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Η χώρα σε περιπέτειες
ΈΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ «ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ» ΔΗ�ΛΩΣΕ ΨΕΣ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις 
προσλαμβάνει η υπόθεση της 
προσωρινής αποβολής του συ-
μπατριώτη μας ΔΣ του Enfield Στέ-
φανου Ιωάννου 
. 

Σελ 10 

Πλήρης δικαίωση
Τη διαβεβαίωσή «για τη συνεχιζό-
μενη υποστήριξη του ΗΒ σε δίκαιη 
λύση επανένωσης της Κύπρου», 
μεταφέρει προς την ΕΚΟ ο σερ 
Άλαν Ντάνκαν. 
 

Σελ 2 

Προσηλωμένοι στη ΔΔΟ
Άφαντος παραμένει ο 29χρονος 
που έσπειρε τον θάνατο στο 
Στρασβούργο. Άγριο ανθρωπο-
κυνηγητό για τη σύλληψή του εξα-
πέλυσαν οι Αρχές. 
 

Σελ 9

Σοκ στο Στρασβούργο

Θρύψαλα το εσωτερικό μέτωπο στην Κύπρο!

Θρύψαλα έκανε την ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης, λίγα μόλις 24ωρα πριν από την κάθοδο 

στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ, 

Τζέϊν Χολ Λουτ ενώ πλέον φαντάζει πολύ δύσκολη επίτευξη 

συμφωνίας στους «όρους αναφοράς», όπως ζήτησε ο Αντώ-

νιο Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυ-

πριακό. Με τις παλινωδίες του και τη ξεκάθαρη πλέον εγκατά-

λειψη των μέχρι τώρα επίσημων θέσεων της ε/κ πλευράς για 

Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, ο Νίκος Αναστασιάδης 

προκαλεί τρομακτικό ρήγμα στο μέτωπο των δυνάμεων που 

υποστηρίζουν τη λύση – επανένωση της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ 

καταγγέλλοντας ότι ο Πρόεδρος έκανε στροφή προς τη λύση 

συνομοσπονδίας δυο κρατών, απέσυρε από τη Διαπραγμα-

τευτική Ομάδα το διεθνολόγο, μέλος της Γραμματείας του 

Κόμματος Τουμάζο Τσελεπή. 

σελ 3

Σκοπιμότητες πίσω από την 
αλλαγή τελών κυκλοφορίας

ΠΡΟ�ΤΑΣΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙ�ΑΣ ΑΠΟ� ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ�Σ ΚΑΤΑ� ΤΗΣ ΜΕ�Ι ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ (σελ 3)

σελ 2
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Την άμεση βοήθειά μας χρειάζεται η οικογένεια 

της 12χρονης Γεωργίας Hosni από την Κύπρο, η 

οποία παρουσιάζει εκ γεννετής, μια σπάνια ασθένεια 

που ονομάζεται «επανερχόμενα λαρυγγικά παπυ-

λώματα». 

 Για τις επεμβάσεις και θεραπείες της χρειάζεται 

να έρχεται κάθε 6 εβδομάδες στην Αγγλία, με απο-

τέλεσμα η οικογένειά της να βρίσκεται σε δύσκολη 

θέση οικονομικά εξαιτίας του κόστους των αεροπο-

ρικών εισιτηρίων, το οποίο απορροφά το μεγαλύτερο 

μέρος των οικονομικών δυνατοτήτων της. 

Για την περίπτωση της Γεωργίας, η οποία αναμέ-

νεται εντός των ημερών να έρθει στο Λονδίνο, είναι 

ενήμεροι παράγοντες της παροικίας, οι οποίοι προ-

σπαθούν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν 

την οικογένειά της. 

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά την οι-

κογένεια μπορούν να το πράξουν κάνοντας εισφορές 

στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτείο στο ΗΒ: 

BOC UK 

sort code: 40-6377 

Account No.: 35569069 

ΙΒΑΝ: GP08 BCYP 40637735569069

Όλοι μαζί να στηρίξουμε τη Γεωργία

Τη διαβεβαίωσή του «για τη συ-

νεχιζόμενη υποστήριξη του Ηνω-

μένου Βασιλείου σε μία δίκαιη και 

με διάρκεια λύση για να επανε-

νωθεί η Κύπρος», μεταφέρει με 

επιστολή του προς την Εθνική Κυ-

πριακή Ομοσπονδία Η.Β. ο 

υπουργός Ευρώπης σερ Άλαν 

Ντάνκαν. 

Απαντώντας εκ μέρους της κυ-

βέρνησης σε επιστολή που είχε 

απευθύνει προς την πρωθυ-

πουργό Τερέζα Μέι στις 15 Νοεμ-

βρίου ο πρόεδρος της Ομοσπον-

δίας Χρίστος Καραολής, με 

αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών 

από την παράνομη μονομερή 

ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο 

Βρετανός πολιτικός αξιωματούχος 

του Foreign Office επαναβεβαι-

ώνει επίσης την προσήλωση του 

Λονδίνου σε λύση διζωνικής δι-

κοινοτικής ομοσπονδίας. 

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι 

το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο της 

διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-

δίας είναι ο καλύτερος τρόπος επί-

τευξης αυτού του στόχου (της 

επανένωσης). Εγκρίνουμε την 

άποψη που εκφράστηκε από τον 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 

Εθνών στην έκθεσή του στις 15 

Οκτωβρίου ότι οι προοπτικές για 

μία λύση παραμένουν ζωντανές 

και καλωσορίζουμε τη συνεχιζό-

μενη προθυμία του να εργαστεί 

με τα μέρη για να διεξαχθούν σε 

βάθος διαβουλεύσεις επί μίας 

οδού προόδου», αναφέρει ο σερ 

Άλαν στην επιστολή του. 

Προσθέτει ότι το Ηνωμένο Βα-

σίλειο υποστηρίζει αυτές τις δια-

βουλεύσεις και σημειώνει ότι ο 

ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών 

της Βρετανίας είχαν «παραγω-

γική» συνάντηση με την ειδική 

απεσταλμένη Τζέιν Χολ Λουτ το 

Σεπτέμβριο. 

Στο θέμα της ασφάλειας και των 

εγγυήσεων, ο σερ Άλαν Ντάνκαν 

σημειώνει ότι «το Ηνωμένο Βασί-

λειο πάντοτε καθιστούσε σαφές 

ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιεσδή-

ποτε διευθετήσεις οι δύο πλευρές 

και οι άλλες εγγυήτριες δυνάμεις 

μπορούν να συμφωνήσουν για 

να εκπληρώσουν τις ανάγκες 

ασφαλείας αμφότερων των κυ-

πριακών κοινοτήτων. Μία τελική 

συμφωνία θα είναι δυνατή μόνο 

αν περάσει από  δημοψηφίσματα 

σε κάθε κοινότητα». 

Αναφερόμενος στο θέμα των 

υδρογονανθράκων, ο Βρετανός 

υπουργός Ευρώπης επαναλαμ-

βάνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 

αναγνωρίζει επί μακρώ το κυριαρ-

χικό δικαίωμα της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας στην ΑΟΖ της και ότι 

θέλει να δει να προχωρεί η διε-

ρεύνηση των κοιτασμάτων. 

Προσθέτει ότι η άποψη του 

Λονδίνου είναι πως οι υδρογο-

νάνθρακες της Κύπρου θα πρέπει 

να αναπτυχθούν προς όφελος 

όλων των Κυπρίων και ότι παρο-

τρύνει όλα τα μέρη να αναζητή-

σουν τρόπους με τους οποίους η 

ανάπτυξη των υδρογονανθράκων 

μπορεί να υποστηρίξει την ανα-

ζήτηση λύσης. 

«Η δέσμευσή μας σε μία λύση 

στο Κυπριακό ζήτημα παραμένει 

αμετάβλητη. Θα συνεχίσουμε να 

ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να 

εμπλακούν εποικοδομητικά με τις 

διαβουλεύσεις των Ηνωμένων 

Εθνών και να επιδείξουν ότι είναι 

δεσμευμένοι στην επίτευξη προ-

όδου προς μία λύση», καταλήγει 

η επιστολή. 

Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυ-

πριακής Ομοσπονδίας στην επι-

στολή του προς την κα Μέι επι-

σήμαινε ότι «δυστυχώς, η συνε-

χιζόμενη αδιαλλαξία της Τουρκίας 

και η άρνηση να αποσύρει τα 

στρατεύματά της από τη Δημο-

κρατία της Κύπρου, όπως και να 

καταργήσει το αναχρονιστικό σύ-

στημα των εγγυήσεων κατά το 

πρόσφατο γύρο των διαπραγμα-

τεύσεων, συνεχίζει να εμποδίζει 

τις ελπίδες όλων των Κυπρίων για 

μία λύση». 

Σημείωνε επίσης ότι η Τουρκία 

κρατά το κλειδί της λύσης, αλλά 

παρόλα αυτά «επιλέγει να υπο-

νομεύσει την επανένωση αντί να 

την υποστηρίξει». Μετέφερε πα-

ράλληλα την εντεινόμενη ανησυ-

χία της παροικίας και της διεθνούς 

κοινότητας για την όλο και πιο αυ-

ταρχική και επιθετική πολιτική του 

προέδρου Ερντογάν, που αποτυ-

πώνεται και στις απειλές του για 

την κυπριακή ΑΟΖ. 

Ο κ. Καραολής ευχαριστούσε 

την Τερέζα Μέι για την ξεκάθαρη 

θέση της βρετανικής κυβέρνησης 

υπέρ της συνέχισης των γεωτρή-

σεων, όπως ορίζει το κυριαρχικό 

δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας. 

«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», σημεί-

ωνε η επιστολή του κ. Καραολή. 

Ο κ. Καραολής ανέφερε, τέλος, 

ότι η Τουρκία πρέπει να συνειδη-

τοποιήσει πως η λύση δεν είναι 

εφικτή με διατήρηση της Συνθή-

κης Εγγύησης και με μόνιμη δια-

τήρηση στρατευμάτων στο νησί. 

Καλούσε λοιπόν τη βρετανική κυ-

βέρνηση να συμβάλει προς αυτή 

την κατεύθυνση ζητώντας δημο-

σίως την κατάργηση της Συνθή-

κης Εγγύησης.

Προσηλωμένο σε λύση 
ΔΔΟ το Λονδίνο 

ΝΕΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΑΝ ΝΤΑΝΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Σ
κοπιμότητες και προσπά-
θεια εξυπηρέτησης των ει-
σαγωγέων καινούργιων αυ-

τοκινήτων βλέπουν πίσω από τις 
προτάσεις της Κυβέρνησης για 
αλλαγή στον καθορισμό τελών κυ-
κλοφορίας στα καινούργια και με-
ταχειρισμένα αυτοκίνητα, ο σύν-
δεσμος εισαγωγέων μεταχει- 
ρισμένων αυτοκινήτων. 

Ο Μάριος Χαραλάμπους, πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εισαγω-
γέων Μεταχειρισμένων Αυτοκινή-
των αποκάλυψε ότι σε συνάντηση 
που είχε ο σύνδεσμος με τον Δι-
ευθυντή του τμήματος οδικών με-
ταφορών ο ίδιος ο κ. Κωλέτας 
τους είχε πει ότι για τόσα χρόνια 

οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκι-
νήτων ήταν πεσμένες και με τον 
τρόπο αυτό θα ισορροπηθούν τα 
πράγματα. 

Σημειώνεται ότι με την πρόταση 
του Υπουργείου επιβάλλονται επι-
πλέον επιβαρύνσεις που αρχίζουν 
από 50 ευρώ και φτάνουν τα 500 
στα τέλη κυκλοφορίας, όταν με-
ταχειρισμένα οχήματα μέχρι και 5 
χρόνων εισάγονται στην Κύπρο. 
Ο Πρόεδρος του συνδέσμου είπε 
ότι με αυτό τον τρόπο πλήττεται η 
μεσαία τάξη των πολιτών που δεν 
έχουν την ευχέρεια να αποκτή-
σουν καινούργιο αυτοκίνητο και 
θα μπορούσαν να αποκτήσουν 
ένα μεταχειρισμένο με μειωμένες 

εκπομπές ρύπων. 
Ανάλογες όμως είναι και οι αντι-

δράσεις επιχειρηματιών της πα-
ροικίας μας, καθώς, οι πρώτοι 
που θα επηρεαστούν από μια τέ-
τοια εξέλιξη, είναι οι όλοι όσοι 
ασχολούνται με τις εξαγωγές 
προς την Κύπρο, μεταχειρισμέ-
νων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο 
Βασιλείο. Ως γνωστό, οι επιχειρή-
σεις κυπρίων στο ΗΒ που ασχο-
λουνται είτε έμμεσα, είτε άμεσα 
με τις αγοραπωλησίες οχημάτων 
και τη μεταφορα τους στην Κύπρο 
είναι πάρα πολλές, ενώ, οι εν 
λόγω επιχειρήσεις έχουν ήδη να 
αντιμετωπίσουν αρκετά προβλή-
ματα εξαιτίας του Brexit.

Σκοπιμότητες πίσω από την 
αλλαγή τελών κυκλοφορίας

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

CCCYPRIOT COMMUNITY CENTRE
Earlham Grove,  London  N22  5HJ

New Year’s Eve Dinner Dance 

Music by the VENUS BAND With the well-known Duet 

Nikos Savvides on Guitar 

& George (Kokos) Gregoriou on Bouzouki 

To reserve tickets 

Contact Christalla Evdokimou. Manager 

Tel: 020 8881 2329. Email: cycc6363@gmail.com 

Earlham Grove, N22 5HJ
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Αλλεπάλληλες συναντήσεις με 
βουλευτές της έχει η Τερέζα Μέι λίγες 
ώρες πριν από την ψηφοφορία της 
κοινοβουλευτικής ομάδας των Συ-
ντηρητικών επί της πρότασης δυσπι-
στίας που έχει συγκροτηθεί σε βάρος 
της. Η Πρωθυπουργός θα συμμε-
τείχε χθες, στις 5 το απόγευμασε συ-
νεδρία της Επιτροπής 1922 του κόμ-
ματος, που έχει την ευθύνη τέτοιων 
εσωκομματικών διαδικασιών, σε μια 
τελευταία προσπάθεια να πείσει όσο 
το δυνατόν περισσότερους βουλευ-
τές να τη στηρίξουν. 

Πάντως, περισσότεροι από 158 
βουλευτές την έχουν στηρίξει με δη-
μόσιες τοποθετήσεις τους από χθες 
το πρωί. Ο αριθμός αυτός είναι το 
όριο της νίκης ή της ήττας της πρω-
θυπουργού. Οι αντίπαλοί της, 
ωστόσο, υπενθυμιζαν ότι η ψηφο-
φορία είναι μυστική, υπονοώντας ότι 
η κα Μέι δε θα λάμβανε τελικά τη θε-
τική ψήφο όλων των βουλευτών που 
είχαν πει ότι θα τη στηρίξουν. 

Εν τω μεταξύ, βουλευτές των Συ-
ντηρητικών όπως ο Νικ Μπόουλς, 
τάσσονται υπέρ της διατήρησης της 
κ. Μέι στην ηγεσία του κόμματος και 
της χώρας μέχρι να υλοποιηθεί το 

Brexit, με την κατανόηση ότι η ίδια 
θα έχει παραιτηθεί από την ηγεσία 
πριν από τις επόμενες εκλογές, που 
είναι προγραμματισμένες για την 
άνοιξη του 2022. 

Ο κ. Μπόουλς φάνηκε μέσω 
ανάρτησης στο Twitter να θεωρεί ότι 
η Ντάουνινγκ Στριτ έχει αποδεχθεί 
αυτό το σενάριο. Εκπρόσωπος του 
πρωθυπουργικού γραφείου σχο-
λίασε συναφώς ότι «η βραδινή ψη-
φοφορία δεν αφορά το ποιος θα ηγη-
θεί του κόμματος στις επόμενες 
εκλογές». 

Η Ντάουνινγκ Στριτ, εν τω μεταξύ, 
δηλώνει ότι η πρωθυπουργός θα εκ-
προσωπήσει κανονικά σήμερα τη 
χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
των Βρυξελλών.  

Έτοιμη να αγωνιστεί 
για τη ψήφο εμπιστοσύνης  

Σε δήλωσή της έξω από την Ντά-
ουνινγκ Στριτ, η Πρωθυπουργός της 
Βρετανίας είπε νωρίς χθες το από-
γευμα ότι αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα 
θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον του, 
θα μπορούσε να δώσει την ευθύνη 
για το Brexit στους βουλευτές της 
αντιπολίτευσης και θα οδηγούσε σε 
παράταση της διαδικασίας εξόδου 

υπό το Άρθρο 50. 
«Είμαι έτοιμη να τελειώσω τη δου-

λειά», είπε η κα Μέι αντιδρώντας 
στην πρόκληση ψηφοφορίας δυσπι-
στίας από 48 βουλευτές της.  

Τα όσα είχαν προηγηθεί  
Οι πληροφορίες για πρόταση μομ-

φης κατά της πρωθυπουργού έδιναν 
και έπαιρναν τις τελευταίες μέρες, 
αλλά επισήμως επιβεβαιώθηκαν μό-
λις χθες. 

Η πρόταση δυσπιστίας από το 
κόμμα της ανακοινώθηκε μόλις συ-
μπληρώθηκε ο αριθμός των 48 επι-
στολών από ισάριθμους Συντηρητι-
κούς βουλευτές προς την εσωκο- 
μματική Επιτροπή 1922. 

Την ανακοίνωση έκανε ο πρό-
εδρος της Επιτροπής σερ Γκρέιαμ 
Μπρέιντι. 

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η ψη-
φοφορία για την παροχή εμπιστο-
σύνης στην ηγέτιδα του κόμματος 
θα γινόταν ψες, μεταξύ 6 και 8 το 
βράδυ. Απαιτούνταν 159 ψήφοι για 
να χάσει ή να κερδίσει η κα Μέι, δη-
λαδή το 50% συν μία ψήφος του συ-
νόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας 
των 316.

Η ώρα της κρίσης για την πρωθυπουργό
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗ�ΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ»

"Ημέρα της Κρίσεως" για την Τερέζα Μέι 
η χθεσινή, σύμφωνα με την Daily Telegraph 
(12/12) καθώς, όπως έγραψε η εφημερίδα, 
ο πρώην υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας και 
υπουργός Περιβάλλοντος, Όουεν Πάτερσον 
(Owen Paterson), είναι ο τελευταίος μιας 
ομάδας «ανταρτών» βουλευτών του Συντη-
ρητικού κόμματος που κατέθεσε επιστολή 
στον πρόεδρο της λεγόμενης Επιτροπής 
1922 με την οποία ζητά να κινηθεί η διαδι-
κασία ψήφου εμπιστοσύνης στο πρόσωπο 
της πρωθυπουργού. Προχθές η κ. Μέι απέ-
φυγε δύο φορές να απαντήσει ευθέως σε 
ερωτήσεις σχετικά με το αν έχουν κατατεθεί 
οι απαιτούμενες 48 επιστολές για να κινηθεί 
η διαδικασία πρότασης μομφής σε βάρος 
της από το ίδιο της το κόμμα. 

Σε άρθρο του που δημοσίευσε χθες η 
Telegraph, o Πάτερσον - υποστηρικτής της 
αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ - 
θεωρεί ότι η Τερέζα Μέι - «συνιστά εμπόδιο 
στο Brexit».  

Οι Times (12/12) εκτίμησαν ότι βουλευτές 
του κυβερνώντος κόμματος σκοπεύουν σύ-
ντομα να δώσουν το «μοιραίο χτύπημα» 
στην πρωθυπουργό. Μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου θα συμβουλεύσουν την κ. Μέι 
να ετοιμάζεται για ένα «σκληρό Brexit», λίγες 
ώρες πριν αρχίσει η κρίσιμη ψηφοφορία που 
θα κρίνει το πολιτικό της μέλλον, σημείωναν 
οι Times.  

O Guardian (12/12) θεωρεί ότι παρά την 
ύστατη προσπάθεια  που καταβάλλει η πρω-
θυπουργός να λάβει εγγυήσεις από την ΕΕ 
ότι το «δίχτυ ασφαλείας» στα σύνορα της 
Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα είναι 
προσωρινό, προκειμένου να πείσει τους 
βουλευτές της να στηρίξουν τη συμφωνία 
για το Brexit, η Τερέζα Μέι - «χάνει τα ηνία 
της εξουσίας».     

Η ίδια εφημερίδα μας ενημερώνει ότι σε 
μια έκτακτη συνάντηση χθες επρόκειτο να 
τεθεί υπόψη στα μέλη του υπουργικού συμ-
βουλίου το περιεχόμενο μιας «άκρως ανη-
συχητικής έκθεσης» που αφορά την έξοδο 
της χώρας από την ΕΕ χωρίς να υπάρξει 
συμφωνία. Οι έντονες εικασίες για το εάν 
έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 
επιστολών - υπογραφών προκειμένου να 
κατατεθεί πρόταση μομφής σε βάρος της 
πρωθυπουργού συνεχίζονται , σύμφωνα με 
τον Guardian.   

Οι Financial Times (12/12) αναφέρονται 
στην «κλιμακούμενη απειλή» κατά της Τε-
ρέζα Μέι από τους «αντάρτες» βουλευτές 
μετά τη δήλωση που έκανε η πρωθυπουρ-
γός ότι η κοινοβουλευτική ψηφοφορία για 

τη συμφωνία Brexit δεν πρόκειται να γίνει 
πρίν από τις 21 Ιανουαρίου του 2019. Κα-
θώς η Τερέζα Μέι έκανε περιοδεία στην Ευ-
ρώπη - «για να αναζητήσει βοήθεια» - και η 
στερλίνα υποχωρούσε σε νέο χαμηλό 20 μη-
νών, βουλευτές του κόμματός της απεργά-
ζονταν την αντικατάστασή της και μια δια-
μάχη για την ηγεσία του Συντηρητικού 
κόμματος μπορεί να είναι επικείμενη, υπο-
γραμμίζουν οι Financial Times.  

H Metro (12/12) αναφέρεται στο «χλιαρό 
καλωσόρισμα» της Βρετανίδας πρωθυ-
πουργού από τους Ευρωπαίους ηγέτες στην  
προσπάθειά της να διασώσει τη συμφωνία 
Brexit. H εφημερίδα επισημαίνει ότι η ΕΕ  
έκανε σαφές στην κ. Μέι ότι δεν πρόκειται 
να  υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση της συμ-
φωνίας απόσυρσης.  

«Οι γύπες περικυκλώνουν την πρωθυ-
πουργό», ο πηχυαίος τίτλος στη Daily Mail 
(12/12) που στην πρώτη της σελίδα δημο-
σίευσε φωτογραφία της πρωθυπουργού το-
νίζοντας ότι - «η Μέι είναι προετοιμασμένη 
να δώσει τη μάχη με τους αντάρτες βουλευ-
τές που είναι έτοιμοι να πυροδοτήσουν την 
ψηφοφορία για να την ανατρέψουν». Η εφη-
μερίδα συγκρίνει τη θέση της Μέι με τη θέση 
της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1990 όταν και 
τότε εκδηλώθηκε «ανταρσία» κατά της πρω-
θυπουργού λόγω Ευρώπης, με αποτέλεσμα 
η Θάτσερ να υποχρεωθεί από την ηγεσία 
του Συντηρητικού κόμματος να υποβάλλει 
την παραίτησή της.  

«Χριστουγεννιάτικο πραξικόπημα» ήταν 
ο χαρακτηριστικός τίτλος στην i (12/12), που 
ξεχωρίζει τον νυν υπουργό των Εσωτερικών 
Σαντίκ Τζάβιντ και τον πρώην υπουργό των 
Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον ως δύο από 
τους προεξέχοντες διεκδικητές της ηγεσίας 
του Συντηρητικού κόμματος εφόσον κινηθεί 
η διαδικασία κατάθεσης πρότασης μομφής 
σε βάρος της Τερέζα Μέι.   

Η Daily Express (12/12) αναφέρει ότι - 
«οι συνωμότες έχουν εντείνει τις προσπά-
θειές τους για την απομάκρυνση της Μέι» - 
μετά την αναβολή της ψηφοφορίας στη 
Βουλή των Κοινοτήτων για τη συμφωνία 
Brexit την περασμένη Τρίτη. Ο πρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος 
σερ Γκρέιχαμ Μπρέιντι (Graham Brady) έχει 
δεχθεί - «μπαράζ επιστολών» - από βου-
λευτές που απαιτούν διαδικασία ψήφου 
εμπιστοσύνης για το πρόσωπο της πρωθυ-
πουργού, επισημαίνει η εφημερίδα. 

 
Βύρων Καρύδης

ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ NO DEAL

"Δεν ξέρω τι διαβεβαιώσεις μπορούν 
να δώσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες προς 
την Πρωθυπουργό Μέι", δήλωσε σή-
μερα ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμά-
της, ο οποίος κλήθηκε να ενημερώσει 
τον Τύπο στις Βρυξέλλες για την ατζέ-
ντα της αυριανής Συνόδου Κορυφής 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

"Η κ. Μέι έρχεται να ενημερώσει για 
τις εσωτερικές συζητήσεις στη χώρα 
της, οι 27 θα την ακούσουν και το 
βράδυ μόνοι τους θα δουν τι θέλει και 

τι μπορούν να της δώσουν", σημείωσε 
ο Ευρωπαίος διπλωμάτης. "Ωστόσο σε 
κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να 
υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση της 
συμφωνίας της 25ης Νοεμβρίου", δι-
ευκρίνισε. "Δεν ξέρω τι είναι δυνατόν 
να της δώσουν, ξέρω τι δεν είναι δυνα-
τόν, δηλαδή: επαναδιαπραγμάτευση", 
ξεκαθάρισε. Σημείωσε δε ότι "εάν υπάρ-
ξει πρόβλημα με την επικύρωση, η πι-
θανότητα μη συμφωνίας αυξάνεται αντί 
να μειώνεται".

Είπαν ΟΧΙ στην επαναδιαπραγμάτευση

Τερέζα Μέι: Πρωθυπουργός «με προθεσμία»; 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ειδήσεις σε 2’

«Καλούμε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να αξιοποιήσει 
την επάνοδο της κ. Λουτ και 
να διασφαλίσει ότι θα σταλεί 
ξεκάθαρα το μήνυμα της ετοι-
μότητάς μας για επανέναρξη 
των συνομιλιών στη συμφω-
νημένη βάση χωρίς να θέτει 
προϋποθέσεις, υποσημει-
ώσεις και αστερίσκους. Και αν 
έχει «νέες ιδέες», τις οποίες 
δεν γνωρίζουμε, αυτές να 
υποβοηθούν τη διαδικασία 
χωρίς να απομακρύνουν από 
το στόχο της απελευθέρωσης 
και επανένωσης”, αναφέρει 
μεταξύ άλλων σε γραπτή δή-
λωσή του ο Άριστος Δαμιανού.

«Ο ΠτΔ να αξιοποιήσει 
την επάνοδο της κ. Λουτ»

Το 2019 προβλέπεται να 
υπογραφεί η συμφωνία για 
ίδρυση ναυτικής βάσης στα 
κατεχόμενα. Σύμφωνα με την 
τουρκική εφημερίδα «Αϊντιν-
λίκ», ο αρχηγός του πολεμικού 
ναυτικού της Τουρκίας υπέ-
βαλε έκθεση στην Άγκυρα για 
την ίδρυση ναυτικής βάσης 
έπειτα από την ολοκλήρωση 
τεχνικής εργασίας σχετικά με 
τον χώρο, το κόστος κατα-
σκευής της βάσης, τις ανάγκες 
υπόγειας υποδομής και τις 
υπόλοιπες συνθήκες. 

 Η εφημερίδα, σημειώνει ότι 
μετά την υποβολή της πρότα-
σης τον περασμένο Αύγου-
στο, από το αρχηγείο του 
τουρκικού πολεμικού ναυτι-
κού, μια ειδική ομάδα ξεκίνησε 
έρευνες και έστειλε ήδη τον 
σχετικό φάκελο στην Άγκυρα.

Η Τουρκία ετοιμάζει 
βάση στο Τρίκωμο

Εάν μας πείσει ότι επιστρέφει στη ΔΔΟ 
 το ΑΚΕΛ θα είναι εκεί

ΝΕΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού δή-
λωσε σήμερα ότι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης «φλέρ-

ταρε με ιδέες έξω από το συμφωνημένο 
πλαίσιο» λύσης του Κυπριακού και εξέφρασε 
την ευχή να τις εγκαταλείψει και να επανέλθει 
στη σωστή βάση. 

Είπε ακόμη ότι εάν ο Πρόεδρος πείσει ότι 
επιστρέφει σε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας τότε το ΑΚΕΛ θα στηρίξει την  
προσπάθεια όπως έπραξε και στο παρελθόν 
ακόμη και με πολιτικό κόστος. 

Σε δηλώσεις του ύστερα από συνάντηση 
που είχε με τον Πρέσβη της Ρωσίας, ο κ. Κυ-
πριανού ανέφερε ότι «ο κ. Αναστασιάδης, ο 
οποίος φλερτάρει εδώ και καιρό με την ιδέα 
των δύο κρατών, με την ιδέα της συνομο-
σπονδίας, επιχειρεί να κατηγορήσει το ΑΚΕΛ 
ότι είναι οπαδός της όποιας λύσης τάχα» και 
πρόσθεσε ότι τον προκάλεσε στο Εθνικό Συμ-
βούλιο «γιατί άφηναν να αιωρείται αυτή η κα-
τηγορία σε βάρος του ΑΚΕΛ» να του πει πότε 
το ΑΚΕΛ του ζήτησε να κάνει υποχωρήσεις 
στο Κυπριακό και η απάντησή του Προέδρου 
ήταν ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. 

«Τώρα δημόσια, επειδή στριμώχτηκε και 
δεν ξέρει πως να αντιμετωπίσει με επιχειρή-
ματα την όλη κατάσταση όπως διαμορφώνε-
ται, είπε ακριβώς το αντίθετο. Η ατυχία του εί-
ναι ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα στα 
πρακτικά του ΕΣ αυτά που έχει πει και λυ-
πούμαι γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εί-
ναι Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
είναι ο πιο σημαντικός θεσμός στην Κύπρο, 
καταδέχεται να συμπεριφέρεται με αυτόν τον 
τρόπο», είπε.   

Σε σχέση με την αναστολή της συμμετοχής 
του ΑΚΕΛ και άλλων μελών από τη διαπρα-
γματευτική ομάδα, είπε ότι «από ό,τι γνωρίζω 
ο κ. Μαρκίδης έχει πάνω από δύο χρόνια που 
δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ομάδας» 
και πρόσθεσε ότι σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ «πε-
ρίμενα και το Προεδρικό αλλά και όλοι οι υπό-
λοιποι να χαιρετίσουν την στάση συνέπειας 
την οποία τηρούμε από τη στιγμή που δια-
φωνούμε με τον στόχο που έχει καθορίσει το 
τελευταίο διάστημα ο κ. Αναστασιάδης ανα-
φορικά με τη λύση». 

 «Εμείς έχουμε βάσιμες υποψίες ότι θέλει 
να εγκαταλείψει τη λύση ΔΔΟ. Οι υποψίες βα-
σίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα. Ο Ανα-
πληρωτής Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών 
είπε ότι μεταξύ α’ και β’ γύρου ο κ. Αναστασιά-
δης τους είπε ότι θέλει να εγκαταλείψει τη λύση 
της ομοσπονδίας και να αναζητήσει λύση η 
οποία θα έχει και στοιχεία δύο κρατών και 
στοιχεία συνομοσπονδίας. Δεν ένοιωσε την 
ανάγκη να του απαντήσει το Προεδρικό. Ο κ. 
Προδρόμου είπε ότι είναι γεγονός ότι ο Πρό-
εδρος συζητώντας με ξένους διπλωμάτες, ηγέ-
τες ξένων κρατών, τους είπε ότι ‘η Τουρκία 
θέλει λύση δύο κρατών, εσείς τί νομίζετε’; Εάν 

κάποιος διαφωνεί με τη λύση δύο κρατών όταν 
τίθενται τέτοια ζητήματα αντιδρά έντονα και 
λέει ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθώ 
κάτι τέτοιο. Δεν ρωτά εσείς τι νομίζετε για αυτό 
το θέμα και πάρα πολλά άλλα περιστατικά 
που επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας για την 
αλλαγή του προσανατολισμού του κ. Αναστα-
σιάδη» είπε ο κ. Κυπριανού. 

Είπε ότι «εάν μας πείσει ο κ. Αναστασιάδης 

ότι μετά από όλες αυτές τις παλινδρομήσεις 
του επιστρέφει στη λύση ΔΔΟ με συνέπεια 
και με προσανατολισμό να εργαστεί σκληρά 
για να επιδιώξει λύση πάνω σε αυτή τη βάση 
τότε το ΑΚΕΛ θα είναι εκεί και θα στηρίξει την  
προσπάθεια όπως έπραξε και στο παρελθόν 
με πολιτικό κόστος».    

 Ερωτηθείς εάν η απόφαση του ΑΚΕΛ ήταν 
βεβιασμένη, ο κ. Κυπριανού είπε ότι ο καθένας 
έχει το δικαίωμα να κρίνει και να αξιολογεί 
όπως ο ίδιος θεωρεί κάποια ζητήματα. 

«Εσείς λέτε ότι προτρέχουμε, εμείς λέμε ότι 
ο κ. Αναστασιάδης σε κρίσιμες και καθοριστι-
κές στιγμές και ενώ διεξαγόταν στην Κύπρο 
μια μεγάλη αντιπαράθεση για το ποια λύση 
αναζητούμε, μιλώντας στη ΓΣ του ΟΗΕ, δεν 
έκανε ούτε μια φορά αναφορά στη λύση ΔΔΟ. 
Όταν ασκήθηκε η πίεση εναντίον του και η 
έντονη κριτική από το ΑΚΕΛ και ενώ σε 2-3 
περιπτώσεις που μίλησε δεν αναφέρθηκε στη 
λύση ΔΔΟ ξεκίνησε να την αναφέρνει. Εμείς 
δεν πειθόμαστε από ρητορικές τοποθετήσεις. 
Εμάς μας ενδιαφέρει στο δια ταύτα οι ενέργειες 
που κάνει ο καθένας πού οδηγούν» απάντησε 
ο κ. Κυπριανού. 

Λέγοντας ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
σήμερα υιοθέτησε μια ρητορική την οποία κά-
ποτε κατηγορούσε, είπε ότι  «όταν ο κ. Χάσι-
κος, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες 
του κ. Αναστασιάδη βγαίνει δημόσια και λέει 
σε εκδήλωση του ΔΗΣΥ ότι πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε και εμείς ως Προεδρικό και ως 
κόμμα τι θέλουμε σε ό,τι αφορά τη λύση στο 
Κυπριακό, όταν αυτή την αναφορά του κ. Χά-
σικου ο κ. Νεοφύτου την κάνει tweet και την 

μεταφέρει σε ολόκληρη την Κύπρο δεν δι-
καιούται ο καθένας να εξαγάγει συμπερά-
σματα για το τι συμβαίνει επιτέλους;». 

Σε σχέση με το τι λέχθηκε και τι όχι με τον 
Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στη συνάντηση 
που είχαν, ο κ. Κυπριανού είπε ότι ενημέρωσε 
για το θέμα αυτό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν και για 
την συγκεκριμένη του αναφορά που έκανε 
στην Νέα Υόρκη. 

Ερωτηθείς εάν η συνάντησή του με τον κ. 
Τσαβούσογλου ενίσχυσε τους προβληματι-
σμούς του ΑΚΕΛ, ο κ. Κυπριανού είπε ότι 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία στην Κύπρο και 
δεν χρειάζεται να αναζητηθούν από το εξωτε-
ρικό. 

«Με όλα τα στοιχεία που έχει το ΑΚΕΛ ενώ-
πιον του και τα στοιχεία που έχουμε από την 
Κύπρο είναι επαρκή, για να καταλήγουμε σε 
ασφαλή συμπεράσματα, ναι, ο κ. Αναστασιά-
δης φλέρταρε με ιδέες έξω από το συμφωνη-
μένο πλαίσιο και λέω μακάρι να τις εγκαταλεί-
ψει και να επανέλθει στη σωστή βάση και τότε 
ο καθένας θα δείξει ποιος είναι.  Εμείς δείξαμε 
πόσο πατριώτες είμαστε» συνέχισε. 

Μακάρι, συμπλήρωσε, «ο Πρόεδρος να συ-
νειδητοποιήσει ότι οι επιλογές που έκανε ήταν 
αδιέξοδες, μακάρι να κατανοήσει ότι η μόνη 
πραγματική επιλογή για να απελευθερωθεί 
και επανενωθεί η Κύπρος, όχι στη βάση οποι-
αδήποτε λύσης, στη βάση του συμφωνημένου 
πλαισίου είναι η ΔΔΟ και τότε θα φανεί ποιοι 
είναι οι πατριώτες και ποιοι είναι οι καιροσκό-
ποι». 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι όταν το 2014 τον 
Απρίλη ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις από 
τη βάση που ήταν συμφωνημένη όλα αυτά τα 
χρόνια, το ΑΚΕΛ ήταν εκεί «και παρόλη τη 
στάση που είχε τηρήσει προηγουμένως και ο 
κ. Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ έναντι του Δη-
μήτρη Χριστόφια, το ΑΚΕΛ με ανιδιοτέλεια 
στήριξε τη διαδικασία, πλήρωσε πολιτικό κό-
στος το ΑΚΕΛ όλο εκείνο το διάστημα. Εκείνο 
που προείχε για μας ήταν το συμφέρον της 
Κύπρου και το λαού της ανεξάρτητα από το 
πολιτικό κόστος. Να μην μας μιλούν λοιπόν 
για κάποιους που βάζουν μικρομάγαζα πάνω 
από πατρίδες. Εμείς την πατρίδα μας την 
έχουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο».  

Συνάντηση με Ρώσο Πρέσβη  
Εξάλλου, σε σχέση με τη συνάντηση με τον 

Ρώσο Πρέσβη, που έγινε μετά συνάντηση με 
την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, ανέφερε ότι αυτή 
περιστράφηκε γύρω από τις εξελίξεις στο Κυ-
πριακό και την επικείμενη επίσκεψη του Ρώ-
σου Υφυπουργού στην Κύπρο. Αναφορικά με 
τις δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου του 
ρωσικού ΥΠΕΞ, είπε ότι αντάλλαξαν και κά-
ποιες απόψεις για το θέμα που έχει προκύ-
ψει.

Το ΑΚΕΛ έχει αποχωρησ́ει 
απο ́ τη διαπραγματευτικη ́
ομαδ́α για το Κυπριακό, στέ-
λνοντας το μην́υμα στον 
Προέδρο Αναστασιαδ́η ότι δεν 
τον εμπιστεύεται. Σύμφωνα 
με έγκυρες πληροφοριές, το 
ΑΚΕΛ νιώθει δυσαρέσκεια για 
τη στασ́η του Προεδ́ρου Ανα-
στασιαδ́η σε ο,́τι αφορα ́τους 
χειρισμους́ του στο Κυπριακο,́ 
ιδιαιτ́ερα απο ́το γεγονος́ ότι 
αποφευγ́ει να επιβεβαιωσ́ει 
ότι η επιδιωκομ́ενη λυσ́η του 
Κυπριακου ́θα είναι στη βασ́η 
της Διζωνικής, Δικοινοτικης́ 
Ομοσπονδίας. Εκ τούτου, δεν 
μπορει ́να συμμετέχει στη δια-
πραγματευτικη ́ομαδ́α χωρίς 
να υπαρ́χει ξεκάθαρος στρα-
τηγικος́ στόχος για τη βασ́η 
λύσης του Κυπριακου.́ 

Στο μεταξυ,́ ο Προέδρος 
Αναστασιαδ́ης είχε σύσκεψη 
με τη διαπραγματευτικη ́ του 
ομαδ́α, η οποιά διηρ́κεσε 
περιπ́ου μιαμ́ιση ωρ́α, ενοψ́ει 
της άφιξης της κας Τζέιν Χολ 
Λουτ το Σαββατοκυρ́ιακο και 
των επαφών που θα γίνουν 
προκειμεν́ου να διαμορφω-
θουν́ οι όροι αναφορας́ για 
την επανεν́αρξη των διαπρα-
γματευσ́εων. 

