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BREXIT: Ώρα μηδέν
ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικη ́ημερ́α για την ακριτικη ́
Δερυν́εια η περασμένη Δευτέρα, 
όπου 44 χρόνια μετά το βιάιο δια- 
χωρισμο ́της, άνοιξε το πολυσυζη-
τημένο οδόφραγμα. 

 
Σελ 4

Περίπατος Ειρήνης
Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε στο Κοινοτικό Κέντρο η 
χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου ΗΒ, όπου αναλύθηκαν 
οι δράσεις για προώθηση του θέ-
ματος της Αμμοχώστου. 

Σελ 9 

Δίψα για επιστροφή
Η Ιρλανδική Αρχή Πολιτικής Αε-

ροπορίας ερευνά αναφορές πιλό-
των εμπορικών πτήσεων ότι είδαν 
`Αγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα 
Αντικείμενα ανοιχτά των ακτών 
της Ιρλανδίας. 

Σελ 8

Χαμός με το UFO

Κυπριακό: Κίνδυνος κατάρρευσης της διαδικασίας
Οι αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί του 
Προέδρου Αναστασιάδη με την 
επαναφορά της θέσης για αποκε-
ντρωμένη, άλλως, χαλαρή ομο-
σπονδία, άνοιξε τους ασκούς του 
Αιόλου. Πλην της ηγεσίας του κυ-
βερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ 
καμιά πολιτική δύναμη δεν υιοθέ-
τησε τη θέση του ενώ σε διπλω-
ματικό επίπεδο ο Ν. Αναστασιά-
δης χρεώθηκε «μποϊκοτάζ» της 
προσπάθειας των Ηνωμένων 
Εθνών για επανέναρξη των συνο-
μιλιών.  Με τα δεδομένα αυτά ανα-
γκάστηκε να θέσει στο περιθώριο 
την πρόταση του ενώ πλέον τα 
Ηνωμένα Έθνη να επιζητούν ξε-
καθάρισμα της βάσης πάνω στην 

οποία επιχειρείται η επίτευξη συμ-
φωνίας για λύση του Κυπριακού.  
Η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Τζέιν Χολ Λουτ, η οποία αναμένε-
ται εντός των ημερών στο νησί, 
έχει θέσει χρονικό ορίζοντα το τέ-
λος του χρόνου για συμφωνία 
στους «όρους αναφοράς» για επα-
νέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών 
στο εγγύς μέλλον.  
Το ΑΚΕΛ με δηλώσεις του Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του Κόμματος εκφράζει ανη-
συχία για το ενδεχόμενο να μην 
υπάρξει κατάληξη στους όρους 
αναφοράς. Κάτι τέτοιο, είπε, θα εί-
ναι ήταν πολύ αρνητικό για τις 
προοπτικές επίλυσης.  

Συνέχεια σελ 5

Ρεζιλίκια στον αγώνα 
Αδελφότητα VS Παντέλ

ΟΡΓΗ BREXITEERS KAI DUP ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΪ

σελ 14
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Για φωτογραφίσεις γάμων, 
αρραβώνων, parties, και 
για οποιεσδήποτε άλλες 
εκδηλώσεις

Όπως είναι γνωστό την περα-
σμένη Κυριακή, γιορτάστηκε 

ανά το παγκόσμιο η ημερομη-
νία,11/11/1918, η οποία σηματο-
δοτεί 100 χρόνια από τη μεγάλη 
και Ιστορική εκείνη μέρα, κατά την 
οποία σίγησαν τα όπλα και κηρύ-
χθηκε το τέλος του Πρώτου Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Δυστυχώς 
όμως ακολούθησαν και άλλοι, με 
εκατομμύρια νεκρούς. 

Σ’ αυτά τα τέσσερα τόσα χρόνια 
που διάρκεσε ο πόλεμος, δηλαδή 
αυτή η παγκόσμια 
διαμάχη/σφαγή που πυροδότησε 
η ιμπεριαλιστική αντιπαλότητα 
των μεγάλων δυνάμεων της Ευ-
ρώπης, εκατομμύρια άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους. Άνδρες και 
γυναίκες όλων των ηλικιών, ερ-
γατικής και αγροτικής προέλευ-
σης από ολόκληρη την ήπειρο, 
εντάχθηκαν στις τάξεις της Συμ-
μαχίας και ταυτίστηκαν με τη Βρε-
τανία. Μεταξύ αυτών και πολλοί 
Κύπριοι. Συμπατριώτες μας, απο-
φασισμένοι να πολεμήσουν, αλλά 
και να πεθάνουν αν χρειαζόταν. 
Δυστυχώς όμως, ο σκοπός δεν 
ήταν τόσο αγνός όσο πίστευαν... 
αφού όπως αποδείχθηκε, ο πό-
λεμος ήταν προς το συμφέρον της 
«κυρίαρχης» τάξης. Δηλαδή, του 
κέρδους. 

Ακόμα και τώρα, όπως και τότε 
φυσικά, οι απολογητές του πολέ-
μου υποστηρίζουν ότι η αιτία του 
πολέμου ήταν ευγενών διαστά-
σεων. Δήθεν για υπεράσπιση της 
ελευθερίας εναντίον της Γερμανι-
κής επιθετικότητας, που παρά τη 
σχετική δημοσίευση της κυβέρνη-
σης των Μπολσεβίκων στις 22 
Νοεμβρίου 1917, η οποία γνω-
στοποιούσε την ύπαρξη μυστικών 

συμφωνιών που συνομολογήθη-
καν μεταξύ της Βρετανίας, της 
Γαλλίας και της τσαρικής Ρωσίας 
που εκτιμούσαν τα πραγματικά 

κίνητρα, ως ιμπεριαλιστική λεη-
λασία. 

Τα χρόνια αδιεξόδου και οι κα-
ταγεγραμμένοι κατάλογοι κτυπη-
μάτων που συνέβησαν δεν έπει-
σαν τα ανώτερα στρώματα, (την 
ελίτ της εποχής) να σταματήσουν 
τη σφαγή. Εκατομμύρια στερήθη-
καν και υπέφεραν, πληγώθηκαν 
και έχασαν τη ζωή τους Η ειρήνη 
επήλθε μόνο όταν η εργατική τάξη 
συνειδητοποίησε την κατάσταση 

και ξεκίνησε την εξέγερση στη 
Ρωσία, η οποία, αποχώρησε από 
τη σύγκρουση μετά τη Μεγάλη 
Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επα-

νάσταση. Επίσης, στη Γερμανία, 
η άρνηση των ναυτικών να ακο-
λουθήσουν μαζική επίθεση κατά 
του Βασιλικού Ναυτικού της Βρε-
τανίας το Νοέμβριο του 1918, η 
ανατροπή του Κaiser στη Γερμα-
νία, καθώς και η ανακωχή με τη 
Βρετανία και τη Γαλλία συνέβαλαν 
επίσης στο τέλος του Πρώτου Πα-
γκοσμίου Πολέμου.  

Δυστυχώς, ο «πόλεμος για τον 
τερματισμό όλων των πολέμων» 

δεν τα κατάφερε ακόμα. Ζούμε 

λοιπόν σήμερα σε μια εποχή 

ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας 

που έχει εξαπλώσει το θάνατο και 

την καταστροφή στη Μέση Ανα-

τολή και προκάλεσε και συνεχίζει 

να προκαλεί μια παγκόσμια κρίση 

των προσφύγων. Οι Αμερικανικές 

και Βρετανικές κυβερνήσεις έχουν 

ξεκινήσει πολέμους παραβιάζο-

ντας ανοιχτά αποφάσεις των 

Ηνωμένων Εθνών, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το Διεθνές Δικαίο.  

Η Ουάσιγκτον αποσύρεται από 

τις συνθήκες περιορισμού των 

όπλων και ταυτόχρονα περιβάλλει 

την Κίνα με στρατιωτικές βάσεις. 

Απειλεί τη Ρωσία και εκπαιδεύει 

νεοναζιστές παραστρατιωτικούς 

στην Ουκρανία. Οι πολιτικοί της 

μιλούν - δήθεν τυχαία- για τις 

«στρατιωτικές επιλογές» εναντίον 

των Αριστερών κυβερνήσεων της 

Λατινικής Αμερικής, όπως τη Βε-

νεζουέλα και τη Νικαράγουα. 

Επομένως, είναι καλό να θυμό-

μαστε και να τιμούμε. Κυρίως για 

να μην ξεχνούμε. Αλλά παράλ-

ληλα έχουμε καθήκον και χρέος 

προς τις επόμενες γενεές, να 

εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις 

προσπάθειές μας για την οικοδό-

μηση ενός καλύτερου κόσμου 

που όλοι τους και όλοι μας ονει-

ρευόμαστε – ένα κόσμο που δεν 

θα θυσιάζει ανθρώπινες ζωές για 

το εταιρικό κέρδος. 

Αυτές οι μέρες λοιπόν, είναι μέ-

ρες προβληματισμού για τη φρίκη 

του πολέμου και μας καλούν να 

ανανεώσουμε την αποφασιστικό-

τητά μας να αγωνιστούμε ακόμα 

πιο πολύ, για έναν ειρηνικό κό-

σμο.

του 
Χριστόδουλου 
Στυλιανού

Δυστυχώς τα όπλα δεν σίγησαν για πάντα

Παρούσα και η κυπριακή παροικία στις εκδηλώσεις μνήμης 
και τιμής που πργαματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο με αφορμή την ολοκλήρωση των 100 χρόνων απ΄ό 
τη λήξη του ‘Α Παγκόσμιου Πολέμου. Ειδικότερα στο βόρειο 
Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στο Haringey, όπου βρίσκεται 
το μνημείο - κενοτάφιο για τους πεσόντες του πολέμου. 

Στην τελετή που διοργάνωσε το Δημαρχείο έδωσαν τα πα-
ρών τους και κατέθεσαν στεφάνια η Δήμαρχος Gina Adamou, 
η βουλευτής Cathnrin West, o leader του ΔΣ Joe Ejiofor και η 
deputy leader  Emine Ibrahim, η Susie Constantinides MBE 
και η Χρυστάλλα Ευδοκίμου εκ μέρους του Κυπριακού Κοινο-
τικού Κέντρου, η Ευούλα Νικολάου και η Χρυσούλα Μίντη εκ 
μέρους του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών, ο Αντρέας Κων-
σταντινίδης εκ μέρους της Ελληνορθόξης Κοινότητας του Αγίου 
Βαρνάβα, καθώς και εκπρόσωποι της Αεροπορίας, του Ναυ-
τικού, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πα-
ρόντες ήταν εκπρόσωποι  των θρησκευτικών κοινοτήτων της 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Επισκόπου Αθανασίου. 
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Με εντονότατες αντιδράσεις 
από τους ευρωσκεπτικιστές βου-
λευτές του Συντηρητικού Κόμμα-
τος και από το Δημοκρατικό Ενω-
τικό Κόμμα (DUP) ξεκίνησε χθες 
η κρίσιμη ημέρα για τη Συμφωνία 
Αποχώρησης του Ηνωμένου Βα-
σιλείου από την ΕΕ. 

Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί της 
κυβέρνησης Μέι συνέχισαν και το 
πρωί να ενημερώνονται για το πε-
ριεχόμενο της συμφωνίας, την 
οποία είχαν κληθεί να προσυπο-
γράψουν στο έκτακτο υπουργικό 
συμβούλιο. 

Με βάση τα όσα έχουν διαρ-
ρεύσει για το περιεχόμενο της 
συμφωνίας, η ηγέτιδα του DUP 
Αρλίν Φόστερ επανέλαβε ότι δεν 
θα γίνει δεκτή η ευθυγράμμιση της 
Βόρειας Ιρλανδίας με τους κανό-
νες της τελωνειακής ένωσης και 
της ενιαίας αγοράς σε βαθμό με-
γαλύτερο από την ευθυγράμμιση 
του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασι-
λείου. «Πρόκειται για το κατά 
πόσο χωρίζουμε την Ένωση, 
κατά πόσο αντιμετωπίζουμε το 
Ηνωμένο Βασίλειο με έναν τρόπο 
που θα μας αφήσει (τη Β. Ιρλαν-
δία) εγκαταλελειμμένους στο μέλ-
λον. Ως η ηγέτιδα των Ενωτικών 
στη Β. Ιρλανδία δεν πρόκειται μα 
συναινέσω σε αυτό», προειδοποί-
ησε η κα Φόστερ λίγο πριν ανα-
χωρήσει από το Μπέλφαστ για το 
Λονδίνο. 

Εκ μέρους των Brexiteers Συ-
ντηρητικών βουλευτών ο Μπόρις 
Τζόνσον κάλεσε ξανά τους 
Υπουργούς να απορρίψουν τη 
συμφωνία, ενώ ο Άντριου Μπρί-
τζεν προέβλεψε ότι αν δεν έχουμε 
παραίτηση υπουργών και η συμ-
φωνία προχωρήσει, τότε ίσως 
επαρκής αριθμός βουλευτών των 
Τόρις ζητήσει άμεσα την έναρξη 
εσωκομματικής διαδικασίας δυ-
σπιστίας κατά της Τερέζα Μέι με 
στόχο την αντικατάστασή της. 

Ως γνωστό, πολλοί υπουργοί 
της κυβέρνησης Μέι έχουν διατυ-
πώσει επιφυλάξεις για το συγκε-
κριμένο πλαίσιο της συμφωνίας, 
ωστόσο εκτιμάται ότι το κείμενο 
θα εγκριθεί από το υπουργικό 
συμβούλιο. Πάντως, δεν αποκλεί-
ονται παραιτήσεις υπουργών. 

Ενστάσεις διατύπωσε και η 
πρωθυπουργός της Σκωτίας και 
ηγέτιδα του Εθνικού Κόμματος 
SNP, Νίκολα Στέρτζιον. Σημείωσε 
ότι η ουσιαστική παραμονή της Β. 
Ιρλανδίας στην ενιαία αγορά σε 
αντίθεση με το υπόλοιπο Ηνω-
μένο Βασίλειο θα δημιουργούσε 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τη 

Σκωτία, η οποία μάλιστα είχε ψη-
φίσει κατά του Brexit σε ποσοστό 
62%. Η έγκριση της συμφωνίας 
από το Λονδίνο θα ανοίξει το 
δρόμο για μία έκτακτη σύνοδο 
των 27 υπουργών Ευρώπης την 
προσεχή Δευτέρα, που θα προ-
ηγηθεί μίας έκτακτης συνόδου κο-
ρυφής εντός του μήνα, πιθανώς 
στις 25 Νοεμβρίου. 

 Θα ακολουθήσει όμως ενδε-
χομένως το μεγαλύτερο εμπόδιο 
για την κα Μέι και τη Συμφωνία 
Αποχώρησης, η ψηφοφορία στη 
Βουλή των Κοινοτήτων. 

Οι Εργατικοί της αξιωματικής 
αντιπολίτευση έχουν δηλώσει ότι 
δεν αναμένουν η συμφωνία να εί-
ναι καλή, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι η απόφαση για απόρριψή της 
είναι σχεδόν δεδομένη. Οι τοπο-
θετήσεις αυτές επιβεβαιώνουν το 
πόσο δύσκολο θα είναι να εγκρι-
θεί η Συμφωνία Αποχώρησης 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων.  

Όσον αφορά το Υπουργικό 
Συμβούλιο, αν και δεν αποκλεί-
ονται παραιτήσεις υπουργών, 
εκτιμάται ότι θα δώσει στη συμ-
φωνία το πράσινο φως. 

Υπενθυμίζεται ότι, Συντηρητικοί 
βουλευτές και οι δέκα βουλευτές 
του DUP που στηρίζουν μέχρι 
τώρα την κυβέρνηση μειοψηφίας 
της Πρωθυπουργού έχουν ταχθεί 
ανοιχτά κατά της συμφωνίας. 

Σε περίπτωση απόρριψής της 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων, 
όλα τα ενδεχόμενα θα είναι ανοι-
χτά, από το Brexit χωρίς συμφω-
νία έως τις πρόωρες εκλογές ή 

ένα δεύτερο δημοψήφισμα. 

Πρόοδος αλλά... 
 
Η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 

είχε ενημερώσει από τη Τρίτη το 
υπουργικό της συμβούλιο ότι οι 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για 
το Brexit έχουν σημειώσει «καλή 
πρόοδο» στο διάστημα των επτά 
ημερών που έχουν μεσολαβήσει 

από το προηγούμενο υπουργικό 
συμβούλιο. 

Παρόλα αυτά, πρόσθεσε η κα 
Μέι, «παραμένει ένας μικρός 
αριθμός εκκρεμών ζητημάτων κα-
θώς το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει 
για το καλύτερο κείμενο που μπο-
ρεί να προκύψει από τη διαπρα-
γμάτευση». 

Συνολικά, το Brexit συζητήθηκε 
στο έκτακτο υπουργικό, επί 45 λε-
πτά, με τον αρμόδιο Υπουργό 
Ντόμινικ Ράαμπ να ενημερώνει 
τους συναδέλφους του και για την 
πρόοδο των προετοιμασιών για 
το ενδεχόμενο εξόδου από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία, όπως κάνει 
κάθε εβδομάδα. 

Δεν υπήρξε τελικά συζήτηση 
επί συγκεκριμένου κειμένου συμ-
φωνίας για τους όρους αποχώ-
ρησης, όπως είχε αφήσει να εν-
νοηθεί ο διαπραγματευτής της 
Κομισιόν Μισέλ Μπαρνιέ. 

Πιστεύεται ότι για να υπάρξει η 
χρονική δυνατότητα για μία έκτα-
κτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με 
σκοπό την έγκριση της Συμφω-
νίας Αποχώρησης εντός του Νο-
εμβρίου, η συμφωνία αυτή θα 
πρέπει να κλείσει έως σήμερα Πέ-

μπτη το αργότερο και να λάβει την 
έγκριση του βρετανικού υπουργι-
κού συμβουλίου σε νέα έκτακτη 
συνεδρίαση. 

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το 
φως της δημοσιότητας, το τελευ-
ταίο ανοιχτό ζήτημα είναι ο μηχα-
νισμός αποφυγής των σκληρών 
συνόρων στην Ιρλανδία. Πιστεύε-
ται ότι οι διαφωνίες ξεπεράστηκαν 

με τη συμφωνία σε προσωρινή 
παραμονή ολόκληρου του Ηνω-
μένου Βασιλείου σε μία τελωνει-
ακή ένωση με την ΕΕ, με «βαθύ-
τερη» τελωνειακή και ρυθμιστική 
ευθυγράμμιση της Βόρειας Ιρλαν-
δίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Λονδίνο και Βρυξέλλες συμφω-
νούν ότι αν η Συμφωνία Αποχώ-
ρησης δεν κλείσει πριν από το τέ-
λος της τρέχουσας εβδομάδας, 
τότε θα πρέπει να θεωρείται ανέ-
φικτη η σύγκληση έκτακτης συ-
νόδου κορυφής μέσα στο Νοέμ-
βριο για την έγκριση των όρων 
του Brexit. Αυτό θα μπορούσε να 
γίνει και στην τακτική σύνοδο κο-
ρυφής στα μέσα Δεκεμβρίου, 
αλλά σε μια τέτοια περίπτωση τα 
χρονικά περιθώρια επικύρωσης 
της συμφωνίας από τη Βουλή των 
Κοινοτήτων και τις υπόλοιπες χώ-
ρες-μέλη θα ήταν πολύ περισσό-
τερο ασφυκτικά. 

Η εφημερίδα Sun αναφέρει ότι 
ένα νέο σχέδιο που απεργάζεται 
το Λονδίνο προβλέπει έκτακτη σύ-
νοδο κορυφής στις 4-5 Δεκεμ-
βρίου. Ακόμα ωστόσο και αν η 
συμφωνία με την ΕΕ επιτευχθεί, 
η κα Μέι αντιμετωπίζει πολύ με-

γάλη δυσκολία να πείσει το κόμμα 
της να την στηρίξει, με αντιδρά-
σεις και προειδοποιήσεις τόσο 
από τους Brexiteers όσο και από 
τους Remainers. 

Παράλληλα συνεχίζουν να αυ-
ξάνονται και να εντείνονται οι φω-
νές υπέρ ενός δεύτερου δημοψη-
φίσματος για το Brexit, με τις 
επιλογές να περιλαμβάνουν την 

πιθανότητα παραμονής στην ΕΕ. 
Δημοσκόπηση της εφημερίδας 

Independent σε δείγμα 25.000 
πολιτών σε 67 εκλογικές περιφέ-
ρειες όπου οι Συντηρητικοί κέρδι-
σαν με μικρή πλειοψηφία στις τε-
λευταίες εκλογές, δείχνει ότι το 
56% των ερωτηθέντων θέλει νέο 
δημοψήφισμα. Σημειώνεται ότι η 
δημοσκόπηση διενεργήθηκε για 
λογαριασμό της εκστρατείας 
People’s Vote, του κύριου οργα-
νισμού υπέρ του δεύτερου δημο-
ψηφίσματος. 

 Ο βρετανικός Τύπος
 

Οι ραγδαίες εξελίξεις με το Bre-
xit αποτυπώνονται στα πρωτοσέ-
λιδα των εφημερίδων που απο-
καλύπτουν ενδιαφέρουσες πλη- 
ροφορίες για τα όσα διαδραματί-
ζονται τις τελευταίες ώρες. 

«H Μέι αντιμετωπίζει τη στιγμή 
της αλήθειας για μια συμφωνία 
Brexit» , έγραψε η Daily Telegraph 
(14/11). To υπουργικό συμβούλιο 
συνήλθε την Τετάρτη για να εξε-
τάσει το προσχέδιο συμφωνίας 
για την έξοδο της χώρας από την 
ΕΕ. Σύμφωνα με την Telegraph η 
πρωθυπουργός επρόκειτο να 

αντιμετωπίσει τις αρνητικές αντι-
δράσεις από μέλη της κυβέρνη-
σής της και δεν είναι καθόλου βέ-
βαιο ότι θα μπορέσει να περάσει 
τη συμφωνία από τη Βουλή. 

«Η Μέι τονίζει στους υπουρ-
γούς της: Αυτή είναι συμφωνία 
τώρα να με στηρίξετε», ο πρωτο-
σέλιδος τίτλος στον Guardian. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι 
υπουργοί - κλειδιά για την απο-
δοχή της συμφωνίας με τις Βρυ-
ξέλλες είναι ο υπουργός των Οι-
κονομικών Φίλιπ Χάμοντ, ο 
υπουργός Εμπορίου Λίαμ Φοξ, ο 
υπουργός Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Ματ Χάνοκ και η επι-
κεφαλής της Βουλής των Κοινο-
τήτων Αντρέα Λίντσομ. Αναμενό-
ταν η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
να ανακοινώσει στα μέλη του 
υπουργικού της συμβουλίου ότι 
το Λονδίνο προτίθεται να εφαρ-
μόσει πολλά από τα μέτρα έκτα-
κτης ανάγκης που προβλέπει το 
σχέδιο της κυβέρνησης στην πε-
ρίπτωση που δεν υπάρξει συμ-
φωνία από την 1η Δεκεμβρίου. 

Η Daily Mail εκτιμά ότι η Ντά-
ουνινγκ Στριτ στις διαπραγματεύ-
σεις με τις Βρυξέλλες μπόρεσε να 
ξεπεράσει το πρόβλημα των ιρ-
λανδικών συνόρων και τον κίν-
δυνο η Βόρεια Ιρλανδία να απο-
σπασθεί από το ΗΒ. 

«Τελικά μετά από 873 μαρτυρι-
κές μέρες, από τότε που έγινε το 
δημοψήφισμα, η πρωθυπουργός 
παρουσίασε μια συμφωνία με την 
ΕΕ… τώρα θα πρέπει να δώσει 
τη μάχη της ζωής της για να πείσει 
το υπουργικό συμβούλιο, το κοι-
νοβούλιο και βασικά το έθνος», 
υπογράμμισε η Daily Express. 
«Αυτή η συμφωνία για το Brexit 
είναι η καλύτερη για τη Βρετανία», 
ανέφερε η εφημερίδα. 

Και οι Financial Times εξέφρα-
σαν την άποψη ότι «έφθασε η στι-
γμή της αλήθειας» για την Τερέζα 
Μέι που ήρθε αντιμέτωπη με «την 
πιο επικίνδυνη στιγμή της πρω-
θυπουργίας της» στην προσπά-
θειά της να πείσει ένα διχασμένο 
υπουργικό συμβούλιο να στηρίξει 
τη συμφωνία. 

«Στο τραπέζι η συμφωνία για 
το Brexit», ο πηχυαίος τίτλος στη 
Metro. «Η Μέι κατηγορείται για 
προδοσία», διαβάσαμε στους 
Times. «Μετρημένες είναι οι μέρες 
της Μέι στην πρωθυπουργία», 
υποστηρίζει ο ευρωσκεπτικιστής 
βουλευτής και στέλεχος του Συ-
ντηρητικού κόμματος Ντάνκαν 
Σμιθ, ανέφερε η i. 

Βύρων Καρύδης/ΚΥΠΕ

Η πιο κρίσιμη στιγμή για την Μέι
ΟΡΓΗ ΤΩΝ BREXITEERS ΚΑΙ DUP ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
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ειδήσεις σε 2’
Ο τέως Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομή-

ρου, αναφέρει ότι «η δημοσιογραφική διάσκεψη 
του ΠτΔ, δεν πρόσθεσε τίποτε, πέραν των όσων 
τις τελευταίες εβδομάδες συζητούνται μετά τη 
διαρροή των σχετικών πληροφοριών από το 
Εθνικό Συμβούλιο». Σε γραπτή του ανακοίνωση 
ο κ. Ομήρου αναφέρει ότι «η αποκαλούμενη απο-
κεντρωμένη ομοσπονδία, οδηγεί αναπόφευκτα 
σε δικέφαλο κράτος, που θα προλειάνει το έδα-
φος σε φυγόκεντρες τάσεις και τελικό διαχωρι-
σμό». Προσθέτει ότι «τα περί λειτουργικότητας 
της ‘αποκεντρωμένης ομοσπονδίας’, συνιστούν 
προπέτασμα καπνού, για λύσεις που οδηγούν 
σε συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία».

«Δεν πρόσθεσε τίποτα»

Τις προτάσεις Ναμί για τον προκαθορισμό της 
τύχης των Τ/κ σε περίπτωση αρνητικού αποτε-
λέσματος στο δημοψήφισμα της ε/κ πλευράς, 
απέρριψε ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούμε 
να μιλάμε για όρους διαζυγίου την ώρα που συ-
ζητάμε τον γάμο». Απέρριψε ακόμη και τις κατη-
γορίες περί ευθύνης της ε/κ πλευράς για την κα-
τάρρευση στο Κρανς Μοντάνα. 

Από την πλευρά του ο πρώην ειδικός απε-
σταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ Αλεξάντερ Ντάουνερ 
ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή οι διαφορές των 
δύο πλευρών κατά την άποψή του είναι κάτω 
από 5% του συνόλου, ενώ «όλα τα ζητήματα 
έχουν συζητηθεί, έχουν συζητηθεί από παλιά και 
έχουν συμφωνηθεί σχεδόν όλα επίσης από εξαι-
ρετικά παλιά». Εκτίμησε δε ότι το Κυπριακό δεν 
λύνεται διότι κρέμεται πάνω από τους πολιτικούς 
το φάντασμα των δημοψηφισμάτων, εξηγώντας 
ότι «όλοι οι πολιτικοί στον κόσμο θέλουν και να 
επανεκλεγούν».

Το «φάντασμα» 
των δημοψηφισμάτων

«Δύο δημοψηφίσματα»
Ο ΝΑΜΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Την άποψη πως δεν χρει-
άζονται νέες διαπραγματεύσεις 
ανοιχτού τέλους για την επίλυση 
του Κυπριακού και πως πρέπει 
να προαποφασιστούν τόσο η διε-
νέργεια δύο ταυτόχρονων δημο-
ψηφισμάτων στις δύο κοινότητες, 
όσο και το τι θα συμβεί αν η ελλη-
νοκυπριακή πλευρά απορρίψει 
και πάλι τη συμφωνηθείσα υπό 
των ηγετών λύση, εξέφρασε ο 
πρώην επικεφαλής διαπραγμα-
τευτής της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας Οζντίλ Ναμί. 

Συγκεκριμένα, ο Οζντιλ Ναμί 
πρότεινε ότι οι δύο κοινότητες 
πρέπει πρώτα να ψηφίσουν αν 
θέλουν ομοσπονδιακό κράτος και 
μετά να ξαναψηφίσουν για το συ-
γκεκριμένο πακέτο λύσης μετά 
από εξαντλητική καμπάνια των 
πολιτικών κομμάτων. 

Τόνισε ότι «η εποχή των αέ-
ναων διαπραγματεύσεων είναι 
πίσω μας» και εξηγώντας ότι «το 
γεγονός ότι συγκλήθηκε διάσκεψη 

για το Κυπριακό είναι απόδειξη 
ότι το θέμα είχε ωριμάσει». 

«Δράσαμε σαν μια ομάδα, μια 
κυπριακή ομάδα, σαν σύντροφοι 
για να υπερβούμε τα προβλήματα 
και να επανενώσουμε το νησί 
μας». Πρόσθεσε ότι είχε υπάρξει 
μεγάλη σύγκλιση σε όλα τα θέ-
ματα που δεν άπτονται των εγ-

γυητριών δυνάμεων και εξήγησε 
ότι το «πώς από τη σύγκλιση του 
1% στο εδαφικό φτάσαμε στο να 
μην πάρουμε το πακέτο Γκουτέ-
ρες θα το διδάσκονται οι φοιτητές 
των διαπραγματεύσεων στο μέλ-
λον». Επέρριψε δε ευθύνες στην 
ε/κ πλευρά που ζήτησε από τη 
Τουρκία να παρουσιάσει έγγραφη 
θέση για τις εγγυήσεις. Δήλωσε 
ότι «η δουλειά μας ως πολιτικοί 
είναι να καταλάβουμε γιατί ο Ε/κ 
πολιτικός δεν μπόρεσε να πάρει 
την πρόταση Γκουτέρες στο τέ-
λος. Είναι παράλογο να λέμε ότι 
θέλουμε παραπάνω χρόνο και 
άλλες διαπραγματεύσεις ανοιχτού 
τέλους», είπε και πρόσθεσε ότι 
«καλά κάνει ο Γ.Γ. και δεν τις υπο-
στηρίζει», κάνοντας λόγο για 
«όρια» και μια νέα δομή διαπρα-
γματεύσεων.

Με τις τελευταίες του δηλώσεις ο κ. Αναστα-
σιάδης έδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν χώνεψε 
το θεμελιακό ζήτημα της πολιτικής ισότητας, ανα-
φέρεται σε ανάρτησή του στο τουίτερ από τον 
λογαριασμό της «πρωθυπουργίας», ο Τουφάν 
Ερχιουρμάν. Στη σύντομη ανάρτησή του ο 
«πρωθυπουργός» Ερχιουρμάν προσθέτει ότι 
«δεν έχει σημασία αν είναι ισχυρό το κέντρο ή οι 
πολιτείες, είναι υποχρεωτικό να γίνει αποδεκτή η 
έννοια της πολιτικής ισότητας που είναι εκ των 
ων ουκ άνευ». 

Επίσης, ο «υπουργός εξωτερικών» και «ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός», Κουντρέτ Οζερσάι 
αναφέρει σε σχόλιο που ανάρτησε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ότι «αυτό που προσπαθεί 
να κάνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι να απο-
ψιλώσει την πολιτική ισότητα των Τ/κ. «Θέλει και 
να συζητήσουμε την ομοσπονδία, αλλά και να 
μην προσεγγίσουμε τον διαμοιρασμό της ομο-
σπονδιακής εξουσίας και του πλούτου, ανέφερε, 
«και με τις συζητήσεις για την αποκέντρωση να 
αφαιρέσει αποψιλώνοντας την πολιτική ισότητα 
των Τουρκοκυπρίων».

