοτήσει το 

ταξίδι και τα έξοδα διαμονής συμπατριωτών μας που χρειάστηκε να μεταβούν στην Αγγλία για ιατρικούς λόγους. Και αυτό γιατί, αν και ήταν ένας οικονομικά 

εύρωστος άνθρωπος, ποτέ του δεν ξέχασε τις ρίζες του. 

Φτωχότερη, λοιπόν, πλέον η Ερήμη, η Λεμεσός, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος που έχασε έναν αξιόλογο άνθρωπο και έναν σπουδαίο οικογενειάρχη και φίλο. 

Εκ βάθους καρδίας θα ήθελα να εκφράσω θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Πανίκος Χατζηχαμπής
27/01/1956 – 05/01/2020

Η Κοινότητα της Ερήμης και η Λεμεσός είναι πλέον φτωχότερες.

Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στην Εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους στην Ερήμη

Πάντα θα κρατάμε στην μνήμη μας το παράδειγμά σου. 

Αιωνία σου η μνήμη, Πανίκο...
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Απεβίωσε την Παρασκευή 27.12.2019, σε ηλικία 93 ετών, 

περιτριγυρισμένη από όλη την αγαπημένη της οικογένεια 

η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΩΤΣΙΟΥ). 

Ήταν ένας εξαιρετικός και ξεχωριστός άνθρωπος και βαθειά 

θρησκευόμενη σε όλη της τη ζωή. Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει 

όλους. 

Αφήνει πίσω της τα αγαπημένα της παιδιά: Στέλλα, Πάμπο, Δώρα, 

Μάριο, Αντρέα και Λούκα, τις νύφες της: Μάρθα, Σωτηρούλλα και 

Κρίστη, τον αδελφό της Τάκη, τη νύφη της Νέλλη, 14 εγγόνια, 

13 δισέγγονα, αδελφότεκνα και πολλούς συγγενείς και γνωστούς. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 13.01.2020 και ώρα 10.00πμ από 

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

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Θα υπάρχει κουτί για το Dementia UK. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London 

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

Τηλ. οικείων: 07775 557 506 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Kατερίνα Στυλιανού (Κώτσιου)
(Από την Έγκωμη Αμμοχώστου) 

Our beloved mother, grandmother and sister KATERINA 

STYLIANOU (KOTSIOU) passed away on Friday 27.12.2019 at the 

age of 93, surrounded by her loving family. 

She was an excellent and very special person, deeply religious 

during her whole life, always willing to help everyone. 

She leaves 6 children: Stella, Bambos, Dora, Marios, Andreas and 

Lucas, 3 daughters-in-law: Martha, Soteroulla and Christine, her 

brother Takis-wife Nellie, 14 grandchildren: 13 great-grandchildren, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 13.01.2020 at 10.00am at 

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

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

There will be a donation box for Dementia UK. 

The wake will take place at Ariana Banqueting Suite, North London 

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

Τel: 07775 557 506 

Katerina Stylianou (Kotsiou)
(from Engomi Famagusta)

Αιωνία σου η μνήμη. Πάντα θα σε θυμόμαστε και θα είσαι στην καρδιά μας.
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 26.12.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Γιώργος σε ηλικία 75 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Αντρούλλα από την Τρυπημένη, τον γιο του Simon, την κόρη του Penny, τη νύφη του Tina 

και τα τρία αγαπημένα του εγγόνια: Georgia, Jason και Nestor. 

Η κηδεία του θα  γίνει τη Δευτέρα 20.01.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο Enfield Crematorium EN1 4DS. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο: The Old Star, 32 High Road, Broxbourne, EN10 6LE. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές για το Chris Harmanda Foundation και το Isabelle Hospice. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Γιώργος Καλλή (Σιήρπης)
(Από την Καλογραία Κερύνειας) 

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved husband, father and bapou George Kalli who passed away on 

Thursday 26th December 2019 at the age of 75. 

He leaves behind his wife Androulla from Tripimeni, son Simon, daughter Penny, daughter-in-law Tina and 

his adoring grandchildren Georgia, Jason and Nestor. 

The funeral service will be held on Monday 20th January 2020 at the Greek Orthodox Church of the Twelve Apostles, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, AL9 6NG, at 12.00 noon followed by the burial at Enfield Crematorium, Great Cambridge Road EN1 4DS. 

