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Τη Δευτέρα θα τελεστεί η κηδεία 
του δημάρχου Αμμοχώστου Αλέξη 
Γαλανού, ο οποίος έφυγε ξαφνικά 
από τη ζωή την περασμένη Δευ-
τέρα ενώ βρισκόταν με τη σύζυγο 
του για διακοπές στην Ελλάδα... 

Σελ 6

«Έφυγε» ο Αλέξης Γαλανός
Καταγγελία σοκ από νεαρή βρετα-
νίδα στην Αστυνομία Αμμοχώστου 
ότι έπεσε θύμα βιασμού από 12 
πρόσωπα, κάνει από χθες το γύρο 
του κόσμου ανώ η Αστυνομία προ-
χώρησε σε μαζικές συλλήψεις... 

Σελ 6

Ομαδικός βιασμός 19χρονης
Την πεποίθησή του ότι μέσα από 
τις εξαιρετικά παραγωγικές συνα-
ντήσεις, που θα έχει στην Ουάσι-
γκτον "θα ενισχυθούν οι βάσεις 
της νέας δυναμικής που έχουν 
προσλάβει οι σχέσεις με ΗΠΑ... 

Σελ 7

Δένδιας και σχέσεις με ΗΠΑ...

Σε ελεύθερη πτώση 
η στερλίνα...

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΝΩ ΤΟ ΑΚΕΛ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΤΔ 

σελ 3

ΑΚΕΛ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε/K ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Τ/K ΗΓΕΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Επαναβεβαίωση στήριξης από βρετανούς 
βουλευτές στην εκδήλωση της ΕΚΟ 
στο βρετανικό κοινοβούλιο

Τάραξε τα λιμνάζοντα νερά...

σελ 4

O AKINTZI ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (σελ 5) 
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Αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμή του επί εξαετία Υπάτου Αρμοστή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο HB Ευριπίδη Ευρυβιάδη, παρέθεσε 
το βράδυ της Δευτέρας η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία στο βόρειο 
Λονδίνο, με αφορμή την αφυπηρέτηση του πολύπειρου διπλωμάτη. 

Παρόντες στο οίκημα της Αδελφότητας ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας Δημήτριος Καραμή-
τσος-Τζιράς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, 
ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, η ηγεσία και μέλη της Γραμματείας 
της Ομοσπονδίας, επικεφαλής επιμέρους συνδέσμων της παροικίας 
και πολλά άλλα μέλη της παροικίας. 

Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΕΚΟ Χρίστος Κα-
ραολής είπε ότι με την εκδήλωση τιμάται «ο διπλωμάτης που αγκάλιασε 
την ομογένεια, ο συνεργάτης που πόνεσε μαζί μας, ο ακούραστος 
προασπιστής των δικαιωμάτων της Κύπρου που κατά την παρουσία 
του πολλαπλασίασε τις επαφές και έκανε πιο αισθητή την παρουσία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων». 

Αφού μνημόνευσε τις θλιβερές επετείους του Ιουλίου, ο κ. Καραολής 
έκανε μία συνοπτική αναφορά στη διπλωματική σταδιοδρομία του Ε. 
Ευρυβιάδη, επισημαίνοντας την αναγνώριση της οποίας έχει τύχει από 
πολλές ξένες χώρες και οργανισμούς και ξεχωρίζοντας το ρόλο του 
στην προώθηση της Κοινοπολιτείας και του ρόλου της Κύπρου σε 
αυτόν τον οργανισμό μέσω και της ιδιότητάς του ως Προέδρου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας. 

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος 
απαρίθμησε αρχικά τα διπλωματικά πόστα στα οποία έχει υπηρετήσει 
από την έναρξη της διπλωματικής του καριέρας το 1976 ο κ. Ευρυβιά-
δης, μεταξύ πολλών άλλων σε Βόννη, Μόσχα, Τελ Αβίβ, Τρίπολη, 
Στρασβούργο, Ουάσινγκτον και Λονδίνο. «Είναι μόνο ο δεύτερος δι-
πλωμάτης, που υπηρέτησε σε μια χώρα για περισσότερο από πέντε 
χρόνια και ο λόγος ήταν ότι εσείς το ζητήσατε», σημείωσε ο κ. Χριστο-
δουλίδης απευθυνόμενος προς τα μέλη της παροικίας και αναφερόμε-
νος στην επί έξι έτη παραμονή του κ. Ευρυβιάδη στο Λονδίνο. 

Ο Υπουργός ανέτρεξε επίσης στην πρώτη συνάντησή του με τον 
απερχόμενο Ύπατο Αρμοστή, ως φοιτητής στις ΗΠΑ το 1993, όταν ο 
κ. Ευρυβιάδης του είχε πει ότι για να προωθήσει κανείς αποτελεσματικά 
τα συμφέροντα της χώρας του πρέπει να γνωρίζει καλά τα θέματα που 
απασχολούν το συνομιλητή του και το ακροατήριό του και να μην είναι 
μονοθεματικός. Αυτό ο κ. Χριστοδουλίδης το επισήμανε ως πολύτιμο 
δίδαγμα για τον ίδιο, για να προσθέσει πως και ο ίδιος δίδαξε αργότερα 
στον κ. Ευρυβιάδη τη σημασία του Twitter ως πολύτιμου ψηφιακού ερ-
γαλείου διπλωματίας, αστειευόμενος με τη δεινότητα της χρήσης του 
μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον Ύπατο Αρμοστή. 

Ο κ. Χριστοδουλίδης προανήγγειλε, τέλος, ότι η πείρα και οι ικανό-
τητες του κ. Ευρυβιάδη θα αξιοποιηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία 
καταλλήλως στο εξής. 

Ο Έλληνας πρέσβης κ. Καραμήτσος-Τζιράς εξέφρασε τη συναδελ-
φική και προσωπική εκτίμηση και αγάπη που τρέφει για τον κ. Ευρυ-
βιάδη, σχολιάζοντας ότι σπάνια συναντά κανείς έναν επαγγελματία σε 
αυτό το χώρο με τόσα πολλά πλεονεκτήματα. Επισήμανε την ικανότητα 
του Κύπριου διπλωμάτη να επικοινωνεί το μήνυμά του με διαφορετικό 
τρόπο ανάλογα με το ακροατήριο. 

Ο ίδιος ο Ευριπίδης Ευρυβιάδης άρχισε την ομιλία του απαγγέλλο-
ντας την «Ιθάκη» του Κ. Καβάφη και συνέχισε με μία ελεγεία προς την 

Κύπρο η οποία, όπως σημείωσε, «μου πρόσφερε πολύ περισσότερα 
από όσα θα μπορούσα ποτέ να της προσφέρω εγώ». 

Χαρακτήρισε τη διπλωματική του σταδιοδρομία υπέρ της Κύπρου 
«ιεραποστολή» του και είπε ότι η εκπροσώπηση της χώρας «υπήρξε 
το οξυγόνο μου, το πάθος μου, το DNA μου, η αγάπη μου και η χαρά 
μου, ταυτόχρονα όμως ο μεγάλος μου καημός και η στεναχώρια μου 
που τόσα χρόνια η πατρίδα μας παραμένει διαιρεμένη». Εξήρε τις 
αρετές του κυπριακού λαού, κυρίως τον ηρωισμό και τη στωικότητά 
του και τόνισε την ανάγκη να είναι συλλογικός ο αγώνας όλων των Κυ-
πρίων για την επανένωση.  

Τόνισε την προσφορά της ομογένειας προς την Κύπρο, «τον πιο 
θερμό σύμμαχο και πιο φλογερό συμπαραστάτη στους εθνικούς αγώ-
νες, τον πιο γνήσιο θεματοφύλακα των αξιών μας», ευχαριστώντας 
παράλληλα τα μέλη της για τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασαν τον 
ίδιο. «Είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω υπηρετήσει την Κύπρο μας 
έχοντας εσάς στο πλευρό μου», πρόσθεσε.  

Στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά της Εκκλησίας και δη του εφησυ-
χάζοντος πλέον Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Γρηγο-
ρίου, τον οποίο χαρακτήρισε «πνευματικό κολοσσό». Εδωσε επίσης 
τις ευχές του στο νέο Αρχιεπίσκοπο, κ. Νικήτα. 

Ζήτησε από τα μέλη της παροικίας να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν 
με τον ίδιο τρόπο τον διάδοχό του στην Ύπατη Αρμοστεία, που θα 
αναλάβει καθήκοντα στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Ευχαρίστησε επίσης τον Έλληνα πρέσβη, την ηγεσία της Ομοσπον-
δίας, το προσωπικό της Αρμοστείας, τους γονείς του, τους αδερφούς 
του και τη σύζυγό του Νάσια, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους υπό-
λοιπους ομιλητές ως «η πραγματική δύναμη πίσω από το θρόνο». 

Ο κ. Ευρυβιάδης τόνισε την αναβαθμισμένη σχέση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με το ΗΒ, μην παραλείποντας ωστόσο να σημειώσει ότι 
η συντονισμένη αντίδραση σε βρετανικές θέσεις που πλήττουν τα κυ-
πριακά δίκαια έχει υπάρξει έντονη, με σημαντικό το ρόλο και της οργα-
νωμένης παροικίας. Ανέφερε, ενδεικτικά, ότι μέσω της ΕΚΟ περίπου 
το 60% των Βρετανών βουλευτών έχουν λάβει επικοινωνία από πολίτες 
κυπριακής καταγωγής που ζητούν την υπεράσπιση της Κύπρου. 

«Να δίνουμε πάντα το μήνυμα ότι είμαστε μέρος της λύσης και όχι 
μέρος του προβλήματος», είπε, κάνοντας λόγο για πολυδιάστατη και 
πολυεπίπεδη διπλωματία σε οργανισμούς όπως η Κοινοπολιτεία, ο 
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η ΕΕ. 

«Παραδίδοντας τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά και έχοντας ανα-
στοχαστεί την προσωπική μου πορεία, είμαι περήφανος που ακολού-
θησα αυτήν ακριβώς την πολιτική: σύνεση, σεβασμό προς τις αξίες 
και τα ιδανικά του λαού μας, με αγάπη και πάθος για την Κύπρο μας 
και συνάμα μακριά από τυμπανοκρουσίες, πατριδοκαπηλίες και μι-
σαλλόδοξη ρητορική», σημείωσε ο κ. Ευρυβιάδης. 

Κατέληξε: «Μπορεί η διπλωματική μου πορεία, η ιεραποστολή μου, 
όπως την ονομάζω, να ολοκληρώνει τον κύκλο της, αλλά εγώ είμαι σί-
γουρα έτοιμος να συνεχίσω με όλες τις δυνάμεις μου για το καλό της 
χώρας και του λαού μας. Τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου 
θεού. Αξίζουν καλύτερα. Μια Κύπρο ανεξάρτητη, μια Κύπρο για το λαό 
της και για κανέναν άλλο. Δεν ζητάμε και δε θέλουμε τίποτα περισσότερο 
αλλά και τίποτα λιγότερο από αυτά που έχει κάθε άλλος φιλειρηνικός 
λαός - δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου. Και για 
αυτό δεσμεύομαι μέχρι την τελευταία μου στιγμή να αγωνίζομαι».

Αποχαιρετιστήριο δείπνο για τον Ε. Ευρυβιάδη
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Πραγματοποιήθηκε χθες, στις εγκαταστάσεις του Bloomberg, στο 
Λονδίνο, η πρώτη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης της Κυπριακής 
Διασποράς στο ΗΒ για την Οικονομική Διπλωματία, με τη συμμετοχή 
του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Στη συζήτηση που συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία, την Ύπατη Αρμοστεία, και το Υπουργείο Εξωτερικών 
προσκλήθηκαν και παρέστησαν διακεκριμένοι Κύπριοι του ΗΒ. 

Πρόκειται για επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα στενή 
σχέση με την παροικία, αλλά διαπρέπουν στους τομείς τους και επι-
θυμούν να συμβάλουν στην προώθηση των συμφερόντων της πατρί-
δας τους, μέσω μίας συνολικής στρατηγικής προσέγγισης της οικονο-
μικής διπλωματίας της Κύπρου στο Ην. Βασίλειο, αλλά και στην 
ανάπτυξη της παροικίας. 

Η εκδήλωση υπαγόταν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Οικονομικής 
Διπλωματίας του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπό τον κ. Χρι-
στοδουλίδη η οικονομική διπλωματία έχει επισημανθεί ως ένας από 
τους κύριους πυλώνες της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Η θεσμο-
θέτηση της συγκεκριμένης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης υπο-
γραμμίζει τη σημασία του διπλωματικού δικτύου της Κύπρου, όπως 
και της διασποράς, ως στοιχείου που επιτρέπει την ανάπτυξη αυτής 
της πολιτικής. 

Τα βασικά θέματα συζήτησης περιλάμβαναν τον προσδιορισμό μιας 
συνεκτικής ταυτότητας προβολής (‘brand’) της Κύπρου, την ποικιλο-
ποίηση της κυπριακής οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των ανα-
δυόμενων τομέων, την προσέλκυση και ενεργή δράση τρίτης και τέ-
ταρτης γενιάς Κυπρίων της διασποράς, καθώς και τη σημασία του 
εντοπισμού στρατηγικών ευκαιριών ενόψει του Brexit. 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συναντώνται σε ετήσια βάση, 
ανάλογα με το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών. 

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Χριστοδουλίδης περιέγραψε τους βασι-
κούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου και το πλαίσιο 
της οικονομικής διπλωματίας. Όπως είπε, «η κυπριακή διασπορά έχει 
έναν κρίσιμο ρόλο να παίξει στην αναγνώριση προτεραιοτήτων για τη 
στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας». 

Ο Υπουργός χαιρέτισε επίσης την ειλικρινή και εποικοδομητική συ-
ζήτηση που πραγματοποιήθηκε, δηλώνοντας έτοιμος να αναπτύξει τη 
διαδικασία αυτή. 

Μιλώντας μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, σημείωσε: «Θα ήθελα 
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
για το ότι βάζει τη διασπορά στην καρδιά της στρατηγικής Οικονομικής 
Διπλωματίας. Ως κυπριακή ομογένεια στο ΗΒ έχουμε διαπρέψει σε 
μια σειρά επαγγελμάτων και χαίρομαι που τόσα σπουδαία παραδεί-
γματα επιτυχημένων Βρετανοκύπριων συμμετέχουν στη συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης. Η εξειδίκευσή τους, η γνώση τους και οι οπτικές 
τους είναι κρίσιμες καθώς σκεφτόμαστε πώς καλύτερα να αξιοποι-
ήσουμε όλα τα ταλέντα της διασποράς μας προς όφελος της Κύπρου 
και της διασποράς». 

Στη συζήτηση συμμετείχαν πέραν από τον Υπουργό Εξωτερικών, 
τον Ύπατο Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη και τον κ. Καραολή οι: 
λόρδος Άντριου Άδονις (πρώην υπουργός Μεταφορών), Πίτερ Χαρα-
λάμπους (Επιτροπή Διορισμών στη νήσο Τζέρσεϊ), Κονσταντίν Κοτζιάς 
(Διευθυντής Bloomberg Ευρώπης), Νόελ Ιωσηφίδης (τέως Πρόεδρος 
Συνδέσμου Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων), Κύπρος Κυπριανού 
(Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Λιανικής Theo Paphitis), Μαρία 
Κυριακού (Πρόεδρος ITV International), Λούης Λοΐζου (πρόεδρος Συν-
δέσμου Ελλήνων Τραπεζιτών), Dame Τζάνετ Παρασκευά (πρόεδρος 
του Συμβουλίου Αδειοδοτημένων Δικηγόρων Μεταβιβάσεων), Φάνος 
Θεοφάνους (διευθυντικό στέλεχος στην Barclays – UK International 
Private Bank), Λόρνα Τιλμπιάν (πρόεδρος του Dowgate Capital), Τομ 
Τουμάζης (πρόεδρος τριών νεοφυών επιχειρήσεων: Tagsmart, Fuse-
box Games και TVbeat) και Σούλα Τσιούπρα-Λιούις (επικεφαλής αν-
θρώπινου δυναμικού The Telegraph Media Group).

Συζήτηση Κυπρίων ΗΒ με ΥΠΕΞ 
για τη στρατηγική της 

οικονομικής διπλωματίας

ΛΟΝΔΙΝΟ
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BREXIT: Σε... «ελεύθερη πτώση» η στερλίνα
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟ NO DEAL ΕΝΩ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον ανέφεραν στους 
Times (17/07) ότι ο Τζόνσον εφόσον εκλεγεί στην 
ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και αναδειχθεί 
πρωθυπουργός σκέφτεται να διαλύσει τη Βουλή και 
να προκηρύξει πρόωρες εκλογές του χρόνου το κα-
λοκαίρι. Οι σύμβουλοι του Τζόνσον, μας ενημερώ-
νουν οι Times, εκτιμούν ότι το Εργατικό κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης «δεν είναι σε καλή κα-
τάσταση» για να δώσει τη μάχη των εκλογών.  

Μέλος της ομάδας Τζόνσον κάνει σαφές στην 
εφημερίδα ότι στελέχη του Συντηρητικού κόμματος 
"επιθυμούν" την προσφυγή στις κάλπες ενώ «το  
Εργατικό κόμμα είναι διχασμένο με ηγέτη τον Τζέρεμι 
Κόρμπιν». Οι συνεργάτες του Τζόνσον σχεδιάζουν 
εκστρατεία για την προσέλκυση μελών και για τη 
συγκέντρωση χρημάτων «ενόψει των εκλογών». 

Αρκετές εφημερίδες επεσήμαιναν την Τετάρτη την 
προχθεσινή πτώση της αξίας της στερλίνας, αφού 
οι τελευταίες δηλώσεις των δύο μονομάχων - του 
Μπόρις Τζόνσον και του Τζέρεμι Χαντ - που επιδιώ-
κουν να διαδεχθούν τη Μέι, ενισχύουν την εκτίμηση 
ότι η χώρα οδεύει σε Brexit χωρίς συμφωνία.  

Η City AM υπογράμμιζζε ότι η δέσμευση των 
Τζόνσον και Χαντ να μην αποδεχθούν τον διακανο-
νισμό για τα ιρλανδικά σύνορα (backstop) - όπως 
προέβλεπε η συμφωνία της Μέι με τις Βρυξέλλες 
έσυρε τη στερλίνα σε ένα χαμηλό δύο ετών έναντι 

του δολαρίου. Αναφέρει ακόμη ότι οι αγορές θορυ-
βήθηκαν περισσότερο μετά τις πληροφορίες ότι ο 
Μπόρις Τζόνσον σκέφτεται να κλείσει τη Βουλή  τον 
Οκτώβριο, για να εμποδίσει τους βουλευτές να 
απορρίψουν μια μη-συμφωνία Brexit.  

