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Όλα στον αέρα λίγο πριν το... Brexit

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογι-
σμός της επίθεσης με μαχαίρι στο 
σιδηροδρομικό σταθμό Victoria του 
Μάντσεστερ τρεις ώρες πριν από 
την αλλαγή του χρόνου. 
 

Σελ 2 & 3

Τρόμος στο Manchester
Η Πρωτοβουλία για την Αμμόχω-
στο ανακοίνωσε την ετοιμασία σχε-
δίου ανασυγκρότησης της Αμμο-
χώστου εντός του 2019 και την 
αναγκαιότητα για άμεση πρό-
σβαση ειδικών στην πόλη. 

Σελ 4 

Σχέδιο «Αμμόχωστος»
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος με τις 
απαρχές του νέου έτους για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Μέχρι 
τις 20 Ιανουαρίου «ξεκαθαρίζει» 
η Βουλή των Σκοπίων, ενώ εντός 
του Μαρτίου... 

Σελ 7

Αντίστροφη μέτρηση

Παιχνίδια επίρριψης ευθυνών από Αναστασιάδη
Όλο και περισσότερο επιβεβαιώνει ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης την πρόθεση του να οδηγήσει τα πράγματα σε αδιέ-
ξοδο στο Κυπριακό, ευελπιστώντας πως όσα δηλώνει θα 
στριμώξει την Τουρκία στην οποία στο τέλος θα επιρριφθεί η 
ευθύνη για το αδιέξοδο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε 
εδώ και μέρες ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών στοχεύοντας 

συνεχώς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, τον 
οποίο προσπαθεί συνεχώς να αποδομήσει, χρησιμοποιώντας 
και τα παπαγαλάκια του Προεδρικού στα διάφορα αστικά 
μέσα ενημέρωσης. Όπως και οι θιασώτες της συνέχισης του 
σημερινού διχοτομικού στάτους κβο με κύριο εκφραστή... 

Σελ 5

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της «Π»

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ BREXIT, ΛΕΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΙΑΜ ΦΟΞ (σελ 3)

Ζητείστε το από τον εφημεριδοπώλη σας

ΔΩΡΕΑΝ
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Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθε-
σης με μαχαίρι που πραγματοποίησε άνδρας στο 
σιδηροδρομικό σταθμό Victoria του Μάντσεστερ 
τρεις ώρες πριν από την αλλαγή του χρόνου.  

Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπη-
ρεσία, αλλά η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει 
όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα του δράστη. 

Οι τραυματίες είναι μία γυναίκα ηλικίας περίπου 
50 ετών που χτυπήθηκε στην κοιλιακή χώρα και στο 
κεφάλι, ένας άνδρας παρόμοιας ηλικίας με τραύματα 
σην κοιλιά και ένας αστυνομικός περίπου 30 ετών 
που μαχαιρώθηκε στον ώμο. 

Τα τραύματα χαρακτηρίζονται «πολύ σοβαρά», 
αλλά δε συνιστούν κίνδυνο για τη ζωή των τριών. Ο 
αστυνομικός μάλιστα έλαβε εξιτήριο από το νοσο-
κομείο. 

Παραγωγός του BBC που βρισκόταν στο σημείο 
ανέφερε ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχ» πριν επι-
τεθεί με το μαχαίρι λάμας μήκους περίπου 35 εκα-
τοστών. Η Αστυνομία έκανε χρήση όπλου ηλεκτρικής 
εκκένωσης και σπρέι πιπεριού για να τον ακινητο-
ποιήσει και στη συνέχεια ο άνδρας φέρεται να φώ-
ναξε ότι «όσο βομβαρδίζετε ξένες χώρες» τέτοιου 
είδους επιθέσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. 

Ο σταθμός Victoria βρίσκεται πολύ κοντά στο Man-
chester Arena, όπου το 2017 έγινε η πολύνεκρη 
βομβιστική επίθεση από τον Σαλμάν Αμπέντι στο 
τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε.

Πιθανώς 
τρομοκρατικό 

η επίθεση 
στο Μάντσεστερ
Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΦΩΝΑΖΕ «ΑΛΛΑΧ»

Του Γιάννη Κακαρή  
Υπό τη μορφή του κατεπείγοντος οδηγήθηκε στη 

Βουλή νομοσχέδιο, που πριμοδοτεί αυτούς που αγο-
ράζουν καινούργια αυτοκίνητα ενώ επιβαρύνει ση-
μαντικά την τσέπη του μέσου Κύπριου, ο οποίος 
δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει και-
νούργιο και επιλέγει την αγορά μεταχειρισμένου. 

Οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επικρί-
νουν την κυβέρνηση για ύπαρξη σκοπιμοτήτων 
πίσω από το νομοσχέδιο, ωστόσο ο Διευθυντής του 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών λέει ότι αυτό γίνεται 
για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για 
εξάλειψη των μεγάλων σε ηλικία αυτοκινήτων. Να 
σημειώσουμε ότι οι εταιρείες-εισαγωγείς καινούργιων 
οχημάτων δεν ξεπερνούν τις τέσσερις-πέντε και σε 
αυτούς συγκαταλέγονται και συγγενικά πρόσωπα 
του Προέδρου Αναστασιάδη. 

Ο συγκεκριμένος νόμος, όπως παρουσιάζεται, 
στοχεύει να τροποποιήσει τους φόρους κατανάλω-
σης και τα τέλη κυκλοφορίας με σκοπό τη μείωση 
των ρύπων. Όπως σημειώνεται και στην εισηγητική 
έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, 
η χρήση μόνο της παραμέτρου του CO2 διαπιστώ-
θηκε ότι δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος που δημιουργείται από άλλες ρυπογόνες ου-
σίες που εκπέμπονται ή και δημιουργούνται από τα 
καυσαέρια των αυτοκινήτων, όπως τα μικροσωμα-
τίδια και οι οργανικές πτητικές ουσίες που επηρεά-
ζουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Προστίθεται ότι πολλά κράτη τα τελευταία χρόνια 
έλαβαν δραστικά μέτρα που περιορίζουν τη χρήση 
οχημάτων παλαιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
με ιδιαίτερη στόχευση τα πετρελαιοκίνητα. Τα μέτρα 
αυτά οδηγούν στην κατακόρυφη μείωση των τιμών 
των οχημάτων μεγάλης ηλικίας στα κράτη που εφάρ-
μοσαν τέτοια μέτρα, με αποτέλεσμα να πωλούνται 
και να μεταφέρονται σε άλλα κράτη όπως η Κύπρος. 
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην Κύπρο, τα 
τελευταία χρόνια, ο μέσος όρος ηλικίας των οχημά-
των που εγγράφονται για πρώτη φορά αυξάνεται 
ραγδαία. Παράλληλα, τα ανώτατα όρια στις εκπο-
μπές ατμοσφαιρικών ρύπων και τα ανώτατα όρια 
θερμοκηπιακών εκπομπών που δικαιούται η Κυ-
πριακή Δημοκρατία έχουν μειωθεί σε βαθμό που 
χρειάζεται λήψη μέτρων για περιορισμό τους.  
Καταργείται ο Φόρος Κατανάλωσης προς όφε-

λος των καινούργιων οχημάτων  
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καταργείται ο Φόρος 

Κατανάλωσης (ΦΚ) όλων των οχημάτων, όπως ανα-
φέρεται στην αιτιολογική έκθεση, γιατί προκαλεί στρε-
βλώσεις στην αγορά του αυτοκινήτου. «Ειδικότερα, 

η ύπαρξη του ΦΚ δημιουργεί επιπρόσθετη επιβά-
ρυνση στα καινούργια οχήματα και άρα αυξάνει την 
αρχική τιμή αγοράς τους, ενώ στα μεταχειρισμένα 
οχήματα ο ΦΚ είναι λιγότερος», αναφέρεται. Επίσης, 
τα νέα Τέλη Κυκλοφορίας (ΤΚ) για οχήματα που με-
ταφέρουν το πολύ 9 άτομα (Ν1) και αυτά που μετα-
φέρουν αγαθά και έχουν μέγιστη μάζα μέχρι 3,5 τό-
νους (Μ1), θα βασίζονται, εκτός από τις υφιστάμενες 
παραμέτρους που αφορούν τον κυβισμό και τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα, και στην παράμετρο 
που αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, 
σε σχέση με την ηλικία που θα έχει το όχημα κατά 
την ημερομηνία εγγραφής του.  

Μηδενικό τέλος εγγραφής/κυκλοφορίας  
Η τρίτη αλλαγή αφορά την παραχώρηση κινήτρου 

για απόσυρση. Το μέτρο αυτό προνοεί μηδενικό Τέ-
λος Εγγραφής (€150) και μηδενικό Τέλος Κυκλοφο-
ρίας για πέντε χρόνια εφόσον το αποσυρθέν όχημα 
είναι πέραν των 15 ετών και εγγραφεί καινούργιο 
μη ενεργοβόρο και νέας αντιρρυπαντικής τεχνολο-
γίας. Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας θα υπολογίζεται 
ανάλογα με το μέρος της μάζας εκπεμπόμενου διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2) σε γραμμάρια ανά χι-
λιόμετρο. Όπως αναφέρεται μέσα από τον σχετικό 
πίνακα, για μέρος μάζας μικρότερο ή ίσο των 120 
gr/km θα κοστολογείται στα 50 σεντ ανά γραμμάριο, 
δηλαδή 60 ευρώ. 

Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 120 και μικρό-
τερο ή ίσο των 150 gr/km στα 3 ευρώ, δηλαδή από 
363 μέχρι 450 ευρώ. Για μέρος μάζας μεγαλύτερο 
των 150 και μικρότερο ή ίσο των 180 gr/km στα 6 
ευρώ, δηλαδή από 906 μέχρι 1080 ευρώ και για μέ-
ρος μάζας μεγαλύτερο των 180, 12 ευρώ ανά γραμ-
μάριο.  

Επιπρόσθετο τέλος κυκλοφορίας ανάλογα με 
την ηλικία και το είδος καυσίμου  

Επιπρόσθετα του πιο πάνω ποσού, για αυτοκί-
νητα που εγγράφονται για πρώτη φορά στο μητρώο 
του εφόρου, θα προστίθεται ποσό στο ετήσιο τέλος 
κυκλοφορίας, ανάλογα με την ηλικία του οχήματος 
και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί. 

Η επιπλέον χρέωση ξεκινά εάν το αυτοκίνητο τη 
μέρα που εγγραφεί είναι μεγαλύτερο του ενός έτους 
και μικρότερο των 2 για τα πετρελαιοκίνητα και ανέρ-
χεται στα 100 ευρώ το χρόνο. Για μεγαλύτερο των 
δύο και μικρότερο των τριών ανέρχεται στα 50 για 
τα βενζινοκίνητα και 200 για πετρελαιοκίνητα οχή-
ματα. 

Εάν είναι μεγαλύτερο των τριών και μικρότερο 
των τεσσάρων ανέρχεται στα 100 για τα βενζινοκί-
νητα και 300 για πετρελαιοκίνητα. Για τεσσάρων μέ-

χρι πέντε ετών, ανέρχεται στα 250 για βενζινοκίνητα 
και 500 για πετρελαιοκίνητα. Από πέντε χρονών μέ-
χρι έξι βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θα πληρώνουν 500 
ευρώ ενώ πετρελαιοκίνητα 1000 τον χρόνο. Ο πί-
νακας συνεχίζεται με παρόμοια αναλογία αύξησης, 
με το ποσό να ανέρχεται μέχρι και τα 1000 ευρώ για 
βενζινοκίνητα και τις 2000 για πετρελαιοκίνητα οχή-
ματα που εγγράφονται με ηλικία πέραν των δέκα 
ετών. Τα οχήματα που έχουν ήδη εγγραφεί στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία δεν επηρεάζονται από τη δια-
φοροποίηση της παραμέτρου υπολογισμού του τέ-
λους κυκλοφορίας.  

Σκοπιμότητες βλέπει ο Σύνδεσμος 
Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων  

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μετα-
χειρισμένων Αυτοκινήτων, Μάριος Χαραλάμπους, 
ανέφερε ότι η θέση του συνδέσμου είναι πως ορθά 
πρέπει να πληρώνουν επιπλέον κόστος τα ρυπο-
γόνα αυτοκίνητα, ωστόσο είναι λάθος ο τρόπος που 
επιχειρείται να γίνει. Όπως σημείωσε στη «Χα-
ραυγή», ως Σύνδεσμος, δεν μπορούν να αντιλη-
φθούν τη λογική του να πληρώνουν 2 αυτοκίνητα 
με τους ίδιους ρύπους, διαφορετικό ποσό στο τέλος 
κυκλοφορίας. 

Όπως μας ανέφερε, “ένα αυτοκίνητο που εισάγεται 
στην Κύπρο με ηλικία τεσσάρων ετών, μπορεί να 
εκπέμπει τους ίδιους ρύπους με ένα καινούργιο αυ-
τοκίνητο. Επομένως ποια είναι η σκοπιμότητα της 
εφαρμογής αυτού του μέτρου;”, διερωτήθηκε, ενώ 
υπέδειξε ότι το ποσοστό των πωλήσεων σε μετα-
χειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα είναι 65% και 
35% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, “αυτό το μέτρο τιμωρεί 
τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Αφού 
ο κόσμος δεν θα μπορεί να αγοράσει καινούργιο 
αυτοκίνητο, τότε θα αναγκάζεται να μένει με το ίδιο 
όχημα για 20 και 30 χρόνια”. Επιπρόσθετα ο κ. Χα-
ραλάμπους υπογράμμισε ότι αυτό το θέμα “είναι 
πολύ σοβαρό και υπάρχουν σκοπιμότητες”. 

Η «Χαραυγή» επικοινώνησε και με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Εισαγωγέων Καινούργιων Μηχα-
νοκίνητων Οχημάτων, ζητώντας την άποψη του Συν-
δέσμου για το νομοσχέδιο, ωστόσο δεν θέλησε να 
προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση. Ο Διευθυντής του 
ΤΟΜ, Σωτήρης Κολέττας, υποστήριξε ότι ο λόγος 
που προωθείται αυτή η τροποποίηση είναι για τη 
μείωση των ρύπων και των καρκινογόνων σωματι-
δίων, ενώ απόλυτα λανθασμένη χαρακτήρισε την 
άποψη ότι αυτή η τροπολογία είναι κομμένη και ραμ-
μένη στα μέτρα των αντιπροσωπειών καινούργιων 
αυτοκινήτων. Αυτά που δεν θέλουμε, πρόσθεσε, εί-
ναι τα οχήματα δέκα ετών και πάνω που “πετάσσουν 
οι άλλες χώρες”.

Αναστάτωση στην αγορά αυτοκινήτου στην Κύπρο αλλά 
και σε Κύπριους επαγγελματίες του ΗΒ

ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Μαζικές συλλήψεις 
στο δυτικό Λονδίνο 

 

Στη σύλληψη 39 ατόμων με την κατηγο-

ρία της απόπειρας δολοφονίας, προχώ-

ρησε η Αστυνομία στο Λονδίνο τα ξημερώ-

ματα της Δευτέρας. 

Οι συλλήψεις έγιναν σε διεύθυνση στο 

Χάμερσμιθ του δυτικού Λονδίνου ως αποτέ-

λεσμα τραυματισμού με μαχαίρι ενός άνδρα 

ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών. 

Ο άνδρας νοσηλεύεται με τους γιατρούς 

να λένε ότι η ζωή του διατρέχει κίνδυνο. Οι 

συλληφθέντες κρατούνται σε διάφορα 

αστυνομικά τμήματα και ανακρίνονται.



 3      | Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Τα πάντα στον αέρα λίγο πριν το... χάος
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Π
ίσω στις διεργασίες για την προετοιμασία της εξόδου της Βρε-
τανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει η βρετανική κυ-
βέρνηση, μετά το χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και καθώς ο χρό-

νος για το «διαζύγιο» μετρά αντίστροφα με την έλευση του 2019. 
Χθες, πραγματοποιήθηκε συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου, 

με το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία να βρίσκεται στην ατζέ-
ντα των συζητήσεων. Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, 
συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία, καθώς η συμφωνία για το Brexit που 
πέτυχε στα τέλη του 2018 με τις Βρυξέλλες δεν έχει λάβει ακόμη την 
έγκριση του βρετανικού κοινοβουλίου.  

Μετά την πρόσφατη αναβολή της ψηφοφορίας που ήταν προγραμ-
ματισμένη να διεξαχθεί στη βρετανική βουλή γύρω από την εν λόγω 
συμφωνία, η Μέι καταβάλλει νέο γύρο προσπαθειών προκειμένου η 
συμφωνία να γίνει δεκτή. Η Μέι είχε αποφασίσει να αναβάλλει την ψη-
φοφορία, λόγω του φόβου ότι η συμφωνία δεν θα εξασφάλιζε την 
έγκριση των Βρετανών βουλευτών, προσφεύγοντας στη συνέχεια στη 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας εγγυήσεις για μία ελκυ-
στική στα μάτια των Βρετανών βουλευτών συμφωνία.  

Η αναβολή της κρίσιμης ψηφοφορίας είχε οδηγήσει σε ψηφοφορία 
για πρόταση μομφής που είχε κατατεθεί σε βάρος της Μέι, και παρ'όλο 
που η Βρετανίδα πρωθυπουργός εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης 
των βουλευτών του κόμματός της, το μέλλον της συμφωνίας παραμένει 
αβέβαιο.  

Τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου αναμένεται να επιστρέψουν 
από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στις 7 Ιανουαρίου και η συζήτηση 
για τη συμφωνία για το Brexit θα διεξαχθεί στις 9 Ιανουαρίου, ενώ θα 
ακολουθήσει και η ψηφοφορία.  

Μεγάλες πιθανότητες αναστολής του Brexit  
Οι πιθανότητες της Βρετανίας να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ενωση 

βρίσκονται στο «50-50», εάν το Κοινοβούλιο απορρίψει τη συμφωνία 
της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι για το Brexit, σύμφωνα με τον Υπουργό 
Διεθνούς Εμπορίου, Λίαμ Φοξ. 

Ο Φοξ υπογράμμισε ότι ο μόνος τρόπος οι Βρετανοί να είναι «100% 
βέβαιοι» ότι η χώρα τους θα βγει από την Ε.Ε., είναι η ψήφιση της 
συμφωνίας αποχώρησης από τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων, 
όπως αυτή προτάθηκε από την πρωθυπουργό. «Αν η συμφωνία κα-
ταψηφιστεί, δεν δίνει περισσότερες από 50% πιθανότητες στο Brexit», 
είπε ο Φοξ στην εφημερίδα Sunday Times. 

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Φίλιπ Χά-

μοντ, κατηγορήθηκε από συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο 
ότι δεν εκταμίευσε τα αναγκαία κεφάλαια για την προετοιμασία της 
εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της εφημερίδας Daily Telegraph. 

Σύμφωνα με την προσκείμενη στο Συντηρητικό Κόμμα εφημερίδα, 
ο Υφυπουργός Τζέιμς Μπρόουκενσαϊρ έστειλε έγγραφο στο υπουργείο 
Οικονομικών, αναφέροντας ότι το υφυπουργείο Κοινοτήτων, του οποίου 
προΐσταται, έλαβε 35 εκατ. στερλίνες για την προετοιμασία του Brexit 
από τους δήμους της χώρας, ποσόν που αντιστοιχεί στο ήμισυ όσων 
είχε ζητήσει η υπηρεσία του Μπρόουκενσαϊρ. 

Τουλάχιστον άλλη μία κρατική υπηρεσία έχει εκφράσει παράπονα 
για την ελλιπή χρηματοδότηση ενόψει του Brexit. Ο Υφυπουργός Κοι-

νοτήτων, Τζέιμς Μπρόουκενσαϊρ, αναφέρει στο έγγραφό του προς το 
υπουργείο Οικονομικών ότι η υπηρεσία του δεν διαθέτει ικανά κεφάλαια 
για να καλύψει τις ανάγκες των τοπικών δήμων μετά το Brexit, ανεξάρ-
τητα εάν αυτό θα γίνει με ή χωρίς συμφωνία.  

Υπέρ του δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit 
μέλη του Εργατικού Κόμματος  

Σχεδόν τρία στα τέσσερα μέλη του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία 
θέλουν από τον ηγέτη αυτού Τζέρεμι Κόρμπιν, να υποστηρίξει τη διε-
ξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit. 

Δημοσκόπηση σε δείγμα 1.034 μελών του κόμματος καταδεικνύει 
ότι το 72% επιθυμεί το νέο δημοψήφισμα, διαφωνώντας στην ουσία 
με την πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Κόρμπιν ότι ως κυβέρνηση οι 
Εργατικοί θα προχωρούσαν στο Brexit, αλλά με μια καλύτερη συμφωνία 
από αυτή που έχει εξασφαλίσει η νυν πρωθυπουργός. 

Το 18% των μελών διαφωνούν με την προοπτική νέου δημοψηφί-
σματος. 

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την εταιρεία YouGov για λογα-
ριασμό των πανεπιστημίων Queen Mary και Sussex, στο πλαίσιο κοι-
νού προγράμματός τους για την καταγραφή θέσεων πολιτών που είναι 
εγγεγραμμένα μέλη πολιτικών κομμάτων. 

Εκπρόσωπος του κόμματος της βρετανικής μείζονος αντιπολίτευσης 
υπενθύμισε με δήλωσή του ότι το φθινοπωρινό συνέδριο των Εργατι-
κών αποφάσισε πως κύρια επιδίωξη του κόμματος θα πρέπει να είναι 
η διενέργεια πρόωρων εκλογών. Σε περίπτωση που αυτό δε σταθεί 
δυνατό, τότε θα μπορούσε να υποστηριχθεί ένα δεύτερο δημοψήφισμα. 
Πάντως μέχρι τώρα ο κ. Κόρμπιν έχει αποφύγει να εκφράσει υποστή-
ριξη για ένα ένα νέο δημοψήφισμα. Το 34% των μελών του κόμματος, 
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πιστεύουν ότι η στάση αυτή οφείλεται 
στο φόβο του κ. Κόρμπιν ότι θα έχανε υποστηρικτές σε περιφέρειες 
που ψήφισαν υπέρ της εξόδου από την ΕΕ. Το 23% αποδίδει την 
απροθυμία υποστήριξης δεύτερου δημοψηφίσματος στο ότι ο Τζέρεμι 
Κόρμπιν «πιστεύει στο Brexit».

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου
με τον Βύρωνα Καρύδη

Μάντσεστερ: Πανικός στη σιδηροδρομική πλατφόρμα   
Η τρομοκρατική επίθεση κατά την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς  στο σιδηροδρομικό  σταθμό Victoria του Μάντσεστερ 
ήταν ένα από τα βασικά θέματα σε πολλές πρώτες σελίδες 
χθες Τετάρτη, όπως στις εφημερίδες Daily Telegraph, Guard-
ian και Daily Express (02/01). Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για 
την ανάμιξη και άλλων προσώπων στην επίθεση ανακοίνωσε 
η βρετανική αστυνομία. Ο 25χρονος που έχει συλληφθεί πα-
ραμένει υπό κράτηση με βάση τον νόμο περί ψυχικής υγείας, 
ενώ συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. 
Από την επίθεση τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. 

Η Metro (02/01) πλέκει το εγκώμιο της αστυνομίας για την - 
«απίστευτη γενναιότητα» - που επέδειξαν οι αστυνομικοί 
στην προσπάθεια τους να παρεμποδίσουν τον επιτιθέμενο 
τρομοκράτη. Στην πρώτη σελίδα δημοσιεύεται η φωτογραφία 
πέντε αξιωματικών που έχουν ακινητοποιήσει τον ύποπτο 
στο έδαφος ενώ ένας άλλος αστυνομικός φαίνεται να μετα-
φέρει τσάντα που έχει μέσα το μαχαίρι της επίθεσης.  

Αγανάκτηση για την αύξηση στις τιμές 
των εισιτηρίων των τρένων  

Κακά νέα για όσους ταξιδεύουν με τρένο στη Μεγάλη Βρε-
τανία καθώς από χθες αυξάνονται οι ναύλοι κατά μέσο όρο 

3,1%. Σύμφωνα με την i η αύξηση των εισιτηρίων έχει ωθήσει 
το κόστος για ορισμένους επιβάτες πάνω από £1 ανά μίλι.  

Για την Daily Mirror (02/01) πρόκειται για - «μια μεγάλη λη-
στεία των τρένων» - μετά από - «ένα χρόνο χάους στις σιδη-
ροδρομικές συγκοινωνίες». 

Η Sun έγραψε ότι οι αυξήσεις σημειώνονται μετά από - 
«έναν διαβολεμένο χρόνο» - στη διάρκεια του οποίου οι επι-
βάτες αντιμετώπισαν απεργίες, χάος στα χρονοδιαγράμματα 
των συρμών και τεράστιες καθυστερήσεις λόγω μηχανικών 
έργων. 

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες 
της χώρας είναι αναξιόπιστες και μοιάζουν με υπηρεσίες κρα-
τών του «Τρίτου Κόσμου», για τις οποίες το επιβατικό κοινό 
- «υπερχρεώνεται χωρίς να εξυπηρετείται".  

Σε άρθρο του στην Daily Telegraph (02/01), ο υπουργός  
Μεταφορών Chris Grayling αναφέρει ότι είναι σαφές πως η 
βελτίωση του - «πλέον επιβαρυμένου» - σιδηροδρομικού δι-
κτύου στην Ευρώπη δεν είναι εύκολη και οι διακοπές που 
σημειώθηκαν πέρυσι ήταν «απαράδεκτες».  

Περιπολίες του πολεμικού ναυτικού στη Μάγχη  
«Όλα τα σκάφη στη θάλασσα», ο πηχυαίος τίτλος στη Daily 

Mai (01/01) η οποία μαζί με τη Sun επικρίνει τον υπουργό 

Εσωτερικών για το γεγονός ότι υποχρεώθηκε να κάνει μια - 

«ταπεινωτική στροφή» - και να ανακαλέσει δύο πλοία του 

ναυτικού για να κάνουν περιπολίες στη Θάλασσα της Μάγχης 

για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. 

Η Daily Telegraph (01/01) χαρακτηρίζει την απόφαση του 

Σαντίκ Τζάβιντ - «σημαντική κλιμάκωση» - στην προσέγγιση 

της Βρετανίας στο πρόβλημα των παράτυπων μεταναστών 

που διασχίζουν με κίνδυνο της ζωής τους τη Μάγχη για να 

φθάσουν από τη Γαλλία στο βρετανικό έδαφος. Ο υπουργός 

των Εσωτερικών με δηλώσεις του κατέστησε σαφές ότι η 

Βρετανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει - «το ταξίδι 

από τη Γαλλία να καταλήξει σε αποτυχία». 

Αλλά ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός τόνισε στην εφημε-

ρίδα i (01/01) ότι θα σπεύσει να βοηθήσει τους μετανάστες 

καθώς οι άνθρωποι που επιχειρούν τη διέλευση της Μάγχης 

είναι - «απελπισμένοι». 

Εν τω μεταξύ, πολλές εφημερίδες αναφέρθηκαν στις αρχές 

της εβδομάδας  στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυ-

βέρνηση με τους παράτυπους μετανάστες με τον βρετανό 

υπουργό Εσωτερικών να δέχεται έντονη κριτική.
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ειδήσεις σε 2’

Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει 
δημιουργία ντε φάκτο κατά-
στασης στην αν. Μεσόγειο, 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της 
τουρκικής προεδρίας Ιμπαρ-
χίμ Καλίν. Είπε ότι «η περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου εί-
ναι μια περιοχή που βρίσκεται 
σε συνεχή κίνηση», προσθέ-
τοντας ότι «δεν επιτρέψαμε και 
δεν θα επιτρέψουμε βορείως, 
νοτίως, ανατολικά και δυτικά 
της Κύπρου τη δημιουργία ντε 
φάκτο κατάστασης  η οποία 
παραβιάζει τα δικαιώματά μας 
που πηγάζουν από το διεθνές 
δίκαιο».

Νέες προκλητικές 
δηλώσεις για ΑΟΖ

Ο Νετανιάχου μάλλον μπέρ-
δεψε τη γλώσσα του και κατη-
γορεί την Τουρκία για εισβολέα 
στην Κύπρο, δήλωσε ο Τούρ-
κος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν απαντώντας στον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ, 
Μπενιαμίν Νετανιάχου, οποίος 
μέσω τουίτερ κατηγόρησε την 
Τουρκία για την κατοχή της Κύ-
πρου. Σε ομιλία του στην Κων-
σταντινούπολη, ο Ερντογάν 
είπε για τον Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου: «Με το να μας κατη-
γορεί εμάς για εισβολέα στην 
Κύπρο, ο Ισραηλινός πρωθυ-
πουργός μάλλον μπέρδεψε τη 
γλώσσα του. Μάλλον ήθελε να 
πει ότι εκείνοι είναι εισβολείς 
στην Παλαιστίνη και δολοφο-
νούν γυναικόπαιδα». 

Και απευθυνόμενος στον 
Ισραηλινό Πρωθυπουργό δή-
λωσε: «Νετανιάχου, λάθος 
πόρτα χτύπησες. Ο Ερντογάν 
είναι η φωνή των καταπιεσμέ-
νων, εσύ είσαι η φωνή των τυ-
ράννων. Εσύ προκαλείς το 
κράτος σου να είναι τρομοκρά-
της. Εσείς είστε που οι στρα-
τιώτες και οι αστυνομικοί σας 
κλωτσούν και σέρνουν γυναι-
κόπαιδα. Νετανιάχου, εσύ εί-
σαι ο τύραννος, εσύ. Εσύ είσαι 
ο αρχηγός ενός κράτους τρο-
μοκράτη. Εσένα μόνο σου ται-
ριάζει αυτό κι όχι στον Ερντο-
γάν. Η Τουρκία πολεμά τους 
τρομοκράτες. Οι σφαγείς του 
Ισραήλ δεν έχουν δικαίωμα να 
κατηγορούν κανέναν, αν δεν 
δώσουν πρώτα οι ίδιοι λογα-
ριασμό».

Ερντογάν: «Ο Νετανιάχου 
μάλλον μπέρδεψε τη 

γλώσσα του»
Δηλώσεις που αντί να κτίζουν, κατεδαφίζουν

ΛΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΑΚΙΝΤΖΙ

Ο ΓΓ  του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού προέτρεψε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να λειτουρ-
γήσει με τρόπο εποικοδομητικό στο Κυπριακό και όχι με 
τρόπο που γκρεμίζει κάθε γέφυρα επικοινωνίας. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απαντούσε σε ερώτηση στο περιθώριο 
επίσκεψής του σε παζαράκι αλληλεγγύης που διοργάνωσε 
η ΕΔΟΝ στα πλαίσια της ετήσιας εκστρατείας «Κάλαντα 
Αλληλεγγύης 2019» για τα πυρόπληκτα παιδιά της Αττικής.  

«Δεν έχουμε ενημέρωση για το τι έχει διαμειφθεί κατά 
τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης της κ. Λουτ εδώ 
στην Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε 
ότι θα επανέλθει». 

Και συνέχισε: «παρακολουθώντας όμως τις δημόσιες 
δηλώσεις που γίνονται και από την Τουρκία, αλλά και από 
τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων δεν μπορούμε παρά να 
εκφράσουμε τη λύπη και την απογοήτευσή μας» 

Διότι, ανέφερε, «αντί να επιχειρείται η δημιουργία ενός 
τέτοιου κλίματος που θα επιτρέψει τη δημιουργία εκείνων 
των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε επανάληψη 
των διαπραγματεύσεων, διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται 
να παιχτεί ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Εκατέρωθεν. 
Δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πλευρά». 

Εμείς όμως, είπε, «ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το 
πως η δική μας πλευρά συμπεριφέρεται και απαιτούμε 
από τον κ. Αναστασιάδη να λειτουργήσει με τρόπο εποι-
κοδομητικό και όχι με τρόπο που να γκρεμίζει κάθε γέφυρα 
επικοινωνίας». 

Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού «θα ήταν χρήσιμο για 
τον ίδιο να παρακολουθήσει παλιότερες δηλώσεις στις 
οποίες προέβαινε και να τις συγκρίνει με τις σημερινές. 
Τότε νομίζω θα εξάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για 

το ποιος έχει μετακινηθεί και παρουσιάζεται σήμερα με 
τοποθετήσεις οι οποίες αντί να χτίζουν κατεδαφίζουν». 

Στις δηλώσεις του για τα «Κάλαντα Αλληλεγγύης» ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ συγχάρηκε την ΕΔΟΝ για «την πολύ ωραία 

πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει και μέσα από σειρά 
εκδηλώσεων έχει οργανώσει μια οικονομική εκστρατεία 
για τα παιδιά τα οποία έχουν πληγεί από τη φωτιά στο 
Μάτι, στην Ελλάδα». 