Στη συσ́κεψη δεν πα-
ρευρέθηκε ο Τουμάζος Τσιε-
λεπής, καθως́ και ο Αλεκ́ος 
Μαρκίδης, ενώ ο Πόλυς Πο-
λυβιόυ απουσιαζ́ει στο εξω-
τερικο.́ Μετείχαν ο διαπρα-
γματευτης́ Α. Μαυρογιαν́νης, 
η Ερατώ Κοζάκου Μαρ-
κουλλη,́ ο Κύπρος Χρυσο-
στομιδ́ης, ο Παναγιώτης Δη-
μητριόυ, ο Νίκος Κλεάνθους, 
ο Μαρ́ιος Ηλιαδ́ης, ο Κρις 
Τριανταφυλλιδ́ης, καθώς και 
οι ακαδημαικ̈οι ́ Κωνσταντι-́ 
νος Κομ́πος και Αριστοτελ́ης 
Κωνσταντινιδ́ης. Παρον́τες 
ητ́αν επισ́ης ο κυβερνητικος́ 
εκπροσ́ωπος Προδ́ρομος 
Προδρομ́ου, ο διευθυντης́ του 
Διπλωματικου ́ Γραφείου του 
Προεδ́ρου Κυριάκος Κουρ́ος 
και υπηρεσιακοι.́

Έξοδος Τ.Τσελεπή 
από την ομάδα 

διαπραγμάτευσης

Σε νέα δραστική αναβάθ-
μιση των δυνάμεων κατοχής 
προέβη στο τελευταίο διά-
στημα η Τουρκία, ενισχύοντας, 
τόσο ποιοτικά, όσο και ποσο-
τικά, τον κατοχικό στρατό. Συ-
γκεκριμένα, όπως δημοσι-
εύεσε η «Σημερινή της 
Κυριακής», οι κατοχικές δυνά-
μεις έχουν ενισχυθεί με μία 
επιλαρχία τεθωρακισμένων 
αρμάτων μάχης τύπου Leop-
ard (42 άρματα μάχης συνο-
λικά), γερμανικής κατασκευής, 
η οποία εδρεύει σε στρατό-
πεδο στην περιοχή της κατε-
χόμενης Κυθρέας, ενώ έχουν 
προβεί σε σημαντικές αναβαθ-
μίσεις σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους - ειδικές δυνάμεις, πε-
ζικό κ.λπ.

42 Leopard από τον Έβρο 
στην Κυθρέα
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Θρύψαλα το εσωτερικό μέτωπο! 
ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ (ΑΚΕΛ) ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σε ισχύ παραμένει η πρό-
ταση της Ρωσίας για συμμε-
τοχή όλων των μόνιμων με-
λών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ στην εκ-
πόνηση της τελικής διευθέ-
τησης των εξωτερικών πτυ-
χών του Κυπριακού, 
σημειώνει ο Υπουργός Εξω-
τερικών της Ρωσίας, Σεργκέι 
Λαβρόφ, σε συνέντευξή του 
στην «Εφημερίδα των Συ-
ντακτών». Θέση την οποία 
διατηρούσε μέχρι πρότινος 
η ε/κ πλευρά, μιλώντας 
ακόμα και συμμετοχή των 
πέντε μονίμων μελών στο 
στάδιο της προετοιμασίας 
για επανάληψη της Διάσκε-
ψης. 

Παράλληλα, ο κ. Λαβρόφ 
υπογραμμίζει ότι η Μόσχα 
παραμένει προσηλωμένη 
στην «καθολική, δίκαιη, στα-
θερή και βιώσιμη διευθέτηση 
του Κυπριακού. Ο επικεφα-
λής της ρωσικής διπλωμα-
τίας σημειώνει ότι η τελική 
επίλυση διαφόρων πτυχών 
του Κυπριακού πρέπει να 
βρεθεί από τις ίδιες τις κοι-
νότητες στο πλαίσιο των δια-
πραγματεύσεων, βάσει των 
ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

«Καταδικάζουμε ως απα-
ράδεκτες οποιεσδήποτε 
απόπειρες της έξωθεν επι-
βολής προπαρασκευασμέ-
νων συνταγών και τεχνητών 
χρονικών ορίων», σημείωσε 
ο Ρώσος ΥΠΕΞ στη συνέ-
ντευξή του. 

Δήλωσε τέλος πεπεισμέ-
νος ότι μόνο με βάση το διε-
θνές δίκαιο, τις αξίες του αλ-
ληλοσεβασμού, του 
διαλόγου και της διπλωμα-
τίας θα καταφέρουμε να εν-
δυναμώσουμε την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα σε όλη 
τη Μεσόγειο, να εξασφαλί-
σουμε την ειρήνη και την 
ευημερία στους λαούς της 
περιοχής».

Συμμετοχή όλων 
των μελών του ΣΑ 

του ΟΗΕ ζητά 
ο Λαβρόφ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

Θρύψαλα έκανε την ενότητα στο εσωτε-
ρικό μέτωπο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, λίγα 
μόλις 24ωρα πριν από την κάθοδο στην Κύ-
προ της προσωπικής απεσταλμένης του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ, Τζέϊν Χολ Λουτ ενώ πλέον φαντάζει 
πολύ δύσκολη επίτευξη συμφωνίας στους 
«όρους αναφοράς», όπως ζήτησε ο Αντώνιο 
Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών 
για το Κυπριακό. 

Με τις παλινωδίες του και τη ξεκάθαρη 
πλέον εγκατάλειψη των μέχρι τώρα επίση-
μων θέσεων της Ελληνοκυπριακής για Δι-
ζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, ο Νίκος 
Αναστασιάδης προκαλεί τρομακτικό ρήγμα 
στο μέτωπο των δυνάμεων που υποστηρί-
ζουν τη λύση – επανένωση της Κύπρου. 

Το ΑΚΕΛ καταγγέλλοντας ότι ο Πρόεδρος 
έκανε στροφή προς τη λύση συνομοσπον-
δίας δυο κρατών, απέσυρε από τη Διαπρα-
γματευτική Ομάδα το διεθνολόγο, μέλος της 
Γραμματείας του Κόμματος Τουμάζο Τσελεπή 
(σχετικές ειδήσεις στη σελ 4). 

Κατά του Αναστασιάδη 
και ο Αλέκος Μαρκίδης 

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. 
Αλέκος Μαρκίδης εμφανίστηκε ενοχλημένος 
από τη στάση και χειρισμούς του ΠτΔ στο 
Κυπριακό, τονίζοντας πως διαφωνεί κάθετα 
με τα όσα κάνει ο Πρόεδρος και υπογραμμί-
ζοντας πως κρίνει ότι δεν έχει θέση στη δια-
πραγματευτική ομάδα. 

«Μετά τα όσα είδα, τις δηλώσεις που έγι-
ναν στο μνημόσυνο του Τάσσου Παπαδό-
πουλου, έκρινα ότι δεν έχω θέση σε αυτή 
την ομάδα, εφόσον κάθετα διαφωνώ με όσα 
κάνει ο Πρόεδρος τον τελευταίο καιρό», ανέ-
φερε ο κ. Μαρκίδης. 

«Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Εδώ πέρα 
τους τελευταίους 15 μήνες μετά το Κρανς 
Μοντάνα υπήρξαν πολλές εξελίξεις. Υπήρξε 
το θέμα του καθορισμού της πολιτικής του 
Προέδρου σε σχέση με την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων, όπου διατυμπανιζόταν 
καθημερινά ότι θέλουμε να συνεχίσουμε απ’ 
εκεί που σταματήσαμε. Υπήρξε η πρόταση 

Ακιντζί για την στρατηγική συμφωνία σε 
σχέση με το πλαίσιο Γκουτέρες. Το θέμα το 
χειρίστηκε μόνος του ο Πρόεδρος», σημεί-
ωσε. 

«Υπήρξαν», συνέχισε ο κ. Μαρκίδης, «οι 
συναντήσεις με Τσαβούσογλου. Ουδεμία ενη-
μέρωση στην ομάδα και εν πάσει περιπτώσει 
το θέμα το χειρίστηκε μόνος του ο Πρόεδρος. 
Υπήρξαν οι επισκέψεις Λουτ και πάλι ουδεμία 
ενημέρωση. Το θέμα το χειρίστηκε μόνος του 
ο Πρόεδρος. Υπήρξε η εξαγγελία για αποκε-

ντρωμένη ομοσπονδία, δεν αισθάνθηκε ο 
Πρόεδρος την ανάγκη να πάρει συμβουλή 
από αυτή την ομάδα πριν να εξαγγείλει τα 
περί αποκεντρωμένης. 

Και τέλος, έμπλεξε το θέμα της λειτουργι-
κότητας κατά τρόπο που είμαστε σε αντίθεση 
με τα ψηφίσματα των Η.Ε., και πάλι χωρίς 
να ρωτήσει ή να αισθανθεί την ανάγκη να 
πάρει την γνώμη αυτής της ομάδας. Επομέ-
νως, το ζήτημα είναι τι ρόλο παίζει αυτή η 
ομάδα; Και πώς αυτό το πράγμα παρουσιά-
ζεται ως η εντατική προσπάθεια μας για να 
εξηγηθούμε με την κ. Λουτ τώρα που θα συ-
ζητηθούν οι όροι αναφοράς»; επισήμανε ο 
Αλέκος Μαρκίδης. 

Δύσκολα τα δεδομένα για 
την επανέναρξη των συνομιλιών 

Ενόψει της καθόδου της Τζέιν Χολ Λουτ 
στην Κύπρο κυβερνητικές πηγές σημειώνουν 
ότι τα δεδομένα την παρούσα στιγμή είναι 
ιδιαίτερα δύσκολα σε ότι αφορά πιθανή επα-
νέναρξη των συνομιλιών για το κυπριακό. 

Η προσωπική απεσταλμένη του Γ.Τ. των 
Ηνωμένων Εθνών, που δεν έχει επιβεβαι-
ωθεί ακόμη αν θα μεταβεί και στη Τουρκία 
για συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου, προχωρά σε νέο γύρο συναντήσεων 
με στόχο την καταγραφή των δεδομένων.  

Στόχος να παρουσιάσει τις θέσεις των 
πλευρών ενώπιων του γενικού γραμματέα 
και να πει αν υπάρχει το έδαφος μέσα από 
συγκεκριμένους όρους αναφοράς να ξεκινή-
σουν οι διαπραγματεύσεις. 

Μια θετική κατάληξη την παρούσα φάση 
θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη από κυβερνητι-
κής πλευράς ενώ αφήνεται να νοηθεί ότι 
υπάρχουν αμφιβολίες και για το κατά πόσον 
θα υπάρξει ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών, 
δηλαδή ότι η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν δί-
νει περιθώριο προόδου. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφο-

ρίες ο Πρόεδρος θέτει και το ζήτημα των εγ-
γυητριών δυνάμεων καλώντας μάλιστα εκεί-
νους που του ζητούν να αναλάβει πρωτο-
βουλία για άμεση επανέναρξη των 
συνομιλιών, να αναλογιστούν ποια από τις 
τρεις είναι έτοιμη την παρούσα φάση να 
εμπλακεί σε διάλογο. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι η Τουρκία θέλει 
να συζητήσει το θέμα μετά τον Μάιο και τις 
τοπικές εκλογές που θα διεξαχθούν , η Με-
γάλη Βρετανία την παρούσα φάση δεν μπο-
ρεί να συμβάλει μιας και έχει σοβαρά εσω-
τερικά προβλήματα ενώ και η Ελλάδα διανύει 
προεκλογική περίοδο. 

Άρα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές την 
παρούσα φάση δεν είναι δυνατό να ξεκινή-
σουν οι διαπραγματεύσεις .Σημειώνεται 
ωστόσο ως πιθανότητα, αν και θεωρείται 
απομακρυσμένη η πραγματοποίηση προς 
το παρόν ενός διαλόγου μεταξύ των δύο κοι-
νοτήτων μόνο και αν συμφωνηθούν τα έξι 
σημεία που έθεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες. 

Τα μέρη στην Κύπρο να συζητήσουν με 
δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο 

με τη Λουτ διαμηνύει η Σπέχαρ 

Το μήνυμα πως τα μέρη στην Κύπρο θα 
πρέπει να συζητήσουν με την απεσταλμένη 
του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, κατά ένα 
δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο, ανα-
γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα που θα 
υπάρξει θα είναι κρίσιμης σημασίας για το 
μέλλον των διαπραγματεύσεων για το Κυ-
πριακό έστειλε το βράδυ της Τρίτης η Ανα-
πληρώτρια Ειδική Σύμβουλος του ΓΓ του 
ΟΗΕ για την Κύπρο και Ειδική Αντιπρόσω-
πός του στο νησί, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, σε 
ομιλία της κατά τη δεξίωση που παρέθεσε 
στο Λήδρα Πάλας, με την ευκαιρία της λήξης 
του έτους. 

Μιλώντας ενώπιον πολιτικών και από τις 
δυο κοινότητες, μελών του διπλωματικού 
σώματος και άλλων προσκεκλημένων, η κ. 
Σπέχαρ είπε επίσης πως υπάρχει μια αυξα-
νόμενη αναγνώριση στο νησί του γεγονότος 
ότι η διαδικασία για μια συνολική διευθέτηση 
του Κυπριακού φθάνει σε ένα καθοριστικό 
σημείο.

Ερντογάν: Λόγω της Κύπρου αναπτύξαμε την αμυντική μας βιομηχανία
Λόγω της Κύπρου η Τουρκία κατα-

σκεύασε την αμυντική της βιομηχανία, δή-
λωσε στη σύνοδο για την αμυντική βιομη-
χανία ο Τουρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
αναφέροντας ότι “ο κακός γείτονας μας 
έκανε ιδιοκτήτες”. Ο Τούρκος Πρόεδρος 
ανακοίνωσε και το όνομα των νέων ελικο-
πτέρων Τ625 που κατασκεύασε η Τουρκία: 
“Γκιοκμπει” που θα πει Κύριος Ουρανός 
στα ελληνικά.  

Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος 
είπε ότι οι χώρες που δεν είναι ισχυρές 

στην αμυντική τεχνολογία δεν μπορούν να 
αντικρύσουν το μέλλον τους με ασφάλεια 
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τόσο ο 
δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας θα 
εργαστούν ώστε να υλοποιηθεί το όραμα 
για μια Τουρκία με παγκόσμια ισχύ.  

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε πως πριν 
15 χρόνια που είχαν αναλάβει την εξουσία 
δεν υπήρχε αυτή η παρούσα δομή δυστυ-
χώς. Ανέφερε πως αν παρέμεναν στο ίδιο 
σημείο σήμερα δεν θα μπορούσαν να κά-
νουν την επιχείρηση Κλάδος Ελαίας στη 

Συρία ούτε την επιχείρηση Ασπίδα Ευ-
φράτη επίσης στην Συρια. 

“Αυτές τις επιχειρήσεις τις πραγματοποι-
ήσαμε με τις δικές μας δυνατότητες”, ανέ-
φερε ο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας μά-
λιστα πως αν περίμεναν από τη Δύση, 
καμιά βοήθεια δεν θα ερχόταν. “Πάντοτε 
μας έλεγαν το κογκρέσο δεν δίνει άδεια”, 
ανέφερε και τους έδειχναν την πόρτα εξό-
δου. “Αυτό το ζήσαμε και με την Κύπρο. 
Μετά την Κύπρο κερδίσαμε τον ASELSAN 
(τουρκική αμυντική βιομηχανία Τουρκίας). 

Ο κακός γείτονας μας έκανε να τον απο-

κτήσουμε. Πλέον ξεκινήσαμε εξαγωγές”, 

ανέφερε. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι από δω 

και μπρος θα είναι καλύτερα,  προσθέτο-

ντας ότι αυτά που έχουν πετύχει στην αμυ-

ντική βιομηχανία τα πέτυχαν τα τελευταία 

16 χρόνια. “Δεν είναι αρκετό να προχω-

ράμε, πρέπει να τρέχουμε, από δω και 

μπρος θα συνεχίσουμε να τρέχουμε”, ανέ-

φερε.
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Σε λειτουργία τέθηκε το Cy-
prus Casinos “C2 Nicosia” στη 
Λευκωσία, το πρώτο δορυφο-
ρικό καζίνο που ανοίγει μετά 
την επιτυχή λειτουργία του 
προσωρινού Cyprus Casinos 
“C2 Limassol” στη Λεμεσό τον 
περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα 
με Δελτίο Τύπου, σε δηλώσεις 
του ο Craig Ballantyne, Ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
του City of Dreams Mediterra-
nean και Cyprus Casinos, ανέ-
φερε ότι είναι ικανοποιημένος 
για την έναρξη  λειτουργίας του 
νέου καζίνο, προσθέτοντας ότι 
τα C2 θα συμβάλουν σημα-
ντικά στις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Κυπριακή κυβέρ-
νηση για αντιμετώπιση του πα-
ράνομου παιγνίου.

Άνοιξε τις πύλες του 
το Cyprus Casinos-Nicosia

Η Επίτροπος Λήδα Κουρ-
σουμπά εκφράζει την απογοή-
τευσή της σε σχέση με δικα-
στική απόφαση σε υπόθεση 
σεξουαλικής κακοποίησης παι-
διού από ενήλικα, σημει-
ώνοντας ότι αποφάσεις οι 
οποίες κινούνται στα όρια της 
επιείκειας βρίσκονται σε αντί-
θεση με τη δέσμευση της Πο-
λιτείας να καταπολεμήσει ένα 
από τα πλέον αποτρόπαια 
εγκλήματα που μαστίζουν την 
κοινωνία μας και προκαλούν 
δικαίως, αντιδράσεις και κατα-
κραυγή της κοινωνίας.

Απογοήτευση εκφράζει η 
Επίτροπος Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού 
για δικαστική απόφαση

Χρυσες́ δουλειές καν́ουν οι παροχεις́ 
υπηρεσιών, οι οποιόι εμπλέκονται 
στο «Κυπριακο ́ Επενδυτικο ́ Προ-́

γραμμα» το οποιó αφορα ́ την παρα-
χώρηση υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές 
και μελ́η των οικογενειών τους. 

Η «Χαραυγη»́ εξασφαλ́ισε και αποκά-
λυψε τη λίστα με τους μεγαλυτ́ερους παί-
κτες, οι οποίοι υπέβαλαν τις περισσότερες 
αιτησ́εις απο ́το 2013 μεχ́ρι σήμερα. Απο ́
τη λισ́τα ξεχωρίζουν τα εξής ονομ́ατα: 

Νικ́ος Χρ. Αναστασιαδ́ης & Συνέταιροι: 
Υπεβ́αλε συνολικα ́ 41 αιτησ́εις πολιτο-
γραφ́ησης επενδυτων́, από τις 28/5/2013 
μεχ́ρι τις 31/8/2018. Οι περισσότερες αιτη-́
σεις υποβληθ́ηκαν το 2017 (22). Το γραφειό 
εγγράφηκε και στο Μητρωό Παροχων́ Υπη-
ρεσιών, το οποιό δημιουργηθ́ηκε τον Ιουλ́ιο 
του 2018, διασφαλιζ́οντας τη συνεχ́ιση των 
εργασιων́ του στο πρόγραμμα παραχω-́
ρησης υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές 
και μελ́η των οικογενειών τους. 

PricewaterhouseCoopers: Υπέβαλε 184 
αιτησ́εις και είναι ο μεγαλυτ́ερος παίκτης 
στην αγορα.́ 

Ανδρέας Δημητριαδ́ης & Σιά Δ.Ε.Π.Ε. 
υπεβ́αλε 137 αιτησ́εις. 

Μιχαλακ́ης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε.: 
123 αιτησ́εις.  

Αρετη ́Χαριδημ́ου και Συνεργάτες υπέ-
βαλε 119 αιτησ́εις.KPMG Limited. 

Ομ́ιλος Εταιρειων́ Λεπτός: Υπέβαλε συ-

νολικα ́100 αιτησ́εις. 
Fides Corp-Accountants & Business Ad-

visors: Υπεβ́αλε 112 αιτησ́εις. 
Χριστοδ́ουλος Γ. Βασιλειαδ́ης & Σιά: 

Υπεβ́αλε 99 αιτησ́εις. 
Ιωάννης Παπαζαχαριά: 91 αιτή-σεις. 
Νεοκλεόυς & Σιά Δ.Ε.Π.Ε: Υπέβαλε συ-

νολικα ́54 αιτησ́εις. Στα μέσα του 2017 το 
γραφειό μετονομασ́τηκε σε Ηλιάς Νεο-
κλεόυς & Σιά ΔΕΠΕ μετα ́την αποφ́αση του 
Μον́ιμου Κακουργιοδικειόυ στην υποθ́εση 
του Παναγιώτη Νεοκλεόυς. 

Λ. Παπαφιλιπ́που και Σιά Δ.Ε.Π.Ε.: 52 
αιτησ́εις (4 το 2013, 11 το 2014, 5 το 2015, 
9 το 2016, 16 το 2017 και 7 το πρώτο 
οκταμ́ηνο του 2018). 

Τάσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες 
Δ.Ε.Π.Ε.: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
εμπλοκη ́ του περιοριζ́εται σε 17 αιτησ́εις 
(7 το 2014, 1 το 2015, 5 το 2016, 3 το 2017 
και 1 το 2018). 

Κωνσταντιν́ος Ζαχαρίου

Οι μεγάλοι παίκτες στην πώληση διαβατηρί�ων
ΣΤΗ ΛΙ�ΣΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ�ΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ� ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙ�ΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ�ΔΗΣ

Διαλύεται οριστικά ο ΚΟΤ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΠΑΦΟΣ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 
από την Ολομέλεια της Βουλής, 
το νομοσχέδιο για δημιουργία του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. Πα-
ράλληλα η πλειοψηφία της Βου-
λής απέρριψε τροπολογία του 
ΑΚΕΛ για διατήρηση του ΔΣ του 
ΚΟΤ με παραμονή αρμοδιοτήτων 
στον οργανισμό. Υπέρ του νομο-
σχεδίου ψήφισαν βουλευτές όλων 
των κομμάτων πλην των βουλευ-
τών του ΑΚΕΛ και του Κινήματος 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολι-
τών. Σύμφωνα με το νόμο, ο ΚΟΤ 
και το διοικητικό του συμβούλιο 
θα καταργηθούν, θα διορισθεί 

υφυπουργός τουρισμού ο οποίος 
θα λογοδοτεί στον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και θα παρίσταται 
στις συνεδρίες του υπουργικού 
συμβουλίου, ενώ το προσωπικό 
του ΚΟΤ, θα μεταφερθεί στο υφυ-
πουργείο τουρισμού, με διασφα-
λισμένα τα δικαιώματα και τα κε-
κτημένα τους. Υπενθυμίζεται ότι 
η Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 
2017 είχε καταθέσει αναθεωρη-
μένο κείμενο νομοσχεδίου, σύμ-
φωνα με το οποίο ο ΚΟΤ θα συ-
νέχιζε τη λειτουργία του κάτω από 
την πολιτική εποπτεία του υφυ-
πουργείου τουρισμού.

Ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυ-
ρίας πραγματοποίησαν την Τρίτη 
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο 
100 περίπου εργαζόμενοι του Ορ-
γανισμού Συγκοινωνιών Πάφου 
(ΟΣΥΠΑ), διεκδικώντας την κατα-
βολή των δεδουλευμένων τους 
από την εταιρεία.   

Οι εργαζόμενοι έφθασαν από 
την Πάφο γύρω στις 10 το πρωί 
με δύο λεωφορεία, τα οποία ενοι-
κίασαν για την μεταφορά τους αρ-
χικά στο Προεδρικό Μέγαρο και 
στη συνέχεια στη Βουλή των Αντι-
προσώπων και στο Υπουργείο 
Μεταφορών, όπου πραγματοποί-

ησαν τη διαμαρτυρία τους στην 
παρουσία ισχυρής αστυνομικής 
δύναμης.     

Οι εργαζόμενοι κρατούσαν 
πλακάτ στα οποία αναγράφονταν 
συνθήματα όπως «Αφήνετε 250 
οικογένειες στο δρόμο», «Εδώ 
απεργία, τέρμα η κοροϊδία», «Η 
παραίτηση είναι μονόδρομος» και 
«2010 – 2018 ευθυνοφοβία, ανε-
πάρκεια, κοροϊδία». 

Κατά την άφιξη τους στο Προ-
εδρικό, αντιπροσωπεία των ερ-
γαζομένων επέδωσε υπόμνημα 
με τα αιτήματά τους προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 

οποίο παρέλαβε ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου Πέτρος 
Δημητρίου. Σύμφωνα με το υπό-
μνημα, «τα τελευταία χρόνια οι ερ-
γαζόμενοι στην εταιρεία του Ορ-
γανισμού Συγκοινωνιών Πάφου 
(Ο.ΣΥΠΑ.) αντιμετωπίζουν το τε-
ράστιο πρόβλημα της μη καταβο-
λής του μισθού τους λόγω των 
διαφορών μεταξύ του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και της Εταιρείας». 

Οι Εργαζόμενοι καταγγέλλουν 
ότι «σήμερα παραμένουμε απλή-
ρωτοι για τον μήνα Νοέμβριο, και 
κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί 
τη μισθοδοσία τους».

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το χαλλούμι, αλλά ευθύνες... γιοκ

Έξω από το Προεδρικό οι εργαζόμενοι του ΟΣΥΠΑ 

Ο συμπρόεδρος της τεχνι-
κής επιτροπής για το έγκλημα, 
Χακκί Ονέν δήλωσε ότι συνε-
χίζονται οι προσπάθειες της 
τ/κ πλευράς για παράδοση 
του Μοχαμάντ Σαλμά, υπό-
πτου για τον φόνο του Τ/κ καλ-
λιτέχνη και δασκάλου Χασάν 
Ισίκ Οζγκοτσμέν. Ο κ. Ονέν 
ανέφερε ότι το αίτημα υπάρχει 
ακόμα και ότι η επιτροπή συ-
νεχίζει να εργάζεται για το 
θέμα. Ο Οζγκοτσμέν βρέθηκε 
νεκρός κοντά στο Τρίκωμο 
στις 30 Σεπτεμβρίου και ο 
Σαλμά συνελήφθη στη Λεμεσό 
τον Οκτώβριο.

Η τ/κ πλευρά ζητά 
παράδοση υπόπτου

Ούτε ψωμί στους ξενώνες… 
Τα σεντόνια τα αγοράζουν οι 
ίδιοι οι τρόφιμοι της Στέγης Τυ-
φλών. Κάθε μήνα βρίσκονται 
υπό την απειλή διακοπής ηλε-
κτρισμού λόγω του μεγάλου 
χρέους. Η ίδια η γιατρός που 
φροντίζει τους τρόφιμους πα-
ραμένει επί 10 μήνες απλή-
ρωτη. Αυτά ήταν ανάμεσα στα 
όσα καταγγέλθηκαν στην κινη-
τοποίηση της Παγκύπριας Ορ-
γάνωσης Τυφλών.

Ούτε ψωμί στη Στέγη 
Τυφλών καταγγέλλει η 

Ομοσπονδία τους

Τη δυσαρέσκειά του για τα τελευταία γε-
γονότα γύρω από το θέμα του χαλλουμιού 
εκφράζει με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος 
Τυροκόμων, ο οποίος συζήτησε το θέμα 
σε έκτακτη συνεδρία. «Η πολύχρονη και 
σκληρή προσπάθειά μας για προώθηση 
του παραδοσιακού τυριού χαλλούμι καρ-
ποφορεί, αφού έχει επιτύχει σήμερα ψηλά 
επίπεδα ζήτησης με αποτέλεσμα να βοηθά 
σημαντικά στην πλήρη απασχόληση στους 
κλάδους της γεωργοκτηνοτροφίας και της 
βιομηχανίας», αναφέρει η ανακοίνωση. 

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων, προστίθεται, 
«θα σταθεί εμπόδιο σε όλους όσοι θέλουν 
να πλήξουν τον τομέα και δεν θα επιτρέψει 
σε κανένα τον περιορισμό των εξαγωγικών 

προοπτικών του προϊόντος. Καταδικάζουμε 
όλους όσοι ενεργούν ενάντια στο Εθνικό 
μας προϊόν και κατ’ επέκταση στην οικο-
νομία του τόπου και θεωρούμε αδικαιολό-
γητη την αδράνεια των λειτουργών του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού». 

Παράλληλα, έντονα επικριτικά ήταν όλα 
σχεδόν τα κόμματα για την τροπή που 
πήρε το θέμα. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο μέλος του Πολι-
τικού Γραφείου Χρίστος Χριστοφίδης, είπε 
πως «είμαστε στη διακυβέρνηση κατά την 
οποία κανένας δεν φταίει για τίποτε», για 
να προσθέσει ότι «έχουμε υποστεί ένα βα-
ρύτατο πλήγμα με το χαλούμι». Όπως είπε 

«δεν είναι μόνο το ζήτημα του χαλουμιού 
είναι και οικονομικό το ζήτημα και υπάρχει 
απειλή για απώλεια εκατομμυρίων ευρώ 
κάθε χρόνο», συμπληρώνοντας πως «βλέ-
πουμε μια προσπάθεια, περίπου ο χειρι-
σμός να φορτωθεί σε κάποιο λειτουργό». 

« Η ευθύνη είναι πολιτική. Οι κυβερνώ-
ντες υποσχέθηκαν μερικές φορές ότι είχαν 
υπό τον έλεγχό τους το θέμα. Δυστυχώς, 
δεν έπραξαν -όπως οι ίδιοι παραδέχονται 
σήμερα- αυτά τα οποία έπρεπε, αλλά ίδιοι 
τοποθετούνται ωσάν να είναι κάποιος άλ-
λος που κυβερνά και εφόσον ευθύνη είναι 
πολιτική, οι πολιτικές ευθύνες να αναλαμ-
βάνονται», είπε ο κ. Χριστοφίδης. 

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου 

του ΔΗΚΟ, Άθως Αντωνιάδης, το κόμμα 
του οποίου ζήτησε την παραίτηση του 
Υπουργού Εμπορίου, είπε ότι «το θέμα 
αυτό και οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν 
αδιαφορία και μια εκκωφαντική ανευθυνό-
τητα, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος ο εκ-
πρόσωπος της Κυβέρνησης», προσθέτο-
ντας ότι «οι χειρισμοί από το αρμόδιο 
Υπουργείο ήταν τραγικά ανεύθυνοι και οδή-
γησαν σε ένα μεγάλο σκάνδαλο, αλλά και 
ένα μεγάλο πρόβλημα και ελπίζουμε να 
βρεθεί λύση, μέσω δικαστηρίων και εφέ-
σεων». Είπε πως «υπάρχουν διοικητικές 
ευθύνες, αλλά παράλληλα βαρύτατες και 
πολύ σοβαρές πολιτικές ευθύνες, αφού δεν 
έχουν αναληφθεί».
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Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός 
το πρωί της Τετάρτης έξω από 
το χωριό Μόρια στη Λέσβο. 

Ο θάνατος του άνδρα, ο 
οποίος σύμφωνα με τις πρώ-
τες ενδείξεις, πρόκειται για αι-
τούντα άσυλο που έμενε στον 
κέντρο υποδοχής της Μόριας, 
έχει επέλθει από αιχμηρό αντι-
κείμενο. Οι αστυνομικές Αρχές 
έχουν ήδη αποκλείσει την πε-
ριοχή και διερευνούν την πι-
θανότητα να πρόκειται για 
εγκληματική πράξη.

Νεκρός εντοπίστηκε 
άνδρας στη Μόρια

Όχι στην αποφυλάκιση 
του Σάββα Ξηρού

Ο 55χρονος πολυ-ισοβίτης 
της 17Ν, που αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα υγείας, 
ζητά την αποφυλάκισή του 
επικαλούμενος το άρθρο 110Α 
του ΠΚ. Πρόκειται για το ίδιο 
άρθρο που επικαλέστηκε ο 
επιχειρηματίας Αριστείδης 
Φλώρος για την αποφυλάκισή 
του. Σύμφωνα και με τη συνή-
γορό του Άννυ Παπαρούσου, 
έχει 98% αναπηρία, η οποία 
προκύπτει και από ιατρικό πι-
στοποιητικό του ΚΕΠΑ, που, 
όπως αναφέρει, «ισχύει εφ’ 
όρου ζωής». 

Η δικηγόρος υποστηρίζει 
πως σύμφωνα με τον νόμο, 
«ο Σάββας μετράει μέρες για 
την αποφυλάκιση».

Ένας 32χρονος Αλγερινός, 
που ομολόγησε, είναι ο δρά-
στης της ανθρωποκτονίας 
άστεγου, που διαπράχθηκε 
την περασμένη Πέμπτη απέ-
ναντι από το σταθμό ΗΣΑΠ, 
στο Θησείο. Το θύμα, που, 
σύμφωνα με πληροφορίες, εί-
ναι, πιθανότατα, Βρετανός, είχε 
εντοπιστεί θανάσιμα τραυμα-
τισμένος από μαχαίρι, σε 
εσοχή εγκαταλελειμμένου κτη-
ρίου, το οποίο χρησιμοποι-
ούσε ως προσωρινό κατά-
λυμα. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, ο Αλγερινός, που είναι 
επίσης άστεγος, πίστευε ότι 
του είχαν κάνει "μάγια" και σκό-
τωσε τον γνωστό του για να 
τα "λύσει".

Εξιχνιάστηκε 
η ανθρωποκτονία 

αστέγου στο Θησείο

Η αστυνομία προχώρησε σε 
181 προσαγωγές ατόμων, για 
επεισόδια σε συγκεντρώσεις 
και πορείες που έγιναν σε διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας, 
για τα δέκα χρόνια από τη δο-
λοφονία του Αλέξανδρου Γρη-
γορόπουλου, ενώ οι 30 μετα-
τράπηκαν σε συλλήψεις, όπως 
αναφέρει το Αρχηγείο. Μάλι-
στα χαρακτηρίζει «δυναμικό 
και αποτελεσματικό το επιχει-
ρησιακό σχέδιο». Σε βάρος 
των συλληφθέντων σχηματί-
στηκαν ποινικές δικογραφίες.

Τριάντα άτομα 
συνελήφθησαν 

για τα επεισόδια

Σε κλίμα οξείας αντιπαράθεσης ανάμεσα 
στον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα και τον αρχηγό της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα 
στη Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση επί του 
νομοσχεδίου για την μη περικοπή των συντά-
ξεων. 

Κατά την ομιλία του από το βήμα της Βου-
λής, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η συζήτηση 
επί του νομοσχεδίου για την μη περικοπή των 
συντάξεων είναι «μια χαρμόσυνη μέρα για 
εκατομμύρια συμπολίτες μας», ενώ απευθυ-
νόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη, διέψευσε τις 
αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί 
«παροχολογίας», υποστηρίζοντας ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση αποκαθιστά «τις αδικίες που 
γέννησε η σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα 
των ημερών σας». 

«Επιστρέφουμε σταδιακά σε εκείνους που 
επλήγησαν από την κρίση και τα μνημόνια, 
αυτά που στερήθηκαν για χρόνια άδικα», ανέ-
φερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τονίζοντας 
ότι κάθε βήμα της κυβέρνησης εντάσσεται «σε 
σαφή και συγκεκριμένο σχεδιασμό». 

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον κ. Τσί-
πρα ότι αντάλλαξε το ζήτημα των συντάξεων 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ισχυριζόμενος 

ότι η ελληνική κυβέρνηση «εκχώρησε τη μα-
κεδονική γλώσσα και εθνότητα». 

«Με κυνισμό στήσατε έναν διχασμό πάνω 
στο Σκοπιανό. Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με 

τις μειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα 
μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει 
με μια μείζονα εθνική υποχώρηση. Αυτό ήταν 
το εισιτήριο με το οποίο ταξιδεύσατε από τις 
Πρέσπες στην Ιθάκη. Έτσι όμως δεν εξυπη-
ρετούνται τα συμφέροντα της χώρας, εξυπη-
ρετούνται ξένα συμφέροντα. Αυτό που λένε 
στις Βρυξέλλες για σας κ. Τσίπρα, είναι ότι κα-

νένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν ήταν τόσο 
εύκολος στην διαπραγμάτευση. Τα δώσατε 
όλα κ. Τσίπρα», σημείωσε σε υψηλούς τόνους 
ο κ. Μητσοτάκης. 

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την φορολο-
γική πολιτική της κυβέρνησης, που, σύμφωνα 
με τον ίδιο, επέβαλε 29 νέους φόρους. «Ήταν 
μια πολιτική εναντίον όλων, είναι ο απολογι-
σμός της φορομπηχτητικής σας πολιτικής. 
Εμείς θέλουμε λιγότερους φόρους και περισ-
σότερες επενδύσεις, εσείς φορολογείτε τους 
πολλούς για να τους κρατάτε μετά ομήρους 
με την πολιτική των επιδομάτων», υποστήριξε 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Κατά τη δευτερολογία του, ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός, απαντώντας στους ισχυρισμούς 
του κ. Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολί-
τευση για «πολιτικό καιροσκοπισμό» και για 
προσπάθεια να «ψαρέψει στα θολά νερά του 
Ακροδεξιού ακροατηρίου». Παράλληλα, ο κ. 
Τσίπρας κάλεσε τον κ. Ζάεφ να απέχει από 
δηλώσεις που παραβιάζουν το γράμμα και το 
πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε για αρκετή 
ώρα και επεκτάθηκε και σε άλλα ζητήματα.

Σκληρή αντιπαράθεση Τσίπρα - Μητσοτάκη

Σοκάρουν οι απολογίες 
για το φόνο της 21χρονης

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ 
δύο μάρτυρες άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
εμπλέκεται και τρίτο άτομο στην υπόθεση της δολο-
φονίας της 21χρονης Ελένης Τοπαλούδη. 

Τη συγκεκριμένη καταγγελία φέρεται να έχει κάνει 
μια γυναίκα που είδε το λευκό βαν το βράδυ της δο-
λοφονίας. 

Ανάλογη κατάθεση φέρεται να έχει κάνει και ένα 
τρίτο άτομο στο λιμεναρχείο. 

Στο μεταξύ, αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώ-
σεις του πατέρα της άτυχης κοπέλας ότι στο νησί 
της Ρόδου δρα ανεξέλεγκτα κύκλωμα που εκβιάζει, 
βιάζει και απειλεί νεαρά κορίτσια.  

Καταγγελίες για κύκλωμα εκβιαστών  
Ο πατέρας της 21χρονης, που δολοφονήθηκε στο 

νησί, έκανε λόγο από τη δική του μεριά για κυκλώ-
ματα που δρουν στη Ρόδο και εκμεταλλεύονται απει-
λώντας κοπέλες που φοβούνται να μιλήσουν και να 
καταγγείλουν τον εφιάλτη που ζουν. 