Ο Financial Times επικαλούνται διπλωμάτη της 
ΕΕ ο οποίος τονίζει ότι ο κ. Τζόνσον «ζει σε έναν κό-
σμο φανταστικό» εάν πιστεύει ότι οι Βρυξέλλες θα 
αποδεχθούν την πολιτική του. Οι 
φίλοι όμως του Τζόνσον σημεί-
ωναν στους FT ότι αυτοί οι φόβοι 

είναι αβάσιμοι και επέμεναν: «Θέλουμε συμφωνία».   
Ο Guardian αναφέρεται στα "μελανά σημεία" της 

δημαρχίας Τζόνσον. Πρώην συνάδελφοί του, υπο-
γράμμιζαν στην εφημερίδα, ότι όταν ήταν δήμαρχος 
Λονδίνου αγνόησε τις συμβουλές των εμπειρογνω-
μόνων για μια σειρά από σημαντικά έργα με αποτέ-
λεσμα οι πολίτες 
να επιβαρυνθούν 

με πολλά δισεκατομμύρια λίρες, 
όπως στην περίπτωση της αγο-
ράς των νέων λεωφορείων τα οποία θεωρήθηκαν 
ότι στο εσωτερικό τους διατηρούσαν πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες. «Θα μπορούσε να αποδειχθεί απί-
στευτα σπάταλος για τη χώρα, λέει πρώην συνερ-

γάτης του Τζόνσον και καταλήγει: «Είναι 
σπουδαίος ρήτορας αλλά είναι απαίσιος 
όταν καλείται να εφαρμόσει τα σχέδιά του».  

 
Βάλλεται η ελευθερία των ΜΜΕ ;  
Ορισμένοι βουλευτές δήλωσαν στην 

Daily Telegraph ότι «ανησυχούν βαθιά» 
επειδή η Σκότλαντ Γιάρντ έχει ζητήσει από 
τα ΜΜΕ να μη δημοσιεύουν απόρρητα κυ-
βερνητικά έγγραφα μετά τις διαρροές που 
οδήγησαν στην παραίτηση του Βρετανού 
πρεσβευτή στις ΗΠΑ σερ Κιμ Ντάροχ. 

Ο βουλευτής του κόμματος των Φιλελευ-
θέρων Δημοκρατών Νόρμαν Λαμπ υπο-
γραμμίζει ότι «η Βρετανία δεν μπορεί να 
ακολουθήσει την ολισθηρή οδό και να μετα-
βληθεί σε αστυνομικό κράτος» που περιο-
ρίζει την ελευθερία του Τύπου, ενώ ο πρώην 
υπουργός Πολιτισμού Τζον Ουϊτινγκντέιλ 
σημειώνει ότι «η δίωξη δημοσιογράφων εί-
ναι εντελώς λανθασμένη τακτική».

Δεν αποκλείει προώρες εκλογές ο Μπόρις Τζόνσον

Σε κάθετη πτώση οδηγήθηκε εκ νέου 
η στερλίνα έναντι του δολαρίου και του 
ευρώ, διότι οι επενδυτές φοβούνται πως 
εντέλει η Βρετανία θα αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit) χωρίς 
συντεταγμένο τρόπο και καθορισμένη 
συμφωνία. 

Η λίρα υποχώρησε πρώτη φορά σε 
27 μήνες (2 χρόνια και πλέον) κάτω από 
τα επίπεδα του 1,24 δολ. προς το δο-
λάριο, ενώ προς το ευρώ εξασθένησε 
σε  επίπεδα ναδίρ εξαμήνου. Και σε 
αυτό το κλίμα ανησυχίας συνηγορούν 
οι Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Χαντ, οι 
δύο υποψήφιοι να διαδεχθούν την Τε-
ρέζα Μέι στον πρωθυπουργικό θώκο, 
οι οποίοι προσπαθούν να ανταγωνι-
στούν ο ένας τον άλλο στο ποιος θα τη-
ρήσει σκληρότερη στάση στο θέμα της 
εξόδου. Εξ ου και οι αγορές χάνουν την 
εμπιστοσύνη τους στη στερλίνα, θεω-
ρώντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
να γίνει το Brexit χωρίς ξεκάθαρο μετα-
βατικό πλαίσιο. Εάν όντως συμβεί αυτό, 
τότε πιθανώς να υποχρεωθεί η Τράπεζα 
της Αγγλίας να περικόψει τα επιτόκια, 
ώστε να αποτρέψει τον οικονομικό όλε-
θρο, όπως αναφέρει σχετικό δημοσί-
ευμα του πρακτορείου «Ρόιτερς». 

Σύμφωνα, με πρόσφατα στοιχεία του 
Reuters, το βρετανικό νόμισμα είναι το 
νόμισμα που έχει καταγράψει τις χειρό-
τερες επιδόσεις για φέτος. Αυτή η 
πτώση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη κό-

ντρα στις τάξεις των Τόρις, για τη δια-
δοχή της Τερέζα Μέι, στην αρχηγία του 
κόμματος αλλά και στην πρωθυπουργία 
της χώρας. Αφορμή για την καταβύθιση 
της στερλίνας ήταν σχόλια του Μπόρις 
Τζόνσον και του Τζέρεμι Χαντ ότι δεν 
πρόκειται να δεχθούν τον όρο που έχει 
συμπεριλάβει η Τερέζα Μέι στην προ-
τεινόμενη συμφωνία για το Brexit και 
αφορά τα σύνορα της Βόρειας Ιρλαν-
δίας, που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
και της Ιρλανδίας. Στο πλαίσιο αυτό προ-
βλέπεται ότι δεν θα επανέλθουν ένθεν 
και ένθεν τα συμβατικά σύνορα, όπως 
θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση δύο κρα-
τών. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες 

απαιτήσεις της Ε.Ε. προς το Λονδίνο 
όταν εισήλθαν οι δυο τους σε διαπρα-
γματεύσεις. Εάν ισχύσει αυτή η πρό-
βλεψη, η Βρετανία θα πρέπει να συμ-
μορφωθεί με πολλούς κανόνες της Ε.Ε., 
έως ότου δημιουργηθεί το νέο μεταβα-
τικό πλαίσιο και δεν οριστούν σύνορα. 

Πάντως, η πιο αδύναμη στερλίνα να 
υπενθυμίσουμε ότι ευνοεί τους Βρετα-
νούς εξαγωγείς, διότι καθιστά πιο ελκυ-
στικά και φθηνά τα προϊόντα τους στις 
αγορές εκτός συνόρων. Εν τω μεταξύ, 
η εξασθένησή της εντάθηκε χθες, μετά 
τη δημοσιοποίηση στοιχείων ότι, το τρί-
μηνο Μαρτίου - Μαΐου, οι αποδοχές στη 
Βρετανία είχαν κατά μέσον όρο αύξηση 
3,6% στον δημόσιο τομέα και 3,4% στον 
ιδιωτικό, όταν ο πληθωρισμός φθάνει 
το 2%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση από το 2008. 

Ο αριθμός των ανθρώπων που απα-
σχολούνται αυξήθηκε κατά 28.000 και 
ο δείκτης της ανεργίας παραμένει στα 
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 44 
ετών της τάξεως του 3,8%. Παρά ταύτα, 
υπάρχουν ενδείξεις πως ίσως ο ρυθμός 
δημιουργίας θέσεων εργασίας αρχίζει 
να επιβραδύνεται στη Βρετανία. Το τρί-
μηνο Μαρτίου - Μαΐου η ενίσχυση της 
απασχόλησης ήταν η πιο αργή από το 
καλοκαίρι του 2018, ενώ οι κενές θέσεις 
ελαττώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα 
δωδεκαμήνου.

Το επιτελείο του επικρατέστερου νέου 
πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, 
Μπόρις Τζόνσον, εξετάζει το ενδεχόμενο 
να ορίσει την ανάγνωση των προγραμμα-
τικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης από 
τη βασίλισσα στις αρχές Νοεμβρίου, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα. 

Παραδοσιακά ο «λόγος της βασίλισσας» 
έπεται μιας περιόδου μίας έως δύο εβδο-
μάδων κατά την οποία το κοινοβούλιο δε 
λειτουργεί. Αν κάτι τέτοιο συμβεί στα τέλη 
Οκτωβρίου, θα σημαίνει πως οι βουλευτές 
πιθανότατα δε θα έχουν χρόνο να επεξερ-
γαστούν και να εγκρίνουν μια ενδεχόμενη 
νέα συμφωνία για το Brexit ή να αποτρέ-
ψουν τη χωρίς συμφωνία έξοδο από την 
ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου. 

Ο κ. Τζόνσον έχει δεσμευθεί ότι θα υλο-
ποιήσει το Brexit στο τέλος Οκτωβρίου «με 
ή χωρίς» συμφωνία, λέγοντας πως είναι 
ζήτημα «ζωής ή θανάτου». Στη διάρκεια 
της κούρσας διαδοχής της Τερέζα Μέι ο 
τέως υπουργός Εξωτερικών έχει επανει-
λημμένως αρνηθεί να αποκλείσει την πι-
θανότητα αναστολής της λειτουργίας του 
κοινοβουλίου προκειμένου να μην εμποδί-
σουν οι βουλευτές την υλοποίηση μιας πι-
θανής απόφασης για ένα ‘no deal’ στο 
Brexit. Οι πληροφορίες για τις προθέσεις 
του Μπόρις Τζόνσον έχουν θορυβήσει τους 
βουλευτές που είναι πολέμιοι του σκληρού 
Brexit. 

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο βουλευτής ανα-

τολικού Λονδίνου Μάικ Γκέιπς που πρό-
σφατα παραιτήθηκε από το Εργατικό 
Κόμμα για να ενταχθεί στην ομάδα ανεξάρ-
τητων βουλευτών που ίδρυσαν το κόμμα 
ChangeUK, παρατήρησε: «Τα αριθμητικά 
δεδομένα στη Βουλή των Κοινοτήτων δεν 
έχουν αλλάξει. Έχουμε καταψηφίσει αρκε-
τές φορές το no deal με την Τερέζα Μέι ως 
πρωθυπουργό. Ακόμα και αν ένας πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον ή Τζέρεμι 
Χαντ αποφασίσει να μας βγάλει από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία, υπάρχει πλειοψηφία 
στο κοινοβούλιο που θα μπορούσε να τον 
σταματήσει». 

Ομοίως, η βουλευτής βορείου Λονδίνου 
των Εργατικών Κέιτ Όσαμορ σχολίασε στο 
ΚΥΠΕ ότι «δεν μπορούμε υπό καμία περί-
σταση να φύγουμε από την ΕΕ χωρίς συμ-
φωνία, οπότε αν αυτό σχεδιάζει ο Μπόρις 
Τζόνσον θα μας βρει απέναντί του». 

Ο Συντηρητικός βουλευτής Γκούτο 
Μπεμπ κάλεσε μέσω Sky News τους πο-
λέμιους του σκληρού Brexit «να αποφασί-
σουν επιτέλους με ποιον τρόπο θα μπλο-
κάρουν το no deal που φαίνεται να 
εξετάζεται από την ομάδα του Μπόρις Τζόν-
σον». Ο κ. Γκέιπς συμφώνησε ότι πρέπει 
να βρεθεί ένας κοινοβουλευτικός «μηχανι-
σμός» για να εμποδιστεί το Brexit χωρίς 
συμφωνία. «Το ερώτημα είναι αν θα υπάρ-
ξει επαρκής αριθμός Συντηρητικών βου-
λευτών που θα ψήφιζε υπέρ μίας πιθανής 
πρότασης μομφής», είπε.

Τέχνασμα για να μην εμποδιστεί 
πιθανό no deal στο Brexit

ΑΝΑΨΕ ΦΩΤΙΕΣ Ο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
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Επαναβεβαίωση στήριξης από Βρετανούς βουλευτές
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΕΚΟ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να προασπίζονται και 
να προωθούν τα δίκαια της Κύπρου επαναβεβαίωσαν οι 
φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης στο κοινοβούλιο του Γουέστμινστερ το βράδυ της 
Τρίτης με αφορμή την επικείμενη συμπλήρωση 45 ετών 
από την τουρκική εισβολή. 

Στην ετήσια εκδήλωση μνήμης, που διοργανώνει η 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και 
φέτος είχε τίτλο «Κύπρος: Προοπτικές για μια Λύση», την 
κυπριακή κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος. 

Στην ομιλία του ο Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρθηκε 
στην ετοιμότητα που έχει επανειλημμένως εκφράσει ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης για επανέναρξη των συνομιλιών 
για μια λύση εντός του πλαισίου των έξι σημείων που είχε 
θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 

Ενημερώνοντας τους Βρετανούς βουλευτές και τα μέλη 
της παροικίας που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του 
κοινοβουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ανε-
τράπη η ελπίδα που είχε δημιουργηθεί μετά από τις επαφές 
με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών 
για έλευση της Τζέιν Χολ Λουτ στην Κύπρο ώστε να ολο-
κληρωθούν οι προετοιμασίες για επανέναρξη των συνο-
μιλιών λόγω της μη ετοιμότητας της τουρκοκυπριακής 
πλευράς, που επέλεξε τελικά να καταθέσει την πρόταση 
Ακιντζί για συνδιαχείριση των φυσικών πόρων στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

«Η Τουρκία προσπαθεί να παρεκκλίνει της διαδικασίας 
των διαπραγματεύσεων και να αποφύγει τη συζήτηση επί 
των σημείων που συμφωνήθηκαν στην Ελβετία τον Ιούλιο 
του 2017», εκτίμησε ο κ. Προδρόμου, προσθέτοντας ότι η 
τουρκική κυβέρνηση θέλει να αποφύγει τη συζήτηση του 
σημείου περί ασφάλειας που αναφέρει ότι το απαρχαι-
ωμένο σύστημα των εγγυήσεων δεν έχει θέσει σε ένα μελ-
λοντικό πλαίσιο ασφαλείας, όπως δεν έχουν και τα κατοχικά 
στρατεύματα. 

Σε ό,τι αφορά την τουρκική εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, 
ο κ. Προδρόμου τόνισε ότι όλοι οι φυσικοί πόροι, συμπε-
ριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, ανήκουν σε όλους 
τους Κύπριους. Πρόσθεσε ότι η ευθύνη διαχείρισής τους 
ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και αν όλα πάνε κατ’ 
ευχήν σε μια μελλοντική Ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημο-
κρατία. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε, εξάλλου, 
την Κύπρο «ευρωπαϊκό φάρο σταθερότητας» στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω των αγαστών συ-

νεργασιών με τις γειτονικές χώρες. 
Ευχαρίστησε τέλος και εκ μέρους της κυπριακής κυβέρ-

νησης τους Βρετανούς βουλευτές για τη διακομματική 
υποστήριξη της Κύπρου, ζητώντας τους να συνεχίσουν 
να έχουν την ειρηνική λύση του Κυπριακού ως προτεραι-
ότητά τους. Συμπλήρωσε ότι ακόμα ελπίζει στη συντομό-
τερη δυνατή επανέναρξη των συνομιλιών. 

Από τους παρόντες βουλευτές πρώτος το λόγο πήρε ο 
επανεκλεγείς στη θέση του προέδρου της Διακομματικής 
Ομάδας για την Κύπρο σερ Ρότζερ Γκέιλ του Συντηρητικού 
Κόμματος, ο οποίος είπε ότι «45 χρόνια είναι υπερβολικά 

πολλά, η κατάσταση αυτή πρέπει να τερματιστεί τώρα». 
Η επίσης Συντηρητική βουλευτής Τερέζα Βίλιερς χαρα-

κτήρισε «εξωφρενικό» το ότι για ακόμα μία χρονιά η Κύ-
προς παραμένει διαιρεμένη και «τραγωδία» τη συνεχιζό-
μενη διαίρεση της Λευκωσίας, της μόνης διαιρεμένης 
πρωτεύουσας στην Ευρώπη. Δήλωσε «σταθερή και δυ-
νατή υποστηρίκτρια μιας ελεύθερης και ενωμένης Κύ-
πρου», όπως είναι εδώ και 20 χρόνια και τόνισε την ανάγκη 
αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων Αναφέρθηκε 
επίσης στις προσπάθειές της στο ζήτημα των αγνοουμέ-
νων και σε θέματα που αφορούν την παροικία. 

Ο Πάμπος Χαραλάμπους του Εργατικού Κόμματος στά-
θηκε στη σημασία επανέναρξης των συνομιλιών με στόχο 
μια λύση χωρίς εγγυήσεις και στρατό κατοχής, σημει-
ώνοντας ότι οι φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές ενεργούν 
συλλογικά. Αναφέρθηκε επίσης στις δικές του δράσεις 
υπέρ της Κύπρου και της παροικίας και τελείωσε με την 
επισήμανση της ανάγκης να τεθεί υπόψη της επικείμενης 
νέας βρετανικής κυβέρνησης το κυπριακό ζήτημα. 

Ο σκιώδης υπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού των Ερ-

γατικών Φάμπιαν Χάμιλτον είπε ότι η Κύπρος είναι στην 

καρδιά του από το καλοκαίρι του 1974, όταν ένας Κύπριος 

φίλος του σκοτώθηκε κατά την τουρκική εισβολή. Διαβε-

βαίωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα 

του, είπε ότι θα την επισκεφθεί ξανά το Σεπτέμβριο με 

μέλη της σκιώδους κυβέρνησης και τόνισε ότι δεν υπάρχει 

χωρίς στην Κύπρο για εγγυήσεις ή ξένα στρατεύματα. 

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων στην 

κυπριακή ΑΟΖ σημείωσε ότι ανήκουν στους Κύπριους και 

σε κανέναν άλλο και δεν είναι προς κλοπή. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης οι βουλευτές Κά-

θριν Γουέστ, Μάικ Φρηρ, Σέριλ Μάρεϊ, Μάικ Γκέιπς, Κέιτ 

Όσαμορ, σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, Ρότζερ Γκόντσιφ, Τζακ 

Ντρόουμι, ο λόρδος Ντάικς, η βαρόνη Μάσεϊ, αλλά και η 

υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδια για τη Μετανάστευση 

Κάρολαϊν Νόουκς. 

Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος της Εθνικής 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής δήλωσε ότι 

αυτό που επιθυμούν οι Κύπριοι είναι δίκαιο και απλό, δη-

λαδή μία πλήρως λειτουργική χώρα βασισμένη στο κράτος 

δικαίου ή αλλιώς μία «φυσιολογική» χώρα κατά τη φράση 

του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτή-

ρισε την Κύπρο «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή, 

είπε ότι το φυσικό αέριο θα αξιοποιηθεί προς όφελος όλων 

των Κυπρίων και εξέφρασε τη λύπη του για τη συνεχιζό-

μενη παρέμβαση της Τουρκίας στις υποθέσεις της Κύπρου. 