«Αυτές τις μέρες η σκέψη μας δεν θα πρέπει να είναι 
μόνο στα παιδιά που έχουν πληγεί από τις φωτιές στην 
Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να είναι με όλα τα παιδιά του κό-
σμου τα οποία πλήττονται πρώτα απ’ όλα από πολέμους, 
από άλλες καταστροφές, στα παιδιά εκείνα τα οποία υπο-
χρεώνονται να φεύγουν από την πατρίδα τους αναζητώ-

ντας ένα καλύτερο μέλλον αλλού και δυστυχώς λόγω των 
πολιτικών που ακολουθούνται από την ΕΕ αλλά και άλλες 
χώρες, χάνουν τη ζωή τους είτε στα νερά της Μεσογείου 
είτε αλλού», είπε. 

Το μήνυμα των ημερών σύμφωνα με τον Άντρο Κυ-
πριανού είναι ότι «αν θέλουμε να έχουμε καλύτερο κόσμο 
θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε ότι αφορά τα 
παιδιά». Είναι, πρόσθεσε, «το μέλλον της ανθρωπότητας 
τα παιδιά. Τα παιδιά όλου του κόσμους και όχι μόνο τα Ελ-
ληνόπουλα και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία 
στο πως αναπτύσσονται, στο πως τυγχάνουν προστασίας 
και στο πως εξαλείφονται όλα εκείνα τα αίτια τα οποία 
προκαλούν τέτοια ζημιά που πλήττει ανεπανόρθωτα τα 
ίδια τα παιδιά αλλά και τον ψυχικό τους κόσμο». 

Πρέπει λοιπόν, σημείωσε, «να παλέψουμε για να επι-
κρατήσει η ειρήνη στον πλανήτη, να παλέψουμε για την 
εξάλειψη της φτώχιας – όλα αυτά θα πρέπει να είναι προ-
τεραιότητες - καθώς επίσης και η επικράτηση της ισότητας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης». «Μόνο με αυτό τον τρόπο 
θα μπορούμε να ατενίζουμε ένα καλύτερο μέλλον με αι-
σιοδοξία και τη ελπίδα ότι θα ανατείλουν καλύτερες μέρες 
για το σύνολο της ανθρωπότητας», πρόσθεσε. 

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΕΔΟΝ Χρίστος Χριστόφιας 
ανέφερε ότι τα κάλαντα αλληλεγγύης της ΕΔΟΝ διοργα-
νώνονται κάθε χρόνο αφιερωμένα στα παιδιά άλλου λαού. 
«Φέτος επιλέξαμε να είναι στα πυρόπληκτα παιδιά της Ατ-
τικής», είπε. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την ανταπόκριση, 
προσθέτοντας ότι έχει συγκεντρωθεί ήδη «ένα ποσό σε-
βαστό το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει τη δική 
του συμβολή στην ανοικοδόμηση κυρίως υποδομών που 
αφορούν το παιδί στην περιοχή που πλήγηκε».

Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Αμμοχώστου
Η Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο ανακοίνωσε σε διάσκεψη Τύπου την ετοιμασία 

σχεδίου ανασυγκρότησης της Αμμοχώστου εντός του 2019 και την αναγκαιότητα 
για άμεση πρόσβαση ειδικών στην πόλη για καταγραφή των προβλημάτων σε διάφορα 
επίπεδα και τομείς. Πολιτικοί μηχανικοί χρειάζεται 
να μπουν στην Αμμόχωστο, επισημαίνεται. 

Η θέση της Πρωτοβουλίας ήρθε δύο μόνο μέ-
ρες μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ της «Χαραυ-
γής» με τίτλο: «Οι μηχανικοί θέλουν να μπουν 
στην Αμμόχωστο», το οποίο έκανε μεγάλη αί-
σθηση στην τ/κ κοινότητα και διαχύθηκε ευρέως 
στον τ/κ Τύπο. Στο ρεπορτάζ της «Χαραυγής» 
αναφέρεται η πρόθεση του Συμβουλίου Ανοικο-
δόμησης και Επανεγκατάστασης να αποστείλει 
επιστολή στην Επιτροπή Αναφορών, που είχε 
επισκεφθεί τον περασμένο Μάιο την Αμμόχωστο, 
ώστε να ασκήσει την επιρροή της και να επιτραπεί 
η είσοδος πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων 
στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου. 

Η Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο, ουσιαστικά 
συνηγορεί και υπερθεματίζει το ρεπορτάζ της 
«Χαραυγής» όσον αφορά στην πρόθεση, αλλά 
και αναγκαιότητα εισόδου εμπειρογνωμόνων στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου για καταγραφή της κατάστασης των κτηρίων. 

Η Πρωτοβουλία αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εισήγηση υπάρχει εδώ και τέσσερα 
χρόνια και διαβιβάστηκε και στη νεοεκλεγείσα ηγεσία του Τουρκοκυπριακού Επιστη-
μονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Χαραυγής», 
από πλευράς του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης το αίτημα χρο-

νολογείται εδώ και δέκα χρόνια και θεωρείται σημαντική η προετοιμασία για τη δουλειά 
που πρέπει να γίνει σε περίπτωση που η πόλη επιστρέψει στους νόμιμους κατοίκους 
της. Σημειώνεται ότι η Πρωτοβουλία εξέφρασε τη στήριξή της προς αυτή την κατεύ-

θυνση και υπογράμμισε τη σημασία της εμπλοκής 
του Τουρκοκυπριακού Επιστημονικού και Τεχνικού 
Επιμελητηρίου, την οποία και ενθαρρύνει. 

Εξάλλου, η Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο 
επισημαίνει οτι η φθίνουσα κατάσταση της πόλης 
των Βαρωσίων έχει σοβαρές επιπτώσεις τα τε-
λευταία 44 χρόνια και στη χλωρίδα και πανίδα 
εκτός από τα κτήρια, κάτι το οποίο εντείνει την 
αναγκαιότητα διασφάλισης πρόσβασης ειδικών. 
Σημειώθηκε η αναγκαιότητα όπως οι διαδικασίες 
για το σχέδιο ανασυγκρότησης περιλαμβάνουν 
τις απόψεις της κοινωνίας, αλλά και λαμβάνουν 
υπόψη το περιβάλλον, την ποικιλομορφία και τον 
πολιτισμό που συνέβαλαν στη μεσογειακή ταυτό-
τητα της Αμμοχώστου. 

Γι’ αυτό το λόγο, σημειώνεται, η Πρωτοβουλία 
προσδοκεί στην πλήρη συνεργασία οργανισμών, 
ομάδων πολιτών και θεσμικών οργάνων ώστε η 
πόλη της Αμμοχώστου να διασφαλιστεί ως κοινή 

πολιτιστική κληρονομιά για όλους με τρόπο που να αντανακλά πλήρως τον ιστορικό 
της χαρακτήρα. Αναφορά γίνεται και στην ολοκλήρωση της αναστήλωσης τεσσάρων 
μεσαιωνικών εκκλησιών με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανα-
πτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. 

Άννα Μισιαούλη



ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Ό
λο και περισσότερο επιβεβαιώνει ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης την πρόθεση του να οδηγήσει 
τα πράγματα σε αδιέξοδο στο Κυπριακό, 

ευελπιστώντας πως όσα δηλώνει θα στριμώξει την 
Τουρκία στην οποία στο τέλος θα επιρριφθεί η ευ-
θύνη για το αδιέξοδο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ξεκίνησε εδώ και μέρες ένα παιχνίδι επίρριψης ευ-
θυνών στοχεύοντας συνεχώς τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, τον οποίο προσπαθεί συ-
νεχώς να αποδομήσει, χρησιμοποιώντας και τα πα-
παγαλάκια του Προεδρικού στα διάφορα αστικά 
μέσα ενημέρωσης. 

Όπως και οι θιασώτες της συνέχισης του σημερι-
νού διχοτομικού στάτους κβο με κύριο εκφραστή 
τους τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, στοχοποιεί τον 
Μ. Ακιντζί, ο οποίος έμεινε μόνος μαζί με την Αρι-
στερά, στη γραμμή της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας, κόντρα στους διχοτομιστές της Άγκυρας 
και των δυο κυπριακών κοινοτήτων. 

‘Ετσι, επιμένει ο Πρόεδρος να αποδίδει στον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη ότι ζητά να έχει τ/κ ψήφο σε όλα τα 
σώματα του κράτους, κάτι που πρέπει να σημειωθεί 
ότι ο κ. Ακιντζί ουδέποτε επιβεβαίωσε και ο Ν. Ανα-
στασιάδης ουδέποτε απέδειξε ότι υπάρχει αυτή η 
απαίτηση από τ/κ πλευράς. 

 Μιλώντας στο στρατόπεδο της Ευρύχου ο ΠτΔ 
αντέδρασε με έντονο τρόπο στις δηλώσεις Ακιντζί, 
λέγοντας ότι «ένα είναι η πολιτική ισότητα και άλλο 
είναι η αξίωση η μια κοινότητα μέσα από μηχανι-
σμούς κατά παρέκκλιση των όσων διεθνώς στα ομο-
σπονδιακά συστήματα επισυμβαίνουν, να θέλει να 
επιβάλλεται δια ειδικών προνοιών επί της άλλης». 

 Όπως σημειώνει πολύ εύστοχα σε ανακοίνωση 
του το ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος θα μπορούσε να αντι-
δράσει νηφάλια, απορρίπτοντας ως αστήρικτα τα 
όσα λέει ο κ. Ακιντζί. 

Όπως θα μπορούσε να αντικρούσει με συγκεκρι-
μένο τρόπο τον ισχυρισμό του τ/κ ηγέτη ότι εκείνο 
που επιδιώκει η ε/κ πλευρά είναι η μετατροπή των 
Τουρκοκυπρίων σε μειονότητα. 

 Ο Πρόεδρος μίλησε για αλληλοσεβασμό και γό-

νιμο διάλογο, όμως διερωτάται κάποιος που παρα-
κολουθεί τις δηλώσεις του τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο, αν όντως ο Ν. Αναστασιάδης  μιλά με αλλη-
λοσεβασμό ή αν με τις παλινδρομήσεις του συμ-
βάλλει σε ένα γόνιμο διάλογο. 

Πολιτικοί παρατη-
ρητές σημειώνουν ότι 
είναι ορθή η θέση του 
ότι η μία κοινότητα δεν 
πρέπει να επιβάλλεται 
της άλλης.  

Όπως ορθή είναι η 
θέση πως δεν μιλούμε 
για μειοψηφίες ή πλει-
οψηφίες αλλά για τη 
συνομολόγηση ενός 
ομοσπονδιακού συ-
στήματος. 

Ξεχνά κάτι όμως ο 
Πρόεδρος. Ότι η πολιτική ισότητα σημαίνει και απο-
τελεσματική συμμετοχή στην εξουσία, όπως αυτή 
πηγάζει και από το υφιστάμενο Σύνταγμα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 

Και οι αναφορές του Προέδρου, αφού δεν ξεκα-
θαρίζει τι εννοεί, αφήνουν περιθώρια ερμηνείας ότι 
στόχος είναι να περιέλθει η τ/κ κοινότητα σε καθε-
στώς μειοψηφίας όπου δεν θα έχει λόγο σε όλα τα 
επίπεδα της ομοσπονδίας. 

Κι εφόσον ο κ. Αναστασιάδης λέει ότι αυτό είναι 
παρέκκλιση από τα όσα επισυμβαίνουν στα ομο-
σπονδιακά συστήματα, ας μας πει σε ποια ομο-
σπονδιακά συστήματα οι συνιστώσες μονάδες δεν 
έχουν λόγο στην άσκηση της εξουσίας στο επίπεδο 
της ομοσπονδίας. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το τελευταίο διάστημα 
συμπλέει με τον Αρχιεπίσκοπο ο οποίος επανέρχεται 
στα διχοτομικά του κηρύγματα. 

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου 
ήταν ξεκάθαρο, ότι πρέπει να σταματήσουν οι συ-
νομιλίες και ότι είναι προτιμότερο να παραμείνουμε 
ως έχουμε! 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τα όσα λέει δείχνει 
να συμπλέει με την αναφορά του Αρχιεπισκόπου 
σε ρατσιστική λύση ομοσπονδίας και με την ανα-

φορά του Αρχιεπισκόπου ότι «με όσα δεχτήκαμε μέ-
χρι τώρα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Ας 
μην αυταπατώμαστε». 

Διότι τι άλλο κάνει με τις παλινδρομήσεις του ο 
Πρόεδρος όταν αναιρεί πολλά από όσα έχουν συμ-

φωνηθεί μέχρι τώρα; 
Σημειώνεται σχε-

τικά ότι ενώ ο ίδιος 
είχε αυξήσει τις αρμο-
διότητες του κεντρι-
κού κράτους, ξαφνικά 
θυμήθηκε την αποκε-
ντρωμένη, άλλως χα-
λαρή ομοσπονδια… 
Κι ενώ δήλωνε παλαι-
ότερα ότι το κεντρικό 
κράτος πρέπει να εί-
ναι ισχυρό, ανέ-
κρουσε πρύμνα και 

θέλει να αφαιρέσει εξουσίες για να τις δώσει στις 
συνιστώσες μονάδες.  

«Δεν πείθεις με παλινδρομήσεις...»  
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού δή-

λωσε τη Δευτέρα ότι "δεν πείθεις με αντιφάσεις, πα-
λινδρομήσεις και τυχοδιωκτισμούς για την ορθότητα 
των επιχειρημάτων σου στο Κυπριακό", σημει-
ώνοντας παράλληλα ότι με αυτόν τον τρόπο πολι-
τεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης σε όλη του την πολιτική σταδιοδρομία. 

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπίσει ο κυπριακός λαός στο σύνολό του εί-
ναι η επίλυση του Κυπριακού, με τρόπο που θα 

απελευθερώνει και θα επανενώνει την χώρα μας, 
στη βάση των διαχρονικών αποφάσεων του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών, των Συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου, του διεθνούς δικαίου και των αρχών 
πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ», είπε. 

Μια λύση, σημείωσε, «η οποία θα οδηγεί σε ένα 
ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, όπου δεν θα υπάρχουν  τα οποιαδήποτε εγ-
γυητικά ή παρεμβατικά δικαιώματα». 

Είναι, ανέφερε, «γι αυτή τη λύση που αγωνίζεται 
το ΑΚΕΛ και η προσπάθεια των οποιωνδήποτε να 
περάσουν την αντίθετη άποψη, όχι απλά και μόνο 
είναι ένα μεγάλο ψέμα, αλλά δείχνει και την αδυναμία 
τους να αντιμετωπίσουν τις θέσεις μας με επιχειρή-
ματα». Ξέρουμε, συνέχισε, ότι το Κυπριακό είναι 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής. "Ξέρουμε ότι την 
κύρια ευθύνη για την μη επίλυση του Κυπριακού 
μέχρι σήμερα την έχει η Τουρκία. Ξέρουμε ότι τερά-
στιες ευθύνες ανήκουν διαχρονικά στην ηγεσία της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας", είπε. 

Την ίδια στιγμή όμως, πρόσθεσε, «αναγνωρίζουμε 
ότι ο κ. Ακιντζί έχει τη βούληση να εργαστεί για την 
επίτευξη λύσης στο Κυπριακό». Αναγνώρισε ότι «δεν 
είναι ταυτισμένος μαζί μας», λέγοντας ότι «χρειάζεται 
να επιχειρηματολογήσουμε, να πείσουμε για την ορ-
θότητα των δικών μας θέσεων». 

«Δεν πείθεις με αντιφάσεις, με παλινδρομήσεις -
και να μου επιτρέψετε να πω - με τυχοδιωκτισμούς», 
ανέφερε. Και λυπούμαι να παρατηρήσω, είπε ο κ. 
Κυπριανού, «ότι ο κ. Αναστασιάδης, διαχρονικά, σε 
όλη του την πολιτική σταδιοδρομία, είναι με αυτόν 
τον τρόπο που πολιτεύτηκε και σε ότι αφορά το Κυ-
πριακό, όχι μόνο στα υπόλοιπα ζητήματα».
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Παιχνίδια επίρριψης ευθυνών 
από Αναστασιάδη

ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ!

Δεν αναμένεται συμφωνία ούτε 
κατά την επόμενη αποστολή Λουτ
Τέλη Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται 

ο νέος κύκλος επαφών της Τζεϊν Χολ Λουτ με τα 
εμπλεκόμενα μέρη στο Κυπριακό, ενώ τα Ηνω-
μένα Έθνη φαίνεται να εξετάζουν και το ενδεχόμενο 
διαφοροποίησης των επιδιωκόμενων στόχων, κα-
θώς παρατηρούνται από τη μια μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των δυο κοινοτήτων στην Κύπρο στην προ-
σέγγιση των όρων αναφοράς, ενώ από την άλλη 
η Τουρκία έστειλε το μήνυμα ότι δεν βιάζεται με το 
Κυπριακό. 

Η κα Λουτ θα επιστρέψει στην Κύπρο μετά την 
υποβολή και την έγκριση της έκθεσης του ΓΓ των 
Ηνωμένων Εθνών στο Συμβούλιο Ασφαλείας για 
το Κυπριακό και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ στα τέλη Ιανουα-
ρίου. 

Διπλωματικοί κύκλοι, τους οποίους επικαλείται 
ο ανταποκριτής του ΑΣΤΡΑ στη Νέα Υόρκη Πανί-
κος Παναγιώτου, εκτιμούν ότι με βάση τα σημερινά 
δεδομένα δεν αναμένεται ούτε και κατά την επό-

μενη αποστολή της κ. Λουτ να συμφωνηθούν οι 
όροι αναφοράς. 

Μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των επιδιω-
κόμενων στόχων. 

Στην έκθεση του προς το ΣΑ που θα δοθεί έως 
τις 10 Ιανουαρίου ο ΓΓ θα αναφέρεται στις επαφές 
της κυρίας Λουτ και στην προσπάθεια της για επα-
νέναρξη του διαλόγου. Ωστόσο, όπως σημει-
ώνουν, παραμένει ερωτηματικό εάν ο κύριος Γκου-
τέρες θα ανοίξει κάποιο παράθυρο για νέα 
κατεύθυνση στο Κυπριακό. 

Στο μεταξύ το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ενημε-
ρωθεί από την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ το τελευταίο δε-
καήμερο Ιανουαρίου και μάλλον το σώμα θα ζητή-
σει μια ενδιάμεση έκθεση σε τρεις μήνες για το 
αποτέλεσμα της αποστολής της κυρίας Λουτ στο 
Κυπριακό.

JOB VACANCY 

English Speaking,  Live-in Maid required in Knightsbridge 
Middle age lady required to assist a lady in Knightsbridge. 

Duties: Preparing light evening meals and breakfast.  
Working Hours: From 6pm to 11am daily including weekends.  
Contact details: gchulani1@hotmail.com  
Mobile : 07850 723483
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Θεοφάνεια στην κατεχόμενη 
Αμμόχωστο θα τελεστούν την 
Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019. 

Σε γραπτή ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι «τους εορτασμούς 
διοργανώνουν, για τέταρτη συ-
νεχή χρονιά, η Ιερά Μητρόπο-
λις Κωνσταντίας και Αμμοχώ-
στου, η Ομάδα Πρωτοβουλίας 
«Αμμόχωστος η Πόλη μας» 
και ο Δήμος Αμμοχώστου». 

Θα προηγηθεί η Θεία Λει-
τουργία και ο Μέγας Αγιασμός 
των Θεοφανείων στο Ναό Αγ. 
Γεωργίου του Εξορινού στην 
εντός των τειχών πόλη της Αμ-
μοχώστου από τις 07:30-10:30 
το πρωί. Γύρω στις 11:30 «στη 
δική μας θάλασσα, στη Γλώ-
σσα, θα γίνει η τελετή κατάδυ-
σης του Τιμίου Σταυρού και ο 
καθαγιασμός των υδάτων. Θα 
ξαναζωντανέψουν οι στιγμές 
που τόσο μας έλειψαν».       

Για όσους επιθυμούν να πα-
ρευρεθούν, μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με την κ. Χρύσω 
στο 99587110 για πληροφο-
ρίες και θέσεις στα λεωφορεία.

Θεοφάνεια στη 
 κατεχόμενη Αμμόχωστο

Με πλειστηριασμούς ακινήτων αξίας 
75 εκατ. ευρώ υποδέχονται το νέο 
έτος οι τράπεζες, οι οποίες προ-

ετοιμάζονται επίσης για την πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η οποία θα 
τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 
2019. Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αναρ-
τημένες ειδοποιήσεις για τον πλειστηρια-
σμό 283 ακινήτων εντός Ιανουαρίου 2019, 
συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ περίπου. 
Μάλιστα τα περισσότερα ακίνητα τίθενται 
σε πλειστηριασμό για πρώτη φορά, κάτι το 
οποίο επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες αξιο-
ποίησαν πλήρως το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο για τις ταχύρρυθμες εκποιήσεις, το 
οποίο ψήφισε κατά πλειοψηφία (ΔΗΣΥ–
ΔΗΚΟ) η Ολομέλεια της Βουλής τον Ιούλιο 
του 2018. Η έντονη κινητικότητα των τρα-
πεζών σχετίζεται επίσης με την επικείμενη 
λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών, η οποία αναμένεται να 
τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 
2019. 

Με βάση τη νομοθεσία όσα ακίνητα βγαί-

νουν σε πλειστηριασμό για πρώτη φορά, 
έχουν επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη 
από 80% της αγοραίας τους αξίας. Ωστόσο 
με την πάροδο τριών μηνών η τράπεζα 
έχει το δικαίωμα να κατεβάσει την τιμή τους 
στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι όσα ακίνητα 

περνάνε αυτή την περίοδο από τη διαδι-
κασία του πρώτου πλειστηριασμού, καθώς 
και όσα προηγήθηκαν, θα μπορούν να τε-
θούν ξανά σε πλειστηριασμό σε 3 μήνες, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με 
επιφυλασσόμενη τιμή στο 50% της αξίας 

τους. Τα περισσότερα ακίνητα τα οποία θα 
περάσουν από τη διαδικασία του πλειστη-
ριασμού τον Ιανουάριο βρίσκονται στη Λε-
μεσό, ενώ ακολουθεί η Πάφος, η Λευκωσία, 
η Λάρνακα και η ελεύθερη περιοχή της Αμ-
μοχώστου.  

Λευκωσία 
48 ακίνητα αξίας 13,8 εκατ. ευρώ (8 δια-

μερίσματα, 8 οικόπεδα, 3 εμπορικά ακίνητα 
και 26 χωράφια).    

Λεμεσός 
86 ακίνητα αξίας 28,2 εκατ. ευρώ (15 οι-

κίες και διαμερίσματα, 19 οικόπεδα, 40 χω-
ράφια, 11 εμπορικά και 1 ξενοδοχείο – 
Splendid Πάνω Πλάτρες).  

Λάρνακα 
64 ακίνητα αξίας 11,2 εκατ. ευρώ (9 οικίες 

και διαμερίσματα, 25 οικόπεδα και 33 χω-
ράφια).  

Πάφος 
78 ακίνητα αξίας 21,5 εκατ. ευρώ (12 οι-

κίες και διαμερίσματα, 9 οικόπεδα, 1 εμπο-
ρικό κτίριο και 55 χωράφια).

Ακίνητα 75 εκατ. ευρώ σε πλειστηριασμό με το καλημέρα
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Σε τραγική κατάσταση η ΕΦ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΟΥΧΩΝ

Την απογοήτευση και τον 
έντονο προβληματισμό τους για 
τις περικοπές κονδυλίων στο κε-
φάλαιο της Αμυντικής Θωράκισης 
εξέφρασαν βουλευτές μέλη της 
Επιτροπής Άμυνας σε πρόσφατη 
συνεδρία που πραγματοποιήθηκε 
κεκλεισμένων των θυρών στη 
Βουλή, στην παρουσία του υπ-
ουργού Άμυνας, Σάββα Αγγελίδη, 
και του Αρχηγού της Εθνικής 
Φρουράς, Αντιστράτηγου Ηλία Λε-
οντάρη, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «Φιλελεύθερος». 

Στην κεκλεισμένων των θυρών 
συνεδρία, εξετάστηκε ο προϋπο-
λογισμός του Υπουργείου Άμυ-
νας, ο οποίος προβλέπει κονδύλι 

μόλις €51,8 εκατ. Κατά τη δεκαε-
τία του 1990 που η Εθνική 
Φρουρά αγόραζε οπλικά συστή-
ματα, τα κονδύλια για την Αμυ-
ντική Θωράκιση πλησίαζαν τα 
€300 εκατ. ετησίως. Η θέση των 
βουλευτών, τουλάχιστον της πλει-
οψηφίας της Επιτροπής Άμυνας 
όπως εκφράστηκε στην εν λόγω 
συνεδρία, είναι ότι οι περικοπές 
των κονδυλίων που προορίζονται 
για την Άμυνα αναπόφευκτα επη-
ρεάζουν τη μαχητική ικανότητα και 
την επιχειρησιακή ετοιμότητα της 
Εθνικής Φρουράς, υποδεικνύο-
ντας στον Υπουργό Άμυνας ότι 
δεν πρέπει να αφεθεί το στρά-
τευμα στα απολύτως απαραίτητα.

Η ζημιά που έχουν υποστεί οι 
συνταξιούχοι τα τελευταία 6 χρό-
νια έχει πλήξει πέραν από το 30% 
του βιοτικού τους επιπέδου, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η 
Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων 
(ΕΚΥΣΥ), με αφορμή την ολοκλή-
ρωση του 2018.   

Αναφέρει ότι παρ’ όλους τους 
αγώνες που οργάνωσε η ΕΚΥΣΥ 
(2 3 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας) και 
τα έντονα διαβήματα που έχει κά-
νει, δυστυχώς  η κυβέρνηση συ-
μπεριφέρεται στους συνταξιού-
χους και στις ευάλωτες ομάδες 
του  πληθυσμού με κοινωνική 
αναλγησία.  

«Η κυβέρνηση για να παρου-

σιάζει ισοσκελισμένους προϋπο-
λογισμούς ή και πλεονασματι-
κούς, αφαίρεσε αρκετά εκατομμύ-
ρια   από τις κοινωνικές παροχές. 
Από τους συνταξιούχους αφαί-
ρεσε 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο 
περίπου (συνολικά 600 εκατ. στα 
6 χρόνια),  ενώ πάρα πολλές 
αποκοπές έκανε στο τομέα της 
υγείας με αποτέλεσμα τα νοσο-
κομεία να έχουν γονατίσει και να 
μην μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τους ασθενείς», αναφέρει. 

Προσθέτει ότι τα ψίχουλα που 
παραχωρεί λίγες μέρες πριν από 
εκλογές δεν την απαλλάσσουν 
από τις σοβαρές της ευθύνες και 
τα σοβαρά προβλήματα που έχει 

δημιουργήσει προς τους χαμηλο-
συνταξιούχους, αρκετοί από τους 
οποίους υποφέρουν.  

Στο διάστημα αυτό, αναφέρεται 
επίσης, η ΕΚΥΣΥ ήταν καθημε-
ρινά δίπλα στους ηλικιωμένους , 
ιδιαίτερα σε αυτούς  που είχαν σο-
βαρά  προβλήματα υγείας και 
στους ηλικιωμένους που έχασαν 
το δικαίωμα για φροντίδα ύστερα 
από την αλλαγή των κριτηρίων 
που αυθαίρετα αποφάσισε η Κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη, όπως επί-
σης και για τις χρονοβόρες διαδι-
κασίες για την εξέταση των 
αιτήσεων τους.

Μαλλιά� κουβά�ρια στον ΔΗΣΥ για διορισμούς

«Μεγάλη η ζημιά στο βιοτικό μας επίπεδο»

Η ΠΕΟ, στο πρωτοχρονιά-
τικό της μήνυμα αναφέρει ότι 
θα συνεχίσει και θα εντείνει τον 
αγώνα, διεκδικώντας μέσα 
από τις συλλογικές συμβάσεις, 
πλήρη επαναφορά όσων εί-
χαν παραχωρηθεί με ειδικές 
συμφωνίες ή άλλως πως. 

Σημειώνει ότι το 2018 ήταν 
αποφασιστικός χρόνος στην 
προώθηση της πολιτικής για 
επαναφορά μισθών και ωφε-
λημάτων, αφού σε 171 συλ-
λογικές συμβάσεις που αφο-
ρούν πέραν των 22,000 
εργαζομένων, επιτεύχθηκε 
επαναφορά μισθών και ωφε-
λημάτων.

ΠΕΟ: Θα εντείνει τον 
αγώνα για επαναφορά 

των παραχωρήσεων 
των εργαζομένων

Σε συμφωνία με τρεις Ε/κ 
(δημοσιεύονται τρία ονόματα) 
φέρεται να ήρθε ο Σερντάρ 
Ντενκτάς για οικόπεδο στην 
κατεχόμενη Νεάπολη το οποίο 
είχε καταλήξει στον γιο και την 
κόρη του και όπου είχε αρχίσει, 
αλλά σταμάτησε, η ανέγερση 
οικοτροφείου. Σύμφωνα με το 
πρωτοσέλιδο της Χαλκίν Σεσί, 
που επικαλείται αξιόπιστες πη-
γές, η οικογένεια του Ντενκτάς 
βρήκε τις τρεις Ε/κ ιδιοκτήτριες 
του οικοπέδου και μέσω της 
«επιτροπής ακίνητης περιου-
σίας» κατέληξε σε συμφωνία 
μαζί τους και αποζημίωσε την 
οικογένεια με τεράστιο χρημα-
τικό ποσό και η έκταση γης με-
ταφέρθηκε στην οικογένεια 
Ντενκτάς. 

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει 
ότι το οικόπεδο είχε παραχω-
ρηθεί από το «κράτος» σε εται-
ρεία η οποία ανήκει στην οικο-
γένεια Ντενκτάς και συγκε- 
κριμένα στην κόρη και τον γιο 
του, για να ανεγερθεί εκεί φοι-
τητικός ξενώνας οκτώ ορό-
φων. Ωστόσο, οι εργασίες κα-
τασκευής του κτηρίου ανεστά- 
λησαν λόγω των αντιδράσεων, 
διαμαρτυριών και αντίστασης 
των κατοίκων της περιοχής.Το 
θέμα προσέλαβε διαστάσεις 
άγριας πολιτικής κόντρας και 
στη ψευδο-βουλή.

Συμφωνία Ντενκτάς – Ε/κ 
για οικόπεδο 

στα κατεχόμενα

Φίλια πυρά για εξυπηρέτηση τζακιών 
εξαπέλυσε ο δήμαρχος Παραλιμνίου κατά 
της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υποβάλλοντας αιφνιδίως την παραίτηση ́
του από το κόμμα με αφορμή το διορισμό 
του Υφυπουργού Τουρισμού. Με επιστολή 
την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, ο Θεό-
δωρος Πυρίλλης κατακεραύ-

νωσε τον ΔΗΣΥ ζητώ-
ντας να διαγραφεί 
από το κόμμα. Ο δή-
μαρχος, δεν κάνει συ-
γκεκριμένη αναφορά 
στην επιστολή παραί-
τησης ωστόσο, η στα-

γόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι οδηγώ-
ντας τον σε δημό-
σια καταγγελία 
του κόμματός 
του ήταν ο διο-
ρισμός του 
Υφυπουργού 
Το υ ρ ι σ μ ο ύ 
Σάββα Περ-
δίου, κάτι που 
αφήνεται σα-
φέστατα να 

εννοηθεί μεσ́α απο ́ την επιστολή. Ανεπί-
σημα και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων 
που είχαν προηγηθεί του διορισμού, οι φο-
ρείς της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου 
θεωρούσαν ότι η περιοχή στην οποίά βρί-
σκονται η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς, δι-
καιωματικά έπρεπε να εκπροσωπηθεί στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού. Κάτι τέτοιο τελικά 
δεν έγινε, προκαλώντας την έκρηξη του 
δημάρχου Παραλιμνίου ο οποίος έβγαλε 
τα άπλυτα του ΔΗΣΥ στη φόρα παραιτού-
μενος. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου γράφει χαρακτη-
ριστικά: «Η παράταξή μας αρνείται να το-
ποθετηθεί σε σειρά σοβαρών προβλημά-
των που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι 
κατοικούμε στο Παραλίμνι, στη Σωτήρα, 
στην Αγ. Νάπα, στη Δερύνεια, στο Λιοπέτρι, 
στο Αυγόρου, στο Φρέναρος, στην Άχνα, 
στην Αχερίτου. Για σας, δεν υπάρχουν ικα-
νοί πολίτες από τους κατοίκους των πιο 
πάνω δήμων και κοινοτήτων, που να μπο-
ρούν να αναλάβουν αξίωμα υπουργού, 
υφυπουργού ή προέδρου Ημικρατικού Ορ-
γανισμού. Από ιδρύσεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, εδώ και 58 χρόνια, για την 
Πολιτεία, αυτός ο τόπος δεν γέννησε ούτε 
και έναν ικανό ́άνθρωπο να διορισθεί στις 

πιο πάνω θέσεις». Το λεκτικό του Θ. Πυ-
ρίλλη γίνεται ακόμα πιο σκληρό με ανα-
φορά σε εξυπηρέτηση κατεστημένων: «Σε 
θέματα εκπροσώπησης του επιχειρηματι-
κού κόσμου σε επίσημα θεσμικά όργανα ή 
και σε άλλες θέσεις, η παράταξή μας στη-
ρίζει τα κατεστημένα, καταδικάζοντας ου-
σιαστικά την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώ-
στου σε πλήρη απουσία από τα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων. Το σημερινό καθε-
στώς ευνοεί συγκεκριμένους κύκλους 
(«τζάκια»), που κατοικούν και δραστηριο-
ποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από 
την επαρχία μας και εσείς τους επιτρέπετε 
να αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς», κα-
ταγγέλλει ο δήμαρχος κάνοντας λόγο για 
ποτήρι που ξεχείλισε στην επαρχία Αμμο-
χώστου. «Η παράταξή μας είτε προωθεί, 
είτε ανέχεται τον παραγκωνισμό της Επαρ-
χίας μας και δεν μπορώ με τη συμμετοχή 
μου να γίνομαι συνεργός και αυτοόχειρας. 
Δεν αποδεχόμαστε κηδεμόνες. Εμεί́ς απο-
φασίζουμε για τον τόπο μας και το μέλλον 
των παιδιών μας», υπογραμμίζει υποβάλ-
λοντας την παραίτησή του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικοί 
παράγοντες της ελεύθερης περιοχής Αμ-
μοχώστου που πρόσκεινται στον ΔΗΣΥ 

υποδέχθηκαν με οργή το διορισμό του Υφυ-
πουργού Τουρισμού καταλογίζοντας ευθύ-
νες και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
υπόψη του οποίου ήταν πρόσωπα από 
την περιοχή τα οποία τελικά αγνοήθηκαν. 

