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«ΟΧΙ» σε ΝΑΤΟϊκή λύση
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΕ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΑ

ΣΟΒΑΡΟΙ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το τετραπλό φονικό στο… παζλ 
των ανακριτών που διερευνούν την 
ενέδρα θανάτου που στήθηκε στην 
Αγ. Νάπα µε θύµα τον Gary Boris 
Χριστοδούλου. 

. 
Σελ 2

Νέες αποκαλύψεις
Την τελευταία του πνοή στους 

παγωµένους δρόµους του Λονδί-
νου άφησε ένας 63χρονος άστεγος 
Έλληνας και όλα δείχνουν ότι η 
Αστυνοµία φέρει ευθύνη...  

. 
Σελ 7 

Σάλος µε άστεγο
Ο ΥπΟικ διόριζε φίλους και 

συµµαθητές του σε θέσεις κλειδιά 
στο Συνεργατισµό, και «τραβούσε 
το αυτί» σε όσους έκαναν διαρ-
ροές για όσα γίνονταν λέει ο Γεν. 
Ελεγκτής. 

Σελ 6

Αποκαλύψεις - σοκ

Brexit: Ανατροπή σκηνικού, αλλά για πόσο;
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από 

χθες το απόγευµα  η πρωθυπουρ-
γός Τερέζα Μέι µε πρώτη στην 
ατζέντα τη συνάντηση µε τον πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 

 Σκοπός του ταξιδιού της κ. Μέι 
είναι να πιέσει την Κοµισιόν να 
συµπεριλάβει στην πολιτική δια-
κήρυξη για το µελλοντικό πλαίσιο 
σχέσης των δύο πλευρών διατυ-
πώσεις που θα κατευνάζουν τις 
ενστάσεις των ευρωσκεπτικιστών 
βουλευτών στη χώρα της. 

 Αυτή η πολιτική διακήρυξη 
αποτελεί το δεύτερο σκέλος της 
συµφωνίας του Brexit, µαζί µε τη 
Συµφωνία Αποχώρησης, το 585 

σελίδων έγγραφο το οποίο έχουν 
απορρίψει οι Συντηρητικοί Brexi-
teers, το DUP που στηρίζει την κυ-
βέρνηση µειοψηφίας και σύσ-
σωµη η αντιπολίτευση. 

 Η κα Μέι ελπίζει ότι η συµπερί-
ληψη συγκεκριµένων αναφορών 
στο κείµενο της πολιτικής διακή-
ρυξης θα βελτιώσει τις πιθανότη-
τες να εγκριθεί η συµφωνία του 
Brexit από τη Βουλή των Κοινο-
τήτων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
τα µέλη του υπουργικού συµβου-
λίου που συνεδρίασε την Τρίτη 
στη Ντάουνινγκ Στριτ συµφώνη-
σαν ότι η πρωθυπουργός θα πρέ-
πει να ζητήσει εγγυήσεις. 

Σελ 3

«Ντροπιαστική κληρονοµιά 
το ψευδοκράτος»

ΤΟ ΑΚΕΛ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

σελ 2
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Τ
ο τετραπλό φονικό στο… 
παζλ των ανακριτών που 
διερευνούν την ενέδρα θα-

νάτου που στήθηκε στις 2 Νοεμ-
βρίου στην Αγία Νάπα με θύμα 
τον Gary Boris Χριστοδούλου. 

Όσα ακούστηκαν ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμο-
χώστου, όπου οδηγήθηκαν την 
Παρασκευή οι τέσσερις που φό-
ρεσαν χειροπέδες σε σχέση με 
την υπόθεση, οδηγούν το «νήμα» 
της υπόθεσης και τους ανακριτές 
στο τετραπλό φονικό της Αγίας 
Νάπας κατά το οποίο έπεσε νε-
κρός ο Φάνος Καλοψιδιώτης. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο 
αστυνομικός ανακριτής που ανέ-
γνωσε τα γεγονότα ζητώντας την 
8ήμερη κράτηση των υπόπτων, 
ο Gary ήταν στενός φίλος του Πέ-
νταυκα που εκτίει ποινή ισόβιας 
κάθειρξης σε σχέση με το τετρα-
πλό φονικό. «Αποτελούσε θανά-
σιμο εχθρό του Καλοψιδιώτη» 
όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο. 

 Το απειλητικό τηλεφώνημα… 

«Ο πρώτος ύποπτος ήταν στη 
σκηνή του τετραπλού φονικού 
που έπεσε νεκρός ο Φάνος Κα-
λοψιδιώτης. Ακολούθως άρχισε 
να εργάζεται για τον αδελφότεκνο 
του Καλοψιδιώτη. 

Όπως ανέφερε ο ανακριτής, λί-
γες μέρες πριν το φόνο, o Gary 
είχε δεχθεί απειλητικό τηλεφώ-
νημα από τον αδελφότεκνο του 
Φάνου Καλοψιδώτη κατά το 
οποίο του ανέφερε «Σταμάτα να 
δουλεύεις για τον Πένταυκα γιατί 
θα σε βγάλω εκτός παιχνιδιού». 

Είπε πως σύμφωνα με πληρο-
φορία ο 1ος ύποπτος είχε πλη-
σιάσει τον οδηγό λιμουζίνας που 
διαφημίζει το νυχτερινό κέντρο της 
οικογένειας Πένταφκα και «αφού 
τον απείλησε ότι θα τον καθαρίσει 
απαίτησε από αυτόν να σταματή-
σει να παίρνει πελάτες» στο συ-
γκεκριμένο κέντρο.Τόσο το θύμα 
όσο και ο οδηγός της λιμουζίνας 
επιβεβαίωσαν στην Αστυνομία 
την πληροφορία αλλά αρνήθηκαν 

να υποβάλουν σχετική καταγγελία 
για διερεύνηση της υπόθεσης. 

 
Οι κλήσεις και το πρόσωπο 
που εμπιστεύθηκε ο Gary

 
«Το θύμα παγιδεύτηκε από 

πρόσωπο που εμπιστεύθηκε και 
πήγε στο σημείο που τον πυρο-
βόλησαν» είπε ο ανακριτής ενώ-
πιον του Δικαστηρίου και έκανε 
εκτενή αναφορά σε προσπάθεια 
των υπόπτων να αγοράσουν κι-
νητά τηλέφωνα από περίπτερο 
πριν τη δολοφονία. Όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ο ανακριτής, 
στην κατοχή του πρώτου υπό-
πτου εντοπίστηκαν 9 κινητά τηλέ-
φωνα. «Από τα κινητά τηλέφωνα 
που αγόρασαν βρέθηκαν κλήσεις 
στο τηλέφωνο του θύματος» είπε 
ο ανακριτής. 

Όπως κατατέθηκε ενώπιον του 
Δικαστηρίου από τον ανακριτή, η 
μαρτυρία που κατέχει η Αστυνο-
μία συνδέει τους τέσσερις υπό-
πτους με ηθική και όχι φυσική αυ-
τουργία στην υπόθεση. Ο 
εξεταστής είπε πως μεταξύ άλλων 
η Αστυνομία αναζητά άλλα πρό-
σωπα που είχαν εμπλοκή στην 
υπόθεση και το φονικό όπλο. 

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου 
εξέδωσε τελικά, ύστερα από πο-
λύωρες αγορεύσεις και αντεξετά-
σεις την απόφαση της και ενέκρινε 
το αίτημα της Αστυνομίας για κρά-
τηση των υπόπτων για οκτώ μέ-
ρες αναφέροντας πως υπάρχει 
«εύλογη και γνήσια υπόνοια» ότι 
οι ύποπτοι 1, 2 και 3 ενέχονται 
στα υπό διερεύνηση αδικήματα, 
ενώ για τον 4ο ύποπτο είπε ότι 
«υπάρχει εύλογη και γνήσια υπο-
ψία ότι απέκρυψε ότι το θύμα 
πήγε για δεύτερη φορά στην οικία 
του». Σημειώνεται ότι η αίθουσα 
του Δικαστηρίου ήταν κατάμεστη 
από αστυνομικούς, ενώ στην αί-
θουσα υπήρχαν και πάνοπλοι 
αστυνομικοί της ΜΜΑΔ με αλεξί-
σφαιρα γιλέκα.

Εντατικοποιούνται οι έρευνες 
για το φόνο του Gary

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ

Μ
ε δυναμική παρουσία με-
λών της παροικίας πρα-
γματοποιήθηκε το βράδυ 

της Πέμπτης η ετήσια πικετοφο-
ρία έξω από την πρεσβεία της 
Τουρκίας στο κεντρικό Λονδίνο, 
με αφορμή τη συμπλήρωση 35 
ετών από την παράνομη ανακή-
ρυξη του ψευδοκράτους. 

 Η εκδήλωση διαμαρτυρίας 
διοργανώθηκε από την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμέ-
νου Βασιλείου που είχε προσκα-
λέσει τους Κύπριους της Βρετα-
νίας να καταδικάσουν την 
παράνομη ανακήρυξη, να διατρα-
νώσουν τη στήριξή τους σε μία 
δίκαιη, λειτουργική και ευρωπαϊκή 
λύση του Κυπριακού και να απαι-
τήσουν τον τερματισμό της στρα-
τιωτικής κατοχής και των αναχρο-
νιστικών εγγυήσεων. 

Αντιπροσωπεία της Ομοσπον-
δίας με επικεφαλής τον πρόεδρό 
της Χρίστο Καραολή επιχείρησε 
να επιδώσει επιστολή διαμαρτυ-
ρίας προς τον πρέσβη της Τουρ-
κίας. Η επιστολή τελικά εναποτέ-
θηκε στην είσοδο της πρεσβείας, 
όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. 

Στην επιστολή με την υπο-
γραφή του κ. Καραολή σημει-
ώνεται ότι η μη τήρηση του διε-
θνούς δικαίου από την Τουρκία 
εδώ και 44 χρόνια, μετά από την 
παράνομη εισβολή και κατοχή της 
Κύπρου, είναι μία «ντροπιαστική 
κληρονομιά». 

Η επιστολή επισημαίνει ότι επί 
35 χρόνια κάθε τέτοια μέρα η πα-
ροικία διαδηλώνει κατά της πα-
ράνομης ανακήρυξης του ψευδο-
κράτους, «που στην πραγμα- 
τικότητα παραμένει μία μη ανα-
γνωρισμένη και παράνομη απο-
σχιστική οντότητα». 

Ο κ. Καραολής δηλώνει ότι η 
Τουρκία «συνιστά με συνέπεια το 
μεγαλύτερο εμπόδιο για μία ελεύ-
θερη, ενωμένη Κύπρο», σημει-
ώνει ότι κρατά το κλειδί της λύσης 
και καλεί τη χώρα να αποδεχθεί 
ότι η Κύπρος «θα πρέπει να είναι 
ένα κανονικό, σύγχρονο, πραγμα-

τικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο ευ-
ρωπαϊκό κράτος και όχι προτε-
κτοράτο της Τουρκίας μέσω ενός 
ξεπερασμένου και μη λειτουργι-
κού συστήματος ασφαλείας». 

Επισημαίνει παράλληλα την ευ-
θύνη της Τουρκίας για τη διά-
βρωση της αισιοδοξίας που 
υπήρχε στη Διάσκεψη για την Κύ-
προ λόγω της επιμονής της στις 
εγγυήσεις και στη διατήρηση ση-
μαντικής στρατιωτικής παρουσίας 
στο νησί. 

Χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις 
τουρκικές απειλές αναφορικά με 
την κυπριακή ΑΟΖ, επισημαίνει 
τις δημογραφικές αλλαγές στα κα-

τεχόμενα μέσα από την πολιτική 
εποικισμού και ζητά από την 
Άγκυρα να αναλογιστεί τα οφέλη 
από την επανένωση της Κύπρου. 

Καλεί, τέλος, τον πρέσβη και 
την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
καταβάλουν προσπάθειες για τη 
δημιουργία των συνθηκών που 
θα επιτρέψουν την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων με τρόπο 
ουσιαστικό. Σημειώνει δε τη βαθιά 
και ειλικρινή προσήλωση του 
Προέδρου Αναστασιάδη και του 
κυπριακού λαού σε μια λύση που 
θα επιφέρει μία ελεύθερη, ενω-
μένη Κύπρο, με προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων 
των Κυπρίων. 

Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Η.Β. υπο-
γράφει παράλληλα επιστολή 
προς την Πρωθυπουργό του 
Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι, 

στην οποία επισημαίνει ότι «δυ-
στυχώς, η συνεχιζόμενη αδιαλλα-
ξία της Τουρκίας και η άρνηση να 
αποσύρει τα στρατεύματά της 
από τη Δημοκρατία της Κύπρου, 
όπως και να καταργήσει το ανα-
χρονιστικό σύστημα των εγγυή-
σεων κατά το πρόσφατο γύρο 
των διαπραγματεύσεων, συνεχί-
ζει να εμποδίζει τις ελπίδες όλων 
των Κυπρίων για μία λύση». 

Επισημαίνεται προς την Πρω-
θυπουργό ότι η Τουρκία κρατά το 
κλειδί της λύσης, αλλά παρόλα 
αυτά «επιλέγει να υπονομεύσει 
την επανένωση αντί να την υπο-
στηρίξει». Μεταφέρει επίσης την 

εντεινόμενη ανησυχία της παροι-
κίας και της διεθνούς κοινότητας 
για την όλο και πιο αυταρχική και 
επιθετική πολιτική του προέδρου 
Ερντογάν, που αποτυπώνεται και 
στις απειλές του για την κυπριακή 
ΑΟΖ. 

Ο κ. Καραολής ευχαριστεί την 
Τερέζα Μέι στο σημείο αυτό για 
την ξεκάθαρη θέση της βρετανι-
κής κυβέρνησης υπέρ της συνέ-
χισης των γεωτρήσεων, όπως 
ορίζει το κυριαρχικό δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

«Είναι επιτακτική ανάγκη η 
(βρετανική) κυβέρνηση μας, ως 
εγγυήτρια δύναμη και ως εταίρος 
στην Κοινοπολιτεία, να αναλάβει 
ενεργό ρόλο για να ενισχύσει το 
μήνυμα προς την Τουρκία, σύμ-
μαχο της Βρετανίας, ότι ενέργειες 
σχεδιασμένες να εμποδίσουν τις 
προοπτικές συνέχισης των προ-

σπαθειών για μια συνολική λύση 
του Κυπριακού προβλήματος θα 
πρέπει να σταματήσουν», σημει-
ώνει η επιστολή προς την κα Μέι. 

Ο κ. Καραολής αναφέρει επί-
σης ότι η Τουρκία πρέπει να συ-
νειδητοποιήσει πως η λύση δεν 
είναι εφικτή με διατήρηση της Συν-
θήκης Εγγύησης και με μόνιμη 
διατήρηση στρατευμάτων στο 
νησί. Καλεί λοιπόν τη βρετανική 
κυβέρνηση να συμβάλει προς 
αυτή την κατεύθυνση ζητώντας 
δημοσίως την κατάργηση της 
Συνθήκης Εγγύησης. 

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ έξω 
από την τουρκική πρεσβεία, ο κ. 
Καραολής είπε: «Βρισκόμαστε 
εδώ για να στείλουμε ένα καθαρό 
μήνυμα προς την Τουρκία και 
προς τον πρέσβη της ότι έφτασε 
ο καιρός να φύγουν όλα τα στρα-
τεύματα από την Κύπρο και να 
φύγει η Τουρκία ως εγγυήτρια δύ-
ναμη. Επίσης με την επιστολή 
μας προς τη βρετανική κυβέρ-
νηση ζητάμε την υποστήριξή της 
για να βρεθεί μία δίκαιη λύση του 
Κυπριακού. Νομίζω ότι έχει φτά-
σει η ώρα για τη βρετανική κυ-
βέρνηση να μιλήσει ξεκάθαρα και 
δημόσια εναντίον των εγγυήσεων 
και των στρατευμάτων». Εξήρε 
επίσης τη δυναμική παρουσία της 
παροικίας για ακόμα μία χρονιά 
στην πικετοφορία διαμαρτυρίας. 

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυ-
πρίων Ανδρέας Παπαευριπίδης 
είπε ότι το μήνυμα της παροικίας 
είναι ξεκάθαρο: «Ουδέποτε θα 
συμβιβαστούμε με την κατοχή, 
ουδέποτε θα αναγνωρίσουμε τ/κ 
κράτος στα κατεχόμενα. Εμείς 
αγωνιζόμαστε για μία Κύπρο με 
βάση τα όσα έχουν διαμορφωθεί 
όλα αυτά τα χρόνια, στη βάση της 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-
δίας. Θα πρέπει η Τουρκία επιτέ-
λους να καταλάβει ότι θα αγωνι-
ζόμαστε μέχρι την τελική 
δικαίωση».

«Ντροπιαστική κληρονομιά»
ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ
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Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες το 
απόγευμα  η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
με πρώτη στην ατζέντα τη συνάντηση με 
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 

 Σκοπός του ταξιδιού της κ. Μέι είναι να 
πιέσει την Κομισιόν να συμπεριλάβει στην 
πολιτική διακήρυξη για το μελλοντικό πλαί-
σιο σχέσης των δύο πλευρών διατυπώσεις 
που θα κατευνάζουν τις ενστάσεις των ευ-
ρωσκεπτικιστών βουλευτών στη χώρα της. 

 Αυτή η πολιτική διακήρυξη αποτελεί το 
δεύτερο σκέλος της συμφωνίας του Brexit, 
μαζί με τη Συμφωνία Αποχώρησης, το 585 
σελίδων έγγραφο το οποίο έχουν απορρί-
ψει οι Συντηρητικοί Brexiteers, το DUP που 
στηρίζει την κυβέρνηση μειοψηφίας και 
σύσσωμη η αντιπολίτευση. 

 Η κα Μέι ελπίζει ότι η συμπερίληψη συ-
γκεκριμένων αναφορών στο κείμενο της 
πολιτικής διακήρυξης θα βελτιώσει τις πι-
θανότητες να εγκριθεί η συμφωνία του 
Brexit από τη Βουλή των Κοινοτήτων. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου που συνεδρίασε 
την Τρίτη στη Ντάουνινγκ Στριτ συμφώνη-
σαν ότι η πρωθυπουργός θα πρέπει να 
ζητήσει εγγυήσεις από τον κ. Γιούνκερ πως 
η μελλοντική εμπορική συμφωνία θα είναι 
τουλάχιστον όσο θετικές είναι άλλες συμ-
φωνίες ελευθέρου εμπορίου που έχει συ-
νάψει η ΕΕ. 

Σε μία υπαναχώρηση τακτικής έναντι 
των ευρωσκεπτικιστών βουλευτών της, 
που ακόμα απειλούν με πρόταση δυσπι-
στίας σε βάρος της, η κα Μέι έχει συμφω-
νήσει επίσης να επιδιώξει επίσημη ανα-
φορά στην πολιτική διακήρυξη περί 
δυνατότητας χρήσης τεχνολογικών μέσων 
για τους όσο πιο δυνατόν απρόσκοπτους 
ελέγχους στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρ-
λανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. 

Η κα Μέι παλαιότερα είχε προτείνει να 
υπάρχει η επιλογή της τεχνολογίας ως 
μέσο αποφυγής των «σκληρών» συνόρων 
στη νήσο της Ιρλανδίας, αλλά αργότερα 
αποδέχθηκε το λεγόμενο ‘backstop’, που 
προβλέπει προσωρινή παραμονή του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε μία τελωνειακή 
ένωση μέχρι να βρεθεί άλλη λύση. 

Το κείμενο της πολιτικής διακήρυξης ανα-
μένεται να εκτείνεται σε κάτι περισσότερο 
από 20 σελίδες. Αυτό, μαζί με τη Συμφωνία 
Αποχώρησης, αναμένεται να εξεταστεί και 
να εγκριθεί από τους ηγέτες της ΕΕ στην 
έκτακτη σύνοδο κορυφής της Κυριακής. 

Πληροφορίες του Sky News, ωστόσο, 
αναφέρουν ότι η κα Μέι θα πιέσει για τις 
προσθήκες στο κείμενο, ακόμα και αν αυτό 
σημαίνει ότι η συμφωνία δε θα μπορεί να 
οριστικοποιηθεί την Κυριακή. «Μπορούμε 
να έχουμε κι άλλη σύνοδο την ερχόμενη 
εβδομάδα αν χρειαστεί», δηλώνει πηγή του 
καναλιού. 

Η ανάγκη για την κα Μέι να κατευνάσει 
τις αντιδράσεις στο εσωτερικό γίνεται ακόμα 
πιο επιτακτική μετά από τη νέα προειδο-
ποίηση από το βορειοϊρλανδικό κόμμα 
DUP. Οι δέκα βουλευτές του, κρίσιμοι για 
την κυβέρνηση μειοψηφίας των Συντηρη-
τικών, για δεύτερη συνεχή ημέρα αντιτά-
χθηκαν στην κυβέρνηση επιλέγοντας την 
αποχή στην ψηφοφορία επί τροπολογιών 
επί νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονο-
μικών. Με τον τρόπο αυτό, δήλωσαν, θέ-
λουν να κάνουν σαφή τη δυσαρέσκειά τους 
για το backstop που αφορά τη Βόρεια Ιρ-
λανδία. 

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης η ηγέ-
τιδα του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) 
Νίκολα Στέρτζιον είχε συνάντηση στο Λον-

δίνο με τους ηγέτες όλων των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης. Όπως δήλωσε έπειτα, 
συμφώνησαν να μελετήσουν τις δυνατό-
τητες κοινής στρατηγικής για να αποφευ-
χθεί το ενδεχόμενο εξόδου από την ΕΕ χω-
ρίς συμφωνία, αφού κανένας του δεν είναι 
διατεθειμένος να στηρίξει τη συμφωνία που 
έχει παρουσιάσει η πρωθυπουργός.  

 
Υποχωρεί ο κίνδυνος ανατροπής 
της Μέι σύμφωνα με τον Τύπο 

Αν είχατε οποιαδήποτε αμφιβολία ανα-
φορικά με το γεγονός ότι μια εβδομάδα εί-
ναι πραγματικά πολύς χρόνος στην πολι-
τική, μια ματιά στις πρώτες σελίδες της 
Τετάρτης θα πρέπει να σας πείσει ότι κά-
νατε λάθος να αμφιβάλλετε. Πριν από μια 
εβδομάδα, η Τερέζα Μέι προσπάθησε να 
κερδίσει την έγκριση του υπουργικού συμ-
βουλίου της για το σχέδιο συμφωνίας Brexit 
που είχε συνάψει με τις Βρυξέλλες. Έκτοτε, 
έχασε τέσσερις υπουργούς και αντιμετώ-
πισε έντονη πίεση από τους ευρωσκεπτι-
κιστές βουλευτές που αποφάσισαν να την 
ανατρέψουν.  

Τώρα οι εφημερίδες υπογραμμίζουν ότι 
η προσπάθεια που ξεκίνησε την περα-
σμένη εβδομάδα ο Τζέικομπ Ρις Μογκ να 
συγκεντρώσει τις 48 υπογραφές που χρει-
άζονται για να κινηθεί η διαδικασία αντικα-
τάστασης της Μέι δεν  έχει μέχρι στιγμής 
την απαιτούμενη στήριξη.

  

Η Daily Express (21/11) γράφει ότι ο κ. 
Ρις- Μογκ και η  "ετερόκλητη ομάδα του"  
έχουν υποχωρήσει με  "την ουρά στα σκέ-
λια" όχι "φωνασκώντας αλλά κλαψουρίζο-
ντας". Σύμφωνα με το σχόλιο του γελοι-
ογράφου των Times, Πάτρικ Κιντ (Patrick 
Kidd), το σχέδιο για την "αποκαθήλωση" 
της πρωθυπουργού κατέρρευσε "λαχανια-
σμένο" όπως ένα παχουλό αγόρι εξαντλη-
μένο που συμμετείχε σε αγώνα ανώμαλου 
δρόμου.  

Επίσης στους Times (21/11), ο αρθρο-
γράφος Ντάνιελ Φινκελστέιν (Daniel Fink-
elstein) σημειώνει ότι είναι προφανές ότι ο 
κ. Ρις-Μογκ και οι σύμμαχοί του δεν έφθα-
σαν ποτέ κοντά στο "μαγικό αριθμό" που 
απαιτείται για να κινηθεί η διαδικασία αμ-
φισβήτησης της πρωθυπουργού (ψήφος 
εμπιστοσύνης). 

"Εδώ έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που 
σχεδιάζουν να διασπάσουν το Συντηρητικό 
κόμμα, να απολύσουν την πρωθυπουργό, 
να οδηγήσουν τη χώρα στο χείλος του 
γκρεμού και φαίνονται ανίκανοι να μετρή-
σουν μέχρι το 48", γράφει ο Φινκελστέιν.  

Ωστόσο, η Daily Mail (21/11)  αναφέρει 
ότι περισσότεροι "συνωμότες" μπορεί να 
εμφανιστούν. Προς το παρόν όμως, πρέπει 
να κυριαρχήσουν  "οι πιο ψύχραιμοι", προ-
σθέτει. 

 
Προειδοποιητικές βολές από το DUP  
Γελοιογραφία στη Daily Telegraph εμφα-

νίζει την ηγέτιδα του DUP, να τραβάει το 
χαλί κάτω από τα πόδια της Τερέζα Μέι 
που στέκεται πάνω στη συμφωνία Brexit. 
Ο ιστότοπος του περιοδικού Spectator 
εκτιμά ότι από το κόμμα των Δημοκρατικών 
Ενωτικών έρχεται το μήνυμα ότι αν οι Τόρις 
θέλουν να συνεχίσουν να κυβερνούν, πρέ-
πει να αλλάξουν ηγεσία καθώς το DUP δεν 
έχει πλέον εμπιστοσύνη σε αυτή.  

Η Sun (21/11) υπογραμμίζει ότι η πλέον 
"αυτοκτονική" για την πρωθυπουργό ανά-
λυση θα ήταν να πιστέψει ότι το DUP 
"μπλοφάρει". 

Η ανασκόπηση του βρετανικού 
Τύπου είναι του Βύρωνα Καρύδη

Ανατροπή σκηνικού, αλλά για πόσο;
ΥΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΪ, ΑΛΛΑ...

1) Σε ό,τι αφορά τα δικαιώ-
ματα των Ευρωπαίων στο ΗΒ 
και των Βρετανών στην ΕΕ, 
όλοι οι πολίτες θα συνεχίσουν 
να έχουν ακριβώς τα ίδια δι-
καιώματα που έχουν σήμερα, 
εφ όρου ζωής, ακόμα και αυτοί 
που θα εγκατασταθούν στην 
μια ή την άλλη περιοχή μέσα 
στη μεταβατική περίοδο. 

2) Όλες οι οικονομικές δε-
σμεύσεις που έχουν αναλη-
φθεί σε επίπεδο 28 θα γίνουν 
σεβαστές, κάτι που σημαίνει 
ότι το ΗΒ θα συμβάλει στις 
υποχρεώσεις που έχει αναλά-
βει μέσω του κοινοτικού προ-
ϋπολογισμού. 

3) έχουν λυθεί όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν τις προ-
στατευόμενες ονομασίες προ-
έλευσης, τα προσωπικά 
δεδομένα και τις επιμέρους 
συμφωνίες που έχουν να κά-
νουν με την ευρατόμ και άλλα 
στοιχεία της διαδικασίας απο-
χώρησης. 

4) σε ό,τι αφορά τη "διακυ-
βέρνηση" (εφαρμογή) της 
συμφωνίας, έχει αποφασιστεί 
ότι τις διαφορές θα λύνει μια 
ειδική επιτροπή και σε περι-
πτώσεις που διακυβεύεται το 
κοινοτικό δίκαιο, το Δικαστήριο 
της ΕΕ θα παίζει το ρόλο του 
ως ερμηνευτής της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

5) συμφωνήθηκε μεταβα-
τική περίοδος, από τις 
29/03/2019 που το ΗΒ θα είναι 
τρίτη χώρα και ως 21/12/2020, 
οπότε και θα διατηρηθεί η πα-
ρούσα κατάσταση σε σχέση 
με την τελωνειακή ένωση και 
την κοινή αγορά. Επίσης, θα 
υπάρχει η δυνατότητα επέκτα-
σης της εν λόγω μεταβατικής 
περιόδου. 

Επιπλέον, συμφωνήθηκαν 
και τρία πρωτόκολλα που 
αφορούν: Α) το Γιβραλτάρ και 
τις επιμέρους συμφωνίες 
Ισπανίας - ΗΒ, Β) την Κύπρο 
και τις κυρίαρχες βρετανικές 
βάσεις με το οποίο διαφυλάσ-
σονται τα σημερινά δεδομένα 
και Γ) την Ιρλανδία, όπου βρέ-
θηκε τρόπος για την αποφυγή 
σκληρού συνόρου».

Τα 5 βασικά σημεία 
της συμφωνίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ

Για ετοιμότητα της ΕΕ, 
ακόμη και στην περί-

πτωση που δεν θα εξέλθει 
το Ηνωμένο Βασίλειο από 
την ΕΕ, έκανε λόγο ο Πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ, μιλώντας στον 
Τύπο, μετά τη Σύνοδο Κο-
ρυφής ΕΕ- Νοτίου Αφρικής. 
Συγκεκριμένα ο κ. Τουσκ 
δήλωσε ότι «η ΕΕ είναι 

έτοιμη για μια τελική συμ-
φωνία με το Ηνωμένο Βα-
σίλειο το Νοέμβριο». Συνέ-
χισε, λέγοντας ότι «είμαστε 
επίσης προετοιμασμένοι 
για ένα σενάριο χωρίς συμ-
φωνία, αλλά βεβαίως είμα-
στε καλύτερα προετοιμα-
σμένοι για ένα σενάριο 
χωρίς Brexit». Υπενθυμίζε-
ται ότι μιλώντας από κοινού 
με τον Μισελ Μπαρνιέ, ο κ. 

Τουσκ είχε δηλώσει ότι ση-
μειώνει «τη δήλωση της 
Πρωθυπουργού Μέι» αλλά 
«φυσικά, δεν συμμερίζομαι 
τον ενθουσιασμό της Πρω-
θυπουργού για το Brexit. 
Από την αρχή δεν είχαμε 
καμία αμφιβολία ότι το 
Brexit είναι μια κατάσταση 
όπου όλοι χάνουν και ότι οι 
διαπραγματεύσεις μας 
αφορούν μόνο τον έλεγχο 

«Έτοιμη η ΕΕ για Brexit ή μη-Brexit»
ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ

Παρά τις εξελίξεις στη 
Βρετανία αναφορικά 

με το Brexit, το Βερολίνο 
επιμένει σε σκληρή 
στάση και συνεχίζει να 
υποστηρίζει πως δεν 
υπάρχει άλλη συμφωνία 
από αυτήν που έχει κα-
τατεθεί από την EE. Η 
αν. Κυβερνητική Εκπρό-
σωπος, ανακοίνωσε τη 
συμμετοχή της κ. Μέρ-

κελ στην έκτακτη σύ-

νοδο της 25ης Νοεμ-

βρίου που θα αφορά στο 

Brexit. Είπε ακόμη ότι 

«επεξεργαζόμαστε όλα 

τα πιθανά σενάρια. Σε 

κάθε περίπτωση η συμ-

φωνία δεν αλλάζει. Στην 

χειρότερη περίπτωση, 

θα έχουμε μια άτακτη 

έξοδο της Βρετανίας».

