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Την έντονη αντίδραση της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας προκά-
λεσε δημοσίευμα βρετανικής εφη-
μερίδας που παρουσιάζει Τ/κ (και 
εποίκους) ως τους «αδικημένους» 
της τουρκικής εισβολής...  

Σελ 2

Νέο «κτύπημα» στον Τύπο
Εργαζόμαστε όλοι για μια λύση 
που σέβεται και διασφαλίζει τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τις θεμε-
λιώδεις ελευθερίες όλων των Κυ-
πρίων, ανέφερε ο νέος Ύπατος 
Αρμοστής, Α. Κακουρής... 

Σελ 9

«Καθοριστικός ο ρόλος σας» Ένας σπουδαίος δάσκαλος...

Κύπριοι, Αρμένιοι και Κούρδοι 
του ΗΒ αξιώνουν κυρώσεις 

κατά της Τουρκίας

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΒ

σελ 2

«Ένοχη σιωπή» από τον ΠτΔ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΣΕ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑ ΦΙΛΟ ΤΟΥ

«Τώρα η ευκαιρία 
για τη μεγάλη αλλαγή»

σελ 4 & 5

σελ 3 & 8

Μισό αιώνα μετά τον θάνατό του 
συνεχίζει να εμπνέει μέσα από το 
έργο που άφησε ως παρακατα-
θήκη για τις επόμενες γενιές. Ο λό-
γος για τον σπουδαίο δάσκαλο, Νέ-
αρχο Κληρίδη που χάρη... 

Σελ 10
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Ο παράδεισος που οι Ε/κ «έκλεψαν» το 74!
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΚΥΠΡΙΟΙ, ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΤΟΥ ΗΒ ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κοινό ανακοινωθέν κατά Τουρκίας

Την επιβολή κυρώσεων κυρίως σε ό,τι αφορά την 
πώληση οπλισμού προς την Τουρκία, αξιώνουν με 
κοινό ανακοινωθέν τους προς τις κυβερνήσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι κοινότητες Κυπρίων, Αρ-
μενίων και Κούρδων, με αφορμή την επιθετική δρα-
στηριότητα της Άγκυρας στη Συρία και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, καθώς και την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Αρμενίων από το αμερικανικό κοι-
νοβούλιο. 

Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι «η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία, η  Εθνική Αρμενική Επι-
τροπή του Ηνωμένου Βασιλείου και η οργάνωση 
‘Ειρήνη στο Κουρδιστάν’ καταδικάζουν έντονα την 
παράνομη εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία. 

Η εισβολή της Τουρκίας έχει ήδη προκαλέσει το 
θάνατο πολλών χιλιάδων πολιτών, δημιούργησε 
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και οδήγησε στην 
απελευθέρωση τρομοκρατών του ISIS από τις φυ-
λακές. Όλα αυτά μας ανησυχούν και εκφράζουμε 
βαθύτατες ανησυχίες για τις αναφορές παραβιάσεων 
του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία στη Συρία, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων εκτελέ-
σεων και της αναγκαστικής δημογραφικής αλλαγής 
μετά την εισβολή. Και τα δύο αποτελούν εγκλήματα 
πολέμου. 

Οι βίαιες ενέργειες της Τουρκίας στη Συρία, στο-
χεύουν κυρίως τους Κούρδους και τις χριστιανικές 
μειονότητες, που πολέμησαν με σθένος εναντίον 
του ISIS για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα στην περιοχή. Είμαστε αλληλέγγυοι με 
τον κουρδικό λαό ενάντια στην επιθετικότητα της 

Τουρκίας. 
Επιπλέον, η εισβολή της Τουρκίας έχει ήδη οδη-

γήσει σε επιδείνωση της τρομακτικής ανθρωπιστικής 
κατάστασης στη Συρία και θεωρούμε ότι πρέπει να 
επιτραπεί άμεσα στους οργανισμούς βοήθειας να 
λειτουργήσουν χωρίς εμπόδια. 

Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, δεν σταμα-
τούν εδώ. Αφορούν τις παράνομες γεωτρήσεις στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και στα τραγικά γεγονότα της ιστορίας με 
τις εθνοτικές μειονοτικές ομάδες στην περιοχή. Η 
γενοκτονία των Αρμενίων, η γενοκτονία των Ασσυ-
ρίων, η γενοκτονία των Ελλήνων και η συνεχιζόμενη 
κατοχή της Τουρκίας στη βόρεια Κύπρο δεν έχουν 
ξεχαστεί ποτέ από τη διεθνή κοινότητα. Όμως, η 
Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει, να αναλάβει την 
ευθύνη ή να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη μετά τις 
θηριωδίες της. 

Όταν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας πα-
ραμένει ατιμώρητο, θα επαναληφθεί. Οι κυβερνήσεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να σταματήσουν 
όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές άδειες εξαγωγών 
όπλων στην Τουρκία και να επιβάλει αυστηρές κυ-
ρώσεις για να αποτρέψει την Τουρκία από τις επιθε-
τικές και αυταρχικές της πολιτικές. Η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει επίσης να ασκήσει 
πίεση στην Τουρκία για να αναγνωρίσει τις γενοκτο-
νίες των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, 
αλλά και ότι θα συμβάλει στις προσπάθειες για μια 
ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο μέσω μιας δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό».

Την άμεση και έντονη αντίδραση της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας προκάλεσε δημοσίευμα της 
βρετανικής εφημερίδας «Jersey Evening Post», το 
οποίο αξιώνει εξίσωση του παράνομου καθεστώτος 
των κατεχομένων με την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το προκλητικότατο δημοσίευμα, κάνει λόγο για 
«τεράστια αδικία» σε βάρος των τουρκοκυπρίων, 
αφού βέβαια, θεωρεί ή μάλλον αποκρύβει ότι οι πε-
ρισσότεροι διαμένοντες στις υπό κατοχή ελληνοκυ-
πριακές περιουσίες, δεν είναι τουρκοκύπριοι, αλλά 
έποικοι που κουβάλησε η Άγκυρα στο πλαίσιο ενός 
καλά οργανωμένου σχεδίου εποικισμού της κατε-
χόμενης Κύπρου. Κατηγορεί εντελώς αυθαίρετα τους 
ελληνοκύπριους ως τους μοναδικούς υπαίτιους για 
την κατάσταση, γράφοντας πως είναι «αυτοί που 
ευθύνονται για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί 
το 1974». 

Σε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι Τουρ-
κοκύπριοι ως θύματα των Eλληνοκυπρίων, στο δη-
μοσίευμα αναφέρεται πως «αυτοί που το προκάλε-
σαν όλο αυτό απολαμβάνουν όλα όσα προσφέρει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι Τουρκοκύπριοι αντιμε-
τωπίζονται ως πολίτες ενός ανύπαρκτου κράτους». 

Το άρθρο, είναι ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου και 
το υπογράφει ο Roger Bara. 

Όπως ήταν φυσικό, η δημοσίευσή του έχει προ-
καλέσει αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα της παροικίας 
του Ηνωμένου Βασιλείου, με αποτέλεσμα η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία να αξιώσει άμεσα την απο-
κατάσταση της αληθείας. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον υπεύ-
θυνο της «Jersey Evening Post», ο πρόεδρος της 
ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, επεξηγεί τα πραγματικά 
γεγονότα υπογραμμίζοντας ότι «το δημοσίευμα είναι 
εντελώς προκατειλημμένο, παραποιεί την αλήθεια, 
παραπλανά τους αναγνώστες και συνειδητά επιλέγει 
να αγνοήσει αυτό που έχει αναγνωρίσει η διεθνής 
κοινότητα. Ότι δηλαδή, το 1974 η Τουρκία εισέβαλε 
παράνομα και κατέλαβε το 37% της Κύπρου και το 
57% της ακτογραμμής της. Η κατοχή της Τουρκίας 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, παραβιάζοντας πολυά-

ριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών». 

Και απευθυνόμενος στους αρμοδίους αναφέρει 
πως «είναι παράδοξο να διαπιστώνετε και να διεκ-
δικάτε μια Ελεύθερη Παλαιστίνη σε σχετικό σας άρ-
θρο και στην ίδια σελίδα να αναφέρεστε με αυτό τον 
τρόπο σε ένα παράνομο κράτος, τη λεγόμενη ‘βόρεια 
Κύπρο’, ως έναν ‘κλεμμένο παράδεισο’ από τους 
‘νόμιμους’ κατοίκους του». 

Επίσης, εξηγεί όλα τα εγκλήματα πολέμου που 
διέπραξε η Τουρκία στην Κύπρο, αλλά και τα όσα 
ακολούθησαν με τις λεηλασίες και τις προσπάθειες 
εξισλαμισμού των κατεχομένων από τον κατοχικό 
στρατό, ο κ. Καραολής υπογραμμίζει ότι «μια σειρά 
ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμέ-
νων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς 
και ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από πολυάριθ-
μους άλλους διεθνείς οργανισμούς, καταδικάζουν 
την εισβολή της Τουρκίας. Τα ψηφίσματα απαιτούν, 
μεταξύ άλλων, την απόσυρση ξένων στρατευμάτων, 
την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους και 
τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων. Επι-
πλέον, ζητούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων όλων των Κυπρίων, καθώς και το σεβα-
σμό στην ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική 
ακεραιότητα της Κύπρου». 

Επαναλαμβάνει, επίσης, ότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία είναι το μόνο νόμιμο και διεθνώς αναγνωρι-
σμένο κράτος στο νησί της Κύπρου. «Το ψήφισμα 
541 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών κήρυξε την ‘απόσχιση’ της ‘Βόρειας Κύπρου’ 
ως ‘νομικά άκυρη’ και το ψήφισμα 550 καταδίκασε 
έντονα τις αποσχιστικές δραστηριότητες στην κατε-
χόμενη περιοχή της Κύπρου». 

Υπενθύμισε δε, πως «αυτή είναι και η πολιτική 
της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία αναγνωρίζει 
μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία», αναδεικνύοντας 
και τη σχετική δήλωση της πρωθυπουργού Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ, η οποία είχε καταδικάσει και απορ-
ρίψει με έντονο τρόπο την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους το 1983.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Το κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη τη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου σε μια προ-
σπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο του Brexit. Ειδικότερα, 
438 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 20 κατά. Οι πρώ-
τες σελίδες των εφημερίδων  της Τετάρτης δίνουν 
μια πρώτη γεύση της σκληρής εκλογικής μάχης που 
όλοι περιμένουν.   

«Το κοινοβούλιο ξεπέρασε το αδιέξοδο με την 
απόφαση να γίνουν εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου», ο 
πρωτοσέλιδος πηχυαίος τίτλος στον Guardian. «Οι 
βουλευτές συμφωνούν με τη διεξαγωγή των εκλο-
γών στις 12 Δεκεμβρίου - Ο Τζόνσον ανακαλεί στο 
κόμμα τους αντάρτες βουλευτές», τονίζουν οι Fi-
nancial Times. «Το αποτέλεσμα των εκλογών της 
12ης Δεκεμβρίου θα φέρει εις πέρας το Brexit , υπο-
στηρίζει ο Τζόνσον», γράφουν οι Times. «12η Δε-
κεμβρίου -  H ημέρα που η Βρετανία θα ψηφίσει για 
τελευταία φορά για την αποχώρηση από την ΕΕ»,  
διαβάζουμε στη Daily Mail. «Άρχισε η αντίστροφη 
μέτρηση για τις εκλογές των Χριστουγέννων», ση-
μειώνει η Metro. «Οι εκλογές μας δίνουν την ευκαιρία 
να απαλλαγούμε από τον Τζόνσον», εκτιμά η Daily 
Mirror. Η Μirror προτρέπει τους ψηφοφόρους να 
καταψηφίσουν τον Μπόρις Τζόνσον τον οποίο εμ-
φανίζει ως μια γαλοπούλα έτοιμη προς βρώση για 
το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. «Να τερματισθεί μια 
δεκαετία λιτότητας και αχρείαστων δυσκολιών», ζητά 

η  εφημερίδα από τους αναγνώστες της. 
Οι πρώτες «χριστουγεννιάτικες» εκλογές στη Βρε-

τανία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα θα είναι απρόβλε-
πτες. Το Brexit έχει κουράσει ή έχει εξοργίσει τους 
ψηφοφόρους, στερώντας παραδοσιακούς συμμά-
χους από τα δύο μεγάλα κόμματα, τους Συντηρητι-
κούς και τους Εργατικούς, επισημαίνουν οι αναλυτές.  

Ο πρωθυπουργός και το Συντηρητικό κόμμα στο-
χεύουν σε μια «περιφανή νίκη» στις κάλπες που θα 
τους επιτρέψει να περάσει γρήγορα η συμφωνία 
Brexit από το κοινοβούλιο και η χώρα να «αποδε-
σμευθεί» το συντομότερο δυνατό από την ΕΕ. «Εάν 
ο Τζόνσον κερδίσει τις εκλογές τότε μπορεί να έχουμε 
φύγει από την ΕΕ το Νέο Έτος», ισχυρίζεται η Sun.     

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρ-

μπιν ελπίζει αυτός και το κόμμα 
του να πετύχουν στη «χειρότερη 
περίπτωση» ένα καλό αποτέλεσμα όπως στις εκλο-
γές του 2017 και να αποφευχθεί η «συντριβή» που 
φοβούνται πολλοί βουλευτές της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. «Ο Κόρμπιν υπόκυψε στις απαιτήσεις 
του Τζόνσον για την προσφυγή στις κάλπες που 
στόχο έχει να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο του Brexit 
που έχει παραλύσει την πολιτική ζωή της χώρας», 
αναφέρει η Daily Telegraph.  

H Mail στην πρώτη σελίδα απεικονίζει τον Τζόν-
σον ως Άγιο Βασίλη με μια σακούλα δώρα και τον 
Κόρμπιν να προσπαθεί να αρπάξει ό,τι μπορεί. 
«Μην αφήσετε τον Κόρμπιν να σας κλέψει τα Χρι-
στούγεννα» ήταν ο πηχυαίος τίτλος της εφημερίδας 
που συνοδεύεται από την προειδοποίηση ότι το 
κόμμα των Φιλελευθέρων και το Κόμμα Brexit του 
Φάρατζ θα μπορούσαν να απειλήσουν τους Τόρις.             

Οι Lib Dems (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες) αλλά και 
το SNP (Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα) ευελπιστούν 
στις εκλογές αυτές να αυξήσουν τη δύναμή τους 
ώστε να «παρεμποδίσουν» την έξοδο της Βρετανίας 
από το ευρωπαϊκό μπλοκ, συμφωνούν οι περισσό-
τεροι αρθρογράφοι. Αλλά, κανένα από τα κόμματα 
δεν μπορεί να είναι βέβαιο για το αποτέλεσμα της 
εκλογικής αναμέτρησης, επισημαίνουν αναλυτές.

Άναψε το πράσινο φως για τις «χριστουγεννιάτικες» εκλογές 

«Πρόκειται πιθανότατα για τις πλέον απρόβλεπτες εκλογές που θα έχουμε ζήσει ποτέ»
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ «ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ» ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Ο ΤΖΕΡΕΜΙ ΚΟΡΜΠΙΝ 

Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ο 
Μπόρις Τζόνσον κατάφερε την Τρίτη το βράδυ, να 
εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των Βρετανών βουλευ-
τών για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλο-
γών στις 12 Δεκεμβρίου. Η απόφαση των Εργατικών 
να ταχθούν υπέρ των εκλογών, από τη στιγμή που 
το Brexit χωρίς συμφωνία τέθηκε εκτός συζήτησης, 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. 

Είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο αιώνα που οι 
Βρετανοί ψηφοφόροι θα οδεύσουν προς τις κάλπες 
μήνα Δεκέμβριο. Αψηφώντας τις συνήθεις αντιρρήσεις 
για την ακαταλληλότητα του Δεκεμβρίου λόγω ψύ-
χους, σκότους και εορταστικού κλίματος, ο βρετανικός 
πολιτικός κόσμος οδηγήθηκε σε μια λύση ανάγκης, 
για την υπέρβαση της παράλυσης που έχει προκα-
λέσει στη χώρα το Brexit.   

Κόρμπιν: «Τώρα η ευκαιρία»  
Ο Μπόρις Τζόνσον, ενισχυμένος από τη συμφωνία 

στην οποία κατέληξε με τις Βρυξέλλες για το Brexit, 
αλλά και από τη μεγάλη διαφορά των Συντηρητικών 
με τα υπόλοιπα κόμματα βάσει δημοσκοπήσεων, θα 
εστιάσει την προεκλογική του εκστρατεία στην υλο-
ποίηση του Brexit. Θα προσπαθήσει επίσης να εκμε-
ταλλευτεί την αδράνεια στο Brexit, τρία χρόνια μετά 
το δημοψήφισμα, και να παρουσιάσει τον εαυτό του 
ως τον άνθρωπο που κατάφερε να υλοποιήσει τη 
βούληση του λαού. Σε περίπτωση νίκης του, θα μπο-
ρεί πλέον να κινηθεί άνετα στο θέμα του Brexit, με 
την οριστική έγκριση της συμφωνίας. Παράλληλα, οι 
εκλογές είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους Τόρις 
να ανακτήσουν την απαραίτητη πλειοψηφία στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ σημειώνεται πως ο Βρε-

τανός πρωθυπουργός δέχτηκε εκ νέου 10 από τους 
21 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος τους οποί-
ους είχε διώξει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον 
περασμένο μήνα. 

Από την πλευρά του, ο Τζέρεμι Κόρμπιν έστειλε το 
μήνυμα ότι οι Εργατικοί θα ξεκινήσουν μία ριζοσπα-
στική και φιλόδοξη εκστρατεία. Αν και πολλοί ακόμη 
εντός του κόμματος διαφωνούν με την προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών, φοβού-
μενοι συντριπτική ήττα, ο Κόρ-
μπιν επιμένει ότι μπορεί να 
βγει κερδισμένος. Σε περί-
πτωση νίκης των Εργατικών, 
οι οποίοι δεν αποκλείεται να 
συμμαχήσουν με άλλα αντι-
πολιτευόμενα κόμμα, ενδεχο-
μένως να υπάρξουν ανατρο-
πές στο Brexit. Και αυτό γιατί 
το Εργατικό Κόμμα θέλει να 
πετύχει μια νέα συμφωνία με 
την ΕΕ και να την υποβάλει 
στην κρίση του βρετανικού λαού. Σε περίπτωση 
απόρριψης της συμφωνίας σε αυτό το υποθετικό δη-
μοψήφισμα, τότε το «διαζύγιο» με τις Βρυξέλλες θα 
ακυρωνόταν. Νέο δημοψήφισμα ζητά επίσης το αυ-
τονομιστικό κόμμα της Σκωτίας SNP, ενώ οι Φιλελεύ-
θεροι Δημοκράτες έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι ζητούν 
απλώς την ακύρωση του Brexit. Πάντως στις εκλογές 
του 2017 ο Κόρμπιν εξέπληξε καθώς συγκέντρωσε 
ποσοστό μεγαλύτερο από όσο προέβλεπαν οι επι-
κριτές του, επικεντρώνοντας την προεκλογική εκ-
στρατεία του στις ελλείψεις των δημόσιων υπηρεσιών 
και όχι στην αποχώρηση από την ΕΕ. «Εχουμε μια 

ευκαιρία που παρουσιάζεται μόνο μία φορά σε κάθε 
γενιά, να φτιάξουμε μια χώρα για τους πολλούς, όχι 
για τους λίγους» είπε χαρακτηριστικά την Τρίτη.  

Φαβορί ο Τζόνσον, αλλά...  
Σύμφωνα με αναλυτές, το ερώτημα στο οποίο θα 

κληθούν να απαντήσουν οι Βρετανοί πολίτες είναι το 
«Τζόνσον ή όχι Τζόνσον». 

Οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον προηγούνται 
στις δημοσκοπήσεις με περί-
που δέκα ποσοστιαίες μονά-
δες, αν και αντίστοιχο ήταν το 
προβάδισμα του κόμματος 
όταν η προκάτοχος του Τζόν-
σον, Τερέζα Μέι, προκήρυξε 
πρόωρες εκλογές το 2017, 
στις οποίες η επικράτησή της 
έναντι των Εργατικών υπήρξε 
εξαιρετικά οριακή. 

Για τον Τζόνσον, οι εκλογές 
είναι μια ευκαιρία να παραμε-
ρίσει την κεντρώα πτέρυγα 

του Συντηρητικού Κόμματος, πολλά στελέχη της 
οποίας έχει ήδη διαγράψει. «Φοβάμαι ότι οι ακτιβιστές 
της εκστρατείας για την αποχώρηση από την Ε.Ε., 
που έχουν αρπάξει τον έλεγχο της Ντάουνινγκ Στριτ 
και ως ένα βαθμό των κεντρικών γραφείων του Συ-
ντηρητικού Κόμματος, θέλουν τις εκλογές για να αλ-
λάξουν τη μορφή του Συντηρητικού Κόμματος στη 
Βουλή», είπε ο Συντηρητικός πρώην υπουργός Οι-
κονομικών Φίλιπ Χάμοντ. Το αν θα το πετύχουν είναι 
ένα ανοικτό στοίχημα. 

Παρά τις θετικές για τον ίδιο ενδείξεις, ο Βρετανός 

πρωθυπουργός θα έχει αντιμετωπίσει και ορισμένα 
εμπόδια, τα οποία στο τέλος μπορεί να παίξουν ση-
μαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Οι αντίπαλοι 
ενδεχομένως να του ασκήσουν κριτική για αθέτηση 
της υπόσχεσής του για έξοδο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 31 Οκτωβρίου «no matter what». Πα-
ράλληλα, είναι ορατός ο κίνδυνος να χάσει ψήφους 
και από τους φιλοευρωπαίους Συντηρητικούς, στη 
νότια Αγγλία ή τη Σκωτία αλλά και από τους «σκλη-
ροπυρηνικούς» ευρωσκεπτικιστές που μπορεί να ψη-
φίσουν το νέο κόμμα Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ. 
Κλειδί πάντως για τις εκλογές αναμένεται να είναι οι 
αναποφάσιστοι, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 
το ποσοστό τους είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 
δεκαετιών. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του 
Britain Election Study, οι προθέσεις των ψηφοφόρων 
αλλάζουν πλέον με ταχύ ρυθμό, γεγονός που επιτείνει 
την αβεβαιότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 
βουλευτικές εκλογές του 2015 μέχρι εκείνες του 2017, 
το ένα τρίτο των ψηφοφόρων άλλαξε προτίμηση και 
έριξε την ψήφο του αλλού. 

«Πρόκειται πιθανότατα για τις πλέον απρόβλεπτες 
εκλογές που θα έχουμε ζήσει ποτέ», σχολίασε ο δι-
ευθυντής του ινστιτούτου UK in a Changing Europe, 
Αναντ Μένον. Από τις Βρυξέλλες, ο απερχόμενος 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ επιβεβαίωσε ότι η ημερομηνία αποχώρησης 
της Βρετανίας μετατέθηκε επισήμως από τις 31 Οκτω-
βρίου στις 31 Ιανουαρίου και προειδοποίησε ότι ίσως 
αυτή η δεύτερη παράταση να είναι η τελευταία. «Πα-
ρακαλούμε, αξιοποιήστε τη με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο», είπε.
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ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ… ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ «ΧΡΥΣΩΝ» ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Πόσες φορές είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα παραιτηθεί εάν… Aντιδράσεις μετά 
τις φήμες για βάση 

στο Τρίκωμο
Φήμες ότι σε παραθαλάσ-

σια περιοχή στο κατεχόμενο 
Τρίκωμο θα δημιουργηθεί 
στρατιωτική βάση προκαλούν 
αντιδράσεις στα κατεχόμενα. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Χαβαντίς» η βάση θα δημι-
ουργηθεί σε οικόπεδα που γει-
τνιάζουν με ξενοδοχειακές μο-
νάδες, στον κόλπο όπου 
υπάρχει λιμάνι, το οποίο χρη-
σιμοποιείτο για την εξαγωγή 
χαρουπιών, ενώ έχουν ήδη 
δοθεί οι σχετικές άδειες και, 
όπως αναφέρεται, έχει απα-
γορευτεί και η φωτογράφιση 
της περιοχής. 

Επίσης, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες της εφημερίδας, 
στην περιοχή θα υπάρχουν 
και αποθήκες πυρομαχικών, 
γεγονός που προκαλεί ανησυ-
χίες για την ασφάλεια.

Προχθές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, δήλωσε σε συνέντευξή του στη «Σημερινή» έτοιμος 
να παραιτηθεί αν παρανόμησε για τα διαβατήρια και κά-
λεσε όπως εξεταστούν οι υπηκοότητες που δόθηκαν κα-
τόπιν αιτήσεων του πρώην δικηγορικού του γραφείου. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα πα-
ραιτηθεί «εάν»… Επίσης, μετά τη δημοσιοποίηση της έκ-
θεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στήνει στον τοίχο 
την Κύπρο για τα «χρυσά» διαβατήρια, εμφανίστηκε ενο-
χλημένος για την κριτική την οποία δέχεται σε σχέση με τη 
διασύνδεση εταιρειών που συνδέονται με πρόσωπα από 
το στενό οικογενειακό του περιβάλλον (δικηγορικό Νίκος 
Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι και Imperio Properties) 
λέγοντας ότι: «Ας διερευνήσει και η Επιτροπή Ελέγχου… 
Αν θέλουν να με εκθρονίσουν, ας προχωρήσουν σε έρευνα 
και αν διαπιστωθεί η όποια εμπλοκή, τότε να πάω και δι-
καστήριο ή και να αποχωρήσω». Σε συνέντευξή του στη 
«Χαραυγή» τον Μάρτιο του 2019, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, δήλωσε: «Δεν νιώθω άβολα που στο Υπουργικό 
Συμβούλιο εγκρίνω αιτήσεις πολιτογραφήσεων από το 
πρώην δικηγορικό μου γραφείο», κάνοντας λόγο για εκ-
στρατεία δυσφήμισης της Κύπρου και από ΜΜΕ. 

Με αφορμή τον κατακλυσμό των ημερών για νέα 
«χρυσά» διαβατήρια και το σχόλιο της βουλευτού του 
ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ως ειδικής εκπροσώπου 
για την πάταξη της διαφθοράς της κοινοβουλευτικής συ-
νέλευσης του ΟΑΣΕ, ότι σταμάτησε να μετρά πόσες φορές 
ακούστηκε το όνομα της Κύπρου σε πρόσφατο συνέδριο, 
στο οποίο παρέστη την περασμένη βδομάδα, κάνουμε 
ένα φρεσκάρισμα στις υποθέσεις και αναφορές για 
«χρυσά» διαβατήρια που αφορούν την Κύπρο, αλλά και 
πόσες φορές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα 
παραιτηθεί εάν… αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. 
Όπως μάλιστα αναφέρεται και σε χθεσινή γραπτή δήλωση 
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου 
Λουκαΐδη, προκύπτει πλέον σοβαρό θέμα δεοντολογίας 
και ηθικής για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.  

Ο Σαουδάραβας συμπατριώτης  
Ο Σαουδάραβας σεΐχης Abdulrahman Khalid Salen bin 

Mahfouz, που φέρεται να πολιτογραφήθηκε στην Κύπρο, 
αποτελεί ίσως την πιο πρόσφατη περίπτωση «συμπα-
τριώτη» που εξασφάλισε «χρυσό διαβατήριο» το 2016. 
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ στον «Πολίτη», 
«το όνομα του Mahfouz συνδέεται με τις μετακινήσεις του 
Προέδρου της Δημοκρατίας με ιδιωτικό πολυτελές τζετ στο 
εξωτερικό», κάτι για το οποίο διεξάγεται έλεγχος από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία.  

«The Laudromat» (Το πλυντήριο), η ταινία…  
Σαν να μην έφτανε που «ματσωμένοι» μετατρέπονται 

σε «Κυπραίους» σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, η βιο-
μηχανία «χρυσών διαβατηρίων» που έστησαν οι κυβερ-
νώντες έγινε και ταινία, κάνοντας… διεθνή καριέρα, αφού 
το όνομα της χώρας μας ακούγεται σύχνα-πυκνά.  

Η κυπριακή… παροικία της Καμποτίας  
Σάλος προκλήθηκε διεθνώς την περασμένη βδομάδα 

με αποκαλύψεις σε ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρα-
κτορείου Reuters, που επιβεβαίωνε τη μαζική και χωρίς 
τους στοιχειώδεις ελέγχους πολιτογράφηση της πολιτικής 
και οικονομικής ελίτ του καθεστώτος της Καμπότζης και 
ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού Hun Sen και του Αρχηγού 
της Αστυνομίας Neth Savoeun, τον οποίο η Διεθνής Αμνη-
στία κατηγόρησε για βασανιστήρια χιλιάδων πολιτικών 
κρατουμένων χρησιμοποιώντας «ηλεκτρικά σοκ, ζεστά σί-
δερα και ασφυξία με πλαστικές σακούλες». Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, «Κύπριος» πολιτογραφήθηκε ο Αρχηγός 
Αστυνομίας της χώρας και οι δύο από τις τρεις θυγατέρες 

του μαζί με μέλη οικογενειών αξιωματούχων, όπως και ο 
Υπουργός Οικονομικών της χώρας και μακροχρόνιος σύμ-
βουλος του Πρωθυπουργού, Aun Pornmoniroth, του 
οποίου η σύζυγος αιτήθηκε και αυτή.  
Το τζετ και η πολιτογράφηση του Ρώσου ολιγάρχη 

Lebedev  
Σειρά δημοσιευμάτων ενέπλεκε το δικηγορικό γραφείο 

που φέρει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας σε 
δίκη μεταξύ Ρώσων ολιγαρχών που διεξαγόταν τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρ-
κης και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Στην πρό-
σφατη υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης 
είχε προηγηθεί η άμεση εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου 
Νίκος Χρ. Αναστασιάδης. Σε δημοσίευμα δημοσιογράφου 
John Helmer, που παρακολουθούσε την υπόθεση, ανα-
φέρθηκε ότι ο Leonid Lebedev «βρήκε καταφύγιο στην 
Κύπρο με τη συμβολή του Προέδρου και του δικηγορικού 
του γραφείου».  