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, μί-
λησε για στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία 
και αφορούν καταθέσεις συμφοιτητριών της άτυχης 
Ελένης, για τις οποίες, όπως τόνισε, "στο μέλλον να 
πρέπει να πούμε άλλα πράγματα". Σημειώνεται πως 
φίλοι της νεαρής σε δηλώσεις τους σε τηλεοπτική 
εκπομπή έκαναν λόγο και για παλαιότερο βιασμό 
που είχε υποστεί η κοπέλα τον οποίο είχε καταγγείλει 
στην αστυνομία. Από το τοπικό ΑΤ ωστόσο δεν επι-
βεβαιώνεται κάτι τέτοιο. 

Εν τω μεταξύ, μέσα από την απολογία του, ο εκ 
των υπόπτων, 19χρονος Ροδίτης, γόνος γνωστής 
οικογένειας του νησιού, αρνείται κάθε εμπλοκή στη 
δολοφονία της κοπέλας. Τα ρίχνει όλα στον 19χρονο 
Αλβανό και υποστηρίζει πως εκείνος, περιγράφει 
τις δικές του πράξεις ως δικές του. Υποστηρίζει πως 
ο συγκατηγορούμενός του χτύπησε την άτυχη φοι-
τήτρια και αποφάσισε να την πετάξει στα βράχια 
όπου βρέθηκε νεκρή.  

Την κατάργηση της προνο-
μοθετημένης περικοπής των 
ελληνικών συντάξεων για το 
2019, χαιρετίζει σε μήνυμά 
του ο Επίτροπος Μοσκοβισί. 

"Το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
ψήφισε ότι δεν προχώρησε 
στις προ-νομοθετημένες πε-
ρικοπές των συντάξεων που 
θα είχαν μειώσει περίπου 1,4 
εκατομμύρια εισοδήματα συ-
νταξιούχων κατά 14% κατά 
μέσο όρο. Αυτά είναι καλά νέα 
για τον ελληνικό λαό και 
ισχυρό μήνυμα κατά της λιτό-
τητας. Όπως ανέφερα επα-
νειλημμένα, η Κομισιόν ουδέ-
ποτε θεώρησε ότι οι πρόσθε- 
τες περικοπές χρειάστηκαν 
είτε για τη διασφάλιση της μα-
κροπρόθεσμης βιωσιμότητας 
του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος είτε για την επίτευξη του 
στόχου του πρωτογενούς 
πλεονάσματος».

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Την ανάκληση της απόφασης της αλ-
βανικής κυβέρνησης να παραχωρήσει 
τεμάχια γης που ανήκουν σε μέλη της 
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην 
Αλβανία, ζητεί με ανακοίνωσή του το 
ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, 
η Ελλάδα εκφράζει την έντονη ανησυχία 
της «σχετικά με την πρόσφατη από-
φαση του υπουργικού συμβουλίου της 
Αλβανίας να παραχωρήσει αυθαιρέτως 
στο Υπουργείο Τουρισμού, προς τουρι-
στική αξιοποίηση, τεμάχια γης που συ-
μπεριλαμβάνουν ιδιωτικές περιουσίες 
Ελλήνων ομογενών». 

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, η συ-
γκεκριμένη απόφαση αντίκειται τόσο 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμά-
των του Ανθρωπίνων, όσο και σε προ-
ηγούμενες αποφάσεις των ίδιων των 
αλβανικών Δικαστικών Αρχών. 

«Τόσο αυτή [η απόφαση] όσο και το 

δρομολογούμενο προς ψήφιση συνα-
φές νομοσχέδιο, οδηγούν σε κατάφωρη 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των, συμπεριλαμβανομένων των δι-
καιωμάτων ιδιοκτησίας της ελληνικής 
γηγενούς μειονότητας στην Αλβανία. 
Παρόμοιες ενέργειες δεν συνάδουν με 
τις διακηρυγμένες ευρωπαϊκές φιλοδο-
ξίες της Αλβανίας και είναι αντίθετες στις 
σχετικές υποχρεώσεις της», σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση. 

Παράλληλα με το αίτημα ανάκλησης 
της συγκεκριμένης απόφασης, το ελλη-
νικό ΥΠΕΞ καλεί την αλβανική κυβέρ-
νηση «να επανεξετάσει το νόμο, μερι-
μνώντας ώστε να αποδοθούν άμεσα 
τίτλοι ιδιοκτησίας σε όλους ανεξαιρέτως 
τους νόμιμους ιδιοκτήτες». 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνε-
χίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
υπόθεσης αυτής, επαναλαμβάνοντας 
την προσήλωσή του στην οικοδόμηση 
σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργα-
σίας με τη γείτονα Αλβανία», καταλήγει 
η ανακοίνωση

Ανακαλέστε την απόφαση για 
παραχώρηση γης που ανήκει σε Έλληνες

Τα κέρδη και οι προβληματισμοί
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ – ΠΟΥΤΙΝ

Περίπου τρεις ώρες διήρκησε η συ-
νάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Βλα-
ντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο. Η ελληνική 
πλευρά δηλώνει ικανοποιημένη από τα 
αποτελέσματα της επίσημης επίσκεψης 
στη Μόσχα και προχωρώντας σε απο-
λογισμό των συνομιλιών μιλά για 
«αποκατάσταση των σχέσεων σε νέα 
δεδομένα» 

Το πλαίσιο αυτών των νέων δεδομέ-
νων, αλλά και της επίσκεψης, τέθηκε 
ήδη στον διάλογο που είχαν ο Έλληνας 
πρωθυπουργός και ο Ρώσος Πρόεδρος 
μπροστά στις κάμερες κατά την έναρξη 
της συνάντησης τους και που ανέδειξε 
με τις δηλώσεις του στην κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου σημειώνοντας ότι στόχος 
είναι οι σχέσεις που οικοδομήθηκαν με 

κόπο την περίοδο 2015-16 να παρα-
μείνουν στις σταθερές ράγες.  

Προσπάθεια αποκατάστασης 

των σχέσεων  
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η Ελλάδα βρί-

σκεται σε μια νέα φάση σε σχέση με 
την περίοδο 2015-16 οπότε και υπήρξε 
η επανεκκίνηση των σχέσεων με τη Ρω-
σία, τότε που ο πρωθυπουργός είχε επι-
σκεφθεί το Κρεμλίνο και στη συνέχεια 
την Αγία Πετρούπολη για το οικονομικό 
φόρουμ, ενώ αργότερα ο κ. Πούτιν είχε 
επισκεφθεί την Αθήνα. Επρόκειτο ου-
σιαστικά για αναφορά του πρωθυπουρ-
γού στην αποκατάσταση των σχέσεων 
μετά τις δυσκολίες του καλοκαιριού, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα 
που προκύπτουν το 2018-19. Δηλαδή -
όπως σημειώνει η ελληνική πλευρά- την 
έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και 
το μνημόνιο και μαζί με αυτό τον πιο 
δυναμικό ρόλο της που δίνει νέες ευ-
καιρίες για ρωσικές επενδύσεις.

Την κατάργηση της 
μείωσης των συντάξεων 
χαιρετίζει ο Μοσκοβισί 
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Οι διαπραγματευτές του 
Συμβουλίου των Κρατών Με-
λών και του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου κατέληξαν σε συμ-
φωνία σχετικά με την οδηγία 
για την καταπολέμηση της 
απάτης και της πλαστογρα-
φίας όσον αφορά τα μέσα 
πληρωμής πλην των μετρη-
τών. Αυτή η προσωρινή πολι-
τική συμφωνία θα πρέπει 
τώρα να επιβεβαιωθεί από τα 
δύο θεσμικά όργανα. Η οδηγία 
επικαιροποιεί τους υφιστάμε-
νους κανόνες προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα 
σαφές, ισχυρό και τεχνολογικά 
ουδέτερο νομικό πλαίσιο και 
αίρει τα εμπόδια που παρε-
μποδίζουν την έρευνα και τη 
δίωξη, ενώ προβλέπει δράσεις 
για την αύξηση της ευαισθη-
τοποίησης του κοινού σχετικά 
με τις τεχνικές απάτης, όπως 
το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" 
(phishing) ή η απάτη.

Νέους κανόνες για πάταξη 
της διαδικτυακής απάτης

Οι διαπραγματευτές του 
Συμβουλίου των Κρατών Με-
λών και του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου συμφώνησαν σε 
ένα αναμορφωμένο σύστημα 
πληροφοριών  ποινικού μη-
τρώου (ECRIS), το οποίο θα 
περιλαμβάνει πλέον μια κε-
ντρική βάση δεδομένων με 
πληροφορίες για τις καταδίκες 
υπηκόων τρίτων χωρών και 
των «απάτριδων» (το λεγό-
μενο ECRIS-TCN). «Θα μας 
βοηθήσει να διασφαλίσουμε 
ότι κάποιος δεν μπορεί απλώς 
να ξεφύγει από το ποινικό του 
παρελθόν όταν μετακομίζει σε 
άλλο κράτος μέλος», είπε ο 
υπ. Δικαιοσύνης της Αυστρίας.

Συμφωνία για το σύστημα 
ποινικού μητρώου στην ΕΕ

Μέτρα για την μετάβαση 
στο νέο καθεστώς ΦΠΑ

Nέα λεπτομερή μέτρα που 
θα ανοίξουν το δρόμο για μια 
ομαλή μετάβαση στους νέους 
κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο που θα τεθούν 
σε ισχύ τον Ιανουάριο του 
2021, ανακοίνωσε την Τρίτη η 
Κομισιόν και συγκεκριμένα ο 
Επίτροπος Μοσκοβισί. Οι νέοι 
κανόνες, υπολογίζεται ότι θα 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
ανακτήσουν τα 5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ των φορολογικών 
εσόδων που χάνονται στον το-
μέα κάθε χρόνο και συνολικά 
έως 7 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. 

Οι κανόνες εισάγουν νέες 
δομικές μονάδες για το σύ-
στημα που θα χρειαστούν για 
τις ηλεκτρονικές εταιρείες να 
λάβουν πλήρως πλεονέκτημα 
της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, η ηλεκτρονική δι-
κτυακή πύλη για τον ΦΠΑ ή το 
«One-Stop Shop» που τίθεται 
σε εφαρμογή με τα μέτρα αυτά 
θα επιτρέψει σε εταιρείες που 
πωλούν προϊόντα online στους 
πελάτες τους να ασχολούνται 
με τις υποχρεώσεις τους στον 
τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ μέσω 
μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής 
πύλης στη δική τους Γλώσσα. 

Χωρίς την πύλη, σήμερα 
απαιτείται καταχώριση ΦΠΑ σε 
κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο 
οποίο επιθυμούν να πουλη-
θούν - μια κατάσταση που 
αναφέρουν οι εταιρείες ως ένα 
από τα μεγαλύτερα εμπόδια 
για τις μικρές επιχειρήσεις που 
διεξάγουν διασυνοριακές συ-
ναλλαγές.

Τ
ην υποχρέωση της Τουρκίας να αποφεύγει ενέργειες 
που απειλούν την κυριαρχία των κρατών μελών, πε-
ριλαμβανομένου του δικαιώματος εξερεύνησης και 

εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, επισημαίνει, μεταξύ άλ-
λων, η Κομισιόν απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση 
που της απεύθυναν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές Νεοκλής 
Συλικιώτης, Λευτέρης Χριστοφόρου και Δημήτρης Παπα-
δάκης. 

Η ερώτηση των τριών ευρωβουλευτών αφορούσε την 
παρεμπόδιση κυπριακών αλιευτικών σκαφών από την 
Τουρκία. Συγκεκριμένα η Επιτροπή ρωτήθηκε με ποιους 
τρόπους θα παρέμβει για τον τερματισμό των αυθαίρετων 
ενεργειών της Τουρκίας σε βάρος της κυπριακής αλιείας, 
με τους ευρωβουλευτές να τονίζουν ότι η Τουρκία επανει-
λημμένα παρεμποδίζει τη διακίνηση κυπριακών αλιευτικών 
σκαφών πέριξ της Κύπρου και ότι ως αποτέλεσμα αυτής 
της απαράδεκτης συμπεριφοράς της Τουρκίας, τα αλιευτικά 
σκάφη στην Κύπρο έχουν περιοριστεί σε τέσσερα μόνον 
και ουσιαστικά η κυπριακή αλιεία κινδυνεύει με αφανισμό. 

«Στα συμπεράσματα του Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καταδίκασε απερίφραστα τις συνεχιζόμενες πα-
ράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Τον Ιούνιο 2018, στα συμπεράσματά του, τα οποία στη 

συνέχεια εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Συμβούλιο τόνισε ότι εξακολουθεί να αναμένει από την 
Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στην ανά-

πτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και στην ειρηνική επίλυση 
των διαφορών. Κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί την κυ-
ριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ και να εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το διαπρα-

γματευτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
εφαρμογής του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας 
σύνδεσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ» επεσήμανε στην 
απάντησή του εκ μέρους της Κομισιόν, ο Ευρωπαίος Επί-
τροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Θεμάτων και Αλιείας 
της ΕΕ, Καρμένου Βέλα. 

Σημείωσε περαιτέρω ότι «η Τουρκία πρέπει να απο-
φεύγει ενέργειες που απειλούν την κυριαρχία των κρατών 
μελών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εξερεύνησης 
και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, σύμφωνα με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θά-
λασσας (UNCLOS)». 

Εξάλλου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Κύπρος, ως 
κράτος μέλος σημαίας, δύναται να εκδώσει άδεια αλιείας 
για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων ανοιχτά 
της Αιγύπτου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403, απαντώντας σε δεύτερη 
ερώτηση των ευρωβουλευτών σχετικά με Οδηγία που 
εφαρμόστηκε πέρυσι και βάσει της οποίας απαγορεύεται 
σε κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν σε ΑΟΖ τρίτων χωρών, 
όπως η Αίγυπτος.

«Η Τουρκία να αποφεύγει ενέργειες 
που απειλούν την κυριαρχία κρατών μελών»

Ο Φρανς Τίμερμανς υποψήφιος 
των Σοσιαλιστών για την προεδρία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Ολλανδός Φρανς Τίμερμανς ορίστηκε επικε-

φαλής των σοσιαλιστών στις ευρωεκλογές που θα 

διεξαχθούν τον Μάιο του 2019 και υποψήφιός τους 

για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 

το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμ-

ματος (ΕΣΚ) που διεξάγεται στη Λισαβόνα. 

Μοναδικός υποψήφιος μετά την αποχώρηση του 

Σλοβάκου Μάρος Σέφκοβιτς στις αρχές Νοεμβρίου, 

ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας και 

νυν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 57 

ετών, ορίστηκε διά επευφημιών "κοινός υποψήφιος" 

της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας. 

Οι υποστηρικτές του τον χειροκρότησαν θερμά 

κουνώντας συμβολικά το ψηφοδέλτιό τους κατά το 

11ο συνέδριο του ΕΣΚ που διεξήχθη στη Λισαβόνα. 

«Εχω συνείδηση του φορτίου που βαραίνει τους 

ώμους μου αλλά με αυτή την οικογένεια πίσω μου 

πίσω δεν μπορώ να πάρω λάθος δρόμο», δήλωσε 

ο Τίμερμανς παίρνοντας τον λόγο μετά τον πρωθυ-

πουργό της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ, της Ισπανίας, 

Πέδρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα. 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 

έχει τώρα ενώπιόν του το βαρύ καθήκον να ηγηθεί 

των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι τι-

μωρήθηκαν πρόσφατα με κακά εκλογικά αποτελέ-

σματα, σε μια μάχη στην οποία αναμένεται να είναι 

οι μεγάλοι χαμένοι.

Στα 1.043 δις έφτασαν οι επιβάτες που ταξί-
δευαν αεροπορικώς στην ΕΕ το 2017, αριθμός 
αυξημένος κατά 7% σε σύγκριση με το 2016 και 
κατά 39% σε σύγκριση με το 2009, σύμφωνα 
με στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat. Κατά 
την περίοδο αυτή, οι αεροπορικές μεταφορές 
επιβατών αυξήθηκαν σταθερά στην ΕΕ. Το 2017 
οι ενδοκοινοτικές μεταφορές αντιπροσώπευαν 
σχεδόν το ήμισυ (47%) των συνολικών αερο-
πορικών μεταφορών επιβατών στην ΕΕ και οι 
μεταφορές εκτός ΕΕ το ένα τρίτο (36%), ενώ οι 
εθνικές μεταφορές αντιστοιχούσαν σε λιγότερους 
από 1 στους 5 επιβάτες (17% ). Στην Κύπρο οι 
αεροπορικοί επιβάτες αυξήθηκαν κατά + 14,3% 
σε 10.239.000 άτομα, 6.811.000 εντός της ΕΕ.

Κατά 7% αυξήθηκε ο αριθμός των 
αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ

EUROSTATΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ ενέκριναν 
τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ 
σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία 
κατά των ασθενειών που μπορούν να 
προληφθούν από τον εμβολιασμό και 
επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς πυ-
λώνες: την αντιμετώπιση της διστακτι-
κότητας στον εμβολιασμό και τη βελ-
τίωση της εμβολιαστικής κάλυψης, τις 
βιώσιμες πολιτικές εμβολιασμού στην 
ΕΕ και τον συντονισμό και τη συμβολή 
της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία. 

Η σύσταση επιμένει στη στοχοθετη-
μένη προσέγγιση των ευάλωτων ομά-
δων, στις εκκλήσεις για ενίσχυση της 
εκπαίδευσης εμβολιασμού στα ιατρικά 
προγράμματα σπουδών και στην αξιο-
ποίηση των συνεργειών με την ηλεκτρο-
νική υγεία και τις ψηφιακές τεχνολογίες 
για τη δημιουργία ηλεκτρονικών αρ-
χείων εμβολιασμού για όλους τους πο-
λίτες της ΕΕ. 

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία 

και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Βιτένις 
Αντριουκάιτις, χαιρέτισε την έγκριση της 
σύστασης και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν τις ενέργειες που συμ-
φωνήθηκαν σε αυτήν. 

"Μπορούν να βασίζονται στην πλήρη 
υποστήριξή μου και ελπίζω να μπορώ 
να υπολογίζω στη δική τους. Θα παρα-
μείνω ακούραστος υπέρμαχος των εμ-
βολίων και θα συνεργαστώ με όλα τα 
κράτη μέλη και τους φορείς ώστε να συ-
νεχίσουμε να κρατάμε τον εμβολιασμό 
ψηλά στην ευρωπαϊκή και την παγκό-
σμια ατζέντα για την υγεία", είπε ο Επί-
τροπος. 

Ανέφερε ότι το επόμενο έτος θα ξεκι-
νήσει ένας Συνασπισμός Εμβολιασμού, 
και η Κομισιόν θα δημιουργήσει μια ευ-
ρωπαϊκή πύλη πληροφόρησης για τον 
εμβολιασμό, προκειμένου να παρέχει 
online αντικειμενικά, διαφανή και ενη-
μερωμένα στοιχεία σχετικά με τα οφέλη 
και την ασφάλεια των εμβολίων.

Μέτρα για τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης

Πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης υιοθέτησε το Συμβούλιο ΕΕ

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, 
με επίκεντρο την εφαρμογή του νό-

μου για την ενίσχυση της καταπολέμη-
σης των δικτύων λαθρομετανάστευσης, 
ενέκρινε το Συμβούλιο των κρατών με-
λών της ΕΕ. 

Το πακέτο μέτρων προβλέπει ενισχυ-
μένη διοργανική προσέγγιση τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο 
τις συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων 
λειτουργικών μέσων και μεγιστοποι-
ώντας τη χρήση των εξωτερικών περι-
ουσιακών στοιχείων της ΕΕ. 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, στόχος 
είναι να διαταραχθούν τα δίκτυα λαθρε-
μπορίου παράνομων μεταναστών, τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ, λαμβάνο-
ντας υπόψη το υψηλό επίπεδο προ-
σαρμοστικότητάς τους και την αυξημένη 
διασύνδεση των διαφόρων εγκληματι-
κών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβα-
νομένου του λαθρεμπορίου ναρκωτικών 
και της νομιμοποίησης εσόδων από πα-
ράνομες δραστηριότητες. 

"Οι διακινητές των μεταναστών απο-
κομίζουν τεράστια οικονομικά οφέλη 
εκμεταλλευόμενα τους μετανάστες και 
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Οι 
ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν να τερματιστεί 

αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο και σή-
μερα κάνουμε ένα βήμα προς την κα-
τεύθυνση αυτή, και σε συνεργασία με 
τρίτες χώρες θέλουμε να διασφαλίσουμε 
ότι οι λαθρέμποροι δεν έχουν κανένα 
περιθώριο δράσης", δήλωσε ο Herbert 

Kickl, Υπουργός Εσωτερικών της Αυ-
στρίας. 

Σύμφωνα με το πακέτο μέτρων, οι 
επιχειρησιακές και αναλυτικές ικανότη-
τες του Ευρωπαϊκού Κέντρου λαθρε-
μπορίου μεταναστών (EMSC) στην Eu-
ropol θα αυξηθούν, ώστε να μπορούν 
να υποστηρίξουν καλύτερα τα κράτη 
μέλη τις έρευνες για το λαθρεμπόριο, 

ενώ θα δημιουργηθεί ισχυρότερη σύν-
δεση μεταξύ των πληροφοριών πρώτης 
γραμμής και της ικανότητας ανάλυσης 
πληροφοριών. Η ανταλλαγή αυτών των 
πληροφοριών θα επιτρέψει τόσο τη βελ-
τίωση του επιτόπιου διασταυρούμενου 
ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, όσο και 
την ενίσχυση της αξιολόγησης της πα-
ράνομης μετανάστευσης προς και εντός 
της ΕΕ. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του EMSC θα 
δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα επαφών 
για το λαθρεμπόριο μεταναστών. Αυτή 
η ειδική ομάδα εργασίας θα παράσχει 
μια πλατφόρμα για πολυμερείς, συντο-
νισμένες δράσεις,έχοντας ως γνώμονα 
τις πληροφορίες και τις βασικές απειλές 
λαθρομετανάστευσης. 

Θα ενισχυθεί επίσης η συνεργασία 
όσον αφορά τη συνιστώσα της χρημα-
τοοικονομικής έρευνας και τη δικαστική 
συνιστώσα. Η κατάρτιση, βάσει επιχει-
ρησιακών αναγκών, θα διατεθεί στα 
προξενικά γραφεία και σε άλλες σχετικές 
υπηρεσίες, ενώ θα ενισχυθεί η ικανό-
τητα της μονάδας διαδικτύου της Ευ-
ρωπόλ, ώστε να χαρτογραφηθεί και να 
διαταραχθεί η τεχνική υποδομή που 
χρησιμοποιούν τα δίκτυα λαθρεμπο-
ρίου.
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Ο
 29χρονος άνδρας που προκάλεσε 

τον θάνατο τριών ανθρώπων και 

τον τραυματισμό 13 άλλων χθες 

βράδυ στο Στρασβούργο, σύμφωνα με τη 

νομαρχία του Κάτω Ρήνου, εξακολουθεί να 

διαφεύγει, με τις αρχές να χτενίζουν μια 

πόλη που τελεί υπό σοκ μετά τη φονική 

επίθεση εναντίον της χριστουγεννιάτικης 

αγοράς της. Ο δράστης των πυροβολι-

σμών που καταζητείται ακόμη, παραλίγο 

να πιαστεί το βράδυ της Τρίτης, αλλά εξα-

φανίστηκε, μετά τις ανταλλαγές πυρών με 

αστυνομικούς. 

Σχεδόν 420 αστυνομικοί από διάφορες 

μονάδες και 200 χωροφύλακες επιχειρούν 

για τον εντοπισμό του. Δεν μπορεί να απο-

κλειστεί η εκδοχή ο φυγάς να πέρασε στη 

Γερμανία, ανακοίνωσε ο υφυπουργός 

Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτο-

ντας ότι ο αποκλεισμός των συνόρων έχει 

διασφαλιστεί όπως και ο αποκλεισμός πε-

ριμετρικά της πόλης του Στρασβούργου" 

Η εισαγγελία του Παρισιού διενεργεί 

έρευνα για "δολοφονίες και απόπειρες δο-

λοφονιών σε σχέση με τρομοκρατική ενέρ-

γεια και συμμετοχή σε εγκληματική τρομο-

κρατική συμμορία". "Το τρομοκρατικό 

κίνητρο δεν έχει διαπιστωθεί", δήλωσε ο 

Νουνιές στο δίκτυο France Inter, καλώντας 

για "μέγιστη προσοχή" όσον αφορά τον 

χαρακτηρισμό των γεγονότων.  

Τρεις οι νεκροί  

Η επίθεση που διαπράχθηκε στη χρι-

στουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της πό-

λης του Στρασβούργου είχε αποτέλεσμα 

τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 

δώδεκα να τραυματιστούν, από τους οποί-

ους οι έξι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 

δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ-

που ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας 

Κριστόφ Καστανέρ. 

Ο ένοπλος ενεπλάκη σε ανταλλαγές πυ-

ρών με στρατιώτες και αστυνομικούς δύο 

φορές ανάμεσα στις 22:20 και τις 23:00 

(23:20 και 24:00 ώρες Αγγλίας), ενημέρωσε 

ο Καστανέρ. 

Σύμφωνα με τον Καστανέρ, 350 άνδρες, 

ανάμεσά τους μέλη των ειδικών δυνάμεων 

της αστυνομίας και στρατιωτικοί, με την 

υποστήριξη δύο ελικοπτέρων, αναζητούν 

τον ένοπλο. Ο γάλλος υπουργός Εσωτερι-

κών επανέλαβε πως ο δράστης της επίθε-

σης στην αγορά είναι "γνωστός" στις γαλ-

λικές υπηρεσίες ασφαλείας αλλά δεν είχε 

ποτέ μέχρι χθες εμπλακεί σε υποθέσεις 

τρομοκρατικής φύσης. Είχε καταδικαστεί 

τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία και 

είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, ανέφερε ο 

Κριστόφ Καστανέρ. 

Η γαλλική κυβέρνηση εξάλλου αύξησε 

το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο 

τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο του 

σχεδίου Vigipirate μετά την επίθεση, συνέ-

χισε ο υπουργός Εσωτερικών. "Η κυβέρ-

νηση αποφάσισε πλέον να μετακινήσει (το 

επίπεδο επαγρύπνησης) στο "συναγερμός 

για επίθεση", με την εφαρμογή ενισχυμέ-

νων ελέγχων στα σύνορα", είπε ο Καστα-

νέρ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώ-

ρησε στο κτίριο της νομαρχίας. Θα γίνονται 

επίσης περισσότεροι έλεγχοι "σε όλες τις 

χριστουγεννιάτικες αγορές" της Γαλλίας "για 

να προληφθεί ο κίνδυνος επίθεσης κά-

ποιου επίδοξου μιμητή" των τραγικών γε-

γονότων στο Στρασβούργο, συμπλήρωσε. 

Σύμφωνα με τον Καστανέρ, οι αρχές θα 

απαγορεύσουν όλες τις δημόσιες συγκε-

ντρώσεις στην πόλη του Στρασβούργου 

για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αρ-

χών για τη σύλληψη του δράστη. Ολα τα 

σχολεία στην πόλη θα λειτουργήσουν κα-

νονικά, αλλά οι γονείς μπορούν να κρατή-

σουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν το επι-

θυμούν, πρόσθεσε.  

Αναστάτωση και στη Γερμανία  

Σε συναγερμό βρίσκεται η ομοσπον-

διακή αστυνομία της Γερμανίας που είναι 

υπεύθυνη για τους ελέγχους στα σύνορα 

της χώρας, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα 

στο Στρασβούργο, καθώς υπάρχουν υπό-

νοιες πως ο 29χρονος δράστης, Σερίφ Σε-

κάτ, ενδέχεται να πέρασε –ή έχει σκοπό 

να περάσει- στη Γερμανία. 

Να σημειωθεί πως η χριστουγεννιάτικη 

αγορά του Στρασβούργου βρίσκεται μόνο 

μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα σύνορα 

της Γερμανίας. 

Οι έλεγχοι στις τέσσερις συνοριακές δια-

βάσεις της περιοχής είναι ιδιαίτερα αυστη-

ροί, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματισθεί 

πολύ μεγάλες ουρές αυτοκινήτων, αλλά και 

πολιτών, που συνηθίζουν  να περνούν κάθε 

ημέρα από την μια πλευρά στην άλλη των 

γαλλο-γερμανικών συνόρων.

Σε κατάσταση σοκ το Στρασβούργο

Δύο Αμερικανίδες καλόγριες, 
που εργάζονταν σε καθολικό 
σχολείο κοντά στο Λος Άντζε-
λες, παραδέχθηκαν ότι υπεξαί-
ρεσαν χρήματα του σχολείου 
για να τα στοιχηματίσουν σε 
καζίνο του Λας Βέγκας, όπως 
ανακοίνωσε η ιεραρχία τους. 

Αυτή η υπεξαίρεση επιτα-
γών που προορίζονταν για το 
σχολείο διήρκεσε πάνω από 
10 χρόνια, σύμφωνα με την 
αρχιεπισκοπή του Λος ̀ Αντζε-
λες, και το ποσό  μπορεί να 
φθάνει τα 500.000 δολάρια.

Δύο μοναχές υπεξαίρε-
σαν χρήματα από σχολείο 
για να παίξουν σε καζίνο!

Υπέκυψε στα τραύματά του 
την Τρίτη ένα παιδί που δεν 
είχε κλείσει ούτε τα πέντε του 
χρόνια, το οποίο τραυματί-
στηκε την Παρασκευή, κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων στα 
οποία ενεπλάκησαν παλαιστί-
νιοι διαδηλωτές με ισραηλινούς 
στρατιώτες κατά μήκος των 
συνόρων ανάμεσα στο Ισραήλ 
και τη Λωρίδα της Γάζας. 

Κατά τη διάρκεια των επει-
σοδίων, ο πατέρας του Αχμεντ 
επίσης τραυματίστηκε από 
σφαίρες. 

Υπέκυψε στα τραύματά του 
μικρός Παλαιστίνιος

Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΕΝΕ ΑΦΑΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ

Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά
ΕΚΚΕΝΩΣΑΝ ΚΤHΡΙΟ ΤΗΣ FACEBOOK ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ� ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Απειλή για την τοποθέτηση 
βόμβας οδήγησε τις Αρχές να δώ-
σουν εντολή να εκκενωθεί ένα 
από τα κτήρια των κεντρικών 
εγκαταστάσεων της Facebook Inc 
στη Σίλικον Βάλεϊ, κοντά στο Σαν 
Φρανσίσκο, ανακοίνωσε η Αστυ-
νομία. Επειτα από εκτενή έρευνα 
που έκαναν πυροτεχνουργοί και 
ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στο 
κτήριο, ενημέρωσε πως δεν βρέ-
θηκαν εκρηκτικά. Η γενική αστυ-
νομική διεύθυνση της Νέας Υόρ-

κης ήταν εκείνη που έλαβε μια 
ανώνυμη πληροφορία περί τοπο-
θέτησης βόμβας στις εγκαταστά-
σεις της Facebook στο Μένλο 
Παρκ, στην Καλιφόρνια. 

Τόσο η εταιρεία όσο και η αστυ-
νομία διαβεβαίωσαν ότι οι πάντες 
είναι ασφαλείς. Μια ακόμη εται-
ρεία που εδρεύει στη Σίλικον Βά-
λεϊ που αντιμετώπισε μια απειλή 
για την ασφάλεια του προσωπι-
κού της πρόσφατα ήταν η You-
Tube.

Τουλάχιστον τρία πρόσωπα έχασαν τη ζωή τους 
και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ λόγω έντονης χιο-
νοθύελλας. 

Περισσότερο πλήγηκαν η Νότια και Βόρεια Κα-
ρολίνα και η Βιρτζίνια στις οποίες σημειώθηκε έντονη 
χιονόπτωση, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 
δύο πόδια. Τουλάχιστον 76,000 καταναλωτές έμειναν 
χωρίς ρεύμα. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοί-
νωσε ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν του-
λάχιστον ως την Πέμπτη και εξέδωσε συστάσεις και 

προειδοποιήσεις. 

Αναμένεται ότι η χιονόπτωση θα κοπάσει, 

ωστόσο, θα σημειώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρα-

σίες. Σε κάποιες περιοχές τα σχολεία παρέμειναν 

κλειστά καθώς η πρόσβαση δεν είναι δυνατή λόγω 

παγετού στους δρόμους. Επίσης πολλές υπηρεσίες 

δεν άνοιξαν ή εργάζονται με διαφοροποιημένο ωρά-

ριο. 

Μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκαν αλλαγές ή ακυ-

ρώσεις πτήσεων.

Φονική χιονοθύελλα στις ΗΠΑ

«Νέο εθνικό συμβόλαιο» από Μακρόν, για «χαρτζιλίκι» κάνει λόγο ο Μελανσόν
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Σάλο προκάλεσαν στους 
κόλπους της ρωσικής εκκλη-
σίας οι φωτογραφίες που ανέ-
βασε ο ιερέας Βιάτσισλαβ 
Μπασκάκοφ με τον ίδιο να πο-
ζάρει φορώντας ή κρατώντας 
τσάντες και παπούτσια Gucci 
και Louis Vuitton. Ο Μπασκά-
κοφ φρόντιζε μάλισταν να επι-
δεικνύει τα πανάκριβα αξε-
σουάρ αναρτώντας σχετικές 
φωτογραφίες στο προφίλ του 
στο Instagram. 

Σε μια πρώτη αντίδραση η 
ρωσική εκκλησία ανακοίνωσε 
ότι θα τιμωρήσει τον Ρώσο ιε-
ρέα οι φωτογραφίες του 
οποίου έχουν πλέον «κατέβει». 
«Ελπίζω ότι αυτός ο ποιμένας 
θα επανέλθει στο σωστό 
δρόμο» δήλωσε ο εκπρόσω-
πος της ρωσικής εκκλησίας 
Αλεξάντερ Βολκόφ ανακοινώ-
ντας τη συγκρότηση επιτρο-
πής που θα εξετάσει την περί-
πτωση Μπασκάκοφ προκει- 
μένου «να τον επαναφέρει στα 
λογικά του».

Σάλος στη ρωσική εκκλησία 
για τον ιερέα που πόζαρε με 

Gucci και Louis Vuitton

Ενα νέο σημαντικό κεφάλαιο 
στην εξερεύνηση της Σελήνης 
άνοιξε το Σαββατοκύριακο με 
την εκτόξευση του κινεζικού μη 
επανδρωμένου διαστημικού 
σκάφους Chang`e 4 που θα 
επιχειρήσει αρχές Ιανουαρίου 
την πρώτη ιστορική προσελή-
νωση στη λεγόμενη "σκοτεινή 
πλευρά" του φεγγαριού.  

Εάν το σκάφος προσεληνω-
θεί με επιτυχία, (κάποιοι ειδικοί 
κάνουν λόγο για πιθανότητα 
επιτυχίας 50%) τότε θα είναι η 
πρώτη φορά που η ανθρωπό-
τητα θα μελετήσει από κοντά 
αυτήν την ανεξερεύνητη πε-
ριοχή της Σελήνης, με την Κίνα 
να γράφει διαστημική ιστορία 
για όλο τον κόσμο. «Η προσε-
λήνωση και εξερεύνηση της 
μακρινής πλευράς του φεγγα-
ριού, θα δώσει πληροφορίες 
από πρώτο χέρι για την πε-
ριοχή και τη δομή του σελη-
νιακού εδάφους», είπε ο διευ-
θυντής της αποστολής.

Ιστορία γράφει η Κίνα με 
την πρώτη προσελήνωση 

στη 'σκοτεινή πλευρά 
της Σελήνης

Την οικοδόμηση ενός νέου εθνικού συμβο-
λαίου στο πλαίσιο του οποίου η εργασία θα επι-
τρέπει σε όλους να ζουν αξιοπρεπώς ανακοί-
νωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ 
Μακρόν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, εξαγγέλ-
λοντας σειρά μέτρων τα οποία εκτιμάται ότι θα 
κοστίσουν μεταξύ €8 και €10 δισεκατομμυρίων.  
Από την άλλη η αριστερά και η κεντροαριστερά 
απέρριψαν τις εξαγγελίες Μακρόν, με τον ηγέτη 
του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λικ Με-
λανσόν να κάνει λόγο για «χαρτζιλίκι». 

«Θέλω να κηρύξω την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα», 
δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, ανακοινώνοντας 
τα έκτακτα μέτρα που αποφάσισε, για την αντι-
μετώπιση της κρίσης στη χώρα. 

Τα πρώτα μέτρα που εξήγγειλε ο Εμανουέλ 
Μακρόν και που ανταποκρίνονται σε βασικά αι-

τήματα των κίτρινων γιλέκων είναι μεταξύ άλ-
λων:  

-Η αύξηση του κατώτατου μισθού (Smic) κατά 
100 ευρώ χωρίς την επιβάρυνση του εργοδότη.  

- Οι υπερωρίες θα πληρώνονται χωρίς φόρο 
και χωρίς κρατήσεις, από τον Ιανουάριο του 
2019. Ένα μέτρο που είχε εφαρμόσει ο Νικολά 
Σαρκοζί που στο μεταξύ είχε καταργηθεί.  

- Ζήτησε από τους εργοδότες να δίνουν, εφ` 
όσον μπορούν, δώρο στους εργαζόμενους κατά 
το τέλος του έτους. Και αυτό το δώρο θα είναι 
χωρίς φόρο και χωρίς κρατήσεις.  

- Για τους συνταξιούχους που έχουν μηνιαίο 
εισόδημα κάτω από 2.000 ευρώ, καταργεί την 
αύξηση της κοινωνικής συνεισφοράς τους 
(CSG) που θεωρείται ότι μειώνει σοβαρά το ει-
σόδημα τους.
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Α
κόμη μεγαλύτερες διαστάσεις προσ-
λαμβάνει η υπόθεση της προσωρι-
νής αποβολής του συμπατριώτη μας 

Δημοτικού Συμβούλου του Enfield Στέφα-
νου Ιωάννου από τις τάξεις του Συντηρητι-
κού Κόμματος. Η εσωκομματική έρευνα 
κατέδειξε τελικά ότι η ανάρτηση σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης, του πρωτοσέλιδου 
της Sun με τον τίτλο «Barbarians» (φώτο) 
για την τουρκική εισβολή του 1974 και το 
σχόλιο «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», δεν θεωρείται ρα-
τσιστική ενέργεια, όπως είχε αρχικά κατη-
γορηθεί. Ως εκ τούτου, η απόφαση για προ-
σωρινή αποβολή ανακλήθηκε και ο κ. 
Ιωάννου συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντα 
του ως Δημοτικός Σύμβουλος των Συντη-
ρητικών στο Enfield Southgate.  

Ωστόσο, μετά τη δικαίωσή του από την 
εσωκομματική έρευνα προκύπτουν μια 
σειρά από ερωτήματα που αφορούν στα 
πραγματικά κίνητρα αυτών που τον κατη-
γόρησαν, αφού, σύμφωνα με πολιτικούς 
κύκλους της περιοχής, η προσπάθεια να 
περάσει η έδρα του κ. Ιωάννου σε άλλα 
χέρια ήταν εμφανέστατη. Επίσης, ερωτη-
ματικά προκάλει σε υποστηρικτές του κ. 
Ιωάννου, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Συντηρητικών στο Enfield 
Southgate, Edward Smith, φέρεται να 
έκρινε ότι δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος 
για να συγκληθεί εκ νέου συνεδρία του Συν-
δέσμου προκειμένου να εξεταστεί το θέμα 
και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, 
μετά τον άδικο διασυρμό σε ΜΜΕ και την 
απόφαση που δικαιώνει τον κ. Ιωάννου. 