Απανώντας στις βολές Πυρίλλη, η Προ-
εδρία της Δημοκρατίας αναφέρει μεταξύ 
άλλων, ότι ο μόνος κατά το Σύνταγμα που 
έχει την ευθύνη και το δικαίωμα διορισμού 
και παύσης των Υπουργών της Κυβέρνη-
σης ,είναι ο ΠτΔ. «Ως εκ τούτου κακώς 
αποδίδεται η όποια ευθύνη στον Δημοκρα-
τικό Συναγερμό». 

 Ως δεύτερο σημείο στην ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο 
έχει την ευθύνη υλοποίησης των προγραμ-
ματικών θέσεων του Προέδρου ή λαμβάνει 
αποφάσεις με βάση το καλώς νοούμενο 
συμφέρον του συνόλου της επικράτειας 
της χώρας και όχι των περιοχών από όπου 
οι υπουργοί κατάγονται. 

«Οι απόψεις ή η όποια κριτική από όπου 
και αν ασκείται είναι απολύτως σεβαστή, 
«για αυτό και δεν είναι πρόθεσή μας η αντι-
παράθεση, ιδιαίτερα με φίλους και συνερ-
γάτες» καταλήγει η ανάκοινωση.
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Έντονες πολιτικές αντιδρά-
σεις προκάλεσαν οι δηλώσεις 
του Αντιπροέδρου των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων Πανα-
γιώτη Σγουρίδη, σύμφωνα με 
τις οποίες ένα θερμό επεισό-
διο θα μπορούσε να σημάνει 
την καθυστέρηση της κύρω-
σης της Συμφωνίας των Πρε-
σπών από τη Βουλή των Ελ-
λήνων. Άμεση ήταν η αντί- 
δραση του Πάνου Καμμένου 
ο οποίος διέψευσε κατηγορη-
ματικά τα περί θερμού επει-
σοδίου.

Άναψαν «φωτιές» τα περί 
θερμού επεισοδίου

Επανεντοπίστηκε 
στην Αμοργό σημαντική 

αρχαία επιγραφή
Σημαντικό αρχαιολογικό εύ-

ρημα, το ψήφισμα της Νικου-
ριάς του 3ου αιώνα π.Χ., επα-
νεντοπίστηκε στην Αμοργό, 
ύστερα από περισσότερο από 
έναν αιώνα εξαφάνισής του. 
Το ψήφισμα της Νικουριάς 
αποτελεί επιγραφή, το κείμενο 
της οποίας θεωρείται από την 
επιστημονική αρχαιολογική έ-
ρευνα ως κεντρικής σημασίας 
για τη μελέτη της ιστορίας του 
Αιγαίου κατά την αρχαιότητα. 
Ανακαλύφθηκε το 1893 στην 
εκκλησία της Παναγιάς στο νη-
σάκι Νικουριά απέναντι από 
την Αιγιάλη της Αμοργού.

Την παροχή του δικαιώμα-
τος άδειας από τις ελληνικές 
Αρχές στο μέλος της 17 Νο-
έμβρη, κατάδικο Δημήτρη 
Κουφοντίνα καταδικάζει το 
τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοί-
νωσή του. Μεταξύ άλλων ανα-
φέρει: «Καταδικάζουμε την 
παροχή του δικαιώματος άδει-
ας από τις ελληνικές Αρχές για 
άλλη μια φορά στο μέλος της 
τρομοκρατικής οργάνωσης 17 
Νοέμβρη, κατάδικο Κουφο-
ντίνα για τη δολοφονία των δι-
πλωματών μας. Είναι μεγάλη 
ασέβεια για την μνήμη των 
μαρτύρων μας και τις πονεμέ-
νες οικογένειές τους η επίδειξη 
ανοχής σε έναν καταδικα-
σμένο τρομοκράτη...»

Ενοχλημένοι οι Τούρκοι 
για την παροχή άδειας 

στον Κουφοντίνα

Αναβίωσε και φέτος το έθιμο 
«το μέλωμα του Χριστού» με 
την παρασκευή ενός τερά-
στιου Χριστόψωμου, βάρους 
400 κιλών, στην Αρναία Χαλ-
κιδικής. Το Χριστόψωμο, πα-
ρασκεύασαν επαγγελματίες 
της περιοχής με αλεύρι και 
νερό, ενώ στα βασικά συστα-
τικά του είναι τα καρύδια και 
το μέλι, συμβολίζοντας τροφές 
με ιδιαίτερη ενέργεια προκει-
μένου να το χαρίσουν οι πιστοί 
στον Χριστό για να κάνει τα 
πρώτα βήματά του στη γη. 

Το Χριστόψωμο ζυγίζει 400 
κιλά, με διαστάσεις 2x2 μέτρα 
και κόπηκε σε περίπου 1.000 
κομμάτια. 

Το κόψιμο του Χριστόψω-
μου έγινε το βράδυ της παρα-
μονής των Χριστουγέννων, 
στην κεντρική πλατεία της Αρ-
ναίας, με τη συμμετοχή της φι-
λαρμονικής και της χορωδίας 
της περιοχής. 

Τα κομμάτια μοιράστηκαν 
στους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες.

Χριστόψωμο 400 κιλών 
στην Αρναία Χαλκιδικής

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος με τις 
απαρχές του νέου έτους για τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Μέχρι τις 20 

Ιανουαρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία στη Βουλή των Σκοπίων, ενώ 
εντός του Μαρτίου αναμένεται να πάει προς 
επικύρωση στο ελληνικό κοινοβούλιο. 

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η Συμφωνία 
θα υπερψηφιστεί με διευρυμένη πλει-
οψηφία. 

Στον αντίποδα ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ένωση 
Κεντρώων επιμένουν ότι πρόκειται για μία 
κακή συμφωνία, το ΚΚΕ κρατά αποστά-
σεις, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών 
του Ποταμιού αναμένεται να τη στηρίξει.  

Βέβαιος ο Κατρούγκαλος  
Βέβαιος ότι η Συμφωνία των Πεσπών 

όταν πάει στην ελληνική Βουλή «θα υπερ-
ψηφισθεί με απόλυτη πλειοψηφία» δηλώνει 
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Καρούγκαλος, σε συνέντευξή του 
στο «Έθνος της Κυριακής», εκφράζοντας 
ταυτόχρονα «εμπιστοσύνη στην κρίση και 
στην εθνική ευθύνη των Ελλήνων βουλευ-
τών» πέραν της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, που 

έχουν δηλώσει την καταρχήν θετική τους 
στάση. 

«Είμαι βέβαιος ότι δεν θα διακινδυνεύ-

σουν τον διασυρμό της πολιτικής τους αξιο-
πρέπειας και θα μείνουν συνεπείς στις θέ-
σεις τους», συμπληρώνει, ενώ ξεκαθαρίζει 
πως «θα την φέρουμε για κύρωση αφού 
ολοκληρωθούν οι ανάλογες υποχρεώσεις 
της άλλης πλευράς». Ο αναπληρωτής 

ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «εθνικά επωφελείς» 
τις προβλέψεις της Συμφωνίας και επιση-
μαίνει ότι προβλέπονται σημαντικές δικλεί-

δες ελέγχου για την εφαρμογή της. Εκτιμά 
ωστόσο ότι οι σχετικές ρυθμίσεις «δεν θα 
ενεργοποιηθούν ποτέ», καθώς «η πολιτική 
ηγεσία αλλά και οι πολίτες της γειτονικής 
μας χώρας έχουν αντιληφθεί ότι μόνον να 
κερδίσουν έχουν από την πιστή εφαρμογή 

της, καταρχάς ως προς την βελτίωση των 
διμερών μας σχέσεων, πάνω από όλα των 
οικονομικών». 

Εν τω μεταξύ, αναφερόμενος στις ελλη-
νοαμερικανικές σχέσεις σημειώνει πως στις 
πρόσφατες συναντήσεις που είχε στην 
Ουάσιγκτον, «πετύχαμε την αναβάθμιση 
της συνεργασίας μας ακριβώς γιατί απο-
δείξαμε ότι είμαστε αξιόπιστος στρατηγικός 
εταίρος, στο πλαίσιο ισότιμων σχέσεων 
αμοιβαίου σεβασμού και με κοινό στόχο 
την ενίσχυση της ασφάλειας και της στα-
θερότητας στην περιοχή μας». Ειδικότερα 
ως προς τις συνεργασίες που θα προωθη-
θούν αναφέρει πως «πέραν των γεωπολι-
τικών θεμάτων άμυνας, αντιτρομοκρατίας 
και ασφάλειας, συζητήσαμε σε βάθος για 
την ενέργεια, το εμπόριο και επενδύσεις». 

Σε ερώτηση εάν η εξωτερική πολιτική 
της κυβέρνησης μπορεί να ισορροπεί με-
ταξύ μίας καλής σχέσης με τις ΗΠΑ και με 
τη Ρωσία, ο κ. Κατρούγκλος πως «έχουμε 
πολύπλευρες διπλωματικές πρωτοβουλίες 
σε πολυμερές και τριμερές επίπεδο, καμία 
όμως από αυτές δεν στρέφεται εναντίον 
μίας άλλης χώρας».

Αντίστροφη μέτρηση για τη συμφωνία των Πρεσπών

Διεκδικούν απο κοινού Euro 
και Μουντιάλ Ελλάδα, Σερβία, 

Ρουμανία και Βουλγαρία 

Την απόφαση Ελλάδας, Σερβίας, Ρουμανίας και 
Βουλγαρίας να προχωρήσουν στην από κοινού διεκ-
δίκηση της διοργάνωσης του EURO 2028 και το 
Μουντιάλ του 2030, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 
Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. 

Η ανακοίνωση έγινε μετά το τέλος της Τετραμε-
ρούς Συνόδου Συνεργασίας των χωρών που έγινε 
στο Βελιγράδι. 

Σύμφωνα με τον κ. Βούτσιτς θα δημιουργηθεί μια 
δεκαεξαμελής επιτροπή από εκπροσώπους των 
τεσσάρων χωρών, η οποία θα καταρτίσει τα τελικά 
σχέδια και θα καταρτίσει τις προτάσεις μέχρι τον Δε-
κέμβριο του 2021.

ΧΡΩΣΤΑΕΙ €470.000 ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η σύζυγος του βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής, Γιώργου Γερμενή που είναι γνω-
στός και ως “Καιάδας” διαθέτει τέσσερις 
φούρνους στους οποίους απασχολεί 15 
Αλβανούς κι έχει παραλείψει να πλη-
ρώσει στο ΙΚΑ 470.000 ευρώ! Τη σοκα-
ριστική αποκάλυψη για την επιχείρηση 
της συζύγου Γιώργου Γερμενή έκανε 
την περασμένη Κυριακή η εφημερίδα 
«Τα Νέα». 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ρεπορ-
τάζ του ο Χρήστος Παπαχρήστος, σύμ-
φωνα με έγγραφο του ΙΚΑ η σύζυγος 

του χρυσαυγίτη βουλευτή, Ευγενία Χρή-
στου διαθέτει με τον πατέρα της ονόματι 
Χρήστου Ανδρέα, οικογενειακή επιχεί-
ρηση αρτοσκευασμάτων. Όπως απο-
καλύπτεται από το εν λόγω έγραφο, η 
επιχείρηση απασχολεί 15 Αλβανούς και 
εδώ και καιρό έχει ξεχάσει να πληρώσει 
τις ασφαλιστικές εισφορές με αποτέλε-
σμα το ποσό της οφειλής να έχει ανέλθει 
στα 470.00 ευρώ! 

Η οικογενειακή επιχείρηση διαθέτει 
τέσσερις φούρνους, δυο στην περιοχή 
της Αθήνας, ένα στον Πειραιά και ένα 

στον Νέο Κόσμο, επί της οδού Βουλια-

γμένης. Μάλιστα, στην επιχείρηση ερ-

γαζόταν και ο ίδιος ο Γερμενής, ο οποίος 

δεν έδειχνε να έχει κάποιο πρόβλημα 

με τους Αλβανούς υπαλλήλους… παρά 

το ότι το κόμμα του πρεσβεύει το αντί-

θετο. Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα 

«ΤΑ ΝΕΑ», η Ευγενία Χρήστου έχει ανα-

λάβει και η ίδια καθήκοντα στο κόμμα 

της Χρυσής Αυγής, καθώς από το Φε-

βρουάριου του 2011 είναι υπέυθυνη του 

μετώπου Γυναικών του κόμματος.

Γυναίκα Χρυσαυγίτη προσέλαβε 15 μεταναστες

Η έξοδος από τα μνημόνια είναι πραγματικότητα
Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΟΤΙ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΕΙ

Για καταστροφολογία κατηγόρησε τον 
Κώστα Σημίτη η εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβίγκου, σχολιάζο-
ντας τη συνέντευξη του πρώην πρω-
θυπουργού, που εκτίμησε ότι η Ελλάδα 
θα προσφύγει για νέο δανεισμό στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 
(ESM). 

«Όσο κι αν καταστροφολογεί, όσο κι 
αν ενοχλείται ο κ. Σημίτης, η έξοδος από 
τα μνημόνια είναι πραγματικότητα» τό-
νισε η κυρία Σβίγκου σε ανάρτησή της 
στο Facebook, προσθέτοντας ότι «η 
χώρα μας δεν θα μπει σε νέο πρό-
γραμμα, ούτε θα προσφύγει ξανά σε 
δανεισμό από τον ESM», κάτι που απο-
δεικνύει καθημερινά « η πορεία της οι-
κονομίας και οι δηλώσεις των αρμόδιων 
Ευρωπαίων αξιωματούχων». 

Μάλιστα, η κυρία Σβίγκου άφησε αι-

χμές για τη διακυβέρνηση της περιόδου 
Σημίτη, λέγοντας ότι «η ισχυρή Ελλάδα 
του κ. Σημίτη, με τα μεγάλα δημόσια 
έργα, τις μεγάλες αγορές όπλων και, 
όπως αποδείχθηκε τελικά, τις μεγάλες 
μίζες, κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο, 
λίγα μόλις χρόνια αργότερα».  

«Ας ασχοληθεί καλύτερα με την πο-
λιτική του αυτοβιογραφία, μήπως κατα-
φέρει να εξηγήσει τα ανεξήγητα», ανέ-
φερε.  

Επίσης, ανέφερε ότι «όσες, λοιπόν, 
συνεντεύξεις αυτοθαυμασμού κι αν δώ-
σει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε η 
ιστορία αλλάζει, ούτε η μνήμη των πο-
λιτών».Αναλυτικά, η κυρία Σβίγγου 
έγραψε στο λογαριασμό της:  

Όσο κι αν καταστροφολογεί, όσο κι 
αν ενοχλείται ο κ. Σημίτης, η έξοδος από 
τα μνημόνια είναι πραγματικότητα. Η 

χώρα μας δεν θα μπει σε νέο πρό-
γραμμα, ούτε θα προσφύγει ξανά σε 
δανεισμό από τον ESM. Την απάντηση 
την δίνουν καθημερινά, η πορεία της οι-
κονομίας και οι δηλώσεις των αρμόδιων 
Ευρωπαίων αξιωματούχων. 

Ας ασχοληθεί καλύτερα με την πολι-
τική του αυτοβιογραφία, μήπως κατα-
φέρει να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Διότι, η 
ισχυρή Ελλάδα του κ. Σημίτη, με τα με-
γάλα δημόσια έργα, τις μεγάλες αγορές 
όπλων και, όπως αποδείχθηκε τελικά, 
τις μεγάλες μίζες, κατέρρευσε σαν τρα-
πουλόχαρτο, λίγα μόλις χρόνια αργό-
τερα. 

Όσες, λοιπόν, συνεντεύξεις αυτοθαυ-
μασμού κι αν δώσει ο πρώην πρωθυ-
πουργός, ούτε η ιστορία αλλάζει, ούτε 
η μνήμη των πολιτών.

Πόνος και θλίψη στο μνημόσυνο 
της Ελένης Τοπαλούδη

Ανείπωτος ήταν ο πόνος στο μνημόσυνο για τις 
40 ημέρες από τον  θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη, 
της φοιτήτριας από τη Ρόδο που βρέθηκε δολοφο-
νημένη. Τραγικές φιγούρες οι γονείς της και ο αδερ-
φός της. Οπως αναφέρει το δελτίο του Star το μνη-
μόσυνο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και o 
πατέρας της με δάκρυα στα μάτια μίλησε για το κο-
ρίτσι του που χάθηκε τόσο άδικα. «Η ψυχή μας δεν 
έχει ησυχάσει και δεν θα ησυχάσει αν δεν έρθει η δι-
καίωση από την ελληνική δικαιοσύνη». 

Εν τω μεταξύ, νέο κύκλο ανακρίσεων ανοίγουν οι 
εισαγγελικές αρχές, επιχειρώντας να ενώσουν τα 
κομμάτια του παζλ της υπόθεσης. Στο φως έρχονται 
νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ένας από τους 
κατηγορούμενους είχε φιλικές σχέσεις με τα άτομα 
που είχαν βιάσει την Ελένη Τοπαλούδη το 2017. 
Αυτή τη σύνδεση επιβεβαιώνει και ο θείος του θύ-
ματος και δικηγόρος, Ευάγγελος Γκιουγκής. «Η υπό-
θεση θα είχε πάρει άλλη τροπή εάν η Αστυνομία 
είχε κάνει τότε τη δουλειά της, όπως έπρεπε. Αυτό 
που γνωρίζουμε είναι ότι ένας εκ των κατηγορουμέ-
νων πρέπει να ήξερε κάποιον -αν όχι όλους».
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Τ. Τσιελεπής: Ώρα να τοποθετηθούμε... 
Ομοσπονδία ή διχοτόμηση;

Της Νίκης Κουλέρμου  
Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τα οφέλη της λύσης, 

αλλά δηλώνει δημόσια ότι είναι έτοιμη να συζη-
τήσει όλα τα σενάρια: ομοσπονδία, συνομοσπον-
δία ή δύο κράτη. Γιατί, άραγε, το θέτουν με αυτό 
τον τρόπο; Και γιατί εμείς δεν ξεκαθαρίζουμε ότι 
συζητούμε μόνο ΔΔΟ; 

Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθενται από 
πλευράς Τουμάζου Τσιελεπή, διεθνολόγου, επι-
κεφαλής του Γραφείου Κυπριακού της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ, με αφορμή και τις συναντήσεις στην 
Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Στη συνέντευξή του στην 
«Κυριακάτικη Χαραυγή» ο Τ. Τσιελεπής παρατη-
ρεί ακόμα ότι τώρα που έχει αρχίσει να συζητείται 
και κάτι άλλο πλην της Ομοσπονδίας, κανείς δεν 
αναφέρεται σε ενιαίο κράτος. Όταν μιλούμε για 
λύση όχι ομοσπονδιακή, όλες οι συζητήσεις, εσω-
τερικά και διεθνώς, ανάμεσα σ’ αυτούς που κα-
θορίζουν τις εξελίξεις, στρέφονται προς διχοτομι-
κές κατευθύνσεις. «Δεν είναι τυχαίο αυτό που 
λέγαμε πάντα ότι το πραγματικό μας δίλημμα 
είναι μεταξύ ομοσπονδίας και διχοτόμησης», ση-
μειώνει και καλεί όλους να τοποθετηθούν και να 
δηλώσουν τι θέλουν: Ομοσπονδία ή διχοτόμηση; 
Επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος αναπτύσσει μια ρη-
τορική που δημιουργεί την εντύπωση ότι προ-
σπαθεί να αποφύγει την πολιτική ισότητα και την 
αποτελεσματική συμμετοχή ακόμα και σε κεντρικά 
όργανα (π.χ. εκτελεστική εξουσία).  

O πρόεδρος του ΔΗΣΥ εκτίμησε ότι καλό κα-
λοκαίρι να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό… 
Και το Προεδρικό παραπέμπει συνεχώς σε 
συνομιλίες μετά τον Μάη παρουσιάζοντας τις 
εγγυήτριες δυνάμεις να έχουν δυσκολίες να 
ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Ποια είναι 
η δική σας εκτίμηση;  

Φαίνεται πως όντως θα δοθεί μια παράταση 
και οι όποιες προσπάθειες θα κορυφωθούν μάλ-
λον τον Μάιο. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στις δυ-
σκολίες των εγγυητριών δυνάμεων όσο στο γε-
γονός ότι μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά 
στην πραγματικότητα δεν αξιοποιήθηκε καθόλου 
ο ενάμιση χρόνος που μεσολάβησε. Δεν έγινε κα-
μία απολύτως προετοιμασία με στόχο την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών, με αποτέλεσμα να φθά-
σουμε σήμερα σε ένα σημείο όπου τα πράγματα 
έχουν περιπλακεί. Ο ΓΓ είχε συγκεκριμένες ειση-
γήσεις τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδι-
κασίας. Υπήρξαν ένθεν και ένθεν διαφορετικές 
προσεγγίσεις και γι’ αυτό τώρα η προσπάθεια 
έχει καταστεί πολύ πιο πολύπλοκη, αφού πρέπει 
να διαμορφωθούν οι λεγόμενοι όροι αναφοράς. 

Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν γνωρίζει επα-
κριβώς τι είναι αυτοί οι όροι αναφοράς, ενώ ελ-
λοχεύει και κίνδυνος να μη συμφωνηθούν. 

Πάντως, ο ΓΓ του ΟΗΕ έκανε μια απόπειρα να 
το χειριστεί και αυτό λέγοντας ότι οι όποιες «νέες 
ιδέες» θα πρέπει να συμφωνηθούν από κοινού 
από τους δύο ηγέτες, με την αίσθηση του επείγο-
ντος.  

Πάμε για γ’ γύρο διαβουλεύσεων από την 
κα Λουτ με τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. 
Αυτή η εξέλιξη, που τοποθετείται πριν τη συ-
νεδρία του ΣΑ για την ανανέωση της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, είναι ενθαρρυντική για τη συ-
νέχεια;  

Όσον αφορά την επόμενη κάθοδο της κας Λουτ 
δεν είμαι εντελώς βέβαιος ότι θα πραγματοποιηθεί 
πριν τη σύνοδο του Σ. Ασφαλείας. Φαίνεται, 
όμως, ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Ια-
νουαρίου. 

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την ανανέωση 
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Σε ό,τι αφορά το ΣΑ, 
4 από τα 5 μόνιμα μέλη επιθυμούν ανανέωση 
της θητείας ενώ δεν είναι βέβαιο τι θα πράξουν 
οι ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, θα ξαναβρούμε 
μπροστά μας το θέμα αν μέχρι το καλοκαίρι δεν 
υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύ-
θυνση της επανέναρξης των συνομιλιών.  

«Όσες πιο πολλές αρμοδιότητες δοθούν 
στις συνιστώσες πολιτείες, τόσο πιο λειτουρ-
γικό θα είναι το κράτος». Συμφωνείτε με αυτή 
τη θέση του κ. Νεοφύτου;  

Προσωπικά δηλώνω συγχυσμένος ως προς το 
τι επιδιώκει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με την 
αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Η αποκεντρωμένη 

ή συγκεντρωτική ομοσπονδία όντως έχει να κάνει 
με τις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης 
και βεβαίως αυτό δεν είναι θέμα αρχής. Υπάρχουν 
και τα δύο είδη ομοσπονδίας. Όλα εξαρτώνται 
από τους λόγους και τους τρόπους ίδρυσης ενός 
ομοσπονδιακού κράτους. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνδέει την απο-
κέντρωση με διάφορα όργανα χαμηλής πολιτικής 
που θα δημιουργηθούν στο ομοσπονδιακό κρά-
τος λέγοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα αποφευ-
χθεί η μια ψήφος των Τ/κ και άρα δεν θα δημι-
ουργείται δυσλειτουργικότητα. Δεν καταλαβαίνω 
τι ακριβώς εννοεί ο Πρόεδρος. Η αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία όντως έχει να κάνει με αρμοδιότητες 
και όχι με την αποτελεσματική συμμετοχή και μπο-
ρεί να φθάσει μέχρι ενός σημείου. Υπάρχει μια 
νοερή κόκκινη γραμμή, την οποία αν περάσεις, 
τότε δεν θα έχεις ομοσπονδιακό μόρφωμα, αλλά 
κάτι διαφορετικό -είτε συνομοσπονδιακό μόρ-
φωμα είτε δύο εντελώς χωριστά κράτη. Αυτό το 

λέω γιατί υπάρχουν αρμοδιότητες που δεν μπο-
ρούν σε καμιά περίπτωση να αποκεντρωθούν 
(θέματα εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής πολιτι-
κής, ΑΟΖ, θέματα ενιαίας οικονομίας κ.ο.κ.). 

Σε κάθε περίπτωση, όσες αρμοδιότητες κι αν 
απομείνουν στην κεντρική κυβέρνηση και πάλι 
θα υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή της τ/κ 
κοινότητας. Αυτήν δεν μπορούμε να την αποφύ-
γουμε με τίποτε. Το λέω αυτό γιατί ο Πρόεδρος 
αναπτύσσει μια ρητορική που δημιουργεί την 
εντύπωση ότι προσπαθεί να αποφύγει την πολι-
τική ισότητα και την αποτελεσματική συμμετοχή 
ακόμα και σε κεντρικά όργανα (π.χ. εκτελεστική 
εξουσία). Αν αυτό εννοεί, νομίζω ότι δεν θα μπο-
ρέσουν καν να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς.  

Αν αυτό συμβαίνει δεν θα έπρεπε ο Πρό-
εδρος να μοιραστεί τις σκέψεις του με το 
Εθνικό Συμβούλιο;  

Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν μοιράζεται 
αυτές τις σκέψεις του, κάτι που οφείλει να πράξει 
αφού είναι ο ίδιος που έχει εισάξει την ιδέα της 
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Θέλω να πι-
στεύω ότι αυτό δεν έχει σχέση με αποκέντρωση 
τέτοιων αρμοδιοτήτων που παντού και σε κάθε 
περίπτωση ανήκουν στο κεντρικό κράτος και ποτέ 
στις περιφέρειες μιας ομοσπονδίας.  

Είναι όμως κρίσιμο ζήτημα και αυτό της πο-
λιτικής ισότητας και αν ο Πρόεδρος θέλει να 
το αποφύγει σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει συμ-
φωνία στους όρους αναφοράς…  

Στο θέμα της πολιτικής ισότητας και της αποτε-
λεσματικής συμμετοχής, όπως ο ίδιος ο ΓΓ του 
ΟΗΕ αναφέρει σε δύο εκθέσεις του μετά το Κραν 
Μοντανά, στην πραγματικότητα είχαμε φτάσει 
πολύ κοντά. Όλα τα βασικά όργανα (εκτελεστική, 
νομοθετική και δικαστική εξουσία, οιονεί δικαστικά 
όργανα, ρυθμιστικά όργανα, ανεξάρτητοι αξιω-
ματούχοι) ήταν συμφωνημένα ή σχεδόν συμφω-
νημένα. Οι όποιες διαφωνίες αφορούσαν όργανα 
χαμηλής πολιτικής όπου η τ/κ πλευρά απαιτούσε 
σε όλα τουλάχιστον μια ψήφο για να περάσει μια 
απόφαση. Θέση η οποία δεν έγινε αποδεκτή ούτε 
από τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος στο πλαίσιό του 

λέει ότι θετική ψήφος πρέπει να υπάρχει μόνο 
εκεί που θίγονται ζωτικά συμφέροντα. Υιοθετεί 
δηλαδή τη θέση της δικής μας πλευράς και αν 
προχωρούσαμε με το πλαίσιο το πρόβλημα θα 
το είχε η τ/κ πλευρά. Επαναλαμβάνω ότι πρόκει-
ται για όργανα χαμηλής πολιτικής στα οποία είτε 
έχουν είτε δεν έχουν θετική ψήφο δεν θα καταρ-
ρεύσει το κράτος. Για παράδειγμα, αν θα έχουν ή 
δεν θα έχουν μια ψήφο στη Μετεωρολογική Υπη-
ρεσία, είτε στον Σύνδεσμο Καταναλωτών, είτε 
στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος είτε 
στο Συμβούλιο Τέχνης και Πολιτισμού, θα καταρ-
ρεύσει το κράτος; Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζή-
τημα έχει υπερτιμηθεί και από τις δύο πλευρές. 

Και σίγουρα δεν είναι ορθό αυτό που λέει η τ/κ 
πλευρά ότι αν δεν έχουν θετική ψήφο σε όλα, 
αυτό δεν είναι ομοσπονδία. 

Να υπενθυμίσω ότι και με το σχέδιο Ανάν τα 
όργανα ήταν 30-35 και είναι ζήτημα αν είχαν θε-
τική ψήφο στα 4-5. Σε όλα τα υπόλοιπα θεωρείτο 

αποτελεσματική η συμμετοχή του 1/3. Βέβαια τα 
30-35 έχουν γίνει 143 όργανα, ενώ κατά τα άλλα 
ο Πρόεδρος πλέον επιδιώκει αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία.  

Από την άλλη ενοχλείται ο Πρόεδρος όταν 
του καταλογίζετε ότι μπορεί να καταλήξει Πρό-
εδρος διχοτόμησης και φταίει το ΑΚΕΛ…  

Ο Πρόεδρος, την ίδια ώρα που ενοχλείται, δεν 
ξεκαθαρίζει αν το πλαίσιο που θέλει να διαπρα-
γματευτεί είναι η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα όπως 
αυτή προβλέπεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών. Πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάτι ψέλλισε για «ομόσπονδο κράτος». Ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος μόλις την περασμένη Τε-
τάρτη είπε στον ΑΣΤΡΑ ότι η ομοσπονδία συμ-
φωνήθηκε από το 1977 και έπρεπε τότε να 
εφαρμοστεί, ενώ τώρα κάνουμε κι άλλες σκέψεις. 
Ποιες, άραγε, είναι αυτές οι σκέψεις; 

Όταν τα λένε από μόνοι τους, πώς είναι μονό-
πλευρη η πληροφόρησή μας; Είναι πολύπλευρη 
και μια από τις πηγές ενημέρωσής μας είναι ο 
ίδιος Πρόεδρος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
και μάλιστα με δημόσιες διακηρύξεις. 

