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Στον Γενικό Ελεγκτή αλλά και στην 
Αστυνομία, εναπόκειται πλέον να 
βρουν την άκρη στην υπόθεση του 
κληροδοτήματος του αγγλοκύ-
πριου Ζαχαρία Κωνσταντίνου στον 
δήμο Λάρνακας... 

Σελ 2

«Χάθηκε» η δωρεά Α/κύπριου
Άρθρο γνώμης του Γιώργου Α. 
Σάββα που αναδεικνύει για άλλη 
μια φορά τη σημασία της ψήφου 
μας σε αυτές τις εκλογές, τόσο για 
το καλό της παροικίας μας, όσο και 
για το καλό της Κύπρου... 

Σελ 8

Η σημασία της ψήφου μας «Είναι οι άθεοι αριστεροί»!

Ο ρόλος της CYTA παραμένει 
σημαντικός

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΝΑ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣ

σελ 10

Μειώνεται η 
«ψαλίδα» 

μεταξύ 
Συντηρητικών 
και Εργατικών

«Δύσκολα, σύνθετα 
και πολύπλοκα...»

σελ 3

σελ 4 & 5

«Είναι κράχτες της Αριστεράς. Και 
οι αριστεροί είναι εκείνοι που δεν 
έχουν καλές σχέσεις με την Εκκλη-
σία» απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος ο Β’, στη διαμαρτυ-
ρία των εκπαιδευτικών... 

Σελ 6

ΤΙ ΠΡΟΝΟΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΟ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ολόκληρη η παροικία έξω από την 
Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο

Ψάχνουν τη δωρεά Αγγλοκύπριου 
εκατοντάδων χιλιάδων στερλινών

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Στον Γενικό Ελεγκτή όπου εστάλησαν στοιχεία, 
αλλά και στην Αστυνομία, εναπόκειται πλέον να 
βρουν την άκρη στην υπόθεση του κληροδοτήματος 
Ζαχαρία Κωνσταντίνου στον δήμο Λάρνακας. Σύμ-
φωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ», οι 
τριών και πλέον χρόνων προσπάθειες του δήμου 
Λάρνακας να βρει άκρη στην υπόθεση, δεν είχαν 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αντ’ αυτού, επαύξησαν το 
μυστήριο για το τι απέγιναν και πού τελικά κατέληξε 
το μεγαλύτερο μέρος των 300.000 στερλινών που 
άφησε ως κληροδότημα ο ευεργέτης δημότης της 
Λάρνακας Ζαχαρίας Κωνσταντίνου. 

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της εφημε-
ρίδας στην Κύπρο, ενώ στη διαθήκη του Ζαχαρία 
Κωνσταντίνου αναγράφεται ότι το έτος 1993 κληρο-
δότησε το ποσό των 300.000 στερλινών στον δήμο 
της Λάρνακας, οι διαχειριστές του κληροδοτήματος 
φέρονται να ισχυρίζονται στον δήμο ότι το ποσό 
ήταν μόνο 116.000 στερλίνες. Εκ των οποίων, πάντα 
κατά τους ισχυρισμούς τους, υπάρχουν αυτή τη στι-
γμή μόνο οι 59.000 στερλίνες. Στην τριών ετών επι-
μονή του δήμου Λάρνακας, μάλιστα μέσω νομικού 
συμβούλου στην Αγγλία, για να δώσουν οι διαχειρι-
στές του ποσού επαρκή στοιχεία και εξηγήσεις για 
το πού και πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα, οι δια-
χειριστές, σύμφωνα με πηγές του δήμου Λάρνακας, 
κάθε άλλο παρά πρόθυμοι είναι να συνεργαστούν. 
Η τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί τους ο δήμος, 
ήταν τον Ιούνιο του 2018 και αυτή αφορούσε στην 
επιθυμία του δήμου να του εμβαστεί το ποσό των 
59.000 στερλινών. Ωστόσο, ούτε και αυτό το αίτημα 
ικανοποιήθηκε, καθώς σύμφωνα πάντα με τις πλη-
ροφορίες μας, οι διαχειριστές του κληροδοτήματος 
απαίτησαν να δεσμευτεί ο δήμος Λάρνακας εγγρά-
φως, ότι θα παραιτηθεί από την επιφύλαξη τυχόν 
νομικών δικαιωμάτων στην υπόθεση, έναντί τους. 
Απαίτηση που, σύμφωνα πάντα με πηγές του δήμου 
Λάρνακας, απορρίφθηκε ασυζητητί από τον δή-
μαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρ-
νακας, που χειρίζονται την πολύπλοκη υπόθεση.  

Έκτοτε, δηλαδή εδώ και πέντε περίπου μήνες, η 
διαπραγμάτευση του δήμου Λάρνακας με τους δια-
χειριστές του ποσού, καθώς και με τον νομικό σύμ-
βουλο του δήμου στην Αγγλία, είναι ουσιαστικά νε-

κρή. Με τον δήμο Λάρνακας να μην έχει καταφέρει 
να εξασφαλίσει, παρά τις προσπάθειές του, στοιχεία 
για τη διαχείριση που έτυχε στο παρελθόν το κλη-
ροδότημα του Ζαχαρία Κωνσταντίνου.  

Σύμφωνα πάντα με πηγές του δήμου Λάρνακας, 
νοουμένου ότι η λήψη νομικών μέτρων κατά των 
διαχειριστών του κληροδοτήματος στην Αγγλία συ-
νεπάγεται μεγάλο οικονομικό κόστος, αλλά και έχο-
ντας υπόψη τα μέχρι τώρα ευρήματα της τριετούς 
προσπάθειας του δήμου Λάρνακας, το Δημοτικό 
Συμβούλιο ζήτησε τη συμβουλή του Γενικού Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας, ενώπιον του οποίου εστάλησαν 
όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και από τον οποίο 
αναμένονται πλέον οδηγίες για περαιτέρω χειρισμό.  

Σημειώνεται ότι εδώ και κάποιο διάστημα, στη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης, που στο σύνολό της περι-
λαμβάνει και μιαν άλλη πτυχή που αφορά ακίνητη 
περιουσία στην Αθήνα, έχει εμπλακεί και το ΤΑΕ 
Λάρνακας, μέσω του οποίου κάποια άτομα, που πι-
στεύεται ότι στο παρελθόν ήταν δυνατό να γνώριζαν 
κάτι για την υπόθεση, κλήθηκαν διακριτικά και έδω-
σαν καταθέσεις ή έδωσαν στοιχεία.   

Στο σκοτάδι και για τα ακίνητα στην Αθήνα  
Πέραν της πτυχής του κληροδοτήματος των 

300.000 στερλινών, ενδιαφέρουσα είναι και η άλλη 
πτυχή της υπόθεσης, που αφορά τρία διαμερίσματα 
και ένα ρετιρέ σε προνομιακές περιοχές της κεντρι-
κής Αθήνας που επίσης κληροδότησε ο Ζαχαρίας 
Κωνσταντίνου στον δήμο Λάρνακας. Για τα οποία 
επίσης υπάρχει ζοφερή πληροφόρηση για το πού 
πήγαν τα ενοίκια τόσων ετών και ποιο ήταν αυτό το 
ποσό που εισπράχθηκε από το 1993. Χωρίς και 
πάλι ο δήμος Λάρνακας να έχει τη συνεργασία αυ-
τών που διαχειρίζονταν τα διαμερίσματα στην Ελ-
λάδα, βάσει εξουσιών που τους παρασχέθηκαν από 
τον δήμο της Λάρνακας, τα προηγούμενα χρόνια. 

Για τα τέσσερα ακίνητα του δήμου Λάρνακας στην 
Αθήνα, ως γνωστόν, ο δήμος αποτάθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο ζητώντας να του δοθεί η άδεια 
να τα πουλήσει, καθώς λόγω της ηλικίας τους η συ-
ντήρησή τους, αλλά και η μελλοντική διαχείρισή τους, 
θεωρείται πλέον ασύμφορη.  

«Φιλελεύθερος» / Πάμπος Βάσιλας

Κάλεσμα προς όλους να συμμετέχουν μαζικά στην 
αυριανή (Παρασκευή 15/11) εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από την Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο με 
αφορμή την μαύρη επέτειο ανακήρυξης του ψευδο-
κράτους, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία, που υπενθυμίζει και υπο-
γραμμίζει για άλλη μια φορά, την επιστολή αντίδρα-
σης της τότε πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ 
προς τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας Εβρέν. 

 Στην ανακοίνωσή της, η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία καλεί την παροικία μας στην πικετοφορία 
διαμαρτυρίας «για καταδίκη της παράνομης ανακή-
ρυξης του ψευδοκράτους και των ενεργειών της 
τουρκικής πλευράς για την αναβάθμιση του ψευδο-
κράτους, για καταδίκη της τουρκικής εισβολής και 
κατοχής, και για την προάσπιση της ανεξαρτησίας, 
της κυριαρχίας και  εδαφικής ακεραιότητας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας την Παρασκευή 15  Νοεμβρίου 
μεταξύ των ωρών 6.00μμ με 8.30μμ έξω από την 
Τουρκική Πρεσβεία στην οδό 43 BELGRAVE 
SQUARE LONDON SW1X 8PA (πλησιέστεροι 
σταθμοί: Victoria και Hyde Park Corner). 

Όλοι μαζί στην πικετοφορία έξω από την τουρκική 
πρεσβεία για ν’ απαιτήσουμε και να διατρανώσουμε: 
4 Από τον πρέσβη της Τουρκίας την αποχώρηση 

των τουρκικών  πλοίων από την ΑΟΖ της Κύπρου 
και τερματισμό της τουρκικής κατοχής η οποία  πα-
ραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
του ΟΗΕ και της Ε.Ε. 
4 Ότι εμπόδιο στη λύση ήταν και παραμένει ο 

κατοχικός στρατός και οι έποικοι.  
4 Ότι Ελληνοκύπριοι και Tουρκοκύπριοι μπο-

ρούν να ζήσουν μαζί σε μια κοινή πατρίδα.  
4 Από την Βρετανία να τιμήσει την υπογραφή 

της ως εγγυήτρια της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας 
και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. 

 4 Να βροντοφωνάξουµε «Τουρκία κάτω τα 
χέρια από την Κύπρο» – «Η Κύπρος ανήκει στο 
λαό της» 

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στις 6.00μ.μ. 
δώστε όλοι το παρών σας έξω από την τουρκική 
πρεσβεία στο 43 BELGRAVE SQUARE  LONDON 
SW1X 8PA  για: 
4 Να καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη 

του ψευδοκράτους. 
4 Να ενισχύσουμε τις προσπάθειες του Προ-

έδρου Αναστασιάδη, της κυβέρνησης και της πολι-
τικής μας ηγεσίας για δίκαιη, λειτουργική και ευρω-
παϊκή λύση του Κυπριακού.  
4 Να απαιτήσουμε τον τερματισμό της τουρκικής 

κατοχής, των παραβιάσεων στην ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, την αποχώρηση των τουρκικών 
στρατευμάτων και των εποίκων από το νησί μας και 
την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις 
περιουσίες τους.  

 
ΤΟ ΖΗΤΑ  Η ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ»
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Τα σχέδια του Εργατικού κόμματος  για το δημόσιο 
σύστημα υγείας (NHS) στην Αγγλία ήταν το κύριο 
θέμα στις εφημερίδες The Guardian, Daily Mirror 
και i (13/11).   

Οι Εργατικοί υπόσχονται να διαθέσουν επιπλέον 
£26 δισεκ. για την υγεία σε σχέση με τους Τόρις, 
υπογραμμίζει ο Guardian. H εφημερίδα προσθέτει 
ότι αυτή η  προεκλογική δέσμευση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης θα σημαίνει αύξηση των δαπανών 
για την υγεία κατά 4,3% σε ετήσια βάση ενώ η ίδια 
εφημερίδα διευκρινίζει ότι τα επιπλέον κονδύλια θα 
προέλθουν  από την αύξηση της φορολογίας για τις 
εταιρείες και τους υψηλόμισθους. Οι προτάσεις του 
Εργατικού κόμματος για την Υγεία έγιναν με ικανο-
ποίηση δεκτές από τις Αρχές πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας περίθαλψης, καθώς και από τις συνδι-
καλιστικές ενώσεις των εργαζομένων στο δημόσιο 
σύστημα υγείας στην Αγγλία. Ο επικεφαλής του Nuf-
field Trust σημείωσε στον Guardian ότι το πρό-
γραμμα των Εργατικών για την Υγεία  «θα επιτρέψει 
στο NHS να αναπνεύσει με ανακούφιση». 

Η εφημερίδα i εκτιμά ότι σε αυτή την προεκλογική 
εκστρατεία τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν εμπλακεί 
στη «Μάχη για την Υγεία» και θεωρεί ότι έχουμε να 
κάνουμε «με μια φρενήρη κούρσα των δύο μεγάλων 
κομμάτων για αύξηση των δαπανών για την Υγεία».   

Κάτω από τον πηχυαίο τίτλο «Το σχέδιο 10 ση-

μείων του Εργατικού Κόμματος για τη διάσωση του 

NHS» το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Daily Mirror 

επισημαίνει ότι η υλοποίηση του προγράμματος των 

Εργατικών θα σημαίνει «νέα νοσοκομεία και ιατρεία, 
αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού και καλύτερα 
ιατρικά όργανα». «Με τα σχέδια του Εργατικού Κόμ-
ματος θα αποκατασταθούν οι ζημιές στο δημόσιο 
σύστημα Υγείας που είναι αποτέλεσμα των πολιτι-
κών λιτότητας των Τόρις την τελευταία δεκαετία», 
τονίζει η Mirror.  

H Daily Telegraph έκανε πρωτοσέλιδο θέμα την 
υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι «με το Brexit θα 
ξεκινήσει μια πράσινη επανάσταση». Όπως μας 
ενημερώνει η Telegraph, στην πρώτη προεκλογική 
ομιλία του για το πρόγραμμα του Συντηρητικού Κόμ-
ματος, ο κ. Τζόνσον θα επαναφέρει στο προσκήνιο 
του προεκλογικού αγώνα το Brexit υπογραμμίζοντας 
την πεποίθησή του ότι τα οφέλη που θα αποκομίσει 
η Βρετανία μετά την αποχώρηση από την ΕΕ θα 

είναι πολλά. Παράλληλα θα επι-
σημάνει ότι πρόθεσή του είναι οι 
Τόρις να γίνουν η αιχμή του δόρατος για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή. «Προβάλλοντας τα πράσινα 
διαπιστευτήρια του κόμματος ο Τζόνσον ίσως θελή-
σει με αυτό τον τρόπο να προσελκύσει την ψήφο 
των Φιλελευθέρων Δημοκρατών που δεν επιθυμούν 
να δουν τον Τζέρεμι Κόρμπιν στην εξουσία», δια-
βάζουμε στην Daily Telegraph.  

H τελευταία δημοσκόπηση της YouGov ήταν το 
κύριο θέμα στους Times και στην Daily Express. 

Οι Times σημειώνουν ότι οι Τόρις προηγούνται 
των Εργατικών 14 ποσοστιαίες μονάδες «μετά την 
κατάρρευση του Φάρατζ και του κόμματος Brexit». 
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της YouGov είναι σα-
φές ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στις περιφέ-
ρειες που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν εκφράσει 
την υποστήριξή τους προς το Brexit Party τώρα σκέ-
πτονται να δώσουν την ψήφο τους στον Τζόνσον 
και στο Συντηρητικό κόμμα, γράφει η εφημερίδα.   

Η τελευταία δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι 
η δύναμη του κόμματος Brexit στις περιφέρειες όπου 
στις εκλογές του 2017 είχαν κυριαρχήσει οι υποψή-
φιοι του Συντηρητικού Κόμματος έχει περιορισθεί 
στο 4%, υπογραμμίζει η Daily Mail.

Η «Μάχη για την Υγεία» στο προσκήνιο της προεκλογικής αντιπαράθεσης

Μειώνεται η διαφορά Συντηρητικών – Εργατικών
ΠΑΡΑ ΤΟ «ΜΕΤΩΠΟ» ΠΟΥ ΣΤΗΝΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ LABOUR

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρ-
νουν στη Μεγάλη Βρετανία, τα δεδομένα φαίνεται 
πως αλλάζουν σταδιακά υπέρ των Εργατικών. 

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Survation που 
δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, το προβά-
δισμα του Συντηρητικού κόμματος του Μπόρις Τζόν-
σον, υπέρμαχου του Brexit, μειώθηκε έναντι του Ερ-
γατικού κόμματος. 

Το ποσοστό στήριξης για τους Συντηρητικούς αυ-
ξήθηκε κατά μία μονάδα στο 
35% ενώ για το Εργατικό Κόμμα 
ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες στο 
29%. Τα ποσοστά για τους φι-
λοευρωπαίους Φιλελεύθερους 
Δημοκράτες και το κόμμα του 
Brexit Party μειώθηκαν έκαστο 
κατά 2 μονάδες, στο 17% και το 
10% αντίστοιχα. 

Η δημοσκόπηση διενεργή-
θηκε μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου σε δείγμα 2.037 αν-
θρώπων. 

Και όλα αυτά, στη σκιά της εξαγγελίας του ηγέτη 
του Κόμματος Brexit Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ανα-
κοίνωσε ότι το κόμμα δεν θα διεκδικήσει τελικά στις 
εκλογές του επόμενου μήνα στις 317 έδρες που εί-
χαν κερδίσει οι Συντηρητικοί στις εκλογές του 2017. 

Η εξήγηση που έδωσε ο Φάρατζ ήταν ότι σύμ-
φωνα με δημοσκοπήσεις θα ήταν πολύ πιθανή η 
διάσπαση της ευρωσκεπτικιστικής ψήφου μεταξύ 
των δύο κομμάτων σε κρίσιμες περιφέρειες στο Λον-
δίνο, στη νότια Αγγλία και στη νότια Ουαλία. 

Όπως πρόσθεσε, το Κόμμα του Brexit θα επικε-

ντρωθεί πλέον στο να κερδίσει διεκδικούμενες έδρες 
από τους Εργατικούς, κυρίως στη βόρεια και κε-
ντρική Αγγλία. «Θα συγκρουστούμε επίσης όλα τα 
υπόλοιπα Remainer κόμματα. Θα υψώσουμε ανά-
στημα και θα τα πολεμήσουμε όλα. Θα εκθέσουμε 
το γεγονός της προδοσίας από τους Εργατικούς πέ-
ντε εκατομμυρίων δικών τους ψηφοφόρων», είπε ο 
κ. Φάρατζ ανακοινώνοντας την απόφασή του σε 
προεκλογική συγκέντρωση στο Χάρτλπουλ. 

Απέδωσε την αλλαγή της 
απόφασής του δε σε αυτό που 
χαρακτήρισε ως «τεράστια αλ-
λαγή στάσης» από τον Πρωθυ-
πουργό και ηγέτη των Συντηρη-
τικών Μπόρις Τζόνσον. «Είπε ότι 
θα διαπραγματευτεί (με την ΕΕ) 
μία ενισχυμένη εμπορική συμ-
φωνία στα πρότυπα της συμφω-
νίας με τον Καναδά, χωρίς πολι-

τική ευθυγράμμιση. Το σκέφτηκα τη νύχτα και είπα 
αυτό ακούγεται λίγο περισσότερο σαν το Brexit για 
το οποίο ψηφίσαμε» είπε. 

Αντιδρώντας η ηγέτιδα των Φιλελεύθερων Δημο-
κρατών σχολίασε ότι «πλέον το Συντηρητικό Κόμμα 
είναι το Κόμμα του Brexit». Οι Εργατικοί σχολίασαν 
ότι πλέον επισημοποιήθηκε η «συμμαχία Τζόνσον, 
Φάρατζ και Τραμπ για να ξεπουληθεί η χώρα και το  
NHS στις αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες». 

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι το κόμμα του χαιρετίζει 
την αναγνώριση ότι ένα ακόμη κοινοβούλιο αδιεξό-
δου, χωρίς αυτοδυναμία, είναι η μεγαλύτερη απειλή 
για την υλοποίηση του Brexit.

Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και 
αρνητική αξιολόγηση από Moody’s

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

Η βρετανική οικονομία απέφυγε την ύφεση, καθώς 
σύμφωνα με νεότερα επίσημα στοιχεία έτρεξε με 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3% κατά το τρίτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους. 

Η επίδοση αυτή ακολουθεί τον αρνητικό ρυθμό 
ανάπτυξης του 0,2% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, 
που είχε προκαλέσει τις ανησυχίες περί ύφεσης. 

Πάντως, οι αρμόδιοι ανέμεναν ελαφρώς υψηλό-
τερο ρυθμό ανάπτυξης, στο 0,4%. 

Ο πολύ χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης σηματοδοτεί 
μία επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ 
σε ετήσια βάση. Έως την ίδια περίοδο το 2018 το 
ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 1,3% σε δωδεκάμηνη βάση, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φέτος είναι μόλις 1%. 

Πρόκειται για τον ασθενέστερο ετήσιο ρυθμό ανά-
πτυξης από το 2010. Ο συνήθης ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης έως το Brexit το 2016 ήταν γύρω στο 
2%. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο οίκος Moody’s υποβάθμισε 
τις προοπτικές του αξιόχρεου του Ηνωμένου Βασι-

λείου σε αρνητικές, από σταθερές, επικαλούμενος 
την εξασθένηση της θεσμικής ισχύς της Κυβέρνησης, 
των κινδύνων από το αυξανόμενο δημόσιο χρέος 
και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης. 

Ο Moody’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιο-
λόγηση Aa2 του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, έχει εξασθε-
νήσει η θεσμική δύναμη της βρετανικής Κυβέρνησης, 
όπως διαφαίνεται από την αυξανόμενη αδράνεια και 
την, κατά καιρούς, παράλυση που χαρακτήρισε την 
πολιτική της Κυβέρνησης στην περίοδο του Brexit. 

«Το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υψηλό 
και είναι απίθανο να μειωθεί, δεδομένης της αυξα-
νόμενης πίεσης για αύξηση των δαπανών, με ελά-
χιστη σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότη-
σής του», υπογραμμίζει. 

 Επιπλέον, ο Moody’s τονίζει ότι η αβεβαιότητα 
σε σχέση με το Brexit έχει οδηγήσει σε βραδύτερη 
αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, γεγονός 
που επιβαρύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης.
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ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗ�ΣΕΙΣ...

Χωρίς έρευνα… βγαίνουν «κούππες άπανες» Συνεχίζεται 
η διαδικασία για 

άνοιγμα Βαρωσίων
Συνεχίζεται με την ίδια απο-

φασιστικότητα η πολιτική της 
«κυβέρνησης» για το άνοιγμα 
της περίκλειστης πόλης των 
Βαρωσίων δήλωσε ο «υπουρ-
γός εξωτερικών και αναπλη-
ρωτής πρωθυπουργός» Κου-
ντρέτ Οζερσάι. Σε ανάρτησή 
του στο facebook, ο κ. Οζερ-
σάι αναφέρει ότι η διαδικασία 
συνεχίζεται, προσθέτοντας ότι 
είχε συνάντηση με την «επι-
τροπή απογραφής» όπου 
έγινε ανασκόπηση του έργου 
των ειδικών. 

Λέει εξάλλου ότι προέβησαν 
στις απαραίτητες διπλωματι-
κές κινήσεις, απαντώντας στις 
προσπάθειες της ε/κ πλευράς 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας για 
διακοπή των ενεργειών γύρω 
από το θέμα, όπως η επιστολή 
που εστάλη στον ΟΗΕ αλλά 
και οι επαφές στη Νέα Υόρκη 
τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τελικά η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ δεν πρόκειται 
να ελέγξει τις πολιτογραφήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. 
Ούτε για τους Καμποτζιανούς, ούτε για τον Μαλαισιανό, 
ούτε για την εμπλοκή του Αρχιεπισκόπου, ούτε για κανέ-
ναν, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. 

Την ώρα που ο ΔΗΣΥ παραπλανούσε ότι πρέπει «να 
αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής 
επιτροπής» για τις πολιτογραφήσεις, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου ομολογούσε ότι η επι-
τροπή αυτή ΔΕΝ πρόκειται να ελέγξει τις πολιτογραφήσεις 
που έγιναν μέχρι σήμερα, συμπλήρωσε. Σχολίασε ότι τον 
όποιον έλεγχο για τα σημεία και τέρατα που διαπράχθηκαν 
θα τον διενεργήσει το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών. Δη-
λαδή αυτοί που πρέπει να ελεγχθούν θα ελέγξουν τον 
εαυτό τους. 

Κυβέρνηση, Υπουργοί και Υπουργεία, ΜΟΚΑΣ, Αρχιε-
πίσκοπος κ.ο.κ. βγαίνουν προκαταβολικά «κούππες άπα-
νες» για όσα έχουν συνταράξει τον τόπο μας. Καταληκτικά, 
ανέφερε ότι οι κυβερνώντες όχι μόνο δεν συναισθάνονται 
ότι εξευτέλισαν τη χώρα ανά το παγκόσμιο, όχι μόνο δεν 
αναλαμβάνουν τις πολιτικές τους ευθύνες, τώρα λένε και 
από πάνω ότι ούτε καν θα ερευνηθούν τα σκάνδαλα των 
πολιτογραφήσεων που συγκλονίζουν την κυπριακή κοι-
νωνία. Δεν θα προβεί σε διερεύνηση η Επιτροπή που διό-
ρισε την περασμένη βδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο, 

όπως δήλωσε χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, 
Πρόδρομος Προδρόμου. 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος 
Λουκαΐδης, ανέφερε ότι η έρευνα όπως είχε αρχικά πα-

ρουσιαστεί δεν φαίνεται να είναι τίποτε άλλο από έλεγχος 
των διαδικασιών και όχι διερεύνηση των παλιών περιπτώ-
σεων. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή που διόρισε το Υπουργικό 
Συμβούλιο δεν φαίνεται να έχει στους όρους εντολής της 
τη διερεύνηση πολιτικών ή και ενδεχομένως ποινικών ή 

πειθαρχικών ευθυνών. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο δικηγορικός σύλλογος ξεκίνησε 

έρευνα για τις περιπτώσεις ατόμων που πήραν διαβατήρια 
και είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως αποκάλυψε 
χθες ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαν-
νίδης. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε χθεσινή δήλωσή του 
απαίτησε το διορισμό Διερευνητικής Επιτροπής για το 
θέμα της εκχώρησης διαβατηρίων, με όρους εντολής τη 
διερεύνηση πιθανών ποινικών, πολιτικών και διοικητικών 
ευθυνών, αφού, σύμφωνα με δηλώσεις του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου, Πρόδρομου Προδρόμου, η τριμελής Επι-
τροπή, που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, για να διε-
ρευνήσει τις περιπτώσεις εκχώρησης διαβατηρίων δεν εί-
ναι διερευνητική και έκανε λόγο για μια «απροκάλυπτη 
κοροϊδία, με στόχο τη συγκάλυψη πολιτικών και άλλων 
ευθυνών». 

Καταληκτικά ανέφερε ότι από εδώ και πέρα το ΔΗΚΟ 
απαιτεί να κατατεθούν οι σχετικοί κανονισμοί για τις πολι-
τογραφήσεις και εγκριθούν από τη Βουλή. Διαφανή και σε 
βάθος έρευνα για να αποδειχθεί κατά πόσο υπάρχουν 
πειθαρχικές, ποινικές, πολιτικές ευθύνες ή ένας συνδυα-
σμός όλων για τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις ζήτησε 
και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος απαντώ-
ντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου. 

 
Άννα Μισιαούλη

ειδήσεις σε 2’

Εθνικιστικό παραλήρημα της «Νατζάκ» κατά Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
Με πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Νατζάκ» στα κα-

τεχόμενα επιτίθεται στον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, κ. 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, καλώντας μάλιστα τους «αρμόδιους» 
να τον συλλάβουν με την αιτιολογία την αντίθεση του 
Κύπριου ευρωβουλευτή στις επιχειρήσεις της Τουρκίας 
στη Συρία. 

Ο κ. Κιζίλγιουρεκ απαντά στην «Νατζάκ», σημει-
ώνοντας αρχικά ότι πρόκειται για μία εφημερίδα γνωστή 
ως όργανο του βαθέως κράτους και των εθνικιστικών 
κύκλων των κατεχομένων. Την περασμένη εβδομάδα 
η Ομάδα της Αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο 
(GUE/NGL) ανάρτησε φωτογραφίες των μελών της με 
κουρδικές μαντήλες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία. Την 
αντίθεσή του στις επιχειρήσεις αυτές έδειξε μαζί με 
τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές της Αριστεράς και ο 
Κύπριος ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Η εφημε-
ρίδα «Νατζάκ» ξεκινώντας από αυτό το γεγονός ανα-

φέρει πως ο κύριος Κιζίλγιουρεκ προωθεί την προπα-
γάνδα του «τρομοκρατικού PKK» και καλεί τους αρμό-
διους να τον  συλλάβουν. 

Απαντώντας στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Κύ-
πριος ευρωβουλευτής δήλωσε πως «δημοσιεύματα 
τέτοιου είδους δείχνουν όχι μόνο τη νοοτροπία του βα-
θέως κράτους για προσπάθεια τρομοκράτησης κάθε 
φωνής για ειρήνευση της περιοχής της Ανατολικής Με-
σογείου. Αποδεικνύουν ότι οι εθνικιστικές ομάδες ένθεν 
και ένθεν του συρματοπλέγματος δεν μπορούν να απο-
δεχτούν όσους παλεύουν για την ειρήνη τόσο στην Κύ-
προ όσο και στην περιοχή.» 

Ο κύριος Κιζίλγιουρεκ τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά που γίνε-
ται στόχος της εφημερίδας: «Δεν είναι η πρώτη φορά 
που πέφτουν οι μάσκες του βαθέως κράτους,  ούτε 
είναι η πρώτη προσπάθεια τρομοκράτησης των προ-
οδευτικών φωνών τόσο στο βορρά όσο και στο νότο.»

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, σε σύνθεση 
Υπουργών Εξωτερικών υιοθέτησε ως "σημείο Α", πλαίσιο 
για περιοριστικά μέτρα σε σχέση με τις παράνομες δρα-
στηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου "με 
το πλαίσιο θα είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων έναντι 
προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται για τις παράνο-
μες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην 
Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές". 

Όπως αναφέρεται "οι κυρώσεις θα συνίστανται στην 
απαγόρευση της μετάβασης των προσώπων στην ΕΕ και 

στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώ-
πων και των οντοτήτων" και "επιπλέον, θα απαγορεύεται 
σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να θέτουν κεφάλαια 
στη διάθεση όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους 
των κυρώσεων". 

Το πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα καθιστά δυνατόν να 
τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεων: 

1) πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για δραστη-
ριότητες γεώτρησης σχετιζόμενες με δραστηριότητες έρευ-
νας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις οποίες δεν 
έχει δοθεί άδεια από την Κύπρο εντός των χωρικών της 

υδάτων, της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης (ΑΟΖ) 
ή της υφαλοκρηπίδας της. Στις εν λόγω δραστηριότητες 
γεώτρησης περιλαμβάνονται, όπου η ΑΟΖ ή η υφαλοκρη-
πίδα δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 
δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ή να 
εμποδίσουν την επίτευξη σχετικής συμφωνίας οριοθέτη-
σης· 

2) πρόσωπα ή οντότητες που παρέχουν οικονομική, τε-
χνική ή υλική στήριξη στις προαναφερόμενες δραστηριό-
τητες γεώτρησης· 

3) συνδεόμενα με τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.

Απαγόρευση εισόδου και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των κυρώσεων
Ο Ταλάτ υποστηρίζει 
ότι ο ΠτΔ του είπε ότι 

πάνε στο Βερολίνο 
«μάταια»

Τον ισχυρισμό ότι o Πρό-
εδρος Αναστασιάδης του είπε 
πως πηγαίνουν άδικα/μάταια 
στο Βερολίνο, «τζάμπα 
έξοδα», εξέφρασε ο πρώην 
ηγέτης των Τ/κ, Μεχμέτ Αλί Τα-
λάτ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα 
του καναλιού Τ, στο οποίο 
άσκησε και κριτική στον Μου-
σταφά Ακιντζί για την πενταε-
τία του λέγοντας πως το ΡΤΚ 
πρέπει να υποδείξει δικό του 
υποψήφιο στις επερχόμενες 
«προεδρικές εκλογές». 

Σύμφωνα με την εφημερίδα 
Γκιουνές, ο κ. Ταλάτ που ήταν 
φιλοξενούμενος σε εκπομπή 
του καναλιού Τ αναφέρθηκε 
στην τριμερή του Βερολίνου, 
λέγοντας ότι την προηγούμενη 
εβδομάδα είδε τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη στο πλαίσιο μιας 
δεξίωσης που ήταν και οι δύο.  
«Ίσως να κάνετε κάτι, είπα 
στον Αναστασιάδη, τον οποίο 
συνάντησα σε δεξίωση την 
περασμένη εβδομάδα. Και 
έσκυψε και ψιθύρισε στο αυτί 
μου: Αυτή είναι μια ανεπίσημη 
συνάντηση Μεχμέτ Αλί. Τι πε-
ριμένετε από αυτή τη συνά-
ντηση; Πάμε μάταια, τζάμπα 
έξοδα».
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«Μικρό καλάθι» για την τριμερή του Βερολίνου, αλλά...
«ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ» ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Στη σκιά των κλιμακούμενων προκλήσεων της Άγκυρας σε ξηρά και 

θάλασσα, αλλά και στην απόηχο της απόφασης της ΕΕ για κυρώσεις 
σε βάρος όλων όσοι εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ, έγινε χθές Τετάρτη στη Λευκωσία, η συνεδρία του Εθνι-
κού Συμβουλίου με θέμα την επικείμενη τριμερή στο Βερολίνο και την 
κάθοδο της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ στην Κύ-
προ στις 15 Νοεμβρίου. 

 
Να κάνουμε το παν για να επαναρχίσει ο διάλογος, 

προτείνει ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
 
Ευθύνη και υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε το παν για να επα-

ναρχίσει ο διάλογος, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβου-
λίου. Είπε ότι «έτυχαν μιας λεπτομερούς και εκτενούς ενημέρωσης 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό και ενόψει, στις 25 Νοεμβρίου  και της καθόδου της κ. (Τζέιν 
Χολ) Λουτ στην Κύπρο». «Επαναλαμβάνω», είπε, «ως ΔΗΣΥ τη θέση 
μας τη στήριξή μας στις προσπάθειες του Προέδρου για επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και ευχόμαστε να κυλήσουν τα πρά-
γματα προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε ως ε/κ κοινότητα». 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι «δεν μπο-
ρούμε εμείς να επιβάλουμε στην Τουρκία ποια είναι η προσέγγισή της. 
Ευθύνη και υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε το παν για να επαναρχίσει 
ο διάλογος. Και αν δεν επαναρχίσει, να μη υπάρχει ευθύνη στη δική 
μας πλευρά αλλά να βαραίνει την τουρκική πλευρά». 

«Ξεκάθαρη τοποθέτησή μας ως ΔΗΣΥ ήταν και παραμένει ότι μόνο 
μέσα από διάλογο μπορούμε να απαλλαχτούμε από την κατοχή και 
ότι το μόνο μοντέλο που μπορεί να μας οδηγήσει να απαλλαχτούμε 
από την κατοχή είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία», είπε. 

Κληθείς να επαναλάβει την εκτίμησή του ότι δεν πρόκειται να υπάρ-
ξουν ουσιώδεις διαπραγματεύσεις πριν από τις εκλογές στα κατεχό-
μενα, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι «στόχος μας είναι να επαναρχίσουν το 
συντομότερο δυνατόν, παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες». 

 
ΓΓ ΑΚΕΛ: Η τριμερής είναι πολύ καθοριστική 

 
Η τριμερής είναι πολύ καθοριστική, έχει σημασία πώς εμείς θα πάμε 

σε αυτή την τριμερή, τι θα προτάξουμε, πόσο πειστικοί θα είμαστε κι 
ας αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, δήλωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 

Έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε, για 
όλα όσα έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη συνεδρίαση του 
Εθνικού Συμβουλίου κι είναι προφανές ότι τα πράγματα έχουν καταστεί 
πολύ δύσκολα, σύνθετα και πολύπλοκα. «Παρόλα αυτά εμείς επιμέ-
νουμε ότι εμείς θα πρέπει να πάμε στην συνάντηση του Βερολίνου με 
την προσέγγιση να πείσουμε για την αναγκαιότητα από την μια να κα-
ταλήξουμε σε όρους αναφοράς και από την άλλη να επαναρχίσουν 
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουμε το συντομό-
τερο δυνατό σε λύση στο Κυπριακό», πρόσθεσε. 

Όχι την οποιαδήποτε λύση, εξήγησε, αλλά λύση η οποία θα βασίζεται 
στο συμφωνημένο πλαίσιο έστω κι αν η τουρκική πλευρά θα επιδιώξει 
να χρονοτριβήσει. Θεωρώ, συνέχισε, ότι με αυτό τον τρόπο θα κατα-
φέρουμε να αποκαλύψουμε τις πραγματικές της προθέσεις αν δεν 
συνεργαστεί η τουρκική πλευρά. 

Σε ερώτηση αν έχει πειστεί από τις προθέσεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ο κ. Κυπριανού είπε: «Τώρα γιατί μου υποβάλλετε αυτή 
την ερώτηση; Είναι πολύ καλά γνωστές οι θέσεις του ΑΚΕΛ και δεν 
έχουν διαφοροποιηθεί. Δεν θέλω όμως τώρα δέκα ημέρες πριν από 
την συνάντηση στο Βερολίνο να εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση». 