Διασύνδεση του Προέδρου με Ρώσους ολιγάργες 
Καταγγελίες OCCRP  

Το Διεθνές Παρατηρητήριο για το Οργανωμένο Έγκλημα 
και τη Διαφθορά (OCCRP), με ρεπορτάζ του που τιτλοφο-
ρείτο «Τραπεζικά αρχεία συνδέουν τον Πρόεδρο της Κύ-
πρου με το Troika Laundromat», στο οποίο περιλαμβάνο-
νταν συγκεκριμένα στοιχεία και έγγραφα, συσχέτισε άμεσα 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και το δικηγορικό του γραφείο 
με τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού χρήματος. 
Όπως αναφέρεται, στα αρχεία της ανενεργής λιθουανικής 
τράπεζας Ukio Bankas αποκαλύπτεται ότι το δικηγορικό 
γραφείο που φέρει το όνομα του Προέδρου εκτελούσε πο-
λύπλοκες συμφωνίες που μετάφεραν ρωσικό χρήμα από 
και σε εταιρείες – βιτρίνες που είτε είχαν δημιουργηθεί 
από αυτό είτε συσχετιζόντουσαν με αυτό. Μάλιστα, το ρε-
πορτάζ αναφέρεται στο σκάνδαλο των πρώτων ημερών 
της προεδρίας Αναστασιάδη, όταν «μέλη της ευρύτερης 
οικογένειας του Προέδρου μετέφεραν 21,5 εκατομμύρια 
ευρώ στο εξωτερικό… Προστίθεται ότι οι πελάτες του δι-
κηγορικού γραφείου του κ. Αναστασιάδη κατάφεραν και 
αυτοί να μεταφέρουν τα χρήματά τους από τις δύο μεγα-
λύτερες τράπεζες εκτός Κύπρου πριν από την εφαρμογή 
των σκληρών όρων διάσωσης». Για τα όσα αναφέρονται 
στο δημοσίευμα του OCCRP διενεργείται έρευνα από τη 
Μονάδα Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), η οποία 
ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Οικονομικός οργασμός πύργων 
και «χρυσών» διαβατηρίων  

Το καλοκαίρι σε ρεπορτάζ της η Deutsche Welle έκανε 
λόγο για τα «χρυσά» διαβατήρια με επίκεντρο την Ευρώπη 
και τα συσχέτιζε με τον οικοδομικό οργασμό πύργων. Σε 
δηλώσεις της συμβούλου επιχειρήσεων Ιρίνα Σέσιλταν 
στην κάμερα της DW αναφέρεται: «Δεν χρειάζεται έλεγχος 
ιστορικού. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε την πολιτική 
θέση/κατάσταση ή να περάσουν κάποιες εξετάσεις. Είναι 

πολύ απλή διαδικασία» και σημειώνει επίσης ότι «δεν χρει-
άζεται να ζει κανείς εδώ». Στο ρεπορτάζ γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στον γαμπρό του Προέδρου, που «οικοδομεί 
επί του παρόντος έναν ουρανοξύστη στη Λεμεσό με τα 
διαμερίσματα στους άνω ορόφους να πωλούνται για πε-
ρισσότερο από δύο εκατομμύρια ευρώ. Δεν ανησυχεί για 
το γεγονός ότι αυτά δίνουν το δικαίωμα στους αγοραστές 
για ένα “χρυσό” διαβατήριο». «Ένας μεγάλος αριθμός είναι 
φίλοι μας από τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, Ασιάτες και 
Ρώσοι», δηλώνει στον δημοσιογράφο της DW ο Γιάννης 
Μισιρλής.  
Ο Λίβυος στρατηγός Χαφτάρ και οι Κύπριοι γιοι του  

Τον περασμένο Απρίλιο δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο 
έκαναν λόγο για αιτήσεις απόκτησης ιθαγένειας από τους 
γιους του στρατηγού Χαφτάρ, του ανθρώπου που πρω-
ταγωνιστεί στον ξενοκίνητο εμφυλίο στη Λιβύη. Επικαλού-
μενη δήλωση του Λίβυου ΥΠΕΣ, η ιστοσελίδα Middle East 
Monitor έγραφε ότι ο κ. Μπασάγκα ανέφερε πως «οι έρευ-
νες και πληροφορίες μάς λένε ότι οι Καλίντ, Σαντάμ, Αλ 
Στεντίκ και Μπελκασίμ Χαφτάρ έχουν όλοι υποβάλει αίτηση 
απόκτησης διαβατηρίου στην Κύπρο και ως εκ τούτου 
σας καλούμε (σ.σ. τις κυπριακές Αρχές) όπως σταματήσετε 
αυτή τη διαδικασία, καθώς τα πρόσωπα αυτά εμπλέκονται 
σε αγωγές στη Λιβύη, περιλαμβανομένης της καταλήστευ-
σης της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης στη Βεγγάζη, με-
ταξύ άλλων εγκλημάτων». Πρόσθετε πως θα ζητήσει από 
την Ιντερπόλ τη σύλληψη των τεσσάρων αυτών προσώ-
πων στην Κύπρο.  

Ο Ρώσος χορηγός στα 40χρονα του ΔΗΣΥ  
Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Victor Pichugov, που 

εξασφάλισε «χρυσό» διαβατήριο αρχές του χρόνου, συν-
δέεται με χορηγίες και στον ΔΗΣΥ, όπως είχε αποκαλύψει 
η «Χαραυγή» τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Victor Pi-
chugov είναι πρώην γερουσιαστής και ο ένατος πλουσιό-
τερος άνθρωπος στη Ρωσία και συνδέεται με το στενό οι-
κογενειακό περιβάλλον του Προέδρου Αναστασιάδη, αφού 
η τράπεζα Promsvyazbank, στην οποία ήταν μεγαλομέτο-
χος μέχρι πρόσφατα, αγόρασε πύργο από την Imperio 
Properties, στην οποία ιδρυτικό στέλεχος και διευθυντής 
είναι ο γαμπρός του Προέδρου, Γιάννης Μισιρλής. Ταυτό-
χρονα, όμως, συνδέεται και με τον ΔΗΣΥ, αφού η Promsv-
yazbank παραχώρησε χορηγίες στο κυβερνών κόμμα για 
σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ άλλων και της επετειακής εκ-
δήλωσης για τα 40χρονα του ΔΗΣΥ, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε το 2016. Η πολιτογράφηση του Ρώσου δισεκα-
τομμυριούχου Victor Pichugov δεν έγινε με απευθείας 
αίτηση από τον ίδιο, αλλά διά μέσου της συζύγου του 
Annas Pichugova, που παρουσιάστηκε στην αίτηση ως η 
κύρια επενδύτρια.  

Ξέπλυμα 5,5 ουκρανικών εκατομμυρίων  
Το όνομα της Κύπρου σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος 

αναφέρεται και σε δεύτερο δημοσίευμα του OCCRP. Συ-
γκεκριμένα, η Κύπρος φέρεται να εμπλέκεται σε διεθνές 
δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με πηγή την Ουκρανία. 
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα 5,5 δισ. δολάρια που 
κλάπηκαν από ουκρανική τράπεζα, την PrivatBank, που 
κρατικοποιήθηκε, πέρασαν από την Κύπρο και στη συνέ-
χεια «χάθηκαν» σε λογαριασμούς εταιρειών σε διάφορες 
χώρες, με την πρώην πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας 
της Ουκρανίας, Valeria Hontareva, να χαρακτηρίζει την 
υπόθεση ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα 
του 21ου αιώνα. Η Hontareva σημειώνει ότι η οικονομική 
ζημιά που προκλήθηκε στο κράτος είναι ισόποση με το 
33% των συνολικών καταθέσεων των Ουκρανών και απο-
τελεί το 40% του ρευστού που κυκλοφορεί στη χώρα.  

Άννα Μισιαούλη

ειδήσεις σε 2’

Πολεμικές ασκήσεις 
γύρω από «Πορθητή» 

και «Yavuz»
Η Τουρκία, εξέδωσε άλλες 

δύο παράτυπες Navtex στις 
οποίες «δεσμεύει», στην 
πρώτη, περιοχή εντός της πε-
ριοχής ευθύνης της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, που βρίσκε-
ται κοντά στο γεωτρύπανο 
«Πορθητής», για ασκήσεις του 
πολεμικού ναυτικού. Να ση-
μειωθεί ότι το εν λόγω γεω-
τρύπανο, έχει ολοκληρώσει 
την προσπάθειά του στον δεύ-
τερο στόχο δυτικά της Πάφου 
και αναμένεται ότι τα επόμενα 
24ωρα θα μετακινηθεί. Με τη 
δεύτερη, η Τουρκία «δέ-
σμευσε» και δεύτερη περιοχή, 
επίσης στην περιοχή ευθύνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και εντός των τεμαχίων 1,2,6 
και 7 της κυπριακής ΑΟΖ, που 
φτάνει μέχρι το σημείο που 
βρίσκεται το γεωτρύπανο 
«Yavuz». Στο μεταξύ, η ΚΔ 
απαντά στη νέα τουρκική πρό-
κληση με δύο νέες ναυτικές 
ασκήσεις κοντά στις παράνο-
μες γεωτρήσεις των Yavuz και 
Πορθητής ανακοινώνοντας 
πολυεθνική άσκηση στα τεμά-
χια 2, 3 και 13 της κυπριακής 
ΑΟΖ, σε περιοχή που επικα-
λύπτει και τον στόχο «Σου-
πιά». Δέσμευσε επίσης για 
ασκήσεις και θαλάσσιο τμήμα 
δυτικά της Κύπρου.
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«Ένοχη σιωπή» από τον Πρόεδρο μετά τις νέες αποκαλύψεις
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΤΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΖΕΤ ΤΟΥ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑ ΠΟΥ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΚΥΠΡΙΟΣ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Διεθνώς ρεζίλι έγινε για μια ακόμη φορά η Κύπρος με τα «κατορθώ-

ματα» του Προέδρου Αναστασιάδη και συνεργατών του καθώς παρα-
μένουν αναπάντητα τα ερωτήματα κατά πόσο έχει χρησιμοποιηθεί το 
ιδιωτικό αεροπλάνο του Σαουδάραβα, τον οποίον είχαν πολιτογραφήσει 
το 2016, για μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Στην κυριολεξία ο Νίκος Αναστασιάδης έμοιασε στον… βοσκό τον 
ψεύτη, καθώς την ώρα που δήλωνε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί αν 
αποδειχθεί ότι παρανόμησε για την πώληση της κυπριακής υπηκοό-
τητας σε επενδυτές-υπηκόους τρίτων χωρών, η εφημερίδα «Πολίτης» 
έφερνε στο φως άλλη μια περίπτωση πώλησης διαβατηρίου στον Σα-
ουδάραβα σεΐχη Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfouz.  

Το όνομα του Mahfouz συνδέεται με τις μετακινήσεις του Προέδρου 
στο εξωτερικό με ιδιωτικό πολυτελές τζετ. Σύμφωνα πάντα με την εφη-
μερίδα Πολίτης, το όνομά του συνδέεται με τις μετακινήσεις του Προ-
έδρου Αναστασιάδη με ιδιωτικό πολυτελές τζετ, αφού είναι ο Σαουδά-
ραβας στον οποίο ανήκει το executive Boeing 737, που είναι μόνιμα 
σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Λάρνακας.  

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Σίγμα ο Πρόεδρος είπε ότι 
ας εξεταστούν οι υπηκοότητες που δόθηκαν κατόπιν αιτήσεων του 
πρώην δικηγορικού του γραφείου. Πρόσθεσε πως αν υπάρξει οποι-
αδήποτε περίπτωση κατά την οποία διαφανεί ότι είτε το πρώην δικη-
γορικό του γραφείο, είτε ο ίδιος για ιδιοτελείς σκοπούς προέβη στην 
οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια εύνοιας προς οποιονδήποτε, τότε την 
επομένη θα υποβάλει την παραίτησή του.  

Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι δεν ήταν άδικη η κριτική που γινόταν και 
αφορούσε τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος πολι-
τογραφήσεων, αφού υπήρχαν αδυναμίες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι στη 
συνέχεια διαφοροποιήθηκαν οι διαδικασίες, υιοθετήθηκαν νέα μέτρα 
και ως εκ τούτου θεωρεί απόλυτα άδικη την κριτική που ασκείται στην 
κυβέρνηση.  

Ένοχη σιωπή...  
Η σιωπή στο θέμα των πολιτογραφήσεων σημαίνει ενοχή, δεν ση-

μαίνει τίποτα άλλο, δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση "εξακο-
λουθεί να κρύβεται και να αφορίζει όποιους της υποβάλουν ερωτήματα". 
Ζήτησε δε απαντήσεις από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για το θέμα. 

Σε δηλώσεις του ύστερα από συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο 
Αμμοχώστου Σίμο Ιωάννου και αντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώ-
στου, ο A. Κυπριανού εξέφρασε λύπη για τον τρόπο, όπως είπε, με 
τον οποίον ο ίδιος ο Πρόεδρος, αλλά γενικότερα η κυβέρνηση αντιδρά 
σε αυτό το θέμα. 

«Ένα θέμα, το οποίο έχει εκθέσει διεθνώς την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Ένα θέμα το οποίο έχει γυριστεί σε φιλμ με όχι τυχαίους ηθοποιούς - 
Μέριλ Στριπ, Αντόνιο Μπαντέρας και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς 
- οι οποίοι δυσφημίζουν τη χώρα μας και αντί η κυβέρνηση να νιώσει 
την ανάγκη να χύσει άπλετο το φως της διαφάνειας και να ξεκαθαρίσει 
αυτό το θέμα εξακολουθεί να κρύβεται και να αφορίζει όποιους της 
υποβάλουν ερωτήματα», σημείωσε. 

«Θα ρωτήσω λοιπόν», πρόσθεσε, «ξανά και την κυβέρνηση και τον 
ίδιο τον Πρόεδρο και τον ίδιο τον κ. Προδρόμου, ο οποίος σήμερα 
πρέπει να πω ακύρωσε τον εαυτό του. Είπε ότι δεν έχουν διατάξει 
οποιαδήποτε έρευνα για το θέμα των πολιτογραφήσεων, ενώ ο ίδιος 
την περασμένη εβδομάδα με την ολοκλήρωση των εργασιών του 
Υπουργικού Συμβουλίου εξήγγειλε τη διεξαγωγή έρευνας με την οποία 
είχαμε διαφωνήσει με τον τρόπο που θα γινόταν. Σήμερα διέψευσε 
τον εαυτό του». 

«Ρωτώ λοιπόν τον κ. Αναστασιάδη και πρέπει να απαντήσουν. Πρέ-
πει να καταλάβουν ότι η σιωπή δεν θα αφήσει το θέμα να ξεπεραστεί 
κι όλα καλά όλα ωραία συνεχίζεται η ζωή μας. Επαναλαμβάνω ότι η 
χώρα μας δυσφημίζεται διεθνώς κι αυτό οφείλεται σε ενέργειες στις 
οποίες συμμετέχει ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης. Ρωτώ λοιπόν τον κ. 
Αναστασιάδη να απαντήσει ξεκάθαρα. Έχει χρησιμοποιηθεί το αερο-
πλάνο του Σαουδάραβα, τον οποίον είχαν πολιτογραφήσει το 2016, 
για μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας; Με ποιους όρους 

και με ποιες προϋποθέσεις έχει χρησιμοποιηθεί; Πού έχει επενδύσει 
αυτός ο Σαουδάραβας; Θα ήταν χρήσιμο να μας πουν. Πού έχει επεν-
δύσει και του έχει δοθεί το κυπριακό διαβατήριο;», είπε. 

Ο A. Κυπριανού ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει 
να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, ο οποίος 
όπως πολλοί άλλοι ασχολείται με αυτό το θέμα που ονομάζεται πολι-
τογραφήσεις. «Είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διέπεται το αξίωμα 
του από κώδικες δεοντολογίας και ηθικής. Ο ίδιος είχε εξαγγείλει κώδικα 
συμπεριφοράς όταν αναλάμβανε την προεδρία της Δημοκρατίας. Πό-

σον όλα αυτά τα οποία κάνει είναι εναρμονισμένα με τον κώδικα δεο-
ντολογίας και ηθικής που πρέπει να διέπει τον οποιονδήποτε έχει ένα 
δημόσιο αξίωμα; Αναμένουμε λοιπόν απαντήσεις από τον κ. Αναστα-
σιάδη και επαναλαμβάνω ότι η σιωπή σημαίνει ενοχή, δεν σημαίνει τί-
ποτα άλλο», πρόσθεσε.  

Θρύψαλα το εσωτερικό μετώπο   
Ο Γ.Γ. της Κ.ε. του ΑΚΕΛ κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Προ-

έδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου περί ενότητας, είπε πως ο κ. Νε-
οφύτου το τελευταίο διάστημα αναφέρεται επανειλημμένα στα ζητήματα 
της ενότητας, λέγοντας ότι έχει γίνει θρύψαλα το εσωτερικό μέτωπο. 

«Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τε-
ράστιες δυσκολίες, πολλά προβλήματα και στο Κυπριακό και στον το-
μέα της οικονομίας αλλά και στα προβλήματα της διαπλοκής και της 
διαφθοράς και θα ήταν κάτι περισσότερο από επιθυμητό να υπάρχει 
ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο», σημείωσε. 

«Ποιος έχει την πρώτη ευθύνη όμως για να δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις εκείνες που θα προωθούν την ενότητα στο εσωτερικό; Ο 
εκάστοτε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτή τη φάση ο 
κ. Αναστασιάδης», είπε. 

Ανέφερε ότι στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «συμπερι-
φέρεται με παλινδρομήσεις, αντιφάσεις, κατηγορεί όποιον του υποβάλει 
ερωτήματα, όποιον του ασκεί κριτική ότι προωθεί τα τουρκικά σχέδια, 
γκρεμίζοντας ουσιαστικά την κάθε δυνατότητα συνεννόησης». 

Σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οικονομικά, συνέχισε ο A. Κυπριανού, η 
πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια είναι πολιτική που εξυ-
πηρετεί τους λίγους και αδιαφορεί για τους πολλούς. «Και σε ό,τι 
αφορά τα θέματα διαπλοκής και διαφθοράς το όνομά του δυστυχώς 
είναι στην πρώτη γραμμή. Και με δική του ευθύνη προσωπική έχουμε 
κατρακυλήσει στους δείκτες της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και το 
χειρότερο από όλα είναι αντί να απαντήσει για να υπερασπιστεί το 
όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας όχι μόνο απλά δεν απαντά, σιωπά, 
και επικρίνει όποιους τολμούν να του υποβάλουν ερωτήματα για να 
ξεκαθαρίσουν τα θέματα», πρόσθεσε. 

Με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεστε, είπε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
ενότητα στο εσωτερικό. «Ως εκ τούτου ο κ. Νεοφύτου καλά κάνει 
πρώτα να στραφεί στον κ. Αναστασιάδη και να του ζητήσει να εργαστεί 
για να διαμορφωθούν προϋποθέσεις ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο», 
συμπλήρωσε.  

Πλήρης αποθράσυνση  
Στο θέμα της χρήσης από τον Πρόεδρο αεροσκάφους του φίλου 

του Σαουδάραβα επανήλθε χθες Τετάρτη ο Εκπρόσωπος Τύπου του 

ΑΚΕΛ Στ. Στεφάνου αναφέροντας: 
«Για ακόμα μια μέρα ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του αποφεύγουν 

να απαντήσουν στα ερωτήματα, τα οποία αγγίζουν ζητήματα ηθικής, 
δεοντολογίας και διαφάνειας στη διακυβέρνηση. Οι πολίτες όμως απαι-
τούν απαντήσεις. Τόσο δύσκολο είναι να απαντήσουν στα απλά ερω-
τήματα; 

• Ο Πρόεδρος χρησιμοποίησε ή όχι το αεροπλάνο του Σαουδάραβα 
φίλου του για να μεταβεί οικογενειακώς για διακοπές στις Σεϋχέλλες;  

• Με ποια ανταλλάγματα δάνειζε στην οικογένεια Αναστασιάδη το 
ιδιωτικό τζετ για να κάνει διακοπές στις Σεϋχέλλες; 

• Πού επένδυσε ο Σαουδάραβας τον οποίον πολιτογράφησε η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη το 2016; 

Η σιωπή του Προέδρου και των συνεργατών του αποτελεί παραδοχή 
ενοχής. Ενοχής για παραβίαση της πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας, 
όπως άλλωστε, ο ίδιος την είχε καθορίσει στη Χάρτα Δεοντολογίας 
που έβαλε τους υπουργούς του να υπογράψουν, αλλά ο ίδιος δεν τή-
ρησε. Εδώ ισχύει το «δάσκαλε που δίδασκες». 

Όσο δε αφορά την πομπώδη δήλωση του κ. Αναστασιάδη ότι «θα 
παραιτηθεί αν παρανόμησε» αρχειοθετείται πλέον δίπλα από την αντί-
στοιχης βαρύτητας δήλωση «δεσμεύομαι ότι δεν θα γίνει κούρεμα κα-
ταθέσεων». Οι πολιτικές ευθύνες όμως είναι αυταπόδεικτες και ολο-
φάνερες. Ας βγει να μιλήσει ο Πρόεδρος κι ας πάψει να κρύβεται, 
βάζοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι το τι κάνει ο 
Πρόεδρος με τις διακοπές του δεν είναι δικό του θέμα ούτε και θέμα 
των δημοσιογράφων. 

Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, ένα τέτοιο σκάνδαλο θα σήμαινε 
παραιτήσεις και απολογίες. Στην Κύπρο όμως, σημαίνει μεγαλύτερη 
κυβερνητική αλαζονεία και αποθράσυνση».  

Στόχος η συμφωνία στους όρους αναφοράς  
Έτοιμο είναι το σημείωμα που θα υποβάλει ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας προς τον ΓΓ του ΟΗΕ μέχρι τις 15 Νοεμβρίου κατ’ απαίτηση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα αφορά στις κινήσεις και ενέργειες 
που έγιναν από μέρους του στην προσπάθεια για επίλυση του Κυ-
πριακού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το σημείωμα κινείται στη λογική των συ-
ζητήσεων που έγιναν με τον Τ/κ ηγέτη και στη συμφωνία που κατέληξαν 
στις 9 Αυγούστου για τους όρους αναφοράς. 

Όπως εκτιμούν πηγές που βρίσκονται κοντά στον Πρόεδρο και τους 
χειρισμούς του, ο ΓΓ του ΟΗΕ κατά την τριμερή θα επιχειρήσει να 
κλειδώσει τους όρους αναφοράς, αλλά θα τους ανακοινώσει στην 
άτυπη πενταμερή που θα ακολουθήσει. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν η 
Τουρκία θα είναι θετική σ’ αυτή την προσπάθεια ή θα θέλει να δυσκο-
λέψει τον κ. Ακιντζί ενόψει της εκλογικής διαδικασίας του ερχόμενου 
Απρίλη και να τα τινάξει όλα στον αέρα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν θα το 
ρισκάρει εύκολα, λόγω του ότι κρίνεται αυτή την περίοδο από τη διεθνή 
κοινότητα για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και στη Συρία. 

Η ε/κ πλευρά επιμένει ότι οι όροι αναφοράς είναι κλειστοί από τις 9 
Αυγούστου με το κοινό ανακοινωθέν του Φλεβάρη του 2014, τις συ-
γκλίσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες με τα έξι σημεία.  Στα θέματα πολιτικής 
ισότητας -αποτελεσματικής συμμετοχής, μιας θετικής ψήφου- επισήμως 
η ε/κ πλευρά σημειώνει ότι τα αποδέχεται όπως ορίζονται στα ψηφί-
σματα του ΟΗΕ. Από κει και πέρα «αν υπάρχει αίτημα για κάτι άλλο, 
τότε αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης», αναφέρει η ίδια πηγή 
στη «Χαραυγή». Με αυτό το σκεπτικό θεωρεί ότι το κείμενο μπορούσε 
να συμφωνηθεί κατά την τελευταία επίσκεψη της κας Λουτ, αλλά αυτό 
δεν κατέστη δυνατόν κατόπιν παρεμβάσεων της Άγκυρας. 

Η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα βρίσκεται στην Κύπρο το 
2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Νωρίτερα θα έχει διαβουλεύσεις, 
με τις εγγυήτριες δυνάμεις. Ερωτηθείς τι αναμένει η κυβέρνηση από 
τη συνάντηση των δύο ηγετών με τον ΓΓ των ΗΕ στις 25 Νοεμβρίου, 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «υπάρχει η ημερομηνία, θα γίνει 
η συνάντηση. Ο ΠτΔ είναι πρόθυμος και διαθέτει την πολιτική βούληση. 
Ελπίζουμε ότι στο διάστημα που μεσολαβεί η τουρκική πλευρά θα 
εγκαταλείψει την άτεγκτη στάση, τη λογική των προκλήσεων, τις πολι-
τικές κανονιοφόρων και θα επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων», είπε μεταξύ άλλων.
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Κύπρος: Αντιαναπτυξιακός, αντικοινωνικός και αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός
«Αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό και αντιλαϊκό» χαρακτηρίζουν 

τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον κρατικό προϋπολογισμό για το 
2020, υποδεικνύοντας ότι απέχει κατά πολύ από τις ανάγκες της 
κοινωνίας. Η Επιτροπή Οικονομικών ξεκίνησε χθες τη συζήτηση 
επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, ο οποίος εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση 
από την Ολομέλεια της Βουλής αργότερα εντός του έτους. Σε δη-
λώσεις του μετά τη συνεδρία ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 
Στέφανος Στεφάνου, υπέδειξε ότι ο προϋπολογισμός για το 2020 
κινείται στην ίδια αντιαναπτυξιακή, αντικοινωνική, αντιλαϊκή φιλο-
σοφία. 

Τόνισε επίσης ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση ασχολείται 
επιλεκτικά με τους αριθμούς, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες 
της κοινωνίας και τα προβλήματα των πολιτών. Το μόνο το οποίο 
ενδιαφέρει τους κυβερνώντες, πρόσθεσε, είναι το αβγάτισμα των 
κερδών των ημετέρων μέσα από τις πολιτικές των «χρυσών» δια-
βατηρίων. 

Ο Στ. Στεφάνου επεσήμανε ότι για άλλη μία φορά ο προϋπολο-
γισμός ικανοποιεί τις δογματικές αγκυλώσεις της νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής των κυβερνώντων, αλλά απέχει κατά πολύ από τις ανά-
γκες των πολιτών και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Παρέθεσε μάλιστα τα εξής οκτώ σημεία: 
• Δεν υπάρχει τίποτα για ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα 

του προϋπολογισμού. Αντίθετα οι αναπτυξιακές δαπάνες εξακο-
λουθούν να είναι καθηλωμένες. 

• Δεν υπάρχει τίποτα για ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών και 
τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Αντίθετα, και αυτές συνεχίζουν 
να είναι καθηλωμένες. 

• Δεν υπάρχει τίποτα για ενίσχυση των εισοδημάτων των ήδη 
βαρυφορτωμένων, με πολλές υποχρεώσεις, νοικοκυριών. 

• Η φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους παραμένει προ-
βληματική, ενώ η φοροδιαφυγή καλά κρατεί. 

• Το λίπος στη δημόσια υπηρεσία, βάσει των μέτρων και σταθμών 
των κυβερνώντων, έχει αυξηθεί. 

• Οι δαπάνες για αγορά υπηρεσιών και οι προσλήψεις εκτάκτων 
για κάλυψη μόνιμων αναγκών έχουν γίνει καθημερινότητα. Κι αυτό, 
όπως επεσήμανε ο Στ. Στεφάνου, συμβαίνει επειδή για τους κυ-
βερνώντες το βόλεμα ημετέρων προέχει του εξορθολογισμού. 

• Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι εκποιήσεις απειλούν τη 
στέγη των νοικοκυριών, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει απούσα από 
προγράμματα προσιτής στέγης. 

• Ο παραγόμενος πλούτος αναδιανέμεται υπέρ μιας χούφτας 
προνομιούχων σε βάρος των πολλών. 

Συνεχίζει να είναι πλεονασματικός ο κρατικός προϋπολογισμός 
και πρέπει να διατηρηθεί ισοσκελισμένος ανέφερε ο βουλευτής 
του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης. Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του 
ΑΣΤΡΑ είπε ότι αυξήθηκαν τα έσοδα χωρίς ωστόσο να αυξάνονται 
οι φορολογικοί συντελεστές, ενώ προβλέπεται να μειωθούν και άλ-
λες φορολογίες. 

Ο Μάριος Μαυρίδης είπε ακόμα ότι το κράτος συνεχίζει να μεγα-
λώνει με την αύξηση των δαπανών.

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καταζητούνται δύο αδέρφια για το φορτηγό της φρίκης
Η βρετανική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναζητά δύο αδελ-

φούς από τη Βόρεια Ιρλανδία για το θάνατο 39 ανθρώπων στο κοντέι-
νερ ενός φορτηγού κοντά στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα. 

Ο Ρόναν Χιουζ, 40 ετών, και ο αδελφός του Κρίστοφερ, 34, από την 
κομητεία Άρμαγκ καταζητούνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία και 
διακίνηση ανθρώπων, ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ. 

«Το να βρούμε και να μιλήσουμε με τους αδελφούς Χιουζ είναι κρί-
σιμης σημασίας για την έρευνά μας», δήλωσε ο επικεφαλής αστυνο-
μικός επιθεωρητής Στιούαρτ Χούπερ. 

«Στο παρόν στάδιο πιστεύουμε πως βρίσκονται στη Βόρεια Ιρλανδία 
αλλά έχουν επίσης συνδέσμους στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αν ξέ-
ρετε πού βρίσκονται ή έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για το πού βρί-
σκονται πρέπει να καλέσετε την ομάδα μου». 

Τη Δευτέρα, ο οδηγός του φορτηγού Μόρις Ρόμπινσον εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και ξέπλυμα χρή-
ματος. Σε βάρος του εκκρεμούν επίσης οι κατηγορίες της συνωμοσίας 
για τη διακίνηση ανθρώπων και της συνωμοσίας για παροχή βοήθειας 
σε παράνομη μετανάστευση. 

Για τα τελευταία αδικήματα, η αστυνομία αναφέρει πως ο οδηγός 
του φορτηγού συνωμότησε με τον Ρόναν Χιουζ και άλλους, δήλωσαν 
οι εισαγγελείς. 

Η αστυνομία έχει συλλάβει άλλους τρεις ανθρώπους εκτός από τον 
Ρόμπινσον σε σχέση με τους θανάτους αλλά τους έχει αφήσει ελεύθε-
ρους με εγγύηση. Επίσης, η ιρλανδική αστυνομία έχει συλλάβει έναν 

άνδρα σε σχέση με την έρευνα. 
Την ίδια ώρα, οικογένειες από το Βιετνάμ που φοβούνται ότι συγγε-

νείς τους είναι μεταξύ των 39 θυμάτων που βρέθηκαν νεκροί στο φορ-
τηγό-ψυγείο, ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν μόνο ένα 
από μία αυτοκινητοπομπή τριών φορτηγών που μετέφεραν λαθραία 
πάνω από 100 μετανάστες. 

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Sky News και άλλα βρετανικά 
μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα καθολικό ιερέα στο Βιετνάμ. Ο ιερέας 
κατάγεται από τη φτωχή περιοχή της ασιατικής χώρας απ’ όπου είχαν 
ξεκινήσει το μοιραίο ταξίδι τουλάχιστον δύο από τα πιθανά θύματα. 

Τα δύο από τα τρία φορτηγά πιστεύεται ότι έφτασαν στον προορισμό 
τους, ενώ το τρίτο, αυτό που εντοπίστηκε στο Έσεξ, καθυστέρησε στη 
διαδρομή. Ο προορισμός των δύο άλλων φορτηγών είναι άγνωστος. 

Σημειώνεται ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν έχει σταθεί δυνατό να δια-
σταυρωθούν από ανεξάρτητες πηγές. 

Η αστυνομία περιορίστηκε στο να πει ότι γνωρίζει τις αναφορές περί 
τριών φορτηγών και ότι κρατά ανοιχτές όλες τις γραμμές έρευνας. 

Ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης που έχει επι-
φορτιστεί με το μακάβριο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων είπε 
ότι και οι 39 σοροί έχουν μεταφερθεί «με αξιοπρέπεια» στο νεκροτομείο, 
όπου γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου και 
οι ταυτότητές τους. 

Σημείωσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές 
ότι τουλάχιστον κάποια από τα θύματα είναι από το Βιετνάμ, αν και τό-
νισε πως είναι σε επαφή τόσο με τον Βιετναμέζο πρέσβη στο Λονδίνο 
όσο και με τη βιετναμέζικη παροικία. 

Οι διαχειριστές ιστότοπου που απευθύνεται στη βιετναμέζικη κοινό-
τητα του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αναφέρει πως έχουν παραδώσει 
στην αστυνομία τις φωτογραφίες 20 ανθρώπων που αγνοούνται και 
που οι συγγενείς τους φοβούνται πως βρίσκονταν στο φορτηγό. 

Πέρα από την 26χρονη Φαμ Θι Τρα Μάι, το συγκλονιστικό μήνυμα 
της οποίας προς τους γονείς της στο οποίο έγραφε ότι πεθαίνει δόθηκε 
στη δημοσιότητα, τρία ακόμα πιθανά θύματα έχουν κατονομαστεί από 
τις οικογένειές τους.

Συγχαρητήρια στον Αλμπέρτο Φερνάντες για 
τη μεγάλη του εκλογική νίκη, έγραψε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο Face-
book, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλο-
γών στην Αργεντινή, ενώ τόνισε ότι «για ακόμη 
μία φορά, μια προοδευτική κυβέρνηση καλείται 
να μαζέψει τα σπασμένα των νεοφιλελεύθερων 
προκατόχων της». 

Αναλυτικά το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: 
«Πριν από 4 χρόνια, με τη στήριξη των συστη-
μικών Μέσων Ενημέρωσης της χώρας του και 
τις ευλογίες του διεθνούς οικονομικού κατεστη-
μένου, ο εκλεχτός της Δεξιάς εξελέγη Πρόεδρος 
της Αργεντινής. 

Βασική του υπόσχεση, με νεοφιλελεύθερες 
μεταρρυθμίσεις, να στηρίξει τη μεσαία τάξη, να 
μειώσει τους φόρους των επιχειρήσεων και να 
διπλασιάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, καθότι 
η Αριστερά δε μπορούσε ‘λόγω ιδεοληψιών. 

Τέσσερα χρόνια μετά, ο εκλεχτός του συστή-
ματος, αφού τα έκανε θάλασσα σε όλους τους 
στόχους, αφού γύρισε τη χώρα πίσω στα νύχια 
του Δ.Ν.Τ, έχασε πανηγυρικά τις εκλογές. 

Συγχαρητήρια στον Αλμπέρτο Φερνάντες για 
τη μεγάλη του εκλογική νίκη. Για ακόμη μία 
φορά, μια προοδευτική κυβέρνηση καλείται να 
μαζέψει τα σπασμένα των νεοφιλελεύθερων 
προκατόχων της. Καλή επιτυχία!».

Εκλογές Αργεντινής: Συγχαρητήρια Τσίπρα στον Φερνάντες
Κυπριακό και παράνομες τουρκικές ενέργειες 

στην κυπριακή ΑΟΖ στο επίκεντρο της συνά-
ντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη που είχε την Τρίτη στην Αθήνα ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «κατά 
τη συνάντηση συζήτησαν για τις προοπτικές 
επανέναρξης των συνομιλιών για δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των 
αποφάσεων του ΟΗΕ. 

Παράλληλα συζητήθηκαν, η αντιμετώπιση 
των παράνομων τούρκικων ενεργειών στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ και οι περιφερειακές εξελίξεις».

Συνάντηση Αλ. Τσίπρα - Ν. Αναστασιάδη
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«Είναι ψέμα ότι η Τουρκία 
θα αγοράσει SU-35, είμαστε 
εταίροι στο πρόγραμμα F-35» 
δήλωσε ο Τούρκος υπουργός 
Άμυνας, διαψεύδοντας τη σχε-
τική φημολογία, που πρώτη 
είχε σπείρει η φιλο-κυβερνη-
τική εφημερίδα Daily Sabah, 
ισχυριζόμενη ότι Άγκυρα και 
Κρεμλίνο βρίσκονται πολύ κο-
ντά σε συμφωνία για την πώ-
ληση 36 F-35 στην Τουρκία. 

O Χουλουσί Ακάρ δήλωσε 
σε δημοσιογράφους που κά-
λυπταν τη δεξίωση για την 
εθνική επέτειο της 29ης Οκτω-
βρίου ότι δεν έχει κλείσει η 
υπόθεση με τις ΗΠΑ και θα 
ζητήσουν να της παραδοθούν 
τα αμερικανικά μαχητικά F-35, 
στα οποία η Τουρκία είναι συ-
μπαραγωγός χώρα. 

«Αναγνωρίστε το δικαίωμά 
μας», είπε ο Ακάρ.

Ακάρ: Ψέμα ότι θα 
αγοράσει η Τουρκία 

SU-35

Γενοκτονία Αρμενίων: Οργή της Τουρκίας κατά των ΗΠΑ

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ

Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία του Λιβάνου ανακοίνωσε 
την Τρίτη ο Σάαντ Αλ Χαρίρι. 

Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις 
μαζικές κινητοποιήσεις στη χώρα του τις τελευταίες δύο εβδομάδες 
και ως εκ τούτου παραιτήθηκε. 

Ο ηγέτης της χώρας δήλωσε ότι ο Λίβανος χρειάζεται ένα μεγάλο 
σοκ για να αντιμετωπίσει την κρίση η οποία ξέσπασε με αφορμή την 
απόφαση για επιβολή φόρου στις κλήσεις του WhatsApp. 

Oι διαδηλωτές, εκτός από την κατάργηση του εν λόγω φόρου, ζητούν 
καλύτερη ζωή με άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

«Είναι ευθύνη μας να προστατεύσουμε τον Λίβανο από οποιαδήποτε 
έκρηξη και αυτό μπορεί να γίνει με την αναζωογόνηση της οικονομίας» 
κατέληξε ο παραιτηθείς Πρωθυπουργός.

Παραιτήθηκε ο Αλ Χαρίρι

Ένταση στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον έχει πυ-
ροδοτήσει η απόφαση της αμερικανικής Βουλής των Αντι-
προσώπων να εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία το ψή-
φισμα με το οποίο αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ η Γενοκτονία 
των Αρμενίων, πριν από έναν αιώνα, μια συμβολική αλλά 
ιστορική ενέργεια που είναι βέβαιο ότι θα υποδαυλίσει νέες 
εντάσεις με την Τουρκία. 

Το αμερικανικό νομοθετικό σώμα, το οποίο ελέγχεται 
από τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε με ψήφους 405 υπέρ 
έναντι 11 κατά το ψήφισμα αυτό που αναφέρει ότι είναι 
πολιτική των ΗΠΑ να μνημονεύουν ως γενοκτονία τη 
σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία μεταξύ 1915-1923. 

Η αντίδραση της Τουρκίας υπήρξε άμεση. Σύμφωνα με 
το Reuters, αρχικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 
καταδίκασε το ψήφισμα της αμερικανικής Βουλής, υπο-
στηρίζοντας ότι «στερείται κάθε ιστορικής ή νομικής βά-
σης». 

Στη σχετική ανακοίνωσή του ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Πρόκειται για ένα άσκοπο πολιτικό βήμα, καθώς απευ-
θύνεται μόνο στο αρμενικό λόμπι και στις αντι-τουρκικές 
ομάδες». 

«Καλούμε το Κογκρέσο των ΗΠΑ να μην εκμεταλλευθεί 
διμερή θέματα για εσωτερική πολιτική κατανάλωση και να 
ενεργήσει σύμφωνα με το πνεύμα της Συμμαχίας και της 
συνεργασίας μας», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού 
ΥΠΕΞ, καλώντας, παράλληλα, τον πρόεδρο Τραμπ να 
αποτρέψει περαιτέρω χειροτέρευση των αμερικανοτουρ-
κικών σχέσεων.  

Τσαβούσογλου: Άκυρη και επονείδιστη απόφαση  
Ωστόσο, οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν σταμάτησαν 

εκεί. Σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης 

Twitter, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, υποστήριξε ότι η Τουρκία απέτρεψε ένα 
«μεγάλο παιγνίδι» με την εισβολή της στη βορειοανατολική 
Συρία — χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις — 
ενώ έκρινε πως η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων είχε στόχο να παρθεί «εκδίκηση» για αυτή τη 
στρατιωτική επιχείρηση. 

«Εκείνοι τα σχέδια των οποίων ματαιώθηκαν στρέφονται 
σε αραχνιασμένες αποφάσεις. Οι κύκλοι που πιστεύουν 
ότι θα πάρουν εκδίκηση με αυτόν τον τρόπο κάνουν λάθος. 
Αυτή η επονείδιστη απόφαση εκείνων που εκμεταλλεύονται 
την ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι άκυρη για την 
κυβέρνηση και τον λαό μας», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. 

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του εξέδωσαν ανακοίνωση 
με την οποία καταδικάζεται σθεναρά η απόφαση της Βου-
λής των Αντιπροσώπων να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων 
στην Τουρκία. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στο 
δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ανέφερε ότι η απόφαση 
αυτή αντιβαίνει στη συμμαχία της Τουρκίας και των ΗΠΑ, 
συμμάχων στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου 
Ατλαντικού.

ΔΗ�ΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 51 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της ετήσιας 21ης Διεθνούς Συνάντη-
σης των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων 
που πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη, (18 - 20 
Οκτώβρη 2019) 51 Κόμματα συνυπέγραψαν Δή-
λωση Αλληλεγγύης με το λαό της Κύπρου με τίτλο: 
"Η ελευθερία και η επανένωση της Κύπρου αποτελεί 
ορόσημο ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα".   

«Δηλώνουμε ότι η στασιμότητα που υπάρχει σή-
μερα στο Κυπριακό πρέπει να ξεπεραστεί. Η συνο-
μολόγηση όρων αναφοράς όπως τους έχει καθορίσει 
ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 
είναι αναγκαία προκειμένου να επαναρχίσει ο ου-
σιαστικός διάλογος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
η Τουρκία θα τερματίσει τις παράνομες ενέργειες και 
μεθοδεύσεις στις οποίες προβαίνει. Υπογραμμίζουμε 
ότι η επίτευξη μιας συνολικής λύσης στη συμφωνη-
μένη βάση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται από σχε-
τικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, με αποχώρηση των κα-
τοχικών στρατευμάτων και τερματισμό της Συνθήκης 
Εγγύησης αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη επιλογή 
προκειμένου να απελευθερωθεί η Κύπρος από την 
παράνομη κατοχή της Τουρκίας και να επανενωθεί 
η χώρα και ο λαός της. Λυπούμαστε που, 45 χρόνια 
μετά την παράνομη εισβολή, η κατοχή του 37% της 
Κύπρου συνεχίζεται με το διεθνές δίκαιο να παρα-
βιάζεται κατάφωρα. Αναμένουμε ότι η διαδικασία, 
με την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, 
θα επαναρχίσει το συντομότερο δυνατό. 

• Υπενθυμίζουμε ότι το Κυπριακό πρόβλημα είναι 
αποτέλεσμα ξένων επεμβάσεων και ιμπεριαλιστικής 
επιθετικότητας. Το πραξικόπημα του 1974, το οποίο 
σχεδίασαν η ΣIA, το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί τους και 
εκτελέστηκε από την Ελληνική χούντα και τους ντό-
πιους φασιστές συνεργάτες τους της ΕΟΚΑ Β, χρη-
σίμευσε ως το πρόσχημα για την υλοποίηση των 
επεκτατικών σχεδιασμών της Τουρκίας στην Κύπρο. 

• Επαναλαμβάνουμε ότι η λύση του Κυπριακού 

πρέπει να επιλύει τη διεθνή παρανομία που συντε-
λέστηκε με την εισβολή η οποία συνεχίζεται με την 
παράνομη κατοχή και να αποκαθιστά τις σχέσεις 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. 

• Επαναλαμβάνουμε ότι η δικοινοτική διζωνική 
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή ορίζεται 
στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, στις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου είναι συμφωνημένη και ότι αυτή 
θα προνοεί για την αποκατάσταση και το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, 
ότι θα εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. 

• Υπενθυμίζουμε ότι η ομοσπονδιακή Κύπρος θα 
είναι ένα επανενωμένο κράτος με μια και μόνη κυ-
ριαρχία, μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα 
και μια και μόνη ιθαγένεια, ένα πραγματικά ανεξάρ-
τητο κράτος όπου κανένας τρίτος δεν θα μπορεί να 
παρεμβαίνει· πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να 
τερματιστεί η αναχρονιστική Συνθήκη Εγγύησης του 
1960, να αποκλείεται κάθε δικαίωμα ξένης επέμβα-
σης και να αποχωρήσουν πλήρως οι κατοχικές δυ-
νάμεις της Τουρκίας. 

• Υπογραμμίζουμε ότι το στάτους κβο δεν είναι 
στάσιμο αλλά μεταβάλλεται διαρκώς αρνητικά ενι-
σχύοντας τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και στό-
χους της Τουρκίας κατά της Κύπρου και το μόνιμο 
διαχωρισμό της Κύπρου και του λαού της. Υπενθυ-
μίζουμε παράλληλα ότι η συνολική λύση του Κυ-
πριακού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απο-
στρατιωτικοποίηση του νησιού, για κοινούς ταξικούς 
αγώνες και ένα μελλοντικό σοσιαλιστικό μετασχη-
ματισμό». 

Στη Δήλωση αναφέρεται ακόμη ότι τα Κομμουνι-
στικά και Εργατικά Κόμματα εκφράζουν την ισχυρή 
υποστήριξή τους για συνομολόγηση των όρων ανα-
φοράς για το Κυπριακό.

Η επανένωση της Κύπρου ορόσημο ενάντια 
στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα

Ο 84χρονος, που ομολό-
γησε ότι είναι ο δράστης της 
επίθεσης εναντίον ενός τεμέ-
νους στην Γαλλία, ήθελε να 
«εκδικηθεί για την κατα-
στροφή», την οποία αποδίδει 
στους μουσουλμάνους, του 
καθεδρικού της Παναγίας των 
Παρισίων, που υπέστη πολύ 
σοβαρές ζημιές τη 15η Απρι-
λίου, σε μια πυρκαγιά, τα αίτια 
της οποίας δεν έχουν καθορι-
στεί, έγινε γνωστό από τον ει-
σαγγελέα. «Το σύνολο της κα-
τάθεσής του θέτει ερωτήματα 
σχετικά με την κατάσταση της 
ψυχικής υγείας του με τρόπο 
που αυτή την στιγμή εξετάζε-
ται από έναν ψυχίατρο, προ-
κειμένου να αποσαφηνιστεί η 
ποινική ευθύνη του», εξήγησε 
ενώπιον δημοσιογράφων ο 
Μαρκ Μαριέ. 

Ο Κλοντ Σινκέ ήταν υποψή-
φιος του ακροδεξιού κόμματος 
Εθνικό Μέτωπο (που μετονο-
μάστηκε σε Εθνική Συσπεί-
ρωση) το 2015 στις περιφε-
ρειακές εκλογές. 

Επίθεση σε τέμενος ως 
«εκδίκηση» για την 

Παναγία των Παρισίων

Πληρωμένο συμβόλαιο θα-
νάτου θεωρούν οι αστυνομικοί 
της Ασφάλειας Αττικής την δο-
λοφονία του 49χρονου επιχει-
ρηματία, πατέρα τριών παι-
διών, την Τρίτη στο Χαϊδάρι. 

Αδιευκρίνιστα, ωστόσο, πα-
ραμένουν τα κίνητρα της μα-
φιόζικης εκτέλεσης, από τους 
δύο δολοφόνους, οι οποίοι 
«γάζωσαν» με αυτόματο κα-
λάσνικοφ τον επιχειρηματία, 
μέσα στο αυτοκίνητο του και 
στην συνέχεια εξαφανίστηκαν 
με την μοτοσικλέτα στην οποία 
επέβαιναν. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες 
της δολοφονίας ήταν και δύο 
αστυνομικοί, εκτός υπηρεσίας, 
οι οποίοι παρέμειναν στο ση-
μείο μέχρι να φτάσουν οι συ-
νάδελφοί τους, στους οποίους 
είπαν ότι βρέθηκαν τυχαία εκεί. 
Ο ένας μάλιστα πυροβόλησε 
εναντίον των δραστών με το 
πιστόλι του, χωρίς να ξέρει αν 
τραυμάτισε κάποιον από αυ-
τούς, αν και θεωρείται μάλλον 
απίθανο. Στον τόπο του εγκλή-
ματος βρέθηκαν 18 κάλυκες 
από καλάσνικοφ.

Ελλάδα: Πληρωμένο 
συμβόλαιο θανάτου
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Το 1940, ελέω μεγέθους δανείων, η τεράστια οικονομική 

επιρροή της Αγγλίας στην Ελλάδα ήταν αναμφισβήτητη. Αναμ-

φισβήτητη ήταν και η πολιτική  επιρροή της και δεν ήταν καθό-

λου τυχαία που σε υπόμνημά του το 1937, ο Άγγλος υφυπουρ-

γός Βάνσιταρτ έγραψε: «Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις βρήκαμε ότι το καθεστώς Μεταξά είναι πολύ πιο συ-
νεννοήσιμο από πολλά από τα προϋπάρχοντα καθεστώτα». 

Σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή της αγγλικής εφημερί-

δας «Daily Telegraph», Μάρτον, τον Μάη του 1940, ο επικε-

φαλής του δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, Με-

ταξάς, μεταξύ άλλων, είπε: «Είμεθα ουδέτεροι εφ' όσον χρόνον 
η Αγγλία θέλει να είμεθα ουδέτεροι. Τίποτα δεν κάνομε χωρίς 
συνεννόησιν με την Αγγλία και, τις περισσότερες φορές, ό,τι 
κάνομε γίνεται κατά σύστασιν ή παράκλησιν της Αγγλίας. Η Ελ-
λάς είναι ζωτικόν τμήμα της αγγλικής αυτοκρατορικής αμύνης». 

Η ιδεολογική συγγένεια του Μεταξά και του καθεστώτος της 

4ης Αυγούστου με τα φασιστικά κινήματα της Ευρώπης, ιδιαί-

τερα με το ιταλικό φασιστικό κίνημα του Μουσολίνι, δεν τον 

εμπόδισε να πει «όχι» στις 28 Οκτώβρη 1940, στην απαίτηση 

της Ιταλίας να καταλάβει διά των ενόπλων δυνάμεών της στρα-

τηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους, κατά τη διάρκεια της 

πολεμικής σύγκρουσής της με την Αγγλία, αποδεικνύοντας ότι 

σε τέτοιες στιγμές τις  αποφάσεις δεν τις επιβάλλουν οι ιδεολο-

γικές προτιμήσεις των ηγετών, αλλά τα γενικότερα οικονομικά 

και πολιτικά συμφέροντα στην εσωτερική και διεθνή τους διά-

σταση. 

Το «όχι» του Μεταξά δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», όπως 

πιστεύουν όσοι αποκόπτουν την ιδεολογία κλπ. από τα οικο-

νομικά συμφέροντα. 

Ο Μεταξάς ήταν ξεκάθαρος πολύ πριν από το ξέσπασμα 

του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στις 3 Μάρτη 1934, μιλώντας στο 

Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, είπε κατά λέξη: «Αν και 
είναι βεβαίως παράτολμον εις την πολιτικήν να δημιουργή κα-
νείς δόγματα, η Ελλάς δύναται να θέσει ως δόγμα πολιτικόν ότι 
εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να ευρεθή εις στρατόπεδον 
αντίθετον εκείνου εις το οποίον θα ευρίσκετο η Αγγλία. Δυνά-
μεθα τούτο να το θεωρήσωμεν ως δόγμα. Εγώ τουλάχιστον το 
ασπάζομαι». 

Ο Μεταξάς δεν ήταν υπεράνω των κοινωνικών τάξεων της 

Ελλάδας. Ο ίδιος και το καθεστώς του εκπροσωπούσαν τα 

συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Αν όμως το «όχι» του Μεταξά 

ήταν υποχρεωτικό στο πλαίσιο των διεθνών ανταγωνισμών 

της εποχής και των ιδιαίτερων δεσμών και εξαρτήσεων που 

είχε με το ξένο κεφάλαιο, κυρίως το αγγλικό, η τάξη βασικά 

που αυτός εκπροσωπούσε, το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού πή-

γαζε από τις παραδόσεις, την ιστορία του, το αναφαίρετο δι-

καίωμά του και τον πόθο του να ζήσει ελεύθερος και ανεξάρ-

τητος, χωρίς αφέντες, ντόπιους ή ξένους. 

Τα μεγάλα ψέματα, η ανικανότητα, το χάος 
και η ευκαιρία για αλλαγή

 
 
 
 
  

 
Δεν υπάρχει ουδεμία  αμφιβολία ότι οι Συντηρητικοί δημιούργησαν 

χάος και έβλαψαν τόσο την αξιοπιστία, όσο και τη φήμη αυτής της 
χώρας. Σήμερα, υποτίθεται ήταν η ημέρα Brexit. Η ειρωνεία; Σήμερα 
είναι Halloween και οι Συντηρητικοί ως συνήθως είναι γεμάτοι τεχνά-
σματα (tricks and no treat)... 

Οι επερχόμενες εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, ίσως να είναι οι πιο 
σημαντικές στην ιστορία αυτής της χώρας, καθώς θα καθορίσουν το 
μέλλον του λαού της. Είτε αυτό προκύπτει από το Brexit, είτε αυτό 
προκύπτει από την κατάντια στην οποία έχει βρεθεί ο λαός της ελέω 
φτώχειας, εγκληματικότητας και 
αβεβαιότητας που ήταν φυσικά 
αποτέλεσμα των κακών χειρισμών 
σε κρίσιμα ζητήματα από τους ση-
μερινούς κυβερνώντες. 

Η ανάγκη για το καλύτερο είναι 
ολοφάνερη. Ο τόπος χρειάζεται 
μία κυβέρνηση που θα έχει ως 
οδηγητή, την ειλικρίνεια, το σεβα-
σμό όλων των πολιτών, σταθερή 
οικονομία και που θα βάλει φρένο 
στη λιτότητα και την κοινωνική αδι-
κία. Που θα σταματήσει τα τεχνά-
σματα και τις αναλήθειες που μας 
«πλασάρουν» τα τελευταία χρόνια 
οι Συντηρητικοί τουΤζόνσον και οι 
ακροδεξιοί του Φαράς που θέλουν σώνει και καλά να μας ξεπουλή-
σουν στους Αμερικανούς και τον Τραμπ. 

Η επιλογή είναι δική μας. Εκτός και αν προτιμούμε να έχουμε τα 
ίδια και τα αυτά με μία ακροδεξιά κυβέρνηση που θα μας στερήσει 
ακόμη και τα πιό βασικά, όπως το NHS. Και που φυσικά θα εφαρμό-
σει ακόμη περισσότερες περικοπές σε κάθε υπηρεσία, συμπεριλαμ-
βανομένων και των τοπικών Aρχών. 

Ας προσέξουμε. Οι εκλογές αυτές δεν έχουν να κάνουν με προσω-
πικότητες. Αυτές, οι ιστορικές εκλογές, θα καθορίσουν πολλά για την 
πολιτική που θα ακολουθηθεί σε αυτόν τον τόπο και που θα επηρε-
άσουν τις ζωές μας. Τις ζωές των πολλών. Ας μην ξεχνούμε ότι  για 
την κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα ευθύνονται σε ένα μεγάλο 
Βαθμό και οι Lib/Dems λόγω της συμφωνίας που έκανε ο Κλεκ με 
τον Cameron. 

Άποψη και προτροπή μου, είναι όπως σύσσωμη η παροικία δώσει 
τη ψήφο της στους Εργατικούς υποψηφίους. Ειδικότερα, να διασφα-
λίσουμε θα επανεκλεγεί ο Πάμπος Χαραλάμπους, ο μοναδικός Ελ-
ληνοκύπριος υποψήφιος. 

Είναι πεποίθησή μου ότι μόνο μία κυβέρνηση υπό τον Jeremy Cor-
byn θα επαναφέρει την ομαλότητα στην καθημερινή ζωή. Μόνο αυτός 
μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία για μια νέα, καλή αρχή σε ολό-
κληρη τη χώρα, μετά το διασυρμό της από τα εσωκομματικά παιχνί-
δια των Συντηρητικών. Θεωρώ ότι το Εργατικό Κόμμα είναι το μόνο 
κόμμα που θα σταματήσει τον Μπόρις Τζόνσον και τις ψευτιές του. 

Το χάος στο οποίο βρισκόμαστε, οφείλεται εξ ολοκλήρου στους χει-

ρισμούς των Συντηρητικών και  των Lib/Dems. Ακόμη και ο πρώην 
Πρωθυπουργός των Τόριδων, David Cameron, παραδέχτηκε ανοιχτά 
στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του ότι λυπάται γιατί εισηγήθηκε το 
δημοψήφισμα στο Bρετανικό κοινό και ότι ακόμη και η σχετική εκ-
στρατεία δεν είχε μελετηθεί σωστά. 

Από τον Ιούνιο του 2016 το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 
ΕΕ προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους πολίτες της ΕΕ που ζουν εδώ 
και αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. 

  Οι Συντηρητικοί βρίσκονται μονίμως σε κατάσταση «εμφυλίου» 
και διαίρεσης. Μέσα σε διάστημα τριών χρόνων αλλάξαμε 3 πρωθυ-
πουργούς! Ο Μπόρις Τζόνσον και οι φίλοι του συνεχώς εξευτελίζονται 
από τις Βρυξέλλες...   

Ακόμη ένας λόγος για τους Κύπριους   
Στο δήμο του Enfield του Λονδίνου, οι τοπικοί «σωματοφύλακες» 

επέλεξαν εκ νέου τον David Burrowes να σταθεί εναντίον του συμπα-
τριώτη μας Πάμπου Χαραλά-
μπους. Ως γνωστό ο πρώην 
βουλευτής των Συντηρητικών, 
Barrowes, είναι σθεναρός υποστη-
ρικτής του Brexit παρά το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία της εκλογικής πε-
ριφέρειας  Enfield Southgate είχε 
ψηφίσει REMAIN. Ο άνθρωπος 
τάχθηκε εναντίον των ίδιων των 
ψηφοφόρων του. 

Επομένως, συστήνω χωρίς δεύ-
τερη σκέψη να δώσουμε τη ψήφο 
μας και πάλι στο συμπατριώτη μας 
Πάμπο Χαραλάμπους  δεδομένου 
ότι θέλουμε να παραμείνουμε στην 
ΕΕ. Βεβαιωθείτε, λοιπόν, ότι το 

όνομά σας συμπεριλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο.  
Θα μπορούσαμε περισσότερα ως παροικία...  

Με αφορμή λοιπόν την επικείμενη δημοσίευση των ονομάτων των 
υποψηφίων που θα κατέλθουν στις επόμενες Γενικές Εκλογές τις 
12ης Δεκεμβρίου 2019, επιθυμώ να επαναφέρω ένα κρίσιμο ζήτημα. 
Η εικόνα που έχει δημιουργθεί, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική για 
την παροικία μας, αφού εκτός από τον Πάμπο Χαραλάμπους, δεν 
υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι κυπριακής καταγωγής, παρόλον ότι η κυ-
πριακή παροικία είναι μεγάλη αριθμητικά και θα μπορούσε να πετύχει 
περισσότερα. 

Μερικοί (και εύχομαι να είναι λίγοι) συμπεριφέρονται ως να μην 
τους καίγεται καρφί. Προσωπικά, θεωρώ κωμικοτραγική την κατά-
σταση. Και ακόμη πιο τραγικό το γεγονός ότι αδιαφορούμε για το εν-
δεχόμενο να εντάξουμε δικούς μας ανθρώπους στα αγγλικά κόμματα, 
αφού είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε περισσότερους βουλευτές. 

Όταν δούμε ποιοι είναι οι υποψήφιοι και από ποιές εθνικές μει-
ονότητες αυτοί θα προέρχονται (πάλι) τότε, θα ψάχνουμε να βρούμε 
τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να προωθήσουμέ απο-
τελεσματικά τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και το Κυ-
πριακό, αλλά θα είναι για άλλη μια φορά αργά. Με απλά λόγια, θα 
είμαστε άξιοι της τύχης μας για ακόμη μια φορά. 

Ας επιδιώξουμε έστω και την υστάτη, να αλλάξουμε την νοοτροπία 
της «παλιάς κκελλές» και ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι πε-
ρισσότερο για την παροικία και την Κύπρο μας.

του 
Βασίλη Κωστή

Αλήθεια, όμως, 
τι γιορτάζουμε;

του 
Γιώργου Σάββα 
ΔΣ Enfield

«Ο σταθμός των τελευταίων δακρύων»
Του Άντρου Γ. Καραγιάννη, Δημάρχου Δερύνειας  
Η διαβίωση των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως 

των Ναζί έχει απασχολήσει αρκετούς συγγραφείς και έχει αναγκάσει 
πολλές φορές τους αναγνώστες να τη συγκρίνουν με παρόμοια γε-
γονότα που διαδραματίζονται στη σημερινή εποχή. Αν μάλιστα οι ανα-
γνώστες αυτοί κατοικούν σε ακριτικές περιοχές, περιτριγυρισμένοι 
από αγκαθωτά συρματοπλέγματα, νάρκες, νεκρή ζώνη και τη συνεχή 
απομόνωση, τότε γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό γιατί ακριβώς αυτοί 
οι αναγνώστες καθίστανται πιο ευάλωτοι και ευαίσθητοι σχετικά με 
το θέμα αυτό που προσεγγίστηκε και παλαιότερα. 

Δεν είναι, λοιπόν, η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε ή που συ-
γκρίναμε τη διαβίωση σε μια περικυκλωμένη και απομακρυσμένη πε-
ριοχή με τη ζωή σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, χωρίς βέβαια 
να θέλουμε να ακουγόμαστε υπερβολικοί και σεβόμενοι τα εκατομ-
μύρια ψυχών που χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του 
Μπούχενβαλτ, του Μαουτχάουζεν και του Άουσβιτς, εκεί όπου ου-
σιαστικά τα θύματα της ναζιστικής κτηνωδίας βρέθηκαν «στον 
σταθμό των τελευταίων δακρύων» τους. Παραπέμπουμε σε αναφορά 
που προέρχεται από το βιβλίο «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Κα-
μπανέλλη, ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρεια την άφιξη των κρα-
τουμένων στο στρατόπεδο Γκούζεν που ήταν παράρτημα του 
Μαουτχάουζεν 

Η άφιξη των Εβραίων κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκεντρώ-
σεως υποδήλωνε για τους Ναζί το βασανισμό και την εκμετάλλευσή 
τους μέχρι τον τελευταίο σταθμό της ζωής τους που ήταν οι θάλαμοι 
αερίων. Βέβαια κάποιοι κρατούμενοι πιθανόν να νόμιζαν ότι πήγαιναν 
για δουλειά, εξαπατημένοι από τις γερμανικές δηλώσεις που συμφω-

νούν με τη χαρακτηριστική πινακίδα στην είσοδο του στρατοπέδου 
Άουσβιτς, η οποία έγραφε «Arbeit macht frei», δηλαδή «η εργασία 
απελευθερώνει». 