Τώρα που έχει αρχίσει να συζητείται και κάτι 
άλλο πλην της Ομοσπονδίας, κανείς δεν αναφέ-
ρεται σε ενιαίο κράτος. Όταν μιλούμε για λύση 
όχι ομοσπονδιακή όλες οι συζητήσεις, εσωτερικά 
και διεθνώς, ανάμεσα σ’ αυτούς που καθορίζουν 
τις εξελίξεις, στρέφονται προς διχοτομικές κατευ-
θύνσεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγαμε πάντα 
ότι το πραγματικό μας δίλημμα είναι μεταξύ ομο-
σπονδίας και διχοτόμησης. Τώρα συζητείται η 
ιδέα να φύγουμε από τη ΔΔΟ και κανείς δεν ανα-
φέρεται σε ενιαίο κράτος. Ώρα να τοποθετηθούμε 
όλοι: Ομοσπονδία ή διχοτόμηση;  

Υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να αλλάξει η 
στάση της Τουρκίας δεδομένης και της επα-
ναλαμβανόμενης δήλωσης του κ. Τσαβούσο-
γλου «να ξυπνήσουμε από το όνειρο για μη-
δέν εγγυήσεις μηδέν στρατός»;  

Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δύο εντελώς διαφο-
ρετικά αφηγήματα για το ναυάγιο του Κραν Μο-
ντανά, εκείνη του Προεδρικού και εκείνη του ΓΓ, 

ο οποίος επαίνεσε την Τουρκία για τη στάση της 
στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Είναι 
φυσιολογικό ο κ. Τσαβούσογλου να λέει αυτά που 
λέει. Δεν περιμένουμε εκτός διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, ενώ εκκρεμούν και τα τέσσερα ζη-
τήματα στις εσωτερικές πτυχές, να επαναβεβαι-
ώσει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις. 

Το καθοριστικό είναι να μπορέσουμε να φθά-
σουμε σε επανέναρξη της διαπραγματευτικής δια-
δικασίας. Το τι προτίθεται να πράξει η Τουρκία, 
μόνο μέσα από μια διαπραγματευτική διαδικασία 
μπορούμε να το μάθουμε. Και εκεί δεν πρόκειται 
να βγούμε ζημιωμένοι, γιατί: Είτε θα πει αυτά που 
λέει δημοσίως και επομένως θα εκτεθεί είτε θα 
ισχύει αυτό που είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ, ότι είχε συ-
νεργαστεί η Τουρκία σ’ αυτά τα θέματα, οπότε 
κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τη λύση 
του Κυπριακού.  

Ο Τσαβούσογλου και η Τουρκία αντιλαμβά-
νονται ότι η λύση θα είναι προς όφελος της 
Τουρκίας;  

Το αντιλαμβάνονται, αλλά λένε δημοσίως ότι 
είναι ανοικτοί σε όλα τα σενάρια: Είναι έτοιμοι να 
συζητήσουν ομοσπονδία, συνομοσπονδία ή δύο 
κράτη. Γιατί, άραγε, το θέτουν με αυτό τον τρόπο; 
Και γιατί εμείς δεν ξεκαθαρίζουμε ότι συζητούμε 
μόνο ΔΔΟ;  

Όροι αναφοράς  
Υπάρχει μια σύγχυση ακόμα και ανάμεσα 

στους πολιτικούς για ποιους όρους αναφοράς 
μιλούμε…  

Μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνουμε για το τι 
εννοούμε με τους όρους αναφοράς. 

Από τη στιγμή που ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε μια συ-
γκεκριμένη πρόταση για να προχωρήσουμε και 
επί της διαδικασίας και επί της ουσίας και δεν 
πήρε ποτέ ξεκάθαρη απάντηση και από τη στιγμή 
που τίθεται η αποκεντρωμένη ομοσπονδία ως 
νέα ιδέα, ενώ η άλλη πλευρά συζητά αλλά προ-
βληματίζεται γιατί έχει ανοίξει ξανά αυτό το θέμα, 
ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε «συζητάτε και ξεκαθαρίστε 
ποιες είναι οι νέες ιδέες και πώς εντάσσονται στη 
διαπραγμάτευση». 

Ένα άλλο ζήτημα είναι να προχωρήσουμε από 
κει που είχαμε μείνει. Τώρα τίθεται το ερώτημα 
πού είχαμε μείνει; Ισχύει το Πλαίσιο; Ισχύουν και 
ποιες συγκλίσεις; 

Πρέπει να ξεκαθαρίσει η διαδικασία και ο επι-
διωκόμενος στόχος. 

Ενώ τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα και ήμασταν 
πολύ κοντά, τώρα έχουν περιπλακεί αφάνταστα. 
Αν τα καταφέρουν να συμφωνήσουν τους όρους 
αναφοράς θα το δούμε, θα δούμε τι έχουν εντάξει 
ως νέο στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Αν όχι, τα 
πράγματα μένουν μετέωρα.  

Δεν είναι αμετάκλητη η αποχώρηση 
από τη διαπραγματευτική ομάδα  

Υπήρξαν δύο ειδών αντιδράσεις από την 
αποχώρησή σας από τη διαπραγματευτική 
ομάδα -το ένα είδος είναι ότι κακώς φύγατε 
γιατί θα μπορούσατε να συγκρατούσατε τον 
κ. Αναστασιάδη από την περαιτέρω διολί-
σθηση και η άλλη ότι είναι λάθος να εγκατα-
λείψετε τον Πρόεδρο στην πιο κρίσιμη στιγμή. 
Και μια άλλη άποψη ότι έπρεπε πιο νωρίς να 
αποχωρήσετε από την ομάδα. Εσείς τι λέτε; 

Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Υπήρχε προβλη-
ματισμός και για το ένα και για το άλλο. Αυτά που 
λέτε για όσους αντιδρούν προβλημάτισαν και μας, 
αλλά βάλαμε στη ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά 
της απόφασης και η ζυγαριά βάραινε προς την 
αποχώρηση για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εί-
μαστε καθόλου σίγουροι ότι ο στρατηγικός μας 
στόχος είναι ταυτόσημος με αυτόν του Προέδρου. 
Αν διαφωνείς με το στόχο τότε δεν έχει καμία 
χρησιμότητα η παραμονή σου εκεί. Βεβαίως δεν 
ήταν μια αποχώρηση οριστική και αμετάκλητη. 
Ήταν μια αναστολή της συμμετοχής στην ομάδα. 
Αν ο Πρόεδρος επαναρχίσει συνομιλίες με στόχο 
την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμ-
φωνημένου πλαισίου οι πόρτες είναι ανοικτές και 
γνωρίζει πού μπορεί να μας βρει.
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Αρχικά επιτρέψετε μου να ευχηθώ σε 
όλους ένα ευτυχισμένο, υγιές και ευημε-
ρούν νέο έτος με την ελπίδα ότι το 2019 
θα είναι ένα ειρηνικό έτος που θα φέρει το 
τέλος στην καταπάτηση ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, στις φυλετικές διακρίσεις και 
μία βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. 

Καθώς προσβλέπουμε στο νέο έτος, 
είναι επίσης σημαντικό να κοιτάξουμε 
πίσω και να αναλύσουμε τα γεγονότα του 
2018. Δυστυχώς, φτάσαμε στο τέλος του 
χρόνου με τους κάτοικους της Βρετανίας 
να βλέπουν την χώρα τους να εξακολου-
θεί να είναι κατεστραμμένη μετά από 8 
χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών 
που έχουν εφαρμόσει σκληρά μέτρα λι-
τότητας, κι έχουν υιοθετήσει το άδικο και 
σκληρό Universal Credit εξαιτίας του 
οποίου, πολλές οικογένειες υποφέρουν. 

Τέσσερα εκατομμύρια παιδιά στη Βρε-

τανία, ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
εξαρτώνται από τράπεζες τροφίμων (με 
τον αριθμό να αυξάνεται συνεχώς), 19 
εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας και 17 εκ. άνθρωποι 
με λιγότερο από £100 σε... καταθέσεις. 
Το πλέον σπαρακτικό, είναι ότι οι GPs 
γράφουν συνταγές για διατροφικά ποτά 
σε πεινασμένους και αδύναμους ασθε-
νείς.  

Και η λιτότητα συνεχίζεται... 
Οι Συντηρητικοί ανέφεραν ότι η λιτό-

τητα επρόκειτο να αποπληρώσει το 
χρέος του ΗΒ. Μετά από 8 χρόνια βίαιων 
περικοπών, σχεδόν τριπλασιάστηκε! Οι 
Συντηρητικοί είπαν το περιβόητο «Είμα-
στε όλοι μαζί σε αυτό». Η πραγματικότητα 
είναι ότι οι πλούσιοι έχουν διπλασιάσει 
 τον πλούτο τους, ενώ οι άστεγοι πεθαί-
νουν στους δρόμους... 

Ο David Cameron και ο George Os-
borne που προκάλεσαν αυτές τις περι-
κοπές όταν άρπαξαν την εξουσία το 2010, 
ισχυρίζονται ότι δεν είχαν άλλη επιλογή 

από το να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας. 
Αυτά είναι κατά την γνώμη μου βλακείες. 
Από το 2010, η έλλειψη στέγης έχει αυ-
ξηθεί κατά 60%, ο αριθμός αστέγων στο 
134%, η τράπεζα τροφίμων χρησιμοποιεί 
το 400% των δυνατοτήτων της και η παι-
δική φτώχεια εκτοξεύθηκε! 

Δημιούργησαν αυτό το χάος με απο-
κορύφωμα το Brexit και στη συνέχεια εξα-
φανίστηκαν... Δεν κρύβω τη δυσαρέσκεια 
μου τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί 
το όλο θέμα η Theresa May. Αντίθετα. 
πιστεύω ότι τα έχει κάνει κυριολεκτικά 
 θάλασσα. Τη στιγμή που συνεχίζει με 
τυφλή μανία στο δρόμο του Brexit, την 
 ίδια στιγμή έχει ξεχάσει ότι ο λαός υπο-
φέρει. Με τις καταστροφικές περικοπές 
στην υγεία, στην παιδεία, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και την αστυνόμευση την 
ώρα μάλιστα που καταγράφεται ραγδαία 
αύξηση της εγκληματικότητας.  

Δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι θα πρά-
ξουν το ίδιο λάθος... 

Ας αφήσουμε τις ψευδαισθήσεις ότι το 
 Brexit θα είναι καλό. Αντιθέτως θα υπο-
φέρουμε και θα περάσουν δεκαετίες πριν 

η χώρα βρει τα πόδια της. Αν τα βρει... 
Όλοι θα πληρώσουμε «ακριβό» τίμημα 

όταν βγούμε από την ΕΕ. Επιτόκια, πλη-
θωρισμός, τιμές ακινήτων, θέσεις εργα-
σίας σε όλους τους τομείς της βιομηχα-
νίας, αφού ήδη πολλές εταιρείες 
εγκαταλείπουν άρον-άρον το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

Οι Συντηρητικοί έχουν χάσει την επαφή 
με τον κόσμο και την πραγματικότητα και 
σε τοπικό επίπεδο. Το 2017, ο David Bur-
rowes, που είναι γνωστός για τη φανατική 
υποστήριξη του Brexit, έχασε τη βουλευ-
τική του έδρα. Και τώρα επιλέγει πάλι να 
σταθεί απέναντι στο συμπατριώτη μας 
Πάμπο Χαραλάμπους, Βουλευτή του En-
field-Southgate. Οι ψηφοφόροι στο En-
field έχουν ψηφίσει με συντριπτική πλει-
οψηφία στο δημοψήφισμα του 2016 να 
παραμείνει στην ΕΕ. Πολλοί ψηφοφόροι 
ήταν αναστατωμένοι από το όλο φιάσκο 
του Brexit και όμως οι Συντηρητικοί έθε-
σαν την ίδια υποψηφιότητα και πάλι. Είναι 
παράλογο, αλλά και προφανές ότι οι Τό-
ριδες στο Enfield Southgate που σφρά-
γισαν την υποψηφιότητα David Burrowes 

να είναι ο υποψήφιος είναι εκτός πρα-
γματικότητας. 

Ίσως, το πολιτικό μήνυμα του 2018 να 
ήρθε μέσα από τις τοπικές εκλογές στις 
οποίες το Εργατικό Κόμμα αύξησε τους 
εκπροσώπους του κατά 5 συμβούλους. 
Οι Τόριδες, που έχασαν 5 έδρες, μας λένε 
ότι τα αποτελέσματα των τοπικών εκλο-
γών του 2018 ήταν καλά για αυτούς... Ει-
λικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή 
να τα πάρω στα σοβαρά.  

Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι 
ότι τον κοροϊδεύουν... τον εαυτό τους. 

Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποιοί έφεραν 
τη δυστυχία στους πολίτες του Enfield  
με την τυφλή υποστήριξη του Brexit. 

Ένα νέο δημοψήφισμα ίσως να είναι η 
μόνη λύση αφού το 54% των ψηφοφό-
ρων σήμερα αυτό ζητούν. 

Και για μια ακόμη φορά, απευθύνω έκ-
κληση προς όλους. Βεβαιωθείτε με το 
δημαρχείο της περιοχής σας ότι είστε εγ-
γεγραμένοι στον Κατάλογο Ψηφοφόρων. 
Δύναμή μας, είναι η ψήφος μας γι’ αυτοό 
επιλέξετε το Εργατικό Κόμμα με μόνο £2 
συνδρομή το μήνα.

του 
Γιώργου Σάββα 
ΔΣ Enfield

Με τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και 
με την ευχή όλων για Ελευθερία στην Κύ-
προ μας υποδέχτηκαν το Νέο Χρόνο 
2019 οι συμπατριώτες μας στο Λονδίνο,  
μέσα σε μια ζεστή, φιλική και εορταστική 
ατμόσφαιρα. Ο  Επίσκοπος Τροπαίου 
Αθανάσιος  ευλόγησε, έκοψε και μοίρασε  
τη βασιλόπιτα της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας. 

Καλωσορίζοντας τα μέλη και τους φί-
λους της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφό-
τητας, ο  Αντιπρόεδρός της Νίνος Κου-
μέττου,  μετέφερε τις ευχές του Προέδρου 
Αντώνη Γερολέμου για ένα Καλό και Ευ-
τυχισμένο Νέο Χρόνο. Στην ομιλία του 
ανάφερε ότι τις γιορτινές αυτές μέρες, 
όλοι οι ξενιτεμένοι, ταξιδεύουμε νοερά 
στο μικρό μας νησί, για να συναντηθούμε, 
με χωριανούς, συγγενείς και φίλους και 
να σεριανίσουμε σε τόπους προσφιλείς 
κι αγαπημένους, όπου βρίσκονται οι ρίζες 
μας, η ιστορία και οι παραδόσεις μας. 
Αναπολούμε τα πρώτα χρόνια που πε-
ράσαμε στο τότε πολύ σκληρό, παγω-
μένο και αφιλόξενο Λονδίνο, σκεπτόμα-
στε το παρόν και προσβλέπουμε με 
αισιοδοξία στο μέλλον. 

Όλοι μας συμμετέχουμε πάντοτε στις 
χαρές και στις λύπες, στους αγώνες και 
στις αγωνίες της Κύπρου μας. Για 44 χρό-
νια μετά την καταστροφική τουρκική ει-
σβολή, το θάνατο, την προσφυγιά, τους 
αγνοούμενους και τους εγκλωβισμένους 
που δημιούργησαν οι ορδές του Αττίλα, 
η μικρή μας πατρίδα Κύπρος και η πα-
ροικία μας, συνεχίζουν το σκληρό και 
άνισο αγώνα της για τον τερματισμό της 
τουρκικής κατοχής και την επανένωση 
της Κύπρου και του λαού της. 

Οι πολύχρονοι αγώνες και θυσίες του 
Κυπριακού λαού, της Ελλάδας και των 
αποδήμων, κατάφεραν να εντάξουν την 
Κύπρο στην Ευρωπαική ‘Ενωση. Δυστυ-
χώς όμως, οι επεκτατικές βλέψεις, η 
αδιαλλαξία και η αλαζονεία της τουρκικής 
πλευράς, δεν επιτρέπουν την υλοποίηση 
του πρώτου στόχου, όλων των Προ-
έδρων και των κυβερνήσεων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και ολόκληρου του κυ-
πριακού λαού, που είναι η επανένωση 
του νησιού μας, της οικονομίας, των θε-
σμών και ολόκληρου του κυπριακού 
λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πριων. Η Τουρκία συνεχίζει να κρατεί 
ομήρους, τους Τ/κ και τα κατεχόμενα 
εδάφη μας και προσποιούμενη ότι ενδια-
φέρεται για τα δικαιώματά τους, τους 
εκμεταλλεύεται και ζητά συνεχώς ανταλ-
λάγματα από την ΕΕ . 

Ας ελπίσουμε ότι το 2019 θα εισακου-

στούν οι προτροπές του ΟΗΕ και οι υπο-
δείξεις των λεγόμενων φίλων μας, που 
λέγουν ότι επιθυμούν λύση του Κυπρια-
κού και να πειστεί η τουρκική πλευρά να 
συμφωνήσει στην έναρξη συνομιλιών για 
λύση του Κυπριακού.  

Δυστυχώς οι πολυαίμακτοι πόλεμοι στη 
Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανι-
στάν και στην Υεμένη, όπως και η πολι-
τική κατάσταση στο Ιράν και στη Β. Κο-
ρέα, συνεχίζουν να απειλούν ακόμα την 
αθρωπότητα. Τα σκάνδαλα, οι διαδηλώ-
σεις οι ταραχές οι ατασθαλίες, οι συλλή-
ψεις και φυλακίσεις  στην Τουρκία, δημι-

ουργούν νέα δεδομένα στην ΕΕ, 
Τα σεξουαλικά σκάνδαλα, η ανισότητα, 

η πείνα, η φτώχεια, η μετανάστευση. οι 
πλημμύρες, οι τυφώνες και οι σεισμοί 
προστίθενται στα πολλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπό-
τητα και τα σκάνδαλα, οι ταραχές, οι ατα-
σθαλίες, οι συλλήψεις και φυλακίσεις  
στην Τουρκία, δημιουργούν νέα δεδομένα 
στην ΕΕ. 

Τα 85 χρόνια ζωής και προσφοράς της 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας του  
ιστορικού σωματείου του Κυπριακού Ελ-
ληνισμού της Μεγάλης Βρετανίας, αφο-
ρούν ουσιαστικά στην ιστορία της παροι-
κίας μας και καλύπτουν, όχι μόνο την 
ιστορία του Κύπριου μετανάστη, τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα που αντιμε-
τώπισε, τους σκληρούς αγώνες του για 
επιβίωση, για διατήρηση της ταυτότητας 
του και προσαρμογή στις συνθήκες ζωής 
της βρετανικής πρωτεύουσας, την πρό-
οδο και την εξέλιξη του, αλλά και τη δια-
μόρφωση του χαρακτήρα, της κοινωνικής 
του συμπεριφοράς και τις σχέσεις του με 
την πατρίδα του. 

Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη 
καμπή της ιστορίας της παροικίας μας.  
Η κυπριακή παροικία μεγάλωσε και υφί-

σταται συνεχή διαφοροποίηση. Εμείς και 
τα παιδιά μας όμως θα παραμείνουμε πι-
στοί στους αγώνες μας, για την ενίσχυση 
των στενών δεσμών μας με την Κύπρο 
και την Ελλάδα, τον Κυπριακό λαό, τη 
διατήρηση της ελληνικής εθνικής μας ταυ-
τότητας η οποία πάντοτε περνά και εν-
δυναμώνεται από το αγαπημένο εκείνο 
νησί στο οποίο βρίσκονται οι ρίζες, οι πα-
ραδόσεις και η ιστορία μας.   

Όλα αυτά τα χρόνια, η Αδελφότητα, η 
παροικία μας και όλοι οι απόδημοι συνε-
χίζουν τον άνισο αγώνα για να τερματί-
σουν την τουρκικά κατοχή και να επανε-

νώσουν την Κύπρο και το λαό της. 
Αγωνίζονται για λύση βασισμένη στα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου 
Ασφαλείας στις αρχές του διεθνούς και 
του ευρωπαϊκού δικαίου και στις Συμφω-
νίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 
1979. Η Αδελφότητα θα συνεχίσει να 
συμμετέχει με όλες της τις δυνάμεις στους 
αγώνες για την για την επιστροφή των 
προσφύγων στα σπίτια τους, για μια 
ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να 
προασπίσει τα συμφέροντα της πατρίδας 
μας συνήψε τριμερείς συμφωνίες με το 
Ισραήλ, την Ελλάδ, το Ισραήλ και την Αύ-
γυπτο για την κατασκευή του αγωγού 
East Med και συμφωνίες με την Ιορδανία, 
το Λίβανο και άλλες γειτονικές χώρες  

Η τελευταία απόφαση του απρόβλε-
πτου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ 
Τραμπ για αποχώρηση των αμερικανι-
κών στρατευμάτων από τη Ναρπλις της 
Συρίας και την αναθέρμανση των σχέ-
σεων ΗΠΑ-Τουρκίας μας συγκλόνισε 
όλους ενώ ανησυχεί πολύ την Αθήνα και 
τη Λευκωσία. Ελπίζουμε ότι ο Σύρος Προ-
έδρος θα συνεργαστεί με τους Κούρδους 
και θα ανακαταλάβει τα εδάφη που αφή-
νουν οι Αμερικανοί και θα πάρει τον 

έλεγχο της παραμεθόριας περιοχής με 
την Τουρκία. 

Οι πολυαίμακτοι πόλεμοι στη Συρία και 
στο Ιράκ ελπίζουμε ότι έχουν τελειώσει 
παρ΄ όλο ότι το Ισλαμικό κράτος και συ-
νεχίζει τις τρομοκρατικές του επιθέσεις 
στην Αίγυπτο, Ιράκ, τη Λιβύη, το Αφγανι-
στάν και στην Υεμένη, ενώ η πολιτική κα-
τάσταση στο Ιράν και στη Βόρειο Κορέα,  
απειλούν ακόμα την παγκόσμια ειρήνη. 
Οι επιθέσεις των τζιχαντιστών βομβιστών 
αυτοκτονίας, στις ευρωπαϊκές πόλεις,  
μας υπενθυμίζουν ότι η απειλή δεν εξέ-
λιπε. Στη Βρετανία και στην ΕΕ συνεχί-

ζονται οι συζητήσεις για το Brexit και τις 
σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει και ελ-
πίζουμε ότι αυτές θα έχουν αίσιο τέλος. 

Όλοι μαζί, Αδελφότητα, Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία και Κυπριακή Υπάτη 
Αρμοστεία, θα υπενθυμίζουμε στη Βρε-
τανία τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ως 
εγγυήτρια της ενότητας, της εδαφικής 
ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της 
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ότι οφείλει να διακηρύξει πιο σαφή και 
ξεκάθαρη θέση και να στηρίξει όλες τις 
ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
την εκμετάλλευση της δικής της Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης και την εξό-
ρυξη του φυσικού της πλούτου. Θα ζη-
τούμε ακόμα να εργαστεί και να συμβάλει 
στην εξεύρεση λειτουργικής και δημοκρα-
τικής λύσης του Κυπριακού, που να είναι 
βασισμένη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και 
της ΕΕ, να τερματίζει την τουρκική κα-
τοχή, να καταργεί τις αναχρονιστικές εγ-
γυήσεις και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες για 
όλους τους Κυπρίους σε ολόκληρη την 
Κύπρο 

Ας υποδεχτούμε το Νέο Χρόνο με χαρά 
και αισιοδοξία και ας εργαστούμε με πί-
στη στα δίκαια του αγώνα μας για την 

πραγματοποίηση των στόχων και των 
σκοπών μας, που δεν είναι τίποτε περισ-
σότερο, αλλά και τίποτε λιγότερο, απ΄ ότι 
απολαμβάνουν όλοι οι ευρωπαίοι πολί-
τες. Ελευθερία, ειρήνη δημοκρατία χωρίς 
αφέντες και προστάτες», είπε καταλήγο-
ντας ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας.  

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεό-
δωρος Γκότσης, αφού συγχάρηκε την 
Αδελφότητα για το πολύπλευρο εθνικό 
και πολιτιστικό της έργο, τόνισε την ετοι-
μότητα του Προέδρου Αναστασιάδη για 
την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών 
για λύση του Κυπριακού που θα διασφα-
λίσει ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον για 
όλο τον κυπριακό λαό. Ευχήθηκε να φέ-
ρουν καλά αποτελέσματα οι εντατικές 
προσπάθειες της κυρίας Λουτ.  

Ο γνωστός λαικός ποιητής της παροι-
κίας μας, Βασίλης Παναγή, με το πλη-
θωρικό του χιούμορ και τους μποναμάδες 
του (ολόκληρο το κείμενο στη σελ 11), 
χάρισε δώρα σε πολλούς και με την έμ-
μετρη σάτιρά του, έστειλε άμεσα και έμ-
μεσα, πολλά και διαφορετικά μηνύματα 
σε πολλούς αποδέκτες 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρο-
παίου είπε ότι ξενιτεμένοι πάντοτε σκέ-
φτονται την Κύπρο, τις οικογένειες και τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι πρώτοι 
Κύπριοι μετανάστες με την πίστη τους 
στο Θεό, την αγάπη προς το συνάν-
θρωπό τους, την τιμιότητα και την εργα-
τικότητά τους έδωσαν ένα πολύ καλό 
όνομα στην παροικία μας. Κατάφεραν 
επίσης να δημιουργήσουν εκκλησίες, 
σχολεία και κοινοτικούς χώρους. Επαί-
νεσε την εργατικότητα και τη φιλοπατρία 
της ομογένειας και κάλεσε τη νέα γενιά, 
να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο 
και να συμπαρασταθεί στο έργο της Εκ-
κλησίας και των ομογενειακών οργανώ-
σεων. Τέλος, ευλόγησε, έκοψε και μοί-
ρασε σε όλους τη Βασιλόπιττα. 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αδελφότητας έδωσε «Δέματα Αγάπης» 
στους ηλικιωμένους. 

Το εορταστικό πρόγραμμα παρου-
σίασε ο Γραμματέας της Αδελφότητας Α.  
Καραολής. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρί-
στος Καραολής, ο τέως προϊστάμενος 
της ΚΕΑ, Σάββας Παυλίδης, Προέδροι 
και εκπρόσωποι σωματείων και οργανώ-
σεων, καθώς και πολλά μέλη της Αδελ-
φότητας.  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2019  

Ανδρέας Καραολής

Υποδοχή του νέου χρόνου με εύχες για ένα καλύτερο αύριο
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ�Σ ΚΥΠΡΙΑΚΗ�Σ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Καιρός για αλλαγή Κυβέρνησης για να σώσουμε ό,τι 
μπορεί να σωθεί μετά την καταστροφική πολιτική των Tories



Μ
ε την είσοδό μας εις το Σωτήριον Έτος 2019 απευ-
θύνω προς όλους και ιδιαίτερα το Ποίμνιο της Βι-
βλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου 

Κωνσταντινουπόλεως θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν 
αγάπης και τιμής και θερμές ευχές από του εν Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας Γεννηθέντος Σωτήρος ημών Χριστού. Πρώτα να 
ευχαριστήσουμε τον εν Τριάδι Δεδοξασμένον Θεόν διά τις 
ευεργεσίες Του και το μέγα και πλούσιον αυτού έλεος διά 
μας και διά την ημετέραν σωτηρίαν και θυσιαστικήν αυτού 
αγάπη για τα Δημιουργήματά Του. Ευχαριστίες εκφράζο-
μεν καθηκόντως προς τους συναθρώπους μας, τους Γο-
νείς, τους Ευεργέτες και τους Διδασκάλους μας, τους 
Άρχοντας της Εκκλησίας της Χώρας εις τη  οποία διαβι-
ούμε με ελευθερία και με δημοκρατία και ασφάλεια και σε-
βασμό προς το πιστεύω του κάθε πολίτη της.  

Να προσευχηθούμε για τους Άρχοντες της Ανθρωπό-
τητος οι οποίοι φροντίζουν για την ευημερία των λαών και 
για την ειρήνη του Σύμπαντος κόσμου και για τη  ευστάθεια 
των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του θρησκεύματος των 

υπηκόων τους. Οι ανά την Οικουμένην Άρχοντες, ιδιαίτερα 
των Μεγάλων Χωρών εργάζονται διά την συμφιλίωση των 
εμπολέμων, για την  ειρήνευσή των Λαών, την πρόοδο της 
Κοινωνίας και τη επικράτηση του θελήματος του Θεού εις 
τους ανθρώπους και την Οικουμένη. Να προσευχηθούμε 
από καρδίας με τη  έναρξη του Νέου Έτους για τους Κλη-
ρικούς, την ΑΘΠ του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου και τους κατά τόπους Άρχοντας και Προ-
ϊσταμένους των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Να προσευ-
χηθούμε για τους Ιεράρχες, τους Ιερείς, τους Μοναχούς και 
τις Μοναχές και τους κοπιώντας και καρποφορούντες 
υπέρ της Εκκλησίας και του σωτηριώδους έργου αυτής.  

Συ Κύριε, είσαι ο Αρχηγός του χρόνου και τούτου του 
Νέου Χρόνου που αξιωθήκαμε να δούμε το φως και την 
χαρά. Σύ, Κύριε αξίωσε τον κόσμον που έπλασες και ημάς 
όπως εν ειρήνη και ομονοία διέλθωμεν τον νέον ενιαυτόν 
της χρηστότητός Σου. Επισκίασον με την χάρη και το έλεός 
Σου την ζωή και τα έργα μας και χειραγώγησε μας προς 
το δρόμο του Ευαγγελίου Σου, όπως εν αγάπη και ταπει-

νώσει συζήσουμε μετά των οικείων ημών και ομοπίστων, 
αδελφών ημών και ίνα όλοι εν ενί στόματι και μία καρδία 
υμνολογούμεν το Πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και 
του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις 
τους αιώνας, πρεσβείαις της Παναχράντου Δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και του εν Αγίοις 
πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας, Ου-
ρανοφάντορος του Μεγάλου, του οποίου εορτάζουμε την 
μακαρίαν μνήμη, και πάντων των απ’ αιώνος ευαρεστη-
σάντων το Πανάγιον και Προσκυνητόν όνομα Σου, νυν και 
αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.  

Ευχόμενος εις όλους υμάς υγεία και την ειρήνη του Θεού 
την πάντα νουν υπερέχουσαν εις την  οικογένεια και την 
ζωή σας και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω 
αγάπης και τιμής. Χρόνια πολλά, καλά και από του Γεννη-
θέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας Κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού ευλογημένα και ειρηνικά.   

 
Λονδίνο, Ιανουάριος 2019 
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Εύχομαι, εκ μέ-
ρους σύσσωμης της 
οικογένειας της 
Ύπατης Αρμοστείας 
της Κύπρου, να έχετε 
ένα υγιές, παραγω-
γικό, αποτελεσματικό 
κι ευτυχές νέο έτος.  

Είθε η γέννηση του 
Θεανθρώπου να 
φωτίσει την οδό 
προς τη λύτρωση και 
δικαίωση της ιδιαίτε-
ρης μας πατρίδας, 
αλλά και γενικότερα 

προς ένα κόσμο δίκαιο και ειρηνικό. Μια τέτοια οδός 
χαρακτηρίζεται από ταπεινότητα, συγχώρεση, απο-
δοχή, σεβασμό και, προπαντός, αγάπη.  

Αποχαιρετούμε ένα εποικοδομητικό 2018 για την 
Κύπρο, το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές 
εξελίξεις και διπλωματικές επιτυχίες στην ευρύτερη 
περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και από 
ουσιαστικές προσπάθειες για εξορθολογισμό της 
κρατικής μηχανής και ανάπτυξη της εθνικής οικονο-
μίας.  

Όσον αφορά στο κρίσιμο εθνικό ζήτημα, το οποίο 
είναι υπαρξιακό για εμάς, συνεχίζονται οι άοκνες 

προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Αναστασιάδη προς εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης 
λύσης. Περιπό να τονίσω, ότι ως Ύπατη Αρμοστεία 
βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το Βρετανικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, προωθώντας τις θέσεις τις 
θέσεις μας με σκοπό την αναζήτηση και εξασφάλιση 
στήριξης, αλλά, κυρίως, διαμηνύοντας τη σημασία 
που έχει για τους Κύπριους πολίτες αλλά και για το 
ΗΒ η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα είναι προς 
όφελος όλων των πολιτών της και όχι προς όφελος 
τρίτων.  

Ταυτόχρονα, η πολυσχιδής και πολυδιάστατη 
δράση της Ύπατης Αρμοστείας αφορά σε μια γενι-
κότερη προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης της ει-
κόνας της Κύπρου μας σε ποικίλους τομείς, όπως 
τουρισμό, εμπόριο, ναυτιλία, επενδύσεις, πολιτισμό, 
μέσα, μεταξύ άλλων, και από την ενεργητική συμμε-
τοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Κοινο-
πολιτεία, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και, 
φυσικά, τα διάφορα όργανα και προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Διαχρονικοί και πολύτιμοι συμπαραστάτες στον 
κοινό εθνικό αγώνα αλλά και στους άλλους σημαντι-
κούς αγώνες της Κύπρου, στους τομείς της οικονο-
μίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού, παραμένετε 
εσείς, η ομογένεια.  