Συμπλήρωσε ότι η φωνή της παροικίας 45 χρόνια μετά 

από την εισβολή και έναρξη της κατοχής είναι πιο δυνατή 

από ποτέ, καθώς με συντονισμένη δράση πάνω από 377 

Βρετανοί βουλευτές επί συνόλου 650 έχουν λάβει επιστολή 

από ψηφοφόρους τους υπέρ της Κύπρου. Ευχαρίστησε 

τους Βρετανούς βουλευτές και τους κάλεσε να αξιοποιούν 

τη θέση τους για να συμβάλλουν στην επίτευξη των αλλα-

γών που επιδιώκει η Κύπρος. 

Η Διακομματική Ομάδα για την Κύπρο απένειμε, εξάλ-

λου, τιμητική πλακέτα στον αφυπηρετούντα Ύπατο Αρμο-

στή Ευριπίδη Ευρυβιάδη, ο οποίους τους ευχαρίστησε για 

το γεγονός ότι είναι «φίλοι παντός καιρού». 

Συμπλήρωσε ότι η διμερής σχέση Κύπρου έχει ενισχυ-

θεί, είναι πολυδιάστατη και διόλου μονοθεματική.

Στάνισλαβ Οσάτσι: 
Αμετάβλητη 

η θέση της Ρωσίας 
στο Κυπριακό

Την αντίθεση της Μόσχας 
στην επιβολή κυρώσεων που 
παρακάμπτουν το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, εξέφρασε ο Πρέ-
σβης της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας στην Κύπρο, Στάνισλαβ 
Οσάτσι, λέγοντας παράλληλα 
ότι η θέση της χώρας του στο 
Κυπριακό παραμένει αμετά-
βλητη. Ερωτηθείς σχετικά με 
τις πρόσφατες δηλώσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εξω-
τερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο 
για τα μέτρα που υιοθέτησε η 
ΕΕ κατά της Άγκυρας, είπε ότι 
είναι καλά γνωστό ότι η Ρωσία 
ήταν πάντοτε αντίθετη και πα-
ραμένει και τώρα αντίθετη με 
την επιβολή οποιονδήποτε κυ-
ρώσεων, οι οποίες παρακά-
μπτουν το ΣΑ του ΟΗΕ.  

«Μόνο το σώμα αυτό έχει 
εξουσιοδότηση να χρησιμο-
ποιήσει τέτοια όπλα όπως εί-
ναι οι κυρώσεις», ανέφερε.  

σΕίπε εξάλλου ότι οι κυρώ-
σεις έχουν συνήθως το αντί-
θετο αποτέλεσμα και επιδει-
νώνουν την κατάσταση. «Όλες 
οι διαφωνίες μπορούν να επι-
λυθούν στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων. 

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συ-
νέχιση των διαπραγματεύ-
σεων για τη λύση του Κυπρια-
κού», συμπλήρωσε. Ανέφερε 
ακόμη ότι στις περιπτώσεις με 
το τουρκικό πλοίο-γεωτρύ-
πανο «Φατίχ» και με το δεύ-
τερο πλοίο «Γιαβούζ», το 
Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρωσίας δεν υποστήριξε τις μο-
νομερείς ενέργειες στην ΑΟΖ 
της Κύπρου. 

«Τίποτα δεν πρέπει να 
εμποδίζει τις διαπραγματεύ-
σεις για το κυπριακό πρό-
βλημα. Η καλά γνωστή μας 
θέση στο Κυπριακό παραμένει 
αμετάβλητη», κατέληξε ο κύ-
ριος Οσάτσι.
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Τάραξε τα λιμνάζοντα νερά η πρόταση Ακιντζί

Η πρόταση Ακκιντζί αποσυνδέει το θέμα του φυσικού αερίου με την λύση του κυπριακού και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που 
απορρίπτεται, σχολίασε ο Τουμάζος Τσιελεπής. Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο επικεφαλής του γραφείου κυπριακού του ΑΚΕΛ τόνισε ότι το 
φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο και για τις 2 κοινότητες για να εργαστούν για λύση και για αυτό πρέπει να 
αξιοποιηθεί η σύγκλιση Χριστόφια-Ταλάτ. 

Ο κύριος Τσιελεπής είπε ότι δεν έχει αμφιβολίες για την βούληση του κυρίου Ακκιντζί για λύση, αλλά αν γινόταν αποδεκτή η 
πρόταση του και μετά βρεθεί κάποιος άλλος στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, τότε θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα δεδομένα εις 
βάρος του Κυπριακού. Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, εκτιμά ότι δεν πρέπει ο Πρόεδρος να πει απλώς όχι στην πρόταση Ακκιντζί αλλά ταυτό-
χρονα να υποβάλει μια πειστική αντιπρόταση που να απαντά στις ανησυχίες της τουρκοκυπριακής πλευράς και να γίνει αποδεκτή 
από την διεθνή κοινότητα. 

Ο κύριος Τσιελεπής είπε ότι ΑΚΕΛ θα αποστείλει επιστολή στο Πρόεδρο Αναστασιάδη στην οποία θα του προτείνει συγκεκριμένες 
θέσεις που μπορεί να θέσει, χωρίς να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι το κυπριακό πρέπει να οδηγηθεί εκ 
νέου στις ράγες της διαπραγμάτευσης, και πρόσθεσε ότι καταρρέει η πολιτική του προέδρου Αναστασιάδη που ακολουθεί τα τελευταία 
2 χρόνια. Ο Τουμάζος Τσιελεπής κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο να διερωτηθεί γιατί ο Γ.Γ των Η.Ε δεν πείθεται για να επαναρχίσουν οι 
συνομιλίες. Επανέλαβε τη θέση του ΑΚΕΛ ότι πρέπει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Γκράν Μοντάνα και 
στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, διαφορετικά μπροστά μας θα έχουμε πιο ορατό το ενδεχόμενο της οριστικής διχοτόμησης. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει και τέταρτο πλοίο στην ανατολική Μεσόγειο  
λέγοντας ότι θα αυξήσουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή. Παράλληλα, ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» των κατεχομένων, είπε ότι η ε/κ πλευρά πρέπει να φοβάται περισσότερο από ένα θερμό επεισόδιο.

Η πρόταση Ακιντζί, οι απειλές Τσαβούσογλου και το... θερμό επεισόδιο

ΑΚΕΛ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟ ΗΓΕΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Κατέρρευσε πλήρως η πολιτική του Προέδρου Αναστασιάδη και του 

ΔΗΣΥ των τελευταίων χρόνων, ενώ η πρωτοβουλία των κινήσεων 
πέρασε πλήρως στα χέρια της Άγκυρας και της Τουρκοκυπριακής 
πλευράς. 

Στη δημόσια πολιτική συζήτηση αλλά και στα διπλωματικά σαλόνια 
η προσοχή επικεντρώνεται στα ζητήματα που ανοίγει πότε ο Κουντρέτ 
Οζερσάι και πότε ο Μουσταφά Ακιντζί ενώ η Τουρκία αλωνίζει στην 
Κυπριακή ΑΟΖ με τα γεωτρύπανα της να τρυπούν σ’ αναζήτηση φυ-
σικού αερίου με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ να περιορίζονται σε διακηρυκτικές 
καταδίκες χωρίς κόστος για τον εισβολέα. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ήλθε η πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί για δημιουργία Κοινής Επιτροπής συνδιαχείρισης 
για τους υδρογονάνθρακες. Η πρόταση υποβλήθηκε στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη μέσω του επικεφαλής του Γραφείου του Ειδικού Συμ-
βούλου του ΓΓ του ΟΗΕ, Sergiy Illarionov, ώστε ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης να έχει την ευκαιρία να την αξιολογήσει και ακολούθως οι δύο 
ηγέτες να την εξετάσουν από κοινού σε μια τετ-α-τετ συνάντηση. Η 
νέα πρόταση Ακιντζί, προστίθεται, αποσκοπεί στο να σταματήσει να 
αποτελεί ο τομέας των υδρογονανθράκων πεδίο έντασης και να μετα-
τραπεί σε πεδίο παραγωγικής συνεργασίας. 

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία επιτροπής υπό την εποπτεία 
των Ηνωμένων Εθνών με ίσο αριθμό μελών από τις δύο κοινότητες 
και τη συμμετοχή της ΕΕ ως παρατηρητή. Περιγράφεται παράλληλα η 
δομή, οι στόχοι και ο τρόπος εργασίας της κοινής επιτροπής, ενώ πε-
ριέχονται λεπτομέρειες και για τη δημιουργία ταμείου και τους τρόπους 
που θα μπορούσε να καταστεί επωφελές. Αναφέρεται ακόμη ότι ο κ. 
Ακιντζί απέστειλε την πρόταση στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, 
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και 
στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, για ενημέρωσή 
τους. Η Άγκυρα στηρίζει τη νέα πρόταση συνεργασίας επί των υδρο-
γονανθράκων της Κύπρου που υπέβαλε ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακι-
ντζί, στην ε/κ πλευρά μέσω των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει ανακοί-
νωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην ίδια ανακοίνωση 
απευθύνεται έκκληση προς τον ΟΗΕ, την ΕΕ και κυρίως τις εγγυήτριες 
δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση και να ενθαρρύνουν τις δύο πλευ-
ρές για συνεργασία στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι έχει γίνει γνωστό ότι ο Μουσταφά Ακιντζί υπέβαλε στην 
ε/κ πλευρά μέσω των Η.Ε. τη νέα περιεκτική πρόταση συνεργασίας 
που ετοίμασε η τ/κ πλευρά για την έρευνα και εκμετάλλευση των 
πηγών υδρογονανθράκων γύρω από την Κύπρο. «Αντικρίζουμε με 

ικανοποίηση αυτή την πρόταση συνεργασίας και την στηρίζουμε», 
αναφέρει και σημειώνει πως «η πρόταση προβλέπει για το θέμα των 
υδρογονανθράκων επί των οποίων οι Τ/κ και οι Ε/κ έχουν ίσα δικαιώ-
ματα ως ίσοι συνέταιροι του νησιού, να συνεργαστούν και στο θέμα 
των εισοδημάτων και από αυτές τις πηγές να επωφεληθούν μαζί ταυ-
τόχρονα». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που 
γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος μεταξύ 
των δύο πλευρών, θα συμβάλει στην περιφερειακή ειρήνη, σταθερό-
τητα και συνεργασία και θα δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για τη 
λύση του Κυπριακού». Για αυτόν το λόγο, τονίζει, «απευθύνουμε έκ-
κληση σε όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΕ και της 

ΕΕ και ιδιαίτερα προς τις εγγυήτριες δυνάμεις, να αξιολογήσουν αυτή 
τη σημαντική ευκαιρία, να στηρίξουν την εν λόγω πρόταση συνεργασίας 
και να ενθαρρύνουν τις δύο πλευρές για τη συνεργασία στο θέμα των 
υδρογονανθράκων στο νησί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.  

Ομόφωνο ΟΧΙ από τα πολιτικά κόμματα  
Το Συµβούλιο Αρχηγών των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων που συ-

νεδρίασε στην οικία του Προέδρου Αναστασιάδη στη Λεμεσό αποφά-
σισε ομόφωνα ότι δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση Ακιντζί. Ωστόσο, 
τονίζεται ότι το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της Ελληνοκυπριακής 
πλευράς προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πρέπει να είναι ολοκληρωμένη 
και µε βασικό πυλώνα της την προτεραιότητα επίλυσης του Κυπριακού. 
Για το λόγο αυτό, όπως δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, το 
κόµµα θα αποστείλει ολοκληρωμένη επιστολή µε προτάσεις του στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, για το πώς κατά την 
άποψή του θα πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήµατα που 
εγείρονται. Ο Άντρος Κυπριανού υπέδειξε ότι για να τοποθετηθεί κά-
ποιος ολοκληρωµένα και αντικειµενικά για την πρόταση την οποία έχει 

υποβάλει ο κ. Ακιντζί, θα πρέπει να λάβει υπόψη κάποια συγκεκριμένα 
ζητήµατα. Πρώτον, σημείωσε, είναι οι προτεραιότητες και ο στόχος 
που έχουμε ως ε/κ πλευρά και θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι η προτεραιότητα 
θα πρέπει να είναι η επίλυση του Κυπριακού. 

Δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να συνυπολογίσουµε, είναι το πώς το-
ποθετείται η διεθνής κοινότητα στην κατάσταση όπως είναι αυτή τη 
στιγµή διαµορφωµένη. Επί τούτου, παρατήρησε «ότι ανεξάρτητα από 
τις απόψεις που έχουµε εµείς εδώ στην Κύπρο, είναι προφανές ότι 
υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και για την ετοιµότητα της δικής µας 
πλευράς για την επίλυση του Κυπριακού». «Ακόµη και εκείνων οι 
οποίοι τοποθετούνται µε τρόπο υποστηρικτικό στη δική µας πλευρά 
και δεν είναι έτοιµοι να προβούν σε ενέργειες οι οποίες θα υποχρεώ-
νουν την Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων», 
συµπλήρωσε. 

Τρίτο, όπως τόνισε, είναι οι εξελίξεις στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, 
όπου «οι δυνάµεις οι οποίες επιθυµούν και επιδιώκουν λύση αποδυ-
ναµώνονται συνεχώς, ενώ ενισχύονται οι φωνές για λύση δύο κρατών». 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εξήγησε ότι η πρόταση Ακιντζί δεν µπορεί να 
γίνει αποδεκτή, γιατί περιέχει πρόνοιες, οι οποίες από τη µια υποσκά-
πτουν την κυριαρχία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και από την άλλη 
υπάρχει ενδεχόµενο να εγκλωβίσουν την προσπάθεια για λύση του 
Κυπριακού σε διάφορες σκοπιµότητες». 

Τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα πρέπει να αναφέρει την 
ετοιµότητά του για επανέναρξη άµεσων διαπραγµατεύσεων στο Κυ-
πριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες και από το σηµείο που 
είχαν µείνει στο Κραν Μοντανά, µε ειλικρίνεια και µε ετοιµότητα να 
εµπλακεί σε εντατικές διαπραγµατεύσεις µε στόχο να καταλήξουµε το 
συντοµότερο δυνατό στη λύση στο Κυπριακό. Παράλληλα, πρέπει να 
απαντήσουµε σε κάποιες κατανοητές ανησυχίες που υπάρχουν στην 
τ/κυπριακή πλευρά για τα ζητήµατα που αφορούν στο φυσικό αέριο. 
«Να εξηγήσουµε αντικειµενικά και ολοκληρωµένα γιατί δεν µπορεί να 
γίνει αποδεκτή η πρόταση η οποία κατατίθεται από τον κ. Ακιντζί -και 
υπάρχουν κατά την άποψή µας πάρα πολλά επιχειρήµατα που µπο-
ρούν να απαντούν πειστικά- και την ίδια στιγµή να απαντήσουµε σε 
πολλά ζητήµατα τα οποία προκαλούν ανησυχία στην τ/κ κοινότητα». 

Εν τω μεταξύ, έχει ήδη αρχίσει η προεργασία για την ετοιμασία της 
επιστολής που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα αποστείλει στον Τ/κ 
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, στον ΓΓ του ΟΗΕ και στους άλλους αποδέκτες 
της πρότασης του κ. Ακιντζί για το θέμα των υδρογονανθράκων, ανέ-
φερε κυβερνητική πηγή. Σημείωσε πως στόχος είναι με την απάντηση 
του Προέδρου να δοθεί το μήνυμα πως δεν υπάρχει χώρος για άλλη 
συζήτηση επί του θέματος αυτού, και πως η πρόταση Ακιντζί τορπιλίζει 
τη συμφωνία Χριστόφια-Ταλάτ για τους υδρογονάνθρακες. 
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Με τη Λεμεσό να καταγράφει 
ήδη, για το 2019, τέσσερα θα-
νατηφόρα εργατικά ατυχή-
ματα, η ΠΕΟ Λεμεσού εκφρά-
ζει την ανησυχία της για την 
αυξητική τάση των εργατικών 
ατυχημάτων και καλεί εργοδό-
τες και Κυβέρνηση να λάβουν 
τα μέτρα τους. Με αφορμή και 
το πρόσφατο θανατηφόρο ερ-
γατικό ατύχημα, στη Γ` βιομη-
χανική περιοχή Ύψωνα, με 
θύμα 32χρονο οικογενειάρχη, 
μέλη της ΠΕΟ Λεμεσού πρα-
γματοποίησαν πινακιδοφορία 
από το οίκημα της συντεχνίας 
προς την Επαρχιακή Διοίκηση 
Λεμεσού, όπου ανήρτησαν 
στην περίφραξη πινακίδες με 
συνθήματα όπως, "Όχι άλλο 
αίμα στο βωμό του κέδρους" 
και "Ασφάλεια στην εργασία".

ΠΕΟ: Να τερματιστούν 
τα εργατικά ατυχήματα

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα 
την ειδική έκθεση με  θέμα «Ελεγχος Προεδρίας και Προ-
εδρικού Μεγάρου»… 

Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι:  
• Μη ύπαρξη Κανονισμών αναφορικά με τους Συμβού-

λους/Συνεργάτες στην Προεδρία και τους Επιτρόπους. 
• Σε κάποιες περιπτώσεις αποσπάσεων στην Προεδρία 

για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, οι Λειτουργοί μετακι-
νούνται και απασχολούνται στην Προεδρία πριν από την 
έγκριση της απόσπασης τους από την Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας/ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 

• Αγορά υπηρεσιών από 3 άτομα χωρίς την προκήρυξη 
προσφορών και χωρίς να συναφθούν συμβάσεις. 

• Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό για το Κονδύλι «Συ-
νέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό» ήταν ύψους €252.000 
και με έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων εκτοξεύτηκε 
στο €1.000.429 για το 2017 (€454.166 το 2016). 

• Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων χωρίς να ζητούνται 
προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

• Ελλιπής ενημέρωση των Βιβλίων κίνησης οχημάτων. 

• Χρήση υπηρεσιακού οχήματος για προσωπικούς σκο-
πούς από συγκεκριμένο πρόσωπο. 

• Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου 
προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώ-
ρησης τους από αυτήν. 

• Μη ετοιμασία Κεντρικού Μητρώου Κινητής Περιουσίας, 
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• Μη υποβολή πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης  
στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας 
(Κανονισμός Αποθηκών αρ. 110). 