Σε άλλη ερώτηση, αν είναι εφικτό να πάμε σε πενταμερή μετά την 
τριμερή, είπε πως «αυτό θα εξαρτηθεί από την τριμερή, να μην βιαζό-
μαστε να προκαθορίσουμε οτιδήποτε». 

«Για το τί έχει μοιραστεί μαζί μας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να 
ρωτήσετε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Εγώ δεν μιλώ από μέρους 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα επιμένω ότι η τρι-

μερής είναι πολύ καθοριστική, έχει σημασία πώς εμείς θα πάμε σε 
αυτή την τριμερή, τι θα προτάξουμε, πόσο πειστικοί θα είμαστε κι ας 
αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα», συμπλήρωσε. 

Ο κ. Κυπριανού σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους 
ενημέρωσε για μια τηλεδιάσκεψη που έγινε μεταξύ της κ. Λουτ και των 
δύο διαπραγματευτών. «Ρωτήστε όμως τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 
για οτιδήποτε περισσότερο», είπε. 

Σε ερώτηση αν στη συνεδρία συζητήθηκαν και οι πολιτογραφήσεις, 
σημείωσε πως «δεν ήταν καθόλου στην ημερήσια διάταξη». 

 
Με νέες διεκδικήσεις και μέτρα εναντίον της Τουρκίας 

να προχωρήσουμε, δηλώνει ο Πρόεδρος ΔΗΚΟ 
 
Πρέπει να προχωρήσουμε με νέες διεκδικήσεις και για νέα μέτρα 

εναντίον της Τουρκίας γιατί η Αγκυρα δεν είναι έτοιμη να εγκαταλείψει 
αδιάλλακτες θέσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος 
Νικόλας Παπαδόπουλος. «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο με 
τα δεδομένα που υπάρχουν μπροστά μας», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Παπαδόπουλος απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι η Τουρκία 
δεν είναι καθόλου συνεργάσιμη για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, ακο-
λουθεί και υιοθετεί μια τακτική στην οποία μας έχει συνηθίσει, δηλαδή 
να θέλει να κερδίσει ζητήματα ουσίας για να συνεχίσει η διαδικασία. 

«Θέλει με άλλα λόγια να προχωρήσουμε εμείς σε νέες υποχωρήσεις 
στο κεφάλαιο της πολιτικής ισότητας για να μας κάνει την τιμή να πα-
ρακαθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μαζί μας. Δεν πρέπει η 
δική μας πλευρά να πέσει σε αυτή την παγίδα», σημείωσε, προσθέτο-
ντας ότι τα «θέματα ουσίας πρέπει να είναι αντικείμενο και θα πρέπει 
να συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι να τίθενται 
εκ των προτέρων προϋποθέσεις δικών μας υποχωρήσεων για να 
προχωρήσει όποια διαδικασία». 

Επομένως, συμπλήρωσε, «εμείς επιμένουμε ότι δεν πρέπει να απο-
δεχθούμε αυτές τις προσεγγίσεις και αντίθετα θα πρέπει να συνεχί-
σουμε την πολιτική της άσκησης πίεσης και κόστους πάνω στην Τουρ-
κία, να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τα δεδομένα με τρόπο έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα να έχουμε μια πραγματική διαπρα-
γμάτευση όπου η Τουρκία θα προσέλθει σχετικά με καλύτερη διάθεση 
και θέληση». 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν 
έχουν ενημέρωση σε σχέση με το τι θέλει η Τουρκία. 

Σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Τουρκίας, είπε ότι είναι 
σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά επιμένουμε ότι 
αυτή η πολιτική όχι μόνο θα πρέπει να συνεχιστεί αλλά να ενταθεί. 

Πρέπει, σημείωσε, να προχωρήσουμε με νέες διεκδικήσεις και για 
νέα μέτρα εναντίον της Τουρκίας γιατί δυστυχώς η Αγκυρα δεν βρίσκεται 
στο σημείο που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή έτοιμη να εγκαταλείψει 
αδιάλλακτες θέσεις που θα επιτρέψουν και τη συνέχιση της διαδικασίας 
και στο τέλος της ημέρας την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης του κυ-
πριακού και  αν δεν αλλάξει αυτές τις θέσεις η Τουρκία, απλά δεν πρό-
κειται να υπάρξει μια οποιαδήποτε λύση. 

 
Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Να είμαστε προσεκτικοί 

στη διαχείριση των εξελίξεων στο Κυπριακό 
 
Υποδείξεις για να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση των εξε-

λίξεων στο Κυπριακό, πρόβαλε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζό-
πουλος κατά τη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, σημει-

ώνοντας πως η Τουρκία αυτό το διάστημα θα επιχειρήσει να κερδίσει 
από τους όρους που θέτει. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως από 
την αρχή η ΕΔΕΚ εξέφρασε τις επιφυλάξεις της και υπέδειξε τους κιν-
δύνους για τη σύγκληση της τριμερούς και στη συνέχεια της άτυπης 
πενταμερούς διάσκεψης. 

Σήμερα, όπως είπε, μετά τη λεπτομερή ενημέρωση του Προέδρου 
Αναστασιάδη, επιβεβαιώνεται ότι πορευόμαστε σε αχαρτογράφητα 
νερά γιατί βλέπουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας και τους 
όρους που θέτει. «Εάν και κατά πόσον κάποιοι από αυτούς τους 
όρους, ενδεχομένως στο τέλος, για  να πραγματοποιηθούν οι δύο συ-
ναντήσεις, πραγματοποιηθούν από τον ΓΓ, τότε οι κίνδυνοι πια θα 
είναι υπαρκτοί», είπε. 

Ο κ. Σιζόπουλος απαντώντας σε ερώτηση είπε πως η ενημέρωση 
που έτυχαν από τον Πρόεδρο επιβεβαιώνει αυτά που η Τουρκία δη-
μόσια ζητά με προκλητικές ενέργειες και κυρίως με όρους που θέτει 
για την πραγματοποίηση αυτών των συναντήσεων. 

«Εμείς ανησυχούμε και γι αυτό υποδείξαμε στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας -και ελπίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτό- ότι θα πρέπει να 
είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να διαχειριστούμε όλα τα ενδεχό-
μενα σενάρια γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο τέλος πώς αυτή 
η κατάσταση θα εξελιχθεί». Τόνισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
αποφύγουμε τους κινδύνους που η Τουρκία αυτή την περίοδο θα επι-
χειρήσει να επιβάλει, γιατί είτε από τη μια θέλει να κερδίσει χρόνο 
ενόψει άλλων προτεραιοτήτων που έχει αυτή τη στιγμή, είτε ενδεχομέ-
νως γιατί μέσα από αυτή τη στάση θέλει να κεφαλαιοποιήσει πρόσθετα 
πολιτικά κεκτημένα στο Κυπριακό. 

 
Δεν υπάρχουν θετικά σημάδια από την Τουρκία, 

δήλωσε ο Γ. Λιλλήκας 
 
Με βάση τους στόχους που έχει θέσει και επιδιώκει με σταθερότητα 

η Τουρκία, ειδικά μετά το Κραν Μοντάνα, την τακτική που ακολουθεί 
και τα διεθνή και περιφερειακά δεδομένα, η εκτίμηση της Συμμαχίας 
Πολιτών είναι ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον που «κάθε άλλο παρά 
ευνοϊκό είναι για να υπάρξουν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για 
επίλυσης του Κυπριακού». 

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο 
Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας είπε ότι η ε/κ 
πλευρά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και ταυτόχρονα κατάλληλα 
προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, μπροστά στα οποία μπορεί 
να βρεθούμε. Δεν μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος, δεν υπάρχουν 
θετικά σημάδια και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ 
και άλλων αξιωματούχων στην Άγκυρα, είναι ξεκάθαρο το τί επιδιώκει 
να πετύχει η Τουρκία μέσα από διαπραγματεύσεις ή μια άτυπη πεντα-
μερή διάσκεψη ή χωρίς να υπάρξει κάτι, πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με τον κ. Λιλλήκα, η Τουρκία έχει την πολυτέλεια του χρό-
νου και διαχρονικά τον παράγοντα χρόνο τον χρησιμοποιεί ως εργαλείο 
για να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Κυπριακό. 

 
Παλλήκαρος: Οι δηλώσεις Τσαβούσογλου  

δεν επιτρέπουν αισιοδοξία 
 
Οι δηλώσεις από τον Τούρκο ΥΠΕΞ δεν μας επιτρέπουν να είμαστε 

αισιόδοξοι, δήλωσε ο Πόλυς Παλλήκαρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
του κινήματος Αλληλεγγύης μετά την συνάντηση του Εθνικού Συμ-
βουλίου. Πλην όμως, πρόσθεσε, οι προσπάθειες για επίλυση του Κυ-
πριακού θα πρέπει να συνεχιστούν. «Γι αυτό και συμφωνούμε στο να 
συμμετέχουμε στην τριμερή». Ο κ. Παλλήκαρος επανέλαβε τη θέση 
της Αλληλεγγύη δεν συμφωνεί με την εκ περιτροπής Προεδρία που 
συμπεριλαμβάνεται στους όρους αναφοράς, ούτε και με την πολιτική 
ισότητα όπως ερμηνεύεται από την Τουρκία και με την μία θετική ψήφο 
σε όλα, αλλά και άλλα. 

Για προβλήματα από την Τουρκία σε σχέση με τα συμφωνηθέντα 
της 9ης Αυγούστου, μίλησε ο Γ. Περδίκη. Υπάρχουν σοβαρά προβλή-
ματα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, όπως αυτός είχε συμ-
φωνηθεί μεταξύ των δύο ηγετών στην συνάντηση της 9ης Αυγούστου, 
ανέφερε.



 6      | Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ... ΒΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

«Άθεοι Αριστεροί αυτοί που διαμαρτύρονται»!
«Είναι πολύ μικροί για να σηκώσουν το αδύνατο ανά-

στημά τους απέναντι στην Εκκλησία. Και εν πολλοίς, λυ-
πούμαι που το λέω, είναι κράχτες της Αριστεράς. Και οι 
αριστεροί είναι εκείνοι που δεν έχουν καλές σχέσεις με 
την Εκκλησία» απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
ο Β’ , στη χθεσινή (Τετάρτη 13/11) εκδήλωση διαμαρτυρίας 
των εκπαιδευτικών έξω απο την Αρχιεπισκοπή. Επίσης, 
σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ, πρόσθεσε ότι αυτοί «είναι 10, 
50 το πολύ. Αυτοί που είναι άθεοι. Η συντριπτική πλει-
οψηφία της Αριστεράς είναι καλοί άνθρωποι, θρησκευό-
μενοι άνθρωποι, και δυστυχώς αυτοί 10, 20, 50 τους εκμε-
ταλλεύονται». Ο Αρχιεπίσκοπος συνέχισε λέγοντας πως 
δεν αντιλαμβάνεται τον λόγο της διαμαρτυρίας. «Έχω 
ακούσει από δηλώσεις τους ότι θα έρθουν με μία βίτσα 
και ένα διαβατήριο. Το θέμα της βίτσας εγώ το είπα. Ότι οι 
κύριοι καθηγητές θέλουν βίτσα επειδή δεν θέλουν να ερ-
γάζονται». «Αν είχαν λίγο σεβασμό προς της Εκκλησία 
δεν θα το έκαναν. Δεν τους προκαλεί ντροπή να διαμαρ-
τυρηθούν προς την Εκκλησία;», πρόσθεσε. 

Άμεση ήταν η απάντηση από το ΑΚΕΛ. Ο εκπρόσωπος 
Τύπου του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε πως 
«δεν χρειάζεται να απαντήσουμε στις δηλώσεις του Αρ-
χιεπισκόπου εναντίον του ΑΚΕΛ. Την απάντηση για το 
ποιος στέκεται απέναντι στην Εκκλησία δίνουν τα έργα 
του Αρχιεπισκόπου. Η αποστολή και ο ρόλος της Εκκλη-

σίας δεν εξυπηρετούνται με την αποδοχή λεφτών από 
απατεώνες, ούτε και από την καταστροφή αρχαίων μνη-
μείων για να κτίζονται πύργοι και πολυτελή ξενοδοχεία, 
ούτε με την καλλιέργεια μίσους και απαξίωσης σε βάρος 
ομάδων του πληθυσμού». 

Η διαμαρτυρία των πολιτών που οργανώθηκε διαδι-

κτυακά, είχε αρχίσει στις 10 έξω από την Αρχιεπισκοπή 
και ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή. Έγινε με αφορμή 
την πρόσφατη δήλωση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος, ανα-
φερόμενος στους εκπαιδευτικούς είπε ότι «θέλουν βίτσα». 
Είναι για αυτό το λόγο που οι διοργανωτές είχαν καλέσει 
όλους όσοι θα συμμετείχαν να πάρουν μαζί τους βίτσα, 
αλλά και διαβατήριο, εξαιτίας της παρέμβασής του, όπως 
αποκαλύφθηκε, για πολιτογράφηση του Μαλαισιανού φυ-
γόδικου Jho Low. Με τη διαμαρτυρία διεκδικείται ένα κο-

σμικό σχολείο που δεν θα χειραγωγείται από την Εκκλησία 

και τη σχέση της με τη φθορά των θεσμών και τη διαπλοκή 

με πολιτογραφήσεις, όπως αποκαλύπτεται τις τελευταίες 

μέρες. Ταυτόχρονα, το διαδικτυακό ψήφισμα με το οποίο 

καλείται ο Γενικός Εισαγγελέας να ερευνήσει τις ενέργειες 

του Αρχιεπισκόπου για παραχώρηση κυπριακής ιθαγένειας 

στον Μαλαισιανό Jho Taek Low, ήδη ξεπέρασε τις χίλιες 

υπογραφές. Έξω από την Αρχιεπισκοπή βρέθηκε και η 

Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εκφρά-

ζοντας  με αυτό τον τρόπο την αγανάκτησή τους στον ρα-

τσιστικό και διαιρετικό λόγο του Αρχιεπισκόπου και στις 

παρεμβάσεις του για έκδοση αδειών για ανέγερση πύργων 

και ξενοδοχείων πάνω σε αρχαιότητες στη Γεροσκήπου. 

Σε δηλώσεις της η Μαρίνα Αρμεύτη, εκπροσωπώντας 

την ανεξάρτητη πρωτοβουλία, σημείωσε ότι, «είμαστε εδώ 

για να ζητήσουμε την κατάργηση της γιορτής του Αρχιεπι-

σκόπου. Είναι απαράδεκτο να γιορτάζουμε τέτοιες γιορτές 

που παραπέμουν σε άλλες εποχές». «Εμείς διεκδικούμε 

το κοσμικό σχολείο», πρόσθεσε, ενώ υπέδειξε πως «η 

διαμαρτυρία είναι η αφετηρία μιας σειράς εκδηλώσεων 

της πρωτοβουλίας. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η δια-

πλοκή της Αρχιεπισκοπής και το βρώμικο χρήμα. Για αυτό 

ήρθαμε εδώ», κατέληξε.

Ακόμη μία βολική αλλαγή για χάρη του 
Αρχιεπισκόπου από το Υπουργείο Εσω-
τερικών το οποίο άλλαξε τις πολεοδομικές 
ζώνες και τα βρήκε με τον Μακαριότατο, 
αφού πρώτα οι προσπάθειες από επιχει-
ρηματία έπεσαν στο κενό. 

Ο λόγος για περιοχή στην Αγία Νάπα. 
Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις στον Τύπο 
και την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ο Υπ. 
Εσωτερικών, δύο χρόνια πριν, «έκλεισε τα 

αυτιά και μάτια» του στις θέσεις των αρμο-
δίων τμημάτων για τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στην ένταξη εκκλησιαστικής γης από 
πολεοδομική ζώνη προστασίας της φύσης, 
σε τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής και 
βόλεψε τον Αρχιεπίσκοπο. Και δεν έφτανε 
αυτό, πέραν της επέκτασης σε πολεοδο-
μική ζώνη ανάπτυξης, προέκυψε επίσης 
σημαντική αναβάθμιση της τουριστικής ζώ-
νης ειδικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να 

δοθούν πρόσθετα πολεοδομικά κίνητρα 
και να υπερδιπλασιαστεί ο ανώτατος συ-
ντελεστής δόμησης και το ανώτατο ποσο-
στό κάλυψης, από το 15% στο 40%. Όπως 
σημειώνει ο «Φιλελεύθερος» τον Μάρτιο 
2017, ο πρώην υπ. Εσωτερικών προχώ-
ρησε στην τροποποίηση και έγκριση της 
Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, κατόπιν 
σχετικής απόφασης του Υπουργικού. 

Η περιοχή του προτεινόμενου έργου πε-

ριλαμβάνει εκκλησιαστική και ιδιωτική γη, 

η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος εμπίπτει 

σε τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής και 

κατά μικρότερο μέρος σε πολεοδομική 

ζώνη προστασίας, ενώ μικρό τμήμα πε-

ριοχής συνορεύει με Natura 2000, ενώ σε 

αυτήν απαντώνται απειλούμενα είδη άγριας 

χλωρίδας και σημαντικοί τύποι φυσικών οι-

κοτόπων.

Όλα αλλάζουν για χάρη του Αρχιεπισκόπου – Πως άλλαξαν πολεοδομικές ζώνες

Επειγόμαστε να επιστραφεί 
στην Κυπριακή Δημοκρατία,  
επιτέλους, ολοκληρωμένος και 
εγκεκριμένος ο φάκελος για το 
χαλούμι ο οποίος εδώ και πέ-
ντε χρόνια είναι στα συρτάρια 
της Κομισιόν, δηλώνει στο 
ΚΥΠΕ ο Ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, ο 
οποίος εκφράζει ανησυχίες για 
περαιτέρω καθυστερήσεις και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
καθώς ο  Πρόεδρος της Επι-
τροπής αποχωρεί. 

Ο Ευρωβουλευτής διατύ-
πωσε τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ 
γιατί έχουν παρεισφρήσει 
όπως είπε,  και πάλι διάφορα 
συμφέροντα τα οποία προκα-
λούν παλινδρομήσεις, σε ό,τι 
αφορά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας.

«Nα επιστραφεί 
επειγόντως 

στη Λευκωσία 
ο φάκελος για το 

χαλούμι»

 Τη θέση ότι αν δεν υπάρξει 
τροποποίηση της νομοθεσίας 
και πλήρης κατάργηση των 
εξετάσεων ανά τετράμηνο θα 
συνεχίσουν τους αγώνες τους  
με πιο δυναμικά μετρά, εξέ-
φρασαν οι μαθητές όλων των 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 
της ελεύθερης Κύπρου που 
απείχαν χθες, Τετάρτη από τα 
μαθήματά τους.

Για πιο δυναμικά 
μέτρα προειδοποιούν 

οι μαθητές
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Αποσύρεται, μετά τις αντι-
δράσεις η διάταξη περί βλα-
σφημίας που είχε ενταχθεί 
στον νέο Ποινικό Κώδικα στην 
Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε ο 
Έλληνας υπουργός Δικαιοσύ-
νης Κώστας Τσιάρας, η κυβέρ-
νηση θα αποσύρει την επί-
μαχη διάταξη από το νομο- 
σχέδιο που βρίσκεται στη δια-
δικασία της συζήτησης στη 
Βουλή. 

Αποσύρεται η διάταξη 
περί βλασφημίας από 
το νέο Ποινικό Κώδικα 

Η «Βικτώρια» προκαλεί τεράστια προβλήματα σε όλη τη χώρα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Διαψεύδει δημοσιεύματα για 
συμφωνία επιστροφής των οκτώ 

στρατιωτικών στην Τουρκία

Συνεχίζει την επέλασή της στην Ελλάδα η 
κακοκαιρία «Βικτώρια», η οποία έχει προκα-
λέσει πολλά προβλήματα. 

Οι βροχές και οι καταιγίδες που συνοδεύουν 
την κακοκαιρία αναμένονταν να συνεχιστούν 
σε πολλές περιοχές της χώρας έως το βράδυ 
της Τετάρτης (13/11), με έμφαση στα ανατο-
λικά και στα νότια ηπειρωτικά, στην Κεντρική 
και στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, 
στο Αιγαίο και στην Κρήτη, σύμφωνα με τη 
μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). 

Από τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης, 
όλα τα προγνωστικά στοιχεία συνηγορούσαν 
στο σχηματισμό μιας σημαντικής σε έκταση 
ζώνης σύγκλισης από το Κεντρικό έως το Νο-
τιοδυτικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλώνονταν βρο-
χές και καταιγίδες ιδιαίτερα μεγάλης κατά τό-
πους έντασης. Η ζώνη αυτή, αναμενόταν 
σταδιακά να κινηθεί προς τα ανατολικά, επη-
ρεάζοντας την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την 
Κρήτη και το βράδυ τα Δωδεκάνησα. Στις πε-

ριοχές που θα επηρεαστούν από τα πολύ 
έντονα φαινόμενα, είναι αρκετά πιθανό να βρε-
θούν τμήματα του νομού Αττικής και ενδεχο-
μένως της πόλης της Αθήνας. 

  
«Άνοιξαν οι ουρανοί» στο λεκανοπέδιο 
 
Το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα «Βι-

κτώρια» έφτασε το βράδυ της Τρίτης και στην 
Αττική. Σφοδρή καταιγίδα έπληξε περί τις 
02:00-02:30 το ξημερώματα της Τετάρτης το 
λεκανοπέδιο και την πόλη της Αθήνας. 

Λίγο μετά τις 22:30 ξεκίνησε ισχυρή βροχό-
πτωση σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπε-
δίου, με τους κεραυνούς να κάνουν τη νύ-
χτα… μέρα. 

 
Επιχείρηση διάσωσης 

εγκλωβισμένου στην Κέρκυρα 
 
Στην Κέρκυρα, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση 

διάσωσης ενός 41χρονου ο οποίος εγκλωβί-
στηκε σε χαράδρα. Ο άνδρας έχασε τον προ-
σανατολισμό του και εντοπίστηκε μέσα σε 
απόκρημνη χαράδρα στην περιοχή της Άνω 
Κορακιάνας, στη Μέση Κέρκυρα. 

Η περιοχή ήταν ιδιαιτέρως δύσβατη, ευτυ-
χώς, όμως, η προσπάθεια στέφθηκε από επι-
τυχία. Σε ανάρτησή της στο Twitter η Πυρο-
σβεστική σημειώνει: «Ολοκληρώθηκε η επι- 
χείρηση απεγκλωβισμού ημεδαπού, από την  
περιοχή Άνω Κωρακιάνα Κέρκυρας. Στο συμ-
βάν επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχή-
ματα, η 5η ΕΜΑΚ με έναν διασωστικό σκύλο 
και η ΕΛΑΣ».

«ΓΙΑΤΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ESM»

Tη βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει 
το σύνολο των δανείων της προς τον ESM και τον 
ΕFSF εξέφρασε ο ο Επικεφαλής του ESM Κλάους 
Ρέγκλιγκ. Ο Κλάους Ρεγκλιγκ μιλώντας στον Τύπο 
στο Λουξεμβούργο δήλωσε ότι όλες μας οι αναλύσεις 
δείχνουν ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αποπλη-
ρώσει, ακριβώς γιατί επωφελείται εξαιρετικά από 
τους προνομιακούς όρους των δανείων του ESM. 

Υπενθύμισε δε ότι η Ελλάδα κερδίζει και εξοικο-
νομεί 13 δις Ευρώ ή 7% του ελληνικού ΑΕΠ κάθε 
χρόνο μέσω των προνομιακών όρων των δανείων 
του ΕSM, τονίζοντας ότι “οι μόνοι άνθρωποι που μι-
λάνε σήμερα για κούρεμα είναι αυτοί που δεν έχουν 
υπόψιν τους τα στοιχεία”. Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα 
πετυχαίνει βιωσιμότητα λόγω της μόνιμης βοήθειας 

και έχει λάβει χαμηλότοκα δάνεια για πολύ μεγάλο 
διάστημα. 

Επιπλέον υπενθύμισε ότι “η αναδιάρθρωση του 
χρέους της Γερμανίας ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο 
μόλις το 1953 και η τελευταία δόση του πληρώθηκε 
το 2006, χωρίς να το προσέξει κανένας - το ίδιο θα 
συμβεί και με την Ελλάδα”. 

Ερωτηθείς ξανά σχετικά με τις δηλώσεις από την 
κυβέρνηση στην Αθήνα για μείωση του στόχου για 
το πρωτογενές πλεόνασμα από το 3,5% στο 2,0% 
το 2021 (αντί του 2023 που είναι προγραμματισμένο) 
ο Κλάους Ρέγκλιγκ τόνισε ότι “σημειώνουμε την πρό-
θεση της ελληνικής κυβέρνησης να τηρήσει το 
στόχο”.

Ρέγκλιγκ: Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνειά της

«Είμαι ευτυχής που οι φίλοι 

και σύντροφοι, Pedro San-

chez και Pablo Iglesias, κατέ-

ληξαν σε μια σημαντική συμ-

φωνία, όχι μόνο για την 

Ισπανία αλλά για την ΕΕ συ-

νολικά» έγραψε στο twitter ο 

Αλέξης Τσίπρας για τον σχη-

ματισμό προοδευτικής κυβέρ-

νησης στην Ισπανία. 

Αναλυτικά η δήλωση του 

Αλέξη Τσίπρα: 

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ! 

Το πρώτο βήμα για τη συγκρό-

τηση Προοδευτικής κυβέρνη-

σης στην Ισπανία έγινε. 

Η ενότητα των Αριστερών 

και Προοδευτικών δυνάμεων 

αποτελεί προϋπόθεση για την 

Ευρώπη της αλληλεγγύης και 

της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Αλέξης Τσίπρας για την 
ιστορική συμμαχία 

στην Ισπανία: Κάλλιο 
αργά παρά ποτέ!

Πολλά τα προβλήματα στο 
νησί των Οθωνών, βόρεια της 
Κέρκυρας, λόγω των δυνα-
τών ανέμων, που προκαλεί η 
κακοκαιρία «Βικτώρια». 

Σύμφωνα με τον τοπικό 
σύμβουλο, Γιάννη Κατέχη, η 
δύναμη του αέρα ήταν τόσο 
ισχυρή με αποτελέσματα να 
ξεριζωθούν δέντρα, να κο-
πούν καλώδια της ΔΕΗ, να 
λυγίσουν οι στύλοι του μνη-
μείου στην κεντρική πλατεία, 
αλλά και να σημειωθούν ζη-
μιές στο γήπεδο του νησιού. 

Χαρακτηριστικό της κατά-
στασης αποτελεί βίντεο που 
ανέβηκε στο Facebook από 
κάτοικο και δείχνει να παρα-
σύρεται από τον αέρα ένα αυ-
τοκίνητο!

Για αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων κάνει λόγο ο πρώην Υπουργός 

Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, απαντώντας σε δημοσίευμα 

που υποστηρίζει ότι η Τουρκία είχε έτοιμη στρατιωτική επιχείρηση για 

τη μεταφορά των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που είχαν διαφύγει 

στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2016, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. 

«Για ποιο λόγο ελληνικά ΜΜΕ αναμασούν δημοσίευμα τριτοκλασ-

σάτης ιστοσελίδας που αναπαράγει ψεύδη τουρκικών υπηρεσιών που 

διαψεύστηκαν ήδη το καλοκαίρι 2016; που το πάει ελληνικό κέντρο 

συντονισμού επίθεσης σε βάρος μου; μάλλον ομολογούν ότι δεν τους 

βγαίνουν Πρέσπες και Προσφυγικό», αναφέρει σε ανάρτησή του.
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Η νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση, η ένοπλη εξέγερση που 

άλλαξε την παγκόσμια ιστορία, διαδραματίστηκε πριν από 102 

χρόνια στη Ρωσία και συγκεκριμένα στις 7 - 8 Νοεμβρίου 1917 

(25 -26 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο). 

Η εργατική τάξη με συμμάχους την αγροτική τάξη και τα μικρο-

μεσαία λαϊκά στρώματα ανέτρεψε με τη δύναμη των όπλων την 

εξουσία της αστικής τάξης και εγκατέστησε τη δημοκρατική εξου-

σία των συμβουλίων των αντιπροσώπων των εργαζομένων, την 

εξουσία των σοβιέτ (ρωσική λέξη που σημαίνει συμβούλιο). 

Η επανάσταση προετοιμάστηκε και πραγματοποιήθηκε κάτω 

από την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κόμ-

ματος της εργατικής τάξης, με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Ίλιτς 

Ουλιάνοφ Λένιν.  

Η επανάσταση κατάργησε την ατομική ιδιοκτησία στα βασικά 

μέσα παραγωγής που έγιναν λαϊκή ιδιοκτησία. Παραγωγή για 

την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι για το κέρδος.  

Η γη δόθηκε στους αγρότες. Καταργήθηκε η εθνική καταπίεση 

σε όλες τις μορφές της. Ο σοσιαλισμός που αντικατέστησε τον 

καπιταλισμό κατάργησε κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Κατάργησε 

την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ανέβασε τη γυναίκα, 

έδωσε προοπτική στη νεολαία, έδωσε όραμα σε όλο το λαό.  

Η λευτεριά του λαού έλαβε νόημα. Ο σοσιαλισμός έδωσε στο 

λαό τις υλικές δυνατότητες να κατακτήσει μια αξιοπρεπή ζωή με 

ανέσεις, μια ανθρώπινη ζωή,μια ζωή πνευματικά και ηθικά ανώ-

τερη. Ριζική στροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας, στροφή 

από τον καπιταλισμό -ιμπεριαλισμό σ' ένα καινούργιο κόσμο.  

Ριζική διαφορά από όλες τις τότε επαναστάσεις. Δεν κατάργησε  

μια μορφή εκμετάλλευσης για να την αντικαταστήσει  με άλλη. 

Κατάργησε κάθε μορφή εκμετάλλευσης.  

Η επανάσταση άνοιξε ρήγμα στο παγκόσμιο σύστημα του κα-

πιταλισμού -ιμπεριαλισμού. Εγκαινίασε την εποχή των εργατικών 

σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Κλόνισε την κυρίαρχη θέση του 

καπιταλισμού - ιμπεριαλισμού στις αποικίες και στις εξαρτημένες 

χώρες. Εγκαινίασε την εποχή των απελευθερωτικών κινημάτων.  

Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και η επι-

κράτηση του σοσιαλισμού στα απέραντα εδάφη της Ρωσίας δεν 

ήταν μόνο μια  ανατροπή των πολιτικών και οικονομικών συσχε-

τισμών. Ήταν και μια αλλαγή στον ιδεολογικό τομέα στη ψυχολο-

γία των εργαζομένων ολόκληρης της υφηλίου.  

102 χρόνια μετά,η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανά-

σταση μαζί με όλη τη θετική κληρονομιά που μας άφησε η οικο-

δόμηση του σοσιαλισμού σε μια σειρά χώρες φωτίζουν άπλετα 

τους αγώνες των λαών για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική 

δικαιοσύνη. Σήμερα ο σοσιαλισμός παραμένει  η μόνη ρεαλιστική 

επιλογή για τους σύγχρονους είλωτες του πλανήτη.  

Κλείνω. «Θα έπαιρνα τον ίδιο δρόμο, αν θα ξανάρχιζα τη ζωή 

μου, γιατί ο κομμουνισμός είναι τα νιάτα του κόσμου» έγραφε 

λίγες στιγμές πριν τουφεκιστεί από τους χιτλερικούς ο αλησμό-

νητος Γάλλος δημοσιογράφος και διανοούμενος Γκαμπριέλ Περί.  

Ο κομμουνισμός που θα διαδεχθεί το σοσιαλισμό, που δεν 

είναι παρά  μεταβατικό στάδιο,είναι τα νιάτα του κόσμου, το μέλ-

λον του κόσμου, το μέλλον του ίδιου του πλανήτη γη που μας φι-

λοξενεί και μας ανέχεται!

Αυτή τη φορά είναι η σειρά του λαού...
 

 
 
 

  
 
 
 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Johnson διάλεξε την πλέον  ακα-
τάλληλη ημερομηνία για τις Γενικές Εκλογές.   

Το γνωρίζουν πολύ καλά οι Συντηρητικοί ότι όσο πιο λίγος είναι ο 
αριθμός ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν στις κάλπες, τόσο μεγαλύ-
τερη είναι η πιθανότητα να τους να κερδίσουν (ο μη γένοιτο).  

Ας μη απουσιάσει κανείς από τις κάλπες. Μας το ζητά Η Κύπρος.  
Ας βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει το δικό τους, διότι δεν 

τους αξίζει. Ας αναλογιστούμε μόνο το κακό και την αβεβαιότητα που 
προκάλεσαν σε αυτή την χώρα. 

Ας μην αφήσουμε, λοιπόν, την απάθεια να είναι ο νικητής. Διότι την 
επόμενη μέρα, ίσως να δούμε ότι κέρδισαν αυτοί που δεν θέλαμε να 
βρεθούν στην εξουσία.  

Βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Απο-
ταθείτε αν επιθυμείτε, για postal vote ή proxy vote.  

Γνωρίζουμε ότι οι πρόγονοι του Boris Johnson κατάγονταν από την 
Τουρκία. Άλλωστε φρόντισε να το «διαφημίσει» και ο ίδιος. Γνωρί-
ζουμε, επίσης, ότι σίγουρα θα στηρίξει την Τουρκία, σε μια κρίσιμη 
μάλιστα περίοδο για την Κύπρο. Είναι σαφές ότι ο Ερτογάν θα έχει 
ακόμη ένα λόγο να συνεχίζει εντελώς ανενόχλητος την επιθετική του 
πολιτική σε Κύπρο και Μέση Ανατολή.   

Σας καλώ λοιπόν, στις 12 Δεκεμβρίου να δώσουμε τη ψήφο μας 
στους Εργατικούς υποψηφίους.  

Ο Κύπριος Πάμπος Χαραλάμπους στο Enfield Southgate και οι φι-
λοκύπριοι βουλευτές: Kate Osamor στο Edmonton, Feryal Clark 
στο Enfied North, Katherine West στο Hornsey and Wood Green, 
Whysall στο Barnet, είναι μόνο μερικοί από τους  από τους υποψη-
φίους του Εργατικού Κόμματος που υποστήριξαν την παροικία και 
την Κύπρο μας. Ο καθένας από αυτούς είναι και ένας λόγος υποστή-
ριξης του Εργατικού Κόμματος. Κατά την άποψή μου, πρέπει ο κάθε 
συμπατριώτης και συμπατριώτισσά μας, να υποστηρίξουν τους La-
bours εάν πράγματι επιθυμούμε μία αλλαγή προς όφελος της παροι-
κίας και της Κύπρου μας. Με ένα πρωθυπουργό σαν τον Jeremy 
Corbyn που σχετίζεται για χρόνια, πολύ στενά με την κυπριακή πα-
ροικία. Που υποστήριξε τον αγώνα της Κύπρου για απελευθέρωση 
και επανένωση. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο 
σημαντικό θα είναι έαν εκλέξουμε ένα γνήσιο φίλο της Κύπρου και 
της παροικίας. Ο Jeremy Corbyn στάθηκε στο πλευρό μας και αξίζει. 

Μην αφήσετε την απάθεια να είναι ο νικητής. Το απαιτεί η κάθε οι-
κογένεια και ο κάθε κάτοικος της Μεγάλης Βρετανίας. Για μία αλλαγή 
που θα δώσει την ευκαιρία σε όλους, να ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο 
κάτω από μία Εργατική Κυβέρνηση. 

Το τί γράφουν μερικές εφημερίδες για τον Jeremy Corbyn είναι δια-
δόσεις και λόγια του αέρα. Είναι το «παιχνίδι» που συμφέρει πολύ 
συγκεκριμένους κύκλους της πολιτικής και όχι τον απλό κόσμο.  

Το Εργατικό Κόμμα είναι αυτό που μπορεί και θα επαναφέρει την 
ομαλότητα στη ζωή μας. Ήδη διακήρυξε ότι θα διαθέσει γύρω στα 
£800 εκατομμύρια στερλίνες για άπορα παιδιά και οικογένειες.  

Αυτήν την εβδομάδα θα κυκλοφορήσει το Manifesto του Εργατικού 
Κόμματος. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να το συγκρίνετε με τις θέσεις 
οποιουδήποτε άλλου κόμματος. Και τότε θα αντιληφθείτε ότι υπάρχει 
μια τεράστια διαφορά. Ότι το Εργατικό Κόμμα νοιάζεται για όλους. 

 
Τα αμέτρητα σκάνδαλα των Συντηρητικών  

 
Πως μπορεί να περάσουν απαρατήρητα τα ασυγχώρητα σφάλ-

ματα και σκάνδαλα των Συντηρητικών; 
Από που να αρχίσει κανείς. Πως είναι δυνατό να επιτρέψουν σε 

ένα πρώην κατάσκοπο της KGB να αγοράσει μία από τις ιστορικότε-
ρες εφημερίδες όπως είναι η Evening Standard; 

Πως επέτρεψαν σε γυναίκα Ρώσσου διπλωμάτη να συναντήσει τον 
Boris Johnson για ένα παιχνίδι τέννις, για το οποίο μάλιστα ο Ρώσσος 
διπλωμάτης φέρεται να πλήρωσε £60,000 τον Boris; 

Πως επέτρεψαν στον Trump να εμπλακεί στα εσωτερικά πράγματα 
της Μεγάλης Βρετανίας και να σχεδιάζουν μάλιστα να πωλήσουν το 
NHS στους Αμερικανούς; 

Ο/Η κάθε ψηφοφόρος αξίζει να έχει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτή-
ματα προτού ρίξει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.  