«Δεν αλλάζει η συμφωνία»
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ειδήσεις σε 2’

Έτοιμος για τη δημιουργία 
ενός νέου ομοσπονδιακού συ-
νεταιρισμού που θα βασίζεται 
σε δύο πολιτικά ίσες συνιστώ-
σες πολιτείες και του οποίου η 
κυριαρχία θα προέλθει από 
δύο ίσες πλευρές, δηλώνει ο  
Ακιντζί παραμένοντας «δε-
σμευμένος στις συμφωνίες 
του παρελθόντος». Σε ομιλία 
για την 35η επέτειο από την 
ανακήρυξη του ψευδοκρά-
τους, είπε ότι το να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις για 
να ζήσουν οι δύο πλευρές ισό-
τιμα, ελεύθερα και με ασφά-
λεια, εξαρτάται από τη βού-
ληση των δύο πλευρών.

«Δεσμευμένος 
στις συμφωνίες»

«Η επίτευξη δίκαιης, μόνι-
μης και βιώσιμης λύσης στο 
Κυπριακό δεν είναι μόνο πο-
λύτιμη για το νησί, αλλά και για 
ολόκληρη την Ανατολική Με-
σόγειο υπό το φως όλων των 
δοκιμασιών που έχουμε ενώ-
πιόν μας» αναφέρει ο Ταγίπ 
Ερντογάν στο μήνυμά του για 
την επέτειο ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους. Είπε ακόμη ότι 
η Τουρκία θα είναι πάντοτε και 
υπό όλες τις συνθήκες κοντά 
στον «τ/κ λαό» – κατά την έκ-
φρασή του – και θα συνεχίσει 
να εργάζεται για τα νόμιμα δι-
καιώματα, την ασφάλεια και 
την ευημερία των Τ/κ.

Ερντογάν: 
«Πολύτιμη η λύση»

Προβληματισμός στη Λευκωσία
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ

Προβληματισμός στη Λευκω-
σία σε σχέση με τις φωνές 

που ακούγονται όλο και περισσό-
τερο εντός της ΕΕ υπέρ της ανα-
στολής της ενταξιακής πορείας 
της Τουρκίας. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
Πρόδρομος Προδρόμου, δήλωσε 
πως «δεν πρέπει να υποκαταστα-
θεί ο ενταξιακός διάλογος με μια 
αναβάθμιση, ενίσχυση ή διεύ-
ρυνση της τελωνειακής ένωσης 

της Τουρκίας με την ΕΕ, έχοντας 
υπόψη ότι η Τουρκία δεν εφαρ-
μόζει σωστά ούτε την αρχική τε-
λωνειακή ένωση». 

 Κληθείς να σχολιάσει την εισή-
γηση της Ευρωβουλευτού Κάτι 
Πίρι στο τελικό προσχέδιο της έκ-
θεσής της για την Τουρκία όπως 
υπάρξει επίσημη αναστολή των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
της χώρα, ο κ. Προδρόμου είπε 
πως η έκθεση της κ. Πίρι έχει ση-
μαντικές αναφορές όσον αφορά 
τη δίκαιη, αντικειμενική και πρα-
γματική καταγραφή των δεδομέ-
νων. Ανέφερε πως «η κατεύ-
θυνση που δίνεται αυτή την 
εποχή, όχι μόνο στην έκθεση, 
αλλά γενικότερα στον χώρο της 
ΕΕ, για την ενδεχόμενη διακοπή 
της ενταξιακής πορείας της Τουρ-
κίας – μια κατεύθυνση που δυ-
στυχώς προκαλούν οι εξελίξεις 
μέσα στην Τουρκία – δημιουργεί 
μεγάλο προβληματισμό».

Την επίσημη αναστολή των 
ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων με την Τουρκία, εισηγεί-
ται η εισηγήτρια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου για την 
Τουρκία Κάτι Πίρι, στο προ-
σχέδιο της έκθεσης προόδου 
για την Τουρκία, το οποίο πα-
ρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Η Ευρωβουλευτής 
χαιρετίζει τις προσπάθειες του 
ΟΗΕ για την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων στο πλαί-
σιο μιας δίκαιης, συνολικής και 
βιώσιμης διευθέτησης, σύμ-
φωνα με τα σχετικά ψηφί-
σματα του ΣΑ, αλλά και το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο. Ακόμη, 
επαναλαμβάνει την έκκλησή 
της προς την Τουρκία να συμ-
βάλει προς την επίτευξη μιας 
συνολικής διευθέτησης.

Η Κ. Πίρι εισηγείται 
αναστολή 

των ενταξιακών 
της Τουρκίας

Εκτός Κύπρου πλέον 
ρωσικές εταιρείες

ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΡΩΣΟΥ ΠΡΕΣΒΗ

Σαφή μηνύματα έστειλε ο Ρώσος Πρέσβης 
στην Κύπρο, Stanislav Osachi, από το βήμα Κυ-
προ-Ρωσικού επιχειρηματικού και επενδυτικού 
Φόρουμ, στη Λεμεσό, αναφέροντας ότι οι κυρώ-
σεις της ΕΕ προς τη Ρωσία και οι ενέργειες της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οδήγησαν στο 
κλείσιμο χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών Ρώ-
σων και στην αποχώρηση πολλών Ρωσικών 
εταιρειών από το νησί. Στο χαιρετισμό του στο 
Κυπρο-Ρωσικό επενδυτικό Φόρουμ, είπε πως, 
οι πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα του 
νησιού, προκάλεσαν ανησυχίες σε ρωσικούς επι-
χειρηματικούς κύκλους. Οι συνεχιζόμενες κυρώ-
σεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, είπε,  αλλά και «η 
εκστρατεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
για να εντοπίσει και να κλείσει τις λεγόμενες εται-
ρείες-κέλυφοι, οδήγησαν στο κλείσιμο δεκάδων 
χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων πε-
λατών στις κυπριακές τράπεζες, ενώ κάποιες με-
γάλες ρωσικές εταιρείες έχουν ήδη αποχωρήσει 
από το νησί ή σκέφτονται να το πράξουν».

Λύση με παρουσία του ΝΑΤΟ
ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ

Η θέση για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη 
λύση θέτει την Κύπρο και τον λαό 

της μπροστά σε νέες περιπέτειες και 
κινδύνους, τονίζει με χθεσινή του ανα-
κοίνωση ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, επιχειρώντας να απαντή-
σει στον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ουσιαστικά επι-
βεβαιώνει ότι ο κ. Αναστασιάδης συζητά 
για λύση με εγγυητή και παρουσία του 
ΝΑΤΟ. 

«Με τα όσα έχει δηλώσει ο κ. Προ-
δρόμου φαίνεται ότι ο Πρόεδρος θεωρεί 
πως μπορούν να αντικατασταθούν οι 
τουρκικές εγγυήσεις με εγγυήσεις του 
ΝΑΤΟ, στον οποίο επιθετικό συνασπι-
σμό η Τουρκία διαδραματίζει πολύ ση-
μαντικό ρόλο. Όσοι έχουν την ψευδαί-
σθηση ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να εγγυηθεί 
τη λύση, απλά τους προτρέπουμε να 
ρίξουν μια ματιά στο ρόλο που διαδρα-
ματίζει στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας 
και πόσο “ασφαλής” είναι η Ελλάδα ένα-
ντι της Τουρκίας. Ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας θέλει να βάλει το ΝΑΤΟ εγ-

γυητή, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι 
αυτό, με τις επιθετικές πολιτικές που 
ακολουθεί, προκαλεί αιματοχυσίες, συ-
γκρούσεις και πολέμους σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του πλανήτη. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει 
να βάλει το ΝΑΤΟ εγγυητή, διαγράφο-
ντας το αναντίλεκτο ιστορικό γεγονός 
ότι η τραγωδία της Κύπρου και το δί-
δυμο έγκλημα του 1974 σχεδιάστηκε 
και προωθήθηκε από το ΝΑΤΟ. Ο κ. 
Αναστασιάδης δηλαδή θέλει να βάλει το 
λύκο να φυλάει τα πρόβατα». «Η αντί-
ληψη να αντικατασταθεί η Τουρκία με 
το ΝΑΤΟ», τονίζει ο Στέφανος Στεφάνου, 
«είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την ομό-
φωνη απόφαση του Εθνικού Συμβου-
λίου, όπως εκφράζεται στο ανακοινωθέν 
του 2009, για αποστρατιωτικοποίηση, 
με τη λύση της ενωμένης Κύπρου και 
με προοπτική για πλήρη αποστρατιω-
τικοποίηση του νησιού». 

«Η θέση για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη 
λύση θέτει την Κύπρο και τον λαό της 
μπροστά σε νέες περιπέτειες και κινδύ-

νους. Το ΑΚΕΛ, που αποτελεί το βασικό 
άξονα και τη βασική δύναμη για επίτευξη 
λύσης που να απελευθερώνει και να 
επανενώνει, δεν πρόκειται ποτέ να απο-
δεχτεί λύση που να προβλέπει ΝΑΤΟϊ-
κές εγγυήσεις και παρουσία του ΝΑΤΟ 
στην Κύπρο. Ας το έχουν υπόψη αυτό 
καλά όλοι όσοι ερωτοτροπούν με μια τέ-
τοια ιδέα». 

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης ερωτηθείς την Κυριακή αν υπάρ-
χουν σκέψεις στην περίπτωση λύσης 
του Κυπριακού οι εγγυήσεις να καλυ-
φθούν από το ΝΑΤΟ, είπε «πρώτα να 
δημιουργηθούν συνθήκες επανέναρξης 
του διαλόγου και υπάρχουν οι τρόποι, 
είναι  τα ΗΕ, είναι η ΕΕ, είναι πολλοί οι 
τρόποι που μπορούν  να διασφαλίσουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία». Ερωτηθείς 
αν αυτό το θέμα (δηλ του ΝΑΤΟ) είναι 
εκτός  συζήτησης, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας είπε ότι «δεν έθεσα τίποτα 
εκτός συζήτησης».

 
Του Νεόφυτου Νεοφύτου 

Η εξωτερική πολιτική του Προέδρου Αναστα-
σιάδη μαζί με τους χειρισμούς του στο Κυ-
πριακό προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. H κυ-
βέρνηση ΔΗΣΥ έχει εγκαταλείψει την 
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική και οδηγεί την 
Κύπρο στο δυτικό, νατοϊκό στρατόπεδο. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Φράν-
σις Φάνον, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο 
δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύ-
νουν τις δύο κοινότητες να συνεχίσουν να ερ-
γάζονται για μια περιεκτική λύση και να δια-
σφαλίσουν ότι όλα και όποια έσοδα από τον 
ορυκτό αυτό πλούτο θα κατανέμονται δίκαια». 
Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώ-
κουν να εμπλακούν στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου και ότι ο ίδιος σχεδιάζει να επι-
στρέψει στην Κύπρο τον επόμενο χρόνο 
προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα αυτή η 
περιφερειακή συνεργασία. Ο κ. Φάνον ήταν 
επίσης ξεκάθαρος ότι «οι Η.Π.Α. επιθυμούν να 
συνεργαστούν με όλα τα μέρη στην περιοχή», 
περιλαμβανομένης και της Τουρκίας. Δεν 
έκρυψε ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζε-
ται στο να υπάρξει «διαφοροποίηση των πηγών 
και των διαδρομών ενέργειας» στην περιοχή 
και στην Ευρώπη, εννοώντας την ενεργειακή 
απεξάρτηση από τη Ρωσία. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει επι-
λέξει στρατόπεδο και αυτό είναι οι ΗΠΑ. Γεγο-
νός που θα προκαλέσει αντιδράσεις από τη 
Ρωσία. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι δημόσιες 
τοποθετήσεις του Ρώσου πρέσβη την περα-
σμένη εβδομάδα ότι Ρώσοι επιχειρηματίες και 
μεγάλες εταιρείες ρωσικών συμφερόντων απο-
χωρούν από την Κύπρο, αποσύροντας και 
πολλά εκατομμύρια καταθέσεων. Δεν είναι επί-
σης καθόλου τυχαία η τοποθέτηση του Ρώσου 
διπλωμάτη στην Ε.Ε. Βλαντίμιρ Τσιζώφ ότι η 
Ρωσία ενδιαφέρεται για το ενεργειακό πρό-
γραμμα της Κύπρου. 

Συνεπώς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιλέ-
γοντας τους Αμερικανούς σημαίνει ότι εγκατα-
λείπει τη μέχρι τώρα συμφέρουσα για τα εθνικά 
μας συμφέροντα πολυεπίπεδη εξωτερική μας 
πολιτική. Αυτό συνεπάγεται επιπτώσεις, έμμε-
σες ή άμεσες, στην προώθηση του Κυπριακού. 
Ο κ. Αναστασιάδης θα πρέπει να αναμένει έντο-
νες πιέσεις από τους Αμερικανούς όχι για λύση, 
αλλά για «κλείσιμο» του Κυπριακού για να αξιο-
ποιηθούν τα ενεργειακά αποθέματα στην πε-
ριοχή της Μεσογείου, όπως σχεδιάζουν οι ΗΠΑ. 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ δίνει την 
ευκαιρία στις ΗΠΑ να επιβάλουν αυτό που ήθε-
λαν εδώ και δεκαετίες, «κλείσιμο» του Κυπρια-
κού σε δυτικά και συμμαχικά πλαίσια.

Ο ΠτΔ επέλεξε ΗΠΑ. 
Κίνδυνοι 

για «κλείσιμο» 
του Κυπριακού
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«ΟΧΙ» σε ΝΑΤΟϊκή λύση 
ΤΟ ΑΚΕΛ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

Στο φως βγαίνουν το ένα μετά το άλλο 

τα όσα κατά παρέκκλιση από τη συμφω-

νημένη, διαχρονική γραμμή στο Κυ-

πριακό για λύση Δικοινοτικής – Διζωνικής 

Ομοσπονδίας, χωρίς ξένους στρατούς 

και εγγυητές, συζητά ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης, πίσω από κλειστές πόρτες! 

Τα όσα αποκαλύπτονται ή αφήνονται να 

βγουν στην επιφάνεια τείνουν αν απο-

προσανατολίσουν από την ανάγκη εστία-

σης της όλης προσπάθειας στην επανέ-

ναρξη του διαλόγου.  

Μετά την περιβόητη «νέα» πρόταση 

που ανέσυρε από το χρονοντούλαπο, για 

αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή ομο-

σπονδία,  αποκαλύπτεται τώρα ότι το 

θέμα των ΝΑΤΟϊκών εγγυήσεων τέθηκε 

κατά τις επαφές του Προέδρου στη Νέα 

Υόρκη!  

Όταν ερωτήθηκε σχετικά δεν διέψευσε. 

Αντίθετα, δήλωσε ότι τίποτε δεν αποκλείει 

στις συζητήσεις για το θέμα των εγγυή-

σεων, ενώ απαντώντας σε ερώτηση 

πόσο δυσκολεύουν τις προσπάθειες για 

επίλυση του Κυπριακού οι δηλώσεις Τσα-

βούσογλου ότι πρέπει οι Ελληνοκύπριοι 

να «ξυπνήσουν από το όνειρο» της απο-

χώρησης των κατοχικών στρατευμάτων 

και της κατάργησης των εγγυήσεων, ο 

Πρόεδρος είπε ότι «περισσότερο ανα-

μένω και ευελπιστώ οι δηλώσεις να αφυ-

πνίσουν όσους ζουν σε ιδεατούς κό-

σμους». 

Κληθείς από δημοσιογράφους να πει 

κατά πόσο προβληματίζει την πλευρά 

μας το γεγονός ότι η Τουρκία δεν δίνει 

ημερομηνία συνάντησης στην κα Λουτ, 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε «δεν έχω 

υπόψη μου αν η κα Λουτ ζήτησε συνά-

ντηση και την αρνήθηκε η Τουρκία. 

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Συνεπώς, 

αυτό που αναμένουμε είναι κινήσεις από 

την ίδια την κα Λουτ οι οποίες να της δώ-

σουν την ευκαιρία να επανέλθει προκει-

μένου να γίνει ένας εντατικός διάλογος 

για τη διαμόρφωση του πλαισίου αναφο-

ράς».  

Ερωτηθείς αν υπήρξαν τέτοιες κινήσεις 

από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών και 

σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι βλέ-

πουμε μια ανήσυχη ηρεμία στο Κυ-

πριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

είπε ότι «δεν σημαίνει ότι η ηρεμία είναι 

και κάτι αρνητικό».  

Αποκαλύψεις 

από τον κ. Κυπριανού 

Μιλώντας σε ανοικτή συγκέντρωση το 

βράδυ της Δευτέρας στη Λευκωσία 

Ο Γ. Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυ-

πριανού, δήλωσε ότι η υπόθεση του 

ΝΑΤΟ είναι συγκεκριμένη και ευσταθεί 

και αποκάλυψη μάλιστα ότι ο Υπουργός 

Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης βολι-

δοσκόπησε ανεπίσημα στέλεχος του κόμ-

ματος αν πρόκειται να δεχτούν μία λύση 

με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. 

 Όπως είπε ο Άντρος Κυπριανού η συ-

ζήτηση περί 

εμπλοκής του 

ΝΑΤΟ έγινε σε 

συνάντηση των 

εγγυητριών δυ-

νάμεων στη Νέα 

Υόρκη και συγκε-

κριμένα κατά 

πόσο κάτι τέτοιο 

θα ήταν αποδε-

κτό.  

Το ΑΚΕΛ, διά 

του εκπροσώπου 

Τύπου του κόμ-

ματος Στέφανου 

Στεφάνου, επιση-

μαίνει ότι μετά 

που άνοιξε το 

θέμα με την απο-

κεντρωμένη ομο-

σπονδία, τώρα ο 

κ. Αναστασιάδης 

ανοίγει θέμα ΝΑΤΟϊκών εγγυήσεων.  

Η θέση για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη 

λύση θέτει την Κύπρο και τον λαό της 

μπροστά σε νέες περιπέτειες και κινδύ-

νους, τονίζει με χθεσινή του ανακοίνωση 

ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, σημει-

ώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος, επιχειρώντας να απαντήσει στον Γ.Γ. 

του ΑΚΕΛ, ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι 

ο κ. Αναστασιάδης συζητά για λύση με 

εγγυητή και παρουσία του ΝΑΤΟ. 

«Με τα όσα έχει δηλώσει ο κ. Προδρό-

μου φαίνεται ότι ο Πρόεδρος θεωρεί πως 

μπορούν να αντικατασταθούν οι τουρκι-

κές εγγυήσεις με εγγυήσεις του ΝΑΤΟ, 

στον οποίο επιθετικό συνασπισμό η 

Τουρκία διαδραματίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο. Όσοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι 

το ΝΑΤΟ μπορεί να εγγυηθεί τη λύση, 

απλά τους προτρέπουμε να ρίξουν μια 

ματιά στο ρόλο που διαδραματίζει στις 

σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και πόσο 

“ασφαλής” είναι η Ελλάδα έναντι της 

Τουρκίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

θέλει να βάλει το ΝΑΤΟ εγγυητή, παρα-

γνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτό, με τις 

επιθετικές πολιτικές που ακολουθεί, προ-

καλεί αιματοχυσίες, συγκρούσεις και πο-

λέμους σε όλα τα μήκη και πλάτη του 

πλανήτη. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να 

βάλει το ΝΑΤΟ εγγυητή, διαγράφοντας 

το αναντίλεκτο ιστορικό γεγονός ότι η τρα-

γωδία της Κύπρου και το δίδυμο έγκλημα 

του 1974 σχεδιάστηκε και προωθήθηκε 

από το ΝΑΤΟ. 

Ο κ. Αναστασιάδης δηλαδή θέλει να 

βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα». 

«Η αντίληψη να αντικατασταθεί η Τουρκία 

με το ΝΑΤΟ», τονίζει ο Στέφανος Στεφά-

νου, «είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την 

ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμ-

βουλίου, όπως εκφράζεται στο ανακοι-

νωθέν του 2009, για αποστρατιωτικοποί-

ηση, με τη λύση της ενωμένης Κύπρου 

και με προοπτική για πλήρη αποστρα-

τιωτικοποίηση του νησιού». 

«Η θέση για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη 

λύση θέτει την Κύπρο και τον λαό της 

μπροστά σε νέες περιπέτειες και κινδύ-

νους. Το ΑΚΕΛ, που αποτελεί το βασικό 

άξονα και τη βασική δύναμη για επίτευξη 

λύσης που να απελευθερώνει και να επα-

νενώνει, δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί 

λύση που να προβλέπει ΝΑΤΟϊκές εγ-

γυήσεις και παρουσία του ΝΑΤΟ στην 

Κύπρο. Ας το έχουν υπόψη αυτό καλά 

όλοι όσοι ερωτοτροπούν με μια τέτοια 

ιδέα». 

Συνάντηση Α. Κυπριανού - 
Τσαβούσογλου 

Τις θέσεις της Τουρκίας στα θέματα 

ασφάλειας για το Κυπριακό, ενδιαφέρεται 

να ακούσει την Παρασκευή από τον 

Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβό-

σογλου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας 

του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού.  

Σε δηλώσεις στο αεροδρόμιο Λάρνα-

κας προτού αναχωρήσει για την Αθήνα, 

ο Α. Κυπριανού είπε ότι θα συναντηθεί 

με τον Ελληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-

πρα με τον οποίο «θα ανταλλάξουμε κά-

ποιες απόψεις» προτού μεταβεί αύριο 

στην Τουρκία 

όπου θα συμμε-

τάσχει σε συνέ-

δριο που οργα-

νώνει το 

Ερευνητικό Κέ-

ντρο ΤΕΠΑΦ με 

θέμα τη γεωπολι-

τική κατάσταση 

στη Ανατολική 

Μεσόγειο και το 

Κυπριακό.  

Πρόσθεσε ότι 

την Παρασκευή 

θα έχει συνά-

ντηση με τον 

Υπουργό Εξωτε-

ρικών της Τουρ-

κίας Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου 

και σημείωσε 

πως για τη συνάντηση αυτή «έχει ενημε-

ρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

το Εθνικό Συμβούλιο».  

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο ΓΓ 

του ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε ότι «δεν είμαι ο 

διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς και δεν 

πρόκειται να διαπραγματευτώ με τον κ. 

Τσαβούσογλου. Ενδιαφέρομαι να 

ακούσω από το δικό του στόμα τις θέσεις 

τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τα θέματα της 

ασφάλειας».  

Ανέφερε ακόμα ότι ο ίδιος θα μεταφέρει 

«τις θέσεις του ΑΚΕΛ αλλά και τις δια-

χρονικές αποφάσεις του Εθνικού Συμ-

βουλίου και για τα ζητήματα της ασφά-

λειας αλλά και για όλα τα υπόλοιπα 

θέματα». 

Το ΑΚΕΛ δεν είναι 

 σε λήθαργο, ούτε θεωρεί 
οτι ο κόσμος είναι ιδεατός 

Ο Α. Κυπριανού απάντησε και σε δη-

λώσεις του Ν. Αναστασιάδη και στην ανα-

φορά του περί «λήθαργου» . Το ΑΚΕΛ, 

τόΤο ΑΚΕΛ δεν είναι σε κανένανισε, δεν 

είναι σε κανέναν λήθαργο, ούτε θεωρεί 

ότι ο κόσμος είναι ιδεατός. 

 Ερωτηθείς σχετικά με δηλώσεις του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Α. Κυπρια-

νού είπε ότι το να είναι κάποιος ήρεμος 

δεν είναι κακό πράγμα.  

«Χαριτολογώντας θα έλεγα ότι δεν είναι 

από τα ισχυρά χαρακτηριστικά του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας η ηρεμία. Βέβαια, 

στην πολιτική το να αφήνει κάποιος να 

παγιώνεται έναν παρατεταμένο αδιέξοδο, 

είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το μέλλον 

και την προοπτική της χώρας μας. Θα 

υπάρχει σταδιακά διολίσθηση προς την 

οριστική διχοτόμηση, κάτι το οποίο θέλω 

να ξεκαθαρίσω για ακόμα μία φορά, το 

ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί, 

δίχως βέβαια να σημαίνει ότι αυτό θα 

πρέπει να μας σπρώξει προς την κατεύ-

θυνση της αποδοχής της οποίας κακής 

λύσης», πρόσθεσε.  

Τώρα, συνέχισε ο κ. Κυπριανού, «σε 

ό,τι αφορά την έκκληση του κ. Αναστα-

σιάδη να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο 

του ιδεατού κόσμου, θέλω να πω ότι εμείς 

δεν είμαστε σε κανέναν λήθαργο, ούτε 

θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι ιδεατός».  

«Αντιθέτως ξέρουμε πάρα πολύ καλά 

πώς λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος και 

κατ’ επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί για 

την κατάσταση η οποία επικρατεί παγκο-

σμίως. Ανησυχώ όμως αν ο κύριος Ανα-

στασιάδης μετά από 45-50 χρόνια που 

είναι στην πολιτική, τώρα έχει ανακαλύψει 

ότι ο κόσμος είναι δεν είναι ιδεατός. Και 

μάλιστα σε σύγκρουση με το τι έλεγε το 

2004 στο σχέδιο Ανάν, αυτό είναι εξαιρε-

τικά ανησυχητικό», συμπλήρωσε.  

Το ΑΚΕΛ, είπε ο κ. Κυπριανού, έχει 

πλήρη επίγνωση της κατάστασης η οποία 

επικρατεί αυτή την στιγμή στο νησί μας.  

«Έχει πλήρη επίγνωση για τις δυσκο-

λίες οι οποίες προκύπτουν από τη στάση 

την οποία η Τουρκία τηρεί σε ό,τι αφορά 

τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπρια-

κού και για αυτό επιμένει ότι πρέπει να 

είμαστε συνεπείς και προσηλωμένοι στο 

στόχο της επίτευξης λύσης. Διαφορετικά, 

με αντιφάσεις, παλινδρομήσεις και πει-

ραματισμούς, όπως λειτουργεί ο κύριος 

Αναστασιάδης τα τελευταία χρόνια, το 

μόνο που πετυχαίνουμε είναι να διευκο-

λύνουμε την Τουρκία στην προώθηση 

των στόχων της. Εκείνος λοιπόν, που 

χρειάζεται να συνειδητοποιήσει την πρα-

γματικότητα είναι ο κύριος Αναστασιάδης 

και σίγουρα όχι εμείς», κατέληξε.
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Η Πρεσβεία των ΗΠΑ θα 
εγείρει το θέμα του ανοίγματος 
της διόδου Πυροΐου με την τ/κ 
πλευρά, διαβεβαίωσε ο Πρό-
ξενος των ΗΠΑ στην Κύπρο 
Nathanael P. Dean, σε συνά-
ντηση με τον Δήμαρχο Αθηέ-
νου Κυριάκο Καρεκλά, μέλη 
του ΔΣ και τον Ε/κ επικεφαλής 
της δικοινοτικής τεχνικής Επι-
τροπής για τη διάνοιξη οδο-
φραγμάτων, Πρέσβη Σώτο 
Ζακχαίο. Ο ίδιος ανέφερε ότι 
για να επιτευχθεί το άνοιγμα 
της διόδου χρειάζεται μεγάλη 
πίεση και κατάλληλοι χειρισμοί 
προς την τ/κ πλευρά, και κά-
λεσε τον κ. Dean και την Πρε-
σβεία των ΗΠΑ να βοηθήσουν 
στην επίτευξη του στόχου να 
ανοίξει η δίοδος, που θα εξυ-
πηρετήσει τόσο την ε/κ όσο 
και την τ/κ κοινότητα.

H Αθηένου ζητά 
παρέμβαση των ΗΠΑ για 

τη δίοδο Πυροΐου

Ως ένα πολύ δύσκολο θέμα 
περιέγραψε υψηλόβαθμος 
Αμερικανός αξιωματούχος τα 
ζητήματα ενέργειας της Κύ-
πρου, λέγοντας πως η Exxon-
Mobil είναι αμερικανική εται-
ρεία και ως εκ τούτου πρέπει 
να υπακούει τόσο στους αμε-
ρικανικούς νόμους όσο και 
στους νόμους της χώρας στην 
οποία δραστηριοποιείται. Ο 
υψηλόβαθμος Αμερικανός, 
που δεν κατονομάζεται, είχε 
συνάντηση με ομάδα Τούρκων 
δημοσιογράφων για τις σχέ-
σεις Τουρκίας-ΗΠΑ. «Πιστεύω 
ότι θα είναι χρήσιμο να αξιο-
λογήσουμε τους πόρους. Το 
όφελος από τους πόρους αυ-
τούς ανήκει στην Κύπρο και 
αυτό είναι σημαντικό για εμάς. 
Οι πόροι πρέπει να μοιρα-
στούν μεταξύ των πλευρών 
μετά από διαπραγμάτευση», 
πρόσθεσε.

«Δύσκολο θέμα 
τα ενεργειακά»

Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώ-
στας Κληρίδης επιβεβαίωσε 
δημοσιεύματα, που αναφέ-
ρουν ότι δόθηκαν οδηγίες για 
ποινική έρευνα κατά του τέως 
Γεν. Διευθυντή της Συνεργατι-
κής Κυπριακής Τράπεζας, Νι-
κόλα Χατζηγιάννη. Είπε ότι 
«παρόλο που δεν συνηθίζω να 
αναφέρομαι και να δίνω πλη-
ροφορίες για υπό διερεύνηση 
υποθέσεις, επειδή αντιλαμβά-
νομαι ότι είδε το φως της δη-
μοσιότητας αυτή η πληροφο-
ρία, δεν θα μπορούσα να τη 
διαψεύσω». Για την ημερομη-
νία αφυπηρέτησής του, απά-
ντησε ότι ζήτησε πληροφορίες 
από το Υπ. Οικονομικών. 
«Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα 
είναι ευτυχείς για την ημερο-
μηνία αυτή», κατέληξε.

Ποινική έρευνα κατά 
του Ν. Χατζηγιάννη

Ο
 Υπουργός Οικονομικών διόριζε φί-
λους και συμμαθητές του σε θέσεις 
κλειδιά στο Συνεργατισμό, και «τρα-

βούσε το αυτί» σε όσους έκαναν διαρροές 
για όσα γίνονταν, τόνισε ο Γενικός Ελεγκτής 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης ενώπιον της Επι-
τροπής Οικονομικών της Βουλής. 

Ασκώντας σφοδρότατη κριτική κατά του 
Χάρη Γεωργιάδη, ο Ελεγκτής κατήγγειλε 
ότι δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στον 
Υπουργό Οικονομικών, καταγγέλλοντας 
τον για τη διαχείριση της Κυπριακής Εται-
ρίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, 
(ΚΕΔΙΠΕΣ) δηλαδή το διάδοχο σχήμα τους 
Συνεργατισμού. 