• Μη ασφαλής φύλαξη έργων τέχνης. 
Επίσης, στο προεδρικό βρίσκονται αποσπασμένοι δά-

σκαλοι, φιλόλογοι και.. γυμναστής. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 

σε κάποιες περιπτώσεις, οι Λειτουργοί μετακινούνται και 
απασχολούνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, πριν από 
την έγκριση της απόσπασης τους από τις αρμόδιες Επι-
τροπές που υπάγονται (Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, 
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας). 

Η χρονική διάρκεια κάποιων αποσπάσεων στην Προ-
εδρία της Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλη (μέχρι και 8 έτη) 
και εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσον οι οργανικές 
θέσεις που κατέχουν τα εν λόγω άτομα στα Υπουργεία ή 
Τμήματά τους είναι απαραίτητες ή θα πρέπει να καταργη-
θούν, αναφέρεται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο που 
δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

«Καίει» την προεδρία η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΑΓΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ… ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΑ ΕΞΟΔΑ

Σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα συνελήφθησαν 12 άτομα ισραηλινής 
καταγωγής για την σοκαριστική καταγγελία από 19χρονη, ότι χθες τα 
ξημερώματα την βίασαν ομαδικά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει τις τε-
λευταίες μέρες στην Αγία Νάπα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι 12 συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΤΑΕ 
Αμμοχώστου. 

Το θύμα, νεαρή από τη Βρετανία ηλικίας 19 χρονών, η οποία βρί-
σκεται στην Κύπρο για διακοπές, κατήγγειλε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως 
Εγκλημάτων, ότι νωρίς τα ξημερώματα 12 άνδρες από το Ισραήλ την 
βίασαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει. 

Η νεαρή διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο για σχετική εξέταση από ια-
τροδικαστή, ενώ, το περιστατικό που έχει σοκάρει ολόκληρη την Κύπρο 
αναμένεται να προσλάβει μεγάλες διαστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 
αν επιβεβαιωθούν τελικά οι πληροφορίες ότι πρόκειται για βρετανίδα.. 

Σοκ στην Αγία Νάπα όπου 19χρονη από τη Βρετανία 
κατήγγειλε ομαδικό βιασμό της από 12 πρόσωπα!

Η Κυβέρνηση έδωσε οδη-
γίες στην Αστυνομία να διερευ-
νήσει το θέμα που τέθηκε από 
τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακι-
ντζί στην Ειδική Αντιπρόσωπο 
του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, σε σχέση 
με περιστατικό φερόμενης πα-
ρενόχλησης λεωφορείου με τ/κ 
πινακίδες στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας. Όπως δήλωσε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
δεν έχει γίνει σχετική καταγγε-
λία και ως εκ τούτου η Αστυ-
νομία δεν έχει γνώση για το 
περιστατικό. Η έρευνα όμως 
έχει ξεκινήσει.

Συνολικά 51.086 είναι οι φοι-
τητές που σπουδάζουν στην 
Κύπρο το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, εκ των οποίων οι 
38.997 φοιτούν σε πανεπιστή-
μια και οι 12.089 σε Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
όπως προκύπτει από την ανά-
λυση των δεδομένων της Χαρ-
τογράφησης του Εκπαιδευτι-
κού Πεδίου της Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της 
Κύπρου για την συγκεκριμένη 
περίοδο την οποία διεξήγαγε 
η  Διεύθυνση Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Έχουν περάσει 17 μήνες 
από την ημερομηνία υποβο-
λής των αιτήσεων - δηλώσεων 
εισοδήματος από συνταξιού-
χους  για επιστροφή έκτακτης 
εισφοράς για την άμυνα που 
αποκόπηκε από τόκους κατα-
θέσεων και που αφορά το 
2017 ή και για προηγούμενα 
χρόνια, με αναδρομική ισχύ 
από το 2012-2016 χωρίς 
ωστόσο να έχουν καμία απά-
ντηση οι συνταξιούχοι, αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση της 
ΕΚΥΣΥ. Στην ανακοίνωση 
υπενθυμίζεται πως η  ΕΚΥΣΥ 
απέστειλε επανειλημμένα επι-
στολέςστον Έφορο Φορολο-
γίας και στον Υπουργό Οικο-
νομικών ζητώντας επίλυση του 
προβλήματος. Στη τελευταία 
επιστολή της τόνιζε την ανάγκη 
εφ’ όσον δεν είναι έτοιμο το μη-
χανογραφικό σύστημα  οι  αι-
τήσεις  να εξετάζονται  με τον 
ίδιο τρόπο που εξετάζονταν μέ-
χρι το 2017, αναφέρεται.

Καμία απάντηση στους 
συνταξιούχους για 

επιστροφή εισφοράς

Η Hermes Airports χαιρετίζει τη 
συνεχή επέκταση του πτητικού 
προγράμματος της Ryanair στην 
Κύπρο, επ’ευκαιρίας της πρόσφα-
της ανακοίνωση της αερογραμ-
μής για την προσθήκη νέων δρο-
μολογίων στο πρόγραμμα της 
2019/20 από το αεροδρόμιο Πά-
φου, όπου διατηρεί βάση από το 
2012. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
Τύπου, θα εκτελεί συνολικά 25 
δρομολόγια από και προς την Κύ-
προ, 24 εκ των οποίων θα εκτε-
λούνται από το αεροδρόμιο Πά-

φου και 1 από το αεροδρόμιο 
Λάρνακας, ενώ εκτιμάται ότι κατά 
την διάρκεια του 2019 θα μετα-
φέρει περίπου 1,2 εκ. επιβάτες 
από και προς την Κύπρο. Οι πτή-
σεις είναι:  

- Βερολίνο Τέγκελ (2/εβδομάδα) 
- Κατοβίτσε (1/εβδομάδα) 
- Μπόρνμουθ (2/εβδομάδα) 
- Μάλτα (2/εβδομάδα) 
- Κίεβο (2/εβδομάδα) 
- Μύκονος (3/εβδομάδα) 
- Βυρητός (3/εβδομάδα) 
- Λίβερπουλ (2/εβδομάδα)

Επέκταση των πτήσεων της 
Ryanair στο αεροδρόμιο Πάφου

Άρχισε η έρευνα 
για το τ/κ λεωφορείο

Συνολικά 51.086 χιλ 
φοιτητές στην Κύπρο

ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Απεβίωσε ξαφνικά τη Δευτέρα 
σε ηλικία 78 ετών ο δήμαρχος Αμ-
μοχώστου και πρώην πρόεδρος 
της Βουλής Αλέξης Γαλανός. 

Ο Αλέξης Γαλανός βρισκόταν 
σε διακοπές με τη σύζυγό του Αλε-
ξάνδρα στην Κω και «έφυγε» ανα-
πάντεχα από τη ζωή. Η κηδεία του 
θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. 

Ο Αλέξης Γαλανός γεννήθηκε 
τον Αύγουστο του 1940. Ήταν 
απόφοιτος του Κολλεγίου Αθη-
νών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
του Κέιμπριτζ απ' όπου έλαβε με-
ταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις οι-
κονομικές επιστήμες και την κοι-
νωνιολογία. Σπούδασε επίσης 
νομικά στο Inner Temple Λονδίνου 
και έλαβε δίπλωμα Barrister at 
Law. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
Δημοκρατικής Παράταξης, που 
αργότερα μετονομάστηκε σε Δη-
μοκρατικό Κόμμα. Το 1989 εξε-
λέγη γενικός γραμματέας και το 
1990 αντιπρόεδρος του κόμματος. 
Πήρε για πρώτη φορά μέρος στις 
βουλευτικές εκλογές το 1976 και 
εξελέγη βουλευτής του ΔΗΚΟ 
στην εκλογική περιφέρεια Αμμο-
χώστου, αξίωμα στο οποίο επα-
νεξελέγη στις εκλογές του 1981, 

του 1985, του 1991 και του 1996. 
Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 
1991, εξελέγη για μία πενταετία 
Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. 
Συμμετείχε για είκοσι χρόνια στο 
Εθνικό Συμβούλιο. 

Κατά τη μακρά του Κοινοβου-
λευτική παρουσία, διετέλεσε Πρό-
εδρος των Επιτροπών Εξωτερι-
κών, Εσωτερικών, Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, Άμυνας και 
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού της Κυπριακής Βουλής. Διε-
τέλεσε Συμπρόεδρος της Μεικτής 
Επιτροπής Κυπριακής Βουλής – 
ΕΟΚ πριν το 1999. 

Διετέλεσε επίσης μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Δια-
κοινοβουλευτικής Ένωσης και 
Πρόεδρος του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, 
Πρόεδρος των Κοινοβουλίων της 
Κοινοπολιτείας και της Κυπριακής 
Κοινοβουλευτικής Αντιπροσω-
πείας στον ΟΑΣΕ. Το Μάιο του 
2003 διορίστηκε από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρό-
εδρος εννιαμελούς Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
το οποίο είχε ως αποστολή να 
συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, σε θέματα οικονομικής 
πολιτικής, χειρισμού οικονομικών 
κρίσεων και λήψης οικονομικών 
μέτρων. 

Στις Δημοτικές εκλογές του 2006 
διεκδίκησε ως ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος την ψήφο των συμπολι-
τών του, προτάσσοντας το όραμα 
της επιστροφής όλων των Αμμο-
χωστιανών στην πόλη τους. Οι 
δύο τόμοι των 30.000 υπογραφών 
που συνελέγησαν, αποτελούν τη 
βάση μιας μεγάλης εκστρατείας 
διαφώτισης στο εξωτερικό που 
ανέλαβε ο Δήμος.

«Έφυγε» ο Αλέξης Γαλανός



 7      | Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

«Καλή δύναμη» ευχήθηκε 
στους 300 βουλευτές της 18ης 
Συνόδου της Βουλής ο αρχιε-
πίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος, Ιερώνυμος, ο 
οποίος μαζί με τα μέλη της Ιε-
ράς Συνόδου τέλεσε τον κα-
θιερωμένο αγιασμό και την ορ-
κωμοσία. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε 
η ορκωμοσία με θρησκευτικό 
όρκο των βουλευτών, ενώ 
ακολούθησε ο όρκος στο κο-
ράνι των τριών μουσουλμά-
νων βουλευτών και αμέσως 
μετά έδωσαν πολιτικό όρκο 
όσοι βουλευτές το επιθυμού-
σαν. Στην έδρα της Ολομέ-
λειας της Βουλής προήδρευσε 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
Β' αντιπρόεδρος της προ-
ηγούμενης Συνόδου, Γιώργος 
Βαρεμένος.

Ορκίστηκαν οι 300 
της νέας Βουλής

Ολοκληρώθηκε η 
στελέχωση όλων των 

υπουργείων
 Έκλεισε ο κύκλος της το-

ποθέτησης των Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων στα 
υπουργεία με την ανακοίνωση 
σήμερα 24 νέων Γενικών 
Γραμματέων. Οι 52 συνολικά 
γενικοί και ειδικοί γραμματείς 
θα αναλάβουν άμεσα τα κα-
θήκοντά τους, «προκειμένου, 
από κοινού με τους νέους 
υπουργούς και υφυπουργούς, 
να κάνουν πράξη το μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα της 
κυβέρνησης», όπως σημει-
ώνεται από την κυβέρνηση. 
Απομένει μόνο ο ορισμός των 
Γραμματέων που θα στελεχώ-
σουν την Προεδρία της κυβέρ-
νησης. Όπως, αναφέρουν κυ-
βερνητικές πηγές «δεν έχει 
προηγούμενο, καθώς στο πα-
ρελθόν χρειάζονταν ακόμη και 
μήνες για να στελεχωθούν οι 
τόσο κρίσιμες αυτές θέσεις 
του κρατικού μηχανισμού».

Θα ενισχυθούν οι βάσεις της νέας δυναμικής στις σχέσεις με ΗΠΑ

ΚΡΗΤΗ

Ένιωσε ηδονή βλέποντας την άτυχη γυναίκα να 
κάνει αμέριμνη τζόκινγκ και τη χτύπησε με το αυτο-
κίνητο για την ακινητοποιήσει. Την έβαλε μέσα στο 
πορτμπαγκάζ, τη μαχαίρωσε και, όταν την είδε να 
προβάλλει ακόμα αντίσταση μετά από τόση βία που 
της άσκησε, τελικά την έπνιξε με τα χέρια του. Και, 
για να ξεφορτωθεί κάθε ίχνος, πήγε στο παλιό γερ-
μανικό πολυβολείο και έριξε το πτώμα από την 
τρύπα σε βάθος πολλών δεκάδων μέτρων.  

Τη σοκαριστική αυτή περιγραφή, αφήνοντας απο-
σβολωμένους και τους ίδιους τους αστυνομικούς, 
φέρεται - σύμφωνα με πληροφορίες - να έκανε ένας 
27χρονος αγρότης, μόνιμος κάτοικος Κισσάμου, ο 
οποίος φέρεται να ομολόγησε προφορικά τη δολο-
φονία της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον, η 

οποία εντοπίστηκε νεκρή στις 9 Ιουλίου, και ενώ τα 
ίχνη της είχαν χαθεί επί ημέρες. 

Περιγραφή που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό, 
από τον φερόμενο δολοφόνο, με ακόμα πιο σοκα-
ριστικό στοιχείο το ότι ο νεαρός αγρότης από την 
περιοχή του Μάλεμε είναι παντρεμένος και πατέρας 
δύο παιδιών. 

Μάλιστα, είχε κανάλι στο Youtube, στο οποίο και 
ανέβαζε βίντεο από οικογενειακές και προσωπικές 
στιγμές. Μάλιστα, ήταν λάτρης των πολεμικών τε-
χνών και ασχολούνταν με το Shaolin Kung Fu. Η 
ΕΛ.ΑΣ., που εξαρχής είχε “πατήσει” πάνω στο σε-
νάριο του σεξουαλικού εγκληματικού κινήτρου και 
κατάφερε να ξεδιπλώσει τον “μίτο της Αριάδνης” 
αξιοποιώντας προσεκτικά τα στοιχεία και κάποια 
λάθη του δράστη, παρά την προσαγωγή του νεαρού 
άνδρα, συνεχίζει με ιδιαίτερη προσοχή και τον ίδιο 
ζήλο τις έρευνες. Ο λόγος προφανής... Η Αστυνομία 
φιλτράρει τα όσα δήλωσε ο 27χρονος, τους ισχυρι-
σμούς του και τις κινήσεις του, και θέλει να “δέσει” 
με προσοχή την υπόθεση συλλέγοντας στοιχεία. 

Όπως αποκάλυψε η “Daily Mail”, οι Αρχές είχαν 
ήδη στη διάθεσή τους αποδεικτικό στοιχείο που βρέ-
θηκε μέσα στη σπηλιά του δήμου Πλατανιά.

Συγκλονιστικά στοιχεία για το φόνο

Ο υπουργός Εξωτερικών 
διαμήνυσε προς τους Έλλη-
νες της Αμερικής και γενικά 
της διασποράς ότι μολονότι οι 
δεσμοί της Ελλάδας με την 
απανταχού ελληνική Ομογέ-
νεια παραμένουν στενοί και 
ενεργοί, επιδίωξη της νέας κυ-
βέρνησης και του αρμόδιου 
υφ. Εξωτερικών, Αντώνη Δια-
ματάρη, που γνωρίζει πολύ 
καλά τα θέματα της ομογέ-
νειας και ιδίως στις ΗΠΑ, είναι 
να ενισχυθούν περαιτέρω. 
Και πρόσθεσε: «Η δυνατό-
τητα στους Έλληνες του εξω-
τερικού να συμμετέχουν στις 
εκλογές αποτελεί πάγιο αί-
τημα ομογενών και δέσμευση 
της κυβέρνησής μας».

Την πεποίθησή του ότι μέσα από τις εξαι-
ρετικά παραγωγικές συναντήσεις, που θα έχει 
στην Ουάσιγκτον, "θα ενισχυθούν οι βάσεις 
της νέας δυναμικής που έχουν προσλάβει οι 
σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, 
ιδίως μετά την εγκαθίδρυση του διμερούς 
Στρατηγικού Διαλόγου" εξέφρασε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του 
στον "Εθνικό Κήρυκα". 

Ο κ. Δένδιας τόνισε ειδικότερα ότι κατά τη 
συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του 
Μάικ Πομπέο θα έχει την ευκαιρία να συζητή-
σει για τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η 
Ελλάδα στον άμεσο περίγυρό της, τις προ-
σπάθειές της για την ενίσχυση της συνεργα-
σίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής μας 
και της περιφερειακής σταθερότητας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, όπως διευκρίνισε θα αναφερθεί 
"και στο ζήτημα των προκλητικών ενεργειών 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι 
οποίες συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του 
Διεθνούς Δικαίου και έχουν προκαλέσει την 

έντονη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας" επι-
σημαίνοντας παράλληλα και "την εκτίμηση της 
ελληνικής κυβέρνησης για τις συναφείς δηλώ-
σεις και την ξεκάθαρη στάση της αμερικανικής 

κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα". 
Ερωτηθείς σχετικά με τις ιδιαίτερα καλές 

σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ αυτή την πε-
ρίοδο και τους τομείς στους οποίους θα δώσει 
έμφαση στις επαφές που θα έχει ο υπουργός 
Εξωτερικών ανέφερε ότι "οι εγκάρδιες σχέσεις 
Ελλάδος-ΗΠΑ ανάγονται πολύ πίσω στο 
χρόνο και εδράζονται όχι μόνο σε μία συγκυρία 
σύμπτωσης των εθνικών μας συμφερόντων 
ή στο γεγονός ότι είμαστε σύμμαχες χώρες 
στο ΝΑΤΟ, αλλά στις κοινές αρχές και αξίες 
και τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις 
δύο χώρες και τους λαούς μας". "Απτό παρά-
δειγμα της προόδου που έχει σημειωθεί" 
όπως πρόσθεσε "είναι ο Στρατηγικός Διάλο-
γος, στο πλαίσιο του οποίου οι δυο πλευρές 
δεσμευθήκαμε να εντείνουμε τη συνεργασία 
μας σε μια σειρά από τομείς, όπως η άμυνα 
και η ασφάλεια, η επιβολή του νόμου και η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το εμπόριο 
και οι επενδύσεις, τα ζητήματα της ενέργειας 
και οι επαφές των πολιτών μας".

ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Με έχουν χλευάσει, με πέταξαν σαν σκουπίδι στη 
φυλακή. Εγώ εκείνες τις ημέρες ήμουν ράκος. Δεν 
εδωσα ποτέ εντολή να σκοτώσουν άνθρωπο» είπε 
στην απολογία του ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώρ-
γος Πατέλης. Με μόλις 12 κατηγορούμενους στο 
εδώλιο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων ενώπιον του οποίου εκδικά-
ζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής και με τον 
«σκληρό» της Νίκαιας να ξεκινά τελικά την απολογία 
του, αρνούμενος τα πάντα και συχνά γελώντας με 
τις ερωτήσεις από έδρας. 

«Ήμουν στα γραφεία της τοπικής. Ο Ρουπακιάς 
ήταν απλώς ενεργό μέλος. Τον είχα στείλει μόνο στη 
Μεσογειων να πάρει μπλουζάκια, βοηθούσε κι εκεί-
νος και η οικογένεια του, τα παιδιά κι η γυναίκα του. 
Βοηθούσαν όπως όλος ο κόσμος» ανέφερε. 

Ο ίδιος ήταν εκεί από τις 15.30 και παρέμεινε μέχρι 

τις 21.00 το βράδυ. Όπως είπε, είχε φύγει λίγο νωρί-
τερα γιατί ήταν άρρωστος ο γιος του. «Έμεινε τελευ-
ταίος ο Τσακανικας να κλειδώσει. Λίγο μετά από 
εμένα. Λίγες ώρες νωρίτερα με ενημέρωσε ο Λαγός 
ότι θα ερχόταν ο Μιχαλολιακος για ομιλία. Εκείνη τη 
στιγμή έγινε χαμός. Έπρεπε να δω πως θα φέρω 
Εις πέρας τις δυο ομιλίες και τη διανομή τροφίμου. 
Ήθελε οργάνωση σε φωτισμό, άδειες για το χώρο 
της εκδήλωσης. Και έπρεπε να βγάλω και φυλλάδια 
να μοιράσουμε στον κόσμο». 

Ο πυρηνάρχης της Νίκαιας εξήγησε ότι βρήκαν 
κάποιο κατάστημα να τυπώσει τρικακια για να πετά-
ξουν, την ίδια μάλιστα ημέρα προκειμένου να «ενη-
μερωθεί το κοινό για την ομιλία του αρχηγού». Μάλι-
στα, ο ίδιος υποστήριξε ότι πήρε τον Ρουπακιά και 
του είπε να πάει να πάρει τα τρικακια από το Περι-
στέρι. «Δυο πακέτα προλάβαιναν να μας φτιάξουν. 
Περίπου 2.000 και την επόμενη ημέρα θα παίρναμε 
τα υπόλοιπα. Ήταν μεγάλη ομιλία, ήταν ο Προεδρος 
του κόμματος». Περίπου στις δέκα και μισή με έντεκα 
το βράδυ του τηλεφώνησε ο Ρουπακιάς ότι έχει τα 
τρικακια. «Του είπα να τα πάει στο περιβολάκι και να 
τα δώσει στον Καζατζόγλου να τα παραλάβει. Εγώ 
θα έστελνα μήνυμα να έρθει ο κόσμος να τα παρα-
λάβει. Ο Καζατζόγλου με πήρε μόνος του γιατί εγώ 
ξεχάστηκα με το παιδί και μου λέει τι θα γίνει; Του 
είπα να πάει να βρει το Ρουπακια στο σημείο αυτό 
λίγο πιο κάτω από την τοπική». 

Ο Πατέλης ισχυρίστηκε ότι έστειλε μήνυμα σε 
όλους γύρω στις 23.30 «Όλοι στην τοπική τώρα». 
Σε ερώτηση της Προέδρου για το αν ο Τσακανίκας 
έλαβε το μήνυμα, ο Πατέλης το αρνήθηκε.

Απολογείται ο πυρηνάρχης Νίκαιας 
Γιώργος Πατέλης που αρνείται τα πάντα

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΠΕΡΙ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξης Τσίπρας, στη Βουλή. 

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του κόμματος, ο κ. Ρέ-
γκλινγκ ευχαρίστησε τον κ. Τσίπρα για τη συνεργασία, την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος, την επαναφορά της ελληνικής οικο-
νομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και τη διασφάλιση της βιώσιμης 
και απρόσκοπτης πρόσβασης της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματαγο-
ρές, ενώ επανέλαβε τη θέση του, πως η χώρα πρέπει να μείνει αυστηρά 
προσηλωμένη στους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως, ως επι-
κεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα στηρίξει οποιαδήποτε 
σοβαρή προσπάθεια για μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεο-
νασμάτων.

Συνάντηση Τσίπρα-Ρέγκλινγκ

Ξαναχτύπησε ο διαβόητος 
ιταλός φαρσέρ Τομάσο ντε 
Μπενεντέτι. 

 Ο δημοσιογράφος δημι-
ούργησε λογαριασμό στο 
Twitter που δήθεν ανήκει στον 
αντιπρόεδρο της ελληνικής κυ-
βέρνησης Παναγιώτη Πικραμ-
μένο και υποστήριξε ψευδώς 
ότι πέθανε ο τέως Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Κάρολος Παπούλιας. 

Είκοσι-πέντε λεπτά μετά την 
επίμαχη ανάρτηση, την οποία 
αναπαρήγαγαν λιγοστά μέσα 
ενημέρωσης, ο ιταλός δημο-
σιογράφος διευκρίνισε με νε-
ότερο μήνυμα πως ο λογαρια-
σμός είναι φάρσα. 

Σημειώνεται πως η πρώτη 
ανάρτηση του κάλπικου λογα-
ριασμού έγινε μόλις προχθές 
και δεν φέρει την αναγνώριση 
του Twitter ότι πρόκειται για 
τον επίσημο λογαριασμό δη-
μόσιου προσώπου. 

Ο ντε Μπενεντέτι ήταν 
υπεύθυνος για ανάλογη 
φάρσα που τον περασμένο 
Αύγουστο δημιούργησε σύγ-
χυση για την υγεία του επιφα-
νούς σκηνοθέτη Κώστα Γα-
βρά. Υποδυόμενος την τότε 
υπουργό Πολιτισμού της Ελ-
λάδας Μυρσίνη Ζορμπά είχε 
γράψει στο Twitter ότι ο Γα-
βράς είχε φύγει από την ζωή.

Μακάβριο tweet φαρσέρ 
με «θύματα» Πικραμμένο 

και Παπούλια
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«Το χρέος δεν μας αφήνει να παραδοθούμε»
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΔΑΛΙ

Είναι το χρέος που δεν μας αφήνει να παραδοθούμε. Είναι το χρέος 
που δεν μας αφήνει να γονατίσουμε μπροστά στον εφιάλτη της διχο-
τόμησης, που δυστυχώς τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ορ-
θώνεται μπροστά μας, διαμηνύει το ΑΚΕΛ και διά του Γενικού του 
Γραμματέα, Άντρου Κυπριανού, επισημαίνει πως «ενώ ο κ. Αναστα-
σιάδης πειραματίζεται, ακροβατεί και αναλώνεται σε τακτικισμούς, η 
Τουρκία κλιμακώνει την προκλητικότητά της και επιχειρεί νέα τετελε-
σμένα που μας φέρνουν πιο κοντά στην οριστική διχοτόμηση». 

Το παρατεταμένο αδιέξοδο, για το οποίο το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε, 
της έδωσε την ευχέρεια να θέσει στο τραπέζι την απαράδεκτη απαίτηση 
για δύο κράτη, τόνισε. 

Μιλώντας στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για το προδοτικό πραξι-
κόπημα και την τουρκική εισβολή, χθες βράδυ, στο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο Ιδαλίου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξήρε τη θυσία των υπερασπιστών της 
Δημοκρατίας και της Νομιμότητας και υπενθύμισε τα γεγονότα που 
οδήγησαν την προδοσία. 

Στις 15 του Ιούλη του 1974 οι πραξικοπηματίες, υπηρετώντας τα 
σχέδια των ιμπεριαλιστών, άνοιξαν τον τάφο της Δημοκρατίας, τον 
τάφο της Κύπρου. Όσο κι αν προσπαθούν σήμερα οι ιδεολογικοί τους 
απόγονοι να χώσουν το έγκλημα βαθιά στη λήθη, εμείς δεν πρόκειται 
να ξεχάσουμε, υπογράμμισε.  

Εμμονή στη συμφωνημένη βάση λύσης  
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Άντρος Κυπριανού υπογράμμισε 

πως η Τουρκία ήταν διαχρονικά το εμπόδιο για την επίτευξη λύσης με 
τις αδιάλλακτες θέσεις της. «Η Τουρκία πάντοτε είχε ως προτεραιότητα 
και προωθούσε τα δικά της συμφέροντα. Πώς εμείς μπορούμε να κα-
ταστήσουμε ανέφικτους τους στόχους της; Πώς μπορούμε να την υπο-
χρεώσουμε είτε να συνεργαστεί στην ορθή βάση λύσης, είτε να εκτεθεί, 
πληρώνοντας το ανάλογο κόστος;» διερωτήθηκε, για να δώσει την 
απάντηση: «Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. 

Θα το πετύχουμε εμμένοντας στη συμφωνημένη βάση λύσης. Αυτό 
μας συμβουλεύουν όλοι διεθνώς να κάνουμε. Μπορούμε να το πετύ-
χουμε αξιοποιώντας το δίκαιο που έχουμε με το μέρος μας. Με την 
προϋπόθεση να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και συγκεντρώνοντας 
όλα τα επιχειρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Δίχως αντιφάσεις, 
παλινδρομήσεις και τακτικισμούς που απλώς διευκολύνουν την Τουρκία 
να προωθήσει τους στόχους της. 

Δίχως αγκυλώσεις και ρατσιστικές αντιλήψεις. Συνεργαζόμενοι με 
τους Τ/κ συμπατριώτες μας που θέλουν και αγωνίζονται και αυτοί για 
τη λύση και την επανένωση». Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξέφρασε λύπη γιατί «τα 
τελευταία χρόνια δεν λειτουργούμε έτσι. Αντιθέτως χειρισμοί που γίνο-
νται από τον κ. Αναστασιάδη διευκολύνουν την Τουρκία να μένει στο 
απυρόβλητο».  

Παλινδρομήσεις  
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε τη θέση ότι ο κ. Αναστασιάδης με τις 

αντιφάσεις, τις παλινδρομήσεις και τους τακτικισμούς του κινδυνεύει 
να μείνει στην Ιστορία ως ο Πρόεδρος της διχοτόμησης. «Τον καλούμε 

έστω και τώρα να προβληματιστεί. Τον καλούμε έστω και τώρα να 
αποτιμήσει τους χειρισμούς του», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τι παρέ-
λαβε στο Κυπριακό από τον αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια. «Κοινά 
ανακοινωθέντα που εξασφάλιζαν διαχρονικές θέσεις της πλευράς μας. 
Με πολλά θέματα συμφωνημένα και καταγεγραμμένα ως συγκλίσεις. 

Με το κεφάλαιο της ενέργειας με τεράστια προοπτική και τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλισμένα. Με τη 
διεθνή κοινότητα να αναγνωρίζει ότι η πλευρά μας ήταν ένα βήμα 
μπροστά στην ετοιμότητα για λύση του προβλήματος. Ο ίδιος τι έκανε 
και σε ποια φάση οδήγησε το Κυπριακό;» διερωτήθηκε για να ψέξει 
του χειρισμούς του, με τους οποίους επιχείρησε να πετάξει τα κοινά 
ανακοινωθέντα Χριστόφια – Ταλάτ στα σκουπίδια, για να καταλήξει 
στην Κοινή Διακήρυξη του Φλεβάρη του 2014 με απώλειες, κυρίως 
στο θέμα της αδιαίρετης κυριαρχίας.  

Πορεία νεολαίας  
Της εκδήλωσης προηγήθηκε πορεία της νεολαίας της ΕΔΟΝ, η 

οποία ξεκίνησε από το σωματείο «Άδωνης» και με λάβαρα και πανό, 
με συνθήματα «Δεν ξεχνούμε την προδοσία, δεν ξεχνούμε την κατοχή», 
«ΝΑΤΟ, CIA, ΠΡΟΔΟΣΙΑ», κατέληξε στο αμφιθέατρο. Στον ίδιο χώρο 
κατέληξε και η μεγάλη αντιπροσωπεία της ΠΟΓΟ, η οποία προηγου-
μένως μετέβη στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και στο Κοιμητήριο 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και απέδωσε τιμές στους ήρωες της 
Αντίστασης και της Ελευθερίας.  

Δεν ξεχνούμε  
«Δεν ξεχνούμε την προδοσία. Τα όπλα που σημάδεψαν το λαό μας. 

Δεν ξεχνούμε τις χειροπέδες και τις σφαίρες που χάραξαν για πάντα 
τη συνείδηση εκατοντάδων ηρώων της Δημοκρατίας που τους συνέ-
λαβαν, τους βασάνισαν, τους φυλάκισαν, τους σκότωσαν. Δεν ξεχνούμε 
αυτούς που πρόδωσαν και αυτούς που προδόθηκαν… Δεν ξεχνούμε 

ποιοι διέταξαν την εξόντωση της Κύπρου. 
Η πατρίδα μας τους ήταν χρήσιμη μόνο αν ήταν παραδομένη στις 

υπηρεσίες τους. Ήταν χρήσιμη μόνο ως ”αβύθιστο αεροπλανοφόρο”· 
”κατασκοπευτική βάση του ελεύθερου κόσμου” ενάντια στη Σοβιετική 
Ένωση· ορμητήριο για την κατάπνιξη των αραβικών απελευθερωτικών 
κινημάτων και κέντρο ελέγχου της ροής πετρελαίου προς τη Δύση», 
τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας πως όπως και τότε, έτσι και σή-
μερα θέλουν την Κύπρο υποταγμένη στα συμφέροντά τους. 

«Ο περιβόητος νόμος Ρούμπιο – Μενέντεζ που ετοιμάστηκε με τη 
συνεργασία της κυβέρνησης Αναστασιάδη και τον οποίο χαιρέτισε ο 
Συναγερμός, σ’ αυτό στοχεύει. Να γίνει η Κύπρος όργανό τους στην 
αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ρωσίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη χώρα και το 
λαό μας», υπογράμμισε ο Α. Κυπριανού.  

Ο λαός γνωρίζει και τους προδότες και τους ήρωες  
Η Ιστορία δεν θα αντιστραφεί, διαμηνύει το ΑΚΕΛ και με ανακοίνωσή 

του ψέγει την ενέργεια του Προέδρου Αναστασιάδη, του Προέδρου 
της Βουλής, του Αρχιεπισκόπου, του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ να αποδώ-
σουν τιμές και στεφάνια σε αυτούς που επιτέθηκαν στο Προεδρικό 
κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. 

«Δεξιά και ακροδεξιά ισχυρίζονται ότι αποδίδουν αυτές τις τιμές για 
χάρη της ενότητας. Όμως η ενότητα δεν οικοδομείται πάνω στην ιστο-
ρική λήθη, αλλά πάνω στην ιστορική αλήθεια. Ισχυρίζονται ακόμα ότι 
τους τιμούν γιατί σκοτώθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Υιοθετώντας 
όμως αυτή τη λογική σημαίνει ότι ουδέποτε καταδίκασαν ειλικρινά το 
περιεχόμενο εκείνης της διαταγής, της εντολής του πραξικοπήματος, 
ανατροπής και δολοφονίας του Μακαρίου. Άλλωστε, δεξιά και ακρο-
δεξιά δαφνοστεφανώνουν, όχι μόνο αυτούς που εκτελούσαν, αλλά και 
αυτούς που έδιναν τις διαταγές της αιματηρής εοκαβήτικης τρομοκρα-
τίας και τελικά του πραξικοπήματος. Ειδικά από πλευράς κυβέρνησης 
και ΔΗΣΥ, αυτή η βάναυση πρόκληση σε βάρος της Ιστορίας αποτελεί 
μια σαφή υπενθύμιση ότι η κυπριακή δεξιά ούτε άλλαξε ούτε θέλει να 
αλλάξει. 

Σε κάθε περίπτωση, η δεξιά και η ακροδεξιά του τόπου ματαιοπονούν 
αν νομίζουν ότι με την ετήσια αυτή πρόκληση σε βάρος της ιστορικής 
μνήμης και του λαού μας θα καταφέρουν να αντιστρέψουν την Ιστορία 
της Κύπρου. Αυτοί που σκοτώθηκαν επιτιθέμενοι στο Προεδρικό, στον 
Πρόεδρο Μακάριο και στη Δημοκρατία δεν μπορούν να μπουν -και 
δεν θα μπουν ποτέ- στα ίδια κατάστιχα με τους αγωνιστές της Δημο-
κρατίας, με τους αντιστασιακούς, με αυτούς που δολοφονήθηκαν από 
τους πραξικοπηματίες. 

Με τον Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου που δολοφονήθηκε από 
τους χουντικούς γιατί αρνήθηκε να επιτεθεί στο Προεδρικό. Με τον 
Κώστα Μισιαούλη, τον Κωστάκη Ευαγόρου, τον Νίκο Φλουρέντζου, 
τον Κυριάκο Παπαλαζάρου, τον Αντρέα Κέστα, τον Πάμπο και τον 
Τάσο Χριστοφή, τον Παντελή Χαραλάμπους, τον Χριστάκη Κόμπο και 
τόσους άλλους μάρτυρες της Δημοκρατίας. 

Η λαϊκή μνήμη είναι ισχυρότερη από τα ενοχικά σύνδρομα της δεξιάς 
και ακροδεξιάς», τονίζει το ΑΚΕΛ.
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Αστυνομία Λεμεσού, ΕΟΚΑ Β’ και πραξικόπημα
ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΒΙΩΣΑΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 15Η ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ

Του Χρήστου Χαραλάμπους  
Το πρώτο επεισόδιο επίδειξης δύναμης της ΕΟΚΑ Β’ στη Λεμεσό 

«ήταν με μια ομάδα επίλεκτων της εγκληματικής οργάνωσης με επικε-
φαλής τον Σύρο. Είχαν επιτεθεί σε περιπολικό στο οποίο βρισκόταν ο 
τότε υπεύθυνος του ΟΠΕ, Παντελής Λεωνίδου, τον οποίο κακοποίησαν 
βάναυσα και του απέσπασαν το πιστόλι» 

Μπορεί να έχουν περάσει 45 χρόνια από τη χειρότερη μέρα της 
σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, ωστόσο οι μνήμες παραμένουν έντο-
νες και αναλλοίωτες, τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπου που βίωσαν 
στο πετσί τους τα εγκληματικά κατορθώματα της ΕΟΚΑ Β’ με αποκο-
ρύφωμα το προδοτικό πραξικόπημα. 