Εγώ λέω έξω από τα δόντια: Μην σπαταλήσετε την ψήφο σας. O 
Boris Johnson, ο οποίος ούτε ένα στεφάνι δεν κατάφερε να καταθέσει 
(το κατέθεσε ανάποδα όπως όλες οι πράξεις του) δεν μπορεί να  
λύσει τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η 
χώρα.   

 
Farage and Johnson, κούνια που σας κούναγε  

 
Είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι ακροδεξιοί Farage και Johnson έχουν 

συμφωνήσει να ξεπουλήσουν την χώρα και τον λαό της.  
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες το Συντηρητικό Κόμμα δεν είναι 

το κόμμα που γνωρίζαμε παλαιότερα διότι όπως βλέπουμε σήμερα 
δεν υπάρχει ουδεμία διαφορά μεταξύ του Farage και του Johnson. 
Ούτε στην ιδεολογία, ούτε και στην προσέγγιση αναφορικά με το   
Brexit. Προσωπικά πιστεύω ότι στην ίδια ακριβώς κατηγορία βρίσκο-
νται και οι Lib/Dems ασχέτως τι μας λένε. Το είχαμε αναφέρει μέσω 
της στήλης αυτής πριν δύο εβδομάδες ότι οι Farage και Johnson  
μόνο για το μέλλον τους νοιάζονται και όχι για τη χώρα ή το λαό της.  
Ο ίδιος ο Farage δήλωσε ολοφάνερα τώρα και χωρίς ντροπή ότι o 
Johnson του υποσχέθηκε (peerage) που σημαίνει ότι θα υπηρετεί  
στην Βουλή των Λόρδων. Αχ, Κούνια που τους κούναγε...   

Επιμένω: Μην σπαταλήσετε την ψήφο σας στα άλλα κόμματα. 
Αξίζει χίλιες φόρες να δώσουμε την ψήφο μας στους Εργατικούς.    

του 
Βασίλη Κωστή

Η μεγάλη 
επανάστασητου 

Γιώργου Σάββα 

ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΚΑΙ ΝΥΝ) ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ENFIELD SOUTHGATE ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ Α. ΣΑΒΒΑ
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Σκληρές επικρίσεις Μενέντεζ κατά Τραμπ και Ερντογάν, σε ομιλία του στη Γερουσία 
ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΘΕΣΕΙ 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Με δέκα σκληρά ερωτήματα που ζήτησε να θέσει 
ο πρόεδρος Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ 
Ερτντογάν, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην 
επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρό-
μπερτ Μενέντεζ, «υποδέχθηκε» στην Ουάσιγκτον 
τον Τούρκο πρόεδρο. 

Μιλώντας αργά το απόγευμα της Τρίτης στη Γε-
ρουσία, ο γερουσιαστής Μενέντεζ είπε πως ο πρό-
εδρος Τραμπ υποδέχεται ένα γνωστό αυταρχικό και 
παραβάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα φίλο 
του Πούτιν που η συμπεριφορά του είναι αυξητικά 
αντίθετη με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμ-
μάχων τους. 

Χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση Τραμπ – Ερντο-
γάν ως «ένα ακόμη στρατηγικό λάθος και τρομερή 
κατάχρηση της εξουσίας της Προεδρίας», ο γερου-
σιαστής Μενέντεζ επισημαίνει ότι τα τελευταία χρό-
νια, ο Πρόεδρος της Τουρκίας έχει κάνει μια σειρά 
αποφάσεων για να χωρίσει τους δρόμους του με το 
ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και με βασικές αρχές 
της δημοκρατίας. Μην κάνετε κανένα λάθος: οι ενέρ-
γειες του Ερντογάν είναι σκόπιμες», πρόσθεσε, κα-
τηγορώντας τον πρόεδρο Τραμπ για νομιμοποίηση 
των επιβλαβών πολιτικών του Ερντογάν, καλωσο-
ρίζοντάς τον στο Λευκό Οίκο. 

«Κύριε πρόεδρε, πολύ απλά, η συνάντηση αυτή 
είναι λάθος», είπε ο γερουσιαστής Μενέντεζ. 

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνάντηση με τον 
Ερντογάν δεν θα είναι μία ακόμη ευκαιρία για φωτο-
γραφίες με έναν ακόμη δικτάτορα, ο γερουσιαστής 
Μενέντεζ καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να προασπίσει 
αποφασιστικά τις αρχές των ΗΠΑ και τους συμμά-
χους τους. 

Το πρώτο ερώτημα που ζητά από τον πρόεδρο 
Τραμπ να θέσει στον Τούρκο ομόλογό του, είναι αν 
θα ανατρέψει η Τουρκία την απόφαση της να αγο-
ράσει το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 
από τη Ρωσία. «Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας 
του προέδρου ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση είναι 
πολύ «ενοχλημένη» για την αγορά του ρωσικού συ-
στήματος S-400 από την Τουρκία. Λοιπόν, η «ενό-
χληση» δεν είναι πολιτική. Και σίγουρα δεν είναι αρ-
κετή για να καλύψει τις νομικές υποχρεώσεις της 
κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τον Νόμο για την 
Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω 
Κυρώσεων (CAATSA), η αγορά του S-400 από την 

Τουρκία είναι μια σημαντική συναλλαγή που επιφέρει 
κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις θα έπρεπε να είχαν 
επιβληθεί τον Ιούλιο, όταν η Τουρκία πραγματοποί-
ησε την πρώτη παραλαβή των S-400. Ωστόσο, πα-
ραλείποντας να εφαρμόσει τις νομικές απαιτήσεις 
του CAATSA, ο πρόεδρος Τραμπ ζημίωσε την αξιο-
πιστία των ΗΠΑ, την ακεραιότητα των κυρώσεών 
μας και του κράτους 
δικαίου. Είναι τόσο 
μεγάλο να ζητήσουμε 
από τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ να ακολου-
θήσει το νόμο; Μπο-
ρεί να ξεκινήσει επι-
βάλλοντας τις κυρώ- 
σεις CAATSA όταν ο 
Ερντογάν βρίσκεται 
στην Ουάσιγκτον». 

Το δεύτερο ερώ-
τημα είναι αν ο πρό-
εδρος Τραμπ θα επι-
βάλει κυρώσεις για 
τις δραστηριότητες της HalkBank, του τουρκικού 
ιδρύματος που διευκόλυνε τη μεγαλύτερη φοροδια-
φυγή των ιρανικών κυρώσεων. 

Γνωρίζουμε, αναφέρει ο κ. Μενέντεζ, ότι "το 
υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε τελικά κατηγορίες 
για την υπόθεση. Αν όμως η κυβέρνηση ακολου-
θούσε το νόμο, θα είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στη 
HalkBank, στέλνοντας το μήνυμα σε άλλους δρώ-
ντες που επιδιώκουν να αποφύγουν τις κυρώσεις 
του Ιράν. Καταλαβαίνω ότι μία από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες του Ερντογάν σε αυτή την επίσκεψη 
του στο Λευκό Οίκο είναι να εξασφαλίσει την ανα-
κούφιση της HalkBank. Κύριε πρόεδρε, αυτό είναι 
ακριβώς το αντίθετο από ό,τι απαιτεί ο νόμος. Και 
ελπίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα δείξει χαρακτήρα 
όταν ο Ερντογάν του ζητήσει άλλη μία χάρη”. 

O γερουσιαστής Μενέντεζ υπενθυμίζει ότι ο προ-
σωπικός δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, 
εκπροσώπησε τον Reza Zarrab, που έπαιξε ρόλο 
στην υπόθεση της τουρκικής τράπεζας. 

Η τρίτη ερώτηση είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ απο-
δεχθεί την εκτέλεση εγκλημάτων πολέμου στη Συρία 
από δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία. 
Εγκλήματα πολέμου - που όπως αναφέρει – ο ίδιος 

κάλεσε την Τουρκία να διαπράξει, όταν έδωσε το 
πράσινο φως για την εισβολή της στη Συρία; «Με 
την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων, 
δόθηκε στην Τουρκία άδεια να διαπράξει αυτές τις 
καταχρήσεις και αυτά τα αδιανόητα εγκλήματα. Αυτό 
είναι εθνοκάθαρση. Τόσοι πολλοί σε αυτό το δωμάτιο 
είπαν ποτέ ξανά σε αυτό το είδος φρίκης. Μπορούμε 

να βασιστούμε στον 
πρόεδρο Τραμπ  για 
να κάνει το ίδιο;», 
ρωτά ο γερουσια-
στής Μενέντεζ, υπεν-
θυμίζοντας το δε-
σμευτικό ψήφισμα 
που κατέθεσε στη Γε-
ρουσία, που απαιτεί 
από το υπουργείο 
Εξωτερικών να κατα-
γράψει τις τουρκικές 
παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμά-
των στη Συρία και 

αναλόγως των ευρημάτων, να επηρεαστεί η πώληση 
όπλων στην Τουρκία. 

«Αλλά, πού βρισκόμαστε; Μήπως περάσαμε το 
νομοσχέδιο του Ρις-Μενέντεζ για την Τουρκία; Όχι. 
Μήπως περάσαμε την εκδοχή αυτής της νομοθεσίας 
από την Βουλή; Όχι», αναφέρει. 

Το τέταρτο ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ 
θα αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα εναντίον 
όλων των γειτόνων της στην περιοχή. 

«Τουρκικά πλοία παραβιάζουν συστηματικά την 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και εν-
δέχεται να λάβουν μέτρα στην Αμμόχωστο που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην οπισθοδρόμηση 
της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Τουρκία επίσης πα-
ραβιάζει συστηματικά τον εναέριο χώρο της Ελλά-
δας, παραβιάζοντας την ελληνική κυριαρχία και την 
ασφάλεια των Ελλήνων πιλότων και αυτών που βρί-
σκονται στο έδαφος από κάτω. ‘Εχει ο πρόεδρος 
Τραμπ εκστομίσει μια λέξη συμπαράστασης προς 
τους Έλληνες φίλους μας; Θα επιβεβαιώσει τη σχέση 
της Αμερικής με την Ελλάδα κατά την επίσκεψη του 
Ερντογάν στον Λευκό Οίκο; Η ΕΕ έχει αναπτύξει 
ένα πλαίσιο κυρώσεων που αφορά τις ενέργειες της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Θα ακολουθήσει ο 

Ντόναλντ Τραμπ αυτό το παράδειγμα;» 
Το επόμενο ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ 

θα καταδικάσει, ή θα αποδεχθεί, τη σχέση του Ερ-
ντογάν με την Τουρκία. 

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν αισθάν-
θηκε την ανάγκη συντονισμού με τον πρόεδρο Πού-
τιν πριν από την άφιξή του στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με 
το Reuters, δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο το Σαβ-
βατοκύριακο για να «αποτελέσει τη βάση» των συ-
νομιλιών του με τον πρόεδρο. Εκτός ίσως από την 
Ουγγαρία, δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άλλο 
ηγέτη χώρας του ΝΑΤΟ να συντονίζεται με τον Πού-
τιν πριν από μια συνομιλία με έναν Αμερικανό πρό-
εδρο». 

Το έκτο ερώτημα είναι αν θα ζητήσει ο Τραμπ 
εξηγήσεις από τον Ερντογάν για την υπονόμευση 
της δημοκρατικής διαδικασίας στην Τουρκία με τις 
συλλήψεις και φυλακίσεις ακαδημαϊκών, φοιτητών, 
δημοσιογράφων κλπ. 

Το έβδομο, αν θα αγνοήσει τις βίαιες επιθέσεις 
της ασφάλειας του Ερντογάν το 2017, εναντίον ει-
ρηνικών διαδηλωτών και της Αστυνομίας της Ουά-
σιγκτον. 

Το όγδοο, αν θα αποδεχθεί ο πρόεδρος Τραμπ 
τις προσπάθειες της Τουρκίας να μετατρέψει την 
Αγία Σοφία σε τζαμί.  «Θα υποστηρίξει τη θρησκευ-
τική ελευθερία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται και να 
ζει υπό το καθεστώς πίεσης της τουρκικής κυβέρ-
νησης;», ρωτά ο γερουσιαστής Μενέντεζ. 

Το ένατο ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα 
αγνοήσει τις παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων του 
ΟΗΕ στη Λιβύη από την Τουρκία. 

Και τέλος, ρωτά αν ο πρόεδρος Τραμπ θα ανα-
δείξει τη σχέση της Τουρκίας με την Χαμάς, η οποία 
συνεχίζει να τρομοκρατεί καθημερινά το Ισραήλ. 

«Θα σταθεί δίπλα στον σύμμαχό μας Ισραήλ ή 
θα επικρατήσουν για άλλη μια φορά τα προσωπικά 
του συμφέροντα και οι σχέσεις του με ισχυρούς ηγέ-
τες; Ο Πρόεδρος λέει «πρώτα η Αμερική». Ωστόσο, 
σε κάθε ένα από αυτά τα δέκα θέματα, ο Τραμπ 
έχει καλύψει τις απαιτήσεις της Άγκυρας και της Μό-
σχας», είπε κλείνοντας τα ερωτήματά του ο γερου-
σιαστής Μενέντεζ.

Δ.Ππαπαδάκης: 
«Γελά και το παρδαλό 

κατσίκι» 
Νέο βιβλίο κατά των «ψεμάτων» του Έλγιν και υπέρ της 
δικαστικής διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Τα «ψέματα και μισές αλήθειες» του λόρδου Έλγιν 
και του Βρετανικού Μουσείου ως προς τη νομιμότητα 
αφαίρεσης από την Αθήνα και διατήρησης στο Λον-
δίνο των Γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ότι αποκαλύπτει μέσα από το νέο του βιβλίο 
ο διακεκριμένος Αυστραλοβρετανός δικηγόρος Τζέ-
φρι Ρόμπερτσον. 

Παράλληλα, όπως και στο βιβλίο με τίτλο «Σε 
ποιον ανήκει η ιστορία - Η λεία του Έλγιν και τα επι-
χειρήματα υπέρ της επιστροφής λεηλατημένων θη-
σαυρών», ο κ. Ρόμπερτσον εισηγείται την προσφυγή 
της Ελλάδας στη διεθνή δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση 
των Γλυπτών. 

Ο κ. Ρόμπερτσον ήταν ο επικεφαλής της νομικής 
ομάδας στην οποία συμμετείχε η Αμάλ Κλούνεϊ, που 
είχε κληθεί το 2014 από την ελληνική κυβέρνηση να 
γνωμοδοτήσει επί της νομικής διεκδίκησης των Γλυ-
πτών, χωρίς τελικά η γνωμοδότηση να υιοθετηθεί. 

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο περιθώριο της 
παρουσίασης του βιβλίου στο κεντρικό Λονδίνο, ο 
κ. Ρόμπερτσον είπε ότι το ελληνικό αίτημα θα μπο-
ρούσε να καταλήξει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης για μια απόφαση ή για συμβουλευτική γνωμο-
δότηση. Σημείωσε ότι αυτό δε θα μπορούσε να γίνει 
με απευθείας προσφυγή της Ελλάδας κατά του Ηνω-
μένου Βασιλείου, καθώς οι δύο χώρες αναγνωρίζουν 
τη συναφή δικαιοδοσία του δικαστηρίου μόνο για 
διαφορές που ανέκυψαν από το 1984 και μετά. 

Ο κ. Ρόμπερτσον εξήγησε μιλώντας στο ΚΥΠΕ: 

«Θα έπρεπε το Διεθνές Δικαστήριο να αναλάβει την 
υπόθεση, διότι πιστεύω ότι έχουμε εξελίξει το νομικό 
κανόνα ότι ληφθείσα με αθέμιτο τρόπο πολιτιστική 
περιουσία θα πρέπει να επιστρέφεται και τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα είναι ληφθείσα με αθέμιτο τρόπο 
πολιτιστική περιουσία. 

Αυτό νομίζω ότι είναι εφικτό στα επόμενα δυο 
χρόνια, αν η ελληνική κυβέρνηση πιέσει τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης (των Ηνωμένων Εθνών) να 
υποστηρίξουν μία παραπομπή στο Διεθνές Δικα-
στήριο. 105 από αυτά τα μέλη υποστήριξαν την πρό-
ταση υπέρ της αποκατάστασης (πολιτιστικών περι-
ουσιών) το περασμένο έτος, άρα νομίζω ότι η 
υποστήριξη υπάρχει. Μακροπρόθεσμα θα μπορού-
σαμε να έχουμε μια διεθνή συνθήκη για την επι-
στροφή αθέμιτα ληφθείσας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, αλλά αυτό θα έπαιρνε αρκετά χρόνια να το 
διαπραγματευτούμε», είπε μεταξύ άλλων.

Καταδίκη του πραξικοπήματος
ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΒΟΛΙΒΙΑ

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει το νέο πραξικόπημα που συντελείται στη Λατι-
νική Αμερική –αυτή τη φορά στη Βολιβία- με τις ευλογίες όπως πάντα, 
των ΗΠΑ αλλά και την άμεση επέμβαση του Οργανισμού Αμερικανικών 
Κρατών στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. 

«Η συντηρητική αντιπολίτευση και η ακροδεξιά της χώρας μαζί με 
τμήματα της αστυνομίας και του στρατού στρέφονται ενάντια στη δη-
μοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Έβο Μοράλες, o οποίος μπροστά 
στο κύμα βίας, απαγωγών και λεηλασιών που εξαπολύθηκε, προτίμησε 
να παραιτηθεί για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία. Ο Έβο Μο-
ράλες είναι ο πρώτος ιθαγενής πρόεδρος της Βολιβίας και σύμβολο 
του αγώνα των αυτοχθόνων λαών όλης της αμερικανικής ηπείρου. 
Από το 2006, η κυβέρνησή του εφάρμοσε πολιτική εθνικοποιήσεων 
σε τομείς της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακραία 
φτώχεια, να αναδιανείμει τη γη και να υλοποιήσει μια σειρά από αιτή-
ματα του λαού της χώρας του, που είναι ένας από τους φτωχότερους 
της ηπείρου. Αυτός είναι ο λόγος που οι ΗΠΑ εξ αρχής επεδίωκαν την 
ανατροπή της κυβέρνησης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΑΚΕΛ.

Στα μαχαίρια βρίσκονται ο 
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος 
Σιζόπουλος με τον Δημήτρη 
Παπαδάκη, με τον πρώτο να 
κατηγορεί τον ευρωβουλευτή 
του κόμματος για αντικομμα-
τική συμπεριφορά και τον κ. 
Παπαδάκη να εκφράζει άγνοια, 
αλλά και δυσαρέσκεια για τις 
εξελίξεις. 

Ο κ. Παπαδάκης, μιλώντας 
στον Active και την εκπομπή 
«Ατζέντα», ανέφερε καταρχάς 
ότι το θέμα δεν ήταν εγγεγραμ-
μένο προς συζήτηση στο Πο-
λιτικό Γραφείο της προηγού-
μενης Δευτέρας, αλλά 
προέκυψε ξαφνικά και αυτό 
γεννά απορίες. Σημείωσε ότι 
πληροφορήθηκε για το γεγο-
νός από τα ΜΜΕ και δεν έχει 
λάβει κάποια επίσημη ενημέ-
ρωση. Επεσήμανε ότι είναι συ-
νεπής στις υποχρεώσεις του 
προς το καταστατικό του κόμ-
ματος και καταβάλλει το 1/10 
του μισθού του κάθε μήνα, ενώ 
από εκεί και πέρα περιμένει να 
μάθει τα όσα του καταλογίζο-
νται και να τοποθετηθεί ανα-
λόγως. Ερωτηθείς καταληκτικά 
αν τον δυσαρεστεί αυτό το 
συμβάν, ανέφερε ότι «προφα-
νώς και με δυσαρεστεί. Γελά 
και το παρδαλό κατσίκι. Με κα-
τηγορούν για αντικομματική 
συμπεριφορά, ενώ εδώ και 30 
χρόνια δεν έλειψα από καμιά 
μάχη, ενώ κάποιοι άλλοι επέ-
λεγαν τις μάχες που έδιναν» 
σημείωσε με νόημα.
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Με την ξεκάθαρη διαβεβαίωση ότι η Cyta αποχωρεί μεν από τη λια-

νική αγορά του ΗΒ, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει όλες τις διευκο-

λύνσεις ώστε η παροικία μας να εξυπηρετείται με τις υπηρεσίες που 

ήδη διαθέτει, αφού αυτό αποτελεί και μέρος της συμφωνίας με την Hel-

lenic TV, ο Διευθυντής Εθνικής & Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς της Cyta 

& Διευθύνων Σύμβουλος της Cyta UK, ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο 

σε σχέση με την πρόσφατη συμφωνία. 

Ο Χρίστος Λιμνατίτης, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσουν να παρέχο-

νται στην παροικία ειδικά προγράμματα συνεργασίας με τη Cyta στην 

Κύπρο και αναλύει τους στόχους της CYTA για το μέλλον. 

 
Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στη νέα ψηφιακή εποχή; 
Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι ένας από τους ταχύτερα ανα-

πτυσσόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σ’ αυτό το πολυδιάστατο 

τοπίο, στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει η καθοριστική συνει-

σφορά του Οργανισμού στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας 

του τόπου μας.  Προτεραιότητές μας είναι οι  ουσιαστικές και στοχευ-

μένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι το παγκύπριο δί-

κτυο οπτικών ινών, τα δίκτυα κινητής νέας γενιάς, καθώς και η 

επέκταση της υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομής.   
Σε τι αποσκοπεί η πρόσφατη επιχειρηματική συμφωνία της 

Cyta με τη Hellenic TV αναφορικά με τη Cyta UK? 
Με δεδομένες τις σύγχρονες διεθνείς τηλεπικοινωνιακές προκλήσεις, 

η Cyta έλαβε τη στρατηγική απόφαση όπως η θυγατρική της στο Ηνω-

μένο Βασίλειο Cyta UK Ltd επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της ρόλο – 

αυτό του ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακού 

Κόμβου του Οργανισμού στο Λονδίνο, χωρίς χρηματοοικονομική υπο-

στήριξη από τη Cyta στην Κύπρο. 

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Αύγουστο καταλήξαμε σε μια επι-

χειρηματική τριμερή συμφωνία, μεταξύ της Cyta UK, της Cyta και της 

Hellenic Television Ltd. Με βάση τη συμφωνία, η πελατειακή βάση λια-

νικής αγοράς της Cyta UK μεταφέρεται στη Hellenic Television, η οποία 

αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση και υποστήριξή της, καλύπτοντας 

όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσέφερε μέχρι σήμερα η Cyta 

UK στους πελάτες της. 

Υπογραμμίζω ότι, προτεραιότητα της Cyta παραμένει η διατήρηση 

και σύσφιξη των ήδη εξαιρετικά ισχυρών δεσμών του Οργανισμού με 

την Ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία θα συνεχίσουν 

να παρέχονται ειδικά προγράμματα συνεργασίας με τη Cyta στην 

Κύπρο.  
Η μείωση της παρουσίας της Cyta στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 

προβληματίσει την Παροικία, αφού, με την αποχώρηση των Κυ-
πριακών Αερογραμμών και των Τραπεζών, ήταν ο μόνος μεγάλος 
Οργανισμός της Κύπρου που διατηρούσε παρουσία εδώ. Ποια 
είναι η θέση σας; 

Η προτίμηση των Κυπρίων της Παροικίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 

τη Cyta. Ο λόγος της αποχώρησης μας από την λιανική αγορά του 

Ηνωμένου Βασιλείου έχει αναλυθεί πιο πάνω. Η Cyta αποχωρεί μεν, 

αλλά προσφέρει όλες τις διευκολύνσεις ώστε ο κόσμος της Παροικίας 

να μπορεί να εξυπηρετείται, για τις υπηρεσίες που ήδη διαθέτει, από 

τη Cyta στην Κύπρο. Αυτό αποτελεί και μέρος της συμφωνίας μας με 

την Hellenic TV. Οι πελάτες της Cyta Κύπρου που διαμένουν μόνιμα 

στο Λονδίνο θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την Hellenic TV, 

μέσω του καταστήματος που διατηρούσε η  Cyta UK στο Southgate.   
Πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη διεθνών διασυνδέσεων; 
Η ανάπτυξη διεθνών διασυνδέσεων ισχυροποιεί τη θέση της Κύ-

πρου ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-

τολικής Μεσογείου και είναι υψίστης σημασίας για τον τόπο μας. Γι’ 

αυτό ακριβώς επενδύουμε διαρκώς σε διεθνή υποθαλάσσια και επίγεια 

καλωδιακά συστήματα. Στόχος μας είναι η σταδιακή υλοποίηση όσο 

το δυνατό περισσότερων απευθείας συνδέσεων με γεωγραφικές πε-

ριοχές που εμφανίζουν προοπτική εμπορικών ευκαιριών, σε μεσοπρό-

θεσμο ή και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Η πολιτική αυτή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που το 

εξωτερικό περιβάλλον και ειδικά οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με 

τη Συρία, την Τουρκία, το Ισραήλ και τη Ρωσία, οι κυρώσεις, οι περιο-

ρισμοί στο εμπόριο, καθώς και η ρύθμιση της σχέσης του Ηνωμένου 

βασιλείου με την Ε.Ε, πιθανόν να επηρεάσουν την Κυπριακή Οικονο-

μία, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προσπάθειες της Κυπριακής 

Κυβέρνησης.   
Ποιο είναι το όραμα του Οργανισμού για το μέλλον; 
O δρόμος για το μέλλον είναι δρόμος μεγάλων προκλήσεων για τη 

Cyta. Πιστεύουμε πως για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ο Οργανι-

σμός οφείλει να κινηθεί έχοντας ως σημείο αναφοράς τη συνεχή εξέλιξή 

του. Οι σημαντικές αλλαγές είναι μονόδρομος, ώστε η Cyta να εκσυγ-

χρονιστεί ουσιαστικά και να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά, 

απεγκλωβίζοντας πολύτιμες δυνάμεις, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερα κί-

νητρα για την επιχειρηματική ανάπτυξη των εργασιών της και αξιοποι-

ώντας επιλεγμένες στρατηγικές συνεργασίες, όπου ενδείκνυται, που 

θα προωθήσουν την εξέλιξη του Οργανισμού. Ταυτόχρονα, προχω-

ρώντας σε αυτές τις αλλαγές, η Cyta θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο 

μέγιστο την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού της να εφαρμόζει το 

υψηλό υπόβαθρο γνώσεων και την εξειδικευμένη κατάρτιση που το 

διακρίνει.

«Η Cyta UK επικεντρώνεται στον πρωταρχικό της ρόλο: του 
ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακού 

Κόμβου του οργανισμού στο Λονδίνο»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ CYTA 
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ CYTA UK ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΝΑΤΙΤΗ



Κοινοτική Χοροεσπερίδα στο Harrow
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
Διαβάστε λοιπόν για κάποιες εκδηλώσεις που 
θα γίνουν και κάντε μια προσπάθεια να βρε-
θείτε εκεί. 
 
• Αυτοσχεδιασμοί 
Παρουσίαση Φωτογραφικού Λευκώματος της 
Δόκτορος Ευδοξίας Ζ. Φασούλα με τίτλο Αυ-
τοσχεδιασμοί, θα παρουσιαστεί την Παρα-
σκευή 6 Δεκεμβρίου στο Οίκημα της Ελληνι-
κής Κυπριακής Αδελφότητας στο Britannia 
Road, London N12 9RU, στις 7.45 το βράδυ.  
Ομιλητές θα είναι η ίδια η Δόκτωρ Ευδοξία Ζ. 
Φασούλα, συγγραφέας -δικηγόρος, και ο 
Ευάγγελος Σ. Κουδωνάς και αυτός δικηγόρος 
αλλά και φωτογράφος καθώς και μουσικός.  
Επίσης θα μιλήσει ο Γενικός Πρόξενος της Κύ-
πρου, κύριος Θεόδωρος Γκώτσης.  
Η παρουσίαση Αυτοσχεδιασμοί, διοργανώνο-
νται από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία , 
και είναι ένα γραφολογικό φωτογραφικό 
οδοιπορικό στους δρόμους της Αθήνας.   

•ΚΥΠΡΟΣ 74 – Πίστη, Ελπίδα, Προσμονή.  
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της Νίκης Χα-
τζούλη Θα γίνουν την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
στις 7.00 το βράδυ στο Οίκημα της Κυπριακής 
Αδελφότητας στο Britannia Road, London N12 
9RU. 
Την έκθεση με γενικό τίτλο  ΚΥΠΡΟΣ 74 – Πί-
στη, Ελπίδα, Προσμονή,  διοργανώνει η Ελλη-
νική Κυπριακή Αδελφότητα Λονδίνου, και τα 
εγκαίνια θα τελέσει ο Πολιτιστικός Σύμβουλος 
της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας Δόκτορας 
Μάριος Ψαράς.  
 
•Συναυλία μουσικής του Astor Plazzola 
Συναυλία για τη μουσική του Astor Plazzola θα 
γίνει στην Κοινότητα του Τιμίου Σταυρού την 
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση θα 
γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλη-
σίας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
στο Golders Green Road, LONDON NW11 8HL 
στις 7.30 το βράδυ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες τηλεφωνήστε στο 020 84 45 7510.  
Ο Άστορ Πιατσόλα (Ástor Pantaleón Piazzolla, 

ήταν Αργεντίνος συνθέτης του τάγκο και μπα-
ντονεονίστας του δεύτερου μισού του 20ού αι-
ώνα. Οι συνθέσεις του έφεραν επανάσταση 
στο παραδοσιακό τάγκο, ενσωματώνοντας σ' 
αυτό στοιχεία της τζαζ και της κλασικής μουσι-
κής και δημιούργησαν το nuevo tango (νέο τά-
γκο). Βιρτουόζος μπαντονεονίστας, συχνά ερ-
μήνευε τις συνθέσεις του με διάφορα μουσικά 
σχήματα. Στην Αργεντινή είναι γνωστός ως "El 
Gran Ástor" ("ο Μέγας Άστορ"). 
Το 1992, ο Αμερικανός κριτικός της μουσικής 
Stephen Holden περιέγραψε τον Πιατσόλα ως 
"τον καλύτερο συνθέτη της τάνγκο μουσικής 
παγκοσμίως". 
 
•“Fortune Favors The Bold” by Theodore Modis. 
Σήμερα Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις 7.00 το 
βράδυ θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του 
Ελληνοαμερικανού συγγραφέα Θεόδωρου 
Μότη “ Fortune Favors The Bold” . Η εκδήλωση 
θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 16-18 Padding-
ton Street, London W1U 5AS, και η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε στο 020 7563 9835.  
•Έκθεση ζωγραφικής της Αντωνίνας Αδάμου. 
Παραμένει ανοιχτή η έκθεση ζωγραφικής της 
συμπατριώτισσας μας Αντωνίνας Αδάμου στα 
γραφεία του κυρίου Τώνη Ούρη,  Anthony 
Webb, 348 Green Lanes, Palmers Green, N13, 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα Χρι-
στούγεννα, και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να την επισκέπτονται καθημερινά.  
Για περισσότερες πληροφορίες από το 
www.facebook.com/events 
 
• Οι Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) στο Λονδίνο. 
Το γνωστό συγκρότημα Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) έρ-
χεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 
2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό O2 στο 
Shepherds Bush Empire.  
Για εισιτήρια από το : po.st/pyxlax 
 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ. Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
 

Τo δημοφιλές συγκρότημα Πύξ 
Λάξ με την μακραίωνη πορεία 
στις συναυλιακές σκηνές, έρχε-
ται στο Λονδίνο την Δευτέρα 
18/11 στο O2 Shepherd's Bush 
Empire London (W12 8TT),  η 
ώρα 19:00.  Mια βραδιά γεμάτη 
Ελληνική μουσική, μια βραδιά 
που θα σας μαγέψει και θα σας 
ταξιδέψει, με την ερμηνεία αλλά 
και την μουσική των σπουδαίων 
ερμηνευτών Μπάμπη Στόκκα, 
Φίλιππου Πλιάτσικα αλλά και 
των σπουδαίων μουσικών που 
τους συνοδεύουν. Μην χάσετε 
αυτή την μαγευτική βραδιά ταξίδι 
στην Ελληνική ποιοτική μουσική! 
Εισιτήρια προ πωλούνται στο 
ticketmaster.co.uk (po.st/pyx-
lax). Tηλέφωνο επικοινωνίας 44 
20 8354 3300. Διοργανωτές της συναυλίας οι Μimosa’s Dream 
Productions Presents. 

Οι Πύξ Λάξ ζωντανά στο Λονδίνο! 

Οργανώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία, την Κυριακή 10 Νοεμ-
βρίου 2019, η Ετήσια Χοροε-
σπερίδα της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας Αγίου Παντελεήμο-
νος στο Harrow ΒΔ Λονδίνου.  

Σε αυτήν συμμετείχαν πολλά 
μέλη και φίλοι της Κοινότητας, 
όπως επίσης και οι εξής εκλε-
κτοί προσκεκλημένοι και επίση-
μοι: Πρωτοπρ. Βασίλειος Παπα-
θανασίου, ως εκπρόσωπος του 
Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
& Μ.Β. κ. Νικήτα, ο Αντιδήμαρ-
χος του Δήμου Harrow Cllr. 
Ghazanfar Ali, ο τοπικός Βου-
λευτής της εκλογικής περιφέ-
ρειας Harrow East Rt. Hon. Bob 
Blackman και ο Αν. Ύπατος Αρ-
μοστής της Κύπρου στο Λον-
δίνο κ. Νικόλαος Τ. Μανώλης. 

Το φαγητό ήταν πλουσιότατο 
και νοστιμότατο, η λαχειοφόρος 
αγορά είχε ιδιαίτερη επιτυχία, η 
μουσική (με τους Γιώργο Γρη-
γορίου και Νίκο Σαββίδη) ήταν 
εξαίσια και όλοι απόλαυσαν την 
όμορφη εκδήλωση. 

Οι προσκεκλημένοι απευθύν-
θηκαν στους συνδαιτυμόνες με 
εγκάρδια λόγια. Συγκεκριμένα: 

Ο Αντιδήμαρχος του Harrow, 
εξέφρασε τον ενθουσιασμό του 
για τα επιτυχημένα έργα της 
Κοινότητας και προσέφερε θερ-
μές ευχές για την συνέχιση της 
αγιογράφησης του Ι.Ν. Αγ. Πα-

ντελεήμονος και Αγ. Παρα-
σκευής. 

Ο Βουλευτής, πάντα ευπρο-
σήγορος και Φιλέλληνας, κατ’ 
αρχάς ευχαρίστησε την Κοινό-
τητα για την πολυετή στήριξη 
και θερμή υποδοχή που του πα-
ρέχει πάντα και συνεχάρη τους 
μουσικούς. Κατόπιν αναφέρ-
θηκε -με τιμή και σεβασμό- στις 
εκδηλώσεις της ημέρας, τις 
αφιερωμένες στη Μνήμη των 
Πεσόντων κατά τον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Υπογράμμισε ότι 
στην περιοχή του Harrow ομι-
λούνται όλες οι γλώσσες του κό-
σμου και όλες οι εθνικές μει-
ονότητες ζουν στην περιοχή 
αυτή με Ειρήνη και Ομόνοια! 

Ύστερα ομίλησε με 
έμπνευση, με επιστημοσύνη και 
με φιλελληνικό ύφος για τον με-
γάλο ιστορικό αντίπαλο του Ελ-
ληνισμού, την Τουρκία. Αναφέρ-
θηκε με θάρρος και παρρησία 
για την παράνομη εισβολή και 
κατοχή της Τουρκίας στην Κύ-
προ και πρόσφατα και στη Συ-
ρία. Δεν δίστασε να περιγράψει 
ως «εχθρική και βίαιη συμπερι-
φορά» την αντίδραση της Τουρ-
κίας στο ζήτημα της εξόρυξης 
φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της 
Κύπρου. Ήταν ιδιαίτερα ξεκά-
θαρος στην αντιμετώπιση του 
Κυπριακού ζητήματος, λέγοντας 
πως «πρέπει να βεβαιωθούμε 

ότι στοχεύουμε σε διευθέτηση 
του Κυπριακού προβλήματος 
και θα πρέπει να επηρεάσουμε 
τη Βρετανική Κυβέρνηση για να 
λύσουμε το Κυπριακό»! 