Με συνεκτικό στοιχείο την εκκλησιαστική ηγεσία, 

η οποία πλαισιώνεται και ενισχύεται από μια σειρά 
από οργανωμένα σύνολα, κοινότητες, σχολεία και 
θεσμούς, ο πολύμορφος χαρακτήρας της κυπριακής 
παροικίας διέπει την έντονη και δυναμική παρουσία 
της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτό τον τρόπο, δια-
σφαλίζει την ύπαρξή της ως ενός εκ των ακρογωνι-
αίων λίθων επί του οποίου εδράζεται η εθνική και 
πολιτισμική μας επιβίωση. Πρόι<ειται για συλλογική 
προσπάθεια, στην οποία η Ύπατη Αρμοστεία λει-
τουργεί ως κατεξοχήν θεσμικός κρίκος ανάμεσα 
στην παροικία και τη μητρόπολη.  

Αυτή η ιδιαίτερη σχέση αποδεικνύεται έτι ουσια-
στικότερη καθώς οδεύουμε προς αχαρτογράφητα 
νερά ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντοτε σε εγρήγορση 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της παροικίας, η 
Ύπατη Αρμοστεία έχει διοργανώσει μια σειρά από 
εκδηλώσεις για ενημέρωση των Κυπρίων που ζουν 
στο ΗΒ αναφορικά με το Brexit, τα δικαιώματά τους 
και τη δυνατότητα απόκτησης Κυπριακής υπηκοό-
τητας. Ταυτόχρονα, έχουμε αναπροσαρμόσει τις δια-
δικασίες προς ταχύτερη εξυπηρέτηση των σχετικών 
αιτήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατακόρυφα μέσα 
στο 2018, εισάγοντας ηλεκτρονικό σύστημα ραντε-
βού για παροχή προξενικών υπηρεσιών, και αξιο-
ποιώντας τις άμεσες δυνατότητες που προσφέρει η 
σύγχρονη τεχνολογία, και συγκεκριμένα τα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης, για επίλυση αποριών και πα-
ροχή πληροφοριών.  

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,  
Καθώς καλωσορίζουμε ένα σημαδιακό έτος για 

την παγκόσμια ιστορία, το οποίο συνεπάγει πολιτι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, θέλω 
να σας διαβεβαιώσω ότι η Ύπατη Αρμοστεία παρα-
μένει το σπίτι σας. Η Ύπατη Αρμοστεία προσπαθεί 
να ανταποκριθεί με πάσα ετοιμότητα, εξυπηρετώ-
ντας τις ανάγκες και τα συμφέροντα της μεγάλης κυ-
πριακής οικογένειας στο ΗΒ. Αυτό δεν θα ήταν 
δυνατόν, όμως, χωρίς τις δικές σας μεθοδικές και 
στοχευμένες προσπάθειες για συσπείρωση των 
μελών της κοινότητας μας, χωρίς την ακούραστη 
δράση σας για προώθηση και προάσπιση των συμ-
φερόντων και δικαίων της ιδιαίτερής μας πατρίδας, 
της Κύπρου μας. Μας κάνετε περήφανους και μας 
συγκινείτε. Διότι, η δική σας φωνή δεν διασφαλίζει 
απλώς τη δυναμιι<ή παρουσία μας στη βρετανική 
πολιτική σκηνή αλλά καθρεφτίζεται ως αχτίδα ελπί-
δας ι<αι αισιοδοξίας για εθνική δικαίωση στο πρό-
σωπο του κάθε Κύπριου, είτε ζει στην παροικία είτε 
στη μητρόπολη.  

Είθε το 2019 να σκορπίσει το ευαγγέλιο της ειρή-
νης και επανένωσης της Κύπρου μας και να φέρει 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους. 

«Είθε το 2019 να φέρει την επανένωση της Κύπρου μας»
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΗΒ, ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2019



 11      | Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Ήρτασην πάλε οι γιορτές 
φίλοι αγαπημένοι 

Και στη ρουτίνα μπήκαμε 
γνωστή συνηθισμένη, 

Θα τρέξουμε να πάρουμε 
δώρα για τα παιδιά 

Και όσους έχουμε βαθιά 
κρυμμένους στην καρδιά. 

Θα στείλουμε τις κάρτες μας 
για όμορφες γιορτές, 

Χρόνια πολλά εις τους γνωστούς 
και όλες τις γνωστές. 

Παράλληλα προσμένουμε 
τον Άγιο Βασίλη 

Δώρα πολλά μα και ευχές 
σε όλους μας να στείλει. 
Ήρτασιν πάλιν οι γιορτές 
Τζιαι φεύκουσιν τα χρόνια 
Πάλι βροχές θα έχουμε 
ελπίζουμε και χιόνια. 
Επήγαμε στις αγορές 
κάναμε και τα ψώνια, 

Πήραμε δώρα φίλοι μου 
Πήραμε και κουπόνια. 

Τα δώσαμε σε συγγενείς 
φίλους μα και γνωστούς, 

και στείλαμε πολλές ευχές 
σε όλους τους πιστούς. 

Χρόνια πολλά τους είπαμε 
Καλά και ευτυχισμένα, 
Εύχομαι δεν ξεχάσαμε 

Ελπίζουμε κανένα. 
Μα όμως έχουμε κι’ ευχές 

από τον Άη Βασίλη 
Που ήρθε φίλοι μου καλοί 

με γέλιο πα σ’ τα χείλι. 
Τον βρήκα έτσι ξαφνικά 
να κουβαλά που ούλλα, 
Τα δώρα που μας έφερε 

μέσα εις τη σακούλα. 
Του είπα για σου Άγιε 

και τι μας φέρνεις πάλι, 
Και μού πε αν το ήθελα 
να του έκανα τη χάρη. 

Να πάρω τη σακούλα του 
και να την κουβαλήσω, 
Τα δώρα που μας έφερε 
σ’ όλους να τα χαρίσω. 

Πήρα λοιπόν τα δώρα του 
και κοίταξα τι είχε, 

μέσα στη σακούλα του 
τι δώρα περιείχε.  

*** 
Ας ξεκινήσω φίλοι μου 

από την Κύπρο πρώτα, 
Να δούμε αν τους έφερε 

ο Άγιος τα φώτα. 
Για να μπορέσουν και να δουν 

Τα μάτια τους ν’ ανοίξουν, 
Να είναι πιο προσεχτικοί... 
να μην μας ξεπουλήσουν. 
Ήντα κακόν τους έπιασεν 
τζιαι πήραν ούλοι φόραν, 

τζιαι φκάλουσιν ξεπούλημαν 
τα πάντα μες την χώραν. 

Έτσι λοιπόν ο Άγιος 
φέρνει και θα την δώσει, 

 στον Αναστασιάδη μας… 
και θα την παραδώσει,  
μια βέρκαν νάνε μαγική, 
να χειριστεί με δύναμιν…  

που τες παγίδες των κακών… 
ίσως και μας γλυτώσει. 

Που την μανίαν που έχουσιν 
τζιαι θέλουν για ν’ αρπάξουν, 

Ό,τι δικόν μας έχουμεν 
θέλουν να το ρημάξουν. 
ο Ερτογάν τζ’οι φίλοι του 

που λάσσουν σαν τους σκύλους 
τζι’ αρπάσουν ό,τι εύρουσιν 

που ξένους… τζιαι που φίλους. 
Θέλω να κάμω μιαν ευτζιήν 
τζιαι πέρκιμον τζιαι πιάσει, 
Ίσως τζιαι καταφέρω τα, 

η ώρα όταν φτάσει, 
 πόν να βρουν τα πετρέλαια, 
να χω τζιαι γιώ… μοιράσιν.  

*** 
Στους Βαρωσιώτες έφερε 

ο Άγιος νομίζω,  
Ελπίδα και υπομονή 

και θα τους τα αφήσω,  
Φέρνει ο Άγιος ξανά 

μήνυμα να τους δώσει, 
Να γίνει ότι’ εν δυνατόν 
να πάμεν στο Βαρώσιν. 
Φέρνει και άλλο μήνυμα 
εις τους πολιτικούς μας, 

να κάμουν ότι εν δυνατόν 
να συνεννοηθούν, 

για ούλα τα προβλήματα 
ίσως και να λυθούν. 
Θα έρθω τώρα φίλοι 
μ’ αυτή την ευκαιρία, 

Να δούμε τι μας έφερε 
εδώ στην παροικία. 

Φέρνει που λέτε ο Άγιος 
μέσα εις την σακούλα, 

Πολλά τα δώρα φίλοι μου 
και σας τα δίνω ούλλα. 

Για τον καλό μας πρόεδρο 
τον νεαρό τον Χρήστο, 

Φέρνει κουράγιο να μπορεί 
να τρέχει να πηγαίνει, 

Ποτέ του να μην ντρέπεται 
πάντα να επεμβαίνει 

Στις εκδηλώσεις να ζητά 
δίχως αναβολή, 

Να φύγουν οι καταχτητές 
έξω από την Κύπρο μας 

Να μας αφήσουν ήσυχους… 
τέρμα η εισβολή.   

*** 
Εις την πρεσβεία μας θα μπω 

και θα τους χαιρετίσω, 
Και δώρα που μου έδωσε 

ο Άγιος θ’ αφήσω. 
Στον Ευριπίδην έφερεν 

ο Άγιος νομίζω, 
Μιά Μερσεντές θα του το πω 

και θα του την χαρίσω. 
Για να βουρά πιο γλήορα 
τζιαι για να προλαβαίνει, 
Τες εκδηλώσεις να μιλά, 
όσον μακρά τζι’ αν ένει. 

Μπράβο του τζιαι τον χαίρομε 
τα λόγια που τα βρίσκει, 
Όπου βρεθεί πάντα μιλά 
τζιαι πίσω δεν μεινίσκει.  

*** 
Εις τον Σεβασμιότατο 
έχει μες την σακούλα, 

Χρόνια πολλά μα και καλά 
θα του τα δώσει ούλα!  

Να είναι καλά να χαίρετε 
πάντοτε με υγεία, 

Ν’ αντέχει στα ταξίδια του 
να χει υπομονή, 

Να τον προσέχει ναν καλά 
πάντα η Παναγία. 

Θα του ζητήσω να σκεφτεί 
εμένα για να δώσει 

 Μέσα εις την Αρχιεπισκοπή 
ή ας είναι και εις στη Μονή, 

Σε μία θέση θα θελα… 
εμένα να.. μισθώσει!  

*** 
Θα ταξιδέψω φίλοι μου 

τώρα αμέσως πάω, 
Να δώσω όλες τις ευχές 
σ’ αυτούς που αγαπάω. 

Στους καλούς τους φίλους μου 

της «Παροικιακής», 
Θα δώσω από τον Άγιο 
τα της δικής του ευχής. 
Να έχουνε παντοτινά 

καλούς πολλούς συντρόφους, 
Και να μπορέσουν γρήγορα 

το νέο κτήριό τους, 
Να το τελειώσουν και εύχομαι 

να έχει πολλούς ορόφους, 
Ένα γραφείο και για εμέ 

να έχουν να μου δώσουν, 
Και ένια να μην έχουνε 

πως και θα με πληρώσουν. 
Καλέ μου φίλε Πάμπο μου 
πολλές ευχές σου δίνω, 

Και παίρνω το ποτήρι μου 
και στην υγειά σου πίνω.  

*** 
Εις τον Μιχάλην Έλληναν 

και την «Ελευθερία», 
Θα τους χαρίσει ο Άγιος 

ακόμα μια κυρία, 
Όπως την Ήρα και αυτή 

να τους τραβά λίγο τ’ αυτί, 
Να μην αφήνουν τίποτα, 
μ’ όλα να ασχολούνται, 

να λεν αυτά που σκέπτονται, 
κι’ ούτε και να φοβούνται.   

*** 
Θα πεταχτώ στον LGR 
πριχού να το ξεχάσω, 

Ο,τ’ έχω στη σακκούλλαν μου 
να τους τα κατεβάσω. 
Ο Άγιος μου έδωσε 

και θα τους παραδώσω, 
Πολλές ευχές για προκοπή 

αμέσως να τους δώσω. 
Να εύρουν τζι’ άλλους DJ’S 

να παίζουν μουσικήν, 
Ούλες τες ώρες ναν τζιαμαί 

μέχρι τζιαι την αυκήν. 
Να κάμουν τζιαι προγράμματα 

παραδοσιακά. 
Για συνταγές Κυπριακές 
άγνωστες και γνωστές. 
Να μαηρεύκουν νόστιμα 

φαγιά Κυπριακά, 
Φασούλια, τζ’ άλλα όσπρια 

ακόμα τζιαι οφτά, 
Τζιαι νάχουν για σπεσιαλιτέ… 

πατάτες με τ’αυκά. 
Να κάμουν τζι’ εργοστάσιον 
να κάμνουσιν τραούθκια, 

Για νάχουσιν να τραουδούν 

μιάλοι τζιαι κοπελλούθκια. 
Θα κατεβάσω τζιαχαμέ 
για τους ακροατές του, 

Να στείλει από μόνον του 
μηνύματα κι’ ευχές του.  

*** 
Γιωργούλλα μου και Ρούλλα μου 

ακόμα και στη Ρίτα, 
Να έχετε μια συνδομήν 
νά είναι που την CYTA, 
Για να στοιχίζει πιο λλία 

όταν τηλεφωνάτε, 
Σαν στέλνετε μηνύματα 
σ’ αυτούς που αγαπάτε. 
Να παίρνετε τηλέφωνο 

τους παρουσιαστές, 
Να στέλνετε μηνύματα 

ακόμα και ευχές. 
Ακούτε τι ερώτησε 

η Κούλα τον Βασίλη, 
Όταν του τηλεφώνησε 
μήνυμα για να στείλει.  
Χαλόου… χαλόου… 

είμαι η Κούλα… είμαι στον αέρα; 
Και ο Βασίλης είπεν της… 

ευγενικά με χάρη, 
Να κλείσει το τηλέφωνο 
και να τον ξαναπάρει.  

Κλείνει λοιπόν η Κούλα μας 
κι’ ακούει τον Βασίλη, 
Από το ραδιόφωνο 

μήνυμα να της στείλει.  
Άνοιξε το παράθυρο 
λαλεί της ο Βασίλης,  

 Όταν τ’ ανοίξεις ύστερα 
τα πόθκια να κρεμάσεις.   

Άμα τα δεις τζιαι σούζουντε… 
πες το να ησυχάσεις,   

Πες το ν’ ακούσουν όλοι τους 
πως είσαι στον αέρα, 

Χαιρέτα και τη μάνα σου 
χαιρέτα πέρα ως πέρα.   

*** 
Να μην ξεχάσω φίλοι μου 

τα τηλεοπτικά, 
Που φέρνουν εις το σπίτι μας 

έργα Ελληνικά. 
Να ευχηθώ να έχουσιν 

έργα και μουσικές, 
Τζιαι να παράγουν εκπομπές 

παραδοσιακές, 
Να προωθούν τα έθιμα, 

τα ήθη τζιαι την γλώσσαν, 
Για να μεν τα ξιχάσουμεν 

Όσα οι πρωτοπάπποι μας 
σ’ εμάς επαραδώσαν! 

Στο Γιώργο μα και στο Φελλάν 
δίνω ευχήν μεγάλη,  

να συνεχίσουν με όρεξη 
να δίνουν στο κανάλι. 

Τζι’ εμέναν να με κάμουσιν 
τζιαι πρωταγωνιστή, 

Σε μια σειράν ναν κωμική 
τζιαι νάνε ξακουστή. 

Να παίζω καθημερινά 
τζιαι να γελούν τα πλήθη, 
Μα νάσιει μέσα φίλοι μου 

τζιαι έθιμα τζιαι ήθη. 
Τζιαι να γίνω διάσημος 
αυτόγραφα να δίνω, 

Να πιάσω κάμποσα λεφτά 
τζιαι πλούσιος να γίνω. 
Να μεταδίδουν πάντοτε 
τα θέατρα που κάμνω, 

Το λέω και πάλι φίλοι μου… 
και τίποτα δεν χάνω.   

*** 
Κάπου εδώ πλησίασε 

η ώρα και θα πάω, 
Εκεί που με καλέσανε 
κάτι και εγώ να φάω. 

Εάν λοιπόν σας άρεσαν 
τα δώρα που σας φέρνω, 
Αφήστε μου ότι θέλετε… 

κι’ όταν θα βγω τα παίρνω.  
Μα πιο πολύ θα ήθελα 
να σας ευχαριστήσω, 
Και με ακόμα μια ευχή 

να αποχαιρετήσω. 
Χρόνια πολλά μα και καλά… 

να είστε ευτυχισμένοι, 
Υγεία αγάπη σε όλους σας, 

σ’ όλη την οικουμένη,  
και λευτεριά στην Κύπρο μας 

την πολυαγαπημένη!   
***  

Εδώ τελειώνω μα ήθελα 
και κάντε μου τη χάρη, 
Για να ευχαριστήσετε 
κι’ εμέ το παλληκάρι.  

Πριν σας αφήσω το λοιπόν 
και από εκεί που είστε…  

Βάλτε τα χέρια σας μαζί… 
και με χειροκροτήστε!   

 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

 ΜΑ… ΤΖΙΑΙ ΚΑΛΑ!

Ο Ν. Παπαδόπουλος στη χοροεσπερίδα του ΔΗΚΟ Αγγλίας 
 

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

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

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

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

Εισιτήρια και πληροφορίες: 07956 245 706

Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνει ότι η ετήσια χοροεσπερίδα της 

θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2019 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Erlham Grove. 

Σε αυτήν θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Δρ.Μαρίνος Σιζόπουλος. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε 

στον κ. Μιχάλη Κασιή 0208 3687302 

και Γιώργο Κουττούκη 07949211155

Οι μποναμάδες 
του Βασίλη Παναγή 2018
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George MIchaelides

Διαλύει τα πάντα στο δρόμο για τον τίτλο! 

Τα αποτελέσματα 

Τότεναμ- Γουλβς  . . . . . 1-3 

Μπράιτον-Έβερτον  . . . 1-0

Φούλαμ-Χάντερσφιλντ  1-0 

Λέστερ-Κάρντιφ  . . . . . . 0-1 

Λίβερπουλ-Άρσεναλ  . . 5-1 

Κρύσταλ Πάλας-Τσέλσι 0-1 

Μπέρνλεϋ-Γουέστχαμ  . 2-0 

Σαουθάμπτον-Μαν. Σίτι 1-3 

Μάν. Γ. - Μπόρνμουθ . . 4-1 

Έβερτον-Λέστερ . . . . . . 0-1 

‘Αρσεναλ-Φούλαμ  . . . . 4-1 

Κάρτιφ-Τότενχαμ  . . . . . 0-3 

 
Βαθμολογία 

  1 Liverpool  . . . . . . . . . . 54 

 2 Tottenham   . . . . . . . . . 48 

 3 Manchester City  . . . . . 47 

 4 Chelsea  . . . . . . . . . . . . 43 

 5 Arsenal  . . . . . . . . . . . . 41 

 6 Manchester United  . . . 35 

 7 Leicester    . . . . . . . . . . 31 

 8 Wolves  . . . . . . . . . . . . 29 

 9 Watford  . . . . . . . . . . . . 29 

10 Everton  . . . . . . . . . . . . 27 

11 West Ham   . . . . . . . . . 27 

12 Bournemouth  . . . . . . . 26 

13 Brighton    . . . . . . . . . . 25 

14 Crystal Palace  . . . . . . 19 

15 Newcastle  . . . . . . . . . . 18 

16 Cardiff City1  . . . . . . . . 18 

17 Southampton  . . . . . . . 15 

18 Burnley  . . . . . . . . . . . . 15 

19 Fulham   . . . . . . . . . . . . 14 

20 Huddersfield   . . . . . . . 10 

Ο
ύτε... να τρομάξει δεν 

πρόλαβε η Λίβερπουλ 

απέναντι στην Άρσεναλ 

στο τελευταίο της παιχνίδι για το 

2018! Ακόμα κι αν βρέθηκε 

πίσω στο σκορ, η ομάδα του 

Κλοπ κοιτάζει μονάχα την πο-

ρεία της προς το πρώτο πρωτά-

θλημα μετά το 1990 και έφτασε 

στο τρομερό 5-1, σκοράροντας 

μάλιστα τέσσερις φορές στο 

πρώτο μέρος και ανατρέποντας 

την κατάσταση σε 90 δευτερό-

λεπτα! Στο +10 πλέον (με ματς 

περισσότερο) από τη Σίτι και 

στο +9 από την Τότεναμ οι 

«κόκκινοι»...   

Η Λίβερπουλ, ως πρωτοπό-

ρος της Πρέμιερ Λιγκ σε 20 

αγωνιστικές την τρέχουσα αγω-

νιστική περίοδο, μετράει πλέον 

88 βαθμούς από 37 ματς πρω-

ταθλήματος μέσα στο 2018, με 

την καλύτερη επίδοση του συλ-

λόγου ever!   

Τέμπο που... κούραζε και 

στην παρακολούθηση. Ματς 

που ξεκίνησε ως ντέρμπι, παρέ-

μεινε τέτοιο μέχρι και το 16ο 

λεπτό και από εκεί και πέρα με-

τατράπηκε σε... πάρτι – ζέ-

σταμα, από τα πολλά που θέλει 

και εύχεται να κάνει φέτος η Λί-

βερπουλ. Η βραδιά του τελευ-

ταίου Σαββάτου του 2018 στο 

Άνφιλντ ήταν μαγική για τους 

οπαδούς των «κόκκινων» και 

σκέτος εφιάλτης για τους Λον-

δρέζους της Άρσεναλ. Οι «κανο-

νιέρηδες», μπορεί να ξεκίνησαν 

παγώνοντας τα πάντα όταν στο 

11' από το γέμισμα του πολύ 

καλού Ιγουόμπι ο Μέιτλαντ – 

Νάιλς από το δεύτερο δοκάρι με 

προβολή έκανε το 1-0 μπροστά 

στον ανήμπορο Άλισον, 

ωστόσο, η συνέχεια ήταν κατα-

κόκκινη και καταιγιστική! Εντός 

90 δευτερολέπτων ο Ρομπέρτο 

Φιρμίνο έφερε τα πάνω – κάτω! 

Η άμυνα των Παπασταθό-

πουλου, Μουστάφι και Λιχστάι-

νερ ούτως ή άλλως φαινόταν 

αναξιόπιστη και ο Ελβετός 

έδιωξε πάνω στον Γερμανό για 

να επωφεληθεί ο Βραζιλιάνος 

φορ της Λίβερπουλ και να ισο-

φαρίσει στο 14'. Με ατομική 

ενέργεια, «ξαπλώνοντας» τον 

Μουστάφι, τον Sokratis και 

τον... Τορέιρα που έπεσε μόνος 

του, ο Φιρμίνο με τρομερή προ-

σπάθεια έκανε και την ανα-

τροπή στο 16' για το 2-1! Το 

ματς δεν στηριζόταν καθόλου 

στις μεσαίες γραμμές, αλλά 

πολύ περισσότερο στην γρή-

γορη μεταφορά της μπάλας 

μπροστά, ακόμα κι αν οι Σαλάχ 

και Ομπαμεγιάνγκ φαίνονταν 

ιδιαίτερα ήσυχοι για τέτοιο παι-

χνίδι... Οι «κόκκινοι» θα έφτα-

ναν με τεράστια ευκολία στο 3-1 

από τη βαθιά μπαλιά του Ρό-

μπερτσον και την ασίστ πάρε-

βάλε του Αιγύπτιου στον Μανέ 

στο 32', για να έρθει και το πέ-

ναλτι που κέρδισε ο «Φαραώ» 

από τον Sokratis και εκτέλεσε ο 

ίδιος για το 4-1 στις καθυστερή-

σεις του πρώτου μέρους. 
Ο Έμερι με την έναρξη του 

δευτέρου ημιχρόνου πέρασε 
στο ματς τον Κοσιελνί στη θέση 

του Μουστάφι μπας και σώσει 

ό,τι μπορούσε να σωθεί, ο 

Κλοπ στο 60' πέρασε τον Χέ-

ντερσον αντί του Μανέ για να 

κρατήσει λίγο περισσότερο το 

κέντρο και να δώσει περισσότε-

ρες επιθετικές ευθύνες στον Σα-

κίρι που κινήθηκε σε ρηχά νερά 

ως μέλος της τριάδας των χαφ 

από το ξεκίνημα του ματς. Κι 

ενώ οι εκατέρωθεν παρουσίες 

στις δύο περιοχές πληθαίνο-

νταν με σοβαρές απειλές και για 

τις δύο εστίες, ήρθε πέμπτο 

γκολ για τη Λίβερπουλ. Ο Λό-

βρεν στο 64' έπεσε εύκολα σε 

μαρκάρισμα του Κολάσινατς 

στην περιοχή, ο Όλιβερ έδειξε 

ξανά την άσπρη βούλα και ο 

Φιρμίνο ολοκλήρωσε το χατ-

τρικ του στο ματς για το τελικό 

5-1! 

Ο σκόρερ, έφτασε πλέον στα 

8 γκολ (μαζί με 3 ασίστ) στα 

παιχνίδια του απέναντι στο λον-

δρέζικο κλαμπ και επέστρεψε 

στα γκολ έπειτα από 24 τελικές 

προσπάθειες δίχως αποτέλε-

σμα στο «Άνφιλντ» μέχρι να ξα-

ναβρεί δίχτυα το βράδυ του 

Σαββάτου! Με την ψυχολογία 

των «κανονιέρηδων» καταρρα-

κωμένη και το ματς τελειωμένο, 

το τελευταίο 15λεπτο ήταν 

δίχως κάτι ιδιαίτερο, αφού η 

δουλειά είχε ήδη γίνει και το εν-

διαφέρον πλέον στρεφόταν στο 

μεγάλο ντέρμπι με τη Σίτι, την 

προσεχή Πέμπτη! Για κλείσιμο, 

ο Λακαζέτ, στο 85' θα μπο-

ρούσε να έχει πάρει πέναλτι 

από την κλωτσιά του Κλάιν, 

αλλά ο Μάικλ Όλιβερ δεν είδε 

σε αυτή την περίπτωση... 

 

Δεν μπόρεσε για 

ακόμη μία φορά 

την πίεση η Τότεναμ    

Μία φορά να μην λυγίσει 

μπροστά στο βάρος... Μία... Η 

Τότεναμ προηγήθηκε της 

Γουλβς 1-0 αλλά εν τέλει είδε 

τους φιλοξενούμενους να κά-

νουν σπουδαία ανατροπή και 

με το τελικό 3-1 να την κρατούν 

μακριά από την κορυφή με έξι 

βαθμούς και αγώνα περισσό-

τερο. 

Σε ένα απόγευμα που ακόμη 

και οι... αποκρούσεις πέναλτι 

«κόντεψαν» να ξεπεράσουν τα 

γκολ, το πιο παραγωγικό παι-

χνίδι έγινε μπροστά στους οπα-

δούς των Spurs και των 

«λύκων», οι οποίοι είδαν τον 

Χάρι Κέιν να ξεδιπλώνει την 

κλάση του στο χορτάρι και με 

φανταστικό σουτ από τα όρια 

της περιοχής να ανοίγει το 

σκορ.  

Δεν μπορούσαν οι Λονδρέζοι 

να κλειδώσουν το τρίποντο, δεν 

παρατούσαν τα όπλα οι ποδο-

σφαιριστές του Νούνο Εσπίριτο 

Σάντο για να φτάσουμε στο τε-

λευταίο 20λεπτο, με τους Μπολί 

και Ραούλ Χιμένεθ θα να σκο-

ράρουν σε 72ο και 83ο λεπτό 

για να πραγματοποιήσουν την 

ανατροπή. Το κερασάκι στην 

τούρτα έβαλε στο 87’ ο Έλντερ 

Κόστα, για να αφήσει την Τότε-

ναμ με έξι βαθμούς διαφορά και 

έναν πάνω από την Μάντσε-

στερ Σίτι. 

Εκπλήξεις είχαμε και στα 

άλλα ματς της ημέρας, με την 

Λέστερ να μην μπορεί να δώσει 

συνέχεια στην επικράτησή της 

κόντρα στους «πολίτες» και να 

ηττάται με σκορ 1-0 από την 

Κάρντιφ στο φινάλε της αναμέ-

τρησης. Είχαν χάσει και πέναλτι 

λίγο νωρίτερα οι γηπεδούχοι, 

με τον Έθεριτζ να απλώνει υπέ-

ροχα το κορμί του και να αρνεί-

ται το γκολ στον Μάντισον ένα 

τέταρτο πριν το φινάλε. Σκόρερ 

για τους Ουαλούς ήταν ο Βίκτορ 

Καμαράσα στο πρώτο λεπτό 

των καθυστερήσεων. 

Από την άλλη η Έβερτον συ-

νέχισε στην μετριότητα με το τα-

ξίδι στην έδρα της Μπράιτον να 

αποδεικνύεται μίζερο για τους 

παίκτες του Μάρκο Σίλβα. 

Ακόμη ένας αγώνας με χαμηλή 

παραγωγικότητα, με μοναδικό 

σκόρερ της συνάντησης τον Γι-

ούργκεν Λοκάντια δευτερόλε-

πτα πριν συμπληρωθεί η μία 

ώρα αγώνα. Το τελικό 1-0 την 

άφησε στην δέκατη θέση, την 

ώρα που 1-0 είχαμε και στο γή-

πεδο της Φούλαμ. Στο «Κρέιβεν 

Κότατζ», λοιπόν, οι ποδοσφαι-

ριστές του Κλάουντιο Ρανιέρι 

έδειχναν πως δεν θα κατάφερ-

ναν με τίποτα να στείλουν την 

μπάλα στο βάθος της αντίπα-

λης εστίας, ειδικά από την στι-

γμή που ο Καμαρά αστόχησε 

από την άσπρη βούλα στο 83ο. 

Ωστόσο την λύση έδωσε ο 

κλασσικός φορ του συνόλου 

του Ιταλού, Μίτροβιτς, που σή-

κωσε την εξέδρα στο πόδι με 

την έναρξη των τεσσάρων λε-

πτών των καθυστερήσεων. 

Τέλος, ενδιαφέρον είχε και η 

αναμέτρηση της Νιούκαστλ 

στην έδρα της Γουότφορντ, με 

την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ 

να ανοίγει το σκορ από νωρίς 

(29’) με τον Ροντόν αλλά να 

ισοφαρίζεται οκτώ λεπτά πριν 

το φινάλε (82’) με γκολ του 

Ντουκουρέ. 

Άλλη φάση 

η Γιουνάιτεντ 

με Σόλσκιερ...   
 Με σκορ 4-1 διέλυσε η Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ την 

Μπόρνμουθ στο «Ολντ Τρά-

φορντ» για την 20η αγωνιστική 

της Πρέμιερ Λιγκ. Πογκμπά (5’, 

33’), Ράσφορντ (45΄) και Λουκά-

κου (72’) τα γκολ των νικητών, 

μείωσε προσωρινά σε 3-1 ο 

Άκε (45+2’). Ανόητη κόκκινη ει-

σέπραξε ο Μπαϊγί δέκα λεπτά 

πριν το τέλος... 

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ γί-

νεται μόλις ο τρίτος προπονη-

τής που ξεκινά με 3/3 στον 

πάγκο της Γιουνάιτεντ μετά 

τους Ματ Μπάσμπι και Ζοσέ 

Μουρίνιο, με την ομάδα του 

Νορβηγού να βρίσκεται στην 6η 

θέση με 35 βαθμούς και στο -3 

από την πέμπτη Άρσεναλ. 

Χωρίς νίκη στο «Ολντ Τρά-

φορντ» παραμένει η Μπόρν-

μουθ, αφού τα «κεράσια» έχουν 

καταφέρει να αποσπάσουν 

μόνο μια ισοπαλία σε σύνολο 

οκτώ  παιχνιδιών. Δωδέκατη με 

26 βαθμούς η ομάδα του Έντι 

Χάου. 

Επέστρεψε στον 

ίσιο δρόμο η Σίτι 

Επιστροφή στις νίκες για τη 

Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επι-

κράτησε με σκορ 3-1 στο «Σεντ 

Μέριζ» της Σαουθάμπτον. Βαθ-

μολογική ένεση και για την 

Μπέρνλι, η οποία υπέταξε 

εντός έδρας τη Γουέστ Χαμ με 

σκορ 2-0... 

Οι πρωταθλητές Αγγλίας επέ-

στρεψαν στη δεύτερη θέση, 

αφού με το σημερινό αποτέλε-

σμα έφτασαν τους 47 βαθμούς 

και προσπέρασαν την Τότεναμ 

η οποία μετρά 45. Στο -7 από 

την πρωτοπόρο Λίβερπουλ η 

ομάδα του Γκουαρντιόλα. 

Για τους «clarets» του Σον 

Ντάις πρόκειται για την τέταρτη 

φετινή νίκη, η οποία τους φέρνει 

αυτή τη στιγμή στη 18η θέση 

του βαθμολογικού πίνακα με 15 

βαθμούς, όσους δηλαδή μετρά 

και η Σαουθάμπτον που «κάθε-

ται» μια θέση πάνω... 

Νίκη... τετράδας 

για Τσέλσι! 

Με σκορ 1-0 επικράτησε η 

Τσέλσι της Κρίσταλ Πάλας στο 

«Σέλχαρστ Παρκ» για την 20 

αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Το 

γκολ του Ενγκολό Καντέ στο 

51ο λεπτό ήταν αρκετό για το 

συγκρότημα του Μαουρίτσιο 

Σάρι... 