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε χαρακτηριστικά ότι 
όταν τέθηκε θέμα ελέγχου της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία, ο Υπουργός έκανε λόγο περί 
της ανάγκης μη παρέμβασης του κράτους. 
Θεωρούσε, μάλιστα, ότι ο έλεγχος από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία συνιστούσε μιας μορ-
φής παρέμβασης του κράτους, θέση, φυ-
σικά, παντελώς ανυπόστατη. 

Σύμφωνα με τον Ελεγκτή, όλα αυτά λέ-
γονταν από τον Υπουργό, ενώ φάνηκε 
στην πορεία ότι εκείνος διόριζε φίλους και 
συμμαθητές σε θέσεις-κλειδιά και καλούσε 

την Επιτροπεία της Συνεργατικής Κυπρια-
κής Τράπεζας στο γραφείο του για να τους 
«τραβήξει το αυτί», ότι γίνονταν διαρροές. 

Ο Υπουργός ήταν που διοικούσε την Συ-
νεργατική, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, σημει-

ώνοντας ότι αυτό φάνηκε και από το γεγο-
νός ότι καλούσε στο γραφείο του την 
επιτροπεία για να της κάνει παρατηρήσεις, 
πράγμα που καταδεικνύει ότι θεωρούσε 
πως είχε εξουσία επ’ αυτής. 

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εξέφρασε την 
ανησυχία του για το κλίμα οικονομικής ευ-
φορίας, το οποίο καλλιεργεί μια προσέγγιση 
ότι η κρίση πέρασε και ότι «υπάρχουν λε-

φτά». Ο κίνδυνος να επιστρέψουμε στην 
κουλτούρα της ασυδοσίας και της σπατά-
λης, η οποία υπήρχε προ κρίσης είναι πε-
ρισσότερο ορατός. 

Στο στόχαστρο του Γενικού Ελεγκτή βρέ-

θηκε και η Διοικήτρια της Κεντρικής Τρά-
πεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, κατηγορώ-
ντας την για την περίοδο που ήταν εκείνη 
επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο 
οικονομικός έλεγχος που διεξήγαγε εδώ 
και δεκαετίες η Ελεγκτική Υπηρεσία στις 
οικονομικές καταστάσεις του κεντρικού κρά-
τους ήταν ελλιπέστατος και εκτός κάθε 

επαγγελματικού προτύπου. 
Ο Γενικός Ελεγκτής έκανε ιδιαίτερη ανα-

φορά: 
• Στο αίτημα των εκπαιδευτικών οργα-

νώσεων για άρση των μέτρων για αναλο-
γιστική μείωση των ωφελημάτων τους, όταν 
αφυπηρετούν πρόωρα. 

• Τις τεράστιες στρεβλώσεις στην τοπική 
αυτοδιοίκηση η οποία για 20 χρόνια είναι 
χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα οι περισσό-
τεροι διορισμοί να είναι συγγενικών προ-
σώπων. 

• Στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλ-
λήλων η οποία δεν υλοποιείται. Παραδέ-
χθηκε ότι ο ίδιος απέτυχε όταν δοκίμασε 
να μην κρίση ως άριστους όλους τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας του. 

• Στα επιδόματα και τα παρεμφερή ωφε-
λήματα σε ημικρατικούς οργανισμούς, με 
ιδιαίτερη αναφορά στο ΡΙΚ, το οποίο περι-
φρονώντας κάθε νομιμότητα θέλει να με-
τατρέψει υπαλλήλους σε αορίστου χρόνου. 

• Στην φοροδιαφυγή η οποία παραμένει 
γάγγραινα. Έφερε το παράδειγμα εταιρίας, 
η οποία δηλώνει 1 εκατομμύρια ευρώ 
έσοδα στο φόρο εισοδήματος και 4 εκ. 
ευρώ στο ΦΠΑ, και δεν υπάρχει μηχανι-
σμός ελέγχου.

«Τραβούσε το αυτί» σε όσους «μιλούσαν»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Ο ΧΑΡΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΛΕΙΣΕ

Ομολόγησε ο 40χρονος
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τη διάπραξη του φόνου στον 
Οίκο Μαραθάσας στις 12 Νο-

εμβρίου με θύμα την 56χρονη 
Γιαννούλα Χατζηγιάννη, ομολό-
γησε στην Αστυνομία ο 40χρονος 
ύποπτος, ο οποίος είχε συλληφθεί 
και τελούσε υπό οκταήμερη κρά-
τηση για την υπόθεση. 

Ο 40χρονος από τη Γεωργία 
οδηγήθηκε χθες εκ νέου ενώπιον 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευ-
κωσίας το οποίο ανανέωσε το διά-
ταγμα κράτησης του για άλλες 
οκτώ ημέρες. Σύμφωνα με τον 
ανακριτή της υπόθεσης, ο ύπο-
πτος προέβη στις 16/11/2018 σε 
θεληματική κατάθεση στην οποία 
παραδέχθηκε ότι σκότωσε με μα-
χαίρι το θύμα και ότι της έκλεψε 
τα λεφτά που είχε στο όχημα της. 

Όπως αναφέρθηκε στο δικα-
στήριο, μετά από υποδείξεις του 
ιδίου, εντοπίστηκαν και παραλή-
φθηκαν ως τεκμήρια τα ρούχα και 
τα παπούτσια τα οποία φορούσε 
ο ύποπτος κατά την διάρκεια διά-
πραξης των αδικημάτων, τα 

οποία ήταν εμποτισμένα με κόκ-
κινες κηλίδες οι οποίες ομοίαζαν 
με αίμα. 

Τα εν λόγω ρούχα και παπού-
τσια βρίσκονταν μέσα σε τσάντα 
ώμου, χρώματος μπλέ, μέσα σε 
κάδο ανακύκλωσης εντός του χω-
ριού Καλοπαναγιώτη. 

Ο ύποπτος προέβαλε διάφο-
ρους ισχυρισμούς ως προς τον 
τρόπο διάπραξης του εγκλήματος 
οι οποίοι τυγχάνουν διερεύνησης 
ενώ δεν αποκλείεται το γεγονός 
να ανακριθεί εκ νέου. 

Να σημειωθεί ότι ο ύποπτος 
αρνείτο αρχικά οποιαδήποτε ανά-
μειξη στην υπόθεση. 

Η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί 
νεκρή μέσα στο όχημα της. Ο θά-
νατος της προήλθε από αιμορρα-
γικό σοκ λόγω των πολλών εξω-
τερικών τραυμάτων της από 
πολλαπλές μαχαιριές. 

Στη θέση του συνοδηγού και 
πίσω από τη θανούσα είχε εντο-
πιστεί ένας σπασμένος σουγιάς 
με αίματα. 

Δεν έχει μόνο πολιτική χημεία με τον Νικόλα, ήταν 
η χαρακτηριστική δήλωση του Προέδρου του 

ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος μιλούσε μετά 
από συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, παρά 
τις κατά καιρούς διαφορετικές τους απόψεις. 

Υπενθύμισε ότι χωρίς τη στήριξη του ΔΗΚΟ και 
του ίδιου του Προέδρου του δε θα ήταν δυνατόν να 
ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και αυτό, όπως είπε, 
δε θα το ξεχάσει ποτέ, όπως δεν το έκανε και προ-
εκλογικά. Ο κ. Νεοφύτου είπε ότι μπορεί να αλλάξει 
η κατάσταση στη χώρα, γιατί υπάρχει ανάγκη για 
μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας ότι με το ΔΗΚΟ μπο-
ρούν να κάνουν τη διαφορά με προμετωπίδα, κατά 
τον ίδιο την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραδέχθηκε ότι το σχέδιο 
ΕΣΤΙΑ έχει προβλήματα, αλλά το κόμμα του είναι 
έτοιμο να το στηρίξει, δεδομένου ότι παράλληλα θα 
υπάρξει ένα σχέδιο για τους συνεπείς δανειολήπτες, 
οι οποίοι θα εμπίπτουν στα ίδια κριτήρια με εκείνους 

που δεν πληρώνουν τα δάνεια τους, αλλά θα βοη-
θηθούν από τους συνεπείς δανειολήπτες και φορο-
λογούμενους. Συμφώνησε με τον Πρόεδρο του 
ΔΗΚΟ ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις χαμηλές 
συντάξεις, λέγοντας ότι ένα κράτος που σέβεται τους 
πολίτες τους, πρέπει να μεριμνά για την αξιοπρεπή 
διαβίωση της τρίτης ηλικίας. 

«Υπάρχει τεράστιο περιθώριο συναντήληψης και 
συνεργασίας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ σε θέματα 
που απασχολούν τους πολίτες», είπε από την 
πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος. Σημείωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο 
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του δράσης να 
συμβάλει και να προτείνει πολιτικές για επίλυση προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η 
βελτίωση και η αύξηση των χαμηλών συντάξεων, η 
απάλειψη φορολογικών βαρών, όπως η φορολογία 
στα καύσιμα και η στήριξη συνετών δανειοληπτών.

Από τις αποκαλύψεις του Γενικού Ελεγκτή ενώπιον της 
Επιτροπής, αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι η κα-

κοδιαχείριση της κυβέρνηση οδήγησε το συνεργατισμό 
στο κλείσιμο, σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ 
Στέφανος Στεφάνου. Σημείωσε ότι δικαίως ο ελεγκτής 
ανησυχεί για το τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του 
συνεργατισμού, τα οποία παρέμειναν στη διαχείριση του 
κράτους, εγείροντας για το λόγο αυτό σειρά ερωτημάτων 
προς την κυβέρνηση για τις προθέσεις της για το μέλλων 
αυτών των στοιχείων.  

Τις ίδιες ανησυχίες του Γενικού Ελεγκτή έχει και το 
ΑΚΕΛ, το οποίο δεν έλαβε ποτέ απαντήσεις σε ερωτήματα 
που έθεσε προς την Κυβέρνηση, είπε ο κ. Στεφάνου, ση-

μειώνοντας ότι οι Κυβερνώντες θέλουν να δημιουργήσουν 
ένα γκρίζο τοπίο, το οποίο θέλουν να χρησιμοποιήσουν 
για να ξεπουλήσουν και τα περιουσιακά στοιχεία του συ-
νεργατισμού σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. 

Οι αποκαλύψεις του Γ. Ελεγκτή, πρόσθεσε ο Εκπρό-
σωπος του ΑΚΕΛ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση όταν 
θέλει να παρανομήσει δε ζητά γνωματεύσεις από τους 
αρμόδιους θεσμούς και δια της σιωπής προσπαθεί να 
νομιμοποιήσουν τις παρανομίες της. Γι’ αυτούς τους λό-
γους, κατέληξε, η Κύπρος κατρακυλά στους δείκτες δια-
φθοράς και μένει εκτεθειμένη διεθνώς. 

Πριν από λίγες μέρες, το ΑΚΕΛ εθέσε μια σειρά απο 
ερωτήματα σε σχέση με τις αποκαλύψεις της Διοικήτριας 

της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, η οποία 
κατέθεσε ενόρκως στην Ερευνητική για την Οικονομία, 
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε ενημερωθεί από την 
ίδια προσωπικά για την κατάσταση που επικρατούσε στο 
Συνεργατισμό από το 2016. Η κυρία Γιωρκάτζη έκανε 
λόγο για «λάθος άτομα, λάθος της Κυβέρνησης και μη 
εταιρική διακυβέρνηση»,  

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση προς τον Πρόεδρο, απο-
κάλυψε ότι η ίδια από το 2016 είχε ενημερώσει τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ότι η Συνεργα-
τική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) δεν πήγαινε καλά και ότι ο 
Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) φαινόταν ότι θα 
έπαιρνε μέτρα.

Πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για το Συνεργατισμό

«Δεν έχουμε μόνο πολιτική χημεία»

Έξι αγρότες μετέβησαν το 
πρωί της Τρίτης στη νεκρή 
ζώνη της Δένειας για να καλ-
λιεργήσουν τα χωράφια τους. 
Οχήματα του κατοχικού στρα-
τού έφτασαν στην περιοχή 
αλλά δεν προχώρησαν σε πα-
ρεμπόδιση των γεωργών και 
περιορίστηκαν στην παρακο-
λούθηση της κατάστασης. Άν-
δρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ προχώ-
ρησαν σε διαβουλεύσεις με τις 
δύο πλευρές και οι γεωργοί 
αποχώρησαν. Επί τόπου βρέ-
θηκαν και αντιπροσωπείες των 
αγροτικών οργανώσεων.

Μπλόκαραν ξανά τους 
γεωργούς οι Τούρκοι



 7      | Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Τη θετική πορεία της ελληνικής 
οικονομίας και την υπέρβαση των 
δημοσιονομικών στόχων, υπο-
γράμμισε σήμερα από τις Βρυ-
ξέλλες ο πρόεδρος του Euro-
group, Μάριο Σεντένο, μιλώντας 
στην επιτροπή οικονομικών και 
νομισματικών υποθέσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο Μ. Σεντένο υπενθύμισε ότι 
φέτος τον Αύγουστο η Ελλάδα 
ολοκλήρωσε με επιτυχία το τρίτο 
πρόγραμμα προσαρμογής. «Η 
Ελλάδα δεν πέρασε εύκολες μέ-
ρες και οι Έλληνες πολίτες ακόμη 
λιγότερο, γιατί η χώρα χρειάστηκε 
να διανύσει μια μεγάλη πορεία με-
ταρρυθμίσεων», είπε ο Μ. Σε-
ντένο. 

Σήμερα, είπε, η κατάσταση είναι 
πολύ πιο θετική, η ανάπτυξη έχει 
επιστρέψει οι δημοσιονομικοί στό-
χοι έχουν επιτευχθεί και ο στόχος 

για πρωτογενές πλεόνασμα στο 
3,5% έχει υπερκεραστεί. Τον πε-
ρασμένο Ιούνιο, είπε, το Euro-
group πήρε απόφαση για όλα τα 
στοιχεία που σφράγισαν την ολο-
κλήρωση του ελληνικού προ-
γράμματος. 

Σε αυτά περιλαμβανόταν η τε-
λευταία δόση των δανείων προς 
την Ελλάδα που δημιουργούσε 
ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα 
για τη χώρα, καλύπτοντας τις χρη-
ματοδοτικές της ανάγκες για τους 
επόμενους 22 μήνες, καθώς και 
μέτρα για τη βιωσιμότητα της ελ-
ληνικής οικονομίας. Ο Μ. Σεντένο 
τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί 
να παραμείνει σε αυτή τη θετική 
πορεία, εφαρμόζοντας αναπτυ-
ξιακές πολιτικές και μεταρρυθμί-
σεις. Πρόσθεσε, ότι η πρόοδος 
της Ελλάδας θα αξιολογηθεί από 
τη διαδικασία «ενισχυμένης επο-

πτείας» και το Eurogroup αναμέ-
νει αύριο τη δημοσιοποίηση της 
σχετικής έκθεσης της Επιτροπής, 
σε συνεργασία με τους άλλους 
θεσμούς. 

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και 
το 2019 η Ελλάδα θα επιτύχει 
τους δημοσιονομικούς της στό-
χους, τόνισε ο πρόεδρος του Eu-

rogroup, Μάριο Σεντένο από την 
Επιτροπή Οικονομικών και Νομι-
σματικών Υποθέσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυ-
ξέλλες. 

Απαντώντας σε ερώτηση του 
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και επικεφαλής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο 
Μ. Σεντένο είπε ότι το Eurogroup 
εργάζεται πάντα στη βάση των 
εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και αυτή τη στιγμή οι εκτι-
μήσεις για την Ελλάδα είναι πολύ 
θετικές. Απόδειξη, είπε, είναι ότι η 
Ελλάδα δεν έλαβε διευκρινιστική 
επιστολή από την Επιτροπή για 
το προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού που κατέθεσε, έχει επιτύχει 
τους δημοσιονομικούς της στό-
χους και το σημαντικό στόχο πρω-
τογενούς πλεονάσματος στο 

3,5% του ΑΕΠ και όλα τα στοιχεία 
δείχνουν ότι και το 2019 θα τους 
επιτύχει. Πρόσθεσε, ότι όλα τα μέ-
τρα δημοσιονομικής πολιτικής 
εξετάζονται από την Επιτροπή 
στο πλαίσιο της ενισχυμένης επο-
πτείας και αύριο θα δημοσιοποι-
ηθεί η πρώτη μεταμνημονιακή έκ-
θεση για την Ελλάδα. 

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώ-
τηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, 
Γιώργου Κύρτσου σχετικά με το 
δημόσιο χρέος της Ελλάδας που 
αυξήθηκε στο 182% του ΑΕΠ, ο 
πρόεδρος του Eurogroup απά-
ντησε ότι το σημαντικό είναι οι ετή-
σιες χρηματοδοτικές ανάγκες της 
χώρας να παραμένουν σε λογικά 
επίπεδα, συμβατά με την ανά-
πτυξη. Γι' αυτό, τόνισε, το Euro-
group αποφάσισε να επιμηκύνει 
περαιτέρω την αποπληρωμή των 
δανείων της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη»

Τραγωδία για οικογένεια στα 
Τρίκαλα. Πήγαν να ξυπνήσουν 
το 12χρονο παιδί τους για να 
πάει σχολείο και αυτό ήταν πε-
θαμένο. Αμέσως κάλεσαν 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το 
μετέφερε σε τοπικό κέντρο 
υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο 
θάνατός του. Απαρηγόρητοι οι 
γονείς και συγγενείς δεν μπο-
ρούν να πιστέψουν το άσχημο 
παιχνίδι που τους έπαιξε η 
μοίρα, ενώ η σορός του παι-
διού μεταφέρθηκε για νεκρο-
ψία προκειμένου να διαπιστω-
θούν τα ακριβή αίτια του 
θανάτου του.

Θρήνος στα Τρίκαλα για 
τον χαμό 12χρονου

Ερευνούν λογαριασμούς του Σημίτη
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ «ΜΑΥΡΟ» ΧΡΗΜΑ 

Στο άνοιγμα των τραπεζικών 
λογαριασμών του πρώην 

Πρωθυπουργού της Ελλάδας 
Κώστα Σημίτη, της συζύγου του, 
του αδερφού του και δύο πρώην 
υπουργών των κυβερνήσεων ΠΑ-
ΣΟΚ, προχώρησε η Αρχή Κατα-
πολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες. Την είδηση δημοσί-
ευσε η εφημερίδα «Τα Νέα» και 
επιβεβαίωσε ο πρώην υπουργός 

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα 
με τα έγγραφα, το άνοιγμα διατά-
χθηκε στις 30 Οκτωβρίου και 
αφορά λογαριασμούς σε πέντε 
ελληνικές τράπεζες των Κώστα 
Σημίτη, της συζύγου του Δάφνης, 
του αδερφού του Σπύρου, καθώς 
και των Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 
υπουργού Δημόσιας Τάξης την 
περίοδο 2001-2003, και Βαγγέλη 
Μαλέσιου, υφυπουργού την ίδια 
περίοδο.

Παραδόθηκε στην οικογένεια 
και στην Αστυνομία το τε-

λικό πόρισμα της ιατροδικαστι-
κής υπηρεσίας για τα αίτια θα-
νάτου του Ζακ Κωστόπουλου, 
στις 21 Σεπτεμβρίου στο κέντρο 
της Αθήνας, έξω από κοσμημα-
τοπωλείο της οδού Γλαδστώ-
νος. Σύμφωνα με το πόρισμα, 
ο 33χρονος Ζακ πέθανε από 
ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις 
του μυοκαρδίου που σχετίζονται 

με τα τραύματα που έφερε από 
χτυπήματα και από σπασμένα 
γυαλιά. Υπενθυμίζεται ότι τη 
Δευτέρα υπήρξε ανατροπή των 
δεδομένων, αφού σύμφωνα με 
την εργαστηριακή έκθεση της 
τοξικολογικής εξέτασης του θύ-
ματος, δεν βρέθηκε ίχνος από 
ναρκωτικά στο αίμα του. Στην 
ειδική εξέταση «ναρκωτικών» τα 
αποτελέσματα είναι αρνητικά 
και για τις 5 κατηγορίες.

Απίστευτη τραγωδία με 
τρεις 15χρονους που 

έσβησαν στην άσφαλτο
Η νεανική επιπολαιότητα 

τριών 15χρονων αγοριών από 
την Κυπαρισσία που βρήκαν 
τραγικό θάνατο σε τροχαίο έχει 
βυθίσει στο πένθος την τοπική 
κοινωνία που ακόμη δεν μπο-
ρεί να πιστέψει το κακό που 
βρήκε τις οικογένειές τους. 
«Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα 
φέρνει ο χρόνος όλος, λέει ο 
θυμόσοφος λαός. Και ο θάνα-
τος των ανήλικων έγινε σε μια 
στιγμή. Μια στιγμή που οι τρεις 
μαθητές είχαν κάνει κοπάνα 
από το σχολείο τους για μια 
βόλτα με το αυτοκίνητο. Μια 
κοπάνα που μέσα σε λίγη ώρα 
μετατράπηκε σε τραγωδία 
όταν το όχημα στο οποίο επέ-
βαιναν συγκρούστηκε μετω-
πικά με φορτηγάκι.

Τα τραύματα η αιτία
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
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Ο
 ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικο-
νομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 
3,5% τόσο το 2019 όσο και το 2020 

από 3,7% το 2018. Για την Ευρωζώνη προ-
βλέπει επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης 
του ΑΕΠ στο 1,8% το 2019 και 1,6% το 
2020 από 1,9% φέτος και 2,5% το 2017. 
Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η 
ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 
2,1% και 1,9% από 2,4% και 2,5%, αντί-
στοιχα. Επιβράδυνση αναμένεται και για 
την οικονομία των ΗΠΑ, με τον ρυθμό αύ-
ξησης του ΑΕΠ να προβλέπεται στο 2,7% 
και 2,1% από 2,9% και 2,2%, αντίστοιχα. 
Για την Κίνα προβλέπεται ότι το ΑΕΠ της 
θα αυξηθεί 6,3% το 2019 και 6% το 2020 
από 6,6% φέτος και 6,9% το 2017. 

«Βραχυπρόθεσμα, η στήριξη από τις πο-
λιτικές και η ισχυρή αύξηση της απασχό-
λησης συνεχίζουν να στηρίζουν την εγχώ-
ρια ζήτηση. Ωστόσο, οι μακροοικονομικές 
πολιτικές προβλέπεται να γίνουν λιγότερο 
διευκολυντικές με την πάροδο του χρόνου 

και οι μετωπικοί άνεμοι από τις εμπορικές 
εντάσεις, τις πιο σφιχτές χρηματοπιστωτι-
κές συνθήκες και τις υψηλότερες τιμές του 
πετρελαίου, αναμένεται να συνεχισθούν», 

σημειώνει η έκθεση. 
Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ασθε-

νέστερα, αν υλοποιηθούν οι καθοδικοί κίν-
δυνοι, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας: 

«Περαιτέρω κινήσεις από τις ΗΠΑ και την 
Κίνα για την αύξηση των εμποδίων στο δι-
μερές εμπόριό τους θα έπληττε την παρα-
γωγή στις δύο αυτές οικονομίες με αρνητικά 

αποτελέσματα για την παγκόσμια ανά-
πτυξη και το εμπόριο. Μία αποδιάρθρωση 
των αγορών πετρελαίου από την πλευρά 
της προσφοράς θα ασκούσε αυξητική 

πίεση στον πληθωρισμό, τουλάχιστον προ-
σωρινά, σε όλο τον κόσμο και θα επιβρά-
δυνε την ανάπτυξη. Οι πιέσεις των χρημα-
τοπιστωτικών αγορών στις οικονομίες 
αναδυόμενων οικονομιών θα μπορούσαν 
να ενταθούν, ιδιαίτερα αν μία απρόσμενη 
άνοδος του πληθωρισμού στις αναπτυγμέ-
νες οικονομίες οδηγήσει σε περαιτέρω αύ-
ξηση των επιτοκίων και μία νέα φάση επα-
νακαθορισμού των τιμών στοιχείων 
ενεργητικού. Μία δεκαετία μετά την κρίση, 
αδυναμίες εξακολουθούν επίσης να υπάρ-
χουν σε πολλές οικονομίες από τις αυξη-
μένες τιμές στοιχείων ενεργητικού και τα 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους». Από 
την άλλη πλευρά, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, μία 
ταχεία λύση των εμπορικών εντάσεων ή 
ισχυρότερη φιλοδοξία για διαρθρωτικές πο-
λιτικές στον κόσμο, θα μπορούσαν να βελ-
τιώσουν την εμπιστοσύνη και να περιορί-
σουν το βάρος στις επενδύσεις από την 
υψηλή αβεβαιότητα.

Κακά μαντάτα για την παγκόσμια οικονομία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ

Σε αυστηρότερα πρότυπα 
ασφαλείας για τα δελτία ταυ-
τότητας στην ΕΕ, συμφώνησε 
το Συμβούλιο των Μονίμων 
Αντιπροσώπων των Κρατών 
Μελών της ΕΕ (Coreper) με 
στόχο να μειωθεί η απάτη και 
η πλαστογραφία. Η θέση του 
Coreper αφορά και τα έγ-
γραφα διαμονής που χορη-
γούνται στους πολίτες της ΕΕ 
και στα μέλη των οικογενειών 
τους που δεν είναι μέλη της 
ΕΕ. 

Αυστηρότερα πρότυπα 
ασφάλειας στις 

ταυτότητες της ΕΕ

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα στη Συρία, σε αε-
ροπορικές επιδρομές του διε-
θνούς αντιτζιχαντιστικού συνα-
σπισμού υπό την ηγεσία των 
ΗΠΑ εναντίον θέσεων της ορ-
γάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συ-
νολικά 80 παιδιά και γυναίκες 
συγκαταλέγονται στα θύματα 
των εντατικών βομβαρδισμών 
του διεθνούς συνασπισμού 
υπό τις ΗΠΑ εναντίον των θέ-
σεων των τζιχαντιστών στο θύ-
λακα που κατέχουν στην παρ-
χία Ντέιρ Εζόρ.

Συρία: 105 νεκροί σε 7 
ημέρες βομβαρδισμών

Την εκτέλεση πέντε εκ των 
21 κατηγορουμένων στην 
υπόθεση δολοφονίας του Σα-
ουδάραβα δημοσιογράφου 
Τζαμάλ Κασόγκι ζήτησε ο ει-
σαγγελέας της Σαουδικής Αρα-
βίας, ωστόσο δηλώνει ότι οι 
έρευνες του δεν περιλαμβά-
νουν τον πρίγκηπα Σελμάν. 
Είπε ότι έγιναν γνωστές οι λε-
πτομέρειες της δολοφονίας, 
αναφέροντας ότι του έδωσαν 
φάρμακο σε θανατηφόρα 
δόση, κατατεμάχισαν  τη σορό 
και την έβγαλαν έξω από το 
προξενείο.

Δολοφονία Κασόγκι: Ζητά 
την εκτέλεση 5 ατόμων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Το έργο του Αντρέα 
Χαραλάμπους, 

γνωστός ως Έρικ  

«ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ» 

θα παρουσιαστεί στη 
μεγάλη αίθουσα 
του Κυπριακού     

Κοινοτικού Κέντρου  

(Earlham Grove, 
Wood Green, 

London N22 5HJ) 

 

την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στις 7.00μμ. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 

Κυπριακής Αδελφότητας σας προσκαλούν στην παρουσίαση 

του  βιβλίου του 

Μιχάλη Θεοδοσίου Ιωάννου (το γένος Μανωλά) 

«Η Οδύσσεια ενός Αποδήμου» 

H παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την Διευθύντρια 

του Ινστιτούτου Ιστορικής Έρευνας για την Ειρήνη, 

Δρα Αρετή Δημοσθένους 

την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 7.15 μ.μ. στην  Ελληνική 

Κυπριακή Αδελφότητα,  Britannia Road, London N12  9RU. 

Το βιβλίο θα προλογίσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου  

κ. Αθανάσιος Θεοχάρους. 

Ο συγγραφέας Μιχάλης Ιωάννου θα αναφερθεί με συντομία  

σε μερικά περιστατικά της ζωής του που έμειναν ανεξίτηλα 

στη μνήμη του. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

τηλ 020 88835849 ή 0208 445 9999 ή 07956 849094
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Επιτροπή στη Βουλή 
των Λόρδων 

για τους αγοραστές 
στην Κύπρο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.ΣΥΛΛΟΥΡΗ

Η Βουλή των Λόρδων 
έχει ορίσει ειδική 

επιτροπή υπό τον 
Λόρδο Gary Kass, η 
οποία μελετά τη λήψη τη 
λήψη μέτρων για τις χι-
λιάδες εγκλωβισμένους 
Άγγλους αγοραστές ακι-
νήτων στην Κύπρο είπε 
ενώπιον της Ολομέλειας 
της Βουλής των Αντι-
προσώπων, ο Πρό-
εδρος του νομοθετικού 
σώματος Δημήτρης Συλ-
λούρης. Ο Πρόεδρος 
της Βουλής, διευκρίνισε 
ότι ενημερώθηκε σχετικά 
κατά την πρόσφατη επί-
σκεψη του στο ΗΒ. 

Η σχετική αναφορά 
του κ. Συλλούρη έγινε 
μετά την ενημέρωση του 
σώματος ότι η Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, για την ενδε-

λεχέστερη συζήτηση της 
πρότασης νόμου για την 
μεταβίβαση ακινήτων 
που άπτεται των εγκλω-
βισμένων αγοραστών 
συνέστησε υποεπι-
τροπή με τους Βουλευ-
τές Γιώργο Γεωργίου, 
Άριστο Δαμιανού, Χρι-
στιάνα Ερωτοκρίτου και 
Κωστή Ευσταθίου. 

«Δεν είμαστε μόνοι και 
πρέπει να επιταχύ-
νουμε», τόνισε ο κ. Συλ-
λούρης αφού ενημέ-
ρωσε την Ολομέλεια για 
την Επιτροπή στη 
Βουλή των Λόρδων. 

Ο Πρόεδρος της Βου-
λής τοποθετήθηκε και 
επί των εξελίξεων στη 
Βρετανία επαναλαμβά-
νοντας τη θέση του υπέρ 
μιας αλλαγής πλεύσης 
(U Turn).

«Δεν θα επηρεαστούν 
οι σχέσεις μας λόγω Brexit»

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Κυριάκος Μάτσης: Ζει στις 
κορφές του Πενταδακτύλου  

  
Του Βασίλη Κωστή

 
Αξεπέραστος ανθρωπιστής και ήρωας, άφησε τη δική του ξε-

χωριστή σφραγίδα στην ιστορία του αντιαποικιακού αγώνα του 
λαού μας. Αρνήθηκε να παραδοθεί στους Βρετανούς στρατιώτες 
που είχαν περικυκλώσει το κρησφύγετό του στο χωριό μου, το 
Δίκωμο, και έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Δεν κιότεψε, δεν λύγισε 
και τη ζωή αψήφησε. 