Ο εκπρόσωπος του Σεβα-
σμιωτάτου μετέφερε τις ευχές 
και προσευχές του Αγίου Θυα-
τείρων. Χαρακτήρισε την Κοινό-
τητα Αγ. Παντελεήμονος ως 
πολύ ισχυρή, η οποία του είναι 
ιδιαίτερα αγαπητή. Υπογράμ-
μισε δε, με έμφαση, πως οι Ελ-
ληνορθόδοξοι Ομογενείς δεν ξε-
χνούν ποτέ τις ρίζες και τον 
τόπο καταγωγής τους. Ανέφερε 
μάλιστα, με νόημα, πως τα δέν-
δρα χωρίς ρίζες καταντούν σαν 
τις καλαμιές στον κάμπο, που 
πέφτουν όταν φυσήξει δυνατός 
αέρας. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε 
ο Αν. Ύπατος Αρμοστής της Κύ-
πρου στο Λονδίνο, ο οποίος 
αφού ευχαρίστησε την Κοινό-
τητα για την ευγενική πρό-
σκληση, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς 
στην Ημέρα Μνήμης και στην 
επέτειο 101 ετών από τη λήξη 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τό-
νισε, με έμφαση, πως η Κύπρος 
προσέφερε 16.000 στρατιώτες 
για να πολεμήσουν στο Μακε-
δονικό Μέτωπο κατά τον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και 30.000 
στρατιώτες στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Τέλος, ευχαρίστησε 

όλους εκείνους από την Βρετα-
νική πλευρά, που υποστηρίζουν 
την Κύπρο και μια δίκαιη λύση 
στο χρονίζον Κυπριακό πρό-
βλημα. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Δρ. Παναγιώτης Προκοπίου ευ-
χαρίστησε όλους για τη συμμε-
τοχή τους στα μεγάλα έργα που 
πραγματοποιήθηκαν στην Κοι-
νότητα τα τελευταία χρόνια. Ει-
δικά δε, ευχαρίστησε όλους και 
όλες που συμμετείχαν στη διορ-
γάνωση της Χοροεσπερίδας και 
τους ανέφερε ονομαστικά. Στη 
συνέχεια ομίλησε αναφερόμε-
νος στην ιστορία της Κύπρου 
και στις εξελίξεις των τελευταίων 
δεκαετιών, αναφορικά με το Κυ-
πριακό πρόβλημα, τονίζοντας 
και υπογραμμίζοντας πως: δεν 
πρέπει να επιτρέπεται πλέον 
στην Τουρκία να συνεχίζει να 
συμπεριφέρεται με τον τρόπο 
που συμπεριφέρεται, αγνοώ-
ντας το Διεθνές Δίκαιο.  

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε 
Χορός, στον οποίο συμμετείχαν 
πολλοί από τους συνδαιτυμό-
νες. Κατόπιν πραγματοποι-
ήθηκε η κλήρωση του λαχείου. 
Οι αριθμοί που κέρδισαν είναι 
οι εξής: 188, 271, 380, 589, 
653, 740, 761, 962, 965. 

Η διασκέδαση συνεχίστηκε 
μέχρι αργά και όλοι έμειναν 
απόλυτα ευχαριστημένοι!

Του Αντώνη Αντωνιάδη, 
Υποστηρίξτε τον χορό μας 
 Οι δύο ενοποιημένοι Σύνδεσμοι Ηλικιωμένων, ΄Cypriot Elders in 
Enfield΄ και ‘Tiverton in Camden’ γιορτάζουν από κοινού τα Χρι-
στούγεννα.  
Ο πρόεδρος του Tiverton μ. Φάνος Χ. Μιχαήλ απεβίωσε πρό-
σφατα. Δυστυχώς ο σύνδεσμός του είχε πάρει τον δρόμο της διά-
λυσης. Ευτυχώς - έπειτα από συνάντηση αντιπροσωπειών- επε-
τεύχθη η πλήρης ενοποίηση με τον ΄Cypriot Elders in Enfield΄ που 
είναι παρόμοιός του και έχει ίδιο σκοπό όσον αφορά τους ηλικιω-
μένους.  
Όπως μας δήλωσαν οι αντιπρόσωποι, θα γιορτάσουν από κοινού 
τα Χριστούγεννα εις μνήμην και τιμή του αποβιώσαντος προέδρου 
και για χάρη όλων των μελών στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
Earlham Grove,Wood Green, London N22 5HJ το Σάββατο 7 Δε-
κεμβρίου και ώρα 1.00μμ-5.00μμ με ωραίο φαγητό και ωραία μου-
σική του συμπατριώτη μας Νίκου Σιακόλα. 
Καλούν όλα τα μέλη των δύο ενοποιημένων συνδέσμων και τους 
φίλους τους για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Εύχονται 
στα μέλη τους, στους φίλους τους και σε όλους γενικά 
«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ» 

Οι ενοποιημένοι Σύνδεσμοι γιορ-
τάζουν μαζί τα Χριστούγεννα

"Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων η 8η Νοεμβρίου για την Ενορία 
του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ με το καθιερωμένο 
γεύμα που προσφέρουμε σε όσους υπηρετούν την Πατρίδα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
Την Κυριακή, ημέρα της Μνή-
μης, τελέσαμε Μνημόσυνο 
υπέρ των πεσόντων, ενώ στε-
φάνι στο μνημείο πίσω από το 
Ιερό του ναού μας κατέθεσαν 
εκ μέρους του Δημάρχου του 
Μπάρνετ η δημοτική σύμβου-
λος Λίζα Ράτερ και εκ μέρους 
της Κοινότητας ο αντιπρόεδρος 
αυτής Νίκος Καρούς."

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Tην Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του καταξιωμένου λογο-
τέχνη, μουσικού και ζωγράφου Πέτρου Πόρακου με τίτλο: "ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ- ΠΕΡΙ ΚΥ-
ΠΡΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ" στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Λεμεσού. Η εκδήλωση ήταν υπό 
την αιγίδα του Δήμαρχου Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδη ο οποίος απεύθυνε και χαιρετισμό. 
Tην εκδήλωση τίμησαν ο κ.Χρίστος Ιακώβου,  διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών 
και ο Θανάσης Τσούκος, τέως πρόεδρος του Δ.Σ του Ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου. 
Tην εκδήλωση συντόνιζε ο Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Έρευνας Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων ΤΕΠΑΚ.

Παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου Ποράκου
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Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην πολύ ενημερωτική διά-
λεξη του 17ου κύκλου διαλέξεων του Ελεύθε-
ρου Πανεπιστημίου για την ομογένεια του 
Λονδίνου, που ενδιαφέρει όλους τους συ-
μπατριώτες μας, με θέμα: «Ο ρόλος της 
Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης στη 
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας της ομο-
γένειας και το μέλλον της Ελληνικής διασπο-
ράς  στις χώρες υποδοχής » 
Εισηγητής:  Σάββας Παυλίδης, πρώην προϊστάμενος της Κυ-
πριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (KEA)  την Πέμπτη 21 Νο-
εμβρίου 2019 στις 7:30μ.μ, στο οίκημα Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας, Britannia Road North Finchley, London N12 9RU 
Οργανώνονται από την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Χορηγοί επικοινωνίας Εφημερίδες Ελευθερία- Παροικιακή Πολί-
της  - LGR - Hellenic TV και ΚΥΠΕ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Του Αντώνη Αντωνιάδη 
Έγινε με μεγάλη 
επιτυχία την περα-
σμένη Κυριακή στο 
Κοινοτικό Κέντρο, 
Earlham Grove 
N22 ο διαγωνισμός 
ταβλιού που οργά-
νωσε το ΑΚΕΛ 
Βρετανίας. 
Στο διαγωνισμό 
πήραν μέρος αρκε-
τοί ταβλαδόροι από 
όλο το Λονδίνο, 
τόσο παλαιότεροι 
όσο και νεώτεροι, 
όπως ο Ανδρέας 
Σωτηρίου, ο Χρί-
στος Κωνσταντίνου 
και ο Βύρων Πυ-
λιώτης.  
Από την εκδήλωση δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με αρκετούς παλαι-
ότερους πρωταθλητές – Αντώνης Αντωνιάδης, Χρήστος Κουτσό-
φτας, Αργυρός Αγαπίου- να ηττούνται από τους νεώτερους.  
Ο διαγωνισμός διεξήχθη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσοι συ-
μπατριώτες μας βρίσκονταν στο Κέντρο παρακολούθησαν τα παι-
χνίδια. Στο τέλος χειροκρότησαν τον Ανδρέα Σωτηρίου που ανα-
κηρύχθηκε πρωταθλητής έναντι του Βύρωνα Πυλιώτη, ο οποίος 
κέρδισε την δεύτερη θέση. 
Στο τέλος ο Αντώνης Αντωνιάδης και ο Κώστας Σακκάς παρέδωσαν 
στους νικητές τα κύπελλα.   

Μία συγκινητική πρωτοβουλία στην μνήμη της Μαρίας 
Εκδήλωση για καλό σκοπό από την Παροικιακή και τον Σύνδεσμο 

Κυπρίων Γυναικών 
Δείχνοντας για άλλη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο η εφημε-

ρίδα «Παροικιακή» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναι-
κών Αγγλίας διοργανώνει φιλανθρωπικό δείπνο στις 29 Νοεμβρίου. 
Μία κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης προκειμένου να συγκεντρωθούν 
χρήματα που θα διατεθούν στον Ραδιομαραθώνιο για παιδιά με ειδι-
κές ικανότητες. 

Άλλωστε η Κύπρος ανέκαθεν γεννούσε ανθρώπους που αγαπούν 
να βοηθούν και να προσφέρουν, αν και κάποιοι «έφυγαν» νωρίς. 
Σαν την Μαρία Νικολάου Αδάμου, η οποία λάτρευε τα παιδιά, αλλά 
έχασε την μάχη με την ζωή στις 15 Οκτωβρίου 2016. Οι δικοί της με-
τέτρεψαν τον πόνο τους σε προσφορά, καθιερώνοντας εις μνήμην 
της την φιλανθρωπική εκδήλωση, που έχει πια γίνει θεσμός.  

Σας περιμένουμε, λοιπόν, να στηρίξετε την προσπάθειά μας σε 
μία βραδιά με νόστιμα εδέσματα, παιχνίδια μπίνγκο και πλούσια 
δώρα. Μία βραδιά προσφοράς στα παιδιά αυτά που τόσο αγαπούσε 
η Μαρία… 

Ν. Νικολάου «Ο κόσμος εδώ στο Λονδίνο δίνει απλόχερα, σε 
τέτοιες περιπτώσεις δεν λογαριάζει το χρήμα» 

«Πάμε πίσω στο 1995, όταν κατά την διάρκεια συνεδρίασης της 
κομματικής ομάδας ΑΚΕΛ Palmers Green ο Δημήτρης Λαζάρου τότε 
Οργανωτικός Γραμματέας του παραρτήματος ΑΚΕΛ εισηγήθηκε να 
διοργανώσουμε μια εκδήλωση για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες» 
θυμήθηκε με συγκίνηση ο πατέρας της Μαρίας, κ. Νεόφυτος Νικο-
λάου. Ο ίδιος περιέγραψε τα πρώτα χρόνια, όταν η εκδήλωση πρα-
γματοποιούταν σε οικογενειακά σπίτια. Με τον καιρό και χάρη στην 
απλόχερη στήριξη του κόσμου που αγκάλιασε την προσπάθεια, το 
δείπνο μεταφέρθηκε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και γνώρισε 
τεράστια επιτυχία. 

«Το 2012, όταν η Μαρία μας αρρώστησε εγώ και η γυναίκα μου 
δεν είχαμε πλέον την διάθεση να συμμετέχουμε στην διοργάνωση» 
εκμυστηρεύθηκε ο κ. Νικολάου «όμως δύο χρόνια πριν, μαζί με τον 
Κυριάκο Τσούπρα και τον Πάμπο Χαραλάμπους από την εφημερίδα 
Παροικιακή, αποφασίσαμε να καθιερώσουμε την εκδήλωση στην 

μνήμη της κόρης μας. Αγα-
πούσε τρομερά τα παιδιά 
και πάντοτε συνεισέφερε 
χρηματικά σε κάθε προ-
σπάθεια που γινόταν για 
αυτά». 

«Πέρυσι συμμετείχαν 260 
άτομα» τόνισε ο πατέρας 
της Μαρίας, εκφράζοντας 
την ικανοποίησή του. «Ευ-
χαριστώ μέσα από την καρ-
διά μου τους χορηγούς που 
κάλυψαν όλα τα έξοδα. 
Αλλά και τον κόσμο εδώ 
στο Λονδίνο που δίνει 
απλόχερα, σε τέτοιες περι-
πτώσεις δεν λογαριάζει το 
χρήμα. Πέρυσι είχαμε συ-
γκεντρώσει £12.210. Τα περισσότερα δόθηκαν στον Ραδιομαραθώ-
νιο, ενώ £500 διατέθηκαν σε γυναίκα που ήρθε στο Λονδίνο για με-
ταμόσχευση συκωτιού. Είμαι βέβαιος ότι και φέτος όλοι θα αγοράσουν 
πλουσιοπάροχα λαχεία και εισιτήρια και θα προσφέρουν με χαρά 
την βοήθειά τους στα παιδιά που την χρειάζονται». 

Πληροφορίες 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 

2019 στις 7.30μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Λονδίνου/ Cypriot 
Community Center.  

Εισιτήρια: £20 (ενηλίκων) και £15 (για παιδιά κάτω των 12 ετών). 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την εφημερίδα μας στο 020 8341 5853 ή με τον κ. 
Νεόφυτο Νικολάου στο 07778 050 320 (Νεόφυτος Νικολάου). 

Αριθμός φιλανθρωπικής εκδήλωσης: 1065089 
Μην ξεχνάτε: η παρουσία σας είναι πολύτιμη για να χαρίσουμε στα 

παιδιά τις πιο όμορφες γιορτές. 
Σας περιμένουμε! 
              Χαρά Καϊμάκη 

Φιλανθρωπική εκδήλωση

Πρωταθλητής του ταβλιού ανακη-
ρύχθηκε ο Ανδρέας Σωτηρίου 
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«Άρωμα» Ελλάδας στο WTM του Λονδίνου 
Tο περίπτερο της Ελλάδας στη φετινή έκθεση 
WTM αποτέλεσε μια από τις πλουσιότερες, τόσο 
σε εκθέτες όσο και σε μέγεθος περιπτέρου, όπου 
παρουσίασαν τα τουριστικά τους προϊόντα 109 
φορείς από τις περιφέρειες της Ελλάδας και φι-
λοξενηθήκαν 86 συνεκθέτες του Ελληνικού Ορ-
γανισμού Τουρισμού. Το ελληνικό περίπτερο κά-
λυπτε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους εντός 
της έκθεσης, στον οποίο φιλοξενηθήκαν συνολικά 
23 τραπεζάκια. 
Αισιόδοξος για τον τουρισμό δήλωσε ο Υπουργός  
Ισχυρή η παρουσία της Ελλάδας στη Διεθνή Έκ-
θεση Τουρισμού του με μια από τις πιο μεγάλες 
συμμετοχές. Με αίσθηση «συγκρατημένης αισιο-
δοξίας» μίλησε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης 
Θεοχάρης για τον ελληνικό τουρισμό το 2020, ο 
οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των Ελλήνων 
εκθετών και είχε συνομιλίες με στελέχη της πα-
γκόσμιας τουριστικής αγοράς. Ο υπουργός δή-
λωσε ότι η φετινή χρόνια κλείνει δυνατά, ενώ κοι-
τάζει το 2020, με πίστη ότι η συνεργασία 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα «θα σπάσει ακόμη 
πιο μεγάλα ρεκόρ και στην ποιότητα και όχι μόνο 
στην ποσότητα». Κάνοντας δηλώσεις για την ελ-
ληνική συμμέτοχη στην WTM του Λονδίνου, σε 
Έλληνες και ξένους ανταποκριτές ο υπουργός, 
αναφέρθηκε στο 10ετες στρατηγικό πλάνο του 
υπουργείου για τον τουρισμό, που στηρίζεται σε 
τρεις βασικούς άξονες: την ποιότητα, τη βιωσι-
μότητα και την αυθεντικότητα του ελληνικού του-
ριστικού προϊόντος. 
Γρήγορα τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης 
Όσο αφορά τον βρετανικό τουριστικό όμιλο 
Thomas Cook, ο κύριος Θεοχάρης, επισήμανε, 
ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, βοηθώντας 
όσους υπέστησαν πλήγμα, ώστε να μην υπάρ-

ξουν μόνιμες ζημιές για τις επόμενες χρονιές. Για 
τον σκοπό αυτό, ο υπουργός τόνισε, ότι θα ξεκι-
νήσει τη διαφημιστική καμπάνια της χώρας από 
το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, ούτως ώστε 
να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά, που πιθανόν 
θα προκαλέσει το γεγονός αυτό. Όπως είπε, 
«Ήδη η ζήτηση και από αεροπορικές εταιρίες για 
να αντικαταστήσουν τις χαμένες θέσεις, αλλά και 
από τους τουριστικούς πράκτορες ώστε να κά-
νουν συμφωνίες με τα ξενοδοχεία που είχαν συμ-
φωνίες με την Thomas Cook και τις έχασαν, είναι 
πολύ αυξημένη και ισχυρή. Εμείς από την πλευρά 
μας θα ξεκινήσουμε τη διαφημιστική καμπάνια 
από πολύ νωρίς, από το πρώτο τρίμηνο και ιδα-
νικά από τον Ιανουάριο του 2020 και με αυτό τον 
τρόπο θα βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε τους 
Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού». 
Εκτιμήσεις για τον Βρετανικό Τουρισμό  
Όσο αφορά το Brexit, σε σχέση με την οικονομία 
της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε 
πως, η βρετανική αγορά συνεχίζει να έχει την Ελ-
λάδα ως ένα από τους πιο αγαπημένους προ-
ορισμούς, σημειώνοντας αύξηση, με την πάροδο 
των χρόνων. «Η βρετανική αγορά πάει πολύ 
καλά. Ήδη όπως φαίνεται από τα νούμερα θα εί-
ναι μάλλον η πρώτη τουριστική αγορά για τη 
χώρα μας. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με μο-
νοψήφια αύξηση στον αριθμό των τουριστών, 
αλλά διψήφια αύξηση στο τουριστικό εισόδημα. 
Γιατί θέλουμε να φύγουμε από τα νούμερα και να 
βελτιώσουμε την ποιότητα προϊόντος, να εστιά-
σουμε σε τουρίστες με υψηλότερα εισοδήματα», 
είπε. Οι εκτιμήσεις για τον πιθανό αρνητικό αντί-
κτυπο που θα προκαλέσει δεν είναι ακόμα ορατά 
και οι Βρετανοί πολίτες θα μπορούν να προγραμ-
ματίσουν τις διακοπές τους χωρίς κανένα διστα-
γμό και για την επόμενη τουριστική περίοδο. 
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στον έντονο αντα-
γωνισμό που προκύπτει μεταξύ με τις γειτονικές 
χώρες, όπως είναι η βόρεια Αφρική, και υποστη-
ρίζει ότι προχωρούν σταθερά και δυνατά με σί-
γουρες κινήσεις, ενώ όπως αναφέρει, «Μεσομα-
κροπρόθεσμα δεν φοβόμαστε. Το αντίθετο. Όσο 
υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή μας στη νο-
τιοανατολική Μεσόγειο και στη βόρειο Αφρική και 
στην ευρύτερη γειτονιά, αυτό θα αυξήσει τις ροές 
στην περιοχή, θα μεγαλώσει την πίτα και η χώρα 
μας έχει ένα πολύ ισχυρό προϊόν, δεν έχει να φο-
βηθεί τίποτα». 
               
                                        Θεοδώρα Κυριάκου 

Η παρουσία της Kύπρου στο WTM του Λονδίνου 
Η 40η διεθνής έκθεση τουρισμού πραγματοποι-
ήθηκε στο Λονδίνο (4-6 Νοεμβρίου), στον εκθε-
σιακό χώρο ExCel, με τη συμμετοχή σχεδόν 
5.000 εκθετών, ανάμεσα στους οποίους εταιρίες 
από όλο τον κόσμο που παρουσιάσαν στην πα-
γκόσμια αγορά τους προορισμούς, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, σε όλους τους τομείς του 
τουρισμού. 
Επιτυχής και εντυπωσιακή ήταν και φέτος η πα-
ρουσία της Κύπρου στην ετήσια Παγκόσμια Του-
ριστική Έκθεση του Λονδίνου World Travel Mar-
ket. Για άλλη μια χρονιά εκπρόσωποι του 
Τoυρισμού της κάθε χώρας, μαζεύτηκαν όλοι μαζί 
στον ίδιο χώρο και δημιούργησαν τον εκθεσιακό 
κέντρο του Excel, σε ένα μαγικό χώρο προσφο-
ράς αγάπης για την κουλτούρα τα ήθη και τα 
έθιμα των χωρών, όλου του κόσμου. Περίπου 50 
συνεκθέτες, Kυπριακών ξενοδοχείων, εταιρειών, 
ταξιδιωτικών πρακτόρων και όχι μόνο, έστησαν 
και διακόσμησαν τα δικά τους περίπτερα μετα-
φέροντας το άρωμα και την φιλοξενία της Κύ-
πρου, στον κόσμο που παραβρέθηκε στην έκ-
θεση. Καταλύματα, θέρετρα, ταξιδιωτικά γραφεία 
και περιφερειακά συμβούλια τουρισμού υποδέ-
χθηκαν, από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και το 
απόγευμα της Τετάρτης, τους παράγοντες της 
τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο που 
ενδιαφέρονται για το κυπριακό τουριστικό προϊόν. 
Tο Κυπριακό περίπτερο αποτέλεσαν, το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού, Περιφερειακές Εταιρείες 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ), 
τουριστικοί σύνδεσμοι (ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTA), 
η Hermes Αirports, η Κυπριακή Εταιρεία Αγρο-
τουρισμού, τουριστικά καταλύματα, τουριστικά 
γραφεία καθώς και άλλες εταιρείες και επιχειρή-
σεις.  
Η πτώχευση τηςThomas Cοοk και ο Τουρι-
σμός της Κύπρου 
Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν και οι επαφές της Κυ-
πριακής αντιπροσωπείας, με επικεφαλής,  τον 
Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου, ο 
οποίος με βάση το σύνολο των συνομιλιών που 
πραγματοποιήθηκαν, εκτιμά ότι οι αφίξεις από το 
Ηνωμένο Βασίλειο για το 2020 θα κυμανθούν πε-
ρίπου στα ίδια επίπεδα με το 2019, αφού όπως 
ανέφερε, το κενό που έχει αφήσει η εταιρεία 
Thomas Cook, με την πτώχευσή της, αναμένεται 
να καλυφθεί μέσω άλλων συνεργασιών. 
 Οι διασυνδέσεις, τόσο με σημαντικά κεφάλαια 
ταξιδιωτικών πρακτόρων, όσο και αεροπορικών 
εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν εποι-
κοδομητικές και πραγματοποιήθηκαν σε θετικό 
κλίμα, ώστε κατέληξαν, σε αντιμετώπιση αρκετών 
προκλήσεων που προκύπτουν  από την πιθανή 
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. 
Στις συνομιλίες με Βρετανικούς αντιπροσώπους, 
τονίστηκε ότι η Κύπρος αποτελεί ένα δυνατό χαρτί 
ως ταξιδιωτικό προϊόν, στο επίπεδο των υπηρε-
σιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, διά-
φοροι οργανωτές ταξιδιών. Όσο αφορά αεροπο-
ρικές εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με 
κυπριακούς τουριστικούς πράκτορες, έγινε ανά-

λυση των προγραμμάτων τους και συζητήθηκαν 
πιθανά μελλοντικά βήματα στους σχεδιασμούς, 
στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου, 
σε συνεργασία με την Hermes Airports. 
Τo Brexit για τον Τουρισμό της Κύπρου 
Οι εκπρόσωποι τουρισμού του Ηνωμένου Βασι-
λείου ως προς την κυπριακή πλευρά επικεντρώ-
θηκαν στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει  και θα αντιμετωπίσει η χώρα, δίνοντας 
το μήνυμα ότι το 2020, θα είναι μια δύσκολη χρο-
νιά για τον εξερχόμενο τουρισμό της Βρετανίας, 
για την Κύπρο και όχι μόνο. Παρόλα αυτά, ανέ-
φεραν ότι τους διακατέχει αισιοδοξία, καθώς η 
Κύπρος αποτελεί ξεχωριστή θέση στις προτιμή-
σεις των Βρετανών.  
Όσον αφορά την ομιλία του Υφυπουργού Τουρι-
σμού της Κύπρου, κυρίου Σάββα Περδίου, τονί-
στηκε  ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση, το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού και οι τουριστικοί φορείς της 
Κύπρου εργάζονται, εδώ και μεγάλο διάστημα, 
συντονισμένα και εντατικά σε σχέση με τις εξελί-
ξεις στη Βρετανική αγορά. Ακόμη υπογράμμισε, 
ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού βρισκόταν, βρί-
σκεται και θα βρίσκεται στο πλευρό των συνερ-
γατών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, για συνεχή 
ενίσχυση της συνεργασίας, αντιμετώπιση των 
όποιων προβλημάτων και διεύρυνση των προ-
οπτικών της αγοράς αυτής, υπενθυμίζοντας το 
βάρος και τη σημασία της για τον τουρισμό της 
Κύπρου. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι είναι στην 
διάθεση, όλων των τουριστικών εταιρειών που 
υπέστησαν πλήγμα από την κατάρρευση της 
Thomas Cook, να βοηθήσουν στην κάλυψη κά-
ποιον φορολογικών πληρωμών. Ωστόσο, βασικός 
στόχος είναι, η παρότρυνση των εταιρειών να 
ανοιχτούν σε άλλες αγορές, τόσο άλλων χωρών 
όσο και διαφορετικών ηλικιών, αφότου μέχρι σή-
μερα το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών μας 
αποτελούν οικογένειες, και καθώς ο ανταγωνι-
σμός έχει αυξηθεί ραγδαία, μπορεί να αποτελέσει 
πλήγμα για τον τουρισμό του νησιού μας. Στο 
στόχο αυτό θα βοηθήσει το γεγονός ότι το 2021 
θα ανοίξει το μεγαλύτερο θέρετρο καζίνο στην 
Ευρώπη, το οποίο θα προσελκύσει νεότερο αλλά 
και μεγαλύτερο σε ηλικία κοινό, ενώ κίνητρο για 
αυτό θα αποτελέσει και το ότι έχουμε αναπτύξει 
επαφές με Ισραήλ, Λίβανο ,Αίγυπτο  και Ελλάδα 
για να πουλάμε από κοινού κάποια πακέτα, ώστε 
να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων.  
Παράλληλα, εκτός από την επικέντρωση στο θέμα 
της Βρετανίας, ο Υφυπουργός Τουρισμού έδωσε 
βαρύτητα και στην προσέλκυση Κινέζων τουρι-
στών, όπου όπως ανέφερε, η Κύπρος έχει πολλά 
να προσφέρει σε αυτούς, με τις υποδομές να 
είναι έτοιμες να υποδεχτούν ένα τέτοιο κύμα επι-
σκεπτών.  Όπως τόνισε, ο κύριος  Περδίος, οι 
Κινέζοι δεν έχουν υπ’ όψιν τους την χώρα μας 
ως τουριστικό προορισμό, ωστόσο εξέφρασε την 
αισιοδοξία του για πιθανή προοπτική αλλαγής.  
Επιπλέον πρόσθεσε, «Γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι 
ταξιδιώτες αρέσκονται στις χειμερινές διακοπές, 
ωστόσο η Κύπρος έχει πολλά να προσφέρει και 
κατά την περίοδο του χειμώνα, λόγω των υπέρο-
χων βουνών της. Επιπλέον, έχουμε 10 εκκλησίες 
που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της 
UNESCO, οι οποίες θα ενδιέφεραν πολύ την κι-
νεζική αγορά ως αξιοθέατα. Σε γενικές γραμμές, 
θέλουμε να δημιουργήσουμε εφαρμογές και συ-
στήματα πληρωμών ώστε οι επισκέπτες από την 
Κίνα να νιώθουν σαν στο σπίτι τους». Παράλ-
ληλα, όπως αναφέρθηκε, βρίσκονται σε εξέλιξη 
συζητήσεις, προκειμένου να υπάρξουν διευκο-
λύνσεις σε θέματα VISA αλλά και να υπάρξει 
απευθείας αεροπορική σύνδεση, προσθέτοντας, 
ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο 
χώρες έχουν ήδη προχωρήσει, με τις κινεζικές 
εταιρίες να επενδύουν στον κατασκευαστικό το-
μέα της Κύπρου. 
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Πάνος Κυριακόπουλος 
Συνέντευξη στη Σούλλα Ορφανίδου 

Τη διδακτορική του διατριβή διανύει ως Βοηθός 
Έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ο 
Ακαδημαϊκός Πάνος Κυριακόπουλος, σε ένα ση-
μαντικό για τον επιχειρηματικό κλάδο θέμα. Αντι-
κείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί  η έρευνα 
στα τεχνολογικά πάρκα στην αναδυόμενη οικο-
νομία του Μεξικού... Στην συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στη δημοσιογράφο, Σούλλα 
Ορφανίδου, ο Πάνος Κυριακόπουλος μας επε-
ξηγεί τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτή 
την επιλογή...  
1.Κε Κυριακόπουλε,  πόσο καιρό μένετε στο 

ΗΒ;  Πότε ήρθατε εδώ και γιατί; 
 Η πρώτη μου γνωριμία με την Γλασκώβη έγινε 
το 2016, προκειμένου να ολοκληρώσω τις μετα-
πτυχιακές μου σπουδές στο Strathclyde Busi-
ness School μέχρι και το 2017. Στην συνέχεια, 
μετακόμισα στην Αθήνα όπου και εργάστηκα σε 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κατα-
σκευαστικού κλάδου. Το καλοκαίρι του 2019 με 
βρίσκει και πάλι στην Γλασκώβη, πλέον ως Re-
search assistant στο University of Glasgow – 
Adam Smith Business School ενώ συγχρόνως 
εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή στη Διεθνή 
Επιχειρηματικότητα. 
2. Με τί ασχολείστε επαγγελματικά αυτή την 

περίοδο; 
Παράλληλα με την διδακτορική μου διατριβή, 
είμαι μέλος μίας ολιγομελούς ομάδας έγκριτων 
κορυφαίων ακαδημαϊκών σε ένα ιδιαίτερα σημα-
ντικό για τον επιχειρηματικό κλάδο project. Αντι-
κείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί η έρευνα 
στα τεχνολογικα πάρκα στην αναδυόμενη οικο-
νομία του Μεξικού. 
3.Ποιό είναι το αντικείμενο της έρευνας σας 

και ποια χώρα αφορά; 
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι αποτελώ 
μέλος μίας ερευνητικής ομάδας καταξιωμένων 
ακαδημαϊκών του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την 
εν λόγω ομάδα του University of Glasgow – 
Adam Smith School, έχουμε αναλάβει να χαρτο-
γραφήσουμε όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος 
(stakeholders) στο οικοσύστημα των τεχνολογι-
κών πάρκων του Μεξικού και να καταγράψουμε 
όλους εκείνους του μηχανισμούς που βοηθούν 
μία μικρομεσαία επιχείρηση να διεθνοποιηθεί 
εκτός συνόρων του Μεξικό. Θα ήθελα βεβαίως 
να επισημάνω, πως η παρούσα μελέτη χρημα-
τοδοτείται από το British Council και στοχεύει 

στην δημιουργία ενός δομημένου επιχειρηματι-
κού πλαισίου για τις Μεξικανικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (SMEs). 
4.Τί περιμένετε να πετύχετε μέσα από αυτή 

την έρευνα; 
Τόσο εγώ όσο και οι αξιόλογοι ακαδημαϊκοί 
συμμετέχοντες σε Ευρώπη και Μεξικό, φιλοδο-
ξούμε με την παρούσα έρευνα να μεταφέρουμε 
την τεχνογνωσία (know-how) από την μεν ανα-
πτυγμένη οικονομία του 
Ηνωμένου Βασιλείου 
στην αναδυόμενη του Με-
ξικού, με απώτερο σκοπό 
-φυσικά- την ανάπτυξη 
της τελευταίας, μέσω των 
Τεχνολογικών της Πάρ-
κων. Το Νοέμβριο του 
2019 θα διεξάγουμε 
“feedback workshop” 
στην πόλη Monterrey του 
Μεξικού, στο οποίο θα 
πάρουν μέρος επιχειρη-
ματίες που συμμετείχαν 
στην έρευνά μας τον τε-
λευταίο χρόνο αλλά και 
κόσμος έμμεσα ενδιαφε-
ρόμενος με το οικοσύ-
στημα αυτό. Η 
διοργάνωση πέραν της 
παρουσίασης και ανάδει-
ξης του ολοκληρωμένου 
επιχειρηματικού πλαισίου 
για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις του Μεξικού, θα 
έχει επίσης στόχο τη με-
ταλαμπάδευση των μηχα-
νισμών διεθνοποίησης. 
5. Ποιους βρήκατε συμπαραστάτες στην 

έρευνά σας και με ποιους συνεργάζεστε για 
τη διεκπεραίωσή της; 
Βασικός συμπαραστάτης είναι το Πανεπιστήμιο 
της Γλασκώβης, αλλά και το Βρετανικό Συμβού-
λιο που χρηματοδότησε την παρούσα έρευνα. 
6.Σε ό,τι αφορά τα Τεχνολογικά πάρκα 

ποιές μεθόδους χρησιμοποιείτε για την συλ-
λογή τους;  
Η συλλογή πρωτογενών δεδομένων πραγματο-
ποιήθηκε μέσα από συνεντεύξεις με όλες τις 
ομάδες ενδιαφέροντος (επενδυτές, κυβερνητικά 
στελέχη, επιχειρηματίες, στελέχη Τεχνολογικών 
πάρκων κ.ά.). Η παρουσίαση των έρευνας θα 

γίνει μέσα από workshop και μέσα από το τε-
λικό report που θα παρουσιασθεί τόσο σε Ηνω-
μένο Βασίλειο όσο και Μεξικό.  
7.Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η 

έρευνά σας και τί αλλο θα χρειαστεί για την 
ολοκλήρωσή της; 
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Ια-
νουαρίου του 2020. Χρειάζεται ακόμα η ολοκλή-
ρωση της συλλογής δεδομένων στις πόλεις 

Chihuahua και Monterrey 
του Μεξικό, η παρουσίαση 
τους, το workshop στο 
Monterrey και η συγγραφή 
του τελικού report.  
8.Πως κρίνετε τη δημι-

ουργία του “ThessIN-
TEC” τεχνολογικού 
πάρκου στη Θεσσαλο-
νίκη; 
Η δημιουργία του “Thes-
sINTEC”, του τεχνολογι-
κού πάρκου 4ης γενιάς 
στη Θεσσαλονίκη θα συμ-
βάλει σε σημαντικό ποσο-
στό στην ενίσχυση της 
επχειρηματικής κουλτού-
ρας, αλλά και θα προσελ-
κύσει επενδύσεις στην 
οικονομία της γνώσης. 
Ωστόσο, η Ελλάδα είναι η 
μοναδική χώρα στην Ευ-
ρώπη που δεν διαθέτει 
έστω και μια Οργανωμένη 
υποδομή συνεγκατάστα-
σης Φορέων Έρευνας και 
Ανάπτυξης, από τον Ιδιω-

τικό και Δημόσιο τομέα. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
έχουν στόχο την συμπαραγωγή και συνεκμετάλ-
λευση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρε-
σιών, κυρίως για τη Διεθνή αγορά, οπότε είναι 
κοινώς αποδεκτό πως η απουσία τους από την 
χώρα μας αποτελεί σημαντικό πλήγμα. 
Συγκεκριμένα, ο ΣΒΕ τονίζει ότι τα αποτελέ-

σματα της δημιουργίας του “ThessINTEC” σε 
ορίζοντα εικοσαετίας, σύμφωνα με πλήρη και 
τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας θα είναι: συ-
νολική συνεισφορά 11 δισ. ευρώ στην εθνική οι-
κονομία και 7.000 θέσεις εργασίας, με 
παραμονή και προσέλκυση Ελλήνων επιστημό-
νων. 
 

9.Πόσο σας στηρίζει το περιβάλλον και η 
εργασία σας στην ολοκλήρωσή της και πού 
στοχεύετε να φτάσετε στην πορεία σας;Η 
στήριξη από το οικογενειακό μου περιβάλλον 
αποτελεί σταθερό παράγοντα παρακίνησης, 
από την πρώτη ημέρα που αποφάσισα να γίνω 
κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι και την 
πρόσφατη σχετικά συμμετοχή μου στην έρευνα 
αυτή, καθώς όχι μόνο μενω μακρυά τους αλλά 
μοιράζω την ζωή μου μεταξύ Σκωτίας και Μεξι-
κού. Όσον αφορά το εργασιακό μου περιβάλλον 
νιώθω πολύ τυχερός που πλαισιώνομαι από 
τόσο ικανούς και άξιους συνεργάτες, οι οποίοι 
είναι συνοδοιπόροι μου σε αυτή την απαιτητική 
μελέτη. Προσωπικός μου στόχος είναι μέσω της 
ατομικής αλλά και ομαδικής έρευνας να προ-
σφέρω όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, 
αλλά και στην κοινωνία σε ένα γενικότερο πλαί-
σιο με μεθόδους ανάπτυξης και βελτίωσης των 
οικονομιών. 
Βιογραφικό  
Ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος, είναι ερευνητής 

και υπ. Διδάκτορας στο University of Glasgow – 
Adam Smith Βusiness School του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Aποφοίτησε με άριστα από το τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και πραγματοποίησε μεταπτυχια-
κές σπουδές στο International Management στο 
Strathclyde Business School του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθ-
μολογία στο σύνολο των αποφοίτων τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Η διπλωματική του διατριβή χαρακτηρίστηκε 
«Outstanding» και βραβεύτηκε ως η καλύτερη 
διπλωματική διατριβή του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα πε-
ριλαμβάνουν τη διεθνοποίηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότηα και 
τη διεθνή στρατηγική επιχειρήσεων. Του έχουν 
χορηγήθεί τιμητικά βραβεία ακαδημαϊκής επίδο-
σης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελ-
λάδος (Ι.Κ.Υ.), το Ίδρυμα Μιχαήλ 
Στασινόπουλος – Βιοχάλκο, το Ίδρυμα Γεωρ-
γίου Χαλκιόπουλου, τον Όμιλο Intrakat, το 
Ίδρυμα Καρέλια, το Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέ-
ντη, το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτι-
σμού και το Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση. Έχει 
εργασθεί στην αμερικάνικη πολυεθνική Marsh & 
McLennan Companies και στο Όμιλο Intrakat 
(Ιntracom Holdings). 