Ο πόνος και τα βασανιστήρια των κρατουμένων ήταν για τους Es-
Es στρατιώτες μέσο καταξίωσης αλλά και ηθικής ικανοποίησης, αφού 
μεριμνούσαν να εκτελέσουν τις διαταγές των προϊσταμένων τους και 
συγχρόνως να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες προσωπικές τους 
συνήθειες. 

Τις ίδιες συνθήκες φυλάκισης θα μπορούσε να είχε βιώσει και ο 
ίδιος ο Χίτλερ, όταν το 1923, μετά από το «πραξικόπημα της Μπυ-
ραρίας» καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης στις φυλακές Λά-
ντσπεργκ.  Βέβαια, τελικά εξέτισε ποινή μόνο για ένα χρόνο, στον 
οποίο μάλιστα δεχόταν επισκέψεις, επιστολές και δώρα από θαυμα-
στές και θαυμάστριες και στελέχη του εθνικιστικού κόμματός του. Ας 
σημειωθεί ότι στις φυλακές του Λάντσπεργκ, όπως γράφει ο Χάρης 

Βλαβιανός στο βιβλίο του «Το κρυφό ημερολόγιο του Χίτλερ», ο μελ-
λοντικός Φύρερ του Γ΄ Ράιχ έγραψε τον πρώτο τόμο του βιβλίου του 
«Ο Αγών μου». Προφανώς ο άνθρωπος που μισούσε τους αδύνα-
μους και τους Εβραίους αφέθηκε ελεύθερος, για να διαπράξει στη 
συνέχεια το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το ολο-
καύτωμα των Εβραίων μέσα σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως – φυ-
λακές. 

Η Γερμανία μετά την ήττα της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη 
διεθνή οικονομική κρίση του 1929 επενδύει στο πρόσωπο του Χίτλερ 
και του εθνικιστικού του κόμματος, για να ανακτήσει τη χαμένη της 
δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο όταν ο Χίτλερ καταλαμβάνει την 
εξουσία, φανερώνει τις προθέσεις και τη μανία του να θέλει να είναι 
ο «Πατέρας όλου του έθνους». Φανερώνει ακόμη την εμμονή του ότι 
«Ο Νόμος της φύσης απαιτεί τον αφανισμό των αδυνάμων και δίδει 
ζωή μόνο στους δυνατούς», εμμονή που τον οδήγησε στις γνωστές 
θηριωδίες κατά των Εβραίων. 

Οι όπου γης Εβραίοι δεινοπάθησαν και η ανθρωπότητα υπέφερε 
σε μεγάλο βαθμό τόσο από τον Χίτλερ όσο και από τον Ντούτσε, το 
δίδυμο που υποστήριζε, όπως γράφει ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο 
«φασισμός και ο ναζισμός είναι ανώτεροι από κάθε διεθνή σύμβαση». 
Κανείς όμως, Εβραίος και μη, δεν μπορεί να ζήσει στερούμενος την 
ελευθερία του και καταπιεζόμενος, είτε από δυνάστες, είτε από τις δυ-
σκολίες της καθημερινότητας. Μέσα στα στενά και περιορισμένα δη-
μοκρατικά και γεωγραφικά του πλαίσια θα αντιδράσει κάποια στιγμή 
και είτε θα πέσει θύμα εκμετάλλευσης, είτε θα ακολουθήσει τον δικό 
του δρόμο της ελευθερίας.  Η Ιστορία και το παρελθόν παρέχουν αρ-
κετά διδάγματα, ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που οδή-
γησαν εκατομμύρια ανθρώπους στον αφανισμό.
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Ομιλία σε εκδήλωση για την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

Δεκάδες προσκε-
κλημένοι, εκπρόσω-
ποι κομμάτων και ορ-
γανώσεων καθώς και 
φοιτητές του Ελεύθε-
ρου  Πανεπιστημίου 
για την Ομογένεια του 
Λονδίνου παρευρέ-
θηκαν στην αίθουσα 
τελετών της Ελληνι-
κής Κυπριακής Αδελ-
φότητας στις 24 
Οκτωβρίου κατά την 
διάρκεια εκδήλωσης 
για την Ανεξαρτησία 
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.  

Μιλώντας εκ μέ-
ρους του  Προέδρου  
Αντώνη Γερολέμου, 
Ο Γραμματέας της 
Αδελφότητας Αν-
δρέας Καραολής κα-
λωσόρισε το κοινό. 
Αισθανόμαστε χαρά  
και περηφάνεια, είπε, 
γιατί εισηγητής στην 

αποψινή διάλεξη για την  Ανεξαρτησία της Κύπρου, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου  είναι ο νέος 
Ύπατος μας Αρμοστής Ανδρέας Κακουρής, γέννημα και θρέμμα της παροικίας μας. «Γνωρίζουμε ότι 
η Κύπρος,  πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν άλλαξε όμως την καρδιά της», υπογράμμισε με θέρμη. 
Μετά  από  αιώνες σκλαβιάς και αγώνες ελευθερίας  πήραμε τον Αύγουστο του  1960 την Ανεξαρτησία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως «ο κακός και  επεκτατικός γείτονας» είχε άλλα σχέδια 
για το νησί μας. Είμαστε συνηθισμένοι και μάθαμε  να αντέχουμε τις  εθνική δοκιμασία,  να παλεύουμε 
για την εθνική επιβίωσή μας, να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις επιβουλές, τους εκβιασμούς  
και  τις προκλήσεις των καιρών και να οικοδομούμε με υπομονή και σταθερότητα το μέλλον. Αποδείξαμε 
ότι μπορούμε και για αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της  μικρής και αγαπημένης 
μας πατρίδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στο χαιρετισμό του ο Επίσκοπος Τροπαίου αναφέρθηκε  στην πολύτιμη και  σημαντική προσφορά 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιδιαίτερη μας πατρίδα και στον απόδημο Ελληνισμό  
και τόνισε  ότι συμβάλλει στην  πνευματική άνοδο της παροικίας μας και ενθαρρύνει τους συμπατριώτες 
μας να αγκαλιάσουν ακόμα πιο θερμά το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. «Όλοι μας έχουμε 
υποχρέωση να προασπίσουμε την ελευθερία και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενι-
σχύσουμε τους αγώνες του Κυπριακού λαού για δικαίωση», συμπλήρωσε. 

Στο βήμα ανέβηκε και ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ κ. Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου που τόνισε 
«μέσα από το πάθος, την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα των μελών μας, εμπνεόμαστε για να 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακούραστα για να φέρουμε τη δικαιοσύνη στον λαό της Κύπρου». Στη 
συνέχεια ευχαρίστησε όλα τα μέλη της NEΠOMAK για το χρόνο, την προσπάθεια και την αγάπη τους 
για την Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς τη βοήθεια τους  τόσο η NEΠOMAK όσο και η Ομοσπονδία 
δεν μπορούν να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο.  Δια-
βεβαίωσε, επίσης, την παροικία για την ισχυρή παρουσία των μελών της NEΠOMAK ΗΒ στην 
Τουρκική Πρεσβεία στις 15 Νοεμβρίου στις , για την καταδίκη του ψευδοκράτους.  Κλείνοντας, είπε 
ότι ενώ η ιστορία της Κύπρου γράφτηκε από τις προηγούμενες γενιές, η κυπριακή νεολαία θα έχει 
την ευθύνη  για ένα καλύτερο πιο λαμπρό μέλλον για την Κύπρο και την παροικία μας. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, κ. Χρίστος Καραολής 
έκανε σαφές πως παρά την τουρκική εισβολή που ακολούθησε το 1960, η Ανεξαρτησία  
  της Κύπρου παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμα του κυπριακού λαού στη μακρά ιστορία του νησιού. 
Επομένως, θα ήταν λάθος να μην θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για την 
ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτούς που αγωνίστηκαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, 
ή όσοι υπερασπίστηκαν την κυριαρχία της Κύπρου μετά την ανεξαρτησία κατά την Τουρκοκυπριακή 
ανταρσία του 1963/64, είτε στο πραξικόπημα της Χούντας τον Ιούλιο του 1974 ή της παράνομης 
τουρκικής εισβολής του 1974. 

Παρά τις καταστροφικές περιόδους της σχετικά σύντομης ιστορίας της Κύπρου ως Δημοκρατία, οι 
Κύπριοι έχουν δείξει ότι επιμένουν, είναι παθιασμένοι και αποφασισμένοι να ευδοκιμήσουν ως χώρα 
και οικονομία. Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει πολύ σημαντικό  ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την Κοινοπολιτεία και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το μεγαλύτερο αριθμό 
διμερών και τριμερών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με χώρες της περιοχής. 

«Με την πάροδο των χρόνων, η διασπορά μας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Από την ίδρυσή της, 
η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων στο ΗΒ, ως αντιπροσωπευτικό όργανο της κοινότητας μας, έχει 
υποστηρίξει όλες τις κυβερνήσεις της Κύπρου στην αποστολή τους για επανένωση της διαιρεμένης 
μας νήσου, αλλά ταυτόχρονα έχει συντονίσει τις προσπάθειες της κυπριακής κοινότητας στο ΗΒ, 
που έχτισαν μια άλλη Κύπρο εκτός του νησιού. Είμαι περήφανος που η διασπορά μας είναι τώρα μια 
ζωντανή γέφυρα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου και είναι διατεθειμένη να δώσει 
πολλά πίσω στην πατρίδα μας και να συνεισφέρει με το δικό της τρόπο» ανέφερε καταληκτικά ο κ. 
Καραολής. 

Ανυπολόγιστο το μέγεθος της καταστροφής 
Ως κύριος ομιλητής ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ, κ. Ανδρέας Κακουρής 

ξεκίνησε τον λόγο του εξετάζοντας την κομβική γεωγραφική θέση της Κύπρου, παράγοντα που λει-
τούργησε ταυτοχρόνως ως «ευχή και κατάρα» σε όλη την ιστορία της νήσου. Στην συνέχεια αναφέρ-
θηκε στις σοβαρές προκλήσεις και περιορισμούς που επιβλήθηκαν στον λαό  μέσω του Συντάγματος 

του 1960 και των Συνθηκών που προσαρτήθηκαν, ειδικότερα της Συνθήκης Εγγυήσεων την οποία η 
Τουρκία επικαλέστηκε παράνομα όταν εισέβαλε το 1974. 

Ο ίδιος προχώρησε μία ιστορική αναδρομή σε σημαντικούς «σταθμούς» και περιέγραψε το μέγεθος 
των τραγικών συνεπειών που προξένησαν η τουρκική εισβολή και κατοχή, χρησιμοποιώντας αριθμούς 
και στατιστικά στοιχεία. Χιλιάδες πέθαναν, πάνω από 1600 αναφέρθηκαν ότι λείπουν από τη Διεθνή 
Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, η τύχη πολλών ακόμα αγνοείται. Οι ανθρώπινες απώλειες σε συνδυασμό 
με τη βεβήλωση εκκλησιών, λεηλασιών εκκλησιών και αρχαιολογικών χώρων, αλλαγής ονομάτων, 
συνεχώς μειούμενων αριθμών εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων στη χερσόνησο της Καρπασίας και 
αλλού αποτελούν  περίτρανη απόδειξη της «πολιτικής ξεκαθαρίσματος της κατεχόμενης περιοχής 
από την εθνική της ιστορία και χαρακτήρα».  

Όμως το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής μπορεί να μετρηθεί μόνο αν αναλογισθεί κανείς 
την σημασία της «επιστροφής στο σπίτι» για έναν πρόσφυγα, συνέχισε ο κ. Κακουρής που μοιράστηκε 
με το κοινό ορισμένες προσωπικές σκέψεις του. «Η επιστροφή στο σπίτι δεν είναι απλώς μια δομή 
τεσσάρων τειχών, παραθύρων και πόρτας» περιέγραψε με συγκίνηση «είναι πολύ περισσότερο από 
αυτό: Είναι οι μυρωδιές, η αίσθηση της γης, η βλάστηση, η πλατεία του χωριού, η εκκλησία, η οικο-
γένεια, η ενότητα και τελικά οι ρίζες. Ήταν η εμπειρία μου ότι αυτή η πτυχή του ισχυρού μαγνήτη που 
έχει το σπίτι, ιδιαίτερα σε κάποιον που στερείται επιστροφής στο σπίτι, δεν είναι πλήρως κατανοητός 
ή αναγνωρισμένος». 

Σχολιάζοντας τις διάφορες προσπάθειες για εξεύρεση λύσης έκανε ξεκάθαρο πως βασικός του 
γνώμονας είναι ο σεβασμός και η διασφάλιση απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
όλων των Κυπρίων. Η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη και να σέβεται πλήρως τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ, τους διεθνείς νόμους, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινοτικό κεκτημένο 
– το σύνολο των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών που οφείλουν να τηρούν τα κράτη μέλη.    

Το σημερινό τοπίο και η το  υρκική προκλητικότητα 
«Που είμαστε σήμερα;» αναρωτήθηκε και έσπευσε να σκιαγραφήσει το σημερινό τοπίο εξετάζοντας 

καίρια σημεία της πρόσφατης ομιλίας του κ. Αναστασιάδη στον ΟΗΕ, αλλά και τις συνεχείς προκλήσεις 
από την γείτονα χώρα. «Δυστυχώς, πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας - και εδώ αναφέρω τις παρά-
νομες δραστηριότητες γεώτρησης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και οι πρόσφατες απειλές από Τούρκους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξω-
τερικών Cavusoglu, για να ανοίξει την περιφραγμένη περιοχή του Βαροσιού - υπονομεύουν σοβαρά 
τον στόχο της δημιουργίας κλίματος  που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Στην πρα-
γματικότητα, η διπλωματία των πυροβόλων όπλων, οι τακτικές εκβιασμού και οι προσπάθειες να μας 
αναγκάσουν να διαπραγματευτούμε υπό πίεση δεν θα λειτουργήσουν. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν 
απολύτως σαφής σε αυτό το σημείο στα σχόλιά του προς την κοινότητα εδώ στο Λονδίνο προς τη 
Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών» δια-
τράνωσε ο κ. Κακουρής τονίζοντας την σημασία της συνεχούς άσκησης πιέσεων στην διεθνή κοινότητα 
αναφορικά με το Κυπριακό. «Θα περιμένουμε και θα δούμε αν η Τουρκία θα επαναπροσδιορίσει την 
αρνητική της στάση και τις παράνομες πράξεις.  Πιστεύω ακράδαντα ότι ‘οι λέξεις έχουν σημασία’ και 
μέχρις ότου αρχίσουν να γίνονται μέρος της ονοματολογίας λέξεις όπως ‘καταδίκη’, ‘κατοχή’ , ‘κατε-
χόμενη περιοχή’ κλπ., σε συνδυασμό με ισχυρότερες αντιδράσεις, η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει τι 
κάνει. Είτε είναι η ΑΟΖ μας, τα Βαρόσια  είτε οι τουρκικές μπότες στη Συρία, αποκαλύπτουν την ρεβι-
ζιονιστική πολιτική της Τουρκίας με μοναδικό στόχο να προωθήσει τα  συμφέροντα της εις βάρος των 
άλλων.,Στην Κύπρο δεν έχουμε ευτυχώς πυροβολισμούς ή θανάτους. Ωστόσο, μετά από σαράντα 
πέντε χρόνια, οι άνθρωποι εξετάζουν το Κυπριακό πρόβλημα και όταν το συγκρίνουν με την κατάσταση 
στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη για να αναφέρουμε μερικούς, λένε "καλά μπορεί να 
μην υπάρχει λύση, αλλά υπάρχει ησυχία" 

Αυτό  οδηγεί μερικούς στη διεθνή κοινότητα, , να ξεχνούν ότι η Κύπρος παραμένει υπό παράνομη 
κατοχή. Αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Να επαναφέρουμε το θέμα μας  στη συνείδηση των 
απλών ανθρώπων, καθώς και σε εκείνο των εκλεγμένων αξιωματούχων, προκειμένου να ασκήσουμε 
πίεση στην Τουρκία». 

Ωστόσο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ΗΠΑ ήταν σαφείς σχετικά με την παρανομία των 
ενεργειών της Τουρκίας. Άλλωστε «το μοτίβο συμπεριφοράς της Τουρκίας μας αφορά όλους» υπο-
στήριξε, αποδεικνύοντας μέσα από παραδείγματα πως η πολιτική της είναι άμεση απειλή για την ευ-
ρύτερη σταθερότητα και τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ. 

Εξωτερική πολιτική: στόχοι, μέσα και δυνατότητες 
Χάρη στην πρόσφατη ανάκαμψη της Κύπρου και το θετικότερο κλίμα που επικρατεί στην οικονομία 

της χώρας «μπορούμε να επικεντρωθούμε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής», όπως αξίωσε ανα-
φερόμενος στους τρεις βασικούς πυλώνες που θεωρεί πως πρέπει να αξιοποιηθούν.  

Η ενέργεια είναι ο βασικότερος παράγοντας που ενισχύει τις δυνατότητες της περιοχής, κάτι που 
γίνεται φανερό από την παρουσία κολοσσών, όπως Exxon Mobil, Total, ENI, Noble Energy, Qatar Oil 
και Shell. Η ενεργή συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ και η ενίσχυση των σχέσεων με τα πέντε Μόνιμα 
Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελούν δύο ακόμα από τους στόχους που θα συμβάλ-
λουν «στην αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής μας σε πολυδιάστατη πολυθεματική εξωτερική πο-
λιτική», όπως νωρίτερα είχε αναφέρει. 

«Προσπάθησα να περιγράψω με ευρεία πινελιά την πορεία που χαράζει η εξωτερική πολιτική της 
Κύπρου, την αναβάθμιση του καλειδοσκοπίου ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στο δυναμικό συ-
νέργειας στην περιοχή μας και στη σημαντική συμβολή στον στόχο μας για προώθηση της ειρήνης, 
της σταθερότητας και της ευημερίας» σημείωσε ο ίδιος «οι συνεχείς προσπάθειές σας ως ζωτικής 
σημασίας κοινότητα εδώ στο ΗΒ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στις συνολικές προσπάθειές μας να 
βρούμε μια δίκαιη, διαρκή και λειτουργική λύση που θα επανενώνει το νησί και τους ανθρώπους του 
και θα τερματίσει την παράνομη τουρκική κατοχή». 

Πριν τελειώσει τον λόγο του, υπογράμμισε σε όσους δεν έχουν βρετανική ιθαγένεια, ότι πρέπει να 
διευθετήσουν το καθεστώς διακανονισμού τους στο Ηνωμένο Βασίλειο το συντομότερο δυνατόν και 
εν πάση περίπτωση πριν από το τέλος του χρόνου. Αυτό πρέπει να γίνει και από εκείνους που έχουν 
αόριστη άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για υποχρεωτική διαδικασία για όλους 
τους ευρωπαίους πολίτες. Περισσότεροι από 6000  Κύπριοι συμπατριώτες μας έχουν ήδη υποβάλει 
αίτηση στο Home Office. Η διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της αποκλειστικής 
εφαρμογής του "Σχεδίου Διακανονισμού της ΕΕ" στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε 
να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών ή 
στην ιστοσελίδα www.cyprusinuk.com/brexit και/ή επικοινωνήστε με το Γενικό Προξενείο της Ύπατής 
Αρμοστείας  είτε με email είτε τηλεφωνικά. 

Ανδρέας Κακουρής για εξωτερική πολιτική 
«Κρίσιμο στοιχείο οι προσπάθειες της κοινότητας ΗΒ»



Ένας σπουδαίος Δάσκαλος που συνεχίζει να εμπνέει 
«Νέαρχος Κληρίδης 1969-2019, 50 χρόνια μετά» 
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Μισό αιώνα μετά τον θάνατό του συνεχίζει να εμπνέει μέσα από το έργο που άφησε ως παρακαταθήκη 
για τις επόμενες γενιές. Ο λόγος για τον σπουδαίο Δάσκαλο, Νέαρχο Κληρίδη που χάρη στις μελέτες 
και το κοινωνικό έργο του καθιερώθηκε ως μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού 
ελληνισμού. Τα δεκάδες σχολικά εγχειρίδια που συνέγραψε, οι ενδελεχείς λαογραφικές εργασίες του 
και πάνω από όλα οι ακούραστοι αγώνες για τον τόπο του παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά την 
διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης «Νέαρχος Κληρίδης 1969-2019, 50 χρόνια μετά» που πραγματο-
ποιήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Νέαρχος Κ. Κληρίδης στις 28 Οκτωβρίου στο Hellenic Centre 
του Λονδίνου. Το παρών, μεταξύ άλλων, έδωσαν οι κκ Ανδρέας Κακουρής, Ύπατος Αρμοστής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ΗΒ, Χρίστος Καραολής, Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, 
Πάμπος Χαραλάμπους, διευθυντής της εφημερίδας Παροικιακή και Βασίλης Μαύρου πρόεδρος του 
συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ. 
Η εκδήλωση, την οποία συντόνιζε η διοικητική λειτουργός, κ. Άννα Σταφιδά, άνοιξε με ένα σύντομο 
αφιέρωμα στο έπος του ’40 και στην συνέχεια οι εισηγητές πήραν με την σειρά τον λόγο φωτίζοντας 
ο καθένας μία διαφορετική πτυχή αυτής της «πολυσχιδούς», όπως δικαίως χαρακτηρίστηκε, προ-
σωπικότητας.  
 Νέαρχος Κληρίδης ο Άνθρωπος 

Ο Νέαρχος Κληρίδης ήταν πάντα λιτός και προσιτός. Μιλούσε με τον απλό κόσμο στα χωράφια και 

τα καφενεία, καταγράφοντας με μεθοδικότητα λαϊκές δοξασίες, θυμοσοφίες, ήθη κι έθιμα της ιδιαίτερης 

πατρίδας του, Πιτσιλιάς αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.  

Ανασύροντας προσωπικές μνήμες ο εγγονός του τιμώμενου, πρόεδρος του πολιτιστικού ιδρύματος 

και γενικός εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κώστας Κληρίδης ανέφερε εμφαντικά πως ο 

πατέρας του αγαπούσε να προσφέρει αφιλοκερδώς, απορρίπτοντας κάθε τι υλικό και δίνοντας 

πολλές ευκαιρίες για μόρφωση στην νέα γενιά.  

Άφησε πίσω του πολυποίκιλο συγγραφικό έργο, μία «κιβωτό λαογραφικού πλούτου» διασώζοντας 

ιστορίες, παροιμίες, δημοτικά τραγούδια που θα είχαν πέσει στην λήθη χωρίς την έρευνά του γύρω 

από την γλώσσα και τον βίο του ελληνοκυπριακού λαού. «Με αυτόν τον τρόπο ξεπλήρωσε το χρέος 

του απέναντι στην πατρίδα που τον μεγάλωσε και τον έθρεψε», υπογράμμισε με θέρμη ο ομιλητής. 
 Ο Νέαρχος Κληρίδης μέσα από την αλληλογραφία του 

Το αποτύπωμα που άφησε ο τιμώμενος στην πνευματική οικογένεια της Κύπρου γίνεται ολοφάνερο 

μέσα από την αλληλογραφία του ή το «θησαύρισμα εκλεκτών επιστολών», όπως ο ίδιος την αποκα-

λούσε. Εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής αξιολογούσαν το έργο του, πολύ συχνά με εγκωμια-

στικά σχόλια, εξαίροντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο αντιπρόεδρος του πολιτιστικού ιδρύματος και καθηγητής του 

Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick, Δρ. Χρίστος Κληρίδης παρουσίασε αντίγραφα αυτών 

των ντοκουμέντων, ενώ μοιράστηκε με το κοινό λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής και του χαρακτήρα 

του Ν. Κληρίδη. «Παρέμεινε σταθερός και βοήθησε στην διάδοση του ελληνισμού σε πολύ δύσκολες 

εποχές», τόνισε συμπληρώνοντας πως, «αφιλοκερδής και μεθοδικός, έζησε για να δει την πνευματική 

του εργασία να αναγνωρίζεται στην Κύπρο, την Ελλάδα αλλά και πολλές άλλες χώρες και να αγκα-

λιάζεται από την διανόηση της εποχής». 

 Το εθνικό και εκπαιδευτικό του έργο 
Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου 
Κύπρου και διευθυντής του ιδρύματος χαρακτήρισε τον Νέαρχο Κληρίδη ως έναν προοδευτικό άν-
θρωπο που όχι μόνο αφιέρωσε την ζωή του στην εκπαίδευση, αλλά συνεισέφερε ιδιαίτερα σε σημα-
ντικούς κοινωνικούς αγώνες.  
Η αγάπη του για την μόρφωση και τα γράμματα – παρά τις αντιξοότητες που του έφερε η ζωή – και 
η διορατικότητά του ήταν αρκετά για την ανύψωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου των συ-
ντοπιτών του. Ο Νέαρχος Κληρίδης άλλαξε νοοτροπίες που επικρατούσαν επί αιώνες στον γεωργικό 
τομέα κι έφερε σπουδαία αποτελέσματα στο χωριό της Πιτσιλιάς.  
Ένας μεγάλος οραματιστής, ένας τολμηρός διαφωτιστής που πρωτοστάτησε στο συνδικαλιστικό 
κίνημα διδασκάλων και στον κυπριακό συνεργατισμό. Πολυγραφότατος, κουβάλησε καθ’ όλη την 
διάρκεια της ζωής του το βάρος της εθνικής προσφοράς. «Ευκαιρία να αναλογιστούμε κι εμείς το 
δικό μας χρέος», εύστοχα σχολίασε ο κ. Παπαπολυβίου. 

 Η νεωτερικότητα της παράδοσης 

Εμβαθύνοντας στο πολύτομο δημοσιευμένο έργο του Νεάρχου Κληρίδη η τ. διευθύντρια και επιστη-

μονική συνεργάτης Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Δρ Αικατερίνη 

Πολυμέρου-Καμηλάκη μίλησε για έναν «πραγματικό Δάσκαλο παλαιάς αυθεντικής κοπής» που δεν 

νοιαζόταν μονάχα στην στείρα μετάδοση γνώσεων, αλλά απέβλεπε στην ουσιαστική επιμόρφωση 

τω συντοπιτών του και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους. 

Ένας ζωντανός άνθρωπος της εποχής του που έβλεπε το μέλλον, ένας ιδεολόγος που δεν περιορι-

ζόταν σε μία απλή συλλογή του λαογραφικού υλικού αλλά με αγάπη και μεθοδικότητα προχωρούσε 

στην μελέτη και διάσωσή του. «Το παράδειγμά του μπορεί να εμπνεύσει τις νέες γενιές μέσω της 

αξιοποίησης του έργου του» σημείωσε καταληκτικά η ομιλήτρια καταθέτοντας ορισμένες από τις 

προτάσεις της.  
                   Χαρά Καϊμάκη 
               Φωτογραφίες: Θεοδώρα Κυριάκου 



Γιορτή  Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα, προεξάρχοντος του 
νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ.Β. κκ Νικήτα
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
 
Διαβάστε λοιπόν για κάποιες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν και κάντε μια προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί. 
 
•Έκθεση ζωγραφικής της Αντωνίνας Αδά-
μου. 
 Έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής 
της συμπατριώτισσάς μας Αντωνίνας Αδά-
μου στα γραφεία του κυρίου Τώνη Ούρη,  
Anthony Webb, 348 Green Lanes, Palmers 
Green, N13, 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα 

Χριστούγεννα και μπορούν οι ενδιαφερόμε-
νοι να την επισκέπτονται καθημερινά.  
Για περισσότερες πληροφορίες από το 
www.facebook.com/events 
 
•Ένα ταξίδι στις Θάλασσες της Ελληνικής 
μουσικής. 
 Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 
της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με 
ζωντανή παράσταση παραδοσιακών τρα-
γουδιών. 
Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 
με ελεύθερη είσοδο. 
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 
07960 797435 ή στο 

info@omilos-eksipiretiton.gr  
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 
Λονδίνου την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 
στις 7.00 το βράδυ.  
•Εκδήλωση για τον Καβάφη.  
“Revealing the hidden wisdom of poetry”.  
 
Ο όμιλος Εξυπηρετητών οργανώνει και δεύ-
τερη εκδήλωση στην οποία μέλη του θα ανα-
λύσουν το γνωστό ποίημα του Κωνσταντί-
νου Καβάφη  “ God Forsake Antony”.  
  Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Νο-
εμβρίου 2019 στις 7. 00 το βράδυ, στο 
HOLST ROOM, Morley Collage London, 61 
Westminster Bridge Road, SE1 7HT. Ο πιο κο-

ντινός υπόγειος σταθμός είναι το LAMBETH 
NORTH. 
 
Για κρατήσεις θέσεων από το bit.ly/2 
Lm0CgR, ή από το Morley Collage London 
020 7450 1889, ή www.morleycollage.ac.uk 
• Οι Πυξ Λαξ (Pyx Lax ) στο Λονδίνο. 
Το γνωστό συγκρότημα Πυξ Λαξ (Pyx Lax ) 
έρχεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό 
O2 στο Shepherds Bush Empire.  
Για εισιτήρια από το : po.st/pyxlax 
 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ. Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

Γράφει ο Δ.Σ. Ένφιλτ Γιώργος Α Σάββα  
 
Η κοινότητα Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον  φόρεσε για άλλη 

μία φορά τα γιορτινά  αφενός για να τιμήσει και φέτος την μνήμη 
του Πολιούχου Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου  αφετέρου για να 
υποδεχθεί για πρώτη φορά στην φερώνυμο Κοινότητα τον νέο Αρ-
χιεπίσκοπο  Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας  κ.κ. Νικήτα. 

Προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου τόσον στον Αρχιερατικό 
Εσπερινό της παραμονής  της εορτής του Αγίου Δημητρίου όσο 
και την ημέρα του Αγίου Δημητρίου η κοινότητα επωφελήθη της 
ευκαιρίας να γνωρίσει από κοντά τον νέο της Αρχιεπίσκοπο κατά 
την διήμερη επίσκεψίν του στην κοινότητα, αφήνοντας τις καλύτερες 
και θετικότερες εντυπώσεις στους πιστούς. Ο ίδιος δε αποκόμισε 
τις πιο καλές εντυπώσεις από την κοινότητα τόσο λόγω της τάξης 
που κράτησαν οι πιστοί όσο και λόγω της άψογης διοργάνωσης 
των οκταήμερων εορτών “ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ” που λαμβάνουν χωράν 
κάθε χρόνο στην εν λόγω κοινότητα.  

Κατά την  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία η κοινότητα είχε και το 
προνόμιο να συμπροσευχηθεί με  πολλούς ιερείς, συμπεριλαμβα-
νομένων των ιερομονάχων Επιφάνιον και Λουκά που κατέφθασαν  
από το  Άγιον  Ορός. 

Τόσον κατά τον εσπερινό της 25ης Οκτωβρίου όσον και κατά 
την Εορτή του Αγίου της 26ης Οκτωβρίου ο ναός ήταν κατάμεστος 
από πιστούς. 