Δίκαιος άνθρωπος, υπογράμμιζε ότι η Κύπρος δεν ανήκει 
μόνο στους Ε/κ αλλά και στους Τ/κ συμπατριώτες μας. 

Ήμουν πολύ μικρός, δεν είχα πάει ακόμα δημοτικό, αλλά οι 
εκκωφαντικοί ήχοι από τις χειροβομβίδες που έριξαν στο κρη-
σφύγετο του Μάτση οι αδίστακτοι Βρετανοί δυνάστες ηχούν 
ακόμη στα αυτιά μου. 

Θυμάμαι, κάθε χρόνο που ερχόντουσαν στο χωριό μου οι 
φτωχοί γονείς του Κυριάκου από το Παλαιχώρι για να καταθέσουν 
στεφάνι στο μνημείο του. Στεφάνια και ομιλίες από συναγωνιστές 
του και υψηλά ιστάμενους εκπροσώπους της κυπριακής Κυβέρ-
νησης. Μαζευόταν πολύς κόσμος. Μεγάλη η συγκίνηση. Δεν 
ήταν μια συνηθισμένη εκδήλωση. Δεν μπορούσε να ήταν μια 
συνηθισμένη μέρα η μέρα που το Δίκωμο, αλλά και ολόκληρη η 
Κύπρος τιμούσε τον άνθρωπο που θυσίασε τη ζωή του για την 
αποτίναξη του αποικιακού ζυγού και την ελευθερία της Κύπρου. 
Μνήμες που δεν σβήνουν, όσα χρόνια κι αν περάσουν. 

Είμαι Αριστερός, τον Μάτση δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. 
Ακεραιότητα, αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια, απλότητα και απέραντη 

αγάπη για τον άνθρωπο και την πατρίδα. Αυτός ήταν ο αγωνιστής 
της ΕΟΚΑ Κυριάκος Μάτσης.

Καθησυχαστικός για άλλη μια φορά ήταν 
ο Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας 

στην Κύπρο, Stephen Lillie, ο οποίος δια-
βεβαίωσε πως τα δικαιώματα, τόσο των 
Βρετανών που ζουν στην Κύπρο, όσο και 
των Κύπριων που ζουν στη Μ. Βρετανία, 
έχουν διασφαλιστεί μετά το Brexit. Την ίδια 
ώρα, δήλωσε πως η Βρετανία στηρίζει το 
δικαίωμα της Κύπρου για εκμετάλλευση 
του φυσικού της πλούτου «προς όφελος 
όλου του κυπριακού λαού», στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Ερωτηθείς κατά πόσο το Brexit θα 
επηρεάσει τις σχέσεις των δυο χωρών 
απάντησε «καθόλου».  

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η Βρε-
τανία και η ΕΕ έχουν φτάσει σε μια συμ-
φωνία για το μέλλον των σχέσεων μας και 
την αποχώρηση μας από την ΕΕ, είπε και 
σημείωσε ότι «εγκαταλείπουμε την ΕΕ 
αλλά δεν εγκαταλείπουμε την Ευρώπη και 
θα συνεχίσουμε να έχουμε ισχυρούς οικο-
νομικούς δεσμούς και δεσμούς ασφάλειας 
αλλά και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των 
ανθρώπων». Η Κύπρος, συνέχισε, είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των δε-
σμών, αφού όπως ανέφερε «έχουμε ιδιαί-
τερα ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Βρετανών 
και Κυπρίων, μεταξύ των επιχειρήσεων και 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ η νέα 
συμφωνία θα διασφαλίσει ότι αυτό θα συ-
νεχιστεί». Σε παρατήρηση ότι η συμφωνία 
για το Brexit λέει πως δεν αλλάζει οτιδήποτε 
για το καθεστώς των 11 χιλιάδων πολιτών 
που κατοικούν εντός της περιοχής που 
εμπίπτει στην κυριότητα των Βρετανικών 
Βάσεων, ο Stephen Lillie ανέφερε πως 
«έχουμε διασφαλίσει τα δικαιώματα των 
Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στις Βά-
σεις και αυτό είναι καλό». 

Υπενθυμίζοντας δε τη συμφωνία του 

2014 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Μεγάλης Βρετανίας, για οικονομική 
ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, ο Stephen 
Lillie είπε πως αυτή δεν επηρεάζεται από 
το Brexit». Σε σχέση με τους Βρετανούς 
πολίτες που διαμένουν στο νησί, ανέφερε 
πως τα δικαιώματα τους είναι διασφαλι-
σμένα, όπως και των Κύπριων και όλων 
των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη 
Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι «θα συνεχί-
σουν να ζουν, να εργάζονται και να έχουν 
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, στο 
σύστημα υγείας, όπως έχουν σήμερα». 

Για τις απειλές Ερντογάν σε σχέση με τη 
γεώτρηση της ExxonMobil από το βρετα-
νικής σημαίας πλοίο-γεωτρύπανο, Stena 
Icemax, είπε ότι «η θέση της Βρετανίας εί-
ναι ξεκάθαρη και είναι γνωστό ότι στηρί-
ζουμε το δικαίωμα της Κύπρου να εκμε-
ταλλευτεί τους υδρογονάνθρακες εντός της 
ΑΟΖ της», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι 
«όλοι οι Κύπριοι θα επωφεληθούν από 
αυτό».

Τ
ην απογοήτευσή της εξέ-
φρασε η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βα-

σιλείου για την παρουσία του 
πρώην ηγέτη του Συντηρητικού 
Κόμματος Ίαν Ντάνκαν Σμιθ σε 
εκδήλωση στο Λονδίνο για τον 
«εορτασμό» της επετείου της ανα-
κήρυξης του ψευδοκράτους. Η εκ-
δήλωση διοργανώθηκε από την 
εκπρόσωπο του ψευδοκράτους 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στη βρε-
τανική πρωτεύουσα. Ο επί 26 
χρόνια βουλευτής της περιφέ-
ρειας Chingford and Woodford 
Green του βορειοανατολικού Λον-
δίνου δεν έχει κρύψει την υπο-
στήριξή του στο ψευδοκράτος. Το 
περασμένο καλοκαίρι είχε κάνει 
δηλώσεις υπέρ των απευθείας 
πτήσεων μεταξύ Βρετανίας και 
κατεχομένων. 

Οι δηλώσεις είχαν χαρακτηρι-
στεί «απαράδεκτες» σε επιστολή 
προς τον ίδιο τον κ. Ντάνκαν Σμιθ 
από τον πρόεδρο της Ομοσπον-
δίας Χρίστο Καραολή και 17 ψη-
φοφόρους της περιφέρειας του 
Βρετανού πολιτικού. Η επιστολή 
προς τον βουλευτή υπενθύμιζε 

επίσης ότι η κυβέρνηση της 
χώρας του δεν αναγνωρίζει το 
ψευδοκράτος και παρέθετε τη 
θέση που είχε διατυπώσει κατά 
της παράνομης μονομερούς 
παράνομης ανακήρυξης της 
«ανεξαρτησίας» του ψευδοκρά-
τους το 1983 η Μάργκαρετ Θά-
τσερ προς τον τότε Πρόεδρο της 
Τουρκίας Εβρέν. Οι διαμαρτυρίες 
είχαν διατυπωθεί και κατά πρό-
σωπο προς τον Ίαν Ντάνκαν Σμιθ 
σε συνάντηση που είχαν μαζί του 
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας 
και Κύπριοι ψηφοφόροι της περι-
φέρειάς του. 

Σχολιάζοντας μέσω Twitter το 
νέο ατόπημα του Βρετανού πολι-
τικού, η Ομοσπονδία σημείωσε 
ότι «η 15η Νοεμβρίου είναι μία 
τραγική επέτειος που έχει κάνει 
την επανένωση δυσκολότερη και 
έχει εδραιώσει τη λαβή της Τουρ-
κίας, δεν είναι μία γιορτή». 

Ο Ίαν Ντάνκαν Σμιθ ήταν αρ-
χηγός του τότε αντιπολιτευόμενου 
Συντηρητικού Κόμματος από το 
2001 έως το 2003 και ακολούθως, 
την περίοδο 2010-2016, υπουρ-
γός Εργασίας και Συντάξεων.

«Αποκαλυπτήρια» Ντάνκαν
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Σάλος με το θάνατο 
Έλληνα άστεγου

Τ
ην τελευταία του 
πνοή στους παγω-
μένους δρόμους 

του Λονδίνου άφησε 
ένας 63χρονος άστεγος 
Έλληνας.  

Ο 63χρονος, όπως 
αναφέρουν τα βρετανικά 
ΜME, συνήθως κοιμόταν 
στο Χίθροου. Δίπλα του 
είχε πάντα τον σκύλο 
του. Πριν λίγες ημέρες 
εμφάνισε κάποιο δερμα-
τικό πρόβλημα και πήγε 
στο νοσοκομείο. Η βρε-
τανική αστυνομία, όμως, 
μάζεψε τον σκύλο του. 
Μόλις βγήκε από το νο-
σοκομείο, από τα πρώτα 
πράγματα που έκανε 
ήταν να πάει στο αστυ-
νομικό τμήμα του Αξ-
μπρίτζ για να παραλάβει 
τον σκύλο του.  

Όπως αναφέρει το 
BBC, όμως, ο άστεγος 
εκδιώχθηκε βιαίως από 
το αστυνομικό τμήμα κα-
θώς κάπνιζε. Έτσι, ανα-
γκάστηκε να μείνει έξω 

από το κτήριο και οι 
αστυνομικοί τον βρήκαν 
νεκρό τα ξημερώματα. 

Ο Έλληνας άστεγος, 
όπως αναφέρει ο Inde-
pendent, έπαθε υποθερ-
μία και δεν αποκλείεται 
να ασκηθούν διώξεις για 
ανθρωποκτονία για αμέ-
λεια στους υπευθύνους. 

Μία από τους αστυνο-
μικούς που τον έδιωξαν 
απολύθηκε. Όπως απο-
κάλυψε η έρευνα, αφού 
έδιωξε τον άστεγο είδε 
ένα DVD, παρότι ήταν εν 
ώρα υπηρεσίας. 

Η αστυνομικός, όπως 
αναφέρουν οι Αρχές, 
«δεν επέδειξε την απα-
ραίτητη φροντίδα και δεν 
τον πρόσεξε μετά την εκ-
δίωξή του από το 
τμήμα». 

Ακόμη ένας αστυνομι-
κός είναι αντιμέτωπος με 
κυρώσεις για τη στάση 
που τήρησε κατά το πε-
ριστατικό.

ΛΟΝΔΙΝΟΨευδοκράτος... 
με έμφαση 
το Λονδίνο! 

  
Είκοσι επτά «προξενεία» και 

«αντιπροσωπείες» έχει το ψευ-
δοκράτος στο εξωτερικό με την 
μοναδική «πρεσβεία» να βρί-
σκεται στην Άγκυρα και το συ-
νολικό κόστος αυτών να ανέρ-
χεται στα 66 εκ ΤΛ (περίπου 10 
εκ ευρώ). Το μεγαλύτερο ποσό, 
11,5 εκ ΤΛ (δηλ 1,74 εκ ευρώ) 
αφορά το «γραφείο αντιπροσω-
πείας» στο Λονδίνο. 

 Σύμφωνα με την Αφρίκα, η 
«τδβκ» διατηρεί «προξενεία» 
κυρίως σε τουρκικές πόλεις, 
όπως την Κωνσταντινούπολη, 
την Μερσίνη, την Σμύρνη, το 
Γκαζιαντέπ, την Αντάλεια, την 
Τραπεζούντα. Γραφεία «αντι-
προσώπευσης» διατηρούνται, 
εκτός του Λονδίνου, στη Νέα 
Υόρκη, την Ουάσινγκτον, τις 
Βρυξέλλες, το Ισλαμαμπάντ, το 
Αμπού Ντάμπι, το Μπακού, την 
Γενεύη, την Ντόχα, την Ρώμη, 
το Κουβέιτ, το Τελ Αβίβ, την 
πρωτεύουσα του Ομάν, το 
Μπαχρέιν, την πρωτεύουσα του 
Κιργιστάν, στην Στοκχόλμη, το 
Βερολίνο, το Στρασβούργο, την 
Βουδαπέστη, το Ελσίνκι. Σε 
όλες τις «αντιπροσωπείες» και 
τις «προξενικής αρχές» ποσο-
στό πέραν του 50% είναι μισθο-
δοσία και έξοδα συντήρησης και 
λειτουργίας με τις τ/κ εφημερίδες 
να σχολιάζουν ότι σε καιρό με-
γάλης οικονομικής δυσχέρειας, 
το ποσό που ξοδεύεται είναι με-
γάλο. Το συνολικό κόστος του 
«υπεξ» ανέρχεται στα 99,8 εκ 
ΤΛ (15,12 εκ ευρώ) με τον Οζερ-
σάι να μιλά για επικειμένη ανα-
διάρθρωσή του.
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Ετήσια γιορτή 
Αγίου Νικολάου

Οι απόδημοι Λιμνιώτες θα 

γιορτάσουν και φέτος πανηγυ-

ρικά την καθιερωμένη γιορτή 

του Αγίου Νικολάου, προστάτη 

του Ναυτικού, στις 2 Δεκεμ-

βρίου στον Ιερό Ναό Αγίου 

Ιωάννου του Βαπτιστού  

(Wightman Road, London 

N8 0LY), η ώρα 11πμ. 

Ελπίζουμε να σας έχουμε 

μαζί μας για να ξαναβιώσουμε 

παραδόσεις αλλά και αναμνή-

σεις από το κατεχόμενο χωριό 

μας Λιμνιά Αμμοχώστου. Όλοι 

ευπρόσδεκτοι. 

Ευχόμαστε σε όλους τους 

απόδημους Λιμνιώτες και συ-

μπατριώτες μας, καλά Χρι-

στούγεννα, ευτυχισμένη τη νέα 

χρονιά και είθε η γέννηση του 

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 

να φέρει τη λευτεριά στην πα-

τρίδα μας και την επιστροφή 

όλων των νομίμων κατοίκων 

της στις πατρογονικές τους 

εστίες και στη γη που γεννήθη-

καν. 

Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων. 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες: κ. Θεόδωρος Κασάπης 

020 8372 1805 και Γιαννάκης 

Πέτρου 020 8889 1015. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΛΙΜΝΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Χριστουγεννιάτικος 
χορός Άχνας

Τον ετήσιο Χριστουγεννια-

τιάτικό του χορό οργανώνει και 

φέτος ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Αγγλίας. Σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση, ο χορός θα πρα-

γματοποιηθεί την Κυριακή 

2/12/2018 στο Κυπριακό Κοι-

νοτικό Κέντρο στο Wood 

Green, στις 5:30μμ.  

Όπως πάντα με ζωντανή 

μουσική, καλό φαγητο, ευχάρι-

στη διάθεση και τις θύμισες 

από την κατεχόμενη Άχνα. 

Τιμή εισόδου: £25 (μετά φα-

γητού). 

Πληροφορίες και κρατήσεις: 

Αντρέας Γεωργίου 

07956219946 

Χριστάκης Νεοφύτου 

07941691013

ACHNA ASSOCIATIONΟι πνευματικοί δημιουργοί που μεγάλωσαν 

κατά πολύ το μέγεθος της Κύπρου

Άγνωστες πτυχες της ζωής 

των Τεύκρου Ανθία και Θο-

δόση Πιερίδη, έρχονται στο φως 

τις τελευταίες ημέρες, με 

αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 

50 χρόνια από το θάνατό τους 

που διοργανώνει το ΑΚΕΛ. 

Αυτο έγινε και την περασμένη 

Τρίτη το βράδυ στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

Green, όπου παρουσία παρα-

γόντων της παροικίας και δεκά-

δων ελληνοκυπρίων, έγινε 

παρουσίαση του έργου τους 

από τον επικεφαλής του Πολιτι-

στικού Γραφείου της ΚΕ του 

ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα, ενώ, 

εκτενή αναφορά στη σπουδαι-

ότητα του έργου τους έκανε εκ 

μέρους της Επιτροπής του 

ΑΚΕΛ Βρετανίας, ο Κυριακός 

Παναγή. 

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι 

στιγμές κατά τις οποίες η Φλόγα 

Ανθία, κόρη του Τεύκρου, απο-

κάλυψε από το βήμα, άγνωστες 

πτυχές του αείμνηστου πνευμα-

τικού δημιουργού, εδώ στο Λον-

δίνο, όπου έζησε ένα μεγάλο 

μέρος της ζωής του. 

Ως γνωστό, οι δύο κορυφαίοι 

ποιητές ήταν μέλη και στελέχη 

του ΑΚΕΛ. Μεταξύ άλλων πρω-

τοπόρησαν στη μάχη για καθιέ-

ρωση του εργατικού και 

προοδευτικού κινήματος της 

Κύπρου, ενώ, ο Τεύκρος Ανθίας 

έγραψε, μεταξύ άλλων, τον 

ύμνο του ΑΚΕΛ, της ΑΟΝ-

ΕΔΟΝ και της ΠΕΟ. 

Οι δύο κορυφαίοι αυτοί πνευ-

ματικοί δημιουργοί εξέδωσαν 

ποιητικές συλλογές, έγραψαν 

λογοτεχνικά και θεατρικά έργα, 

είχαν δημοσιεύσεις ανεκτίμητης 

λογοτεχνικής, πολιτιστικής, 

αλλά και πολιτικής αξίας και 

συμμετείχαν σε διεθνή συνέ-

δρια στην Κύπρο και στο εξωτε-

ρικό δίνοντας διαλέξεις και προ-

βάλλοντας τον πολιτισμό αλλά 

και το πολιτικό πρόβλημα της 

Κύπρου.  

Το φλέγον θέμα της ειρήνης 

ήταν πάντα στις προτεραιότητες 

τους και διαπερνούσε όλο το 

έργο τους. Πολύ σημαντική 

ήταν και η ευρύτερη κοινωνική, 

πολιτική και πολιτιστική δραστη-

ριότητα τους αφού ίδρυσαν και 

διεύθυναν σχολεία, περιοδικά, 

εφημερίδες, θεατρικά σχήματα, 

πολιτιστικούς φορείς. 

Αναλυτικό ρεπορτάζ με απο-

σπάσματα από τις ομιλιές που 

έγιναν στο Wood Green, θα 

έχουμε στην επόμενη έκδοση 

της «Παροικιακής». 

Επίσης, θα δημοσιευτεί και το 

αφιέρωμα στον Τεύκρο Ανθία, 

που ετοίμασε ο καθηγητής Ζα-

νέττος Ττοφαλλής.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΔΟΣΗ ΠΙΕΡΙΔΗ

Eορτή 
Αγίας Βαρβάρας 

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 
Αρχιερατική θεία Λειτουργία 

χοροστατούντος του 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 

και Μεγάλης Βρετανίας 
κκ Γρηγορίου, 

ώρα 9.30 - 12.30. Salisbury 
Avenue, Southend-on-Sea 

Essex. Θα γίνει προσκήνυμα 
των Λειψάνων 

απο τους πιστούς.

Ο Αργυρός Αγαπίου Α’ νικητής

Την περασμένη Κυριακή διε-

ξήχθηκε ο διαγωνισμός ταβλιού 

που οργάνωσε το ΑΚΕΛ Βρετα-

νίας στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο του Wood Green. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 

αρκετοί ταβλαδώροι, από πολ-

λές και διαφορετικές περιοχές 

του Λονδίνου. 

Δια πολλούς λόγους αρκετοί 

γνωστοί ταβλαδώροι απουσία-

ζαν και αντικκαταστάθηκαν από 

καινούργιους, ένας εκ των 

οποίων είναι και ο νέος νικητής 

του Διαγωνισμού Ταβλιού 2018, 

Αργυρός Αγαπίου. 

Από τον πρώτο γύρο του Δια-

γωνισμού, βγήκαν «Νοκ Άουτ» 

δυναμικοί παίχτες όπως οι 

Λάκης Ευθυμίου, Κώστας Σακ-

κάς και Νεόφυτος Νικολάου. 

Προκρίθηκαν οι Γ. Ηλία, Α. Γε-

ωργίου, Αντώνης Αντωνιάδης, 

Ηλίας Νικόλα και Αργυρός Αγα-

πίου. 

Το ενδιαφέρον για τον ημιτε-

λικό και τον τελικό ήταν μεγάλο. 

Τα ζευγάρια του ημιτελικού ήταν 

ο Robin με τον Ηλία Νικόλα και 

ο Γ. Ηλία με τον Αργυρό Αγα-

πίου. Νικητές αναδείχθηκαν οι 

Ηλίας Νικόλα και Αργυρός Αγα-

πίου, οι οποίοι βρέθηκαν αντι-

μέτωποι στον τελικό, όπου 

«ξεκαθάρισε» το σκηνικό σε 

σχέση με τον πρώτο και τον 

δεύτερο νικητή. 

Α’ Νικητής αναδείχθηκε τελικά 

ο Αργυρός Αγαπίου. Οι παρευ-

ρισκόμενοι χειροκρότησαν και 

τους δύο ως, ενώ, την απονομή 

των κυπέλλων, έκανε εκ μέρους 

των διοργανωτών, ο Αντώνης 

Αντωνιάδης. 

Εκτός από τις στιγμές ξεγνοι-

ασιάς και την ευκαιρία να έρ-

θουν κόντα ελληνοκύπριοι από 

διάφορες «γωνιές» του Λονδί-

νου, ο διαγωνισμός έδωσε την 

ευκαιρία στους παρευρισκόμε-

νους αλλά και τους διοργανωτές 

να συζητήσουν και την ιδέα για 

την ίδρυση Κυπριακού Συνδέ-

σμου Ταβλαδώρων. Μια ιδέα 

που φαίνεται να βρίσκει πρό-

σφορο έδαφος και δεν αποκλεί-

εται σύντομα να έχει και 

συνέχεια με συγκεκριμένες 

ενέργειες από αυτούς που την 

έχουν υποστηρίξει. 

 

Α.Αντωνιάδης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΒΛΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ KINGSBURY

Χριστουγεννιάτικη 
χοροεσπερίδα 
του Συνδέσμου 

Λυμπιανών  
 

Η παροικία ζει ήδη την προ 
εορταστική ατμόσφαιρα και 

ο Σύνδεσμος «Λύμπια» 
ετοιμάζεται για τον ετήσιο 

Χορό του που αποτελεί μια  
ωραία, ευχάριστη παρά-
δοση για τους χωριανούς 

και τους φίλους του χωριού. 
Θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 
στις 5μμ στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο (Earlham 
Grove, Wood Green, N 22, 
5HJ). Πλούσιο θα είναι το 

πρόγραμμα για μικρούς και 
μεγάλους δεδομένου ότι η 
Χοροεσπερίδα περιβάλλε-

ται από τη γενικά αναγνωρι-
σμένη φήμη της μεγάλης 

συμμετοχής παιδιών. 
Γι’αυτό και το επίκεντρο της 
γιορτινής εκδήλωσης είναι η 
«άφιξη» του Άη Βασίλη με 
τον πλούσιο σάκκο του και 

με όλα τα παιδιά να 
παίρνουν το δώρο τους. 

Τιμή: £25 για μεγάλους και 
£10 για παιδιά κάτω των 12 
χρόνων. Για πληροφορίες: 

 

Κρις Χαπέσιης 

 020 87711519 

Μιχάλης Ιωάννου 

020 88030876 

Λάκης Παναγή 

020 82201379 

Τσιάλς Γρηγορίου 

020 88861568

Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield 
 

Ο  Σύνδεσμος ανακοινώνει ότι ο φετινόςΧριστουγεννιάτικος Χορός αναβάλλεται λόγω δυσάρεστων 
εξελίξεων. Παρ’ όλα αυτά, θα πραγματοποιηθεί παρόμοια, αλλά μικρότερης κλίμακας εκδήλωση, η 

οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου μεταξύ των ωρών 13.00-17.00 στο Com-
munity House, 311 Fore Street, Edmonton N9. 

Είσοδος £20. Θα υπάρχει μουσική, φαγητό ενώ θα κυκλοφορήσει και το καθιερωμένο λαχείο. Ευ-
πρόσδεκτοι όλοι όσοι επιθυμούν να περάσουν όμορφες στιγμές παρέα με φίλους και μέλη των οικο-

γενειών τους και βεβαιώς όλων γενικά των μελών του Συνδέσμου. 
Για πληροφορίες: 020 8443 1843 και 020 8804 5973.
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Εις μνήμη της Μαρίας Νικολάου Αδάμου
Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης 

έστειλαν την Παρασκευή το 

βράδυ, όσοι παρέστησαν για να τιμή-

σουν τη μνήμη της Μαρίας Νικολάου 

Αδάμου. 

Κατάμεστη η αίθουσα του Κοινοτικού 

Κέντρου. Ήταν ένα πάντρεμα αγάπης, 

ανθρωπιάς, υποστήριξης για τα παιδιά 

με ειδικές ικανότητες, αφού όλα τα κα-

θαρά έσοδα από αυτή την κοινωνική 

εκδήλωση πήγαν στο  Radiomarathon 

Children with Special Needs. 

Η εφημερίδα «Παροικιακή» σε συ-

νεργασία με την οργάνωση Cypriot 

Women’s League διοργάνωσαν από 

κοινού αυτή την ωραία εκδήλωση. 

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, δημοσιογρά-

φος της «Παροικιακής», που είχε το 

πρόσταγμα, έδωσε το στίγμα της όλης 

εκδήλωσης τονίζοντας ότι η παρουσία 

όλων σ’ αυτή την κοινωνική συνε-

στίαση, δείχνει την αγάπη και την εκτί-

μηση τόσο στην αδικοχαμένη Μαρία 

όσο και στην οικογένεια Νεόφυτου και 

Ευούλλας Νικολάου και καλοσώρισε 

τους προσκεκλημένους. Ανάμεσά τους 

και ο Θεοφιλέστατος Τροπαίου Αθανά-

σιος, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ Χρίστος 

Καραολής, ο Γραμματέας του Παραρ-

τήματος ΑΚΕΛ Ανδρέας Γρηγορίου, εκ-

πρόσωποι Οργανώσεων και 

Συνδέσμων. 

Στο καλοσώρισμα του ο Θεοφιλέστα-

τος επεσήμανε τη σημασία της εκδή-

λωσης τονίζοντας ότι εκδηλώσεις που 

στοχεύουν στη συνεισφορά και αγάπη 

προς τον συνάνθρωπο μας είναι καλο-

δεχούμενες και εξήρε στη συνέχεια το 

ήθος της αείμνηστης Μαρίας Νικολάου 

Αδάμου που η «οικογενειακή» αυτή εκ-

δήλωση έγινε για να τιμηθεί η μνήμη 

της. 

Ο Διευθυντής της εφημερίδας «Πα-

ροικιακή» Πάμπος Χαραλάμπους στο 

σύντομο του χαιρετισμό άναφερε: 

«Υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι 

καθόλου εύκολο κάποιος, σε μια τέτοια 

φιλανθρωπική εκδήλωση όπως την 

αποψινή που είναι εις μνήμη της Μα-

ρίας, να εκφωνήσει λόγο για αυτόν τον 

γλυκύτατο άνθρωπο που δεν είναι 

πλέον μαζί μας, πόσο μάλλον όταν 

αυτόν το ωραίο πλάσμα να είναι η θυ-

γατέρα των καλών οικογενειακών 

φίλων και συνεργατών, Νεόφυτου 

και Ευούλλας Νικολάου. 

Γι' αυτό και εγώ δεν θα μακρολο-

γίσω, διότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ 

συναισθηματικά φορτισμένη. 

Τι μπορεί να πει κανείς για τη 

Μαρία, ένα γλυκύτατο πλάσμα που 

μας έφυγε πολύ πρωτού εκπλησ-

ρώσει όλες τις  επιθυμίες και υπο-

χρεώσεις σαν μητέρα, σύζυγος, 

αδελφή και θυγατέρα. 

Η Μαρία μάς έφυγε πολύ νωρίς 

σε ηλικία μολις 46 χρόνων, 3 μέρες 

μετά τα γενέθλιά της. 

Άφησε πίσω της ένα δυσανα-

πλήρωτο κενό, αλλά εμείς δεν την 

ξεχνούμε, διότι ήταν ένας άνθρω-

πος με πολλά προταιρήματα, με 

αρχές, που λάτρευε τη ζωή, πράος 

με αξίες και χαρίσματα, ευαίσθητος 

που νιαζόταν αληθινά και βίωνε ως 

δικό της πρόβλημα, το πρόβλημα 

των συνανθρώπων της. 

Ήταν πάντοτε έτοιμη να προσφέρει 

απλόχερα με όποιον τρόπο μπορούσε. 

Δεν θα ξεχάσω όταν την επισκέ-

φθηκα μια βδομάδα πριν το μοιραίο και 

όταν μιλούσαμε γενικολογώντας ήρθε 

κουβέντα για τον Νεόφυτο και ρώτησα, 

ήρθε ο Νεόφυτος σήμερα από εδώ και 

μου απαντά «Ναι, ήρθε για λίγο και 

έφυγε. Καλύτερα να μην είναι εδώ, 

έννεν mum» και κοιτάζει την Ευούλλα 

και συνεχίζει: δεν μπορώ να τον βλέπω 

στενοχωρημένο και σκεφτικό». 

Αυτή ήταν η Μαρία και ακόμα από το 

κεβάτι του πόνου σκεφτόταν τον πα-

τέρα της.  

Μίλησαν επίσης και αναφέρθηκαν 

στη σημασία της εκδήλωσης, ο Υπεύ-

θυνος του Ραδιομαραθωνίου και  

Chairman του LGR Γιάννης Κυριακί-

δης, τονίζοντας ότι όποια βοήθεια έρ-

χεται να προστεθεί στο ταμείο του Ρα-

διομαραθωνίου απαλύνει τον πόνο 

όσων συμμετέχουν και προσφέρουν σ’ 

αυτό το ιερό έργο. 

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Κέ-

ντρου, Σούζη Κωνσταντινίδης με μια 

μεστή αναφορά στην εκλιπούσα ανά-

φερε ότι από μικρή η Μαρία συνέβαλε 

στην επιτυχία των εκδηλώσεων του 

Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, βοη-

θώντας με όποιο τρόπο μπορούσε. 

Αγαπητή εγκάρδιος άνθρωπος με χι-

ούμορ, αξιοαγάπητη σύζυγος και μη-

τέρα. 

Στο τραπέζι σας βλέπετε κίτρινα 

τριαντάφυλλα, το αγαπημένο χρώμα 

και τα αγαπημένα τριαντάφυλλα της 

Μαρίας. Για να τη τιμήσουμε έχουμε 

βάλει και κίτρινες κορδέλλες στα καθί-

σματά σας. 

Η προσφορά της στα παιδιά με ειδι-

κές ικανότητες απόψε είναι η αρχή για 

να την μιμηθούν και άλλοι. 

Ο προσωπικός φίλος και γιατρός της 

οικογένειας Νεόφυτου και Ευούλλας 

Νικολάου Δρ. Πελεντρίτης,  μιλώντας 

για την αδικοχαμένη Μαρία αναφέρ-

θηκε στην ποιότητα του χαρακτήρα 

της, μέσα από τις γραμμές ποι-

ήματος του Εθνικού ποιητή Κωστή 

Παλαμά, δίνοντας με τον δικό του 

ξεχωριστό τρόπο το μήνυμα της νύ-

χτας. 