Με το σημερινό αποτέλεσμα 

οι «μπλε» εκμεταλλεύτηκαν τη 

χθεσινή συντριβή της Άρσεναλ 

από τη Λίβερπουλ στο 

«Άνφιλντ» (5-1) και εδραι-

ώθηκαν στην τέταρτη θέση του 

βαθμολογικού πίνακα με 43 

βαθμούς, έναν λιγότερο από τη 

Μάντσεστερ Σίτι που δοκιμάζε-

ται σήμερα στο «Σεντ Μέριζ» 

απέναντι στη Σαουθάμπτον.  

Η καταπληκτική μπαλιά του 

Νταβίντ Λουίζ στο 51ο ανέδειξε 

για άλλη μια φορά τις επιθετικές 

αρετές του Ενγκολό Καντέ, ο 

οποίος στόπαρε με το στήθος 

και βρήκε δίχτυα με αριστερό 

σουτ. Αυτό ήταν το τρίτο φετινό 

τέρμα του Γάλλου, ο οποίος συ-

νεχίζει να δικαιώνει την «καλο-

καιρινή» απόφαση του Σάρι να 

τον χρησιμοποιεί στις θέσεις 

μπροσά από το «6» που είχε... 

παρκάρει πέρυσι. 

Η Κρίσταλ Πάλας λίγο έλειψε 

πάντως να ισοφαρίσει το 88ο 

λεπτό με τον Γουίκαμ, ο οποίος 

«συναντήθηκε» με την μπάλα 

εντός περιοχής αλλά το τελεί-

ωμά του πέρασε εκτός στόχου.
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Οι διεκδικητές του τίτλου
Έχουν μεγάλο δρόμο να διανύσουν μέχρι το τέλος του φετινού μας πρωταθλήματος. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι οι οι 

ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι θα επιδείξουν αθλητοπρέπεια τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Καλή τύχη στους καλύτερους.

Έφυγε αισίως το 2018 και 4 μονομάχοι αγωνίζονται για τον τίτλο της πρωταθλήτριας ΚΟΠΑ 2018-2019

ΟΜΟΝΟΙΑ -  ΑΝΟΡΘΩΣΗ -  ΚΩΜΗ ΚΕΠΙΡ -  ΟΛΥΜΠΙΑ

Οι επίδοξοι πρωταθλητές που θα τιμήσουν την παροικία μας

Αξιόλογη η πορεία της Ομόνοιας φέτος Η Ανόρθωση θέλει να διατηρήσει το αήττητό της

Η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος η Κώμη Κεπίρ Η Ολύμπια ανασυντάχθηκε και προχωρεί απειλητικά

Tom Loizou και Άκης Αχιλλέως έχουν ανεβάσει τις μετοχές 

του Haringey Borough στα ύψη
Μια πορεία που θα ζηλέψουν πολλοί αντίπαλοι φέτος, 

η Σαλαμίνα είναι χάρμα οφθαλμών
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Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικο Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, με-
ταφέρει το Club του της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore 
Street, Edmonton N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 
020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 
www.aceman.co.uk 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-
γανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 
3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 
όλα τα μέλη του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-
mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-
μετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, ορ-
γανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 
Fore Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, 
ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-
γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-
στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 
1872. 

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

 

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

Το Ashmole, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που συνέρχεται κάθε Σάββατο στην Ακαδημία Cecil Road, South-

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

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

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

Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

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

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

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

15 Δεκεμβρίου (Σάββατο απόγευμα)-12 Ιανουαρίου 5.15μμ 

(Σάββατο) 

Το Hazelwood, Ελληνικό Σχολείο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

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

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

ανοίγει το Σάββατο 12.1.2019. 

19 Δεκεμβρίου 2018 – 9 Ιανουαρίου 2019 

Το Ελληνικό Σχολείο Kingsford του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

που λειτουργεί στο Rushcroft School στη Rushcroft Road, Ching-

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

ρίου 2019. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

6 Ιανουαρίου (Κυριακή) 

• Η Ελληνική κοινότητα του Margate γιορτάζει τον Αγιασμό των 

Υδάτων. Μετά τη θεία λειτουργία που θα χοροστατήσει ο Αρχιεπί-

σκοπος κκ. Γρηγόριος, θα ακολουθήσει πορεία προς τη θάλασσα 

όπου θα γίνει ο Αγιασμός. 

6 Ιανουαρίου (Κυριακή) 

• Μετά τον Αγιασμό των Υδάτων στο Margate, θα ακολουθήσει 

γεύμα στο εστιατόριο Winter Gardens. Όσοι επιθυμούν να συμμε-

τάσχουν να τηλ. στον κ. Μιχάλη 07913 871 387.  Για θέσεις στο λε-

ωφορείο τηλ. 020 7209 1681 / 07903 605 376. 

26 Ιανουαρίου (Σάββατο) 

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

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

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

στής Γιώργος Γερολυμάτος. Τηλ. 07956 245 706. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
23 Φεβρουαρίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Manor Hill στο 

Royal National Hotel. Καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του 

σχολείου όπως συμμετάσχουν. 

• O Σύνδεσμος Λεονάρισσο/Βασίλι διοργανώνει την ετήσια χοροε-

σπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 

Wood Green N.22 5HJ, η ώρα 7μμ. Τιμή £30.00. Για πληροφορίες 

και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07943 198 198 Κώστας Γεωργίου. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
9 Μαρτίου (Σάββατο) 

• Η ετήσια Χοροεσπερίδα της ΕΔΕΚ Η.Β στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Για πλη-

ροφορίες τηλ. Μιχάλη Κασιή 020 8368 7302 και Γιώργο Κουτούκη 

07949 211 155. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του κόμματος Μ. Σιζό-

πουλος. 

31 Μαρτίου (Κυριακή) 

• Ο Πανηγυρικός Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απρι-

λίου 1955 στην Ακαδημία Ashmole, Cecile Road, Southgate, 

London N14. Οργανωτής η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β.

Antonis Antoniades

Ήθελα να’χα μια φωλιά, φτερά για να πετούσα, 

μακρά από τα γήινα, τα πάθη τα ανθρώπινα, 

εκεί να κατοικούσα! 

Σαν αετός να κοίταζα, τα πάντα εκ του μακρόθεν, 

να μην πολυσκοτίζομαι, ούτε να βασανίζομαι, 

με τα γιατί και πόθεν! 

Τον κόσμον ν’ αγνάντευα, απ’ τα ψηλά προς κάτω, 

να τραγουδώ, να χαίρομαι, και να συμπεριφέρομαι, 

ΜΕ ΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΙ ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ! 

Στους ουρανούς ελεύθερος, ν΄ανοίγω τα φτερά μου, 

να βγω απ’ τη μιζέρια μου, τα πάθη και τα ντέρτια μου, 

να κόψω τα σχοινιά μου! 

Να τρέφομαι μ’ οράματα, νέκταρ να είχα γεύμα, 

απ’ τους θεούς στον Όλυμπο, τον Έλληνα φιλόσοφο, 

να έκλεβα το ΠΝΕΥΜΑ! 

Ήθελα… μα εξύπνησα… Ήρθα στα λογικά μου, 

όπως την κότα στο κλουβί, μεσ’ της ζωής τη φυλακή, 

εκάθησα στ’ αυγά μου! 

Ίσως που το ξεπούλιασμα, να γεννηθούν ιδέες, 

που τες παλιές καλύτερες, γενναίες, θαρραλέες, 

να λυτρωθώ απ’ τα δεινά, τα λάθη μου τα τόσα, 

χρόνια καλά να έχουμε, χαρούμενα, καμπόσα!!! 

Ιανουάριος 2013

Ήθελα
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Άγνωστε φίλε
Της Κούλλας Μαυρομμάτη

Έλα μαζί μου για ν’ ανοίξουμε το δρόμο της αγάπης 

σε κάθε γωνιά της γης απ’ άκρη σ’ άκρη 

Έλα μαζί μου να ποτίσουμε το δέντρο της ειρήνης 

στα μάτια μου στα μάτια σου να βλέπω και να βλέπεις τη γαλήνη 

Άγνωστε φίλε μακρινέ συνταξιδιώτη της ζωής 

κτυπά στα στήθεια σου καρδιά κι έχεις δικαίωμα να ζεις 

κι αν το χρώμα σου αλλάζει όλους μια γη μας αγκαλιάζει 

Μαζί μου έλα και στον ήλιο χαμογέλα 

να κεντίσουμε σ’ άσπρο πανί δυο λέξεις τόσο δα μικρές 

μα που χωράνε όλο τον κόσμο κι από τις τέσσερεις της γης γωνιές 

Έλα μαζί μου και συ το γλυκό της ειρήνης να πιούμε κρασί 

Πάμε μαζί στης ειρήνης τον κήπο που έχει μύρια λουλούδια 

ευωδιές και τραγούδια δίχως πολέμους κι εφιάλτες στον ύπνο 

Ας κάνουμε μοχλό την αγάπη μια νέα κοινωνία να χτίσουμε 

σε λεωφόρους ειρήνης όλες της γης οι φυλές να βαδίσουμε 

Έλα μαζί μου τη φωνή μας να ενώσουμε 

Στεντόρεια απ’ άκρη σ’ άκρη με την καρδιά μας τη γη να οργώσουμε 

και να σπείρουμε ειρήνη ελευθερία και αγάπη

• Αll glory comes from daring to begin! 

• Η επιτυχία έρχεται, όταν τολμήσουμε να κάνουμε αρχή! 

Ερμηνεία: 
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός! Ο τολμών νικά! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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Θηλυκό Θηριοτροφείο (1984)  

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 Κωμωδία με τους 

Σ. Αλιμπέρτη, Κ. Τσάκωνα, Τ. Χρυσικάκο, Σ. Ντούζο, 

Τ. Ντούζου, Α. Φιλιππίδη και Τ. Κωνσταντά.  Οι άτα-

κτες  μαθήτριες ενός οικοτροφείου σκαρώνουν πλά-

κες και διασκεδάζουν και μόνο για τα μαθήματά 

τους δεν ενδιαφέρονται, ενώ οι καθηγητές τους προ-

σπαθούν να τις συνετίσουν. Ο γοητευτικός όμως 

καθηγητής της γυμναστικής, τις αναστατώνει και εί-

ναι ο μόνος που μπορεί να τις βάλει στην ‘’θέση 

τους’’.  

Ο Αγαθιάρης και η Ατσίδα (1971)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Γ. Γκιωνάκη, Α. Μαντζουράνη, Ρ. Διαλυνά, Σ. 

Τζεβελέκο, κα. Στα γρα-

φεία ενός εργοστασίου 

αναψυκτικών οι λογιστές 

προσπαθούν να επωφε-

ληθούν, χρησιμοποι-

ώντας διάφορα διαχειρι-

στικά τερτίπια. Όμως, η 

έλευση του αγαθιάρη ανιψιού του βιομηχάνου συ-

ντελεί ώστε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.  

Ένας Δον Ζουάν για Κλάματα (1960)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:05 Κωμωδία με 

τους Λ. Κωνσταντάρα, Μ. Κοντού, Κ. Πάνου, Α. 

Μπάρκουλη, Ά. Φόνσου κα. Ένας ευκατάστατος 

άντρας είναι επιφορτισμένος να προσέχει την κόρη 

ενός φίλου του, η οποία έρχεται στην Αθήνα για να 

σπουδάσει. Η κοπέλα θα κάνει τη ζωή του άνω 

κάτω και γρήγορα θα τον ερωτευθεί. Εκείνος, αν 

και συμπεριφέρεται σαν πατέρας, θα δελεαστεί...  

Και Καψούρια και Μπακούρια (1967)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:20 Κωμωδία με 

τους Α.  Σουγκλάκο, Τ. Βαμβακίδη, Γ. Βαμβακίδη. 

Τρεις παιδικοί φίλοι απολύονται από τον στρατό και 

ψάχνουν τον τρόπο να γίνουν πλούσιοι. Συνεταιρί-

ζονται και ανοίγουν ένα κέντρο ψυχαγωγίας.   

Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ (1970)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με 

τους Κ. Βουτσά, Αιμ. Υψηλάντη, Γ. Βόγλη, Λ. Κο-

μνηνό κα. Στην Κατοχή, ένα θεατρικό μπουλούκι 

δίνει παραστάσεις σε χωριά. Ο πρωταγωνιστής του 

καλείται να συνεργαστεί με μια ομάδα της αντίστα-

σης και να υποδυθεί ένα Γερμανό υπολοχαγό, με 

τον οποίο μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.  

Ο Πρόσφυγας (1969)  

KYΡIAKH 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 Κοινωνικό Δράμα 

με τους  Κ. Παπαχρήστο, Γ. Παπαδόπουλο, Ε. Ζα-

φειρίου, Γ. Φούντα. Ο θετός γιος ενός δικηγόρου με 

τη βοήθεια μιας κοπέλας που τον αγαπά θεραπεύε-

ται από την αμνησία του η οποία είχε προκληθεί 

εξαιτίας ενός παιδικού τραύματος. Θυμάται ότι έχει 

δίδυμο αδερφό...  

Διαμάντια στο Γυμνό σου Σώμα (1972)  

KYΡIAKH 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 Αστυνομική πε-

ριπέτεια με τους Α. Μπαρκούλη, Ε. Ανουσάκη, Κ. 

Ρήγα, Σ. Ψάλτη. Μια τέως πόρνη, η Μπέλλα, κου-

μαντάρει τώρα ένα φτηνό ξε-

νοδοχείο στον Πειραιά και 

κάποια μέρα ανακαλύπτει ότι 

ένας από τους ενοίκους, ο 

Γαρμπής, κρύβει στο δωμά-

τιό του διαμάντια. Αμέσως 

πείθει τον εραστή της, τον Σίμο, έναν γεροδεμένο 

λιμενεργάτη, να σκοτώσει τον Γαρμπή για να αρ-

πάξουν στη συνέχεια το θησαυρό.  

Μουσικός και Τζέντελμαν (1999)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:35 Κωμωδία με 

τους Στ. Γαρδέλη, Τ. Ντούζου, Μπ. Μοσχονά, Γ. Ευ-

δαίμονα. Ο Διονύσης έχει μοναδικό σκοπό της ζωής 

του να γίνει μεγάλος μουσικός. Είναι όμως υπο-

χρεωμένος να δουλεύει στην λαχαναγορά για να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πολυέξοδης μητέρας 

του, της αδελφής του αλλά και του μέλλοντα γα-

μπρού του, του Ακαμάτη Κυριάκου. Η γνωριμία του 

όμως με την Ελίνα θα αλλάξει τα πράματα.  

Πόθοι Κάτω από τις Λεύκες (1994)  

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:4 Θεατρικό δράμα με 

τους Τίτο Βανδή, Έφη Μουρίκη, Νίκο Παπαδό-

πουλο, Διονύση Ξανθό, Βασίλη Κεχαγιά. Το οικο-

γενειακό δράμα ενός δεσποτικού πατέρα, παντρε-

μένου για τρίτη φορά και του μικρότερου γιου του 

από τον δεύτερο γάμο, που συμβιώνουν υποχρε-

ωτικά σε μια φάρμα, με δραματικές συνέπειες για 

όλους.

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

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Πρωτοχρονιάτικο 
22:15 Ελληνική Ταινία: Θηλυκό Θη-

ριοτροφείο  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο . 
21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Αγαθιά-

ρης και η Ατσίδα 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ένας Δον 

Ζουάν για Κλάματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:15 Αύριο είναι Κυριακή  η Εκπο-

μπή της Εκκλησίας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic 
TV:  1ον) Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του Ελληνικού παροι-
κιακού σχολείου του Αγίου 
Δημητρίου. 2ον) Εκδήλωση 
«Το Αγόρι στη Γέφυρα», με 
αποσπάσματα από την ομώ-
νυμη ταινία. 

21:20 Ελληνική Ταινία: Και Καψού-
ρια και Μπακούρια 

22:30 Ελληνική Ταινία: Εγώ Ρεζί-
λεψα τον Χίτλερ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:30 Ο Μάριος Καμιναρίδης πα-

ρουσιάζει Κύπριους Ευρω-
βουλευτές σε μία συζήτηση 
για ζητήματα του Κυπριακού 
και του Ευρωπαϊκού χώρου 

20:20 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή 

21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Πρόσφυ-
γας 

23:00 Ελληνική Ταινία: Διαμάντια 

στο Γυμνό σου Σώμα  

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος 

Γαλιάσσος παρουσιάζει, νέ-

ους Έλληνες και Ελληνίδες 

επαγγελματίες που διαπρέ-

πουν στην Μεγάλη Βρετανία. 

21:00 «Ανάδειξέ το» με την Άννα 

Νικολαΐδη και την Ρούλα 

Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: Μουσικός 

και Τζέντελμαν 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  

Άντζυ Λουπέσκου, Διαισθη-

τική Ψυχολόγο και Υπνοθε-

ραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ 

Παλιούρα 

20:45 Ελληνική Ταινία: Πόθοι Κάτω 

από τις Λεύκες 

22:25 BOXING NIGHT: Premier 

Boxing Promotions Tourna-

ment at Lee Valley Athletics 

Centre  

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 Ποιητική Ανθολογία με την 

Σούλλα Ορφανίδου 

20:40 Ελληνική Ταινία: Η Ωραία 

των Αθηνών 

22:10 Θεατρική παράσταση του 

Βασίλη Παναγή: «The Char-

liez».

ΠΕΜΠΤΗ 3/1  
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 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/1  
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 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/1  
07.45 Ο Αριστείδης και Σόι του (Ε) 
08.15  Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
10.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
12.30 Road Trip  (Ε) 
13.00 Kυπριώτικο Σκετς «Ο Πραματευτής» 
14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες 
15.00 Πεταλούδα (Ε) 
16.00 Κύπριοι του Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 
18.20 Κυπριώτικο Σκετς «Σκαλαπούνταρος» 
18.50 Road Trip 
19.20 Πεταλούδα 
20.00 Ειδήσεις 
21.00 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/1  
07.00 Θεία Λειτουργία  
10.00 Τελετή Κατάδυσης Τιμίου Σταυρού 
11.00 Παρεβ 
12.00 Κυπριώτικο Σκετς «Οι Λοκμάδες της 

Καλλούς» 
12.30 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Έχω δύο χιτώ-

νας» 

13.00 Κυπριώτικο Σκετς «Τα Λουκάνικα, Ο 
Σκαλαπούνταρος τζαι ο μάστρε Πέρι-
κλος» (Ε)  

13.45 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.15 ΑrtCafe (Ε) 
15.15 Κυπριώτικο Σκετς «Εκούφανεν ο Φώ-

της»  
16.15 «Σήμερα τα Φώτα» 
18.00 Ειδήσεις 
18.20 Κυπριώτικο Σκετς «Σκαλαπούνταρος» 
18.45 Χωρίς Αποσκευές 
19.20 Πεταλούδα 
20.00 Ειδήσεις 
21.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/1  
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 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 8/1  
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 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/1  
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 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.15 Μάθε Τέχνη 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια
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E
veryone in Cyprus 

should be after a solu-

tion that will bring 

about lasting peace and       

stability, says President of 

Cyprus Nicos Anastasiades, 

while noting the need for the 

two communities to respect 

each other’s rights in order 

for this endeavor to succeed. 

In a televised message to the 

people of Cyprus for the New 

Year, President Anastasiades 

also says that a new effort for      

a Cyprus solution requires 

boldness. 

“Everybody should be after      

a Cyprus solution that will bring 

about lasting peace and stabi-

lity, and this can only be 

achieved through mutual res-

pect for the rights of both       

communities and of the citizens 

as a whole,” he notes. 

He also says that despite        

the intense efforts made, the 

unacceptable situation in          

Cyprus continues to be an open 

wound, with all the adverse 

consequences that emanate 

from this. 

“In order to reverse the         

consequences, we are coope-

rating, with the same political 

will and through bold initiatives, 

with the UN Secretary Gene-

ral’s Special Adviser Mrs Lute 

to formulate, together, the 

terms of reference that will 

allow for the resumption of a 

productive dialogue, in order to 

reach a solution that will bring 

peace and stability in our          

Cyprus” the President under-

lines. 

He adds that a solution 

needs to be based on interna-

tional law and the principles 

and values of the European 

Union, and which will lead to 

the development of a truly          

independent and sovereign 

state, free of guarantees, inter-

vention rights or the presence 

of occupation troops. 

The President says moreover 

that in line with this settlement, 

the respect for political equality 

will not lead to the development 

of a dysfunctional structure with 

foreseeable adverse conse-

quences both for Greek Cyp-

riots and Turkish Cypriots. 

This new effort we are        

making, requires boldness and 

strict compliance with all the 

elements comprising the basic 

ingredients of a normal, func-

tional federal state that is in      

accord with the European       

institutions, customs and laws, 

the President notes. 

He assures finally that he       

will work tirelessly towards 

achieving this goal. 

President Anastasiades also 

wishes that our Turkish Cypriot 

compatriots comprehend that 

the termination of the present 

situation and the uncertainty it 

creates, is the only prospect for 

a bright and common future. 

In his televised message,   

the President also refers to 

government initiatives in a 

series of areas, both in relation 

to the interior and the country’s 

foreign relations. 

Among others, he notes that 

Cyprus managed to achieve 

one of the highest growth rates 

in the EU, at 4%, while record-

ing the largest reduction of        

unemployment, which receded 

to 7.3%. 

At the same time, Cyprus 

managed to record a budget 

surplus for a fourth consecutive 

year, he adds. 

With regard to the energy 

sector, President Anastasiades 

says that the government 

moved forward with its energy 

plans, despite Turkey’s threats 

and illegal activities. 

He also notes that in cooper-

ation with opposition parties, 

the biggest reform since the 

founding of the Republic of      

Cyprus goes on, concerning 

the gradual implementation of 

the General Health Scheme or 

GESY. 

The President expresses        

finally his expectation that 2019 

will be a decisive year for the 

future of Cyprus, a year of        

creative dialogue that will bring 

about peace, stability and   

prosperity for all the people.

T
ourism sector in Cyprus is entering a new era of          

modernisation, President of Cyprus Nicos Anastasiades 

said yesterday, speaking at the swearing in ceremony of 

the first Deputy Minister of Tourism Savvas Perdios, at the 

Presidential Palace. 

The President spoke of “an important milestone for the tourism 

sector in Cyprus in general, which is entering a new era of modern-

isation, by officially obtaining its own autonomous deputy Ministry.” 

He noted that the sector of tourism remains crucial for the econo-

mic development of the island, with its contribution to the GDP      

exceeding 13%. As a result of the targeted policy implemented by 

the Government, he said, tourist arrivals have increased rapidly, 

adding that between January - November 2018 the total tourist         

arrivals amounted to 3.8 million, exceeding the number of arrivals 

ever recorded in the first 11 months of the year. 

Anastasiades stressed that with the establishment of the Deputy 

Ministry of Tourism and by drafting horizontal policies and actions, 

the Government aims at strengthening the strategy it has adopted 

regarding the modernisation and strengthening of the institutional 

framework that governs the sector of tourism and the effective       

tackling of problems and challenges occuring in the ever-evolving 

tourism industry and in a volatile international and competitive          

environment. 

Anastasiades said that the national tourism strategy includes        

innovative policies that will yield new significant results in the short 

and medium term on tourism development and the revenue from 

both traditional and new markets of high purchasing power visitors, 

the strengthening of tourist infrastructure and activity in Cyprus, the 

provision of better quality services, the extension of the tourist        

season, the promotion of new thematic destinations and alternative 

forms of tourism and the attraction of new foreign investment of high 

added value. 

“The reforms, the draft laws and the implementation of the            

national strategy will take place gradually and with patience,”            

the new Deputy Minister of Tourism, noted on his part, adding that 

“nothing gets done with a magic wand, but it takes hard work,       

teamwork and less talking.” 

Perdios assured that as a Deputy Minister he aspires to collabo-

rate closely with all the stakeholders of the sector and respond fully 

to their expectations. 

“In everyone’s mind there are important common goals, such as           

defining a national strategy for tourism, extending the tourist           

season, finding investors for major projects such as marinas, theme 

parks, agrotourism development and the wider development of all 

our tourist areas," he noted. 

The Deputy Minister stressed that Cyprus would continue offering 

its visitors “courteous service, inspired gastronomy and authentic 

hospitality”. “Whatever form of tourism we are referring to - religious, 

sports, medical and other – what I have previously mentioned will 

always constitute its main pillars,” he said.
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Cyprus solution will bring 
peace and stability 

Deputy Tourism  
Minister sworn in

READ AKEL’S NEW YEAR DECLARATION ON PAGE 18



O
n the occasion of the 
New Year, AKEL ad-
dresses its warm wishes 

to the entire Cypriot people, 
Greek Cypriots, Turkish Cyp-
riots, Maronites, Armenians and 
Latins, for health, happiness 
and prosperity. 

We also address our warm 
wishes to all immigrant citizens 
who live and work in Cyprus, 
and whose every thought during 
such festive days are with their 
homeland and beloved ones. 

The year that has just passed 
was a year characterized by  
the dangerous stalemate and 
inertia on the Cyprus problem, 
which, as has been repeatedly 
demonstrated by history, serves 
Turkey's aspirations for the       
partition of Cyprus and the       
perpetuation of its presence on 
our island. 

The Cyprus problem is at a 
turning point and is confronted 
with very big and critical           
challenges in 2019. Either the 
resumption of the talks will be 
possible, or the deadlock will 
continue, a development that 
would be extremely dangerous 
for our country and people. 

Whatever negative state-
ments are made by Turkish        
officials and any provocations 
on the part of Turkey must 
strengthen, and not weaken, 
our will and efforts for a solution 
of the Cyprus problem. They 
should reinforce our consis-
tency to the agreed basis of the 
solution, that is to say bicom-
munal, bizonal federation,        
and not lead to dangerous        
approaches that seek a new 
basis for a solution. Such          
approaches boost Turkish          

intransigence, undermining the 
credibility of the Greek Cypriot 
side - and the Republic of         
Cyprus in general – towards the 
international community and will 
ultimately lead to partition made 
permanent. 

AKEL will continue in 2019 
with consistency and continuity 
to struggle for a solution that  
will liberate and reunify our 
homeland. Only with the libera-
tion and reunification of our 
country and people can its       
prospect and future be safe-
guarded. 

Apart from the Cyprus prob-
lem, major and critical challen-
ges both in the economy and 
society will continue to exist in 
2019. 

The mainly circumstantial and 
unstable growth that has been 

recorded in the year that has 
passed did not lead to the          
improvement of the position of 
thousands of our fellow citizens, 
who continue to suffer from        
the negative consequences of 
the Anastasiades-DISY govern-
ment’s neo-liberal and anti-       
social policies. Thousands of 
our compatriots, who are either 
unemployed or under-employed, 
or on low incomes or meagre 
pensions continue to face        
particular difficulties. Tens of 
thousands of our fellow citizens 
live in conditions of poverty,        
income inequality, social and 
job insecurity. 

The situation is even more 
difficult, given that corruption, 
interwoven interests and non-
transparency have increased in 
our country as a result of the 

policies of the government and 
ruling forces, who are promoting 
the interests of the powerful, the 
established order and imposing 
cronyism and clientelism. 

This situation cannot change 
with wishes and issuing empty 
declarations which the govern-
ment ruling forces make with 
every opportunity. It will change 
by continuing the resistance to 
the government's anti-social 
policy and through the promo-
tion of measures in the people’s 
interests. AKEL will continue 
this effort and struggle in 2019 
as well. 

AKEL will continue to give its 
support in particular to the   
thousands of the poor and        
unemployed, the vulnerable 
groups of the population, those 
experiencing labour insecurity 
and the negative consequences 
of the reduction in their earn-
ings, to the young people who 
are worried about their future 
and in general to all those which 
are going through difficult times, 
who can’t get by every month 
and are in despair. 

AKEL will continue to defend 
the institutions and struggle for 
meritocracy, good governance 
and the rule of law. 

On the occasion of the New 
Year, AKEL assures that it will 
continue to devote all its 
strength to the struggle for the 
progress and prosperity of our 
country and society; for the 
safeguarding of our people’s 
present and future. 

All the best for the New Year 
to everyone! 

 
The Central Committee  

of AKEL 
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AKEL’s New Year Declaration Global Teacher Prize 
winner Andria Zafirakou 
appointed MBE

A
n award-winning teacher 
who learned the basics in 
many of the languages 

spoken in her London school          
in order to reach marginalised         
pupils is to receive the MBE for 
her services to education.  

Andria Zafirakou, a London art 
teacher who earlier this year won 
the $1 million Global Teacher 
Prize, is one of 32 people with 
links to schools named in the  
2019 New Year’s Honours list. 

Zafirakou, an associate deputy 
head at Alperton Community 
School in Brent, said she was 
“thrilled and still in shock but        
extremely grateful” to receive the 
MBE. She has used her Global 
Teacher Prize winnings to found 
Artists in Residence, a charity 
aimed at linking artists with 
schools. 

“It is indeed wonderful and a 
privilege to see teachers being 
celebrated. I’m accepting this 
honour on behalf of all hardwork-
ing teachers up and down this 

country,” she said. 
“Most importantly, I’m delighted 

that the teaching profession is 
getting recognised and celebra-
ted. I have had an amazing year 
since being awarded the Global 
Teacher Prize winner in March 
and just when I thought that      
nothing could match the feeling, 
this happens.” 

Andria Zafirakou was born in 
London. Her mother Anna is   
Cypriot and her father, well known 
Father Georgios Zafirakou of All 
Saints Greek Orthodox Church 
in Camden, is Greek.  

Andria faced a daunting task 
when she joined Alperton Com-
munity College which is situated 
in one of the most ethnically         
diverse and disadvantaged areas 
of London. 

The challenges of poverty, gang 
violence and engaging young 
people from such a diverse range 
of backgrounds were all too clear. 
But throughout the school and on 
the streets she is driving change.

T
he 5p fee for plastic carrier 
bags in England will be 
doubled to 10p, and exten-

ded to all shops, under plans set 
out by the environment secretary. 

The change is contained in a 
government consultation aimed 

at further reducing the plastic 
used by consumers and could 
come into effect in January 2020. 

Smaller retailers, who are        
exempt from the current levy, 
supply an estimated 3.6 billion 
single-use bags annually. 

Schools in England are also 

being told to eliminate unneces-

sary plastic. Education Secretary 

Damian Hinds is urging school 

leaders to replace items such as 

plastic straws, bottles and food 

packaging with sustainable alter-

natives by 2022. 

In August, Theresa May pro-

mised there would be a consulta-

tion on changes to the plastic bag 

levy. 

Environment Secretary Michael 

Gove said: “We want to do even 

more to protect our precious 

planet and today’s announce-

ment will accelerate further beha-

viour change and build on the 

success of the existing charge.” 

Since the 5p fee was intro-

duced in 2015 for retailers with  

at least 250 employees, an        

estimated 15 billion bags have 

been taken out of circulation.

Plastic bag fee to 
‘double to 10p’ 
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New Year’s message from 
Bambos Charalambous MP
L

ooking back over the last 

twelve months it has been 

a very busy time for me in 

Parliament and in Enfield South-

gate. Brexit continues to domi-

nate the parliamentary agenda 

and in the coming weeks things 

should become much clearer as 

we will soon have to vote on 

Theresa May’s deal. Personally 

I cannot support a deal that 

makes us worse off.  

In Parliament over the last 

twelve months, apart from EU 

matters, I have spoken out about 

cuts to school funding, lack of 

policing, the abysmal local rail 

service, public sector pay, priva-

tisation and access to medicines 

on the NHS for rare diseases. 

In Enfield Southgate I have         

attended public meetings with 

local residents about crime, the 

train service and traffic.  

Locally, I have had regular 

meetings with the Borough 

Commander for Enfield & Harin-

gey, the Chief Executive of 

North Middlesex Hospital and 

the Leader of Enfield Council. I 

have also attended many dinner 

and dances, visited local chur-

ches, mosques and synagogues 

and various local organisations 

such as the Thalassemia Society, 

a pensioners luncheon club and 

the Citizens Advice Bureau. I 

have held regular surgeries 

where I have had case work 

ranging from planning permis-

sion applications to missing       

relatives.  

I have been working closely 

with a firm of solicitors who have 

brought a claim against the UK 

Government over torture that 

took place in Cyprus against 

young men and women by 

some rogue soldiers in the       

British army. I have also been 

working with the Turkish Cypriot 

community over the desecration 

and shocking goings on at        

Tottenham Park Cemetery where 

the private company running the 

cemetery have been running 

very badly causing great dis-

tress to many people whose 

loved ones are buried there.  

Finally I have visited Cyprus 

and met with senior politicians 

and non-governmental organi-

sations and offered my support 

for a long term solution for a 

lasting peace for Cyprus.  

In the New Year I hope that 

we finally have a free, indepen-

dent, united Cyprus and I will 

do what I can to support those 

who want to make this a reality.  