The wake will take place at The Old Star, 32 High Road, Broxbourne, EN10 6LE. 

George Kalli (Shirpis) 
(from Kalogrea, Keryneia)

DAD, the day you left us, you took a part of me too. I will miss you every single day, my heart will always be with you. 

 Love you forever, my hero, my Dad x x x  

MY HERO, MY DAD 

Your loving smile and gentle laugh made all the difference in our day.  

Your endless wisdom and timeless advice, always helped us find our way. 

In you, there was no equal, you were in a class of your own  

And because of all the love you have given us, we'll never feel alone. 

It's an honour to have known you, to have shared your stories and dreams. 

We will always think of you smiling, no matter how tough life seems. 

Your heart so kind and true, there will never ever be a Dad like you.
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Andrew was a much-loved husband, father, grandfather, family man and friend.    

He leaves behind his beloved wife Kalistine, son Aristos, daughter Anna,  

daughter-in-law Erin and grand-daughters Katie and Ella, 

plus close family and friends, who all miss him dearly. 

The funeral service will take place on Wednesday 22nd January 2020 

at 12.00 noon 

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

Golders Green Road, London  NW11 8HL 

Following the Church service, the burial will take place at the 

New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

A celebration of Andrew’s life will follow at the Hendon Golf Club, 

Ashley Walk, Devonshire Road, Mill Hill, London NW7 1DG. 

Family Flowers only. 

There will be a collection box for donations to  

Noah’s Ark Children’s Hospice in memory of Andrew. 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ – FUNERAL ANNOUNCEMENT †

ANDREW GALATOPOULOS
(from Finchley, London)

13th April 1938 - 21st December 2019
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φωτείνα Χαραλάμπους 
(από τη Βοκολίδα) 

Απεβίωσε την Κυριακή 22.12.2019 σε ηλικία 95 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1955 και ζούσε με τον αδελφό, την αδελφή 

της και τις οικογένειές τους. 

Παντρεύτηκε το 1959 και απέκτησε την κόρη της Χρυστάλλα. 

Η απουσία της θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κόρη της, τον 

γαμπρό, τα εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 14.01.2020 και ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία 

των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, 

Holloway, Islington, London N7 6RT και η ταφή στο κοιμητήριο του Islington & 

St. Pancras, 278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Arachne Greek Cypriot Womens 

Group and St Anthony the Great & St John the Baptist Church. 

Τηλ. οικείων: 07986 654 839

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Photina Charalambous  
(from Vokolida, Famagusta - Cyprus) 

Passed away on Sunday 22.12.2019 at the age of 95. 

Photina Charalambous was born on 15th January 1924 in Vokolida, 
Famagusta. Cyprus. She came to England in 1955 and lived with her beloved 
brother and sister and their families. She married in 1959 and had one child 
Christalla. 

Photina will be sorely missed by her daughter, son-in-law, grandchildren and 
many family and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 14th January 2020 at 1pm at the Greek 
Orthodox Church of St Anthony the Great & St John the Baptist, 1 Sussex Way 
London N7 6RT and the burial at Islington & St Pancras Cemetery, 278 High 
Road London N2 9AG. After the burial the wake will be held at the Church hall 
of St Anthony the Great & St John the Baptist. 

Instead of flowers there will be a donation box for the charity Arachne Greek 
Cypriot Womens Group and St Anthony the Great & St John the Baptist 
Church. 

Tel: 07986 654 839 15.01.1924 - 22.12.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Ηλία  

(από την Ταύρου) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 25.12.2019, σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Άννα, τον υιό του Αντρέα, τις κόρες του 

Ντίνα και Λίντα με τους συζύγους τους, εγγόνια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 13.01.2020 και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο Islington & 

St. Pancras, 278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Banqueting Suite, 470 

Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis Elia 
(from Tavrou) 

Panayiotis Elia sadly passed away on Wednesday 

25th December 2019 at the age of 87.  

He leaves behind his wife Anna, son Andrew, daughters: 

Dina and Linda along with their partners and their children. 

The funeral will take place on Monday 13th January 2020 at 

the Greek Orthodox Church of St Catherine, Friern Barnet 

Lane, London N20 0NL at 1.00 pm and the burial at 

Islington & St Pancras, 278 High Road, London N2 9AG. 