Μια από τις πιο αγαπητές της 

φίλες και ξάδελφες, Μαρίνα Teb-

butt, συγκίνησε με τον τρόπο που 

περιέγραψε τη φιλία και αγάπη για 

τη Μαρία. 

Στην ομιλία της ανάφερε: 

Με τη Μαρία μάς συνδέουν πολύ 

καλές σχέσεις, ήταν ξαδέλφη μου, 

μα πάνω απ’ όλα μια γλυκιά φίλη, η 

καλύτερη μου φίλη, μα πάντα 

ένιωθα πως δεν ήμουν μόνο εγώ η 

καλύτερη της φίλη, γιατί η Μαρία 

είχε πολλές καλές φίλες, όπου και 

να πηγαίναμε παρέα σίγουρα θα 

πέφταμε σε κάποια που γνώριζε η 

Μαρία, γιατί το επαναλαμβάνω είχε 

πολλές φίλες από το σχολείο, τη 

γειτονιά, φίλες της μητέρας της, γο-

νείς από το σχολείο, όπου και να έψα-

χνες θα έβλεπες κάποιον να την αγαπά 

και να θέλει την παρέα της. 

Εύθυμος χαρακτήρας, της άρεσε 

πάντα η καλή παρέα. Όταν βρίσκομαι 

με την αδελφή της την Αίγλη και φέρ-

νουμε στη θύμισή μας τη Μαρία, γε-

λούμε ακριβώς το ίδιο. Όταν 

βρισκόμαστε μαζί πολλές φορές, πι-

στεύω ότι βρίσκεται στο δωμάτιο, το 

ίδιο ελπίζω ότι θα βρίσκεται και απόψε 

μαζί μας. 

Υπεραγαπούσε τα παιδιά της, τον 

Jimmy και Stephanie και τους δίδαξε 

να έχουν καλοσύνη, σεβασμό και ειλι-

κρίνεια, τρία συστατικά που ένιωθε πε-

ρήφανη για τα παιδιά της. 

Μα δυστυχώς η μοίρα δεν την 

άφησε να τα χαρεί και να τους δώσει 

περισσότερη αγάπη. 

Αν βρισκόταν εδώ η Μαρία απόψε 

θα έλεγε: «Σε ευχαριστώ μαμά που κά-

νεις οτιδήποτε να φέρεις χαρά στα παι-

διά μου. 

Ευχαριστώ πατέρα που είσαι τόσο 

δυνατός και συνεχίζεις να χαμογελάς. 

Είμαι περήφανη και για τους δυο. 

Στη συνέχεια ο Νεόφυτος Νικολάου, 

πατέρας της αείμνηστης Μαρίας ευχα-

ρίστησε όλους όσοι τίμησαν αυτή την 

κοινωνική εκδήλωση και εκ μέρους της 

οικογένειας έδωσε ανθοδέσμες στη θυ-

γατέρα τους Αίγλη που συμπαραστά-

θηκε της Μαρίας σαν αδελφή και 

συνάμα σαν μητέρα στον Jimmy και τη 

Stephanie και στις 4 φίλες της και ξα-

δέλφες Μαριάννα και Μαρίνα, στις 

φίλες της Γιάννα και Joel που πάντοτε 

την επισκέπτονταν τόσο στο Νοσοκο-

μείο αλλά και στο σπίτι. «Είμαι σίγου-

ρος» ανάφερε ο Νεόφυτος «ότι από 

εκέι πάνω που βρίσκεται η Μαρία μας, 

μας βλέπει και χαίρεται γιατί όλοι εσείς 

αγκαλιάσατε αυτή την εκδήλωση, μια 

εκδήλωση ανθρωπιάς για παιδιά με ει-

δικές ικανότητες που τόσο αγάπησε 

και υποστήριξε η Μαρία. 

Το ποσό που εισπράχθηκε από αυτή 

την κοινωνική εκδήλωση ανήλθε σε 

£12,085 από το οποίο £500 δόθηκαν 

σε οικογένεια η οποία βρισκόταν εδώ 

για μεταμόσχευση (συκώτι). Τα υπό-

λοιπα £11,588 δόθηκαν στο Radio-

marathon για παιδιά με ειδικές 

ικανότητες. 

Ακολούθησε τόμπολα (Bingo) όπου 

όλοι «διασκέδασαν». Στο τέλος κληρώ-

θηκε πλούσιο λαχείο. 

Η οικογένεια Νικολάου θέλει επίσης 

να ευχαριστήσει όλους όσοι βοήθησαν 

στην εκδήλωση ως επίσης τους διάφο-

ρους χορηγούς. 

Γιώργος Μιχαηλίδης
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Η Μάνα Φύση, Είν’ οργισμένη!! 
Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμήνη Λεμονιά) 

 
Θεέ μου... Το ακόρεστο, του ανθρώπου, σπρώχνει την φύση, 

στον μαρασμό! Κι’ η Μάνα γη πως να αντέξει, 

τέτοιο απάνθρωπο βιασμό! 

Είν’ η ατμόσφαιρα μολυσμένη, φαρμάκι, έγινε το νερό. 

Κι’ άντε να ψάξεις για οξυγόνο και αέρα καθαρό... 

Μακριά από τον κόσμο, σ’ ένα απάτητο βουνό. 

Κρίμα... Έγινε ο άνθρωπος εχθρός, στην ζωοδώτρα φύση!! 

Σ’ άλλους πλανήτες μακρινούς, όπως τους εξωγήινους, 

σπίτι του να κτίσει!! 

H κοινωνία, φώτα αλλάζει. Μητρικό γάλα, δεν θηλάζει, 

το νεογέννητο μωρό. Όλα, πηγαίνουν κόντρα στην φύση! 

Χωρίς κανένας να μεριμνήσει, και να συστήσει, τον θηλασμό, 

που είναι δώρο ευλογημένο, απ’ τον Πατέρα Δημιουργό!! 

Κι’ ενώ, ο άνθρωπος, έφτασε στο φεγγάρι! 

Εγώ, εκεί, αγύριστο κεφάλι, να τυρανιέμαι, και να πονώ. 

Να αφουγκράζουμαι τις αισθήσεις, 

της Μάνας Φύσης, τον κραδασμό!! 

Η ραδιενέργεια, σκοτώνει, το καυσαέριο... Είναι παντού. 

Και οι Μέντορες του πολέμου; Φωνές ανθρώπων, δεν αγροικούν! 

Το άπειρο, το αχανές, θέλουν να κυριεύσουν. 

Όλη την ανθρωπότητα, να την εξολοθρεύσουν!! 

Μύρμηγκα! Άρχοντα! Πού πάεις; Πώς έχεις βγάλει, χρυσά φτερά; 

Τράβα τα γκέμια και μην καλπάζεις, 

προτού, μας φέρεις την συμφορά. 

Η Μάνα φύση, ειν’ οργισμένη, απ’ τα τρυπάνια, που την τρυπούν. 

Δεν την αφήνουν να ανασάνει, κι’ όμως, κανένας δεν συντυχάνει, 

και επιμένουν να την κτυπούν. 

Σύρματα, κουμπιά, καλώδια, εκσυγχρονίζουν την εποχή!! 

Θεός φυλάξει μην μπερδευτούνε... 

Γιατ’ είναι τότε, που θα γινούμε «των σκωλήκων η τροφή». 

Κι’ εσείς... Το σύμπαν που ερευνάτε, την Μάνα Φύση, 

μην πολεμάτε. Γιατί, κι’ εκείνη θ’ αντιταχθεί!! 

Αυτά προμάντεψαν και είπαν, Προφήτες άνθρωποι Σοφοί!! 

 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας 

                 Ξεριζωμένη Λεμονιά. 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικο 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. 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, με-

ταφέρει το Club του της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore 

Street, Edmonton N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

• 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 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• 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 Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-

γανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 

3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 

όλα τα μέλη του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-

mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 

Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-

γανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 

Fore Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, 

ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 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. Παρα-

γωγός 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. Χρυ-

στάλλα, 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. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

• 21-24 Νοεμβρίου (Κυριακή-Σάββατο) 

Το νέο θεατρικό έργο του Actors Theatre παρουσιάζεται στο κωμικό 

έργο γεμάτο τραγούδια και χορούς. Συμμετέχουν διάσημοι καλλι-

τέχνες της παροικίας. Παραγωγή και σκηνοθεσία Βασίλη Παναγή. 

22 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

Η Διάλεξη του Ελεύθερου Κυπριακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Λο-

γοτέχνες της Κυπριακής Παροικίας» στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

Britannia Road, North Finchley N12 9RU, στις 7.45μμ. Ομιλητής ο 

δρ Κύπρος Τοφαλλής. Τηλ. 020 8445 7070. 

24 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών στην Κυ-

πριακή Αδελφότητα,  Britannia Road, North Finchley N12 9RU, στις 

7.00μμ. Είσοδος £30. Για πληροφορίες τηλ. Γιάννη Χρονία 020 

8883 4949 / Ανδρέα Γαβριηλίδη, rizokarpasso@gmail.com 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Ατόμων με Ειδικές Ανά-

γκες, στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green N22 5HJ στις 7μμ. Είσο-

δος £25, παιδιά με ειδικές ανάγκες δωρεάν. Τηλ. 020 8889 9140 / 

020 8886 8251. 

25 Νοεμβρίoυ (Κυριακή) 

• Η γνωστή Κυπρία τραγουδίστρια Κωσταντίνα θα εμφανισθεί στον 

Χριστουγεννιάτικο Χορό του LGR. Εισιτήρια £35 -£40, που πρα-

γματοποιείται στο Penridge Suite στο Arnos Grove. Όλοι είσθε ευ-

πρόσδεκτοι. 

• Ο Χριστουγεννιάτικος Χορός του LGR στις 6.00μμ στο Penridge 

Suite, 470 Bowes Road, London N11 1LN.  Για εισιτήρια £35 - £40 

τηλ. 020 8349 6950. Συμμετέχει η E. Chapman. Όλοι είναι ευπρόσ-

δεκτοι. 

30 Νοεμβρίου (Παρασκευή) 

• O Ανδρέας Χαραλάμπους Έρικ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Ποι-

ητική Ανθοδέσμη» στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham 

Grove, Wood Green, London N22 5HJ, στις 7.30μμ. Όλοι είναι ευ-

πρόσδεκτοι. 

 

ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα του ΔΗΣΥ Η.Β. στο Penridge 

Suite, στις 7.00μμ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού 

Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Τηλ. 07986 799 565 / 07984 

870 455. 

• Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος των Γυναικών Φίντσλεϋ και Μπάρ-

νετ, διοργανώνει τη Γενική Συνέλευσή του στις 12.00 το μεσημέρι, 

στο χωλ της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Road, 

Lndon N20 0NL. Για πληροφορίες τηλ. 07810 5036 676. 

2 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Οργανωτική Συνδιάσκεψη. Σε 

αυτή συμμετέχουν τα μέλη της Ολομέλειας και τα μέλη των Γρα-

φείων των Κομματικών Ομάδων. Καλείται στο Κοινοτικό Κέντρο, 

Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ στις 10πμ. 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας διοργανώνει Οργανωτική σεμνή τελετή προς 

τιμή του Ahmet Sati, με ομιλία και κατάθεση λολουδιών στο κοιμη-

τήριο, Tottenham Park, 247 Montagu Road, London Ν18 2NF. Τηλ. 

020 8341 0751. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα πραγματοποιηθεί 

στο Penridge Suite. Για πληροφορίες τηλ. 07956 245 706.

• Τhe future is purchased by the present! 

 

• To μέλλον αγοράζεται από το παρόν! 

 

Ερμηνεία:  
 

Από σήμερα, εδώ και τώρα, να αρχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον 

μας. Να βλέπουμε μπροστά με σταθερά, σωστά βήματα και έργα!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Antonis Antoniades
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 
Happy Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 18.25 Πέ-
τρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 
Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 11.30 Από μέρα σε μέρα 14.30 
Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy 
Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 18.25 Πέτρινο Πο-
τάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώματα 20.00 
Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 07.45 Αυτός, αυτή και το Μυστήριο 08.15 Βήματα 
στην άμμο 09.30 Καμώματα τζι Αρώματα 11.00 Άκου να 
δεις 12.00 Χάλκινα Χρόνια 14.00 Ειδήσεις 14.15 Προσω-
πογραφίες 15.00 Πεταλούδα 16.00 Κύπριοι του Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe 18.00 Ειδήσεις 18.20 Κυπριώτικο Σκετς «Άμα 
θέλει το γραφτόν» 18.50 Road Trip 19.20 Πεταλούδα 20.00 
Ειδήσεις 21.05 Αθλητικό Σάββατο ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ 07.30 Θεία Λειτουργία 10.10 Καμώματα τζι 
Αρώματα 11.10 Άκου να δεις 12.10 Χάλκινα Χρόνια 13.30 
Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 14.00 Ειδήσεις 14.15 Σάββατο κι 
Απόβραδο 15.45 Ποπ Κόρν 16.15 Τετ-Α-Τετ 17.30 Σπίτι 
στη Φύση 18.00 Ειδήσεις 18.15 Κυπριώτικο Σκετς «Άμα 
θέλει το γραφτόν» 18.50 Χωρίς Αποσκευές 19.20 Πετα-
λούδα 20.00 Ειδήσεις 21.15 Τετ Α Τετ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη 
μέρα-κάθε μέρα 11.30 Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο 
Κόσμος μας 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα τζι Αρώματα 20.00 Ει-
δήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy Hour 18.00 Ειδήσεις 
και στη νοηματική 18.25 Πέτρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα 
Χρόνια ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενη-
μέρωση 09.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 11.30 Από μέρα 
σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.35 Χρυσές Συ-
νταγές 16.30 Happy Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καμώματα 
τζι Αρώματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια

Ζητείται Ψεύτης (1961) 
 
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:15 Κωμωδία με 
τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Παντελή Ζερβό, Άννα Κυ-
ριακού, Δημήτρη Νικολαΐδη, Θανάση Βέγγο και 
Μάρθα Καραγιάννη. Ο Θεόδωρος Πάρλας ή Ψευ-
τοθόδωρος δηλώνει επαγγελματίας ψεύτης και έρ-
χεται από το χωριό του στην Αθήνα για δουλειά. 
Μια τυχαία συμπλοκή στο λεωφορείο και ένα χα-
στούκι που θα δώσει σε έναν επιβάτη θα έχει συ-
νέπειες. 
 Ό,τι Θέλει ο Λαός (1964) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 Κωμωδία 
με τους Γιάννη Γκιωνάκη, Κώστα Βουτσά, Σπερά-
ντζα Βρανά, Καίτη Λαμπροπούλου, Νίκο Φέρμα. 
Ο Θανάσης υποκύπτει στις πιέσεις της γυναίκας 
του και αγοράζει ένα παλιό αυτοκίνητο που απο-
δεικνύεται σαράβαλο. Προσπαθεί να το ξεφορτωθεί 
και να πάρει πίσω τα χρήματά του και αυτό οδηγεί 
σε παρεξηγήσεις και μπερδέματα, κωμικές κατα-
στάσεις και συναισθηματικά ευτράπελα.  
  Νταντά με το Zόρι (1959) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:40 Κωμωδία 
με τους Μίμη Φωτόπουλο, Γεωργία Βασιλειάδου, 
Λιλή Παπαγιάννη, Λαυρέ-
ντη Διανέλλο, Βύρωνα 
Πάλλη, Μίμη Παπαιωάν-
νου, Περικλή Χριστοφο-
ρίδη, Πόπη Λάζου. Όταν 
ένας πλασιέ ανακαλύπτει 
ένα μωρό εγκαταλειμμένο 
στην πόρτα ενός σπιτιού, 
θα το φροντίσει ψάχνοντας 
παράλληλα να βρει τους γονείς του ή κάποιο ζευ-
γάρι που να θέλει να το υιοθετήσει. 

 Ο Άνθρωπος Ρολόι (1972) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:50 Κωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, Αντώνη Παπαδόπουλο, Σω-
τήρη Τζεβελέκο κ.α. Ένας συμπαθητικός ρολογάς 
που έχει ρυθμίσει και τη ζωή του σαν ρολόϊ, ο Οδυσ-
σέας Ακριβός, ζει με τον γιο του Άγγελο, έναν μο-
ντερνίζοντα νεανία που παίζει μουσική σε ροκ συ-

γκρότημα, με την κόρη του Κατίνα που είναι ερω-
τευμένη μ’ ένα σεμνό νέο, τον Γεράσιμο, καθώς και 
με την κουνιάδα του Ευτέρπη. Την καθ’ όλα ήσυχη 
και καλά ρυθμισμένη ζωή τους ενίοτε διαταράσσουν 
οι επισκέψεις της ταραχώδους χήρας του πρώην 
συνεταίρου του.  
 Έξω φτώχεια και Καλή Καρδιά 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:20 Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Γιώργο Οικονομίδη, Μαριον 
Σιβα, Ανδρέα Ντουζο, Λαυρεντη Διανελλο. Ο Θα-
νάσης Κούρτης ήρθε από 
την επαρχία στην Αθήνα 
για να βρει τον φίλο του, 
γνωστό κομφερανσιέ 
Γιώργο Οικονομίδη. Ο Οι-
κονομίδης δε μπορεί να του 
βρει δουλειά αλλά του προ-
τείνει να ανοίξει γραφείο 
αναζήτησης νέων ταλέντων. Ο Θανάσης θα ακο-
λουθήσει τη συμβουλή του και από τους πρώτους 
του πελάτες θα είναι ο Κώστας, ο γιος του βιομή-
χανου Λυρίδη, που θέλει να γίνει ηθοποιός... 
 Το Κάθαρμα (1963) 
KYΡIAKH 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:05 Κοινωνική πε-
ριπέτεια με τους Γιώργο Φούντα, Μάρω Κοντού, 
Στέφανο Στρατηγό, Νίκο Τσαχιρίδη, Γιώργο Κυρια-
κίδη, Πάνο Γαβαλά, Ρία Κούρτη. Η Μάγδα είναι 
τραγουδίστρια σε κα-
μπαρέ ενώ παράλληλα 
εργάζεται και ως πόρνη. 
Η ζωή της θα αλλάξει ρι-
ζικά όταν γνωρίσει τον 
ναυτικό Μάνο, που θα της 
ζητήσει να αλλάξει ζωή 
και να τον παντρευτεί. 
Γρήγορα όμως θα έχει μια πολύ δυσάρεστη έκ-
πληξη.  
 Ο Λαγοπόδαρος (1964)

 
KYΡIAKH 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:35 Κωμωδία με 
τους Βασίλη Αυλωνίτη,  Νίκο Σταυρίδη, Νίκο Φερμα, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Πόπη Λάζου κ.α. Ένας εκτελεστής 
από την Αμερική έχει έρθει στην Ελλάδα για να 

σκοτώσει ένα βιομήχανο, τον Πέτρο Πελέκη, κι έτσι 
να βάλει τέλος σε μια πολύχρονη αιματηρή βεντέτα. 
Ο Πέτρος έχει πληροφορηθεί την άφιξή του κι αρ-
χίζουν να τον ζώνουν τα φίδια. 
 Μίνι Φούστα Και Καράτε (1973) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:40 Κωμωδία με 
τους Γιώργο Πάντζα, Ελένη Προκοπίου, Γιάννη 
Γκιωνάκη, Γιάννη Βογιατζή και Σαπφώ Νοταρά. Ο 
Πέτρος κάνει παρέα στην 
Ρένα κάθε φορά που ο φί-
λος της  Άρης λείπει σε τα-
ξίδι για δουλειές. Αυτή η 
υποχρέωση του έχει γίνει 
βάρος, καθώς δεν του δί-
νεται η ευκαιρία να γνωρίσει 
κάποια κοπέλα. Αρχίζει 
όμως σιγά σιγά να ερωτεύεται την Ρένα. Τα ταξίδια 
του Άρη δεν είναι πάντα επαγγελματικά,  αλλά και 
ευκαιρίες για να κινείται ελεύθερος με τις κατακτή-
σεις του. 
 Η Βουλευτίνα (1966)

 
ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:40 Κωμωδία με την 
Ρένα Βλαχοπούλου, Σταύρο Ξενίδη, Αλέκο Τζανε-
τάτο, Δημήτρη Νικολαΐδη, Νίκο Ρίζο, Σταύρο Πα-
ράβα και Νίτσα Μαρούδα. Παρ' όλο που η Ρένα 
βοηθάει όπως μπορεί τον αρραβωνιαστικό της να 
εκλεγεί, για να την παντρευτεί επί τέλους, αυτός 
αποτυγχάνει και αποφασίζει να εγκαταλείψει την 
πολιτική. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν, μετά 
από ένα απρόσμενο γεγονός, γίνεται αυτή βουλευ-
τίνα. 
 Κολωνάκι - Διαγωγή Μηδέν (1967) 
ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:15 Κωμωδία με τους 
Μίμη Φωτόπουλο, Άννα Ιασωνίδου , Σωτήρη Μου-
στάκα, Πόπη Λάζου , Ρίτα Μουσούρη και Μίτση 
Κωνσταντάρα.  Όταν ένας ανοιχτόκαρδος λαϊκός 
άνθρωπος, χασάπης στο επάγγελμα, αγοράζει ένα 
διαμέρισμα για να μείνει με την οικογένειά του σε 
μια πολυκατοικία πλούσιας γειτονιάς, οι ένοικοι συ-
νασπίζονται με σκοπό να τον διώξουν. Οι μόνοι 
που τον υπερασπίζονται είναι ο θυρωρός της πο-
λυκατοικίας και ένας στρατηγός...

ΠΕΜΠΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Σούλα Βιολάρης 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Pierre Petrou «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Αν-
δρέας Μιχαηλίδης «Drive time 
show» 19:00 Church Hour 
20:00 DJ Pavlos «Αυτή η νύχτα 
μένει»22:00 Με τον Κρις Θεοχά-
ρους «Μουσικές επιλογές» ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο Κα-
λημέρα» 10:00 Κατερίνα Νεο-
κλέους «Λίγο πριν το μεσημέρι» 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16: 00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive time show» 18:00 Πανα-
γιώτα Μπαλάλας «Οne man 
show» 20:00 Άρης Δεμέρτζης 
«Predrinks» 22:00 Κρις Θεοχά-
ρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR 
Juke Box 06:00 - 08:00 Απογευ-
ματινές νότες, με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 07:00 Σάββατο 
πρωί με τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ. 
Μουσική, ανακοινώσεις, συνε-
ντεύξεις και άλλα. 10:00 Ηρώ Λι-
βάνου «The Saturday morning 
wake up» 12:00 Πάρις Τσού-
φλας «Σαββατοκύριακο στον 
LGR» 14:00 Άντρια Γερολέμου 
«Λαϊκό Απόγευμα» 16:00 DJ 
MAGIS Λαϊκές επιτυχίες» 18:00 
Απογευματινές νότες με τη Βα-
σούλα Χριστοδούλου 20:00 Με 
τον Τάσο Αναστάση 22:00 Τόνυ 
Νεοφύτου «Greek Party» ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 01:00 DJ Valentino 
«Non stop mix» 07:00 Σούλα 
Βιολάρης «Καλημέρα Κυριακή» 
10:00 Μια φορά και έναν καιρό 
10:45 Θεία λειτουργία 12:30 
Μουσικές επιλογές 13:00 Γιάν-
νης Ιωάννου «Απόγευμα της 
Κυριακής» 16:00 Στις γειτονιές 
με την Κατερίνα Μπαροτσάκη 
17:00 Μιχάλης Γερμανός «Ζήτω 
το Ελληνικό Τραγούδι» 19:00 
Φανή Ποταμίτη «Τα τραγούδια 
της ψυχής» 21:00 Andy Fram-
cesco “The meze show” ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία 
Τσουρλάκη «Λονδίνο Καλη-
μέρα» 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι. Με τη ΣΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυ-
σές επιτυχίες» 14:00 Λαϊκές επι-
τυχίες. Με τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ. 
16:00 Τόνυ Νεοφύτου «Drive 
Time» 19:00 DJ Sooty «Έλα 
πάμε» 22:00 Με τον Θεοχάρους 
«Μουσικές επιτυχίες» ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Άρης Δεμερ-
τζής 10:00 Βασίλης Παναγής 
«Λίγο πριν το μεσημέρι» 12:00 
Γιώργος Γρηγορίου «Χρυσές 
επιτυχίες» 14:00 Μουσικές επι-
λογές. Με τον Γιάννη Κυριακίδη 
16:00 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
«Drive Time» 19:00 General Af-
fairs 20:00 Κατερίνα Νεοκλέους 
«Young and connected scan-
dalous» 22:00 DJ Avgoustinos 
“Hellenic Show” ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Σοφία Τσουρ-
λάκη «Λονδίνο Καλημέρα» 
10:00 Σούλα Βιολάρης «Λίγο 
πριν το μεσημέρι» 12:00 Βασί-
λης Παναγής «Χρυσές επιτυ-
χίες» 14:00 Τόνυ Νεοφύτου 
«Λαϊκές επιτυχίες» 16:00 Drive 
Time. Mε τον ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ 
19:00 Various cultural Pro-
grammes “Brief interviews and 
hot topics” 20:00 Τετάρτη 
βράδυ... και κάτι. Με τη Νικόλ 
Βασιλείου

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 00.00 Σύνδεση με ΡΙΚ 09.30 Από 
μέρα σε μέρα 17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις και στη 
νοηματική ΡΙΚ 19.10 Χάλκινα Χρόνια 20.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 
1ον) Νέα Ζίχνη-Σπήλαιο. 2ον) Αλιστράτη-Δραβίσκος Σερρών 21.00 
Σύνδεση με ΡΙΚ 22.15   Ελληνική Ταινία: Ζητείται Ψεύτης 23.05 
Σύνδεση με ΡΙΚ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από 
μέρα σε μέρα 17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις και στη 
νοηματική ΡΙΚ 19.10 Χάλκινα Χρόνια 20.00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο 
με τη Δήμητρα Νικητάκη 21.30 Ελληνική Ταινία: Ό,τι Θέλει ο Λαός 
22.40 Ελληνική Ταινία: Νταντά με το Ζόρι 23.50 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 12.00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδή-
σεων 14.00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ 18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδή-
σεων ΡΙΚ 19.15 Αύριο είναι Κυριακή η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα 19.55 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Εκδήλωση για την ενίσχυση του Μέλαθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ υπό 
την αιγίδα της κ. Άντρης Αναστασιάδη. 20.50 Ελληνική Ταινία: Άν-
θρωπος Ρολόι 22.20 Ελληνική Ταινία: Έξω Φτώχεια και Καλή Καρδιά 
23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 11.00 LIVE 
COMMUNITY FOOTBALL: Ποδοσφαιρικός αγώνας από το Παροι-
κιακό πρωτάθλημα σε ζωντανή μετάδοση. 18.00 Βραδινό Δελτίο Ει-
δήσεων ΡΙΚ 19.30 Conversation With Nadia Themis 20.10 Πρό-
σωπα με τον Βασίλη Παναγή 21.05 Ελληνική Ταινία: Το Κάθαρμα 
22.35 Ελληνική Ταινία: Ο Λαγοπόδαρος 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 
Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική ΡΙΚ 19.05 
Χάλκινα Χρόνια 20.00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος Γαλιάσσος πα-
ρουσιάζει νέους Έλληνες και Ελληνίδες επαγγελματίες που διαπρέ-
πουν στην Μεγάλη Βρετανία 20.40 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 21.40 Ελληνική Ταινία: Μίνι 
Φούστα Και Καράτε 23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ Λουπέ-
σκου, Διαισθητική Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια 23.55 Σύνδεση 
με ΡΙΚ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 
Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.05 
Χάλκινα Χρόνια 20.00 Δράξασθε παιδείας με τον πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 20.40 Ελληνική Ταινία: Η Βουλευτίνα 22.15 Παροικιακό 
Ποδόσφαιρο: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που μεταδόθηκε ζωντανά 
την περασμένη Κυριακή, σε μαγνητοσκόπηση 23.55 Σύνδεση με 
ΡΙΚ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 
Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΡΙΚ 19.05 
Χάλκινα Χρόνια 20.00 Ποιητική Ανθολογία με τη Σούλλα Ορφανίδου 
20.40 Ελληνική Ταινία: Κολωνάκι-Διαγωγή Μηδέν 22.10 Με τον 
Φακό του Hellenic TV: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: '«Πρακτικές 
και μέσα για την παραγωγή προφορικού λόγου». Ομιλητές: Μαρία 
Παπαλούκα, Νάνσια Κυριάκου, Γιώργος Κόσυβας, Μαριάνθη Πα-
παδημητρίου, Ελπίδα-Ιβάνα Σαμαλτάνη. 23.55 Σύνδεση με ΡΙΚ 

FREEVIEW CH.264 

www.hellenictv.net 

t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

 
Οι τηλεθεατές μας 

μπορούν να παρακο-
λουθήσουν σε ζω-

ντανή μετάδοση από 
τη CYTAVISION 

SPORTS στην πλατ-
φόρμα HELLENIC TV 
τους εξής αγώνες για το 
Πρωτάθλημα CYTA: 

 
ΑEK – ΑΠΟΕΛ 

Σάββατο 24/11 15:00 
 

ΠΑΦΟΣ – ΕΝΠ 
Κυριακή 25/11, 14:00 

 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΕΛ 

Κυριακή 25/11 16:00  
 

ΕΡΜΗΣ – ΔΟΞΑ 
Δευτέρα 26/11 17:00 

 
Σε ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ και 
αποκλειστικά για το 
ΗΒ στο ROKU Box 

της CYTA UK. Η 
CYTAVISION έχει τα 

δικαιώματα μετάδοσης 
όλων των αγώνων Α’ 
κατηγορίας εκτός της 

Ομόνοιας και του 
Απόλλωνα όταν αγω-

νίζονται στην έδρα 
τους. Πληροφορίες: 

0800 036 0078
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Ξύπνησε μετά το 75’ και παρέσυρε την Άχνα 
George MIchaelides

 Η Ομόνοια φέτος έχει «άσχημες» διαθέσεις

 Το πάλεψε το Αποέλ έχασε στις λεπτομέρειες

 Η Ολύμπια πάει από το καλό στο καλύτερο

Κρης Προκοπίου πάντα 
εύθυμος και καλομίλητος 
κάνει καλή δουλειά στην 

Ομόνοια

Ο γερόλυκος Γιώργος Σιν-

φονιός πάλι διακρίθηκε 

για τη μαχητικότητά του

Τρεις καλοί φίλοι από δυο διαφορετικές ομάδες: 

Κύπρος, Άντυς και Κυριάκος

Οι σωστές οδηγίες έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα 

για την Ομόνοια

Πάντα πρόθυμοι να σου προσφέρουν ένα καφέ ή τσάι 

οι φίλοι της Ολύμπιας

Ο καφές του Αποέλ είναι το κάτι άλλο, προσφέρουν 

και Κυπριακό!!