I will continue to serve the 

community and all my consti-

tuents to the best of my abilities 

and work hard for you all.  

I want to wish everyone a 

very happy, healthy and prospe-

rous new year and I hope that 

2019 brings you all that you 

wish for.  

Happy New Year! 

Bambos Charalambous MP 
 

If you want to contact me 

please telephone 020 8882 

0088 or e-mail me at 

bambos.charalambous.mp@  

parliament.uk or write to me at 

Bambos Charalambous MP, 

472 Green Lanes, Palmers 

Green, London N13 5PA 

Q&A with new NEPOMAK UK President

T
he annual end of year        

NEPOMAK UK AGM was 

hosted in Manchester, 

where a new UK President was 

elected - Constantine Alexan-

drou. We found out some of the 

plans in the pipeline for the UK 

branch as we welcome the New 

Year ahead.  

 

Congratulations on your        

recent election as NEPOMAK 

UK President. How do you feel 

following the footsteps of Harry 

Charalambous in this role? 

I am honoured to have been 

elected to this position and have 

an opportunity to make a differ-

ence in my community. Harry 

transformed NEPOMAK UK into 

the great organisation that it is 

today, so I feel that I have very 

big shoes to fill. Just like Harry,         

I look forward to putting time        

and dedication, alongside newly 

elected VP Andrew Savvides,   

to produce events consistent-

ly throughout the year and maxi-

mize our reach among the 

young Cypriots in the UK. I am 

lucky to say that I have a great 

committee behind me and am 

confident that we can reach key 

objectives in the New Year.  

 

Where would you like to see 

the organisation go under your 

presidency? 

My dream would be that every 

single young Cypriot in the UK Is 

aware of NEPOMAK UK, and has 

a local NEPOMAK presence        

nationally to get involved. This 

takes consistent work and 

a proactive and innovative              

approach to how we reach the 

UK that remain relevant and         

appealing to young UK Cypriots. 

 

What kind of events can we 

expect from NEPOMAK UK in 

2019?  

At our recent Annual General 

Meeting, the committee pinpointed 

four key types of events as ideas 

for the new year. These include 

cultural, creative, club and com-

munity events.  

These fantastic ideas came out 

of productive brainstorming and 

are now events we are planning. 

From Cypriot baking lessons,           

to a Cypriot dance masterclass, 

this will stretch across the UK to 

expand our exposure. So it is 

looking to be a really exciting year 

ahead for NEPOMAK UK! 

 

What programmes can 

people get involved with over 

2019? 

If your 18-22 years of age, 

the NEPOMAK Discover Cyprus 

Programme (NDCP) is perfect for 

you to discover the island, make 

friends across the globe and delve 

into your cultural heritage as a 

Cypriot. It includes educational 

language lessons, dancing and  

of course all the hotspots of the  

stunning island.  

If instead you are 23-30 years 

old, apply for NEPOMAK Cyprus 

Culture Tour (NCCT). I have      

been lucky enough to attend both       

programmes and I can honestly 

say that they were the best            

experiences of my life. I got the 

chance to meet like-minded       

Cypriots from all over the world 

and fell in love with Cyprus in 

ways I had never before. 

If you want to enhance your       

career we also offer some                

incredible internship opportunities 

in the Government of Cyprus,        

the Cyprus Space Exploration  

Organisation and at the United 

Nations in New York. We also 

offer scholarships with the Open 

University of Cyprus which are 

available in English and at a       

post-graduate level.  

More details on the above can 

be found on our website 

https://nepomak.org/uk 

 

by Christina Tsangaris 

Talk and book signing 
with Tonia Buxton

C
elebrity chef Tonia Buxton 

will be giving a talk and 

book signing on Tuesday 

15 January 2019, 6.30pm-8pm 

at Whole Foods Market, 63-97 

Kensington High Street, London 

W8 5SE, to celebrate the launch 

of her latest book: The Secret of 
Spice. 

In The Secret of Spice, Tonia 

reveals how to turn seemingly 

simple spices into delicious 

meals, beauty products and  

powerful potions that will help 

readers live longer and feel better 

- naturally.  

With over 50 delicious recipes 

inspired by the food that Tonia 

serves her family, the book       

demonstrates how adding a little 

spice to everyday dishes can 

have a huge impact on every 

area of our lives, including our 

wellbeing. 

The book shows how integral 

spice is to our diet, and how it 

can improve every aspect of        

our physical and mental health.       

Who knew that adding some       

cinnamon or turmeric to our food 

could lose us pounds, or that 

rosemary can help us to look that 

bit younger? Fennel and nutmeg 

help settle our hormones, anis-

eed will help us get the much-

coveted eight hours sleep a      

night and ginger will help us feel          

sexier. 

The evening will be hosted by 

Alex Holmes, an award-winning 

podcaster, journalist and writer  

focusing on wellbeing and books. 

He set up the Metro’s books     

podcast Metro Book Chat and is 

the creator of the acclaimed and 

popular books podcast Mostly 

Lit and wellbeing podcast What 

Matters. 

Tickets £13 + booking fee        

include a copy of the book signed 

by Tonia (RRP £20), talk and a 

Q&A.  

Book your tickets online at 

www.eventbrite.com

A
 Greek Mezze restaurant is set to open its doors in Lincoln 

today, offering traditional Greek cooking. Erico’s Greek 

Mezze House is opening on the High Street, replacing the 

Mezze House which closed in the city in September. 

Formerly the site was Gabby’s Greek Restaurant, which was in 

the city for 15 years. 

There are three partners in the business, Erotokitos Eletheriou          

(or Eric for short), Christos Michaelides who are both from Cyprus 

and Italian, Ricky Forlenza.

New Greek restaurant 
opening in Lincoln
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Favourite 
 

This delightful restoration 

comedy cements the reputation 

of Yorgos Lanthimos as one of 

the most exciting film directors 

working in world cinema today. 

He first came to international 

attention in 2009 with his sur-

realistic Greek film DOGTOOTH 

before he made the international 

hits THE LOBSTER and THE 

KILLING OF A SACRED DEAR.  

The time is the early 18th 

century and the frail Queen 

Anne (Olivia Colman) rules 

England as the country is at 

war with France. She is greatly 

influenced by her confidante 

Lady Sarah (Rachel Weisz) who 

makes decisions on her behalf 

especially on war matters led by 

her husband Lord Marlborough 

(Mark Gatiss). But Lady Sarah’s 

immense powers are challenged 

when her poverty stricken cousin 

Abigail (Emma Stone) arrives 

at the Palace…  

Deborah Davis and Tony 

McNamara’s stunning script 

sparkles with wit and sophisti-

cation while the three remark-

able women relish the dialogue 

and deliver amazing perform-

ances under Lanthimos’ elegant 

direction. Robby Ryan’s sump-

tuous cinematography and his 

frequent use of wide angle 

lenses capture the setting and 

the mood of the piece magnifi-

cently.  

It is an utter joy to witness 

this seamlessly perfect film       

unfold – a sure bet for many 

awards especially in the female 

acting categories! 

 

Welcome To 

Marwen 
 

A story so much out of the   

ordinary it could only be true! 

Robert Zemeckis, the director 

of BACK TO THE FUTURE and 

FORREST GUMP, brings to life 

the extraordinary story of Mark 

Hogencamp (Steve Carell), a 

fragile middle aged man, who 

after a violent attack he begins 

his long recovery by creating a 

complex World War II village in 

his back garden… 

The film is inspired by Jeff 

Malmberg’s 2010 documentary 

MARWENCOL and provides 

Steve Carell with another fasci-

nating role in which he excels. 

Following the brutal attack        

Hogencamp tries hard to regain 

his lost memories by creating 

an alter ego in his World War II 

fantasy where he becomes the 

heroic American officer fighting 

the Nazis.  

It is a strong premise but        

curiously it is difficult to care 

much about the characters        

despite imaginative set ups. It 

brings to mind Joe Dante’s 

1998 SMALL SOLDIERS but 

that was aimed at much younger 

audiences while it is not entirely 

clear to what kind of audience 

this is made for.  

An unusual project not           

entirely successful – more of a 

curiosity! 

 

An Impossible 

Love 

Catherine Corsini’s ambitious 

anti love story spans through 

the years - from the late fifties 

to the present day.  

The time is 1958 to be exact 

and the place is Chateauraux    

in France, where bright eyed 

Rachel (Virginie Efira) falls 

heads over heels with Phillippe 

(Niels Schneider). They are from 

totally different social back-

grounds which doesn’t seem to 

affect their relationship until  

Rachel becomes pregnant… 

Virginie Efira is magnificent 

as the dignified protagonist       

determined not to be affected 

by Phillipe’s total indifference 

especially in matters concern-

ing their daughter. The title refers 

to their volatile relationship but 

also to Rachel’s awkward bond 

with her daughter.  

A compelling film very much 

worth seeing!  

 

Life Itself 

Dan Fogelman is probably a 

better writer than director. His 

complex film has an intriguing 

premise where different and 

seemingly unconnected story-

lines unfold in New York before 

the action moves to Carmona 

in Spain.  

A loving couple (Oscar Issac 

and Olivia Wilde) expect their 

first child in New York while a 

wine maker in Spain (Antonio 

Banderas) becomes a benefac-

tor to one of his employee’s 

family…  

Fogelman attempts to create 

a vast canvas across the globe 

where fate has a huge impact 

on people’s lives but his final 

execution is repetitive and it  

occasionally verges on the       

pretentious. Some of it works 

thanks to the actors’ commit-

ment but overall it is a mixed 

bag - while the over sentimental 

climactic sequence threatens to 

sink the whole project.
 

RBG 
 

Ruth Bader Ginsberg is a 

force of nature and at the 

tender age of 85 has finally      

become a cult figure and an 

icon to a whole new generation. 

She still works for the U.S.         

Supreme Court and her ground-

breaking work that began in  

the early sixties and continued 

through the seventies and 

eighties has changed people’s 

prejudices and has provided 

women with more equal rights 

opportunities than any other.  

Betsy West and Julie 

Cohen’s fascinating documen-

tary tells her story from an early 

age through to her student 

years at Yale where she met 

her soul mate - her loving and 

deeply supportive husband.  

A compelling film about a        

luminous personality! 

 

Papillon 

This pointless remake of the 

1973 Steve McQueen and 

Dustin Hoffman prison adven-

ture is based on Henri Char-

riere’s autobiographical books 

“Papillon” and “Banco”.  

It is a strange project for        

Michael Noer, the Danish            

director of R: HIT FIRST, HIT 

HARDEST but surprisingly it 

works thanks to the power           

of the story and the actors’ 

commitment.  

Charlie Hunnam is Henri, the 

Parisian playboy also known as 

Papillon, who is framed for  

murder and sentenced to life 

imprisonment in the brutal 

penal colony on Devil’s Island. 

From the moment he sets foot 

on the island Papillon has no 

other thoughts than to escape 

and finds the perfect ally in 

Louis Dega (Remi Malek) a  

vulnerable convict from a 

wealthy background… 

Hunnam lives the breaths the 

part and shares a strong  

chemistry with Malek fresh from 

his Freddie Mercury successful 

impersonation in BOHEMIAN 

RHAPSODY. Comparisons are 

inevitable to the original where 

this feels more like a copy but a 

decent film, nevertheless!

George Savvides 

Date of issue:  

14/2/2018 

 

No one seems to know the 

true origins of Valentine’s Day, 

the day upon which we cele-

brate love all around the 

world.  

Two saints who were both 

martyred in Rome share the 

feast day of 14th February, 

Valentine of Terni in around 

AD 197 and Valentine of 

Rome in around AD 496. 

Many believe the celebra-

tion stems from this latter 

saint, dating back to the third 

century AD when Emperor 

Claudius II banned men from 

tying the knot, believing        

married men would make bad 

soldiers. Thinking this was  

unfair, St Valentine arranged 

marriages for the soldiers in 

secret but he was caught and 

sentenced to death.  

According to legend, he fell 

in love with his jailer’s daugh-

ter and before his execution, 

wrote her a letter signed “Your 

Valentine.” 

The day itself, which is also 

called St Valentine’s Day or 

the feast of St Valentine, is 

thought to originate from an 

ancient Roman feast day called 

Lupercalia, celebrated in the 

middle of February but it later 

became a Christian celebra-

tion too. 

Valentine’s Day became 

further associated with love 

thanks to Geoffrey Chaucer in 

the 14th century and by the 

18th century, it has blossomed 

into an opportunity for people 

to show their feelings of love, 

sending hand-written “valen-

tines” cards, giving flowers, 

trinkets or sweet treats. 

Pre-printed Valentine’s cards 

started to appear in Georgian 

Britain and became more 

mass-produced in the early 

19th century with the advance 

of printing techniques. 

It was the Victorians who 

considered it bad luck to sign 

a Valentine’s card but not all 

their Valentines were roman-

tic. Insulting cards known as 

‘Vinegar Valentines’ went on 

sale for those who weren’t 

quite so romantic. 

Today, Valentine’s Day is 

one of the most romantic days 

of the year, a day popular        

for wedding proposals, which 

would do doubt have made       

St Valentine himself proud! 

Two beautifully scenic 

stamps released by Guernsey 

Post features ‘The View from 

the Lover’s Chair’, the work of 

Paul Jacob Naftel who was 

the Island’s most famous and 

successful artist during the 

19th century. 

 

Based on information    
supplied by the Guernsey 
Post Office, Philatelic Section, 
Guernsey, Channel Islands. 

Sealed  

with love

Philately

Andrew Menelaou



L
ast year will go down as one 

of a steep learning curve for 

me, trying to understand        

all the new words and jargon      

that have polluted the English   

language. Be it jargon, argot, 

idiom, slang, cant, dialect or just 

a whole load of tosh such as 

"moving forward" and the inde-

scribable and unintelligible "just 

putting it out there", I've been 

thrown many "curveballs" forcing 

me to think "outside the box". 

Cue vomit.  

Moving on, last week was, I 

have been reliably informed was 

"betwixtmas" (don't ask just 

Google) and the apparent 'void' 

between Christmas and the New 

Year. For me it is the perfect time 

to relax and reflect on the mad-

ness of the previous twelve 

months. Rather than get all my 

follicles in a twist - I have the 

grand total of twelve on my bald 

pate - I did what one does at this 

"most wonderful time of the year". 

After all a Christmas without The 

Nutcracker (G Live, Guildford) 

is like a Baska without flaounez. 

It was an exciting proposition for 

my 88-year-old companion who 

last went to a ballet in 1994.        

The St Petersburg Classic Ballet  

company promised to whisk us 

away to the magical and enchan-

ting world of young Clara and her 

Nutcracker Prince where they  

encounter a gaggle of fantastical 

experiences and characters. All 

this and more; a full live orchestra.  

Let's deal with the negatives
 

first. The orchestra was not full 

and the playing was not worthy of 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, his whim-

sical, entrancing score deserving 

of much much better. Please also 

forgive me for not being able to 

be specific about the dancers as 

I was not furnished with a cast list 

or given a programme, seasonally 

priced at a meagre seven 

pounds, which even outstrips the 

Royal Ballet. That said the danc-

ing was energetic and playful and 

captured well the spirit of the tale 

while the set and costumes pro-

vided a profusion of colour and 

Baroque style designs making 

the audience feel festive and fuzzy. 

Both the two main characters 

were strong in their interpretations 

but the most impressive perform-

ance came from Drosselmeyer, 

Clara's godfather, gusto to match 

his ego. Other notable portrayals 

came from the Sugar Plum Fairy 

and the Mouse King. An enjoy-

able experience but having been 

previously criticised for using a 

recorded soundtrack and now   

reverting to live musicians, I'd 

suggest they go back to plan A, 

at least that way the great        

maestro will not be rolling in his 

grave. Nevertheless my compa-

nion was filled with wonder and 

delight. Maybe we critics are just 

a bunch of "fake news...alter-

native facts" merchants.  

Hronia Bolla to everyone,   

wishing you all you desire and 

more for 2019. I'm off to "deep 

dive" the post-Brexit, post-Trump
 

(my only prediction for next year 

is that 'Midas' will fall) world in the 

hope we all stop "thinking outside 

the box" and instead revert to 

good old-fashioned plain speak-

ing. Praise be.  

Meanwhile Susanna Rogeriou 
re-discovers the child inside... 

Circus 1903 (Royal Festival 

Hall) was packed with adults       

and children alike. The non-stop 

entertainment is held together  

expertly by ringmaster Willy 

Whipsnade (David Williamson), 

who has a way about him that  

appeals to all. The much-awaited 

appearance of the elephants, 

Queenie and Peanuts, brings the 

magic of War Horse to the stage 

and they do not disappoint. It is 

hard to choose a favourite act  

but the speed of the Great        

Gaston's juggling is mesmerising 

and the balancing act of the      

Sensational Sozonov is incredibly 

bold and had the whole house on 

tenterhooks (the lady next to my 

husband was ecstatic). When 

Willy brought a few small children 

up to the stage to assist he most 

certainly won the hearts of the 

whole audience and made one 

little boy's Christmas a mem-

orable one. A beautifully imagined 

and clever blend of theatre          

and circus, delivered with an 

abundance of skill and charisma.  

Efthymoulla Efthimiou on the 
other hand rejoices in the spiri-
tual... 

The contribution of the Tallis 

Scholars to the Christmas      

Festival at St John's Smith 

Square lacked nothing in terms 

of treating us to the beauty of 

tone and perfection of execution 

that we associate with the sacred, 

vocal/choral music of sixteenth 

century England and Europe. I 

distinguish between England and 

Europe advisedly in this context. 

The richness and fluidity of       

polyphonic lines in the William 

Byrd motets - such as Tribue 
Domine - contrasted with the bold 

harmonic statements of Hierony-
mous Praetorius' Magnificat, and 

the plainer - but strong - declam-

atory style of the same text set by 

Tomas Luis de Victoria. What 

each of these styles had in com-

mon was their potent Christian 

message - fitting for this Festival 

- and the obvious need for them 

to be set in a liturgical context. 

Nevertheless, when music of 

such quality is rendered with the 

high level of technical skill that is 

characteristic of performances by 

the Tallis Scholars, intellectual  

fulfilment is guaranteed - which is 

for some a valid route to the spirit 

- for that is what was sought. 

Contrasting with the inner 

poise of the earlier settings           

of sacred texts were the two 

twentieth and twenty first century 

sacred settings: Virgencita by 

Arvo Part and the Hymn to the 
Creator of Light, by John Rutter. 

Both of these pieces had far 

more dramatic and personal         

interpretations of their spiritual 

content, and their performances 

were thus moire suited to the       

environment of a concert room. 

Certainly, the expressive force        

of their spiritual message - parti-      

cularly in their use of sharply  

contrasted dynamics and harmo-

nic vocabulary - made for a more 

balanced artistic experience. 

And Sotira Kyriakides marvels 
at the re-making of a fairytale... 

Rumpelstiltskin (Queen       

Elizabeth Hall) is yet another fun 

and innovative experience to add 

to our cornucopia of goodies from 

down under. Indeed, apart from 

its Antipodean provenance, this 

fast-paced and funky updating       

of the fairy tale classic has one 

more thing in common with other 

Aussie delectations. Camper than 

Christmas, enough to give Dame 

Edna and Priscilla, Queen of the 

Desert, a run for their money. No 

camp stone is left undisturbed.  

This is in no small measure 

thanks to the glorious Paul        

Capsis - known as Australia’s 

‘King of Cabaret’ – in the star role, 

as well as the extravagantly        

colourful and exuberant costumes 

and stage design, especially the 

sleek use of projections. The 

camping is also boosted by        

setting the story in the absolutely 

fabulous world of fashion – I 

won’t give any more of the plot 

away. As you may have guessed 

from his name, Capsis is of Greek 

origin and is a much-lauded 

singer and actor in Australia. To 

be fair, however, the whole 

troupe, Windmill Theatre and 

State Theatre Company, must be 

given due credit for making the 

show a marvellous experience. 

Long may they grace our shores!  

Finally, Gracia Erinoglu believes 
that change will come... 

Expect the unexpected when 

you see Caroline, or Change 

(Playhouse Theatre) for this is 

most definitely not your run of the 

mill musical. Set against the 

backdrop of the American cultural 

revolution of the 1960's it is told 

through the lens of a young       

Jewish boy, grieving the death of 

his mother and unsurprisingly 

now obsessed with the family's 

maternal maid, Caroline, a mother 

of four struggling to make ends 

meet. The easiest way for me to 

describe it that may resonate         

is think Porgy and Bess meets 

Hamilton with a splash of Guys 

and Dolls, strange but truchael 

Longhurst's production is   

unrelenting which can sometimes 

be overwhelming and you will 

need to have your wits about you 

to stay with it.  

Tony Kushner and Jeanine       

Tesori’s musical veers was from 

gutsy gospel and soul to romantic 

and sweet comedic and operatic 

numbers, each having its own 

story to tell or adding to the       

complex narrative. Fortunately in 

Sharon D Clarke the show has a 

performer who dominates the 

stage with an immensely power-

ful portrayal that also full of       

integrity, her history and that of 

her sisters and brothers seeping 

out of every line she sings. She 

overcomes all the quirks of this 

most unlikely of musicals (they 

said the same about Les Miser-

ables) and in doing so makes 

what could have been a dirge into 

an uplifting show. Change did 

come to America and maybe, just 

maybe, this will add to the rapidly 

changing face of musicals.  
 

The Nutcracker - on tour  

 

Circus 1903 - 020 3879 9555 

 

St John's Smith Square - 

www.sjss.org.uk 

 

Rumpelstiltskin - 

 020 3879 9555 

 

Caroline, or Change -  

0844 871 7631

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Filling the verbacular void

Photo: Manuel Harlan
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George Charalambous

Christmas, a season with many 

celebrations!

Credit: CyWineFest team  

Photo credit:  

(1) Sidebar photo -St. Basil /Agios Vasilis-CyWineFest team  

(2) Fugslang Manor Church, Lolland, Denmark 

 – George Charalambous 

(3) Cypriot Christmastide dinner – George Charalambous 

(4) Kourabiedes, the perfect tea time biscuit – Chriso Ioannou 

(5) Christmastide celebrations - George Charalambous 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

1ST & 2ND JUNE! 
Keep up to date with the happenings of 

this year’s event by following us on :

www.cypriotwinefestival.com

The world event that is Christmas day 2018, was already over a 

week ago, with amazing food and fantastic celebrations, however the 

Christmas season is not over yet!   

 

Many are still enjoying the Christmas presents that had been sitting 

under the Christmas tree for so long and getting excited by the pretty 

fairy lights and decorations still on display. I personally love the idea 

of the ‘Twelve Days of Christmas’ carol and find it strange that some 

families take down their decorations on Boxing day as an end to the 

festivities.  

British Cypriots have grown up with two traditions running in parallel 

and this can be confusing. Although the UK and Cyprus are 

predominantly Christian nations with the same core beliefs, because 

of slight variations in traditions, many families’ experiences of 

Christmas is a mix of an anglicised one of mince pies and Christmas 

crackers, and a Cypriot one of lots of family time, kourabiedes and 

Agios Vasilis rather than good old St Nick!   

 

Had our cultures had two different religions it would been easier to 

separate our celebrations, and how long our celebrations last. For 

some denominations, the twelve days of Christmas ends on 5 

January, as they include Christmas Eve as the first day of Christmas, 

whereas in the Orthodox custom, aside from the 40 day preparatory 

fasting period, the twelve days begin on Christmas day and the 

Epiphany on 6 January known to many as “TA PHOTA” is the last day 

of Christmas and the appropriate time to take down decorations (not 

boxing day!).   

 

There are differences not only between Catholic, Protestant and 

Orthodox traditions but also between the various traditions that have 

uniquely developed due to the culture of each country. A perfect 

example is that although the dominant religion of the majority 

Christian Greek Cypriots is Greek Orthodox, the Church of Cyprus 

has been autocephalous since circa 431AD and thus many traditions 

and practises have developed independently from the Orthodox 

Church. 

Many countries of the Scandinavian countries start their festivities on 

13 December and Christmas Eve is the most important celebration 

day. In the Czech Republic instead of turkey and all the trimmings, 

the traditional Christmas meal is fried carp accompanied by a potato 

salad and for non-fish eater’s schnitzel is the alternative.  

 

The more I investigate this the more my curiosity has developed, and 

it has been fascinating learning about the many other traditions and 

celebratory days even just within Europe. It is great to see that like 

Cypriots, other minority communities within the UK have brought their 

traditions with them and added to its cultural diversity and to the 

richness of the wider community.  

 

Christmas is such a large event that it has influenced non-Christian 

nations, we may see this disguised as Happy Holidays or Happy 

Winter season but regardless of where you are, Christmas cannot be 

ignored! The overwhelming message of Love and the celebration of 

the birth of Jesus Christ is not something that will just go away 

despite any name changes.  Many objections have been raised 

regarding the actual birthdate of Jesus Christ, but the fact is we 

celebrate on 25 December, fact (even though in the Orthodox 

tradition gifts are exchanged on 1 January, St. Basil’s Day or Agios 

Vasilis)!  So, if Orthodox Christians were not influenced by the 

influence and mass marketing of the western world, we would have 

only opened our gifts just a couple of days ago!   

 

Even though we conform to the western Christian tradition in this 

regard, in my opinion, it remains very important and necessary for 

the unique traditions of the orthodox culture and minority cultures 

more broadly, not be swallowed up by an ever-domineering 

globalisation. Nations and individual communities within those 

nations should keep their traditions and celebrate them with the rest 

of the world. That’s what makes multiculturalism amazing, being 

open to diversity, and continuing to celebrate the elements of one’s 

culture freely.  

 

Although Christmas day has already taken place all over the world 

but, the Christmas period is still very much being celebrated and 

remains the most inclusive holy days of all, it is the perfect time to 

celebrate with new friends and old and to build up relationships and 

re-establish the bond between families.   

  

Wishing all a very Merry Christmas, Kala Hristogenna, Kales 

Giortes! Enjoy the rest of the festivities, have a Happy New 

Year! Put the date in your calendars - 1st  and 2nd June 

2019! For plenty of exciting announcements to come from 

the CyWineFest team follow us on our social media 

platforms! 

HAPPY NEW YEAR! 

SAVE THE DATES 

1ST & 2ND JUNE 2019! 



Tamta to represent Cyprus at  
Eurovision Song Contest 

Popular singer Tamta, 37, will represent Cyprus at the          

64th Eurovision song contest in Tel Aviv in May, the Cyprus 

Broadcasting Corporation announced on Friday. 

She will be performing the song Replay by distinguished   

composer Alex Papaconstantinou (Alex P). The staging of the 

entry has been assigned to the internationally acclaimed artistic 

director and choreographer Sacha Jean-Baptiste. 

Tamta was born and raised in Georgia. She moved to Greece 

at the age of 21 and took part in the TV show Super Idol,          

winning second place. She went on to release several charting 

albums and singles in Greece and Cyprus. Tamta became a 

mentor on X Factor Georgia in 2014, and The X Factor Greece 
in 2016. 

To date, she has released four studio albums, 12 digital          

singles and 26 music videos. She has won a number of awards 

and has performed in festivals, clubs and music events around 

the world from Georgia to Australia. 

Last year, Cyprus came second in the Eurovision Song 

Contest, the country’s best result in 35 years of participation. 

Greek singer Eleni Foureira, who was born in Albania, repre-

sented our island with the song Fuego, written again by Alex P. 

Beverly Hills 90210 could soon 

make its comeback... with the 

original cast! 

The all-American classic which 

had teens of the 1990s glued to 

their screens with its dramatic 

love stories is getting a second 

reboot, just five years after its first 

spin-off 90210 ended. 

According to reports, a full        

reboot with the original cast is in 

the works at CBS Television      

Studios, with six of the eight stars 

on board for returning to LA's       

finest postcode. It's believed Brian 

Austin Green, Gabrielle Carteris, 

Jennie Garth, Jason Priestley, Tori 

Spelling and Ian Ziering are all up 

for the revival, while Shannen 

Doherty and Luke Perry are not 

yet spoken for.  

The series was a hit with US 

and UK audiences, running for 

10 years from 1990 to 2000.

Beverly Hills 90210 being revived 

with original cast
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The Rock gives his 

mum a new home 

for Xmas! 

 

Dwayne ‘The Rock’ Johnson  

has surprised his mother with a 

new home. The actor is known 

for surprising family and fans with 

extravagant gifts or appearances 

but this may be his best yet. 

Johnson, 46, posted about the 

surprise in an Instagram post on 

Sunday, writing, “This one felt 
good. Surprise! Bought my mom 
a new home for Christmas. All 
our lives growing up we lived in 
little apartments all across the 
country. Lived like gypsies on the 
road from one state to another.” 

He continued, saying, that the 

first home his parents ever had 

was one he bought them in 1999. 

“They divorced about 5yrs later 

and as with life, stuff happens 
and things got a little compli-
cated. Since then I always made 
sure my mom and dad have        
everything they’ll ever need - 
houses, cars etc,” he added.  

“But the house this time is a 
special one and the timing is      
very meaningful. I told her to treat 
this card like it's Willy Wonka's 
Golden Ticket.” 

This time, his mother Ata will 

get to choose “any home she 
wants - anywhere she wants.” 

“I always say, if you got a       
good mama, then you gotta 
pretty good shot at becoming          
a decent human being. And 
somehow, somewhere along the 
line I became one lucky SOB to 
be able to make stuff like this 
happen,” he said.  

“Merry Christmas Ma and 
WOOOHOOO enjoy your new 
home.”

W
hile New Year’s Eve 

 is celebrated in most 

places around the 

world on December 31, this 

hasn't always been the case. 

New Year’s Day was celebrated 

on January 1 for the first time 

in 45 B.C., but this fell out of 

practice during the Middle 

Ages. 

Greeks used to celebrate 

the New Year on December 

20 – the winter solstice, while 

the ancient Egyptians, Phoe-

nicians, and Persians began 

their new year with the autum-

nal equinox around September 

20. 

It wasn’t until 1582 that the 

modern Gregorian calendar 

was implemented which deter-

mined that the New Year 

would start on January 1 and 

every four years would be a 

leap year. 

But how do people cele-

brate the New Year around the 

world? While many countries 

celebrate with a fireworks      

display and a kiss with their 

significant other, other coun-

tries follow some weird and 

wonderful traditions  

 

Inviting a handsome man 

into your home, Scotland 

This tradition of ‘first-footing’ 

suggests the first person to 

enter your home in the New 

Year will determine your luck 

for the following 12 months. 

Tall, dark and handsome men 

are considered the luckiest. 

 

Place mistletoe under your 

pillow, Ireland 

Placing mistletoe under 

your pillow  before you go to 

sleep is said to bring you luck 

in love over the coming year. 

 

Throw your furniture from 

your window, Italy 

Tossing out your old posses-

sions symbolises that you are 

ready to embrace the New Year.  

 

Wearing polka dots,           

Philippines 

Roundness is thought to 

signify prosperity and so the 

locals surround themselves 

with round shapes on NYE      

including donning themselves 

in polka dots, filling their 

pockets with coins and stock-

ing up on oranges. 

 

Throw white flowers into 

the ocean, Brazil 

This act is seen as an offer-

ing to the Goddess of the Sea, 

Yemanja. Brazilians carry out 

this custom hoping she will 

grant their wishes for the year.  

 

Eat 12 grapes at midnight, 

Spain 

In Spain you are meant to 

eat one grape with each of the 

12 chimes of the clock to secure 

12 months of happiness.  

 

Dressing up as bears,      

Romania 

In Romania, it is tradition for 

people to don real bear skins 

and parade through the streets 

to celebrate the New Year. It is 

thought to ward off evil spirits. 

 

Walk an empty suitcase 

around the block, Ecuador 

In Ecuador, residents walk 

their empty suitcases around 

the block to ensure that the 

year ahead is filled with travel.

How NYE is celebrated across the globe
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Saturday 5th January 2019 

Bostik League Premier 

Haringey Borough v Whitehawk 

3.00pm Haringey Borough,  White 

Hart Lane, London N17 7PJ 

Middlesex FA Intermediate Cup 

Quarter Final 

St Panteleimon v CB Hounslow 

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 

Edgware HA8 6AG 

Herts Senior County Premier  

Cuffley v New Salamis  

2.00pm King George Playing Fields, 

Northaw Road, Cuffley, EN6 4LU 

Sunday 6th January 2019 

FA Cup Third Round 

Sheffield United v Barnet 

2.00pm 105 Bramall Lane, Sheffield 

S2 4SW 

LFA Challenge Cup Quarter Final 

Anorthosis v Catford Wanderers  

1.30pm New River Sports Centre, 

White Hart Lane, N22 5QW 

Olympia v Highgate Albion 

10.00am Whittington Park, 

Holloway road, London, N19 4RS 

KOPA League Challenge Cup 

First Round 

KLN v Apoel 

12.00pm Enfield Playing Fields 

Astro, Great Cambridge Road, En-

field EN1 3SD 

Second Division 

Pantel v Panathinaikos 

10.00am Southbury Leisure Centre, 

192 Southbury Road, Enfield EN1 

1YP 

Akanthou v Cinar 

11.00am Hazelwood Recreation 

Ground, Hedge Lane, London N13 

5ST

Community and Local football fixtures

UK Cypriot Dr Costakis Evangelou 
appointed MBE New Year Honours 2019

Haringey Borough go into the new year 
top of the Bostik League Premier

UK Cypriot  Dr Costakis Evan-

gelou (Head Coach) is awarded 

with an MBE in the 2019 New 

Year Honours for services to 

young people in North London. 