The wake will take place at the Penridge Banqueting Suite, 

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

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 12.01.2020, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road / Logan Road, London N9 0LP, το 

1oν ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Αντρέα Γεωργίου 
(Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως  παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: George, Κώστας και Helen, 

νύφη Μάρω, εγγονές: Άντρη και Χριστίνα, 

αδέλφια: Κώστας και Μαρούλλα 

και λοιποί συγγενείς,

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε την Πέμπτη 21.12.2019, η Φούλλα 

Γεωργίου σε ηλικία 77 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1959. 

Αφήνει τον υιό της Γιώργο, τη νύφη της Karen, 

2 εγγόνια: Άντρο και Heather, την κόρη της Άντρια, 

τον εγγονό της Anthony, τις αδελφές της Ελένη και 

Λούλλα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 16.01.2020 και ώρα 

10.00πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

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

κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της εκλιπούσας. 

Τηλ. οικείων: 07969 623 254 George. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Φούλλα Γεωργίου
(από το Λευκόνοικο) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 25.12.2019 

σε ηλικία 79 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά, 5 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 15.01.2020 

και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο εστιατόριο 

Blue Olive, 11-12 Station Parade, 

Cockfosters Road, EN4 0DL. 

Τηλ. οικείων: 07979 555 233

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Βέρα Κόκου Κυριάκου
(από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.01.2020, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 26ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Anthony George El l is  (London) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ηλίας και Γιάννης, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.01.2020, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής 

Μαρίας Ηρακλή Χρήστου (Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Νίκος και Παναγιώτης, εγγόνια, αδελφή και συγγενείς.
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Χριστίνα Λίγγης Christina Liggis

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 18.12.2019 at 

the age of 91. 

She came to England in 1953. 

Christina leaves 2 daughters: Maria and 

Gendy, 2 sons-in-law: Elias and Tony, 

4 grandchildren: Harry, Sergio, Christina 

and Matthew, her brother George, relatives 

and friends. 

The funeral will take place today Thursday 

09.01.2020 at 1.00pm at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB and the 

burial at New Southgate cemetery. 

Flowers or donations for the Parkinson’s 

UK are welcome. 

The wake will take place at the Penridge 

Banqueting Suite, 470 Bowes Road, New 

Southgate, London N11 1NL. 

Tel:  07960 888 062 

Απεβίωσε την Τετάρτη 18.12.2019, σε 

ηλικία 91 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1953. 

Αφήνει 2 κόρες: Μαρία και Κένδια, 2 

γαμπρούς: Ηλία και Tony, 4 εγγόνια: Harry, 

Sergio, Christina και Matthew, τον αδελφό 

της Γιώργο,συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Πέμπτη 

09.01.2020 και ώρα 1.00μμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Parkinson’s 

UK είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge 

Banqueting Suite, 470 Bowes Road, New 

Southgate, London N11 1NL. 

Τηλ. οικείων: 07960 888 062

(from Achna)(από την Άχνα)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Κουλουμάς 

(από την Κυθρέα, κάτοικος Palmers Green, North London N13) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 02.01.2020, σε ηλικία 89 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν αξιαγάπητη μητέρα και γιαγιά και η απουσία της θα 

αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει 5 παιδιά: Φλώρα, Γιώργο, Σούλλα, Τούλλα και Εύα, 13 εγγόνια και 

μια δισέγγονη. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 16.01.2020 και ώρα 1.00μμ από την 

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

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές για το North London Hospice. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11  

Τηλ. οικείων: 07946 588 0560 Soulla Kiliaris 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Kouloumas  

(from Kythrea, Cyprus residing in Palmers Green, North London N13) 

Maria Kouloumas aged 89 sadly passed away on Thursday 

2nd January 2020. 

She was a loving and caring mother, grandmother and great-

grandmother. 

Maria leaves behind her  5 children: Flora, George, Soulla, Toulla and 

Eva, 13 grandchildren and 1 great-granddaughter. 

The funeral will take place on Thursday 16.01.2020 at 1.00pm at the 

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

N22 8LB and the burial at New Southgate cemetery at 2.30pm. 

Donations will be for the Norrth London Hospice.  

The wake will take place at Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11. 

Tel: 07946 588 056 Soulla Kiliaris She will be sadly missed
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Κώστας Παναγή Costas Panayi 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 18.12.2019 

at the age of 86. 

He came to England in 1962. 