Έρευνα στα Τεχνολογικά Πάρκα στην αναδυόμενη οικονομία του Μεξικού
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Αυτό μάλιστα ήταν παιχνίδι

Αποτελέσματα KOPA 

Παναθηναϊκός-Αποέλ . . 2-4 

Cinar - Παντέλ  . . . . . . . . 4-3 

Αρμένιανς-Κώμη Κεπίρ  2-4 

Βαθμολογία 
                                Αγ.     Β 

 1 Αποέλ  . . . . . . . . 7     16 

 2 Ομόνοια . . . . . . . 5     13 

 3 Ολύμπία  . . . . . . 4     12 

 4 Παναθηναϊκός . . 5     10 

 5 Κώμη Κεπήρ . . . 6       7 

 6 Ακανθού  . . . . . . 6       5 

 7 Αρμένιανς  . . . . . 6       3

Το τρίποντο στην Κώμη Κεπήρ

Η πρώτη νίκη της Cinar ήρθε 

την Κυριακή κόντρα στην Πα-

ντέλ με 4-3. Ο αγώνας ήταν συ-

ναρπαστικός και το παιχνίδι 

πολύ δυνατό μέχρι και το τελευ-

ταίο λεπτό. 

Οι σκόρερς για τη Cinar ήταν: 

Ergan Hasan, Rlliz Camil, Mark 

Summers και ο 16χρονος Theo 

McKenzie. 

Για την Παντέλ σκόραραν: 

Κρης Σπύρου (2) και Jamel. 

Οι καλύτεροι παίκτες του 

αγώνα σύμφωνα με τον συνά-

δελφο Πέτρο Μιχαήλ από το 

περιοδικό “Football Magazine”, 

που ήταν στο παιχνίδι ήταν ο 

Ceyland και ο Antonio.

Ανανεωμένη η Cinar

Ωραίο παιγνίδι με 6 τέρματα παίχτηκε στο Enfield Playing Fields 

την Κυριακή το πρωί. 

Αρμένιανς και Κώμη Κεπήρ με τον Antony Georgiou να βρίσκε-

ται στην καλή του μέρα και να σημειώνει τρία τέρματα στη νίκη της 

Κώμη Κεπήρ με 4-2. 

Ο Αντρέας Σιερέτης ήταν ο άλλος που σημείωσε το τέταρτο 

τέρμα. Ο Garo Heath από την ομάδα των Αρμένιανς ήταν αυτός 

που έστειλε δύο φορές τη μπάλα στα δίκτυα του Βαγγέλη που 

έκανε απίστευτες αποκρούσεις δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη 

με 4-2. 

Παρακαλούνται οι Γραμματείς των ομάδων όπως απο-

στέλλουν έγκαιρα ό,τι σχετίζεται με τηνν ομάδα τους για 

να μπόρούμε μέσω της εφημερίδας να προωθούμε τα 

σωματεία.

Τα καλά γνώριμα παιδιά του Αποέλ πάντα στην πρώτη γραμμή

Η μητέρα Sera και γιαγιά Perl δίπλα στον 

 λεβέντη τους Zach Uribiarri δεξιοτέχνη 

ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού

Με το βλέμμα στραμμένο στο παιχνίδι 

ο Άγγελος και η Μαρία Νικολαΐδη γραμματέας 

                     του Παναθηναϊκού

Ο Μάικολ Σπένσερ παιχταράς 

 σημείωσε τρία τέρματα

Δύο πετυχημένοι προπονητές Κρης και George, 

φιλική αγκαλιά πριν το παιχνίδι

Με καθυστέρηση 30 λεπτών άρχισε ο αγώνας 

Παναθηναϊκού - Αποέλ αφού οι διαιτητές 

έπρεπε να τελειώσουν τους άλλους δύο αγώνες 

που διεξάγονταν στα άλλα γήπεδα του Enfield 

Playing Fields μεταξύ Cinar-Pantel και Αρμέ-

νιανς Κώμη Κεπήρ. 

Παναθηναϊκός - Αποέλ 2-4, ίσως ο καλύτερος 

αγώνας των τελευταίων χρόνων στο παροικιακό 

μας Πρωτάθλημα, πολλά τέρματα, πολλές 

φάσεις, πολλές χαμένες ευκαιρίες και προ 

πάντων πολύ ποδόσφαιρο και από τις δύο ομά-

δες. 

Χωρίς σκοπιμότητες με επιθετικούς προσα-

νατολισμούς και από τις δύο ομάδες χάρισαν 

στους αρκετούς φιλάθλους που αψήφισαν το 

κρύο, ένα πολύ καλό αθλητοπρεπέστατο παι-

χνίδι. Όλοι οι παίκτες απέδωσαν ωραία, αλλά 

όπως συμβαίνει πάντα ξεχωρίζoυν κάποιοι και 

αυτοί ήταν ο Michael Spencer που σημείωσε τα 

τρία τέρματα από τα τέσσερα του Αποέλ, το 

άλλο τέρμα το έβαλε ο Luke Durnin και ο Zach 

Uribiori του Παναθηναϊκού που είναι κίνδυνος 

θάνατος για τις άμυνες. Από πλευράς Παναθη-

ναϊκού τα τέρματα Dyron Lobock και John 
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Στην «Τιτανομαχία» των Γιγάντων τα πέναλτις έκριναν τον νικητή

Σε ένα πολύ καλό, δυνατό παιχνίδι, η PROFA κέρδισε 5-4 την  

Dragus Utd. 

Ήταν ένας αγώνας πλούσιος σε φάσεις και τέρματα. 

Σκόρερς για την ομάδα της Profa: Raheen (2), Finlay (2), 

Maxwell (1). 

Ο αγώνας όπως αναφέρεται, ήταν δυνατός με τις δύο ομάδες 

να επιδιώκουν τη νίκη. 

Κάτω από το γκολπόστ της Profa ο Χρίστος έκανε σωτήριες 

αποκρούσεις βοηθώντας ψυχολογικά την ομάδα του. 

Στο τελευταίο λεπτό ο Maxwell έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα 

για το 5-4.

Κέρδισε η PROFA

Μια φιλική φωτογραφία των μονομάχων πριν το μεγάλο ντέρμπι - (Φώτος: Aλέξιος Γεννάρης)

Φάση από τον μεγάλο αγώνα
Καταστρώνει τα σχέδια του ο προπονητής 

των Αγίων Γιώργος Φραγκέσκου

Σε βαθιές σκέψεις το προπονητικό δίδυμο 

της Σαλαμίνας

Φάση από τον μεγάλο αγώνα

Ένας αγώνας της παροικια-

κής λεβεντιάς, παιχνίδι δυνατό, 

γρήγορο με εναλλασσόμενη 

την υπεροχή και από τις δυο 

ομάδες. 

Στο πρώτο 45λεπτο είδαμε 

καλές ευκαιρίες να χάνονται 

στις εστίες των δυο ομάδων. 

Οι «Άγιοι» πιο συγκεντρωμέ-

νοι, σε μια από τις επιθέσεις 

τους ακίνδυνες βγήκε σέντρα 

στη μικρή περιοχή, αδράνησε 

τόσο ο τερματοφύλακας Anto-

nio όσο και ο Ryan Hervel και 

μπήκε σφήνα ο Noyan στο 12’ 

για να βάλει την ομάδα των 

Αγίων μπροστά. 

Το τέρμα πείσμωσε το Σαλα-

μιναίικο στρατόπεδο και σε μια 

αντεπίθεση κέρδισε πέναλτι σε 

ανατροπή του Denis, παρόλες 

τις διαμαρτυρίες των Αγίων ο 

διαιτητής επέμενε στην από-

φασή του, το κτύπησε ο Ryan 

Hervel και έδωσε το δικαίωμα 

στον  Donald Manaj να το απο-

κρούσει με ωραία εκτίναξη. 

Έτσι χάθηκε η ευκαιρία για ισο-

φάριση. 

Στο 38’ η Σαλαμίνα κερδίζει 

νέο πέναλτι, αυτή τη φορά την 

εκτέλεσή του αναλαμβάνει ο 

Irnti και κάνει με εύστοχο κτύ-

πημα την ισοφάριση για να 

κλείσει το ημίχρονο με χαμένες 

ευκαιρίες και από τις δύο ομά-

δες. 

Το δεύτερο μέρος βρήκε 

τους Αγίους πιο επικίνδυνους 

που έχασαν αρκετές ευκαιρίες 

για να τελειώσουν τον αγώνα. 

Η Σαλαμίνα στο Β μέρος, 30 

λεπτά πριν το τέλος, αναγκάζε-

ται να παίξει με δέκα ποδο-

σφαιριστές λόγω τραυμα - 

τισμού και αποχώρησης του 

Charlie Georgiou (ήδη είχαν 

γίνει και οι τρεις αλλαγές για 

Σαλαμίνα). 

Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε 

με χαμένες ευκαιρίες, ιδίως 

από τους Αγίους. 

Με το σφύριγμα της λήξης 

του αγώνα οι προπονητές των 

δυο ομάδων διάλεξαν τους λε-

βέντες που θα αναλάμβαναν 

την εκτέλεση των πέναλτι από 

τα 11 βήματα και εκεί οι Άγιοι 

είχαν τον Άγιο τους, πήραν την 

πρόκριση για τον επόμενο 

γύρο με 6-5. 

Για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία δυο παροικιακές ομάδες 

στάθηκαν αντιμέτωπες σε 

αγώνα Κυπέλλου του Spartan 

South Midlands League Cup. 

Τα πέναλτις: 

5-6 St. Panteleimon για Αγί-

ους: 

Roberto Katsikas  (το έχασε) 

Ray Oliveira (goal) 

Javonne Molloy (goal) 

Noyan Tajbakhsh (goal) 

Courtney Massey (goal) 

Guilherme Monti (goal) 

Igli Savaj (goal) 

Salamina Penaltys 

Christian (goal) 

Luke Durnin (goal) 

Ryan Hervel (απόκρουση) 

Antonio Michael (goal) 

Luke Durin (goal) 

George Lutayia (goal) 

Deniz Mehmet (το έχασε) 

Δύο από τις καλύτερες ομά-

δες του Spartan League και 

απέδειξαν πέρα πάσης αμφι-

βολίας ότι είναι οι καλύτερες 

ομάδες. Απέδειξαν ότι μεταξύ 

τους υπάρχει το αθλητικό 

πνεύμα. Ο Αγώνας ήταν δυνα-

τός, γρήγορος, αλλά πάντα 

μέσα στην αθλητοπρέπεια. Θέ-

λουμε να δώσουμε τα συγχα-

ρητήρια μας και στις δύο 

ομάδες, στο προπονητικό τημ, 

ποδοσφαιριστές, ιθύνοντες και 

φιλάθλους για την αθλητοπρέ-

πεια που επέδειξαν σε ένα 

τόσο κρίσιμο και συζητημένο 

αγώνα. Μπράβο!! 

Ευχαριστούμε 

για τη φιλοξενία 

Ο πάτερ Αναστάσιος Σαλα-

πάτας σε μήνυμα του αναφέρει 

ότι «είμαστε πολύ περήφανοι 

για την αγαπημένη μας ομάδα 

St. Panteleimon». 

Μετά το παιχνίδι κόντρα στη 

Σαλαμίνα, αναφέρει ο πάτερ 

Σαλαπάτας, «οι Άγιοι περνούν 

στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου 

Spartan League.  

Θέλουμε να ευχαριστή-

σουμε, καταλήγει, τη Νέα Σα-

λαμίνα, για τη ζεστή της 

φιλοξενία και να τους ευχη-

θούμε ό,τι καλύτερο στη συνέ-

χεια». 

• Φώτος: Aλέξιος Γεννάρης
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Έπειτα από 12 αγωνιστικές 

στο φετινό πρωτάθλημα της 

Πρέμιερ Λιγκ, η Λίβερπουλ 

παραμένει αήττητη, 

πήρε μεγάλη νίκη κό-

ντρα στη μεγάλη διεκ-

δικήτρια της 

κορυφής, βρίσκεται 

σε απόσταση 8 βαθ-

μών από τον πρώτο 

διώκτη αυτή τη στιγμή 

και συνεχίζει τα ρεκόρ 

στη συγκομιδή βαθμών.   

Οι «κόκκινοι» με τα γκολ 

των Φαμπίνιο, Σαλάχ και Μανέ, 

έφτασε στο 3-1 απέναντι στους 

Πρωταθλητές Αγγλίας το από-

γευμα της Κυριακής στο «Άν-

φιλντ», με τον Πεπ Γκουαρδιόλα 

να είναι έξαλλος για τις διαιτητι-

κές αποφάσεις και πιο συγκε-

κριμένα για δύο περιπτώσεις 

όπου ζήτησε πέναλτι για χέρι 

του Αλεξάντερ – Άρνολντ. 

Έπειτα από 12 αγωνιστικές 

στον φετινό «Μαραθώνιο», οι 

Πρωταθλητές Ευρώπης έχουν 

καταφέρει να συγκεντρώσουν 

34 βαθμούς, επίδοση που είναι 

η κορυφαία που έχει σημειωθεί 

στην Πρέμιερ Λιγκ και την είχε 

παρουσιάσει στο παρελθόν (το 

2011 και το 2017) η Μάντσεστερ 

Σίτι. 

Παράλληλα, οι 11 νίκες στα 

πρώτα 12 ματς της αγωνιστικής 

περιόδου είναι κάτι που επανα-

λαμβάνεται για πρώτη φορά 

έπειτα από 26 χρόνια, αφού τε-

λευταία φορά το είχε κάνει η 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ξε-

κίνημα της σεζόν 1993-1994! 

Η Σίτι, παραμένει θα συνεχί-

σει δίχως νίκη στο «Άνφιλντ» 

από το 2003 και οι «κόκκινοι» 

του Μέρσεϊσαϊντ μετρούν πλέον 

46 ματς πρωταθλήματος δίχως 

ήττα στο κάστρο του «Άνφιλντ»! 

Στον ίσιο δρόμο 

η Γιουνάιτεντ 
Στο Μάντσεστερ, η Γιουνάι-

τεντ κατάφερε να βρει δυο γκολ 

μέσα σε δύο λεπτά και να έχει 

ηρεμία στο μεγαλύτερο κομμάτι 

της αναμέτρησης, μέχρι τη στι-

γμή που η Μπράιτον μείωσε 

στο σκορ. Στο 17ο λεπτό, ο 

Αντρέας Περέιρα αλλάζοντας 

καλά τη μπάλα με τον Μαρσιάλ 

στην περιοχή, ευνοήθηκε από 

την κόντρα στον Στέφενς στο 

σουτ που έκανε για το 1-0, ενώ, 

δυο λεπτά αργότερα, ο Πρέπερ 

χρεώθηκε αυτογκόλ σε προ-

σπάθεια του ΜακΤόμινεί κοντά 

στη γραμμή, με τον VAR να 

υποδεικνύει πως τελευταίος 

βρήκε τη μπάλα ο παίκτης των 

φιλοξενούμενων. 

Ο Σκωτσέζος χαφ της Γιουνάι-

τεντ, αλλά και ο Μπράντον Γουί-

λιαμς που για πρώτη φορά στην 

καριέρα του στην Πρέμιερ Λιγκ 

πήρε φανέλα βασικού, ξεχώρι-

σαν για την ομάδα του Όλε 

Γκούναρ Σόλσκιερ, το πλάνο 

του οποίου ήταν να πηγαίνει η 

μπάλα όσο το δυνατόν περισ-

σότερο στον Ράσφορντ προκει-

μένου με το ξεπέταγμά του να 

δημιουργεί επικίνδυνες κατα-

στάσεις κοντά στα αντίπαλα 

καρέ. 

Η Μπράιτον, στο δεύτερο ημί-

χρονο κατάφερε να βρει γκολ 

για να μειώσει στο σκορ με την 

κεφαλια΄του Ντανκ στο 

64ο λεπτό, όμως η αντί-

δραση ήταν άμεση και 

οι «κόκκινοι διάβο-

λοι» δεν άφησαν 

τους «γλάρους» να 

σηκώσουν κεφάλι! 

Στο 66', ο Ράσφορντ 

με δυνατό σουτ από 

γύρισμα του Μαρσιάλ 

σε πολύ ωραίο ξεδί-

πλωμα όπου συμμετείχε και ο 

Φρεντ, έγραψε το τελικό 3-1 για 

την αντίδραση της Γιουνάιτεντ 

έπειτα από την κακή ήττα από 

την Μπόρνμουθ. 

 

23 πάσες και γκολ για 

Σιέφιλντ Γιουνάιτεντ 
Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κατά-

φερε να φύγει από το Λονδίνο 

με το ισόπαλο 1-1 απέναντι 

στην Τότεναμ, βλέποντας αρ-

χικά το VAR να της ακυρώνει 

ένα γκολ για... χιλιοστά, όμως, 

πέτυχε και δεύτερο που ήταν 

κανονικό για να πάρει τον 

βαθμό! Η ομάδα του Γουάιλντερ 

σκόρερ έπειτα από... 23 πάσες 

και το αποτέλεσμα αποτελεί 

ρεκόρ 25ετίας.   

Οι «λεπίδες» απέδειξαν και 

στην έδρα των «σπιρουνιών» 

πως μόνο τυχαία δεν βρίσκονται 

στην κορυφαία κατηγορία και 

έχουν καταφέρει να κερδίσουν 

σεβασμό αλλά και να προκαλέ-

σουν... ανησυχία στους αντιπά-

λους τους. 

Kαι έπονται πολλέ άλλες επι-

τυχίες για την ομάδα 

Το μεσημέρι του Σαββάτου 

απέναντι στην ομάδα του Μα-

ουρίτσιο Ποτσετίνο, ο Μπάλντοκ 

σκόραρε στο 78ο λεπτό έπειτα 

από συνολικά 23 πάσες μεταξύ 

των συμπαικτών του και με αυτό 

το γκολ, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 

κατάφερε να γίνει η πρώτη νεο-

φώτιστη ομάδα στην Πρέμιερ 

Λιγκ τα τελευταία 25 χρόνια που 

παραμένει αήττητοι στα 6 

πρώτα εκτός έδρας ματς τη 

σεζόν! 

Βάρντι και Μάντισον...  

έστειλαν την Λέστερ 

στην 2η θέση 

Βάρντι και Μάντισον... «δά-

γκωσαν» και έστειλαν την Λέ-

στερ στην 2η θέση   

Σε μία αναμέτρηση... «ρο-

ντέο» όπου απέκτησαν ρόλο 

«αφεντικού» από το αρχή, οι 

«αλεπούδες» της Λέστερ κατά-

φεραν να... «δαγκώσουν» δις 

την κακή και «βυθισμένη» 

πλέον στα προβλήματα της Άρ-

σεναλ, και κατακτώντας την νίκη 

με 2-0 να βρεθούν στην 2η θέση 

της Πρέμιερ Λιγκ. Σκόρερς οι 

Τζέιμι Βάρντι (68') και Τζέιμς 

Μάντισον (75'). 

 Πολλαπλές φάσεις και στις 

δύο εστίες, ρυθμός... «ροντέο», 

ένα δοκάρι, ένα ακυρωθέν γκολ, 

μεγάλο... «αφεντικό» για 90' 

λεπτά η Λέστερ και μία... «χα-

μένη» Άρσεναλ! 

Ο Τζέιμι Βάρντι το 1-0 στο 

68', σημειώνοντας μάλιστα το 

ένατο τέρμα του απέναντι στην 

Άρσεναλ και το 2-0 από τον 

Τζέιμς Μάντισον στο 75'. 

Το ματς 

Από το πρώτο κιόλας ημί-

χρονο, η γηπεδούχος Λέστερ 

κατάφερε να δείξει τα... «δό-

ντια» της απέναντι στην φιλοξε-

νούμενη Άρσεναλ. 

Οι «αλεπούδες», ήταν εκείνες 

που άρχισαν δυναμικά στο ματς 

και προσπάθησαν με το... «κα-

λησπέρα» να υποβάλλουν τον 

ρυθμό τους απέναντι στους 

«κανονιέρηδες». Έτσι και τα κα-

τάφεραν! 

Συγκεκριμένα, ήταν εκείνες 

που απέκτησαν την απόλυτη 

υπεροχή και άσκησαν σχεδόν 

αφόρητη πίεση στους φιλοξε-

νούμενους, αλλά στο πρώτο δεν 

κατάφεραν να ξεπεράσουν το 

«εμπόδιο» του Λένο και αρκέ-

στηκαν στο ισόπαλο 0-0. 

Ωστόσο, στο δεύτερο ημί-

χρονο η κατάσταση... «ξέφυγε»! 

Η ομάδα του Μπρένταν Ρό-

τζερς ανέβασε πιο πολύ την 

πίεση της, στο 48' είχε δοκάρι 

με τον Ντιντί, από την άλλη η 

ομάδα του Ουνάι Έμερι προ-

σπάθησε να ακολουθήσει τον 

ρυθμό, πίεσε με κύριους πρω-

ταγωνιστές του Μπεγιερίν και 

Λουίζ, στο 55' σκόραρε με τον 

Ομπαμεγιάνγκ αλλά το γκολ 

ακυρώθηκε σωστά λόγω οφ-

σάιντ και στο 68' όλα τελείωσαν! 

Μετά από έναν απίστευτο 

συνδυασμό τον παικτών της, οι 

οποίοι αντάλλαξαν επτά συνο-

λικά πάσες, ο Τζέιμι Βάρντι 

άνοιξε το σκορ και σημείωσε το 

1-0, πετυχαίνοντας και το ένατο 

τέρμα του απέναντι στην Άρσε-

ναλ. 

Ωστόσο, το... «δάγκωμα» της 

Λέστερ δεν έμεινε εκεί, αφού 

επτά λεπτά αργότερα από ασίστ 

του σκόρερ ο Τζέιμς Μάντισον 

με ωραίο σουτ έγραψε το 2-0 

και παράλληλα τον «θρίαμβο» 

της ομάδας του. 

Έτσι λοιπόν, από την μία με 

την νίκη αυτή η Λέστερ «σκαρ-

φάλωσε» στην 2η θέση της 

βαθμολογίας έχοντας πλέον 26 

βαθμούς, αλλά κι ένα ματς πα-

ραπάνω από την Μάντσεστερ 

Σίτι. Από την άλλη όμως, με την 

ήττα αυτή η Άρσεναλ συνέχισε 

για τέταρτη συνεχόμενη αγωνι-

στική χωρίς νίκη στο πρωτά-

θλημα και έμεινε στους 17 

βαθμούς, ούσα πλέον στην 6η 

θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

Τέλος, αναφορικά στην επο-

μένη αγωνιστική, η οποία και θα 

είναι μετά την διακοπή για την 

δράση των εθνικών, η Λέστερ 

θα επισκεφθεί την έδρα της 

Μπράιτον, ενώ η Άρσεναλ θα 

φιλοξενήσει την Σαουθάμπτον.

Λίβερπουλ: Συνεχίζει   προς τον τίτλο

Aποτελέσματα  Premier 

Λίβερπουλ - Σίτυ . . . . . . 3-1 

Γουλφς - Άστον Βίλα  . . 2-1 

Μαν. Γιουν. - Μπράιτον 3-1  

Λέστερ - Άρσεναλ . . . . . 2-0 

Μπέρλυ - Γουέστ Χαμ  . 3-0 

Νιούκαστλ - Μπόρμουθ 2-1 

Σαουθάμπτον-Έβερτον  1-2 

Τότενχαμ - Σιέφιλτ  . . . . 1-1 

Τσέλσι - Κρύσταλ Παλ. . 2-0 

Νόριτς - Γώτφορτ  . . . . 0-2   

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 34 

 2 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 26 

 3 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . . 25 

  4 Μάντσιεστερ Σίτι . . . . 25 

 5 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . 17 

 6 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 17 

 7 Μάντσιεστερ Γιουν.  . 16 

 8 Γουλφς . . . . . . . . . . . . 16 

 9 Μπόρμουθ . . . . . . . . . 16 

10 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . 15 

11 Μπράιτον . . . . . . . . . . 15 

12 Κρύσταλ Πάλας  . . . . 15 

13 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 15 

14 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 14 

15 Έβερτον  . . . . . . . . . . 14 

16 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . 13 

17 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 11 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 8 

19 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 8 

20 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . . 7

Mετά και τα αποτέλεσματα 

του Σαββατοκυρίακου, η βαθ-

μολογία να αλλάξει έστω και 

προσωρινά. 

Η Ομόνοια, με την νίκη που 

πήρε κόντρα στην ΑΕΛ και σε 

συνδυασμό με τις απώλειες της 

Ανόρθωσης, σκαρφάλωσε στην 

πρώτη θέση της βαθμολογίας 

με 18 βαθμούς, έχοντας ως συ-

γκάτοικο. όμως, την Ανόρθωση 

η οποία έχει και αγώνα λιγό-

τερο. 

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η 

ΑΕΚ με 15 βαθμούς μετά την 

νίκη της επί της Δόξας, ενώ η 

Σαλαμίνα ανέβηκε στην 7η 

θέση με 11 βαθμούς.

Ανόρθωση και Ομόνοια 

οδηγούν τον τίτλο

Αποτελέσματα 

ΑΕΚ - Δόξα  . . . . . . . . . . . 2-1 

Σαλαμίνα - Ανόρθωση  . . 2-2 

Ολυμπιακός - Εθνικός  . . 4-0 

Ομόνοια - ΑΕΛ  . . . . . . . . 1-0 

Πάφος - Παραλίμνι  . . . . . 1-1 

Απόλλων - Αποέλ  . . . . . .1-1 

Βαθμολογία 

 1 Ομόνοια  . . . . . . . . . . . . 18 

 2 Ανόρθωση  . . . . . . . . . . 18 

 3 ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . . . . . 15 

 4 Αποέλ . . . . . . . . . . . . . . 14 

 5 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

 6 Εθνικός . . . . . . . . . . . . . 11 

 7 Ν. Σαλαμίνα  . . . . . . . . . 11 

 8 Απόλλων  . . . . . . . . . . . 11 

 9 Πάφος  . . . . . . . . . . . . . . 9 

10 Ολυμπιακός . . . . . . . . . . 7 

11 Παραλίμνι  . . . . . . . . . . . 5  

12 Δόξα  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Είχαν επικοινωνία Αντρέ 

Γκόμες και Σον
Ο Νοτιοκορεάτης σκόραρε με 

την φανέλα της Τότεναμ κόντρα 

στον Ερυθρό Αστέρα και δεν 

πανηγύρισε το γκολ του, αλλά 

προτίμησε να κοιτάξει την κά-

μερα και να απευθύνει δημόσια 

συγγνώμη στον Γκόμες για την 

ζημιά που του προκάλεσε 

άθελά του, για να αποκαλύψει 

μετά τον αγώνα ότι είχε επικοι-

νωνία με τον συνάδελφό του, 

κατά την οποία του εξέφρασε 

την βαθύτατη λύπη του για ό,τι 

συνέβη.  

«Του έστειλα μήνυμα. Οι 

μέρες ήταν δύσκολες για μένα. 

Του έστειλα μήνυμα πριν πετά-

ξουμε και μου απάντησε. Εξα-

κολουθώ να αισθάνομαι πάρα 

πολύ άσχημα γι' αυτό. Λυπάμαι 

πολύ, ειλικρινά. Το ποδόσφαιρο 

είναι ένα άθλημα όπου μπο-

ρούν να συμβούν αυτά, αλλά 

κανείς δεν θέλει να τα βλέπει να 

γίνονται.  

Είμαι πολύ λυπημένος που 

συνέβη και που έπαιξα κι εγώ 

τον ρόλο μου σε αυτό. Ήταν 

πραγματικά δύσκολες οι μέρες 

αυτές. Του έστειλα μήνυμα με 

τις θερμότερες ευχές μου, να 

του πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ 

τόσο για τον ίδιο, όσο και για 

την οικογένεια και τους συμπαί-

κτες του. Πρέπει να σεβαστώ 

την απόφαση για την κόκκινη 

και να κάνω αυτό που αγαπώ. 

Συνειδητοποιώ πόσο τυχερός 

είμαι. Φυσικά, ο Γκόμες ήταν 

αυτός που τραυματίστηκε, αλλά 

ο κόσμος μου έστειλε πολύ δυ-

νατά μηνύματα. Οι συμπαίκτες 

μου, οπαδοί της Τότεναμ, άτομα 

από την Νότια Κορέα, ακόμη 

και οπαδοί της Έβερτον. Είμαι 

πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Εξα-

κολουθώ να αισθάνομαι πολύ 

άσχημα για την κατάσταση, 

αλλά στο γήπεδο πρέπει να 

δουλέψω γιατί η ομάδα μου 

χρειάζεται θετική ενέργεια.  

Προσπαθώ να παλέψω κάθε 

κατάσταση. Θέλω να στείλω το 

μήνυμα ότι είμαι πολύ ευγνώ-

μων για τα σχόλια που μου 

έστειλε ο καθένας ξεχωριστά. 

Προφανώς και είναι δύσκολο να 

το πω, αλλά είμαι πραγματικά 

πολύ ευγνώμων και συνειδητο-

ποιώ πόσο τυχερός είμαι. Θέλω 

να το ξεπληρώσω στο χορτάρι 

όλο αυτό. Μόνο αυτό μπορώ να 

κάνω. Θέλω να σεβαστώ τον 

Γκόμες και έτσι δείχνω σεβα-

σμό προς κάποιον. Δουλεύο-

ντας πιο σκληρά απ' όσο στο 

παρελθόν».

Δίλεπτο-φωτιά και στην 

κορυφή ο Ολυμπιακός!
Δύο λεπτά ήταν αρκετά! Ο 

Ολυμπιακός σκοράροντας στο 

60’ και στο 62’ με τους Ποντένσε 

και Σουντανί αντίστοιχα, επι-

κράτησε 2-0 του Ατρόμητου και 

πάει πρωτοπόρος στη διακοπή. 

Αποβλήθηκε ο Αβραάμ στο 67’. 

Αντιμετωπίζοντας προβλή-

ματα στο πρώτο ημίχρονο, 

αλλά βρίσκοντας καλό ρυθμό 

και τις ευκαιρίες στο δεύτερο, ο 

Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά 

και επικράτησε στο «Γ. Καραϊ-

σκάκης» 2-0 του Ατρόμητου. 

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς 

με το τυχερό γκολ του Ποντένσε 

στο 60′, αφού η μπάλα χτύπησε 

στα πόδια του Γούτα και άλλαξε 

πορεία και του Σουντανί δύο 

λεπτά αργότερα, επέστρεψε 

στις νίκες και πάει στη διακοπή 

έχοντας την πρωτοπορία στον 

βαθμολογικό πίνακα και μάλι-

στα στο +2 από τον ΠΑΟΚ. Επι-

πλέον, οι γηπεδούχοι δεν 

κινδύνευσαν ούτε όταν έμειναν 

με 10 παίκτες, όταν στο 67′ ο 

Αβραάμ Παπαδόπουλος αντί-

κρισε την κόκκινη κάρτα, αφού 

ανέκοψε τον Νταβιώτη τη στι-

γμή που έβγαινε τετ-α-τετ με τον 

Σα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 
ή www.aceman.co.uk 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-
ντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 11πμ 
έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 
Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού 
κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 
Για συμμετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 
των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 
Ν9, στις 12.00 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 
07720 015 625 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Πα-
ραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. 
Χρυστάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 
• Το Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ αρχίζει το Show 
“Trible” C “Bar” με περίφημους καλλιτέχνες, “Chris Marco K”, Belly 
dancer Samsamara και D. j. Coz σε αφάνταστους χορούς από 6.30 
- 12.00μμ Είσοδος £25. Τηλ. 020 8881 2329. 
Κάθε Σάββατο 
• Η «Σαλαμίνα» η ποδοσφαιρική Ομάδα, ετοιμάζει μια νέα ποδοσφαι-
ρική Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις 
τους με προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε 
με τους υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com 

 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

Κάθε Τρίτη στη Βιβλιοθήκη του Edmonton Green, 10πμ - 4μμ. 

Κάθε Τετάρτη στη Βιβλιοθήκη του Enfield Town, 10πμ - 4μμ. 

Κάθε Παρασκευή στη Βιβλιοθήκη του Palmers Green, 10πμ - 4μμ. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

16 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Κ.Ο. Enfield, ΑΚΕΛ οργανώνει Σουβλάκι Πάρτι στο Boleyn Hall, 

St. Martin’s Close, Enfield, Middx. EN1 4HR (στις 7.30μμ - 11.30μμ). 

Εισιτήρια £15, για παιδιά κάτω των 12 ετών £5. Για θέσεις τηλ.  07798 

763 713 / 07885 680 033. 

18 Νοεμβρίου (Δευτέρα) 

• Το γνωστό συγκρότημα Πυξ-Λαξ φθάνει στο Λονδίνο και εμφανί-

ζεται στις 7.00μμ στο γνωστό Θέατρο 02 Shepherds Bush Empire. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείστε με το: 

po.st/pylax. Μην το χάσετε. 

21 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας. Θέμα: «Ο Ρόλος 

της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης». Ομιλητής ο κ. Σάββας 

Παυλίδης, πρώην Προϊστάμενος ΚΕΑ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

Britannia Road, London N12 9RU στις 7.45μμ. Τηλ. 020 8445 7070. 

23 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες τελεί χοροεσπερίδα για 

ενίσχυσή του, στις 7.00μμ στο Κοινοτικό Κέντρο Wood Green N22 

5HJ. Εισιτήριο £30, δωρεάν για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για πλη-

ροφορίες τηλ. 020 8889 9140 / 020 8886 8251. 

29 Νοεμβρίου (Παρασκευή) 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Η.Β. και η «Παροικιακή» 

εφημερίδα οργανώνουν Δείπνο στο Κοινοτικό, Wood Green N22 5HJ 

εις μνήμη της Μαρίας Νικολάου Αδάμου. Είσοδος £20. Τα έσοδα θα 

δοθούν στο Ραδιομαραθώνιο. Τηλ. 020 8341 5853 / 07775 080 320. 

29-30 Νοεμβρίου (Παρασκευή - Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει εκδρομή στο 

Weston-super-Mare για τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα. Εκεί θα 

επισκεφθούμε ιστορικά μέρη ως και την Εκκλησία του Αποστόλου Αν-

δρέα. Για πληροφορίες τηλ. 07404 403 507 / 07940 419 569. 

30 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Η.Β. στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 

7.00μμ. Εισιτήρια £30.00. Για θέσεις-πληροφορίες τηλ. Γ. Χρονία 

01727 568 779, Α. Γαβριηλίδη 020 888 4949.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Ο Χριστουγεννιάτικος Χορός του Συνδέσμου Άχνας Η.Β. στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ με άριστο φαγητό 

και μουσική. Εισιτήριο £25, στις 5.00μμ. Για θέσεις τηλ. Α. Γεωργίου 

07956 219 946 / Χρ Νεοφύτου 020 8723 1925. 

3 Δεκεμβρίου (Τρίτη) 

• Στις 6.30μμ την Τρίτη 3/12 τελείται πανηγυρικός εσπερινός στην 

εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο  Southend, στο τέλος θα μοιρα -

στούν εδέσματα στο Babnoral Community Centre. Την Τετάρτη θα 

συνεχιστούν οι λειτουργίες. Για πληροφορίες τηλ. 07786 607 550. 

7 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders in Enfield οργανώνει Χριστουγεννιάτικο 

χορό με μέλη του Tiverton στο Κοινοτικό στο Wood Green N22 στις 

1–5μμ με μουσική του γνωστού Ν. Σιακόλα, με ωραίο φαγητό και 

δωρεάν ποτά. Είσοδος £30. Tηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973.

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

• Every body wants to go to heaven, but very 

few want to die! 

• Ο καθένας θέλει να πάει Παράδεισο, όμως 

ελάχιστοι θέλουν να πεθάνουν! 

Ερμηνεία:… 
Ένα καθημερινό φαινόμενο, μεταξύ γνωστού και αγνώ-

στου! Μια ατέλειωτη μάχη, φόβου, ζωής και θανάτου!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Ένα χρυσόψαρο
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Ένα χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα  

και μια γατούλα μούρλια θηλυκό, πρασινομάτα και κοκκινομάλλα. 

Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι. 

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. 

Μα λέει και το κουτό χρυσοψαράκι. Τί κούνια που σε κούναγε πω. 

Αν σ’ αγαπώ δεν θα σου το πω. Τόχω για κακό να μην έχω μυστικό. 

Αν σ’ αγαπώ, δεν θα σ’ αγαπώ. Αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό. 

Μα παίξε-παίξε το ίδιο παιχνιδάκι. Νιώθει η γατούλα έρωτα τρελλό 

και γίνηκε αυτή το κοροϊδάκι κι ατσίδα έγινε το ψάρι το κουτό. 

Εδώ τελειώνει ένα ποιηματάκι που τραγουδιέται σε εύθυμο σκοπό. 

Αντί να φάει η γάτα το ψάρι, το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ. 

Μα ποτέ δεν θα ξεχάσω έτσι χαρούμενο σκοπό. 

Καλό χειμώνα και ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ.