He has been the head coach 

at  Edmonton Eagles Amateur 

Boxing Club for several years 

who were  honoured with the 

prestigious Queen’s Award for 

Voluntary Service, the highest 

award a voluntary group can re-

ceive in the UK. 

The Club which runs boxing 

and mentoring sessions at its 

club base in Edmonton and in 

schools and youth organisations 

was one of only 187 charities, so-

cial enterprises and voluntary 

groups to receive this award. 

And prior to that, Head Coach 

Costakis Evangelou was hon-

oured with the Jack Petchey 

Foundation Leader Award for his 

work in coaching and mentoring 

the young in North London. 

Costakis Christos Evangelou 

was born in Cyprus in Patriki Fa-

magusta in 1958 Father’s name 

in Christos Evangelou from 

Phlamouthi Mother’s name Pho-

tou Evangelou from Patriki and 

Came to England London in 

1960 to live in North London. He 

attended Primary Schools: 

Grafton School. Tufnell Park 

School. Secondary School was 

Archway School. He has four 

Children 3 sons 1 Daughter – 

Phodis, Andreas, Christopher 

and Marisa. 

He has  run 4 London Mara-

thons raising over £30,000 for 

charity Qualifications include; 

Batchelor Of Divinity; Post Grad-

uate Certificate of Education; and 

a Doctorate in Divinity. He has 

for over 30 years has dedicated 

his life to the selfless service of 

others. As a minister, community 

leader and humanitarian he 

works tirelessly and gives sacrifi-

cially for the benefit of others. 

He is the President of Com-

munity Heart (London), a reg-

istered charity set up to help and 

support the local community, 

especially the young and vulner-

able. As President he oversees 

the running of several ground 

breaking projects including, Ed-

monton Eagles Amateur Boxing 

Club, Running with the Vision – 

Youth Football, Youth Zone Youth 

Club and Sign Post, a project that 

feeds and helps support the 

homeless and vulnerable. 

As the Head Coach and Hon-

orary Secretary of Edmonton 

Eagles Amateur Boxing Club he 

has worked tirelessly to help turn 

it into one of the leading sports 

and youth projects in North Lon-

don as he oversees and runs all 

the different aspects of the Club’s 

work. Based in a part of Edmon-

ton which is one of the most so-

cially and financially impover-

ished areas in England the Club 

is turning around many young 

people’s lives with over 250 

young people benefitting from the 

different sessions, many of which 

are free, it provides over 6 days 

a week. It runs boxing and men-

toring programmes for schools, 

behavioural units and youth clubs 

and women who have suffered 

or witnessed domestic violence. 

He has also set up a referral 

process with the youth offending 

team where their clients can at-

tend as part of their positive ac-

tivities. 

As well as winning numerous 

awards, in 2015 the Club won 

the prestigious Queen’s Award 

for Voluntary Service recognising 

it work in helping young people 

leave behind negative and de-

structive lifestyles. His ecclesi-

astical work and humanitarian 

work is extensive; he has carried 

out a number of humanitarian 

missions to Africa. 

In 2004 he travelled to an iso-

lated community in the Eastern 

Region of Ghana. Negotiations 

with the Chief of the area re-

sulted in the granting of a piece 

of land for the building of a med-

ical clinic. The clinic was desper-

ately needed by this community 

of 4000 people who had no other 

access to medical care. 

To help raise much of the 

funds required for the building of 

the clinic Archbishop ran the 

London Marathon twice. As 

many as 500 people receive 

medical treatment at the Centre 

each month. 

He continues to visit the Clinic 

to receive a personal update on 

the progress and work of the 

Centre and its subsequent im-

pact it has made on the com-

munity as a whole and to con-

tinue to provide equipment and 

medical supplies. His member-

ship and involvement with 

Churches Together in England 

(CTE), gives him opportunity to 

work with the multi-cultural and 

denominationally diverse 

churches in England. 

He has attended and lended 

his total support to the modern 

day slavery meeting in the 

House of Lords.

After ten consecutive victories, 

Premier Division leaders Harin-

gey Borough had perhaps their 

toughest test yet. Yes, they were 

playing Merstham, who had de-

feated Borough’s title rivals 

Lewes and Dorking Wanderers in 

their last two fixtures. 

 

The Moatsiders did their very 

best to burst the Borough bubble, 

too, leaving with a point and stop-

ping the Haringey run- although 

Tom Loizou’s men remain four 

points clear at the top of the 

league. 

Ralston Gabriel gave the Coles 

Park Bell End something to shout 

about in the tenth minute, but the 

always impressive Walter Figue-

ira equalised just after the half 

hour, and whilst Anthony Mcdon-

ald put the yellows ahead once 

more midway through the second 

half the lead lasted only five mi-

nutes, Kershaney Samuels 

equalising. 

This game was a replay of a 

match that took place last month 

when Merstham was the team 

that Haringey Borough were 2-0 

with 20 minutes to go and the 

game was abandoned when the 

lights went out. 
Haringey Borough Manager and Chairman 

Tom Loizou and Aki Achillea

Dagenham & Redbridge 0-1 Barnet FC
The Bees picked up their first 

win under Darren Currie’s lead-

ership away at Dagenham & Red-

bridge. 

The deadlock was broken in 

the 34th minute when a Medy 

Elito corner was headed goal-

wards by Callum Reynolds and 

poked home by Coulthirst from 

close range. 

Former New Salamis player 

Mullings had a golden opportunity 

to equalise for Dagenham & Red-

bridge with 10 minutes to play but 

headed over from 6 yards out un-

marked. 

The Bees saw the came out 

and picked up all three points. 

Barnet FC manager John 

Still announces his retire-

ment at 68 years of age 

John Still has announced his 

retirement from football man-

agement after over 40 years of 

being in the hot seat. 

During this time, John has 

won the National League title a 

record three times with Maid-

stone United, Luton Town and 

Dagenham & Redbridge, getting 

the latter further promoted to 

League One. 

He was in his second spell 

managing Barnet having pre-

viously taken them to two 

League 2 play-off positions in 

three years during his first spell 

at the turn of the millennium. 

John has overseen the resha-

ping of the technical football 

side of the whole Club during 

his second spell here and will 

remain with Barnet FC as Head 

of Football allowing him to con-

tinue his progressive work in 

this area. He will oversee Peter 

Gill, the Academy Manager; 

Luke Swindlehurst, the London 

Bees Head Coach and Darren 

Currie who will continue in his 

role as First Team Coach and 

take temporary charge of all first 

team affairs. 

John Still
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St Panteleimon Backgammon competition

Backgammon Competition, at 

the St Panteleimon Greek Ortho-

dox Church Community Hall, in 

support of  their Team. It was a 

great success! 

The Winner (and sponsor)was  

George Frangeskou (the Man-

ager)Runner up: Lucas Violaris! 

The Sponsor of the delicious 

food Savva Andreou (the team 

Chairman) Sponsor & Organiser: 

Dr. Serafim Kiriakidis (Committee 

Member) The event was a big 

success, with several people 

attending.

Omonia Youth FC’s ‘Kevin Nottage 

Memorial’ match raises £560 for charity 
Premier League Round Up

Community football club 

Omonia Youth FC, sponsored 

by PIA Financial Group and 

Philip Ross Solicitors, raised 

£560 for charity as managers, 

coaches, trustees and some 

current players took time out 

from their festive celebrations 

to play in the club’s annual 

Christmas managers match.  

The trophy named after Kevin 

Nottage to commemorate the 

decade of service Kevin gave 

to the club. It was with great 

sadness that the club learned 

that Kevin passed away after a 

long battle against cancer in 

2016. Kevin was a former Man-

ager, Welfare Officer, qualified 

Referee, club WFL representa-

tive and Committee Member. 

Kevin was a selfless individual 

and everyone who knew him 

described him as a true gentle-

man and someone that always 

had a positive attitude towards 

life. Kevin wholeheartedly em-

braced everything that he did 

with energy and thoughtfulness 

and his contribution to Omonia 

Youth FC, which spanned a 

decade, was immense and will 

never be forgotten. 

All the players who played in 

the match contributed a playing 

‘fee’ and the total collected do-

nated to the charity chosen by 

Kevin’s family. The club were 

honoured to again have Kevin’s 

family in attendance for the 

match.  

Two former players of the 

club, Alexandros Pieri and 

Harry Demosthenous, both 

qualified referees, officiated the 

match taking a half each and 

epitomising the community 

spirit of the club. 

After a thoroughly enjoyable, 

entertaining, competitive and 

tiring match, the day ended with 

a few well-deserved drinks. 

Former club vice-chair Kyri 

Georgiou gave a lovely speech 

in honour of Kevin Nottage who 

this game is now played in hon-

our of.  

The club would like to thank 

Kevin’s family for attending, 

M&A Coachworks who donated 

the trophy for the match two 

years ago, the two referees and 

to Evagoras Mandrides for tak-

ing the photos. Finally the club 

would like to thank the man-

agers, coaches and current 

players who played in the game 

and donated a playing fee for 

charity.

 Omonia Youth FC Chairman Michael Pieri with the Nottage family

Kevin Nottage 

A well deserved drink after the match

Hat trick star for Liverpool Roberto Firmino 

N’Golo Kante’s second-half 

goal gave Chelsea a 1-0 win at 

Crystal Palace on Sunday tos-

trengthen its grip on fourth place 

in the Premier League. After a 

frustrating first half for the vis-

itors, Kante provided the break-

through when he ran onto a ball 

over the top from David Luiz in 

the 51st minute, chested it down 

with his first touch and slotted 

the ball under goalkeeper 

Vicente Guaita with his second 

A Roberto Firmino hat-trick 

with a further strike from Sadio 

Mane and a penalty from Mo-

hamed Salah following before 

halftime. proved the highlight of 

Liverpool’s 5-1 demolition of Ar-

senal as the Premier League 

leaders opened a nine-point gap 

over Tottenham Hotspur, who 

lost 3-1 to Wolverhampton Wan-

derers at Wembley. The Mid-

lands team hit the home side with 

three goals in 18 second-half mi-

nutes through Wily Boly, Raul 

Jimenez and Helder Costa as 

Wembley was silenced, along 

with talk of Tottenham’s title chal-

lenge. Harry Kane who has been 

honoured with an MBE scored 

the Spurs goal. 

Man-of-the-match Paul Pogba 

scored twice as Manchester 

United beat Bournemouth 4-1 at 

Old Trafford to maintain Ole Gun-

nar Solskjaer’s 100 per cent start 

as caretaker manager. Pogba 

had United ahead on five mi-

nutes, finishing off from close 

range after magnificent skill by 

Marcus Rashford, and he added 

a second on 33 minutes, heading 

home a wicked Ander Herrera 

cross ahead of Asmir Begovic. 

Rashford got in on the act with a 

deft touch on the stretch from An-

thony Martial’s brilliant lofted 

pass (45), but United failed to 

keep a clean sheet for the eighth 

straight game as Nathan Ake’s 

header made it 3-1 (45+2). 

Manchester City got its falter-

ing Premier League title defense 

back on track with a 3-1 win at 

Southampton David Silva and 

Sergio Aguero scored for the vis-

itors, who also benefited from a 

fortunate own-goal by James 

Ward-Prowse. 

Southampton finished the 

game with 10 men after Pierre-

Emile Hojbjerg, who had scored 

the team’s equalizer, was sent 

off. 

Burnley ended a three-game 

losing streak with a 2-0 win over 

West Ham in the Premier League 

on Sunday to boost its hopes of 

climbing out of the relegation 

zone. Chris Wood and Dwight 

McNeil scored in the first half. 

Struggling Cardiff City and Ful-

ham bolstered their survival 

chances with added-time goals 

in 1-0 wins at Leicester City and 

home to Huddersfield Town re-

spectively. Aleksandar Mitrovic 

scored the winner for Fulham in 

stoppage time. 

At Leicester, Cardiff’s Neil 

Etheridge saved James Mad-

dison’s 75th minute penalty to 

set up a victory secured by Victor 

Camarasa’s stunning stoppage 

time strike for the Welsh side, 

who are now four points above 

the drop zone. 

Brighton finish the year com-

fortably in mid-table after 

Juergen Locadia’s second-half 

goal was enough to see off Ev-

erton. 

At Vicarage Road, the sought-

after substitute Abdoulaye Dou-

coure scored Watford’s equaliser 

before then wasting a late 

chance as the home side almost 

secured a comeback win against 

Newcastle. 

Liverpool star Roberto Firmino with our Michael Yiakoumi
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† MNHMOΣΥΝΟ

Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 06.01.2019, μετά τη Θεία Λειτουργία, 

στoν Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων, 

Camden Street, London NW1 0JA, 

το 2ον ετήσιο μνημόσυνο  του πολυαγαπημένου μας 

Κυριάκου Γεωργίου Καραγιώργη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς, τα παιδιά και οι αδελφές του.

The 2nd year memorial service of our beloved  

Kyriacos George Karageorgis 

will take place on Sunday 06.01.2019, after the Service, 

at The Greek Orthodox Cathedral of All Saints 

Camden Street, London NW1 0JA. 

Relatives and friends are invited to attend. 

The parents, his children and sisters.

† ΜΕΜΟRIAL SERVICE

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρικκού (Iωάννου) Παπακυριακού 
(από την Κώμη Κεπίρ) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 20.12.2018, η Αντρικκού (Ιωάννου) 

Παπακυριακού σε ηλικία 79 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αντρέα από το Ριζοκάρπασο, τον υιό της 

Άγγελο-σύζυγό του Σούλλα, 2 εγγόνια: Tony και Lucy, τον αδελφό 

της Νικολή (βρίσκεται στην Κύπρο), την αδελφή της Αγγελού και 

πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 09.01.2019 και ώρα 12.30μμμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew 

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

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του υιού της εκλιπούσας. 

Τηλ. οικείων: 07956 115 303 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andrikkou (Ιοannou) Papakyriacou 
(from Komi Kebir) 

Passed away on Thursday 20.12.2018 at the age of 79. 

Andrikkou leaves her husband Andreas, son Evangelos-wife 

Soulla, 2 grandchildren: Tony and Lucy, her brother Nikolis 

(in Cyprus), sister Angelou and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 09.01.2019 at 

12.30pm at the Greek Orthodox  Church of St. John the 

Baptist, Wightman Road, London N8 0LY and the burial at 

New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New 

Southgate N11 1JJ. 

The wake will take place at her son’s home. 

Tel: 07956 115 303 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Xαράλαμπος Παπαμιχαήλ 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνειας) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 24.12.2018, ο Χαράλαμπος Παπαμιχαήλ 

σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, επίσης από τον 

Άγιο Αμβρόσιο, 3 παιδιά: Ευθύμιο, Αγγελική και Παρασκευή, 

3 εγγόνια: Melissa, Alexia και Savva, 2 δισέγγονα: Olivia και 

Isabella καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 10.01.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας της Αγίας 

Αικατερίνης. 

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Heart 

Foundation και το Great Ormond Street Children’s Hospital.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Charalambos Papamichael 
(from Ayios Amvrosios, Kyrenia) 

Passed away on Monday 24 December 2018. 

He leaves behind his wife Eleni, 3 children Efthymio, Angela and 
Ella, 3 grandchildren Melissa, Alexia and Savva, 2 great-grand-
children: Olivia and Isabella, family and friends.  

The funeral service will take place on Thursday 10.01.2019 
at 10.00am at the Greek Orthodox Church of St. Katherine, 
Friern Barnet Lane, London N20 0NL followed by the burial 
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London 
N11 1JJ. 

The wake will be at the Greek Orthodox Church hall of 
St. Katherine, Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 

Donations will be taken for the Heart Foundation  and Great 
Ormond Street Children’s Hospital rather than flowers. 14.12.1930 – 24.12.2018



27      | Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φίλιππος Παύλου 
(από την Τόχνη) 

Απεβίωσε την Κυριακή 09.12.2018, ο Φίλιππος Παύλου 

σε ηλικία 78 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1954. 

Αφήνει 2 παιδιά: Παύλο και Αντιγόνη (Νόνη), τον αδελφό 

του Κλείτο και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 11.01.2019 και ώρα 

12.30 από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφoρές στο Parkinson’s UK. 

Θα υπάρχει ειδικό κουτί στην Εκκλησία. 

Tηλ οικείων: 020 8363 9047

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Philippos Pavlou 
(from Tochni) 

Passed away on Sunday 09.12.2018 at the age of 78. 

He came to England in 1954. 

Philippos leaves 2 children: Paul and Noni, his brother Klito and 

many relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 11.01.2019 at 12.30pm at 

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

Road, London N9 0LP and the burial at New Southgate 

cemetery. 

The wake will take place at the family home. 

Instead of flowers there will be a donation box for Parkinson’s UK. 

Tel: 020 8363 9047

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aνδρέας Χριστάκη Χατζηαντώνη 
(γνωστός ως Αντρούτσος - από την Άσσια) 

Aπεβίωσε τη Δευτέρα 17.12.2018, ο Ανδρέας Χριστάκη Χατζηαντώνη 

σε ηλικία 91 ετών. Ο εκλιπών ήρθε στο Λονδίνο 03.11.1958. 

Αφήνει 3 κόρες: Μαίρη, Χρυστάλλα, Γαβριέλλα, 3 γαμπρούς: Νίκο, 

Άντη και Dipo, 8 εγγόνια: Καλίτσα-σύζυγο Βασίλη, Ανδρέα, 

Θεοδώρα, Άντρο, Καλυψώ, Δανιέλλα, Γιώργο και Λουκία, 2 δισέγ-

γονα: Σοφία και Λάζαρο και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

(Η σύζυγός του Καλίτσα απεβίωσε 11.10.2014). 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 08.01.2019 και ώρα 1.00μμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την 

Εκκλησία της Παναγίας. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αποστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Τηλ. οικείων: 07960 422 443 / 020 8881 9180

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Christaki Hajiantoni 
(known as Androutsos - from Assia)

 
Passed away on Monday 17.12.2018 at the age of 91. 

He came to London 03.11.1958. 

Andreas leaves 3 daughters: Mary, Christalla and Gabriella, 3 sons-in-

law: Nicos, Andy and Dipo, 8 grandchildren: Kalitsa-husband Vasili, 

Andreas, Theodora, Andro, Kalypso, Daniella, George and Lucy, 

2 great-grandchildren: Sofia and Lazarus and many relatives and 

friends. (His wife Kalitsa passed away 11.10.2014). 

The funeral will take place on Tuesday 08.01.2019 at 1.00pm at the 

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

N22 8LB and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Church hall of St. Barnabas, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Tel: 07960 422 443 / 020 8881 9180
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Χαχολιάδης 

(από την Κοντέα) 

Απεβίωσε το Σάββατο 15.12.2018, ο Σάββας Χαχολιάδης σε ηλι-

κία 85 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μηλίτσα, 2 παιδιά: Αντρέα και 

Γιωργούλλα, 5 εγγόνια, 2 δισέγγονα και πολλούς συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 10.01.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP. 

Λουλούδια ή εισφορές στο Dementia UK. είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Savvas Chacholiades 
(from Kondea) 

Passed away on Saturday 15.12.2018 at the age of 85. 

He leaves his wife Militsa, 2 children: Andreas and Georgia, 

5 grandchildren, 2 great-grandchildren and many relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Thursday 10.01.2019 at 

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

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA and the burial 

at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP at 

12.00 noon. 

The wake will take place at the cemetery. 

Flowers or donations for Dementia UK are welcome.1933 – 2018

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Κυριακή 16.12.2018, η αγαπημένη μας 

κόρη και αδελφή Αλεξάνδρα Μανιταρά σε ηλικία 

50 ετών. 

Αφήνει τους γονείς της Τασούλλα και Ανδρέα 

Μανιταρά, τον αδελφό της Άκη και πολλούς άλλους 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Παρασκευή 04.01.2019 

και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για τις Αlkionides UK. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο και στο χολ της 

Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 020 8446 3637 / 07721 389 007

Aλεξάνδρα Μανιταρά
(από το Λονδίνο)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Κυριακή 16.12.2018 ο Αριστόδημος 

(Δήμος) Δημητρίου σε ηλικία 96 ετών. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 07.01.2019 και 

ώρα 1.00μμ από την  Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο κοιμητήριο. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Σύλλογο Κυπρίων 

Enfield είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: Μαρούλλα 020 8443 1843 

Steven 07950 219 619

Aριστόδημος (Δήμος) Δημητρίου
(από τον Λιμνάτι Λεμεσού)

Σε βαθύ κοινοτικό και ευρύτερο πένθος  και 

μ’ εκδηλώσεις γενικής θλίψης και συγκίνη-

σης, τελέσθηκε  την Παρασκευή  14 Δεκεμ-

βρίου , η κηδεία της  Πόλας  Τσιούπρα  στο  

χωριό της Λύμπια. Το νεκρό συνόδευσαν  

στην Κύπρο δεκαπενταμελής ομάδα από 

την αμεσότερη  και την  ευρύτερη  πεν-

θούσα οικογένεια  και η σύζυγος του προ-

έδρου του Συνδέσμου Λυμπιανών Κρις 

Χαπέσιη , Μυρούλλα .  

Τρεις μέρες  ενωρίτερα , την Τρίτη 11 του 

μήνα , η παροικία είχε αποδώσει  τον τελευ-

ταίο ασπασμό  στην  εκλειπούσα σε τελετή 

τρισαγίου στην  εκκλησία της Παναγίας , 

Γουντ Γκρην , Προισταμένου του Επισκό-

που Τροπαίου,  Αθανασίου  , με ιδιαίτερα  

μαζική παρουσία  του κοινού . Σε περιεκτική 

αναφορά του ο Θεοφιλέστατος μίλησε για τις  

αρετές της εκλειπούσας και εξήρε την προ-

σφορά της ομογενειακού  χαρακτήρα και ευ-

ρύτερη . 

Ο παγκοινοτικός χαρακτήρας της κηδείας 

στα Λύμπια  εκφράσθηκε κατά τρόπο εντυ-

πωτικό με την  αθρόα συμμετοχή των χω-

ριανών στη νεκρώσιμη  ακολουθία , στην 

εκκλησία του Αγίου Επιφανείου , με Προ-

εξάρχοντα τον  Πατέρα  Θεόδωρο  συμπα-

ραστατούμενο , τιμής ένεκεν προς τον νεκρό 

, από τον Πατέρα Ανδρέα , πρώην Προιστά-

μενο στον Άγιο Νεκτάριο Νοτίου Λονδίνου. 

Όλα τα καθίσματα της εκκλησίας ήταν εφο-

διασμένα με πλαστικό δελτίο με φωτογρα-

φία της αείμνηστης Πόλας και  κείμενο για 

τη  ζωή  και το έργο  της . 

 Πλήθος κόσμου  και κατά την εκφορά  του 

νεκρού με τον  ενταφιασμό  στον τάφο της 

μητέρας της  εκλειπούσας στο παλαιό  κοι-

μητήριο  του  χωριού . Μαζί  με τον κοινο-

τάρχη  , Μιχάλη Θεοχάρη , που κατέθεσε το 

στεφάνι του Κοινοτικού Συμβουλίου , πα-

ρευρέθησαν εκπρόσωποι των διαφόρων  

οργανώσεων και  σωμάτων της κοινότητας 

.  Πολλοί οι προερχόμενοι από  τα γύρω 

χωριά όπως και από άλλες περιοχές της Κύ-

πρου και  παλαιότεροι πάροικοι που έχουν  

επαναπατρισθεί 

Ευρύτερη επιβλητικότητα προσέδωσε  

στην πένθιμη εκδήλωση η παρουσία του 

πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας , Γιώρ-

γου Βασιλείου και της  συζύγου του, 

Αντρούλλας , πρώην μέλους της Ευρωπαι-

κής Επιτροπής , του Χρίστου Χριστοφίδη , 

Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Λευκω-

σίας που κατέθεσε στεφάνι και  εκ μέρους 

του Άντρου Κυπριανού , Γ. Γ . της Κ.Ε του 

ΑΚΕΛ , του  πρώην  Κυβερνητικού Εκπρο-

σώπου και βουλευτή , Μιχάλη Παπαπέτρου, 

του πρώην  υπουργού , Κώστα Θεμιστοκλέ-

ους , του πρώην προέδρου της Ένωσης Συ-

ντακτών Ανδρέα Καννάουρου με τη σύζυγο 

του , Μαρούλλα , του ζεύγους Μίκη Σιανή 

και  Ελένης Βρετού, δημοσιογράφου ,του 

Αντώνη Γερολέμου, προέδρου του Ραδιομα-

ραθωνίου  και προέδρου της Ελληνικής Κυ-

πριακής Αδελφότητας  και  του  ζεύγους 

Μιχάλη και Λίας Παπαμιχαήλ  που  βρισκό-

ντουσαν  στην Κύπρο . Παρόντες , επίσης , 

συγγενείς και φίλοι από την Ελλάδα .  

Πιστός διερμηνευτής του στενού δεσμού 

που η  εκλειπούσα διετήρησε σε όλη της τη 

ζωή με το χωριό της,  κρατώντας γι’αυτό ένα 

ξεχωριστό μέρος της καρδιάς της ,  ήταν ο 

Πέτρος Μανώλη , πρώτος πρόεδρος του 

Συνδέσμου Λυμπιανών Λονδίνου , από χρό-

νια επαναπατρισθείς που ήταν  ο εκ μέρους 

της κοινότητας  νεκρολόγος κατά την ακο-

λουθία . Περιέγραψε  επισκέψεις της  αεί-

μνηστης Πόλας  στο περιβόλι της 

οικογένειας σαν ΄΄ απλές , όμορφες  , αν-

θρώπινες  στιγμές που τη γέμιζαν  με χαρά 

και ευτυχία ΄΄ , μια αναφορά  στη  μεγάλη 

αγάπη της εκλειπούσας για τη φυσική ομορ-

φιά .  Ήθελε , όπως  τόνισε  , να πεί  κάτι  ΄΄ 

γι’αυτόν  τον γλυκό , τον ειλικρινή , τον 

ήρεμο και νούσιμο άνθρωπο΄΄  διότι ξέρει 

όλα τα καλά που έχει κάνει , όλα τα  ευεργε-

τήματα όλα αυτά τα χρόνια .Εκτός από το  

εξαίρετο εκείνο Πολιτιστικό Φεστιβάλ  που  

κατέδειξε τις δημιουργικές  ικανότητες  του 

χωριού και των  ξενιτεμένων  παιδιών  του , 

ήταν οι πολλές δωρεές προς την κοινότητα 

, οι διάφορες , με μεγάλη  εχεμύθεια ,  προ-

σφορές σε οικογένειες που  είχαν μεγάλη 

ανάγκη , η οικονομική ενίσχυση στο γηρο-

κομείο  κατά την ίδρυση του και όσο λειτουρ-

γούσε με την  προθυμία  περαιτέρω  

ενίσχυσης΄΄. Ο κ. Μανώλη υπέβαλε την 

πρόταση  γι’απόδοση του ονόματος της 

εκλειπούσας  σε  ένα  από  τους δρόμους 

του χωριού, καταλήγοντας : ΄΄Ελαφρό να 

είναι  το χώμα των Λυμπιών που θα σε σκε-

πάζει . Αιωνία η αξιοσέβαστη μνήμη σου.   

Καλό ταξίδι Ποστολού΄΄.   

Το σύνολο των  εισφορών υπέρ του Ρα-

διομαραθωνίου κατά την τελετή του τρισα-

γίου στο Λονδίνο ήταν περί τις  £ 3,200 . 

Το σύνολο των  εισπράξεων υπέρ του φι-

λανθρωπικού ιδρύματος Αλκυονίδες  στα 

πλαίσια της κηδείας στην Κύπρο  έφθασε  

το ποσό των  2,300 ευρώ .

Σε βαθύ κοινοτικό και ευρύτερο πένθος η κηδεία της Πόλας Τσιούπρα 

στο χωριό Λύμπια

 POLA 29.12.18
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Σταμάτης Βαρνάβα Stamatis Varnava 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Died a natural death where his heart just stopped 

beating on Saturday 15 December 2018, at the 

age of 91. 

He leaves behind his wife Ifegenia, children 

George (deceased), Anthony Panayiotis Foulla 

(Elena), grandchildren: Christopher, Katerina, 

Yiannis, Maria-Athena, Charilaos, Stamatis, 

Maria-Sophia and Nicholas and great-grand- 

children Ivan, Sophia, Leonardo and Christiano. 

(His wife Maro, passed away 15.05.1993 and his 

son George passed away 17.03.2012. All his 

children, grand children and great-grandchildren 

are from his first marriage.) 

The funeral will take place on Thursday 

10 January 2019 at 11.00am at the Greek 

Orthodox Church of The Twelve Apostles, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 

6NG, followed by the burial at Hendon Cemetery, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

The wake will take place at the Greek Cypriot 

Brotherhood, 2 Britannia Road, North Finchley, 

London N12 9RU. 

There will be a collection box in aid of 

Dementia and Alzheimer’s UK charities. 

For those wishing to make floral tributes, please 

contact Katia Georgiou on 07989 745 153. 

Tel: 07900 474 347

Απεβίωσε το Σάββατο 15.12.2018, ο Σταμάτης 

Βαρνάβα σε ηλικία 91 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ιφιγένεια, 3 παιδιά: 

Αντώνη, Παναγιώτη, Φούλλα (Έλενα), εγγόνια:  

Christopher, Katerina, Yiannis, Maria-Athena, 

Charilaos, Stamatis, Maria-Sophia και Nicholas, 

δισέγγονα: Ivan, Sophia, Leonardo και  

Christiano. (H σύζυγός του Μάρω απεβίωσε 

15.05.1993 και ο γιός του Γιώργος απεβίωσε 

17.03.2012. Όλα τα παιδιά, εγγόνια και δισέγ-

γονα είναι από τον πρώτο του γάμο). 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 10.01.2019 

και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία των 

Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Hatfield AL9 6NG, και η ταφή στο Ηendon 

Cemetery, Holders Hill Road, London NW7 

1NB. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Greek Cypriot 

Brotherhood, 2 Britannia Road, North Finchley, 

London N12 9RU. 

Θα υπάρχει κουτί γαι εισφορές που θα δοθιούν 

στο Dementia and Alzheimer’s UK charities. 

Όσοι θέλουν να στείλουν λουλούδια να επικοι-

νωνήσουν με την Κάτια Γεωργίου, τηλέφωνο: 

07989 745 153. 

Τηλ. οικείων: 07900 474 347

(from Ayios Elias Karpasia)(από τον Άγιο Ηλία Καρπασίας)

26 April 1927 – 15 December 2018 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε το Σάββατο 22.12.2018, 

η Μαρούλλα Χρήστου Πιππίας 

σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά, 7 εγγόνια, 5 δισέγγονα, 

1 γαμπρό και 2 νύφες. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 11.01.2019 

και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για το Noah’s Ark Children’s Hospice.

Μαρούλλα Χρήστου Πιππίας
(από την Άσσια)

06.07.1931 – 22.12.2018

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίιωσε την Πέμπτη 27.12.2018, ο Γιώργος 

Χαραλάμπους σε ηλικία 69 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Κώστα και Έλενα, 5 εγγόνια, 

3 δισέγγονα, αδέλφια και πολλούς συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 14.01.2019 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του 

Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, 

Holloway, Islington, London N7 6RT και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY. 

Τηλ. οικείων: 07931 408 245 

Γιώργος Χαραλάμπους
(από τη Λάρνακα)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Εύη Καλοδίκη 
χειρούργος ιατρός  

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, αδελφή, θεία και φίλη Εύη Καλοδίκη 

αποχαιρετούμε τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 1.00 μμ  

στον Kαθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας Bayswater. 

Ο σύζυγος  Christopher Lattimer and parents and brother-in-law,  

η αδελφή Μαρία Καλοδίκη-Καραμανώλη, 

οι ανιψιοί Εύα-Προκόπης Χατζηνικολάου, Βερενίκη, Φαίδων-Αντιγόνη Καραμανώλη, 

oι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς.  

Aντί λουλούδια οι δωρεές να γίνουν στο Hellenic Centre του Λονδίνου, στη Φιλανθρωπική Οργάνωση Τrip to Jerusalem 

και St. Catherine’s Greek Community Barnet. 
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Wishing the whole community 
Merry Christmas 

and a prosperous New Year!

G. GEORGE ASSOCIATES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

12 GATEWAY MEWS, RINGWAY, BOUNDS GREEN, LONDON N11 2UT

T: 020 8368 8456 | F: 020 8361 4239 | E: info@gga.biz 
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