«Δεν χώνεψε 
την πολιτική ισότητα»Θέλουν συνεργασία

ΕΠΑΦΕΣ ΥΠΕΞ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση βλέπει με διαφορε-
τικό τρόπο την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης σε 
συνέντευξή του στην ΕΡΤ προσθέτοντας ότι οι 
ΗΠΑ προσδίδουν ιδιαίτερο ρόλο τόσο στην Κύ-
προ όσο και στην Ελλάδα για την προώθηση 
πολιτικών που στόχο έχουν μέσω των συνεργα-
σιών να αντιμετωπιστούν προκλήσεις στην πε-
ριοχή. Σημείωσε ότι όπως προκύπτει από τις 
επαφές που είχε στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της χώ-
ρας προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στους τριμερείς 
μηχανισμούς που Κύπρος και Ελλάδα έχουν από 
κοινού συστήσει με όλα τα γειτονικά κράτη. «Άρα 
είναι σημαντικό ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, αλλά 
την ίδια στιγμή είναι σημαντικό ότι Ελλάδα και 
Κύπρος κινήθηκαν προς την κατεύθυνση να στεί-
λουν μηνύματα και προς τις ΗΠΑ, μηνύματα τα 
οποία έγινα αποδεχτά». Ακόμη, αναφέρθηκε στο 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ για συμμετοχή στους τρι-
μερείς σχηματισμούς και σημείωσε ότι εκείνο 
που εξετάζεται είναι σε ποιους τομείς θα υπάρξει 
αυτή η συμμετοχή.

Όλο και πιο κοντά στο όραμα Ντενκτάς
ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η αποκεντρωμένη ομοσπονδία είναι 
ένα ανύπαρκτο θέμα που συζη-

τούμε εδώ και δυο μήνες, καθώς ο 
Πρόεδρος δεν έχει δώσει περιεχόμενο 
στην πρότασή του, δήλωσε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, υπογραμ-
μίζοντας ότι ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης δεν είναι έτοιμος να συζητήσει τα 
ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία τίθενται 
μέσα από το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ. 
Σε χαιρετισμό του στο 24ο Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Συνταξιούχων της ΕΚΥΣΥ, 
στη Λεμεσό, ο Α. Κυπριανού προειδο-
ποίησε πως «εάν δεν διαμορφώσουμε 
συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας, 
πολύ φοβούμαι ότι σιγά-σιγά ο κόσμος 
θα αρχίσει να νιώθει ανασφάλεια και 
θα αρχίσει να κάνει σκέψεις για να 
εγκαταλείψει το νησί». 

Συνθήκες ασφάλειας και σταθερό-
τητας, συνέχισε, δημιουργούνται μόνο 
εάν και εφόσον λυθεί το Κυπριακό στα 
πλαίσια που καθορίζουν τα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, οι Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου, το Διεθνές Δίκαιο 
και οι Αρχές πάνω στις οποίες εδρά-
ζεται η ΕΕ. Μετά το ναυάγιο στο Κραν 
Μοντανά, ο ΓΓ του ΟΗΕ μάς έδειξε το 
δρόμο τον οποίο θα έπρεπε να ακο-
λουθήσουμε για επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων και για κατάληξη σε 
συμφωνία, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ και 
επέκρινε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, ο οποίος «αντί να επικεντρωθεί 
σε αυτό το σημείο, επέλεξε να απο-
προσανατολίσει τους πάντες από την 
ουσία, ανοίγοντας ένα κλειστό θέμα, 
όπως ήταν οι εξουσίες και οι αρμοδιό-

τητες της κεντρικής κυβέρνησης». 
Αποτέλεσμα αυτού, είπε, είναι ότι 

«εδώ και δυο μήνες συζητούμε για ένα 
ανύπαρκτο θέμα γιατί ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης δεν έχει δώσει περιε-
χόμενο στην πρότασή του για αποκε-

ντρωμένη ομοσπονδία, γιατί δεν γνω-
ρίζει ούτε ο ίδιος ποιο περιεχόμενο 
πρέπει να έχει αυτή του η αναφορά». 

Χαρακτήρισε δε πρωτοφανές και 
πρωτόγνωρο για την κυπριακή πολι-
τική ζωή να διατυπώνεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια πρό-
ταση «πρόχειρα και ανεύθυνα» και να 
ζητείται «από αυτούς που διαφωνούν» 
να πουν απόψεις για να συνδιαμορ-
φωθεί αυτή η πρόταση. «Όλα αυτά γί-
νονται γιατί, δυστυχώς, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης δεν είναι έτοιμος να συ-
ζητήσει τα ουσιαστικά ζητήματα τα 
οποία τίθενται κάτω με το πλαίσιο του 
ΓΓ του ΟΗΕ», ανέφερε ο Α. Κυπρια-
νού. «Επιχειρεί να ξεφύγει, μη γνωρί-

ζοντας βέβαια ότι, και να καταφέρει να 
οδηγήσει τα πράγματα στην κατεύ-
θυνση της αποκεντρωμένης ομοσπον-
δίας, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θα 
βρεθούν και πάλι μπροστά του». 

Αυτό που τελικά επιτυγχάνεται, σύμ-

φωνα με τον Άντρο Κυπριανού, μέσα 
από τη διαιώνιση του παρατεταμένου 
αδιεξόδου, «είναι να ερχόμαστε καθη-
μερινά όλο και πιο κοντά στο όραμα 
του Ραούφ Ντενκτάς, που ήταν η ορι-
στική διχοτόμηση του νησιού μας». 

Διαμήνυσε δε ότι το ΑΚΕΛ δεν πρό-
κειται ποτέ να συμβιβαστεί με αυτό και 
θα αγωνίζεται για την απελευθέρωση 
και επανένωση της Κύπρου, μιας κοι-
νής πατρίδας Ελληνοκυπρίων, Τουρ-
κοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμένιων και 
Λατίνων, «που έτσι πρέπει να την με-
τατρέψουμε, σε γη ειρήνης, σε γη στα-
θερότητας, όπου όλοι μαζί θα οικοδο-
μούμε ένα καλύτερο μέλλον». 

Στο χαιρετισμό του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 

συνεχάρη την τρίτη ηλικία που, όπως 
είπε, είναι το πιο μαχητικό κομμάτι της 
κοινωνίας, γιατί έχει αντιδράσει πολύ 
πιο έντονα από άλλες ομάδες πληθυ-
σμού «στις αντιλαϊκές μεθοδεύσεις της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερ-
μού». Μιας κυβέρνησης «κοινωνικά 
ανάλγητης, η οποία δεν ενδιαφέρεται 
καθόλου για τους ανθρώπους και ιδι-
αίτερα δε για τους συνταξιούχους, τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας, που έβαλαν 
το δικό τους λιθαράκι για να φτάσει 
εδώ που βρίσκεται σήμερα η κυπριακή 
κοινωνία», συμπλήρωσε. 

Εκστρατεία για το Κυπριακό 
σε Κύπρο και εξωτερικό 

Σε εκστρατεία ενημέρωσης για το 
Κυπριακό -εντός και εκτός Κύπρου- 
αποδύεται το ΑΚΕΛ. Όπως αποκά-
λυψε, από τα μικρόφωνα του Άστρα ο 
Γενικός Γραμματέας του κόμματος, σύ-
ντομα θα μεταβεί στην Τουρκία και θα 
έχει συνάντηση με τον ΥΠΕΞ, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. Όπως είπε, σύντομα 
θα μεταβεί στην Τουρκία για να μιλήσει 
σε ένα ερευνητικό κέντρο και διευθε-
τήθηκε επίσης συνάντηση με τον κ. 
Τσαβούσογλου. Επίσης, αρχές Δεκεμ-
βρίου, αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με 
επικεφαλής τον Άντρο Κυπριανού θα 
μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συζητή-
σει το Κυπριακό με αξιωματούχους 
του ΟΗΕ. Ανέφερε ότι το επόμενο διά-
στημα το κόμμα θα κάνει ανοικτές πο-
λιτικές συγκεντρώσεις σε όλες τις πό-
λεις, ενώ προγραμματίζεται και μια 
μεγάλη κινητοποίηση.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

Οι αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί 
του Προέδρου Αναστασιάδη με 
την επαναφορά της θέσης για 
αποκεντρωμένη, άλλως, χαλαρή 
ομοσπονδία, άνοιξε τους ασκούς 
του Αιόλου. Πλην της ηγεσίας του 
κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ 
καμιά πολιτική δύναμη δεν υιοθέ-
τησε τη θέση του ενώ σε διπλω-
ματικό επίπεδο ο Ν. Αναστασιά-
δης χρεώθηκε «μποϊκοτάζ» της 
προσπάθειας των Ηνωμένων 
Εθνών για επανέναρξη των συ-
νομιλιών.  

Με τα δεδομένα αυτά αναγκά-
στηκε να θέσει στο περιθώριο την 
πρόταση του ενώ πλέον τα Ηνω-
μένα Έθνη να επιζητούν ξεκαθά-
ρισμα της βάσης πάνω στην 
οποία επιχειρείται η επίτευξη συμ-
φωνίας για λύση του Κυπριακού.  

Η απεσταλμένη του ΓΓ του 
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, η οποία 
αναμένεται εντός των ημερών στο 
νησί, έχει θέσει χρονικό ορίζοντα 
το τέλος του χρόνου για συμφω-
νία στους «όρους αναφοράς» για 
επανέναρξη ουσιαστικών συνομι-
λιών στο εγγύς μέλλον.  

Το ΑΚΕΛ με δηλώσεις του Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του Κόμματος εκφράζει 
ανησυχία για το ενδεχόμενο να 
μην υπάρξει κατάληξη στους 
όρους αναφοράς. Κάτι τέτοιο, 
είπε, θα είναι ήταν πολύ αρνητικό 
για τις προοπτικές επίλυσης του 
Κυπριακού.  

Στους όρους αναφοράς, όπως 
εξήγησε ο Υπουργός Εξωτερικών 
με δημόσιες δηλώσεις του, περι-
λαμβάνονται όχι μόνο οι τυχόν 
νέες ιδέες (όπως η αποκεντρω-
μένη ομοσπονδία) αλλά και το 
πλαίσιο Γκουτέρες και οι συγκλί-
σεις. Υπενθυμίζουμε ότι η τουρ-
κική πλευρά επιδιώκει τη συζή-
τηση για τους υδρογονάνθρακες 
σε μια είδους «επιτροπή», ενώ 
στην τελευταία του έκθεση ο ίδιος 
ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρεται σε διά-
λογο για τα ενεργειακά ζητήματα. 

Η ε/κ πλευρά, σύμφωνα με 
πληροφορίες μας, αντιτάσσει τη 
δική της εκτίμηση ότι θα υπάρξει 
κατάληξη σε συμφωνία για τους 
όρους αναφοράς καθ’ ότι, σύμ-
φωνα με κυβερνητικές πηγές, ο 
Πρόεδρος «προτάσσει κυρίως το 
πλαίσιο Γκουτέρες και τις συγκλί-
σεις που καταγράφηκαν». 

 Διαμοιρασμό του ΦΑ 
ζητά ο Ερντογάν

  
 Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ 

Ερντογάν σχολιάζοντας τις εξελί-

ξεις στην ανατολική Μεσόγειο 
υποστήριξε ότι δεν αρκεί να γίνει 
διαμοιρασμός του φυσικού αερίου 
αφού προηγουμένως γίνει εξό-
ρυξη, αλλά πρέπει στη συμφωνία 
για την εξόρυξη να συμμετάσχουν 
και οι Τ/κ  ή οι εγγυήτριες δυνά-
μεις. Στις δηλώσεις του σε Τούρ-
κους δημοσιογράφους, ο Ταγίπ 
Ερντογάν  είπε ότι “σε αυτό το 

θέμα οπωσδήποτε τα συμφέρο-
ντα συγκρούονται.  

Οι Αμερικανοί με την Exxon 
Mobil κάνουν κοινές εργασίες με 
τους Ε/κ. Και οι Αμερικανοί έχουν 
ένα αέρα που λέει “εκεί μην μπείτε 
εσείς, από κει και πέρα κάντε ό,τι 
θέλετε”.  

Εμείς σαφώς πρώτα ξεκινή-
σαμε από τον βορρά. Γι αυτή τη 
δουλειά θα έχουμε δύο γεωτρύ-
πανα και δύο πλοία σεισμικών 
ερευνών. Το ένα γεωτρύπανο μας 
θα δουλέψει στην ανατολική Με-
σόγειο, το άλλο στην Μαύρη Θά-
λασσα. Τα πλοία σεισμικών ερευ-
νών ήδη εργάζονται άλλωστε. Θα 
συνεχίσουμε αυτό τον δρόμο με 
αποφασιστικότητα. Για την προ-
στασία τους έχουν ληφθεί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα.  

Σε αυτό το θέμα λέμε και στους 
φίλους μας αυτό που πρέπει. 
Λέμε ’μην μας αναγκάζετε’. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι 
με βάση τους κανόνες διεθνούς 
δικαίου ό,τι και να βγει από τα χω-
ρικά ύδατα ανήκει σε όλους τους 
Κυπρίους.  

“’Ο,τι υπάρχει σε μας στην βό-
ρεια Κύπρο, και ό,τι υπάρχει στη 
νότια Κύπρο διαμοιράζεται με 

βάση τον πληθυσμό.  
Αλλά δεν εννοούμε τον διαμοι-

ρασμό μετά που θα βγει. Εσείς 
με ποιον θα κάνετε αυτή τη συμ-
φωνία; Κάνοντας αυτή τη συμφω-
νία πρέπει να είναι εκεί και οι αξιω-
ματούχοι της ‘τδβκ’ ή να είναι μέσα 
και οι εγγυήτριες δυνάμεις.  

Αν εννοείται τον διαμοιρασμό 
με το να λέτε έβγαλα τόσο προϊόν, 

αυτό δεν είναι δίκαιο. Για να είναι 
δίκαιο πρέπει από την αρχή να 
γίνουν μαζί οι εργασίες συμπερι-
λαμβανομένης και της διαδικασίας 
του διαγωνισμού. Αμοιβαία εμπι-
στοσύνη μόνο έτσι μπορεί να δια-
σφαλιστεί. Η δική μας αντίληψη 
είναι αυτή”, ανέφερε. 

 Το ΑΚΕΛ προειδοποιεί 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπρια-
νού κάλεσε τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη «να 
ξεκαθαρίσει κατά τρόπο πειστικό 
και όχι φραστικά και μόνον» ότι η 
ε/κ πλευρά δεν συζητά τίποτα πέ-
ραν της ομοσπονδίας για λύση 
του Κυπριακού. Τον κάλεσε επί-
σης να προσέλθει στις συζητήσεις 
για συμφωνία επί των όρων ανα-
φοράς, που καθιστούν τις συζη-
τήσεις πιο σύνθετες και πιο απαι-
τητικές, καλά προετοιμασμένος 
και στη βάση των αποφάσεων 
του Εθνικού Συμβουλίου.  

«Δεν χρειάζονται πειραματισμοί 
σε αυτή την κρίσιμη φάση στην 
οποία βρισκόμαστε, δεν χρει-
άζεται να επιχειρούμε αποπρο-
σανατολισμό από την ουσία των 
θεμάτων με τακτικισμούς», ανέ-
φερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, απαντώντας 

σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. 
Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα 
σε σχέση με τους όρους αναφο-
ράς, ο Α. Κυπριανού διατύπωσε 
την άποψη πως ενώ οι απαιτή-
σεις που ετίθεντο από την πλευρά 
του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων ήταν πιο 
συγκεκριμένες και πιο απλές 
«τώρα με τους όρους αναφοράς 

επιχειρείται να γίνει κάτι το σύν-
θετο, κάτι πιο απαιτητικό».  

Διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο της 
συζήτησης των όρων αναφοράς, 
θα επιχειρηθεί να καταγραφεί πού 
είμαστε, να καταγραφούν συγκλί-
σεις και ότι και οι δύο πλευρές 
έχουν την ίδια αντίληψη επί αυτών 
των συγκλίσεων, το κατά πόσον 
όλοι έχουν την ίδια ερμηνεία στις 
πρόνοιες του πλαισίου Γκουτέρες 
και για το ποιες είναι οι νέες ιδέες 
που θα συζητηθούν. Ακολούθως, 
πρόσθεσε, μετά το ξεκαθάρισμα 
αυτών θεμάτων, θα υπάρχει ξε-
καθάρισμα του στόχου και στη συ-
νέχεια η διαδικασία για επίτευξη 
του κοινού στόχου. 

 Ο  Α. Κυπριανού προειδοποί-
ησε ότι «υπάρχει ο κίνδυνος να 
καταρρεύσει η διαδικασία από τη 
συζήτηση των όρων αναφοράς», 
κάτι που ανησυχεί το ΑΚΕΛ. 
Όπως είπε «το πιο επικίνδυνο εί-
ναι να ναυαγήσει αυτή η προσπά-
θεια για τη διαμόρφωση όρων 
αναφοράς. Εάν ναυαγήσει, αντι-
λαμβάνεστε ότι οι συνέπειες θα 
είναι αρνητικότατες και θα προ-
κύψουν κίνδυνοι, κίνδυνοι αναφο-
ρικά με την προοπτική και το μέλ-
λον του Κυπριακού, αλλά και 

ιδιαίτερα της Κύπρου και του κυ-
πριακού λαού και εμάς όλα αυτά 
τα πράγματα μας ανησυχούν». 

Ο Α. Κυπριανού αναφέρθηκε 
στη συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε ο Τ/κ ηγέτης Μου-
σταφά Ακιντζί το βράδυ της Δευ-
τέρας, για να σημειώσει ότι ο Τ/κ 
ηγέτης επιμένει σε λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας και 

προκάλεσε αν η ε/κ πλευρά θέλει 
να συζητήσει κάτι άλλο να το θέσει 
κάτω ανοικτά για να συζητηθεί. 

Λέγοντας πώς «ακούγονται διά-
φορα πράγματα από διάφορες 
πλευρές», ο Α. Κυπριανού επα-
νέλαβε την έκκλησή του προς τον 
κ. Αναστασιάδη «να συνειδητο-
ποιήσει την ευθύνη του έναντι του 
τόπου και του λαού και να χειρι-
στεί τα ζητήματα με τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο». 

«Έχουμε ένα μεγάλο πρό-
βλημα, απέναντί μας που ονομά-
ζεται Τουρκία. Ας μην το μεγεθύ-
νουμε αυτό το πρόβλημα με δικά 
μας λάθη, δικές μας παλινδρομή-
σεις και δικές μας αντιφάσεις», 
είπε. 

Σε ερώτηση γιατί ο ΓΓ διεύρυνε 
τη συζήτηση με τους όρους ανα-
φοράς, ο Α. Κυπριανού είπε ότι 
είναι προφανές ότι ο ΓΓ θέλει εάν 
θα επαναρχίσουν διαπραγματεύ-
σεις να είναι σίγουρος ότι αυτή τη 
φορά θα υπάρχει θετική κατά-
ληξη. 

«Αν καταφέρουμε να καταλή-
ξουμε στους όρους αναφοράς, 
όπως τουλάχιστον εμείς τους αντι-
λαμβανόμαστε, θα έχουμε καλύ-
ψει σε ένα μεγάλο μέρος της από-

στασης για την επίτευξη λύσης 
του Κυπριακού. Αν όχι, και από 
εδώ ξεκινούν οι μεγάλες μας ανη-
συχίες, τότε θα προκύψουν πάρα 
πολλοί κίνδυνοι και γι’ αυτό λέμε 
ότι πρέπει να υπάρχει αποφασι-
στικότητα, πολιτική βούληση από 
τη δική μας πλευρά και η κατάλ-
ληλη προετοιμασία», κατέληξε. 

 
Ξεκαθάρισμα Ακκιντζί 

Έτοιμος για την δημιουργία 
ενός νέο ομοσπονδιακού συνε-
ταιρισμού που θα βασίζεται σε 
δύο πολιτικά ίσες συνιστώσες πο-
λιτείες και του οποίου η κυριαρχία 
στο νησί θα προέλθει από δύο 
ίσες πλευρές, δηλώνει ο Μου-
σταφά Ακιντζί παραμένοντας «δε-
σμευμένος στις συμφωνίες του 
παρελθόντος». 

Στην ομιλία του για την 35η επέ-
τειο ανακήρυξης του ψευδοκρά-
τους που μεταδόθηκε το μεσημέρι 
από την τηλεόραση του «Μπαϊ-
ράκ», ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι το 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις για να ζήσουν και οι δύο 
πλευρές ισότιμα, ελεύθερα και με 
ασφάλεια, εξαρτάται από την βού-
ληση των δύο πλευρών. «Επιθυ-
μούμε να δούμε και στην ε/κ 
πλευρά μια προσέγγιση που θα 
έχει επίκεντρο όχι την νέα ένταση 
στην περιοχή, αλλά την πιθανό-
τητα συνεργασίας και θα διαμοι-
ράζεται τις αρμοδιότητες και τον 
πλούτο». 

Ακόμα και αν δεν είναι ελπιδο-
φόρα η μέχρι τώρα προσέγγιση 
της ε/κ πλευράς, συνέχισε, θέλει 
να δει το αποτέλεσμα των επισκέ-
ψεων της Τζέιν Χολ Λουτ μέχρι το 
τέλος του χρόνου στην Κύπρο και 
τις εγγυήτριες χώρες. 

Ο κ. Ακιντζί ανέφερε επίσης ότι 
οι Τ/κ αφέθηκαν εκτός της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας που ιδρύ-
θηκε το 1960, από τον Δεκέμβριο 
του 1963 και από τότε η ε/κ ηγεσία 
την μετέτρεψε σε μια δομή μόνο 
για μία κοινότητα. 

Από τότε, συνέχισε, προέκυψε 
το δικαίωμα του τ/κ «λαού» να δη-
μιουργήσει μια δική του οργανω-
μένη κρατική δομή και πριν το 
1974 δημιουργήθηκε η «τ/κ διοί-
κηση». Έγινε, πρόσθεσε, η αυτό-
νομη διοίκηση μαζί με (τα όσα έγι-
ναν) το 1974 και στις 13 Φεβρου- 
αρίου 1975 δημιουργήθηκε το τ/κ 
ομοσπονδιακό κράτος ενώ στις 
15 Νοεμβρίου 1983 ανακηρύ-
χθηκε (σσ: παράνομα) η «τδβκ», 
όπως αποκάλεσε το παράνομο 
μόρφωμα στα κατεχόμενα.

Κίνδυνος κατάρρευσης της διαδικασίας
ΕΠΙΙΔΙΩΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»
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Η επιβατική κίνηση από και 
προς την Ελλάδα έχει καλυ-
φθεί κατά 90% και αναμέ-
νουμε να δουλέψουν οι νόμοι 
της αγοράς και οι τιμές των αε-
ροπορικών εισιτηρίων να χα-
μηλώσουν, είπε η Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων Βασιλική Αναστα-
σιάδου. Κληθείσα να αναφερ-
θεί στην αύξηση των τιμών 
των αεροπορικών εισιτηρίων 
μετά το κλείσιμο της Cobalt, η 
δήλωσε πως το Υπουργείο 
έχει προγραμματίσει συνά-
ντηση με όλους τους εμπλε-
κομένους «να δούμε τι μέτρα 
μπορούμε να λάβουμε εμείς 
για να βοηθήσουμε το επιβα-
τικό κοινό να βρει καλύτερα ει-
σιτήρια και διεξόδους».

«Αναμένουμε πτώση των 
τιμών των αεροπορικών 

εισιτηρίων»

Σωρεία αντιδράσεων από 
όλα τα κόμματα πλην του 
ΔΗΣΥ, προκάλεσε η δήλωση 
του Υπουργού Οικονομικών 
Χάρη Γεωργιάδη ενώπιον της 
Επιτροπής Ελέγχου της Βου-
λής, πως αν ήταν στο χέρι του 
θα έκλεινε και άλλα υποκατα-
στήματα τραπεζών. Η Επι-
τροπή συζήτησε τα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν 
από το κλείσιμο των υποκατα-
στημάτων του πρώην συνερ-
γατισμού σε διάφορες κοινό-
τητες και Δήμους και τα 
προβλήματα που δημιουργή-
θηκαν στους πολίτες αυτών 
των περιοχών. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής και Βουλευτής 
του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας 
είπε πως η συμπεριφορά του 
Υπουργού είναι απαράδεκτη 
και εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι θα κάνει δεύτερες σκέψεις 
για αυτή του τη δήλωση ή σε 
διαφορετική περίπτωση ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να τον συνετίσει.

Έντονες αντιδράσεις 
κομμάτων για νέα 
δήλωση του ΥΠΟΙΚ

Νέες εκδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας και άλλα μέτρα προγραμ-
ματίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο 
μαζί με τα οργανωμένα σύ-
νολα της κοινότητας Λυμπιών, 
αναφορικά με το πρόβλημα 
που έχει προκύψει ύστερα 
από το κλείσιμο του μοναδικού 
τραπεζικού καταστήματος που 
λειτουργούσε στη Κοινότητα. 

Μτεαξύ άλλων, αποφασί-
στηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από τα γραφεία της Ελ-
ληνικής Τράπεζας (πρώην πε-
ριφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας) 
στο Δάλι, περί το τέλος Νοεμ-
βρίου με τη συμμετοχή συντα-
ξιούχων, οι οποίοι θα μετα-
βούν για να πληρωθούν τη 
σύνταξη τους, ενώ θα στείλουν 
και νέα επιστολή στον ΠτΔ.

Νέα διαμαρτυρία 
στα Λύμπια

Ιστορικη ́ ημερ́α για την 
ακριτικη ́Δερύνεια η περα-
σμένη Δευτέρα, όπου 44 
χρόνια μετα ́το βιάιο δια- χω-
ρισμο ́ της, αν́οιξε το πολυ-
συζητημεν́ο οδοφ́ραγμα. Η 
τελετή διάνοιξης στη βασ́η 
των μέτρων οικοδομ́ησης 
εμπιστοσυν́ης που εξήγγει-
λαν οι δύο ηγετ́ες τον Μάιο 
του 2015, εξελίχθηκε τελικα ́
σ’ εν́α μικρο ́ συλλαλητηρ́ιο 
υπέρ της λυσ́ης του Κυπρια-
κου ́ και της επανεν́ωσης, 
αφου ́ εκατοντάδες Ε/κ και 
Τ/κ πορεύθηκαν σε αντιθ́ετες 
κατευθύνσεις από τις δύο 
πλευρές και συναντηθ́ηκαν 
στη μέση του δρόμου 
ανταλλασ́σοντας στην κυριο-
λεξιά κλαδ́ους ελαίας. Ο με-
γαλυτ́ερος συμβολισμος́ του 
ανοιγ́ματος του οδοφραγ́μα-
τος Δερυν́ειας ομ́ως ητ́αν ότι 
η συντριπτικη ́ πλειοψηφιά 
των ανθρώπων που βρέθη-
καν εκεί κατεπ́νιξαν και πα-
ραμερ́ισαν, με τη θέληση ́

τους να δουν τα σπίτια τους, 
τις λιγ́ες αλλα ́έντονες φασι-
στικες́ φωνες́ και αντιδρασ́εις 
που επιχείρησαν και πάλι να 
σπειρ́ουν το δηλητήριο της 
μισαλλοδοξιάς, ευτυχώς ανε-
πιτυχως́. Στις 12 το μεσημε-́
ρι, μέλη της Εθνικης́ 
Φρουρας́ μαζι ́με αστυνομι-
κους́ μετακίνησαν απο ́ το 
δρομ́ο το συρματόπλεγμα 
ανοιγ́οντας τη δίοδο προς 
την κατεχομ́ενη Αγία Ζώνη 
και την Κατ́ω Δερύνεια μεσ́ω 
του ανακατασκευασμεν́ου 
δρόμου. Στο χωρ́ο βρέθηκαν 
απο ́ νωρις́ μέλη του φασι-
στικού ΕΛΑΜ που 
αναρ́τησαν πανό. Λιγ́α λε-
πτα ́πριν τη διάνοιξη, μεμο-
νωμένοι ακραιόι πολιτ́ες μαζι ́
με τα μέλη του ΕΛΑΜ επι-
χείρησαν να δημιουργησ́ουν 
εν́ταση και επεισοδ́ια με φα-
σιστικες́ τοποθετησ́εις και 
μεχ́ρι και απειλες́ σε καπ́οιες 
περιπτώσεις. Τελικά 
επικρατ́ησε η φωνη ́της ψυ-

χραιμιάς και της λογικης́ απο ́
εκατονταδ́ες πρόσφυγες 
απο ́την Κατ́ω Δερύνεια που 
αδημονουσ́αν να περπατή-
σουν μεχ́ρι τους τόπους τους 
και αρ́χισαν να πορευόνται 
προς την Κατ́ω Δερύνεια πα-
ραμερίζοντας τις φασιστικες́ 
φωνες́ και αντιδράσεις. 

 
Τα δυό ελαιόδεντρα 

 
Πρώτος στην πορειά ητ́αν 

ο δήμαρχος Δερυν́ειας, 
Άντρος Καραγιαν́νης, τον 
οποιό υποδέχθηκαν με 
θερ́μη και συγκιν́ηση Τ/κ. 
Ακολουθ́ως έσμιξαν οι δύο 
πορειές και εκτυλιχ́θηκαν συ-
γκινητικες́ στιγμές. Στο ση-
μειό συναν́τησης ανταλλα-́
χθηκαν δύο ελαιοδ́εντρα με 
σαφη ́συμβολισμο ́τον ποθ́ο 
των ανθρώπων για ειρήνη 
και επανένωση. Ο δήμαρχος 
Δερυν́ειας, παραλαμβαν́ο-
ντας το ελαιοδ́εντρο, εμφαν-
ως́ συγκινημεν́ος, δήλωσε 

εκ́πληκτος απο ́ το πλήθος 
ανθρώπων που υποδεχ́θη-
καν την πορεία των Ε/κ, 
τονιζ́οντας ότι αυτο ́δείχνει ότι 
η ελπιδ́α για λυσ́η ειν́αι ζω-
ντανη.́ 

«Ειν́αι συγκινητικο ́ να 
ερ́χεσαι λιγ́α μετ́ρα κατ́ω 
απο ́ τη Δερύνεια και να 
βλεπ́εις ανθρώπους να σε 
περιμεν́ουν με ανοικτες́ 
αγκαλ́ες. Πρέπει να παρα-
δεχθώ ότι δεν περίμενα να 
μας αγκαλιασ́ει τοσ́ος πολυς́ 
κοσ́μος. Σημαιν́ει ότι τελικα ́
οι προσπαθ́ειες που κα-
ταβαλ́λουμε όλοι απο ́κοινου ́
εχ́ουν ανταπόκριση. Εχ́ουμε 
καν́ει το πρώτο βημ́α που 
ητ́αν η διαν́οιξη του 
οδοφραγ́ματος της Δερύ-
νειας και του Απλικίου - 
Λεύκας. Τωρ́α αναμένουμε 
να καν́ουμε, Ε/κ και Τ/κ, όλοι 
μαζι ́ το μεγαλυτ́ερο βημ́α 
που είναι η επανεν́ωση της 
Κυπ́ρου μας».

Δερύνεια: Περίπατος ειρήνης Ε/κ και Τ/κ
ΕΝΩ ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΠΛΙΚΙΟΥ

Υπό 8ήμερη κράτηση ο 40χρονος
ΦΟΝΙΚΟ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Υπό 8ήμερη κράτηση τέθηκε ο 
ύποπτος για το φόνο της 56χρο-
νης Γιαννούλας Χατζηγιάννη, που 
διαπράχθηκε στον Οίκο Μαραθά-
σας στις 12 Νοεμβρίου. Το Επαρ-
χιακό Δικαστήριο ικανοποιήθηκε 
από τα στοιχεία που έθεσε ενώ-
πιον του, ο ανακριτής της υπόθε-
σης, στα οποία μεταξύ άλλων εί-
ναι οι κηλίδες αίματος που 
εντοπίστηκαν στα ρούχα, το μπά-
νιο της οικίας του και τα χρήματα 

που κατείχε ο ύποπτος. Επίσης 
αναφέρθηκε στο Δικαστήριο ότι ο 
ύποπτος θεάθηκε εντός του οχή-
ματος του θύματος πριν τον φόνο 
και ότι ο σουγιάς που δέχθηκε τις 
αλλεπάλληλες μαχαιριές το θύμα 
εντοπίστηκε στη θέση του συνο-
δηγού στο όχημα του θύματος. 