Με του εφήβου την ορμή 

και καυτερό το πάθος 

στης Άνοιξης τα αρώματα 

και μαγικές της νύχτες 

πολλές ηδονικές βραδιές 

τότε απόλαυσα  

κοντά στης Πλάκας 

τ’ άσπρα μαγαζιά 

βασιλικιάς σοκάκια. 

Ζάλη γλυκού κρασιού, 

γλέντι με μουσικής πενιές 

και του χορού μεράκι 

παρέες εφήμερες, τρελές 

μέθους λόγια, αστεία πολλά 

και γέλια χωρίς έγνοια, 

γρήγορα τα χαράματα έφεγγαν 

κι άσπριζε το φεγγάρι. 

Τα μάτια μας τότε θολά 

κρυφής αγάπης λέξεις γύρευαν 

χαϊδέματα, φιλιά. 

Αθάνατες στιγμές 

και αγκαλιές ποθούσαν. 

Κεριά μες στα μικρά δωμάτια, 

άστρα ψηλά, μεσ’ τα στενά 

και σκοτεινά δρομάκια, 

όπου έρωτες, μέλι πάθους, 

χέρια και χείλι, 

παράφορα ηδονής σφιξίματα 

τα σώματα, αχόρταγα ζητούσαν. 

Σε γοργόνων θάλασσες 

χώρες μακρινές, εξωτικές, 

πολλές φορές ταξίδευσα, 

μα τώρα στ’ άσπρα μου γεράματα, 

άσπλαχνε χρόνε, 

σκληρέ εραστή μου 

με πνίγεις σιγά-σιγά 

τόσο σφιχτά που με κρατάς 

αν και μου λες πως μ’ αγαπάς 

θέλω, μα δεν μπορώ να σε χωρίσω. 

Φθονερός μου σύντροφος 

τώρα έγινες 

και τόσο με ζηλεύεις. 

Τα τόσα καλά χαρούμενα, 

τα περασμένα μου ωραία χρόνια, 

γλυκές, νεανικές μου θύμησες. 

Ύπουλα, σιγά-σιγά, κρυφά, 

θέλεις να μου τις σβήσεις. 

Μ’ ακόμη ζω, 

κι όσο μπορώ σε αψηφώ. 

Γελώ, νιώθω, ποθώ 

χρυσά καλοκαίρια γεύομαι, 

στού ήλιου λαμπερό 

το φως, ακόμη ανασταίνω. 

By Mr. Andreas N. Demetriou 
(A.N.D) 

London-Paphos. Oct.2019

«Χρόνε, Άσπλαχνε Εραστή Μου»

Του Ναύτη το Παράπονο
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ΠΕΜΠΤΗ 14 NOEMΒΡΙΟΥ  22:15   
Παρένθεση (1968). Μελόδραμα με τους Άγγελο 

Αντωνόπουλο και Αλεξάνδρα Λαδικού. 

Μια γυναίκα θυμάται τη στιγμή που σημάδεψε την 

ζωή της, πριν λίγα χρόνια: Το τρένο με το οποίο ταξί-

δευε είχε καθυστέρηση έξι ωρών. Ένας συνεπιβάτης 

της που έμενε στην πόλη που σταμάτησαν, της πρό-

τεινε να περάσουν μαζί αυτές τις ώρες. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:45 

Μια Παπαδιά στα Μπουζούκια Νο.2 (1985). Κωμω-

δία με τους Νίκο Τσούκα, Καίτη Παπανίκα, Γιάννη 

Γκιωνάκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Ηλία Λογοθέτη, Βίνα 

Ασίκη. Ο Πάτερ Ακάκιος έχει πολλά προβλήματα  κα-

θώς με την καθιέρωση του πολιτικού γάμου στην Ελ-

λάδα έπεσαν οι δουλειές. Η ρήξη με τον δήμαρχο εί-

ναι γεγονός. Γυρίζοντας από ένα ταξίδι στην Ιταλία ο 

παπά-Ακάκιος βλέπει την ενορία του αλλαγμένη κα-

θώς ο δήμαρχος έχει ανοίξει πολλά κέντρα διασκέδα-

σης, για να μπορούν οι δημότες να διασκεδάζουν 

φτηνά. Θεωρώντας αυτή την ενέργεια σκάνδαλο, 

αποφασίζει να επέμβει με τον δικό του τρόπο.  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:15 

Βέγγος ο Ερωτιάρης (1963). Κωμωδία με τους Θα-

νάση Βέγγο, Κώστα Κακαβά, Έφη Οικονόμου, Σόφη 

Ζάνου, Ντίνα Τριάντη, Περικλής Χριστοφορίδης. Ένας 

υπάλληλος, ο Στέφανος Αυγερινός, αποφασίζει να 

αφήσει λίγες μέρες το γραφείο και να πάει διακοπές 

στον Πόρο, στο ξενοδοχείο Χρυσή Αυγή. Στο πλοίο 

που ταξιδεύει βρίσκεται ο συνονόματός του ποιητής 

και διάσημος κάρδιο κατακτητή και οποίος αποφασίζει 

να παίξει ένα παιχνίδι. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 

Το Έτερον Ήμισυ (2011). Κωμωδία με τους Κρα-

τερό Κατσούλης Δάφνη 

Λαμπρόγιαννη, Βλαδί-

μηρο Κυριακίδης, Κα-

τερίνα Παπουτσάκη. Η 

Βίκυ και ο Φαίδων είναι 

δύο θεραπευτές γάμου 

που φαινομενικά έχουν 

λύσει όλα τα συζυγικά τους προβλήματα, μέχρι να πέ-

σουν τυχαία πάνω στη Μαρίνα και στον Ζαχαρία, ένα 

ζευγάρι μανάβηδων το οποίο θα ξεσκεπάσει την πλα-

στή ευτυχία τους. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 

Μικρά Αγγλία (2013). Δραματική ταινία με τους Αν-

δρέα Κωνσταντίνου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Σοφία Κόκ-

καλη, Αννέζα Παπαδοπούλου, Μάξιμο Μουμούρη. 

Στην Άνδρο της δεκαετίας του ’30, η Μίνα, σύζυγος 

ναυτικού που λείπει διαρκώς σε ταξίδια, παντρεύει 

την κόρη της Όρσα με τον νεαρό καπετάνιο και πλοι-

οκτήτη Νίκο Βατοκούζη και όχι με τον ορφανό υπο-

πλοίαρχο Σπύρο Μαλταμπέ με τον οποίο είναι ερω-

τευμένη. Όταν όμως ο τελευταίος γίνει περιζήτητος 

καπετάνιος, θα παντρευτεί τη μικρότερη κόρη της Μί-

νας, τη Μόσχα, αναστατώνοντας έτσι επικίνδυνα την 

οικογενειακή καθημερινότητα. 

 

KYΡIAKH  17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   20:45 

Ο Χαμένος τα Παίρνει Όλα (2002).  Δραματική ται-

νία με τους Γιάννη Αγ-

γελάκα, Συμεών Νικο-

λαΐδη, Τζένη Κιτσέλη, 

Ιωάννα Παπά, Μάρω 

Μαυρή και Ιφιγένεια 

Αστεριάδη. Ένας περι-

θωριακός σαραντάρης 

έχει ως σκοπό στη ζωή του απλά να επιβιώσει. Δεν 

έχει οικογένεια, φίλους η κάποιον που να εμπιστεύε-

ται, εκτός από το καναρίνι του, τον Μπελαφόντε. Σε 

μια δουλειά που αναλαμβάνει, του ανοίγονται νέες 

προοπτικές να ξεφύγει από τη ζωή του και να δραπε-

τεύσει επιτέλους στον δικό του παράδεισο. Γνωρίζο-

ντας το ρίσκο, τα δίνει όλα και κυρίως αρχίζει να εμπι-

στεύεται τους γύρω του. 

 

KYΡIAKH 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   22:05 

Εκπαιδεύοντας τον Σάκη (2005). Κωμική τηλεταινία 

με τους Πασχάλη Τσαρούχα,  Ασπασία Τζιτζικάκη,  

Κωνσταντίνο Κυριακού, Νικολέττα Καρά,  Θέμο Σκαν-

δάμη και Μαρία Καμακάρη. Ένας πολύ εργατικός φοι-

τητής είναι ερωτευμένος με μια συμφοιτήτρια του η 

οποία όμως τον αγνοεί επιδεικτικά και τον στήνει συ-

νέχεια στα ραντεβού που έχουν για να της δώσει ση-

μειώσεις μαθημάτων  

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:35 

Αγάπησα Έναν Αλήτη (1971). Δραματική περιπέ-

τεια με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Δώρα Σιτζάνη, Θό-

δωρο Μορίδη, Δημήτρη Μπισλάνη. Ένας διακεκριμέ-

νος καρδιοχειρουργός το ρίχνει στο πιοτό 

προκειμένου ν’ απαλύνει τον πόνο του, μετά την οδυ-

νηρή απώλεια της γυναίκας του και του παιδιού τους 

σ’ ένα ναυάγιο. Γρήγορα γίνεται ράκος και εγκαταλεί-

πει τα πάντα. Κάτι θα αλλάξει όμως όταν ένα φτωχο-

κόριτσο, που έχει έρθει στην Αθήνα για να σπουδάσει 

ιατρική και εργάζεται σαν τραγουδίστρια, τον αναγνω-

ρίζει, και του συμπαραστέκεται. 

 

ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    21:00 

Ο Νάνος και οι Επτά Χιονάτες (1970). Κωμωδία με 

τους Νίκο Ρίζο, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Βίκυ Βα-

νιτά και Έλσα Ρίζου. Ο Θανάσης έρχεται στην Αθήνα 

και πιάνει δουλειά στο μαγαζί όπου εμφανίζεται το συ-

γκρότημα «Οι 7 Χιονάτες», στο οποίο συμμετέχει και 

η κόρη ενός φίλου του.  

 

ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:25 

Σήκω Χόρεψε Συρτάκι ( 1967). Κωμωδία με τους Κώ-

στα Χατζηχρήστο, Βασίλη Αυλωνίτη, Ζανίνο και Νίκο 

Φερμά. Ένας αγαθός επαρχιώτης θαμπώνεται από την 

νυχτερινή ζωή της Αθήνας και σπαταλά ασυλλόγιστα 

τα λίγα λεφτουδάκια που έφερε μαζί του προκειμένου 

να ξεκινήσει μια δική του δουλίτσα. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   20:45  

Το Μόνο της Ζωής του Ταξίδιον (2002).  Δραματική 

ταινία με τους Ηλία Λογοθέτη,  Φραγκίσκο Μουστάκη, 

Ρούλα Πατεράκη, Λάζαρο Ανδρέου και Υβόννη Μαλτέ-

ζου. Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, ο συγγραφέας 

Γεώργιος Βιζυηνός κλείνεται στο Δρομοκαίτειο ψυχια-

τρείο της Αθήνας. Λίγο νωρίτερα είχε ξεσπάσει το ερω-

τικό του πάθος για τη δωδεκάχρονη Μπετίνα. Ζώντας 

έγκλειστος προσπαθεί να θυμηθεί την παιδική του ηλικία 

στην Κωνσταντινούπολη και την Θράκη. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο Kαβάλα 
20:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:15 Ελληνική Ταινία: Παρένθεση  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:45 Ελληνική Ταινία: Μια Παπαδιά    
           στα Μπουζούκια 
23:15 Ελληνική Ταινία: Βέγγος ο 

Ερωτιάρης 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:50 Ο Μάριος Καμιναρίδης πα-
ρουσιάζει τον Ευροβουλευτή 
Κώστα Μαυρίδη. 

20:35 Ελληνική Ταινία: Το Έτερον 
Ήμυσι   

22:00 Ελληνική Ταινία: Μικρά Αγγλία  
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή                       
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Χαμένος 

τα Παίρνει Όλα  
22:05 Ελληνική Ταινία: Εκπαιδεύο-

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

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: Αγάπησα 
έναν αλήτη 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 

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

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Sport αλά Ελληνικά!!!!!  
          Με τον Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Νάνος και   
          οι 7 Χιονάτες 
22:25 Ελληνική Ταινία: Σήκω Χό 
          ρεψε Συρτάκι 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της 

Εβδομάδας»με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 

20:45 Ελληνική Ταινία:Το μόνο της 
ζωής του ταξιδιού 

22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
          Alexander the Great Coinage    
          A panel discussion: “ A bridge    
          between different cultures   

ΠΕΜΠΤΗ 14/11  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
10.30 Χάλκινα Χρόνια  
12.30 Road Trip (Ε)  
13.00  Ένα ταξίδι: Το Κάρμι, 
το Τριμίθι, ο Άης Γιώρκης 
14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες  
15.00 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία  
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 

17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 

18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  
19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/11 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
11.00 Road Trip 
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια  
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe  
15.15 Άκου να Δείς (Ε) 
16.15 Τετ-Α-Τετ 
17.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Πεταλούδα (Ε) 
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 

19.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/11  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 19/11 
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  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30  Εμείς κι ο Κόσμος μας  
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour  
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
Record Collection με τον Τάσο 
Αναστάση  22:00 Greek Party με 
τον Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox με τον DJ 
Valentino 07:00 Καλημέρα Κυ-
ριακή με τη Σούλα Βιολάρη 10:00 
Μια φορά και έναν καιρό 10:45 
Θεία Λειτουργία 12:30 Μουσι-
κές Επιλογές 13:00 Απόγευμα 
της Κυριακής με τον Γιάννη 
Ιωάννου 16:00 Στις γειτονιές με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι με 
τον Μιχάλη Γερμανό 19:00 Τα 
τραγούδια της ψυχής με τον 
Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 The Greek Music 
Monday Mix 22:00 Δευτέρα 
βράδυ με τον Κρις Θεοχάρους 
ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Λον-
δίνο Καλημέρα με τον Άρη Δε-
μελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τον Βασίλη Παναγή 
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 
Λαϊκό κομπολόι με τον Γιώργο 
Γρηγορίου 16:00 Drive Time με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
General Affairs 20:00 Young 
and connected scandalous με 
την Κατερίνα Νεοκλέους 22:00 
Hellenic Show με τον DJ Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
12:00 Χρυσές επιτυχίες με τον 
Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με την Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 Ελ-
ληνικές Επιτυχίες 22:00 
Χαλαρά με Στυλ με τον Γιάννη 
Ιωάννου.
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R
emembrance Day was on Monday 11th November, 

i.e. at the 11th hour of the 11th day of the 11th 

month, which is when the Armistice was signed,       

officially ending the 1st World War 101 years ago. 

On Sunday 10th November, at the Cenotaph in Whitehall, the 

ceremony was attended by Her Majesty Queen Elizabeth. His 

Royal Highness Prince Charles laid a wreath on her behalf. 

Present were members of the Royal Family, the Government, 

Leaders of the different faiths, Servicemen and Women and 

others.  

The Greek Orthodox Church was represented by His        

Eminence, Archbishop Nikitas of Thyateira & Great Britain. As 

a Member of the Commonwealth, Cyprus was represented by 

His Excellency, the Cyprus High Commissioner, Andreas S.        

Kakouris, who laid a wreath on behalf of Cyprus at the Cenotaph.  

At the Cenotaph in Haringey, there was a Civic Ceremony  

organised by Haringey Council and wreaths were laid by the 

Mayor of Haringey Cllr. Dana Carlin, Leader of the Council        

Cllr. Joe Ejiofor, and Catherine West. Also present was         

Councillor Emine Ibrahim, Deputy Leader. Officers representing 

the Air Force, Army, Navy, Police and Fire Services laid 

wreaths. 

Wreaths were also laid on behalf of the Cypriot Community 

Centre by the Chair, Susie Constantinides MBE and the         

Manager, Christalla Evdokimou; on behalf of the Cypriot 

Women’s League by Evoulla Nicolaou and Chrisoulla Mintis, 

accompanied by Soula Charalambous and Christina Christou; 

on behalf of St. Barnabus Church and the Greek-Orthodox 

community by Andreas Constantinides. The Greek-Orthodox 

Community was represented by the President, Marios Minaides. 

At the service, all faiths were represented, all of whom offered 

a prayer, including our Bishop Athanasios. 

Scouts and Guides, including those from St. Barnabus, 

paraded flags at the Haringey Cenotaph.  

Cypriots volunteered and fought in the 1st World War.          

Cypriots who came to the UK before the 2nd World War were 

called up, represented Britain and fought with the Allies, whilst 

30,000 volunteered in Cyprus and fought as the Cyprus         

Regiment. 

The service on Sunday ended with those memorable words 

representing those who sacrificed their lives for Peace:- “When 

you go home, think of us and say for your tomorrow, we gave 

our today.” 
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National Council briefed on 
recent developments 

Tributes to the fallen 
on Remembrance 
Sunday 

P
resident Nicos Anastasi-

ades conceded yester-

day that he had told 

former Turkish Cypriot leader 

Mehmet Ali Talat the upcom-

ing tripartite meeting in       

Berlin would be in vain and a 

waste of money. 

He said he had briefed the 

National Council on exactly 

what he said during the meet-

ing earlier in the day. 

Anastasiades said the reason 

for his lack of optimism was due 

to previous conversations he had 

with Turkish Foreign Minister 

Mevlut Cavusoglu, which indica-

ted to him there would be no  

result from his meeting with 

Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci and UN Secretary-General 

Antonio Guterres in Berlin on  

November 25. 

“I informed the National Council 

of what I specifically said to Mr 

Talat, knowing or taking into  

account the statements of Mr 

Cavusoglu in September and 

October. And what I have told 

him (Talat) is I regret to say that 

based on Turkey’s stance, what 

I appreciate is that, unfortunately, 

the meeting of November 25 in 

Berlin seems to be an informal 

meeting with no result and we 

will be left only with the cost.” 

Anastasiades added. 

“What I am sorry to say is that 

Mr Talat failed to say that the 

reason was my conclusion that 

Turkey’s attitude and positions 

do not bode well for a promising 

course.” 

Anastasiades said the position 

of the Greek Cypriot side remained 

one of determination and political 

will to go to the meeting with a 

“positive spirit and creative ideas” 

in order to achieve terms of      

reference that will lead to a   

five-part conference in order for 

a new dialogue to begin. 

Asked about his brief conver-

sation with Guterres on Tuesday in 

Paris, the president said the UN 

chief’s main aim was to convene 

the tripartite to create conditions 

to move forward. 

“It is not up to the SG to exert 

pressure so what remains is the 

will of the other side,” he added. 

UN envoy Jane Holl Lute is due 

in Cyprus this coming weekend 

to help the leaders prepare for 

the Berlin meeting. 

Speaking after the National 

Council meeting, government 

spokesman Prodromos Prodro-

mou said the party leaders had 

been briefed on all of the latest 

developments. He said the Greek 

Cypriot side believed the terms 

of reference could be clinched 

on the basis of what the leaders 

agreed at their meeting on       

August 9 this year. 

“We hope that there will be 

constructive cooperation in the 

Berlin meeting so that negotia-

tions can begin as soon as   

possible,” he said. 

Opposition AKEL leader     

Andros Kyprianou, who has been 

highly critical of Anastasiades’ 

handling on the Cyprus issue 

and has questioned the presi-

dent’s commitment to a solution, 

said after the meeting: “We insist 

that we should go to the Berlin 

meeting with the approach of 

convincing ourselves of the need 

to reach the terms of reference 

and to resume substantive       

negotiations.” 

He said things had become 

very difficult and complex. 

Asked if he was convinced by 

the intentions of the president 

Kyprianou said: “Now why do 

you ask me this question? AKEL’s 

positions are well known and 

have not changed. But I do not 

want to get involved in such a 

debate ten days before the 

meeting in Berlin. Beyond that I 

insist that the tripartite will be 

very decisive. It matters how 

we go to this tripartite, what we 

will do, how persuasive we are, 

so let’s wait to see the results.”

Show your support for a free united Cyprus 
O

n the appalling anni-

versary of the ‘Unilate-

ral Declaration of Inde-

pendence’, and given Turkey’s 

recent illegal invasion of north-

ern Syria, the National Federa-

tion of Cypriots in the UK is 

demonstrating outside the 

Turkish Embassy to call on 

Turkey to end its occupation 

of 37% of Cyprus. 

Join us outside the Turkish 

Embassy (43 Belgrave Square, 

Belgravia, London SW1X 8PA) 

on Friday 15 November 2019, 

from 6-8pm to call for:  

–  A free, united Cyprus for 

the benefit of all Cypriots. 

– The reversal of the illegal 

‘Unilateral Declaration of             

Independence (UDI)’. 

– The end of the Turkish        

occupation of 37% of the island 

and 57% of its coastline. 

– The withdrawal of the          

occupying Turkish troops. 

– The end of the outdated 

system of guarantees that       

have failed Cyprus in the        

past.



D
eputy Minister of Tourism 

Savvas Perdios expres-

sed his satisfaction over 

the reception that Cyprus had 

at this year’s World Travel Market 

(WTM) in London, the big tourism 

industry exhibition which conclu-

ded last Wednesday. 

Speaking to journalists in the 

capital, Mr Perdios said that  

Cyprus has started implementing 

a new ten-year strategic plan for 

tourism, officially to be revealed 

later in the year, which moves 

the country’s touristic product 

beyond the traditional ‘sun and 

sea’ offering. 

As he explained, the new 

plan will include steps to attract 

visitors aged over 50 years old, 

which have not been a traditional 

pool for Cypriot tourism. It will 

also include an emphasis on 

short breaks, on attracting visitors 

from new countries, such as in 

Eastern Europe and the Middle 

East, as well as tourists from 

further afar, Americans, Chinese 

and Japanese. 

In this regard, he hailed the 

collaboration with countries 

such as Greece, Israel, Egypt, 

Lebanon and Jordan with the 

aim of selling joint packages, for 

instance in organised cruises in 

the Eastern Mediterranean. 

The new strategic plan also 

includes the promotion of various 

thematic forms of tourism, such 

as biking, gastronomy, sports, 

health and wellness. 

Responding to a question, the 

Deputy Minister confirmed that 

the diversification of Cyprus’ 

tourism also aims at making the 

country a year-round destina-

tion. 

“The extension of the tourism 

season is a dream for us. It      

was not possible to pursue such 

a dream without the solid           

foundation needed. Over the 

last decade we established       

the sun and sea model, which 

can now serve as the backbone 

that allows us to go for the more 

detailed and special forms or 

tourism. Already for the current 

year we will have an increase 

in winter arrivals of around      

10% in relation to last year,” 

said Mr Perdios. 

He added that the season   

extension will also benefit job 

creation and regions of Cyprus 

that may have been left behind 

in terms of tourism, such as 

mountainous and rural areas. 

The Deputy Minister said that 

Cyprus is “full ready” in terms 

of infrastructure to welcome 

more tourists, citing renovated 

hotels, new marinas and the       

integrated casino resort that will 

open in 2021. 

Perdios also expressed his 

satisfaction with the number        

of arrivals staying at last year’s 

levels, of 4 million, “despite 

challenges such as the big   

competition, Brexit and the      

default of Thomas Cook.” 

He noted that the gaps 

created by the loss of Thomas 

Cook will be covered by other 

firms. 

The Deputy Minister held 

around 20 meetings with airlines 

and travels firms during the 

WTM. He said that what these 

companies asked from Cyprus 

is to better promote its tourism, 

with a new brand beyond the 

‘sun and sea’ model. 

He announced that this new 

brand will be presented next 

March in Berlin’s ITB travel 

trade show.
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Deputy Minister of Tourism expresses 
satisfaction over WTM outcome

Register to vote by  

26 November for the 

General Election

T
he National Federation of 

Cypriots in the UK urges 

each member of our 

community to ensure that they 

have registered to vote by 

Tuesday 26 November 2019. If 

you have not registered to vote 

before this deadline you will not 

be able to vote in the General 

Election on Thursday 12 Decem-

ber 2019. We also encourage 

you to remind your family and 

friends to register to vote as 

well. 

Federation President, Christos 

Karaolis said: “The UK Cypriot 

community must make its      

voice heard during this election       

campaign and I urge everyone 

to ensure that they are regis-

tered to vote by midnight on 

Tuesday 26 November.  

“The most important thing is 

that the community goes out 

and votes on Thursday 12 Dec-

ember and urges their friends 

and family to do the same. I 

also encourage UK Cypriots       

to be active in the election cam-

paign and support candidates 

who are friends of Cyprus and 

our community, for example by 

canvassing for them. There are 

candidates standing for election 

that have asked questions and 

spoken about Cyprus in Parlia-

ment; attended and supported 

our events; actively shown that 

they support a free, united       

Cyprus based upon a just and 

viable solution to the Cyprus 

issue; and have campaigned 

against the Turkish occupation.” 

If you are unsure about which 

constituency you are in, the 

Parliament website has a useful 

webpage that allows you to 

enter your postcode and then 

finds your constituency: 

https://members.parliament.uk/

constituencies 

Did you know? Cypriot citizens 

living in the UK are also entitled 

to vote in the upcoming election, 

as Commonwealth citizens. So 

if you are a Cypriot citizen, 

please register to vote via the 

link below, and make sure that 

you vote on December 12th. 

It is important that the UK 

Cypriot community registers to 

vote and goes out to vote on 

Thursday 12 December. If the 

Cypriot community exercises  

its vote, politicians will take       

notice and do more to help our 

community. Our vote is our 

voice! 

EVERY CYPRIOT VOTE 

COUNTS - OUR VOTE IS OUR 

VOICE 

You can register to vote by 

visiting www.gov.uk/register-     

to-vote 

Away on 12 December? If 

you know you will be away from 

home or on holiday on the day 

of the General Election then 

you can still vote! You can apply 

for a postal or proxy vote.  

Recently moved? If you've 

recently moved house then you 

may need to register again with 

your new address.

Mothercare kicks off        
closing down sale
M

othercare, the UK’s 

number one retailer for 

prams, pushchairs, car 

seats, baby clothes, maternity 

clothes, nursery furniture, toys 

and gifts, has commenced a 

massive closing down sale with 

everything (exclusions apply) in 

all stores dramatically reduced, 

just in time for Christmas.   

Following the previous          

closure of 60 stores, it has been 

confirmed that Mothercare has 

now gone into administration 

and is closing all remaining 

stores across the UK with all 

stock discounted.  

Customers can expect to find 

a huge range of discounts and 

bargains as all stock must go 

before stores are closed for the 

final time. According to store 

management, stock levels are 

high as warehouses are cleared, 

so there is plenty of choice and 

customers are advised to take 

advantage of the heavy discounts 

as soon as possible; some of 

the most popular ranges may 

sell out fast.  

The website will remain live 

until further notice and discounts 

will also be available online as 

long as the website is live. 

Any product warranties or 

guarantees will remain valid and 

customers are encouraged to 

spend any gift cards as soon as 

possible. Gift cards will no 

longer be available to purchase. 

Mothercare has been a staple 

on the high street since 1961.
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By George A Savva  

  

Many politicians including 

Kate Osamor, Mayor of Enfield 

Kate Anolue, leader of Enfield 

Council Nesil Caliscan, Cllr 

Ahmet Karahasan, Cllr Saray 

Karakus, Cllr George A Savva 

MBE, Cllr Sinan Boztas, former 

MPs Andy Love, Ian Twinn, many 

other dignitaries, local cadets 

and air corps, the army, fire      

brigade, the Queen’s represen-

tative Anne Cable, and dozens 

of residents, were present to 

honour those heroes who have 

lost their lives defending their 

country, democracy and free-

dom against dictatorship and 

fascism.  

The Mayor of Enfield laid a 

wreath on behalf of all residents 

in Enfield, followed by the leader 

of Enfield Council, on behalf of 

the council, its officers and 

councillors. 

The parade started at    

Edmonton Green car park and 

congregated by the Edmonton 

Green cenotaph where a     

moving ceremony of prayers, 

hymns, the laying of wreaths 

and a two minute silence took 

place. 

  

Pictured: Leader of Enfield 
Council Cllr Nesil Caliscan with 
Cabinet Member for Licensing 
and Regulatory Service Cllr 
George A Savva MBE 

All communities represented 
at Remembrance Day 
parade in Edmonton

Cypriot artist and writer publishes 
rare heat and touch-sensitive book

T
o You is a paper-based 

heat and touch-sensitive 

book about love, loss and 

grief conceived, written and      

designed by multimedia artist 

and human scientist Dr Yiota 

Demetriou.  

The book presents an intimate 

reading experience, as its pages, 

that are full of poetic love letters 

written in prose, are covered in 

black ink, which at first glance 

makes them seem unreadable, 

until they are warmed by human 

touch.  

It has been described as an 

objection of devotion and a 

metaphor for relationships -       

expressing, manifesting and       

almost materialising the insecu-

rity and vulnerabilities that come 

with love, loss, and grief. The 

intimate letters hiding inside the 

book only reveal themselves 

when the reader establishes an 

affectionate connection by 

touching its black-inked pages.  

 

The ideas behind the book  

In the beginning came the 

letters, the author’s own vessel 

of consolation - that weren’t        

intended for the world to see. 

Cypriot Bristol-based Demetriou 

says, “I wrote these having 
someone significant in mind, but 
never sent them. I began writing 
in 2015 and 2016, through a 
period of depression, grief and 
loss. I soon came to realise that 
the letters were more about      
understanding relationships and 
loss, and accepting the vulnera-
bility of my own emotions; which 

I also described in the book as 
“Apogymnomeno/(a).” This is a 
Greek word (my first language 
is Greek) that expresses what 
the book conveys, meaning: 
‘vulnerable emotions or experi-
ences that are startling, raw,   
humiliating, naked, intimate, 
overtly exposed and almost un-
settling in their own familiarity’.”  

After editing the content until 

it was more suitable for a wider 

audience, the author and artist, 

began to think about how 

people could read it.  

She says, “I had a restless urge 
and vision for body and text to 
merge, and for these elements 
to speak to each other. I wanted 
the book to almost take a live 
form and somehow react as      
humans often respond, only        
revealing its secrets and heart-
felt thoughts when an intimate 
connection is established with 
another body that is also able 
to feel.”  

 

The science behind the book  

The book is covered in black 

thermochromic ink that activates 

when conditioned through ther-

mal conduction - the transfer of 

heat from one body to another 

creates a reaction. This ink is a 

liquid crystal technology. At  

specific temperatures the liquid 

crystals re-orientate to produce 

an apparent change in colour. 

That’s what happens when people 

touch the book - the black pages 

become translucent and the love 

letters are readable. The scien-

tific mechanics behind how the 

ink works are almost a metaphor 

for human connection.  

The book was screen printed, 

although Demetiou made the 

first copy by hand. She said:         

“I made my own paper from       
different recycled materials I 
had at home using diverse        
cellulose fibres to experiment 
with the absorbency of paper.”  

 

How to order 

You can order a copy of           

the book by visiting 

https://www.arnolfini.org.uk/visit/

bookshop or call 0117 440 9685 

(UK), http://bluchipgallery.com 

or call 00357 99 229443 (Cyprus) 

or complete the form at: 

https://to-you.live/shop 

 

About the author 

Yiota Demetriou is a multi-

media artist, author, a human 

scientist, and scholar of audience 

behaviours and embodied        

cognition, who works with 

peoples’ lived and felt experien-

ces. She is interested in the        

intersection between science, 

technology, art, and emotional 

expression.  

Yiota has designed, produced 

and consulted on new engaging 

ways for audiences to interact 

with stories, through multisensory, 

and multimodal experiences  

across academic projects and 

tech start-ups in the innovation 

industry.  

Past works include the design 

and the making of an interactive 

dress using wearable soft       

technologies, that tells stories 

in response to tactile engage-

ment with audiences. This was 

part of the wider project called 

Love Letters, through which a 

crowd-sourced collection of      

350 audience letters was         

generated, whilst touring the 

project international over 7 years.  

Demetriou is the co-founder 

of CyArt Hub, an online            

resource for creatives, and the 

Founder/Creative Director of 

Performance and LIve Art       

Platform Cyprus. A European 

annual radical and experimental 

arts festival for emerging artists 

that ran from 2012-2015, which 

experts in the field have             

described as the first of its kind 

in Greece and Cyprus.  

Yiota has presented work at 

international venues and events, 

including Bath Kids Literary 

Festival, Arnolfini, Performance 

and Live Art Platform Cyprus, 

Bluchip Gallery, Rome’s Gallery 

of Modern and Contemporary 

Art, Tempting Failure, Latitude 

Festival, The Museum of Broken 

Relationships, Watershed. 

C
hristos Karageorgis         

recently exhibited his  

artwork at the Barnet 

Guild of Artists Exhibition in  

Barnet – London. 

Christos, born in London with 

both his parents from Livadia, 

Larnaca, studied at Chelsea 

College of Art and at Middle- 

sex University, graduating             

in Product Design and 3D              

Design. 

Having joined The Barnet 

Guild of Artist in 2011, he has 

been submitting his art for        

their annual exhibition since 

then. 

The mediums he uses for        

his painting are acrylics and   

oils. He also produces decou-

page crafts, cards and prints.  

George’s artwork can be                

purchased via www.etsy.com/uk/ 

shop/xckartbarnetguildofartists. 

org.uk 

 

Pictured: Christos (second 
from left) with his family 

Christos Karageorgis exhibits artwork in Barnet

I
 was very proud last Sunday 

to take part in the official      

Remembrance Day ceremony 

of Barnet Council at the cenotaph 

in Hendon.  

I was representing the           

Cyprus a Regiment and also 

my wife’s father and uncle,  

Costas and Louis Sofocleous. 

The ceremony was very  

moving, reverent and above       

all dignified and with love for 

our glorious dead, from the  

First and Second World         

Wars. 

The prayers by different           

religious dominations expres-

sed peace and harmony in      

our life. 

" For all those who gave their 
lives in the service of their   
country, we pray for the peace 
of the world, that men and 
women everywhere may be 
able to live in peace and      
harmony one with another.       
For the rulers of the world, that 
they may strive for peace and 
justice, rather than oppression 
and war." 

My personal best wishes for 

peace and the reunification       

of Cyprus.  
 

Doros Partasides

Remembering our heroes
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LGR celebrates 30 years of broadcasting

L
ondon Greek Radio, (LGR), 

celebrated 30 years of 

broadcasting as a radio 

station on 13th November 2019, 

becoming the UK's longest-

serving ethnic radio station to 

hold an FM licence. 

Listeners, presenters, staff 

and management celebrated its 

30th birthday at a Dinner & 

Dance event on 30th October, 

with Cypriot singer, Stelios   

Chiotis and others. 

Britain's first-ever licensed 

ethnic radio station began            

official broadcasting on 13th   

November 1989 upon being 

awarded its licence, breaking 

ground for changing the          

landscape of UK radio.   

A special day of celebratory 

programming took place yester-

day, Wednesday 13th November 

2019 from 7am until Midnight to 

mark the anniversary. 

The book, 'London’s Pirate 

Pioneers' by Stephen Hebditch 

tells the story of the capital's       

pirate radio stations and the 

people who helped change the 

British broadcasting system. 

LGR's undeniable legacy       

and the intense pressures the         

station faced to be closed down 

is highlighted by the author. 

London Greek Radio became 

Britain's first-ever licensed        

ethnic radio station upon being 

awarded its FM frequency and 

is the UK's longest-serving       

ethnic radio station to hold that 

FM licence. 

The station's strong community 

backbone is as relevant now as 

ever it was. 

Over the years, London 

Greek Radio has become 

steadfast to a wide range of        

listeners; from maturing-settlers-

to-the-UK, to the coming-of-age 

of British Greeks and Cypriots 

– connecting listeners to           

their roots through a carefully 

balanced programming of 

music, speech, entertainment 

and news. 

The station is an integrated 

part of the communities' socia-

ble lives including the organis-

ing of successful, frequently 

'sold-out' events such as the       

annual 'Dinner & Dance' to the 

regular 'Club-Nights' which are 

immensely popular with the      

station's younger audience.  

Today, in addition to serving 

communities on 103.3 FM,   

LGR has been taken into        

21st-century broadcasting by 

joining the Digital Radio          

platform. 

LGR can now be heard in four 

major cities on DAB+ (digital 

radio), namely London, Birming-

ham, Manchester and crossing 

into Scotland, Glasgow. 

As part of the station's        

ever-growing expansion, LGR 

now also broadcasts to Larnaca 

in Cyprus, on 93 FM, believed 

to be the first ever FM station in 

the world to broadcast on FM in 

another country. 

Furthermore, listeners extend 

worldwide, online at lgr.co.uk 

and the station has a free app 

for mobile devices which           

listeners can download from the 

App or Play stores, embracing 

the 'on-the-move' audience. 

LGR's Managing Director, 

Tony Jay, said, "More listeners 

are discovering the ever-        

growing London Greek Radio 

family every day, and it's not 

only Greek-speaking listeners 

but English, Jewish, Albanian, 

Arab, Bulgarian, Turkish, Russian 

and many more who frequently 

tune in.” 

He added, "LGR is under-

going a revamp with fresh ideas 

to attract an even wider              

audience.  Exciting times ahead; 

onwards and upwards." 

LGR’s Chairman John Kyria-

kides, said, "With LGR's edgier 

playlists of the biggest Greek 

and Cypriot tunes, Modern 

Laika, Greek Pop, Entehna, 

Golden-Oldies, Alternative, Folk 

and current Chart Hits, we       

continue to serve the listener. 

"It is this fundamental reason 

that the station remains the      

preferred choice in most Greek 

and Cypriot homes, offices, 

shops, factories, workplaces, 

vehicles and venues." 

The birthday party continues 

on 30th November when the 

station invites you to help        

celebrate at its 'Greekology' 

Club Night at Trent Park        

Country Club. To secure your 

attendance, visit, http://lgr.co.uk 

/lgr-presents-greekology-at-the-

country-club-2/ 

Happy Birthday to LGR - 

Here's to the next 30 years! 