Μικροί και Μεγάλοι ήταν παρόντες κατά την Μεγάλη Αυτή Μέρα 
της Κοινότητας Έντμοντον, όπου και πολλοί Μαθητές και Μαθήτριές 
με τους γονείς και του διδασκάλους τους   από το Ελληνικό Σχολείο 
της κοινότητας,  έδωσαν σύσσωμοι το παρών ντυμένοι  σε παρα-
δοσιακές Ενδυμασίες και κρατώντας την Ελληνική και Κυπριακή 
Σημαία. 

Μεταξύ των επίσημων Προσκεκλημένων, παρών ήταν  ο Πρέ-
σβης της Ελλάδας, η Δήμαρχος Εnfield Kate Anolue,ο πρόεδρος 
των Ελληνορθοδόξων Κοινοιτήτων κος Μάριος Μηναίδης ο πρό-
εδρος της κοινότητας Αγίου Ελευθερίου κος Νεοκλής  Ιωαννίδης, 
πολλοί αντιπρόσωποι σωματείων και οργανώσεων  και πλήθος 
πιστών. 

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη όλους και όλες για την σκληρή δου-
λεία  και επιτυχία των εκδηλώσεων  τον ιερατικό Προϊστάμενο π 
Ιωάννη Hookway την εκκλησιαστική επιτροπή και τον πρόεδρό 
της  κον Μιχαήλ Ηρακλέους , την  Υποδιευθύντρια του Ελληνικού 
Σχολείου  καν Σταυρούλα Προδρόμου και τους δασκάλου και δα-
σκάλες και τις κυρίες και δεσποινίδες της φιλόπτωχου  αδελφότητας  
και όλους τους εθελοντές που συνετέλεσαν στην  επιτυχία των 
εορτών. 

Επακολούθησε Πανήγυρις στο χώλ της εκκλησίας με παραδο-
σιακά φαγητά και εδέσματα.  

Δέον να σημειωθεί πως στη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου φυ-
λάσσονται λείψανα του Αγίου Δημητρίου, των  Αγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης και πολλών άλλων Αγίων. Επίσης στο παρεκ-
κλήσι  του Αποστόλου Ανδρέου που είναι εντός του Ναού ευρίσκεται 
και Σταυρός που περιέχει το Τίμιο Ξύλο και οστά πολλών Αγίων 
μεταξύ αυτών και του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. 

Εντός του Ναού ευρίσκεται και ιερό προσκύνημα της Παναγίας 
της Πορταϊτησσας. 

Το Ελληνικό Σχολείο παραδίδει Μαθήματα κάθε Τρίτη, Πέμπτη 
και Σάββατο. Είναι δε αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για τάξεις 
GCSE και advance level 

Ο σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων γυναικών διοργανώνει εκδρομή στο 
WESTON SUPER MARE για τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα. 
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε η εκδρομή μας στο Bath, τώρα 
είμαστε έτοιμοι για το επόμενό μας ταξίδι. 
Ελάτε να πάμε όλοι μαζί στο παραθαλάσσιο Weston Super Mare 
ή αλλιώς Weston, σε μια πόλη στο North Somerset England στο 
Bristol Channel 18 μίλια νοτιοδυτικά του Bristol.  
Επίσης, θα επισκεφτούμε το Cheddar ένα χωριό/ πόλη γνωστό 
για το τυρί Cheddar και εκεί θα επισκεφτούμε τις ξακουστές σπηλιές 
με τους σταλακτίτες. Επίσης, στο Weston βρίσκεται η εκκλησία 
του Αποστόλου Ανδρέα την οποία και θα επισκεφτούμε  
Ελατε να πάμε όλοι μαζί παρέα. Ξεκινούμε στις 29 Νοεμβρίου και 
επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στις 30 Νοεμβρίου  Στη τιμή συ-
μπεριλαμβάνεται το λεωφορείο, ξενοδοχείο με πρωινό afternoon 
tea, η επίσκεψη στις σπηλιές, το δείπνο και επίσκεψη στη εκκλησία    
Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνείτε στα τηλ 07404403597 / 07940419569 

Eκδρομή στο WESTON SUPER MARE 

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Λονδίνου θα εορτάσει και φέτος 
πανηγυρικώς την εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμια-
νού, την 1ην Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. 
Την εορτή θα τιμήσει με την παρουσία του ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κκ. Νικήτας ο οποίος θα τελέσει 
τη Θεία Λειτουργία. Έναρξη λειτουργίας 9.00πμ. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση εις το χωλ της Εκκλησίας. Την παραμονή 
31 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα τελεσθεί μέγας πανηγυρικός 
εσπερινός μετά αρτοκλασίας στις 7.00μμ. 
Η διεύθυνση της Εκκλησίας είναι: 1 Gordon House Road, London 
NW5 1LN. Tηλ. 020 7485 5524. 

Εκκλησία Αγίων Αναργύρων  
Κοσμά και Δαμιανού

Ο Σύνδεσμος μας πραγματοποιεί και 
αυτή την χρονιά την ετήσια χοροεσπε-
ρίδα για ενίσχυση του ταμείου του το 
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 στις 
7.00 μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο. 
Η Επιτροπή προσκαλεί όλα τα μέλη 
και φίλους να παρευρεθούν για να  
περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. 
Earlham Grove, Wood Green, London 
N22 5HJ 
Η τιμή εισιτηρίων είναι £30 το άτομο 
και παιδιά με Ειδικές Ανάγκες δωρεάν. Για κρατήσεις εισιτηρίων 
και περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να αποταθείτε στη 
Βασούλλα Αυξεντίου τηλ. 020 8889 9140,  
Χρυσούλα Μίντης τηλ. 020 8886 8251 και Δήμητρα Χρίστου 
 κοιν. 07957 373895. 

Χοροεσπερίδα Συνδέσμου  
παιδιών με ειδικές ανάγκες

Tην Τρίτη 3η Δεκεμβρίου, η ώρα 6:30μμ, θα τελεσθεί Μέγας Πα-
νηγυρικός Εσπερινός με Λιτή και αρτοκλασία στην εκκλησία της 
Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυς, Ελληνορθόδοξη Κοινότης Σα-
ουθέντ στο Έσσεξ. Στο τέλος του Εσπερινού θα μοιραστούν ελαφρά 
εδέσματα στο Balmoral Community Centre (δίπλα από τον Ναο) 
  
Την Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου η ώρα 9:00πμ, θα τελεσθεί Όρθρος 
και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτά-
του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων Και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτα. 
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η κοινότητα θα φιλοξενήσει 
τους προσκυνητές. 
  
Η προσκυνητές θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν το λεί-
ψανο της Αγίας, στο Εσπερινό την Τρίτη 3η Δεκεμβρίου και στην 
Θεία Λειτουργία, την Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να αποταθείτε στα 
τηλέφωνα: 07786604550 (πρόεδρος) 07830199378 (ιερέας) 
  
Σας περιμένουμε!

Πανηγυρική Εορτή στην Αγία Βαρβάρα, η Μεγαλομάρτυς. 
Ελληνορθόδοξη Κοινότης Σαουθέντ, Έσσεξ
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Mε 10 ήταν καλύτερη

Μια άπιαστη γεμάτη δύναμη Ολύμπια στο Β μέρος, 
κέρδισε την Κώμη Κεπήρ με 6-1. 

Όταν βρέθηκε η Ολύμπια στο Β μέρος με 10 ποδο-
σφαιριστές έπειτα από αποβολή του Ηλία Κατσουλίδη 
στο 47’ πήρε στροφές και με συνεχείς επισκέψεις στα 
καρρέ του Βαγγέλη έκανε το 6-1. 

Η Κώμη άρχισε τον αγώνα με επιθετικές διαθέσεις 
και γρήγορα πήρε προβάδισμα με ωραίο κτύπημα 
φάουλ από τον Αντώνιο. 

Η Ολύμπια όλο το πρώτο 45λεπτο το άλωνε σε 
σπασμοδικές επιθέσεις, μια από αυτές της έφερε την 

ισοφάριση στο 44’ με τον Yiami. Το δεύτερο μέρος 
ήταν όλα τα λεφτά για την έμπειρη ομάδα του Σινόττι 
που εκμεταλλεύτηκε την κούραση των παικτών της 
Κώμης και έκλεισε το 90λεπτο με καθαρή νίκη με τέρ-
ματα από τους S. Baddar, Cinotti και Καραγκούνη. 

Η Κώμη στο πρώτο 45λεπτο ήταν ο άρχων του γη-
πέδου. Ο Μάριος Χρίστου έστησε την ομάδα του 
σωστά  και κυνήγησε τη νίκη. Όμως η απειρία και η 
κούραση της ομάδας στάθηκαν εμπόδιο στο να πάρει 
τους τρεις βαθμούς. 

Μέσα στα υπέρ του αγώνα θα δούμε την προσέ-

λευση των φιλάθλων που αψήφισαν το κρύο και 
πήγαν να δουν τον αγώνα. 

Ο διαιτητής Neo Νεοφύτου τα πήγε θαυμάσια πα-
ρόλο που δεν είχε τη βοήθεια του τρίτου διαιτητή, μιας 
και ο τρίτος διαιτητής χάθηκε στα χαρτιά - (δεν υπήρχε 
τρίτος βοηθός). Δεν γίνεται κύριοι του ΚΟΠΑ σε παι-
χνίδι που έχει κρισιμότητα να μην στέλλεται τρίτος 
βοηθός. Όταν ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι ο 
αγώνας τής Ομόνοιας με την Ανόρθωση είχε αναβλη-
θεί από την προηγούμενη Τετάρτη. Αυτά και θα επα-
νέρθουμε!!

Μετά που δέχτηκε γκολ το Αποέλ από τη Cinar, 
αφηνίασε όπως τον ταύρο και με συνεχείς επιθέ-
σεις έκανε το 7-1. 

Το πρώτο 25λεπτο ανήκε στη Cinar που μπήκε 
στο γήπεδο ανανεωμένη. 

Το Αποέλ μετά το τέρμα άρχισε να βρίσκει τον 
εαυτό του και στο 28’ ο Alex Rousis έφερε το παι-
χνίδι στα ίσια. Δυο λεπτά αργότερα και αφού το 
Αποέλ συνέχισε τις επιθέσεις του, έκανε το 2-1 
με τον Max Papacosta, στο 41’ ο Vincent Lwanga 
το 3-1 και πριν κλείσει το ημίχρονο ο Max Papa-
costa το 4-1. 

Το Β μέρος κύλησε με υπεροχή του έμπειρου 

Αποέλ που ήθελε να φύγει από το γήπεδο με με-
γαλύτερο σκορ, στο 68’ ο Κυριάκος Κυριάκου, 
στο 71’ ο Δημήτρης Φραγκεσκίδης, στο 82’ ο 
Μάρκος Κυπριανού σφράγισαν τη νίκη του 
Αποέλ. 

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο γραμ-
ματέα του Αποέλ Γιώργο Γεωργίου για τις πλη-
ροφορίες και φωτογραφίες που μου στέλλει από 
τους αγώνες του Αποέλ. 

Είναι αυτό που ζητάμε σαν εφημερίδα από 
τους γραμματείς των ομάδων, ζητούμε τη συνερ-
γασία τους για να προβάλουμε τις ομάδες τους 
και να πληροφορούμε τον κόσμο. 

Μπουλτόζα το Αποέλ

Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι Αρμένιανς και Παντέλ διασταύρωσαν 

τα πυρά τους και χάρησαν στους φιλάθλους που πήγαν στο Enfield 

Playing Fields το πρωί της Κυριακής, ένα καλό παιχνίδι με 8 τέρ-

ματα. Σκόρερς της Παντέλ: 2 George Costa, 1 James, 1 Keylon. 

Για τους Αρμένιους σκόραραν: 2 o Carol Hith και ένα ο Garsia.

Το τρίποντο στην Παντέλ

Εύκολα ο Παναθηναϊκός πήρε τους τρεις βαθμούς από την 

Ακανθού. 

Το τελικό 4-1 φανερώνει ότι φέτος ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύ-

κολη ομάδα για κανέναν, παίζει πάντα μεθοδικά και σωστά κάτω 

από τις οδηγίες του Γιώργου Κωνσταντίνου. 

Εύκολη νίκη για Παναθηναϊκό

Η ακτύπητη ομάδα της Ολύμπιας όπως αγωνίστηκε την Κυριακή Οδηγίες από την τεχνική ηγεσία της Κώμης στην ανάπαυλα του ημιχρόνου

Αυτό θα πει οργάνωση, 

ο Τσιάρλυς έτοιμος να σου 

προσφέρει ένα καφέ

It is with regret to announce that Anorthosis FC have decided to withdraw 

from the KOPA League. We have not been given a reason why but can 

summarise the situation as follows: 

An appeal was made against Anorthosis FC for fielding 3 unregistered 

players. The appeal was forwarded to Anorthosis FC for a reply. In 

summary, Anorthosis FC replied back stating that they would be 

withdrawing from the League if the decision went against them. This was 

before any decision or meeting had taken place. 

Anorthosis FC were invited to attend a meeting with the KOPA committee 

to discuss the situation but declined and confirmed that they would be 

withdrawing from the League. 

It is important to note that Anorthosis FC had not been found guilty of 

any wrongdoing at the time of their withdrawal. Once a decision had been 

made by the KOPA committee, then either team has a right to appeal as per 

our constitution with the London Football Association if they feel that the 

wrong decision had been made. 

We wish to thank Anorthosis FC for their participation in our League over 

the last 44 years and wish them all the best. 

We will continue as a committee to work endlessly and serve the clubs 

in a fair and honest way and are looking forward to a competitive season 

in both the League and Cup competitions. 

KOPA COMMITTEE 28 October 2019.

K O PA S TAT E M E N T  F O R  A N O R T H O S I S
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Η Άρσεναλ υποδέχθηκε την 

Κρίσταλ Πάλας με στόχο να 

επιστρέψει στις νίκες μετά 

την ήττα από την Σέφιλντ 

Γιουνάιτεντ, αλλά παρότι 

η ομάδα του Έμερι βρέ-

θηκε να προηγείται με 2-

0, τα θαλάσσωσε στην 

συνέχεια και έμεινε στο 2-2 

με την γκρίνια να είναι εμφα-

νής στο Emirates.  

Τα πάντα ξεκίνησαν ιδανικά 

για τους γηπεδούχους, καθώς 

μόλις στο 7’ ο Παπασταθόπου-

λος βρέθηκε στην περιοχή και 

με ωραίο τελείωμα με δυνατό 

σουτ έκανε το 1-0!. Λίγο αργό-

τερα και ο δεύτερος στόπερ των 

κανονιέρηδων βρήκε δίχτυα, με 

τον Νταβίντ Λουίζ να κάνει το 

2–0 στο 9’!  

Οι παίκτες του Έμερι είχαν 

τον έλεγχο, αλλά στο 32’ 

είδαν τον Μιλιβόγιεβιτς να 

μειώνει σε 2-1 με πέναλτι 

και με το ξεκίνημα της 

επανάληψης ήρθε η κα-

ταστροφή, όταν στο 52’ ο 

Αγιού από κοντά έκανε το 

2-2. Οι γηπεδούχοι έδειξαν 

αγχωμένοι στην συνέχεια, αλλά 

πλησίασαν στο 3-2 σε 2-3 περι-

πτώσεις. Στο 83’, μάλιστα, ο Πα-

πασταθόπουλος βρήκε ξανά 

δίχτυα, αλλά λίγο αργότερα είδε 

το γκολ του ακυρώνεται με την 

βοήθεια του VAR για επιθετικό 

φάουλ νωρίτερα... Και σε εκείνη 

την φάση συνοψίστηκε το από-

γευμα της Άρσεναλ.. 

Στραβοπάτησε η Άρσεναλ  

Μόλις στα 54 δευτερόλεπτα 

οι Spurs σόκαραν το “Ανφιλντ”. 

Ο Σον σούταρε, η μπάλα μέσω 

Λόβρεν χτύπησε στο δοκάρι 

και στην επαναφορά ο Κέιν με 

ψαράκι άνοιξε το σκορ, για να 

γίνει με 174 γκολ ο 3ος στην 

ιστορία της ομάδας του (σ.σ.: 

πρώτος θρυλικός Τζίμι Γκριβς 

με 266). Στο 24' οι Λονδρέζοι 

είχαν διπλή ευκαιρία με τους 

Ντέλε Αλι, Κέιν και από εκεί και 

μετά γύρισε όλη η εικόνα. 'Ηταν 

η στιγμή που προσπάθησε ο 

Γκασανίγα να σταματήσει 

μόνος του την φούρια των 

Reds.  

Ο Αργεντινός πορτιέρο έκανε 

μυθική εμφάνιση και μέτρησε 

διπλάσιο αριθμό επεμβάσεων. 

Ειδικά, στο τρίλεπτο 27-'30' 

σταμάτησε διαδοχικά Σαλάχ, 

Φιρμίνο, Φαν Ντάικ και Αρ-

νολντ, όλους με τρομερές απο-

κρούσεις. Στο 48' όμως πήγε 

να κάνει τη ζημιά ο Σόν, που 

πέρασε τον Αλισον, μα από 

πλάγια θέση σημάδεψε το ορι-

ζόντιο. Αφού λοιπόν δεν το 

έκανε ο Κορεάτης επιθετικός, 

το πλήρωσαν εκείνος και οι συ-

μπαίκτες του.  

Ο Χέντερσον βγήκε στην 

πλάτη της άμυνας ως δεξιός εξ-

τρέμ (52') και το τελείωσε με το 

αριστερό, σκοράροντας στην 

έδρα του για πρώτη φορά 

έπειτα από 1.414 ημέρες, δη-

λαδή 68 εντός εμφανίσεις. Στο 

74' ο Οριέ έκανα ανόητο και 

αχρείαστο πέναλτι στον Μανέ. 

Ο Σαλάχ δεν αστόχησε και η Λί-

βερπουλ έκανε 12 τις διαδοχι-

κές νίκες στο “Ανφιλντ”. 

 Πήρε το ντέρμπι με ανατροπή

Tα αποτελέσματα 

Μαν. Σίτι - Άστον Βίλα  . 3-0 

Μπράιτον - Έβερτον  . . 3-2 

Γώτφορτ - Μπόρμουθ .  0-0 

Γουέστ Χαμ - Σιέφιλτ  . . 1-1 

Μπέλεϋ - Τσιέλσι  . . . . . 2-4 

Μπέλεϋ - Έβερτον  . . . . 1-0 

Νιούκαστλ - Γουλφς  . . . 1-1   

Άρσεναλ - Κρύσταλ Π.  . 2-2 

Λίβερπουλ - Τότεναμ  . . 2-1 

Νόργουϊτς - Μαν. Γιουν. 1-3 

Σαουθάμπτον - Λέστερ . 0-9

Αγχώθηκαν οι παίκτες, καρ-

διοκτύπησαν οι φίλαθλοι και 

γλυτώσαμε το έμφραγμα στον 

αγώνα της Σαλαμίνας με τη 

Rayners Lane. 

Μια Σαλαμινάκκα που δεν 

υπολόγιζε τον αντίπαλο της, 

μπήκε στον αγώνα με μοναδικό 

σκοπό να πάρει πάση θυσία 

τους τρεις βαθμούς που θα την 

έφερναν μια ανάσα από την κο-

ρυφή. 

Μορφή του αγώνα ο Deniz 

Mehmet έδωσε ό,τι είχε και δεν 

είχε σε ολόκληρο το 90λεπτο 

σημειώνοντας και το πρώτο 

τέρμα της Σαλαμίνας. 

Η απόδοση της ομάδας ήταν 

αναμενόμενη κόντρα στους 

αντιπάλους που μέχρι εκείνη 

την ώρα ήταν δεύτεροι στη βαθ-

μολογία. 

Αρνητικό στοιχείο για τη Σα-

λαμίνα ο τερματοφύλακας της 

που με δυο δώρα που έδωσε 

στη Rayners Lane τους έβαλε 

μπροστά. 

Ο Jamal Rose που ήταν κάτω 

από τα γκόλποστ της Σαλαμίνας 

ήταν αυτός που άγχωσε φιλά-

θλους και ποδοσφαιριστές. Ευ-

τυχώς όμως βρέθηκε ο Deniz, o 

George Lutayia και ο Ryan Her-

vel για να βάλουν τα πράγματα 

στη θέση τους. 

Ο George Lutayia τρεις 

φορές βρέθηκε σε θέση βολής. 

Τρεις φορές μπορούσε να τελεί-

ωνε τον αγώνα αλλά την τελευ-

ταία στιγμή το μυαλό του ήταν 

αλλού και έχασε αυτά που δεν 

χάνονται. 

Το τελικό 3-2 έγινε με τον κα-

λύτερο τρόπο. Ο Ryan Hervel 

ανάλαβε την εκτέλεση φάουλ 

στο 96+ λίγο έξω από την επα-

νορθωτική και με ένα ασύλλη-

πτο σιούτ έφερε τα πάνω κάτω 

στέλλοντας τη Σαλαμίνα στη 

δεύτερη θέση. 

Με το σφύριγμα του διαιτητή 

όλοι ξέχασαν ότι έγιναν μού-

σκεμα από τη βροχή και στάθη-

καν για μια αναμνηστική 

φωτογραφία.

Γλυτώσαμε το έμφραγμα

Αήττητοι για 14 παιχνίδια και 

σταθερά πρώτοι στη βαθμολο-

γία του Spartan South Midlands 

League Division One. 

Σε ένα δυνατό αγώνα που 

πέρασε δυο φορές από έλεγχο 

το γήπεδο για την καταλληλό-

τητά του, οι «Άγιοι» έφεραν ισο-

παλία με την Ampthill 2-2 με 

τέρματα του Noyan και 

Tajbakhsh στο 87’ του αγώνα, 

σώζοντας το αήττητο της ομά-

δας. 

Το πρώτο 45λεπτο πέρασε 

με συνεχή βροχή και με τον τερ-

ματοφύλακα των «Αγίων» Dan 

Carr να κάνει σωτήριες απο-

κρούσεις και να κρατά το μηδέν 

στο πρώτο 45λεπτο. 

Το Β μέρος άρχισε με καται-

γισμό πυρών από τους «Αγί-

ους» που σε μια από τις επιθέ-

σεις του Masay ανάγκασε 

αμυντικό της Ampthill να σημει-

ώσει αυτογκόλ. 

Το αυτογκόλ ξύπνησε τη φι-

λοξενούμενη ομάδα και πίεσε 

τους  «Αγίους» που βρέθηκαν 

στο 78’ πίσω στο σκορ με 1-2. 

Αυτό ήταν, αφύπνησε τους 

ποδοσφαιριστές του Γιώργου 

Φραγκέσκου και στο 87’ ο 

Tajbashsh έστειλε τη μπάλα στο 

πλεκτό για το 2-2 που κρατά 

τους «Αγίους» αήττητους και 

σταθερά στην Α θέση σε 14 

παιχνίδια στο Πρωτάθλημα 

Spartan South Midlands. 

Παραμένουν αήττητοι οι «Άγιοι»

Σαλαμίνα - Άγιος Παντελεήμων - 6 Νοεμβρίου στις 7.45μμ. 
Όλοι στον μεγάλο αγώνα της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου στις 7.45μμ στο γήπεδο της Σαλαμίνας, Enfield Town Football Club, The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL. Σαλαμίνα - Άγιος Παντελεήμων στην πρώτη τους αναμέτρηση στο Κύπελλο Spartan South Midlands. 

Ευχόμαστε να δούμε αθλητοπρεπέστατο παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.

 Ο Γκρανίτ Τζάκα έχασε παντε-

λώς την ψυχραιμία του μόλις 

άκουσε τις αποδοκιμασίες από 

τον κόσμο της Άρσεναλ, απά-

ντησε με χυδαία έκφραση και 

έβγαλε τη φανέλα προτού πάει 

στ' αποδυτήρια! «Θα του μι-

λήσω, αλλά έκανε λάθος...» 

ανέφερε ο Έμερι...  

Ο Ελβετός χαφ των «κανονιέ-

ρηδων», είναι ο νέος αρχηγός 

της ομάδας για τη φετινή σεζόν, 

ωστόσο, δεν απολαμβάνει την 

εκτίμηση του κόσμου του συλ-

λόγου.    

Αυτό το κατάλαβε και με το 

παραπάνω το βράδυ της Κυρια-

κής με τις αποδοκιμασίες προς 

το πρόσωπό του τη στιγμή που 

έγινε αλλαγή στο ισόπαλο (2-2) 

ματς με την Κρίσταλ Πάλας.  

Δεν κατάφερε να συγκρατή-

σει τον εκνευρισμό που του 

προκλήθηκε, έκανε νόημα 

στους οπαδούς να φωνάξουν 

περισσότερο, έβαλε το χέρι στο 

αυτί για να του δείξει ότι ήθελε 

να τους ακούσει περισσότερο, 

τους είπε «f**k off» και έβγαλε 

και τη φανέλα!

Αντέδρασε στο γιουχάισμα 

φώναξε «f**k off» 

 και έβγαλε τη φανέλα ο Τζάκα! 

Χάσαμε την ευκαιρία για με-
γαλύτερη διάκριση στο παιχνίδι 
της Τρίτης απέναντι στη Yeovil 
Town για το Κύπελλο Emirates 
FA Cup. 

Το Haringey Borough κοίταξε 

στα μάτια τους ισχυρούς αντι-
πάλους και τους απείλησε αρ-
κετές φορές. Μα έλα που 
κάποια λάθη από πλευράς του 
τερματοφύλακα Valery Pajetat 
έδωσαν την ευκαιρία στη Yeo-

vil να πάρει την πρόκριση με 
3-0. 

Το αποτέλεσμα δεν φανερώ-
νει την απόδοση των δυο ομά-
δων, απλώς εκμεταλλεύτηκαν 
οι παίκτες της Yeovil κάποιες 
φάσεις και πήραν προβάδισμα. 

Στο 1-0 το Haringey βρήκε 
την καλύτερη ευκαιρία. Ο Γιώρ-
γος Αρέστη που για μια ακόμη 
φορά έδωσε τα ρέστα του 
έστειλε σφίνα μπαλιά στον Δη-
μήτρη Φροξίλια. Ο Δημήτρης 
ταχύτατα μπήκε στα καρρέ της 
Yeovil και μόνος με τον τερμα-
τοφύλακα Stuart Nelson δεν τα 
κατάφερε να σημειώσει την ισο-
φάριση. Ήταν μοναδική ευκαι-
ρία για το Haringey να 
ισορροπούσε το παιχνίδι. Δυ-
στυχώς οι αντίπαλοι σε 2 ακόμη 
ακίνδυνες φάσεις πήραν την 
πρόκριση με 3-0. 

Αυτό που μετρά στα υπέρ 
του Haringey Borough είναι η 
προσέλευση των φιλάθλων. 
Κέρδισε φιλάθλους το Haringey 
που έδωσαν το παρών τους και 
χειροκρότησαν την ομάδα. 

Τώρα ο Tom Λοΐζου στρέφει 
την προσοχή του στο πρωτά-
θλημα.

Έχασε τον αγώνα αλλά κέρδισε 
τις καρδιές των φιλάθλων

Ο Πρόεδρος του Haringey Borough Άκης Αχιλλέως 

ευχαριστεί τον κόσμο για την προσέλευση του

Ο προπονητής Τομ Λοΐζου σε 

συνέντευξή του στο BBC



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-

ντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 11πμ 

έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προ-

σκαλεί όλα τα μέλη του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού 

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 

των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 

Ν9, στις 12.00 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 

07720 015 625 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 

• Το Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ αρχίζει το Show 

“Trible” C “Bar” με περίφημους καλλιτέχνες, “Chris Marco K”, Belly 

dancer Samsamara και D. j. Coz σε αφάνταστους χορούς από 6.30 

- 12.00μμ Είσοδος £25. Τηλ. 020 8881 2329.

Κάθε Σάββατο 

• Η «Σαλαμίνα» η ποδοσφαιρική Ομάδα, ετοιμάζει μια νέα ποδοσφαι-

ρική Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις 

τους με προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε 

με τους υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

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

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Η εφημερίδα «Παροικιακή» γιορτάζει τα 45χρονά της με τον πε-

ρίφημο τραγουδιστή, Δημήτρη Κοντολάζο, στο Regency Banquet-

ing Suite, Bruce Grove, London N17 6UL. Για περισσότερες 

πληροφορίες τηλ. 020 8341 5853 / 07904 537 181. 

7 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Ο Όμιλος Εξυπηρετητών Η.Β οργανώνει Παρουσίαση της Ελλη-

νικής Παραδοσιακής Μουσικής με ζωντανή παράσταση τραγουδιών 

στα ελληνικά, αγγλικά, στο Ελληνικό Κέντρο 16-18 Paddington 

Street, W1U 5AS στις 7 μμ. Για θέσεις τηλ. 07960 797 435. 

10 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού για ενίσχυση 

του εράνου του, στις 10.30πμ στο Κοινοτικό Κέντρο. Συμμετοχή 

£12, περιλαμβάνει σουβλάκια, κύπελλα στους 2 νικητές και 2 εισι-

τήρια για το Wine Festival. Τηλ. 07471 169 658 / 07387 265 018. 

18 Νοεμβρίου (Δευτέρα) 

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

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

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείστε με το: 

po.st/pylax. Μην το χάσετε. 

21 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης». Ομιλητής ο κ. Σάββας 

Παυλίδης, πρώην Προϊστάμενος ΚΕΑ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

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

29-30 Νοεμβρίου (Παρασκευή - Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει εκδρομή στο 

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

σκεφθούμε ιστορικά μέρη ως και την Εκκλησία του Αποστόλου Αν-

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

30 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Η.Β. στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 

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

01727 568 779, Α. Γαβριηλίδη 020 888 4949.  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

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

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

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

07456 215 944 / Χρ Νεοφύτου 020 8723 1925.

Antonis Antoniades
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Η νύχτα είναι μεγάλη
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Η νύχτα είναι μεγάλη σαν τον πόνο μου, 

και με βρήκε πάλι και θα μ’ αφήσει μόνο μου. 

Μ’ άφησες χίλια βάσανα και τις χαρές τις λίγες, 

τις πήρες και τις χάρισες στον άνθρωπο πού πήγες. 

Η νύχτα είναι μεγάλη σαν τον καημό που πέρασα.  

Μ’ άσπρισε το κεφάλι και σε μια νύχτα γέρασα. 

Πόσο βαρειά είναι ο πόνος μου και ο πόνος μου μυστήριο. 

Αχ, πότε θα γυρίσεις πάλι γλυκό μου δηλητήριο; 

Να γυρίσεις περιμένω και για σένα δεν χορταίνω. 

Με έφαγε και το μαράζι και ο πόνος μου σπαράζει. 

Η καρδιά μου δεν χορταίνει ούτε και να περιμένει. 

Σας ευχαριστώ. Πάντα με υγεία.