Στη Λεμεσό, ειδικότερα, προπύργια της αντίστασης υπήρξαν αναμ-
φίβολα οι αστυνομικοί σταθμοί, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι στόχοι της 
παρανομίας μέσα από τους οποίους δόθηκαν σκληρές μάχες με τους 
πραξικοπηματίες, με αρκετές απώλειες. 

Άνθρωποι που τότε υπηρετούσαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λε-
μεσού και ήταν ταγμένοι στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, μισό σχε-
δόν αιώνα μετά, αφήνουν το κουβάρι της μνήμης να ξετυλιχθεί και μας 
καταθέτουν τις συγκλονιστικές μαρτυρίες τους από τα όσα διαδραμα-
τίστηκαν εκείνες τις μέρες. Όλοι όσοι συνομιλήσαμε μαζί τους ένιωσαν 
την ανάγκη να αναφερθούν και στην προ του πραξικοπήματος εποχή, 
στο 1972, όταν η ΕΟΚΑ Β’ βρισκόταν στο απόγειό της, οπότε η Αστυ-
νομική Διεύθυνση Λεμεσού αναγκάστηκε να δημιουργήσει ειδικές ομά-
δες περιπολιών και ελέγχου των κινήσεων της ΕΟΚΑ Β’, κυρίως στην 
ύπαιθρο. 

Εκείνη την περίοδο αλλά και λίγο αργότερα ξεκίνησε και η τοποθέ-
τηση βομβών σε χώρους που ανήκαν σε μακαριακά στοιχεία, οπότε 
υπήρχε και η ανάλογη ανταπόδοση. Τα παλληκάρια όμως της ΕΟΚΑ 
Β’ δεν έμειναν στις βόμβες, αλλά προχώρησαν και σε δολοφονίες Μα-
καριακών… Στέλιος Μαύρος, Έλληνας, Ανδρέας Αρμεύτης… 

Μετά και από αυτά τα θλιβερά γεγονότα εντάθηκε και η δράση της 
Αστυνομίας, η οποία είχε καταφέρει κυρίως λίγες μέρες πριν το πραξι-
κόπημα να κάνει συλλήψεις αρκετών ηγετικών στελεχών της ΕΟΚΑ 
Β’. «Το ότι θα γινόταν πραξικόπημα το νιώθαμε… Δεν ξέραμε συγκε-
κριμένα πράγματα, αλλά ήταν διάχυτη η αίσθηση ότι… δεν είναι σή-
μερα… είναι αύριο… θα γίνει πραξικόπημα…» όπως χαρακτηριστικά 
μας ανέφερε ο Ανδρέας Καρυόλαιμος, που τότε υπηρετούσε στο ΤΑΕ 
Λεμεσού. Και οι φόβοι δεν άργησαν να επαληθευτούν. 

Με την εκδήλωση του πραξικοπήματος, εκείνη τη Δευτέρα το πρωί 
της 15ης Ιουλίου, οι συγκρούσεις μεταξύ πραξικοπηματιών και υπε-
ρασπιστών της νομιμότητας και της Δημοκρατίας ξεκίνησαν από την 
4η Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση που βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα 
από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό. Σε εκείνη τη μάχη σκοτώθηκαν 
κάποιοι στρατιώτες, έγινε όμως κατορθωτό να συλληφθούν ο Διοικητής 
και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί, παρόλο που η Αστυνομική Διεύθυνση 
δεχόταν πυρά και από άλλα κοντινά κτίρια στα οποία είχαν ταμπου-
ρωθεί ομάδες πραξικοπηματιών. 

Μέχρι το απόγευμα της ημέρας του πραξικοπήματος δεν είχε γίνει 
ακόμα γνωστό ότι τελικά ο Μακάριος ήταν ζωντανός, ώσπου μέσα 
από έναν ασύρματο ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε και μίλησε με τον Ηλία 
Κυριακίδη που τότε υπηρετούσε στον ΟΠΕ. «Μου είχε ζητήσει ο Μα-
κάριος να επικοινωνήσουμε με τον εκπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνω-
μένα Έθνη, Ζήνωνα Ρωσσίδη, για να ζητήσει σύγκλιση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας», μας λέει ο Ηλίας Κυριακίδης, επισημαίνοντας ότι δεδομέ-
νου ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ήταν κομμένες, «ανέλαβε δράση 
ο Αντρέας Αρτυματάς, που ήταν τότε Υπεύθυνος στον Αϊ-Γιάννη, και 
μέσω ενός πλοίου που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι επικοι-
νώνησε με την πρεσβεία της Κύπρου στην Αίγυπτο και από εκεί εκτε-
λέστηκε η εντολή Μακαρίου».  

Ο ΟΠΕ αιχμή του δόρατος κατά της ΕΟΚΑ Β’  
Ξετυλίγοντας τις δικές του μνήμες, ο Ηλίας Κυριακίδης επισημαίνει 

ότι «με τη άφιξη του Γρίβα στην Κύπρο και τη δημιουργία της ΕΟΚΑ Β’ 
κάποια μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό οργανώθηκαν στις τάξεις 
της ΕΟΚΑ Β’ οπότε και η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει την 
Αστυνομία στη Λεμεσό με δημοκρατικούς και έμπιστους αστυνομι-
κούς». 

Από λοχίας στον Αστυνομικό Σταθμό Κελλακίου, ο Κυριακίδης πήρε 
μαζί με άλλους συναδέλφους του μετάθεση στον ΟΠΕ, που ήταν η αι-
χμή του δόρατος κατά της παρανομίας. 

Το πρώτο επεισόδιο επίδειξης δύναμης της ΕΟΚΑ Β’ στη Λεμεσό, 
αναφέρει ο Ηλίας Κυριακίδης, «ήταν με μια ομάδα επίλεκτων της 
εγκληματικής οργάνωσης με επικεφαλής τον Σύρο. Είχαν επιτεθεί σε 
περιπολικό στο οποίο βρισκόταν ο τότε Υπεύθυνος του ΟΠΕ Παντελής 
Λεωνίδου, τον οποίο κακοποίησαν βάναυσα και του απέσπασαν το 
πιστόλι». 

Μετά από αυτό δόθηκαν οδηγίες και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο 
ο ΟΠΕ με έμψυχο υλικό αλλά και εξοπλισμό, οπότε και εντάθηκαν οι 
έρευνες για τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού και τη σύλληψη ΕΟ-
ΚΑβητατζήδων, οι οποίες και απέδιδαν. 

«Το πρωί της 15ης Ιουλίου ήμουν περιπολία με τον Αρέστη όταν με 
πήρε στον ασύρματο ο Κωστάκης ο Οδιάτης και μας πληροφόρησε 

ότι έγινε πραξικόπημα, γι’ αυτό και οι αστυνομικοί που ήταν σε άδειες 
κλήθηκαν από τον Πολύδωρο, που ήταν Βοηθός Αστυνομικός Διευθυ-
ντής, στο καθήκον και επάνδρωσαν όλους τους σταθμούς». 

Σε επαφή που είχε ο Κυριακίδης με τον Μίκη Τεμπριώτη στην Πάφο 
«μού ανέφερε ότι ετοίμαζαν μια μεγάλη ομάδα για να κατεβεί και να 
ενισχύσει τη Λεμεσό». Στο μεταξύ, «κάναμε έφοδο στην 4η Ανωτέρα 
και πιάσαμε τον Διοικητή και όλους τους αξιωματικούς…» Κατά τη με-
ταφορά τους στην Αστυνομία από εκπυρσοκρότηση όπλου (κι αυτό το 
τονίζει ο Ηλίας Κυριακίδης) τραυματίστηκε ο ταγματάρχης Ζερβός, τον 
οποίο ο αναπληρωτής λοχίας του ΟΠΕ, Χριστόδουλος Συμεωνίδης, 
μετέφερε στο νοσοκομείο. 

Την επόμενη μέρα, όμως, όταν οι πραξικοπηματίες κατάφεραν να 
πιάσουν το Σταθμό του Αϊ-Γιάννη, ο Συμεωνίδης ήταν εκεί και «ενώ 
είχε παραδοθεί μαζί με άλλους αστυνομικούς, τον δολοφόνησε εν ψυ-
χρώ κάποιος ΕΟΚΑβητατζής».  

Η ανατίναξη της Κεντρικής Αστυνομίας  
Το ότι η Αστυνομία στη Λεμεσό βρισκόταν στις προτεραιότητες της 

εγκληματικής δράσης εκείνων που προετοίμαζαν το πραξικόπημα δια-
φάνηκε ένα χρόνο προηγουμένως, όταν έγινε η ανατίναξη του κτιρίου 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού. 

«Στις 9 το πρωί ήμουν σε περιπολία με τον Στέλιο Καράγια στο 
κέντρο της πόλης και καθώς βρισκόμασταν στην περιοχή της Αγίας 
Νάπας ακούσαμε ισχυρή έκρηξη και θεωρήσαμε ότι ήταν στη Μητρό-
πολη…» αναφέρει ο Ανδρέας Καρυόλαιμος. Η έκρηξη όμως δεν είχε 
στόχο τη Μητρόπολη αλλά την Αστυνομία. «Όταν φτάσαμε εκεί επι-
κρατούσε πανζουρλισμός… Είχε γκρεμιστεί το μισό κτίριο στη δυτική 
πλευρά και ολόκληρα κομμάτια από μπετόν και σίδερα είχαν σκορπίσει 
παντού προκαλώντας και τραυματισμούς αστυνομικών». 

Για εκείνη τη βομβιστική επίθεση είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις, οι 
οποίες όμως δεν απέδωσαν αφού δεν έγινε κατορθωτό να στοιχει-
οθετηθεί υπόθεση εναντίον οποιουδήποτε. 

Η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι η βόμβα ήταν έργο στρατιωτικών 
που έδρευαν στον τελευταίο όροφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης και 
θεωρείται βέβαιο ότι είχε πυροδοτηθεί σε χώρο όπου υπήρχαν πυρο-
μαχικά, γι’ αυτό και η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή και είχε προκαλέσει 
τόση μεγάλη ζημιά. «Εβάλαμεν τον αλουπό έσσω μας τζιαι έφαν τις 
όρνιθες…» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Καρυόλαιμος.  

Οι μάχες στο αστυνομικό σταθμό του Αϊ-Γιάννη  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης μέρας του πραξικοπήματος, στόχος 

πυρών από διάφορες πλευρές είχε γίνει και ο αστυνομικός σταθμός 
της περιοχή του Αϊ-Γιάννη. Ο Γιώργος Χρυσάνθου, λοχίας του ΟΠΕ 
τότε, μας καταθέτει τη δική του μαρτυρία. 

«Από την Κεντρική όπου βρισκόμασταν, στήσαμε μια ομάδα στην 
οποία εντάχθηκαν αργότερα και άτομα που στο μεταξύ είχαν έρθει 
από την Πάφο και φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να ανταποδίδουμε τα 
πυρά…» 

Το βράδυ της 15ης Ιουλίου αντιστασιακοί κινήθηκαν προς το γυμνά-
σιο της περιοχής, όπου είχε οχυρωθεί μια ομάδα ΕΟΚΑβητατζήδων. 
Εκεί έγινε μάχη στην οποία τραυματίστηκαν κάποιοι Παφίτες. Τα χα-
ράματα τη επόμενης μέρας έγινε μια δυναμική επίθεση και οι πραξικο-
πηματίες εγκατέλειψαν το σχολείο. 

Στο μεταξύ οι πραξικοπηματίες είχαν καταφέρει να καταλάβουν τον 
Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό, στον τρίτο όροφο του οποίου στεγαζόταν 
εκείνη την εποχή το Στρατολογικό Γραφείο και άλλες υπηρεσίες της 
Εθνικής Φρουράς. Με την κατάληψη της Κεντρικής, όπως όπως θυ-
μάται ο κ. Χρυσάνθου, «ο Διοικητής της Ανωτέρας μάς απείλησε ότι 
θα κτυπούσε ανελέητα τον σταθμό του Αϊ-Γιάννη αν δεν παραδινόμα-
σταν, όπως και έγινε και μας συνέλαβαν όλους για να υποστούμε 
άγριους ξυλοδαρμούς και κάθε είδους εξευτελιστική και βίαιη συμπε-
ριφορά».

Του Βασίλη Κωστή, 15 Ιούλιου 2019  

Ηρωική αντίσταση στο πραξικόπημα που ήταν δύσκολο να αποτραπεί λαμβάνο-

ντας υπόψη τον πλήρη έλεγχο της Εθνικής Φρουράς από τη χούντα και την ύπαρξη 

της παρακρατικής ΕΟΚΑ Β’. Παρ’όλες τις προειδοποιήσεις και μάλιστα τις απόπειρες 

πραξικοπήματος, το νόμιμο κράτος και οι πολιτικές δυνάμεις που το στήριζαν δεν 

είχαν σχέδιο αντιμετώπισης και καταστολής του πραξικοπήματος της 15ης Ιούλιου 

1974. Δόθηκε η αφορμή στην Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο παράνομα παραβιά-

ζοντας τη Συνθήκη Εγγύησης. Παράνομα εισέβαλε και παράνομα κατέχει για 45 

χρόνια το βόρειο μέρος της πατρίδας μας, η Τουρκία. Παραβιάζοντας κατάφωρα το 

διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας εισβάλλει τώρα στην Αποκλειστική Οικο-

νομική Ζώνη (ΑΟΖ) της πατρίδας μας, ξανά παράνομα εισβάλλει η Τουρκία. Ως Ελ-

ληνοκύπριοι, αλλά και ως Κύπριοι θα ελεγα κυρίως ως Κύπριοι, λαός και ηγεσία 

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υπαναχωρήσεις,  

παλινδρομήσεις και άλλα λάθη. Ενότητα, κοινό μέτωπο με στόχο τη Διζωνική Δικοι-

νοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ). Όχι άλλους στόχους, όχι σε παγίδες. Να κρατήσουμε 

ό,τι έχει συμφωνηθεί μέχρι σήμερα, αποφάσεις ΟΗΕ, Συμφωνίες Κορυφής, συγκλίσεις 

κτλ και να δουλέψουμε με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα για να επαναρχίσουν οι συ-

νομιλίες για την επίλυση του προβλήματός μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος λαμβά-

νοντας υπόψη τις συνθήκες και τον συσχετισμό δυνάμεων. Πάνω απ' όλα η απελευ-

θέρωση και η επανένωση του λαού και του τόπου μας. 

Πάνω απ' όλα η Κύπρος, η κοινή πατρίδα, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μα-

ρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.

Ναι στην επανένωση, όχι σε παγίδες
Συμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια από τη 15η Ιουλίου 1974, όταν η φασιστική ΕΟΚΑ Β’ με τις ευλογίες της Χούντας των 

Αθηνών, έστρεψε τα όπλα ενάντια στη δημοκρατία και τη νόμιμη κυβέρνηση. Ο Πενταδάκτυλος μας θυμίζει καθημερινά τον 
προδοτικό ρόλο των φασιστών, οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο για την βάρβαρη τουρκική εισβολή, πέντε μέρες μετά. 

Μπορεί να έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας, η μνήμη όμως είναι άσβεστη και οι πληγές ανεπανόρθωτες. Οι ηθικοί 
αυτουργοί και οι εκτελεστές του προδοτικού σχεδίου, παραμένουν μέχρι σήμερα ατιμώρητοι για τις επαίσχυντες πράξεις τους 
και προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία σε θεσμικό επίπεδο, στοχεύουν στη λήθη του λαού μας. 

Λογάριασαν λάθος όμως, γιατί ο λαός μας θυμάται. Θυμάται τους ήρωες αντιστασιακούς που έδωσαν τη ζωή τους και 
πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Δημοκρατίας. Θυμάται τους ηρωομάρτυρες της ΕΔΟΝ, του ΑΚΕΛ και του λαϊκού 
κινήματος ευρύτερα που πρωτοστάτησαν στον αγώνα για το φραγμό των φασιστών του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’. 

Φυσικά, τα γεγονότα εκείνου του μαύρου πρωινού και όσα ακολούθησαν, δεν αποτέλεσαν κεραυνό εν αιθρία όπως προ-
σπαθούν να μας πείσουν οι αντιδραστικοί κύκλοι και οι παραχαράκτες της ιστορίας. Αντιθέτως, ήταν το αποτέλεσμα και η κο-
ρύφωση των συνομωσιών του νατοϊκού ιμπεριαλισμού και των οργάνων τους στην Κύπρο, των εθνικιστών και στις δύο κοι-
νότητες. 

Ως ΕΔΟΝ διατρανώνουμε ότι δεν θα υποχωρήσουμε σπιθαμή από το καθήκον μας. Δίνουμε για ακόμη μια χρονιά, όρκο 
στο λαό και τον τόπο μας ότι θα παλέψουμε μέχρι και την τελευταία ικμάδα της ύπαρξης μας για την οριστική απελευθέρωση 
και επανένωση του τόπου και του λαού μας. Ειδικά σήμερα που το παρατεταμένο αδιέξοδο που υπάρχει στο Κυπριακό και 
οι επικίνδυνοι χειρισμοί του Προέδρου Αναστασιάδη, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διχοτόμηση και διευκολύνουν τη 
τουρκική αδιαλλαξία και τις προκλήσεις στην ΑΟΖ μας. Επιμένουμε στην ανάγκη για  επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
από εκεί που σταμάτησαν, για επίτευξη βιώσιμης λύσης στη βάση αρχών που θα μας απαλλάσσει από την κατοχή και θα μας 
απομακρύνει από τον κίνδυνο της διχοτόμησης. 

Με αφορμή τη φετινή μαύρη επέτειο αλλά και τις διδαχές του συντρόφου μας Δημήτρη Χριστόφια, που τόσο ονειρευόταν 
την επανενωμένη Κύπρο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την ιστορία και ισχυροποιούμε τον αγώνα μας για τη λύση του 
κυπριακού. Για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, για λύση απελευθέρωσης, επανένωσης και ειρήνης, για μια 
πατρίδα και ένα λαό.

Η ΕΔΟΝ για την μαύρη επέτειο
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Πιστός στο καθήκον της απόδοσης τιμών στους πεσόντες Κατα-
δρομείς στους αγώνες της πατρίδας, στον Αρχηγό της Εθνικής Φρου-
ράς Στρατηγό Ευάγγελο Φλωράκη και στα τέσσερα παλληκάρια που 
τον συνόδευαν, ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρο-
μέων Αγγλίας, διοργάνωσε και φέτος στο Λονδίνο, το σχετικό, ετήσιο 
Εθνικό Μνημόσυνο στην Εκκλησία των 12 Αποστόλων. 