 

Pictured: Some of LGR’s       
presenters at the station’s 

Dinner & Dance last month. 
Photo: Alexios Gennaris

It’s beginning to 
look a lot like 
Christmas in 
Palmers Green

The Green Lanes Business 

Association invite you to join 

in the festivities where you can 

enjoy the illumination of the 

lights, mince pies and carol 

singing by local schools, on 

Thursday 14th November, 

3.30pm at the Palmers Green 

Triangle. 
 

Lights switch on – Carol 

singing – Popcorn / candy 

Floss – Mr & Mrs Claus – 

Late night shopping  – 

Meet the Elves! 
 

Vote for your favourite 2019 

Christmas window display.         

Pick up your voting form from 

Anthony Webb Estate Agents. 

The winning shop will be        

announced on Facebook on 

Saturday 7th December. 
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I
 was very pleased to have met 

photographic artist, author 

and celebrity producer Toula 

Mavridou-Messer recently, espe-

cially as I have followed her       

interesting career for a long time. 

Born in London to Eleni Mavri-

dou from Drama, Greece, and 

Nikos Choulides from Droushia, 

Cyprus, Toula is a successful 

photographic artist and author. 

Now based back in London, 

but for many years based in the 

heart of entertainment, Los      

Angeles, to become one of the 

world's most successful celeb-

rity producers.  

Toula has successfully created 

an impressive resume having 

worked in various facets of the 

entertainment industry all of her 

life, with television, film and live 

entertainment credits on two 

continents. 

Toula's impressive career 

began when she was just a teen 

having famously - or infamously 

- become the youngest gossip 

columnist in the world with 

screenwriter friend Jane Gold-

man, writing for two national UK 

magazines and providing break-

ing celebrity news for national 

daily newspapers. 

At 18, Toula segued into per-

sonal management after being 

headhunted by the manager of 

the Pet Shop Boys to re-style 

the boy band Bros and help     

secure them a prestigious re-

cording contract. On completion 

of this sizable task, she embarked 

on a career in PR. One of her 

first projects was heading the 

campaign to publicise George 

Michael's critically and commer-

cially acclaimed 'Faith' tour. 

Within a year, Toula had cre-

ated prestigious agency PR Inc. 

and was acknowledged by the 

Guinness Book of World Records 

as being the youngest principal 

of any PR firm worldwide, with 

clients including: record compa-

nies EMI/ BMG/ RCA, Eric Clap-

ton, Dame Shirley Bassey and 

Five Star. 

Toula was instrumental in the 

launch of new franchisee GMTV 

- the British version of Good 

Morning America - which proved 

to be the start of many success-

ful years in television and event 

production. Credits include: the 

BBC's: HARDtalk Extra, The 

Charter Review, Sony Radio 

Academy Awards, Today with 

Des and Mel, The Big Read, 

Challenge Anneka, The Kirsty 

Wark Show, New Film Talent, 

Eastenders Revealed - The   

Return of Dirty Den, The Vanessa 

Show, RDF's Celebrity Wife 

Swap and OK!TV. 

Her move to America and      

obtaining a Green Card was 

greatly helped by working on an 

ITV show with Celine Dion who 

proved to be very supportive. 

Other celebrities Toula has 

worked with are Quentin Taran-

tino, Gerard Butler, Javier Bardem, 

Paul Bettany, Chaka Khan, Faye 

Dunaway and Barry Humphries.  

From 2004, expanded her   

international horizons by coming 

to America and working on 

prestigious international shows 

with credits such as: The Peoples 

Choice Awards, The Golden 

Globe Awards, The American 

Music Awards, NFL SuperBowl 

XL, Extreme Makeover - Home 

Edition, ReelzChannel Specials 

as well as many industry festivals 

and galas, including: IFP - the 

LA Film Festival and the Inde-

pendent Spirit Awards, AFI - AFI 

Film Festival, Sarasota Film 

Festival, Milan International Film 

Festival, The Celebrity Source 

- 73rd Annual Hollywood Christ-

mas Parade and the 'G'day LA' 

Gala Dinner. 

Toula's success with personal 

PR and TV production did not 

stop her from keeping an eye 

on corporate interests, when in 

2006 she founded Britain's fore-

most celebrity gifting firm, The 

Sultans Of Swag, in order to 

create a synergy between event 

production and corporate tie-ins. 

Such productions included 

The Princes Trust Awards, Royal 

Variety Performance, The BRIT 

Awards, British Comedy Awards 

and Greatest Britons Awards. 

Big name brands including  

Nintendo, Nokia, Ugg, Kipling, 

Jo Malone, Coty, Sharpie, Jelly 

Belly Jelly Beans, Guitar Hero, 

Carrerra Sunglasses, FILA, 

Parker Pens, UBISoft and Piaggio 

were amongst the many who fea-

tured in the celebrity gift lounges. 
 

Photographic Artist  

Residing in LA, where aside 

from her business interests, 

Toula has quickly been making 

a name for herself as a fine art 

photographer. As a Saatchi Art 

- represented photographic      

artist - her works are made up 

of kitsch Americana, stunning 

landscapes, modern retro and 

nature. All images are bold, 

bright and powerful. 

“I am constantly in a state of 

wonderment at the beauty, 

magic, intrigue and humour of 

the world around us. Art is how 

your heart sees things, isn't it? 

Sometimes everything is clear 

and crisp, other times it seems 

black and white but most of the 

time it's filled with joy and happi-

ness. My heart has captured 

every image that you see in my 

portfolio. Hopefully, one or two 

will capture yours, too.” 
 

Author 

Having started typing her first 

novel at the age of two (!), she 

has never looked back. 

At the age of 12 she was       

delighted to win a coveted Blue 

Peter badge for writing a script 

for Grange Hill. At 15, she was 

a regular gossip columnist for 

Gay News Magazine, whilst still 

studying for her ‘O’ Levels. Then, 

at the ripe old age of 22, she 

won a computer in a ‘Write A 

Blockbuster‘ competition for a 

national women’s magazine. 

It wasn’t until 2014, when   

encouraged by the other mem-

bers of the LA Writers Center, 

that she published any of her 

work. It was a busy year as 

Mortal End: A Simmering Pit of 

Jiggery Pokery (gothic horror 

novel), followed by Pocketful of 

Poesies: Absolutely All Artful  

Alliterations (humorous short 

stories) and then 100% Simply 

Perfect Photographs (coffee table 

photography book) were all 

brought to life. 

Jonathan Ross (British TV Pres-

enter and Halloween aficionado) 

said about Mortal End: “The 

spookiest treat for Halloween’s 

right here. 178 pages of dark, 

twisted & mysterious goings on.” 
 

Source:  
Chutzpr, www.imdb.com, 

www.saatchiart.com,  
TheSultansofSwag.Etsy.com 

and fineartamerica.com 

 

Las Vegas Themed Films 

Bedazzled showgirls, famous 

casinos, alcohol, desert, specta-

cular night lights, and elaborate 

hotels... What are the best movies 

about Las Vegas? Sin City is 

known as the Entertainment 

Capitol of the World, and it has 

served as the setting of hundreds 

of famous movies. The films run 

the gamut, including action flicks, 

tear-jerking dramas, romantic 

comedies, and many cinema 

classics. When preparing for a 

trip to Vegas, what movies do 

you watch to get yourself geared 

up? What is your favourite? 

Here are just a few: 

The Hangover - Bradley 

Cooper, Heather Graham 

Casino - Robert De Niro, 

Sharon Stone, Joe Pesci 

Ocean's Eleven - George 

Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts 

Vegas Vacation - Chevy Chase, 

Christie Brinkley, Randy Quaid 

Fear and Loathing in Las 

Vegas - Johnny Depp, Cameron 

Diaz, Christina Ricci 

Leaving Las Vegas - Nicolas 

Cage, Elisabeth Shue 

Rain Man - Tom Cruise, 

Dustin Hoffman 

Last Vegas - Robert De Niro, 

Morgan Freeman, Michael 

Douglas 

Swingers - Heather Graham, 

Vince Vaughn, Jon Favreau 

Diamonds Are Forever - 

Sean Connery 

Viva Las Vegas - Elvis        

Presley, Ann Margret  
 

www.ranker.com 

Toula Mavridou-Messer

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Marriage Story  
 

Noah Baumbach’s superior film 

arrives fresh from its London Film 

Festival Gala premiere and it       

already radiates a lot of Oscar 

buzz. A moving portrait of a      

marriage on the verge of a break-

down exquisitely written, directed 

and performed from the heart.  

The touching scenario is     

probably drawn from Baumach’s 

own experiences following his      

divorce from Jennifer Jason Leigh 

a few years ago - here New York 

theatre director Charlie (Adam 

Driver) struggles to keep his family 

together. However, his wife Nicole 

(Scarlet Johansson) wants a  

separation and to return to Los 

Angeles with their son in order to 

continue her acting career in films. 

She used to be successful in   

Hollywood before she started 

performing in her husband’s ex-

perimental theatre productions… 

The plot is deceptively simple 

but Baumbach’s multi-layered 

screenplay offers his actors 

plenty to work with and develop 

their characters. Like a Greek 

tragedy the inevitable is about to 

happen and one identifies with 

both protagonists’ predicament. 

Both actors deliver superlative 

performances while the supporting 

cast is also on top form - Laura 

Dern, Alan Alda and Ray Liotta 

deliver scene stealing perform-

ances as the Los Angeles lawyers 

representing Nicole and Charlie 

in court as well as struggling to 

keep everything amicable. One 

of the best films of the year! 

 

Le Mans’ 66 
 

The slow burning, low key       

beginning of James Mangold’s 

smart film, where it sets up       

characters and situation pays  

dividends, before the thrilling     

action explodes on the giant 

IMAX screen. He tells the amazing 

true story of Ford v Ferrari (its 

original title) and focuses on the 

passion of the innovative American 

car designer Carroll Shelby (matt 

Damon) and his relationship with 

British driver Ken Miles (Christian 

Bale), whose partnership defied 

expectations especially after they 

built a revolutionary race car for 

Ford Motor Company.  

The film pays great attention to 

detail with terrific period designs 

and boasts very effective and un-

derstated performances. Damon 

and Bale share a winning chemistry 

under Mangold’s masterful direc-

tion. The Ferrari clan may verge 

on the stereotypical kind but 

overall this is solid entertaining 

that doesn’t take its audience’s 

intelligence for granted.  

 

The Report 

It has been a good year and a 

change of scene for Adam Driver 

(see MARRIAGE STORY above). 

In this solid and powerful political 

thriller, which is based on true 

events, he plays Daniel J. Jones, 

a young man with principles,      

assigned by Senator Dianne 

Feinstein (Annette Bening) to 

lead an investigation of the CIA’s 

Detention and Interrogation       

Program created after 9/11.   

Driver makes a persuasive hero 

desperately seeking to uncover 

the truth behind this inhumane 

program that gives permission for 

rendition and torture of foreign 

suspects of terrorism. Scott Z. 

Burns writes and directs a tense 

thriller very much in the league of 

ALL THE PRESIDENT’S MEN.  

 

Little Monsters 

Lupita Nyong’o lights up the 

screen in this delightful zombie 

comedy from Australia which was 

recently premiered at the London 

Film Festival. She plays Caroline, 

a kindergarten teacher loved by 

her class as well as by one of the 

children’s uncle David (Alexander 

England), a frustrated musician, 

who volunteers to accompany 

them on a day trip in the country… 

It begins like SCHOOL OF 

ROCK before it develops into a 

bizarre and hysterical zombie  

adventure. The idea that the      

children are meant to believe that 

the zombies are part of a game 

works well here and brings to 

mind Roberto Benigni’s LIFE IS 

BEAUTIFUL.  

 

Last Christmas 

Emma Thompson and her 

husband Greg Wise tell an           

engaging story but sadly the poor 

execution fails to raise a laugh or 

even a smile.  

Emilia Clarke is Kate, an          

irresponsible young woman who 

hates her job in a Christmas shop. 

However, her chance encounter 

with an attractive man called Tom 

(Henry Golding) begins to have 

an effect on her life… 

Clarke tries hard to be funny but 

her timing is all over the place. 

She is more successful in her 

dramatic scenes but they come 

far too late to save the day. 

 

2040  

Damon Gameau is Australia’s 

answer to Morgan Spurlock and 

follows his THAT SUGAR FILM 

with another engaging and caring 

documentary about our bodies 

and the environment. He begins 

a long journey across the world 

interviewing experts about global 

warming as well as a group of 

small children, who talk about their 

concerns for the future. However, 

one boy unashamedly declares 

“When I grow up I want Hot Dog 

Day to be every day”. Divine! 

 

The Amazing 

Johnathan  

Documentary 

The Amazing Johnathan is a 

terrific subject for a documentary 

- he is a successful comedian, 

magician and professional prank-

ster, who is diagnosed with a        

terminal heart problem and is 

given one year to live.  

Ben Berman follows Johnathan 

almost everywhere but six months 

later he discovers that another 

crew is also making a documen-

tary on the life of this amazing 

man. Berman is torn whether he 

should abandon the film or find a 

different angle in telling his story. 

A compelling film that will keep 

you hooked until the end! 

 

FRIGHTFEST HALLOWEEN: 

 

CANDY CORN: A disappointing 

film that lacks pace and suspense 

about the overfamiliar story of a 

bullied boy who returns from the 

dead to revenge his tormentors. 

WE SUMMON THE DARK-

NESS: Marc Meyers delivers the 

goods aplenty in this satanic tale 

that takes place in 1988. A series 

of gruesome murders occur follow-

ing heavy metal concerts - three 

girls and three guys meet at such 

a gig and appear to be totally     

unaffected by the satanic murders…

It is well acted and intriguing!  

UNCANNY ANNIE: An unimag-

inative film from Paul Davis about 

a group of college students stuck 

on a deadly board game which 

demands their lives…The whole 

thing takes place in one location 

and its repetitive action offers   

nothing new to the genre. Bring 

back OUIJA! 

L
iving in a confined,         

oppressive space, which 

many people still do in 

the UK, is enough to test the 

patience of a saint or any    

mortal being come to that. 

Imagine then an East London 

flat, on Ruth Hall and Max Jones’ 

stiflingly realistic set, that is 

home to disabled Nell and her 

apparently caring son Sydney, 

who have nothing but vitriol 

and venomous thoughts for 

each other. The perfect storm 

and playwright Eugene O’Hare 

unleashes a torrent of abuse 

and nasty jibes in Sydney and 

the Old Girl (Park Theatre) as 

though they are deriving some 

kind of perverted pleasure.  

It is relentless and in the 

role of the bitter and twisted 

matriarch, Miriam Margoyles 

demonstrates why she is such 

a revered performer both on 

stage and screen. I was worried 

that this might end up being        

a case of Margoyles being      

Margoyles but the portrayal      

is nuanced and beautifully 

crafted. She knows that Sydney 

can’t wait for her to die and     

inherit what he believes is 

rightfully his after living this life 

of penance. Confined to a 

wheelchair she makes the poor 

man suffer, making a torrent of 

demands to ensure he is never 

settled. We may have had some 

sympathy for his plight but 

when he reveals his bigotry 

and openly racist attitudes - 

O’Hare pulls no punches with 

the language - we begin to 

think otherwise. Mark Hadfield 

is excellent in the role and 

brings real pathos to the role 

of a man who is a picture        

of pent up frustrations borne   

of loneliness and that guilt         

rendering umbilical chord  

tethering him to the old woman 

despite his apparently materi-

alistic intentions. 

Into the fray comes actual 

carer, Marion, who perhaps the 

playwright thought was needed 

to break the unceasing bitter-

ness. Vivien Parry looks the part 

and plays it very well bringing 

a fresh dynamic drawing out a 

panoply of emotions from Nell 

as she allows her guard to 

drop and reveal her fears       

and vulnerabilities. Watching 

her carry out the role one is  

reminded of the incredibly vital 

work that carers do throughout 

the UK, usually for a pittance 

with unacceptable terms and 

conditions. Any carer having 

to deal with Nell and Sydney 

deserves a medal...and a wage 

to match.  

Although the writing occa-

sionally wilts into a deluge of 

disdain and defamation, there 

are also comical moments of real 

hilarity which are unexpected but 

welcome. Well directed by Phillip 

Breen some, of the most poig-

nant moments came in the very 

pregnant silences. The facade 

cannot hide the pain below the 

surface that is within us all.  

Meanwhile Guillermo Bigalow 
is thrilled by depression... 

When I first came across 

Death of a Salesman (Piccadilly 

Theatre) I read it and thought 

how can you lift that from page 

to stage and retain the corusca-

ting intensity? Co-directors 

Marianne Elliott and Miranda 

Cromwell have done that with 

a production that grabs you by 

the throat and doesn’t let go.  

A great and depressing master-

piece on the lies we tell our-

selves and the danger of being 

consumed by the past. Willy 

Loman (Wendell Pierce) is a 

man who starts strong and ends 

completely crushed by circum-

stance and the performance is 

brilliant. Loyal wife Linda (Sharon 

D Clarke) does all she can to 

bolster her man but there is 

not a scintilla of sentimentality 

in the portrayal and she is mag-

nificent, dignified and soulful. 

The supporting cast are strong 

too in this African-American 

family torn asunder by life and 

it’s foibles. This is a show that 

must be seen and experienced 

though if you leave feeling  

like I did you may question my   

recommendation and sanity - 

for now I am questioning every-

thing and I’m not even 30 yet! 

Finally, Juliana Gratex loves 
an old favourite... 

I was humming all the way 

home to the perfect happy 

ending to what could be the 

biggest comical tragedy of all 

time. Yum Yum loves Ninkomoop, 

no let's get it right Nanki-Poo, 

but she only has him for one 

month before his head will 

come off. Yes Jonathan Miller’s 

Mikado (English National 

Opera), reset from Japan to a 

grand 1930’s grand hotel, on 

revival number fifteen, is still 

enormous fun, full of vitality 

and silliness. An excellent cast 

struts it’s stuff on Stefanos  

Lazaridis’ opulent set, a vision 

of creamy indulgence. Even the 

dance routines are a hoot, quite 

bonkers in fact. Sumo-like John 

Tomlinson is terrific in the title 

role and Richard Stuart has a 

ball as the Lord High Executioner 

with the now infamous “little 

list”. This operetta is strongly 

recommended for first timers 

and those looking for a jolly 

night out.  
 

Sydney and the Old Girl - 

020 7870 6876 
 

Death of a Salesman - 

0844 871 7630 
 

The Mikado - 020 7845 9300

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

When caring is  

not enough 
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Y
es it is cold, so does it  

affect you personally, or 

are you one of those       

robust people that just don't feel 

the cold as much and love it. 

Do you let it get in the way of 

your outdoor sport activities, or 

are you one that most definitely 

decides to change the whole 

game plan for winter? Well       

although there are those people 

that will still go out for that bike 

ride, for a run or even have that 

winter barbeque party and        

actually enjoy it, I am sadly not 

one of those people and for 

some of us, it is like torture. I 

really don't enjoy the cold too 

much and it most certainly         

affects me. I have to dress up 

really well in lots of layers in  

the winter even when indoors, 

let alone outdoors. As we all 

feel and cope with temperature 

differently, our coping mecha-

nism is also different.  

I often call myself a beach 

babe, not because I would like 

to spend all day at the beach, 

but just because I just love the 

summer time and the full on  

activities of the summer that 

being near a beach offers, day 

or night, for fun or relaxation. 

In the summer, people are 

out, whether fishing, on boats, 

swimming, doing water sports, 

playing ball on the beach,       

having parties and dancing by 

the beach, or having parties or 

festivals outside.  

Just being moderately active 

at some point during the day 

keeps you fit, even if it is outdoor; 

even some gardening or       

working on an allotment can      

be enough for some to keep 

themselves in good health. 

There are many people who 

find it difficult to cope with         

severe harsh winters in some 

countries, and purely for health 

reasons, they choose to move 

to warmer climates for health 

improvement. It is a known fact 

that people with joint ailments, 

or those with past injuries, often 

suffer when the damp cold sets 

in. This however should not be 

an excuse to become couch 

potatoes. Finding a way to       

retain some sort of winter sport 

activity for exercise should 

come high on the list for          

general health and wellbeing. 

Remember exercise is not only 

essential for physical wellbeing, 

but also for mental wellbeing. 

Exercise triggers off those       

endorphins that make us feel 

good, having a number of phy-

siological functions that activate 

the body's natural opiate recep-

tors, creating an analgesic         

effect. So don't let the winter 

switch off your joyful mood, get 

out there and find alternative 

things to do to keep you happy, 

happy, happy! 

If the sunshine does appear 

and it is a dry sunny day, I will 

actually make an effort, wrap 

up really well and get out for 

some outdoor activity during 

the day, as the sun will make it 

feel a little warmer. So I will 

make an effort and do try, on 

those sunny days, to embrace 

it. 

So what can you do in the 

winter months to keep active? 

There are so many things     

available nowadays even at 

your local gym or sports centre, 

from weight training machines, 

runner, stepper machines and 

boxing bags that you can do 

solo. For others who like or 

need a little guidance, there   

are classes that  are given by 

instructors to motivate you and 

help you with good technique. 

Some gyms, sports centres or 

studios offer classes in badmin-

ton, basketball, martial arts,        

indoor cycling, climbing, aerial 

exercise and a variety of dance 

classes. 

There are even virtual 

classes offered at some gyms 

now, with big screens in studios 

showing a variety of classes 

with clear instruction footage 

from your favourite well known 

instructors.  

Don't want to join a gym? 

Then do some virtual guidance 

classes in the comfort of your 

own home in your own privacy. 

Many channels and apps offer 

this, like 'Body in Balance' the 

world's leading wellness TV 

channel which you can easily 

find in the UK. You will find 

many varied classes from     

leg workout training, abs, the        

perfect bum, the cheerleaders 

workout or yoga for seniors, 

and so much more; there is 

something for everyone at 

www.bodyinbalance.tv 

Find what appeals to you, 

learn some new skills and enjoy 

the practice of self-improve-

ment and good health whilst 

you have fun at the same time. 

Happy health and wellbeing.  
  

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Winter workout

Xclusive! Katerina Neocleous

Dimitra Galani – Live in London  
 

The wonderful performer Dimitra Galani comes to London for a unique concert with two                   

talented musicians from the new generation: Thomas Constantinou, a great master of the oud           

and an array of traditional instruments and the great jazz pianist Spyros Manesis. On Tuesday 3rd 

December 2019, they will be performing in the Union Chapel in Islington, a magical space for live 

music. 

Their collective effort for this performance sees a setlist that includes songs that draw their              

influences from the East and West. Two musical instruments representing each one of the              

hemispheres. The oud and the piano. The connecting link? The charismatic voice of Dimitra Galani. 

A singer who for years now has been between both musical cultures. 

The show they present ‘bridges’ the contrasts of these two musical worlds. In a musical way,        

Galani and the talented musicians who accompany her masterfully, illustrate the differences and 

the similarities, shedding a light on the common path on which art travels. The songs they have 

chosen to present with a twist, are popular timeless songs. Songs that will embrace the audience 

involved and leave you experiencing a night you undoubtedly won't forget. 

Tickets are priced: £31.50 (standard) / £58 (VIP) and can be purchased from 

www.unionchapel.org.uk 

 

New Music! 
 

Don't dump Giorgos Tsalikis or you'll have a war on your hands! The popular singer unleashes 

his latest musical offering "Thelis Polemo", a big heartbreak ballad, that pulls no punches and 

promises to leave his ex, remorseful for her actions. This emotion-led song follows his October hit 

"Lekes". 

 

Peggy Zina is also pulling at the heartstrings with "Mesa Mou Kati Egine" - a Christos Dantis 

and Nikos Sarris collab. Zina is best known for her evocative love songs and this is another one 

to add to her ever growing hit-list! Catch a listen to these new songs and more on next week's 

*Scandalous! 

 

That's all for now. More entertainment and music news coming soon!  
Until next time... x Mwah 
 
* Listen to all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Scandalous!'            

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

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

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

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

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

@Katsmusiq  



I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here 

2019 line-up confirmed 

Yes, it’s that time of year again! A brand new cast of celebrities 

are heading down under, ready to battle it out in the jungle on          

I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here.  
Leaving their plush pads and luxuries far behind, the celebrity 

campers will spend up to three weeks taking on the harsh surround-

ings of the Australian jungle, with a whole host of brand new nasty 

surprises created just for them. 

The ten celebrities heading into the jungle for the new series were 

confirmed earlier this week. They are ex-footballer and broadcaster 

Ian Wright MBE, pop star Nadine Coyle, ‘Rak-Su’ singer Myles 

Stephenson, Radio 1 DJ Adele Roberts, comedian Andrew         

Maxwell, soap star Jacqueline Jossa, Capital Radio DJ Roman 

Kemp, Olympian and TV personality Caitlyn Jenner, ex-England 

rugby player James Haskell, TV and radio presenter Kate         

Garraway. 

Last year’s highlights included Noel Edmonds and Harry 

Redknapp’s bromance, Fleur East and Emily Atack’s original Jungle 

song I Like My Bum and Harry Redknapp being crowned King of 

the Jungle. 

I'm a Celebrity starts this Sunday 17 November on ITV, presented 

by Ant and Dec. 

Peter Andre has launched his 

very own coffee brand, aptly 

called Coffee By Andre. 
No stranger to the world              

of caffeinated hot beverages,         

previously owning his own coffee 

shop, The New York Coffee Club 
in Brighton, the singer states, 

“We’re all about ethics, happy 
customers and delicious coffee 
made at home. We also have a 
range of Rainforest Alliance tea 

and hot chocolate. Ultimate Moka 
coffee kits, reusable hot and cold 
coffee, tea flasks and much more 
to come. For commercial busines-
ses and office, we have a commer-
cial range of high end Swiss-made 
machines, recommended with our 
organic, Fair-trade coffee beans. 

“Anybody that knows me, knows 
I love great coffee.” 

Coffee By Andre is now on sale 

at www.coffeebyandre.com.

Peter Andre launches his very own 

coffee brand
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Strictly’s Gemma 

and Gorka to 

dance together in 

Christmas special 
 

Gemma Atkinson and Gorka 

Marquez will dance together for 

the first time in this year’s Strictly 
Come Dancing Christmas special. 

The couple met on Strictly back 

in 2017, and have since gone on 

to have a daughter, Mia, who was 

born earlier this year. 

Although they appeared on the 

same series, Gemma was part-

nered with Aljaz Skorjanec during 

her time on the show, while Gorka 

danced with Alexandra Burke, but 

they will be performing together 

during the Christmas special. 

They won’t be the only couple 

on the dance floor, though, with 

Joe Sugg also set to be reunited 

with his former dance partner and 

girlfriend Dianne Buswell, a year 

after making it through to the 

Strictly final. 

It has also been revealed that 

Chizzy Akudolu will be performing 

with Graziano De Prima, while 

Debbie McGee will be coupled 

up with Kevin Clifton, having  

originally danced with Giovanni 

Pernice.  

Completing the line-up will be 

Mark Wright, who will perform 

with Janette Manrara, and        

Richard Arnold, dancing with 

Luba Mushtuk. 

The festive Strictly special will 

air on Christmas Day, with Tess 

Daly and Claudia Winkleman  

taking on presenting duties, and 

all four judges set to return to 

offer their criticisms before one of 

the celebrities is awarded the 

Silver Star Trophy.
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Community Youth

Community Youth Football Results. November 10th 2019 
U18 
Boreham Wood 3 AEK Black 2,Hadley Rangers 0 Omonia Gold 6 
U16 
Maccabi 7 Omonia Green 0 
U13 
AC Finchley 6 AEK Black 1, Colney Heath 2 Omonia Gold 9,  
Omonia White 1 Northwood 10. 
U12 
Omonia Green 3 HS Academy 6,Omonia White 5 AC Finchley 2

Omonia Youth U10 Greens 

AEK Youth U11’s

Omonia Youth U15 Green

Premier League 

 There is still more than six 
months of the Premier League 
season left, with 26 games and 
no doubt many plot twists 
ahead. It was not so much the 
maths, though Liverpool’s nine-
point advantage over defending 
champions City, with a point 
less over Leicester City and 
Chelsea, is a significant gap, 
especially as Juergen Klopp’s 
side have lost one league game 
in 18 months. 
But it was the manner of Liver-
pool’s 3-1 victory over Man City 
at Anfield which suggested that 
the fans’ nearly 30-year wait for 
a domestic league title may be 
coming to a close. 
Chelsea notched a sixth suc-
cessive Premier League win as 
they beat Crystal Palace 2-0, 
while Leicester City beat Ar-
senal 2-0 to move into second 
place on Saturday. 
Manchester United climbed 
back into the top half of the Pre-
mier League table on Sunday, 
as goals from Andreas Pereira 
and Marcus Rashford and an 
own goal from Davy Propper 
gave the side a 3-1 home win 
over Brighton and Hove Albion. 
After their breathless midweek 
4-4 home draw with Ajax Am-
sterdam in the Champions 
League, Frank Lampard’s Chel-
sea side enjoyed a rather more 
straightforward day against Pal-
ace 
Chelsea laboured in the first half 
against a rugged Palace side, 
but Tammy Abraham put them 
ahead after the break with his 
10th goal of the season before 
Christian Pulisic sealed victory 
with his fifth goal in three league 
games. 
Spurs were given a fortuitous 
lead after halftime by Son 
Heung-min, but George Bal-
dock’s equaliser earned Shef-
field United a 1-1 and extended 
their unbeaten run to five league 
games. 
While Sheffield United sit 
proudly in the top six, Totten-
ham – Champions League final-
ists in June – are stuck in 12th 
spot, without a league win since 
September. 
Arsenal have now gone four 
games without a win after their 
defeat at the King Power sta-
dium against a Leicester side 
that is looking every bit as ef-

fective as their 2016 title-win-
ning squad. 
Jamie Vardy and James Mad-
dison struck second-half goals 
as Leicester piled yet more 
pressure on Arsenal’s struggling 
Spanish manager Unai Emery. 
Burnley had lost their previous 
three games but dominated on 
Saturday after Ashley Barnes 
poked home in the 11th minute. 
Wood made it 2-0 after a mis-
take by defender Fabian Bal-
buena.  
West Ham’s misery was com-
plete when keeper Roberto 
Jimenez punched Ashley West-
wood’s corner into his own 
net.“When you concede so 

many easy goals it does not 
help. I am concerned at the 
easy goals we are conceding,” 
Pellegrini, whose side have ca-
reered down the table, said. 
Goals by Tom Davies and Ri-
charlison gave Everton their first 
away win of the season to leave 
Southampton stuck in the bot-
tom three. Newcastle trailed at 
home to Bournemouth but goals 
by DeAndre Yedlin and Ciaran 
Clarke sealed a 2-1 win. 

Christian Pulisic Chelsea striker

Cyprus Football

Anorthosis are level on points  
at the top of the table with Omo-
nia. Anorthosis drew 2-2 with 
Nea Salamina.with a goal 
scored within a minute in  the 
third and fourth minute New Sa-
lamis took the lead through Jay 
Simpson and Anorthosis equal-
ised with Rayo, Anorthosis re-
took the lead in the 65th minute 
and Eloundou equalised for the 
red’s in the 75th minute. 
Omonia Nicosia beat Limassol 
rival’s AEL 1-0 with a goal from 
Matt Derbyshire in the 3rd mi-
nute . Apollon spoilt Apoel’s day 
in Limassol  by holding them to 

a 1-1 draw when they scored 
late in the game in the 87th mi-
nute, Merkis scored a goal in 
the 54th minute to give Apoel 
the lead. 
Enosis Neon Paralimniou did 
well to draw with Pafos 1-1  
Olympiakos won their first 
game of the season and they 
did it in style when they beat 
Ethnikos Achna 4-0..AEK beat 
Doxa 2-1 Trikovski scored the 
first goal for AEK Larnaca and 
Doxa equalised in the 76th mi-
nute AEK scored the winning 
goal with Keaveny in added 
time. 

KOPA League
Apoel go top

Apoel league leaders
Apoel are this week in top spot 
with 16 points three points 
ahead of second placed Omo-
nia  and four points above of 
third placed Olympia. 
They had a good result in beat-
ing Panathinaikos 4-2  but they 
did not get off to a good start as 
the game was delayed for half 
an hour as there were no refer-
ees or linesmen yet there were 
only three KOPA League games 
on Sunday. 
Once the game started it was 
full of excitement and in a crazy 
three minutes  Apoel opened 
the scoring in the 11th minute 
and from the kick off after the 
goal was scored Panathinaikos 
was awarded a penalty a mi-
nute later but the Apoel keeper 
kept it out,But a minute later 
Luke Lane scored the second 
to give Apoel a 2-0 lead. Pana-
thinaikos reduced the score in 
the 26th minute through Luke 

Durnin. Apoel increased their 
lead to 4-1 with two goals going 
into the break 4-1 up. Not long 
into the second half Panathinai-
kos reduced the score to 4-2 
with John Efstathiou but the 
score stayed that way for Apoel 
to win 4-2, 
Armenians v Komi Kebir turned 
out to be an eight goal thriller 
with Anthonu Georgiou produc-
ing a hat trick for Komi Kebir the 
other Komi goal was scored by 
Andreas Sheretis. Garo Heath 
scored the two goals for the Ar-
menians, 
Cinar got their feet off the 
ground by winning their first 
game of the season versus 
Pantel 4-3 their goals from 
Ergan Hasan, Riliz Camil,Mark 
Summers and 16 year old deb-
utant Theo Mckenzie.Pantel’s 
goals were scored by Chris 
Spyrou scoring two of the goals 
and Jemel one. 

Michael Spencer Apoel hat trick hero

Palace Gary Cahil
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New Salamis v St Panteleimon  EL Clasico

Saturday 16thNovember 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Stockport County 

3.00pm The Hive, Camrose 

Avenue, Edgware HA8 6AG 

BetVictor Premier 

Enfield v Bishops Stortford 

3.00pm CVS VAN HIRE STA-

DIUM, (COLES PARK) White 

Hart Lane, London N17 7PJ 

Spartan South Midlands 

League 

First Division 

Langford v St Panteleimon 

3.00pm Langford Road,, Hen-

low SG16 6AG 

Shefford Town v New Salamis 

3.00pm 97 Hitchin Road,  

Shefford SG17 5JD 

Sunday 17th November 2019 

KOPA League 

First Division 

Komi Kebir v Pantel 

10.15am Southgate School, 

Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Omonia v Olympia 

11,30am Powerleague Enfield, 

Edmonton County School, En-

field, EN1 1HQ 

Challenge Cup 

Preliminary Round 

Armenian  v Panathinaikos  

10.15am Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 

 Local and Community fixtures

The big game between New Salamis 
v St Panteleimon really was the El Cla-
sico of our community both clubs riding 
high in the prestigious Spartan South 
Midlands League which is four tiers 
below the football League and  
wouldn’t it be great if we saw these 
two teams playing in the football 
league, 
St Panteleimon are on top of the first 

division and unbeaten and New Sala-
mis third and this was the first time 
they were playing each other in this 
league.. The occasion was the Spartan 
South Midlands League Cup and there 
was a big crowd at Enfield Town Sta-
dium anticipating a big match. 
The game was played in great spirits 
and both teams had a photo together 
pre match to show community spirit . 

The game kicked off and both teams 
were finding it difficult to grasp their 
game in fact there was a feeling they 
were nervous so a goal was needed 
to push the game forward and it came 
in the 25th minute when a New Sala-
mis defensive error allowed St Pante-
leimon striker Noyan Tajbakhsh to 
strike the ball into the back of the net. 
Now the excitement began and within 

ten minutes New Salamis were 
awarded a penalty which their captain 
Ryan Harvil took but failed to score. 
But ten minutes later again New Sala-
mis had a penalty and Imti this time 
scored from the penalty spot.so the 
teams went into the break level.  
The second half the match was more 
exciting both teams creating good 
chances but failed to take advantage. 

New Salamis were down to ten men 
for the last twenty five minutes as in-
juries prevailed and they used all their 
substitutions. The exciting finale was 
still to come and 1-1 at full time it went 
into penalties 15 penalties were taken 
in all. And there had to be a winner 
and in this great finale it was St Pante-
leimon who won 6-5 on penalties, 
 Photos Alexios Gennaris 

St Panteleimon fans  out in their true colours supporting 
their team 

Action El Clasico  
New Salamis v St Panteleimon

St Panteleimon George Frangeskou and New Salamis 
Andrew Kouroushi

Haringey Borough FA Trophy win
Haringey Boro (2) Canvey Is-
land (1)   Both teams started at 
frantic pace. Froxilyas had sev-
eral efforts from a distance 
which Johnson in goal dealt 
with superbly  and just before 
half time  a Kisitu low cross was 
converted at the second at-
tempt by Solomou at the far 
post for Boro 1-0. In the 60th 
min the impressive Froxylias 
who who hsd a great influence 

on the match received the ball 
30 yards from goal he ran ac-
ross two players before un-
leashing a 20 yards left footed 
power drive pass the helpness 
Canvey keeper for 2-0 Boro   In 
the 71 min a mix up in the Boro 
defence allowed Gilbert to get 
one back for the visitors 1-2  not 
enough to stop Haringey pro-
gressing to the next round to 
now play Hemel Hempstead.
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Michael Yiakoumi

Greece will make their debut at 
the 2021 Rugby League World 
Cup in England after thrashing 
Serbia 82-6 in Belgrade. Full-
back Chaise Robinson scored 
a hat-trick as the visitors, 
ranked 16th in the world, ran in 
16 tries to secure the final Eu-
ropean qualifying spot. “We 
hope it’s the step forward 
needed and everyone back 
home will be proud of us.” said 

head coach Steve Georgallis. 
Greece’s win comes against a 
backdrop of turmoil in their 
home country. 
Greece are currently not al-
lowed to play matches in their 
home country as the govern-
ment and Hellenic Modern Pen-
tathlon Federation , who claim 
governance of the sport, do not 
recognise the Greek Rugby 
League Association. 