Ακόμη πιο σοβαρό, είναι το ερώτημα σε 
σχέση με το ποιός ή ποιοί διέρρευσαν στα 
τουρκικά ΜΜΕ απόρρητες επιστολές και 
έγγραφα με στόχο να διασύρουν τον κ. 
Ιωάννου προτού μάλιστα ολοκληρωθεί η 
σχετική, εσωκομματική έρευνα. 

Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο κ. Ιωάν-
νου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το 
αποτέλεσμα της εσωκομματικής έρευνας 
και εξέφρασε την ικανοποίησή του, αφού 
όπως είπε, τελικά έλαμψε η αλήθεια. 

Ακολουθούν αυτούσιες οι δηλώσεις του 
κ. Ιωάννου  

«Είμαι ικανοποιημένος με την απόφαση 
του κόμματος και του Steven Phillips. Αι-
σθάνομαι ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. 
Ήξερα βέβαια από την αρχή ότι η επίθεση 
που δέχθηκα για ρατσισμό ήταν άδικη, ανυ-
πόστατη και ότι οι κατηγορίες ήταν ουσια-
στικά ψευδείς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος 
για το αποτέλεσμα της εσωκομματικής 
έρευνας που με δικαιώνει ουσιαστικά. Επο-
μένως, συνεχίζω κανονικά ως Δημοτικός 
Σύμβουλος των συντηρητικών. Στόχος μου, 
να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου όσο 
καλύτερα μπορώ.   

Και ποιο είναι το κλίμα πλέον στο 
κόμμα αλλά και στο Δημοτικό Συμβού-

λιο;  
Σίγουρα κάποιοι έχουν αναστατωθεί από 

αυτή την απόφαση που με δικαιώνει. Νο-
μίζω ότι είναι ήττα για αυτούς. Ειδικά όσοι 
προσπάθησαν να με κατηγορήσουν, όπως 
ο Edward Smith για παράδειγμα. Παρ’ όλα 
αυτά εγώ συνεχίζω κανονικά.  

Σε όλη αυτή την περίοδο κατά την 
οποία είχατε αποβληθεί προσωρινά 
από τα καθήκοντά σας ως Δημοτικός 
Σύμβουλος, η στάση των συναδέλφων 
σας ποια ήταν; Υπήρξαν κάποιοι στο 
Συμβούλιο που σας στήριξαν;  

Δυστυχώς κανένας από κανένα κόμμα 
δεν με υποστηρίξε. Ούτε από τους Συντη-
ρητικούς, ούτε από τους Εργατικούς. Αφέ-
θηκα μόνος για πέντε μήνες να υπερασπι-
στώ τον εαυτό μου.   

Και πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό;  
Από τη μιά είμαι ευτυχής γιατί βασικά η 

απόφαση καταδεικνύει ότι ήμουν σωστός 
από την αρχή, αλλά από την άλλη θα ήθελα 
να απαντηθούν και κάποια ερωτήματα. Για 

παράδειγμα γιατί επέτρεψαν κάποιοι να 
συμβεί αυτό που συνέβηκε με την προσω-
ρινή αποβολή μου αφού δεν είχε καλά - 
καλά ερευνηθεί το θέμα; Πως είναι δυνατό 
να επέτρεψαν κάτι τέτοιο; Γιατί; Τι μεσολά-
βησε άραγε; Για ποιό λόγο και ποιοί ήταν 
αυτοί που επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο; 
Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. 
Διότι έχουν επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις 
ολόκληρης της κοινότητας για ένα ανύπαρ-
κτο λόγο.   

Και μάλιστα κάποιοι έχουν διαρρεύ-
σει σε τοπικά ΜΜΕ προσωπικά σας δε-
δομένα και απόρρητες πληροφορίες για 
την όλη υπόθεση, με στόχο να σας δια-
σύρουν. Και να διευκρινήσουμε εδώ ότι 
η «Παροικιακή» που είχε πληροφορίες 
από την πρωτή στιγμή για το θέμα, απέ-
φυγε να δημοσιεύσει την υπόθεση, μέ-
χρι σ’ότου ολοκληρωθεί η σχετική 
έρευνα που τελικά σας δικαίωσε, σεβό-

μενη ακριβώς τις εσωκομματικές διαδι-
κασίες. Αλλά η διαρροή έγινε τελικά 
προς τουρκικά ΜΜΕ...  

Αυτό ήταν κάτι που με είχε αναστατώσει 
πάρα πόλυ. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο 
έγινε. Ήταν μια έρευνα που βρίσκοταν σε 
εξέλιξη, αλλά κάποιοι έσπευσαν να με κα-
ταδικάσουν προτού καν ολοκληρωθεί η 
έρευνα, τροφοδοτόντας το- 
πικά, τουρκικά ΜΜΕ με «πληροφορίες». 
Είναι πραγματικά εξωφρενικό! Ευτυχώς 
δεν επηρέασαν την έρευνα, αλλά αυτοί οι 
άνθρωποι θα πρέπει τώρα να λογοδοτή-
σουν.  

Θεωρείτε δηλ ότι θα πρέπει τώρα να 
γίνει μια άλλου είδους έρευνα για όλα 
όσα έγιναν εις βάρος σας;  

Δεν είμαι αρμόδιος να διατάξω έρευνα, 
αλλά θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι 
είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν. Ποιοί ήταν αυτοί που διέρρευσαν 
απόρρητα έγγραφα; Ποιοί ήταν αυτοί που 
φρόντισαν να δώσουν όλες αυτές τις «πλη-
ροφορίες» στα τουρκικά ΜΜΕ ενόσω η 
έρευνα ήταν ακόμη σε εξέλιξη; Κι’ αν αυτά 
ισχύουν, ίσως να μεσολάβησαν και να έπει-
σαν αρχικά το κόμμα να με αποβάλει προ-
σωρινά; Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα 
ερωτήματα…  

Την ίδια ώρα, κάποια μέλη του κόμ-
ματός σας, ζητούν από τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Συντηρητικών στο En-
field Southgate, Edward Smith, να συ-
γκαλέσει συνεδρία για να εξεταστεί το 
θέμα με βάση τα νέα δεδομένα που 
προκύπτουν μετά τη δικαίωση σας απο 
το κόμμα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε.  

Ενημερώθηκα ότι συνάδελφοί μου έχουν 
ζητήσει από τον κ. Smith να συγκαλέσει ει-
δική συνεδρία για να συζητηθεί η υπόθεση. 
Πώς ο κ. Smith δεν το βρίσκει «αναγκαίο», 
όπως φέρεται να είπε, να συγκαλέσει συ-
νεδρία για την υπόθεσή μου; Διότι, από 
όσα έχω αντιληφθεί, οι συνάδελφοί μου 
έχουν τονίσει ότι αυτή η υπόθεση έγινε στη 
διάρκεια της προεδρίας του κ. Smith και 
διερωτούνται κι’ αυτοί γιατί δεν θεωρεί ανα-
γκαίο να γίνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που το 
ίδιο το κόμμα έχει ασχοληθεί σοβαρά με το 
θέμα και μάλιστα σε επίπεδο ηγεσίας. Αν 
αρνείται να πράξει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά 
πέρνει το μέρος όλων όσοι δεν ήθελαν να 
ξεκαθαρίσει το θέμα.   

Καταλήγωντας, υπάρχει κάτι το οποίο 
θα θέλατε να πείτε στην παροικία και 
ενδεχομένως στους συναδέλφους σας 
στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

Θα πω ξανά ότι προσωπικά είμαι ευχα-
ριστημένος για το γεγονός ότι ολοκληρώ-
θηκε αυτή η έρευνα και ότι το αποτέλεσμα 
ενισχύει την πεποίθησή μου ότι όλο αυτό 

ήταν ένα σοβαρό λάθος ορισμένων που 
δεν έπρεπε να προσλάβει τις διαστάσεις 
που τελικά πήρε. Παράλληλα, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους φί-

λους μου και παράγοντες της παροικίας 
που με στήριξαν σε αυτή την υπόθεση κι’ 
εγώ δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω ακόμη 
πιο δυναμικά κι’ ακόμη πιο αποφασιστικά 
τα καθήκοντά μου στο Δημοτικό Συμβού-
λιο».  

Σημειώνεται ότι η άμεση αντίδραση της 
ΕΚΟ δια του Χρήστου Καραολή και του 
ΔΗΣΥ δια του Ανδρέα Παπαευριπίδη στη 
σφοδρή επίθεση που είχε δε-
χθεί ο νεαρός συμπα-
τριώτης μας, συνέβαλε 
καθοριστικά στο να 
μπουν τα πράγματα 
στη θέση τους, του-
λάχιστον σε κομμα-
τικό επίπεδο. Με 
παρεμβάσεις προς 
ανώτατα στελέχη 
των Συντηρητικών 
για ορθή διερεύ-
νηση των καταγγε-
λιών τις οποίες είχαν 
χαρακτηρίσει ως ανυ-
πόστατες από την 
πρώτη στιγμή, απαίτη-
σαν δίκαιη διαχείριση της 
κατάστασης, η οποία σύμ-
φωνα με καταγγελίες, έγινε 
αντικείμενο πολιτικής 
εκμετάλλευσης.

Πολλά ερωτήματα μετά τη δικαίωση
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... «ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ», ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ...

Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Παροικιακής», ο αξιω-
ματούχος του κόμματος Ste-
phen Phillips, ο οποίος ανέ-
λαβε τη διερεύνηση της 
υπόθεσης, κάνει λόγο για 
ευαισθησίες των δύο κοινο-
τητων που σχετίζονται με τα 
όσα διαδραματίστηκαν πριν 
από 44 χρόνια στην Κύπρο, 
αλλά διευκρινίζει ότι όπως οι 
«παραπονούμενοι» έχουν 
.αυτές τις ευαισθησίες, έτσι 
και ο κ. Ιωάννου. 

Υπογραμμίζει το δικαίωμα 
του Στέφανου Ιωάννου να εκ-
φράζει ελεύθερα την άποψή 
του και να επικαλείται την 
ελευθεροτυπία στο ΗΒ. Υπεν-
θυμίζει ότι το σχετικό άρθρο 
δημοσιεύτηκε καθόλα νόμιμα 
εκείνη την εποχή και τονίζει 
ότι με βάση τα όσα του προ-
σκόμισαν οι παραπονούμενοι 
σε σχέση με αναρτήσεις του 
κ. Ιωάννου σε σελίδες κοινω-
νικής δικτύωσης, δεν έχει πα-
ραβιαστεί κανένας απολύτως 

νόμος. 
Αναφέρει ακόμη ότι 
η εισήγησή του προς 

τον πρόεδρο του 
κόμματος είναι η 
άμεση άρση της 
διαθεσιμότητας  
του κ. Ιωάννου 
ενω ταυτόχρονα 
παροτρύνει τον 
συμπατρ ιώτη 
μας ΔΣ ότι θα 

πρέπει να είναι 
πολύ προσεχτικός 

σε σχέση με το ποιές εί-
ναι ή δεν είναι οι πολιτι-

κές τοποθετήσεις του 
Συντηρητικού Κόμ-

ματος για τα όσα 
έγιναν το 

1974.

Η επιστολή του 
Stephen Phillips

Edward Smith
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Ε
πιστολές με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 70 ετών από την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των απηύθυναν προς τον Γενικό Γραμματέα 

των Ηνωμένων Εθνών και τον Υπουργό Εξω-
τερικών του Ηνωμένου Βασιλείου οι Κύπριοι 
πρόσφυγες Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης 
Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, Λεωνίδας 
Λεωνίδου, Γιώργος Πίππας, Τάσος Πογιατζής, 
Σεραφείμ Διάκου, Στέλλα Δινένη, Γιάννης Κού-
βαρος και Σπύρος Νεοφύτου μέλη της κυ-
πριακής παροικίας στη Βρετανία  

«Ενώ γιορτάζουμε αυτή την επική επέτειο, 
εφιστούμε την προσοχή σας στα δεινά όλων 
των εκτοπισμένων ατόμων στο νησί από όπου 
καταγόμαστε μετά από την τουρκική εισβολή 
τον Ιούλιο του 1974 και καλωσορίζουμε την 
υποστήριξή σας για μια επανενωμένη Κύ-
προ», σημειώνουν οι επιστολές προς τους 
δύο αξιωματούχους, επισημαίνοντας τις «πο-
λυάριθμες μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων». 
Οι δέκα υπογράφοντες προσθέτουν: «Πι-

στεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα για τους Έλλη-
νες, Τούρκους, Αρμένιους και Μαρωνίτες Κύ-
πριους να ωφεληθούν από την επανένωση 
του νησιού χωρίς οποιουσδήποτε εγγυητές 
και με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ανα-
γνωρισμένα και αποκατεστημένα υπό μία νό-
μιμη κυβέρνηση». 

Επικαλούμενοι το Άρθρο 9 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
τονίζουν ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι 
να ζουν μακριά από τις πατρογονικές τους 
εστίες και με το Άρθρο 17 επισημαίνουν το δι-
καίωμά τους στις ιδιοκτησίες τους στα κατε-
χόμενα. 

Επικαλούνται επίσης τις λεγόμενες «αρχές 
Πινέιρο» που αφορούν την αποκατάσταση 
στέγης και ιδιοκτησίας και δη τα δικαιώματα 
των απομακρυσθέντων ιδιοκτητών. 

Σημειώνουν παράλληλα το ψήφισμα υπ´ 
αρ. 361 του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλεί 
σε άδεια προς τα άτομα που το επιθυμούν να 
επιστρέψουν στις εστίες τους, καθώς και την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Λοϊζί-
δου. 

«Ως πρόσφυγες», καταλήγει η επιστολή, 
«τονίζουμε την κεντρική σημασία των μηχανι-
σμών δικαιοσύνης και ζητάμε την εφαρμογή 
αναγνωρισμένων κριτηρίων σε περιπτώσεις 
προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατό-
μων, όπως έχει καταγραφεί σε ψηφίσματα διε-
θνών οργανισμών. 

«Πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα του πόσο πολύ 
πριν έχει συντελεστεί μία αδικία, η νομιμοποί-

ησή της ή η μη υπεράσπιση των αρχών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων το μόνο που κάνει 

είναι να ενθαρρύνει άλλες αδικίες». 
Οι υπογράφοντες είναι οι Δώρος Παρτασί-

δης, Αντώνης Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρί-
δης, Λεωνίδας Λεωνίδου, Γιώργος Πίππας, 
Τάσος Πογιατζής, Σεραφείμ Διάκου, Στέλλα 
Δινένη, Γιάννης Κούβαρος και Σπύρος Νεο-
φύτου. 

 
*(Οι φωτο από την τουρκική εισβολή 

του 1974 είναι του Δώρου Παρτασίδη)

«Να μην νομιμοποιηθεί η αδικία»
ΒΡΕΤΑΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΑΝΤ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Του 
Βασίλη Κωστή 

 
 

Το παγερό Σάββατο της 28ης 
Δεκεμβρί-ου 1996 άφησε την τε-
λευταία του πνοή στο σπίτι των 
γονιών του στο βόρειο Λονδίνο, 
ύστερα από ανεύρυσμα θωρα-
κικής αορτής, ο κομμουνιστής 
λαϊκός αγωνιστής Κυριάκος Θε-
οδόση Κακούδης, από την κα-
τεχόμενη Άχνα 
Αμμοχώστου. 

Ο Κακούδης 
μπήκε στο 
λαϊκό κίνημα 
από νεαρή ηλι-
κία. Με την ιστο-
ρική απόφαση 
του ΑΚΕΛ της 
16ης Ιουνίου 
1943, κατατά-
χθηκε στο βρε-
τανικό στρατό 
ως εθελοντής 
και πολέμησε 
τον χιτλεροφα-
σισμό σε διά-
φορα μέτωπα 
στην Ιταλία. Μετά τη λήξη του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πήρε 
μέρος στον αγώνα των Κυ-
πρίων εθελοντών για αποστρά-
τευση και γι' αυτή του τη δράση 
εξορίστηκε από τους Βρετανούς 
αποικιοκράτες στην Αίγυπτο. 
Όταν τελείωσε η εξορία του, 
ήρθε εδώ στο Λονδίνο. Ύστερα 
από σύντομο χρονικό διάστημα 
πήγε στην Ελλάδα και πολέ-
μησε μέσα από τις γραμμές του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(ΔΣΕ) ενάντια στον μοναρχοφα-
σισμό, που υποστηριζόταν από 
τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.  

Αρκετοί Ελληνοκύπριοι πολέ-
μησαν μέσα από τις γραμμές 
του ΔΣΕ για μια ελεύθερη, δη-
μοκρατική Ελλάδα. Ο ελληνικός 
εμφύλιος, που διήρκεσε τρία 
χρόνια, έληξε με την υποχώ-
ρηση του ΔΣΕ το 1949. Χιλιάδες 
μαχητές κατέληξαν στις τότε σο-
σιαλιστικές χώρες. Οι περισσό-
τεροι στην Τασκένδη, πρω-
τεύουσα του Ουζμπεκιστάν. 
Εκεί κατέληξε και ο Κακούδης. 

Έζησε στη Σοβιετική Σοσια-
λιστική Δημοκρατία του Ουζμπε-
κιστάν, βασικά στην Τασκένδη, 
έντεκα χρόνια. Εκεί γνώρισε και 
την Κούλα, μαχήτρια του ΔΣΕ 
από τον Βόλο, την οποία νυμ-
φεύτηκε. Απέκτησαν μία κόρη, 
που τους χάρισε δύο εγγονές. 

Στον τόπο της πολιτικής του 
εξορίας, ο Κακούδης σπούδασε 
Παιδαγωγικά. Διετέλεσε πρό-
εδρος της Νεολαίας Ελλήνων 
Τασκένδης και υπήρξε πολυνί-
κης αθλητής.  

Το 1960 ήρθε πίσω στο Λον-
δίνο, ύστερα από δεκατέσσερα 
χρόνια. Ανέπτυξε πλούσια 
δράση. Ήταν ο πρώτος πρό-
εδρος του Συνδέσμου Αχνιωτών 
Αγγλίας. Υπήρξε αντιπρόεδρος 
του Κυπριακού Κοινοτικού Κέ-
ντρου στο Wood Green, ιδρυ-
τικό στέλεχος του Κυπριακού 
Ομίλου Ποδοσφαίρου Αγγλίας 
(ΚΟΠΑ), μέλος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ) 
και μέλος της Γραμματείας του 
ΑΚΕΛ Βρετανίας. 

Το 1978 επαναπατρίστηκε 
μαζί με τη γυναίκα του Κούλα. 

Ζούσαν στη Λάρνακα. Και στην 
Κύπρο ο Κακούδης συνέχισε τη 
δράση του. Διετέλεσε Γραμμα-
τέας του αθλητικού σωματείου 
Νέα Σαλαμίνα από το 1990 μέ-
χρι το 1992 και μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ 
από το 1985 μέχρι το 1995. 

Μέχρι το 1953, οι γονείς και 
τα αδέλφια του Κακούδη, που 
ζούσαν στο Λονδίνο, δεν είχαν 
νέα του. Υπέθεταν ότι είχε σκο-

τωθεί στον εμ-
φύλιο. Μάλιστα, 
η μάνα του, Ορ-
θοδοξία, του 
έκανε και μνη-
μόσυνα... Όταν 
έμαθαν ότι είναι 
ζωντανός, έκα-
ναν διαβήματα 
προς τις σοβιε-
τικές Αρχές για 
να τον φέρουν 
κοντά τους. Τε-
λικά τα κατάφε-
ραν το 1960, 
ύστερα από 
εφτά χρόνια. 

Τον Σεπτέμ-
βριο του 1959 δημοσιεύτηκε 
στον παροικιακό Τύπο επιστολή 
της αδελφής τού Κακούδη, Δέ-
σποινας. Ζητούσε από τις σο-
βιετικές Αρχές να επιτραπεί στον 
αδελφό της Κακούδη να επι-
στρέψει στην Αγγλία για να επα-
νενωθεί με την οικογένειά του. 
Το πρωτότυπο της επιστολής 
επιστράφηκε στη Δέσποινα. 
Λόγω κάποιας σοβαρής ασθέ-
νειας, η Δέσποινα έφυγε από τη 
ζωή το 1962, νέα, 34 χρόνων, 
όταν ο Κακούδης ήταν 36. Είχε, 
όμως, αφήσει την επιστολή στην 
κόρη της, Ξένια, με την παρά-
κληση να την τοποθετήσει μέσα 
στον τάφο του θείου της Κα-
κούδη, όταν αυτός αποθάνει... 

Στις 5 Ιανουαρίου 1997, στη 
Λάρνακα, είπαμε το τελευταίο 
μας αντίο στον Κακούδη, ανή-
μερα των 71ων γενεθλίων του. 
Ήμασταν όλοι εκεί. Η οικογένειά 
του, οι γονιοί  του, τ’ αδέλφια του 
και άλλοι συγγενείς, συγχωρια-
νοί του, φίλοι του, συμπολεμι-
στές του από τον ΔΣΕ, η Νέα 
Σαλαμίνα, το ΑΚΕΛ με επικεφα-
λής τον Δημήτρη Χριστόφια και 
μέλη του ΑΚΕΛ Βρετανίας με 
επικεφαλής τον Χριστόδουλο 
Στυλιανού. 

Στις 5 Ιανουαρίου 1997 εκ-
πληρώθηκε και η επιθυμία τής 
αδελφής τού Κακούδη, Δέσποι-
νας. Ύστερα από 35 χρόνια, η 
Ξένια τοποθέτησε τη χειρό-
γραφη, ιστορική επιστολή της 
μάνας της, Δέσποινας, μέσα στο 
φέρετρο του θείου της. Με κάτι 
δικό της, την επιστολή της, η Δέ-
σποινα θα είναι αιώνια δίπλα 
στον αδελφό της Κακούδη.  

Αλτρουιστής, εθελοντής στον 
μεγάλο αντιφασιστικό πόλεμο 
των λαών και άξιος μαχητής του 
ΔΣΕ, ο Κακούδης υπερασπί-
στηκε την τιμή της Κύπρου, 
αλλά και της Ελλάδας. Θα φω-
τίζει άπλετα τον δρόμο αυτών 
που συνεχίζουν τον αγώνα για 
πανανθρώπινη λευτεριά. 

 
 Υ.Γ.: Η γυναίκα του Κακούδη, 

Κούλα, έφυγε από τη ζωή με-
ρικά χρόνια μετά τον θάνατό 
του.

Εις μνήμη του Κυριάκου 
Θεοδόση Κακούδη

Θ
α μου πείτε, μα έχουν αρκετά προβλή-
ματα οι Συντηρητικοί θα τους φορτώ-
σεις κι’ άλλα; 

Κατά τη γνώμη μου οι ίδιοι τα έχουν δημι-
ουργήσει. Με τις ίδιες τις πράξεις τους, τα συ-
κοφαντικά λόγια και τις ψεύτικες δηλώσεις 
τους. Ακόμη και το πως κακομεταχειρίζονται 
τους ίδιους τους συμπατριώτες μας δημοτι-
κούς συμβούλους, για εμένα, είναι ενδεικτικό.  
Δυστυχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι αριθμη-
τικά, έχουμε χαμηλή εκπροσώπηση στα Δη-
μοτικά Συμβούλια, γι’ αυτό και δεν φοβούνται  
να πράξουν αυτά που έχουν πράξει μέχρι σή-
μερα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες αλλά 
όταν η στήλη αυτή υποσχεθεί ότι θα επανέλθει 
γι’ αυτά τα θέματα, να είστε σίγουροι ότι θα το 
πράξει. Σύντομα μάλιστα. 

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
ως κοινότητα είναι ότι αν είχαμε περισσότε-
ρους Ελληνοκύπριους Δημοτικούς Συμβού-
λους και βουλευτές, τότε η όλη κατάσταση θα 
ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ διαφορετική. 
Σε ολα τα επίπεδα της βρετανικής πολιτικής 
ζωής. 

Ας αναλογιστούμε ότι την ίδια ώρα, άλλες 
εθνικές μειονότητες εντείνουν τις προσπάθειες 
τους για μεγαλύτερη εκπροσώπηση στα κέ-
ντρα λήψεως αποφάσεων. Κάτι που προνοεί 
φυσικά, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμ-
μετοχή τους στα Βρετανικά Κόμματα. Και καλά 
κάνουν! Προσωπικά τους συγχαίρω για την 
εξυπνάδα και το όραμά τους για δυναμική εκ-
προσώπηση των κοινοτήτων τους σε Δημο-
τικά Συμβούλια. Άλλωστε, είναι πλέον δεδο-
μένο ότι οι εκλογές για Δημοτικούς Συμβού- 
λους είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στα-
διακά στη Βουλή των Κοινοτήτων.  

Για το καλό της παροικίας 
και της Κύπρου μας  

Η Κύπρος και η ελληνοκυπριακή κοινότητα 
χρειάζονται αυτή την εκπρόσωπηση. Τα θέ-
ματα είναι πολλά και μεγάλα. Από το Κυπριακό 
μέχρι τα ζητήματα διαβίωσης των συμπατριω-
των μας στο ΗΒ. Και είναι γι’ αυτό που επι-

βάλλεται να εγγραφούμε άμεσα ως μέλη στα 
βρετανικά κόμματα. Να ενισχύσουμε την πα-
ρουσία μας ως κοινότητα και να διεκδικήσουμε 
θέσεις κλειδιά που θα προωθήσουν και θα 

επιλύσουν τα προβλήματα που μας απασχο-
λούν. Το απαιτεί η Κύπρος, το ζητά η παροικία, 
αλλά και ο κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρω-
πος, που βλέπει τη «δύναμη» που αποκτούν 
στη Βρετανία άλλες μειονότητες, οι οποίες εί-
δαν σοβαρά το ζήτημα της συμμετοχής και 
εκπροσώπησής τους στα τοπικά κόμματα. 

Είμαι σίγουρος ότι κι’ εμείς νοιαζόμαστε. Αν 
όχι, ας σταματήσουμε τουλάχιστον να παρα-
πονούμαστε (και ας μη θεωρηθεί ρατσιστικό), 
ότι υπάρχουν πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι  
από άλλες εθνικές μειονότητες. Το ερώτημα 
που τίθεται στον κάθε ένα από εμάς, είναι 
εμείς τι κάνουμε; Τι έκαναν αυτοί που μπορούν 
να επηρεάσουν τον κόσμο, ώστε να ενθαρ-
ρύνουν τους συμπατριώτες μας να ενταχθούν 
στα Βρετανικά Κόμματα; Ειδικότερα όταν όλοι 
ξέρουμε, ότι είναι ο μόνος τρόπος και ο μόνος 
δρόμος (είτε μας αρέσει είτε όχι) για να προ-
ωθηθεί το Κυπριακό. 

Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Και νομίζω ότι 
αυτό τα λέει όλα. 

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω ιδι-
αίτερα τον Διευθυντή της «Παροικιακής», Πά-
μπο Χαραλάμπους, ο οποίος συνεχίζει να φι-
λοξενεί την στήλη αυτή, αλλά και φυσικά το 
προσωπικό της εφημερίδας. Είναι πεποίθησή 
μου ότι πουθενά αλλού δεν θα διαβάσει κά-
ποιος την όλη αλήθεια. Ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά την εκπροσώπησή μας ως κοινότητα. 
Πιστεύω ότι πολλοί (άν όχι η αυντριπτική πλει-
οψηφία της παροικίας) που υποστηρίζουν την 
γραμμή αυτή. Ας το δούμε επιτέλους σοβαρά 
και ας μετατρέψουμε τις ιδέες και τα λόγια σε 
πράξεις. 

Τι άλλο πρέπει να γίνει για να μας πείσει; 
Δεν μας αρκούν οι συνεχιζόμενες απειλές της 
Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου; Δεν είναι προ-
φανής η ανάγκη προώθησης του Κυπριακού 
στην Αγγλία με όσο το δυνατό περισσότερους 
τρόπους μπορούμε; Δεν είναι αρκετό το πα-
ράδειγμα του Βουλευτή του Southage, Bambo 
Charalambous MP, που συνεχώς έχει το Κυ-
πριακό στην ατζέντα; Απλά αναλογιστείτε τι 
θα γινόταν αν είχαμε περισσότερους βουλευ-
τές. Με βάση επίσημους αριθμούς και στοιχεία 
για τους ελληνοκύπριους στο ΗΒ και χωρίς 
καμία δόση υπερβολής, έπρεπε να είχαμε του-
λάχιστον 10 βουλευτές και τουλάχιστον 100 
Δημοτικούς Συμβούλους. Ας το σκεφτούμε 
ξανά. Κι’ ας αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να 
περιμένουμε από άλλες μειονότητες να μας 
στηρίξουν και να μας βοηθήσουν σε εθνικά 
ζητήματα και όχι μόνο.  

Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τις ψευ-
δαισθήσεις και τις δικαιολογίες. Δυστυχώς, με-
ρικοί, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να 
δικαιολογήσουν τα... αδικαιολόγητα, ουσια-
στικά κοροϊδεύουν τον ίδιο τον εαυτό τους. 

Όσοι επιθυμούν λοιπόν, ας αφιερώσουν 
λίγα λεπτά από το χρόνο τους κι’ ας εγγρα-
φούν διαδικτυακά, εύκολα και απλά, στο 
κόμμα της αρεσκείας τους.    

Με την ευκαιρία, εύχομαι στην παροικία μας, 
Καλά Χριστούγεννα, Καλό και Δημιουργικό  
Νέο Ετος 2019 και Λευτεριά στην Κύπρο μας.

Ώρα για πράξεις και όχι λόγια
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ENFIELD, ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΒΒΑ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
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«Η Οδύσσεια ενός Αποδήμου»
Π

αρουσιάζοντας την ομιλήτρια ο Γραμματέας 
της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας Αν-
δρέας Καραολής είπε ότι ειδικεύτηκε στη Συ-

γκριτική Θρησκειολογία με έμφαση στο 
Μουσουλμανικό Οικογενειακό Δίκαιο και τις επιδρά-
σεις του στην κοινωνία και στον πολιτισμό. Είναι Δι-
ευθύντρια του Iνστιτού-του Iστορικών Mελετών για 
την Eιρήνη όπου κάνει σεμινάρια για ποιοτική Δια-
πολιτισμική Εκπαίδευση, αποτελεσματική διδασκα-
λία, οικογενειακή ποιοτική συνύπαρξη και ενίσχυση 
της εθνικής μας ταυτότητας. Η Δρ Δημοσθένους το-
νίζει πάντοτε στους φοιτητές και στις διαλέξεις της 
ότι η εφαρμογή της Κριτικής Σκέψης και η γνώση 
είναι το καλύτερο ειρηνικό όπλο του σύγχρονου αν-
θρώπου. Μια γνώση η οποία αυτό-συγκρίνεται αλλά 
δεν φανατίζεται. Ξεχωρίζει αλλά δεν αφορίζει. Εκανε 
διαλέξεις σε πανεπιστήμια πολλών Ευρωπακών και 
άλλων χώρών.  

Μιλώντας για το βιβλίο του Μιχάλη Θ Ιωάννου «Η 
Οδύσσεια ενός Αποδήμου»,  η Δρ Δημοσθένους 
είπε ότι είναι ένα εξαιρετικό και πολύ ευχάριστο βι-
βλίο που διαβάζεται άνετα και προσφέρει πολλές 
πληροφορίες για τους πρώτους κύπριους μετανά-
στες στο Λονδίνο. Περιγράφει πραγματικά γεγονότα 
του πρόσφατου παρελθόντος, όπως συνέβησαν! 
Μας επαναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν, εμπλου-
τίζοντας τις γνώσεις μας για το πώς αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι καθημερινές προκλήσεις όπως, το αφι-
λόξενο ξένο περιβάλλον, η ανεργία, η μετανά-
στευση, η ανατροφή των παιδιών, η νοσταλγία 
ακόμα και η εύρεση συζύγου. Καταφύγια και προ-
στασία μας από αυτές, είναι οι ανθρωπιστικές ελλη-
νικές αξίες μας, η Ορθόδοξη Πίστη και η Αγάπη 
προς την πατρίδα και την οικογένειά μας. Ο Μιχάλης 
Ιωάννου και η σύζυγός του κ. Νίκη έζησαν τη ζωή 
τους σύμφωνα με αυτές τις αξίες. 

«Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται ότι  είναι ένας 
σταυρός για να πάει κάποιος στο εξωτερικό. 
Ωστόσο, πρέπει να πάμε. Εδώ, δεν υπάρχει δου-
λειά!». Κάποιοι άλλοι, όπως ο κ. Ιωάννου, μετέτρε-
ψαν αυτό το σταυρό σε πραγματική ευτυχία και 
ευημερία. Ο συγγραφέας δείχνει σεβασμό στο γέ-
ροντα, έχει πειθαρχία στον εαυτό του, έχει υπομονή 

και πίστη στο Θεό, ξέρει να εργάζεται σκληρά και 
πώς να ξεκουράζεται. Έχει προτεραιότητες. Αγαπά 
και τιμά τη γυναίκα του και όλη την οικογένειά του. 

Γράφει στο βιβλίο του: «Στις 27 Ιανουαρίου 1952, 
αργά το απόγευμα, πήγαμε στο παλιό λιμάνι της Λε-
μεσού και αφού είχα αποχαιρετήσει όλους, πήραμε 

τη βάρκα για το πλοίο ‘Eolia’, το οποίο ήταν αγκυ-
ροβολημένο στα βαθιά νερά της θάλασσας. Την 
αυγή φτάσαμε στη Βηρυτό και επισκεφθήκαμε την 
πόλη, η οποία μας εντυπωσίασε πολύ, αφού ήταν ο 
πρώτος σταθμός. Το πλοίο μετέφερε επιβάτες και 
φορτίο. Ο δεύτερος σταθμός ήταν η Αλεξάνδρεια και 
στη συνέχεια το Port Said. Στις 2 Φεβρουαρίου φτά-
σαμε στον Πειραιά και γυρίσαμε την πόλη, επισκε-
φθήκαμε την Αθήνα και τον Παρθενώνα που μας 
εντυπωσίασε πολύ. Καθώς φεύγαμε, περάσαμε τα 
στενά της Κορίνθου και μετά φτάσαμε στη Γένοβα 
και τη Μασσαλία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, 
υπήρξε μια μεγάλη καταιγίδα. H καμπίνα μας ήταν 
στο μπροστινό μέρος του πλοίου και τα κύματα μας 
χτυπούσαν και σχεδόν όλοι έκαναν εμετό.  Στις 7 Φε-
βρουαρίου φτάσαμε στη Μασσαλία, από εκεί πή-
ραμε το τρένο, διασχίσαμε τη Γαλλία και φτάσαμε 
στο Calais. Μετά, με το πλοίο πήγαμε στο Ντόβερ 
και στη συνέχεια πήραμε το τρένο και φτάσαμε στο 
σταθμό Victoria. 

Το γεγονός ότι ήμουν μακριά από τους γονείς μου 
και τους αδελφούς μου με απασχολούσε πολύ και 

όταν ήρθε το Πάσχα, ένιωσα σαν το Μαύρο Πρό-
βατο και λυπόμουν πολύ, επειδή εκείνη την ημέρα 
όλη μου η οικογένεια καθόταν στο Πασχαλινό τρα-
πέζι και ο μόνος που έλειπε ήμουν εγώ. Πράγματι, 
πόσο πικρή είναι η μετανάστευση, ανεξάρτητα από 
το πόσα πλεονεκτήματα έχει». 

Η σύζυγός του, Νίκη Χριστοφόρου  που γεννή-
θηκε το 1931 στο χωριό Καπιλιό είναι μια ενάρετη 
εργατική, ευγενική και πάντοτε φιλόξενη νοικοκυρά. 
Η οικογένειά της είναι πολύ σημαντική γι 'αυτήν και 
γι' αυτό σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα γι 
'αυτήν, επειδή μέσα από αυτό το βιβλίο γιορτάζει και 
τα επιτεύγματα του συζύγου της Μιχαήλ, τα δικά της 
και της οικογένειάς της, όπως λέγει η  κόρη της 
Δέσπω. Όπως οι περισσότεροι ξενιτεμένοι, συχνά 
πάνε στην Κύπρο και έτσι έχει δύο νοικοκυριά για 
να φροντίσει. Ένα στο Λονδίνο κι ένα στην Κύπρο. 

Ο Μ. Ιωάννου αναφέρεται σε θετικές εμπειρίες 
διαπολιτισμικών σχέσεων με ανθρώπους στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα, αυτό αγγίζει τη 
σημασία της ένταξης στη νέα χώρα μέσω του σεβα-
σμού, της μάθησης και της αλληλεπίδρασης με τους 
άλλους πολιτισμούς. Οι απόδημοι Κύπριοι έχουν τη 
λεγόμενη πολλαπλή φύση, την πολυδιάστατη ταυ-
τότητα. 

Προσυπογράφω απόσπασμα από την εισαγωγή 
στο βιβλίο που έγραψε ο πατέρας μου και παιδικός 
φίλος του Μιχάλη: «Για τη νεότερη γενιά θα είναι σί-

γουρα μια πηγή γνώσης αναφορικά με την ανα-
τροφή και την παιδεία των παιδιών κατά την περίοδο 
που ακολουθεί τη βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο, 
καθώς και με τους κοινωνικούς θεσμούς που πα-
ρουσίαζαν διαφοροποίηση από τη σημερινή εποχή 
της παγκοσμιοποίησης. υπογραμμίζοντας την 
ύπαρξη μιας πιο ειλικρινούς και ηθικής ζωής των αν-
θρώπων σε σύγκριση με αυτό που δυστυχώς υπάρ-
χει σήμερα». (Οικονόμος Αιμιλιανός Δημοσθένους). 

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για 
να συγχαρώ όλους τους Ελληνοκύπριους ομογενείς 
για το σημαντικό έργο που επιτελείτε στη Βρετανία. 
Υποστηρίζετε τον αγώνα της Κύπρου κατά της τουρ-
κικής κατοχής. Βοηθάτε στην οικονομική ανάκαμψη 
της Κύπρου και της Ελλάδας. Διαδίδετε τις ελληνικές 
και ορθόδοξες αξίες μας στο εξωτερικό. Εφαρμόζετε 
τους νόμους της χώρας στην οποία ζείτε, δεν ξε-
χνάτε την ελληνική ιστορία μας. Προσωπικά δεν 
μπορούσα να φανταστώ την Κύπρο χωρίς τους 
ομογενείς μας. 

Ευχόμαστε στον κ. Ιωάννου και την οικογένεια του 
μια μακρά και υγιή ζωή με πολλά ακόμα χρόνια.  

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Τροπαίου αφού μετέφερε τις ευλογίες του 
Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου συνεχάρηκε το συγγρα-
φέα για το βιβλίο του, που αποτελεί προσφορά προς 
την παροικία μας για να θυμούνται και να προβλη-
ματίζονται οι νεώτεροι από που ξεκίνησε και που 
έφτασε η παροικία μας. Συνεχάρηκε επίσης την 
Αδελφότητα για το πλούσιο εθνικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό της έργο. 

Μιλώντας ο συγγραφέας ευχαρίστησε την Δρα 
Αρετή Δημοσθένους γιατί ήρθε από την Κύπρο για 
την παρουσίαση του βιβλίου του, το Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Τροπαίου, τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγο-
νια και τα δισέγγονα του που του συμπαραστάθηκαν 
και τον βοήθησαν στη συλλογή όλων των πληροφο-
ριών και στη συγγραφή του βιβλίου του. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ ΗΒ, Μ. Κασιής, ο πρώην προιστάμενος της 
ΚΕΑ, Σ. Παυλίδης, ο Ζ. Τοφαλλής, η οικογένεια, πολ-
λοί φίλοι, συγγενείς και εκτιμητές του συγγραφέα.