Η κράτηση του 40χρονου δια-
τάχθηκε για τη διερεύνηση των 
αδικημάτων του φόνου εκ προ-
μελέτης, ληστείας, της παράνομης 

κατοχής όπλου με σκοπό την 
πρόκληση τρόμου, και την παρά-
νομη κατοχή περιουσίας. 

Η διαδικασία έκδοσης διατά-
γματος προσωποκράτησης του 
40χρονου υπόπτου, που διεξή-
χθη με διερμηνέα καθώς ο ύπο-
πτος κατάγεται από τη Γεωργία, 
άρχισε με τη συνοπτική διαδικα-
σία έγκρισης νομικής αρωγής και 
διορισμού δικηγόρου για τον ύπο-
πτο, ο οποίος δεν μιλά ελληνικά.

OPΓH και αγανάκτηση είναι οι 
δύο λέξεις που αποδίδουν επα-
κριβώς τα συναισθήματα που δια-
κατέχουν τους φρουτοπαραγω-
γούς καθώς και τις άλλες τάξεις 
του αγροτικού κόσμου των ορει-
νών περιοχών σε σχέση με τις 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, 
όπως υποστηρίζουν, που παρα-
τηρούνται από πλευράς Οργανι-
σμού Γεωργικής Ασφάλισης 
(OΓΑ) στην καταβολή αποζημιώ-

σεων για τις ζημιές στις καλλιέρ-
γειές τους από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα και κυρίως τις χαλαζο-
πτώσεις που έπληξαν την πε-
ριοχή Τροόδους, όπως γράφει ο 
«Φιλελεύθερος». Κι’ αυτό παρό-
λες τις υπουργικές βουλευτικές 
δεσμεύσεις. 

«Φτάνει πια ο εμπαιγμός και η 
κοροϊδία που αντιμετωπίζουμε εκ 
μέρους των αρμοδίων» τονίζουν 
οι επηρεαζόμενοι.

Με αντίσκηνα έξω από 
την Επαρχιακή Διοίκηση

Την αγανάκτηση τους από 
το ρυθμό με τον οποίον ολοένα 
και αυξάνονται τα ενοίκια στο 
νησί μας και ιδιαίτερα στη Λε-
μεσό, εξέφρασαν όσοι συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση διαμαρ-
τυρίας που οργανώθηκε από 
την Κίνηση για το Δικαίωμα της 
Στέγασης, έξω από την Επαρ-
χιακή Διοίκηση Λεμεσού. Έστη-
σαν αντίσκηνα μέσα στα οποία 
διανυκτέρευσαν άστεγοι.

Σε ένα πλημμυρισμένο από συναισθήματα 
αγαπ́ης και σεβασμού για τον μεγάλο 

καλλιτέχνη Θάνο Μικρούτσικο και κατάμεστο από 
κόσμο σταδ́ιο «Ελευθερία», τιμήθηκε τη Δευτέρα 
ο Θάνος για την πολυετή του προσφορά στον 
τομεά της Μουσικής και του Πολιτισμού ευρύτερα. 
Για να τιμήσουν εν́αν από τους μεγαλυτ́ερους μου-
σικούς της σύγ- χρονης ιστορίας βρέθηκαν και 
οσ́οι περπάτησαν διπ́λα του καθ’ όλη του τη μου-
σικοκαλλιτεχνική διαδρομή. Οι Ρίτα 
Αντωνοπούλου, Χρίστος Θηβαιός, Κώστας Θω-
μαΐδης, Γιαν́νης Κότσιρας, Γιώργος Μεράντζας, 

Βασιλ́ης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης 
και Μαριάννα Πολυχρονίδη συνέθεσαν ένα τοπιό 
γεμάτο γνωσ́η, αγώνα και συναίσθημα 
ταξιδευόντάς μας μέσα από τους μελοποιημένους 
στιχ́ους όλων των μεγάλων ποιητών. Φανερά συ-
γκινημένος ο Θάνος Μικρούτσικος ευχαρίστησε 
το ΑΚΕΛ για την οργάνωση αυτής της συναυλίας, 
η οποία ήταν η τελευταία του, όπως ο ίδιος 
δηλ́ωσε, στην Κύπρο και τη χαρακτήρισε σημα-
διακη ́ γιατί όπως είπε η πρώτη του συναυλία 
«πριν από 40 χρόνια ήταν στο πλαίσιο 
διοργανώσεων της ΕΔΟΝ και η τελευταία μου 

διοργανων́εται από το ΑΚΕΛ». Το ΑΚΕΛ, 
πρόσθεσε «ήταν, είναι και θα είναι το κόμμα της 
καρδιάς μου» για αυτό το ευχαρίστησε ιδιαίτερα 
για τη μεγάλη τιμη ́που του κάνει να τον τιμήσει. 

Απο ́πλευράς του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυ-
πριανού, τον χαρακτήρισε ως «ένα από τους με-
γαλυτ́ερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης 
εποχής». «Το να τιμάς τον Θάνο Μικρούτσικο πε-
ριποιεί τιμή για εσένα τον ίδιο», εξήγησε ο Άντρος 
Κυπριανού ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινή, δια-
χρονική πορεία 40 χρόνων ΑΚΕΛ και Θάνου Μι-
κρούτσικου.

«Το ΑΚΕΛ ήταν και θα είναι στην καρδιά μου»

Ακόμα περιμένουν...
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«Ενέργειες που επιχειρούν να 
επηρεάσουν την δικαστική συνεί-
δηση είναι ατελέσφορες», τονίζει 
η Ενωση Εισαγγελέων και Δικα-
στών στην ανακοίνωσή της για 
την τοποθέτηση βόμβας στην οι-
κία του Ισίδωρου Ντογιάκου στο 
Βύρωνα. Ολόκληρη η ανακοί-
νωση έχει ως εξής: 

«Με αφορμή την τοποθέτηση 
εκρηκτικού μηχανισμού στην οικία 
του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου, Ισίδωρου Ντογιάκου, η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγε-
λέων καταδικάζει απερίφραστα 
κάθε τρομοκρατική ενέργεια που 
στρέφεται κατά κρατικών λειτουρ-
γών, οι οποίοι επιτελούν το συ-
νταγματικό τους καθήκον. Έχει 
αποδειχθεί ότι τέτοιες ενέργειες 
που επιχειρούν να επηρεάσουν 
την δικαστική συνείδηση είναι ατε-
λέσφορες. Οι Δικαστές και Εισαγ-

γελείς εργάζονται ανεπηρέαστοι 
και δεν τρομοκρατούνται.  Χρέος 

της Πολιτείας είναι να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα  φύλαξης των Δι-
καστηρίων και προστασίας της 
ζωής και της σωματικής ακεραι-
ότητας δικαστικών και εισαγγελι-
κών λειτουργών και ταυτόχρονα 
να διασφαλίζει την απρόσκοπτη 
λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ανα-
μένουμε την ολοκλήρωση της 

έρευνας από την Αστυνομία και 
την διαλεύκανση της υπόθεσης».  

Πού στρέφονται οι έρευνες  
Στα εργαστήρια της Εγκλημα-

τολογικής Υπηρεσίας μεταφέρ-
θηκε ήδη ο εκρηκτικός μηχανι-
σμός που είχε τοποθετηθεί έξω 
από την πολυκατοικία όπου δια-
μένει ο αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, στον 

Βύρωνα και εντοπίστηκε ξημερώ-
ματα έπειτα από προειδοποιητικό 

τηλεφώνημα σε ιστοσελίδα. 
Όπως έγινε γνωστό από αρμό-

διες αστυνομικές πηγές, ο μηχα-
νισμός ήταν τοποθετημένος σε 
κατσαρόλα, μέσα στην μπαγκα-
ζιέρα δίκυκλου, έξω από την πο-
λυκατοικία της οδού Αδραμυτίου. 
Οι πυροτεχνουργοί του Τμήματος 
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μη-

χανισμών (ΤΕΕΜ) κατάφεραν να 
την εξουδετερώσουν, χωρίς ελεγ-
χόμενη έκρηξη, γεγονός που δι-
ευκολύνει το έργο των ειδικών στα 
εργαστήρια. 

Πιθανολογείται ότι η βόμβα δεν 
εξερράγη από κάποιο λάθος στη 
συνδεσμολογία, αλλά και αυτό θα 
διευκρινιστεί από την εργαστη-
ριακή έρευνα. 

Όσον αφορά την οργάνωση 
που βρίσκεται πίσω από την 
ενέργεια, δεν υπάρχει μέχρι στι-
γμής ανάληψη ευθύνης, ούτε ο 
άγνωστος που τηλεφώνησε ανέ-
φερε κάτι. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές, η μεθοδολογία και 
η συνδεσμολογία έχουν ομοι-
ότητες με αυτές που έχει χρησι-
μοποιήσει σε άλλες βόμβες στο 
παρελθόν η οργάνωση «Συνω-
μοσία Πυρήνων της Φωτιάς».

Έντονη κινητοποίηση της αντιτρομοκρατικής

Άγνωστοι βανδάλισαν το 
σπίτι του δημάρχου Γιάννη 
Μπουτάρη. Οι δράστες έβα-
ψαν με κόκκινο σπρέι την 
πόρτα του διαμερίσματος 
όπου διαμένει ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, ενώ έγραψαν 
στον τοίχο της οικοδομής τη 
λέξη «προδότης». Ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης  είπε: 
«Θεωρώ πως ήταν ένα οργα-
νωμένο σχέδιο γιατί οι δράστες 
ήξεραν τη διεύθυνση και την 
ακριβή κατοικία μου. Αναστα-
τώθηκε η οικογένειά μου και 
κυρίως τα παιδιά της γυναίκας 
μου, ηλικίας 7-14 ετών».

Άγνωστοι βανδάλισαν 
το σπίτι του δημάρχου 

Θεσσαλονίκης

Εντός δημοσιονομικών στόχων
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αποκλιμάκωση του δημοσίου 
χρέους από 182,5% το 2018 σε 
174,9% το 2019 και 167,4% το 
2020, ανάπτυξη της τάξης του 
2,0% και για τα τρία χρόνια της 
πρόβλεψης, πλεονασματικούς 
προϋπολογισμούς με +0,6% επί-
σης και για τα τρία χρόνια, αλλά 
και μείωση της ανεργίας από το 
19,6% φέτος στο 18,2% και τέλος 
στο 16,9%, εκτιμά η Κομισιόν στο 
πλαίσιο των φθινοπωρινών οικο-

νομικών προβλέψεών της για την 
ελληνική οικονομία. 

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι δια-
πραγματεύσεις για τον προϋπο-
λογισμό του 2019 βρίσκονται σε 
εξέλιξη και αναμένεται ότι το τελικό 
πακέτο μέτρων θα οδηγήσει σε 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ για το 2019. Στην περί-
πτωση αυτή, οι πραγματικοί ρυθ-
μοί ανάπτυξης θα είναι υψηλότε-
ροι και θα μπορούσαν να 

φθάσουν το 2,3% του ΑΕΠ το 
2019-20, γεγονός που συμφωνεί 
με τις προηγούμενες προβλέψεις 
της Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν, στο 
ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, 
αναφέρει ότι η χώρα έχει ολοκλη-
ρώσει το πρόγραμμα του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-
τας και η οικονομική ανάπτυξη 
παραμένει σταθερή, «αν και πα-
ραμένουν τα τρωτά σημεία».

Σε τρεις προσαγωγές προ-
χώρησε η Ελληνική Αστυνομία 
τα ξημερώματα της Τρίτης όταν 
δύο άνδρες και μία γυναίκα επι-
χείρησαν να απλώσουν έξω 
από το Πολυτεχνείο μία ναζι-
στική σημαία. 

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν 
κατά την προσαγωγή τους, σκο-
πός τους ήταν να φωτογραφη-
θούν με το ναζιστικό σύμβολο 
μπροστά από την ιστορική εί-

σοδο του Πολυτεχνείου προκει-

μένου να προκαλέσουν ενόψει 

τους τριήμερου εορτασμού που 

αρχίζει σήμερα Πέμπτη. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 

ένας από τους τρεις προσαχθέ-

ντες στο παρελθόν είχε προσα-

χθεί πάλι και συγκεκριμένα το 

2014, καθώς μοίραζε φυλλάδια 

της Χρυσής Αυγής.

Πλήθος κόσμου στην 
κηδεία του Κωνσταντίνου 

Κατσίφα, στην Αλβανία
Πλήθος κόσμου παρέστη 

στην κηδεία του Κωνσταντίνου 
Κατσίφα, η οποία τελέστηκε 
σήμερα στο χωριό Βουλιαρά-
τες, έντεκα μέρες μετά τον θά-
νατό του κατόπιν συμπλοκής 
με την αλβανική αστυνομία, 
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου. 

Δρακόντεια ήταν τα μέτρα 
ασφαλείας από τις Αρχές τόσο 
της Ελλάδας όσο και της Αλ-
βανίας, με εξονυχιστικούς 
ελέγχους λεωφορείων και επι-
βατών που μετέβαιναν στους 
Βουλιαράτες. Το ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών είχε 
απευθύνει έκκληση προς τους 
Έλληνες να τιμήσουν τον νε-
κρό, επιδεικνύοντας αυτοσυ-
γκράτηση και σεβασμό.

Ένταση στο Πολυτεχνείο
ΓΙΑ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
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Γιατροί της CIA μελετούσαν να 
χρησιμοποιήσουν έναν «ορό αλη-
θείας» σε ύποπτους τρομοκράτες 
που βρίσκονταν υπό κράτηση κα-
θώς ο εικονικός πνιγμός φάνηκε 
αναποτελεσματικός ως μέθοδος 
βασανισμού, αλλά και τραυματική 
ως εμπειρία για το αμερικανικό 
προσωπικό που παρίστατο στη 
διαδικασία, σύμφωνα με διαβαθ-
μισμένα έγγραφα που είδαν το 
φως της δημοσιότητας. 

Η πρόταση για χρήση του φαρ-
μάκου στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος με την κωδική ονομα-
σία «Σχέδιο Φαρμακευτική 
Αγωγή» αποκαλύφθηκε μέσα 
από μια 90σέλιδη έκθεση υπό 
έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό 
των αμερικανικών μυστικών υπη-
ρεσιών, η οποία δόθηκε στη δη-
μοσιότητα με δικαστική εντολή 
στην Αμερικανική Ένωση Πολιτι-
κών Ελευθεριών (ACLU) και 
έπειτα από παρατεταμένη δικα-
στική διαμάχη. 

Η ACLU δημοσίευσε την Τρίτη 
την έκθεση του αξιωματικού αυ-
τού, ο οποίος διατήρησε την ανω-

νυμία του. 
Η ιδέα να χρησιμοποιηθούν 

φάρμακα στους αμερικανούς κρα-
τούμενους στο πλαίσιο του «πο-
λέμου κατά της τρομοκρατίας» 
ήταν μια πρόταση του γραφείου 
ιατρικών υπηρεσιών της CIA, που 

«πιθανόν να άξιζε τον κόπο», 
αλλά εγκαταλείφθηκε έπειτα από 
την απόφαση του κέντρου αντι-

τρομοκρατίας της υπηρεσίας να 
μην ζητήσει από το υπουργείο Δι-
καιοσύνης επί προεδρίας Τζορτζ 
Γ.Μπους την έκδοση νομικής 
απόφασης. Το υπουργείο είχε ήδη 
παράσχει νομικά υπομνήματα δι-
καιολογώντας τη χρήση βασανι-

στηρίων όπως ο εικονικός πνι-
γμός και ο περιορισμός του υπό-
πτου μέσα σε ένα μικρό κουτί. 

Η έκθεση της CIA, η οποία εξε-
τάζει τη συμμετοχή της υπηρεσίας 
αυτής στις επιχειρήσεις κρατου-
μένων από το 2002 ως το 2007, 
δείχνει ότι το ιατρικό προσωπικό 
της υπηρεσίας διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στις ανακρίσεις τις 

ημέρες μετά τις επιθέσεις της 11 
Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν σε 
πάνω από 120 μυστικές πτήσεις 
μεταφέροντας κρατούμενους σε 
μυστικά κέντρα κράτησης της 
CIA. Βοηθούσαν να κρατηθούν 
ζωντανοί οι κρατούμενοι και πα-
ρείχαν ιατρικές πρακτικές. Η έκ-
θεση της CIA επισημαίνει ότι οι 
γιατροί της ήταν «απαραίτητοι» 
στη προσπάθεια «νομιμοποίησης 
του προγράμματος». 

Στην περίπτωση του Χαλίντ 
Μοχάμεντ Σέιχ Μοχάμεντ, του 
«εγκέφαλου» της αλ Κάιντα που 
ενορχήστρωσε τις επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου και ο οποίος 
υποβλήθηκε σε εικονικό πνιγμό 
140 φορές, ο αξιωματικός της ια-
τρικής υπηρεσίας της CIA είπε ότι 
το βασανιστήριο αυτό, το οποίο 
μιμείται την εμπειρία του πνιγμού, 
«παρείχε (στον κρατούμενο) πε-
ριοδικά ανακούφιση από την στέ-
ρηση ύπνου».

Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ορό της αλήθειας
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ CIA ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Το Κολέγιο των Επιτρόπων 
της EE κατά την τελευταία του 
συνεδρία στις Βρυξέλλες απο-
φάσισε να εγγράψει επισήμως 
την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 
Πολιτών με τίτλο «Υποχρεω-
τική σήμανση τροφίμων ως μη 
χορτοφαγικά / χορτοφαγικά / 
vegan". Η πρωτοβουλία ανα-
φέρει ότι: «Οι χορτοφάγοι και 
οι vegan αγωνίζονται σε ολό-
κληρη την ΕΕ για να εντοπί-
σουν τα κατάλληλα τρόφιμα».  

Οι συντάκτες δηλώνουν ότι 
«πρέπει να μελετήσουν τον 
κατάλογο συστατικών ενός 
προϊόντος διατροφής για να 
διαπιστώσουν αν είναι κατάλ-
ληλο» κάνοντας λόγο για «σω-
ρεία συστατικών που θα μπο-
ρούσαν είτε να είναι φυτικά, 
είτε ζωικής προέλευσης».

Πρωτοβουλία 
για υποχρεωτική 

σήμανση φαγώσιμων

Χαμός για τα UFO
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΙΛΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ: ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ

Τριπλό κτύπημα
Η Ιρλανδική Αρχή Πολιτικής Αε-

ροπορίας (IAA) ερευνά αναφορές 
πιλότων εμπορικών πτήσεων ότι 
είδαν `Αγνωστης Ταυτότητας 
Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ) ανοι-
χτά των νοτιοδυτικών ακτών της 
Ιρλανδίας. `Ολα άρχισαν στις 
06:47 την περασμένη Παρασκευή 
9 Νοεμβρίου, όταν πιλότος της 
British Airways (BA) επικοινώνησε 
με τον πύργο ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας του Σάνον στην Ιρ-
λανδία. Η πιλότος ήθελε να μάθει 
αν γινόντουσαν αεροπορικά γυ-
μνάσια στην περιοχή επειδή 
υπήρχε κάτι που "κινείτο πάρα 
πολύ γρήγορα". Ο ελεγκτής ενα-
έριας κυκλοφορίας απάντησε ότι 
δεν γίνονται γυμνάσια. 

Η πιλότος της BA που πετούσε 
από το Μόντρεαλ του Καναδά με 
προορισμό το αεροδρόμιο Χί-

θροου του Λονδίνου σημείωσε ότι 
υπήρχε ένα "πολύ λαμπρό φως" 
και το αντικείμενο εμφανίστηκε 
κατά μήκος της αριστερής πλευ-

ράς του αεροπλάνου προτού "αλ-
λάξει γρήγορα κατεύθυνση προς 
τα βόρεια". Η κυβερνήτης του αε-
ροπλάνου αναρωτιόταν τι θα μπο-
ρούσε να είναι αυτό, αλλά σημεί-
ωσε ότι δεν φαινόταν να έχει 
πορεία σύγκρουσης. Αλλος πιλό-
τος αεροπλάνου της Virgin που 
εκτελούσε την πτήση Ορλάντο-

Μάντσεστερ μπήκε στη συζήτηση 
και είπε ότι μπορεί να είναι μετε-
ωρίτης ή κάποιο άλλο αντικείμενο 
που εισέρχεται ξανά στην ατμό-
σφαιρα της γης. 

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 
"πολλά αντικείμενα που ακολου-
θούν την ίδια τροχιά" και ότι ήταν 
πολύ λαμπερά. `Οπως είπε, είδε 
"δύο λαμπερά φώτα" στα δεξιά 
του, τα οποία ανέβηκαν σε ύψος 
με ταχύτητα, η οποία όπως ση-
μείωσε ήταν "`αστρονομική`, ήταν 
σαν Mach 2" δηλαδή η διπλάσια 
αυτής του ήχου. 

Την ίδια ώρα ένας τρίτος πιλό-
τος εμπορικής πτήσης, ενός 737 
της Norwegian Air που ταξίδευε 
από Νέα Υόρκη με προορισμό το 
Σάνον, εξέφρασε την ανακούφισή 
του που κι άλλοι είδαν το ίδιο: "Ευ-
τυχώς δεν είμαι ο μόνος", είπε.

Ξεπέρασε τους 50 ο αριθμός 
των ανθρώπων που έχασαν τη 
ζωή τους από την τριπλή βομβι-
στική επίθεση με παγιδευμένα αυ-
τοκίνητα που σημειώθηκε σε ξε-
νοδοχείο στην πρωτεύουσα της 
Σομαλίας Μογκαντίσου. Ανάμεσα 
στους νεκρούς βρίσκονται και 
επτά δράστες της ισλαμιστικής 
οργάνωσης Αλ Σαμπάαμπ που 
ανέλαβε την ευθύνη των επιθέ-

σεων. Φρουροί του Hotel Sahafi 
και αστυνομικοί του Τμ. Εγκλημα-
τολογικών Ερευνών, που βρίσκε-
ται δίπλα στο ξενοδοχείο, άνοιξαν 
πυρ μετά την επίθεση δύο καμι-
κάζι με παγιδευμένα αυτοκίνητα 
την Παρασκευή το απόγευμα.  20 
λεπτά αργότερα, μια τρίτη έκρηξη 
σημειώθηκε στον πολυσύχναστο 
δρόμο η οποία προκλήθηκε από 
παγιδευμένο τρίκυκλο.

Κομισιόν: Προς επιβράδυνση η ανάπτυξη στην ΕΕ
Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ προ-

βλέπεται να μειωθεί από υψηλότερο ση-
μείο της δεκαετίας 2,4% το 2017 σε 
2,1% το 2018 προτού επιβραδυνθεί πε-
ραιτέρω σε 1,9% το 2019 και 1,7% το 
2020, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οι-
κονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, 
που προετοίμασε η Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και παρουσίασε στις Βρυ-
ξέλλες ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το ίδιο ανα-
μένεται για την ΕΕ, με την ανάπτυξη να 
προβλέπεται 2,2% το 2018, να μει-

ώνεται στο 2,0% το 2019 και 1,9% το 
2020, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι 
«εντός της ΕΕ, οι αμφιβολίες σχετικά με 
την ποιότητα και τη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στα υπερχρεω-
μένα κράτη μέλη, θα μπορούσαν να με-
ταφερθούν στους εγχώριους τραπεζι-
κούς τομείς, αυξάνοντας τις ανησυχίες 
σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθε-
ρότητα και βαρύνοντας την οικονομική 
δραστηριότητα». 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η περσινή 
καλή παγκόσμια κατάσταση βοήθησε 

στην ενίσχυση της ισχυρής οικονομικής 
δραστηριότητας και των επενδύσεων 
στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. «Παρά 
το πιο αβέβαιο περιβάλλον, όλα τα 
κράτη μέλη προβλέπεται να συνεχίσουν 
να αναπτύσσονται, αν και με βραδύτερο 
ρυθμό, χάρη στη δύναμη της εγχώριας 
κατανάλωσης και των επενδύσεων». 

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «η αυξανό-
μενη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι διεθνείς 
εμπορικές εντάσεις και οι υψηλότερες 
τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν 
αρνητικά την ανάπτυξη στην Ευρώπη».

Την ανησυχία της για τις εξε-
λίξεις στην Ιταλία και τον αντί-
κτυπο που θα έχουν στην ΕΕ, 
εξέφρασε η Επιτροπή των Σο-
φών της Οικονομίας στη Γερ-
μανία, στη διάρκεια της παρου-
σίασης της φθινοπωρινής της 
έκθεσης στο Βερολίνο. Η Επι-
τροπή αυτή έχει συμβουλευ-
τικό ρόλο στα οικονομικά της 
χώρας και δύο φορές το χρόνο 
παραδίδει την έκθεση της στην 
A. Μέρκελ. Όπως ανέφερε η 
οικονομολόγος Ιζαμπέλα Σνά-
μπελ «Ο προϋπολογισμός 
που  κατέθεσε η χώρα αυτή 
στην Επιτροπή δεν συνάδει με 
τους κανόνες της ΕE».

Πιθανή νέα κρίση στην ΕΕ 
λόγω Ιταλίας βλέπουν οι 

Γερμανοί

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν σε σύγκρουση 
δύο λεωφορείων στο δρόμο 
που συνδέει την πρωτεύουσα 
Χαράρε με την πόλη Ρουσάπε 
στη Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με 
την Αστυνομία. «Επιβεβαι-
ώνουμε ότι 47 άνθρωποι σκο-
τώθηκαν σε τροχαίο δυστύ-
χημα στο δρόμο Χαράρε- 
Μουτάρε», δήλωσε ο εκπρό-
σωπός της Πολ Νιάτι. Δύο παι-
διά βρίσκονται ανάμεσα στα 
θύματα, σύμφωνα με ανάρ-
τηση στο Twitter της εφημερί-
δας The Herald.

Πολύνεκρη σύγκρουση 
λεωφορείων

Ενοπλος σκότωσε 12 αν-
θρώπους, ανάμεσα στους 
οποίους έναν βοηθό σερίφη σε 
μπαρ στη νότια Καλιφόρνια. Ο 
άνδρας μπήκε σε μπαρ και άρ-
χισε να πυροβολεί, ανακοί-
νωσε η αστυνομία. Ο σερίφης 
της κομητείας Βεντούρα δή-
λωσε ότι ο δράστης έπεσε επί-
σης νεκρός. Πολλοί είναι και οι 
τραυματίες. «Εκεί μέσα επι-
κρατεί φρίκη», είπε ο σερίφης.  
Ο βοηθός σερίφης, ήταν ο 
πρώτος που έφθασε στο μπαρ 
μαζί με αστυνομικό της τρο-
χαίας αυτοκινητοδρόμων.

Δώδεκα νεκροί από πυρά 
στην Καλιφόρνια

Τραγικός ο απολογισμός στην Καλιφόρνια
Στους 50+ εκτοξεύτηκε ο αριθμός των ανθρώπων που 

έχασαν την ζωή τους στις φονικότερες πυρκαγιές στην 
ιστορία της Καλιφόρνιας, μετά τον εντοπισμό 14 πτωμά-
των από τις διασωστικές δυνάμεις, δήλωσε ο τοπικός 
σερίφης.  

«Σήμερα, 14 περισσότερα πτώματα εντοπίστηκαν, ανε-
βάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 23», δήλωσε ο σερίφης 
Κόρι Χόνεα σε συνέντευξη Τύπου.  

Οι διασωστικές δυνάμεις εντόπισαν το Σάββατο σορούς 
«πολλών» ανθρώπων, θύματα από τις τεράστιες πυρκα-
γιές που κατέστρεψε την πόλη Πάρανταϊς, βόρεια του Σα-

κραμέντο, στην Καλιφόρνια, ανέφερε δημοσιογράφος του 
Γαλλικού Πρακτορείου.  

Οι σοροί ανασύρθηκαν αρκετές ώρες μετά στα απομει-
νάρια από τα καμένα σπίτια στην πόλη. Πριν από τον 
εντοπισμό των πτωμάτων, ο απολογισμός από τις πυρ-
καγιές που μαίνονται στην Καλιφόρνια ήταν τουλάχιστον 
9 νεκροί, όλοι από την πόλη Πάρανταϊς 

Από την Πέμπτη το πρωί, περισσότερα από 6.700 κτί-
ρια, η πλειονότητα των οποίων κατοικίες, καταστράφηκαν 
από την πυρκαγιά "Camp Fire", την πλέον καταστροφική 
στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Την παραίτησή του ανακοί-
νωσε ο Άβινγκτορ Λίμπερμαν, 
μετά την κατάπαυση πυρός 
στη Λωρίδα της Γάζας με τη 
Χαμάς.Ο Λίμπερμαν χαρακτή-
ρισε «υποταγή στον τρόμο» τη 
συμφωνία ανάμεσα στο Ισ-
ραήλ και τη Χαμάς με την 
οποία, όπως είπε, επιτυγχάνε-
ται «βραχυπρόθεσμη ησυχία».

Παραιτήθηκε ο ΥΠΑΜ 
του Ισραήλ
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Αμμόχωστος: Δίψα για επιστροφή
Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε το Σαββάτο 10 Νοεμ-
βρίου 2018 στο Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο Wood Green η 
χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου ΗΒ. Η αίθουσα ήταν 
κατάμεστη από τον κόσμο που τί-
μησε με την παρουσία του τον 
Σύνδεσμο για τις προσπάθειες 
που καταβάλει για την επιστροφή 
της Αμμοχώστου στους νόμιμους 
κατοίκους της. 

Τον Σύνδεσμο τίμησαν εκ μέ-
ρους του Σεβασμιότατου Αρχιεπι-
σκόπου Μ. Βρετάνιας και Θυατεί-
ρων ο Αιδεσιμότατος πατέρας  
Κωσταντίνος, ο Γεν. Πρόξενος της 
Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας 
στο ΗΒ Θεόδωρος Γκότσης, ο 
αξιότιμος βουλευτής στην Βρετα-
νική Βουλή Πάμπος Χαραλά-
μπους, ο Πρόεδρός της Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Βρετανίας 
Χρίστος Καραολής, ο Αντιπρό-
εδρος της Ομοσπονδίας και διευ-
θυντής της εφημερίδας Παροικια-
κής, Πάμπος Χαραλάμπους, ο 
Γραμματέας της ΕΚΟ Αντρέας Κα-
ραολής, ο Δρ Marcus Papado-
poullοs δημοσιογράφος, παρου-
σιαστής και εκδότης του 
περιοδικού της Βουλής Politics 
First. Ο αντιπρόσωπος της ΕΔΕΚ 
Theo Papapavlou, ο Πρόεδρος 
του Lobby for Cyprus Theo Theo-
dorou, η Πρόεδρος της Ένωσης 
Κυπρίων Αγγλίας (ΕΚΑ) Δόκτωρ 
Ελένη Παλαζίδου, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Καταδρομέων ΗΒ Σώ-
τος Πολιτάκης, ο Πρόεδρος του 
σωματείου Σαλαμίνας ΗΒ, Μιχα-
λάκης Μιχαήλ, οι Δημοτικοί Σύ-
μβουλοι Enfield Γιώργος Σάββα 
και Ντίνος Λεμονίδης, καθώς και 
οι παράγοντες της παροικίας Πα-
νίκος Ηροδότου και Παντελής Δη-
μοσθένους. Επίσης παρόντες 
ήταν και άλλοι εκπρόσωποι κομ-

μάτων, Συνδέσμων, Οργανώ-
σεων, καθώς και των ΜΜΕ.  