Greece football 

Panathinaikos overturns AEK’s 
two goal lead to win Athens 
derby 
Olympiakos and PAOK reverted 
to victories in the Super League, 
but the Athens derby, where Pa-
nathinaikos came back from 2-
0 down to beat AEK 3-2, was 
the most memorable match of 
the weekend. 
AEK led up to the 67th minute 
at the Olympic Stadium of 
Athens on Sunday through a 
wonderful Dimitris Bakakis 
strike and a Dimitris Kourbelis 
own goal, and even hit the 
crossbar early in the second 
half in its attempt to finish off 
the Athens derby. 
Surprisingly Panathinaikos, 
spurred on by over 20,000 fans, 
turned the game on its head, 
first with a Federico Macheda 
diagonal strike, then with Juan 
Jose Perea’s equalizer from 
close range after a Tasos Hat-
zigiovanis cross, and finally with 

a headed goal by Dimitris Kolo-
vetsios who had only come on 
the pitch two minutes earlier. 
AEK is now nine points off the 
pace, in third, while Panathinai-
kos has climbed to eighth. 
Olympiakos retained its two-
point lead at the top with two 
goals in as many minutes 
around the hour mark by Daniel 
Podence and Hilal Soudani to 
defeat Atromitos 2-0. 
The Reds have 26 points from 
10 games, with PAOK on 24 
after its 1-0 victory at OFI on 
Saturday courtesy of a spectac-
ular long-range shot by Josip 
Misic early in the second half. 
In the other weekend games, 
Aris beat Asteras Tripolis 2-1 to 
rise to seventh, Volos over-
turned a 1-0 deficit to defeat 
Panetolikos 3-2 at home, and 
Panionios scored its first away 
win of the season upsetting 
Xanthi 2-1.

Fleetwood Town broke the ice  
in the 29th minute after a cross 
from Coyle was spilled by Scott 
Loach which met a well posi-
tioned Ched Evans who was 
able to hit home the ball into the 
roof of the net. 
The Bees were not deflated 
after conceding however, con-
tinually looking to cause prob-
lems. It was a scrappy start to 
the second-half with neither 
team able to get a foothold in 
the game. 

Into the final ten minutes of the 
game, a looping header 
seemed to be creeping under 
the crossbar but Jack Taylor 
was there to meet it and clear it 
off of the line. 
The opposition were relentless 
in trying to secure their place in 
the second round of the FA Cup 
by scoring a second which was 
eventually achieved by Ashley 
Hunter who cooly slotted the 
ball into the Barnet net in the 
90th minute. 

Barnet suffer a 2-0 defeat from 
Joey Barton’s Fleetwood Town

Joey Barton manager of Fleetwood, ex Man City player 
and England international with our Michael Yiakoumi

Dover Athletic loanee Ruel Sotiriou scored three minutes into his 
debut to send the Whites into the second round of the FA Cup with 
a 1-0 win against Southend United. 
The Leyton Orient loanee scored six minutes from time to send 
Dover through to the second round for the first time since the 
2014/15 season.His goal was selected as one of the best goals of 
the first round of the FA Cup by the BBC. 
Ruel Sotiriou has  also represented Cyprus at U19 and U21 level.

UK Cypriot Ruel Sotiriou scores 

on debut as Dover knock 

Southend Utd out of the FA Cup

ATP are  thrilled to announce 
that  former world number eight, 
Marcos Baghdatis, will return to 
action to compete in Champions 
Tennis at the Royal Albert Hall 
in November. Making his debut 
on the ATP Champions Tour, 
having only retired after a final 
appearance at Wimbledon in 
July, With the action getting un-
derway at the Royal Albert Hall 
on 28 November, the final event 
of the ATP Champions Tour will 
be packed full of fast-paced ac-
tion and world-class tennis from 
the legends of the game. 
After bowing out at Wimbledon 
earlier this summer, Baghdatis 
will be returning to the capital 
and no doubt be looking to put 
on a show for fans – displaying 
the skills which saw him reach 
the semi-final of the Australian 
Open back in 2006. 
A host of other tennis legends 
will be joining Baghdatis; former 
world No. 1 Juan Carlos Fer-
rero, former British No. 1 Greg 
Rusedski, Grand Slam finalist 
Mark Philippoussis, Thomas 
Enqvist and Xavier Malisse. 
Earlier this summer it was an-
nounced that David Ferrer, 
Goran Ivanisevic, Martina Hin-
gis, Tim Henman, Tommy Haas 
and fan favourite Mansour 
Bahrami would also be back in 
action at the event. 
Champions Tennis at the Royal 
Albert Hall is the season ending 
finale to the ATP Champions 

Tour. Former Grand Slam 
Champions, World No.1’s and 
national icons compete in one 
of London’s most famed and 
iconic venues. 
This year the tournament will 
feature an exciting new format, 
which sees players working to-
gether in three teams.  
 The teams will be led by Greg 
Rusedski, Tim Henman and 
Goran Ivanisevic, who will each 
be joined by two other legends. 
The team with the most wins 
will then be crowned champions 
following the ATP Champions 
Tour Final on the Sunday night. 
  Each day will be comprised of 
an afternoon and an evening 
session – with four matches per 
session; two competitive singles 
matches, one competitive dou-
bles match and an entertaining 
exhibition doubles match. For 
tennis fans, it’s an exciting op-
portunity to watch their favourite 
players in the iconic surround-
ings of the Royal Albert Hall, 
making for a truly memorable 
experience. The competition will 
be fiercer than ever as fans can 
get involved in picking their fa-
vourite team and cheering on 
the players as they fight it out 
for the Champions Tennis tro-
phy. 
Tickets and hospitality pack-
ages can be bought from the-
website 
www.championstennis.co.uk

Marcos Baghdatis to appear 
at Champions Final at  
Royal Albert Hall

Greece Qualifies For 2021 

Rugby World Cup England

Athens Marathon
John Kipkorir Komen of Kenya, 

won the 37th Athens Mara-

thon.The 42-year-old clocked 2 

hours 16 minutes 34 seconds, 

beating Rwanda’s Felicien Mu-

hitira, 17 years his junior, by 9 

seconds 

Greek runner Costas Gelao-

uzos finished third in 

2:19:02Greece’s Eleftheria 

Petroulaki won the women’s 

race in 2:39:00, finishing 35th 

overal.A record 20,041 runners 

lined up at the marathon’s start 

in the village of Marathon.

Alex and Samuel Charalam-
bous travelled with the UK team 
to the WJF World Champion-
ships and bagged themselves 
two gold medals and the note-
worthy titles of World Cham-
pions. 
Integrated into the International 
Martial Arts Games – a global 
festival bringing together 4000 
martial artists from various dis-

ciplines across the globe – the 
WJF World Championships pro-
vided a platform for affiliated ju-
doka to compete for a coveted 
world medal. The judo event it-
self drew judoka from each cor-
ner of the globe. Competitors 
from across Europe, the Amer-
icas, Australia and Asia de-
scended onto Carrara for the 
one day tournament. 

Cypriot judoka from the Sobell 
Judo Club in Islington travelled 
with the UK team and rose to 
the occasion coming away with 
two gold, one silver and one 
bronze medal. Brothers Alex 
and Sam Charalambous each 
claimed a world title each, fellow 
Cypriots Sam Sampson came 
away with a silver as well as 
Alexis Bardini who came away 

with a bronze. The entire medal 
haul across the whole UK team 
resulted in 7 gold, 2 silver and 
1 bronze. 
Congratulations to the team for 
obtaining such a great result as 
such a prestigious tournament. 
The Sobell Judo Club train 
every Monday and Wednesday. 
To find out more please visit: 
www.sobelljudoclub.com

UK Cypriot brothers crowned World Judo Champions

Alex and Sam Charalambous
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Aπεβίωσε την Πέμπτη 07.11.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, 

παππούς και αδελφός Χρήστος Ηλίας Έρημος σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει την πολυαγαπημένη του σύζυγο Μάγδα, επίσης από το Κοιλάνι, 

Λεμεσό, 2 κόρες: Στάλα και Άννα, 2 γαμπρούς: Ανδρέα και Θεόδωρο, 

8 εγγόνια: Κωνσταντίνο, Χρήστο, Παναγιώτη, Μαγδαληνή, Ιωάννη, 

Χρήστο, Ηλία και Αλέξανδρο, τις αδελφές του Παναγιώτα και Γιαννούλα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 23.11.2019 και ώρα 10.30πμ από τον 

Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και να αποστέλλονται στο: Demetriou & 

English Funeral Directors Ltd, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, 

London N22 8NG - Tel: 020 8889 9888 μέχρι την Παρασκευή 22.11.2019 

η ώρα 5.00μμ. 

Θα υπάρχει κουτί στην Εκκλησία για εισφορές που θα δοθούν για την 

Εκκλησία της Παναγίας Wood Green. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 020 8889 7240 / 07966 591 318

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Χρήστος Ηλίας Έρημος
(από το Κοιλάνι, Λεμεσό) 

Our beloved husband, devoted and loving father, grandfather and brother 

passed away on Thursday  07.11.2019, at the age of 86. 

He leaves his loving wife Magda from Kilani, Limassol, 2 daughters: Stala 

and Anna, 2 sons-in-law: Andreas and Theodoros, 8 grandchildren: 

Constantino, Christos, Panayiotis, Magdalene, Ioannis, Christos, Elias 

and Alexandros, 2 sisters: Yiannoulla and Panayiota, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Saturday 23.11.2019 at 10.30am at the 

Greek Orthodox Cathedral of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Flowers welcome and may be sent to: Demetriou & English Funeral 

Directors Ltd, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG 

- Tel: 020 8889 9888 by 5.00pm on Friday 22.11.2019.  

There will also be a donation box at the Church. All proceeds will go to 

St. Mary Greek Orthodox Cathedral, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB.  

The wake will take place at St. Barnabas Church Hall, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA. 

Tel: 020 8889 7240 / 07966 591 318

Christos Elias Erimos
(from Kilani, Limassol, Cyprus)

04.05.1933 – 07.11.2019

“FOREVER IN OUR HEARTS”
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Απεβίωσε την Κυριακή 03.11.2019, η αγαπημένη μας σύζυγος, 

μητέρα και γιαγιά, περιτριγυρισμένη από την αγαπημένη της 

οικογένεια σε ηλικία 73 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, υπόδειγμα συζύγου, 

μητέρας και γιαγιάς και η απουσία της θα αφήσει ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει τον πολύ γνωστό στην παροικία, απαρηγόρητο σύζυγό της 

Γιώργο Σωφρονίου Αρναούτη από το Βαρώσι, 4 παιδιά: Σοφία, 

Μαρία, Δημήτρη και Στέλλα, 3 γαμπρούς: Λούη, Πανίκο και 

Κυριάκο, νύφη Νάσια, 9 εγγόνια: Χρήστο, Γιώργο, Λούκα, Γεωργία, 

Ελένη, Αναστασία, Γιώργο, Carlos και James, τη δισέγγονή της 

Ελένη, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 19.11.2019 και ώρα 11.30πμ από 

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

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London 

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

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Neurological Disease και Cancer Research. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Carol Σωφρονίου Αρναούτη
(από το Λονδίνο)

Our beloved wife, mother and grandmother passed away on 

Sunday 03.11.2019 surrounded by her loving family at the age 

of 73. 

She was an excellent character, a loving wife, mother and 

grandmother and she will be greatly missed by her family and 

friends. 

She leaves her inconsolable husband George Sofroniou Arnaouti 

from Famagusta, 4 children: Sophia, Maria, Jimmy and Stella, 3 

sons-in-law: Louis, Panicos and Kyriacos, daughter-in-law Nasia, 

9 grandchildren: Christos, George, Loucas, Georgina, Eleni, 

Anastasia, George, Carlos and James, her great-granddaughter 

Eleni, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 19.11.2019 at 11.30am at 

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

London N22 8LB and the burial at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

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

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

Instead of flowers there will be a donation box for the Neurological 

Disease and Cancer Research. 

Carol Sofroniou Arnaouti
(from London)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.11.2019, στην 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Herts, AL9 6NG, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο της αγα πημένης μας μητέρας, γιαγιάς και 

πρόγιαγιας 

Ελένης Τιμοθέου 

(από την Αθηαίνου)
 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 

Η οικογένειά της.

The 2nd year memorial service of our beloved 

Mother, Grandmother and Great-grandmother 

Eleni Timotheou 
(from Athienou Cyprus) 

will take place on Sunday 17.11.2019 at the Greek 

Orthodox Church of the Twelve Apostles, Kentish 

Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts,AL9 6NG. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Her Family.

† MEMORIAL SERVICE

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 17.11.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB,  το 15ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Χρήστου Πετρίδη 

(Τράχωνα Λευκωσίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν. 

Μετά το μνημόσυνο θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στο κοιμητήριο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου Χρήστου, 

Η σύζυγος Παντελίτσα, τα παιδιά, τα εγγόνια: Σοφία, Χρήστος, Χρήστος και Εva, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Μετά το κοιμητήριο 

θα γίνει συνάντηση 

των συγγενών και φίλων του 

αείμνηστου 

Χρήστου Πετρίδη 

στην οικία του Κώστα 

(υιός του εκλιπόντος) 

και θα προσφερθεί τσάι. Τηλ. 

οικείων: 

07782 150 664

IN LOVING MEMORY

Our most beloved parents, the years and months pass by, but not a day goes 

by without you in our thoughts. You are in our hearts forever, never forgotten.

Stella Aresti (Toulouras) 
(from Rizokarpasso)

Zacharias Aresti 
(from Rizokarpasso)

Η οικογένεια του 

μ. Κώστα Ευθυμίου 

(από το Τσέρι) 

εισφέρει εις  μνήμη του, 

το ποσό των £60 μέσω 

της K.O Palmers Green 

στον έρανο της Κ.Ε. AKEΛ.

† ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.11.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 

9QN, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυα-

γαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιώργου Αναστάση 
(Βαθύλακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Άννα, παιδιά: Helen και 

Χάρης, γαμπρός Βασίλης, εγγόνια: 

Μάριος, Γιώργος  και Ιωάννα, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.11.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 15ον  

ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Κυριακούς Θωμά 

(Καλοψίδα) 
 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

της όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Eλένη, Γιωργούλλα, Μαρία, 

Γιάννης, Δημήτρης και Γιώργος,  

εγγόνια, δισέγγονο, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς.
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† ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Η οικογένεια Τουφεξιή, εισφέρει μέσω της K.O. Wood Green στον έρανο της 

Κ.Ε.  ΑΚΕΛ, το ποσό των £1000 εις μνήμην των γονέων τους 

Γιάννη Τουφεξιή 

(Λυθροδόντα) 

Βασιλικής Τουφεξιή 

(Πάνω Λεύκαρα) 

και εις μνήμη των θείων 

Αντώνη και Νικόλα Τουφεξιή 

† ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ο Φώτης Παναγιώτου, εισφέρει το ποσό των £300 μέσω του Κεντρικού Επιτελείου 

στον Έρανο της Κ.Ε ΑΚΕΛ, εις μνήμη του αδελφού του 

Δημήτρη Παναγιώτου (Jimmy) 
(από τα Γέναγρα) 

 

(Απεβίωσε στις 28.12.2008) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 17.11.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας και αδελφής 

Μαρίας Χρυσοστόμου 
(Λονδίνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως  παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στην οικία της εκλιπούσας. 

Ο σύζυγος Χριστάκης, παιδιά: Άντρια και Γιώργος, πατέρας Βάσος Σταύρου, 

αδέλφια: Γιώργος και Michael, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Eλένη Kωνσταντίνου  

(από την Πύλα, Λάρνακα) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 01.11.2019 σε ηλικία 92 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1954. 

Αφήνει 6 παιδιά, 9 εγγόνια, 16 δισέγγονα, 1 τρισέγγονο, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 22.11.2019 και ώρα 10.30πμ 

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

London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Charity είναι ευπρόσδεκτα. 

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

New Southgate, London N11 1NL. 

Tηλ .οικείων: 07794 805 803 / 07903 446 712

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Constantinou  

(from Pyla, Larnaca Cyprus) 

Passed away on Friday 01.11.2019, at the age of 92. 

Eleni came to England in 1954. 

She leaves 6 children, 9 grandchildren, 16 great-grandchildren, 

1 great-great-grandchild, relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 22.11.2019 at 10.30am at the 

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

Road, London N9 0LP and the burial at Νew Southgate cemetery, 

Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Flowers or donations for Cancer Charity are welcome. 

The wake will take place at Penridge Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

Tel: 07794 805 803  / 07903 446 712 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Έγινε την Κυριακή 10.11.2019 στην Εκκλησία 

Σωτήρος Χριστού, Woolwich, Upper Wickham 

Lane, Welling, Kent DA16 3AP το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα στού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και 

νονού 

Κυριάκου Ζαμπά 

(Λεμεσό) 

και ευχαριστούμε όλους όσοι τίμησαν τη μνήμη 

του με την παρουσία τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 

συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδή-

ποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η σύζυγος Ιωάννα, 

παιδιά: Γεωργία - γαμπρός Ηρακλής, Ευτυχία, 

Νεόφυτος - νύφη Jane, 

Σωκράτης - νύφη Dionne, 

εγγόνια: Κυριάκος - σύζυγος Μαρία, 

Αλέξανδρος, Νεόφυτος, 

Σωκράτης, 

δισέγγονα: Γιαννούλλα, Κυριάκος, Σοφία, 

αδέλφια, βαφτιστικός, λοιποί συγγενείς.

Απεβίωσε την Τετάρτη 06.11.2019, 

ο Γεώργιος Παύλου σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Πέπα (Χρυσάνθη), 2 κόρες: 

Χαρούλλα και Μυρούλλα, τον γαμπρό του Γιώργο, 

7 εγγόνια και 4 δισέγγονα. 

H κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 28.11.2019 και 

ώρα 11.30πμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 

0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές για φιλανθρω -

πικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 020 8292 6966

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεώργιος Παύλου
(από τη Σύγκραση)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aναστάσης Παπαθεοδώρου  

(από τον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας) 

Απεβίωσε το Σάββατο 02.11.2019, σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρούλλα, 2 κόρες: Φλώρα και Θεοδώρα και 

6 εγγόνια. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 22.11.2019 και ώρα 11.30πμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London 

E10 5NT και η ταφή στο Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church Road, 

Chingford London E4 6ST. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο και στο South Chingford 

Congregational Church Hall, 161 Chingford Mount Road E4 8LT. 

Τηλ. οικείων: 020 8539 4197

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anastasis Papatheodorou  

(from Ayios Andronikos Karpasias) 
Passed away on Saturday 2nd November 2019, aged 81. 

He is survived by his wife Maroulla, his two daughters Flora and Theodora 

and his six grandchildren. 

The funeral will take place on Friday 22.11.2019 at 11.30am at the Greek 

Orthodox Church of St. Eleftherios, 113 Ruckholt Road, Leyton, London 

E10 5NT and the burial at  Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church 

Road, Chingford London E4 6ST. 

In addition to pariorka at the cemetery, after the burial we will gather 

for refreshments at South Chingford Congregational Church Hall, 

161 Chingford Mount Road E4 8LT. 

Τel: 020 8539 4197 

Church parking has been arranged with the council in Adelaide 

Road and Dunedin Road in the resident parking bays only 

(NOT yellow lines, loading bays or temporary parking bays).

Church parking has been arranged with the council in Adelaide 

Road and Dunedin Road in the resident parking bays only 

(NOT yellow lines, loading bays or temporary parking bays).

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αναστασία (Tασούλλα) Aλωνεύτη 

(Από την Αθηαίνου) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 04.11.2019, σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Kυριάκο, Μάρω, Έλενα και Γεωργία, την νύφη 

της Μαλάμω, τρείς γαμπρούς: Σπύρο, Ζανή και Γιάννη, 

12 εγγόνια και 4 δισέγγονα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 20.11.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Rοyal British Legion, 38 Brookhill 

Rοad Lοndon ΕΝ4 8SL (δίπλα στο ALDI). Γίνεται έκκληση αντί 

λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Dementia UK. 

Τηλ. οικείων: 07950 731 854

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anastasia (Tasoulla) Aloneftis 

(from Athienou) 

Passed away on Monday 04.11.2019 at the age of 87. 

Anastasia leaves 4 children: Kyriacos, Maro, Elena and 

Georgina., daughter-in-law Malamo, sons-in-law: Spyros, Zanis 

and Johnny, 12 grandchildren and 4 great-grandchildren. 

The funeral will take place on Wednesday 20.11.2019 at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles Church, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG and the 

burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at: Rοyal British Legion, 38 Brookhill 

Rοad Lοndon ΕΝ4 8SL (next to ALDI). 

Instead of flowers there will be a donation box for Dementia U.K. 

Tel: 07950 731 854 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μυροφόρα (Μελή) Xατζηγεωργίου 
(από την Άσσια) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 4.11.2019, σε ηλικία 92 ετών. 

Αφήνει τρία παιδιά: Γιώργο, Αντώνη και Άλκη, δύο νύφες: Μαρία και Ελπίδα, πέντε εγγόνια: Κυριάκο, Μελή, 

Μέλιο, Σωτήρη, Μιράντα και δύο δισέγγονα: Λυσίμαχο και Ζευξίδαμο. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 20.11.2019 και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 

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

Park Road, London N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση, αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν στο Alzheimer’s Society εις μνήμη της. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο Trent Park Country Club. 

 Bramley Road, London N14 4UW. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.11.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού

Κλεάνθη Μιχαήλ Παύλου

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος Χρυσή, κόρες: Άντρη, Φρόσα, γαμπροί: Γιώργος και Φάνος, 

εγγόνια: Ντίνος, Κλεάνθης, Christopher, Αντρέας και Olivia.
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Έγινε σε βαρύ πένθος την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου η κηδεία του λαϊκού αγωνιστή του Αντώνη Ιωάννου από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 

Edmonton, στην οποία παρευρέθηκε πλήθος κόσμου. Μεταξύ τους η σύζυγος του Σαββούλλα, τα παιδιά και εγγόνια του, συγγενείς, στελέχη του 

Παραρτήματος με τον  Νεόφυτο Νικολάου να εκπροσωπεί τον Ανδρέα Γρηγορίου Γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας και το Διευθυντή της 

Παροικιακής Πάμπο Χαραλάμπους, οι οποίοι βρίσκονταν στην Κύπρο για κομματική αποστολή, τον Χριστόδουλο Στυλιανού και πολλά άλλα 

στελέχη και μέλη του Παραρτήματος.  Toν επικήδειο εκφώνησε ο Χριστόδουλος Στυλιανού.

Απευθύνουμε αυτό τον 

ύστατο χαιρετισμό από μέ-

ρους του ΑΚΕΛ και ειδικά της 

Κομματικής Οργάνωσης 

Βάσης της περιφέρειας Wal-

tham Forrest καθώς και της 

ομώνυμης πολιτιστικής οργά-

νωσης της ίδιας περιοχής  

Πριν προχωρήσουμε 

όμως πιο κάτω εκφράζουμε 

παράλληλα με τα συλλυπητή-

ρια και τις απολογίες, του 

φίλου και συντρόφου Χρι-

στοφή Λάμπρου ο οποίος 

απουσιάζει στην Κύπρο. Μι-

λήσαμε όμως μαζί με το Χρι-

στοφή, ο οποίος συμμερίζεται 

εξ ολοκλήρου τη λύπη μας για 

τον χαμό του Αντώνη και συμ-

φωνεί απόλυτα με τα περιεχό-

μενο του ακόλουθου 

αποχαιρετιστήριου λόγου 

στην κηδεία του αγαπητού 

μας Αντώνη Ιωάννου.  

Μας υπενθύμισε τη στενή 

και πολύπλευρη τους συνερ-

γασία  που συνέβαλε σε τόσα 

πολλά επιτεύγματα στις διά-

φορες οργανώσεις τόσο της 

περιοχής, όσο και τις παμπα-

ροικιακές    

Η Παρασκευή 11 Οκτω-

βρίου 2019, μια μέρα σαν και 

τόσες άλλες, σημαδεύτηκε με 

τον απροσδόκητο χαμό του 

λαϊκού αγωνιστή, του συντρό-

φου μας Αντώνη, ενός πολύ 

γνωστού ανθρώπου ανάμεσα 

στην παροικία μας, του αγα-

πητού μας, αλλιώς γνωστού, 

ως Τόνυ Ιωάννου. Ενός αν-

θρώπου, γνωστού  για τη 

συμμετοχή και γόνιμη προ-

σφορά του σε σωρεία δρα-

στηριοτήτων της 

οργανωμένης παροικίας.  

Είναι γενικά παραδεκτό 

και μπορούμε να το πούμε με 

βεβαιότητα αυτό, ως γενική 

διαπίστωση, ότι ο πολύ αγα-

πητός Τόνυ έχαιρε εκτίμησης 

απ΄ όλους, ως ένας καλός άν-

θρωπος, οικογενειάρχης που 

η ζωή και το έργο του, τιμά 

τον ίδιο, την οικογένεια του 

και κατά επέκταση την Κυ-

πριακή παροικία.  

Δυστυχώς η μοίρα έμελλε 

να μας φύγει ρίχνοντας σε 

βαρύ και αβάστακτο πένθος, 

την οικογένεια του και γενικά 

όλους μας, φίλους και γνω-

στούς. Η φυγή του από τα 

εγκόσμια δημιούργησε πα-

ράλληλα ένα δυσαναπλή-

ρωτο κενό στο κόμμα του, το 

ΑΚΕΛ και την Κομματική του 

Οργάνωση, το Λεϋτον, και αρ-

γότερα Waltham Forrest, 

καθώς επίσης και στον επώ-

νυμο Σύνδεσμο Κυπρίων της 

περιοχής αυτής.    

Ο θάνατος του αγαπητού 

μας συντρόφου Τόνυ αποτε-

λεί οδυνηρό πλήγμα σε 

όσους τον γνώριζαν και ιδιαί-

τερα βέβαια και πιο πολύ 

στην οικογένειά του. Εκφρά-

ζουμε ακόμα μια φορά τα ειλι-

κρινή και από καρδιά  

συλλυπητήρια μας, προς τη 

σύζυγο του τη συντρόφισσα 

Βασούλλα τα παιδιά τους και 

όλη την οικογένεια, παράλ-

ληλα με δικά μας συλλυπητή-

ρια και αυτά του 

Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετα-

νίας στο οποίο υπήρξε ενεργό 

μέλος και γνωστό στέλεχος.   

Συμμεριζόμαστε όλοι, 

αυτόν τον πόνο και τη θλίψη, 

διότι μαζί και κυρίως δια 

μέσου της οργανωμένης πα-

ροικίας, περάσαμε πολλές 

χαρές αλλά και λύπες. Περισ-

σότερο βέβαια χαρές, αφού 

με τον συν Τόνυ και τη σύζυγο 

του, τη συντρόφισσα Βα-

σούλλα για πολλά, πάρα 

πολλά χρόνια τώρα, είμαστε 

φιλικά συνδεδεμένοι και μοι-

ραστήκαμε πολλές αποστο-

λές μια απ’ αυτές στην τότε 

Σοβιετική Ένωση, και σε άλλα 

καθήκοντα και δραστηριότη-

τες του Κόμματός μας καθώς 

και άλλων παροικιακών οργα-

νωμένων συνόλων.   

Ένα απ’ αυτά τα πολλα-

πλά καθήκοντα και αποστο-

λές που δραστηριοποιήθηκε, 

ο αείμνηστος Αντώνης, ήταν 

κι η οργάνωση και ενίσχυση 

των στόχων του ιστορικού 

Συλλόγου Ελλήνων Γονέων 

και φυσικά των Ελληνικών 

σχολείων, καθώς και άλλων 

πολιτιστικών οργανώσεων 

που χειρίζονται θέματα που 

έχουν σχέση και αφορούν την 

πρόοδο και τη ζωή της παροι-
κία μας. Πιο πολύ βέβαια ήταν 
κι η συμμετοχή του στο πα-
ροικιακό διαφωτιστικό έργο 
της κοινής γνώμης στη Βρετα-

νία, για τον κοινό εθνικό μας 
αγώνα, που έχει απώτερο 
στόχο την επανένωση της πα-
τρίδα μας. 

Για πολλά χρόνια, θα λέ-
γαμε αμέτρητα χρόνια, ο 
Αντώνης μας διατηρούσε ιδιό-
κτητο γνωστό Cafe το οποίο 
έγινε  γνωστό, διότι διετέλεσε 
ο χώρος που διεξάγονταν οι 
συνεδριάσεις των οργανωμέ-
νων συνόλων, του Ελληνικού 
σχολείου και όχι μόνο της πε-
ριοχής, αλλά και άλλων  συνε-
δριάσεων και 
συγκεντρώσεων του κόμμα-
τος  

Για το συν. Τόνυ οι αγώ-
νες της παροικίας για την 
επανένωση της Κύπρου μας 
παράλληλα με την οργάνωση 
και συντήρηση των Ελληνι-
κών σχολείων, θεωρείτο φυ-
σικός δεδομένος στόχος στη 
ζωή και τη δράση του. Αφού, 
γι αυτά έδινε τα πάντα και 
έκαμνε ό,τι και όσο μπορούσε 
για πάρα πολλά χρόνια και 
μέχρι τα τελευταία του.  

Συνέβαλε όσο και όπως 
μπορούσε - πάντοτε σε χαμη-
λούς τόνους - ενεργώντας και 
εκπληρώνοντας ακέραια το 
καθήκον του και οποιανδή-
ποτε άλλη ευθύνη του ανήκε 
ή του ζητήθηκε να πράξει.      

Θέλουμε να εκφράσουμε 

ακέραια και όσο είναι δυνατό 
την αγάπη και τον απέραντο 
σεβασμό μας προς τον αεί-
μνηστο σύντροφο μας Τόνυ 
Ιωάννου που όπως ήδη ανά-
φερα εκφράζουμε εγκάρδια τη 
λύπη μας και ιδιαίτερα όλων 
εκείνων των ανθρώπων που 
τον γνώριζαν και είναι αναμει-
γμένοι στα κοινά.  

Ο αείμνηστος Τόνυ γεννή-
θηκε στην Ειρήνη της Αγίας 
Βαβατσινιάς. Ήταν παιδί φτω-
χής οικογένειας και από 
νεαρή ηλικίας και μόλις τελεί-
ωσε το δημοτικό σχολείο, 
όπως συνηθιζόταν την εποχή 
εκείνη, κυρίως για τις φτωχές 
οικογένειες στην Κύπρο, στα 
δεκατέσσαρα του χρόνια ρί-
χτηκε στη βιοπάλη. Δούλεψε 
στα Μεταλλεία Αμιάντου και 
της Καλαβασού, ταυτόχρονα 
παίρνοντας μέρος στις μεγά-
λες γνωστές απεργίες των με-
ταλλωρύχων. Εκεί και μέσα 
από τη βιοπάλη γνωρίστηκε 
με τους αγώνες του συνδικα-
λιστικού κινήματος που σε 
αυτό το διάστημα πήρε και 
την ταυτότητα, του μέλους του 
ΑΚΕΛ. Μέσα από το συνδικα-
λιστικό κίνημα, πήρε μέρος 
στις γνωστές μεγάλες απερ-
γίες των μεταλλωρύχων και 
αργότερα ως καλουψιής σε 
οικοδομές. 

Πήρε την ταυτότητα του 
μέλους του ΑΚΕΛ την οποία 
με υπερηφάνεια όχι μόνο δια-
τήρησε αλλά και τίμησε και 
υπηρέτησε πιστά μέσα από 

πολλά καθήκοντα, όχι τόσο 

σε υψηλά αξιώματα, αλλά 

σαν ένας λαϊκός αγωνιστής 

που δεν διεκδικούσε ανώτε-

ρες θέσεις, παρά τις προτρο-

πές συντρόφων του να 

αναλάβει καίριες θέσεις μέσα 

στο κόμμα ή τις πλατειές ορ-

γανώσεις στις οποίες όχι 

απλά ανήκε, αλλά και εκτε-

λούσε με το παραπάνω το κα-

θήκον του.      

Από τις πρώτες μέρες 

μετά τον ερχομό του στο Λον-

δίνο, συνδέθηκε με τις Κυ-

πριακές Ομάδες του 

Κομμουνιστικού Κόμματος 

Αγγλίας και αργότερα, με την 

ίδρυση του ΑΚΕΛ Βρετανίας 

το 1972, γίνεται μέλος στην 

Κομματική Οργάνωση Βάσης 

της περιοχής του, Waltham 

Forrest.  

Άρχισε τη ζωή του στο 

Λονδίνο αρχικά δουλεύοντας 

σε οποιανδήποτε δουλειά 

μπορούσε να βρει. Στο με-

ταξύ το 1963 παντρεύεται με 

την Βασούλλα από το κατεχό-

μενο Βασίλι με την οποία 

απέκτησαν δύο παιδιά .  

Η αγάπη και των δυο για 

την πατρίδα δεν περιγράφεται 

και αυτή η αγάπη αποδεί-

χθηκε με τις αλλεπάλληλες 

παρουσίες τους σε εκδηλώ-

σεις για την Κύπρο μας. Σπα-

νίως έλειπαν, από εκδήλωση 

που οργάνωνε το Κόμμα ή η 

Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-

δία Ηνωμένου Βασιλείου για 

την Κύπρο μας. Κρυφή τους 

ελπίδα και επιθυμία ήταν να 

ζήσουν στην Κύπρο και να 

χαρούν μαζί τα τόσα ωραία 

πράγματα που προσφέρει η 

πατρίδα μας. 

Αποχαιρετούμε το Τόνυ, 

έναν άνθρωπο που προσέ-

φερε στο μέτρο του δυνατού 

στα κοινά της παροικίας μας 

την οποία είχε αδιάκοπα μέσα 

στην έγνοιά του. Αγωνιζόταν 

για μια παροικία που με τη 

σειρά της αυτή η παροικία, 

διατηρεί τη και αγωνίζεται για 

τη συνέχεια των πολιτιστικών 

και εθνικών παραδόσεων και 

αγωνίζεται ώστε αυτή παροι-

κία παραμένει κοντά και δε-

μένη με την Κύπρο.  

Απόδειξη αυτού, είναι ότι 

ο συν Τόνυ συνέβαλε σε πολ-

λούς οργανισμούς και πρό-

σφερε εθελοντικά όπου και 

όσο μπορούσε στους αγώνες 

της παροικίας γι’ αυτό το 

σκοπό  

Με καταθλιμμένη καρδιά 

αποχαιρετούμε τον σύντροφό 

μας. Πιο πολύ και ιδιαίτερα 

όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε 

από κοντά και συνεργαστή-

καμε μαζί του, διαπιστώσαμε, 

πως πάντοτε έδειχνε κατά-

βαθα απέραντη πίστη στις 

αρχές και τα ιδανικά του κόμ-

ματος. Ποτέ του δεν ξέφυγε 

από τη χαραγμένη πολιτική 

του κόμματος μας.  

Θρηνούμε το χαμό σου 

αγαπητέ Τόνυ, αλλά ταυτό-

χρονα τιμούμε και τη μνήμη 

σου, τη μνήμη του λαϊκού 

αγωνιστή. Με τις ενέργειές 

σου, ήσουν υπόδειγμα καλού 

αγωνιστή και σ΄ όλη τη ζωή 

σου αποτελούσες υπόδειγμα 

καλού οικογενειάρχη. 

Σε αποχαιρετούμε για τε-

λευταία φορά με τη διαβεβαί-

ωση αξέχαστέ μας για αυτά 

που αναμφίβολα επιδίωκες, 

δηλαδή το ΑΚΕΛ Βρετανίας 

και το προοδευτικό κίνημα γε-

νικά, αυτό το κίνημα που αγά-

πησες και μέχρι την τελευταία 

σου στιγμή επαινούσες για το 

έργο που επιτελεί, θα συνεχί-

σουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι 

την κοινωνική δικαιοσύνη και 

μέχρι να εκλείψει το κακό και 

η αδικία ανάμεσα στους αν-

θρώπους 

Με το χέρι στην καρδιά 

εκφράζουμε ακόμα μια φορά, 

το αιωνία σου η μνήμη πολύ 

αγαπητέ και αξέχαστέ μας σύ-

ντροφε Τόνυ. Τελικά σου κλεί-

νουμε ευλαβικά το γόνυ για 

την τεράστια προσφορά σου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

θα σε σκεπάζει. 

Επικήδειος για τον Αντώνη Ιωάννου 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ευδοκία Γιαννάκη Λεωνίδα 

(από το Πατρίκι) 

Απεβίωσε την Κυριακή 10.11.2019, η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά σε ηλικία 95 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1957. 

Αφήνει 2 κόρες: Βασούλα και Σαλώμη, τον γαμπρό της Ted, 5 εγγόνια, 9 δισέγγονα, την αδελφή της Αντρικκού, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 21.11.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road / 

Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgagte. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London Business Park, Brunswick Park Road, London 

N11 1GN. 

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Alzheimer’s Research. 

Τηλ. οικείων: 07814 361 699

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Αντώνη (Τony) Ιωάννου 
(Αγίους Βαβατσινιάς) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό, κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η σύζυγος Βασούλλα, 

παιδιά: Γιαννάκης και Μιχάλης, νύφη Ελένη, 

εγγόνια: Harriott, Αντωνία και Jonathan.
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