Όποιαν δουλειάν πάεις να πιάσεις πρέπει να δώσεις εξετάσεις 

που ερωτήσεις σσιείλιες θκυο τζι’ ύστερα να περάσεις 

Νασ’ έξυπνος εργατικός τίμιος προκομμένος 

τζιαι στη δουλειά σου συνεπής τζιαι αφοσιωμένος 

Μεσ’ τ’ απαραίτητα στοιχεία τζι’ η καλή διαγωγή 

το καθαρόν ιστορικόν νόμος τζιαι διαταγή 

Τζιαι φυσικά εν για δουλειάν τούτες οι απαιτήσεις 

που τις αλλάσσεις δίχως κόστος ό,τι ώραν το θελήσεις 

Τζιαι για τα θέματα του γάμου με ερωτήσεις μ’ εξετάσεις 

με ιστορικόν ρωτούν τζιαι παίρνουν αποφάσεις 

Πρόχειρους δεσμούς στην τύχη όσον κρατήσουν τζι’ όσον πάσιν 

για τες συνέπειες της σχέσης ό,τι βρέξει ας κατεβάσει 

Σμείουν θκυο νέοι άπειροι με τα δεσμά του γάμου 

χωρίς να ξέρουν τες θυσίες που γρειάζεται να κάμουν 

Θκυο πλάσματα άμαν αποφασίσουν να ενώσουν τες ζωές τους 

πρέπει ναν’ εκπαιδευμένοι να μετρούν τες αντοχές τους 

Να ξέρουν η οικογένεια πως έσιει απαιτήσεις 

ευθύνες τζιαι υποχρεώσεις που πρέπει ν’ αντιμετωπίσεις 

Χρειάζουνται μαθήματα να προετοιμαστούσιν 

τζιαι υπομονή ν’ αντέχουν το βάρος πον να φορτωθούσιν 

Μαθήματα που να διδάσκουν τες ανθρώπινες τες σχέσεις 

ναν γνώστες τζι’ ενημερωμένοι στης οικογένειας τες πιέσεις 

Η οικογένεια τωρά εν με μιαν κλωστή διμμένη 

γιατ’ εν την παίρνουν σοβαρά τζι’ υπεύθυνα οι νέοι 

Απότυχεν η κοινωνία τζι’ ας εν ούλοι σπουδασμένοι 

στο συφφέρον τζιαι στο χρήμαν έμεινεν παγιδευμένη 

Απότυχεν να οδηγήσει νέους στο σωστόν τον δρόμον 

να τους διδάξει τες αξίες τζιαι να σέβουνται τον νόμον 

Σχολεία τζιαι κολλέγια τους τόπους εγεμώσαν 

κοινωνικά εφόδια στους νέους εν εδώσαν 

Φκαίννουσιν επιστήμονες σπουδαίοι τζιαι τρανοί 

τζι’ η προσφυγιά τζι’ η πείνα εν εις την πόρταν τη διπλανή 

Τζιαι τοσ’ άλλα που προβάλλουν τζι’ εξεφτελίζουν την κοινωνία 

που εν ευθύνη της εξουσίας που κρατεί τζιαι τα ηνία 

Η πολλή ξαπολυσούρα έφερεν τα πάνω κάτω 

αγνοήσαμεν το μέτρον τζιαι βρεθήκαμεν στον πάτο

Απότυχεν η κοινωνία
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)
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ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00      
Τα Χρόνια της Θύελλας (1984). Δραματική ταινία 

με τους Μιχάλη Σταματάκη, Κατερίνα Κουτρου-

βίδα, Μενέλαο Ντάφλο, Μάνο Κατράκη. Μετά την 

απελευθέρωση από τους Γερμανούς οι αριστεροί 

αντάρτες φεύγουν στα βουνά, οργανώνονται σε 

ΕΛΑΣ και ΕΑΜ  για την απελευθέρωση της Ελλά-

δος από τους ταγματασφαλίτες. Μετά το τέλος του 

εμφυλίου, ο  Οδυσσέας και ο Αλέξανδρος προ-

σπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.  Ανα-

πολούν την ζωή τους πριν τον πόλεμο αλλά και  

τους αγώνες στις τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:15 

Κατηγορώ την Ζωή (1972). Μελόδραμα με τους 

Νίκο Δαδινόπουλο, Ελένη Θεοφίλου, Λαυρέντη 

Διανέλλο, Λευτέρη Γυφτόπουλο, Ελένη Ροδά. Ο 

Στέφανος σπουδάζει δικηγόρος και παράλληλο τα 

βράδια δουλεύει με επιτυχία τραγουδιστής σε κέ-

ντρο.  Η Χριστίνα, η κόρη του ιδιοκτήτη της πολυ-

κατοικίας Χατζηδήμα επιστρέφει μετά από απου-

σία χρόνων για σπουδές στο εξωτερικό. Αμέσως 

θα ξαναφουντώσει ο παλιός τους έρωτας αλλά ο 

πατέρας της Χριστίνας θέλει να την παντρέψει με 

τον πλούσιο Άλκη Βρανά. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:40 

Όταν οι Ρόδες Χορεύουν (1984). Ρομαντική μι-

ούζικαλ με τους Σταμάτη Γαρδέλη, Βάσια Παναγο-

πούλου, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Στέλλα Κωνστα-

ντινίδου, Δήμητρα Σερεμέτη. Το μόνο που 

ενδιαφέρει τον Γιώργο είναι η μηχανή του και η πα-

ρέα του. Δεν νοιάζεται ούτε για οικογένεια, ούτε για 

αποκατάσταση, ώσπου γνωρίζει την Ειρήνη και 

τον δικό της τρόπο ζωής, και να την ερωτευθεί. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 

Πολυεθνικός Γαμπρός (1987).  Κωμωδία με τους 

Κώστα Βουτσά, Έφη Πίκουλα, Βάνα Μπάρπα, Μί-

τση Σουλιώτη, Κάτια Μυλωνά, Μαρία Κώνστα. Ο 

Ρωμιός σύζυγος, προσπαθεί πάντα να βρει την 

ιδανική σύζυγο η οποία θα τον φροντίζει και θα τον 

υπηρετεί το ίδιο πιστά στην κουζίνα, όσο και στην 

κρεβατοκάμαρα. Το όνειρο και η πραγματικότητα 

ανακατεύονται δημιουργώντας μια αλυσίδα κωμι-

κών επεισοδίων. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:50 

Το Νησί των Γενναίων (1959). Ιστορική ταινία με 

τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Γε-

ωργούλη, Λυκούργο Καλλέργη, Γκίκα Μπινιάρη, 

Ανδρέα Ζήσιμάτο, Αρτέμη 

Μάτσα. Ένας αξιωματικός 

του ελληνικού στρατού, ο 

Μανώλης,  φτάνει στην 

Κρήτη αμέσως μετά την 

πτώση της στα χέρια των 

Γερμανών. Σε συνεργασία 

με αντάρτες και συμμά-

χους Άγγλους σαμποτέρ, συμμετέχει σε σαμποτάζ 

εγκαταστάσεων των Γερμανών. 

KYΡIAKH  03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   20:45 

Μάτια Από Νύχτα (2004). Κοινωνική ταινία με την 

Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Γιάννη Καρατζογιάννη, 

Εκάβη Ντουμά, Νίκο Καρίμαλη και Σπύρο Σταυρι-

νίδη. Στην σημερινή πραγματικότητα συναντούμε 

τρία πρόσωπα πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία 

χωρίς ήρωες. Ο Χρόνης είναι ένας σαρανταπεντά-

ρης οδηγός νταλίκας που απολαμβάνει να ταξι-

δεύει μόνος στην Ευρώπη. Η σαραντάχρονη Ελευ-

θερία τον περιμένει πίσω στην Αθήνα για να κάνει 

ένα παιδί μαζί του, όσο ακόμα μπορεί. Η Βάλλια εί-

ναι μόλις 20 χρονών και θέλει να αποδράσει από 

την μικρή κωμόπολη που ζει.  

KYΡIAKH  03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   22:10 

Ο Εμποράκος (1967). Κοινωνική ταινία με τους 

Κώστα Καρρά, Μαρία Σόκαλη, Μήτσο Λυγίζο, 

Μπεάτα Ευδοκία Ασημακοπούλου και Βασίλη 

Καΐλα. Ο Αλέξης Μαράς είναι ένας φτωχός φοιτη-

τής της ιατρικής που ζει μαζί με την αδελφή του 

Κατερίνα. Στο μικρό τους σπιτικό έρχεται να αποτε-

λέσει το τρίτο μέλος της οικογένειας ένας ορφανός 

βιοπαλαιστής, ο μικρός μα πανέξυπνος εμπορά-

κος, Κωστής. Ο Αλέξης για να τελειώσει τις σπου-

δές του αναγκάζεται να δουλεύει.       

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 

Δουλειές του Ποδαριού (1962).  Κωμωδία με 

τους Θανάση Βέγγο, Φραγκίσκο Μανέλλη, Λαυρέ-

ντη Διανέλλο και Γιώργο Βελέντζα. Η ιστορία του 

Μήτρου και του Μητρούση, δυο κακομοίρηδων συ-

γκατοίκων που προσπαθούν να επιβιώσουν κάνο-

ντας δουλειές του ποδαριού.         

ΤΡΙΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    21:00 

Όστρια - Το Τέλος του Παιχνιδιού (1984). Αισθη-

ματική ταινία με την Μπέτυ Αρβανίτη, Κώστα Αρζό-

γλου, Κατερίνα Γώγου, Δημήτρη Καμπερίδη και 

Θέμιδα Μπαζάκα.  Τρία ζευγάρια κατασκηνώνουν 

σε μια ερημική παραλία και τις διακοπές τους έρχε-

ται να στοιχειώσει η εμφάνιση μιας νέας παράξε-

νης κοπέλας παίζοντας τον ρόλο του εξολοθρευτή 

αγγέλου στις σχέσεις του.  

ΤΡΙΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:20 

Τρεις Ευχές (2002).  Περιπέτεια μυστηρίου με τους 

Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Χάρη Ασημακόπουλο, 

Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, 

Αλίκη Αλεξανδράκη.Η ταινία αφηγείται την ιστορία 

τριών αχώριστων φίλων από το ίδιο χωριό. Στη διάρ-

κεια μίας άδειας από τη στρα-

τιωτική τους θητεία και επιστρέ-

φοντας από το διπλανό χωριό, 

όπου διασκέδασαν σε ένα 

μπαρ, σκοτώνουν με το αυτοκί-

νητό τους έναν νεαρό που περ-

πατούσε στην άκρη του σκοτει-

νού επαρχιακού δρόμου. Aποφασίζουν να τυλίξουν 

και να πετάξουν το πτώμα στη διπλανή λίμνη.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   20:40  

Συνομωσία στην Μεσόγειο (1975). Περιπέτεια με 

τους Λάκη Κομνηνό, Νικόλ Καλφάν, Ανδρέας Φιλιπ-

πίδης, Αν Λόνμπεργκ και Γιάννη Κανδήλα. Ο Αρχη-

γός των μυστικών υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετα-

νίας αναθέτει στον Ρόμπερτ Μέισον, μία σημαντική 

αποστολή στην Ελλάδα. Στην Αθήνα γνωρίζει τη 

Γαλλίδα Σου, που πιστεύει ότι ο Μέισον ευθύνεται 

για τον θάνατο του αδελφού της και θέλει .
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ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο 
           Μονή Βλατάδων 
20:40 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:00 Ελληνική Ταινία:Τα Χρόνια της 

Θύελλας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:15 Κατηγορώ την Ζωή 
22:40 Ελληνική Ταινία: Όταν οι Ρό-

δες Χορεύουν   
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:45 Με το Φακό του Hellenic TV:  
Cyprus Cinema Series  

20:30 Ελληνική Ταινία: Πολυεθνικός 
Γαμπρός 

21:50 Ελληνική Ταινία: Το Νησί των 
Γενναίων  

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή  
20:45 Ελληνική Ταινία: Μάτια από 

Νύχτα 

22:10Ελληνική Ταινία:Ο Εμποράκος 
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Δουλειές του 
Ποδαριού (1962) 

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου, 
Διαισθητική Ψυχολόγο και 
Υπνοθεραπεύτρια 

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

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Sport αλά Ελληνικά!!!!!  
          Με τον Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:00 Ελληνική Ταινία: Όστρια - Το 
Τέλος του Παιχνιδιού 
22:20 Ελληνική Ταινία: Τρεις Ευχές  
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της 

Εβδομάδας»με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 

20:40 Ελληνική Ταινία: Συνομωσία 
στην Μεσόγειο 

22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Greek Festival ''Ithaca'' στο 
Birmingham 

ΠΕΜΠΤΗ 31/10 
06.45 Πρώτη Ενημέρωσ  
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/11 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
10.30 Χάλκινα Χρόνια 
12.30 Road Trip  
13.00 Φάκελοι Κύπρο 
14.00 Ειδήσεις 
14.15 Προσωπογραφίες 
15.00 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 

17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις  
18.20 Πεταλούδα 

19.00Road Trip 
19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/11 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
11.00 Road Trip  
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια 
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe 
15.15 Άκου να Δείς 
16.15 Τετ-Α-Τετ 
17.30 Σπίτι στη Φύση 
18.00 Ειδήσεις 
18.15 Πεταλούδα  
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 

του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/11  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
ΤΡΙΤΗ 05/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα  
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 06/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  

16.30 Happy Hour 

18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 

18.25 Πέτρινο Ποτάμι  

19.25  Καμώματα τζι Αρώ-

ματα  

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

continue the struggle to determine the fate of missing 

persons in Cyprus for “as long as it takes.” The 

pledge, posted on his personal twitter account, comes as 

Cyprus marked Missing Persons Day. 

“We remember and honor our beloved ones. With responsibility 

and faith, we stand next to the families of our missing persons 

and promise to continue the struggle to determine the fate of 

every one of them, for as long as it takes,” the President noted. 

On Tuesday the Greek Cypriot member of the Committee on 

Missing Persons (CMP) Leonidas Pantelides addressed the 

House Committee on Refugees, referring to the difficulties the 

CMP is facing while carrying out its task. Out of 30 permits 

given at the end of June to conduct excavations in “military 

zones” in the northern, Turkish-occupied part of Cyprus, only 

one visit was made possible in the fenced-off part of Famagusta, 

just last week, the Greek Cypriot member said.  

“We don’t give up,” Pantelides told the House Committee, on 

the occasion of the Day for Missing Persons. He also noted that 

this year, 24 human remains have been discovered and await 

their identification. In total, 695 Greek Cypriot missing persons 

have been identified, but the remains found correspond to a 

total of 1,000 people. At the same time, 265 Turkish Cypriot  

missing persons have been identified, he added. 

In a statement issued to mark Missing Persons of Cyprus   

Remembrance Day, AKEL said, “the drama of the missing      

persons is a constant reminder of the invasion and occupation, 

of the chauvinist crimes committed against the Cypriot people 

as a whole.....The ongoing refusal of Turkey and the occupying 

army to truly co-operate in the effort to verify the fate of the      

missing persons is the first and main reason for the stagnation 

observed on the matter. If Turkey opens up its archives then it 

will be possible in a short period of time to proceed to the          

identification of the overwhelming majority of our missing          

persons. At the same time, the passage of time objectively          

increases obstacles and difficulties.” 

The statement continues, “AKEL will continue to raise the 

issue of the Missing Persons in Cyprus, Europe and beyond 

more widely. It will continue to work in the European Parliament 

for the financial support provided towards the work of the       

Committee of Missing Persons to continue, for the appointment 

again of a European Parliament Special Rapporteur on the      

Missing Persons of Cyprus and for substantial international 

pressure to be exerted on the occupying power.” 

The statement concludes, “The need to turn a page in history 

and move forward passes through the truth about all the tragic 

cases of the missing persons in Cyprus. This will make a huge 

contribution to the efforts for the reconciliation of the two         

communities, so we can move forward to the future, with         

knowledge and an awareness of the past.”  
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Britain set for Dec. 12 election 
to break the Brexit deadlock

Cyprus marks  
Missing Persons Day

B
ritain will hold its first 

December election in 

almost a century after 

Prime Minister Boris Johnson 

won approval from parliament 

on Tuesday for an early ballot 

aimed at breaking the Brexit 

deadlock. 

As the European Union 

granted a third delay to the        

divorce that was originally      

supposed to take place on 

March 29, the United Kingdom, 

its parliament and its electorate 

remain divided on how, or          

indeed whether, to go ahead 

with Brexit. 

Johnson, who had promised 

to deliver Brexit on Oct. 31 “do 

or die”, demanded a December 

12 election after parliament – 

where he has no majority – 

frustrated his attempts to ratify 

the last-minute divorce deal he 

struck with the EU earlier this 

month. 

In a rare parliamentary        

success for Johnson after a 

string of defeats, his short bill 

calling for a December 12      

election was approved 438 to 

20 in the House of Commons. 

The bill now goes to the House 

of Lords. 

Before the vote, Johnson had 

said parliament was obstructing 

Brexit and thus damaging the 

economy by preventing invest-

ment decisions, and corroding 

faith in democracy. 

“There is only one way to      

get Brexit done in the face of          

this unrelenting parliamentary 

obstructionism – this endless 

wilful fingers-crossed ‘not me 

Guv’ refusal to deliver on the 

mandate of the people – and 

that is, Mr Speaker, to refresh 

this parliament and give the 

people a choice,” Johnson  

said. 

The first Christmas election 

in Britain since 1923 would be 

highly unpredictable: Brexit has 

variously fatigued and enraged 

swathes of voters while eroding 

traditional loyalties to the two 

major parties, Conservative 

and Labour. 

Some politicians feel an   

election so close to Christmas 

could irritate voters, while      

campaigning and getting the 

vote out could be hampered      

by cold winter weather and 

darkness setting in by mid-        

afternoon. 

Ultimately, voters would have 

a choice between an embold-

ened Johnson pushing for his 

Brexit deal or a socialist govern-

ment under Labour leader       

Jeremy Corbyn renegotiating the 

deal before another referendum. 

The election result will be   

announced in the early hours   

of Friday the 13th. If no party 

wins conclusively, the Brexit 

deadlock would continue.

Joint statement on Turkey’s invasion of northern Syria 
T

he National Federation 

of Cypriots in the UK, 

the Armenian National 

Committee UK and Peace in 

Kurdistan strongly condemn 

Turkey’s illegal invasion of 

northern Syria.  

Turkey’s invasion has already 

caused the deaths of many 

thousands of civilians, created 

hundreds of thousands of           

refugees and lead to the release 

of ISIS terrorists from prisons. 

We are also deeply concerned 

and appalled by the reports of 

violations of international law by 

Turkey in Syria including        

summary executions and forced 

demographic change following 

the invasion - both constitute 

war crimes. 

Turkey’s brutal actions mainly 

targets Kurds and Christian        

minorities, who fought nobly 

against ISIS and have promoted 

democracy and human rights in 

the region.  

We stand in solidarity with  

the Kurdish people against      

Turkey’s aggression. Further-

more, Turkey’s invasion has        

already led to a worsening of 

the dire humanitarian situation 

in Syria and aid agencies must 

be allowed to operate without 

hindrance. 

These recent aggressive        

actions are particularly concern-

ing given Turkey’s current illegal 

drilling in the Republic of Cyprus' 

Exclusive Economic Zone and 

despicable history with ethnic 

minority groups in the region.  

The Armenian Genocide,           

Assyrian Genocide, Greek 

Genocide and Turkey’s ongoing 

occupation of northern Cyprus 

have never been forgotten by 

the international community;  

yet Turkey refuses to recognise, 

take responsibility or allow        

justice for any of these atro-

cities. 

When a crime against human-

ity goes unpunished it will be 

repeated. The UK Government 

should stop all current and future 

arms exports licenses to Turkey 

and impose tough sanctions to 

deter Turkey from its aggressive 

and authoritarian policies.  

The UK Government should 

also put pressure on Turkey to 

recognise the Armenian, Assyrian 

and Greek Genocides; and allow 

a free, united Cyprus through a 

just and viable solution to the 

Cyprus issue.”



T
he Turkish propaganda to 

misinform reached the 

newspapers of Jersey 

earlier this month with former 

BBC journalist, Robert Gara, 

writing a biased and factually 

incorrect article. 

Titled “Northern Cyprus 

should not be treated like North 

Korea”, the article suggests that 

“While the Greek Cypriots can 

enjoy relations with the rest of 

the world and be accepted into 

the European Union with all the 

benefits that free trade can 

bring, (remember, they started 

all this), the north, the Turkish 

side, is treated like some pariah 

state. 

“They are not allowed to trade 

with any other country apart 

from Turkey, cannot have direct 

flights from any other country 

except Turkey, and even their 

sportsmen and women are 

banned from taking part in inter-

national competition, because, 

you see, they don’t exist. The 

Turkish Republic of Northern 

Cyprus is simply not recognised. 

Mr Gara, who has made the 

Turkish occupied north his new 

home, continues: “For us ex-pats, 

maybe that’s no bad thing. 

Many of you will be dissuaded 

from coming here, because      

the Greeks will tell you what a 

terrible place it is, and how        

unsafe it is, and you will probably 

be shot………and many travel 

agents simply go with that flow. 

So we expats don’t have to 

share our piece of heaven with 

many of you!” 

Responding to the article, as 

well as to an advert advertising 

the “Hidden Secrets of Northern 

Cyprus” as the Reader’s Offer, 

Mr Christos Karaolis, president 

of the National Federation of 

Cypriots in the UK, wrote to the 

Editor of the Jersey Evening 

Post, stressing that “Mr Bara’s 

article misrepresents the truth 

and consciously chooses to       

ignore what the international 

community has recognised – 

namely that in 1974, Turkey         

illegally invaded and occupied 

37% of the island of Cyprus and 

57% of its coastline, following   

a short-lived, illegal, Greek junta 

coup. Turkey’s occupation    

continues to this day, violating 

numerous UN Security Council 

resolutions.” 

The complaint letter,              

published in the 24 October 

2019 edition of the publication, 

continues:   

“It is paradoxical to see that 

on the one hand, your paper   

advocates for a Free Palestine 

and on the very same page 

refers to an illegal state, the        

so called ‘northern Cyprus’, a 

stolen “paradise” from its lawful 

inhabitants.  

“The illegal invasion and        

occupation of Cyprus resulted 

in over 170000 refugees,         

thousands being murdered; 

over 1000 persons still missing; 

and thousands of refugees of 

whom many fled to the UK. No 

guarantor power had or has the 

right to carry out such atrocities 

against the Cypriot people, 

something recognised both by 

the courts and the Government 

of the UK. For example, in the 

words of Lord Justice Pill, in his 

judgment in the Court of Appeal 

(Civil Division) of England and 

Wales in the case of Apostolides 

v Orams & Ors [2010] EWCA 

Civ 9: ‘In July 1974, the army of 

the Turkish Republic invaded 

the north of the island and set 

up an administration for that 

part of the island its forces         

occupied’. There can be no 

doubt therefore that Turkey did 

in fact invade Cyprus, so when 

Mr Bara claims Turkey was 

“perfectly entitled to...arrive in 

force” this could not be further 

from truth.  

“A series of UN General         

Assembly and Security Council 

resolutions, as well as            

resolutions adopted by nume-

rous other international organi-

zations, highlight the universal 

condemnation of Turkey’s inva-

sion and all subsequent acts       

of aggression against Cyprus. 

The resolutions demand, inter 

alia, the withdrawal of foreign 

troops, the return of refugees to 

their homes and the ascertain-

ment of the fate of missing        

persons. Moreover, they call       

for the respect of the human 

rights of all Cypriots to be 

upheld, as well as the indepen-

dence, sovereignty and territorial 

integrity of Cyprus to be              

respected. 

“United Nations Security 

Council resolution 541 declared 

a breakaway state of ‘Northern 

Cyprus’ to be “legally invalid” 

and Prime Minister Margaret 

Thatcher declared the illegal 

Unilateral Declaration of Inde-

pendence in 1983 as ‘clearly      

incompatible with the 1960 

Treaty of Guarantee’ – as a        

result, the UK government only 

recognises the Republic of       

Cyprus. 

“Therefore, suggestions by      

Mr Bara that the illegal regime 

and Turkey are not at fault,           

or are the victims e.g. being       

unable to trade with the inter-

national community is factually 

incorrect as this stems from the 

illegality and the consequences 

associated with Turkey’s inva-

sion.  

“Sadly, successive rounds of 

UN-sponsored talks to end the 

occupation and reunite Cyprus 

have not yet yielded a positive 

result due to the uncompromi-

sing and aggressive stance of 

Turkey, which we can also see 

in northern Syria today.  

“President Anastasiades,        

on the other hand, who remains 

steadfast on positions of           

principle, proceeds to the          

negotiating table in good faith 

and with targeted proposals, 

seeking to reunify the country 

and its people in a modern, 

functional and truly independent 

European state.”
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Roger Bara’s article on northern 
Cyprus misleading

B. Charalambous MP 

completely committed to 

campaigning for Remain

I
’ve now walked through        

the voting lobbies in West-

minster hundreds of times to 

represent Enfield Southgate. 

As an ardent Remainer, it 

comes as no surprise to anyone 

that during those famous Brexit 

votes in Parliament, I voted 

consistently to block Theresa 

May's damaging Brexit deal 

and voted to block a No Deal 

exit from the EU. When the new 

PM came to power, I voted 

against his disastrous deal too.   

The Brexit project is one of 

de-regulation and regression in 

workers' rights and human 

rights. The chaos that has         

engulfed politics was enabled 

by deliberate divisions created 

in our society and in our         

communities.    

Many, like me, have a heritage 

that is so precious because of 

the divisions we have struggled 

with and come through. While I 

have campaigned on the impor-

tant domestic issues that affect 

my constituents every day, like 

the conditions and affordability 

of their homes, the quality of 

their children's schools, their job 

security, the environment that 

they live in, the decent health-

care they need and for care in 

their old age and dignity at the 

end of life, I have also helped 

international communities who 

are fighting for peace and their 

human rights.   

As many in the Cypriot com-

munity will know, I have spoken 

up for Cyprus, campaigned for 

justice at Tottenham Park   

Cemetery and for justice for      

the torture victims in the class 

action suit against the Ministry 

of Justice. I have represented 

all parts of the community as 

the voice for sustainable peace 

for Cyprus in Parliament. Having 

grown up in the community, I 

know how important these      

issues are. 

I am hopeful for the outcome 

of the Cyprus negotiations in 

November and perhaps, after 

our December election in the 

UK, we will be in a better place 

at home too.    

Uniting our country and     

respecting democracy means 

giving everyone the opportunity 

to make an informed choice. 

That's why any negotiated deal 

must be put back to the people, 

with the option of remaining 

also on the ballot paper. While 

we must let the people decide, 

I am completely committed to 

campaigning for Remain.   
 

Bambos Charalambous



P
arikiaki is 45 years old 

and to celebrate such a 

milestone anniversary, 

we will be hosting a dinner and 

dance this Sunday 3rd November 

at the Regency Banqueting 

Suite in Bruce Grove, which     

includes a 5-course meal and 

live music from renowned laiko 

singer Dimitris Kontolazos and 

his band, plus support acts. 

Doors open at 5.30pm, dinner 

& show from 6.30pm – 12am. 

£75 and £80 tickets have now 

sold out; to reserve the last        

remaining tickets at £50, £60 

and £70, please call Christina 

on 07904 537 181 or visit 

www.parikiaki.com 

Do not miss out on an      

unforgettable evening of live   

entertainment, dinner and of 

course dancing. 

Dimitris Kontolazos began  

his career in 1973 with the song 

‘O Barbalias’ which won the      

first prize at the Thessaloniki 

Song Festival.  

He achieved great success       

in the 80’s, collaborating with   

composers such as Alekos 

Chrysovergis, Takis Soukas, 

Spyros Yiatras, Takis Mousafiris 

and Nikos Karvelas.
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Celebrating 45 years  
of Parikiaki with  
Dimitris Kontolazos

S
unday 27 October 2019 

saw the Greek/Cypriot 

community come together 

for an evening of celebration at 

London’s Penridge Suite.  

London Greek Radio celebra-

ted its 30th birthday with celeb-

rity singer, Stelios Chiotis, flying 

from Cyprus to perform at the 

event.  

Lucy Loizou, Partner in The 

International Family Law Group 

LLP was one of the after-dinner 

speakers at the event. Lucy, 

who has had her own fortnightly 

family law radio show on the 

station since 2010, addressed 

a packed audience on how the 

station has helped to shape her 

into the professional she is today 

and make her the “go to divorce 

lawyer” for Greek families.  

She said: “The station has 

been and continues to be the 

pinnacle and backbone of our 

community. I stand here this 

evening with immense pride, as 

we collectively celebrate the 

station’s 30th birthday.  

“My involvement in the live 

broadcasts has helped me to  

increase my legal profile in the 

Greek community. I have deve-

loped, strengthened and grown 

as a family lawyer alongside  

the show that I am so proud to 

be part of.  

“I am indebted to our radio 

station and look forward to the 

next 30 years.” 

Lucy’s family law show, 

broadcasts live every alternate 

Wednesday evening from 

7.15pm.  

Lucy takes calls and answers 

emails from members of the 

community who contact the      

studio to ask questions about 

all aspects of family law. All 

callers are anonymized and are 

never put live on air. Questions 

are taken off air and then        

comprehensive answers and 

general information are given on 

air to help callers and all others 

listening in.  

The next show will take place 

on Wednesday 13 November 

2019 on LGR 103.3FM from 

7.15pm onwards. Lucy speaks 

Greek fluently.  

If you would like more                 

information, please call us on 

020 3178 5668, email lucy.         

loizou@iflg.uk.com or visit our      

website www.iflg.uk.com 

The International Family Law 

Group LLP, London, WC2E 7PP. 

T
he 9th Paul Strank        

Roofing Charity Gala took 

place last month in South 

London raising money for         

charities such as Shooting Stars 

Children's Hospices, Rays of 

Sunshine, Carer's Support      

Merton and many others.  

The star spangled event was 

sponsored by Burge & Gunson, 

The Newridge Group, Tony 

Britto Roofing and took place at 

the prestigious Bank of England 

Sports Centre in Roehampton.  

The event was hosted by 

Shaun Williamson who played 

Barry in the BBC soap Easten-

ders for many years. The         

keynote speaker was Cypriot 

and Aradippou born Merton 

Council Borough Leader, Cllr 

Stephen Alambritis. 

 Performers included Shayne 

Ward, Sam Bailey, The Overtones 

and Greek rising star, Antigoni 

Buxton.  

The event is now an annual 

calendar event gaining much       

in the way of publicity in the 

media and is always sold out. 

Paul Strank Roofing is headed 

by husband and wife team Paul 

and Irene Strank. The business 

is celebrating 50 years of trade 

and is known for its work in the 

community.  

Speaking after the event  

Cypriot Cllr Alambritis said, “I 

am so proud of Paul and Irene 

and all they do for disadvan-

taged children. They are a credit 

to our business community here 

in Merton.” 

  

Pictured above l-r: Charlie 
Strank, Kypros Kyprianou,  
Irene Strank, Paul Strank and 
Fanoulla Kyprianou.

How LGR live broadcasts helped increase my 
legal profile in the Greek community

Lucy Loizou

Greek inspired gala raises money 
for disadvantaged children
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EUREKA! 

Troy - Myth and Reality - British Museum            

Exhibition, 21 November 2019 – 8 March 2020 

The legend of Troy has endured for more than 

3,000 years. The story of a great city, plunged into 

a 10-year war over the abduction of the most        

beautiful woman in the world, is irresistibly dramatic 

and tragic. This allure has sent adventurers and        

archaeologists in quest of the lost city, which is now 

widely believed to have existed. 