Για άλλη μια χρονιά, ήταν όλοι παρόντες για να μνημονεύσουν και 
να τιμήσουν αυτούς που χάθηκαν, εν ώρα καθήκοντος, για την υπε-
ράσπιση του τόπου μας. 

Κύριος ομιλητής στο μνημόσυνο, ήταν ο Ακόλουθος Άμυνας της 
Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, Συνταγματάρχης Ελευ-
θέριος Χατζηστεφάνου, ενώ, παρόντες ήταν ο Ακόλουθος Άμυνας της 
Ελληνικής Πρεσβείας Πλοίαρχος Αθανάσιος Δημητρίου, ο Πρόεδρος 
και Μέλη του Ελληνικού Κυπριακού Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρο-
μέων Αγγλίας, παράγοντες της παροικίας και πλήθος κόσμου. 

Στην ομιλία του, ο κύριος Χατζηστεφάνου ανέφερε ότι «η απλή εξύ-
μνηση έργων αρετής δεν αποτελεί καθ’ αυτήν απότιση φόρου τιμής 
προς τους ήρωες θανόντες. Οι Εθνικές επέτειοι τιμώνται κυρίως ως 
σταθμοί της ιστορίας, που χαράσσουν την πορεία του μέλλοντος.  

Ενός μέλλοντος ζοφερού, καταδικαστικού για την επιβίωση μας ως 
Έλληνες σε μια ελεύθερη Κύπρο αν δεν ακολουθήσουμε το φωτεινό 
παράδειγμα των πεσόντων Καταδρομέων και τόσων άλλων θυσια-
σθέντων στους αγώνες της πατρίδας, αλλά τον εύκολο και καταστρο-
φικό δρόμο της υποχωρητικότητας, της ηττοπάθειας, της δειλίας.  

Αν προσπαθούμε να ξαναβρούμε τις αστείρευτες πηγές δύναμης 
της ψυχής μας, αν αναζητούμε τα ερείσματα αντοχής για ένα αγώνα 
τιμής πάνω στα μέτρα της Ελληνικής αρετής, μας τα προσφέρουν οι 
ήρωες στα βάθη της ιστορίας μας, μαζί τους και οι νεκροί ήρωες της 
τουρκικής εισβολής 1974.  

Μας τα προσφέρουν μαζί με τόσους άλλους, οι 177 νεκροί και αγνο-
ούμενοι Καταδρομείς στις επιχειρήσεις στην Κύπρο, ανάμεσά τους 
και 29 της Α’ Μοίρας Καταδρομών του Ελληνικού Στρατού όταν το με-
ταγωγικό αεροσκάφος ΝΟΡΑΤΛΑΣ στο οποίο επέβαιναν προερχόμενοι 
από την ΚΡΗΤΗ 4 για να ενισχύσουν τον αγώνα της Εθνικής Φρουράς, 
στη διαδικασία προσγείωσης στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας κατέπεσε 
από φίλια αντιαεροπορικά πυρά, με αποτέλεσμα να συντριβεί στον 
Τύμβο της Μακεδονίτισσας.  

Μας τα προσφέρουν ο Υπολοχαγός Νικόλαος Παπαγεωργίου και οι 
Καταδρομείς Γεώργιος Απληκιώτης και Μιχαήλ Κουσουλίδης της 31 
Μοίρας Καταδρομών, οι πρώτοι νεκροί Καταδρομείς που καθαγίασαν 
με το αίμα τους τις απάτητες κορυφογραμμές Λωρόβουνου στις επι-
χειρήσεις Τυλληρίας, τον Αύγουστο 1964. Ηρωική μορφή ο Ελλαδίτης 
Διοικητής της 33 ΜΚ Ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης, που ηγήθηκε 

των παλληκαριών του και άφησε την τελευταία του πνοή στις μάχες 
Αγίου Ιλαρίωνα στις 21 Ιουλίου 1974. Ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία 
των Δυνάμεων Καταδρομών οι μάχες στην Άσπρη Μούττη, στο Κοτζά 
Καγιά, στην Αλωνάγρα, στο Πυρόϊ, μαχητές της ελευθερίας ως την 
ύστερη τους πνοή, Αρχάγγελοι της πορείας που κάθε Έλληνας οφείλει 
να ακολουθεί, σύμβολα αμετακίνητα ψηλά στο εθνικό μας στερέωμα. 
5  

Άξιος Καταδρομέας και ο Στρατηγός Ευάγγελος Φλωράκης. Από 
την Άρτα της Ηπείρου, νυμφευμένος με την Αθηνά από την Πάφο, 
υπηρέτησε ως Αρχηγός της ΕΦ από τις 19 Μαΐου 2000 μέχρι την 
ημέρα της θυσίας του, όταν σε μια από τις αμέτρητες νυκτερινές απο-
στολές του το ελικόπτερο Μπελ-206 της Εθνικής Φρουράς στο οποίο 
επέβαινε κατέπεσε χαράματα 10 Ιουλίου 2002 στα Κούκλια της Πάφου, 
μαζί με τους αλησμόνητους αετούς του: Τον Ελλαδίτη Διοικητή Αερο-
πορίας της ΕΦ Ταξίαρχο Στέλιο Δεμέναγα, τον υπασπιστή του υπο-
πλοίαρχο Νίκο Γεωργίου και τους χειριστές του ελικοπτέρου, Σμηναγό 
Πάρι Αθανασιάδη και Υποσμηναγό Μιχάλη Σιακαλλή.  

Η κοινή θυσία Ελλαδιτών και Κυπρίων υπήρξε διαχρονικά αδιαμφι-
σβήτητο σύμβολο αδιάσπαστης ενότητας, ακλόνητο τεκμήριο ενός 
κοινού πεπρωμένου αλλά και του ακατάλυτου δεσμού που ενώνει 
τους απανταχού Έλληνες». 

Και κατέληξε λέγοντας πως «το πρόβλημα για μας δεν είναι πως θα 
αναμετρηθούμε με τις υπέρτερες δυνάμεις του τούρκου – αυτό δεν 
έπρεπε να έχει για μας καμιά σημασία – αλλά πως θα αναμετρηθούμε 
με την Ελληνική ιστορία και πως θα την τιμήσουμε ως Έλληνες. Και οι 
ηρωικοί Καταδρομείς όπως και όλοι οι ήρωες νεκροί του 1974, αναμε-
τρήθηκαν με την προαιώνια Ελληνική ιστορία και μπορούν – με το κε-
φάλι ψηλά – να υπερηφανεύονται ότι την αντίκρυσαν κατάματα και 
κρίθηκαν άξιοι συνεχιστές της. 

Και όπως τόνισε ο Διοικητής της 31ης ΜΚ Ταγματάρχης Αλέξανδρος 
Μανιάτης, απευθυνόμενος στους Καταδρομείς της Μονάδας του την 
ημέρα του επαναπατρισμού του στις 30 Σεπτεμβρίου 1974: ‘... Ο πό-
λεμος δεν ετελείωσεν. Ίσως να απωλέσαμε τη μάχη. Τον πόλεμο όμως 
θα τον κερδίσωμεν’… 

Αιωνία τους η μνήμη». 
Στεφάνια κατέθεσαν οι δύο ακόλουθοι Άμυνας Ελλάδος και Κύπρου, 

ο πρόεδρος του ΕΣΕΚΑ Σώτος Πολιτάκης, ο πρόεδρος του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Καταδρομέων Χριστάκης Χρυσοστόμου, ο Σεραφείμ 
Διάκου εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο Νεόφυτος Νικολάου εκ μέρους του 
ΑΚΕΛ και της «Παροικιακής», η Μαρία Πασχάλη εκ μέρους του ΔΗΚΟ, 
ο Δρ. Βασίλης Μαύρου εκ μέρους του Συνδέσμου Αμμοχώστου, ο 
Αντρέας Ευαγγέλου εκ μέρους του Συνδέσμου Αγίας Τριάδας και ο 
Μιχάλης Πιλινάς εκ μέρους του Κοινότητας 12 Αποστόλων.

«Ώρα να αναμετρηθούμε με... την Ιστορία μας»
ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

Ζωντανές οι μνήμες 
της προδοσίας

Στο μνημόσυνο που συνδιοργανώθηκε από το Κ.Σ. ΕΔΕΚ Η.Β. και 
το Σύνδεσμο Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών την Κυριακή 14 Ιου-
λίου στον Καθεδρικό Ναό της Πανάγιας στο Wood Green, σύσσωμη 
και ενωμένοι η παροικία τίμησε τους ήρωες τις κυπριακής τραγωδίας 
του 1974 και καταδίκασε την Χούντα και την ΕΟΚΑ Β. 

Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν της ολόκληρη η παροικία. Από τον 
Ύπατο Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη, τον βουλευτή Πάμπο Χαραλά-
μπους, τον Ανδρέα Παπαευριπίδη εκ μέρους τις ΠΟΜΑΚ, τον Ανδρέα 
Καραολή, τον Πάμπο Χαραλάμπους εκ μέρους της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας, εκπροσώπους από ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Σωματεία, 
Συνδέσμους και Οργανώσεις. Όλοι τίμησαν αυτούς που έδωσαν την 
ζωή τους για την Ελευθέρια και τη Δημοκρατία της Κύπρου, 45 χρόνια 
μετα το δίδυμο έγκλημα. 

Προσφωνώντας την εκδήλωση ο Προέδρος της Επιτροπής Συγγε-
νών Πεσόντων Αντιστασιακών, Θεολόγος Παπαπαύλου, συγκινημένος 
από την απώλεια του αδελφού του είπε ότι απαραίτητα αυτοί που 
εγκλημάτισαν πρέπει να μετανοήσουν για να υπάρξει ενότητα. 

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ύπατος Αρμοστής της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Ευριπίδης Ευρυβιάδης. Αφού αναφέρθηκε στις 
δύσκολες στιγμές που περνά σήμερα η Πατρίδα, τόνισε με έμφαση 
ότι δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να σταματήσουμε να εργαζόμαστε 
μέχρι να δούμε την πατρίδα ελεύθερη. Επίσης, ευχαρίστησε την πα-
ροικία και το προσωπικό της πρεσβείας για την πολύτιμη βοήθεια που 
του έχουν δώσει ώστε να διευκολύνουν το έργο του, με αφορμή την 
αφυπηρέτησή του περί τα τέλη Αυγούστου. 

Στη συνέχεια αναπέμφθηκε δέηση για την διακρίβωσή της τύχης 
των αγνοουμένων. Η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στέφανων και 
τον Εθνικό Ύμνο 
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Iούλιος 1974. Πραξικόπημα… Εισβολή…  
Κλαίω και πάλι για τα παθήματα των ανθρώ-

πων, και αναρωτιέμαι αν πραγματικά αξίζει τον 
κόπο να κλαίμε για αυτά που μας πληγώνουν. 
Γιατί... αν ήταν έτσι, τότε συνέχεια θα κλαίγαμε. 

Θα κλαίγαμε γιατί οι πληγές είναι εκεί. Γιατί 
οι πληγές είναι πολλές.  

Δύσκολο να ξεχάσουμε. Δύσκολο να γιατρευ-
τούμε!  

Ίσως να είναι γιατί την αγαπάμε τόσο πολύ 
την μικρή μας πατρίδα. Και επιχειρούμε να εί-
μαστε συχνά εκεί.  

Άραγε να είχαμε καλύτερες μέρες αν μέναμε  
μακριά; 

 Ίσως. Ίσως έτσι… έτσι να ήταν καλύτερα. 
Ποιος ξέρει όμως;  

Με αυτές τις σκέψεις πήγα και πάλι για ύπνο. 
Όμως δεν μπορούσα να ξεχάσω. Τελικά όταν 
αποκοιμήθηκα, η νύχτα ήταν και πάλι γεμάτη 
εφιάλτες.  

Ξύπνησα την επόμενη με χίλια ερωτήματα. 
Άραγε θα ήταν καλύτερα να φύγω μακριά; 

Τελικά, πήρα την απόφαση. Πήρα το αερο-
πλάνο και έφυγα, ελπίζοντας ότι όλα θα αλλά-
ξουν. Στο αεροπλάνο σκεφτόμουν αν είναι κα-
λύτερα έτσι. Να είμαι ίσως μακριά.  

Σήμερα αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Αισθάνο-
μαι καλύτερα… σκεπτόμενος πως… έφυγα και 
πάλι, με την ελπίδα του γυρισμού. 

Έτσι είναι. Όσο υπάρχει η ελπίδα, θα υπάρ-
χουν και τα όνειρα. Τα όνειρα που καμιά 
φορά… γίνονται πραγματικότητα.  

Κρατάω λοιπόν την ελπίδα, και…. συνεχίζω 
να ονειρεύομαι. Γιατί δίχως την ελπίδα… θα 
χαθώ. Καλό είναι να ελπίζω. Ή καλύτερα… να 
ελπίζουμε. Να ονειρευόμαστε.  

Να ονειρευόμαστε… και να ελπίζουμε για το 
όνειρο του γυρισμού. Το όνειρο που... ίσως θα 
γίνει μια μέρα αληθινό. Θα γίνει πραγματικό-
τητα.     

Μέχρι τότε όμως… εγώ… θα συνεχίσω να 
ζηλεύω τα πουλιά. Τα πουλιά που πάνε εκεί 
ελεύθερα. Πετάνε όπου θέλουν, δίχως να δί-
νουν λογαριασμό σε κανέναν. Δίχως διαβατή-

ριο. Και κάνουν τη φωλιά τους όπου τους αρέ-
σει. 

 Για τούτο και ζηλεύω τα πουλιά!  
Εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο 
στο Θέατρο Τέχνης. 
Στα πλαίσια της εβδομάδας για την Κύπρο 

που συνεχίζεται στο Θέατρο Τέχνης, σήμερα 
Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποι-
ηθεί εκδήλωση με πλούσιο πρόγραμμα. 

Η βραδιά θα αρχίσει με τον μονόλογο του 
Χρίστου Αρτεμίδη “Interpretation“, με τον γνω-
στό Κύπριο ηθοποιό Πάνο Σαββίδη. Ο μονόλο-
γος θα γίνει στα Αγγλικά, σε σκηνοθεσία Γιώρ-
γου Ευγενίου. 

Επίσης θα παρουσιαστεί σκηνή από το θεα-
τρικό έργο “ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 
ΓΟΥΛΦ.” 

Στη συνέχεια θα υπάρχει ποίηση για την Κύ-
προ με τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ και την ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ, ένα σύγγραμμα που αναφέρε-
ται σε ένα ταξίδι στο παρελθόν και το μέλλον 
με τίτλο “ΖΗΛΕΥΩ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ.”  

Ποίηση θα απαγγείλει επίσης η ηθοποιός 
Λούση Κρίστη.  

Την Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
2 μονόπρακτα και το Σάββατο θα παρουσια-
στούν σκηνές από θεατρικά έργα του Σοφοκλή, 
καθώς και από τους Πέρσες του Αισχύλου.  

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στο Θέατρο Τέχνης στο 020 7387 66 17 ή 
από το email: info@theatrotechnis.com  

Η Θεατρική ομάδα ΤΑΤ θα παρουσιάσει 
την Κυπριακή ηθογραφία “ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” 
και ζητά συνεργάτες. 

Η γνωστή θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει 
την κυπριακή ηθογραφία «ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ» του 
Μιχάλη Πασιαρδή και αναζητεί ενδιαφερόμε-
νους να συμπράξουν σε αυτό. 

Αν λοιπόν είστε ηθοποιός ή αν τραγουδάτε ή 
χορεύετε, και ενδιαφέρεστε να συμπράξετε, 
τότε τηλ: 07956 903 827. 

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Πραγματοποποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουλίου εκδήλωση / συναυλία 
στο Ελληνικό Κέντρο με τίτλο «Myth as Inspiration: A Contemporary 
Perspective». Σε μία κατάμεστη αίθουσα 200 περίπου ατόμων, πα-
ρουσιάστηκε μουσικό έργο εμπνευσμένο από την Ελληνική μυθολογία 
με έργα του Μάνου Χατζηδάκι και του Ιωάννη Ξενάκη και την επίσημη 
πρώτη της καινούριας δουλειάς του Δημητρίου Ρόντση, εμπνευσμένη 
από Ομηρικούς Ύμνους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ανάγνωση κει-
μένων από τον ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Tom 
McConnell. Στη συναυλία έλαβαν μέρος πάνω από δέκα μουσικοί που 
παρουσίασαν με εξαιρετικό τρόπο το μουσικό έργο με τις φωνες τους 
αλλά και όργανα όπως κλαρίνο, άρπα, πιάνο, κιθάρα και τσέλο. Η εκ-
δήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Myth as Inspiration: A Contemporary Perspective

ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ «ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟ»  
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ WOOLWICH 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  
Η Ελληνορθόδοξος Κοινότης των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 

Βορείου Enfield και Περιφέρειας, με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι 
την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί ταξίδι με πούλμαν στον 
Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού στο WOOLWICH (Upper Wickham Lane, Welling, 
Kent DA16 3AP). Το λεωφορείο θα ξεκινήσει στις 8πμ από την αγγλικανική 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 706 Hertford Road, EN3 6NR. ( προηγούμενος  
χώρος λειτουργιών των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης). 

 2ος σταθμός λεωφορείου θα είναι στις 8.30πμ από τη στάση λεωφορείων 
δίπλα από τον αστυνομικό σταθμό στην Fore Street, Edmonton N9.  

Αναχωρήση από την εκκλησία του Σωτήρος στις 5μμ. Τιμή εισιτηρίου £18.00 
το άτομο. Για προκρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε: Κυριάκο: 07 802 277 272 & email: kpits@hotmail.co.uk 

 Μυριάνθη:  07 876 437 846 και Αλέκα: 07 939 315 115 
Εκ της επιτροπής.

«Συναισθηματικά φορτισμένη», «δείγμα σχολαστικής δουλειάς», «εξαιρετική επιμέλεια», «μια συμπαντική διαδραστική 
εμπειρία», είναι μόνο μερικές από τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις του κοινού στην έκθεση σύγχρονης τέχνης Cosmic Balls της 
Κύπριας εικαστικού Μάλας Σιαμπτάνη, η οποία είχε εγκαινιαστεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις αίθουσες τέχνης της Κυπριακής 
Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο.  

Η έκθεση περιελάμβανε μια εικαστική εγκατάσταση σφαιρικών γλυπτών, καμωμένων από σίδηρο και χώμα, το οποίο προ-
έρχεται από διάφορες περιοχές της Κύπρου που έχουν συναισθηματική αξία για την εικαστικό. Η εγκατάσταση τοποθετήθηκε 
στον χώρο της πρεσβείας μετά από εκτενή έρευνα σε μεθόδους και υλικά, αλλά κυρίως, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό 
ταξίδι της ίδιας της καλλιτέχνιδος τόσο το γεωγραφικό όσο και το πνευματικό, μέσα από τις επίμαχες έννοιες της ταυτότητας 
και της εστίας.  