Ο διαιτητής Jerome Fra-

court είχε να αντιμετωπίσει δύ-

σκολες καταστάσεις, έδειξε 6 

κίτρινες κάρτες ανεβάζοντας τα 

έσοδα του LFA ως επίσης και 

μια κόκκινη στο τέλος του 

αγώνα στο Charlie της Ολύ-

μπια για διαμαρτυρίες. 

Βήμα τίτλου 

Βήμα τίτλου για Ανόρθωση 

που κέρδισε καθαρά την ομάδα 

της Κώμη Κεπίρ με 3-0 στέλλο-

ντας προς κάθε κατεύθυνση 

πως φέτος θα είναι εκεί ψηλά. 

Από την πλευρά της η Κώμη 

κοίταξε τη «Μεγάλη Κυρία» στα 

μάτια και είχε τις δικές της καλές 

ευκαιρίες για τέρμα. Σκόρερς 

για την Ανόρθωση Δημήτρης (2) 

και Danny. 

Οδηγά 

την κούρσα 

Οδηγά την κούρσα η Λέσχη, 

πήρε ακόμη ένα παιχνίδι απέ-

νταντι στη νεοφώτιστη Ακαν-

θού, το 3-0 τους βάζει μπροστά 

και περιμένουν τον αντίπαλό 

τους για το επόμενο παιχνίδι, 

φαίνεται πως φέτος είναι η χρο-

νιά τους. 

Ανεμοστρόβιλος 

ο Παναθηναϊκός 

Με 10 μποφόρ παρέσυρε ο 

Παναθηναϊκός τη Cinar στο Εn-

field Playing Fields σκορπώ-

ντας την στους 10 ανέμους. 

Ήταν το καλύτερο παιχνίδι των 

τριφυλλοφόρων στη φετεινή 

χρονιά και δίκαια πήραν το τρί-

ποντο και τα συγχαρητήρια. 

Σκόρερς: Άντυς (4), Αndrew (3), 

Dilan (3).

Πέρασαν 75 λεπτά για να 

κάνει αυτό που έπρεπε η Ομό-

νοια κόντρα στην μαχητική 

Άχνα που με τους «γερόλυ-

κους» την κοίταξε στα μάτια 

για 75 λεπτά. Αυτό ήταν! η 

κούραση και ο άδειος πάγκος 

ήταν αυτό που έκανε την Άχνα 

να ρίξει άσπρη πετσέττα.  

Ο Κρης Προκοπίου φύλαγε 

στον πάγκο τον μεγάλο γκολ-

τζή Ανδρέα Κυπριανού και 

είπε να τον βάλει στο δεύτερο 

μέρος μήπως και αλλάξουν τα 

πράγματα. 

Αυτό ήταν η Ομόνοια, πήρε 

ανάποδες στροφές και άρχισε 

από το 75’ μέχρι το 90’ να πο-

λιορκεί την εστία της Άχνας. 

Ο Ανδρέας Κυπριανού 

έστειλε τη μπάλα τρεις φορές 

στα δίκτυα και ο Λούκ έτσι για 

να μην νευριάσει τον πατέρα 

του δυο φορές στο πλεκτό. 

Τώρα η Ομόνοια βλέπει με 

αισιοδοξία το Πρωτάθλημα. Η 

ομάδα σύμφωνα με τον προ-

πονητή Κρης Προκοπίου βρί-

σκεται στον σωστό δρόμο. 

Περίμεναν 

μέχρι το 90’ 
Ένα από τα πιο ωραία παι-

χνίδια της φετεινής χρονιάς εί-

χαμε την ευκαιρία να δούμε 

την Κυριακή στο Enfield Play-

ing Fields (Astro). Aποέλ και 

Ολύμπια, απέδειξαν ότι είναι 

δυο ομάδες που θα κτυπή-

σουν τον τίτλο μέχρι το τελευ-

ταίο παιχνίδι. 

Το παιχνίδι μοιρασμένο με 

εναλλασσόμενη την κατοχή 

της μπάλας. 

Η καλύτερη ευκαιρία για το 

Αποέλ ήρθε στο 35’, όταν ο 

Μάρκος Κυπριανού ανέλαβε 

την εκτέλεση πέναλτι ο παί-

κτης του Αποέλ, πήρε φόρα 

από τα 11 βήματα και σημά-

δεψε την αριστερή μεριά του 

Ukrinar, τερματοφύλακα της 

Ολύμπιας που ψάρεψε τον 

επιθετικό του Αποέλ και απέ-

κρουσε το πέναλτι δίνοντας 

όπως πάντα ψυχολογία στην 

ομάδα του. 

Η νευρικότητα που υπήρχε 

μπροστά στα καρρέ των δυο 

ομάδων δεν επέτρεπε σε κα-

νέναν παίκτη να βάλει τη 

μπάλα στο πλεκτό. 

Και ήρθε το 90’ για να γίνει 

αυτό που έγινε, ο George 

Ioannou βρήκε την ευκαιρία 

του και έγινε ο ήρωας του 

αγώνα με το γκολ που σημεί-

ωσε. 
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Οδοστρωτήρας 
η Σαλαμίνα

George MIchaelides

Photos by Christos Michaelides

Το Haringey Borough συνεχί-

ζει την καταπληκτική του πο-

ρεία, θύμα του αυτή τη φορά το 

βράδυ της Δευτέρας 19 Νοεμ-

βρίου η ομάδα του Dorking. 

Από 2-0 που έχανε το Bor-

ough  έφερε τα πάνω κάτω, 

ανάτρεψε το σκορ και πήρε το 

παιχνίδι καθαρά και ωραία με  

3-2. 

Να σημειώσουμε ότι το Har-

ingey τα τελευταία τρία παιχνί-

δια τα κέρδισε παίζοντας με 

αντιπάλους που βρίσκονται 

στην πρώτη πεντάδα. 

Συγχαρητήρια λεβέντες, 

όπως πάτε σύντομα σας βλέπω 

να αγωνίζεσθε στο League με 

το Barnet.

Πήρε το ποθητό 

αποτέλεσμα

Με απολογισμό μια νίκη, δυο 

ισοπαλίες και δυο ήττες ολοκλή-

ρωσε απόψε το πρωτάθλημα 

Εθνών η Εθνική ομάδα. Το αντι-

προσωπευτικό μας συγκρό-

τημα γνώρισε εκ νέου την ήττα 

από την Νορβηγία μέσα στο 

ΓΣΠ με 0-2 και πλέον μπαίνει 

σε περιπέτειες όσο αφορά την 

παραμονή της στην Γ’ κατηγο-

ρία.   

Οι Νορβηγοί με ένα γκολ σε 

κάθε ημίχρονο με τον Καμαρά 

(36’, 48’) ολοκλήρωσαν την 

προσπάθεια τους στην 1η θέση 

του ομίλου και θα ανέβουν στην 

Β’ κατηγορία και παράλληλα 

από την δεύτερη φάση της 

διοργάνωσης θα προσπαθή-

σουν να πάρουν την πρόκριση 

τους στα τελικά του Euro 2020. 

Στο περίμενε για την κατηγορία 

Ο «Στρατηγός» 

Γιώργος Γεωργίου. 

Οι οδηγίες του είναι διαταγές.

Το Συνεργείο του Hellenic TV με τον Πρόεδρο της Σαλαμίνας Μιχαλάκη Μιχαλάκη

 Μια Σαλαμίνα που δεν πιά-

νεται με τίποτα, σωστός οδο-

στρωτήρας, βρήκε στο 

πέρασμά της το περασμένο 

Σάββατο τη Sun Sports για το 

πρωτάθλημα Herts Senion 

County Premier και την κτύ-

πησε στο ψαχνό. 

Όλοι οι παίκτες της Σαλαμί-

νας ήταν χάρμα οφθαλμών, 

απέδωσαν καλό ποδόσφαιρο 

δίνοντας το μήνυμα ότι φέτος 

πάει για να τα σαρώσει. 

Στο 63’ ο Nicholas Kου- 

ρούσιης έστειλε το πρώτο μή-

νυμα με ωραίο τέρμα και άνοιξε 

τον χορό. 

Αντέδρασαν οι φιλοξενούμε-

νοι με τον Hopking και ισοφάρι-

σαν προσωρινά στο 35’. 

Το δεύτερο μέρος ανήκε ολο-

κληρωτικά στους ερυθρόλευ-

κους που έκλεισαν τη Sun 

Sports στα καρρέ της. 

O Mike Αναστασίου στο 52’ 

ανέβασε το σκορ σε 2-1. Ο Fen-

don με ένα κεραυνό που μόνο 

σε Premier League βλέπεις, 

έκανε το 3-1 για να έρθει ο Leo 

Fisher να κάνει το 4-1 στο 68’. 

Στο 71’ ήταν η σειρά του Deniz 

Mehmet να στείλει τη μπάλα 

στα δίκτυα και να κάνει το 5–1. 

Ο Denis ήταν και ο καλύτερος 

παίκτης του αγώνα σύμφωνα 

και με το συνεργείο του Hellenic 

TV που κάλυπτε ζωντανά τον 

αγώνα σε μια προσφορά του 

Elite Bathroom and Pluming. 

Το κερασάκι στην τούρτα 

ήρθε από τον Mike Αναστασίου 

για να κάνει το τελικό 6-1. 

Η σύνθεση της Σαλαμίνας 

όπως αγωνίστηκε: C Crowley, 

R. Hervel, C. Xiouri, A. Anasta-

siou, R. Georgiou (H. Geor-

giou), M. Anastasiou, N. 

Kouroushi, A Georgiou, D. 

Mehmet, L. Fisher, P. Price, D. 

Fendon, C. Artimadis. 
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M
ai n o p p o siti o n A K E L  
s ai d T u e s d a y it w o ul d  
n e v e r a c c e pt a s ol u -

ti o n  t o  t h e  C y p r u s  p r o bl e m 
wit h  N at o  g u a r a nt e e s  a n d  
tr o o p s o n t h e i sl a n d. 

“ N at o’ s  i n v ol v e m e nt  i n  t h e 
s ol uti o n  p ut s  C y pr u s  a n d  it s  
p e o pl e b ef or e n e w a d v e nt ur e s  
a n d  d a n g er s,”  p art y  s p o k e s -
m a n  St e p h a n o s  St e p h a n o u  
s ai d.  

“ A K E L,  w hi c h  i s  t h e  m ai n 
a xi s  a n d  t h e  m ai n  f or c e  t o  
a c hi e v e a s ol uti o n t h at li b er at e s  
a n d r e u nifi e s, will n e v er a c c e pt  
a s ettl e m e nt wit h N at o g u ar a n -
t e e s  a n d  N at o  pr e s e n c e  i n        
C y pr u s. T h o s e flirti n g wit h s u c h  
a n  i d e a  s h o ul d  k e e p  t hi s  i n  
mi n d.” 

A K E L’ s  r e a cti o n  f oll o w e d  a  
c o m m e nt  b y  Pr e si d e nt  Ni c o s  
A n a st a si a d e s o n M o n d a y t h at  
h e  h a d  n e v er  e x cl u d e d  fr o m  
di s c u s si o n,  t h e  p o s si bilit y  of  
N at o a s a g u ar a nt or of a s ettl e -
m e nt. 

A s k e d  w h et h er  a n y  t h o u g ht  

h a d b e e n p ut i n N at o g u ar a n -
t e ei n g a s ol uti o n, t h e pr e si d e nt 
s ai d  t h er e  ar e  m a n y  p arti e s  
w h o c o ul d d o t h at. 

“ …  t h er e  i s  t h e  U N,  t h e          
E U,  t h er e  ar e  m a n y  w a y s  t o           
s af e g u ar d  t h e  R e p u bli c  of         
C y pr u s,”  h e  s ai d,  a s  l o n g  a s   
t h e  c o n diti o n s  t o  r e s u m e  t h e 
t al k s w er e cr e at e d fir st. 

A s k e d  if  N at o  w a s  off  t h e  
t a bl e,  A n a st a si a d e s  s ai d:  “I 
h a v e n’t e x cl u d e d a n yt hi n g fr o m  
t h e di s c u s si o n.” 

R e u nifi c ati o n  t al k s  i n  S wit-
z erl a n d  i n  t h e  s u m m er  2 0 1 7  
c oll a p s e d  o st e n si bl y  o v er  t h e  
T ur ki s h  si d e’ s  i n si st e n c e  i n   
pr e s er vi n g  T ur k e y’ s  r ol e  a s  a  
g u ar a nt or  p o w er  a n d  k e e pi n g  
a n  ar m y  o n  t h e  i sl a n d  p o st-       
s ol uti o n. 

G etti n g N at o i n v ol v e d a s a n  
or g a ni s ati o n w o ul d pr o b a bl y b e  
o p p o s e d b y R u s si a a s w ell. 

St e p h a n o u s ai d it a p p e ar e d  
t h at A n a st a si a d e s t hi n k s T ur k-
i s h g u ar a nt e e s c a n b e r e pl a c e d 
wit h  t h e  g u ar a nt e e s  of  N at o,  

“ a n  a g gr e s si v e  c o aliti o n  i n 
w hi c h  T ur k e y  pl a y s  a  v er y          
i m p ort a nt r ol e.” 

“ T h o s e  u n d er  t h e  ill u si o n      
t h at  N at o  c a n  g u ar a nt e e  t h e    
s ol uti o n c a n t a k e a l o o k at t h e  
r ol e  pl a y e d  i n  Gr e c o- T ur ki s h   
r el ati o n s a n d h o w ‘ s af e’ Gr e e c e 
i s,” h e s ai d. 

T h e  t h o u g ht  of  r e pl a ci n g       
T ur k e y wit h N at o g o e s a g ai n st  
t h e u n a ni m o u s n ati o n al c o u n cil 
d e ci si o n of f ull d e milit ari s ati o n  
of a u nit e d C y pr u s, St e p h a n o u  
a d d e d. 

R uli n g  DI S Y  l e a d er  A v er of  
N e o p h yt o u  s ai d  hi s  p art y’ s        
p o siti o n s  o n  t h e  m att er  w er e  
w ell k n o w n. 

“ O ur  c o u ntr y  i s  i n  E ur o p e  
a n d  it s  ali g n m e nt  i s  wit h  t h e  
W e st  a n d  I  w o ul d  h a v e  n o    
pr o bl e m  a s  DI S Y,  or  l e a d er          
of  t h e  p art y,  if  I  g ot  ri d  of  t h e  
T ur ki s h g u ar a nt e e s a n d o c c u -
p yi n g tr o o p s a n d C y pr u s b ei n g  
a N at o m e m b er it s elf a n d a s a  
m e m b er  t o o  of  t h e  E U,  n ot  
n e e di n g f or ei g n g u ar a nt or s a n d  

T ur ki s h  tr o o p s,”  N e o p h yt o u  
s ai d. 

B ut  at  t h e  s a m e  ti m e,  h e  
a d d e d,  h e  w a s  a  r e ali st  a n d  
k n e w  t h at  t hi s  w a s  u n a c c e pt -
a bl e t o i m p ort a nt f or c e s i n t h e  
c o u ntr y. 

“I a m a pr a g m ati st a n d I d o n’t 
c h err y- pi c k; it’ s n ot w h at I w a nt  
b ut w h at i s p o s si bl e.” 

DI K O c hi ef Ni c ol a s P a p a d o -
p o ul o s  s ai d  hi s  p art y  w o ul d  
n e v er a c c e pt d e vi ati n g fr o m t h e  
U N  p ar a m et er s  b e c a u s e  it  
w o ul d  p ut  t h e  Gr e e k  C y pri ot  
si d e i n a n e v e n w or s e p o siti o n  
i n t h e n e g oti ati o n s. 

“ DI K O  h a s  r ej e ct e d  s u c h  a 
p o s si bilit y  a n d  t h e  s u g g e sti o n  
will  n ot  b e  a c c e pt e d  b y  t h e  
( U N)  S e c urit y  C o u n cil  a n d  
R u s si a will v et o it,” P a p a d o p o u -
l o s s ai d. 

H e a d d e d t h at T ur k e y w o ul d  
n ot a c c e pt it eit h er si n c e it w a s  
n ot i nt er e st e d i n h a vi n g a N at o  
b a s e  i n  C y pr u s  b ut  a  T ur ki s h  
o n e  a n d  t h e  ri g ht  t o  i nt erf er e  
u si n g milit ar y f or c e.

A
 bi- c o m m u n al e x c a v ati o n t e a m f r o m t h e C o m mitt e e  
o n Mi s si n g P er s o n s i n C y pr u s ( C M P) h a s r e c o v er e d  
t h e r e m ai n s of o n e i n di vi d u al i n a w ell at Si n d a i n t h e 

n ort h o n T u e s d a y, it w a s a n n o u n c e d y e st er d a y. 
“ T hi s  w ell  p o s e s  s eri o u s  s af et y  ri s k s  a s  n o  a ut h ori s ati o n        

w a s r e c ei v e d b y t h e l a n d o w n er t o o p e n u p a n a c c e s s r a m p,”         
a st at e m e nt s ai d.  

“ C M P  ar c h a e ol o gi st s  h a d  t o  fi n d  s p e ci ali st s  w h o  c o ul d         
d e s c e n d  i nt o  t hi s  u n st a bl e  a n d  d e e p  w ell  wit h  t h e  pr o p er          
e q ui p m e nt a n d e x p erti s e.” 

T h e C M P e xt e n d e d it s s y m p at h y t o t h e f a mili e s of t h e mi s si n g  
p er s o n s a n d m a d e a n e w pl e a t o t h e p e o pl e of t h e i sl a n d t o   
s u p p ort t h e C o m mitt e e’ s eff ort s b y 

c alli n g  a n d  pr o vi di n g  i nf or m ati o n  o n  p o s si bl e  b uri al  sit e s  
t hr o u g h t h e li n e s: + 3 5 7 2 2 4 0 0 1 4 2 ( G/ C M e m b er’ s Offi c e) a n d 
1 8 1 ( T/ C M e m b er’ s Offi c e) 

T h e Si n d a e x c a v ati o n b e g a n o n M o n d a y, al o n g wit h ot h er  
s e ar c h e s i n b ot h t h e n ort h a n d s o ut h of t h e i sl a n d. 

E x c a v ati o n s  st art e d  l a st  T h ur s d a y  i n  S y s kli p o s,  a  milit ar y    
ar e a i n Di k o m o i n t h e n ort h, t o l o c at e t h e r e m ai n s of Gr e e k   
C y pri ot s mi s si n g si n c e 1 9 7 4. R e m ai n s w er e l o c at e d i n t h e ar e a  
pr e vi o u sl y s o it w a s d e ci d e d t o e x p a n d t h e e x c a v ati o n s i n h o p e s  
of l o c ati n g m or e. 

A  s e c o n d  n e w  e x c a v ati o n  st art e d  o n  M o n d a y  i n  a n  ar e a         
b et w e e n t h e Ni c o si a s u b ur b s of Str o v ol o s a n d L a k at a mi a, aft er  
i nf or m ati o n t h at t h e r e m ai n s of f o ur or fi v e T ur ki s h C y pri ot s t h at 
h a v e b e e n mi s si n g si n c e 1 9 6 4 ar e l o c at e d t h er e. 

T h e sit e i s n e ar A p o st ol o s M ar k o s s c h o ol. T h e C M P r e c ei v e d  
i nf or m ati o n t h at t h e b o di e s h a d b e e n t hr o w n i nt o w ell s e xi sti n g 
i n t h e ar e a. 

A s  s o m e  of  t h e  w ell s  w er e  alr e a d y  s e al e d  at  t h e  ti m e,           
t h e s e ar c h will f o c u s o n t w o t h at w er e o p e n i n 1 9 6 4.
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35
 years to the day since 

the so-called ‘TRNC’ 

illegally and unilate-

rally declared its independence, 

UK Cypriots once again took        

action to demonstrate their sup-

port for a free, united Cyprus; the 

reversal of the illegal unilateral 

declaration of independence; and 

end of the occupation of more 

than a third of Cyprus by Turkey’s 

military. 

The illegal ‘UDI’ was strongly 

condemned when it happened in 

1983 by United Nations Security 

Council Resolution 541 (1983) - 

which described it as ‘legally           

invalid’ - and Resolution 550 

(1984), which called on Member 

states not to recognise the seces-

sionist entity.  

The UK also strongly criticised 

the secessionist action and the 

then Prime Minister Margaret 

Thatcher called on the President 

of Turkey to “secure the reversal 

of this action.” The condemnation 

continues to this day and only   

Turkey recognises the so-called 

‘TRNC’. 

To highlight the continued           

injustices by Turkey in Cyprus 

and the desire of the UK Cypriot 

community for reunification, the 

President of the National Feder-

ation of Cypriots in the UK, Chris-

tos Karaolis; the President of 

POMAK, Andreas Papaevripides; 

the President of NEPOMAK, 

Christos Tuton; student represen-

tatives; and Officers of the Fede-

ration delivered a letter to the      

Ambassador of Turkey.  

The letter, signed by the        

Federation’s President, calls on 

Turkey to accept that “Cyprus 

must be a normal, modern, truly 

independent and sovereign,         

European state and not a protec-

torate of Turkey through an          

outdated and unworkable security 

system.”  

The letter also criticises Turkey 

for refusing to let Cypriots decide 

their own fate and for imposing 

“increasingly authoritarian poli-

cies” that threaten the very exis-

tence of the Turkish Cypriot com-

munity, something that scares all 

the communities of Cyprus.  

As part of the Federation’s       

regular correspondence with the 

UK Government on the Cyprus 

issue, Mr Karaolis also wrote to 

the Prime Minister.  

The letter emphasised that       

Britain, as a guarantor power,      

can play an active and positive 

role towards the reunification of 

Cyprus.  

Mr Karaolis also asked the 

Prime Minister to ensure that the 

Republic of Cyprus’ sovereign 

right to explore and exploit its      

natural resources in its Exclusive 

Economic Zone was respected 

by Turkey amid further threats 

made by President Erdogan as 

recently as last week.  

Furthermore, Mr Karaolis            

requested that the UK publicly 

calls for the abolition of the        

guarantor system and for the        

removal of foreign troops from the 

Republic of Cyprus, which he   

said would be a “significant and 

valuable contribution” by the UK 

Government.  

Speaking at the demonstration, 

Mr Karaolis said that “Turkey’s      

intransigence is the biggest          

obstacle to a free, united Cyprus 

that will benefit all Cypriots and 

ensure prosperity for the island.”  

He added that President       

Anastasiades has repeatedly       

expressed his readiness to             

re-commence negotiations from 

where they were left in Crans 

Montana in July 2017. 

Mr Karaolis condemned        

Turkey’s recent rhetoric towards 

Cyprus, particularly the threaten-

ing remarks regarding Cyprus’ 

sovereign right to exploit its       

natural resources in its EEZ.  

Mr Karaolis said that “Cyprus 

must not have its sovereign right 

to explore and exploit the natural       

resources in its Exclusive Econo-

mic Zone impeded by Turkey. The 

international community must do 

more to show Turkey that this      

aggressive behaviour is simply 

unacceptable.” 

UK Cypriots and students      

travelled from across London       

and from as far as Manchester,     

Birmingham, Southend, Leicester 

and Essex to show their support 

for a free, united Cyprus. 

During the demonstration in 

London, the UK Cypriot commu-

nity called on Turkey to:  

- End the illegal Turkish occu-

pation of Cyprus that divides the 

island and its people and provide 

for the return of refugees. 

- Abolish the anachronistic       

system of guarantees. 

- Remove its troops that have 

occupied over a third of Cyprus 

since 1974. 

- Determine the fate of the over 

1,000 Cypriot men, women and 

children who have been missing 

since 1974. 

- Abide by the resolutions of   

the UN Security Council, the        

European Union and international 

law. 

- Reverse its illegal unilateral 

actions that undermine the     

reunification of Cyprus.
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UK Cypriots call for a free, united Cyprus outside the 

Turkish Embassy in London

B
usiness Direction Events UK Ltd are organising a full day            

conference next Thursday 29th November 2018 at the Marriott 

Hotel, Regents Park, London NW3 3ST, promoting the benefits 

that Cyprus can offer to the International Investor. 

The event is titled 'Business Direction: Cyprus 2018’. The aim is to 

promote Cyprus as a safe, prosperous and inventive hub for the            

Investor. 

In these challenging times, Cyprus offers opportunities in new and 

proven markets with a growth rate currently higher than that of the 

UK. 

 The upcoming event will provide those attending with the opportunity 

to discover why Cyprus is now considered as one of Europe's most 

attractive and safe centres for investment in a variety of areas such as 

financial and legal services, shipping, funds and asset management, 

large scale property projects, energy, real estate, leisure and employ-

ment services. It was recently dubbed as the New Singapore and we 

can see why.  

 

AREAS OF DISCUSSION: 

* START UP YOUR NEW BUSINESS IN CYPRUS 

* BANKING  

* TAX & LEGAL SERVICES 

* PROPERTY INVESTMENT 

* SHIPPING 

* FUNDS & ASSET MAMANAGEMENT 

* NEW INNOVATIVE INVESTMENT PROJECTS 

 

Our programme will cover most of these areas as our experts will 

endeavour to answer all your questions and provide insight into the 

variety of projects happening as well as future developments. 

Business Direction: Cyprus 2018 conference



Chris Houtris 

first Cypriot 

bowls champ
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Celebrating Cypriot  
filmmaking in London

B
ack for the third year, the 

annual Cyprus Short Film 

Day, celebrating Cypriot 

filmmaking in London, took 

place on Sunday 11 November 

2018.  

The Cyprus High Commission 

organised a wonderfully diverse 

selection of short films at the 

Mayfair Hotel from budding  

filmmakers.  

The screening was followed 

by Q&A with the filmmakers and 

drinks reception. 

Our arts contributor George 

Savvides reviews the films 

below: 

 

RED NOSE: Andreas Kyria-

kou’s intriguing film tells the 

story of a Palestinian immigrant 

who is now working in an abat-

toir in Cyprus. His lonely exis-

tence takes an unexpected turn 

when a woman from his past 

turns up one day on his door-

step…An assured piece of      

filmmaking with a clever twist! 

THE DAUGHTERS: Marinos 

Panayiotidou tells the sad story 

of an elderly woman living all 

alone with her foreign carer. She 

misses terribly her daughters 

and expects them to come and 

visit her even though they are 

now living abroad… A moving 

film told with raw honesty! 

CATCH: Giorgos Evangelou 

focuses his short on a young 

boy who decides to go fishing 

even though he hasn’t got any 

equipment... It is an enjoyable 

film with an engaging and natu-

ral performance from Andreas 

Sofroniou as the young protago-

nist and a nice cameo from       

veteran actor George Zenios. 

BIRTHDAY: Amelia Michael’s 

short lasts only two minutes but 

boasts more imagination than 

some full length features. Clever 

mixture of animation with live 

action! 

HAPPY VALENTINES: A 

couple of red wine and meat 

lovers enjoy Valentine’s Day in 

Pantelis Hapeshis’s fun and      

unpredictable film. A promising 

film from a promising talent! 

A…B…: This is a change of 

direction for Anthony Petrou, the 

maker of the impressive WE 

ARE MONSTER released in 

cinemas a couple of years ago. 

His five minute animation about 

a 7-year-old girl boasts clever 

designs and sharp editing. 

THE CUT: Eli (Maria Zorba), 

works as a surgeon in an 

Athens hospital and is now       

facing a difficult dilemma when 

an old friend asks her to perform 

an illegal operation on her 

young daughter…Vangelio Sou-

meli directs with confidence and 

draws natural performances 

from her cast. I could see this 

easily developing into a full 

length feature! 

THE INSIGNIFICANT LIFE 

OF ELENI PAVLI: A truly touch-

ing and heartfelt black and white 

short from Michael Hapeshis 

with an outstanding central     

performance from Anna Savva 

struggling to cope with her 

Alzheimer’s sufferer father        

(Dimitri Andreas). 

ENSLAVED: Another impres-

sive animation in this selection 

is Constantinos Sophocleous’ 

two minute short about a young 

girl’s attempt to escape prosti-

tution. 

NATAS: A very funny short 

from Harry Ayiotis about an 

awkward, dyslexic teenager 

who accidentally summons 

Santa instead of Satan. 

TRANSIT: Another film about 

refugees is Yana Chilova’       

moving story about a Syrian boy 

and his father in a refugee camp 

struggling to survive.  

FISH BOWL: An imaginative, 

surrealistic tale from Andreas 

Sheittanis about a fragile man 

and his fish bowl.  

MANGAS: I first saw Theo 

James Krekis’ amusing story 

about a young boy trying to 

prove his is grown up man at 

this year’s London Film Festival. 

A funny satire on male stereo-

types! 

Top hairdressing award for  
Lazarou brothers

O
n Sunday 11th Novem-

ber 2018, the annual 

NHF Welsh Awards, 

celebrating the best in the hair-

dressing, barbering and beauty 

industry throughout the whole 

of Wales, were held at The Coal 

Exchange in Cardiff.  

Greek Cypriot Dimitri Laza-

rou, 69, and Stavros Lazarou, 

71, who founded the Lazarou 

Brothers Hair Group in 1966,    

received the Hall of Fame 2018 

award for their services and  

outstanding achievements in 

hairdressing, charity work and 

football.  

The brothers both still work 

part time and have active rolls 

in the hair salon.  

The first Lazarou Brothers 

salon opened in Riverside, Car-

diff. The unisex salons began to 

expand in the 70’s with the 

opening of the first city centre 

salon, shortly followed by           

the first out of Cardiff salon in     

Caerphilly. Expansion continued 

in the 80’s and 90’s with the 

opening of several further loca-

tions throughout Cardiff and its 

surrounding areas. 

A generation on, their children 

- Christina, Loula, Helen, Tino, 

Pani and Andrew - also manage 

and take active parts in the  

business, running a total of         

10 salons in and around Cardiff 

and South Wales. Along with 

their loyal staff, they make a 

team that is passionate about 

creating all aspects of              

hairdressing. 

Congratulations to all at         

Lazarou Brothers Hair Group! 

‘Get Your Sparkle 
On’ this Christmas 
with NSPCC

L
ast week, the NSPCC 

launched its ‘Light for       

Every Childhood’ Christmas        

Appeal across the UK. 

The children’s charity is              

focusing on raising awareness       

of the nature and scale of neglect, 

highlighting how one child in 

every ten suffers from this form 

of abuse. 

As part of the campaign the 

charity is also encouraging          

the public to get involved, with           

December being the month to 

‘Get Your Sparkle On’, and text 

to donate to the NSPCC. 

The new fundraising initiative 

asks people to get all their friends 

and family together; dress-up in 

a glitzy outfit or decorate their 

face with eco-glitter and donate 

£3 to the NSPCC by texting 

SPARKLE to 70007. 

To get involved you can         

sign-up via the  NSPCC website -  

https://www.nspcc.org.uk - where 

you will find all the tips and             

information you need to hold a 

sparkle party. 

In collaboration with ‘Get Your 

Sparkle On’, TV personality      

Samantha Faiers has created a 

jumper for the charity, with 100% 

of the profits going directly to the 

charity. 