Costas leaves his wife Miroulla, 4 children: 

Panikos, Eleni, Alecos, Pavlos,  

13 grandchildren, son-in-law Andreas, 

2 daughters-in-law: Hionoulla and Justyna,  

2 brothers: Philippos and Andreas, 

2 sisters: Eleni and Perehtioni,  

relatives and friends. 

The funeral will take place tomorrow 

Friday 10.01.2020 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Church of  

St. Panteleimon, 660 Kenton Road, 

Harrow, Middx. HA3 9QN 

and the burial at Pinner New Cemetery, 

660 Pinner Road, Pinner, Middx. HA5 5RH. 

Instead of flowers there will be 

a donation box for charity. 

The wake will take place at the Church hall. 

Tel: 07775 995 612

Απεβίωσε την Τετάρτη 18.12.2019 

σε ηλικία 86 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1962. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μυρούλλα, 

4 παιδιά: Πανίκο, Ελένη, Αλέκο, Παύλο, 

13 εγγόνια,τον γαμπρό του Αντρέα, 

2 νύφες: Χιονούλλα και Justyna, 

2 αδελφούς: Φίλιππο και Αντρέα, 

2 αδελφές: Ελένη και Περιχτιόνη, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή 

10.01.2020 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία του Αγίου αντελεήμονος, 

660 Kenton Road, Harrow, 

Middx. HA3 9QN και η ταφή στο 

Pinner New Cemetery, 660 Pinner Road, 

Pinner, Middx. HA5 5RH. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07775 995 612

(from Choletria, Paphos)(από τα Χολέτρια Πάφου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ 

Friern Barnet Lane London N20 ONL  

το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστου μας γιου και αδελφού 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν 

Οι πατέρας Δημήτρης Αποστόλου 

ο αδελφός Αντρέας 

και η νύφη Αλίζα

† MEMORIAL SERVICE

The 4th  annual memorial service for our much 

loved and unforgettable son and brother 

 GEORGE APOSTOLOU 

will take place on Sunday  12th January 2020 

at the Greek Orthodox Church of St. Katherine’s 

Friern Barnet Lane London N20 ONL 

Relatives and friends are invited to attend 

Father Jimmy Apostolou 

brother Andrew Apostolou and 

sister-in- law Aliza Marcus 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 12.01.2020, στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιώργου (Κόκος) Ζωδιάτη 

(Μιτσερό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Γιαννούλλα, κόρες: Έλενα, Φανούλλα, γαμπροί: Peter και Petros, 

εγγόνια: Nicholas, Jonathan, Christian και Olivia, αδελφή Ουρανία, 

λοιποί συγγενείς.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φαίδων (Fred) Φαίδωνος  

(από τη Λεμεσό) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 16.01.2019, σε ηλικία 67 ετών. 

Αφήνει τη μητέρα του Μαρούλλα, 3 αδελφούς: Αντρέα, Άντη και 

Φίλιππο,συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 15.01.2020 και ώρα 10.00πμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP και η ταφή στο Old Southgate Cemetery, 

Waterfall Road, London N14 7JZ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Cancer Research. 

Τηλ. οικείων: 07947 253 435

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Phedon (Fred) Phedonos  

(from Limassol) 

Passed away on Monday 16.12.2019 at the age of 67. 

Phedon leaves his mother Maroulla, 3 brothers: Andreas, Andy 

and Philippos,relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 15.01.2020 

at 10.00am at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP and the burial at 

Old Southgate Cemetery, Waterfall Road, London N14 7JZ. 

The wake will take place at the cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box for Cancer 

Research. 

Τel: 07947 253 435

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.01.2020, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Σπύρου Αναστασίου 
(Αργάκι Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αργυρούλλα, κόρες: Tζούλια, 

Φούλλα, Τέσσα και Άντρη, γαμπροί: Νίκος, 

Άρης και Marc, εγγόνια: Εvey, 

Spiros, Arianna, Despina, Nikki, Isabella. 

Θα προσφερθεί τσάι στην οικία της θυγατέρας 

του εκλιπόντος, Τέσσας. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε την Τρίτη 24.12.2019, σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει 2 υιούς: Αντώνη και Μάριο, 3 εγγόνια: Andrew, Sinead και Amy, 

συγγενείς και φίλους. 