Με εύθυμη καρδιά, χαμόγελο στα χείλη και ερ-
γατικότητα μελισσιών, όλες οι κυρίες της Βοηθητι-
κής Αδελφότητας της εκκλησίας Αγίων Κωνστα- 
ντίνου και Ελένης στο Crystal Palace (νοτιοανατο-
λικό Λονδίνο), διακόνησαν το πολυπληθές εκκλη-
σίασμα στο προγραμματισμένο Χριστουγεννιάτικο 
πάρτι που έγινε στο χολ του ναού, την Κυριακή 9 
Δεκεμβρίου. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία, πολλοί από τους πι-
στούς πήραν τις θέσεις τους και μετά την ευλογία 
των τραπεζών από τον εφημέριο π. Γεώργιο Χρη-
στίδη, οι κυρίες της Βοηθητικής Αδελφότητας με 
επικεφαλής την Πρόεδρο τους κ. Νέδη Χαντζηα-
λεξάνδρου, εργάστηκαν ασταμάτητα σερβίροντας 
ζεστά φαγητά και γλυκίσματα τα οποία είχαν ετοι-
μάσει με φροντίδα οι κυρίες και τα μέλη του συλ-
λόγου. 

Η κα Χατζηαλεξάνδρου ευχαρίστησε όλες τις 
κυρίες κι όλους όσοι προσέφεραν τη βοήθειά τους 
για την επιτυχία του πάρτι. Εξήγησε με λίγα λόγια 
τη σημασία, τα έργα και τον προϋπολογισμό της 
Βοηθητικής Αδελφότητας κι ευχήθηκε σε όλους 
Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά.  

Τις ευχές ανταπέδωσε ο Πρόεδρος της Εκκλη-

σιαστικής Επιτροπής, Δρ Ανδρέας Ανδρέου, ο 
οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις σε σχέση με την 
ανέγερση του διπλανού Κοινοτικού Κέντρου και 
παρακάλεσε το κοινό να συνεχίσει τις εισφορές. 

Οι μουσικοί του Venus Group (ο Κοκής με το 
Νίκο) από το Β. Λονδίνο, διασκέδασαν όλους, όλο 
το απόγευμα, με το κέφι και τη ζωντανή μουσική 
τους. Ο χορός ξεκίνησε με ζεϊμπέκικο που χόρε-
ψαν ο Πρόεδρος, Δρ Ανδρέου, με τον ιεροψάλτη 
κ. Κυριάκο Ψάλτη. Το γλέντι συνεχίστηκε και όλοι 
απόλαυσαν ένα αξέχαστο απόγευμα. 

Πριν το τέλος έγινε κλήρωση λαχνών. Μαζί με 
αυτά ήταν και ένα αεροπορικό εισιτήριο για την 
Κύπρο. Ο κάτοχος του λαχνού αυτού καθώς και 
μερικών άλλων απουσίαζε έτσι παρακαλούνται 
όσοι έχουν τους αριθμούς λαχνών 0230, 0112, 
0723, 0204 να επικοινωνήσουν με την κ. Νέδη στο 
τηλ. 020 8464 0808. Όσοι είχαν γράψει το τηλέ-
φωνο τους στο απόκομμα και κέρδισαν κάτι, θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από μέλη της  Αδελ-
φότητας. Σχετική ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί 
επίσης στην είσοδο της εκκλησίας. 

 
Γιώργος Κοζομπόλης

Χριστουγεννιάτικο πάρτι 
στο Crystal Palace

Tην Κυριακή 25 
Νοεμβρίου, η αί-
θουσα του Great 
Hall γέμισε με Χρι-
στουγεννιάτικες 
μελωδίες ένα μήνα 
πριν τα Χριστού-
γεννα.  

Η εκδήλωση του 
Ηellenic Centre σε 
συνεργασία με το 

Hellenic Hub και με την υποστήριξη της Παιδικής 
Λέσχης Ανάγνωσης της Ελληνικής Δανειστικής Βι-
βλιοθήκης ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους μέσω της 
αφήγησης του παιδικού παραμυθιού ‘Το χελιδόνι 
που περίμενε τα Χριστούγεννα’. 

Οι μικροί μας φίλοι επιδόθηκαν σε μαθήματα… 
ζαχαροπλαστικής με την παρασκευή λαχταριστών 
χριστόψωμων που έφερε τα παιδιά κοντά στις Χρι-
στουγεννιάτικες ελληνικές παραδόσεις. Ακολούθη-
σαν κάλαντα και φυσικά χειροποίητα διακοσμητικά 
για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.  

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 
150 άτομα, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των οι-
κογενειακών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Hellenic 
Centre στην προσπάθεια του να ενσωματώσει τις 
καινούριες οικογένειες που έχουν έρθει τα τελευταία 
χρόνια στο Λονδίνο.

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.

Χριστόψωμα και Χριστουγεννιάτικες 

καρδιές στο Hellenic Centre
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Αγιασμός 
των Υδάτων 

από τον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών 
Μιχαήλ και Γαβριήλ 

Η Ελληνική Κοινότητα του 
Μargate με μεγάλη χαρά ανα-
κοινώνει ότι η ετήσια εορτή του 
Αγιασμού των Υδάτων θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη 
στις 6 Ιανουαρίου 2019. 

Μετά την τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας που αρχίζει στις 
9.15 χοροστατούντως του Σε-
βασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
κ.κ. Γρηγορίου, θα ακολουθή-
σει πορεία προς την θάλασσα, 
όπου θα γίνει ο Αγιασμός. Στη 
συνέχεια, το καθιερωμένο 
γεύμα στο Winter Gardens. 

Όσοι συμπατριώτες μας 
επιθυμούν να παραστούν είναι 
ευπρόσδεχτοι. 

Για συμμετοχή στο γεύμα 
παρακαλώ τηλεφωνήστε στον 
κ. Μιχάλη: 079 1387 1387. 

Για λεωφορείο, παρακαλώ 
τηλεφωνείστε στην κ. Τούλα:  

0207 209 1681 
ή 079 03605 376

MARGATE

Γιορτή Άγ. Ελευθέριου 
με Εσπερινό, 

Θεία Λειτουργία 
και Δεξίωση 

 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοι-

νότητα Άγιου Ελευθερίου και 

Άγιου Λουκά στο Ανατολικό 

Λονδίνο - Leyton, εορτάζει τη 

μνήμη του προστάτη της, 

Άγιου Ελευθερίου, και καλεί 

όλους τους πιστούς στους διή-

μερους εορτασμούς που θα 

λάβουν χώρα στις 14 και 15 

Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα 

είναι το ακόλουθο: 
 

14 Δεκεμβρίου, 6:45μμ: 

Μέγας Αρχιερατικός 

Εσπερινός χοροστατούντος 

του Θεοφιλέστατου Επισκό-

που Τροπαίου κ. Αθανασίου. 
 

15 Δεκεμβρίου, 9-12:30: 

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

προεξάρχοντος του Σεβα-

σμιοτάτου Αρχιεπισκόπου 

Γρηγορίου. Μετά τη Θεία Λει-

τουργία η Κοινότητα θα δε-

ξιωθεί όλους τους πιστούς 

στην αίθουσα δεξιώσεων.

LEYTON

New Year’s Eve 
Party του 

Συνδέσμου 
Ε/κ Γυναικών  

 

Ο Σύνδεσμος 

Ελληνοκύπριων Γυναικών 

(GCWO) στο Whightman 

Road, Harringey, 

διοργανώνει χοροεσπερίδα 

με ζωντανή μουσική για την 

υποδοχή του 2019. 

Η χοροεσπερίδα θα 

πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα του Συνδέσμου 

(Denmark Road, 

London N8 0DZ - Corner 

of Wightman Road) 

στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 

στις 7:30μμ. 

Σας περιμένουμε για να 

υποδεχτούμε μαζί τον 

καινούργιο χρόνο... «Α Λα 

Κυπριακά» και τον μοναδικό 

τρόπο που οι Κύπριοι ξέ-

ρουν να διασκεδάζουν. Με 

καλό φαγητό, μουσική και... 

σπάσιμο πιάτων!  

Είσοδος: £35 

Για περισσότερες 

πληροφορίες και κρατήσεις: 

07404403597 

07940419569 

greekcypriotwomensorg@gmail.com  

GCWO Committee

Ο Ν. Παπαδόπουλος στη χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας 
 

Στην ετήσια χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα παραστεί και θα μιλήσει 
ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Η εκδήλωση θα γίνει 

το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7μμ, στο Penridge Banqueting Suite 
(470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL). 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της χοροεσπερίδας θα εμφανισθεί ο Ελλάδίτης 
τραγουδιστής Γιώργος Γερολυμάτος, ο οποίος θα έλθει ειδικά από την Αθήνα 
για την εκδήλωση. Το μουσικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με την ορχήστρα 

Παύλου Δουκανάρη και την εμφάνιση άλλων καλλιτεχνών 
σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο με παλιά και νέα ελληνικά τραγούδια. 

Εισιτήρια και πληροφορίες: 07956 245 706

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Ο ΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
στο HELLENIC TV  
Παρακολουθήστε αυτή την Κυ-

ριακή στο HELLENIC TV στην εκπο-
μπή FACES με τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ  
λίγο μετά τις 8 το βράδυ, συνέντευξη 
με τον Ελληνοκύπριο γνωστό καλλι-
τέχνη ΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ από το συ-
γκρότημα MODERN ROMANCE που 
ήταν στα τηλεοπτικά κανάλια της Με-
γάλης Βρετανίας και όχι μόνο.  

Ο ΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ θα μιλήσει για 
το νέο τραγούδι του συγκροτήματος 
“Rhythm is My Lover“ που μόλις κυ-
κλοφόρησε.  

Μην χάσετε λοιπόν τη συνέντευξη 
αυτή την Κυριακή λίγο μετά τις 8 το 
βράδυ. 

Ελληνική βραδιά 
με την Ισιδώρα στο Λονδίνο  
Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση 

της στο Ρεμπέτικο Carnival κονσέρτο 
στο Λονδίνο, η γνωστή Ισιδώρα, θα 
εμφανιστεί στο Cafe Barcelona, αυτή  
την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου, 
όπου θα τραγουδήσει τραγούδια της 
Μαρίκας Νίνου. Μαζί της θα εμφανι-
στούν η Μαρία Τσιροδημήτρη στην 
κιθάρα, Μανόλης Ταουκσής στο 
μπουζούκι και στον μπαγλαμά, κα-
θώς και ο Παύλος Carvalho στο μπου-
ζούκι.  

Θα υπάρχουν ποτά και φαγητό 
προς πώληση. Οι πόρτες ανοίγουν 
στις 7.00μ.μ. και η μουσική αρχίζει 
στις 8.30μ.μ.  

Η εκδήλωση θα γίνει στο  Cafe 
Barcelona | London (344 Streatham 
High Rd, London SW16 6HH).  

«Έμεινε μόνος» - νέο τραγούδι 
από τον Λάμπρο Βασιλείου  
Μετά το δισκογραφικό του ντε-

μπούτο με τον «Ταξιδευτή», ο Λά-
μπρος Βασιλείου συνεχίζει τη συνερ-
γασία του με τη συνθέτη Ζωή Τηγα- 
νούρια, αυτή τη φορά με ένα σπου-
δαίο ζεϊμπέκικο. 

Το «Έμεινε μόνος», με τον έντονα 
συγκινησιακά φορτισμένο στίχο του 
Ηλία Κατσούλη και την ιδιαίτερα 
όμορφη μελωδία που υπογράφει η 
Ζωή Τηγανούρια, δημιουργεί στον 
ακροατή μια αίσθηση χαρμολύπης, 

ξυπνώντας αναμνήσεις που όλοι μας 
κάποια στιγμή έχουμε βιώσει στη 
διάρκεια της ζωής μας. 

Ο νέος -και πολλά υποσχόμενος- 
ερμηνευτής Λάμπρος Βασιλείου, συ-
νεχίζει να βαδίζει σε ένα μονοπάτι 
αυθεντικότητας και ειλικρινούς ανα-
ζήτησης για το καλό Ελληνικό τρα-
γούδι. Το «Έμεινε μόνος» κυκλοφο-
ρεί σε όλα τα διαδικτυακά κατα- 
στήματα από τη Zoe Music Ltd.  

 
Μη χάσετε το πρώτο 
πρωτοχρονιάτικό πάρτι του LGR  
Περάστε μαζί μας τις τελευταίες 

ώρες του 2018 και γιορτάστε το ξε-
κίνημα του 2019 σε ένα ξέφρενο γλέ-
ντι αλά Ελληνικά, μέχρι τις 4 τα ξημε-

ρώματα, στο Country Club στη μα-
γευτική περιοχή του Τrent Park, στο 
Oakwood, τη Δευτέρα 31/12.  

Ο DJ Magis θα είναι στις μουσικές 
επιλογές, ενώ ζωντανά θα τραγου-
δήσει ο γνωστός τραγουδιστής της 
παροικίας μας Μιχάλης Θεοδοσίου.  

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 9 το 
βράδυ, με την είσοδο να επιτρέπεται 
σε άτομα άνω των δεκαοχτώ ετών. 

Για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα τα εισιτήρια θα διατίθενται 
μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού 
μας –www. lgr.co.uk- προς £20. Αν δεν 
προλάβετε η τιμή τους θα ανέβει στις 
£25. Για κρατήσεις: 0208 349 6963  
κα Βασούλα Βροντή.   

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ

HARRINGEY

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου  
Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνει ότι η ετήσια χοροεσπερίδα της 

θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2019 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Erlham Grove. 
Σε αυτήν θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Δρ.Μαρίνος Σιζόπουλος. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 
στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 
και Γιώργο Κουττούκη 07949211155

H Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος Harrow και Περι-
χώρων (BΔ Λονδίνου), οργανώνει το μήνα Δεκέμ-
βριο, πριν και μετά τη Δεσποτική Εορτή των 
Χριστουγέννων, διάφορες ενδιαφέρουσες εορταστι-
κές εκδηλώσεις.  

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για 
ενίσχυση του ταμείου της Κοινότητας  

Το βράδυ της Κυριακής 9ης Δεκεμβρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε μια ευχάριστη και πολύ επιτυχημένη Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση, με δείπνο και ζωντανή 
μουσική, στο ωραίο Ψαρεστιατόριο Sea Pebbles 
στην περιοχή Hatch End του ΒΔ Λονδίνου. Το δεί-
πνο, στο οποίο συμμετείχαν πολλές δεκάδες μελών 
της Κοινότητας, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά και 
νέοι, ήταν προσφορά του ιδιοκτήτη του Ψαρεστιατο-
ρίου κ. Σάββα Ανδρέου (Εκκλ. Επιτρόπου), της συ-
ζύγου του Μαρίας και της καλής τους οικογενείας, με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ταμείου της Κοι-
νότητας.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Παναγιώτης 
Προκοπίου, ευχαρίστησε εγκάρδια, τους φιλοξενού-
ντες κ. Σάββα και κα. Μαρία Ανδρέου και τους προ-
σέφερε -εκ μέρους της Κοινότητας- αναμνηστικά 
δώρα. Επίσης, ευχαρίστησε τον Κτήτορα και Με-
γάλο Ευεργέτη της Κοινότητας κ. Πανίκο Ηροδότου, 
ο οποίος προσέφερε όλα τα δώρα για τη λαχειοφόρο 
αγορά. 

Κατόπιν, ο Ιερ. Προϊστάμενος Πρωτοπρ. Αναστά-
σιος Δ. Σαλαπάτας ευχαρίστησε τους φιλοξενούντες, 
αλλά και τους συνδαιτυμόνες για τη συμμετοχή τους, 
εξέφρασε εόρτιες ευχές στους εορτάζοντες των ημε-
ρών και ανέφερε πως,  

«Η εποχή αυτή που διανύουμε τώρα χαρακτηρί-
ζεται από ιερή προσμονή και προετοιμασία. Ετοιμα-
ζόμαστε να υποδεχθούμε και να συμμετάσχουμε 
-εμπειρικά και βιωματικά- στα μεγάλα και κοσμοσω-
τήρια γεγονότα της Γέννησης και Βάπτισης του Θε-
ανθρώπου.  

Σε όλα αυτά τα εκκλησιαστικά και πνευματικά γε-
γονότα συμμετέχουμε ως άτομα αλλά κυρίως ως οι-
κογένειες. Η οικογένεια είναι μια κοινωνική αρχή 
βασικής σημασίας και αξίας για τη ζωή των ανθρώ-
πων και ειδικά της θεοφιλούς Ομογένειάς μας. Λαμ-
βάνουμε παράδειγμα από τη ζωή των Αγίων της 
Εκκλησίας μας, τις οικογένειες των οποίων προσπα-
θούμε να μιμηθούμε στη δική μας κοινωνική ζωή. 

Επίσης, κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε τον κα-

θιερωμένο απολογισμό της χρονιάς. Ο καθένας επι-
χειρεί να δει τι κέρδισε και τι έχασε σε ατομικό, οικο-
γενειακό και κοινοτικό επίπεδο. Ο απολογισμός 
αυτός θα είναι η βάση για μια καλύτερη και πνευμα-
τικότερη έναρξη της ζωής μας στη νέα χρονιά. 

Με το καλό να φθάσουμε στα Άγια Χριστού-
γεννα»! 

 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι  
Την Κυριακή 16η Δεκεμβρίου, μετά το πέρας της 

Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος και 
Αγ. Παρασκευής, θα πραγματοποιηθεί στην Κοινο-
τική Αίθουσα το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Πα-
ζάρι. Θα το οργανώσουν, με μεγάλη επιμέλεια και 
αγάπη, όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, η Επι-
τροπή και τα μέλη της Βοηθητικής Αδελφότητας Κυ-
ριών & Δεσποινίδων «Η Αγία Αγάθη», στην οποία 
προεδρεύει η κα. Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου. Όλο το 
εκκλησίασμα αναμένεται να επισκεφθεί τις ωραίες 
εκθέσεις, να θαυμάσει τα δώρα που θα ετοιμάσουν 
και προσφέρουν οι Κυρίες και φυσικά να προμηθευ-
θεί ό,τι θα χρειάζεται για τις Άγιες Ημέρες που έρχο-
νται. 

 Διαγωνισμός Ταβλιού 
Την ίδια ημέρα το απόγευμα, στις 3.00 μ.μ., θα 

πραγματοποιηθεί στην Κοινοτική Αίθουσα Διαγωνι-
σμός Ταβλιού, τον οποίο διοργανώνει η Διοίκηση της 
Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Άγ. Παντελεήμων», με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Ομάδας. Θα 
προσφερθεί φαγητό, για όλους, είτε συμμετάσχουν 
στον Διαγωνισμό είτε όχι.  

Είσοδος: £20 (συμμετοχή στο Διαγωνισμό και φα-
γητό), £10 (μόνο φαγητό). Για πληροφορίες και κρα-
τήσεις θέσεων τηλεφωνείστε στον π. Αναστάσιο, 
020 - 8732 2833. 

 Ιερές Ακολουθίες και κοπή Βασιλόπιττας  
Ανήμερα την Πρωτοχρονιά, την Τρίτη 1η Ιανουα-

ρίου 2019, θα τελεσθούν στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμο-
νος και Αγ. Παρασκευής, οι καθιερωμένες Ιερές 
Ακολουθίες της ημέρας (Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
και Δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου έτους). Κατό-
πιν, θα τελεσθεί η παραδοσιακή Τελετή Κοπής της 
Βασιλόπιτας, την οποία θα τελέσουν οι Ιερείς της 
Κοινότητας, Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας 
και Οικον. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Την τελετή 
και την ετοιμασία των βασιλόπιτων επιμελούνται οι 
Κυρίες της Βοηθητικής Αδελφότητας «Η Αγία 
Αγάθη».

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
στην Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος



Η
 7η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί και 
επίσημα ως ημέρα επιστροφής 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το 

κλιμάκιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Δη-
μοκρατικών Αντιστασιακών στη Λάρνακα 
πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη 
επετειακή εκδήλωση στον μορφωτικό 
σύλλογο «Προμηθέας». Η επέτειος επα-
νόδου του Εθνάρχη Μακαρίου, πρώτου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
από την αναγκαστική εξορία του μετά το 
προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και 
της ΕΟΚΑ Β’ στις 15 Ιουλίου 1974, έχει 
καθιερωθεί από την Πολιτεία ως η Ημέρα 
Αποκατάστασης της Δημοκρατίας και της 
Νομιμότητας στον τόπο μας. 

Η επάνοδος του νόμιμου εκλεγμένου 
ηγέτη στην Κύπρο τις μαύρες εκείνες 
μέρες του 1974 σηματοδοτεί την αποκα-
τάσταση της συνταγματικής τάξης. Χαι-
ρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο 
αντιστασιακός Βλαδίμηρος Χαραλά-
μπους, αντιπρόεδρος του συνδέσμου και 
επικεφαλής του κλιμακίου Λάρνακας. 

Ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους αναφέρ-
θηκε στους στόχους του Συνδέσμου για 
τη δημιουργία των επαρχιακών κλιμα-
κίων και τις προσπάθειες να κρατηθεί 
άσβεστη η μνήμη των ηρώων της αντί-
στασης. Ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ 
και μέλος της Ad Hoc Επιτροπής για το 
Φάκελο της Κύπρου, Αριστοφάνης Γε-
ωργίου, ανέλυσε τα ιστορικά γεγονότα 
της περιόδου και τις προσπάθειες παρε-
μπόδισης του Μακαρίου για επιστροφή 
στην Κύπρο και αποκατάσταση της συ-

νταγματικής τάξης. 
Αναφέρθηκε επίσης στο χρέος όλων 

των δημοκρατικών πολιτών, για υπερά-
σπιση της ιστορικής αλήθειας, απόδοση 
τιμών στους ζώντες και νεκρούς αντιστα-
σιακούς, καθώς και στην ανάγκη να αντι-
σταθούν στις ενέργειες της σημερινής 
κυβέρνησης για παραχάραξη της ιστο-
ρίας. 

 
Τιμές από αντιστασιακούς  

 
Η Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης 

του Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης 
και ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστα-
σιακών Λευκωσίας πραγματοποίησαν 
σεμνή τελετή με την ευκαιρία της 44ης 
επετείου της επιστροφής του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ` το 1974, τιμώντας την 
ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας 
στην Κύπρο. 

Μπροστά από τον ανδριάντα Μακα-
ρίου Γ`, στον περίβολο της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής, τελέστηκε τρισάγιο από τον 
Αρχιμανδρίτη Τριφύλλιο. Ακολούθησε 
σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστα-
σιακών Λευκωσίας Γιώργο Λουκά, ο 
οποίος είπε ότι η  7η Δεκεμβρίου καθιε-
ρώθηκε βάσει νόμου ως ημέρα αποκα-
τάστασης της Δημοκρατίας στον τόπο 
μας. 

Πρόσθεσε ότι η επιστροφή Μακαρίου 
στις 7 Δεκεμβρίου το 1974 "έδινε από τη 
μια το τέλος μιας ανώμαλης κατάστασης 
και από την άλλη αποκαθιστούσε τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και την έννομη 
τάξη που η προδοσία της Χούντας και 
της ΕΟΚΑ Β` κατέλυσαν στις 15 Ιουλίου". 

"Τιμούμε σήμερα τη Δημοκρατία, τι-
μούμε τον Μακάριο που αποτέλεσε το 

σύμβολο της ενότητας και της νομιμότη-
τας της Κυπριακής Δημοκρατίας", είπε. 

Αφού έκανε αναφορά στις τραγικές 
πτυχές του Κυπριακού, ο κ. Λουκά είπε 
ότι "δηλώνουμε ότι θα μας βρει αντίθε-
τους οποιαδήποτε λύση που θα θέτει 
υπό τουρκική ομηρία, είτε στρατιωτική, 
είτε πολιτική, είτε διοικητική, την Κύπρο 
μας και τον λαό μας". 

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφά-
νων εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου Β`, του Προέδρου της Βουλής, 
εκ μέρους του Ελληνα Πρέσβη στη Λευ-
κωσία, του Αρχηγού της Αστυνομίας, του 
ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, εκ μέρους των Οικο-
λόγων Περιβαλλοντιστών, της ΝΕΔΗΚ, 
του ΔΗΚΟ Αγίου Δομετίου, της Επιτρο-
πής Καταρτισμού και Τήρησης του Μη-
τρώου Μαχητών της Αντίστασης. 

Στεφάνι κατέθεσε και ο Πρόεδρος της 

ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο Πρόεδρος 
της ΠΑΔΗΚ, και ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευ-
κωσίας.   

Γ. Ομήρου: Αμετάθετη θέληση 
για συνέχιση του αγώνα  

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά, τιμούμε 
την αγέραστη μνήμη του μεγάλου ηγέτη 
του λαού μας και επαναβεβαιώνουμε την 
αμετάθετη θέληση για συνέχιση του 
αγώνα για ελευθερία και δικαίωση, ανα-
φέρει σε γραπτή δήλωση του ο τέως 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων Γιαννάκης Ομήρου, με την ευκαιρία 
της επετείου επιστροφής του Μακαρίου 
στην Κύπρο. 

«Στις 7 Δεκεμβρίου 1974 ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος επέστρεψε στην Κύπρο, ύστερα 
από πολύμηνη υποχρεωτική απουσία 
λόγω του εγκληματικού πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου. Η επιστροφή του Μα-
καρίου έγινε εφικτή μετά από τις μαχητι-
κές κινητοποιήσεις του λαού μας και της 
δημοκρατικής ηγεσίας, παρά τις λυσσώ-
δεις αντιδράσεις των άθλιων πραξικοπη-
ματιών, που συνέχιζαν ακόμα και μετά 
την τουρκική εισβολή, το εθνοκτόνο τους 
έργο», σημειώνει ο κ. Ομήρου. 

 Αναφέρει, τέλος, ότι «μέσα στις στά-
χτες και τα ερείπια που επισώρευσε το 
δίδυμο έγκλημα εις βάρος της Κύπρου, 
ο Μακάριος, ηγήθηκε και πάλι του λαού 
μας και του αγώνα για τη σωτηρία της 
Κύπρου.

Ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας 
και της Νομιμότητας
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Aroma Patisserie

Οι γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, 

θα έχουν και φέτος, ξεχωριστό «άρωμα». 

Το αγαπημένο σας ζαχαροπλαστείο, το καμάρι της παροικίας μας, ανακοι-

νώνει στην πολυπληθή πελατεία του ότι μετά από σχεδόν δύο μήνες 

αναστολής των εργασιών του για ανακαίνιση, ανοίγει ξανά τις πόρτες 

του στο κοινό την ερχόμενη Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, ακόμη πιο ανα- 

βαθμισμένο κι' έτοιμο, όπως πάντα, να καλύψει τις ανάγκες των πελατών 

του για τις γιορτές. 

Σας περιμένουμε όπως πάντα, έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε και να σας 

προσφέρουμε τα παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα της αρεσκείας σας, με 

τη γνωστή ποιότητα, τις μοναδικές συνταγές και τις εκπληκτικές μας τιμές. 

424-426 Green Lanes, Palmers Green, London N13 5XG    Tel: 020 8886 8083

www.aroma-patisserie.com
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George MIchaelides

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς με 16!!!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Αποτελέσματα 

Αστέρας-Γιάννινα  . . . . . .1-0 

ΑΕΚ-Λαμία  . . . . . . . . . . . .2-0 

Ξάνθη-Ολυμπιακός  . . . . .1-1 

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός . . . . .3-1 

Ατρόμητος-Άρης  . . . . . . .4-2 

ΠΑΟΚ-Λάρισα  . . . . . . . . .2-1 

Παναιτωλικός-Απόλλων2-1 

Πανιώνιος-Λειβαδιακός  .1-1 

Βαθμολογία 

ΠΑΟΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . .35 

Ατρόμητος  . . . . . . . . . . . . .28 

Ολυμπιακός . . . . . . . . . . . .27 

ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 

Παναθηναϊκός  . . . . . . . . . .19 

Άρης . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 

Ξάνθη . . . . . . . . . . . . . . . . .19 

Παναιτωλικός  . . . . . . . . . .18 

Πανιώνιος  . . . . . . . . . . . . .17 

Αστέρας  . . . . . . . . . . . . . . .15 

Λάρισα  . . . . . . . . . . . . . . . .11 

ΟΦΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 

Λαμία  . . . . . . . . . . . . . . . . .11 

Γιάννινα  . . . . . . . . . . . . . . .11 

Λειβαδιακός . . . . . . . . . . . . .7 

Απόλλων  . . . . . . . . . . . . . . .2 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 

Αποτελέσματα 

Πάφος-ΑΕΚ  . . . . . . . . . . .1-0 

Αλκή-Ομόνοια  . . . . . . . . .0-2 

Ένωση-Απόλλων  . . . . . .0-2 

Ανόρθωση-Δόξα  . . . . . . .3-1 

Αποέλ-Νέα Σαλαμίνα . . . .4-0 

ΑΕΛ-Ερμής . . . . . . . . . . . .3-2 

Βαθμολογία 

ΑΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 

Αποέλ . . . . . . . . . . . . . . . . .26 

Απόλλων  . . . . . . . . . . . . . .25 

ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 

Ανόρθωση  . . . . . . . . . . . . .19 

Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . . . .19 

Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . . . .16 

Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 

Πάφος  . . . . . . . . . . . . . . . .11 

Ένωση-Παραλίμνι  . . . . . .10 

Ερμής . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

Τέτοια εμφάνιση και αποτέλεσμα δεν το περίμεναν οι Κωμήτες.

Τι άλλο από Χριστουγεννιάτικο 

δώρο μπορεί να χαρακτηριστεί το 

απίθανο σκορ των 16-0, που φι-

λοδώρησε η Κώμη Κεπήρ την 

Άσσια. Καλό ποδαρικό από το 

νέο προπονητικό τιμ της Κώμης. 

O Μάριος Χρίστου και Άντυ Κυ-

ριακίδης πρέπει να νιώθουν πε-

ρήφανοι και χιλιοευχαριστημένοι 

με την απόδοση της ομάδας τους 

και με τον τρόπο που πήραν τη 

νίκη, 16-0!!! 

Σχολιασμός ασφαλώς δεν 

υπάρχει, το 16-0 λέει πολλά για 

τη διαφορά. Οι σκόρερς για την 

Κώμη: George D (6), Antony G 

(3) Μarino (3) και από ένα 

Duckan, Con, Pete και Nick T. 

Ασφαλώς παίκτης του αγώνα ο 

George D με τα 6 τέρματα που 

πέτυχε. 

Νέα απώλεια βαθμών 

Ακόμη μια απρόσμενη ήττα για 

τους επίδοξους πρωταθλητές της 

Β κατηγορίας ΚΛΝ. Σε ένα πολύ 

μέτριο παιχνίδι βρέθηκε να χάνει 

με 2-1 από την καλύτερη Παντέλ 

που πήρε τους πολύτιμους τρεις 

βαθμούς, χάρη και στις σωτήριες 

αποκρούσεις του τερματοφύλακά 

της Antony Ioannou. 

Δύσκολο το έργο του Διαιτητή 

Ανδρέα Αναστασίου. 

Βαριά ήττα για Άχνα. 

Βαριά ήττα δέχθηκε η Άχνα 

από την Ολύμπια που ξέσπασε 

πάνω τους και τους φόρτωσε με 

εννέα τέρματα στο παθητικό τους. 

Από την Ολύμπια που ήταν 9 

σκαλιά πιο πάνω από τους 

Αχνιώτες σκόραραν Alfie (3), Cal-

lum (2), Leo (1), Eurlonge (1), 

Everan (1) Ricky (1). Καλύτερος 

παίκτης του αγώνα ο Alfie. 

Ξανακτύπησε ο ΠΑΟ 

Ξανακτύπησαν οι νεαροί του 

Παναθηναϊκού και πήραν το τρί-

ποντο σε ένα παιχνίδι ισοδύναμο 

κόντρα στην Αδελφότητα. Ήταν 

παιχνίδι με εναλλασσόμενη υπε-

ροχή με χαμένες ευκαρίες. Στο 20’ 

ο Andrew με σιουτ κτύπησε το 

δοκάρι και με την επιστροφή ο 

Ricky έκανε το 1-0 για τον Πανα-

θηναϊκό. 

Το δεύτερο μέρος αντιγραφή 

του Α μέρους με τον Παναθηναϊκό 

να έχει πιο σωστή κατοχή της 

μπάλας. Το τελικό 2-0 ήρθε από 

τον Στασή Κασάπη. Παίκτης του 

αγώνα ο Zak. 

Κτύπησε στο ψαχνό 

η Ακανθού 

Απίθανο καλό παιχνίδι παί-

χτηκε μεταξύ Ακανθούς και Αρμέ-

νιαν, με τελικό νικητή την 

Ακανθού με 3-1. 

Προβάδισμα πήραν οι Αρμέ-

νιαν με γκολ του γερόλυκου Andy 

Michael. 

Στο Β μέρος η Ακανθού μπήκε 

με άλλη ψυχολογία θέλοντας να 

πάρει τα ηνίια του παιχνιδιού και 

δεν άργησε να ισοφαρίσει σε 1-1 

με τον Αριστοτέλους. 

Συνέχισε η Ακανθού την επιθε-

τική της δραστηριότητα και πήρε 

προβάδισμα με τον Theo 

Shoukri. Το τελικό 3-1 ήρθε από 

τον Άριστο Αριστοτέλους που 

ήταν και ο παίκτης του αγώνα. 

Πέτυχε το δίδυμο. Άντυ Κυριακίδης και Μάριος Χρίστου.

Δυο καλοί φίλοι Σίνοτι - Ρίφατ. Η Ολύμπια πήρε εντυπωσιακή νίκη.

Ξεχωρίζει φέτος η ομάδα των Αρμένιανς.

Η Παντέλ πάτησε την ΚΛΝ εκεί που πονούσε.

Όλο χαρές ο Jack.

Άριστος o George για μια 
ακόμη φορά.
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George MIchaelides

Η Τσέλσι υποχρέωσε τη Μά-

ντσεστερ Σίτι στην πρώτη 

της ήττα (2-0) στη φετινή Πρέ-

μιερ Λιγκ και μάλιστα, την έριξε 

και από την κορυφή της βαθμο-

λογίας, εκεί όπου μετά τη 16η 

αγωνιστική βρίσκεται πλέον η 

Λίβερπουλ! Οι «μπλε» του Λον-

δίνου πέρασαν δύσκολες στι-

γμές στο «Στάμφορντ Μπριτζ», 

αλλά με γκολ των Καντέ και 

Νταβίντ Λουίζ πήραν σπουδαίο 

«τρίποντο»!   

Ο τρόπος με τον οποίο η 

Τσέλσι πήγε στ' αποδυτήρια 

στην ανάπαυλα βλέποντας 

στην οθόνη του «Στάμφορντ 

Μπριτζ» το 1-0 υπέρ της, ήταν 

εκπληκτικός... Κόντρα στην 

απόλυτη κυριαρχία της Μάντσε-

στερ Σίτι, τις ευκαιρίες που είχε 

η ομάδα του Γκουαρδιόλα για 

γκολ και τους Στέρλινγκ και 

Σανέ να ταλαιπωρούν την 

άμυνα των «μπλε» από τις πτέ-

ρυγες, το σύνολο του Σάρι 

βρήκε δίχτυα... στην μοναδική 

της καλή στιγμή στο πρώτο 

μέρος! Μάλιστα, αυτή ήρθε στο 

45' όταν στην επίσκεψη στα 

καρέ του Έντερσον, ο Αζάρ 

έκανε το γύρισμα και ο Ενγκολό 

Καντέ με δυνατό σουτ άνοιξε το 

σκορ!  

Για ελάχιστα λεπτά στην 

έναρξη του δευτέρου μέρους, η 

Τσέλσι με τον Γουίλιαν προ-

σπάθησε να δείξει ότι θα συμ-

μετείχε πολύ περισσότερο στο 

ματς, όμως η κατάσταση άμεσα 

διαμορφώθηκε όπως και στο 

πρώτο 45λεπτο. Οι «πολίτες» 

πήραν πάλι μέτρα, ο Πεπ πέ-

ρασε στο ματς τον Ζέσους για 

να παίξει πλέον με κανονικό 

επιθετικό «θυσιάζοντας» τον 

Σανέ, η άμυνα των Λονδρέζων 

είχε απαντήσεις στις φάσεις 

που επιχειρούσαν να φτιάξουν 

οι Πρωταθλητές και όσο μπο-

ρούσαν οι παίκτες του Σάρι 

κρατούσαν τη μπάλα στο αντί-

παλο μισό γήπεδο για ν' απο-

φορτίσουν την άμυνά τους. Και 

στο 78' από εκτέλεση κόρνερ, ο 

Νταβίντ Λουίζ πήρε τρομερή κε-

φαλιά για να γράψει το τελικό 2-

0 και να δώσει σπουδαία νίκη 

στην Τσέλσι, με τη Σίτι να φτάνει 

στην πρώτη της ήττα για τη φε-

τινή σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ 

και φυσικά να χάνει την κο-

ρυφή, εκεί όπου κατοικεί η Λί-

βερπουλ μετά το πέρας της 

16ης αγωνιστικής! 

Οι συνθέσεις των ομάδων: 

Τσέλσι: Κέπα, Αθπιλι-

κουέτα, Ρούντιγκερ, Νταβίντ 

Λουίζ, Αλόνσο, Καντέ, Ζορζί-

νιο, Κόβασιτς (65' Μπάρκλεϊ), 

Πέδρο, Αζάρ (90' Ζιρού), Γουί-

λιαν (75' Λόφτους - Τσικ) 

Μάντσεστερ Σίτι: Έντερ-

σον, Γουόκερ, Στόουνς, Λα-

πόρτ, Ντελφ, Μπερνάρντο 

Σίλβα, Φερναντίνιο, Σίλβα 

(68' Γκουντογκάν), Μαχρέζ 

(84' Φόντεν), Στέρλινγκ, Σανέ 

(53' Γκάμπριελ Ζέσους). 

 

¨Εκανε όσα έπρεπε 

η Τόττενχαμ 

Οι Spurs έδειξαν από την 

αρχή πως δεν πάνε στο «King 

Power» για να πατήσουν τους 

γηπεδούχους, παρά να κάνουν 

ένα παιχνίδι υπεροχής που στο 

τέλος θα τους απέφερε αυτό το 

οποίο πήραν. Ξεκίνησαν δυ-

νατά οι παίκτες του Κλοντ Πιελ, 

που σε ένα μοιρασμένο ματς 

έδιναν την εντύπωση πως κά-

ποια στιγμή θα μπορούσαν να 

σκοράρουν ένα τέρμα και να 

βάλουν τα δύσκολα από την 

πλευρά του φαβορί.  

Άργησε να φανεί λίγο πιο 

στρωτό ποδόσφαιρο εντός των 

τεσσάρων γραμμών, με τον 

Ντέλε να είναι αυτός που δοκί-

μαζε συχνά - πυκνά να πρωτα-

γωνιστήσει και να κάνει την 

διαφορά, με τον Άγγλο πολυθε-

σίτη να αντιμετωπίζεται σωστά 

από την άμυνα των γηπεδού-

χων. Γενικά δεν υπήρχε η εντύ-

πωση πως θα υπήρχε σκορ 

στο πρώτο ημίχρονο, με όλους 

μας να υπολογίζουν χωρίς τον 

Σον Χέουνγκ-μιν, που έδειξε 

πως διαθέτει τρομερή ποιότητα 

και με τα δυο του πόδια, νικώ-

ντας τον Κάσπερ Σμάιχελ με 

εξαίσιο σουτ με το αριστερό του 

πόδι. 