But what of the heroes and the heartbroken, the 

women and the wanderers, who are said to have a 

played a part in the Trojan War? Why have they       

inspired so many retellings, from Homer to Shake-

speare and Hollywood? Get closer to these captiva-

ting characters as you explore the breathtaking art 

that brings them to life, from dramatic ancient         

sculptures and exquisite vase paintings to powerful 

contemporary works. You can also examine the     

fascinating archaeological evidence that proves 

there was a real Troy – and offers tantalising hints 

at the truth behind the mythical stories. 
 

The myth of the Trojan War 

You may have heard of the city of Troy, the Trojan 

War, the wooden horse, and Helen, the most beau-

tiful woman in the world. But there's much more to 

the ancient myth of Troy. Get ready for the upcoming 

British Museum exhibition with a run-through of one 

of the greatest tales ever told. 
 

Introducing an epic tale 

The story of the ancient city of Troy, spread by 

travelling storytellers, was cast into powerful words 

by the Greek poet Homer as early as the eighth to 

seventh century BC. It’s a story that has it all – love 

and loss, courage and passion, violence and ven-

geance, triumph and tragedy – on a truly epic scale. 

Spanning several decades, the tale is set in 

Greece’s mythical past. At its heart is the powerful 

city of Troy on the western coast of Anatolia          

(modern-day Turkey), besieged for 10 years by the 

Greeks, who sailed across the Aegean Sea to take 

revenge for a grave insult – the abduction of a 

woman. This ancient world war features a stellar 

cast of characters. Even the gods are involved. 

But this isn’t a straightforward tale of right and 

wrong. Its heroes – and none more so than the great 

Achilles – are complex, with heroic strength but 

human weaknesses and in the end it is unclear who, 

if anyone, really wins. 
 

Judgement of Paris 

The story starts with a wedding. The sea-goddess 

Thetis is marrying a mortal man and all the gods and 

goddesses are invited except one – Eris, the goddess 

of discord. Angered, she throws a golden apple        

into the party, bearing the inscription ‘to the most        

beautiful’. Three goddesses all claim it for themselves, 

and the king of the gods, Zeus, not willing to get        

involved himself, picks the Trojan prince Paris as    

the judge. The goddess of love, Aphrodite, wins the 

competition as she has promised Paris possession 

of the most beautiful women on earth, Helen. 

There’s just one problem. Helen is already married 

to Menelaus, king of the Greek city of Sparta. 
 

The search for the lost city of Troy 

The myth of the Trojan War has led explorers and 

archaeologists to search for the location where the 

famed conflict took place. But did the city really exist? 

In anticipation of this major autumn exhibition, British 

Museum curators Lesley Fitton and Alexandra Villing 

explore the reality behind the myth. 

Since antiquity, Troy was believed to be located 

in an area called the ‘Troad’ in the northwest corner 

of modern-day Turkey. For centuries, pilgrims and 

travellers made the journey to the Troad to stand on 

the ground where they believed heroes once walked. 

In the 19th century, a Scotsman and an Englishman, 

Charles Maclaren and Frank Calvert, were the first 

to link a hill containing ancient remains with the site 

of ancient Troy. But the real breakthrough came in 

1870, when the German businessman and self-taught 

archaeologist Heinrich Schliemann travelled to   

Anatolia with the purpose of uncovering the city and 

proving the Iliad was based on fact. Since then, the 

site that Schliemann claimed was ‘Troy’ has been the 

subject of extensive excavation and study. Although 

the evidence can’t prove that the Trojan War really 

happened, experts now agree that the settlement 

Schliemann excavated was the famous city. 
 

The city of Troy 

The site of Troy was first settled in the Early Bronze 

Age, from around 3000 BC. Over the four thousand 

years of its existence, countless generations have 

lived at Troy. Although they experienced periods of 

prosperity, life was not always easy for the Trojans 

– houses and fortifications fell to fire, earthquakes or 

battles and were built anew. The city sometimes grew, 

sometimes contracted as its people’s fortunes changed. 

It is this record of a people and their city that is 

preserved in archaeology. Each layer of occupation, 

one on top of the other, represents a phase in the 

city’s history, which archaeologists over the last 150 

years have been exploring. These layers have been 

labelled Troy I to IX, with Troy I being the earliest 

settlement and Troy IX the most recent. Much remains 

to be discovered, but we now know enough today to 

get a good sense of the city’s development over time. 
 

Troy begins 

The original village of Troy (Troy I) was small, but 

it flourished and grew. By about 2550–2300 BC 

(Troy II) it had strong walls encircling a citadel that 

was still relatively small, but remarkably prosperous. 

Troy was situated at the entrance to the Dardanelles 

strait, and in ancient times lay much nearer to the sea 

than it does today – the coastline has changed as 

river deltas have silted up. Its position was key to its 

prosperity, as the city could trade by sea as well as 

by land. It may also be that ancient ships, waiting 

for the wind and currents they needed to pass 

through the straits, provided a captive market for 

Trojan goods and services. 
 

The city of Troy and its neighbours – evidence 

for the Trojan War? 

During the late Bronze Age (1750–1180 BC), the 

city was by far the most important settlement in the 

area but it was only a small player on the world stage. 

Troy appears in records from the Hittites as ‘Wilusa’, 

a name related to the Greek ‘Ilios’/’Ilion’, Homer’s other 

name for Troy. Towards the end of the Late Bronze 

Age, Wilusa was a small vassal state of the mighty 

Hittite Empire of Anatolia. The capital of the Hittite 

Empire, Hattusa, was far away to the east near 

Boğazkale in Turkey. From Hattusa, Troy must have 

seemed a distant backwater. Yet its wealth and 

dominant position undoubtedly made it a prize. Did 

the Greeks look enviously at its prosperity? 
 

City flourishes 

Troy went from strength to strength. By the Late 

Bronze Age, about 1750–1180 BC (Troy VI and VIIa), 

a larger citadel was enclosed behind impressive 

sloping walls, parts of which can still be seen at the 

site today, and there is evidence of a large settle-

ment in the lower town. 

Trojan wealth was also built on the rich agricultural 

land in the surrounding area. In the Iliad, the Trojan 

prince Hector is ‘tamer of horses’ and horse breed-

ing may well have played a part in Troy’s prosperity. 

Horse bones have been found there in quantity, as 

well as bones showing the rearing and domestication 

of other animals. Sheep farming must have been 

particularly important, as there is evidence for exten-

sive textile production at Troy. It is only over the past 

few decades that modern archaeology, including        

the study of ancient plant and animal remains, has       

transformed our understanding of all these aspects 

of life at ancient Troy. 

Hittite tablets mention the Hittite empire fighting 

with the people of ‘Ahhiyawa’ over Wilusa – could this 

have been the Trojan War? There is even mention 

of a ruler there called ‘Alaksandu’ or Alexandros, 

which is another name for the Trojan prince Paris in 

Homer’s poem. Although it falls far short of proof, it 

builds up the picture of a feasible background for a 

Trojan War, in the interconnected but combative 

Late Bronze Age world. 
 

Troy and Ilion 

Troy fell into ruin at the end of the Bronze Age, 

around 1180 BC, as did all the centres of power of 

the Mediterranean world, for reasons that are not 

completely understood. The site was never comple-

tely abandoned, and its ruins must have remained 

visible for some centuries, probably up to the time 

of Homer, if the poet lived in the late 8th or early 7th 

centuries BC as thought. It was not long after this that 

Troy, known as ‘Ilion’, became a place of pilgrimage 

because of its heroic associations. The name Ilion 

is used by Homer interchangeably with Troy, and it is 

possible the inhabitants had always called their city 

something like Ilion, right back to its days as Wilusa. 

Greek Ilion was a small town, but enriched by what 

one might call its ‘tourist trade’ of visitors seeking to 

pay their respects to the heroes of the past. Greek 

leaders and Roman emperors endowed it with wealth 

and privileges, including fine civic buildings. The Troy 

of the Greek and Roman periods was not otherwise 

a particularly important place, but it nonetheless 

flourished until the end of the ancient world (in the 

6th century AD), and perhaps even beyond – there 

is some evidence for Byzantine settlement on the 

site as late as the 13th century AD. Troy can therefore 

be said to have had a lifespan of more than 4,000 

years. 
 

Troy lost 

It seems completely astonishing that the site of Troy 

could later have been lost, but it was. Over time, its 

remains crumbled away to become part of a low hill 

in a flat landscape that was only sparsely populated. 

The hill did not seem to be anything special. More 

noticeable were the ‘tumuli’, or mounds, dotted around 

the Trojan plain. These were in fact mostly not Bronze 

Age but created at different dates in the Greek and 

Roman periods, mostly for burials. These mounds 

were very visible in the landscape, and so gave 

early visitors looking for the heroes the sense that 

they had found their graves. But the city of Troy, or 

Ilion, had been lost from view. 
 

The search for Troy 

The search for Troy became a major preoccupation 

for travellers, topographers, writers and scholars in the 

18th and early 19th centuries when ancient Greece 

and its myths captivated public imagination in Europe. 

But it was not a simple matter and became a subject 

of heated debate. The division lay between ‘realist’ 

thinkers, who believed the story of Troy must be 

based on some historical truth, and opponents who 

claimed it was simply dreamed up in Homer’s poetic 

imagination and would never be found. 

The Troad was mapped and explored and the 

prevalent theory of the ‘realists’ was that a hill called 

‘Pinarbaşı’ had been the site of Troy, but they couldn’t 

find any evidence. In what should have been a 

breakthrough, a traveller named Edward Clarke visited 

a different hill, named ‘Hissarlik,’ in 1801 and identified 

it as the site of Ilion. He based this on the evidence 

of coins and inscriptions he found there. However 

only later in the 19th century would it dawn that       

Hissarlik was the site not just of Ilion, but also of        

legendary Troy, which was underneath the Classical 

remains. 
 

Troy found 

Frank Calvert lived in the Troad and owned land next 

to the mound of Hissarlik. An amateur but skilled       

archaeologist, he was convinced that there would 

be a good place to dig. So when Schliemann visited 

in 1868, with Homer in one hand and a spade in the 

other, determined to make his name in archaeology, 

Calvert found him easy to persuade. Calvert helped 

Schliemann, but it would be Schliemann’s name that 

became world famous, as the pioneer of archaeology 

who discovered and revealed the site of ancient Troy. 

Huge publicity surrounded Schliemann’s finds. He 

announced to the world that in what is now called 

Troy II he had found the city of mythical King Priam 

and the Troy of the Trojan War. It was here that he 

discovered silver and gold vessels and jewellery, 

which he named ‘Priam’s treasure’ and which he   

believed included ‘the jewels of Helen’. His interpre-

tation that the finds were evidence of the Trojan War 

was questioned at the time and, perhaps sadly for 

romantics everywhere, it is no longer accepted. 

Later archaeological work at both Troy and on the 

Greek mainland, particularly at the site of Mycenae, 

makes it clear that any feasible background for the 

story of the war must have been at least a thousand 

years later than the Troy that Schliemann claimed 

as ‘Priam’s Troy.’ Only then was Mycenaean Greece 

in contact with Troy, and powerful enough for the story 

to make sense. But of course, Homer was a poet 

and not a historian. It remains immensely difficult to 

link the Iliad specifically to the archaeology of Troy. 

Schliemann’s excavations, between 1870 and 

1890, marked the beginning of intensive archaeologi-

cal exploration at Troy, by various international teams, 

that continues today, with current research led by 

Turkish archaeologists. Understanding of the site, its 

development over time and its place in the ancient 

world continues to grow. From an archaeological 

perspective, there is a rich history to be uncovered 

that stands quite apart from the myth of the Trojan 

War and is important in its own right. Yet the myth 

and the site remain inextricably linked. Few visitors 

can look out from the walls of ‘windy Troy’ across the 

Trojan plain without thinking of the massed Greek 

armies waiting to attack, or the women of Troy 

watching helplessly as battle rages below.  

 

Image: The Wounded Achilles. Marble, 1825. © 
The Devonshire Collections, Chatsworth. Reproduced 
by permission of Chatsworth Settlement Trustees. 

 

 www.britishmuseum.org

Troy - Myth and 
Reality exhibition 

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Sorry We 

Missed You 
 

Here is another powerful film 

from Ken Loach - brilliantly acted 

and superbly scripted by his       

regular collaborator Paul Laverty. 

They tell the story of Ricky (Kris 

Hitchen), a hardworking man strug-

gling to make ends meet since 

the 2008 financial crisis. His debts 

are increasing but he believes he 

has finally found a way out when 

he is offered a job as a freelance 

driver. His supportive wife Abby 

(Debbie Honeywood) works equally 

hard as a carer for old people but 

then she has to sacrifice her own 

car in order for Ricky to buy a new 

van for his deliveries. Both parents 

adore the children (Rhys Stone & 

Katie Proctor) and want their lives 

in Newcastle to return to normal-

ity when the pressure begins to 

escalate up to breaking point… 

It is a joy to experience such a 

well-crafted screenplay with fully 

fleshed characters whose actions 

defy any expectations and manage 

to immediately win the audience’s 

sympathy. Loach, the father of 

natural acting since the sixties 

with his ground-breaking work      

including CATHY COME HOME 

and KES draws again amazing 

performance from his mostly        

inexperienced cast. He has the 

ability to discover and nourish fresh 

talent while telling a hard hitting 

contemporary story about the state 

of the station. Essential viewing! 

 

Doctor Sleep 

Mike Flanagan’s classy movie 

is superbly photographed and 

gracefully acted especially by 

newcomer Kyliegh Curran. Flana-

gan’s experience as a horror film
 

director is put to great use here 

for this eagerly awaited Stephen 

King sequel to THE SHINING. The 

story of Danny Torrance (Ewan 

McGregor) picks up 40 years      

following the horrifying events at 

the Overlook Hotel. Danny is still 

traumatised by his experiences 

when he was a child but he now 

has to put his own powers to good 

effect and protect a young girl 

called Abra (Kyliegh Curran), who 

also shares his special gift known 

as the “shine”… 

It is a mesmerising and fasci-

nating film that demands attention 

from its opening sequence and 

doesn’t let go until the end despite 

its long running time. Flanagan 

valiant piece of filmmaking also 

pays a fine tribute to Stanley       

Kubrick’s work as well.  

 

Brittany Runs  

A Marathon 

Jillian Bell deserves to become 

a major star on the evidence of 

this heart-warming and hugely 

enjoyable film. She plays Brittany 

Fogler, a 27 year-old New Yorker 

who gets a shock to the system 

when she visits her doctor. She 

needs to make life style changes 

and lose some weight but being 

unemployed and broke make 

things even more difficult… 

The title is a giveaway and the 

action very predictable but overall 

Bell’s highly engaging and com-

mitted performance under Paul 

Downs Colaizzo’s likable direction 

makes this a worthy and fun trip. 

 

After The  

Wedding 
 

Bart Freundlich’s remake of 

Suzanne Bier’s Danish drama 

was screened at the London 

Sundance Film Festival back in 

May. The main storyline is the 

same apart from gender reversal 

and location change.  

Michelle Williams steps into 

Mads Mikkelsen’s shoes as the 

manager of an Indian orphanage 

who travels to New York (instead 

of Copenhagen) in order to      

meet Theresa (Julianne Moore), 

a wealthy benefactor. Isabelle is 

keen to fix the deal and return to 

her orphanage as soon as possible 

but first she has to attend the 

wedding of Theresa’s daughter… 

The acting is of the highest 

order as can be expected by 

these wonderful leading ladies but 

this American version feels more 

syrupy and sentimental that the 

Danish original. 

 

Earthquake Bird 

The name of Wash Westmore-

land is quickly becoming synony-

mous with strong female led 

pictures following Julianne Moore’s 

Oscar triumph in STILL ALICE 

and Keira Knightley’s recent      

COLETTE. Now Alicia Vikander 

takes centre stage in this elegant 

thriller screened at the recent 

London Film Festival. She plays 

Lucy Fly, a mysterious young 

woman living in Tokyo in the late 

eighties and whose harsh facade 

begins to melt after she meets an 

attractive local photographer… 

Vikander is terrific as the         

troubled protagonist delivering a 

complex performance in both 

English and Japanese and that is 

truly admirable. 

 An attractive and engaging film 

but curiously it lacks tension.  

Tales From  

The Lodge 

An enjoyable comedy/thriller 

with a good ensemble cast          

efficiently directed by Abigail 

Blackmore.  

A group of five old university 

friends get together for a week-

end in an isolated lodge in order 

to scatter the ashes of one of 

their friends, who drowned in the 

lake three years earlier. During 

their stay they take it in turn to tell 

ghost and murder stories to keep 

themselves amused.  

The cast includes Mackenzie 

Brook, Laura Fraser and Johnny 

Vegas and each story is directed 

by the actor who narrates it. Some 

stories work better than others 

but overall it is worth seeing for its 

clever twist.  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

MAKING WAVES THE ART 

OF CINEMATIC SOUND: A long 

overdue celebration of the use of 

sound from its birth during the  

last days of silent cinema to the      

present day including many     

landmark movies that changed 

the way we experience films.  

Midge Costin’s terrific documen-

tary focuses on many directors 

and their valuable collaborations 

with their sound editors- special 

mention goes to the remarkable 

Walter Murch for his work in THE 

CONVERSATION and ALOCA-

LYPSE NOW as well as to Ben 

Burtt for STAR WARS. A must!  

 

YVES SAINT LAURENT THE 

LAST COLLECTIONS: There 

have been several documentaries 

on the life and work of Yves Saint 

Laurent but Olivier Mayrou’s       

fascinating film is quite unique. 

Started shooting in 1998 for three 

years and focuses on Laurent’s 

last collections but especially         

on Pierre Berge, the designer’s      

controlling partner in business 

and life, who suppressed the film 

for two decades without even 

seeing it. A real collector’s item! 

 

ROMEO & JULIET (BEYOND 

WORDS): Michael Nunn brings 

vividly to the screen the Royal 

Ballet’s production of the star 

crossed lovers’ tragedy choreo-

graphed by Kenneth MacMillan.  

An attractive film with impres-

sive production values shot in   

Budapest, Hungary, and perfectly 

complimented by Sergei Proko-

fiev’s monumental score.

T
he English National 

Opera have gone for a 

thematic season and then 

as Christmas approaches the 

crowd-pleasing Mikado. The 

theme however is quite the      

antithesis, much more heaven 

and hell. Four operas inspired 

by myth and I’m not talking about 

the historiez from your Yiayia 

on one of your many holidays 

to Cyprus. These operas feature 

Orpheus, musical god, and his 

wife Eurydice who gets the     

calling from Charon in the under-

world.  

First up is Christoph Gluck’s 

Orpheus and Eurydice      

(London Coliseum), which is 

in fact a version by Berlioz as 

Gluck’s original went through 

several metamorphosis’s. Add-

ing further spice to this artistic 

alchemy is choreographer 

Wayne McGregor, chosen to 

direct it.  

The production is quite a trip, 

as in “far out man” rather than 

journey. Purists may revile it 

whereas philistines like me,   

unfamiliar with the work, revelled 

in the daring and McGregor’s 

unashamed willingness to pull 

the story apart giving centre 

stage to his hand-picked com-

pany of dancers who inhabit the 

space like millipedes on speed. 

Then when dragged screaming 

into the underworld morph into 

elegant ethereal beings as 

though skating effortlessly on 

ice. All very enjoyable and then 

I remembered that I was in an 

opera house. What the hell... 

The singers are tremendously 

good, left to their own devices 

on a desolate stage, devoid of 

a set, looking for all the world 

as though they had been    

abandoned and left to perish. 

Soprano Sarah Tynan’s Eurydice 

is a thing of beauty and anguish, 

a clear cut crystal voice, while 

Alice Coote gives a perform-

ance that drips in pain and  

passion. ENO Harewood Artist 

Soraya Mafi, a rising star,  

gives an assured performance 

as Love with excellent tonal 

quality.  

On careful reading of the  

programme I realise McGregor 

takes several liberties - “theatri-

cal license” - with the plot.      

However, in my ignorance I     

became a voyeur of a production 

that is striking in its vision - 

Louise Gray’s costumes would 

not have been out of place          

at Royal Ascot, matched and 

surpassed by Ben Cullen        

Williams’ freakily psychedelic 

videos. I told you it was a trip, 

one well worth experiencing.  

Meanwhile Havana Stokeley 
is unimpressed... 

Natalia Osipova is a principal 

dancer at The Royal Ballet. Her 

reputation is huge. Last week 

at Sadler’s Wells she put       

together a programme entitled 

Pure Dance, a programme        

of seven short pieces from  

contemporary dance to classical 

ballet. It also featured David 

Hallberg, a principal guest artist 

at The Royal Ballet who 

danced a solo. As talented as 

they are this was a disappoint-

ing show and failed to demon-

strate why she is considered 

one of the best Classical 

dancers.  

The 7 pieces each had a       

different choreographer yet 

there was a lot of similarity in 

each. It didn’t help having only 

the stage and spotlights as a 

set. Pure Dance maybe trying 

to focus only on the dancers 

but it needed something else to 

break up the monotony. The, at 

times, atonal music, didn’t help 

as it and it did become a bit      

depressing. By the end of the 

3rd piece boredom started      

setting in. There seemed to be 

very little chemistry between 

Osipova and her dance partners. 

I was expecting exceptional and 

I got ordinary. The couple of 

pieces which had a more      

classical than contemporary 

choreography, I did catch 

glimpses of her talent but that 

was not enough. Shame. 
Finally, Magdalena Praxiou 

loves Ol’ Blue Eyes... 
Written and performed by 

Richard Shelton, Sinatra: Raw 

(Wilton’s) is what it says on the 

tin, a show about the man and 

the music; most shows are just 

the music. It’s 1971 and Frank 

Sinatra is preparing for one last 

hurrah in Palm Springs, Califor-

nia. Shelton has a great singing 

voice and it’s easy to understand 

why he is considered one of the 

world’s best Sinatra interpreters. 

He is also a funny raconteur 

and some of the audience, a  

little tipsy from one too many, 

loved his rapport as he played 

with our sensibilities.  

As the evening progressed 

he also tried to introduce more 

edgy and controversial moments, 

such as the story about how his 

then wife Ava Gardner (Holly-

wood heartthrob) aborted their 

child. That attempt at grittiness, 

the raw part of the evening, 

worked less well. However, when 

he was improvising and being 

much more himself rather than 

pretending to be a down and 

out Sinatra, the emotion was 

truly raw and emotional. The 

backdrop of a large red curtain 

was minimalistic and effective. 

Ol’ Blue Eyes has been des-

cribed as dangerous, unpredict-

able and brilliant and this show 

is a fitting tribute to those con-

tradictions. 
 

Orpheus and Eurydice - 

020 7845 9300

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Tripping in heaven 

and hell 
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I
t seems Winter is definitely 

working its way in swiftly,    

bringing all those common       

ailments that go with it. So time  

to get armoured up and prepare 

yourself to fight them all off as 

best you can.  

You may not be able to avoid 

the common cold or flu, but you 

can sure do your best to prepare 

yourself to be ready for it and to 

fight it off well. Okay, so it’s not 

practical to go on flights, trains      

or public transport with masks,      

as some do in other countries, 

and often, if the air is constantly 

circulated around as it is on trans-

port and any conditioning systems, 

the chances are still pretty         

standard to catch something.  

What we can do however is 

protect ourselves, as much as we 

can, by building up our immunity 

system. With good defence, we 

can save a mild cough getting  

out of control and turning more 

sinister to something more com-

plicated and dangerous. For those 

who suffer with bronchitis, sinus 

or any respiratory problems, a 

simple cold can easily bring on a 

bundle of other problems.  

So be ready and start by doing 

all you can. We all know the       

basics, that even the commer-

cials bring to us - if you cough or 

sneeze, use a tissue, throw it 

away and wash your hands.   

Carrying antibacterial wipes or 

gel can always come in handy for 

wiping gadgets and surfaces 

used regularly. All this is a good 

start on the outside but what you 

also need to work on is the inside.  

Some top foods to build up the 

immunity system are garlic, nuts, 

citrus fruits, berries, vegetables, 

fish and yoghurt. 

Citrus Fruits - Most people 

seem to turn to citrus fruits when 

they have a cold, as they contain 

Vitamin C which helps build up 

the immune system by increasing, 

it is thought, the production of 

white blood cells which are          

important to fight off infections. 

However, prevention is always 

better than cure. Having a regular 

daily dose of Vitamin C will always 

help. Vitamin C is one of the          

vitamins that cannot be stored by 

the body, so a daily dose is          

required. Although you may think 

the citrus fruits contain the most 

Vitamin C, it has been found that 

the average red bell pepper      

contains twice as much vitamin C 

as citrus and is also good for 

healthy skin and eyes with its 

Beta Carotene. So adding some 

to the daily eating plan is a great 

idea! 

Garlic - Goes way back in      

history where it was recognised 

in its value for fighting infections. 

It is also thought to lower blood 

pressure and slow down the 

hardening of arteries. Its immune 

boosting power is said to come 

from the concentration of its super 

compound, allicin.  

Yoghurt – Those that have 

"live and active cultures" printed 

on the label, like those of Greek 

yoghurt (there's a surprise) may 

stimulate the immune system to 

help fight disease. Avoid the       

flavoured yoghurts full of sugar 

and flavour your own instead with 

some lovely Greek honey.  

Nuts - Vitamin E is most defini-

tely key to a healthy immune  

system. Nuts such as almonds 

are high in the vitamin, along with 

healthy fats and even a small half 

a cup serving can provide nearly 

all of the required daily amount of 

Vitamin E.  

Fish - Varieties of shellfish that 

contains Zinc should be included 

in your diet, but not more than the 

recommended daily dose of approx-

imately 11g for men and 8gm for 

women. Too much may inhibit the 

immunity system function. 

Poultry - Our famous Avgole-

mono chicken soup, ideal for when 

we need comforting, whether ill or 

not, is actually packed with Vitamin 

B6. Vitamin B6 helps the body 

manufacture chemical reactions 

needed in the body to work effi-

ciently. It helps with the formation 

of new healthy red blood cells.  

The chicken stock from boiling 

chicken bones contain gelatin, 

chondroitin and other nutrients 

needed for immunity and healing. 

See, Yiayia always knows best! 

 

Along with winter colds and flu, 

often come the winter aggravated 

ailments of osteoarthritis and 

rheumatoid arthritis. Any sports 

injuries may also trigger off in       

the winter with damp and cold 

conditions. All foods and spices 

that help as anti-inflammatory 

can make life a little easier, so 

spice up your food with a little       

turmeric or ginger or make some 

spice teas if you don't fancy it in 

your cooking. These are well 

known for their anti-inflammatory 

purposes. 

Eat right and be ready to fight!      

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Build up your  

immune system

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive! Get ready to cosy up and warm your hearts with these new music              

releases, set to bring a little heat to ease the chill, as we move closer to winter nights! 

 

Who doesn’t love a man who shows his vulnerability?! Greek singer Sakis Arseniou pours            

out his heartache in new release “Mi”; a dynamic love song composed by Apostolis Mallias          

and Giannis Mallias – with tones of pop, rock and modern Greek Laika aesthetics. 

 

Music star Antonis Remos, follows suit with his own heartbreak tale… After the success of his 

last single “Edo Kai Tora”, Remos unveils “Ola Ta Dakria”. There’s nothing shy about this song 

– big, bold instrumentation, powerful emotions and a song that allows his voice to soar.  

The team behind the track include Vasilis Gavriilides (music), Nikos Maraitis (lyrics) and         

Giorgos Kivelos (production). “Ola Ta Dakria” will feature on Remos’ forthcoming new album due 

for release in the next few months. 

 

Meanwhile, Christos Menidiatis changes tactic! If you’re a mover more than swooner then         

you’ll love this invigorating, uptempo declaration of affection in “Paratise Ta Ola”!  

Popular artist, Menidiatis’ delivers an engaging vocal performance in this catchy, Christos Dantis 

and Nikos Sarris collab. Catch a listen to all these songs in this week’s “Scandalous”! 
 
That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! Until next time… x Mwah 
 
Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected -               

Scandalous! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk and DAB Plus, on Tuesdays            

8-10pm. If you would like your CD or event featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina 

via email: katsmusiq@gmail.com / Facebook: Katsmusiq / Instagram: @KatNeocleous



B
orn in England, living in 

Cyprus, Peter Kypri better 

known as comedian       

Cypriot Smurf and his alter ego 

Souvlaki, has been making people 

laugh with his videos about      

Cypriot and Greek stereotypes.  

With his video skits going viral 

and being shared countless 

times on social media, it’s no      

surprise that he has garnered 

over 10,000 subscribers to his 

YouTube channel! An achieve-

ment he is extremely grateful for 

and one he hopes will spark a  

career in stand up comedy.    

I caught up with Peter in Cyprus 

over the summer to speak about 

where he gets the inspiration         

for his hilarious vlogs and why his 

dream is to make people laugh 

for a living... 

 

Peter, tell us a bit about 

yourself and how the name 

Cypriot Smurf come about?  

I was born in England and 

moved to Cyprus when I was 11, 

settling in Ormidia, Larnaca. 

After serving the military        

service, I moved back to the UK, 

hoping to stay put in London.        

As I was ‘fresh off the boat’, my 

cousin Nick offered to set up my 

mobile phone account, registering 

it under the name Cypriot Smurf 

as he’s always making fun of my 

height. I thought it had a good 

ring to it and began to use it as 

my comedy name. 

 

How did you get into comedy? 

I loved watching comedy grow-

ing up and was always the class 

clown. Back then, social media 

didn’t exist, and as my childhood 

was a bit up and down, I really 

didn’t dedicate enough time to it. 

It was only after the Snapchat 

app was launched that I started 

taking it more seriously. 

 

Where do you gain inspira-

tion from for your vlogs? Is it 

important your audience can 

relate to these stories? 

I’m inspired by everyday life, 

from family, friends and those 

around me. I like listening to 

people’s stories and creating 

funny videos that Cypriots all over 

the world can relate to. At the 

same time, I don’t want to offend 

anyone – I believe it’s obvious 

through my Instagram stories how 

much love I have for our island 

and therefore people understand 

the jokes are in no way intended 

to be hurtful to anyone. 
 

How did the idea for the      

character Souvlaki come about? 

I wanted to make a video with 

two different characters so I 

created this stereotypical Cypriot 

guy and recorded different scenes 

by myself. Working with different 

angles was all new to me but I put 

the video together and sent it to 

my friends. They found it really 

funny and told me to go for it.  

I have an uncle in America who 

always gives me useful advice 

and tips as he’s in the entertain-

ment industry, and when he saw 

that first Souvlaki video, he told 

me I had something with this 

character and encouraged me to 

keep going. 

Souvlaki’s mannerisms – the 

way he sits, his hand actions - are 

inspired by my friends Valentino 

and Antonis.  

I had another character called 

Koulla who appeared in a couple 

of videos but I stopped using her. 

Who knows, I might bring her back 

at some point! 
 

How long does it take to  

produce a video? 

It depends on the idea. It could 

take anything from an hour to a 

week to shoot and edit. The Game 
of Thrones video for example 

took around 10 hours. I discussed 

the idea with friends, listened to 

their opinions and made changes 

before we actually recorded any-

thing. Producing the song Cypriot 
God was a huge team effort as 

well. You can’t grow unless you 

take advice and constructive     

criticism from those around you, 

and so I want to say a huge  

thank you to Zoe, Andre, Blanco,       

PhatCat, Nikolei and Alex.  