Ο Γραμματέας του Συνδέσμου 
Αμμοχώστου Αντρέας Λουκάς κα-
λωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους και τους ευχήθηκε όπως πε-
ράσουν μια αξέχαστη βραδιά, 
ενώ, ο Αιδεσιμότατος Κωνσταντί-
νος έκανε την καθιερωμένη προ-
σευχή και αναφέρθηκε στη σκλη-
ρή δουλειά που γίνεται από τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Αμμο-
χώστου Βασίλη Μαύρου και την 
υπόλοιπη επιτροπή. Ο Αιδεσιμό-
τατος διάβασε μήνυμα του Αρχιε-
πισκόπου Θυατείρων και ΜΒ Γρη-
γορίου, ο οποίος εξέφρασε τα 
θερμά του συγχαρητήρια και τις 
ευχές του για ακόμη περισσότερες 
ειτυχίες στην εθνική αλλά και ιερή 
δράση του Συνδέσμου. Αναφέρ-
θηκε στη σημαντική δράση και 
προσφορά του στην Ομογένεια 
αλλά και στην ιδιαίτερη μας Πα-
τρίδα, Κύπρο. Επίσης, τόνισε ότι 
ο Σύνδεσμος έχει σημειώσει αξιο-
θαύμαστη κοινωνική, πολιτιστική 
και πατριωτική δράση η οποία κα-
θίσταται άκρως σημαντική και 
απαραίτητη για τους συμπατριώ-
τες μας εκείνους που ξεριζώθηκαν 
τόσο άδικα από τα χώματα της 
Πατρίδας.  

Συνεχάρει από καρδίας τον 
Πρόεδρο και την επιτροπή διότι 
τηρούν κατά γράμμα τους σκο-
πούς για τους οποίους ιδρύθηκε, 
ενώ, σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος 
επαξίως προεδρεύεται τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Σε επιστολή που απέστειλε ο 
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Λονδίνο Ευρυ-
πίδης Ευριβιάδης ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι είναι πάρα πολύ σημα-
ντική η συμβολή του Συνδέσμου 
στη ΜΒ, στους αγώνες του λαού 
μας για υλοποίηση του στόχου της 

ειρηνικής επανένωσης του τόπου 
μας, για την εξεύρεση μιας μόνι-
μης και λειτουργικής λύσης που 
να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δι-
καιώματα των νόμιμων κατοίκων 
του και όχι να αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ξένου 
συμφέροντος.  

Για τα μέλη της επιτροπής είπε 
ότι είναι άξιοι πρεσβευτές της πα-

τρίδας μας και ότι ο Σύνδεσμος 
έχει τον δικό του σημαντικό ρόλο 
να διαδραματίσει. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά τα μηνύματα προς την 
Τουρκική κυβέρνηση για τερματι-
σμό της κατοχής. Τελειώνοντας ο 
Ύπατος Αρμοστής τόνισε ότι η Κύ-
προς χρωστά πολλά στον Σύνδε-
σμο Αμμοχώστου ταυτόχρονα 

όμως ότι προσβλέπει στη συνέ-
χιση της συμβολής του, μέχρι να 
ανατείλουν καλύτερες ημέρες. 

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύ-
πρου στο ΗΒ Θεόδωρος Γκότσης 
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για 
τη σκληρή δουλειά και δράση του 
Συνδέσμου. Ανέφερε επίσης ότι ο 
ίδιος είναι και θα παραμείνει στο 
πλευρό του Συνδέσμου. 

Ο Κύπριος βουλευτής του En-
field Πάμπος Χαραλάμπους ανα-
φέρθηκε στην πλούσια δράση του 
Συνδέσμου και στο ότι η επιτροπή 
κάνει μια πάρα πολύ καλή καμπά-
νια στους Βρετανούς βουλευτές.  

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
ανέφερε ότι αν και έχουν περάσει 
πάνω από 44 χρόνια από την 

ημέρα εκείνη που η Τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο ανάγκασε χι-
λιάδες Κύπριους να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες και τις περιουσίες 
τους, τα σχολεία και τις εκκλησίες, 
τον πολιτισμό τους και ότι άλλο 
τους ένωνε, ο κόσμος της Αμμο-
χώστου περιμένει την επιστροφή. 
Ανέφερε δε ότι η αθάνατη μνήμη 
της Αμμοχώστου είναι τόσο βαθιά 
ριζωμένη στην ψυχή των Αμμο-
χωστιανών, που το μυαλό γυρο-
φέρνει όλες τις λεπτομέρειες της 
πόλης, τους δρόμους, τις εκκλη-
σίες, τα σχολεία, τα στάδια και τις 
ποδοσφαιρικές ομάδες. Το Νοσο-
κομείο, το Διοικητήριο, το Δημαρ-
χείο, το Λύκειο Ελληνίδων τους κι-
νηματογράφους, την Δημοτική 
Αγορά, τη Βιβλιοθήκη, το Μου-
σείο, την Αρχαία Σαλαμίνα και την 
Αρχαία Έγκωμη, την παλιά πόλη 
της Αμμοχώστου. Τα ολοπράσινα 
περβόλια και τις καταπληκτικές μυ-
ρωδιές των ανθισμένων πορτοκα-
λιών,  το Λιμάνι, τις αμέτρητες επι-
χειρήσεις, τα πολλά ξενοδοχεία, 
(υπολογίζονταν στα 121 πριν την 
εισβολή) τα νυκτερινά κέντρα, τα 
σπίτια και τις περιουσίες τωνΑμ-
μοχωστιανών. 

Σημείωσε ακόμη, ότι ο Σύνδε-
σμος αντιπροσωπεύεται σχεδόν 
σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΚΟ, 
εθνικές επετείους, εθνικά μνημό-
συνα, πορείες και άλλες ενέργειες 
που σκοπό έχουν την διαφώτιση 
της κοινής γνώμης για το Κυ-
πριακό και τον αγώνα μας. Και ότι 
κάθε χρόνο οργανώνει έκθεση 
φωτογραφίας για την Αμμόχωστο 
και εθνικό μνημόσυνο για τους πε-
σόντες του 1974. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έκανε στο panel discussion 
στο Αγγλικό Κοινοβούλιο στις 23 
Οκτωβρίου 2018 σε συνεργασία 
με την Βρετανική Διακομματική 
Επιτροπή του Κοινοβουλίου για 

την Κύπρο, από τον πρόεδρο της 
οποίας, Sir Roger Gale, ζητήθηκε 
όπως προωθήσει νέο ψήφισμα 
στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για την 
Κύπρο και την Αμμόχωστο.  

Επίσης, ζητήθηκε η προώθηση 
του ψηφίσματος ημερομηνίας 
16/11/15, το οποίο υπερψήφισε το 
Αγγλικό Κοινοβούλιο μετά τις προ-
σπάθειες της επιτροπής του Συν-
δέσμου. Το σημαντικό αυτό ψήφι-
σμα υποστηρίζει καθαρά  ότι μετά 
από την Τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο το 1974 η επιστροφή της 
Αμμοχώστου  στους νόμιμους κα-
τοίκους της είναι επείγουσα. 

Το ίδιο ψήφισμα με λίγες αλλα-
γές ως προς το περιεχόμενο προ-
ωθείται από τον Σύνδεσμο Αμμο-
χώστου Μ.Β. όπως ψηφισθεί και 
από την Ευρωβουλή. Και μιλά κα-
θαρά για την ανάγκη επιστροφής 
ολόκληρής της πόλης της Αμμο-
χώστου. Ήδη έχουν γίνει σημαντι-
κές κινήσεις, επαφές και προσπά-
θειες από Ευρωβουλευτές προς 
αυτή την κατεύθυνση.  

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
της βραδιάς η μελωδική μουσική 
και τα τραγούδια του Μιχάλη Θε-
οδοσίου ανέβασαν το κέφι και τον 
ρυθμό, ενώ όταν πήρε το μικρό-
φωνο στα χέρια του ο αντιπρό-
εδρος του Συνδέσμου Μιχαλάκης 
Μιχαήλ η πίστα πήρε φωτιά με το 
ζεϊμπέκικο από τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Δρ. Βασίλη Μαύρου. 
Η μουσική συνεχίστηκε και εμ-
πλουτίστηκε από τις όμορφες φω-
νές τις Σοφίας αλλά και της Αγγε-
λικής. Τέλος η Αιμιλία Ζανέττου, 
υπεύθυνη των πολιτιστικών  εκ-
δηλώσεων του Συνδέσμου πρα-
γματοποίησε την κλήρωση με το 
μεγάλο βραβείο που είναι η δια-
μονή στο Asterias Hotel στην Αγία 
Νάπα, προσφορά του Λευτέρη 
Χατζησωτήρη.
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«Ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης»
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Υπό την αιγίδα και με την πα-
ρουσία της συζύγου του ΠτΔ 
Άντρης Αναστασιάδη πραγματο-
ποιήθηκε στο βόρειο Λονδίνο το 
βράδυ της Παρασκευής χοροε-
σπερίδα για την οικονομική ενί-
σχυση του Μελάθρου Αγωνιστών 
της ΕΟΚΑ και την ανέγερση νέας 
πτέρυγας που θα ονομαστεί 
«Πτέρυγα Απόδημου Ελληνι-
σμού». 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε 
από τον Κλάδο Γυναικών ΔΗ.ΣΥ. 
Ηνωμένου Βασιλείου, την  Κυ-
πριακή Εστία Λονδίνου και τον Φι-
λανθρωπικό Σύνδεσμο Γυναικών 
Φίντσλεϊ και Μπάρνετ.  

Η κα Αναστασιάδη τόνισε στο 
χαιρετισμό της ότι η διαχρονική 
προσφορά του Μελάθρου είναι 
«αναμφίβολα τεράστια», καθώς 
έχει κατορθώσει να ανταποκρίνε-
ται με αξιοπιστία στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των πασχόντων χάρη 
στην εξειδίκευση και το κύρος που 
του προσδίδει το καταρτισμένο 
προσωπικό και ο σύγχρονος εξο-
πλισμός. 

Όπως συμπλήρωσε η κα Ανα-
στασιάδη, το Μέλαθρο Αγωνι-
στών ΕΟΚΑ έχει καταξιωθεί στη 
συνείδηση του κυπριακού λαού 
ως σύγχρονη μονάδα ιατρικής 
φροντίδας, νοσηλείας και αποκα-
τάστασης, γεγονός που αποδει-
κνύεται και από τις συνεργασίες 
του ιδρύματος με κυπριακά και 
διεθνή νοσοκομεία. 

Κατά την κα Αναστασιάδη η 
ονοματοδοσία της νέας πτέρυγας 
αποτελεί ελάχιστο δείγμα ευγνω-

μοσύνης προς τους απόδημους 
που διαχρονικά στηρίζουν οικο-
νομικά και άλλως το ίδρυμα.  

Η σύζυγος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας είπε επίσης ότι το 
κόστος επέκτασης του Μελάθρου 

θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια 
ευρώ. Σημείωσε ότι πέρα από την 
ετήσια κρατική χορηγία των 
90.000 ευρώ, με εισήγηση του 
Προέδρου Αναστασιάδη το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε οι-
κονομική βοήθεια ύψους 1 εκ. 
ευρώ για τη ανέγερση της νέας 
πτέρυγας. 

Εξήρε, τέλος, την αγάπη και την 
προσφορά των Φίλων Μελάθρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Με-
λάθρου Θεοφάνης Παναγιώτου 
εξέφρασε τη συγκίνηση και υπε-

ρηφάνεια του για την εκδήλωση. 
Αναφερόμενος στους Φίλους Με-
λάθρου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
τους χαρακτήρισε ως έναν από 
τους ισχυρότερους κρίκους του 
ελληνισμού μεταξύ των δυο χω-
ρών. Ως προς το έργο που επιτε-
λεί το Μέλαθρο, ο κ. Παναγιώτου 
είπε ότι οι ανάγκες για αποκατά-

σταση μέρα με τη μέρα πολλα-
πλασιάζονται και το Μέλαθρο, μο-
ναδικό στο είδος του, δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί πλήρως. 
Ωστόσο, η διοίκηση του ιδρύμα-
τος δεν μπορεί να μείνει άπρακτη 

και έτσι λήφθηκε η απόφαση για 
επέκταση, παρά το οικονομικό κό-
στος.  

Όπως είπε, το νέο κτίριο θα λει-
τουργήσει στο τέλος του 2019 με 
32 κλίνες, με κλινικές με σύγχρονο 
εξοπλισμό και βοηθητικούς χώ-
ρους. «Είμαστε σίγουροι ότι θα 
προσφέρουμε περισσότερες και 

πολύ υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες στου πάσχοντες, κοντά στον 
τόπο τους. Φιλοδοξία είναι να κα-
ταστεί το Μέλαθρο πρότυπο κέ-
ντρο αποκατάστασης», κατέληξε 
ο κ. Παναγιώτου. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας κ.κ. Γρηγόριος, ο οποίος 
απένειμε το Μεγαλόσταυρο της 
Αρχιεπισκοπής στην κα Αναστα-
σιάδη, ευχαρίστησε όσους ευαι-
σθητοποιούν τον κόσμο υπέρ του 
έργου του Μελάθρου. Κάλεσε δε 
όλους να επιστρατευθούν για να 

στηρίξουν οικονομικά το ίδρυμα, 
λέγοντας ότι επιτελεί έργο αγαθό.  

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Αν-
δρέας Παπαευριπίδης διαβεβαί-
ωσε τον Πρόεδρο του Μελάθρου 
ότι ενόσω θα υπάρχει η πινακίδα 
με την επωνυμία Πτέρυγα Από-
δημου Ελληνισμού στο ίδρυμα, 
θα ενισχύεται το πάθος με το 
οποίο οι απόδημοι θα βοηθούν 
το Μέλαθρο. «Πρόκειται για 
ίδρυμα για το οποίο η Κύπρος 
πρέπει να είναι υπερήφανη, ξε-
περνά τα όρια της Κύπρου», είπε 
ο κ. Παπαευριπίδης, προσθέτο-
ντας ότι η ενίσχυση του Μελάθρου 
αποτελεί «πόθο ζωής». 

Εκ μέρους των διοργανωτών η 
Πρόεδρος του Κλάδου Γυναικών 
ΔΗ.ΣΥ. Ηνωμένου Βασιλείου Βι-
κτώρια Κούβαρου, είπε ότι η χο-
ροεσπερίδα αποτελεί έμπρακτη 
έκφραση αγάπης και εκτίμησης 
για την απόφαση ανέγερσης της 
νέας πτέρυγας στο όνομα του 
απόδημου ελληνισμού. 

Νωρίτερα την Παρασκευή, η κα 
Αναστασιάδη και τα μέλη διοίκη-
σης και διεύθυνσης του Μελά-
θρου είχαν γίνει δεκτοί στην 
Ύπατη Αρμοστεία από τον πρέ-
σβη Ευριπίδη Ευρυβιάδη, καθώς 
και στην Αρχιεπισκοπή. 

Παρόντες στη χοροεσπερίδα 
ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, ο κ. 
Ευρυβιάδης, ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Η.Β. Χρίστος Καραολής και ο Δι-
ευθυντής του Μελάθρου Σάββας 
Σάββα.

Οι φωτογραφίες είναι 
του Πέτρου Πενταγιώτη

Ευχάριστες στιγμές και μηνύματα αισιοδοξίας
Πραγματοποιήθηκε με εξαιρε-

τική επιτυχία την Κυριακή 11η 
Nοεμβρίου τ.έ. η Ετήσια Χοροε-
σπερίδα της Κοινότητας Αγίου 
Παντελεήμονος Harrow και Περι-
χώρων BΔ Λονδίνου, στη μεγάλη 
Αίθουσα Eκδηλώσεων. 

Στη Χοροεσπερίδα, στην οποία 
συμμετείχε πλήθος μελών και φί-
λων της Κοινότητας, παρευρέθη-
καν ως επίσημοι προσκεκλημένοι 
της Κοινότητας οι εξής: η Δήμαρ-
χος του Harrow Cllr. Kareema Ma-
rikar, με τη συνοδό της, ο Βου-
λευτής της περιφέρειας Harrow 
East κ. Bob Blackman, ο Βουλευ-
τής της περιφέρειας Brent North 
κ. Barry Gardiner, ο Κτήτορας του 
Ιερού Ναού Αγ. Παντελεήμονος & 
Αγ. Παρασκευής κ. Πανίκος Ηρο-

δότου, Άρχοντες και πλήθος με-
λών και φίλων της Κοινότητας. 

Κατ’ αρχάς δόθηκε ο λόγος 
στους εκλεκτούς καλεσμένους οι 
οποίοι απηύθυναν θερμά λόγια 
και εγκάρδιους χαιρετισμούς. Ομί-
λησαν δε με ιδιαίτερα κολακευτικά 
λόγια για την προοδευτική Κοινό-
τητα, και προσέφεραν την ολό-
θερμη υποστήριξή τους στην επί-
λυση των διαφόρων Κοινοτικών 
θεμάτων. Eπίσης, αναφέρθηκαν 
στην Ημέρα της Mνημοσύνης, 
αναφορικά με τους δύο Παγκό-
σμιους Πολέμους του 20ου αι., η 
οποία τιμούνταν εκείνη την ημέρα. 

Ο Βουλευτής κ. Bob Blackman 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «...We 
are working towards a united Cy-
prus. We observe the illegal inva-

sion of Turkey to EEZ of Cyprus… 
In reference to the Remembrance 
Sunday, we acknowledge that Cy-
prus and Greece had offered 

many men and women at the 2 
World Wars of the 20th century». 

Ο Βουλευτής κ. Barry Gardiner 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «...Re-

membrance is so important for all 
nations. So many young people 
lost their lives in the World Wars. 
Commemorating their lives is a 

significant event in any organised 
society. It restores faith in the 
democratic values». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Κοι-

νότητας Δρ. Παναγιώτης Προκο-
πίου, ομίλησε στην αγγλική, κα-
λωσορίζοντας τους καλεσμένους 
και συνδαιτυμόνες με θερμά λό-
για. Μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«This event which takes place in 
early November is a good oppor-
tunity for the members and friends 
of our Community to get together, 
relax, have a nice meal and enjoy 
Greek music and dance.  It is also 
a great opportunity for fund-rais-
ing for the many needs of our 
church, including repayment of 
the loans incurred during the 
building works for the new 
church». Αφού ευχαρίστησε 
όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά 
την Κοινότητα, αναφέρθηκε εκτε-
νώς στις δράσεις των οργανωμέ-

νων συνόλων της Κοινότητας και 
ειδικότερα στην ποδοσφαιρική 
ομάδα. «The St Panteleimon foot-
ball team, commonly known as 
the “Saints”, are doing very well.  
Last summer they were promoted 
to the Premier Division of Middle-
sex County Football League (...) I 
welcome you all, we feel proud of 
your achievements so far, and we 
wish you all the best for the future.  
The team are always expecting 
all the football fans of this com-
munity to support the “Saints” at 
least at their local matches». 

Ακολούθησε διασκέδαση και 
χορός. Τα λαχεία προώθησαν οι 
Κυρίες της Βοηθητικής Αδελφό-
τητας, με επικεφαλής την Πρό-
εδρο Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΟ HARROW - ΒΔ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
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Τιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η.Β.

Με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης τριάντα χρόνων από την 
ανάδειξη του Αρχιεπισκόπου Γρη-
γορίου στο θρόνο της Αρχιεπισκο-
πής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
(1988-2018) και ενενήντα χρόνων 
από τη γέννησή του, ο Σύνδεσμος 
Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων ΗΒ 
οργάνωσε προς τιμήν του ειδική 
εκδήλωση την Κυριακή, 28 Οκτω-
βρίου 2018, στο ξενοδοχείο Royal 
National στο Κεντρικό Λονδίνο. 

Στο τιμητικό δείπνο παρέστη-
σαν πολλοί επίσημοι προσκεκλη-
μένοι μεταξύ των οποίων ο Μη-
τροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, 
εκπρόσωπος του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστο-
μος, ο Προεδρικός Επίτροπος 
Φώτης Φωτίου,  εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο 
Πρέσβης της Ελλάδας Δημήτριος 
Καραμίτσος – Τζηράς, ο ́ Υπατος 
Αρμοστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο 
Επίσκοπος Κυανέων Χρυσόστο-
μος, ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθα-
νάσιος, ο Πρόεδρος των Ελλη-
νορθοδόξων Κοινοτήτων ΗB 
Μάριος Μηναΐδης, ο Πρωτοπρε-
σβύτερος William Taylor εκπρό-
σωπος του Συνδέσμου Αγγλικα-
νικών και Ανατολικών Εκκλησιών, 
ο Πρεσβύτερος Κυπριανός Κου-
ντούρης, ο Πρεσβύτερος Patrick 
Hadson, εκπρόσωπος του Επι-
σκόπου Hanoupoleos, ο Πρεσβύ-
τερος Fastinopoulos, ο Πρόεδρος 
της Εθνικής Κυπριακής Εθνικής 

Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής, 
ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Αντρέας 
Παπαευριπίδης, ο Abbot Κύριλ-
λος και ο Πρεσβύτερος Ζαχαρίας 
από τη Μονή Αγίου Ιωάννου, ο 
Πρεσβύτερος John Platt, ο Αρχι-

μανδρίτης Ιάκωβος Σάββα και η 
κ. Ευριδίκη Στάκη. Παρέστησαν 
επίσης πλείστοι όσοι Ιερατικοί 
Προϊστάμενοι και ιερείς επικεφα-
λής 450 περίπου εκπροσώπων 
των ανά το ΗΒ Ελληνορθόδοξων 
Κοινοτήτων και άλλοι ομογενείς, 
εκτιμητές του έργου του Αρχιεπι-
σκόπου Γρηγορίου. 

Κατά τη διάρκεια του δείπνου 
προβάλλονταν από μεγάλες οθό-
νες στην αίθουσα της εκδήλωσης 
φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη 
ζωή και το έργο του Αρχιεπισκό-
που Γρηγορίου, που ετοίμασαν ο 

π. Ιωσήφ Παλιούρας και ο κ. 
Γιώργος Λίγγος, υπεύθυνος της 
Ελληνικής Τηλεόρασης Λονδίνου. 
Προβλήθηκε επίσης σχετική ται-
νία με αφηγητή τον ίδιο τον Αρ-
χιεπίσκοπο Γρηγόριο. Διανεμή-
θηκε τέλος δωρεάν ειδικό DVD, 
που αναφέρεται στη ζωή και το 
έργο του Αρχιεπισκόπου. 

Μετά το δείπνο ο Επίσκοπος 
Βελγίου Αθηναγόρας, αφού ανα-
φέρθηκε στη μεγάλη προσφορά 
του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου 
στην Εκκλησία και την Ομογένεια, 
ανάγνωσε μήνυμα του Οικουμε-

νικού Πατριάρχη Βαρθολαμαίου 
προς τον Αρχιεπίσκοπο. Ωσαύ-
τως ο Προεδρικός Επίτροπος κ. 
Φωτίου μετέφερε το Χαιρετισμό 
και τα συγαρητήρια του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κου Αναστασιάδη, ενώ ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο 
Πρέσβης της Ελλάδας, ο Επίσκο-

πος Κυανέων, ο Επίσκοπος Τρο-
παίου, ο Πρόεδρος των Ελληνορ-
θοδόξων Κοινοτήτων, ο εκπρό-
σωπος της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας και οι Πρόεδροι της 
ΕΚΟ και της ΠΟΜΑΚ, που μίλη-

σαν στη συνέχεια, διερμήνευσαν 
τα δικά τους αισθήματα εκτίμησης 
προς το πρόσωπο του Αρχιεπι-
σκόπου Γρηγορίου, έπλεξαν το 
εγκώμιό του, μετάφεραν στη Σε-
βασμιότητά του τις ευχές και τα 
συγχαρητήρια του λαού και των 
οργανωμένων συνόλων, που εκ-
προσωπούν, για το σημαντικό του 

έργο και του ευχήθηκαν υγεία και 
μακροημέρευση για συνέχιση της 
θεάρεστης διακονίας του και της 
πολύτιμης προσφοράς του στην 
Ορθοδοξία και την Ομογένεια. 

Απαντώντας τέλος ο Αρχιεπί-
σκοπος Γρηγόριος ευχαρίστησε 
κατασυγκινημένος όλους όσοι πα-
ραβρέθηκαν στην τιμητική για τον 
ίδιο εκδήλωση, που με πολλή 
αγάπη και μεγάλο κόπο οργά-
νωσε ο Σύνδεσμος Ελληνορθο-
δόξων Κοινοτήτων. Τόνισε επίσης 
τον τεράστιο ρόλο, που έχει υπο-
χρέωση να διαδραματίζει η Εκ-
κλησία και οι λειτουργοί της, κλη-
ρικοί και λαϊκοί, στη διαφύλαξη 
των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών 
μας. Υπογράμμισε παράλληλα τη 
μεγάλη σημασία της προσφοράς 
τόσο στη φιλόξενη και δημοκρα-
τική χώρα του Ηνωμένου Βασι-
λείου, που με τόση προθυμία μάς 
φιλοξενεί και μάς παρέχει ασφά-
λεια και ελευθερία για κάθε μας 
ειρηνική δραστηριότητα, όσο και 
στις μητροπόλεις του απόδημου 
Ελληνισμού Ελλάδα και Κύπρο. 
Τελειώνοντας ευχήθηκε η σημα-
ντική αυτή προσφορά της Εκκλη-
σίας και της Ομογένειας να συνε-
χιστεί απρόσκοπτα και στο 
μέλλον. Ζήτησε δε την επιστρά-
τευση νέων ομογενών, οι οποίοι 
να παραλάβουν τη σκυτάλη από 
τους γονείς τους και τους παλαι-
οτέρους, που θα εγκαταλείψουν 
με την πάροδο του χρόνου τις 
επάλξεις αυτής της προσφοράς. 

 
Σάββας Παυλίδης 

Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος 
ευχαριστεί 

τους παρευρισκομένους

Η χορωδία της Αρχιεπισκοπής και το τραπέζι των επισήμων

Η οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης 
με τον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς

Ο εκπρόσωπος του 
Οικουμενικού Πατριάρχη 

Επίσκοπος Βελγίου 
Αθηναγόρας

Οι φωτογραφίες είναι 
του Αλέξιου Γεννάρη
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

«Ο θάνατος είναι ζωή» 
Του Ειρήναρχου Στεφάνου 

Βλέπω τα φύλλα των δεντρών, ν’ αλλάζουνε το χρώμα, 

ωρίμασμα, κιτρίνισμα, της φύσεως το λίπασμα, 

να πέφτουνε στο χώμα! 

Μας φτιάχνουνε μωσαϊκά, χαλιά σαν της Περσίας, 

ο κύκλος συμπληρώνεται, έργο ολοκληρώνεται, 

ζωής, αθανασίας! 

Αλήθεια τί παράξενο, μεσ’ τον βαρύ χειμώνα, 

να ρίχνουνε τα φύλλα τους, να βγάζουνε τα ρούχα τους, 

ν’ ανθίζει ανεμώνα! 

Ο θάνατος είναι ζωή, τα φύλλα πεθαμμένα, 

πάνω στη γη σαν πέφτουν, τροφή να μετατρέπονται, 

σαν στρώμα απλωμένα! 

Μάνα, σκέπη και θερμίδες, στης χειμωνιάς τους μήνες, 

με του ήλιου, φως, ακτίνες, λίπασμα και βιταμίνες 

ζωής οι πρώτες ύλες! 

Φαντάζομαι την ηδονή, στους κάμπους του πλανήτη, 

θα τρων και θα ευφραίνονται, όπως την Αφροδίτη, 

σαν έβρισκε τον Άδωνη, στην Πάφο στον Ακάμα 

και σβήσανε το πάθος τους, στου έρωτα το τάμα, 

κάτω απ’ τα πεύκα, στις Σμιγές, σαν βρέθουνταν αντάμα! 

Τα πάντα τα εποίησε με άριστη σοφία, 

νά’ναι τα βράδια σκοτεινά, σφοδρή κακοκαιρία, 

τα φύλλα πάλι πρασινα, τροχός όλο γυρίζει, 

το τέλος γίνεται αρχή, τελειώνει μια εποχή 

κανούργια ξαναρχίζει!!!

Ποτέ μην αδικήσεις 

και τίποτα δεν θα κερδίσεις  
Tης Εύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος) 

 
Κακό σημάδι είναι αυτό πρόσεξε μην το κάνεις. 

Αχαριστία και ψευτιά είναι αδικία μεγάλη. 

Πρέπει να τό’χει ο άνθρωπος να κάνει αδικίες. 

Μα κι όσοι ζουν με την ψευτιά μαζί τους δεν τα παίρνουν 

μα στη ζωή μας μοναχά οι καλοσύνες μένουν. 

Το να αδικά ο άνθρωπος μην τον ακούς ποτέ σου. 

Κάνε και λίγη υπομονή και άλλαξε δρόμον χρυσέ μου. 

Οι δρόμοι εάν αλλάξουνε ίσια να περατάεις 

πριν σε δαγκάσει το σκυλί δρόμον καλόν να πιάνεις. 

Το άδικον δεν ευλογά και εσύ πρέπει να ξέρεις 

εδώ θα μένουν όλα αυτά όσον κι αν υποφέρεις. 

Όσες φορές με αδίκησαν δεν μπόρω να μετρίσω, 

τες ξέχασα και προχωρώ άνετα εγώ να ζήσω.

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικο Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, με-

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

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

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 

Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-

χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 

• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

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

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

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

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-

γανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 

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

ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-

ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-

νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 

1872. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

15 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Η  Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και η ΕΦΕΚ Η.Β. διοργανώνουν 

την καθιερωμένη εκδήλωση έξω από την Τούρκικη Πρεσβεία, 43 

Belgrave Square, London SW1X 8PA και καλείσθε να συμμετά-

σχετε. 

16 Νοεμβρίου (Παρασκευή) 

• Η «Παροικιακή» εφημερίδα και ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών 

διοργανώνουν δείπνο εις μνήμη της Μαρίας Ν. Αδάμου, στο Κοι-

νοτικό Κέντρο, Wood Green N22 5HJ. Εισιτήρια £20. Οι εισπράξεις 

θα δοθούν στον Ραδιομαραθώνιο. 

18 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Alpha Care Special-

ists στο χωλ στη Skinners Court, Pelliper Close, Palmers Green 

N13, στις 2μμ. Θα συζητηθούν ενδιαφέροντα θέματα. Όλα τα μέλη 

είναι ευπρόσδεκτα. 

20 Νοεμβρίου (Τρίτη) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας δοργανώνει εκδήλωση προς τιμή του Τεύκρου 

Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων 

από το θάνατό τους, στις 7.00μμ στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

Green, N22 5HJ. Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

22 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

γοτέχνες της Κυπριακής Παροικίας» στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

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

δρ Κύπρος Τοφαλλής. Τηλ. 020 8445 7070. 

24 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών στην Κυ-

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

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

8883 4949 / Ανδρέα Γαβριηλίδη, rizokarpasso@gmail.com 

• Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Ατόμων με Ειδικές Ανά-

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

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

020 8886 8251. 

 

ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

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

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

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

870 455. 

2 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Οργανωτική Συνδιάσκεψη. Σε 

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

φείων των Κομματικών Ομάδων. Καλείται στο Κοινοτικό Κέντρο, 

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

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας διοργανώνει Οργανωτική σεμνή τελετή προς 

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

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

020 8341 0751. 