Τα κακώς κείμενα στα 3/3 του 

γηπέδου της οδήγησαν τον 

κόουτς Πιελ να αλλάξει πρά-

γματα στην επίθεση της ομάδας 

του, που αμέσως έγινε πιο επι-

θετική, ξεχνώντας ωστόσο να 

κλείσει τους χώρους στα μετό-

πισθεν. Το εκμεταλλεύτηκε 

άμεσα η Τότεναμ αυτό, μιας και 

στο 58' ο Ντέλε πήρε αυτό που 

έψαχνε από το πρώτο μέρος, 

με τον Σον να τον τροφοδοτεί κι 

εκείνον να τελειώνει ιδανικά την 

φάση. Βεβαίως αξίζει να σημει-

ωθεί πως ήταν οριακά εκτός 

θέσης, σε μια γρήγορη φάση. 

Συμβαίνουν αυτά. 

Από 'κεινο το σημείο κι αν 

έκανε διαχείριση η Τότεναμ, με 

το σκορ να παραμένει ίδιο μέχρι 

το φινάλε. Ξανά στην 5η θέση 

με 33-26 βαθμούς από την Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ και ένα 

παιχνίδι περισσότερο η ομάδα 

του Ποτσετίνο, που θα έχει στην 

ίδια απόσταση και την Έβερτον 

εφόσον κερδίσει κι αυτή (θα 

έχουν -16- ματς περισσότερο τα 

«ζαχαρωτά»). Επίσης, και πιο 

σημαντικά, βρίσκεται τρεις βαθ-

μούς πίσω από Τσέλσι και Άρ-

σεναλ, με την πρώτη να 

κερδίζει την Μάντσεστερ Σίτι 

στο μεγάλο βαθμολογικό ντέρ-

μπι της ημέρας. 

Πλέον για τους Λονδρέζους 

μπροστά τους βρίσκεται το παι-

χνίδι κόντρα στην Μπαρτσε-

λόνα, που σε συνδυασμό με το 

αποτέλεσμα στο ματς της Ίντερ 

θα κρίνει το εάν θα περάσει 

στην φάση τωβ «16». 

Οι συνθέσεις: 

Λέστερ: Σμάιχελ, Περέιρα, 

Μόργκαν, Έβανς, Τσίλγουελ, 

Μέντι (79’ Οκαζάκι), Εντιντί, 

Ιμπόρα (56’ Ολμπράιτον), 

Γκρέι, Μάντισον, Ιενάτσο (56’ 

Γκεζάλ) 

Τότεναμ: Γιορίς, Οριέ (77’ 

Γουόκερ-Πίτερς), Αλντερβάι-

ρελντ, Βερτόνχεν, Ντέιβις, 

Ντάιερ, Γουινκς, Σισοκό, 

Ντέλε, Λούκας (67’ Έρικσεν), 

Σον (74’ Κέιν) 

 

Γκολ με ... 

αεροπλανικό 

ο Τορέιρα!   
  

Ο Λούκας Τορέιρα λύτρωσε 

την Άρσεναλ στο ματς με τη Χά-

ντερσφιλντ χάρη σε καταπλη-

κτικό γκολ στο 83ο λεπτό και 

κατέκτησε για έκτο σερί ματς το 

βραβείο του πολυτιμότερου 

παίκτη!   

Ο Ουρουγουανός χαφ έχει 

αποδείξει πόσο... πολύτιμος 

είναι για την ομάδα του και έχει 

χαρίσει άσπρες μέρες στη με-

σαία γραμμή των «κανονιέρη-

δων».  

Στην αναμέτρηση με τη 

Χάντερσφιλντ ήταν εκείνος 

που ανάποδο «ψαλίδι» σκό-

ραρε λίγο πριν το φινάλε για 

το... σωτήριο 1-0 και φυσικά 

παρέλαβε ακόμα ένα βρα-

βείο Man of the Match, 

όπως είχε κάνει και στα προ-

ηγούμενα πέντε παιχνίδια 

του! 

H Τσέλσι σταμάτησε τη Σίτι

«Πυρά» κατά του αγγλικού Τύπου από 

τον Στέρλινγκ με αφορμή τον ρατσισμό!

Ξέσπασε κατά του αγγλικού 

Τύπου και των Media της 

χώρας γενικότερα ο Ραχίμ Στέρ-

λινγκ, αναφορικά με τον τρόπο 

που αντιμετωπίζονται εν γένει οι 

μαύροι ποδοσφαιριστές, λίγο 

μετά την με ρατσιστική επίθεση 

προς το πρόσωπο του στο χθε-

σινοβραδινό ντέρμπι της Μά-

ντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι στο 

Λονδίνο!

Αποτελέσματα 

Μπόρμουθ-Λίβερπουλ  0-4  

Άρσεναλ-Χάτεσφιλτ  . . .1-0

Μπέρλεϋ-Μπράιτον  . . .1-0 

Κάρτιφ-Σαουθάμπτον  . .1-0 

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 4-1 

Γουέστ Χαμ-Κρύσταλ Π 3-2 

Νιούκαστλ-Γουλφς  . . . .1-2 

Τσιέλσυ-Μάντσιεστερ Σ.2-0 

Λέστερ-Τότενχαμ . . . . . .0-2 

Έβερτον-Γώτφορ  . . . . .2-2 

Βαθμολογία 

  1 Liverpool  . . . . . . . . . . .42 

 2 Manchester City  . . . . .41 

 3 Tottenham   . . . . . . . . . .36 

 4 Chelsea  . . . . . . . . . . . .34 

 5 Arsenal  . . . . . . . . . . . . .34 

 6 Manchester United  . . .26 

 7 Everton  . . . . . . . . . . . .24 

  8 Bournemouth  . . . . . . .23 

 9 Leicester    . . . . . . . . . .22 

10 Wolves  . . . . . . . . . . . . .22 

11 West Ham   . . . . . . . . . .21 

12 Brighton    . . . . . . . . . . .21 

13 Watford  . . . . . . . . . . . .21 

14 Cardiff City1  . . . . . . . . 14 

15 Newcastle  . . . . . . . . . . 13 

16 Crystal Palace  . . . . . . .13 

17 Burnley  . . . . . . . . . . . .12 

18 Huddersfield   . . . . . . . .10 

19 Southampton  . . . . . . . .9 

20 Fulham   . . . . . . . . . . . . .9
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

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. 

ΔΕΚΕMΒΡΙΟΣ 
15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) - 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 
• Τα Ελληνικά Σχολεία του ΣΕΓ και όλα τα παροικιακά Ελληνικά 
Σχολεία κλείνουν για τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές στις 15 Δεκεμ-
βρίου και ανοίγουν στις 12 Ιανουαρίου 2019 (Σάββατο). Για πλη-
ροφορίες τηλ. 020 8889 1872. 

14 Δεκεμβρίου (Παρασκευή) 

• Η ποδοσφαιρική ομάδα της PANTEL, οργανώνει Βραδιά Poker, 

στις 7.30μμ στο οίκημα της Κυπριακής Αδελφότητας, Britannia 

Road, North Finchley, London N12 9RU. Καλούνται οι υποστηρι-

κτές της όπως παραστούν. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 

Το Ελληνικό Σχολείο Oakthorpe του ΕΕΣΒΛ που συνέρχεται κάθε 

Σάββατο στο ομώνυμο Σχολείο στη Tile Kiln Lane, London N13 

στις 10πμ – 1μμ, κλείει για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 

15.12.18 και ανοίγει το Σάββατο 12.1.19. 

14-15 Δεκεμβρίου (Παρασκευή-Σάββατο) 

• Οι Ορθόδοξες κονότητες Αγίου Λουκά και Αγίου Ελευθερίου στο 

Leyton γιορτάζουν τη μνήμη των Αγίων στις 6.45μμ την Παρασκευή 

και 9-12.30 το Σάββατο. Το Σάββατο θα προεξάρχει ο Αρχιεπίσκο-

πος κκ. Γρηγόριος, στο τέλος ακολουθεί δεξίωση. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Ο Χριστουγεννιάτικος χορός του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο, Earlham Grove, London N22 5HJ. Εισιτήριο £25.00, με 

την Ορχήστρα Antreas Varnava, Σόφια Πεχνιβάνη και Πάνος Χρί-

στοφερ. Για εισιτήρια τηλ. 07387 265 018. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 

Το Ελληνικό Σχολείο Εversley του ΕΕΣΒΛ που συνέρχεται κάθε 

Σάββατο στο ομώνυμο Σχολείο στη Chaseville Park Road, London 

N12, κλείνει για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις 15.12.18 και 

ανοίγει το Σάββατο 12.1.19. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 

Το Ashmole, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο στην Ακαδημία Cecil Road, South-

gate, London N14 στις 10πμ – 1μμ κλείει για τις Χριστουγεννιάτικες 

γιορτές στις 15/12/18 και ανοίγει στις 12/1/19. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) 2019 

Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο στις 10πμ – 1μμ στο ομώνυμο Σχο-

λείο στη Hazelwood Lane, London N13, κλείει για τις Χριστουγεν-

νιάτικες γιορτές στις 15/12/18 και ανοίγει στις 12 Iανουαρίου 2019. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο απόγευμα)-12 Ιανουαρίου 5.15μμ 

(Σάββατο) 

Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο 2.15μμ – 5.15μμ στο ομώνυμο Σχο-

λείο στη Hazelwood Lane, London N13, κλείει στις 15/12/18 και 

ανοίγει το Σάββατο 12.1.2019. 

19 Δεκεμβρίου 2018 – 9 Ιανουαρίου 2019 

Το Ελληνικό Σχολείο Kingsford του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που λειτουργεί στο Rushcroft School στη Rushcroft Road, Ching-

ford Ε4, κλείει στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και ανοίγει στις 9 Ιανουα-

ρίου 2019. 

31 Δεκεμβρίου (Δευτέρα) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών διοργανώνει Πρωτοχρο-

νιάτικο χoρό στο χωλ τους στη Denmark Road, London N8 0DZ 

στις 7.30μμ. Είσοδος £35. Για πληροφορίες και θέσεις τηλ. 07404 

403 597/07940 419 569. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Στην ετήσια Χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ, 26,1.19, θα παραστεί και 

ο Πρόεδρος του Κόμματος κ. Ν. Παπαδόπουλος, στις 7μμ στο Pen-

ridge Suite, 470 Βowes Road, London N11 NL, ως και ο τραγουδι-

στής Γιώργος Γερολυμάτος. Τηλ. 07956 245 706. 

31 Δεκεμβρίου (Δευτέρα) 

• Το LGR οργανώνει Πρωτοχρονιάτικο χορό στο Country Club στο 

Oakwood που θα διαρκέσει ως τις 4πμ. Ο DJ Magis θα είναι στις 

μoυσικές επιλογές και ο γνωστός Μιχάλης Θεοδοσίου στο τρα-

γούδι. Εισιτήρια £20 και £25. Τηλ. 020 8349 6963.

Antonis Antoniades

56 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Ήρωα Κυριάκου Μάτση. 

Κάθε Νοέμβρη ξυπνά ο θρύλος, μ’ένα δακρύβρεχτο στεναγμό. 

Απ’ το μπαρούτι φωτιές ανάβουν, κι οι φλόγες, 

ζώνουν τον Ουρανό!! 

Κι η Μούσα, κόρη ταπεινή, στη σκλαβωμένη Μάνα γη, 

έτοιμη να πετάξει!! Μ’ ευλάβεια και σεβασμό ένα κερί ν’ ανάψει!  

Εις τον τρισένδοξο βωμό, του Κυριάκου Μάτση!! 

Οι Άγγλοι, του κάψαν το κορμί και δάκρυσαν οι ουρανοί, 

μοιράστηκαν στα δύο! Κι ήρθε η τούρκικη εισβολή... 

Κουρσάροι, απ’ την Ανατολή, γκρέμισαν το μνημείο! 

Κι εγώ, με τις φτερούγες της ψυχής, γονάτισα στο χώμα. 

Κι όπως ψηλάφιζα τη γη, μία απόμακρη φωνή, 

μου τράνταξε το σώμα! 

Σήκωσα ψηλά το βλέμμα, κι είδα την Κύπριδα Παναγιά, 

το μνημείο φωτισμένο, λες... και ξημέρωνε Πασχαλιά!! 

Πανώρια κόρη, είδα να φτάνει, τον Κυριάκο να χαιρετά! 

Δυο ψυχές, δυο οπτασίες, να μιλούν Κυπριακά! 

Οι Αθάνατοι τζι’ οι θνητοί, στην ίδια αγωνία,  

για το ποθούμενο ρωτούν, για την Ελευθερία!! 

Τζι’ εσύ κόρη μου, λαλούν μου, για στάθου λίγο, 

ν’ αφουγκραστείς, 

τζι’ αφού μπόρεις τζιαι αμπλέπεις, με τα μάδκια της ψυσιής, 

ό,τι δεις, τζι’ ό,τι ακούσεις, εις τον κόσμο να το πεις!! 

Που το νησί μας, ρέσουν κουρσάροι, 

τζιαι γυρεύκουν τ’ ανοιχτάρι του ομφαλού τούτης της γης. 

Ούλοι, πάσκουν να ριζώσουν, μα η γη εν τους σηκώνει,  

γιατί στο νησί τζιοιμούνται, του Χριστού οι Αποστόλοι. 

Μια απογείωση, ένα ταξίδι, ένα φτερούγισμα ψυχής, 

ένα παράθυρο ελπίδας, τα μαύρα χρόνια της κατοχής! 

Ένα μνημόσυνο, λίγα λουλούδια, 

απ’ τον ανθώνα της προσφυγιάς. 

Στον ήρωα Κυριάκο Μάτση! Τον Αετό της Λευτεριάς!! 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας, 

Ξεριζωμένη Λεμονιά. 

Α ι ω ν ί α  το υ  η  μ ν ή μ η .

Φτερούγισμα ψυχής!
Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)

Μια ομορκιά η Αμμόχωστος
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Μια ομορκιά η Αμμόχωστος τζι’ ο ήλιος να την γλύφει, 

τζιαι να μυρίζουσιν ανθούς τα άσπρα της τα στήθη. 

Στα πόθκια της να λιάζεται χρυσάφι πας το τζιύμμα,  

τζιαι να βλαστούν πορτοκαλιές στο κάθε της το βήμα. 

Στα σέρκα της η αρκοντιά θκιαμαντοστολισμένη 

Κάστρα, τάφοι, Εκκλησιές τζιαι κάστρα πλουμισμένη. 

Όπως τη νύφη που φορεί με τους ανθούς στεφάνι, 

μια ομορκιά η Αμμόχωστος τζιαι ο Τούρκος ανεφάνην. 

Οι πόρτες δίχα κλειδωνιάν τζι’ ερέξασιν τζιαι εμπήκαν 

τζι’ έναν αθθόν στη λεμονιάν πιλέ μου εν αφήκαν. 

Τα κάστρη εσσιήψασιν χαμέ, που τον καμόν εδρώσαν 

τα τζύμματα στα πόθκια της τζιαι τζιείνα εμαραζώσαν. 

Τζι’ ακούες τόπον γέρημον τζιαι ευτύς στον νού σου φέρνεις 

ια πόλη πόν’ έσιει ψυσιήν, Βαρώσιν συναφέρνεις.  

Πόμακρα στέκω τζιαι θωρώ τζι’ είσαι κοντά τί κρίμα. 

Αρώστησα τόσονε πολύ που γράφω αυτό το ποίημα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 15 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 07.45 Ο Αριστείδης και Σόι του 08.15 Βήματα στην 
άμμο 09.30 Καμώματα τζι Αρώματα 10.30 Χάλκινα Χρόνια 
12.30 Φάκελοι Κύπρος 13.30 Road Trip 14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες 15.00 Πεταλούδα 16.00 Κύπριοι 
του Κόσμου 17.00 ΑrtCafe 18.00 Ειδήσεις 18.20 Κυπριώ-
τικο Σκετς «Με το ζόρι παντρειά» 18.50 Road Trip 19.20 
Πεταλούδα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Αθλητικό Σάββατο ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 07.30 Θεία Λειτουργία 10.10 
Καμώματα τζι Αρώματα 11.10 Road Trip 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 «Με το ζόρι παντρειά» 18.50 Χωρίς Αποσκευές 19.20 
Πεταλούδα 20.00 Ειδήσεις 21.15 Τετ Α Τετ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 νοη-
ματική 18.25 Πέτρινο Ποτάμι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Κα-
μώματα τζι Αρώματα 20.00 Ειδήσεις 21.05 ΧάλκιναΧρόνια

Ο Θόδωρος και το Δίκανο (1962) 
 
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:15 Κωμωδία με 
τους Μ. Φωτόπουλο, Σ. Γιούλη, Κ. Βουτσά, κ.α. Ο 
Θόδωρος φοβούμενος μήπως πάρει η κόρη του 
τον κακό δρόμο, την κρατάει κλεισμένη στο σπίτι. 
Τελικά πείθεται και την αφήνει να πάει σε ένα πάρτι. 
Μόλις φεύγουν τα κορίτσια από το σπίτι καταφθάνει 
ο Θωμάς με τη γυναίκα του. Ζητάει δανεικά για να 
στείλει την κόρη του στο εξωτερικό, να γεννήσει κο-
ντά στην αδελφή της, αφού έμεινε έγκυος από έναν 
νεαρό που γνώρισε σε πάρτι και την εγκατέλειψε.. 
 Ο Ερωτόγυφτος με το Ντάτσουν (1998) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:40 Κωμωδία 
με τους Μ. Μόσιο , Β. Ασίκη, Ν. Παπαζαφειροπού-
λου κ.α. Ο Ταμτάκος μετά από καιρό γυρίζει στο 
τσαντίρι της γυναίκας του φέρνοντας μαζί του μια 
κοπέλα. Την έχει κλέψει την ώρα του γάμου της και 
την έχει κάνει να πιστέψει ότι θα διώξει την γυναίκα 
του και θα κρατήσει μόνον αυτή...  
  Αποκόμματα (2010) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23:05 Ταινία μυ-
στηρίου με τους Άννα Ετιαρίδου, Λ. Σφοντούρη, Κ. 
Δελακούρα κ.α. Μια ομάδα νέων καλλιτεχνών γυ-
ρίζει μια ταινία για ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα, πάνω 
σε αποκόμματα εφημερίδων. Οι παράλληλες ιστο-
ρίες ενώνονται και επηρεάζει η μία την άλλη...  

Το Πουλί της Κύπρου (2014) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:40 Κωμωδία 
δράσης με τους Α. Κατσαρή, Μ. Δημητρίου, Λώρη 
Λοιζίδη, Β. Χατζηβασίλειου 
κ.α. Η ταινία ασχολείται με 
την κρίση και τα συνεπακό-
λουθά της μέσα από μια 
άκρως συναρπαστική και 
συνάμα ξεκαρδιστική οπτική 
γωνία. Η γκανγκστερική 
απαγωγή μιας δημοφιλούς 
ηθοποιού στην Αθήνα, η περιπετειώδεις περιπλά-
νηση στη Μεσόγειο, η σύλληψη από τους Τούρκους 
και το εγχείρημα για την πραγματοποίηση ενός τολ-

μηρού ονείρου είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία 
που δίνουν δυναμική στην πλοκή.  
 Ταμτάκος ο Μαραντόνα 

της Αγ. Βαρβάρας (1988) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:05 Κωμωδία με 
τους Μ. Μόσιο, Β. Ασίκη, Λ. Μελέτη, Τ. Κωστή κ.α.  
Μια ποδοσφαιρική ομάδα κινδυνεύει να πέσει σε 
μικρότερη κατηγορία και περιμένει με αγωνία έναν 
πάμπλουτο ομογενή, τον Ταμτάκο, για να σωθεί. 
Όταν ο Ταμτάκος φτάνει, ανακαλύπτουν όλοι ότι 
δεν είναι πλούσιος αλλά ξέρει ένα μυστικό που ισο-
δυναμεί με χρυσάφι. 
 Αρέσω και Κυκλοφορώ (1986) 
KYΡIAKH 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:55 Κωμωδία με 
τους Κ. Βουτσά, Μ. Τσαγγάνη, Β. Ασίκη κ.α. Τον 
Μπάμπη όλοι τον έχουν του 
κλότσου και του μπάτσου. 
Μόνο η νοικοκυρά του, που 
τον γλυκοκοιτάζει αποτελεί 
εξαίρεση. Ένας συνάδελ-
φος του, για να του κάνει 
πλάκα, διαδίδει ότι ο Μπά-
μπης κέρδισε στο λαχείο 80 εκατ. Τότε όλοι αλλά-
ζουν συμπεριφορά...    

Άγγελοι του Πεζοδρομίου (1962)
 

KYΡIAKH 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:35 Κοινωνικό 
δράμα με μελοδραματικές πτυχές με τους Μ. Βλα-
χάκη, Δ. Παπαγιαννόπουλο... Μια σπείρα σωματε-
μπόρων παρασύρει συστηματικά νεαρά κορίτσια 
στην πορνεία. Ταινία κάπως τολμηρή για την εποχή 
της αναφορικά με το γυμνό, παρουσιάζει τον στα-
διακό κατήφορο των κοριτσιών και τα συνακόλουθα 
προβλήματα, με συμπόνια στο δράμα τους. 
 Mια Τρελή…Τρελή… Σαραντάρα (1970) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 
τους Ρ. Βλαχοπούλου, Α. Μπάρκουλη, κ.α. Η Τζένη, 
μια πλούσια εύθυμη και χήρα, γνωρίζει και ερω-
τεύεται τον Τάκη, ένα γοητευτικό βιολιστή. Ο απρό-
βλεπτος έρωτάς της για τον Τάκη, θα χαλάσει τα 
σχέδια του αδελφού και της αδελφής της, που την 

ήθελαν να παντρεύεται ένα πλούσιο ηλικιωμένο και 
κουφό εφοπλιστή. 
 Ο Φίλος Μου Ο Λευτεράκης (1963)

 
ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με τους 
Ντ. Ηλιόπουλο, Κ. Βουτσά, Μ. Κοντού, Γ. Κωνστα-
ντίνου κ.α. Ο Θεοδωράκης, προσπαθεί να κρύψει 
στη γυναίκα του την ερωμένη του, λέγοντας ότι τα 
ταξίδια και οι ώρες που λείπει είναι με τον φίλο του, 
τον Λευτεράκη. Στην πραγματικότητα ο Λευτεράκης 
είναι ανύπαρκτο πρόσωπο. Η γυναίκα του το μα-
θαίνει τυχαία και αποφασίζει να παίξει μια μεγάλη 
φάρσα στον άντρα της... 
 Η Ζούγκλα των Πόλεων (1970)

 
ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:10 Κοινωνικό μελό-
δραμα με τους Κ. Πρέκα, Μ. Χρονοπούλου, Μ. Κα-
τράκη, Α. Μπάρκουλη κ.α. Ο άντρας της δημοσιο-
γράφου Νέλλης Ρόκου, θα σκοτωθεί σε 
αυτοκινητιστικό. Ο φίλος και συνάδελφός της, απο-
φασίζει να ερευνήσει την υπόθεση και ανακαλύπτει 
ότι ο Ρόκος ήταν ελεγκτής του Οικονομικού Συνε-
ταιρισμού Λαϊκής Στέγης, τα μέλη του οποίου είχαν 
καταχραστεί όλα τα λεφτά που προοριζόταν για κα-
τοικίες άστεγων τραυματιών πολέμου. Ο Ρόκος 
τους εκβίαζε για να μπορεί να πληρώνει τα χρέη 
του στα χαρτιά... 
 Μανταλένα (1960)

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:10 Δραματική 
ταινία με τους Α. Βουγιουκλάκη, Δ. Παπαμιχαήλ 
κ.α. Ο καπετάν Χαρίδημος με την κόρη του Μαντα-
λένα, κάνουν μεταφορές από το Ασπρονήσι στο 
απέναντι νησί, έχουν όμως να συναγωνιστούν το 
καΐκι του Γεωργάρα και του 
γιου του Λάμπη. Μετά το 
θάνατο του πατέρα της, η 
Μανταλένα βρίσκεται σε δύ-
σκολη θέση καθώς έχει να 
θρέψει τα έξι αδέλφια της. 
Αποφασίζει να δουλέψει 
μόνη της το καΐκι, αλλά κα-
νένας δεν εμπιστεύεται μια καπετάνισσα. Ο παπά 
– Φώτης αποφασίζει να την βοηθήσει...

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

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

 

Οι τηλεθεατές μας 

μπορούν να παρακολου-

θήσουν σε ζωντανή μετά-

δοση από τη CYTAVISION 

SPORTS στην πλατφόρμα 

HELLENIC TV τους εξής 

αγώνες για το Πρωτάθλημα 

CYTA: 

 

ΔΟΞΑ – ΑEΛ 

Σάββατο 15/12, 17:00 
 

ΕΡΜΗΣ – ΑΛΚΗ 

Σάββατο 15/12 18:00 

 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΠΑΦΟΣ 

Σάββατο 15/12 19:00  

 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 

Κυριακή 16/12 18:00 

 

Σε ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ και 

αποκλειστικά για το ΗΒ 

στο ROKU Box της CYTA 

UK. Η CYTAVISION έχει 

τα δικαιώματα μετάδοσης 

όλων των αγώνων Α’ κατη-

γορίας εκτός της Ομόνοιας 

και του Απόλλωνα όταν 

αγωνίζονται στην έδρα 

τους. Πληροφορίες: 

0800 036 0078

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις 19.10 Χάλκινα 
Χρόνια 20.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 1ον) Οι Χοροσταλίτες 
στον Πολύγυρο. 2ον) Οι Χοροσταλίτες στον Πολύγυρο 22.15 
Ελληνική Ταινία: Ο Θόδωρος και το Δίκαννο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 Καμώ-
ματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις 19.10 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με τη Δ. Νικητάκη 21.40 Ελ-
ληνική Ταινία: Ο Ερωτόγυφτος με το Ντάτσουν 23.05 Ελλη-
νική Ταινία: Αποκόμματα ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
12.00 Ειδήσεις 14.00 Κύπριοι του Κόσμου 18.00 Ειδήσεις 
19.15 «Αύριο είναι Κυριακή» η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον π. Ιωσήφ Παλιούρα 19.55 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
1) World Travel Market 2018 partΒ. 2) The Language Show 
Olympia 2018. 21.05 Ελληνική Ταινία: Το Πουλί της Κύπρου 
22.15 Ελληνική Ταινία: Ταμτάκος ο Μαραντόνα της Αγίας 
Βαρβάρας ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 11.00 Ποδο-
σφαιρικός αγώνας από το Παροικιακό Πρωτάθλημα σε ζω-
ντανή μετάδοση. 18.00 Ειδήσεις 19.30 Ο Μάριος Καμιναρί-
δης παρουσιάζει Κύπριους ευρωβουλευτές 20.00 Πρόσωπα 
με τον Βασίλη Παναγή 20.55 Ελληνική Ταινία: Αρέσω και 
Κυκλοφορώ 22.20 Ελληνική Ταινία: Άγγελοι του Πεζοδρομίου 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις 19.05 Χάλκινα 
Χρόνια 20.00 Greekstories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20.40 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 21.40 Ελληνική Ταινία: Mια Τρελή…Τρελή 
Σαραντάρα 23.00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ Λουπέ-
σκου, Διαισθητική Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια ΤΡΙΤΗ 
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 Κα-
μώματα τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις 19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Δράξασθε Παιδείας με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα 
20.45 Ελληνική Ταινία: Ο Φίλος μου Ο Λευτεράκης 22.15 
Ελληνική Ταινία: Η Ζούγκλα των Πόλεων ΤΕΤΑΡΤΗ 12 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 09.30 Από μέρα σε μέρα 17.25 Καμώματα 
τζι Αρώματα 18.00 Ειδήσεις 19.05 Χάλκινα Χρόνια 20.00 
Ποιητική Ανθολογία με τη Σούλλα Ορφανίδου 20.40 Ελληνική 
Ταινία: Μανταλένα 22.10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Health Tourism in Greece at LSE
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M
ain opposition AKEL 

accused President 

Nicos Anastasiades 

of leading the island to parti-

tion, as the rift between         

the two sides deepened on   

Tuesday following the party’s 

decision not to participate in 

a meeting of the negotiating 

team, which a former member 

described as a publicity stunt. 

The president meanwhile 

continued to defend his hand-

ling of the negotiations, blaming 

their failure on Turkey, and seek-

ing to isolate AKEL in the eyes 

of public opinion by suggesting 

they were pressuring him to make 

unacceptable concessions to 

Ankara. 

AKEL leader Andros Kypria-

nou used Twitter to respond, 

saying words have lost their 

meaning. “The person who is 

discussing confederation - two-

state solution accused AKEL of 

concessions. Cyprus is losing 

its prospect,” Kyprianou wrote.  

He later accused Anastasi-

ades of adopting the vision of 

partition held by late Turkish 

Cypriot leader Rauf Denktash. 

In an interview with Alpha   

television, Anastasiades sug-

gested AKEL was a supporter 

of any old solution. 

“I’m not bothered by them 

pressuring but you cannot        

assign responsibility on the 

Greek Cypriot side, which was 

asking what they were,” the 

president said. 

AKEL has been highly critical 

of Anastasiades since the        

collapse of reunification talks in 

Switzerland last year. The party 

has turned up the heat recently 

after the president tabled the 

idea of loose or decentralised 

federation as settlement model. 

The suggestion is a sharp de-

parture from the strong feder-

ation position held by the Greek 

Cypriot side in decades of talks. 

The spat worsened after 

AKEL member Toumazos Tsele-

pis, a constitutional expert and 

a widely respected authority on 

the Cyprus problem, did not 

participate in a meeting of the 

team that supports the negotia-

tors. 

“I cannot participate in a      

process if I do not agree with 

the objective that is being pur-

sued,” Tselepis said on Tues-

day. “Of what use is presence 

in the team if the objective is 

not the same?” 

He denied that AKEL was 

pushing the president to agree 

to unacceptable concessions. 

“What we are trying to do is 

prevent deviation towards       

partition,” he said. 

Tselepis said disagreements 

with the president’s handling of 

the talks existed since 2017 but 

the party chose not to voice 

them as the negotiations were 

ongoing. He said he would       

return to the team when they 

are convinced that the strategic 

goal was the same and “it     

cannot be anything else than a 

federal solution.” 

“If we are convinced that the 

president is going to the talks 

aiming at a solution on the 

basis of the agreed framework, 

he knows where to find us.” 

Former attorney-general     

Alecos Markides, who had been 

on the team until 2016, also       

received an invitation to partici-

pate but he declined because 

he disagreed with the pres-

ident. “I concluded it was a PR        

exercise without any substance,” 

he said. 

Markides said from what he 

had seen in recent days he had 

no place on the team “since I 

strongly disagree with what the 

president is doing lately.” 

In the past 15 months since 

the collapse of the talks there 

had been many developments, 

Markides said, which the       

president handled on his own. 

There was Turkish Cypriot 

leader Mustafa Akinci’s proposal 

for an agreement on the UNSG 

framework, the meetings with 

Turkish Foreign Minister Mevlut 

Cavusoglu, the visits by UN 

special envoy Jane Holl Lute, 

and the loose federation. 

In all these matters, Anasta-

siades never sought the advice 

of the negotiating team, Marki-

des said. “So, the issue is what 

role does this team play? And 

how is this thing presented as 

our intensive effort to come to 

an understanding with Lute now 

when the terms of reference will 

be discussed?”

T
he parties in Cyprus should engage with the UN Secre-

tary General’s envoy Jane Holl Lute in a creative and 

constructive manner, recognizing that the outcome will 

be critical in determining the future of the Cyprus negotiations, 

the UNSG’s Deputy Special Adviser and Special Representa-

tive in Cyprus Elizabeth Spehar said on Tuesday evening, just 

a few days before Lute’s arrival to Cyprus, to meet with Cyprus 

President, Nicos Anastasiades and Turkish Cypriot leader, 

Mustafa Akinci. 

Speaking during the end of year reception she hosted at the 

Ledra Palace Hotel, the UN diplomat noted that “the UN believes 

that the solution to the Cyprus issue within a clear horizon remains 

possible. We firmly believe that this solution and the future of this 

island lie in the hands of the Cypriots themselves, with the two 

leaders bearing the primary responsibility for the negotiations. Of 

course, other actors, including the Guarantors, will engage and will 

have their say,” she added. 

Addressing Greek Cypriot and Turkish Cypriot politicians,         

diplomats and others attending the reception, Spehar noted that 

“while this time last year we were looking back to an eventful 2017, 

a crucial and historic year in Cyprus negotiations, in 2018 we are 

looking back on a rather different period, a year in which steps in 

the Cyprus peace process were few and far between.” 

“The two leaders have held only two meetings, although one of 

them delivered a positive outcome with the agreement reached on 

the opening of the crossings at Lefka/Aplici and Deryneia/Derinya 

on 12 November. Meanwhile, progress on other confidence-building 

measures remains limited at best. While some Technical Commit-

tees have continued their important work without interruptions, 

some have only recently resumed their meetings, while others have 

yet to meet,” she said. 

Noting that in his latest report, following the recent round of        

consultations with the parties, the Secretary-General concluded that 

prospects for a comprehensive solution “remain alive”, Spehar said 

that the Secretary-General outlined that, prior to resuming full-

fledged negotiations, the sides should agree on terms of reference 

that would constitute the consensus starting point for the negotia-

tions. “In the coming period, Ms. Jane Holl Lute will continue            

discussions with the parties to this end. She is in fact expected to 

return to Cyprus later this week. The parties should engage with 

her in a creative and constructive manner, recognizing that the       

outcome will be critical in determining the future of the Cyprus          

negotiations,” she underlined. 

She stressed that “we should not allow ourselves to be discour-

aged about the magnitude of the work that lies ahead. It is important 

to recall that during the last round of negotiations unprecedented 

progress was achieved by the sides and it will be important to build 

on it and not lose the valuable gains made.”
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AKEL: Anastasiades is 
‘adopting Denktash vision’

Parties should  
engage with Lute in a 
constructive manner



C
yprus on Monday dis-

missed opposition calls       

to sack its commerce min-

ister after a government blunder 

saw it lose the trademark rights 

to its famous white cheese           

halloumi in Britain. 

The UK is the biggest market 

for the popular squeaky cheese, 

absorbing 40 percent of halloumi 

exports generating around 80  

million euros a year. Cyprus         

expects to yield 300 million euros 

in exports from halloumi by 2023. 

The government has admitted 

it was culpable in losing the British 

legal battle, but rejected demands 

to fire Commerce Minister George 

Lakkotrypis, who also holds the 

important energy portfolio. 

“For the president, it is not a 

question of trust in the minister, 

but there is an issue of serious 

responsibility within the ministry, 

and there is an investigation to 

attribute where those responsi-

bilities lie,” Cypriot government 

spokesman Prodromos Prodro-

mou told Alpha TV. 

“Of course, the government       

assumes its political responsibility 

and will correct everything that 

has happened,” he added. 

Opposition parties such as  

centre-right DIKO say blaming the 

gaff on a few civil servants in the 

commerce ministry is not good 

enough. 

“The bottom line is that what 

happened with halloumi is a    

monument to incompetence in 

managing a matter of significance 

for the Cypriot economy,” said 

DIKO leader Nicolas Papadopou-

los. 

“It is a product that generates 

millions in revenue for the Cypriot 

economy and the halloumi trade-

mark is one of the most important, 

if not the most important trade-

mark of the Republic of Cyprus,” 

he added. 

Cyprus lost the trademark in 

Britain on November 28 due to 

the commerce ministry's failure to 

respond on time to applications 

filed by a British company, John 

& Pascalis Ltd, to invalidate or       

revoke the trademark. 

A UK court ruled in favour of 

the company because the Cyprus 

government took more than a 

reasonable length of time to      

present its case. 

According to the high court 

judgment: “The ministry's internal 

procedures were so disorganised 

that the letter enclosing the           

application was passed from         

official to official after receipt on  

9 February 2018, but no action 

was taken.” 

An internal probe was launched 

to see who was responsible while 

the matter will be discussed in 

parliament. Meanwhile, Cyprus 

has already reapplied to register 

halloumi in Britain. 

“This development, although 

not visible now, may endanger 

our future halloumi exports to the 

UK,” the president of the Cyprus 

Dairy Producers' Association, 

George Petrou, told the Financial 

Mirror newspaper. 

“What this means is that it may 

be possible for someone in the 

future to produce any cheese  

product they like and label it as 

halloumi,” he added.
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Cyprus opposition cheesed off 
over halloumi trademark fiasco

Protect your mobile 

phone against criminals 

on bikes and mopeds

W
hether it’s posting online, 

listening to your favou-

rite music or figuring out 

how to get somewhere, we use 

our phones for everything, but  

everyday tasks like checking 

emails or responding to a text can 

put you at risk of phone theft. 

Criminals often use bikes and 

mopeds to snatch mobile phones 

from people, particularly at busy 

locations such as outside stations, 

shopping centres or concert ven-

ues. Often victims are approached 

from behind while talking or text-

ing on phones. Criminals on 

mopeds or bicycles may mount 

the pavement to grab the phone 

or snatch it from the road. Some-

times when it’s a moped, a pillion 

passenger will snatch it. 

Follow these simple steps to 

help protect your phone: 

 

Be aware of your surroundings 
- If you need to call or use your 

phone on the street, look out for 

anyone on a bike/moped near you  

- Make it quick so you don't      

become distracted 

- Don't text while you're walking  

- If that's not possible, stand 

away from the roadside, close to 

a building or wall, so no one can 

come up behind you 

- Going hands-free can prevent 

a thief from snatching your phone 

out of your hand 

 

Use security features on your 
phone 

- You must switch on your 

phone's security features to      

protect your phone 

- Use the keypad lock so that 

thieves cannot immediately   

access your phone, or use the 

biometric authentication if your 

phone has it  

- Your phone may have other 

security features you can use –

sthese could allow you to wipe 

data, lock your handset, or       

prevent a thief from restoring a 

phone to its factory settings from 

another internet device 

- Consider installing an anti-

theft app - these can be an effec-

tive way of helping police trace 

your phone and identify the thief 

 

Know how to identify your 
phone if it's stolen 

- Every phone has an IMEI 

number which helps police and 

insurance companies to identify 

it if it's stolen. UK network opera-

tors can also stop a stolen phone 

from working with its IMEI. 

- Find your IMEI number by 

dialling *#06# from your phone 

and keep a written note of it; if 

the phone is stolen, report the 

number to your mobile provider 

to stop it being used. 

- Register your phone and 

at www.immobilise.com to help 

police recover stolen property 

and combat the sale of stolen 

goods.  

 

Remember, never confront a 

thief or risk your own safety for 

the sake of your mobile phone. 

A
 TV spot for the campaign 

‘Cyprus says no to plastic 

straws’ featuring ‘Salina 

the flamingo’ was launched last 

week. 

The flamingo stands for the  

animals threatened by the use of 

plastic drinking straws, which the 

pupils of special school Ayios Spi-

ridonas in Larnaca aim to save. 

Ayios Spyridonas is at the       

forefront of the new initiative 

which started in September. The 

campaign was officially presented 

at a press conference. 

As part of the initiative, the 

group of volunteers from the 

school will replace all conven-

tional plastic straws with biode-

gradable or reusable straws 

which will be given to pupils in all 

schools in Cyprus, starting with 

Larnaca. 