The stylish Christmas jumper 

bears a gold glittery design       

emblazoned with ‘Sparkle On’, 

and is available in two different 

colours and sizes from extra 

small to xxx-large, and can be 

bought from the NSPCC online 

shop. 

The funds raised for the      

charity’s Christmas Appeal will 

help the NSPCC keep children 

safe from abuse and neglect this 

Christmas, and all year round. 

Landmarks across the UK, 

such as Coca-Cola London Eye, 

Battersea Power Station and 

County Hall in London are being 

turned NSPCC-green to show 

support.

Savvas Kaccouris 
wins gardening award

U
K Cypriot Savvas Kac-

couris is celebrating after 

having won the award 

for best Large Front Garden in 

the annual Enfield in Bloom 

competition and at The London 

Gardens Society’s All London 

Championship 2018. 

He was presented with his 

award at Guildhall by the Presi-

dent of the London Gardens  

Society Chairman Sir David Ho-

ward. 

Mr Kaccouris was born in 

Ayios Amvrosios in Cyprus and 

came to the UK in 1952 where 

he was to become the owner of 

a successful sewing machine 

sales and repair company. 

He became interested in      

gardening in 1958 when he 

moved to live in Biggin Hill, 

Kent. He then moved to Hadley 

Wood in 1989 where his interest 

in gardening continued and he 

started entering gardening com-

petitions. He has won several 

awards over the years.

It’s been a great year for UK 
Cypriot Chris Houtris; In April, 
he ran the London Marathon, 
raising over £8,000 for the 
North London Hospice, and 
now he’s become the first  
Cypriot to win The Bowls 
Championship at Winchmore 
Hill Bowls Club.  

Chris told Parikiaki, “The 
club has been running for         
86 years and I’m the first        
Cypriot to be champ.” 

He continued, “I would like 
to dedicate this year’s achieve-
ments to my late father-in-law 
Andreas Theochari who sadly 
passed away in March this 
year; A true gent with a big 
smile.” 
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EUREKA! 

The Marathon 

 

The modern marathon is a long-distance race, 

completed by running, walking, or a run/walk 

strategy. There are also wheelchair divisions. The 

marathon has an official distance of 42.195 kilo-      

metres (26.219 miles; 26 miles 385 yards), usually 

run as a road. The event was instituted in comme-

moration of the fabled run of the Greek soldier          

Pheidippides, a messenger from the Battle of         

Marathon to Athens, who reported the victory. 

 

The marathon was one of the original 

modern Olympic events in 1896, though the          

distance did not become standardized until 1921. 

More than 800 marathons are held throughout the 

world each year, with the vast majority of competi-

tors being recreational athletes as larger marathons 

can have tens of thousands of participants.  

 

The name Marathon comes from the legend of 

Philippides or Pheidippides, the Greek messenger. 

The legend states that he was sent from the battle-

field of Marathon to Athens to announce that 

the Persians had been defeated in the Battle of   

Marathon (in which he had just fought), which took 

place in August or September, 490 BC. It is said that 

he ran the entire distance without stopping and burst 

into the assembly, exclaiming "we have won!",         

before collapsing and dying.  

 

The account of the run from Marathon to Athens 

first appears in On the Glory of Athens in the 1st 

century AD, which quotes from Heraclides Ponti-

cus's lost work, giving the runner's name as either 

Thersipus of Erchius or Eucles. Satirist Lucian of 

Samosata (2nd century AD) first gives an account 

closest to the modern version of the story, but is   

writing tongue in cheek, and also names the runner 

Philippides (not Pheidippides).  

 

There is debate about the historical accuracy of 

this legend. The Greek historian Herodotus, the 

main source for the Greco-Persian Wars, mentions 

Philippides as the messenger who ran from 

Athens to Sparta asking for help, and then ran back, 

a distance of over 240 kilometres (150 mi) each 

way. In some Herodotus manuscripts, the name of 

the runner between Athens and Sparta is given as 

Philippides. Herodotus makes no mention of a   

messenger sent from Marathon to Athens, and         

relates that the main part of the Athenian army,         

having fought and won the gruelling battle, and    

fearing a naval raid by the Persian fleet against an 

undefended Athens, marched quickly back from the 

battle to Athens, arriving the same day.  

 

In 1879, Robert Browning wrote the poem         

Pheidippides. Browning's poem, his composite 

story, became part of late 19th century popular        

culture and was accepted as a historic legend. 

 

When the modern Olympics began in 1896, the 

initiators and organizers were looking for a great 

popularizing event, recalling the glory of ancient 

Greece. The idea of a marathon race came from    

Michel Bréal, who wanted the event to feature in 

the first modern Olympic Games in 1896 in Athens. 

This idea was heavily supported by Pierre de        

Coubertin, the founder of the modern Olympics, as 

well as by the Greeks. The Greeks staged a selec-

tion race for the Olympic marathon on 22 March 

1896 that was won by Charilaos Vasilakos in 3 

hours and 18 minutes (with the future winner of the 

introductory Olympic Games marathon, Spyridon 

"Spyros" Louis, coming in fifth at a second race two 

weeks later). The winner of the first Olympic            

marathon, on 10 April 1896 (a male-only race), was 

Spyridon Louis, a Greek water-carrier, in 2 hours 58 

minutes and 50 seconds. 

 

Athens Authentic Marathon 

11 November 2019 
 

The Athens Classic (authentic) Marathon is an 

annual road race held in Athens, Greece, normally 

in early November. The race attracted 43,000         

competitors in 2015 of which 16,000 were for the 

42.195 km course, both numbers being an all-time 

record for the event. The rest of the runners           

competed in the concurrent 5 and 10 kilometres 

road races and the race-walking contest. 

It is perhaps the most difficult major marathon 

race: the course is uphill from the 10 km mark to the 

31 km mark – the toughest uphill climb of any major 

marathon. The course begins in the town of             

Marathon, where it passes the tomb of the Athenian 

soldiers, and it traces a path near the coast through 

Nea Makri. Following the steep rise, the course 

goes lightly downhill towards the city of Athens. It 

passes a statue of a runner (Ο Δρομέας) in the city 

centre before finishing up at the Panathinaiko         

Stadium; a site for athletics competitions in ancient 

times and the finishing point for both the 1896 and 

2004 Olympic marathons. 

 

Hermes 
 

Mythological Greek God of Trade, 
Eloquence and Messenger of the Gods 

 

Hermes was one of the 12 Olympian Gods and 

was god of trade, thieves, travellers, sports, athletes, 

and border crossings, guide to the Underworld. He 

was the second youngest Olympian god and was 

the son of ZEUS and Maia, one of the seven 

Pleiades and daughter of the Titan Atlas. 

 

Hermes' most distinctive attribute was the herald's 

wand (Greek kerykeion,) but he was sometimes 

armed instead with a short sword. The god was 

clothed in a knee-length robe (chiton) with a short 

cloak (chlamys), winged boots, and a brimmed, 

traveller's hat. The hat was often winged. Hermes 

gained his speed from his winged sandals which        

allowed him to fly like a bird and move like the wind.  

 

As the god of boundaries and transitions, Hermes 

was known to be quick and cunning and had the 

ability to freely move between the mortal and divine 

worlds. It is this skill that made him a luck-bringing 

messenger to the gods and intermediary between 

mortals and the divine. 

 He is also the patron and protector of travellers, 

herdsmen, thieves, orators and wit, literature and 

poets, athletics and sports, invention and trade. In 

some myths Hermes is also depicted as a trickster 

where he would outwit the gods either for the good 

of humankind or for his own personal amusement 

and satisfaction. 

Both Homer and Hesiod portrayed Hermes as the 

author of skilled or deceptive acts, and also as a 

benefactor of mortals. 

Hermes would carry commands from Zeus to 

other gods and creatures such as when he told the 

nymph Calypso to set Odysseus free in Homer's 

Odyssey. He also assisted the hero Perseus in          

his quest to slay the Gorgon Medusa, providing        

guidance and gifts from the gods. 

Hermes had so many benefits as a hero that he 

became the inspiration for the DC superhero the 

Flash and Marvels Quicksilver. 

 

www.parkrun.org.uk 

 

parkrun organise free, weekly, 5km timed runs 

around the world. They are open to everyone, free, 

and are safe and easy to take part in. 

These events take place in pleasant parkland  

surroundings and they encourage people of every 

ability to take part; from those taking their first steps 

in running to Olympians; from juniors to those with 

more experience; so why not get your trainers on 

and join in. Have fun.  

Source: www.nationalgeographic.org 
Illustration: Tom Lovell, Wikipedia,  
www.parkrun.org.uk and www.issuu.com 
 

Email: concepts.gmg@virgin.net

Keep on running
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Girl In The 

Spider’s Web 
 

Stieg Larsson created Lisbeth 

Salander (THE GIRL WITH       

A DRAGON TATTOO) in his   

remarkable Millennium book 

series which was turned into a 

Swedish ground-breaking cine-

matic trilogy with Noomi Rapace 

as the eponymous heroine.  

Hollywood remade the first in 

the series with Rooney Mara a 

few years ago and now Claire 

Foy steps effortlessly into         

Lisbeth Salander’s leather 

boots for the fourth episode      

recently written by David Lager-

crantz following Larsson’s 

death in 2004.  

Lisbeth is as angry as ever 

and continues to seek ven-

geance against those horrible 

men who use their power to 

abuse women. But her mission 

is suddenly interrupted when 

she has to face corrupt govern-

ment officials and cybercrim-

inals as well as exorcise some 

demons from her own past… 

Foy works well under Fede 

Alvarez (DON’T BREATHE) 

slick and stylish direction but to 

be perfectly frank she is not 

given much acting to do and 

worse of all it is difficult to care 

about her predicament. One 

spectacular set up following 

another with imaginative spe-

cial effects but with a huge plot 

hole right in the middle of the 

story. 

 

Assassination 

Nation 
 

Writer/director Sam Levinson 

updates the Salem witch hunt-

ing to modern day and focuses 

his story on high school senior 

Lily (Odessa Young) and her 

group of friends who live in a 

safe haven of texts, selfies and 

chats until a mysterious hacker 

begins to post private details of 

everyone in their small town. 

This soon causes hysteria and 

the young women begin to fear 

for their lives… 

This enjoyable film, although 

it takes a while to get going, 

was selected as the Cult Gala 

at the recent London Film        

Festival and it suitably has cult 

written all over. It begins like a 

routine coming of age story       

before it becomes a blood path 

of horror where it is difficult to 

know whom to trust.  

It is worth seeing for the            

climactic sequence alone! 
 

Fantastic Beasts: 

The Crimes of 

Grindelwald 

J.K. Rowling’s prequel story 

to her Harry Potter franchise 

continues with this spectacular 

sequel which begins in 1927 

exactly where the first one 

ended.  

Dark wizard Gellett Grindel-

wald (Johnny Depp) escapes 

from prison and sets out to        

exterminate all Muggles as well 

as create an Aryan like world. 

Meanwhile Newt Scamander 

(Eddie Redmayne) approaches 

a young Albus Dumbledore 

(Jude Law), the only person he 

believes who can help him put 

a stop to Grindelwald’s evil 

plans… 

David Yates returns a director 

and delivers the goods aplenty 

despite the overcomplicated 

and multi-layered plot.  

The acting is decent but it is 

the amazing designs and        

special effects that finally steal 

the show! 

 

Back To Berlin 

 

Catherine Lurie’s compelling 

documentary is not only en-

lightening but also deeply mov-

ing. Eleven motorcyclists begin 

an amazing journey across 

nine countries in order to take 

the Maccabiah torch from Israel 

to the stadium in Berlin, the site 

of the infamous 1936 Olympics.  

Lurie follows with her camera 

this courageous group deter-

mined to reach their destination 

as well as retrace the steps of 

the original 1930’s Macabiah 

riders.  

It is an inspirational film that 

brings the horrible events of  

the Holocaust to the present 

day seen through the eyes of 

survivors and their families.    

Essential viewing! 

 

Nativity Rocks! 
 

The first two of the series 

were fun and unpredictable but 

this one seems to be treading 

old familiar ground and without 

much credibility.  

The plot is more or less the 

same as SCHOOL OF ROCK - 

Jerry Poppy (Simon Larkin)       

arrives at St Bernadette’s        

Primary School in Coventry 

looking for his long lost twin 

brother but ends up getting a 

job as a music teacher in order 

to coach the children for a rock 

musical competition…  

A lot of talent is wasted here! 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

The Christmas 

Chronicles 

This likable Netflix film tells 

the story of Kate (Darby Camp) 

and her brother Teddy (Judah 

Lewis) whose attempt to cap-

ture Santa Claus (Kurt Russell) 

on camera takes an unex-

pected turn… 

Kurt Russell has so much fun 

as Santa that his enjoyment is 

highly infectious. 

 

Becoming  

Animal 

Peter Mettler and Emma 

Davie’s nature film is inspired 

by David Abram’s writings and 

philosophy. An attempt to see 

nature through the eyes of       

animals and birds.  

Surrender to this intelligent 

piece of filmmaking- a soothing 

and mesmerising experience! 
 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

W
e live in sombre 

times. I refer to exis-

tential events and our 

recent days  of remembrance, 

a moment to pause and             

reflect. Benjamin Britten's War             

Requiem (London Coliseum) 

was originally commissioned to 

mark the consecration of Cov-

entry Cathedral in 1962, a Latin 

mass beautifully and movingly 

combined with the words of 

poet Wilfred Owen. A mass for 

the millions that perished. Bear-

ing in mind Britten was a life-

long pacifist one can imagine 

that he wrote it for all those who 

have died in war and conflict.  

How then to take an oratorio 

of such intensity and magni-       

ficence and make it operatic in 

this its first full staging? Director 

Daniel Kramer goes big on        

visuals, most of which fall flat 

on their face and are embarras-

singly accompanied with 

cringeworthy acting. Sad to       

report even photographer  

Wolfgang Tillman, a previous 

winner of the Royal Photo-

graphic Society's Centenary 

Medal, is reduced to producing 

imagery that is a combination 

of the bland and blindingly       

obvious. An attempt to contrast 

present day yob culture with 

the innocence of those boys 

who lost their lives came           

across as a pseudo-homoerotic 

reference more in tune with the 

Derek Jarman film of the same 

as well as a pathetic knowing 

nod towards Britten himself. 

The ENO chorus as ever 

give it their all even if one or two 

looked distinctly peeved being 

asked to do their best versions 

of the Stanislavsky technique. 

They were actually most             

effective when they stood still, 

stared into the distance and 

sang. Emma Bell's soprano 

screamed grit and pain and 

was the perfect illustration of 

how allowing the music to do 

the talking gave us the space to 

imagine and feel rather than be 

visually distracted, which only 

diluted the emotion that the 

music so poignantly captures. I 

was also mightily impressed 

with Roderick Williams, a voice 

of great strength and clarity.  

While composing War           

Requiem, Britten wrote to his 

sister saying "I hope it makes 

people think a bit". It did, it does 

and I strongly recommend you 

listen to it with your eyes closed 

and allow this production to 

fade into a musical faux pas.  

Meanwhile Styliana Embel-
lou gets the heebie-jeebies... 

The RSC's production of 

Macbeth (Barbican) is spook-

iest I have ever seen. I recently 

saw the film Halloween, on  

Halloween night, and this was 

far more macabre and a whole 

lot scarier. There are ghouls 

and phantoms hanging around 

sipping blood while the deathly 

duo go about their murdering 

business. It is explicit, gut 

wrenching and evoked a     

horrible feeling inside me that 

almost made me understand - 

not condone! - why modern day 

mass murderers commit those 

heinous crimes. Power, excite-

ment, dominance and the      

ability to obliterate at will. Far 

more intoxicating than any drug 

or drink.  

Here of course they seek      

the Scottish crown and Niamh      

Cusack and Christopher    

Eccleston are the prefect Bon-

nie and Clyde Shakespearean 

match. Psychotically charged 

she is the green goddess of 

crime, dressed in verdant silk 

she struts from each crime 

scene in demonic heels while 

he is far more the rough dia-

mond and uncouth but together 

they are toxically potent. The 

modernist setting is technolo-

gically smart and plays to the 

millennial crowd. Polly Findlay's 

direction is razor sharp and the 

casting of the witches a master 

stroke. Three petite lasses who 

ooze nefarious intent, their ruby 

red dresses yet another symbol 

of the gore which is juxtaposed 

with comical moments. Black 

humour in a very dark and 

creepy production. 

Finally, Helena Lavirynthos is 
gobsmacked... 

If you are looking for a show 

to spice up your Yule look no 

further than Briefs: Close En-

counters (Leicester Square 

Spiegeltent), a posse of     

menfolk out to impress and      

entertain. It's camp, colourful, 

exuberant and full of everything 

you need to make your Advent 

go with a swing. Just in case 

you're thinking the best drag 

acts do that too, think again. 

These guys, apart from being 

great entertainers, are also 

strong, supple and have high 

calibre circus skills. My compa-

nion kept telling to "shut my 

gob", agape as I was most of 

the time. Described as an "all 

male burlesque" they are that 

plus plus plus, to coin a phrase. 

Shivannah is the belle of the 

ball, the "captain" and her  

commentary is a gas. I loved so 

much of it but I defy anybody 

not to collapse in a heap of 

laughter when they see the 

bunny rabbit with the alarm 

clock. And you will see it       

because you just have to go. 

Happy "Campmas". 

 

WAR REQUIEM -  

020 7845 9300 
 

MACBETH - 020 7638 8891  
 

BRIEFS' - 0333 344 4167

Theatre Reviews 

An unimaginable 

mass 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

The vines and wines of Cyprus  

series even more variety

Credit: Professor Pierre Galet/ Dr Caroline Gilby MW/ Professor P. 

Mouillefert 

 

Photo credit: (1) sidebar photo: Yiannoudin - Tsiakkas Winery - Cel-

lar Tracker  (2) Verigo grape cluster - Georgia Christodoulou (3) 

Skouro Mavro grapes - Justin Keay (4) Katomyilitiko grape cluster - 

Georgia Christodoulou  (5)  Giannoudi Vineyards - Fikardos Win-

ery   

It is important to remember that the names of the varieties sometimes differ 
slightly or entirely and this has often caused confusion especially when a non-
Cypriot is trying to discovery the vines and wines of Cyprus.  
Flouriko is a black variety found in the Alona vineyards, the wine produced form 
this variety is not particularly fragrant and there isn’t much of a colouring to it. 
Its top shoots are white and fluffy. The adult leaves are very large and orbicu-
late with a number of secondary lobes. The laves are broad and the lateral si-
nuses concave, the petiolsar sinus is in an open lyre shape with large ribbed 
but narrow teeth, with the underside of the leaf spidering out. The clusters pro-
duced form this long leaved vine are short and attached to a long shoot. The 
grapes are conical, semi-compact and are a myriad of colour ranges from dark 
red to blue-black. They are large ovate and fleshy. 
    
Yiannoudhi / Giannoudi for the purpose of this article we will be referring to this 
variety by the latter name. This black variety is found in the Alona region. The 
top shoots are white and fluffy with adult leaves that are average in size and or-
biculate with turned lopes. The lateral sinuses are very deep, broad and con-
cave. The petiolar sinus is in an open lyre shape with average sized ribbed 
teeth. The underside of the leaf spreading out with young ribs. The adult leaves 
are cylindrical and average in size and hang on a long stalk. The grapes pro-
duced are ovate, large in size and have a blue-black colouring, the flesh is firm 
and the juice produced is almost colourless,  
 
Katomyilitiko - This is a white variety, harvested at Kyperounda and takes its 
name from the village of Kato Mylos. The top of the shoot is white and fluffy 
with the first joint divisions spidering out. The adult leaves are average and or-
biculate contained five to seven lobed leaves. The lateral sinuses are narrow 
and often with overlapping edges, the petiolar sinus is in a more or less open 
lyre shape with pointed teeth that are at time average in size and at other times 
narrowed, the underside of the leaf is also spiders out. The clusters produced 
are average in size and they are loosely packed with one or two short sided 
clusters. The grapes are large and distinctively ovate with a golden white col-
ouring with firm flesh.  
 
Maroucho Black - this black variety, well that’s fitting seen as most people in 
Cyprus describe red and white wine as black and white, has been found in a 
vineyard neighbouring that of Chrysorroyiatissa Monastery, was owned by a 
person called Maroucho. That’s just how newly discovered these varieties 
were, being at the stage whereby the etymology is so primitive that it can be so 
easily traced without a shadow of a doubt. However. this grape is no longer cul-
tivated on mass. The adult leaves are large orbiculate and five lobed mainly 
with a concave lateral sinus and the petiolar sines is in a lyre shape, sometimes 
with a tooth at the base. The teeth are pointed and very narrow the underside 
of the leaf is glabrous with weak pubescence on the midribs.  
 
Michalias / MIhalias - this white variety is sometimes simply referred to as Mac-
halias white and has been found both in the vines of the Chrysorroyiatissa 
Monastery and at Omodos. The top shoots are white and fluffy. The adult 
leaves are large and orbiculate, thick, lightly peraly and the body mainly five 
lobed with concave lateral sinuses. It is not uncommon to at times have a pro-
truding tooth at the base. The petiolar sinus is in a tapered lyre form again 
sometimes containing a tooth at the base with pointed extremely narrow teeth 
as far as they go and the underside of the leaf is downy. The clusters produced 
range from small to average sized at times producing a side cluster. The grapes 
are in fact quite small, oblong with a green colouring containing a hint of gold-
enness packing a juicy albeit slightly acidic taste, most unfortunately that this 
wide is no longer cultivated, another tragedy of neglect.   
Skouro Mavro - this variety is found in Omodos, its name simply means dark 
black in contrast to its name the young shoots are white and fluffy however the 
shoots are a violet-reddish colour. The adult leaves are average and orbiculate. 
The have five lobes that are narrow with pointed lateral sinuses the petiolar si-
nuses are however broadly open in and ‘U’ shaped, the teeth are pointed nar-
row and the underside downy.  Its clusters are average sized and contain a side 
cluster, the grapes produced are rounded and blush producing a juice with a 
touch of colour to it.  
Rodhino/Rodino and Rozoudhi/Rozoudi Rose - these varieties are found in Per-
apedi Rodino has top shoots that are white and fluffy its adult leaves are large 
and orbiculate mainly five lobed with concave open lateral sinuses, the petiolar 
sinuses are in a narrow lyre shape, the teeth are ribbed and also narrow, and 
the underside of the leaf is downy. Rozoudi’s adult leaves are also large and or-
biculate with three weekly lobed leaves, the petiolar sinus is generally closed 
with overlapping edges with the teeth being ribbed, broad and the end bull 
nosed, the underside of the leaf too is glabrous with slightly young midribs, the 
clusters are typically average in size with small, oblong and pinkish coloured 
grapes.   
All these wonderful Cypriot vine varieties that existed for generations, we’ve 
even seen that certain grapes were neglected, that we just got there too late, 
but at least they have been explored over the course of the last few weeks and 
truly providing an insight in the depths of viniculture. It  is an important part of 
our philosophy to acknowledge the effort that has gone into to produce these 
delightful Cypriot wines.   

Supported by: 

CyWineFest 2019: 
Keep up to date with the happenings of 

next year’s event by following us on  

social media 

www.cypriotwinefestival.com



Giovanni Pernice: Dance Is Life  
at The Shaw Theatre 

The smash hit dance spectacular Dance Is Life, directed and 

choreographed by Jason Gilkison, Strictly Come Dancing’s        

creative director, returns in 2019.....and Strictly pro Giovanni 

Pernice is ready to raise the temperature just a little bit more 

this time around! 

The action-packed production combines the Italian’s wit and 

charm, with outstanding music, sensational choreography, and 

stunning costumes by DSI. 

Dance Is Life features 7 other world-class professional     

dancers, including Strictly’s newest pro, Luba Mushtuk, who        

returns as Giovanni’s leading lady once again, to continue their 

alluring partnership. 

A showcase of wonderful Ballroom and Latin dances like the 

Paso Doble, the Waltz, the rumba, and the Jive, to name just a 

few, with a beautiful Italian theme running throughout the show. 

So sit back, let yourself be transported to Sicily, and enjoy the 

story... 

The one night only performance takes place on 13 March 

2019 at The Shaw Theatre. 

Book your tickets at www.shaw-theatre.com/whats-on/     

giovanni-pernice--dance-is-life-london-gala 

Nikos Oikonomopoulos and 

his model/presenter girlfriend 

Evaggelia Aravani have taken 

the next step in their relation-

ship by moving in together. 

The showbiz couple, who 

have been together for nearly a 

year, are said to be happier and 

more in love than ever.  

Speaking to reporters,      

Evaggelia recently admitted 

that living together was “easy” 

– fuelling rumours that wedding 

bells could be on the horizon. 

It’s no secret that Nikos is 

keen to start a family; “I would 
love to have a baby girl,” he 

said in a recent interview. 

The singer has lots to smile 

about; his latest single Tora Ti 
Na To Kano has topped the 

radio airplay charts and he is 

enjoying a successful second 

season at Kentrou Athinon.

Nikos Oikonomopoulos and  

Evaggelia Aravani move in together
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Andrea Georgiou 

Noel Edmonds 
heading to  
the jungle 

 

Noel Edmonds is officially 

joining the I'm a Celebrity…  
Get Me Out of Here jungle!  

The former Deal or No 
Deal host is a late arrival and 

will be joining the ten other 

campmates currently battling 

with the creepy crawlies, in a 

matter of days.  

Noel is reportedly the highest 

paid contestant ever, wracking 

up a mega £600,000 for his  

jungle stint. 

The 69-year-old has been        

a household name for the last     

40 years after starting his        

career on BBC Radio 1. He's 

also known for presenting Top 
of the Pops and Noel's House 

Party in the ‘90s before becom-

ing the host of Channel 4 game 

show Deal or No Deal. 
Speaking ahead of his jungle 

appearance, the TV favourite 

revealed a near Strictly Come 
Dancing stint – before opting 

out of the ballroom show due to 

the Strictly curse. 

The infamous Strictly curse 

has previously seen contest-

ants split from their long-term 

loves and embark on relation-

ships with their dance partners. 

Following the revelation of 

Noel’s arrival in Oz, countless 

viewers have taken to social 

media to praise telly bosses on 

their pretty amazing choice of 

signing. 

Declan Donnelly is currently 

presenting the show alongside  

Holly Willoughby while Ant 

McPartlin takes a year off his 

TV duties.
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I
t’s party time! Are you ready 

for the festive party season? 

Here are a few tips to rock 

and be the star that you are! 

There are some things that 

need to be done a day or so   

before your event in order to 

allow for any tell tale signs to 

subside; things such as hair 

colouring, eyelash / brow tinting 

or brow shaping and any wax-

ing, in case there is any initial 

redness. 

The day before the event, get 

your nails manicured and feet 

pedicured so that they look 

fresh for the event and the rest 

of the week.  

The night before your event, 

do your exfoliating and apply a 

good moisturising oil, serum or 

cream suitable for your skin 

type, so that it can be absorbed 

through the night adequately. 

Get yourself in the mood  

with some music that will make 

you feel happy and ready to 

party.  

Get your make up in order 

with a glam look that will stand 

out. Apply some concealer and 

foundation in areas that require 

it. Don’t cover the entire face 

unless absolutely necessary   

as in heat it may be uncom- 

fortable. Instead just use it on 

the areas needed. If you have 

a good colour match of the       

correct product, it will not      

show. 

Next, apply your fine loose 

mineral matt powder to reduce 

any shine and help the make-

up stay put. 

Put some eye shadow primer 

on your eyelids so that it            

will give a true colour of the   

eye shadow and will also hold 

it. 

Apply your eyeliner by         

holding the corner of your brow 

lid upwards so that the eyeliner 

will not drag down when re-

leased. Apply to outer corners 

with a darker colour and a         

different colour on the inner 

corners for more dramatic          

effect.  

If you do use liner on the 

inner rim of the eye, make sure 

it is a soft kajal pencil so as not 

to scratch. A light blue works 

well and will make the eyes 

look larger and brighter. 

Apply your mascara while 

looking straight ahead. Apply   

2-3 thin coats rather than         

one big thick clumpy coat of 

mascara that won’t look even. 

If you were dramatic with 

eyeshadow, make sure your lip-

stick matches with the colour 

tones in your shadows, other-

wise it will look very techni-       

colour. For example if eye-

shadow is a pink or grey colour, 

opt for a lipstick that has pink 

tones within rather than reds       

or another colour that will   

clash. 

If your eyeshadow is            

charcoal or grey, red lips will 

compliment well for an absolute 

striking effect. 

For a more au natural look, 

you don’t have to work too 

hard. Use browns or mocha 

colours closest to your skin 

tone, a little peachy cheek glow 

and a just beyond nude lip        

colour and gloss.  

Go over your hair with some 

straightening irons or curling 

tong wands to smooth out any 

flyaway or frizz.  

Pop into a style with an 

added accessory that suits your 

style of clothing.  

Spray your favourite scent 

and off you go. Have fun! 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Rock that party!

The Actors Theatre (TAT) 

are back with their latest        

production “The Charliez 

Comedy & Variety Show”; 

an uplifting and humorous es-

capade full of singing, dancing 

and comedic sketches which 

promises to “make you laugh 

all the way through”. 

The show is produced         

and directed by well known          

London Greek Radio DJ and 

actor Vasilis Panayis and 

boasts a wonderful cast of well 

known entertainers from our 

community including: Andy 

Francesco, Stevie Georgiou, 

Eleftheria Tsartzaraki, Vasoula 

Christodoulou, Markos Kalo-

gerakis, Elizabeth Chapman, 

Katerina Barotsaki, Ellie Kyria-

kou-Samsara, Fivos Alexan-

drou, George Yerasimos and 

Vasilis Panayi. 

Other notable credits             

include Menios Grammenos 

as assistant director and Stalo 

Georgiou for music. 

“The Charliez Comedy & 

Variety Show” opened at the 

Dugdale Centre on Wednes-

day 21st November and runs 

until 24th November. Tickets 

are priced at £12.50 & £14.50. 

To book yours, contact the  

Box Office on 020 8807 6680. 

 

Anna Vissi, synonymous 

with super-stardom in the 

Greek music realm, is treating 

her fans to an early Christmas 

present in the form of a brand 

new single! 

Teasing her followers with a 

series of photos on her Insta-

gram feed, the iconic singer 

confirmed that a new single is 

just around the corner and re-

vealed her latest collaborative 

effort will be with hit producers 

Bret Beats and Mossell. 

The new song is expected to 

drop in the next few weeks 

and follows the release of 

Vissi’s recent live album “Hotel 

Ermou Live 2015-2018”. The 

triple album is already a huge 

success - topping the digital 

charts within half an hour of its 

release and also hitting the 

number spot in the Greece 

IFPI charts. After 45 years in 

the music industry - she’s still 

got it! 

Ten years after her huge        

hit “6th Sense” with Kostan-

tinos Pantzis, Christina Ko-

letsa is revisiting that partner- 

ship for her latest single 

“Kane Kati”, a rousing and 

emotional mid-tempo ballad 

encompassing a fusion of 

laiko, pop and rock hues.  

Catch a listen on this week’s 

*Scandalous! 