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας διοργανώνει τον καθιερωμένο Χριστουγεν-

νιάτικο Χορό στο Κοινοτικό Κέντρο,  Earlham Grove, Wood Green 

N22 5HJ.  Εισιτήρια £25. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 

07387 265 018 / 020 8341 0751. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας θα πραγματοποιηθεί 

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

Antonis Antoniades
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενηµέρωση 09.30 Όµορφη 
µέρα-κάθε µέρα 11.30 Από µέρα σε µέρα 14.30 Εµείς κι ο Κόσµος µας 
15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοη-
µατική 18.25 Πέτρινο Ποτάµι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καµώµατα τζι 
Αρώµατα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια 22.00 Άκου να ∆εις 
22.30 Ευθέως 23.30 Ειδήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 
Πρώτη Ενηµέρωση 09.30 Όµορφη µέρα-κάθε µέρα 11.30 Από µέρα σε 
µέρα 14.30 Εµείς κι ο Κόσµος µας 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy 
Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηµατική 18.25 Πέτρινο Ποτάµι 19.15 
Μάθε Τέχνη 19.25 Καµώµατα τζι Αρώµατα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα 
Χρόνια 22.00 Οι Γενιές της Σιωπής 23.00 Ειδήσεις 23.05 Ειδήσεις στην 
αγγλική και τουρκική 23.15 Εµείς κι ο Κόσµος µας ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ 07.45 Αυτός, αυτή και το Μυστήριο 08.15 Βήµατα στην άµµο 
09.30 Καµώµατα τζι Αρώµατα 11.00 Άκου να δεις 12.00 Χάλκινα Χρόνια 
14.00 Ειδήσεις 14.15 Προσωπογραφίες 15.00 Πεταλούδα 16.00 Κύπριοι 
του Κόσµου 17.00 ΑrtCafe 18.00 Ειδήσεις 18.20 Κυπριώτικο Σκετς «Οι 
Λίρες οι Χρυσές» 18.50 Road Trip 19.20 Πεταλούδα 20.00 Ειδήσεις 
21.15 Σάββατο κι Απόβραδο 22.30 Αυτός, αυτή και το Μυστήριο 23.00 
Ειδήσεις 23.05 Ειδήσεις στην αγγλική και τουρκική ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ 07.30 Θεία Λειτουργία 10.10 Καµώµατα τζι Αρώµατα 11.10 
Άκου να δεις 12.10 Χάλκινα Χρόνια 13.30 Αµύνεσθαι Περί Πάτρης 14.00 
Ειδήσεις 14.15 Σάββατο κι Απόβραδο 15.45 Ποπ Κόρν 16.15 Τετ-Α-Τετ 
17.30 Σπίτι στη Φύση 18.00 Ειδήσεις 18.15 Κυπριώτικο Σκετς «Οι Λίρες 
οι Χρυσές» 18.50 Χωρίς Αποσκευές 19.20 Πεταλούδα 20.00 Ειδήσεις 
21.15 Τετ Α Τετ 22.30 Κύπριοι του Κόσµου 23.30 Ειδήσεις 23.35 Ειδήσεις 
στην Αγγλική και Τουρκική ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη 
Ενηµέρωση 09.30 Όµορφη µέρα-κάθε µέρα 11.30 Από µέρα σε µέρα 
14.30 Εµείς κι ο Κόσµος µας 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy 
Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηµατική 18.25 Πέτρινο Ποτάµι 19.15 
Μάθε Τέχνη 19.25 Καµώµατα τζι Αρώµατα 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα 
Χρόνια 22.00 Άκου να ∆εις 22.30 Οι Γενιές της Σιωπής 23.30 Ειδήσεις 
ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενηµέρωση 09.30 Όµορφη µέρα-
κάθε µέρα 11.30 Από µέρα σε µέρα 14.30 Εµείς κι ο Κόσµος µας 15.35 
Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηµατική 
18.25 Πέτρινο Ποτάµι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καµώµατα τζι Αρώµατα 
20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια 22.00 Άκου να ∆εις 22.30 Οι 
Γενιές της Σιωπής 23.30 Ειδήσεις 23.35 EU4U ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 06.45 Πρώτη Ενηµέρωση 09.30 Όµορφη µέρα-κάθε µέρα 11.30 
Από µέρα σε µέρα 14.30 Εµείς κι ο Κόσµος µας 15.35 Χρυσές Συνταγές 
16.30 Happy Hour 18.00 Ειδήσεις και στη νοηµατική 18.25 Πέτρινο Πο-
τάµι 19.15 Μάθε Τέχνη 19.25 Καµώµατα τζι Αρώµατα 20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 22.00 Άκου να ∆εις 22.30 Οι Γενιές της Σιωπής 
23.30 Ειδήσεις 23.35 Φάκελοι Κύπρος

ΠΕΜΠΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 
07:00 Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο 

Καληµέρα» 
10:00 Σούλα Βιολάρης «Λίγο πριν 

το µεσηµέρι» 
12:00 Pierre Petrou «Χρυσές επιτυ-

χίες» 
14:00 Τόνυ Νεοφύτου «Λαϊκές επι-

τυχίες» 
16:00 Ανδρέας Μιχαηλίδης «Drive 

time show» 
19:00 Church Hour 
20:00 DJ Pavlos «Αυτή η νύχτα 

µένει» 
22:00 Με τον Κρις Θεοχάρους 

«Μουσικές επιλογές» 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 
07:00 Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο 

Καληµέρα» 
10: 00 Κατερίνα Νεοκλέους «Λίγο 

πριν το µεσηµέρι» 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυσές 

επιτυχίες» 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες. Με τον 

Γιάννη Κυριακίδη 
16: 00 Ανδρέας Μιχαηλίδης «Drive 

time show» 
18:00  Παναγιώτα Μπαλάλας «Οne 

man show» 
20:00 Άρης ∆εµέρτζης « Predrinks» 
22:00 Κρις Θεοχάρους 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
00:00 LGR Juke Box 

06:00 - 08:00 Απογευµατινές νότες, 
µε τη Βασούλα Χριστοδού-
λου 

07:00 Σάββατο πρωί µε τον ΒΑ-
ΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ. Μουσική, 
ανακοινώσεις, συνεντεύξεις 
και άλλα. 

10:00 Ηρώ Λιβάνου «The Saturday 
morning wake up» 

12:00 Πάρις Τσούφλας «Σαββατο-
κύριακο στον LGR» 

14:00 Άντρια Γερολέµου «Λαϊκό 
Απόγευµα» 

16:00 DJ MAGIS Λαϊκές επιτυχίες» 
18:00 Απογευµατινές νότες µε τη 

Βασούλα Χριστοδούλου 
20:00 Με τον Τάσο Αναστάση 
22:00 Τόνυ Νεοφύτου «Greek 

Party» 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 DJ Valentino «Non stop mix» 
07:00 Σούλα Βιολάρης «Καληµέρα 

Κυριακή» 
10:00 Μια φορά και έναν καιρό 
10:45 Θεία λειτουργία 
12:30 Μουσικές επιλογές 
13:00 Γιάννης Ιωάννου «Απόγευµα 

της Κυριακής» 
16:00 Στις γειτονιές µε την Κατε-

ρίνα Μπαροτσάκη 
17:00 Μιχάλης Γερµανός «Ζήτω το 

Ελληνικό Τραγούδι» 
19:00 Φανή Ποταµίτη «Τα τραγού-

δια της ψυχής» 
21:00 Andy Framcesco “The meze 

show” 
 
∆ΕΥΤΕΡΑ  
00:00 ΡΙΚ 
07:00 Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο 

Καληµέρα» 
10:00 Λίγο πριν το µεσηµέρι. Με τη 

ΣΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ 

12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυσές 
επιτυχίες» 

14:00 Λαϊκές επιτυχίες. Με τον 
ΠΙΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥ. 

16:00 Τόνυ Νεοφύτου «Drive Time» 
19:00 DJ Sooty «Έλα πάµε» 
22:00 Με τον Θεοχάρους «Μουσι-

κές επιτυχίες» 
 
ΤΡΙΤΗ  
00:00 ΡΙΚ 
07:00 Άρης ∆εµερτζής  
10:00 Βασίλης Παναγής «Λίγο 

πριν το µεσηµέρι» 
12:00 Γιώργος Γρηγορίου «Χρυσές 

επιτυχίες» 
14:00 Μουσικές επιλογές. Με τον 

Γιάννη Κυριακίδη 
16:00 Ανδρέας Μιχαηλίδης «Drive 

Time» 
19:00 General Affairs 
20:00 Κατερίνα Νεοκλέους «Young 

and connected scandalous» 
22:00 DJ Avgoustinos “Hellenic 

Show” 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 
07:00 Σοφία Τσουρλάκη «Λονδίνο 

Καληµέρα» 
10:00 Σούλα Βιολάρης «Λίγο πριν 

το µεσηµέρι» 
12:00 Βασίλης Παναγής «Χρυσές 

επιτυχίες» 
14:00 Τόνυ Νεοφύτου «Λαϊκές επι-

τυχίες» 
16:00 Drive Time. Mε τον ΠΙΕΡΗ 

ΠΕΤΡΟΥ 
19:00 Various cultural Pro-

grammes “Brief interviews 
and hot topics” 

20:00 Τετάρτη βράδυ... και κάτι. Με 
τη Νικόλ Βασιλείου

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:15 Ο Αδελφός µου κι Εγώ (1997). Κοινωνική ταινία µε τους Βαγγέλη Γερµανό, ∆ηµοσθένη Πα-
παδόπουλο, Πέµη Ζούνη, Μυρτώ Αλικάκη, Κυριάκο ∆αρίβα και Στάθη Λιβαθινό. Ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου, ο Θανάσης, 
λίγο µετά το θάνατο της µητέρας του, µετακοµίζει στο σπίτι του σαρανταπεντάχρονου αδελφού του Πέτρου, ο οποίος εξακολουθεί 
να ζει στην ατµόσφαιρα της δεκαετίας του ’60. Ο Θανάσης βλέπει µια γυναίκα που µοιάζει πολύ µε την Ελένη, την άλλοτε κοπέλα 
του αδελφού του. Την παρακολουθεί επίµονα προσπαθώντας να διαπιστώσει αν πράγµατι είναι η Ελένη. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ  21:45 Το Σφάλµα µιας Μητέρας (1950). ∆ραµατικά ταινία µε την Ίντα Χριστινάκη, Ντίνο ∆ηµόπουλο, Θεόδωρο  
Μωρίδη, Μίµη Φωτόπουλο και Λυκούργο Καλλέργη. Η δραµατική ιστορία µιας κοπέλας, που κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου 
Πολέµου, θέλοντας να βοηθήσει µια ελληνική αντιστασιακή οργάνωση, βρίσκεται µπλεγµένη σε ένα βρώµικο κύκλωµα πορνείας 
µε Γερµανούς στρατιώτες. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:00 Ένας Ξένος στο Κρεβάτι µου (1987). Κωµωδία µε τους  Βύ-
ρωνα Κολάση, Ίριλα Καλύβα, Χρήστο Ζορµπά και Γιάννης Μποσταντζόγλου. Ένα ζευγάρι και ο Τέλης, που µόλις έχει καυγαδίσει 
µε τη κοπέλα του, πηγαίνουν σε ένα πάρτι µασκέ και καταλήγουν µεθυσµένοι. Ύστερα από αρκετά απρόοπτα, ο Τέλης θα βρεθεί 
µαζί µε δυο γυναίκες που η µία αγνοεί την ύπαρξη της άλλης. ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 Πρόδωσες την Αγάπη µου 
(1966). Αισθηµατική ταινία µε τους Αλέκο Αλεξανδράκη, ‘Αγγελο Αντωνόπουλο, Βούλα Ζουµπουλάκη, Χρόνη Εξαρχάκο και Ντίνο 
Καρύδη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι γοητευµένος από τη γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου Έµα Καρόλη και επιδιώκει 
µε κάθε τρόπο να τη γνωρίσει. Θα το καταφέρει κάτω από περίεργες συνθήκες. Η Έµα εντυπωσιάζεται από τον νεαρό ιδιαίτερα 
όταν µαθαίνει ότι είναι συγγραφέας. Ο Γιάννης έχει γράψει ένα θεατρικό έργο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόµη, που η Έµα 
θα θελήσει να το ανεβάσει στο θέατρο και προσπαθεί γι` αυτό να πείσει τον επιχειρήµατα µε τον οπαίο συνεργάζεται. ΣΑΒΒΑΤΟ 
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:50 Κάτω Από το Μακιγιάζ σου (2008). Κοινωνικό δράµα µε τους Άριελ Κωνσταντινίδη, Βάνα Πεφάνη και 
Σόφη Ζανίνου.  Η Νίκη, υπάλληλος σε κατάστηµα καλλυντικών, θέλει να κάνει παιδί. Ένα βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι της από 
τη δουλειά, χτυπάει µε το αµάξι της ένα παιδί. Αν και αθώα, η Νίκη έρχεται αντιµέτωπη µε κάτι που δεν αντιµετωπίζεται… 
KYΡIAKH 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 Η Παγίδα (1962). ∆ραµατική ταινία  µε τους Γιάννη Βόγλη, ∆ιονύση Παπαγιαννόπουλο, Χρι-
στόφορο Νέζερ και Νίκη Τριανταφυλλίδη. Στην τουρκοκρατούµενη Ήπειρο, ο Μανούσος επιστρέφει µετά από χρόνια στην ξενιτιά 
µε την οικογένειά του για να σώσει την περιουσία του πατέρα του. Κάποιοι όµως έχουν άλλα σχέδια, για την περιουσία του Μα-
νούσου. KYΡIAKH 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:30 ∆ιαζύγιο Αλά Ελληνικά (1989). Κωµωδία µε τους Ηλία Κωνσταντίνου, Κάτια 
Μυλωνά, Χρήστο Φωτιάδη και  Ρένα Μανιατάκη. Η Λένα και ο Κώστας είναι αποφασισµένοι να πάρουν διαζύγιο, χωρίς καν να 
έχουν καταλήξει στην αιτία του διαζυγίου. Στο γραφείο του δικηγόρου τους, θα θυµηθούν όλα όσα τους οδήγησαν εκεί και συ-
γκρούονται, καθώς ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:45 Εδώ Πολυτεχνείο (1974). Ιστορική 
ταινία για τα πραγµατικά γεγονότα του Πολυτεχνείου τα οποία οδήγησαν στην πτώση του δικτάτορα Γεώργιου  Παπαδόπουλου. 
Γυρισµένη στην Ιταλία µε τους Εµίλιο Ντελ Πιάνε, Ενρίκο Φριτζέριο και Ντανιέλα Μορέτι. Καθώς η Ελλάδα περνούσε το έβδοµο 
έτος της δικτατορίας µια οµάδα φοιτητών κλείνεται στο Πολυτεχνείο και απαιτεί αλλαγή στα πολιτικά δρώµενα της χώρας. ΤΡΙΤΗ 
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 Από την Άκρη της Πόλης (1998). Κοινωνική ταινία µε τους Στάθη Παπαδόπουλο, Θεοδώρα Τζήµου, 
Κώστα Κοτσιανίδη, Παναγιώτα Βλαχοσωτήρου και Παναγιώτη Χαρτοµαντζίδη. Μια παρέα προσφύγων από το Καζακστάν ζουν 
στο περιθώριο και περνούν τον καιρό τους δουλεύοντας στην οικοδοµή, ενώ παράλληλα διαπράττουν µικρές κλοπές και κάνουν 
πεζοδρόµιο. Οι σχέσεις τους µε την οικογένειά τους δεν είναι και καλύτερες καθώς οι γονείς τους, τους προσγειώνουν στην 
σκληρή πραγµατικότητα, την οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν. ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:15 Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο 
αγώνας που µεταδόθηκε ζωντανά την περασµένη Κυριακή σε µαγνητοσκόπηση. Ευκαιρία για όσους έζησαν ζωντανά τον αγώνα 
να τον ξαναδούν και να ξαναζήσουν τις συγκινήσεις του. Ευκαιρία επίσης για όσους δεν µπόρεσαν την Κυριακή να δουν τον 
αγώνα, να τον δουν. Ευκαιρία τέλος για τους παίκτες, προπονητές και παράγοντες των οµάδων που πρωταγωνίστησαν να ξα-
ναδούν τον αγώνα και να βελτιώσουν το παιχνίδι των οµάδων τους. ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:40 Ο Τρελός Καµικάζι 
(1980). Κωµωδία µε τους Θανάση Βέγγο, Βάσια Τριφύλλη, Κούλη Στολίγκα, ∆ηµήτρη Πιατά, Λαµπρινή Λίβα. Ένας φουκαράς 
βιοπαλαιστής αποφασίζει να ανοίξει µαγαζί που θα νοικιάζει µηχανάκια. Όταν οι µηχανόβιοι της περιοχής τον ταλαιπωρούν, 
εκείνος θα µεταµορφωθεί σε καµικάζι για να τα βγάλει πέρα µαζί τους.
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Τί να πω και τί να γράψω 

για την κατάντια μας στο πα-

ροικιακό ποδόσφαιρο. Βρέ-

θηκα στο Southbury Leasure 

με το συνεργείο του Hellenic 

TV για να βιντεογραφήσουμε 

τον αγώνα Αδελφότητας-Πα-

ντέλ. Το παιχνίδι μεταδιδόταν 

ζωντανά από την τηλεόραση 

και δεν μπορούσαμε να κά-

νουμε κανένα μοντάζ. 

Γροθιές, βρυσίδι στα γαλ-

λικά, αγγλικά και σε όλες τις 

γλώσσες του κόσμου, μια και 

οι ποδοσφαιριστές είναι από 

πολλούς πλανήτες. 

Και ενώ το παιχνίδι μέχρι το 

75’ πήγαινε σχετικά ήρεμο, 

παρόλη τη νευρικότητά του, 

ήρθε το σώσε. Κάποιος ηλή-

θιος δέχθηκε κόκκινη κάρτα 

από πλευράς Αδελφότητας. 

Έγινε ταύρος σε υαλοπωλείο 

και άρχισε να κτυπά τον 

άμοιρο αμυντικό της Παντέλ 

George Costa που κατέληξε 

στο έδαφος με σπασμένη τη 

σιαγόνα του σε τρεις τόπους. 

Εκεί άρχισε ο «πόλεμος». Το 

αποτέλεσμα να διακοπεί ο 

αγώνας και να πάει στα χαρ-

τιά του LFA για τα περαιτέρω. 

Δεν θα σταθώ στο παιχνίδι, 

δεν αξίζει τον κόπο να ασχο-

ληθώ ποιός έπαιξε καλύτερα, 

ποιος σκόραρε ή ποιος υστέ-

ρησε. 

Για μένα, είναι ρεζιλίκια να 

βλέπω τέτοιες νοοτροπίες σε 

παροικιακό ποδόσφαιρο. 

Ο Jack Μάρκου, ο Jack 

Κούσιης και ο Πήτερ Χαραλά-

μπους έκαναν ό,τι μπορού-

σαν να σταματήσουν τη 

συμπλοκή αλλά τι να σου κά-

νουν όταν έχεις να κάνεις με 

ταραχοποιούς, δεν θέλω να 

χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, 

θα ακουστεί βαριά. 

Ο Αντρέας Αναστασίου με 

τους βοηθούς του George Ye-

rasimou και Peter Panayiotou 

μέχρι το 75’ δεν τα πήγαν και 

άσχημα. 

Έτσι για την ιστορία η υπό-

θεση πέρασε στα χέρια της 

Αστυνομίας. Η μόνη ευχή που 

κάνουμε είναι γρήγορη ανάρ-

ρωση στον άτυχο παίχτη της 

Παντέλ Γιώργο Κώστα, ο 

οποίος βρίσκεται στο νοσο-

κομείο. Τα υπόλοιπα θα τα 

βρούμε στην πορεία.

Ρεζιλίκια στο Αδελφότητα VS Παντέλ

Χαμόγελα πριν το παιχνίδι από τους Jack και Peter

Οι δυο μονομάχοι μπήκαν 

στο γήπεδο με σκοπό να διατη-

ρήσουν το αήττητό τους. Ανόρ-

θωση και Ομόνοια. Δυο ομάδες 

γνώριμες για τη μαχητικότητα 

και τη δύναμή τους. 

Στο 30’ ο Danny Goldridge 

άνοιξε το σκορ για την Ανόρ-

θωση που διατηρούσε μια ελα-

φρή υπεροχή μέχρι εκείνο το 

λεπτό. 

Η Ομόνοια με τον Jamie Nel-

son ισοφάρισε το παιχνίδι για 

να έρθει το 2-1 και να δώσει 

τους τρεις πολύτιμους βαθμούς 

στην Ανόρθωση. 

Κόκκινη κάρτα δέχθηκε ο 

Harry Philippou στο 65’ όταν το 

σκορ ήταν 1-1 για να αλλάξει τις 

ισορροπίες του παιχνιδιού.

Πήρε το τρίποντο η Ανόρθωση

Αυτό που ζήσαμε την Παρα-

σκευή 9 Νοεμβρίου στο White 

Hart Lane στο γήπεδο της αγα-

πημένης μας ομάδας Haringey 

Borough ήταν ένα όνειρο που 

θα κρατήσει πολλά χρόνια. 

Το Haringey έδινε αγώνα 

αναγνώρισης απέναντι στην 

Wimbledon για το FA Cup. 

Αγγίξαμε το όνειρο μέχρι το 

90’ αλλά δυστυχώς στο 91’ 

έγινε αυτό που δεν θέλαμε, η 

μπάλα άγγιξε πόδια αμυνομέ-

νων και κατέληξε στο πλεκτό 

του Valery. (Ο καλύτερος του 

αγώνα με σωστές αποκρούσεις 

κέρβερος στην εστία του. 

Όλοι οι ποδοσφαιριστές έπαι-

ξαν με αυτοθυσία και έδωσαν 

ό,τι είχαν και δεν είχαν για το με-

γάλο αυτό παιχνίδι. 

Δίπλα τους περήφανοι ο Tom 

Loizou προπονητής και Άκης 

Αχιλλέως Chairman, ένιωσαν 

περήφανοι για την ομάδα τους. 

Ο κόσμος έξω από το γή-

πεδο μαζεύτηκε κατά εκατοντά-

δες περιμένοντας ένα εισιτήριο 

για να μπουν στο γήπεδο που 

ήταν υπερπλήρες, σχεδόν 

4,000. 

Στις κερκίδες στήθηκε χορός 

από τους φίλους του Haringey 

που σ’ αυτόν προστέθηκαν και 

πολλοί, πάρα πολλοί Κύπριοι 

και Έλληνες φίλαθλοι. 

Χάσαμε την πρόκριση αλλά 

κερδίσαμε φίλους, τόνισε ο κ. 

Αχιλλέως είμαστε περήφανοι 

που βρισκόμαστε εδώ στο 

Haringey Borough.

Έσβησε το όνειρο στο 91’

Τρίποντο για το Αποέλ 

Με εντυπωσιακό καλό πο-

δόσφαιρο το Αποέλ πήρε το 

τρίποντο κόντρα στην Κώμη 

Κεπήρ με 3-1, με σκόρερς 

τον Αναστάση, Μανώλη, 

Μάρκο Κυπριανού και 

George Lutaaya. 

Νίκη για Armenian Youth 

Στον τελευταίο αγώνα της 

Κυριακής που παίχτηκε στο 

Enfield Playing. Η Αρμένιανς 

κέρδισαν τον Παναθηναϊκό με 

2-1. 

Κέρδισε στην παράταση 

Κέρδισε στην παράταση η 

«Ολύμπια» την Golden 

Eagles με 4-1 και προχώ-

ρησε στον επόμενο γύρο του 

LFA Challenge Cup

George MIchaelides
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Ξανά ισόπαλη η Άρσεναλ!
Απέναντι σε μια... αγέλη απο-

φασισμένων «λύκων», η Άρσε-

ναλ δυσκολεύτηκε πολύ να 

κάνει παιχνίδι στο πρώτο ημί-

χρονο στο «Emirates», με τον 

κόσμο που παρακολουθούσε 

τον αγώνα να έβλεπε το εμφα-

νές πρόβλημα που είχαν οι γη-

πεδούχοι στην ανάπτυξη 

αξιόλογων φάσεων. 

Αυτό που τους έκανε την ζωή 

δύσκολη δεν ήταν τόσο οι δικές 

της κακές επιλογές αλλά η πολή 

καλή άμυνα των παικτών του 

Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο 

οποίος πήγε στο Λονδίνο εξαι-

ρετικά διαβασμένος. Από τα δυ-

νατά όπλα της Γουλβς η κόντρα 

επίθεση, και κάπως έτσι ήρθε 

και το πρώτο τέρμα της συνά-

ντησης, με τον Ιβάν Καβαλέιρο 

να ανεβαίνει κεντρικά, να κάνει 

το 1-2 με τον Ραούλ Χιμένεθ 

στο δεξί του χέρι και να τελει-

ώνει ιδανικά την φάση μπροστά 

στον Μπερντ Λένο. 

Διαφορετική η προσέγγιση 

των Λονδρέζων στο δεύτερο 

μέρος, με τον Έμερι να βγάζει 

τον Ιγουόμπι και να βάζει τον 

Γκεντουζί για να δώσει περισ-

σότερη ελευθερία στον Μεσούτ 

Εζίλ πίσω από τους δύο επιθε-

τικούς, με άξονα τριών. Του 

βγήκε του Ισπανού, με τους 

παίκτες του να γίνονται πιο άμε-

σοι, αλλά να μην μπορούν να 

στείλουν την μπάλα στα δίχτυα 

και γενικά εντός στόχου. Πρώ-

τος που έχασε τεράστια στιγμή 

για το 1-1 ήταν ο Έκτορ Μπεγιε-

ρίν που αστόχησε σε παρόμοια 

φάση με μια στο προηγούμενο 

παιχνίδι με την Λίβερπουλ και 

στην συνέχεια ο Πιερ-Εμερίκ 

Ομπαμεγιάνγκ που δεν έδειξε 

την συνέπεια που τον χαρακτη-

ρίζει όταν βρίσκεται σε σωστή 

θέση για να εκτελέσει, στέλνο-

ντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι 

κι έξω. 

Κολάσινατς και Εζίλ έκαναν 

χώρο για να φρεσκάρουν την 

ενδεκάδα οι Ράμσεϊ και Μχιτα-

ριάν, με τον δεύτερο να αποδει-

κνύεται καθοριστικός τέσσερα 

λεπτά πριν το τέλος. Πανέ-

μορφο γκολ με σουτ εκτός και 

πλάγια αριστερά της μεγάλης 

περιοχής της Γουλβς από τον 

Αρμένιο, με το 1-1 να μένει 

μέχρι και το φινάλε μιας και η 

έξτρα πίεση της Άρσεναλ δεν 

απέδωσε, ενώ στο άλλο μισό 

του γηπέδου ο Ανταμά Τραορέ 

δεν έμαθε μέσα σε μια μέρα 

πως να γίνει καλύτερος στα τε-

λειώματα και έτσι απώλεσε δύο 

πολύ καλές ευκαιρίες για το 

«χρυσό» γκολ.   

 

Το ντερπυ πηγε στην Σιτυ 

Αν συνεχιζόταν στον ίδιο 

ρυθμό με τον οποίο άρχισε το 

ντέρμπι, δύο τινά θα συνέβαι-

ναν. Ή που η Σίτι θα διέσυρε 

την αντίπαλό της, ή που κάποια 

στιγμή θα έσκαγε και ίσως πά-

θαινε ζημιά αν δεν είχε αποτε-

λεσματικότητα... Τελικά δεν 

έγινε τίποτα από τα δύο, με 

τους «πολίτες» να ανταμείβουν 

εαυτόν για την πολύ καλή από-

δοσή τους με το γκολ του Ντα-

βίδ Σίλβα, που βάσει εικόνας 

έμοιαζε απολύτως φυσιολογικό 

να συμβεί, και από εκείνο το 

σημείο να προσπαθούν να 

βγουν μπροστά σε πιο σετ παι-

χνίδι. Για κάποια κόντρα ούτε 

λόγος, μιας και η Γιουνάιτεντ 

δεν ήταν ιδιαιτέρως πιεστική 

στα δικά της 3/3 

  Σταδιακά οι «κόκκινοι διάβο-

λοι» άρχισαν να ισορροπούν 

την κατάσταση και να κάνουν 

τις πρώτες τους απόπειρες για 

να απειλήσουν, ωστόσο δεν τα 

πήγαν τόσο καλά όσο απαιτού-

ταν. Χωρίς πολύ μεγάλες φά-

σεις το πρώτο μέρος, με το 

γκολ του Σίλβα να τις χωρίζει 

μέχρι και το ημίχρονο, και στην 

ουσία η ποιότητα αλλά και η γε-

νικότερη δομή της Σίτι να είναι 

αυτά που διατήρησαν σε θέση 

ισχύος. 

Δεν πήρε πολύ στους γηπε-

δούχους να βάλουν ακόμη πιο 

δύσκολα στην μισητή τους αντί-

παλο, με τον Σέρχιο Αγουέρο 

να σκοράρει το όγδοο τέρμα 

του σε ντέρμπι της πόλης και να 

φτάνει τον Γουέιν Ρούνεϊ στην 

κορυφή της σχετικής λίστας των 

σκόρερς από καταβολής Πρέ-

μιερ Λιγκ. Στο 47’ το γκολ του 

Αργεντινού, δέκα λεπτά αργό-

τερα η απάντηση της Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ, με τον Ρομέ-

λου Λουκάκου να ανατρέπεται 

μέσα στην περιοχή και τον 

Αντονί Μαρσιάλ να ευστοχεί 

από το σημείο του πέναλτι. 

Στην μία γωνία η μπάλα, στην 

άλλη ο Έντερσον, με τον Γάλλο 

επιθετικό του Ζοσέ Μουρίνιο να 

συνεχίζει την επαφή του με τα 

δίχτυα για το 2-1. 

Έκανε αλλαγές ο Πορτογά-

λος τεχνικός, ωστόσο συνέχισε 

να βλέπει τους παίκτες του να 

μην έχουν την ίδια ένταση με το 

πρώτο ημίχρονο, κάτι που κά-

ποια στιγμή θα τους... τελείωνε. 

Έτσι έγινε στο 86’, όταν ο Ιλκάι 

Γκιουντογκάν βρέθηκε ξεχασμέ-

νος στην πλάτη του Κρις Σμό-

λινγκ για να κοντρολάρει με την 

άνεσή του και να τελειώσει εύ-

στοχα μια φάση στην οποία η 

μπάλα πέρασε από τα πόδια 

σχεδόν όλων των παικτών της 

ομάδας. Ούτε δέκα (10), ούτε 

είκοσι (20), αλλά 44 πάσες (!) 

άλλαξαν οι γηπεδούχοι για να 

στείλουν την μπάλα να ξεκου-

ραστεί (στα όρια του... κυριολε-

κτικού) στα δίχτυα του Ντε Χέα. 

  

«Απόδραση» με αγχωτικό 

διπλό για Τότεναμ    

Εμφανώς επηρεασμένη από 

τον αγώνα με την Αϊντχόφεν για 

το Champions League μεσο-

βδόμαδα, η Τότεναμ «απέ-

δρασε» με το διπλό από την 

έδρα της Κρίσταλ Πάλας, χάρη 

σε γκολ του Φοϊθ. 

Αρκετά ισορροπημένο το 

πρώτο ημίχρονο, με τη Τότεναμ 

να έχει τη κατοχή της μπάλας 

αλλά να μην μπορεί να βρει 

ανοικτούς διαδρόμους προς 

την εστία του Χένεσι. Η πρώτη 

καλή ευκαιρία στο παιχνίδι 

άνηκε στους γηπεδούχους, 

όταν στο 16’ το σουτ του Τάουν-

σεντ από πλεονεκτική θέση πέ-

ρασε ελάχιστα άουτ. Στη 

συνέχεια τα «σπιρούνια» πίε-

σαν χωρίς ωστόσο να βρουν 

την κλασική ευκαιρία. 

Στο δεύτερο 45λεπτο ο ρυθ-

μός παρέμεινε ο ίδιος, με την 

ομάδα του Ρόι Χόντσον να δεί-

χνει ικανή να «πληγώσει» την 

Τότεναμ. Ωστόσο, έπειτα από 

εκτέλεση κόρνερ ο Χουάν Φοϊθ 

θα επωφεληθεί από τις κόντρες 

και με καρφωτή κεφαλιά (66’) 

θα ανοίξει το σκορ για την 

ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκε-

τίνο. 