When you finally hit the upload 

button, that’s when you find out 

what the rest of the world thinks, 

but I’ve learnt not to look at num-

bers, I just do it because I love it.  
 

What do your friends and 

family think of your comedy   

videos? 

At the beginning, the majority 

thought I was crazy and that I 

should be concentrating on work 

and finding a wife. Now that I’m 

getting thousands of views on 

YouTube, they want to be in my 

videos! 

My mum is Italian; she lives in 

England and doesn’t have social 

media so she hasn’t seen much! 

My dad has always been suppor-

tive, loves what I do and is good 

at giving me ideas. We work        

together and so when the invitation 

to tour Australia came about, I 

hesitated to accept the offer        

because I felt like I was letting 

down the company, but he was 

so understanding and told me to 

go for it.....he’s in a hurry to retire 

apparently!  

I mentioned my friend Antonis 

earlier; he regularly appears in my 

Instagram stories and I just want 

to say he’s the most loving guy 

ever - a traditional Cypriot, very 

hospitable, and I really look up to 

him, he’s like my second dad. 

 

Did you ever imagine you 

would get so many thousands 

of followers on social media? 

When I noticed my posts being 

shared, I questioned it! It’s an 

amazing feeling and I truly appre-

ciate all the support. I don’t do this 

for the money, for me, it’s about 

making people laugh and them 

getting to know me. 

I try to make time to meet 

people too to say thank you – most 

recently I met up with around 40 

members of NEPOMAK. I also 

surprised Adam, who is a huge fan, 

with dinner at a local restaurant. 

The way I see it, if these people 

didn’t watch and share my vlogs, 

I wouldn’t be going to Australia in 

November, and for that I’m really 

grateful. 

 

When you’re not making        

videos, how do you spend 

your free time?  

I’m either at the gym, at the 

building site to see the progress 

on my friend’s house and helping 

in any way I can, exploring for       

future vlogs, or going to Paphos 

to see my brother! 

 

We all know how much you 

love frappe and a popular 

video is the making of the       

biggest frappe in the world! 

What inspired you?! 

I was in IKEA one day, saw a 

big vase (26 inches high) and 

thought to myself, I wonder if I 

could make a frappe in that! So I 

bought it and planned with my 

friend George to make it!  

Coffee Sweet, where I go all 

the time, sponsored me by           

donating the coffee, milk and ice, 

and despite us making a 40 litre 

frappe, we didn’t make it into the 

Guinness Book of Records.  

Lots of people asked if I drank 

it all, now as much as I love my 

frappe, I just couldn’t.....though I 

did try!  

 

And then there’s the laugh! 

It’s so contagious!  

I get it from my dad; we have 

exactly the same laugh! And I find 

it hilarious when people send me 

videos mimicking the laugh.  

 

Which is your favourite 

video and why? 

My favourite isn’t actually one 

of the skits, it’s the Cyprus In A 
Day video because it was a really 

good idea and I had such a great 

time with the people I went with. 

We set off at 5am and got back 

around 2am. We saw so much of 

Cyprus, stopping off at certain 

points around the island.  

I also like the Cypriot God   
song video because a lot of effort 

went into that. A lot of people 

really like the bus driver skit too. I 

like putting Souvlaki in different 

scenarios to make it look realistic. 

Some people still think he’s a       

different person!  

 

Could we see you doing 

your own stand up comedy 

shows in the future? 

Touring Australia will probably 

be the deal breaker for me. It’s 

my dream to make people laugh 

and to connect with the audience 

in the same way comedians such 

as Richard Pryor, Ricky Gervais, 

Jimmy Carr, Kevin Hart and 

Adam Sandler do. That’s what I 

hope to achieve in Australia. It will 

be stand up comedy as myself 

and as Souvlaki who can get 

away with all the sexist remarks! 

I will always continue with the 

videos but my aim is to do more 

stand up shows, especially for 

Cypriots abroad who understand 

the punch lines! I’ve noticed that 

Cypriots in Cyprus like the more 

vulgar comedy let’s call it, which 

I’m not really into. I can get away 

with some rudeness with Souvlaki 

but I appreciate that many kids 

watch my videos and I don’t want 

to push the line. I try to stay away 

from politics, religion and football 

too.  

 

What advice would you give 

to potential vloggers? 

Do it only if it’s your passion, 

not for money or fame. Consis-

tency is key – I’ve seen many 

people start something and then 

stop after a couple of weeks. 

Hold on to your goal, don’t sell 

yourself short just because an 

opportunity comes along; not 

every opportunity is a good      

opportunity. Always keep people 

that you trust close to you and 

take their criticism, even if it hurts. 

And remember there’s enough 

room for everyone. 

 

Finally, where can fans     

follow you and view your latest 

videos? 

It’s @CypriotSmurf everywhere 

- YouTube, Twitter, Facebook,       

Instagram and Tik Tok. You      

can also check out my website: 

www.cypriotsmurf.com
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Peter Kypri, the guy behind Cypriot Smurf, 

on why he loves to make people laugh



UK Cypriot Marcus Edwards 
was on show for Portuguese 
side Vitoria v Arsenal at the 
Emirates. Marcus Edwards is 
the son of Darren and Androulla 
who is of Cypriot origin he is 
London born and bred in Cam-
den and attended Winchmore 
Hill School and has represented 
England at Under-16, Under-17 
Under 18 and under 20 levels 
and is a former Tottenham 
player. He started the game 
brightly by scoring the opening 
goal.he cut inside and fired into 
the bottom corner to give Vitoria 
a shock lead, before Arsenal’s 
Brazilian teenager Gabriel Mar-
tinelli scored his fifth goal in just 
his third start to make it 1-1. 
Substitute Nicolas Pepe res-
cued Arsenal with two sublime 
free-kicks in the last 10 minutes 
f their Europa League group Ar-
senal were losing 2-1 Pepe 
came on in the 75th minute and 

he scored five minutes later with 
a curling effort from 25 yards. 
He repeated the feat in stop-
page time as Arsenal avoided 
their second straight defeat and 
retained their place at the top 
of Group F. 
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Premier League Community Youth Anorthosis leave KOPA 
League after 44 years

Anorthosis one of the founding 
teams of the KOPA League in 
1975 and last year’s Champion-
ship and cup winners doing the 
double and one of the most suc-
cessful teams in our league 
have decided to call it a day and 
withdrawn from the KOPA 
League. Leaving only two clubs 
in the league that ever won the 
Championship Omonia and 
Apoel.In one of the early games 
Komi Kebir got off to a good 
start leading one nil from an ex-
ceptional free kick from their 
striker Anthony Georgiou, but 
soon Olympia were back in 
there going into the break 2-1 
up and down to ten men when 
their attacking midfielder Elias 
was sent off. 
The second half Komi Kebir  
were playing neat football with 
no outcome but Olympia just 
kept scoring and scoring and 
one goal that stood out for them 
was when George Cinotti 
picked up the ball in his own 
half and just flew past  four 
Komi players before slotting the 
ball past the oncoming keeper 

into the bottom right hand cor-
ner of the goal. Other Olympia 
scorers were Sam 2,Ev, Dimi 
and Henry. 
Panathinaikos beat Akanthou 4-
1.Panathinaikos led 2-0 through  
scorers Giorgio with a far post 
shot, and an Andrea Polydorou 
header from a corner then 
Akanthou reduced the score to 
2-1 through an own goal then 
Kyri Portou made it 4-1 with two 
goals. 
Apoel were goal happy beating 
Cinar 7-1 but they were 1-0 
down in the 21st minute and in-
stead of Cinar building on their 
lead they just collapsed and 
Apoel went onto score seven 
goals and half time 4-1 their 
scorers were Alex Roussis, Max 
Papacosta 2, Vincent Lwanga, 
Kyriacos Kyriacou, Demetris 
Frangeskides and Marcos Ky-
prianou. 
A much improved Pantel  beat 
Armenians in a high scoring 
game 5-3.Pantel goals came 
from George Costa 2, James 
and Keylo. For Armenians 
Caron 2 and Garcia,  

Sunday 27th October 2019 
U18 
Omonia Green 1 Northwood 4,AEK Black 3 Alexandra Park 3, 
Boreham Wood 2 Omonia White 2, AEK Gold 2 Harvesters 1, 
Omonia Gold 4 Belstone 0 
U16 
Omonia White 2 Alexandra Park 0 
U15 
Alexandra Pk 0 Omonia Gold 19, Omonia Silver 1 Harvesters 8, 
Berkhamsted 0 Omonia Green 0 
U14 
HMH 0 Omonia Gold 8, Omonia Silver 2 Belstone 3 
U13 
Bloomsbury 3 Omonia Green, AEK Black 1 Hadley R 9, Edmonton 
11 Omonia White 2 
Omonia Gold 9 Maccabi 2 
U12 
Oakhill 1 Omonia Gold 2, Omonia White 4 Oakhill Warriors 2, 
Omonia Green 4 Hinton 7 

AEK Youth U11’s

Omonia Youth U12 Gold

Our Michael Yiakoumi with 
Leicester City manager Bren-
dan Rodgers who beat South-
ampton 9-0. Leicester City 
recorded the biggest ever Eng-
lish top-flight away win The big-
gest margin of victory on the 
road previously was eight goals, 
a joint record held by three 
clubs. Vardy plus goals by Youri 
Tielemans, Ben Chilwell and 
James Maddison inflicted 
Southampton’s biggest home 
defeat in their 133-year history. 
Manchester City beat 3-1 Aston 
Villa with goals from Gabriel 
Jesus Kevin De Breuyne and 
David Silva. while a hat-trick by 
American Christian Pulisic 
helped steer Chelsea to a 4-2 
victory at Burnley. A superb solo 
effort from Willian made it 4-0 
before Burnley scored two late 
consolation goals.. 
However, the pressure is 
mounting on Everton manager 
Marco Silva as his side slipped 
to a sixth defeat of the season 
in controversial circumstances 
in a 3-2 loss at Brighton & Hove 
Albion. Defender Lucas Digne’s 
own goal deep into stoppage 
time completed a superb come-
back after Everton had led 2-1 
going into the last 10 minutes 
of the match. 
Sheffield United moved up the 
table after a 1-1 draw at West 
Ham United, while Watford and 
Bournemouth drew 0-0. 

Liverpool’s Anfield fortress was 
briefly shaken by Tottenham 
Hotspur but Juergen Klopp’s 
side recovered to secure a 2-1 
win and restore their six-point 
lead atop the Premier League 
on Sunday. Liverpool’s un-
beaten Premier League run at 
Anfield now stands at 45 but 
when Harry Kane put Totten-
ham in front after 48 seconds 
and the visitors led at the inter-
val it appeared their marauding 
start to the season was in 
danger of ending. 
Manchester United claimed 
their first away league victory of 
the season, beating Norwich 
City 3-1 despite missing two 
VAR-awarded penalties, and 
Arsenal squandered a two-goal 
lead to draw 2-2 at home to 
Crystal Palace.Newcastle 
United remained one point 
above the bottom three after 
drawing 1-1 at home with Wol-
verhampton Wanderers. 
First-half goals by Scott McTo-
minay and Rashford and one 
from Martial after the break en-
sured the misses did not matter 
too much. 
Arsenal were 2-0 up at home 
to Palace inside nine minutes 
with goals from Sokratis Papas-
tathopoulos and David Luiz. 
Palace halved the deficit when 
Luka Milivojevic scored from the 
spot, Jordan Ayew headed Pal-
ace level in the 52nd minute.  

Alex Michael wins Totteridge 
Open Regional Tour Final. This 
was a week long LTA staged 
event at Totteridge Tennis 
Club.Alex was the 5th seed in the 
tournament consisting of 32 
players, beating the 1st seed in 
the semi final and the 2nd seed 
in the final. Alex dominated the 
tournament which was played on 
clay, dropping just one set 
throughout the week on way to 
winning his 5th title since July. 
14 year old Alex Michael from En-
field has been playing tennis 
since the age of five Alex has 
been training at WIMX academy 
from the age of eight trained by 
Andrew Foster ex professional 
UK tennis singles,doubles and 
Davis Cup star. 
His paternal grandparents are 
from Vasili,Leonarisso and Yi-
aloussa and his maternal grand-
parents from Famagusta.

14year old Alex Michael 
wins tennis regional title Cypriot  driver  

Tio Ellinas 3rd in Mexico

Cypriot racing driver Tio Ellinas came third in the Porsche Mobil 
Cup in Mexico.Winner was the German Michael Ammenmuler 
Second was Turkish driver Ayhancan Guven. 

UK Cypriot Marcus Edwards 
stars in the Europa League
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It’s the big one next Wednesday New Salamis v St Panteleimon 

Spartan South Midlands League Cup

It’s the big one next Wednes-
day 6th November New Sala-
mis v St Panteleimon in the 
Spartan South Midlands 
League cup that will be held at 
7,45pm at Enfield Town Foot-
ball Club, The Queen Elizabeth 
Stadium, Donkey Lane, Enfield, 
EN1 3PL 
It is the first time these two 
clubs will be meeting in the 
Spartan South Midlands 
League and both clubs are 
doing exceptionally well with St 

Panteleimon top of the league 
and New Salamis chasing them 
in second place. It is great to 
see two of our clubs pushing 
for promotion five tiers below 
the football league. 
The Saints held Ampthill 2-2 in 
a right draw After two pitch in-
spections the game went 
ahead and the Saints were 
pushed the furthest they’ve 
been this season. A good and 
balanced Ampthill team almost 
won, until the Saints cracked 

home an equaliser 3 minutes 
from time. 
A difficult first half in the rain, 
saw the Saints keeper Dan 
Carr keep his side level with 
some very clever use of his 
body and good goalkeeping 
presence. Dan was possibly 
the man of the match. 0-0 at 
half time. Within 3 minutes of 
the restart the Saints went 
ahead with a strong, low cross 
from Massay that went in off a 
defender for an own goal. 

The Saints could not build on 
their lead. Ampthill kept on at-
tacking, hit the bar and gen-
erally kept troubling the home 
side. On 68 minutes Ampthill 
got their equaliser. And con-
tinued to press. At 78 minutes 
they got their second, a clever 
chip over the goalie. At 1-2 the 
Saints were facing their first de-
feat of the season. It took some 
determined wing play, a few 
corners and pressing, and 
eventually the ball broke to 

Tajbakhsh who placed it high 
beyond the keeper, with only 
three minutes of normal time 
left. A few more minutes of in-
jury time saw neither side able 
to get the winner. Full time 2-2 
and the Saints are still un-
beaten after 14 games this sea-
son. St Panteleimon lead the 
Spartan Division One by 10 
points.  
New Salamis lift thenselves to 
second place in the Spartan 
South Midlands League after 

beating Rayners Lane 3-2 but 
it was no easy game New Sa-
lamis took the lead in the 40th 
minute with a goal from Deniz 
Mehmet then Connor Maher 
scored two absolute screamer’s 
to give Rayners Lane  a 2-1 
lead, Salamina the  homeside 
quickly equalised to make it 2-
2 with a goal from Geirge Lu-
tayaa. And with the last kick of 
the ball the home side score 
their third through Ryan Hervil 
to make it 3-2. Final score.

Saturday 2nd November 2019 
Vanarama National League 
Barnet v Chorley FC 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier 
Haringey Borough v Horsham 

3.00pm CVS VAN HIRE STADIUM, (COLES 
PARK) White Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
London Tigers v New Salamis 
3.00pm School Lane, Amersham HP7 0EJ 
Sunday 3rd November 2019 
LFA Challenge Cup 

Third Round 
Olympia v Mile End Batezie 
10.15am Whittington Park, Holloway road,  
London, N19 4RS 
Lambeth All Stars v Panathinaikos 
10.30am Albert Road, South Norwood, 
London SE25 4QL 

Wednesday 6th November 2019 

Spartan South Midlands League Cup 

New Salamis v St Panteleimon 

7.45pm Enfield Town Football Club, 

The Queen Elizabeth Stadium, Donkey Lane, 

Enfield, EN1 3PL

 Local and Community fixtures

Football was the winner at  
Haringey Borough
Haringey fans came out in numbers as their side 
lost the re-arranged FA Cup tie to Yeovil Town, 
10 days after it was abandoned over racism alle-
gations.There was no repeat of the alleged racist 
abuse that marred the original game where the 
home side's players walked off in protest. Yeovil 
ended up winning the game 3-0 at the North Lon-
don club to secure a first round tie at home to 
Hartlepool United.Everyone was well mannered 
and the fans cheering on their teams with a lot of 
kick out racism signs and badges and stickers 
visible. There were representatives from kick it 
out notably TroyTownsend and Chris Paouros. 
But Haringey competed and had their chances 
in the first half the Yeovil keeper produced some 
great saves to to keep it at 0-0. But  Chris Dagnall 
put Yeovil  ahead after half an hour. Yeovil put 
the game beyond Haringey  with two goals in a 
five-minute spell after the break as Luke Wilkin-
son's towering 56th-minute header from a corner 
was added to by Dagnall as he pounced on a 
Haringey defensive error. 
Haringey Borough's Cameroon-born goalkeeper 
Valery Pajetat was the subject of alleged racist 
comments when the sides first met earlier this 
month Rhys Murphy had given visitors Yeovil a 
1-0 lead from the spot when it was claimed that 
Haringey goalkeeper Pajetat was spat at and 
struck by an object thrown from the Yeovil sup-
porters' section. Haringey defender Coby Rowe 

alleged he had been the victim of racist comments 
during the incident. 
In the aftermath, Haringey boss Loizou took his 
players off the field, with Yeovil's team coming 
off with them in solidarity. "I don't want it (walking 
off) to become a habit," Loizou said." I reacted in 
the way I reacted because of the moment. "I 
looked into the eyes of my players, they were 
distraught and that's why I took the action I did. 
You can't quite understand what racism means 
and does until you see that pain for yourself. 
"What I did last Saturday shouldn't have been 
left to me, someone else should've made that 
decision." 

Cyprus Football

Nea Salamina had last years 
champions Apoel under control 
but an eight minute lapse late 
in the game allowed Apoel to 
score three goals through Mer-
kis in the 66th minute, Matic 
70th minute and Vidgul in the 
74th minute to lift Apoel into 
second place two points behind 
League leaders Anorthosis who 
beat Doxa 6-0 with their goals 
coming from Ruben Rayos, 
Duris 2, Katchareva, Schilden-
field and Dauschvili. 
Apollon suffered their fourth de-
feat of the season, to their local 
rivals AEL .Apollon took the lead 
in the 37th minute through Carr 
But AEL came back to win 2-1 
through goals from Carlos and 

Hurada penalty. 
AEK were surprisingly held to a 
4-4 draw by bottom placed Eno-
sis who led led 3-1 at half time 
but an hat trick from the  
league’s top scorer Ivan Trick-
ovski saved the game for AEK 
until Enosis equalised in the 
73rd minute trough Roushias. 
 Ethnikos Achnas maintained 
their great start to the season 
after drawing 1-1 away from 
home with Pafos FC goals 
came from Igor Khudobyak and 
Rasic respectively. 
Omonia drew with Olympiakos 
1-1 Omonia scored first through 
Thiago in the 47th minute and 
Zachariou equalised for Olym-
piakos in the 6oth minute. 

Tsitsipas 
reaches semis

Roger Federer beat Stefanos 
Tsitsipas to reach Swiss Indoors 
final.Roger Federer made it 
clear he wanted a 10th title at 
the Swiss Indoors Basel. The 
top-seeded Swiss booked his 
place in the final with a sterling 
6-4, 6-4 performance against 
third seed Stefanos Tsitsipas. 
Tsitsipas was left to ruminate 
over hitting more winners than 
unforced errors (11 to 9), yet still 
coming up short.  
Despite the loss, Tsitsipas can 
be pleased with another strong 
week. He’s won 10 of his past 
13 matches and reached at 
least the semi-finals in his past 
three ATP Tour events. 

NEW SALAMIS ST. PANTELEIMON
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Ζαμπάς 
(από τη Λεμεσό) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 02.10.2019, ο Κυριάκος Ζαμπάς σε ηλικία 

78 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ιωάννα, τα αγαπημένα του παιδιά: 

Γεωργία - τον γαμπρό του Ηρακλή, Ευτυχία, Νεόφυτο - τη νύφη του Jane, 

Σωκράτη - τη νύφη του Dionne, τα 4 πολυαγαπημένα του εγγόνια: 

Κυριάκο - σύζυγο Μαρία, Αλέξανδρο, Νεόφυτο, Σωκράτη και δισέγγονα: 

Γιαννούλλα, Κυριάκο και Σοφία, 2 αδελφές, 2 αδελφούς, τον βαφτιστικό 

του, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 12.11.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία Σωτήρος Χριστού, Woolwich, Upper Wickham Lane, Welling, 

Kent DA16 3AP και η ταφή στο Plumstead Cemetery, Wickham Lane, 

SE2 0PB. 

Τηλ. οικείων: 07903 206 517

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Zambas 

(from Limassol) 

Passed away on Wednesday 02.10.2019 at the age of 78. 

He leaves behind his loving wife Joanna, his loving children: Georgia - 

son-in-law Herakli, Eftihia, Neophytos - daughter-in-law Jane, Socrates 

- daughter-in-law Dionne, 4 loving grandchildren: Kyriacos - daughter-

in-law Maria, Alexandros, Neophytos and Socrates, 3 loving 

great-grandchildren: Yiannoulla, Kyriacos and Sofia, 2 sisters, 

2 brothers, his loving Godson, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 12.11.2019 at 11.00am at the 

Greek Orthodox Church of the Christ of Saviour, Woolwich, Upper 

Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP and the burial at Plumstead 

Cemetery, Wickham Lane, SE2 0PB. 

Tel: 07903 206 51704.10.1941 - 02.10.2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 03.11.2019, στην Εκκλησία των 

Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex 

Way, Holloway, Islington, London N7 6RT,  το 7ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και θείας 

Φροσούλας Ward 

(Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

Κόρες: Rosalie και Julie, 

γαμπρός Philip, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

The 7th year memorial service for our much loved 

and dearly missed mother and aunty 

Frosoula Ward 
(from Ayios Theodoros, Larnaca) 

will take place on Sunday 03.11.2019, 

at the Greek Orthodox Church of St. Anthony 

the Great and St. John the Baptist,  

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

Relatives and friends are invited to attend. 
Daughters: Rosalie and Julie, 

son-in-law Philip, nephews, nieces 

and other relatives.

† MEMORIAL SERVICE

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

03.11.2019 στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 20oν ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Σοφίας Σωφρονίου 

(Αρναούτη) 

(Λάρνακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, εγγόνια, λοιποί συγγενείς..

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα 

του θανάτου του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας συζύγου, πατέρα και παππού,  

Νίκου Οδυσσέως  

(Άγιο Νικόλαο Σολέας) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για 

το Dementia Society και North London Hospice, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η σύζυγός του Κούλλα παιδιά: Αντρέας, 

Ρεβέκκα και Γιώργος, νύφες: Αντρούλλα, 

Michelle, γαμπρός Νίκος, εγγόνια: Πέτρος 

Νατάλια, Νικόλας και Στέλλα.
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Απεβίωσε την Παρασκευή 11.10.2019, η Λουκία 

Στυλιανού σε ηλικία 85 ετών. 

Αφήνει δύο παιδιά: Δημήτρη και Πέτρο, δύο 

νύφες, έξι εγγόνια, τρία δισέγγονα, την αδερφή 

της Μαργαρίτα, τον γαμπρό της Γιώργο, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 04.11.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. oικείων: 020 8888 0965 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Λουκία Στυλιανού
(από τη Λευκωσία)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.11.2019 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB, το 

4oν ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημέ-

νης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής 

Σοφίας Σωφρονίου (Σκάρου) 

(Ριζοκάρπασο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η κόρη της Αντρούλλα Σωφρονίου Zangeneh- 

σύζυγός της Βαλεντίνος Zangeneh, εγγονή της 

Σοφία, υιός της Άκης Σωφρονίου- σύζυγός του 

Μαρίνα, τα εγγόνια της Katerina και Michael, 

αδελφή Γιαννούλλα, αδελφός Χαρίτος και 

λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.11.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN, το 6ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Ελένης Φώτη Παύλου (Κώμα του Γιαλού)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Οι κόρες: Παναγιώτα και Αθηνά, εγγονές: Ελένη και Μαρία, 

δισέγγονα: Paul, Peter και April

Συλλυπητήρια 

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη Βασιλική Ιωάννου, τα 

παιδιά: Γιαννάκη και Μιχάλη, την νύφη: Ελένη, τα εγγόνια: Harriott, 

Αντωνία και Jonathan για τον θάνατο του συζύγου, πατέρα και 

παππού, Τώνη Ιωάννου που απεβίωσε πρόσφατα.

Συλλυπητήρια 

Η διεύθυνση και το προσωπικό της εφημερίδας «Παροικιακή», το 

λογιστικό γραφείο C. Michael & Co και οι: Νεόφυτος και Ευούλλα 

Νικολάου, Δημήτρης Λαζάρου, Γιώργος και Φωτεινή Μιχαηλίδη 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον Ανδρέα Τσιαλούφα για 

τον θάνατο της αδερφής του Ελένης που απεβίωσε πρόσφατα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 03.11.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 19ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Κώστα Κυριάκου (Κάτω Δερύνεια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Χρυστάλλα, τα παιδιά: Αλέξανδρος, Κυριάκος, 

Χριστόφορος, εγγόνια: Tia, Leonidas, Costantinos, Maya 

και λοιποί συγγενείς.

Ανδρέας Ιωσήφ (Joseph) Andreas Iosef (Joseph)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 23.10.2019 at 

the age of 82. 

Andreas came to England in 1954. 

He leaves his wife, Nitsa from Lemithou, two 

daughters, Josephine and Jane, son-in-law, 

Deepak, his beloved granddaughter Melina, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 

15.11.2019 at 12.00 noon at the Greek 

Orthodox Church of St. Sophia, Moscow 

Road, London W2 4LQ and the burial at New 

Southgate Cemetery. 

Flowers or donations for various charities are 

welcome. 

Tel: 07956 813 120 Josephine / 07956 120 465 Jane

Απεβίωσε την Τετάρτη 23.10.2019, ο Ανδρέας 

Ιωσήφ (Joseph) σε ηλικία 82 ετών.  

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1954. 

Αφήνει τη σύζυγό του Νίτσα από τη Λεμύθου, 

δύο κόρες: Ιωσηφίνα και Jane, τον γαμπρό του 

Deepak, την αγαπημένη του εγγονή Μελίνα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

15.11.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι  από 

την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, Moscow 

Road, London W2 4LQ και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. 07956 813 120 Ιωσηφίνα / 07956 120 465 Jane

(from Avgorou)(από το Αυγόρου)

20.05.1937 – 23.10.2019
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Χριστοδούλου  

(από την Καλογραία Κερύνειας) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 17.10.2019, σε ηλικία 77 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει τη σύζυγό του Σωτήρα επίσης από την Καλογραία, 3 παιδιά: 

Αντρούλλα, Παναγιώτα και Μιχάλη, τον γαμπρό του Άντρο, τη νύφη 

του Μαριάννα, 6 εγγόνια: Πολύβιο, Πέτρο, Αλεξία, Νικόλ, Χελένα και 

Zak, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 14.11.2019 και ώρα 10.00πμ από 

την Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 305 Camberwell New Road, 

London SE5 0TF και η ταφή στο Camberwell Old Cemetery, Forest Hill 

Road, London SE22 0RU. 

Λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07977 064 550

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Petros Christodoulou  

(from Kalogrea - Kyrenia) 

Passed away on Thursday 17.10.2019 at the age of 77. 

He came to England in 1960. 

Petros leaves his wife Sotera, 3 children: Androulla, Panagiota and 

Michael, his son-in-law Andros, daughter-in-law Marianna, 6 

grandchildren: Paul, Peter, Alexia, Nicole, Helena and Zack, relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Thursday 14.11.2019 at 10.00am at the 

Greek Orthodox Church of St. Mary, 305 Camberwell New Road, 

SE5 0TF and the burial at Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Road, 

Dulwich, London SE22 0RU. 

Flowers or donation for charity are welcome. 

The wake will take place at the family home. 

Tel: 07977 064 550 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Χάρου 

(από το Ριζοκάρπασο) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 21.10.2019 σε ηλικία 92 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στο Λονδίνο το 1955 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70 

άνοιξε τον καφενέ του στο Hornsey Road, πριν συνταξιοδοτηθεί στις αρχές 

του 2000. Υπήρξε ένας αξιαγάπητος σύζυγος για την Κατερίνα, πατέρας για 

τον Σωτήρη, τη Μαρία και τον Ανδρέα (που απεβίωσε το 2007) και παππούς. 

Η κηδεία του θα λάβει χώρα την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο hall της Εκκλησίας. 

Ο Γιώργος άφησε πίσω του ένα ανεκπλήρωτο κενό σε οικογένεια και φίλους. 

Αντί λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για το Alzheimer’s Society.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Haros 

(from Rizokarpasso) 

Passed away on Monday 21st October 2019 at the age of 92. 

He came to London in 1955 and in the early 70's opened his 'kafene' 

on Hornsey Road before retiring in the early 2000's. He was a loving 

husband to Katerina, father to Soteris, Maria and Andreas (passed away 

2007) and grandfather.  

The funeral will take place on Friday 8th November 2019 at 12.30 at 

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

London, N8 0LY. The burial will take place at New Southgate Cemetery 

followed by a wake at the church hall. 

George will be greatly missed by all of his family and friends. 

Instead of flowers there will be a donation box for the Alzheimer's 

Society.

Απεβίωσε τη Δευτέρα 14.10.2019, σε ηλικία 95 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1947. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αντριάνα, 2 παιδιά: Αδάμο και 
Αντρέα, 3 εγγόνια: Άντρια, Θεοχάρη, Δανιήλ και τη 
δισέγγονη του Ελένη. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 07.11.2019 και ώρα 
12.30μμ από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London 
NW11 8HL και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, 
Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Dementia 
UK. 

H παρηγοριά θα δοθεί στην Κυπριακή Αδελφότητα, 
Britannia Road, North Finchley, London N12 9RU.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Θεοχάρης Παπαδάμου (Harry Papa Adams)
(από τo Αυγόρου)

02.03.1924 – 14.10.2019

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Poyiadzis 

(from Angastina) 

Passed away on Wednesday 23.10.2019, at the age of 93. He came to England in 1952. 

Andreas leaves his son Panayiotis, daughter-in-law Stella, 5 grandchildren, 7 great-grandchildren,  

relatives and friends. 

The funeral and the burial took place on Saturday 26.10.2019 in Larnaca. 

Tel: 07957 911 376 

“ The love and warmth shown to his family and friends will dearly be missed ”  

Απεβίωσε την Τρίτη 01.10.2019, η Στέλλα Ταππούς, 

σύζυγος του μακαρίτη Νίκου Ταππούς, σε ηλικία 90 

ετών. 

Αφήνει τον γιο της Ανδρέα, την κόρη της  Άννα, 4 εγγόνια 

και 4 δισέγγονα. 

Η Στέλλα ήρθε στην Αγγλία το 1955. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 

2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και 

η ταφή στις 2.30μμ στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Όλοι οι συγγενείς 

και φίλοι είναι ευπρόσδεκτοι. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Alzheimer’s 

Society.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Στέλλα Ταππούς
(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου)

26.05.1929 - 01.10.2019
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