More than 2,000 multi-use 

straws were bought by people       

as part of the campaign on          

November 29 and given to 2,179 

children attending public kinder-

garten in the Larnaca district free 

of charge.          

“All pupils starting with pre-

school will get a reusable straw 

to take home, and after they have 

a presentation at their school 

about why we say no to plastic 

straws, they will convey the mes-

sage to their families to change 

our habits together,” environment 

commissioner Ioanna Panayiotou 

said at the press conference. 

In addition to the hundreds of 

people in bars and cafes who say 

no to straws when they order a 

drink, 800 pupils of private 

schools have adopted the action 

by buying multi-purpose straws. 

The next step is to ensure 

money is available to buy multi-

use straws for the 19,000 students 

attending primary, secondary and 

technical schools in the Larnaca 

region. 

‘Say no to plastic 
straws’ TV campaign 
launched in Cyprus
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Cypriot students abroad:  
a new meaning to sticking with your own
W

hen Cypriot students go 

to the UK to study, they 

tend to go tribal. The 

Greek Cypriots seek comfort in 

Greek and Hellenic societies;        

the Turkish Cypriots cuddle up to 

Turkish ones. By themselves for 

the first time and thousands of 

kilometres away from home, the 

students inevitably seek the safety 

of familiarity. 

But Cypriots at Durham Univer-

sity have been rather more daring. 

They formed a Cypriot Society – 

for Greek and Turkish Cypriots – 

that promotes the culture common 

to the communities on both sides 

of the divide. Like other students, 

members of Durham university’s 

Cypriot Society have built a home 

away from home, but theirs ima-

gines a life rather different from 

the one on the island they’ve left 

behind: a bicommunal home un-

divided by barriers, both physical 

and conceptual. 

Founded by Ismail Cufoglu and 

a number of like-minded peers in 

2013, the society, which was the 

first of its kind in a UK university, 

now boasts around 50 members. 

“We wanted this to be a cultural 

society that fosters understanding 

and communication by going back 

to our core values and to the         

island’s culture which is very simi-

lar, if not identical, between the 

two communities,” Cufoglu said. 

The society aims to promote 

friendship, peace, communication 

and understanding between the 

two communities by focusing on 

a shared Cypriot identity in a way 

that overcomes political divisions 

and prejudices. 

While the society promotes a 

common Cypriot identity, mem-

bership reflects the multi-cultural 

demographic of Durham Univer-

sity, as it includes in their Zorba-

dancing and souvla-eating activi-

ties students from Turkey, Greece, 

the UK, Italy, and elsewhere. 

As a truly Cypriot society, one 

of the group’s main annual event 

centres on food. Their annual 

Cypriot food festival is called          

Ziyafetti – a blend of the Cypriot 

Greek ziafetti and the Cypriot 

Turkish word ziyafet, both mean-

ing ‘feast’. Other activities include 

Cypriot dancing lessons, Greek 

and Turkish language lessons, 

backgammon (tavli/tavla) tourna-

ments and trips. 

“I didn’t grow up with hate,”      

Cufoglu said, “but I know that      

history is taught differently in the 

educational systems of either side 

and so this society was rooted in 

listening to one another, empathy 

and a common Cypriotism.”  A 

sort of rehab society for washing 

off ethnocentric residue. 

Beyond the political climate on 

the island, or perhaps despite it, 

proponents of a common Cypriot 

identity, of Cypriotism, envision a 

life of co-existence between the 

island’s communities. For the 

Cypriots of Durham University, 

this imaginary world could be-

come a reality only once they left 

the island where they lived side 

by side, but separate. 

The irony is not lost on 

members of the society. 

“Fighting against the division at 

home, the society managed to 

unite the two communities 

abroad,” said Angelos Sofokleous, 

former president of the society 

and the person responsible,  

along with former vice-president,           

Desiree Birinci, of reviving the       

society in 2015 after it became 

inactive for a period that year. 

As long as each community      

remains confined to its own        

bubble, Sofokleous added, preju-

dices and false beliefs will thrive. 

“Student societies abroad have 

the ability to export bicommunal 

initiatives to a neutral environ-

ment, foster inter-communal friend-

ships and become structural tools 

for peace-building among Cypriot 

youth,” said Birinci. “The Cypriot 

Society of Durham successfully 

achieves this and provides young 

Cypriots, mostly away from home 

for the first time, with a heartfelt 

sense of the familiar.” 

This was also true for Cheyenne 

Keana Yucelen, member of the 

society and former secretary: “It 

felt like a new home far away from 

home; our cultural similarities 

were so prominent that our differ-

ences paled in comparison.” 

A common Cypriot identity does 

not mean that the two separate 

ethnic identities of Greek and 

Turkish Cypriots are glossed over 

or that they are merged into one, 

but that through the identification 

of common characteristics in       

history, culture, society and tradi-

tion, the two are elevated to an 

equal footing. 

“It can sometimes be difficult for 

both communities to forgive the 

mistakes of the past,” said the      

society’s executive committee.  

“What we wish, is not to forget 

these events, but to instead         

acknowledge that as the younger 

generation, we are not respon-

sible for the misdeeds of the older 

generations, and realise that we 

are able to form true friendships 

between us.” 

“The society is active in orga-

nising events and socials which 

facilitate bringing people closer  

together and has been incredibly 

successful in doing so, to the       

extent that the only barrier that 

exists between members of the 

society from the two communities 

is that of language,” said Sofok-

leous. 

At a time when the Cyprus 

problem continues to witness a 

political stalemate, bicommunal 

initiatives and partnerships conti-

nue to sprout up regardless. just 

one example is nearly 700 Greek 

and Turkish Cypriots that collabo-

rated and submitted their applica-

tions for the Stelios Bicommunal 

Awards 2018. 

However, back in 2013,     

Durham’s Cypriot Society was the 

first across UK universities to      

promote a common Cypriotism   

instead of its exclusively Greek or 

Turkish manifestations. 

Today, according to Cufoglu, a 

Cyprus Friendship group has 

formed in Sussex, and the Greek 

Cypriot and Turkish Cypriot societies 

are merging into one in Essex. 

“I hope more will come,”      

Cufoglu said. 

However, these initiatives     

continue to be exceptions to the 

rule, as they are not encouraged, 

especially for the young. 

“Before coming to Durham      

University, I had only met and 

talked to a Turkish Cypriot once 

or twice… It is saddening that, 

throughout my whole life in Cyprus, 

there was minimal effort by my 

school, family, or government to 

persuade me to get to know the 

other community and interact with 

it,” Sofokleous said. 

“My first interaction with Turkish 

Cypriots felt like I was discovering 

a room in my house that I never 

knew existed. A room which not 

only felt like home; it was home. I 

got to know people whose tradi-

tions, behaviour, way of thinking, 

way of expression, and manners, 

were not only similar to mine, or 

what I wrongly considered to be 

mine – i.e. solely belonging to my 

own community – it was identical. 

We shared a mutual identity: the 

Cypriot identity.” 

Cyprus Mail

Concert celebrates 170 years of   
St. Sophia Orthodox Cathedral Choir

A
n outstanding high profile profes-

sional performance to celebrate 

170 years since the Choir of the 

Cathedral of St Sophia in London was 

established was given at the well known 

cathedral in Moscow Road, Bayswater 

on Friday 30th November at 7.15pm. 

It was organised and directed by the 

choir's distinguished and well-respected 

director Mr. Costas Manoras. 

The Choir was originally formed at the 

Greek Chapel in the City of London in 

1848. The following year the choir moved 

to the newly consecrated Church of St 

Saviour in London Wall. A plot of land was 

acquired in Bayswater and, on completion 

of the Cathedral of the Divine Wisdom 

(Hagia Sophia) in 1879, the choir moved 

to its present home.  

Some of the choir's earlier liturgical  

repertoire originated in Vienna with the 

partnership of Ioannis Chaviaras and 

Benedict Randhartinger. Between 1908 

and 1920, the choir flourished under the 

directorship of the composer Napoleon 

Lambelet, co-founder of the Hellenic 

Melodrama, the forerunner of the Greek 

National Opera. A third very successful 

period between 1940 and 1969 was 

under the directorship of Ernest Moss.  

Over the years the choir has given  

concerts and participated in special       

services in the UK and abroad and has 

appeared on television. 

Mr Manoras conducted the exceptional 

44-member choir with admirable musical 

skill and authority, bringing the best out 

of all the devoted members and so         

ensuring a most moving, uplifting and 

memorable evening of poignant ecclesi-

astical music for the select and numerous 

audience. He followed each of the well 

known hymns with scholarly, concise 

notes and observations, thus providing a 

clear historical and chronological back-

ground of the choir's development through 

the 170 years of its life. He referred to all 

his predecessors already mentioned      

giving important details of their contribu-

tion in each period. Furthermore he selec-

ted the representative hymns of the pro-

gramme, reflecting the rich tradition of 

the Byzantine liturgy, special celebratory 

feast days, like Christmas and Easter, 

Saints' days or hymns celebrating historic 

victories like the Akathist Hymn, or other 

religious events. 

Of special interest in the programme 

were the sound excerpts of a historic BBC 

recording of the Thanksgiving Service, 

held at St Paul's Cathedral, London on 

19th October 1944, for the liberation of 

Athens from four years of dark oppres-

sion and military terror during the German 

occupation. This included an introduction 

in Greek and English, the bells of St Paul's 

Cathedral, which were rung for the first 

time since the beginning of World War II 

and parts of the Anglican and Orthodox 

Service at which the Choir took part then. 

Other highlights in the programme        

included two different contemporary        

settings of the Cherubic Hymn, which 

was added to the liturgy by Emperor       

Justinian near the end of the 16th century. 

The first setting was by well-known        

Cypriot composer Tasoulla Christou, 

composed specially for the choir of St. 

Sophia. The second by famed Ukrainian 

composer and pianist Alla Sirenko, was 

composed recently specially for the 

choir's 170th anniversary celebration. 

Both the distinguished composers were 

present at the concert and received        

special applause and flowers for their 

contribution. 

Music also included works by Manolis 

Kalomiris, Ioannis Chaviaras, Benedict 

Randhartinger, Napoleon Lambelet, Ernest 

moss, Ioannis Sakellaridis, Themistocles 

Polycrates, John Tavener and Theodore 

Bogdanos as well as Mr Manoras. 

The select and appreciative audience 

included dignitaries from the Greek        

Embassy and Cyprus High Commission, 

the Hellenic Centre and The Hellenic 

Foundation which sponsored this event, 

the business, professional and educa-

tional establishments, Senior Clergymen, 

musicians and music lovers. 

The exceptional Choir consisted of 43 

members in total, of which 17 sopranos, 

10 altos, 7 tenors and 9 basses. 

Apart from the programme with its very 

concise and accessible explanatory notes 

and references by Mr. Costas Manoras, 

a second small publication titled 'Mem-

ories of the Choir' 1942-1949, from the 

cathedral archives was available. It was 

compiled by Ms Vivienne Constantinides. 

There was also a special exhibition 

with photographs and other archive        

material. 

Finally a generous reception with tasty 

savouries, snacks, sweets and drinks 

awaited all the guests and participants. 

This was a rare and very remarkable 

musical event by any standards. 

 

By Dr Criton Tomazos 

Photo: Alla Sirenko
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The estate agents with honesty at their core 

Does your home insurance 
cover your home-based 
business? Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

I
f you are running a business out of your home, 

don’t make the mistake of assuming that you 

can use your home insurance to cover you. 

Many people make this mistake and put              

themselves at risk by not purchasing commercial 

insurance. 

In actuality, most businesses, from selling online 

to wedding planning, require business insurance. 

A high proportion of small business ventures are 

based in peoples’ homes and are under-insured. 

Some business owners do not find out what  

coverage they actually need until an incident 

happens, and they find that their policy does not 

pay out. This is because the reality is that         

homeowners insurance is not designed to cover 

business. So, a typical home insurance policy 

might have a lower monetary limit than is needed 

for a business. 

A home policy might only cover damages up to 

a few thousand pounds, whilst business use of a 

building can require much more if an incident          

occurs. 

There are a number of options when choosing a 

home business insurance policy, but here are the 

main ones. 

 

Professional indemnity insurance 

If you offer advice to clients on a commercial 

basis, you need indemnity cover. This protects you 

in situations where you make mistakes in your 

work, or if the client receives advice they don’t think 

is good enough. If your client suffers a financial loss 

as a result of your advice, you might be faced with 

a compensation claim from them. 

Whether or not the error is judged to be yours, 

you might still incur legal expenses that could make 

a massive dent in your budget. Professional indem-

nity policies cover you for compensation and legal 

costs and can therefore be vital in keeping your 

business going. 

 

Public liability insurance 
Liability insurance covers you against any        

damages you might need to pay out if a member 

of the public has their property damaged or has an 

injury at the property you’re using for your busi-

ness. Someone can claim for slipping on the floor, 

or tripping in the house. This kind of insurance is 

especially vital if you meet with clients in your      

property. 

 

Business buildings insurance 
Do not assume that damages to the building are 

covered by a standard home insurance policy. 

Make sure you opt for business buildings insur-

ance, which will cover your home for both business 

and personal use. This means you will only need 

to buy one type of insurance for the property too - 

as opposed to purchasing a business and a home 

policy separately. However, make sure you also get 

contents insurance for your personal items, as 

these will not be covered by a business buildings 

policy. 
 

How to choose your home business insurance 
If you think you will need public liability insurance, 

it’s a good idea to ask your clients what level of 

cover they expect from you. Also, consider how 

much of the public-facing aspect of your business 

happens in your home. This way, you can avoid the 

stress that comes with an incident happening on 

your property and focus instead on the business 

you love. 

For a quotation, please email us at: 

enquiries@oncoverinsurance.co.uk 

 

Protect your home this Winter 
 

As temperatures drop, homeowners are being 

warned to check whether they have protection for 

their boiling and heating system. 

For those looking to protect their homes this 

winter, around half of contents and buildings         

insurance policies on the market offer ‘home       

emergency’ cover as an optional add-on. 

Boiler breakdown insurance is designed specifi-

cally to protect a boiler against the cost of future 

breakdown. Primarily, these products cover the 

cost of any repairs to a boiler to get it up and          

running again but not necessarily replace it if it is 

broken, Defaqto says. There may also be exclu-

sions based on the age and power output of the 

boiler. 

Home emergency insurance, meanwhile, is       

designed to help people who have been affected 

by an emergency to make their home safe again 

or reinstate essential services. It offers more com-

prehensive cover than boiler breakdown insurance 

and can provide some peace of mind heading into 

the winter months when homes are at risks of       

central heating failure, burst pipes, electrical failure 

and roof damage caused by extreme weather. 

Brian Brown, head of insight at Defaqto, says: 

“Modern boilers are expensive and the cost of      

having to replace one can be a nasty shock. If you 

don't have the funds to pay for this, then a home 

emergency breakdown policy may be a good         

option for you.”

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

M
y connection and love for 

Crouch End started 

nearly 15 years ago. I 

started working in the area in the 

early 2000s and over time, it has 

become my second home - you 

could say I’ve become part of the 

furniture! 

First and foremost, I love the 

people here and have made so 

many friends. I never realised 

how many Greek Cypriots grew 

up and lived here. 

There is a real community feel 

in the area and I have got to know 

so many of the local long-stand-

ing residents and local business 

owners. Whilst taking a short 

walk down Crouch End Broadway 

to grab some lunch, it can occa-

sionally take me over an hour as 

I will regularly bump into familiar 

faces and get talking; from 

George, Chris and Georgina at 

the greengrocer and Clocktower 

Store and Floro at the dry clean-

ers, to the mechanic or a land-

lord, tenant or vendor I have 

helped, it gives me that sense of 

belonging to the area and to the 

community. 

There’s also a fantastic choice 

of independent shops and an 

abundance of activities available. 

My personal favourites are Banners 

a few doors from us, taking my 

children Alexander and Ophelia 

to Priory Park and the outdoor 

pool in the summer, Baby Gym 

(My Gym on The Broadway), Hot 

Pepper Jelly Jelly on Broadway 

Parade, Edith’s House, Dunns 

the Bakery which has been           

established since 1820, and I 

love the friendly welcoming           

atmosphere in Monkey Nuts. 

The support we received since 

setting up the business in Crouch 

End has been overwhelming. 

When we first moved into our 

flagship office, we had a horrible 

experience where the office was 

burgled by a moped gang, but 

the support we received from the 

community was incredible. Bar 

Esteban experienced something 

similar and the way people came 

together is second to none. A big 

thank you to everyone who has 

given David Astburys their Crouch 

End love! London can be a cold 

hard place, but Crouch End        

disproves that with its warmth, 

community feel and friendly and 

familiar faces. 

Having children of my own has 

provided a different outlook to life 

and has spurred up my feelings 

and a longing to be a more pro-

active member of society. The 

world is not perfect, we all know 

that, and as adults we have the 

responsibility to change things 

and create safer environments 

for children to grow up and feel 

safe to play in.  

Helping the local community is 

something that has always played 

on my mind as I’ve witnessed 

certain anti-social behavioural  

aspects growing up and followed 

many local news stories that 

have been of a negative nature. 

I’m not from a privileged back-

ground, but I feel very privileged 

about my background and have 

learnt to appreciate all that I have. 

We have no say in where we were 

born, nor which area we grow up 

in, but as we grow and educate 

ourselves, we see that what was 

one rigid becomes ever more vari-

able and we do have the power to 

change things. I’m very thankful 

for my upbringing and my mother 

always encouraged me to be      

appreciative in life and to appre-

ciate the fact that the community 

was built by others wanting to 

create a better life for my gene-

ration. 

So how does David Astburys 

help the local economy I hear you 

ask? Business doesn’t always have 

a good association to it, we always 

hear in films that someone suffers 

as a result of profitmaking - the 

quote “it’s nothing personal, it’s 

just business” - must ring a bell, 

but it does not have to be this 

cold transaction whereby some-

one loses out, there are plenty of 

win win situations. There’s always 

been too much emphasis on 

people’s individual material worth, 

that the people with vast amounts 

of money must fix things, but it is 

not the way that we at David     

Astburys view the local commu-

nity and our clients. We believe in 

investing time in people and we 

treat everyone as equals, we’re 

always striving to do good things 

here; it is part of our DNA to be 

honest, hardworking and profes-

sional.  

It is a grass roots movement, 

reinvesting in ones area creates 

that localised focus and if as many 

local inhabitants are involved in 

the community, the more it will 

blossom. If proactive individuals 

from each community stopped  

all shopping in one place and 

starting developing relationships 

with their neighbours and neigh-

bourhoods who happen to be 

shop owners, like the local green-

grocer or gym owner, then busi-

ness to business relations would 

grow and trust would develop  

ensuring a healthy micro-econ-

omy.  

David Astburys also does      

their bit for charity; in fact, I have 

decided to part ways (or ‘shear’ 

as our company fundraising        

describes it) my beloved beard to 

raise money for CAREducation 

Trust which helps to educate  

children from around the world 

regardless of background. 

My beard is not to everyone’s, 

let’s say, preference, and my 

partners finally persuaded me to 

part with literally a part of me!      

Everyone who knows me will 

vouch how attached I am to my 

beard, it means a lot to me but 

what I keep repeating to myself is 

the good that will come from this 

deed. I have chosen to donate 

the raised sums to this particular 

charity as it provides children  

with the right tools to face any 

problems they presently have        

or may have in their future.             

Education is very important in the 

fight against ignorance and I am 

very proud to support such a 

charity.  

It has taken me years to        

grow my beard and I have finally 

perfected the vision I had for      

myself which has given me huge 

comfort, but not as much comfort 

as giving up my beard and        

raising money for children this 

Christmas.  

If you would like to make a        

donation to CAREducation Trust 

and see a Saints Barbers give 

me a clean-cut shave, please 

visit our fundraising page: 

https://uk.virginmoneygiving.  

com/DavidAstburys  

George Sifonios 

My love affair with Crouch End and 
why being a man of the community 
helps the local economy
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Lizzie 
 

Craig William Macneill’s chilling 

drama based on true events was 

one of the hottest tickets at the     

recent London Film Festival, 

where his previous film THE BOY 

- another atmospheric chiller - 

was also screened at the LFF a 

couple of years ago.  

The notorious axe murders of 

the Borden family in Fall River 

Massachusetts have been brought 

to the screen on several occa-

sions – most memorably in the 

1975 TV movie “The Legend of 

Lizzie Borden” with Elizabeth 

Montgomery. Now Chloe Sevigny 

is Lizzie, a free spirited but frus-

trated 32-year-old woman living 

under the strict rule of her deeply 

conservative father. She lives a 

solitary existence until Bridget 

Sullivan (Kirsten Stewart) comes 

to work for her family as a maid… 

Macneill creates a suitable 

claustrophobic world which soon 

begins to crumble Lizzie’s dreams 

and sense of freedom where 

there is no way out. Most of the 

action is shot in giant close ups 

which enables the audience to 

identify with Lizzie’s predicament.  

Sevigny and Stewart deliver 

remarkable performances and 

share a tremendous chemistry. 

The supporting cast including 

Fiona Shaw as Lizzie’s unfortunate 

mother and Dennis O’Hare as a 

vile suitor is also strong. Worth 

seeing!  
 

Aquaman 

The superhero movies come 

fast and thin these days. Director 

James Wan imaginatively brings 

to life the DC Comics Aquaman, 

who is born as Arthur Curry 

(Jason Momoa) from a human 

father (Temuera Morrison) and 

an Atlantean mother (the ubiqui-

tous Nicole Kidman). When          

Arthur grows up he finds out 

about his destiny and the under-

water kingdom of Atlantis… 

The story is fun but the CGI       

effects practically take over the 

whole movie. Even Aquaman’s 

parents are given youthful faces 

in the early scenes despite           

the fact that Nicole Kidman is 

ageless. Jason Momoa makes       

a credible hero and is well          

supported by Patrick Wilson,       

Willem Dafoe and Amber Heard 

as fellow Atlanteans.  

It you want to see this try the 

biggest screen possible! 

 

Spider-Man: 

Into The  

Spider-Verse 

This highly inventive and          

unpredictable film by Phil Lord 

and Christopher Miller is one of 

the best animation features of the 

year!  

Just when you thought Spider 

Man is alive and well reigning 

New York here comes Brooklyn 

teenager Miles Morales (voice by 

Shameik Moore), who develops 

superhero powers after he gets 

bitten by a spider. But he soon 

discovers he is not the only 

Spider-man in this new dimen-

sion - there is Spider-Man Noir 

(Nicolas Cage) for starters who 

only appears in black and white… 

It is hugely enjoyable that will 

satisfy fans of the genre and gain 

a whole new generation along 

the way! 

 

The House That 

Jack Built 
 

The most controversial film of 

the year from the provocative  

Danish director Lars Von Trier is 

finally here and uncut. It was      

crucified at Cannes and is now 

out for Christmas - the publicity 

claims.  

Trier tells the story of Jack 

(Matt Dillon) an intelligent man 

who becomes a most violent       

and calculated serial killer over a         

12 year period. He narrates his 

story which he splits into incidents 

and in number one he reluctantly 

gives a lift to a woman on a         

deserted country road with a flat 

tyre.  

It is a strong opening with              

a delicious contribution from         

Uma Thurman as the demanding 

woman on the road before the 

action becomes utterly nasty  

brutal and almost unwatchable.  

It is deliberately shocking and 

verging on the misogynistic -      

definitely not for the easily offen-

ded! 

 

Mortal Engines 

Christian Rivers began his       

career as a storyboard artist in 

many Peter Jackson films includ-

ing THE LORD OF THE RINGS 

and THE HOBBIT trilogies. He 

now gets his big break as director 

from producer Peter Jackson for 

this massive blockbuster despite 

his lack of experience.  

His attractive film boasts           

superb designs and impressive 

special effects but overall it is      

disappointingly confused.  

A mysterious young woman 

Hester Shaw (Hera Hilmar) is       

the only hope to save London, 

now  a giant city on wheels, from          

destroying everything in this        

futuristic tale.  

One clever design after 

another not dissimilar to the        

Japanese 2004 animation 

HOWL’S MOVING CASTLE       

but no time for character or plot 

development. 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

WHITE BOY RICK: The direc-

tor of ‘71 Yann Demange changes 

pace for this true story which 

takes place in 1980’s Detroit.  

Teenage boy Rick (Richie   

Merritt) is lured by the FBI to       

become an undercover police      

informant during the War on 

Drugs epidemic. He is reluctant 

at first but soon becomes a drug 

dealer himself… 

It is a powerful story which 

takes some time to get going      

before the gripping finale. 

 

MUG: This terrific Polish film 

from Malgorzata Szumowska 

was a worthy winner of the Jury 

Grand Prix at the 68th Berlin Film 

Festival. 

 Her amazing film begins as a 

satirical and cleverly observed 

comedy on the state of her         

nation. Her leading man Jacek 

(Mateusz Kosciukiewicz) is a free 

spirited and fun loving young 

man until a tragic accident has an 

immense effect not only on his life 

but also for those around him… 

 A compelling and highly         

original film worth discovering! 

 

IT’S A WONDERFUL LIFE: It 

must be Christmas! Frank Capra’s 

1946 timeless classic is back in 

cinemas in a sparkling new 4K 

restoration. James Stewart is 

George Bailey the deeply humane 

man on the verge of committing 

suicide on Christmas Eve… 

The acting is first class while 

Dimitri Tiomkin’s superb score 

will touch your heart despite the 

number of times you’ve seen it. 

See this wonderful film on the big 

screen and marvel! 

L
ike Aladdin (Hackney 

Empire) I have travelled 

far and wide in search of 

laughs and there have been 

many hits and misses along the 

way but Kyrie Eleison as long as 

I live and breathe if I see a better 

one than this I may well have 

reached panto heaven.  

Set on the island of Ha-Ka-

Ney which has just legged it 

from the Eastern Union it        

features the 'dream team' of 

Clive Rowe (Widow Twankey), 

Tameka Empson (Empress), 

Kat B (Juno Genie) and the 

voice of Sharon D Clarke (God-

dess Gaia). What a beautiful 

irony for The Windrush genera-

tion - the government are given 

a kick up the jacksy in the show 

- that all the main protagonists 

are of African-Caribbean origin 

for this most unique of British 

traditions.  

Writer-director Susie McKenna, 

celebrating her 20th pantomime 

in this historic and beautiful 

venue is in sparkling form. Last 

year she may have been in 

mourning having lost Rowe, 

dame of dames, to South West 

London, and the writing is witty 

and percipient giving this very 

familiar tale some tasty topical 

twists. The "B" word is never 

said but the insinuations are rife 

and Steve Edis' original songs 

are suitably jolly and jaunty and 

one or two hits get an airing too, 

including the anthem in This Is 
Me from The Greatest Show-
man. When Empson and Rowe 

perform a duet of Independent 
Women at the beginning of act 

two, and she kicks her shoes off 

in act of womanly annoyance, 

they bring the house down.  

Tony Whittle (Sergeant      

Dumplin') and Michael Lin   

(Constable Ackee) are classic 

vaudevillians with their comic 

timing and goonish appearance 

while Gemma Sutton provides 

boyish charm as the gender-

swapped Aladdin. The flying 

dragon that transports her (him) 

to faraway lands is a piece of 

theatrical magic and the set      

and costumes provide wonder-

ful colour and camp, personified   

by Rowe making a hilarious      

entrance mimicking Ru Paul. 

The laughs come thick and fast 

and the audience are given 

ample opportunity to air their 

lungs or get wet as the cast frolic 

with giant water pistols. Twenty 

years and counting, Hackney 

continues to be the panto that all 

others aspire to be. The best. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
begs to differ... 

Beware Hackney, a serious 

rival to your crown has emerged. 

Robinson Crusoe (Greenwich 

Theatre) is camper than Christ-

mas and is also a laugh-a-       

minute production. Andrew Pol-

lards script is rip-roaring and 

pays tribute not only to the         

eponymous classic novel but 

also its long history of popular 

panto reincarnations dating 

back as far as 1781 at Drury 

Lane. Pollard is also hilarious as 

the dame, Delores Crusoe, 

Robinson's fish-selling mother. 

Cleo Pettit's costumes and set 

designs are equally wondrous 

and inventive. Other notable 

performances include Lizzy 

Dive as the very saucy Saucy 

Nancy, Tom Guest as Captain 

Wallace Windblower (a fart 

fest), Anthony Spargo as the 

swashbuckling Gingerbeard and 

a very cute and boyish Robin-

son played by the nimble Matt 

Jolly. If you only manage one 

panto this year make it this one. 

Captain, I spot a hit ahoy! 

Another super show is Box of 

Delights (Wilton's Music Hall) 

the undoubted star of which is 

the amazingly inventive stage 

design by Tom Piper, both frugal 

and sumptuous, using a few 

props with marvellous projec-

tions and lighting. Further use of 

such magical dexterity is the 

conveying of more than one 

character by several of the       

actors, most notably the tradi-

tional opposing forces of good 

and evil by the wonderful Nigel 

Betts, whose incarnations as 

the benevolent Cole Hawlings 

and the evil Abner Brown deter-

mine the changing fortunes and 

uses of the eponymous box. 

Coupled with his superbly camp 

witch sidekick, played by Sara 

Stewart, their performances 

highlight a very strong cast. 

There is also wonderful puppe-

try, including a gorgeous little 

dog. A superb adaptation and 

wonderful alternative to panto. 

Finally Davit Branx is forlorn... 
The RSC's Romeo and      

Juliet (Barbican) includes a 

multi-cultural cast and dices with 

death by modernising it into a 

tale of knife crime. Very topical. 

It's a brave call by director Erica 

Whyman but when you are also 

tied rigidly to a Shakespearian 

script the stupidity and arro-

gance of their profligate beha-

viour is diluted by the verse.     

The performers are a spunky 

lot, gender-fluid and cool, spend 

lots of time listening to grime, 

but the romance of the original 

is lost. Witness the Capulet      

Ball where the young lovers 

chat and connect as though in a 

virtual world. Daring but dull. 
 

ALADDIN - 020 8985 2424 
 

ROBINSON CRUSOE -  

020 8858 7755 
 

BOX OF DELIGHTS -  

020 7702 2789  
 

ROMEO AND JULIET -  

020 7638 8891 

Theatre Reviews 

Simply the best... 

oh yes it is 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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W
inter eating is not        

always so easy. Many 

people tend not to     

eat so much of the fresh cold 

salads and fruit and would 

rather hit the stodgy comforting 

foods that may not be so 

packed with all the goodness of 

our summer days. So with a        

little more thought and effort       

of what is good for you in our 

winter wonderland, let's top       

up on the goodness and bene-

fits. 

Let's start with one avocado 

which provides a third of your 

recommended daily allowance 

of Vitamin E, protecting your 

skin from age related damage. 

If you want that glowing skin, 

then you better tuck in to some 

guacamole! 

Sauces made with tomatoes 

like salsa, ketchup and pasta 

sauces offer the cancer fighting 

antioxidant lycopene so remember 

to include on a regular basis. 

A good, hot and fiery curry, 

homemade, without all the bad 

fats but made with all those hot 

spices of tandoori, tikka or       

madras that has capsaicin - a 

chemical found in spicy foods, 

will help the calories to be       

converted to heat, rather than 

being just stored as fat. It is 

said to also help the symptoms 

against colds and flu. 

Cocoa solids of at least 65% 

provides a good source of   

magnesium which relaxes the 

muscles and nerves, alleviating 

pain and cramps, nature's      

tranquilizer. A good excuse for 

some good quality chocolate, 

especially if you have the healthy 

made, which is now sugar free 

and can even be bought with-

out milk source for those with 

an allergy to dairy.  

If you’re feeling grumpy and 

sad, try eating some chicken – 

it’s a good source of trypto-

phan, the amino acid that helps 

create serotonin, a neurotrans-

mitter that can help you from 

gloom to zoom in no time.        

Serotonin needs to pass from 

your blood to your brains so it 

needs insulin which is produced 

when you eat carbohydrates, 

so make sure you combine  

with some bread or potato for 

results. 

Still feeling sad, then add 

some salmon in your weekly 

eating regime for Omega 3. 

This works well for depressive 

mood. 

Top it up with some kiwi fruit 

for your dessert. It has twice   

the amount of vitamin C than 

oranges and helps to stop the 

release of the stress hormone 

cortisol. 

Constant stress can deplete 

your nutrient levels which can 

leave you run down and prone 

to illness. Don't eat right and 

you can also end up nutrient 

deficient.  

Eat well to be healthy and 

happy.   

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

Date of issue: 2/10/2018 

 

2018 marks 100 years since 

the 1918 Representation of the 

People Act came into force in 

Britain and Ireland, providing 

some women a vote in parlia-

mentary elections for the first 

time. This reform to the electo-

ral system laid the foundations 

for Jersey's own Franchise Bill, 

passed in 1919, enabling women 

to vote on the Island for the 

first time.  

Six stamps and a Miniature 

Sheet, document some of the 

landmark events in the cam-

paign for women's suffrage, 

leading up to and including 

electoral reform in both the UK 

and Jersey. The designs show 

key moments in the history of 

women's suffrage displayed on 

placards and banners held by 

women and typically associ-

ated with the suffrage move-

ment. 

50p - 1897 - NUWSS formed 

- “National Union of Women's 

Suffrage Societies” 

65p - 1903 - WSPU formed 

- “Deeds not Words” 

76p - 1914 The Great War - 

“Women's War Work” 

82p - 1918 Right to Vote - 

“Votes for Women” 

94p - 1919 Franchise Bill - 

“First Vote for Women in         

Jersey” 

£1.12 - 1919 Astor Takes 

Seat - “First Female MP in 

Parliament” 

£2 Miniature Sheet - cele-

brates the formation of the 

Women’s Jersey Political Union. 

The WJPU was established in 

1923 after initial legislation      

enabling women to vote in  

Jersey had been passed. The 

minute book of the Union, which 

contains details of the early 

meetings, covers the period 

1923-1928. Although the right 

to vote had been granted to 

women over the age of 30 in 

Jersey at this time, women still 

held a diminished role in soci-

ety. The minute book provides 

an insight into some of the un-

just laws that women were 

fighting against. For example, 

married women could not claim 

their vote unless their husbands 

had already claimed their own 

vote. 

Based on information sup-
plied by the Jersey Post Office, 
Philatelic Bureau, Jersey.

Andrew Menelaou

Votes for Women -  

100 Years

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

Philately

Winter treats

C
elebrity Ant McPartlin has been in the news 

again recently in the next instalment of          

his divorce from Lisa Armstrong, this time 

arguing about who should get their beloved dog. 

When a relationship breaks down bitter custody 

battles can occur regarding who keeps the pet.  

Heated arguments often ensue, and thousands 

of pounds can be spent in legal fees as emotions 

often run high. Sometimes disagreements over 

pets can derail the entire financial settlement         

negotiations.  

A national survey concluded that a quarter of 

couples divorcing or separating believe that their 

dog would be one of the most important things for 

them if they split up.  

In England there is no law specifically governing 

the “custody” of family pets. In divorce cases, pets 

are treated as chattels i.e. as items of property and 

they are allocated to one spouse or another in the 

same way as household furniture or jewellery. 

There is no emotional element.  

The Court will not be concerned with the welfare 

of a pet although arguments about the day to day 

care of the animal, lifestyle and the continuation of 

the status quo may have some impact on the 

court’s decision.   

The Court will look at who paid for the animal 

when deciding who should keep it. This is in stark 

contrast to the position in the US where court        

battles are quite common place. In some federal 

courts the concept of what is in the “best interests” 

of the animal is applied. If you are faced with a      

disagreement about who should look after you’re 

the family pet, the best approach is to try to nego-

tiate an agreement directly with your former 

spouse or partner. Agreements reached by          

consent will be more effective than one imposed 

by the Court.   

Try to prevent a problem occurring in the future 

and reach an agreement about with whom your 

pet will live should you separate. 

If you would like legal assistance in relation to 

any of the matters set out above, please do not 

hesitate to contact me on lucy.loizou@iflg.uk.com 

or on 0203 178 1668.  

 

ABOUT LUCY LOIZOU 
 

Lucy Loizou is a Partner at The International 

Family Law Group LLP. She is regarded as one        

of the country’s leading family lawyers. She under-

takes complex financial and children disputes and 

has worked on a number of cases involving high 

net worth issues often involving an international  

element. Website: www.iflg.uk.com 
 

© 27 November 2018

Lucy Loizou 

Who gets the dog when 
couples divorce



Priyanka Chopra and Nick Jonas 
enjoying “marital bliss” 

Priyanka Chopra and Nick Jonas are still reeling from their  

epic wedding weekend earlier this month, and the newlyweds 

can’t stop gushing over one another.  

On Tuesday, the 36-year-old actress posted a sweet photo 

with her singer-songwriter husband on social media, writing, 

“Marital bliss they say.” She added in love, heart, and kissing 

emojis in the caption.  

In the photo, which appears to be from their honeymoon, 

the Quantico star rests her head on Jonas’ chest, showing off 

her engagement ring, wedding band and fading Henna hand 

tattoos. Jonas is holding the camera in one hand and a cigar in 

the other, and both look relaxed after their weekend of wedding 

celebrations.   

The couple exchanged vows in a Christian ceremony in 

Umaid Bhawan Palace on December 1 and held a traditional 

Hindu wedding on December 2.  

Ralph Lauren was the official wedding couturier for their 

Christian wedding while Sabyasachi was in charge of       

Priyanka's outfit for the Hindu wedding. 

The wedding cake was 18-feet tall with six tiers, said to have 

been created by expert chefs, who were flown in to Jodhpur by 

Nick Jonas from Kuwait and Dubai. 
 

Fame The Musical will be mak-

ing a stop in London as part of a 

leg in its 30th anniversary tour. 

The show opened in Manches- 

ter back in July and the UK tour        

will continue into 2019, arriving      

at London’s Peacock Theatre  

between 11 September and          

19 October. 

Based on the 1980 teen drama 

film of the same name, Fame 
The Musical follows the lives of 

students at New York’s High 

School for The Performing Arts 

from freshmen year all the way to 

graduation. The 1980 film received 

a remake in 2009, also called   

Fame, with the tagline “Dream it. 
Earn it. Live it.”  

The current UK tour cast stars   

Keith Jack (Any Dream Will Do) 
as Nick Piazza, Jorgie Porter  

(Hollyoaks) as Iris Kelly and Mica 

Paris as Miss Sherman.

30th anniversary tour of Fame to 

include a stop in London
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Andrea Georgiou 

Harry Redknapp is 

King of the Jungle! 

 

I was so happy to see Harry 

Redknapp crowned King of the 

Jungle on ITV’s I’m A Celeb-
rity...Get Me Out Of Here on  

Sunday night after surviving three 

weeks in camp. 

The jam roly-poly-loving foot-

ball manager won over the hearts 

of campmates and viewers with 

his storytelling, positive attitude, 

and his devotion to wife Sandra. 

And it seems Mrs Redknapp, 

their sons and grandchildren are 

at the heart of his plans now he’s 

out of the Aussie jungle.  

According to reports, Harry, 71, 

plans to spend his whopping 

£500k fee on giving his clan an 

“extra special Christmas.” 
A source said. “As a football 

family, Christmas has always had 
to play second fiddle for Harry 
and Sandra. Family is  important 
but football is their  living. Now 
Harry is retired he is desperate to 
make up for lost time. His jungle 
experience is bound to make for 
some good stories round the  
fire.” 

Harry admitted the biggest 

challenge for him during his time  

cut off from civilisation wasn't  

eating crocodile tail or being      

covered in cockroaches, it was 

being apart from Sandra. He 

said: “It was very difficult, it was 
very difficult.” 

Son Jamie said he was              

incredibly proud of his dad and 

delighted the nation had seen 

what a nice bloke he is. 