Από εκείνο το σημείο και 

έπειτα οι «αετοί» πήραν μέτρα 

στον αγωνιστικό χώρο, πιέζο-

ντας για την ισοφάριση, όμως 

τόσο το σουτ του Τάουνσεντ 

(84’) όσο και του Σέρλοθ 

(90+1’) βρήκαν σε ετοιμότητα 

τον εξαιρετικό Λιορίς. 

Με τη νίκη αυτή η Τότεναμ 

ανέβηκε στη τετερτη θέση του 

βαθμολογικού πίνακα,    

Από την άλλη πλευρά η Κρί-

σταλ Πάλας που αγνοεί τη νίκη 

για έκτο σερί παιχνίδι στη Pre-

mier League παρέμεινε στους 8 

βαθμούς και την 16η θέση. 

 

   Tα αποτελέσματα  

Κάρντιφ-Μπράιτον  . . . . 2-1 

Χάντερσφ.-Γουέστ Χαμ  .1-1    

Λέστερ-Μπέρνλι  . . . . . . .0-0 

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ  .2-1   

Σαουθάμπτον-Γουότφ.  . . 1-1    

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ  .0-1      

Λίβερπουλ-Φούλαμ   . . . .2-0  

Τσέλσι-Έβερτο  . . . . . . . .  0-0 

Άρσεναλ-Γουλβς  . . . . . . 1-1 

Μάν  Σίτι-Μάν  Γιουν . . . . 3-1 

Βαθμολογία 

  1 Manchester City  . . . . .32 

  2 Liverpool  . . . . . . . . . . .30 

  3 Chelsea FC  . . . . . . . . .28 

  4 Tottenham   . . . . . . . . .27 

  5 Arsenal  . . . . . . . . . . . . .24 

  6   Bournemouth  . . . . . .20 

  7 Watford  . . . . . . . . . . . .20 

  8 Manchester United  . . .20 

  9 Everton  . . . . . . . . . . . .19 

10 Leicester    . . . . . . . . . .17 

11Wolves  . . . . . . . . . . . . .16 

12 Brighton    . . . . . . . . . . .14 

13 West Ham   . . . . . . . . . .12 

14 Newcastle  . . . . . . . . . . . 9 

15 Burnley  . . . . . . . . . . . . .9 

16 Crystal Palace  . . . . . . . .8 

17 Southampton  . . . . . . . .8 

18 Cardiff City1  . . . . . . . . . 8 

19 Huddersfield   . . . . . . . . .7 

20 Fulham   . . . . . . . . . . . . .5

Ρε τι σου είναι ο δαίμων του 

τυπογραφείου. 

Στην έκδοση 9 Νοεμβρίου, 

στη σελίδα 28 (Ευτυχώς ήταν 

μικρός υπότιτλος) έγραψα 

βαριά ήττα για Αποέλ 7-0. Ενώ 

το σωστό ήταν το Αποέλ κέρ-

δισε 7-0 τη London Scotish. (Με 

άλλα λόγια κάναμε σκωτσέζικο 

ντους στο Αποέλ. 

Έκανα διπλή απόλογία και 

τηλεφωνικά και προσωπικά 

στον Πρόεδρο του Συλλόγου 

Άντυ Σάββα. 

Λεβέντες του Αποέλ, Σόρρυ, 

έχετε απόλυτο δίκαιο, άλλη 

φορά θα τα κοιτάζω διπλά και 

τριπλά. Και πάλι Σόρρυ. Εγώ 

αυτό που θα κάνω «θα δολο-

φονήσω» με τα δυο μου χέρια 

αυτόν που μου έδωσε την εί-

δηση. 

Απολογία στους φίλους του Αποέλ

Λάρισα - Γιάννινα  . . . . . . .2-0 

Ξάνθη - Πανιώνιος  . . . . . .0-1 

Λειβαδιακός - ΟΦΗ . . . . . .2-1 

ΑΕΚ - Ατρόμητος  . . . . . . .0-2 

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός  . . .0-2 

Λαμία Αστέρας  . . . . . . . . .0-0 

Ολυμπιακός-Παναθην.  . . .1-1

ΠΑΝEΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αποέλ - Ένωση  . . . . . . . .3-0 

Ερμής - Πάφος  . . . . . . . . .3-0 

Ανόρθωση - Σαλαμίνα  . . .1-0 

ΑΕΛ - Απόλλων . . . . . . . . .0-3 

Δόξα - Ομόνοια . . . . . . . . .1-2 

Αλκή - ΑΕΚ  . . . . . . . . . . . .0-3

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

George MIchaelides
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George Charalambous

The vines and wines of Cyprus  

series more variety

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

Mouillefert 

 

Photo credit: (1) sidebar photo: Evambleos Gi - Lefkada Rose -LOEL 

Wines/Marathon Foods  (2) KEO Winery Othello - Dry red wine - 

Ophthalmo-Mavro - CyWineFest team (4) Makkas 2015 - Red 

blended with Lefkada - CyWineFest team (5)  Monagri Grape Farm - 

vineyard - showing young vines CyWineFest team   

During this journey into Cypriot viniculture, much of the more scientific and 
biological elements have been explored yet it seems that the overwhelming 
emphasis is on the historic.  
 
Viniculture is deeply engrained in history of Cyprus. Cypriots have been 
producing wines from Cypriot wine country for generations albeit with more 
crude methods, however their local knowledge has been essential in the 
cultivation of Cypriot vines into wines. The vines have developed and are 
cultivated with the utmost care. 
  
There are plenty of varieties when it comes to Cypriot vines, they have 
been overall rejuvenated with many wines now being produced purely with 
indigenous varieties as well as mixed with foreign blends a great example 
is Shoufas Winery their delicious ruby coloured red wine, a blended mix of 
the indigenous Maratheftiko and Lefkada varieties with Shiraz. 
 
Lefkas or more recently referred to as Lefkada has been cultivated in Cy-
prus for ages, but this variety is originally in fact a Greek variety. This vari-
ety has been described by many names and its exact origins contested, it 
has been confused with the Venetian variety Marzemina Nera however 
there is a difference whereby the Venitian variety has pointed teeth leaves. 
Lefkada was has also be referred to under the name Bertzami and as Vart-
zami it’s easy to see the similarities between the etymology as B’s and V’s 
have often been mistranslated from Greek to English copy and vice-versa 
a typical example would be the Byzantine Empire, where scholars mis-
takenly took the appearance of the symbol as the meaning. The Greek 
‘Veta’ (Β/β) was used as the English ‘B’ however this should have been 
written in English as Vyzantine or Vyzantio.  
 
Now back to grapes – Lefkas is found in isolated areas of Pitsillia and 
Vouni Panayia. Recognised as having white and fluffy young shoots on the 
top with the young leaves having a downy texture with areas of brown col-
ouring. The adult leaves are large and orbiculate, coarse and pearly, 
usually three-lobed. The petiolar sinus is as much of the Cypriot varieties in 
a narrow lyre shape with overlapping edges and a small gap at the base, 
the teeth are ribbed and broad with the underside of the leaf downy, ren-
dering it whitish in appearance. The clusters produced are average in size, 
cylindroconical, compact and may have two well-developed side clusters. 
The grapes are round, black and average in size with thick skinned and 
juicy texture, usually maturing in August-September time. LOEL Wines also 
produces a delightful Lefkada Dry Rose as part of their Evambelos Gi 
range, definitely one for when one feels the need to cool down.  
 
Ophthalmo / Ofthalmo or Ophthalmon / Ofthalmon was described by Pro-
fessor Mouillefert in 1893 under the name Pophtalmo meaning ‘bulls’ eye’, 
he described the vine as “An averagely vigorous variety.” A bit of an oxy-
moron but these words are interesting as embedded in the contradiction is 
a sense of potential which has been proven by the wines that have been 
produced by this variety. He later also drew on comparison with the Mavro 
grape, noting however that Ophthalmo produces a more full-bodied wine. 
This particular variety has a sensitivity to mildew and thus needs extra care 
during cultivation. Professor Mouillefert noticed during his studies of the va-
riety that a particularly good yield in the Larnaka region where the climate 
slightly differs. One can draw yet another comparison between Ophthalmo 
and Mavro as they both vines mature from July to August. Once again, this 
vine may have an ancestral connection to Greece. The Greeks have a 
native variety known as Voidomatis which Professor P. Galet describes as 
“could be identical to Ophtalmo”. The top of the young shoots is white and 
fluffy with he adult leaves being large five-lobed, the lateral sinus is pointed 
and narrow, the petiolar sinus is a narrow lyre shape or with overlapping 
edges. The teeth are ribbed and average in size with the underside of the 
leaf with a downy texture. Clusters are average in size, conical and loosely 
packed, the grapes produced are round, average sized with a blue-black 
colouring the skin firm, containing juicy flesh. Interestingly one of KEO 
wines trademarks is the Othello brand which is made from Ophthalmo and 
Mavro varieties the two combined provide a dry red wine with a rich berry 
aroma with a soft full palate in this blend, the vines used are both from the 
Limassol and Paphos wine regions.    
 
The ingenious wine being internationally recognised especially in the Lef-
kada variety. Makkas Winery’s 2012 Lefkada was awarded at the Decanter 
World Wine Awards Zambartas Winery also picked up a Bronze for the 
2013 Lefkada-Shiraz and it is our firm belief that that Cypriot wines, espe-
cially those of an indigenous varieites will continue to be recognised as 
producing outstanding wines.  
 

Supported by: 

CyWineFest 2019: 
Keep up to date with the happenings of 

next years event by following us on  

social media 

www.cypriotwinefestival.com



T
he terms of reference 

that will determine whe-

ther reunification talks 

would resume must be drafted 

by the end of the year, Presi-

dent Nicos Anastasiades said 

on Tuesday. 

Anastasiades said UN special 

envoy Jane Holl Lute had asked 

the two sides to agree on terms 

of reference for the resumption of 

the talks. 

“She set a timeframe by the 

end of December the terms of 

reference must be agreed so that 

she can submit a report to the 

UNSG who will decide whether 

the conditions exist for the              

resumption of the talks,” the    

president said. 

Asked whether this would be 

feasible, Anastasiades said “if 

there is a rational approach by 

everyone, why not?” 

On the loose federation issue, 

the president said he had never 

said that Turkish Cypriots will     

not participate in all bodies of a 

federal state, and decisions will 

be taken as in all states. 

What he said was, in order for 

the Turkish Cypriot community to 

feel safe, what is necessary is for 

the positive vote to be exercised 

where its vital interests are             

affected, Anastasiades added. 

Later in the day, Baris Burcu, 

spokesman of Turkish Cypriot 

leader, Mustafa Akinci, said the 

federation is not a majority-minor-

ity system and decisions cannot 

be made as in a single state on 

the basis of a simple majority. 

In a written statement explain-

ing Akinci’s position for a positive 

vote, Burcu said that, as stated 

also in UN decisions, the system 

to be created in the framework       

of a federal solution in Cyprus  

will be based on the principle of 

equal political cooperation of the 

parties. 

“In institutions where there           

is no numerical equality, there  

will be effective participation in         

decisions with mutual political 

equality. To be against this funda-

mental reality is like being against 

the federal solution and political 

equality,” Burcu said. 

He expressed the wish for the 

Greek Cypriot side to “explain  

this element in honesty to its own 

community.” 

In response to statement by 

Government Spokesman Prodro-

mos Prodromou that political 

equality does not mean nume-

rical equality in every federal 

body, Burcu said that, in some, 

there will be numerical equality, in 

some a ratio of 2:1. This, he said, 

is an element in which there is 

general agreement. 

“In the federal bodies where 

there will be no numerical equali-

ty, the Turkish Cypriots will be     

effectively involved in the deci-

sion-making process,” he said, 

explaining that every decision in 

the federal administration will      

require participation by a positive 

vote of at least one Turkish       

Cypriot. 

What the Turkish Cypriot       

leader mentioned on Monday, 

“was precisely this, because in 

the case there is no effective      

participation in decision-making, 

the presence of the persons       

representing the Turkish Cypriot         

constituent state in the federal      

institutions will not be conspi-

cuous,” Burcu said. 

During a news conference on 

Monday evening, Akinci said he 

considered the aim of federation 

feasible under the current circum-

stances and that is why “I wonder 

when I see the Greek Cypriot 

leadership viewing federation as 

a painful compromise.” 

The current reunification model 

is a logical solution that can unite 

the two communities who have 

been living separated for over 

four decades, Akinci said. 

Akinci said the Turkish Cypriot 

side was not opposed to the      

idea of a decentralised federal 

government as long as a con-

crete proposal was set on the 

table so that it can be evaluated. 

Akinci said without joint deci-

sion-making it would mean either 

two separate states or a unitary 

state and the ongoing effort was 

for neither. 

Main opposition AKEL leader 

Andros Kyprianou on Tuesday 

repeated his concerns over the 

terms of reference. 

“I understand that when it is 

clear that we have the same      

goal the procedure to arrive to 

this common goal must be        

discussed,” he said.  

“Things are more demanding 

and complex and there is a risk of 

the procedure collapsing during 

discussion of the terms of refer-

ence.” 

During a National Council 

meeting on Monday the presi-

dent briefed party leaders about 

his recent meetings with Akinci 

and Lute, especially over the  

process of drafting the terms          

of reference for the negotia-      

tions.

T
raffic across the Dherynia crossing has been smooth with 

no problems, the town’s mayor said on Tuesday, 24 hours 

after the checkpoint was opened. 

“Civil society responded positively (to the opening of the 

crossing point) and had gathered there early in the morning 

waiting for the checkpoint’s opening at noon to cross over to the 

north,” said Dherynia mayor Andros Karayiannis. 

“Many people went across to take a look at their homes in 

Kato Dherynia or by the side of the three-kilometre road leading 

into the north,” he said. 

For many, he added, it was an emotionally charged experi-

ence. 

“People seeing their deserted home for the first time in           

44 years stood outside and wept, taking pictures and remi-     

niscing with family members about the times they had before 

the Turkish invasion.” 

According to the mayor, from noon on Monday, when the 

crossing point was opened to the public, to 8pm of the same 

day, some 1,000 people on foot and around 500 vehicles 

crossed from the south to the north. 

Citing police statistics, he said that from midnight Monday 

until 12 noon on Tuesday, 98 Turkish Cypriots and 67 foreign 

nationals walked into the south from the north, while 79 vehicles 

made the crossing. 

He said Greek Cypriots going across on foot or bicycles         

are only asked to flash their ID. Their data is not logged. By    

contrast, Turkish Cypriots and foreign nationals (EU and         

non-EU) as well as Greek Cypriot and Turkish vehicles are 

logged and counted by the police. 

Karayiannis said several Turkish Cypriots crossing over on 

foot did some shopping in Dherynia. On their way back, they 

were given a ride by Greek Cypriots in their cars heading the 

other way toward the checkpoint. 

The same went on the other side, with Turkish Cypriots           

offering to drive Greek Cypriots returning to the south. 

Responding to questions, the mayor said that his municipality 

would again request permission from the north to operate a 

church in Kato Dherynia located near the crossing point. 

On the ongoing road works close to the checkpoint, he           

explained that a parking space would be built there. 

On Monday, and three years after Cypriot leaders agreed to 

open two more checkpoints, crossing points were opened at 

Dherynia on the east coast and Lefka-Aplikli some 50km from 

the capital. 

The two openings on Monday, which took place at noon, bring 

the total crossing points to nine along the island’s 180km buffer 

zone.
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Terms of reference must 
be ready by year’s end

Deryneia checkpoint 
operating smoothly 
says Mayor



F
ears of an imminent global 

shortage of halloumi could 

leave UK lovers of the     

rubbery cheese missing out. 

The looming threat to 

supplies comes from China, 

which has recently developed 

an appetite for halloumi and has 

agreed a deal to import it from 

Cyprus, where it is made. 

It’s likely to make life even 

harder for the hard-pressed  

halloumi industry, already strug-

gling to meet existing demand 

from countries such as Britain, 

the second biggest consumer 

outside Cyprus. 

Farmers on the European        

island are concerned they will 

not be able to meet demand, 

the Cyprus Mail reported. 

A staple of the Cypriot diet for 

centuries, the salty cheese, 

which makes a squeaky sound 

when you bite into it, is tradi-

tionally made from a mixture         

of sheep’s, goat’s and cow’s        

milk. 

But producers have already 

been forced to increase the   

proportion of cow’s milk from 

50% to 80% because of a         

limited supply of sheep and 

goats. 

Andreas Andreou, director of 

the industry department at         

Cyprus’s chamber of commerce, 

told the Guardian: “Not all of us 

have sheep and goats, and to 

meet standards you need them 

to make it. 

“It’s only logical that if we go 

on like this there won’t be 

enough to go round.” 

The hot Cypriot summers    

add to their problems, as when       

temperatures exceed 40C 

(108F), animals do not want to 

mate and produce little milk. 

Some farmers have been 

forced to bring in sheep from 

other countries to meet the         

required standard. 

Halloumi, which has a high 

melting point and can therefore 

withstand being grilled, is perfect 

for barbecues and is vegetarian-

friendly. 

It was initially seen as a 

salad-topping when it was first 

exported abroad, but has since 

been worked into burgers, fries 

and sandwiches. 

It has even found its way onto 

the menus of McDonald’s, 

Nando’s and Burger King, while 

Waitrose launched an organic 

halloumi line in October and a      

halloumi festival opened in       

Melbourne yesterday.
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Cypriot farmers struggle to 
meet demand for Halloumi

All hours airport boozing 

could be banned 

B
lack Friday began in the 

United States but has 

quickly become a main-

stay of the British shopping          

calendar with the majority of UK 

online and offline retailers slash-

ing prices during the day (and 

those days around it) offering a 

wealth of pre-Christmas bargains 

and deals. 

As Thanksgiving falls on   

Thursday 22nd November in 

2018, Black Friday 2018 will be 

on Friday 23rd November. 

Why is it called Black Friday? 

There are numerous urban         

legends surrounding the name. 

One theory goes that this is the 

day on which shops sell enough 

to become profitable for the year: 

getting out of the red and into       

the black. Another states that it’s 

tied into the financial crisis of 

1869, when the US gold market 

collapsed, although this was        

actually a different ‘Black Friday’. 

The real origin seems to be the 

Philadelphia police force, who 

were so fed up with the “irksome 

problem” of traffic jams caused 

by shoppers they christened        

the day “Black Friday”. Retailers          

always hated the name, wanting 

to swap it for the more positive 

‘Big Friday’, but it stuck. 

Some of the best Black Friday 

deals in 2018 involve consumer 

electronics, gaming, tablets, 

headphones, TVs, laptops and 

phones – although Black Friday 

deals are usually available across 

a broad spectrum of shopping 

from home and gardening to 

fashion, food and drink, gifts and 

beyond.       

As tech and consumer           

electronics is so often at the       

heart of the deals, big discounts 

across this sector are predicted, 

with online only retailers like  

Amazon leading the charge with 

deep discounts on their own        

products like Amazon Echo, Fire 

Tablets and beyond.  

There’s also likely to be huge 

deals on games systems like        

the Nintendo Switch, XBox and 

Playstation, big TV brands like 

Sony, Samsung and LG and 

headphones and speakers to 

name but a few. 

Last year most of the biggest 

names in shopping offered a 

wealth of deals, and they will 

largely return with even more 

offers designed to part you with 

your hard earned cash. 

Expect to see Amazon,        

Currys PC World,  Argos,  Tesco,  

GAME,  John Lewis,  Apple,  

eBay,  Very and many more        

joining the retail party. 

Following hot on the heels           

of Black Friday is Cyber Monday 

which will take place on Monday 

26th November. It’s also the         

last big chance to snag yourself 

some cut-price gifts for Christ-

mas. 

R
ound-the-clock drinking in 

airport bars could be 

scrapped as part of a 

crackdown on drunken behaviour 

by travellers. 

The Home Office launched a 

review earlier this month into 

whether to extend high street       

licensing laws into departure 

halls, which would mean no          

alcohol before 10am. 

Under current rules, drink sales 

beyond security gates at inter-

national airports in England and 

Wales are not regulated by these 

laws. Critics claim this has con-

tributed to an increase in drunken 

behaviour by some travellers. 

A survey by the Unite union of 

4,000 cabin crew found that 87% 

of staff from British-based airlines 

witnessed drunken passenger 

behaviour at UK airports or on 

flights from UK airports in August 

2017. 

The Government is asking the 

public for views on whether limit-

ing licensing hours could help 

tackle the problem in a three 

month call for evidence.  

This comes after a House of 

Lords Select Committee recom-

mended that airside outlets 

should comply with the same        

licensing rules as elsewhere. 

Home Office minister Victoria 

Atkins said: “Most UK air passen-

gers behave responsibly when 

flying, but any disruptive or drunk 

behaviour is entirely unaccept-

able. This Government is com-

mitted to ensuring that the      

travelling environment for airline 

passengers remains safe and   

enjoyable.” 

Karen Dee, chief executive of 

the Airport Operators Association, 

claimed work by the aviation in-

dustry to tackle excessive alcohol 

consumption is already “having 

an impact.”  

She said: “More should be 

done to develop these initiatives 

further, including fully enforcing 

existing powers that  airlines and 

the police have at their disposal, 

before considering additional  

regulation.” 

But Tim Alderslade, chief      

executive of Airlines UK, said        

licensing laws must be applied 

airside as the problem of disrup-

tive behaviour has got “progres-

sively worse over a number of 

years, despite the best efforts of 

industry to tackle it.” 

Travellers already face up to 

two years in prison or an unlimi-

ted fine for drunken behaviour      

on an aircraft.

“            87% 

Number of airline staff who said they had witnessed 
drunken passenger behaviour at airports or on flights, 
according to a Unite survey

BLACK FRIDAY, one of the biggest 

shopping days of the year

 ”
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Brexit seminar held by 
Parikiaki and Nepomak UK
B

rexit: Advantages & Dis-

advantages was the topic 

of discussion on Thurs-

day 8 November at a seminar 

co-organised by Parikiaki News-

paper and NEPOMAK UK at the 

Cypriot Community Centre in 

Wood Green.  

The Leader of Merton Coun-

cil, Stephen Alambritis, was the 

main speaker and presented        

a thorough and sophisticated 

evaluation of the positives and 

negatives of Britain leaving the 

European Union.  

After Councillor Alambritis’ 

main speech, he was joined        

for a panel discussion on the 

issue by Stephanos Ioannou,               

NEPOMAK UK committee 

member and Councillor for 

Southgate on Enfield Council, 

and Chriso Ioannou, represen-

tative of Parikiaki Newspaper.  

The panel discussion was 

chaired by the President of      

NEPOMAK UK, Harry Chara-

lambous, who called for an 

open and honest exchange of 

views between the panellists 

and audience about Brexit. 

The event was also attended 

by the Managing Director of       

Parikiaki Newspaper, Bambos 

Charalambous; President of the 

National Federation of Cypriots 

in the UK, Christos Karaolis; 

and the President of NEPO-

MAK, Christos Tuton. 

In his opening remarks, 

Councillor Alambritis dissected 

the arguments for and against 

Brexit and analysed critical         

issues including immigration, 

Britain’s contribution towards 

the EU budget, the potential for 

free trade deals with the rest of 

the world, and the consequen-

ces for the NHS. He also dis-

cussed potential impacts on       

the UK Cypriot community with 

regards to travel to Cyprus and 

trade with Cyprus. Councillor 

Alambritis’ analysis of the Brexit 

debate was balanced and 

looked at the merits of both 

sides of the argument using 

well-researched figures and   

statistics.  

He concluded that he             

believes that Britain is better        

off remaining in the European 

Union. Perhaps his most impor-

tant message was the need for 

“strong political leadership” to 

combat populism and “take        

Britain forwards as a great 

country, whatever the relation-

ship between the UK and the 

EU is.” 

During the panel discussion, 

Councillor Stephanos Ioannou 

talked through the historical             

relationship between the EU 

and the UK and explained some 

aspects of the political and        

social context that led to the 

British public voting to leave the 

European Union.  

Councillor Ioannou said that 

he believes that there will be, 

and should be, a referendum on 

the final Brexit deal before it is 

passed, where the public will be 

able to vote for one of three        

options: 1) accepting the pro-

posed Brexit deal, 2) accepting 

a so-called ‘no deal’ Brexit or    

3) reversing Article 50 and, 

therefore, remaining in the         

European Union. He said that 

“the debate has changed” since 

the referendum in 2016 and that 

needed to be matched by a new 

referendum. 

Chriso Ioannou, representing 

Parikiaki Newspaper, discussed 

the implications of Brexit on        

the financial services industry 

with a particular focus on her 

specialist field of insurance. She 

said that her assessment is that 

London is “unlikely to lose its 

competitive edge” and pointed 

to “product innovation and         

expertise” as areas where Lon-

don excels. Ms Ioannou also              

explained that some insurance 

firms will feel relieved that they 

would no longer be compelled 

to comply with EU regulations 

and directives.  

However, she also highlighted 

the potential damage that the 

loss of ‘passporting’ rights for 

firms who do not have regis-

tered offices in the European 

Economic Area (EEA) could 

have and explained that it may 

force some to relocate. Ms Ioan-

nou used Lloyd’s as an example 

of a firm who have already 

taken contingency measures  

regarding ‘passporting’ rights by 

setting up a registered office      

in Brussels that will start opera-

tions in January 2019. 

NEPOMAK UK Santa Shoebox campaign

W
ith just 2 weeks to go, NEPOMAK 

UK, along with the community's 

support, is in a race to reach a 

£1,000 target in order to create and trans-

port Santa Shoeboxes to underprivileged 

children in Cyprus just in time for Christ-

mas.  

Last year NEPOMAK UK raised over 

£1300 and delivered over 700 Christmas 

shoeboxes to children in state funded 

schools, orphanages and hospitals in         

Cyprus. This year they aim to exceed this 

and give even more children a reason to 

smile at Christmas.  

If you would like to get involved, you can 

help by making a donation through this  

JustGiving link - www.justgiving.com/ 

crowdfunding/nepomakuk-santashoe-

box2018 

All donations will go towards creating the 

boxes at The Greek Cypriot Brotherhood 

(2 Britannia Road, N12 9RU) on Saturday 

24th November and the transportation of 

these boxes to Cyprus. 

Help in spreading some Christmas cheer 

by making a donation. A small donation will 

go a long way in making a BIG difference 

to a less fortunate child. 

What is a Santa Shoebox?  
The Santa Shoebox campaign is an           

initiative of NEPOMAK UK (the UK branch 

of the World Organisation for Young        

Overseas Cypriots). 

 It is something small you can create with 

friends, family or work colleagues to put a 

big smile on the face of a disadvantaged 

child in Cyprus. It is essentially a Christmas 

wrapped shoebox filled with toys, creative 

items, toiletries, and clothing that you can 

spare. 

Following the success of last year’s  

shoebox campaign, NEPOMAK UK are now 

taking part in their third year running the 

charity event.  

Having seen the photographs for             

ourselves, we know how your donations 

and your own-made shoeboxes made a 

huge difference to children. 

 

What can you do to help? 
You can either make a donation through 

the Just Giving page mentioned previously, 

in which all donations go towards the          

creation and transportation of these boxes 

to Cyprus, or you can create your own 

Santa Shoebox using the guidelines           

provided.  

Once created, you will be required to    

bring your specially made shoebox to          

The Greek Cypriot Brotherhood (Britannia 

Road, London, N12 9RU) on Saturday 24th           

November where NEPOMAK UK members 

and volunteers will be.  

Please help NEPOMAK UK in spreading 

some Christmas cheer by making a Santa 

Shoebox or a donation. 

For more information, please visit 

http://nepomak.org

Community marks 
100th anniversary of 
the Armistice

R
emembrance Day was on 

Sunday 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, 100 years ago. 

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, 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 Gregorios 

of Thyateira & Great Britain. As    

a Member of the Commonwealth, 

Cyprus was represented by          

His Excellency the Cyprus High 

Commissioner, Euripides Evrivia-

des, 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. Gina    

Adamou, MP for Hornsey & 

Wood Green Catherine West, 

and Leader of the Council Cllr. 

Joe Ejiofor. 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 Susie Constantinides 

MBE Chair and Christalla Evdo-

kimou, Manager, on behalf of the 

Cypriot Women’s League by 

Evoulla Nicolaou and Chrisoulla 

Mintis and on behalf of St. Barn-

abus Church and the Greek-       

Orthodox community by Andreas 

Constantinides. 

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”. 

 

Photo: Petros Pentayiotis 

Record crowd attended last Sunday’s Remembrance Day at   

Edmonton Green. The Mayor of Enfield laid a wreath along with 

other local dignitaries. 

Present were the Queen's representative in Enfield Ann 

Cable, Edmonton MP Kate Osamor, former MP Andy Love, the 

leader of Enfield Council Councillor Nesil Caliscan, the leader of 

the opposition in Enfield Councillor Joanne Laban, local councillors 

and representatives of many organisations and groups. 

The number of local youth centres and cadets increased in     

numbers and new local groups participated in the March.         

 Thousands of members of the public were present to mark this 

important day.

Edmonton remembers 100 years 

since the end of WW1
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The estate agents with honesty at their core 

Beat the freeze 
this Winter 

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

A
fter the worst period of burst pipes on 

record plagued the UK earlier this year, 

and with the first lot of arctic winds             

already sweeping across the UK – the Associa-

tion of British insurers is reminding property 

owners not to get caught out by the misery of 

frozen and burst pipes. 

The cost and inconvenience caused by a 

burst pipe can be considerable. Just a small  

rupture can release gallons of water, damaging 

plaster, carpets and other contents. If that isn’t 

bad enough, ABI data shows that during a spell 

of freezing weather, a claim to repair a burst 

pipe cost an average £8,800 over the past year, 

but can often be even more. 

The cold weather at the start of this year saw 

claims for burst pipes jump from £4m to £197m 

quarter-on-quarter, suggesting people are           

unprepared for the impact of extreme weather. 

To reduce the risk of frozen pipes this winter, 

the ABI recommends:  

* Keep your heating on at regular intervals and 

make sure to set it on a timer if you are going away. 

* Make sure that water pipes and water tanks 

in the loft are insulated with good quality lagging.  

* Know where your stopcock that turns off the 

incoming water supply is and test that it works. 

It is usually found under the kitchen sink. If you 

cannot locate it, ask a neighbour or seek advice 

from an approved plumber. 

* Repair any dripping taps. This will help         

prevent water from freezing. 

If your pipes freeze and burst, the ABI advises: 

* If your pipes freeze, turn water off at the 

main stopcock straight away and then wait for it 

to warm up, or you can try and thaw the pipes 

with a hot water bottle. 

* Move any possessions, such as furniture or 

clothing, in case the pipes burst. 

* If a pipe bursts, turn off the water at the stop-

cock. Switch off central heating and any other 

water heating installations. Open all taps to 

drain the system. 

* Contact your insurance company helpline for 

help and advice, including arranging for profes-

sional repairs to be carried out. 

Laura Hughes, the ABI’s Senior Policy Adviser, 

General Insurance said: “The key to preventing 

wintry weather-related headaches is prepara-

tion. So far, we have had a year of weather         

extremes, so it’s always prudent to prepare for 

the worst and hope for the best. 

Taking just a few simple steps now and know-

ing what to do if the worst happens can protect 

your home and help reduce the misery of frozen 

and burst pipes this winter.” 

 

Surgeon  ‘faked burglary at £1.1m country 
home to claim £180,000 insurance pay-out' 

after renovation left them in debt  
 

A surgeon told the police that a cottage he was 

renting on a country house estate had been         

burgled so that he could make a fraudulent 

£180,000 insurance claim, a jury heard last week. 

Anthony McGrath and his GP wife Anne-

Louise were allegedly up to their necks in debt 

and hoped that lying about a burglary would 

raise the funds needed to renovate their new 

£1.1 million pound home, it was alleged. 

The Irish surgeon claimed that valuable        

antiques, jewellery and a 19th century marble 

fireplace had been taken, but the police became 

suspicious because of an absence of clues. 