Θα τελεστεί νεκρώσιμος ακολουθία αύριο Παρασκευή 10.01.2020 και ώρα 

12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY. 

Η σορός της εκλιπούσας θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή 

την Τετάρτη 15.01.2020 από την Εκκλησία Αγίου Νικολάου, Λεμεσό. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλόυδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07836 794 766 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Hρούλλα (Ηρώ) Παρασκευά
(από τη Λεμεσό)

Συλλυπητήρια  

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η «Παροικιακή» και οι οικογένειες Πάμπου 

και Σούλλας Χαραλάμπους, Κώστας και Σκεύη Σακκά, Μιχαλάκης 

και Μαίρη Μιχαλάκη, Μιχάλης και Αντρούλλα Χατζησωτήρη, 

Γιώργος και Άννα-Μαρία Τσιάλος, Πανίκος Κυριάκου και Φανούλλα 

Σπύρου, Βασίλης Κωστή, Αντρέας Γρηγορίου, οικογένειες Γιώργου 

Μιχαηλίδη και Άδωνη και Βικεντίας Αντωνίου, εκφράζουν τα θερμά 

τους συλλυπητήρια στις οικογένειες Χριστάλλας Χατζηχαμπή και 

Νεόφυτου Νικολάου για το θάνατο του συζύγου και γαμπρού 

Πανίκου Χατζηχαμπή που απεβίωσε την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 

στην Κύπρο.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Aντώνης (Τοny) Zαμπά
(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Τύμπου)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.01.2020, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας αδελφού, θείου, αδελφότεκνου και ξαδέλφου 

Αντώνη (Τony) Ζαμπά 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν. 

Η αδελφή του Έλλη, γαμπρός Παναγιώτης, αδελφότεκνες: Μαίρη-σύζυγός της Κώστας, 

τα παιδιά τους Σταύρος, Έλλη και Σοφία, Λίνα-σύζυγός της Τάσος, τα παιδιά τους  

Ανδρέας και Παναγής και λοιποί συγγενείς.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παναγής Θεοχάρη

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

12.01.2020 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB 

το 9ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας πατέρα, παππού 

και αδελφού 

Παναγή Θεοχάρη 

και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Θεοχάρης και Σέργιος, 

νύφες, εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς. 

 
Τηλ. οικείων: 07791596 542

The 9th year memorial 

of our beloved and unforgettable 

father, grandfather and brother  

Panayis Theochari 

will be held at St. Mary’s Church, 

Trinity Road,  

Wood Green, London N22 8LB,  

on Sunday 12.01.2020 

Relatives and friends 

are invited to attend. 

 

Sons: Theocharis and Seryhios, 

their wives, grandchildren, 

his brother and his sister 

Tel: 07791596 542

(από την Κοντέα)

† MEMORIAL SERVICE

Panayis Theochari
(from Kontea)

Σωτήρης Χατζησάββα Sotiris Hagi Savva

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Sunday 22.12.2019 at the 

age of 93 and joins his beloved son Savva. 

Sotiris came to London in 1949. He will be 

greatly missed by his wife, of 65 years, 

Sophoulla (née Preza), sons and daughter 

Andreas, Maria, Chris, Nick, son-in-law 

George, daughters-in-law: Zelia and Tammy, 

5 grandchildren, 4 great-grandchildren and 

many relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 

17th January 2020 at 1.00pm at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB and the 

burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Cypriot 

Community Centre, Earlham Grove, Wood 

Green, London N22 5HJ. 

For those who prefer, there will be a 

donation box for the Cypriot Community 

Centre, meals on wheels service, as an 

alternative to flowers.

Απεβίωσε την Κυριακή 22.12.2019, σε 

ηλικία 93 ετών. (Τώρα θα βρίσκεται μαζί με 

τον αγαπημένο του γιο Σάββα που πέθανε 

03.08.1994). 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1949. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο 

Σοφούλλα, 4 παιδιά: Αντρέα, Μαρία, 

Χρήστο και Νίκο, τον γαμπρό του Γιώργο, 

2 νύφες: Ζέλια και Tammy, 5 εγγόνια, 

4 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

17.01.2020 και ώρα 1.00μμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood 

Green, London N22 5HJ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cypriot 

Community Centre meals on wheels 

service είναι ευπρόσδεκτα.

(from Akanthou, Cyprus)(από την Ακανθού)
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