The former footballer also 

shared a cute video of him         

celebrating his dad's win with his 

family.

S
wan Lake returns with a fresh look for   

the 21st century. Retaining the iconic     

elements of the original, Matthew Bourne      

and award-winning designers Lez Brotherston 

 (set and costumes) and Paule Constable (light-

ing) will create an exciting re-imagining of the 

classic production. 

Thrilling, audacious and emotive, this Swan 

Lake is perhaps best known for replacing the 

female corps-de-ballet with a menacing male 

ensemble, shattering convention and taking the 

dance world by storm. 

Collecting over 30 international accolades       

including an Olivier and three Tony Awards,    

Bourne’s powerful interpretation of Tchaikov-

sky’s masterpiece is a passionate and contem-

porary Swan Lake for our times. 
 

Catch a performance at:  

SADLER'S WELLS 

Rosebery Avenue, London EC1R  

4 December 2018 – 27 January 2019 
 

For tickets: https://secure.sadlerswells.com/  

production/48249 

Swan Lake at 
Sadler’s Wells

T
he Sixteen’s annual Christmas programme 

brings carols and seasonal choral music to 

nine cities and towns across the UK this 

year including Nottingham, Newcastle, Cardiff,   

Oxford and London (17 & 18 December, 7:30pm, 

Cadogan Hall). 

On the eve of its 40th anniversary celebrations 

in 2019, The Sixteen, along with founder and       

conductor Harry Christophers CBE, performs       

festive music, beautiful Tudor and Renaissance 

works and modern settings combined to create a 

varied evening of music.  

Opening with Sweelinck’s Hodie Christus natus 
est, the programme is based around the theme of 

“The Little Child” and includes 20th and 21st-      

century carol settings by Howells, Richard Rodney 

Bennett, Leighton, Joseph Phibbs, Walton, War-

lock and Cecilia McDowall set alongside traditional 

carols and motets from the renaissance.  

Alongside this performing schedule, The Six-

teen has released A Renaissance Christmas on its 

award-winning label CORO, for those looking for 

something a little different this festive season.  

Tickets: £16-£45 from www.cadoganhall.com

The Sixteen 
Christmas tour



Michael Yiakoumi
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UK Cypriot Andreas Zindilis 
and his 6-year-old son Zack, born 
in Abu Dhabi, United Arab Emi-
rates, are the stars of the FIFA 
Club World Cup promotion video. 

Andreas was born in Enfield 
and is the son of Chris and Thalia 
Zindilis. He is a teacher at the Brit-
ish International School in Abu 
Dhabi. 

Andreas moved to  Abu Dhabi, 
United Arab Emirates, with his 
wife Ellie in 2011. They  also have 
a younger daughter, Phoebe.  
He was manager of Brotherhood 
in the KOPA League and con-
tinued his football in UAE by be-
coming player manager of Abu 
Dhabi Spartans FC. (In the team 
photo above he is second right 
front row). 

Abu Dhabi having hosted the 

competition in 2009, 2010 and 

2017, will once again hold the 

FIFA Club World Cup this year be-

tween 12 – 22 December, with a 

total of 8 matches taking place at 

Zayed Sports City Stadium in Abu 

Dhabi and Al Ain’s Hazza Bin 

Zayed Stadium. 

As champions of the UAE’s do-

mestic Arabian Gulf League, Al 

Ain FC will be joined by the cham-

pions of the six confederations: 

UEFA’s Champions League, 

South America’s CONMEBOL 

Copa Libertadores, North Amer-

ica’s CONCACAF Champions 

League, Asia’s AFC Champions 

League, Africa’s CAF Champions 

League and Oceania’s OFC 

Champions League. 

The UAE champions will 

contest a playoff match with OFC 

Champions League winners, with 

a place in the quarter-finals at 

stake. There, the winner will be 

joined by the continental cham-

pions of Africa, Asia and North 

America. The champions from 

Europe and South America will 

then enter the competition at the 

semi-final stage, before the final 

is played at Zayed Sports City 

Stadium on December 22. 

Clubs confirmed so far are 

UAE’s Al Ain FC, UEFA cham-

pions Real Madrid CF, OFC 

champions Team Wellington FC 

of New Zealand, North American 

champions CD Guadalajara of 

Mexico, CAF’s Champions Espér-

ance Sportive de Tunis of Tunisia 

and AFC’s Champions Kashima 

Antlers of Japan and the South 

American Champions River Plate 

who played in Madrid this week. 

UK Cypriot and son are stars of FIFA 

Club World Cup promotion video

Haringey Borough chasing promotion spot
Haringey Borough are bang 

on form another win under their 

belt on Monday night beating 

Bishops Stortford 3-1 in the 

Bostik League Premier with 

their goals coming from Charlie 

Barker, Joel Nouble and Scott 

Durojayle with Luke Callander 

scoring for Bishops Stortford. 

This win puts Haringey Bo-

rough in a favourable position 

place second on 33 points be-

hind Dorking who have 36 

points but played one more 

game. 

They won on Saturday 

against Folkestone 1-0 with an 

Anthony Nouble  so things are 

looking up for the Boro. 

Ralston Gabriel returns to Ha-

ringey Borough 

When he announced, via so-

cial media earlier this week, that 

he was leaving National League 

South St Albans City, Fast for-

ward three days he joins Harin-

gey Borough to the delight of 

the fans at Coles Park. 

Gabriel, who scored 22 goals 

for Borough last season as they 

soared to promotion from the 

North Division.

Premier League Round Up
Chelsea brought a whole new 

dimension to the Premier League 
title race when they handed Man-
chester City their first defeat of 
the season on Saturday to leave 
Mohamed Salah-inspired Liver-
pool as the new leaders. 

Egyptian Salah was back to his 
best with a hat-trick in his side’s 
4-0 win at Bournemouth in the 
early game to move Liverpool a 
point clear of champions City. 

The results left Liverpool on 42 
points after 16 games and the 
only team in the league still un-
defeated after City’s 21-match un-
beaten streak, stretching back to 
a loss to Manchester United in 
April, was ended. 

Chelsea’s win moved them 
temporarily into third on 34 points, 
ahead of Arsenal on goal differ-
ence after the Gunners beat Hud-
dersfield Town 1-0 with a belated 
and brilliant Lucas Torreira bicycle 
kick. 

But Tottenham Hotspur strolled 
to a fifth win in six league games 
with a 2-0 victory at Leicester City 
in the day’s late kick-off to reclaim 
third spot. 

Nonetheless, it was City’s lack-
lustre loss after seven straight 
wins that sent tremors through a 
league that had been beginning 
to talk up the domestic invincibility 
of Pep Guardiola’s team. 

They had dominated proceed-
ings until just before the break 
when Eden Hazard set up the 
normally goal-shy Kante to fire 
home brilliantly into the roof of the 
net. 

It was the first time City had 
been behind in the league since 
drawing with Wolverhampton 
Wanderers in August and they 
were surprisingly toothless chas-
ing the game either side of Luiz 
heading home Chelsea’s second 
from a corner in the 78th minute. 

Luiz said he felt Chelsea had 
beaten “the best team in Europe 
at the moment”. 

A Steve Cook own goal for Liv-
erpool’s third summed up Bourne-
mouth’s misery at the Vitality Sta-
dium as the Reds took their 
unbeaten streak to a club record-
equalling 17 top-flight matches. 

‘Ball dogs’ fetch in Champions 
Tennis competition 

Juergen Klopp hailed his side’s 
performance as “mature” and sa-
luted the “absolutely brilliant” 
Salah who clambered alongside 
Arsenal’s Pierre-Emerick Auba-
meyang at the top of the Premier 
League goalscoring charts on 10. 

Salah handed over his man-of-
the-match award to team mate 
James Milner, saying it was the 
“perfect” way to celebrate him 
joining the elite club of players 
who have made 500 Premier 
League appearances. 

“I have to congratulate him on 
an amazing career — he de-
serves this today,” Salah said 

The grumbles at Old Trafford 
around the stodgy form of Man-
chester United, who had not won 
in four league matches, were si-
lenced when goals from Ashley 
Young, Juan Mata, Romelu Lu-
kaku and Marcus Rashford 
wrapped up a 4-1 win over 10-
man Fulham. 

The visitors had Andre-Frank 
Zambo Anguissa sent off in the 
second half, minutes after an 
Aboubakar Kamara goal from the 
penalty spot had given Claudio 
Ranieri’s side a glimpse of an un-
likely escape. 

“The fans today enjoyed it. That 
is the Manchester United that we 
want to see,” said a delighted 
Mata. 

Defeat left Fulham on nine 
points, alongside Southampton, 
who offered new manager Ralph 
Hasenhuettl a glimpse of the task 
he faces in a 1-0 loss at fellow 
relegation contenders Cardiff City, 
Callum Paterson scoring the 74th-
minute winner. 

Torreira built on his new cult 
status at Arsenal with an acrobatic 
83rd-minute winner that extended 
their unbeaten run in all competi-
tions to 21 matches. 

Huddersfield’s defeat left them 

on 10 points in 18th place as 
Burnley leapt out of the bottom 
three with James Tarkowski’s first-
half goal earning them a 1-0 win 
over Brighton & Hove Albion at 
Turf Moor. 

Spurs made light work of claim-
ing back third spot, with goals 
from Son Heung-min and Dele 
Alli’s 50th for the club enough to 
inflict a first league defeat in 
seven on Leicester. 

Tottenham manager Mauricio 
Pochettino could even afford to 
give Harry Kane a rest from the 
start ahead of their must-win 
Champions League clash with 
Barcelona. 

Ten-man Newcastle United 
were beaten 2-1 by Wolverhamp-
ton Wanderers in the Premier 
League on Sunday when Matt 
Doherty scored in the fifth minute 
of added time. 

Greek Arsenal star Sokratis throws his shirt to 
Greek fans in the crowd.

David Luiz scores for Chelsea 

Uruguay Arsenal star Toureira a happy man after scoring 

Ebbsfleet United 1-0 Barnet FC 
A scrappy game with few 

chances was snatched late on by 
the hosts through a single Danny 
Kedwell strike. 

The Bees had the first oppor-

tunity of the game when Harri-
son’s volley from Taylor’s corner 
was saved two minutes in. 

The deadlock was broken in 
the 84th minute when Kedwell got 
on the end of the ball over the 

top, had plenty of time to pick his 
spot and finished calmly past 
Cousins. With the last opportunity, 
Fonguck’s low shot forced Ash-
more to scramble down to his 
right to keep it out.

Barnet FC News
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Cyprus 

football

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

AEL                 12    9     1   2  10   28 

Apoel               12    8     2   2  14   26 

Apollon            11    8     1   2  20   25 

AEK                 10    6     1   3    7   19 

Anorthosis       12    5     4   3    3   19 

Nea Salamis    12    6     1   5    2   19 

Omonia           12    5     1   6   -3   16 

Doxa                12    4     2   6   -1   14 

Pafos               11    3     2   6 -10   11 

Paralimni         12    3     1   8 -13   10 

Ermis               12    2     1   9   -9     7 

Alki Oroklini     12    2     1   9 -20     7

Cyprus First Division

PAOK came from behind to 

beat Larissa and extend its lead 

at the top of the Super League 

to seven points on Sunday, 

thanks to the draw Olympiakos 

conceded at Xanthi that has 

seen Atromitos leapfrog the 

Reds into second. 

The results mean PAOK is the 

winter champion, two rounds of 

games before the halfway point 

of the league. 

Larissa led with a Marko Nunic 

goal at Toumba, but PAOK took 

advantage of its numerical su-

premacy when Nikos Karanikas 

got sent off, and won 2-1 through 

an Aleksandar Prijovic penalty 

kick and a Chuba Akpom tap-in. 

PAOK is on 35 points, with 

Atromitos on 28 and Olympiakos 

on 27. The Peristeri team saw 

off Aris 4-2 at home on Sunday, 

in a game that was at 2-0 up to 

the 89th minute, while Olympia-

kos drew 1-1 at Xanthi with 

Jagos Vukovic scoring at both 

ends, first an own goal and then 

the equalizer for Olympiakos. 

AEK won 2-0 against Lamia 

on Saturday in Athens via an 

Ezequiel Ponce early strike and 

an Anestis Anastasiadis own 

goal. The champion lies fourth 

with 23 points. 

Four points further down are 

three team, tied in fifth: Aris, 

Xanthi and Panathinaikos; the 

Greens went down 3-1 at OFI 

for their second defeat this sea-

son. 

Asteras Tripolis climbed to 

ninth with its third straight win, 

with Giorgos Paraschos on its 

bench. On Saturday it won 1-0 

over PAS Giannina that has en-

tered the relegation zone. 

PAOK is winter champion in Greece 

as Reds draw at Xanthi

New Salamis had to deal with a rearranged fixture at short notice 

and played Chipperfield in a very exciting draw. Salamina went 1-0 up 

through Ozzie Adaniji, Chipperfield Equalised 1-1, Richard Georgiou 

scores a penalty to put them in the lead 2-1 up in 2nd half. Chipperfield 

equalised 15 minutes from time. New Salamis  are second but have 

played 12 league games and 9 have been away. George Georgiou 

New Salamis manager always on call as you see in the photo.

New Salamis draw but now 

have three home games 

to look forward to

U18 

AEK Gold 9  Aldenham 0 

Brady Maccabi 0 Omonia White 1 

U16 

AEK Black 5 Alexandra Park East 2 

Alexandra Park South 3 Omonia White 4 

AEK Gold 3 Hadley Rangers 4 

U15 

Alexandra Park 1 Omonia White 4 

Brady Maccabi 2 Omonia Green 1 

U14 

Boreham Wood 1 Omonia Silver 2 

U13 

Hampstead 3 Omonia Silver 3 

Harvesters 1 Omonia Gold 4 

U12 

West Herts 5 Omonia White 2 

Boreham Wood 4 Omonia Gold 3 

Community Youth Football Results Sunday December the 9th 2018

AEK Youth U10

Omonia Youth  U15  Gold

Apollon beat Enosis Neon 

Paralimni 2-0 with their goals 

coming from Pererya and Schem-

bre to leave them in third place 

with 25 points one point behind  

Apoel with one game in hand. 

A Nemec goal gave Pafos a 

surprise victory over AEK. 

APOEL beat New Salamis 4-0 

two defeats  on the trot for the 

reds the Apoel goals coming from 

in each half Morais, Mindikis, 

Nsue and Di Vincenti. 

Omonia beat Alki Oroklini 

away from home both their goals 

coming from Gomez one a pen-

alty. 

Anorthosis beat Doxa 3-1 at 

home after going down at 1-0 to 

a Doxa Sadek goal their goals 

coming from Pranjik, Bessat and 

Karravat. 

AEL moved back to the top of 

the table in the Cyprus cham-

pionship on Monday night after 

a thrilling 3-2 win over Ermis in 

Limassol. Second are Apoel and 

third Apollon. 

Two times AEL took the lead 

and Ermis equalised with the 

winner coming for AEL in the 

73rd minute.
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Saturday 15th December 2018 

FA Trophy  

First Round 

Barnet Fc v Bath City 

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 

Edgware HA8 6AG 

Bostik League Premier 

Worthing v Haringey Borough 

3.00pm . Bibby Financial Services 

Stadium Woodside Road Worthing 

West Sussex BN14 7HQ. 

Herts Senior County 

New Salamis v Broadfields 

2.00pm  Enfield Town Football Club, 

The Queen Elizabeth Stadium, Don-

key Lane, Enfield, EN1 3PL 

Alec Smith Premier Division Cup 

St Panteleimon v Sporting Hack-

ney 

2.pm The Hive, Camrose Avenue, 

Edgware HA8 6AG 

Sunday 16th December 2018 

KOPA League Fixtures 

First Division 

Achna v Apoel 

11.00am Peter May Sports Centre, 

135 Wadham Road, London E17 

4HR 

Asha v Olympia 

12.15pm Enfield Playing Fields 

astro, Great Cambridge Road, En-

field EN1 3SD 

Omonia v Komi Kebir 

10.30am Enfield Grammar Parso-

nage Lane, Enfield, EN1 3EX 

Second Division 

Armenian Youth v Pantel 

10.00am Hazelwood Recreation 

Ground, Hedge Lane, London N13 

5ST 

Akanthou v Panathinaikos 

11.00am Hazelwood Recreation 

Ground 

Brotherhood v Cinar 

10.00am Southbury Leisure Centre, 

Southbury Road, Enfield EN1

Community and Local football fixtures

KLN                 10    5     2   3    3   19  

Armenian Youth9    4     1   4  13   13 

Panathinaikos   9    4     0   5    7   12 

Pantel                7    4     1   2    2   12 

Cinar                 8    4     0   4   -6   12 

Brotherhood      8    3     2   3    5   11 

Akanthou           9    3     0   6 -14     9

Second Division

TEAMS             P   W    D   L GD    P 

Anorthosis         7    6     1   0  13   19 

Komi Kebir      10    6     0   4  20   18 

Omonia             9    5     3   1  20   18 

Olympia             8    5     1   2  12   16 

Apoel                 8    3     1   4    1   10 

Asha                  9    2     0   7 -33     6 

Achna                9    0     0   9 -33     0

First Division

Komi Kebir

Olympia 

Akanthou

Managers Steve Cinotti  
(Olympia) Michael Sifonios 

(Achna) 

At the Olympia v Achna game a one minute silence was held in memory of Pola Tsioupra a former Chair of Lymbia association UK who sadly passed away last week. 

KOPA League 

First Division 

At the Olympia v Achna game it 

started on a sombre note when a 

one minute silence was held in 

memory of Pola Tsioupra a former 

Chair of Lymbia association UK 

who sadly passed away last week. 

After that it became a great win 

for Olympia at 9 1. After going 3 0 

up at half time Olympia continued 

there unstoppable display to score 

6 more goals. 

Their  goals came  from Ricky 1, 

Alfie 3 Furlonge 1 Leo 1 Everan 

1Callum 2.  

Komi Kebir lift themselves to 

second place with a record break-

ing 16 -0 win over Asha its the high-

est score of the season and maybe 

of all time. They were two up within 

ten minutes and then it was all one 

sided. 

The Komi goals came 

from George Demosthenous 6, An-

thony Georgiou 3, Marino Kyriacou 

3, Duncan Quigley 1, Con Michael 

1, Nick Toumazos 1, Peter Vas-

siliou 1 

Second Division 

Brotherhood 0 Panathinaikos 2 It 

was a Close game with both teams 

trying to keep up with the rest and 

hoping to keep  their chances of 

promotion alive. 

It was Pao that started the better 

creating a hatful of chances but not 

being able to convert them. It was 

the on the half hour mark where 

Anthony played in Andrew  inside 

the box who took a shot and hit the 

crossbar only for the ball to land in 

the path of Ricky Sarno to tap it in. 

0-1 

Brotherhood made a few 

changes which swung the game to 

favour themselves and if it wasn’t 

for a brave save by Georgio Lingi 

that left him with a broken wrist 

Brotherhood would have equalised. 

Panathinaikos  managed to score 

one more, it was a cross from Zack 

and a driving header from Stassi 

kasapi that put the game beyond 

Brotherhood. 

Two wins on the trot for Akan-

thou An entertaining match be-

tween Akanthou and Armenians 

saw a well balanced Armenian 

team look strong in the first half as 

they took the lead from a rebound 

save from the Akanthou goal-

keeper slotted home by Andy Mi-

chael. 0 – 1. 2nd half Akanthou 

stepped up their game and turned 

the performance in to a goal as half 

time substitute Aristos Aristotelous 

scored from a well worked strike to 

equal the game at 1 – 1. From then 

Akanthou continued to battle as the 

Armenian defence struggled to 

contain Theo Shoukri w1ho netted 

the ball home with a placed shot 

into the bottom corner to make it 2 

– 1. Armenians had a few chances 

stray wide and well saved as Akan-

thou pushed on with multiple op-

portunities until the closing minutes 

of the game when Aristos Aristote-

lous headed home the final goal 

and his second for 3-1. 

Pantel managed to beat KLN 2-

1 but it was not easy they were 1-

0 down to a Charilaou goal and 

managed to recover to win with 

their goals coming from Darius the 

equaliser and a penalty winner 

from Andre. 

In the LFA Sunday Challenge 

Cup third round Anorthosis beat 

Brady Maccabi 2-0 to join Olympia 

another KOPA league team Olym-

pia in the quarter finals.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 2ον ετήσιο μνημόσυνο των πολυαγαπημένων 

και αξέχαστών μας 

Αγγέλας (Πέπας) Ζεμπάσιης 

(από τον Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού - Παραλίμνι) 

και 

Παντελούς (Νίτσας) Γεωργίου 

(από την Αμμόχωστο) 

αδελφή της Αγγέλας, οικογένεια Παυλά) 

 

Η οικογένειά τους.

10ον ετήσιο

Δημήτρης Παναγιώτου (Jimmy)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 10ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Δημήτρη Παναγιώτου (Jimmy) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Δέσποινα, παιδιά: Πανίκος και Ελένη, εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς.

(Γέναγρα)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Πάντα 

θα είσαι 

στην 

καρδιά 

και 

στη 

σκέψη μας. 

Passed away in his sleep on Monday 

10 December 2018, aged 71. 

He leaves behind his wife Elli and his family 

who were with him in his final hours. 

The funeral will take place on Friday 21st December 2018 

at 12.30pm at St Mary's Greek Orthodox Church, 

Trinity Road, Wood Green, N22 8LB, 

followed by the burial at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

The wake will take place afterwards for friends and family 

at St Barnabas Church Hall, Trinity Road, Wood Green, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Instead of flowers, the family would welcome donations which 

we will apply to Andreas’ favourite charities. 

Andreas Haralambous
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Ayios Theodoros, Famagusta)
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 

0LY, το 7ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, υιού και  αδελφού 

Λούη Λοΐζου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αντρούλλα, κόρη Σοφία, 

γονείς Αντρικκής και Ρίτα και λοιποί συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Λούης Λοΐζου
(Λονδίνο – καταγωγή γονέων Αραδίππου και Κάρμι)

7th year Mnimosino  

Louie Loizou  

11/12/1966 - 24/12-2011 

A day of sadness is upon us  

A day to remember  

A day we lost Louie 

A Husband, Father, Son, Brother & a Friend 

On 24th December it will be 7 years 

that you became an angel. 

Always in our hearts, thoughts and smiles 

Androulla & Sophia 

Parents: Andrikis & Rita

Απεβίωσε τη Δευτέρα 10.12.2018 σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Νίτσα, 2 παιδιά: Πόπη και Τάσο, 3 εγγόνια 

 και πολλούς συγγενείς και φίλους.
 

 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Voutourides  

(from Limassol). 

He leaves his wife Nitsa, two children, Bobbie and Taso, 

three grandchildren and many relatives and friends. 

Tel. 07980 725 932 / 0208 558 1898
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Γιώργος Βουτουρίδης
(από τη Λεμεσό)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Μελανή Οικονομίδου 

(Ακρούντα Λεμεσού) 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία της 

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

15ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μητέρας και γιαγιάς Μελανής Οικονομίδου και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Μαρία και Φοίβη, γαμπρός Νίκος, 

εγγόνια και δισέγγονα. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο  του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού Λεωνίδα 

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

Ο υιός Βασίλης, νύφες: Χρύσω και Μιράντα, εγγόνια: 

Άντρια, Θεοδώρα, Κυριακή και Παναγιώτης.

Λεωνίδας Βασιλείου
(Τσάδα – Πάφο)

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΣ ΦΙΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 

ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΑΣ  

Ο Πρόεδρος και η  Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας εκφράζουν στο φίλο 

και συνεργάτη τους Κυριάκο Τσιούπρα, στις κόρες του Λουίζα και Ρούλλα, τις οικογένειες 

τους, και όλους τους συγγενείς, θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια για τo θάνατο της 

πολυαγαπημένης του συζύγου  Πόλας Τσιούπρα πρώην Προέδρου του Συνδέσμου Λυμπια-

νών Αγγλίας που αγωνιζόταν με πάθος για την ελευθερία της Κύπρου, και τη δικαίωση των 

αγώνων του Κυπριακού λαού και εργαζόταν ακούραστα για την πρόοδο και προκοπή της 

παροικίας μας και τη βοήθεια των συμπατριωτών μας.  

Αιωνία της  η μνήμη και ας είναι ελαφρό το χώμα που θα την σκεπάσει. 

• Θερμά συλλυπητήρια επίσης εκφράζουν ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας  στον καλό  φίλο και συνεργάτη τους, Κυριάκο Τσιούπρα,  

στις κόρες του και τις οικογένειές τους. 

Συλλυπητήρια 
• O Πάμπος και Σούλλα Χαραλάμπους, Νεόφυτος και Σούλλα Νικολάου, Κώστας και 

Σκευούλλα Σακκά, Μιχαλάκης και Μαίρη Μιχαλάκη και ο Αντρέας Γρηγορίου, εκφράζουν τα 

βαθιά τους συλλυπητήρια στον Λάζαρο Αρέστη και οικογένειά του για τον πρόσφατο θάνατο 

του πατέρα του Σάββα Αρέστη.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία της 

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

40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Γιόλας (Γεωργίας) 

Κανάρη και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως 

παρευρεθούν. 

Ο σύζυγός της Παύλος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια, συγγενείς.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για την Εκκλησία της Παναγίας, στο 

Νorth London Hospice και Children with Cancer UK, κατέθε-

σαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμε-

τείχαν με οποιονδήποτε άλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

 Γιόλα (Γεωργία) Κανάρη
(από Άγιο Γεώργιο Σολέας)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP το 12ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού Κώστα 

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

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

και Dario-Κώστας.

Κώστας Ζορπάς
(Άγιο Επίκτητο)

Η «Παροικιακή» εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους των αποθανόντων. 

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Χριστάκης Αργυρίδη 

(Πέτρα Σολέας) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, 

στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane,Brookmans Park, Hatfield, 

Herts, AL9 6NG, 

το 7ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και υιού 

  

Η σύζυγος Κατερίνα, παιδιά: Αντρέας και Άγγελος, 

γονείς: Αντρέας και Κική Αργυρίδη και λοιποί συγγενείς. 

Those special memories of you will always bring a smile 

If only we could have you back for just a little while 

Then we could sit and talk again just like we used to do 

You always meant so very much to us all 

and always will do too 

The moment that you died our hearts were torn in two 

One side filled with heartache the other died with you 

The fact that you're no longer here Will always cause us pain 

But you are forever in our hearts until we meet again 

Seven years have gone by and still the tears roll 

and it does not get any easier;  forever heartbroken 

and forever in our hearts and forever loved our darling. 

We miss you dearly.  

Your wife Katerina, sons Andreas and Angelo, 

parents Andreas and Kiki and all your extended family 

and friends xxx

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Τοφαρής 
(από το Γερόλακκο) 

 
Με βαθιά θλίψη αναγγέλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 

6.12.2018 ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, 

παππούς, αδελφός και θείος,  Πέτρος Τοφαρής από το 

Γερόλακκο. Η απουσία του θα αφήσει ένα δυσαναπλήρ-

τωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 19.12.2018 και ώρα 

12.30μμ στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμη-

τήριο του  Islington and Camden, N2 9AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο  κοιμητήριο.   

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Peter Tofaris 
(from Gerolakkos) 

It is with our deepest sorrow that we inform you of the 

death of our beloved husband, father, grandfather, brother 

and uncle, Peter Tofaris from Gerolakkos, who lost his life 

on Thursday 6.12.2018.  He will be deeply missed by all 

his family and friends. His funeral will be held on Wednes-

day 19.12.2018 at 12.30pm at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist, Wightman Road, London, 

N8 0LY. The burial will take place at Islington and Camden 

Cemetery, N2 9AG.  The wake will follow at the cemetery. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ελένη (Νίτσα) Θεοδώρου Κασάπη
Tελούμε την Κυριακή 23.12.2018, στην Εκκλησία του 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY, το 40ήμερο μνημόσυνο τοης πολυαγαπημέ-

νης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας γκαι γιαγιάς 

Ελένης (Νίτσας) Θεοδώρου Κασάπη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως 

 παρευρεθούν. 

 

Oι τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Θεόδωρος, τα παιδιά: 

Πανίκος, Άρτεμις, Χριστίνα, ο γαμπρός της Steven, 

ο πολυαγαπημένος εγγονός Θεόδωρος-Ιάκωβος. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέ-

θηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

Σύνδεσμο Διαβητικών (£610) και το Cancer 

Research UK ( £1,280), κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήπότε άλλον τρόπο στο βαρύ μας 

πένθος.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σάββας Θεοδόση
(από το Λονδίνο)

Απεβίωσε την Κυριακή 02.12.2018 

ο Σάββας Θεοδόση σε ηλικία 56 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρία, τη μητέρα του 

Αντρούλλα, 2 αδελφούς: Πάρη και Μάριο 

και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 17.12.2018 και ώρα 
12.30μμ από την Εκκλησία  Αγίου Ιωάνη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο 
 κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Savvas Theodosi
(from London)

Passed away on Sunday 02.12.2018, 
at the age of 56. 

He leaves his wife Maria, mother Androulla, 

2 brothers: Barry and Marios and many 

other relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 17.12.2018 

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 at 2.30pm. 

The wake will take place at the Church hall.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ NOTE OF THANKS
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 

θανάτου του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

Κλεάνθη Μιχαήλ Παύλου 

(Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για το British Heart Foundation, κα-

τέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας 

πένθος.
 

 

Η σύζυγος Χρυσή, κόρες: Άντρη, Φρόσα, 

γαμπροί: Γιώργος και Φάνος, εγγόνια: Ντίνος, 

Κλεάνθης, Christopher, Αντρέας και Olivia.

Not having yet recovered from the grief of our beloved and 

unforgettable husband, father and grandfather 

Cleanthis Michael Pavlou 

(Agios Amvrosios Limassol) 

we would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for the British Heart Foundation, 

sent all the lovely flowers, their condolences or participated 

in any other way to our deep grief.
 

 

His wife Chrysi, daughters: Andri and Frosa, 

sons-in-law: George and Fanos, grandchildren: 

Dino, Cleanthis Jnr, Christopher, Andreas and Olivia.

Eleni (Photi) Evangelou 

(Gypsou, Cyprus) 

Eleni’s family would like to thank you very much for the cards, flowers, donations 

and kind expressions of sympathy shown following her sad passing. 

A total of £2,570 was raised in her memory for The Alzheimer’s Society 

plus €1,200 in Cyprus for “ΚΕΠΑ” a charity providing meals to less fortunate families. 

Your support at this difficult time was appreciate and of great comfort to all of the family. 20.09.1936 - 11.11.2018

Thank you

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Βασίλη

Απεβίωσε την Παρασκευή 07.12.2018, ο Ανδρέας Βασίλη σε ηλικία 

83 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Κυριακού, 2 παιδιά: Γιώργο και Χριστίνα, τη νύφη 

του Emelia, το γαμπρό του Prod, 3 εγγόνια, 2 δισέγγονα και 

πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 18.12.2018 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 8LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park 

Road, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, North London 

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

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Stroke Association. 

(από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Andreas Vassili

Sadly passed away on Friday 7th December 2018 at the age of 83. 

He leaves behind his wife Kyriacou, two children George and Christina, 

daughter-in-law Emelia, 

son-in-law Prod, three grandchildren, two great-grandchildren, family and 

friends. 

The funeral will take place on Tuesday 18th December 2018 at 12.30pm 

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

London N8 0LY, followed by the burial at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

The wake will take place at Ariana Banqueting Hall, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Instead of floral tributes, a donation box will be available supporting 

The Stroke Association. 

(from Ayia Triada Yialousa)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιαννούλλα Dancer

Απεβίωσε την Πέμπτη 06.12.2018, η Γιαννούλλα Dancer σε ηλικία 69 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει 3 υιούς: Lee, Paul, Anthony, την κόρη της Tanya-Lee, τη μητέρα της 

Αλίκη Πανίκκου, την αδελφή της Georgette Panayi, 2 αδελφούς: Sidney και 

Michael, την βαφτιστική της Lyla Παναγή και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 18.12.2018 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

και η ταφή στο Islington & St. Pancras, 278 High Road, East Finchley, 

London N2 9AG. 

Λουλούδια ή εισφορές για το St. Francis Hospice είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 020 7686 4620 / 07732 315 923. 

(από τη Λευκωσία)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Joanna Dancer
(from Nicosia)

Passed away on Thursday 06.12.2018, at the age of 69. 

She came to England in 1960. 

Joanna leaves 3 sons: Lee, Paul, Anthony and her daughter Tanya-Lee, 

mother Aliki Panikkou, sister Georgette Panayi, 2 brothers: Sidney and 

Michael, her Goddaughter Lyla Panayi and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 18.12.2018 at 10.00am at the 

Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Town Road/Logan Road, 

London N9 0LP and the burial at Islington & St. Pancras, 278 High Road, 

East Finchley, London N2 9AG. 

The wake will take place at the Church hall. 

Flowers or donations for St. Francis Hospice are welcome. 

Tel: 020 7686 4620 / 07732 315 923. 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σταύρος Βασιλείου Λούκα

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας υιού, αδελφού και αδελφότεκνου 

Σταύρου Βασιλείου Λούκα και καλούμε 

όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρε-

θούν. 

Ο πατέρας του Δημήτρης, αδέλφια: Βάσος 

και Γιαννάκης, θεία Κούλλα και συγγενείς.  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι πα-

ρευρέθηκαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφά-

νια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μαρία Θεοδόση
(από το Αυγόρου) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Μαρίας Θεοδόση και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά: Γιώργος, Τούλλα, Κούλης, 

Πάμπος, γαμπρός, νύφες, εγγόνια, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην 

 Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

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

πημένων και αξέχαστών μας γονέων, παππού και 

γιαγιάς Κύπρου Κωστή Μουτσιουρή (Αγλαντζιά, 

22ον ετήσιο μνημόσυνο) και Μυροφόρας Κύπρου 

(Τσέρι, 7ον ετήσιο μνημόσυνο) και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Αντιγόνης Μιχαήλ (Προδρόμου) 

(Λιμνιά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Δημήτρης, παιδιά: Αντρέας, Μιχάλης και Χέλεν, 

εγγόνια, νύφες, γαμπρός και λοιποί συγγενείς.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Sadly passed away on Monday 3rd December 2018 at Harefield Hospital, 

Uxbridge, at the age of 87, after a short illness. 

A much loved mother, grandmother and great-grandmother, she was born 

in Cairo, Egypt to Cypriot parents Chrysanthy and Mitchos Themistocleous 

from Paphos. 

She lived in Cyprus before moving to London in 1960 with her now deceased 

husband George Avgousti. 

She leaves behind her five children: Panayiota, Irinoulla, Chrysoulla, 

Demetris and Avgousti, her siblings, grandchildren and great-grandchildren. 

The funeral will be held at New Southgate Crematorium, Brunswick Park 

Road, N11 1JJ on Monday 17th December at 10am, followed by the wake 

at the Walker Cricket grounds function room, 175 Waterfall Road N14 7JZ 

from 11.30am to 1.30pm 

Flowers may be sent to Chas. A. Nethercott Funeral Directors, 150 Darkes 

Lane, Potters Bar, EN6 1AF or a charity donation box will be outside the 

Crematorium. 

Maria Georgiou Avgousti
(from Cairo, Egypt)

04/02/1931 – 03/12/2018

We are heartbroken at our mother’s passing and will take time to come to terms with it as she was 
 the very focus of our lives, the matriarch and peacemaker, the very foundation of our family. 
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Our beloved father, grandfather and brother Nicos Poirazi, 

passed away on Sunday 9th December 2018 at the age of 93. 

He was born in Strongilo, Cyprus on 18th March 1925. He came 

to England in 1948 and met and married Polyxeni in 1950. 

Although they lived a life of hardship to begin with, he became 

a successful self-made man who enjoyed many achievements 

and prosperity. After losing her in 2008, he carried on with the 

love of all his family, especially his six grandsons who were his 

pride and joy.  

He leaves behind, his two children: Stephen and Helen (Eleni), 

son-in-law John, daughter-in-law Victoria, his beloved grand-

children Nicholas, James, Alexander, little Nicholas, Harry and 

Jack, sister Charalambou, sisters-in-law and brothers-in-law, 

nieces, nephews and many other relatives and friends.  

The funeral will take place on Thursday 20th December 2018 

at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity 

Road, London N22 8LB, followed by the burial at New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ at 2.30pm.The wake will take place at The 

Walker Cricket Ground, 175 Waterfall Road, London N14 7JZ 

from 3.00pm onwards. 

We are requesting donations rather than flowers to support the 

North London Hospice and Barnet General Hospital for their 

amazing support over the past few years. 

Nicos Poirazi 
† DEATH ANNOUNCEMENT

† 14ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.12.2018, στην Εκκλησία του 

Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, 

London NW11 8HL, το 14ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Μιχαλάκη Προκοπίου 

(Στρόβολο) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Μαρία, 

παιδιά, εγγόνια και αδέλφια. 
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Απεβίωσε στη Χοιροκοιτία, το Σάββατο 08.12.2018, 

ο Αντρέας Σπαρσή σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρούλα από την Τόχνη, 

2 κόρες: Παναγιώτα και Ελένη, τον υιό του Γιώργο, 

7 εγγόνια: Elaina, Andreas, Georgia, Alexi, 

Isabella, Henry και Mia.  

Η κηδεία του έγινε χθες Τετάρτη 12.12.2018 και ώρα 11.00πμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Ιακώβου στη Χοιροκοιτία. 

Τηλ. οικείων: 0035724 322 503 Μαρούλλα.
 

Αντρέας Σπαρσή 
(από τη Χοιροκοιτία)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

29.12.1937 – 08.12.2018

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- KΗΔΕΙΑ

Στέλιος Αμπατιέλος

Απεβίωσε την Παρασκευή 30.11.2018, ο Στέλιος 
Αμπατιέλος σε ηλικία 82 ετών. 

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά στις 
28.12.1936. Εργαζόταν μηχανικός στα πλοία. 
Γνώρισε τη γυναίκα του Ανθούλλα Χριστοφή, 
αδελφή του Βάσου Χριστοφή ο οποίος ήταν μέλος 
της ΠΕΟ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ 
στο Βαρώσι. Ο Βάσος Χριστοφή χάθηκε σε αερο-
πορικό δυστύχημα μαζί με άλλα τρία ανώτατα στε-
λέχη της ΠΕΟ όταν επέστρεφαν στην Κύπρο από 
την Κίνα, (πήγαν σε Συνέδριο μέσω Μόσχας τον 
Οκτώβρη του 1954). 

Εκτός από τη γυναίκα του Ανθούλλα αφήνει 
3 παιδιά: Αντώνη, Χριστίνα και Βάσο και 4 εγγόνια. 
Στυλιανό, Stephanie, Σοφία και Γιώργο. 

(Να σημειωθεί ότι η Ανθούλλα δούλευε στην 
εφημερίδα ΒΗΜΑ στο Bayham Street, στο Cam-
den Town, όταν ο Στέλιος ήρθε για να βρεί τη 
Μπέττη, τη γυναίκα του ξάδερφου του Αντώνη 
Αμπατιέλου). 

Η αποτέφρωσή του θα γίνει τη Δευτέρα 
17.12.2018 και ώρα12.30μμ στο Εκκλησάκι 

του New Southgate. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές. 

H παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων:  020 8888 0839

(από την Κεφαλλονιά)
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ΖΩΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ
(Δρομολαξιά)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή  16 Δεκεμβρίου 2018, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 15ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

ΖΩΟΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

O σύζυγος Χριστοφής, 

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

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

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

15ον ετήσιο 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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