Detectives were said to have discovered that 

they had run up massive debts and had made 

false claims on mortgage applications. 

Before the reported burglary, Mr McGrath was 

trying to raise funds by selling off antiques. He 

allegedly told the owner of one antique business 

that he was trying to raise money to build a child 

refuge in Syria. But prosecutor Charlene       

Sumnall told the jury: “This was all a lie. Anthony 

McGrath was trying to raise as much money as 

possible in early 2015, not for the children of 

Syria, but to alleviate the significant financial 

pressure facing him and his wife.” 

The couple were renovating a home in St        

Albans while paying rent on another property 

and for private education of their four children. 

Despite the money troubles, Anthony McGrath 

spent £50,000 on a Maserati, later telling the po-

lice he was “not particularly good with money.” 

Ms Sumnall said: “In a nutshell, this case is 

about greed. These offences were motivated by 

the defendants’ desperate need for money. They 

were in dire financial straits, and resorted to       

dishonest and fraudulent means to alleviate 

their pressing financial problems.” 

She alleged there were three episodes of 

fraudulent conduct committed by the husband 

and wife. Both work in the medical profession; 

he is an orthopaedic surgeon and she is a self-

employed GP. She also looked after their four 

children and her elderly mother. They had lived 

in Aberdeen and Southampton before he went 

to work at the Royal National Orthopaedic        

Hospital in Stanmore, North West London.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

D
avid Astburys Estate 

Agents is an independ-

ent estate agent located 

in Crouch End, north London. 

Our four founding partners came 

together with a unified mission; 

to build the number one estate 

agent in the area.  

Our ethos is to be an estate 

agent that is professional, trust-

worthy and flexible.  

 

A word from  

Managing Director  

George Sifonios 

 

After an incredible year since 

launching our Crouch End office, 

myself and the team are immen-

sely proud of what we have 

achieved. Within our Lettings de-

partment, on average we agreed 

up to 50 deals a month, with the 

Summer period providing some 

record-breaking stats.  

Having received over 240          

5* Google reviews from various 

clients, we have proven that our 

outstanding customer service, 

performance and willingness to 

go above and beyond truly pays 

off, ensuring that our clients         

receive the best possible experi-

ence.  

David Astburys has now       

been nominated for the ESTAS 

Customer Service Awards, with 

97% of 61 votes being from our 

landlords. We also came 3rd out 

of 700 offices in the whole of 

London, for ‘Lets Agreed’ since 

1st January 2018.  

Since launching our Sales      

department, we have gained 

over 80 instructions and agreed 

over 50 offers. We purely rely on 

word our mouth and social 

media to help spread the word 

about our agency, so building    

relationships with clients is very 

important to the company. 

Rightmove stats are 812          

offices in Central, North, East 

and West London.  

  

Meet the fellow Greeks: 

 

Yianni Aresti – 

Partner/Founder 

Born in Cyprus and raised         

in Finchley, Yianni has over 12 

years experience. His warm and 

honest approach makes him a 

popular and likeable figure in the 

property game. Big on family  

traditions and an even bigger  

Arsenal fan.  

  

Nicholas Jacovides –  

Lettings Negotiator 

Nicholas is one of our            

longest-standing members of 

staff, having been here since the 

beginning.  

He has become a bit of a 

sniper in the game with the most 

deals under his belt and tops up 

with consistent high figures.  

Outside of work, he’s a keen 

KOPA league player for Omonia. 

Harriet Soteriou –  

Office Manager  

Harriet is very hard working, 

super organised, efficient, and       

a true Cypriot lady with good 

family morals. She has 7 years 

of experience in administration 

and puts a lot of time and effort 

into her work and building         

relationships with clients. 

  

Pamela Koutsoudis –  

Property Manager 

Our Senior Property Manager 

Pam, who joined us in July, has 

over 10 years experience within 

property management and is 

ARLA qualified.  

 

Since October 2017, David 

Astburys has taken on 81 man-

aged properties, with 29 of them 

coming from July 2018 alone. 

Our primary focus for 2019 is to 

set up a flagship Property Man-

agement department to service 

all future offices and prepare for 

the anticipated growth of newly 

managed properties. 

Now that we are drawing 

close to the end of 2018, we      

are looking forward to the year 

ahead with big even bigger         

aspirations and goals. 

 

www.davidastburys.com 
 

(Inset bottom photo right, from 
left: Nicholas, Pam, George, 
Harriet and Yianni)

George Sifonios 

Celebrating the success of our 
first year in the property market
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK:  
3 Days In Quiberon 

 

Marie Baumer delivers a         

phenomenal performance as 

Romy Schneider in Emily Aterf’s 

remarkable film set in 1981 one 

year before Europe’s beloved 

star’s untimely death at the age 

of 43 following her son’s tragic 

accident.  

Romy Schneider’s retreat in a 

small village on the coast of       

Brittany in France is interrupted 

when journalist Michael Jurgs 

(Robert Gwistek) and photogra-

pher Robert Lebeck (Charly  

Hubner) arrive in order to conduct 

an interview for the German 

magazine Stern. Luckily for 

Schneider her old friend Hilde 

Fritsch (Birgit Minichmayer) also 

turns up at this spa hotel and  

provides solid support to the  

fragile star… 

It is superbly photographed in 

black and white with superb       

production values that convey the 

period most effectively. But it is 

Baumer’s outstanding perform-

ance that provides the heart and 

soul of this compelling film. She 

bears an uncanny resemblance 

to the vulnerable actress but 

most importantly she inhabits the 

role so truthfully that the whole 

film feels like a documentary.  

A remarkable achievement for 

both director Atef and leading 

lady Baumer!  

 

THE WORKSHOP 

Laurent Cantet, the director of 

THE CLASS and RETURN TO 

ITHACA, delivers another intelli-

gent film, co-written by him with 

Robin Campillo, the director of 

last year’s 120 BPM.  

The action takes place in La 

Ciotat, in the South of France   

and follows the story of Antoine      

(Matthieu Lucci), a young man 

part of a summer writing work-

shop selected to write a crime 

thriller.  

In charge of the workshop is  

famous novelist Olivia (Marina 

Fois) who encourages the group 

of seven to examine the town’s 

industrial past and use it as a 

backdrop to their story. Antoine 

begins to become increasingly 

provocative and volatile espe-

cially when he develop his story 

from a cold blooded killer’s point 

of view… 

It is a fascinating premise,   

well-acted and intelligently direc-

ted. It stimulates the mind but       

curiously not the soul! 

 

SUSPIRIA
 

This is an odd choice for Luca 

Guadagnino as a follow up to his 

multi-award CALL ME BY YOUR 

NAME - a remake of Dario             

Argento’s 1977 giallo classic with 

Jessica Harper as an American 

student in a Berlin dance school.  

Now Dakota Johnson steps 

into her dance shoes in this 

spooky tale about witches in  

Germany. In the streets there is 

political unrest caused by the 

Baader - Meinhof Group while 

the school is facing its own        

demons… 

The original was bright and  

colourful with a stunning sound-

track and had an amazing use of 

sound. This is clearly a labour        

of love for Guadagnino who        

purposely goes against the tide 

and curiously delivers an over-

long, arty film which looks very 

dark and appears to be photo-

graphed in natural light. The         

result is a totally different experi-

ence.  

Try and see the original before 

you see this which is currently 

playing at the Prince Charles 

Cinema in a sparkling 4K restora-

tion. 

 

DEAD IN A WEEK (OR 

YOUR MONEY BACK) 

This likable British film tells        

the story of William (Aneurin       

Barnard) a suicidal young man 

who fails to kill himself more than 

seven times. But he believes his 

luck is about to change when        

he meets a professional contract 

killer called Leslie (Tom Wilkin-

son) who is very happy to accom-

modate William’s wishes for the 

sum of £2.000… 

This is an impressive feature 

film debut from Tom Edmunds 

who wisely underplays the dark 

comedy in a naturistic style and 

draws realistic performances 

from his accomplished cast.  

 

THE GRINCH 

This animation feature tells the 

same story as Jim Carrey’s HOW 

THE GRINCH STOLE CHRIST-

MAS made in 2000, also based 

on Dr. Seuss’ famous children’s 

book. Now Benedict Cumber-

batch provides the voice for the 

grumpy, Scrooge like, Grinch       

determined to spoil Christmas for 

everyone in his village.  

The endless Christmas songs 

and preparations are enough to 

drive anyone crazy especially 

Grinch who devises a plan in 

order to put a stop to Christmas 

once and for all in Whoville… 

The bright and colourful             

designs are cleverly drawn 

cleverly but unfortunately the 

script lacks the wit and sophis-       

tication to match a Pixar anima-

tion feature. Thankfully there is a 

MINIONS’ short called YELLOW 

IS THE NEW BLACK before the 

film, which is fun and hugely         

enjoyable which makes the 

whole experience worthwhile. 

 

HELL FEST 

Another film that takes place 

during Halloween is Gregory 

Plotkin’s routine horror inspired 

by the eighties slasher movies.  

A group of friends are eager to 

spend the night at the touring 

show of Hell Fest which arrives in 

town just in time for Halloween. 

The spooky rides and dark          

labyrinths are suitably designed 

to scare the pants out of the         

visitors until things get seriously 

scary when a masked stranger 

begins his own countdown… 

It is a fun premise decently 

acted by a young, enthusiastic 

cast led by Amy Forsyth as         

Natalie, the vulnerable protago-

nist, whom no one believes after 

she witnesses the real murders. 

It is hardly ground-breaking and 

not that scary but still it is left open 

for a sequel.  

 

OUTLAW KING 

David McKenzie’s ambitious 

historical epic was recently given 

a Headline Gala at the London 

Film Festival despite the fact that 

this is a Netflix movie straight for 

television.  

The story picks up more or less 

after the end of BRAVEHEART. 

Edward I (Stephen Dillane from 

PAPADOPOULOS & SONS) of 

England is till occupying medi-

eval Scotland with an iron fist 

which prompts Robert the Bruce 

(Chris Pine) to seize the Scottish 

crown and begin a long battle 

against the megalomaniac King.  

This is definitely a labour of 

love for McKenzie who directs 

with integrity and style. However, 

it is difficult to get involved in this 

long and brutal story despite 

strong acting especially from        

Dillane and impressive produc-

tion values.

When I first saw Don Quixote 
(Garrick Theatre) way back 
in my teens I was struck by 

two things, his eccentricity and his 
horse. I was young and impression-
able and having just seen the Royal 
Shakespeare Company's production, 
first seen in Stratford two years ago, 
my first impression remains intact.  

In Miguel de Cervantes original 
early seventeenth century novel, on 
which this inventive adaptation by 
James Fenton is based, the novelist 
gives us an insight into the man's 
character, the book title being The  
Ingenious Nobleman Sir Quixote of 
La Mancha. Ingenious maybe but 
also hopelessly romantic and a serial 
fantasist. Fed up with how civility and 
chivalry are becoming behaviours of 
the past, in his world, he embarks on 
an adventurous journey which blurs 
the lines between the reality and 
imagination. Fortunately, he is aided 
and abetted by Sancho Panza, a 
squire who is either sycophantic, 
bonkers or both. 

It is a wonderful tale and Angus 
Jackson's gloriously insane produc-
tion, ripe for an advent audience       
before the invasion of the panto, 
adopts a 'Pythonesque' approach, 
which draws hysterical laughter while 
making you ponder your position        
on the clash between the power of 
societal thinking and individualism.      
A world where sheep become            
soldiers about to wage war, windmills 
are giants and deep in the forest lurk 
wizards waiting to unleash their 
magic. All this after having declared 
himself a knight errant, and all        
apparently without the help of any       
mind-altering substances. Perhaps 
Cervantes knows better... 

David Threlfall's Quixote makes an 
opening entrance befitting of a queer 
fella. Entering from the auditorium a 
somewhat bedraggled looking man 
with long white hair and a beard 
heads for the stage with purpose. 
Richard III exclaimed "My kingdom 
for a horse" and David Threlfall's 
magnificently aberrant Quixote seeks 
similar equine redemption. He does 
just that and with trusty Panza (Rufus 
Hound) at his side, they set off. 

Hound is given free rein to use the 
audience as his jousting partner.        
He does so superbly, quipping 
quirkily and quixotically. While he   
has fun Threlfall spirals downwards 
into cloud cuckoo land. The rest           
of the cast, clad in suitably crazy          
and colourful outfits, lend splendid          
support and they too have an oppor-
tunity to add to the pandemonium, 
especially during a fight scene where 
we also get involved with buns       
landing on several of our bald pates 
and perms.  

Grant Olding's songs are a           
surprising treat, very atmospheric, 
and Toby Olie's puppetry poetry in 
motion. Although almost three hours 
long it whizzes past in no time. Viva 
La Mancha.  

Meanwhile Jonoulla Havana will 
not forget... 

The weather on Saturday evening 
was horrendous. Driving rain, strong 
winds, a night to stay in and batten 
down the hatches. Those men trapped 
in the life-draining trenches of World 
War I had no such choice. The week-
end saw countless events happening 
around the globe to commemorate the 
truly horrific events of the two World 
Wars and I was very fortunate to be 
part of a concert also playing its      
part. Remembrance (St John’s 
Smith Square), performed by the 
choir and orchestra of the London 
Choral  Sinfonia was quite literally 
music to die for, in the most solemn 
sense.  

The beautiful church was lit by 
candlelight creating an atmosphere 
for mindful reflection. Parry’s Songs 
of Farewell had me welling up such 
was its beauty with waves of heart-
rending passages. However, it was 
Mozart’s Requiem that pierced right 
through to my core. Shame on me, 
this was the first time hearing it in  
full. 

It is a truly magnificent composi-
tion and the intensity is overwhel-
ming, engendering a welter of 
emotions. The singers and musi-
cians, conducted with precision       
by Michael Waldron, were superb 
throughout and even those who 
question the purpose of commem-
oration and remembrance would 
have been moved. After this I will 
never forget. 

Finally, Juanita Bhangra has a 
lovely trip back in time... 

I cry every time I hear Bridge Over 
Troubled Water. It resonates with       
so much that has happened in my 
life, good and bad. Music has that 
power and you will have your own 
pieces that do similar things. Seeing 
The Simon and Garfunkel Story 
(Vaudeville Theatre) this week 
brought it all back. I never saw them 
live but Charles Blyth (Art Garfunkel) 
and Philip Murray Watson (Paul 
Simon) do a seriously good job in 
recreating their beautiful harmonies, 
taking us on a journey that includes 
all the hits from that incredible         
discography. Hit after hit, memorable 
song after memorable song, it really 
is astonishing the quality of both the 
music and the lyrics.  

Along the way we get snippets of 
the difficulties in their relationship -        
a bit of a tease to be honest - and  
the show ends without any resolution 
about this or why they quit at the       
top. By then I cared little as I was so 
lost in that magical sound that will      
remain forever etched in my mind       
as a fantastic musical backdrop to 
my adolescence. They of course 
saved the best ‘til last…and yes I 
cried.  

 
DON QUIXOTE - 0330 333 4811 

 
ST JOHN'S SMITH SQUARE - 

www.sjss.org.uk 
 

THE SIMON AND GARFUNKEL 
STORY – 0330 333 4814

Theatre Reviews 

A knight,  

a horse and  

a squire... George Savvides Barney Efthimiou
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W
ith the cold weather 

setting in, many-

people may start to 

feel some aches and pains 

from rheumatoid arthritis, old  

injuries and other joint and 

bone related diseases like gout, 

osteoarthritis and osteoporosis.  

There are some who may 

start to experience niggling 

aches and pains in joints.         

Osteoporosis is a big problem 

and with almost three million 

people in the UK estimated to 

suffer, it should not be taken 

lightly. Post menopausal women 

are especially at risk due to a 

drop in oestrogen hormone. 

As people age, the risk for 

joint and bone related issues 

will generally increases due to 

the capacity of making the         

required building formation of 

tissues and bones as this will 

tend to naturally decline. This 

does not however mean that 

one will definitely develop these 

conditions as they get older. It 

just means the chances are 

higher.  

Another factor may be that as 

people age, there may be a       

reduction of physical activity.  

With the right lifestyle,            

diet and supplements, there  

are many things one can do to 

keep it at bay, postpone the 

onset or keep it under control 

with the minimum discomfort.  

In osteoporosis, bones lose 

density and become fragile; 

with osteoarthritis, the cartilage 

in the hips, knees and fingers 

break down. In rheumatoid         

arthritis, the immunity system 

attacks tissue that surrounds 

the joints. With most of these, 

the most common signs and 

symptoms are pain, stiffness, 

redness and often swelling in 

the affected areas. This is often 

due to the inflammation in the 

area. 

Prevention and control can 

start with regular exercise to       

increase muscle, along with 

stretching for flexibility. All         

this can slow down the loss         

of muscle mass, whilst also 

strengthening bones and           

reducing joint and muscle pain. 

Diet can play an important 

part in the health of the muscu-

loskeletal system. Processed 

foods and heavily refined       

foods can often lack essential            

nutrients like those of fatty 

acids, proteins, vitamins and 

minerals needed for bone          

development and joint support. 

So it’s important to eat a well 

balanced diet of natural whole-

some foods and cooked sen-

sibly to retain natural goodness. 

Eat sufficient protein - meat, 

poultry and fish for bone and 

muscle growth; foods such as 

tofu, nuts and seeds - make 

sure there are essential fats   

like EPA eicosapentaenoic 

acid, GLA gamma linoleic acid. 

Omega 3 is especially good for 

its anti inflammatory benefits. 

With ageing, the production 

of collagen, which is found           

in tendons, ligaments, skin,            

cartilage, bones and blood   

vessels, slows down and that is 

when the visible signs of ageing 

occur with signs of joints            

becoming less flexible, skin         

losing its plump firmness and 

elasticity. Collagen supple-

ments are available.  

Hyaluronic acid is also        

great for the joints, but again is          

produced less with ageing.       

HA is a protein that occurs        

naturally in the body and is 

found in the synovial fluid of 

joints for lubrication. It is also 

found in the skin and fluid of the 

eyes.  

Get your nutrients topped       

up with supplements if you       

feel you may be lacking them        

from your daily diet. You may 

be pleasantly surprised with        

positive results. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

Date of issue: 2/5/2018 

 
His Royal Highness, the       

33-year-old younger son of 

The Prince of Wales and 

Diana, Princess of Wales, mar-

ried his 36 year-old American 

fiancée in St George's Chapel 

in   Windsor on 19th May 2018. 

The pair were officially         

engaged on 27th November 

2017 when the photos              

depicted in these stamps were 

taken in Kensington Palace’s 

Sunken Garden. 

The couple, who became 

the Duke and Duchess of  

Sussex, have both demon-

strated they are keen to use 

their position in the public eye 

to raise awareness for chari-

ties and organisations. Just 

days after announcing they 

were getting married, their first 

official engagement together    

was a visit to the Terrence  

Higgins Trust, an HIV charity in 

Nottingham. 

Prince Harry, who founded 

the charity Sentebale which 

helps orphans in South Africa 

affected by HIV/AIDS epide-

mic, had a public HIV test at 

Guy’s & St Thomas’ Hospital 

posted on Facebook in 2016 to 

show how easy it is to get 

checked, part of his efforts to 

break down misconceptions of 

the disease. 

Meghan, who starred in the 

US legal drama Suits, became a 

Global Ambassador for World 

Vision Canada, the organisation 

set up to empower children, their 

families and their communities to 

overcome poverty and injustice. 

As part of her role, she travelled 

to Rwanda to see the impact 

clean water has on the lives of 

the people there.  

She has also been a UN 

women’s advocate for Political 

Participation and Leadership 

and has campaigned for gender 

equality, publicly supporting        

actress Emma Watson’s He For 

She Campaign.  

Following their marriage, 

Meghan became the fourth  

patron of The Royal Founda-

tion of The Duke and Duchess 

of Cambridge and Prince 

Harry, the charitable organisa-

tion set up to support causes 

close to their hearts.  

 

Based on information supplied 
by Guernsey Post, Philatelic 
Section, St Peter Port, Guern-
sey, Channel Islands. 

Andrew Menelaou

Royal Wedding:  

HRH Prince Henry of Wales 

& Meghan Markle

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

Philately Ideal Home Show Christmas 
returns for 2018

A joint decision

T
he UK’s best loved sea-

sonal home event, Ideal 

Home Show Christmas,  is 

returning for its eighth magical 

year between the 21st – 25th 

 November at London’s Olympia 

- with over 600 exhibitors and 

enough festive filled content to 

create the ultimate Christmas at 

home.  

The most established and 

celebrated show of its kind, Ideal 

Home Show Christmas brings 

together all of the seasonal        

essentials to create the ideal 

Christmas for loved ones, split 

across six dedicated festive 

sections.   

For the second year, the 

show will also be co-located 

with the Eat & Drink Festival, 

giving visitors of Ideal Home 

Show Christmas FREE access 

to the ultimate foodie experi-

ence and festive tipple inspira-

tions. 

The Christmas Home section 

is packed full of inspiration and 

ideas and where our experts 

share their styling inspiration, 

festive furnishings, seasonal 

colour advice, and top tips on 

the latest accessories to add 

that special touch this year. 

From fairy lights to baubles, 

this year’s Christmas Decora-

tion section is the ultimate haven 

of decorated decadence and 

home to hundreds of bespoke 

decorations from artisan makers 

and craftsmen.  

Tick off the Christmas list too 

in the Christmas Gift section 

and shop this season’s top 

toys, gadgets, artisan gifts, 

stocking fillers and the perfect 

gifts for him, her and the kids.  

And, ensuring no-one is 

missed off the Christmas list, 

this year’s Christmas Pet sec-

tion returns offering inspiration, 

ideas and the latest products 

for the purrrrrfect pet gifts. 

After all that shopping, visitors 

will be able to enjoy Christmas 

lunch, in the beautiful surround-

ings of the Christmas Restaurant, 

or those with a sweeter tooth can 

indulge in a Festive Afternoon 

Tea. 

For the perfect end to the  

festive filled day, visitors can 

unwind and enjoy a glass of fizz 

in the Champagne Bar or enjoy 

being pampered in our Pamper 

Lounge with a range of FREE 

treatments.  

There will also be an exclusive 

Christmas Baking Competition 

where amateur and professional 

bakers can enter the Christmas 

Cake and Gingerbread House 

competitions to create a show-

stopping piece for visitors to see 

throughout the five day event.  

There truly is something for 

everyone at the Ideal Home 

Show Christmas 2018! 

Tickets from £13 can be 

booked via https://ihschrist-

mas.seetickets.com/tour/  

ideal-home-show-at-christ-

mas?src=mainlink Conces-

sions: £11 Child (15 and under): 

FREE.



Strictly’s Christmas Special  
celebrity line up revealed 

Strictly Come Dancing is welcoming back six of its most-loved 

contestants for this year’s Christmas Special. 

Returning to the ballroom for the festive season are Anita 

Rani, Ann Widdecombe, Caroline Flack, Aston Merrygold, Jake 

Wood and Michael Vaughan. They’ll be paired with professional 

dancers Neil Jones, Anton Du Beke, Gorka Marquez, Janette 

Manrara, Luba Mushtuk and Nadiya Bychkova (pictured above). 
Of the six celebs, Caroline Flack is a former winner; speaking 

about her return she said, “I can’t quite believe it’s been four 
years since I had the best time of my life, dancing with Pasha 
on the Strictly dance floor. My Glitterball still has pride of place 
in my living room! It always felt like a family at the SCD studios, 
so how could I say no to performing one last time on this year’s 
Christmas special? It’ll be the best present I could imagine.” 

This year’s theme is fairy tales and making dreams come 

true. Each of the six couples will perform a Christmas inspired 

routine in a bid to be crowned Christmas champions 2018. 

The Strictly Come Dancing 2018 Christmas Special will be 

hosted by Tess Daly and Claudia Winkleman with Craig Revel 

Horwood, Darcey Bussell, Bruno Tonioli and Head Judge         

Shirley Ballas on hand to critique the couples. 

The studio audience will decide the winner and one couple 

will lift the Silver Star trophy.  

Strictly Come Dancing Christmas Special will air on BBC One 

on Christmas Day.

Peter Andre has released his 

own luxury bed collection, with 

a host of stars turning up to 

support him at the launch party 

on Monday.  

The father-of-four, celebrated 

the launch of his A. by Andre      
luxury bed collection with a       

lavish bash in London.  

Pete, 45, looked dapper as 

ever as he wondered into NoHo 

studios in west London dressed 

in a suave deep blue suit paired 

with a light blue open-collar       

shirt, classic brown shoes and 

belt. 

Among the stars supporting 

the singer was Spice Girl 

Emma Bunton, chef Gino 

D'acompo,  Leigh Francis - also 

known by  his character's name 

Keith Lemon, former The Only 
Way Is Essex Mega McKenna, 

Love   Island’s  Ellie Brown and 

Alexandra Cane. 

Also on the guest list was       

businessman Richard Des-

mond, famous brothers Adam 

Thomas and Scott Thomas and 

Vanessa Feltz.  

Peter’s bed collection can be 

viewed at www.abyandre.com

Peter Andre launches luxury bed 

range with star studded bash
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Andrea Georgiou 

Michael Bublé 
announces 2019 
UK tour dates 

 

Michael Bublé has just              

announced his first full UK tour      

in four years – and its taking 

place next summer! 

Following two sold-out shows 

in London earlier this year, the 

Canadian crooner returns with 

seven UK dates among a huge 

world tour in 2019. 

After a break from the public 

eye to focus on his family, Bublé 

returned to the studio to record 

his newest album ❤ (pronounced 

love) which is released tomorrow. 

Fans have an opportunity to 

get their hands on tour tickets  

before they go on general sale; 

everyone who orders the new 

album from HMV before 11:59pm 

on Sunday 18 November will       

receive exclusive access to pre-

sale tickets for the tour. 

The album features covers of 

American classics, including 

When You're Smiling and lead 

single, When I Fall In Love, which 

was originally a  hit for Nat King 

Cole in 1957 and famously         

covered by Rick Astley in 1987. 

The album also includes original 

songs Forever Now, written by 

Bublé, and recent single Love You 
Anymore, penned by Charlie Puth. 

Bublé's Summer 2019 UK 

arena tour includes two dates at 

London’s O2 - Thursday 30th and 

Friday 31st May. Tickets for all 

shows will go on general sale 

on Friday 23 November at 9am.  

The singer sold a massive 

200,000 tickets for his ten-night 

residency at The O2 back in 2013 

so you'd better not hang about if 

you're a Bublé devotee!



Derby weekend in Cyprus  
The Limassol derby between 
leaders AEL and third-placed 
Apollon was by far the most in-
teresting tie of the weekend in 
Cyprus, with the Famagusta 
derby between Anorthosis and 
Nea Salamina playing second 
fiddle. 

AEL and Apollon ended in a 
surprise victory for Apollon 3-0 
with their goals coming from 
Zelayia, Vasiliou and Pererya. 

Anorthosis beat New Sala-
mis 1-0 the goal coming from 
Victor in the last Minute. 

Omonia got back to winning 
ways beating Doxa Katokopias 
2-1 after trailing to a Carlos 
goal. Omonia goals came from 

Soare and Ramirez. 
AEK beat Alki Oroklini 3-0 

with All their goals coming in 
the as one half coming Tri-
lovski, Catala and Tauler-
messe. 

Apoel beat Paralimni 3-0 
with their goalscomng from 
Natal, Efrem and Nico Ioannou. 

Ermis Aradippou beat Pafos 
3-0 their goals coming from  Ta-
laridis,Keita and Martynuak. 

Cyprus football

Anagram Trophy Round Two 
New Salamis FC 2 – 0 Bed-

mond FC 
Salamina reach their first 

quarter final of the season fol-
lowing a 2-0 win over fellow 
Herts County side Bedmond 
FC. 

This was a very competitive 
match in where Harrison Geor-
giou missed a first half penalty 
in the 18th minute to put Sa-

lamina ahead. Salamina has a 
number of chances there could-
n’t finish, and Salamina goal-
keeper Bobby Smith made a 
fantastic double save to keep 
the score at 0-0. 

Salamina went ahead from a 
low drive from Chris Arthur in 
the 44th Minute to make it 1-0 
at half time. 

The second half saw Salam-
ina press and press but they 

couldn’t find a breakthrough, 

the ever reliable Richard Geor-

giou was on hand to make it 2-

0 in the 73rd minute. 

Salamina saw out the final 

stages of the game to advance 

into the Quarter Final of the 

Anagram Trophy. 

They will play PFC Victoria 

on the 23rd of February Away.

New Salamis reach their first cup quarter final of the season 

Sunday 11th November 2018 
LFA Sunday Challenge Cup 
Second Round 
Olympia 1 Golden Eagles 1 
Olympia won 4-1 after extra 
time 
Another great win for Olympia 
against a very good Golden 
eagles team that haven’t lost all 
season. 
After going 1 0 down Olympia 
pulled a goal back from from a 
stunning volley from Jordan. 
Extra time and Olympia took 
control penalty from Furlonge 
and 1 each from Wrighty and 
Yianni to make it 4 1 final score 
we’ll done OLYMPIA who are 
now one of two teams from the 
KOPA League left in the LFA 
Cups with Apoel in the LFA Sun-
day Trophy. 
KOPA League 
First Division 
Apoel 3 Komi Kebir 1 
Apoel overcome their defeat 
from two weeks ago against 
Komi Kebir to win 3-1 it was 1-
1 at one stage. Apoel goals 
came from Anas Manoli, Mar-
cos Kyprianou and George Lu-
taaya. Komi Kebir goal came 
from Kyri Christofi. 
Anorthosis 2 Omonia 1 
Anorthosis go top of the table 
after beating Omonia who drop 
to second place Anorthosis led 
1-0 with a goal from Danny 
Coolrdge Omonia equalised 
with Jamie Nelson but then the 
second half they played with ten 

men when Harry Philippou was 
sent off and Anorthosis went 
men Anorthosis went onto win 
with a Bradley Stylianou goal. 
Asha 2 Achna 0 
Asha won 2-0 with only 10 men 
who turned up and controlled 
most of the game. Club captain 
Chris Spyrou came back from 
a months injury to assist both 
goals which young Kris con-
verted from a Spyrou pass on 
the 65th minute. 
Kaylan scored the second 10 
minutes later. 

In the course of the game Asha 
hit the crossbar 3 times. 
Second Division 
Pantel v Brotherhood Match 
abandoned 
Armenian Youth 2 Panathinai-
kos 1 
Armenian Youth turned the table 
around after losing to Pana-thi-
naikos in their last match by 
beating PAO 2-1 ,their goals 
coming from Andy Michael and 
Gui Garcia the Panathinaikos 
goal was scored by Andrew 
Panayi. 

KOPA League Round UP

Olympia LFA Sunday challenge Cup win

Sunday 11th November 2018 
U18 

AEK Gold 8 Alexandra Park 0 
U16 

AEK Black 3 Maccabi 1 
Alexandra Park 5 Omonia White 0 

U15 
Omonia Green 5 Omonia White 2 

U14 
Omonia White 2 Omonia Silver 4 

U13 
Omonia Gold 3 Omonia Silver 2 

U12 
Omonia Gold 0 Maccabi 3 

Omonia Green 8 AC Finchley 2

Community Youth Football

AEK Youth U16

Middlesex County – Premier Di-

vision 

St Panteleimon 3 – Pitshanger 

Dynamo 1 

Two minutes of impeccably ob-

served silence marked 100 years 

since the end of World War I. Re-

spect was shown by the teams 

and fans to the departed and the 

fallen in the two world wars. 

The Saints went behind on 7 

minutes. A nice move and great 

finish off the bar showed Pit-

shanger’s quality. 

Some good passing and a 

great through ball by Courtney 

Massay, on his debut, gave the 

skillful Ayub Albadri a chance in 

front of the goalkeeper. He 

rounded the keeper with a slick 

move and netted to equalise on 

22 minutes. 

This gave the Saints an impe-

tus, and at 33 minutes the ball 

came to Albadri and he fired an 

unstoppable shot high beyond the 

keeper. 2-1 to The Saints at half 

time. 