 

That’s all for now. Until next 
time… x Mwah

Xclusive! Katerina Neocleous



Michael Yiakoumi

 25| Thursday 22 November 2018

England qualify for the semi-finals 

of the UEFA Nations League  
Football is coming home with 

England fighting back to qualify 

for the semi-finals of the UEFA 

Nations League as Jesse Lingard 

and Harry Kane scored late goals 

in a 2-1 victory over Croatia, who 

were relegated from Group A4 

after defeat at Wembley on Sun-

day. 
England were themselves fac-

ing the drop when Croatia’s An-

drej Kramaric scored after 57 mi-

nutes but substitute Lingard and 

Kane netted in the 77th and 85th 

minutes at a vociferous Wembley 

to turn the group on its head. The 

introduction by England of Dele 

Alli, Jadon Sancho and Lingard 

in the latter part of the game 

proved decisive. 
The atmosphere at Wembley 

was pulsating and loud singing 

from both sides set of fans in 

great form staring off with Croatia 

but the English fans continued 

singing and spurred their country 

on. 
In his post match report Gareth 

Southgate also praised the home 

fans and him and the players felt 

proud and that he has never be-

fore seen such a great at-

mosphere at an England game at 

Wembley. 
Gareth Southgate’s side, who 

were knocked out in the semi-fi-

nals of the World Cup by Croatia 

in July, had dominated for large 

periods but fell behind when Kra-

maric twisted and turned before 

firing in via a deflection off Eric 

Dier. 
Yet Lingard scored with a tap 

in  and Kane converted Ben Chil-

well’s free kick to ensure England 

finished top of a group where all 

three teams — including Spain 

who started the day top but fin-

ished second — could have qual-

ified. 
England, who progress to the 

finals in Portugal in June, finished 

with seven points, one ahead of 

Spain and three clear of Croatia, 

who were relegated to the second 

tier. 
England now join Portugal , 

Netherlands and Switzerland in 

the finals to be played in Portugal 

next year. 

Wayne Rooney England 

fund raiser 
Wayne Rooney cherished his 

final appearance and wearing the 

number 10 shirt for England that 

obtained the biggest roar of the 

night when he came on as sub. 
Wayne Rooney is a former 

England captain, record goal-

scorer and most capped outfield 

player and made a substitute ap-

pear-
ance in the 3-0 friendly victory 

over the United States at Wem-

bley. 
However, his 120th cap – a 

send-off which doubled as a fund-

raiser for his charity and it was an 

opportunity to try untried inter-

national players 
Wayne Rooney showed a lot of 

enthusiasm when he cameon he 

showed he still had the magic 

touch. 
The England manager Gareth 

Southgate commended Wayne 

Rooney for giving inspiration to 

the England debutants and 

showed how important it is wea-

ring the England shirt and to be 

proud to show off the three Lions 

badge.. 

England train at the Hive the home of Barnet FC
It was the pleasure and honour 

for Barnet to host England at The 
Hive London for a final training 
session ahead of Thursdays 
friendly versus USA. 

The Hive is owned by UK Cyp-
riot Barnet FC Chairman Tony 
Kleanthous. The England Na-
tional Team trained at the home 
of Barnet FC and London Bees 
ahead of their friendly against the 
United States at Wembley ON 
Thursday evening. 

Gareth Southgate held a be-
hind closed doors session inside 
the stadium as they finalised their 
preparations for the match. The 
Three Lions become the latest 
World Cup winning nation to train 
at their fantastic facility alongside 
Brazil, Spain and Germany. 

Add to that list Chile, Sweden, 
Serbia, Nigeria, Senegal and 
Scotland as well as countless 
other high profile club sides who 
have all visited The Hive London 
and used it’s World Class facil-
ities. 
Hartlepool United 1-3 Barnet FC 
A Duku double and a Walker chip 
seal all three points for the Bees 
in Hartlepool.  

Hartlepool took the lead with 9 
minutes on the clock. A cross 
came in and Mark Cousins 
missed his attempted punch. This 
allowed McLaughlin to shoot at 
goal but it was turned in by de-
fender Peter Kioso who could 
make no mistake from very close 
range. 

Barnet’s equaliser came in the 
24th minute. Cheye Alexander set 
up Sweeney who delivered a 
great cross from the right and 
Duku rose highest to powerfully 
head home. 

Just 53 seconds later, Barnet 
were in the lead. From the kickoff, 
Duku applied pressure forcing 
Kioso into an error. The Dutch for-

ward raced down on goal and 
coolly lofted the ball over the top 
of Scott Loach. Duku, now on a 
hat-trick, would be stretchered off 
shortly before the break and re-
placed by Byron Harrison. After 
the restart, the Bees continued to 
put pressure on the Hartlepool 
goal.  

But into five minutes of stop-
page time we went and the Bees 
found that elusive third goal. 

A slip from Myles Anderson set 
Walker clean through on goal and 
he chipped the ball over Loach 
and into the back of the net, send-
ing the 47 Barnet fans that had 
made the long trip home happy. 
 

Edmonton once again hosts top 
quality pro boxing. Lee Valley Ath-
letics Centre, the home of UK ath-
letics performance training and 
formerly known as Pickets Lock, 
is a venue that would feature in 
any British boxing hall of fame. 
Bruno, McGuigan, McDonnell and 
a host of other names from the 

British Boxing whose who, graced 
the venue with their thrills and 
skills. 

25 years on, Board licensed 
Premier Boxing Promotions rekin-
dles the pro boxing flame at the 
old venue. The man behind Pre-
mier, is UK Cypriot Costas Evan-
gelou, is used to turning things 

around in his job as a community 
priest and boxing club director. 
Faith, work ethic and positivity are 
his hallmarks so the move to pro-
moting pro boxing doesn’t faze 
him one iota. 

The historic 24th November 
event, will be featuring many local 
fighters. 

UK Cypriot boxing promoter rekindles boxing at Lee Valley Edmonton

U18 
Alexandra Park 5 Omonia Green 3 

Edmonton Rangers 6 Omonia White 2 
U16 

Omonia White 2 Northwood 5 
AEK Black 2 100% 2 

U15 
Omonia Gold 0 Harvesters 5 

Alexandra Park 0 Omonia Green 5 
Omonia White 0 Enfield Rangers 5 

U14 
Berkhamsted 4 Omonia Gold 1 

Omonia 6 Brady Maccabi 5 
U13 

Belstone 2 Omonia Gold 4 
Omonia Silver 6 Enfield Rangers 2 

U12 
Alexandra Park 2 Omonia White 1 

Woodys Wanderers 2 Omonia Gold 3 
 

Community Youth Football Results 18th November 2018

Omonia Youth Under 10 White –  have started the season positively 
and are enjoying their football

Omonia Youth Under 12 Gold – came from behind to pick up another win

Omonia Youth Under 14 Green – are through to the next round of the Middlesex Cup
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Saturday 24th November 2018 

National League 

Barnet v Gateshead 

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 

Bostik League Premier 

Haringey Borough v AFC 
Hornchurch 

3.00pm CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart Lane, 
London N17 7PJ  

Herts Senior County Premier  

Belstone FC v New Salamis 

2.00pm The Medburn Ground 3AB, 
Watling St, Radlett 

Middlesex County League Premier 

St Panteleimon v FC Assyria 

2.00pm North Greenford FC, Berke-
ley Fields, Berkeley Avenue, Green-
ford UB6 0NX 

Sunday 25th November 2018 

KOPA League 

First Division 

Olympia v Anorthosis  

10.15am Market Road N7 9PL  

Achna v Komi Kebir 

11.00am Peter May Sports Centre, 
135 Wadham Road, London E17 
4HR 

Asha v Omonia  

10.00am Enfield Playing Fields Astro, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 
3SD 

Second Division 

KLN v Akanthou 

12.00pm Enfield Playing Fields Astro, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 
3SD 

Armenian Youth  v Brotherhood  

10.00am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 
3SD 

Panathinaikos v Cinar 

12.00pm Southbury Leisure Centre, 
192 Southbury Road, Enfield EN1 
1YP 

Home fixtures of AEK FC Youth take 

place at Latymer School, Hazelbury 
Road, London N9 9TN and Omonia 
Youth at Radiomarathon Centre, 188 
Turkey St, Enfield EN1 4RJ and 
Enfield Grammar Parsonage Lane, 
Enfield, EN1 3EX. 

Monday 26th November 2018 

Bostik League Premier 

Haringey Borough v Merstham 

7.45pm CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart Lane, 
London N17 7PJ

Community and Local football fixtures

Haringey Borough full of confidencePanathinaikos surprise

New Salamis remain unbeaten and top of 

the Herts Senior County Premier Division
New Salamis 6 – 1 Sun 

Sports New Salamis made it 10 
wins in a row with a compre-
hensive win at home at the QEII 
Stadium in Enfield. 

Sun Sports the opponents 
who were sitting bottom of the 
table, but on today’s perform-
ance they will not be there for 
long. They matched Salamina 
for the opening exchanges and 
looked a very decent side. On 
the 25th minute mark Salamina 
went ahead, Deniz Mehmet 
raced down the right and cut in-
side squared the ball back to 
18 year old Nicholas Kouroushi 
who side footed home from 10 
yards out 1-0. 

The reds should have gone 
further ahead when Ryan Her-
vel had two shots blocked, but 
it was Sun Sports who were to 
score next, from a direct free 
kick 25 yards out in the 35 mi-

nute and to end the first half 
1-1. 1- 

The second half saw Salam-
ina take control scoring five 
goals. Mike Anastasiou made it 
2-1 in the 52nd minute side 
footing home from a Deniz 
Mehmet cross. Three minutes 
later Dean Fenton then scored 
the goal of the game with a 25 

yard thunderbolt for 3-1. Leon 
Fisher made it 4-1 from close 
range in the 63rd minute, before 
Deniz Mehmet made it 5-1 from 
a header in the six yard box 2 
minutes later. The Sixth goal 
came from 20 year old Mike 
Anastasiou and his second of 
the game in the 72nd minute 
for 6-1.

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         6    5     1   0  12   16 

Omonia             8    4     3   1  14   15 

Olympia             6    4     1   1    5   13 

Komi Kebir        8    4     0   4    2   12 

Apoel                 8    3     1   4    1   10 

Asha                  7    2     0   5 -11     6 

Achna                7    0     0   7 -23     0

First Division

KLN                   7    5     2   0   11   19

Brotherhood      6    3     2   1    8   11 

Armenian Youth7    3     1   3    4   10 

Pantel                6    3     1   2    1     9 

Cinar                 6    3     0   3   -4     9 

Panathinaikos   7    2     0   5   -1     6 

Akanthou           7    1     0   6 -19     3

Second Division

St Panteleimon march on
The Saints marched on with a 

skilful and emphatic 6-1 win over 
Hounslow United Reserves. 

A lively start saw St Pantelei-
mon take the lead in 5 minutes. 
Tireless running by Roberto Kat-
sikas and then a sharp pass to 
Jake Knight saw a tremendous 
long shot fly into the top corner 
from outside the box. The Saints 
did not let up. Constant pressure 
forced a corner and a bullet 
header at the near post from 
Noyan Tajbakhsh put the visitors 
two up. Recent joiner Courtney 
Massey who has impressed in his 
first couple of games added a 
third. 0-3 in under 20 minutes. 
Then Tajbakhsh added two more 
before half time to get his hat-trick 
(another one this season). Half 
time 0-5. 

Massey added a 6th for the 
Saints on 53’, before the home 
team got a consolation goal two 

minutes after, to make it 1-6. 
St Panteleimon 10 games un-

beaten this season. Sitting in sec-
ond spot with two games in hand. 

The last time St Panteleimon 
lost a league game was in the 
2016/17 season. They have gone 
36 games without losing, winning 
29 and drawing 7. An incredible 
20 month stretch.

Andrew Savva  
Panathinaikos scorer

Panathinaikos manager 
George Constantinou 

Omonia hat trick hero  
Andreas Kyprianou

Omonia manager  
Chris Procopiou

A happy Haringey Borough Chairman Aki Achillea

KOPA League 
Second Division 
Panathinaikos surprised ev-

eryone this week.With the way 
Pao have started the season ev-
eryone had this as a home win 
but the Greens had other ideas. 

Within 5 minutes of the start 
Cinar played a poor back pass 
and with Andy Evangelou first 
touch he punished them to give 
Panathinaikos a 1-0 lead. On 30 
minutes PAO increased their 
lead when Andrew Savva made 
it 2-0 and before Cinar could set-
tle and see whats going wrong 
the Greens added another two 
making it four nil before half time 
with Andy adding a second and 
Dylan scoring too. 

The second half it seemed 
Cinar gave up  and now with 
Pao playing with confidence 
managed to create more 
chances with Andy scoring 
another 2 to take him to 4 Dylan 
another 2 to take him to 3 and 
Andrew Savva  2 more to take 
him to 3. A mistake at the back 
gave Cinar a complementary 
goal when it was 9-0. This week 
they play each other again part 
two  let’s see what happens this 
Sunday? 

In the other second division 
match KLN came out comfort-
able 3 -0 winners versus Akan-
thou KLN  continue to be at the 
top of the second division  KLN 
goals came from Max Papa-
costa 2 and Phil Kyriakides. 

Division One 
Top of the table Anorthosis 

still unbeaten beat  Komi Kebir 
3-0 with their goals coming from 

Dimitri 2 and Danny Coolridge 
 and will be looking forward to 
having another tough game this 
Sunday versus Olympia at one 
of old KOPA League haunts 
Market Road. 

Conditions were sunny but 
fresh Omonia had the better of 
the first half but couldn’t break 
down a defiant Achna defence 
who held Omonia 0-0 till 70th 
minute. 

Half time enter fit again striker 

Andreas Kyprianou. He netted 
a hatrick with Luke Prokopiou 
scoring  2 and Omonia ending  
up 5-0 winners and an important 
3 more points. 

In the other first division 
match Olympia who have only 
lost one match this season and 
that was the first game of the 
season continued their un-
beaten run beating Apoel 1-0 
with their goal coming from 
George Yianni.

Haringey Borough three wins 
on the trot within a week since 
losing their FA Cup First round 
match versus AFC Wimbledon 

The first game was Tonbridge 
Angels, league leaders for much 
of the campaign, rolled up to 
White Hart Lane knowing that 
victory would take them back to 
the top of the pile. Ninety mi-
nutes later they rolled out again 
thoroughly demoralised, having 
been comprehensively disman-
tled by Tom Loizou’s side. 

Rakim Richards started the 
rout in the 22nd minute, with a 
goal from the edge of the box, 
and that’s how it remained at 
half time. After the interval Coby 
Rowe grabbed two, before 
Georgios Aresti rubbed salt in 
the wounds in the very last mi-
nute to give his side a 4-0 vic-
tory. 

The second match Lewes are 
seventh, but Saturday fell to a 
home defeat in front of 812 at 
the Dripping Pan, the Haringey 
Borough cowbell undoubtedly 
chiming out into the Sussex 
night as the away side con-
tinued their resurgence with a 
1-0 victory, Joel Nouble scoring 
the goal from the spot. 

Finally Haringey Borough 
beat league leaders Dorking this 
week 3-2 going 2-0 down and 
fighting back with a late rally to 
win 3-2. Without a league defeat 
since mid August, and 2-0 up 
after only 21 minutes, surely 
none of them would have bet 

against Dorking Wanderers 
grabbing another three points 
last night. But Haringey Bo-
rough had other ideas.  

It started out by looking like 
just another Dorking victory. 
First James McShane and then 
Niall McManus found the net, 
and Wanderers supremacy 
went unbroken until the last mi-
nute of the first half, when Jo-
seph Staunton pulled a goal 
back for the home side. The 
second half, however, saw Bo-
rough continue their recent form 

by adding two further goals, 
both coming from Coby Rowe, 
to record their third win in a row- 
and perhaps most impressively 
each of these victories came 
against a side in the top five; in-
deed, two of them against the 
top two.  

Dorking  remain at the top, 
three points clear of Tonbridge 
Angels- Borough climb to 
twelfth, but if they win their 
matches in hand could join 
Dorking in the top five.

To view more sports news 

and other community and 
worldwide news please 

visit our website 

www.parikiaki.com
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη (Φώτη) Ευαγγέλου

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Κυριακή 11.11.2018, 

η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα και γιαγιά Ελένη (Φώτη) Ευαγγέλου 

σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Κωστάκη, 2 κόρες:  Γαβριέλλα και Λίτσα, τον 

γαμπρό της Jeff και 2 εγγονούς: Λούκα και Ντίνο. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 26.11.2018 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

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

New Southgate, London N11 1NL. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Alzheimer’s 

Society. 

We sadly announce the passing of our beloved wife, mother and 

grandmother Eleni (Photis) Evangelou. 

She leaves behind her husband Costakis, daughters Gavriella and 

Litsa, son-in-law Jeff and grandsons Luca and Dino. 

The funeral will be held on Monday 26th November 2018 at 12.30pm 

at The Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park,  

Hatfield AL9 6NG  followed by the burial at New Southgate Cemetery. 

A wake will be held afterwards at The Penridge Suite, 470 Bowes 

Road N11 1NL. 

Instead of flowers, the family kindly request donations to 

The Alzheimer’s Society. 

20.09.1936 - 11.11.2018

Eleni (Photi) Evangelou 

from Gypsou, Cyprus

God saw you getting tired 
and a cure was not to be 
So He put his arms around you 
and whispered “Come with me” 
 A golden heart stopped beating 
hard working hands at rest 
God broke our hearts to prove 
He only takes the best
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† DEATH ANNOUNCEMENT

Stavros Vasiliou Louca

Passed away on Tuesday 13th November 2018 

at the age of 38. 

His mum (Nitsa Vasiliou) past away in September 2017. 

He leaves behind his father Demetris from Pyla, 

2 brothers: Vassos and Yiannakis, 

his aunty Koulla and family and many other 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 28.11.2018 

at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY 

and the burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the Church hall.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ολυμπιάδα Αριστείδου
(Δορά Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στην 

Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA, το 

9μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Ολυμπιάδας Αριστείδου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπς παρευρεθούν. 

Η οικογένειά της.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιώργος Ευσταθίου
(Μόρφου)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στην Εκκλη-

σία του Απoστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood 

Green, London N22 8PA, το 7oν ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Γιώργου Ευσταθίου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Παναγιώτα, παιδιά: Άντρη, και Στάθης, 
γαμπρός Άλεξ, νύφη Madelaine, εγγόνια: Γεωργία, 
Λούκας, Γιώργος, Πανίκος και Βάσος, δισέγγονη 
Ολίβια, αδέλφια, κουνιάδοι και λοιποί συγγενείς.

«Πάντα θα είσαι στηνκαρδιά 

και στη σκέψη μας»

† MEMORIAL SERVICE

His mum Evrou, wife Julia, 

daughter Victoria, son James 

and sister Mary.

will take place on Sunday 

25.11.2018 at the Greek 

Orthodox Church of St. John 

the Baptist, Wightman Road, 

London N8 0LY. 

Relatives and friends 

are invited to attend.

Neophytos ‘Chris’ Demetriou

Τhe 40 day memorial service 

of our beloved 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Βασίλης Παντελή
(Ακανθού)

Παιδιά: Παντελής, Γιώργος και Παναγιώτα, 

εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιασουμής Κασιουμέρη
(Γιαλούσα)

Παιδιά: Δήμος και Μαρίνος, νύφες: Αντρούλλα 

και Άννα, εγγόνια: Χριστίνα, Jason και Ιωάννα.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στην 
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 
Road, London N8 0LY, το 6μηνο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου και αξέ   χαστού μας Bασίλη Πα-
ντελή και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 
του όπως παρευρεθούν. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στην 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road / 
Logan Road, London N9 0LP, το 12ον ετήσιο μνη-
μόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέ  χαστού μας 
Γιασουμή Κασιουμέρη και καλούμε όλους όσοι 
τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Phytos
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Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018, εξεδήμησε προς Κύριο ειρηνικά στο σπίτι της, η αείμνηστη Γεωργία (Γιόλα) Κανάρη το γένος Θρασυ-

βούλου, σε ηλικία 67 χρονών. Η εκλιπούσα γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Σολέας και ήρθε στο Λονδίνο το 1970, όπου παντρεύτηκε τον Παύλο Κανάρη, από Αγία Μαρίνα 

Πάφου. Οι γάμοι τους ευλογήθησαν στο ναό των Αγίων Πάντων και η συζυγία τους κράτησε 46 χρόνια. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την Αριάδνη, σύζυγο του Μιχάλη, 

τον Έκτορα, σύζυγο της Μαρίας, την Αλεξία, σύζυγο του Γιάννου και την Άντρια, σύζυγο του Μιχάλη. Εκτός από τα παιδιά της αφήνει εννέα εγγόνια ( Γεωργιάνα, Νικόλα 

και Αλεξία, Αλέξανδρο και Ναταλία, Στέφανο και Γαβριέλλα, Ισαβέλλα και Νικόλα και επίσης τρία αδέλφια, Αθανασία (Λήδα) στο Λονδίνο, Σούλλα και Άνδρο στην Αυστρα-

λία. 

Η μακαριστή Γεωργία ήταν άριστος χαρακτήρας και πολύ γνωστή στην παροικία για τις επιδόσεις της στην κατασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί τη Δευτέρα, 26/11/18 ώρα 10.30 π.μ. στην εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Β. Λονδίνου (Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB) και  

η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα του καθεδρικού ναού της Παναγίας. 

Όσοι επιθυμούν να κάνουν εισφορές στη μνήμη της θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ: Μιχάλης Συνέση 07889 217 539
 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

YIOLA (GEORGIA) KANARIS 

(from Agios Georgios Soleas) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved wife, mother, sister and grandmother, Yiola (Georgia) Kanaris. 

On Tuesday 13th November 2018, at the age of 67, she passed away peacefully at her home surrounded by her family and loved ones. 

Yiola leaves behind her husband Pavlos, four children: Ariadne, Hector, Alexia and Andrea, daughter-in-law Maria and sons-in-law Michael, Yan and Michael. 

She also leaves behind nine grandchildren: Georgiana, Nicholas, Alexia, Alexander, Natalia, Stefan, Gabriella, Isabella and Nicholas and her three siblings Soulla, 

Lydia and Andros. 

Yiola’s loss will be felt throughout the community as her warmth, generosity and zest for life touched so many people. 

The funeral will take place on Monday 26th November 2018 at 10:30am at the Greek Orthodox Cathedral of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

 London N22 8LB, followed by the burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will be held at the hall of St. Mary’s Church. 

Should anyone wish to make a donation in Yiola’s memory, there will be boxes provided at the church with all donations going to various local charities which were 

close to her heart. 

 Tel. Michael Synesi 07889 217 539
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεωργία (Γιόλα) Κανάρη
(από Άγιο Γεώργιο Σολέας)
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Θέλω να δω τον ήλιο σου Κύπρος μου για να γιάνω, 

τους κάμπους σου τα όρη σου, τζι’ύστερις να πεθάνω. 

Το πήλινον το σπίτι μου, το δώμα τες χολέτρες, 

πού’σιε γυρό-γυρό, βραμό, τοιχάρι με τις πέτρες. 

Στο πάτωμα, τα μάρμαρα, στες πόρτες του μαντάλια, 

πούσιεν στο σσώσπιτο ροβούς, σέντε, ζυούς τζ’ αρβάλια. 

Κορυποστάν στον νηλιακόν, σάματα τζιαι ξυνάριν, 

άλετρον με τον λουρικόν, δεκράνιν, τσάππα, φτιάριν. 

Αίγιες κτηνά στον στάβλον του, γουμά τζιαι ασιελωνάριν, 

κούζες, τσαέρες τόνενες, ταβλί, πουρό τζιαι αρμάριν. 

Πουζάρτου για κροκαδιστός, γυρόν που το πανέρι, 

να φάω με τους γέρους μου ακόμα΄ να σεφέριν. 

Να δω τον Μαραθόβουνον που μια μερκάν ως άλλην, 

που όπου γυρίσω εν βρίσκω σαν τα δικά του κάλλη. 

Να πιάσω τον σιεληονιάν να τον ιστρατουρώσω, 

ούτε πεζίνα ν΄ αρκαστώ, με αγώγια να πιερώσω. 

Τζιαι να δκιαβώ τους τόπους σου, Κύπρος μου αγαπημένη, 

να δω τους Τούρκους τζιαι Ρωμιούς να΄ν΄ούλλοι αγαλλιασμένοι. 

Συλλυπητήρια 

Εκφράζουμε και δημόσια τα θερμά και 

ειλικρινή μας συλλυπητήρια για το θάνατο 

του αγαπητού Λούκα Παρασκευά Σιάη-

λου, προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγό-

νια, όλη την οικογένεια του και λοιπούς 

συγγενείς. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ 

το χώμα που θα τον σκεπάζει  

Ο Χριστόδουλος και Νίνα Στυλιανού και 

οικογένεια. 

Οι συμπέθεροι του Ανδρέας (Ερρικ) και 

Δήμητρα Χαραλάμπους  

και παιδιά. 

 

Ο πόθος του Θωμά του Μαραθοβουνιώτη
(Ένα από τα πολλά ποιήματα του Για το αγαπημένο του χωριό Μαραθόβουνο)

Panayiota ‘Beba’ Patera
(from Voni, Cyprus) 

3 March 1941 – 9 November 2018

Passed away on Friday 9th November 2018. 

The funeral will take place on Monday 26.11.2018 at the Greek Orthodox Church of  

Ss Helen & Constantine, 69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW,  

at 12 noon, followed by the burial at Streatham Park Cemetery, Rowan Road, London 

SW16 5JG at 2pm.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας 

σύζυγο, πατέρα και παππού

ΗΡΑΚΛΗ ΗΛΙΑ 

 Από το Πισσούρι, 
τέως κάτοικο Λονδίνου 

που απεβίωσε τη Δευτέρα 12/11/2018 σε 

ηλικία 80 ετών, κηδεύουμε την Τρίτη 

27/11/2018 και ώρα 12.30 μμ από την 

Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, 

London NW11 8HL και καλούμε όσους 

τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: 

Σύζυγος: Σωτήρα, Παιδιά: Σταύρος, Λητώ,  

Άλκης, Georgia, Εγγόνια : 

Νικόλας, Λώρα, Αναστασία, Αντωνία 

και λοιποί συγγενείς. 

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνονται 

εισφορές στο Macmillan Cancer Support 

Royal Free Charity. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Hendon, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στον Καθε-

δρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

Golders Green Road, London NW11 8HL, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

υιού, αδελφού και θείου 

Γιώργου Οικονόμου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Ο πατέρας Παύλος, αδέλφια: Αντρέας και Μαρία, 

αδελφότεκνα: Μαρία, Αφροδίτη, Νατάσα, Ελπίδα,  

Κατερίνα και Αντριάνα, νύφη Κάτια, γαμπροί: Σάββας, 

Γιώργος και Μάρκος.

† MEMORIAL SERVICE  

The 1st year memorial service for our beloved and 

dearly missed son, brother and uncle 

George Economou 

will take place on Sunday 25.11.2018, 

at The Greek Orthodox Cathedral of the 

Holy Cross and St. Michael, 

Golders Green Road, London NW11 8HL. 

Relatives and friends are invited to attend. 

His father Pavlos, brothers: Andreas and Maria, nieces: 

Maria, Aphrodite, Natasa, Hope, Katerina and Andreana 

sister-in-law Katia, brothers-in-law: Sav,  

George and Marco.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(Μόρφου)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στην Εκκλησία 

του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY,  το 3oν ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού  

Πασχάλη Νικόλα Πασχάλη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν.

Πασχάλης Νικόλα Πασχάλη

Η σύζυγος Μαρία από την Άχνα, παιδιά: Νίκος και Παύ-

λος, εγγόνια: Μαρία και Άντρος.

Πάντα θα είσαι στην καρδιά και στη σκέψη μας.

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων. 

 

Για αγγελίες: 

μνημόσυνα και θανάτους 

παρακαλώ τηλεφωνήστε: 

020 8341 5853

Με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η διοίκηση της 

ΑΕΛ, έκανε γνωστό πως έφυγε από την ζωή ο 

παλιός «θρύλος» της ομάδας Σεβήμ Εμπέογλου. 

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που βοήθησε σημα-

ντικά την ΑΕΛ για να φτάσει σε πολύ μεγάλες επι-

τυχίες. Ο Εμπέογλου κατέκτησε το πρωτάθλημα 

με την ομάδα της Λεμεσού στις αγωνιστικές πε-

ριόδου 1952-53, 1954-55 και 1955-56. 

Γεννήθηκε στην Αλέκτορα το 1931 και απεβίωσε 

χθες σε ηλικία 87 ετών. Η ανακoίνωση της ΑΕΛ 

αναφέρει: «Ο Πρόεδρος το Δ.Σ. και σύσσωμη η 

οικογένεια της ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ εκ-

φράζει την βαθύτατη θλίψη της και τα ειλικρινή 

συλλυπητήρια προς την οικογένεια Σεβήμ Εμπέ-

ογλου, του Τουρκοκύπριου παλαίμαχου ποδο-

σφαιριστή της ομάδας μας που έφυγε από τη 

ζωή».Η κηδεία του Εμπέογλου θα γίνει σήμερα 

στην Κερύνεια και θα παραστεί εκεί αντιπροσω-

πεία της ΑΕΛ. Ο Πανίκος Παπαδόπουλος θα εκ-

προσωπήσει τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές 

της ομάδας της Λεμεσού. Ο πρώην δήμαρχος 

Λεμεσό Ανδρέας Χρίστου θα καταθέσει στεφάνι. 

Ο Σελήμ Εμπέογλου ήταν μια πολύ σημαντική 

προσωπικότητα της ΑΕΛ. Μάλιστα το 1974 πιά-

στηκε για 90 μέρες αιχμάλωτος στο ΓΣΟ. 

Ο ίδιος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επανέ-

νωσης του νησιού μας, ενώ δεν έχανε την ευκαι-

ρία να βλέπει την ΑΕΛ από το γήπεδο. Πολύ 

συχνά βρισκόταν στις ελεύθερες περιοχές και πα-

ρακολουθούσε την ομάδα του. Ο Εμπέογλου 

αγωνίστηκε και με την Μικτή Κύπρου για πρώτη 

φορά με αντίπαλο το Ισραήλ και το τελικό αποτέ-

λεσμα ήταν 2-2.

Θλίψη για τον Χαμό 

του Σεβήμ Εμπέογλου
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† 3ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †

Αντρέας Παναγιώτου (Lissharos)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.11.2018, στην 

Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London 

NW1 0JA, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημέ-

νου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Αντρέα Παναγιώτου (Lissharos) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Kathleen και οικογένεια 

και όλοι όσοι σε αγαπούν. 

 

(από τα Λειβάδια Λάρνακας)

Aniversary masses will also be held at Westminster Cathedral on Friday 23rd November at 8.00am at Gabriel’s Archway 

on Saturday 24th November at 12.00 noon and at St. Joseph’s Highgate on Sunday 25th November at 10.00am.

Andreas † 

Though your smile is gone forever 

and your hand we cannot touch  

Υou walk beside us every day 

you are never really far away 

Always lovingly remembered 

Kathleen Andrew and Julia
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