But the Saints pulled away with 

a lovely third from hat-trick hero 

Albadri on 65 minutes. Again he 

was through on goal and went 

around the goalkeeper. Silky and 

smooth, seriously skilful with sear-

ing speed. That’s Ayub. 

The Saints earned a well de-

served three points. They still 

have two games in hand and are 

now still unbeaten after 9 games. 

On top of this, they have the best 

defence in the league, as the only 

team with single digit “goals 

against”, 9. 

St Panteleimon the Saints show their Spartan spirit

AEK Youth U16

OMONIA Youth U14 Green

Michael Yiakoumi
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Crowds of people descended on 
White Hart Lane last friday to watch 
the only senior football team who 
plays at White Hart Lane. 

It was the FA Cup First round 
match between Bostik League Pre-
mier team Haringey Borough versus 
League one team AFC Wimbledon 
that was televised live on BBC two 
with the TV and radio football pundits 
out in force BBC Dan Walker, Alex 
Scott, Dion Dublin and Kevin Kilcline 
and TALK SPORT Ian Abrahams the 
Moose. And of course our own Mi-
chael Yiakoumi and George Michae-

lides. 
Haringey Borough have risen from 

the Essex Senior league to Bostik 
Premier and FA Cup live football it 
shows what the UK Cypriots Chair-
man Aki Achillea and manager Tom 
Loizou have achieved not forgetting 
lifelng Haringey Borough supporter 
and club Secretary John Bacon, as-
sistant manager Dave Cumberbatch, 
Tucker O Donoghue, coach and John 
Fitsiou. 

The biggest game of their lives 
Haringey Borough had kept AFC 
Wimbledon at bay for 89 minutes 

until a deflected effort from Mitchell 
Pinnock looped over Valery Pajetet 
to give the League One side the lead 
moments from the end. 

Harsh on the hosts who had played 
so well. 

Mitchell Pinnock’s 90th-minute FA 
Cup winner broke plucky Haringey 
Borough’s hearts and eased the 
pressure on AFC Wimbledon boss 
Neal Ardley. 

The Dons – on a seven-match los-
ing streak in League One – sit four 
divisions above their non-league op-
ponents but struggled to break them 

down on a wet and windy Friday night 
at Coles Park. 

Haringey, the ‘other’ team on White 
Hart Lane, had to ride their luck at 
times – Valery Pajetat in their goal 
making a number of fine saves and 
was man of the match. 

And it looked like they had forced 
a replay before Pinnock’s deflected 
effort crept in at the near post. 

On a night when free-flowing foot-
ball was in abundance , Borough now 
full of confidence looked like they 
might continue a fairytale FA Cup run 
that began all the way back in August 

in the preliminary round. 
Joseph Staunton had a second-

half goal ruled out for offside and 
were now full of confidence 

The Wimbledon winger Pinnock 
had already hit the bar in the first half 
with a free-kick and stung Pajetat’s 
palms in the second before his late 
intervention ended Borough hopes 
and secured the Dons’ passage into 
the second round. 

HaringeyBorough are a team that 
care for our local community and they 
did us proud. 

A special night at Haringey Borough

Michael Yiakoumi

Saturday 17th November 

2018 

Bostik League Premier 

Lewes v Haringey Borough 

3.00pm Dripping Pan, Mount-

field Road, Lewes East Sussex 

BN7 2XA 

Herts Senior County Premier 

New Salamis v Sun Sports 

2.00pm Enfield Town Football 

Club, The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, En-

field, EN1 3PL 

Middlesex County Football 

League  Premier 

Hounslow v St Panteleimon 

2.00pm Green Lane Hounslow 

Greater London TW4 6DH 

Sunday 18th November 2018 

National League 

Hartlepool v Barnet 

4.30pm Victoria Park, Clarence 

Road, Hartlepool, TS24 8BZ 

KOPA League 

First Division 

Omonia v Achna 

10.30am Enfield Grammar 

Parsonage Lane, Enfield, EN1 

3EX 

Komi Kebir v Anorthosis 

10.15am Southgate School, 

Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Apoel v Olympia 

12.00pm Enfield Playing Fields 

astro, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD 

 

Second Division 

Brotherhood v KLN 

10.00am Southbury Leisure 

Centre, 192 Southbury Road, 

Enfield EN1 1YP 

Akanthou v Pantel 

11.00am Hazelwood Recrea-

tion Ground, Hedge Lane, Lon-

don N13 5ST 

Cinar v Panathinaikos 

10.15am Enfield Playing 

Fields, Great Cambridge Road, 

Enfield EN1 3SD 

Community and Local football fixtures
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Λίγες μόνο μέρες αφού γιόρτασε τα εκατοστά του γενέθλια 

έφυγε από τούτη τη ζωή, με ηρεμία και γαλήνη, όπως άλλωστε 

ήταν πάντα στην καθημερινότητα του, ο γνωστός συμπατριώ-

της μας Θωμάς Χρυσάνθου (Καραλουκάς). 

Ο θάνατος του προήλθε από φυσιολογικά αίτια γηρατείας 

και επεσυνέβη στο σπίτι του, περιτρυγυρισμένος από τα αγα-

πημένα του πρόσωπα, την σύζυγο του Γιωργούλα, τα παιδιά 

του Ανδρέα και Φωτεινή, τα εγγόνια και δισέγγονα του και άλ-

λους συγγενείς. 

Ο αείμνηστος Θωμάς γεννήθηκε στο Μαραθόβουνο το 1918. 

Γονείς του ο Χρύσανθος Θωμά και η Φωτεινή Χριστοφόρου, 

άνθρωποι μορφωμένοι και σχετικά εύποροι για την εποχή 

τους. Ο πατέρας του ασκούσε το επάγγελμα του ζωέμπορου 

και η μητέρα του ήταν η μοδίστρα του χωριού. 

Τα παιδικά του χρόνια ήταν ανέμελα. Όταν δεν πήγαινε σχο-

λείο, βοηθούσε τους γονείς του στα κτήματα, ή έπαιζε στις αλά-

νες και στα σοκάκια του χωριού. Ο Θωμάς γρήγορα ξεχώρισε 

στο δημοτικό σχολείο τόσο για την εξυπνάδα του όσο και τον 

εξαίρετο του χαρακτήρα. Έτσι τελειώνοντας το δημοτικό ο πα-

τέρας του τον έστειλε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο όπου φοίτησε 

για τρία χρόνια. Ακολούθως αποφασίζει να συνεχίσει τις σπου-

δές του στο English School Λευκωσίας, όπου αποφοίτησε με 

άριστα. 

Οι μνήμες και τα βιώματα από τη ζωή του χωριού καθώς και 

οι αξίες που του μετέδωσε η οικογένεια του, έμελλε να διαδρα-

ματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διάπλαση του χαρακτήρα του. 

Όσοι τον γνώρισαν τον χαρακτήριζαν σαν ένα σπάνιο άν-

θρωπο με εξαιρετική, αλλά προπαντός εωτερική λεβεντιά και 

μεγαλείο ψυχής. Πράο μα συνάμα δυναμικό, αγνό πατριώτη, 

σεμνό και δουλευτή και με έντονη αγάπη για τη φύση κοντά 

στην οποία είχε την τύχη να μεγαλώσει.  

Τα βιώματα αυτά καθόρισαν αποφασιστικά τις επαγγελματι-

κές του επιλογές. Αποφοιτώντας από το English School, θα 

μπορούσε να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του μόρφωση σε πα-

νεπιστήμιο του εξωτερικού. Αντί αυτού, η αγάπη του για τη 

φύση τον ώθησε να ακολουθήσει άλλα μονοπάτια και να γίνει 

ζωέμπορος όπως ο πατέρας του. 

Ο Θωμάς με τον έντονο συναισθηματικό κόσμο από πολύ 

ενωρίς ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς 

του, Γιωργούλα Κίμωνος με την οποίαν απέκτησαν τρία παιδιά. 

Τον Ανθούλη (Χρύσανθο), ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη 

ζωή πριν από 11 περίπου χρόνια, τον Ανδρέα και τη Φωτεινή. 

Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του το 1946 αναγκά-

στηκε να αναλάβει το κρεοπωλείο και την επιχείρηση του πα-

τέρα του και να μετακομίσει στη Λευκωσία. Διατήρησε την 

επιχείρηση μέχρι τα πρώτα δύσκολα χρόνια της Ανεξαρτησίας 

της Κύπρου. 

Ο Θωμάς, που διεκρίνετο για το ανήσυχο πνεύμα του απο-

φασίζει το 1963 να μεταναστεύσει στο Λονδίνο με την οικογέ-

νεια του για μια καλύτερη ζωή. 

Εγκαταστάθηκε στο Χάρινγκεϊ και σύντομα άνοιξε το γνωστό 

στην παροικία κρεοπωλείο “Toma’s Butchery”, στο οποίο δού-

λεψε ακούραστα, με μεράκι και αφοσίωση, μα προπαντός με 

τιμιότητα και αγάπη προς όλους, φίλους, ομεογενείς ή ξένους. 

Κατάφερε να μεγαλώσει, να μορφώσει και να αποκαταστή-

σει τα παιδιά του, απο τα οποία απέκτησε 4 εγγόνια και τέσ-

σερα δισέγγονα. Ήταν μεγάλο το πλήγμα που δέκτηκε η 

οικογένεια του από τον πρόωρο θάνατο του πρωτότοκου υιού, 

του Χρύσανθου, γνωστού σε όλους Ανθούλη.  

Ο γέρο Θωμάς το είχε από τότε μέσα του. Γιατί ο θεός να 

τον πάρει τόσο νωρίς;  

Καλύτερα να έπαιρνε εμένα, έλεγε και ξανάλεγε... 

Μετά τη συνταξιοδότηση του το κατάστημα του μετατράπηκε 

σε καφενείο και χώρο συνάντησης Κυπρίων της παροικίας, 

“Ο Πενταδάκτυλος”, όπου ο Θωμάς περνούσε τις ώρες του 

ανάμεσα σε αγαπημένους φίλους. 

Κατά τη μακρόχρονη παραμονή του στο Λονδίνο ο αείμνη-

στος Θωμάς αναμίχθηκε έντονα στα της παροικίας και συμμε-

τείχε ενεργά σε πολλές εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της 

παροικίας. 

Ο Θεός στάθηκε απλόχερος στα χαρίσματα που κληροδό-

τησε στον Θωμά και τον προίκισε με ποικίλα ταλέντα. 

Αυτοδίδακτος ζωγράφος, κατάφερε να αποτυπώσει από 

μνήμης την εκκλησία του Προφήτη Ηλία του χωριού του σε 

πίνακα. Αξιόλογο είναι επίσης το  συγγραφικό του έργο, ενώ 

βιβλία και μελέτες με θέματα που αφορούν τη Δίαιτα και Υγιεινή 

Διατροφή. 

Ο πλούσιος εσωτερικός του κόσμος αποτυπώθηκε πολλές 

φορές στα όμορφα ποιήματα του σε κυπριακή διάλεκτο, πλεί-

στα των οποίων υμνούν τη γενέτειρα του Μαραθόβουνο. Μέσα 

από αυτά εκφράζεται ο μεγάλος πόθος και ο καημός του ιδίου 

αλλά και του κάθε πρόσφυγα να ξαναδεί το χωριό του όπως 

ο ίδιος αγνά το θυμάται. Ο λόγος του ήταν περίτεχνα δουλεμέ-

νος, βγαλμένος από τα βάθη της ψυχής του και αποτυπωμέ-

νος με έντονα συναισθήματα. 

Τέσσερα από τα ποιήματα αυτά μελοποιήθηκαν από τον 

Γ. Μιντίκη και έγιναν δίσκοι με τη φωνή του αείμνηστου γιου 

του Ανθούλη. 

Όταν ο Θωμάς απάγγελνε η ψυχή και η σκέψη του γυρό-

φερνε στα δρομάκια του αγαπημένου του χωριού, του Μαρα-

θόβουνου. Η φωνή του έσπαζε, τα μάτια του βούρκωναν... 

Αιωνία σου η μνήμη μπάρμπα Θωμά. Ελαφρύ το χώμα που 

θα σε σκεπάζει.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΚΗΔΕΙΑ 
Με βαθιά θλίψη αγγέλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού   

ΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (Καραλουκά) 

(από το Μαραθόβουνο)

που απεβίωσε πλήρης ημερών τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 σε ηλικία 100 χρονών. 

Ο μακαριστός Θωμάς ήρθε στο Λονδίνο τη δεκαετία του ΄60 και διατηρούσε για πάρα πολλά χρόνια κρεοπωλείο στο Χάρινγκεϊ. 

Ήταν εξαίρετος οικογενειάρχης, πάντα πράος και γαλήνιος και πολύ αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν. 

Ήταν άριστος απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και ασχολείτο ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική, τη ποίηση και τη λογοτεχνία, κυκλοφορώντας αρκετά έργα του, με τα οποία 

είχε λάβει μέρος και σε διαγωνισμούς του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, μερικά εκ των οποίων είχαν διακριθεί.  

Αφήνει τη λατρευτή του σύζυγο Γιωργούλα, τα παιδιά του Ανδρέα και Φωτεινή, τα αγαπημένα του εγγόνια Aλέξη, Θωμά, Πέτρο, Τζίνα και τα λατρεμένα δισέγγονα Σοφία, Ζαχαρία 

(Ζαχ), Αντζελίνα και Εlla. 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στις 1μ.μ.από την Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα Heather Suite, Grand Palace, 242 High Road, Wood Green N22 8JX (corner with White Hart Lane).  

Oι τεθλιμμένοι:  

Η σύζυγος Γιωργούλα, τα παιδιά: Ανδρέας και Φωτεινή, τα εγγόνια Αλέξης, Θωμάς, 

Πέτρος, Τζίνα, τα δισέγγονα: Σοφία, Ζαχαρίας, Αντζελίνα, Ella

 

ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (ΚΑΡΑΛΟΥΚΑΣ) 

Μας έφυγε ο Μπάρμπα Θωμάς της παροικίας 

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.11.2018 στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 3oν 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.

DEATH ANNOUNCEMENT 

Konitsa Georgiou 

(from Greece) 

 

Passed away on Sunday 04.11.2018 at the 

age of 84. 

She leaves her husband Nicos Georgiou 

and her sister Popi Konstantinou. 

The funeral will take place on Friday 

23.11.2018 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Church of St. Demetrios, Town 

Road/Logan Road, London N9 0LP and the 

burial at Edmonton Cemetery Church Street, 

London N9 9HP. 

Tel. 020 8884 2254

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ελένη Βασίλη Μιλή 
(απο τα Λιμνιά Αμμοχώστου)  

Με βαθιά θλίψη αναγγέλουμε οτι απεβίωσε τη Δευτέρα 05.11.2018 

η πολυαγαπημένη μας Ελένη Βασίλη Μιλή σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγό Βασίλη Μιλή από το Τρίκωμο, 

3 κόρες: Μάρω, Γιούλλα και Αντρούλα, τους γαμπρούς της, 9 εγγό-

νια,16 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 28.11.2018 και ώρα 12:00 τo 

μεσημέρι  από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

69A Westow Street, London, SE19 3RW και η ταφή στο Bandon Hill 

Cemetery, Plough Lane, Wallington, SM6 8JQ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την 

Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.  

Η παρηγοριά θα γίνει στο σπίτι της οικογένειας.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Vasili Mili  

(from Limnia, Famagusta)  

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

Monday 05.11.2018 of our beloved Eleni Vasili Mili, at the age of 87. 

Eleni leaves behind her husband Vasilis Mili from Trikomo, 

3 daughters: Maro, Georgia and Androula, sons-in-law, 9 grand -

children and 16 great grandchildren.  

The funeral will take place on Wednesday 28.11.2018 at 12:00pm 

at the Greek Orthodox Church of Saints Constantine and Helen, 69A 

Westow Street, London, SE19 3RW, followed by the burial at Bandon 

Hill Cemetery, Plough Lane, Wallington, SM6 8JQ. 

We respectfully request donations instead of flowers. There will be 

a donation box, with the proceeds going to the Church of Saints 

Constantine and Helen for help in the community. 

The wake will take place at the family home.

Αντωνάκης (Tony) Κώστα Νικολαΐδης 

(από τη Ξυλοτύμπου) 

 

Απεβίωσε την Τρίτη 06.11.2018, ο Αντωνάκης (Tony) 

Νικολαΐδης σε ηλικία 75 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χρυσούλλα, 3 παιδιά: Αντρέα, 

Κώστα και Χρυσόστομο, 5 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 20.11.2018 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road/Logan 

Road, London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Soutgate. 

Tηλ. οικείων: 020 8807 8895

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Κυριακή 

04.11.2018, ο αγαπημένος μας Κώστας Χριστοδούλου σε 

ηλικία 77 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λέλλα από τις Μάνδρες Αμμοχώστου, 

4 υιούς: Μάριο, Παύλο, Ανδρέα και Πανίκκο, 6 εγγόνια, τον 

αδελφό του, αδελφότεκνα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη  22.11.2018 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου 

Προδρόμου, 1 Sussex Way, Holloway, Islington, London N7 6RT 

καιμ η ταφή στο κοιμητήριο του Islingotn & St. Pancras,  

278 High Road, East Finchley, London N2 9AG. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την επι-

διόρθωση της Εκκλησίας.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κώστας Χριστοδούλου 
(από το Στρόβολο)

15.02.1941 - 04.11.2018
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Τελούμε το προσεχές Σάββατο το πρωί 17.11.2018, στην 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Herts, AL9 6NG, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της αγα -

πημένης μας μητέρας, γιαγιάς και πρόγιαγιας 

Ελένης Τιμοθέου 

(από την Αθηαίνου) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούντη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 

Η οικογένειά της.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† MEMORIAL SERVICE
The 1st year memorial service of our beloved Mother, 

Grandmother and Great-grandmother 

Eleni Timotheou 

(from Athienou Cyprus) 

 
will take place on Saturday morning 17.11.2018, 

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.
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Θεοδόσης Αντρέου Φοσής Λόππας 

(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου) 

 

Απεβίωσε την Τρίτη 06.11.2018, ο Θεοδόσης Αντρέου Φοσής Λόππας σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λενού, επίσης από τον Άγιο Σέργιο, 2 κόρες και 4 εγγόνια. 

Η κηδεία και η ταφή έγιναν την Τετάρτη 07.11.2018 από την Εκκλησία και το κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου, Κάψαλο Λεμεσό. 

Ο Φοσής αγαπούσε πολύ το χωριό του και επιθυμία του ήταν να ελευθερωθεί, για να ζήσει εκεί τα τελευταία χρόνια 

της ζωής του.  

Η τελευταία φορά που έκανε επίσκεψη στο χωριό του ήταν το περασμένο καλοκαίρι όπου βρισκόταν και ο παιδικός του φίλος 

Θεόφιλος Φιλής Ττοττάρα τον οποίο ξενάγησε στη «Χάραυτη» και το «Κόμμα» όπου οι δυο φίλοι έκαναν τα πρώτα τους 

παιδικά μπάνια στη θάλασσα «και πού μαγιό;» τέτοια εποχή 1945 - 1950. 

Αργότερα τον ξενάγησε στη Σαλαμίνα και τελευταία στο Βαρώσι, στο ΓΣΕ και Δημοτικό Στάδιο όπου ο Θεοδόσης έκανε μεγάλη 

καριέρα στο πόδόσφαιρο στην ποδοσφαιρική ομάδα Νέας Σαλαμίνας την επόχή που η Ανόρθωση και η Νέα Σαλαμίνα ήταν 

στις δόξες τους. 

Ο Θεοδόσης έγινε πολλές φορές ο πρώτος των γηπέδων. 

 - Αγαπητέ φίλε Θεοδόση, ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Αιωνία σου η μνήμη. Ο φίλος σου Φιλής. 

Τηλ.οικείων 07956 980 055 

Αντρέας Βελισσαρίου 

(από την Ορούντα) 

 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγα-

πημένου μας συζύγου και πατέρα Αντρέα Βελισσαρίου 

που απεβίωσε την Τετάρτη 07.11.2018 σε ηλικία 

71 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ελενίτσα, 

2 γιους: Βέλιο και Νικόλα, τις αδελφές του Αθηνά και 

Μαρούλλα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την προσεχή βδομάδα στο αγα-

πημένο του χωριό Ορούντα. 

Η απουσία του είναι μεγάλη αλλά η αγάπη και η καλω-

σύνη του θα μας συντροφεύουν πάντα. 

 

Αιωνία του η μνήμη.

Λoύκας Παρασκευά (Σιάηλος) 

(από την Καλοψίδα) 
 

Απεβίωσε εν πλήρη ηρεμία, την Κυριακή 

11.11.2018 περιτριγυρισμένος 

από τη σύζυγο, τα παιδιά 

 και τα εγγόνια του, 

ο  Λούκας Παρασκευά (Σιάηλος) 

 σε ηλικία 78 ετών. 

 

Η κηδεία και η ταφή θα γίνουν στην Κύπρο. 

 
Τηλέφωνο οικείων 

07956 980 055

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -  ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT

Παναγιώτα Γεωργίου Λαμπρή Panagiota Georgiou Lambri 

Λυπηρώς αγγέλλουμεν ότι η πολυαγαπημένη μας 

μητέρα Παναγιώτα Γεωργίου Λαμπρή ειρηνικά 

απεβίωσε την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 σε ηλικία 

90 ετών μετά μίαν πολύ θλιβερήν και παρατεταμέ-

νην ασθένειαν. 

Η εκλιπούσα ήλθε στην Αγγλίαν το 1952 και κατοι-

κούσε στην περιοχή του Λονδίνου Muswell Hill. 

Εγκαταλείπει τρία παιδιά: τον Πέτρον, Άδωνι και 

την Ρίτσα, τον αδελφόν της τον Χαράλαμπον και 

πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Ο σύζυγός 

της ο Λάμπρος απεβίωσε το 2005. Διακρινόταν 

για την ευγένειαν της και την επιμέλειαν της προς 

την οικογένεια και το στωικισμό της περί των προ-

κλήσεων της ζωής και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης 

από όλους όσοι την εγνώριζαν.  

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτην 21 Νοεμβρίου 

2018 και ώρα 1.30μμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, London N11 

1JJ, και καλούμεν όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.  

Οι τεθλιμμένοι: τα παιδιά: Πέτρος, Άδωνις και 

Ρίτσα και οι λοιποί συγγενείς. 

+Είθε η πολυαγαπημένη μας ειρηνικώς 

να αναπαύεται + 

Τηλ οικείων 0208 444 5294

Ιt is with sadness that we announce that our much 

loved mother Panagiota Georgiou Lambri passed 

away peacefully on Sunday 4 November 2018 after 

 a sad and extended illness. 

The departed came to England in 1952 and lived 

in the Muswell Hill district of London. She leaves 

behind three children: Peter, Adonis and Ritsa, her 

brother Charalambos, and many other relatives 

and friends. Her husband Lambros passed away in 

2005. She was noted for for courteous manner and 

her attention to her family and for her stoicism to-

wards life's many challenges, and she was loved 

and respected by all those who knew her. 

The funeral will be held on Wednesday 21 No-

vember 2018 at 1.30pm at St. Mary's Greek Ortbo-

dox Church, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB, and the burial at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, 

and we invite all those who honour her memory to 

attend.  

 After the burial, refreshments will be served at the 

cemetery. 

The bereaved: the children, Peter, Adonis and 

Ritsa and the rest of her family. 

+ May our much loved mother rest in peace + 

Τel: family home 0208 444 5294

 (From Lefkoniko -  family Ierodiakonou)   (Εκ Λευκονοίκου, το γένος Ιεροδιακόνου)  
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TÂÏÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÂ¯‹ K˘ÚÈ·Î‹ 18.11.2018, ÛÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, Camden Street,
London NW1 0JA, ÙÔ 4ÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘
ÔÏ˘·Á·ËÌ¤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ‡ Ì·˜ 

¢ËÌ‹ÙÚË ΔÈÌÔı¤Ô˘ (∫¿Ùˆ ¢Ú˘)

Î·È Î·ÏÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘
fiˆ˜ ·ÚÂ˘ÚÂıÔ‡Ó.

∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ Δ·ÛÔ‡ÏÏ·, ÎfiÚÂ˜: ∂Ï¤ÓË, μ·ÛÔ‡ÏÏ·
Î·È ª·Ú›·, Á·ÌÚÔ›, ÂÁÁfiÓÈ·, ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·,

·‰¤ÏÊÈ· Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.

IN LOVING MEMORY
Stella Aresti (Toulouras)

(from Rizokarpasso)

January 1929 – November 1981 June 1928 – February 2013

Zacharias Aresti
(from Rizokarpasso)

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.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 

 

Τελούμε την προσεχή Κυ-

ριακή 18.11.2018, στην Εκ-

κλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY,το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέ     χα στού 

μας 

Ανδρέα Χρήστου 

Σεντόνα 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν  εισφορές για το 

The Chris Harmanda Foundation (ανήλθαν στο 

ποσό των £190), κατέθεσαν στεφάνια, ή συμμε-

τείχαν με οποιονδήπότε άλλον τρόπο στο βαθύ 

μας πένθος.

Ανδρέας Χρήστου Σεντόνα 
(Αλεθρικό, Λάρνακα)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.11.2018, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY,το 14ον 

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.

The 1st year memorial service of our beloved son, 

husband, father, grandfather, brother, cousin and 

friend Theodosis Dixon will take place on Sunday 

18.11.2018 at the Greek Orthodox Church of The 

Twelve Apostles, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG.  

Relatives and friends are invited to attend. 

† MEMORIAL SERVICE

Theodosis Dixon

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μίκης Χ. Κουνούπιας 

Απεβίωσε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, ο Μίκης Χ. Κουνούπιας σε ηλικία 94 ετών.  

Ήρθε στην Αγγλία το 1947 μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας ως Ανθυπολοχαγός στο Κυπριακό Σύνταγμα του Ανατολικού Στρατού 

σε Αίγυπτο, Λιβύη, Ιταλία και Παλαιστίνη. 

Κατ’ αρχάς κατοικούσε στο Pimlico, μετά στο North Kensington και από το 1968 στο Richmond. Μετά το θάνατο της 

συζύγου του, Ελένης, το 1999 επέστρεψε στη Λευκωσία, ενώ πριν 3 χρόνια επέστρεψε στην Αγγλία.  

Ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίου δερμάτων από το 1958 μέχρι το 1989. 

Αφήνει δύο υιούς, τον Χαράλαμπο και τον Νικόλα, καθώς και επτά εγγόνια. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 στις 11.00πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, Borough 

Road, Kingston-Upon-Thames KT2 6BD και η ταφή στο East Sheen Cemetery, Sheen Road, Richmond 

TW10 5BJ. Μετά την ταφή θα προσφερθεί παρηγοριά στο χολ της Εκκλησίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Χαράλαμπος Κουνούπιας 07711 265 389 / Νικόλας Κουνούπιας 07768 201 998

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.11.2018, στην 

Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, 

London NW1 0JA, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Γιόλα Κανάρη 

(από τον Άγιο Γεώργιο Σολέας) 

 
Απεβίωσε την Τρίτη 13.11.2018 
η Γιόλα Κανάρη σε ηλικία 
67 ετών. 
Αφήνει τον σύζυγό της Παύλο 
Κανάρη, 4 παιδιά: Αριάδνη, 
Έκτορα, Αλεξία και Άντρια, 
εγγόνια, δισέγγονα, καθώς και 
πολλούς συγγενείς και φίλους. 
 

Τηλ. οικείων: 0208 882 4273

Η εξέγερση του Πολυτε-

χνείου ήταν μαζική και δυνα-

μική εκδήλωση της λαϊκής 

αντίθεσης στο καθεστώς της 

Χούντας των Συνταγματαρχών 

που έλαβε μέρος στην ελλη-

νική επικράτεια τον Νοέμβριο 

του 1973. Η εξέγερση ξεκίνησε 

στις 14 Νοεμβρίου με κατά-

ληψη του Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου Αθηνών από φοιτητές 

και σπουδαστές και η οποία 

κλιμακώθηκε σε αντιχουντική 

εξέγερση, καταλήγωντας σε αι-

ματοχυσία το πρωί της 17ης 

Νοεμβρίου, ύστερα από μια 

σειρά γεγονότων αρχής γενο-

μένης με την είσοδο άρματος 

μάχης στον χώρο του Πολυτε-

χνείου και την επαναφορά σε 

ισχύ του σχετικού στρατιωτι-

κού νόμου που απαγόρευε τις 

συγκεντρώσεις και την κυκλο-

φορία σε Θεσσαλονίκη. 

Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 

21 Απριλίου 1967 υπό τη δι-

κτατορική διακυβέρνηση του 

στρατού, καθεστώς που είχε 

καταργήσει τις ατομικές ελευ-

θερίες, είχε διαλύσει τα πολι-

τικά κόμματα και είχε εξορίσει, 

φυλακίσει και βασανίσει πολι-

τικούς και πολίτες με κριτήριο 

τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

Η χούντα, στην προσπάθειά 

της να ελέγξει κάθε πλευρά της 

πολιτικής, είχε αναμιχθεί στον 

φοιτητικό συνδικαλισμό από το 

1967, απαγορεύοντας τις φοι-

τητικές εκλογές στα πανεπι-

στήμια, στρατολογώντας 

υποχρε ωτικά τους φοιτητές και 

επιβάλλοντας μη εκλεγμένους 

ηγέτες των φοιτητικών συλλό-

γων στην Eθνική Φοιτητική 

Ένωση Eλλάδας (ΕΦΕΕ). 

Αυτές οι ενέργειες δημιούργη-

σαν έντονα αντιδικτατορικά αι-

σθήματα στους φοιτητές 

Πανεπιστημίου Αθηνών κατέ-

λαβαν το κτίριο της σχολής στο 

κέντρο της Αθήνας επί της 

οδού Σόλωνος, ζητώντας ανά-

κληση του νόμου 1347 που 

επέβαλε την στράτευση «αντι-

δραστικών νέων», καθώς 88 

συμφοιτητές τους είχαν ήδη 

στρατολογηθεί με τη βία. Από 

την ταράτσα του κτιρίου απαγ-

γέλλουν τον ακόλουθο όρκο: 

«Εμείς οι φοιτηταί των Ανωτά-

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

ορκιζόμαστε στο όνομα της 

ελευθερίας να αγωνισθούμε 

μέχρι τέλους για την κατοχύ-

ρωση: α) των ακαδημαϊκών 

ελευθεριών, β) του πανεπιστη-

μιακού ασύλου, γ) της ανακλή-

σεως όλων των καταπιεστικών 

νόμων και διαταγμάτων». Η 

αστυνομία έλαβε εντολή να 

επέμβει και πολλοί φοιτητές σε 

γύρω δρόμους υπέστησαν 

αστυνομική βία, χωρίς όμως 

τελικά να παραβιαστεί το πα-

νεπιστημιακό άσυλο. Η αιμα-

τηρή καταστολή της 

εξέγερσης, που –όπως προκύ-

πτει από την επισκόπηση του 

καταλόγου των καταγεγραμμέ-

νων νεκρών– χαρακτηρίσθηκε 

από δολοφονίες πολιτών 

ακόμη και δυο μέρες μετά τη 

στιγμή της εισόδου του τανκ 

στον περίβολο του Πολυτε-

χνείου, με κύρια αιτία την κή-

ρυξη στρατιωτικού νόμου, 

προκάλεσε ποικίλες αντιδρά-

σεις. 

Τα γεγονότα του Πολυτε-

χνείου υπήρξαν σταθμός στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας 

της σύγχρονης ελληνικής Αρι-

στεράς, από την οποία θεω-

ρούνται ως κορυφαία 

εκδήλωση αυθόρμητης εξέγερ-

σης, αντιαυταρχισμού. 

Ο επίσημος εορτασμός της 

επετείου της εξέγερσης κάθε 

17η Νοεμβρίου καθιερώθηκε 

το 1981, από την τότε "νεοε-

κλεγείσα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. 

Επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου
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