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Εξοχότατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο ΗΒ, κ. Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης, ο οποίος υπερθεμάτισε 
τη σημασία της έκθεσης για την Κυπριακή Διασπορά. Στη συνέχεια, ο Μορφωτικός Σύμβουλος, Δρ. Μάριος Ψαράς, 
παρουσίασε το σκεπτικό της έκθεσης αλλά και την ίδια τη νεαρή σχεδιάστρια, ερευνήτρια και εικαστικό, Μάλα Σιαμπτάνη, η 
οποία επίσης μίλησε στο κοινό για τη διαδικασία παραγωγής της εγκατάστασης.  

Η έκθεση κατάφερε να προσελκύσει ένα μαζικό, διεθνές κοινό αποτελούμενο από επαγγελματίες στον χώρο της τέχνης, 
κριτικούς, σπουδαστές, διπλωμάτες, και ευρύτερο κοινό διαφόρων ηλικιών και εθνικοτήτων, οι οποίοι μάλιστα είχαν την 
ευκαιρία να διαδράσουν με το έργο μέσω των κινητών τηλεφώνων τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό: www.culturalchc.co.uk

Cosmic Balls: Μεγάλο το ενδιαφέρον 
WOOLWICH

Εκδρομή 
Συνδέσμων 

Ηλικιωμένων 
στον Χρυσσώτηρο

Ο Σύνδεσμος «Cypriots Elders» 
«Κύπριοι Ηλικιωμένοι» οργανώνουν 
εκδρομή στις 4 Αυγούστου στον Χρυ-
σοσώτηρο στο Woolwich. 

H εκκίνηση θα γίνει στο Χασάπικο 
«ο Ζούρτος» στο Palmers Green 
N13 στις 8.30πμ και στις 9.00πμ από 
τον Αστυνομικό Σταθμό στην Fore 
Street στο Edmonton Ν9. 

Το αγώγειον είναι £15 για όλους 
μέλη και μη μέλη.  

Το ίδιο θα είναι και για τα μέλη του 
πρώην Συνδέσμου Tiverton που βρί-
σκεται σε διάλυση μετά τον θάνατο 
του Προέδρου τους μ. Φάνου Χατζη-
μιχαήλ (αιωνία του η μνήμη). 

Συνομιλίες για ενοποίηση μεταξύ 
των δυο Συνδέσμων «Cypriot 
Elders’s» και «Tiverton» είχαν σχε-
διαστεί να αρχίσουν, όμως διακόπη-
καν εξαιτίας ορισμένων δυσκολιών. 
Θα αρχίσουν τώρα το συντομότερον. 

Έτσι η εκδρομή γίνεται με τη συμ-
μετοχή και των μελών του πρώην 
Συνδέσμου Tiverton, με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για όλους που 
συμμετέχουν στην εκδρομή. 

Οι οργανωτές προσκαλούν όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου Tiverton και 
τους υποδέχονται με τους καλύτε-
ρους τρόπους. 

Για κρατήσεις θέσεων και για πλη-
ροφορίες τηλεφωνήστε έγκαιρα και 
μέχρι τις 28 Ιουλίου στις κυρίες Κατε-
ρίνα 07720 015 625 και Λεία 020 
8804 5973.  

Αντώνης Αντωνιάδης

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι φέτος, σας προ-
σκαλούμε στη Γιορτή του Πολιούχου Αγίου του 
χωριού μας, του Προφήτη Ηλία, που θα γίνει την 
Κυριακή 22 Ιουλίου 2019, στις 11πμ στην εκ-
κλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο 
Wightman Road (London N8). Για το σκλαβω-
μένο χωριό μας θα μας μιλήσει ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Στυλλιωτών Καθηγητής Δρ Ζαννέτος 
Τοφαλλής 

Οι Στύλλοι βρίσκονται στην καρδιά της Μεσα-
ορίας, 8 μίλια από την Αμμόχωστο. Γύρω από 
το χωριό, θυμίζει την ένδοξη, μακρόχρονη ιστορία 
της πατρίδας μας. Συνορεύει με την πανάρχαια 
μυκηναϊκή Αλασία (Έγκωμη), την ιστορική Σα-
λαμίνα του Τεύκρου και του Ευαγόρα και το Μο-
ναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή 
και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Γειτο-
νικά μας χωριά είναι ο Γαϊδουράς, το Πραστειό, 
η Πυργά, η Περιστερωνοπηγή, τα Λιμνιά, ο Άγιος 
Σέργιος, η Έγκωμη, η Αχερίτου και η Καλοψίδα – 
που αλίμονο βρίσκονται κι αυτά κάτω από τη 
μπότα της κατοχής. Και που περιμένουν τους 
νόμιμους κατοίκους τους να επιστρέψουν. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι με τις οικογένειες και 
τους φίλους σας. Είναι μια ευκαιρία να συναντη-
θούμε και να θυμηθούμε το χωριό μας και τους 
χωριανούς και συνεχώς να αντλούμε πίστη και 
αποφασιστικότητα ότι σύντομα θα επιστρέψουμε 
στο Χωριό μας και να λειτουργήσουμε και τον 
Προφήτη Ηλία στους ελεύθερους Στύλλους. 

Θα σας περιμένουμε.  
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 

Ζαννέτος Τοφαλλής

Γιορτή του Προφήτη Ηλία
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Με αθρόα προσέλευση γονιών και κηδεμόνων 
πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 13 Ιου-
λίου, η τελική γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Ash-
mole. Οι μαθητές παρουσίασαν ένα καλλιτεχνικό, 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη σημασία της 
προστασίας του περιβάλλοντος, έχοντας ως βασικό 
σκοπό  την επαγρύπνηση όλων μας σε μία εποχή 
κατά την οποία η καταστροφή του περιβάλλοντος 
αποτελεί ένα οξύ διεθνές πρόβλημα. Ωστόσο, δεν 
παρέλειψαν να μας παρασύρουν και σε μία… κα-
λοκαιρινή ραστώνη! 

Με την παρουσία τους τίμησαν το Σχολείο ο Πρό-
εδρος της ΟΕΣΕΚΑ κ. Ανδρέας Χειμώνας και ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων κ. Παναγιώ-
της Γιακουμή. 

Η Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Νίκη Ανδρέου, βα-
θύτατα συγκινημένη, ανέφερε στο σύντομο χαιρετι-
σμό της: «Άλλη μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομη-
τική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά γεμάτη 
με όμορφες και χρήσιμες εμπειρίες, που μας χάρισε 
πολλές όμορφες στιγμές». Η κ. Ανδρέου, αφού ευ-
χαρίστησε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 
τους γονείς, τόνισε επίσης ότι μεγάλες ευχαριστίες 
οφείλονται στην Πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου 

Γονέων. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά όλα τα παιδιά, 
τονίζοντας ότι χωρίς το κέφι και τη συνεργασία τους 
τίποτα δε θα ήταν δυνατό εφικτό. 

Σε σύντομη ομιλία του ο κ. Γιακουμή  ευχαρίστησε 
τους εκπαιδευτικούς και τη Σχολική Επιτροπή για τη 
συμβολή τους στην πρόοδο του Σχολείου, το οποίο 
έχει συνεχώς αυξανόμενη δυναμική. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως τη γιορτή παρου-
σίασε η εκπαιδευτικός Μαρία- Ελένη Πλιακοστάμου. 
Το συντονισμό του μαθητικού προγράμματος είχαν 
οι εκπαιδευτικοί κα Ιωάννα Κωνσταντοπούλου και η 
κα Κατερίνα Γελαγωτέλλη, η οποία είχε και την επι-
μέλεια των σκηνικών.  

Μετά το τέλος της γιορτής, σε ένα θερμό, χαρού-
μενο και γιορτινό κλίμα, τα παιδιά οδηγήθηκαν μαζί 
με τους συνοδούς τους στο εστιατόριο του σχολείου 
και στον υπαίθριο χώρο, όπου τους περίμεναν τα 
γευστικότατα σουβλάκια και άλλα παραδοσιακά εδέ-
σματα που είχαν ετοιμάσει τα μέλη της σχολικής επι-
τροπής.  

Το Σχολείο Ashmole εύχεται σε όλους «Καλό κα-
λοκαίρι και ξεκούραστες διακοπές» και ανανεώνει 
το ραντεβού του για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Με αγάπη για το σχολείο, συνεργασία και... κέφι!
ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ASHMOLE

Ύστερα από μια πετυχημένη σχολική χρονιά, οι 
μαθητές του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου St 
Mary’s  γιόρτασαν το Σάββατο, 13 Ιουλίου με ένα 
διαφορετικό τρόπο το τέλος της ακαδημαϊκής χρο-
νιάς. Η μέρα ήταν αφιερωμένη στις Τέχνες όπου οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
Ελληνικό κινηματογράφο και κινούμενα σχέδια και 
να δημιουργήσουν όμορφες κατασκευές.  

Στο τέλος της μέρας, η Επιτροπή γονέων ετοίμασε 
σουβλάκια και έγινε κλήρωση λαχείου. 

Το σχολείο επαναλειτουργεί στις 7 Σεπτεμβρίου 

2019, με περισσότερους μαθητές και με όλα τα επί-
πεδα εκπαίδευσης από Νηπιαγωγείο μέχρι GCSE 
και με πρόθεση τη δημιουργία τάξης στο επίπεδο A 
Level. Στο διάλειμμα προσφέρεται δωρεάν φρούτο 
σε όλα τα παιδιά, και υπάρχει διαθέσιμο φαγητό 
όπως σάντουιτς, μακαρόνια και Hot dogs. 

H διεύθυνση, οι μαθητές, οι γονείς και η Επιτροπή 
σας εύχεται χαρούμενες διακοπές! 

Το σχολείο λειτουργεί κάθε Σάββατο 2-6μ.μ. και 
στεγάζεται στο Brunswick Park Primary School στο 
Southgate, Osidge Lane, London N14, 5DU. 

Αποχαιρετώντας την σχολική χρονιά
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ST MARY’S

Μια ξεχωριστή παράσταση ετοίμασε και φέτος το 
παροικιακό σχολείο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Crystal Palace νοτιοανατολικό Λονδίνο, για το 
κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, την Παρασκευή 12 
Ιουλίου στο χολ του ναού. 

Στις 7:30μ.μ  η γιορτή άρχισε με το τραγούδι  
«Άγιος o Θεός...» και συνεχίστηκε με ποιήματα, 
απαγγελίες για το σχολείο και άσματα για το καλο-
καίρι, την Κύπρο και την Ελλάδα. Όλα εστέφθησαν 
με πλήρη επιτυχία κι αυτά οφείλονταν στην μεγάλη 
προσπάθεια του κατέβαλαν το διδακτικό προσωπικό 
και τα παιδιά του σχολείου. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή των ενδει-
κτικών από τον πρόεδρο του σχολείου Δρ Αντρέα 
Θεοδώρου και τους διδάσκοντες. Οι μαθήτριες και 
οι μαθητές κρατούσαν τα ενδεικτικά τους με υπερη-
φάνεια γέλια και χαρά προκαλώντας δυνατά χειρο-
κροτήματα από το κοινό. 

Κατόπιν ο πρόεδρος του σχολείου είπε ορισμένα 
λόγια και ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους 
και έδωσε ευχαριστήρια στα παιδιά και τους διδά-
σκοντες για την όμορφη αυτή εκδήλωση που δημι-
ούργησαν. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την κ 
Αρετή Χρήστου η οποία βοηθά συχνά εθελοντικά 
στις τάξεις. Μετά πρόσφερε στην βοηθό, τις δασκά-
λες και τον δάσκαλο από μια κασετίνα με σοκολατά-
κια. Μετά τη λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών, 
όλοι απόλαυσαν διάφορα εδέσματα και ποτά φρο-
ντίδι γονέων και σχολικής επιτροπής. Όλοι έμειναν 
κατενθουσιασμένοι και αντάλλαξαν ευχές για ένα 
καλό καλοκαίρι . 

Το σχολείο θα ανοίξει για εγγραφές και μαθήματα 
την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 στις 17:45. 

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.  
Γιώργος Κοζομπόλης 

Η σχολική γιορτή και οι ευχές όλων
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ CRYSTAL PALACE

Τον αποχαιρετισμό του στο επί τρεις δεκαετίες 
ποίμνιό του απηύθυνε ο εφησυχάζων Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος 
μετά από τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στο Πα-
ρεκκλήσι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην έδρα 
της Αρχιεπισκοπής στο δυτικό Λονδίνο. 

Ο Σεσβασμιώτατος έκανε μία συνοπτική ανα-
δρομή στην υπηρεσία του στη Μεγάλη Βρετανία και 
στην Αρχιεπισκοπή, ξεκινώντας από τη χειροτόνησή 
του σε Πρεσβύτερο το 1959, συνεχίζοντας με το διο-
ρισμό του σε Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Θυατείρων το 1964, την εκλογή του σε Επί-
σκοπο Τροπαίου το 1970 και καταλήγοντας στην 
ενθρόνισή του στη θέση του Αρχιεπισκόπου το 1988. 

Συνέχισε λέγοντας ότι το προκεχωρημένο της ηλι-
κίας έχει επιφέρει φθορά στην υγεία του, με αποτέ-
λεσμα η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου να αποφασίσει ομοφώνως ότι καταλ-

ληλότερος διάδοχός του θα ήταν ο μέχρι πρότινος 
Μητροπολίτης Δαρδανελίων Νικήτας. 

Σημείωσε ότι πλέον υποβάλλει και γραπτώς την 
παραίτησή του στο Πατριαρχείο μετά από την προ-
φορική δήλωση αποχώρησης. 

Κάλεσε τους πιστούς να στηρίζουν με αγάπη, σε-
βασμό και ταπεινότητα το νέο τους θρησκευτικό και 
πνευματικό ηγέτη, καθώς και να προσεύχονται για 
εκείνον ώστε να επιτύχει στο έργο που του ανέθεσε 
το σεπτό Πατριαρχείο, για το καλό της Ορθοδοξίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. 

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε σε κατανυκτική ατμό-
σφαιρα σε ένα κατάμεστο από πιστούς παρεκκλήσι 
της Αρχιεπισκοπής από τον Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη. 

Η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου κ. 
Νικήτα θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό της του Θεού Σοφίας στο δυτικό Λονδίνο το 
Σάββατο 27 Ιουλίου.

Απολογισμός και ευχές για το διάδοχό του
ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος σε αναπηρική καρέκλα, πλαισιoύμενος απο τον Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη, 
τον Δώρο Παρτασίδη και τον Πρόεδρο του παρεκκλησιού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

Παντελή Δημοσθένους.
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Ο
 σύνδεσμος που έφτιαχνε 

δικό του όπλο και 

ακόμη έξι κλαμπ που 

σκορπούσαν τρόμο στα γήπεδα. 

Για αρκετές δεκαετίες υπήρχαν 

βρετανικές σημαίες στα πέταλα 

των οργανωμένων πολλών 

χωρών της Ευρώπης μόνο και 

μόνο για να δείξουν πως σκέ-

φτονται και λειτουργούν ως 

χούλιγκαν. 

Στα γήπεδα της Αγγλίας, 

στους γύρω δρόμους από 

αυτά, μέσα και έξω από τις 

παμπ, πολλά είναι τα κλαμπ 

που είχαν βίαιη δράση. 

Στη λίστα που ακολουθεί 

έχουν επιλεγεί 7 από τους πιο 

σκληρούς συνδέσμους των      

Αγγλων χούλιγκαν. Δεν ήταν οι 

μόνοι, αλλά ήταν από τους πιο 

αδίστακτους. 

 

Τσέλσι 
 

«Κυνηγοί κεφαλών». Το όνομα 

μιλάει από μόνο του. Είναι οι 

διαβόητοι χούλιγκαν της Τσέλσι. 

Μαέστροι της βίας με ξεκάθαρα 

τοπικιστικά-ρατσιτικά στοιχεία. 

Τους έχουν συνδέσει με τη 

δράση του αγγλικού Εθνικού 

Μετώπου και κάθε λογής ακρο-

δεξιές οργανώσεις. 

Ηγέτες του συγκεκριμένου 

κλαμπ έχουν μπει αρκετές 

φορές στη φυλακή ενώ η δράση 

τους δεν περιοριζόταν μόνο 

στους αντίπαλους οπαδούς αλλά 

και στις αντίπαλες φυλές. Αν 

κάποιοι οπαδοί στην Αγγλία 

έφτιαξαν το όνομα του χουλι-

γκανισμού, σε αυτούς συμπερι-

λαμβάνονται σίγουρα και οι 

«Headhunters» της Τσέλσι. 

 

Μάντσεστερ Γιουν 
 

Η δράση τους ανάγκασε την 

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της 

Αγγλίας να τοποθετήσει φράκτες 

στα γήπεδα του Νησιού. Είναι 

οι «Red Army», οι σκληροπυρη-

νικοί οπαδοί της Μάτσεστερ        

Γιουνάιτεντ. 

Ξακουστοί για τις εκτός έδρας 

εκδρομές τους και τα επεισόδια 

που τις συνόδευαν τη δεκαετία 

του ’70. Στο βρετανικό ντοκιμα-

ντέρ «Χούλιγκαν», οι «Red Army» 

είχαν την… τιμή να φιγουρά-

ρουν σε αρκετά πλάνα δράσης. 

Όπως και οι «Ιντερ Σίτι Φερμ», 

ένα κλαμπ που αναλύεται πα-

ρακάτω. 

 

Πόρτσμουθ 
 

Underground ομάδα με 

πλούσια δράση από τους χού-

λιγκαν της. Οι σκληροπυρηνικοί 

είχαν την ονομασία «6.57», 

όνομα που είχαν… δανειστεί 

από το τρένο που έπαιρναν για 

να ταξιδέψουν στα υπόλοιπα 

γήπεδα της Βρετανίας. 

Τη δεκαετία του ’80, την 

εποχή δηλαδή που οι χούλιγκαν 

έκαναν τα χειρότερά τους, οι 

«6.57» είχαν από τη χειρότερη 

φήμη. Η δράση τους συνεχί-

στηκε και μετά βέβαια. Χαρα-

κτηριστικό είναι πως στο 

Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμα-

νίας το 2006, 100 οπαδοί της 

Πόρτσμουθ δεν μπορούσαν να 

ταξιδέψουν για να δουν την 

εθνική Αγγλίας και να… πλακω-

θούν. 

Στο παρελθόν έχουν διαδρα-

ματιστεί χοντρά σκηνικά  με 

συλλήψεις που ξεπερνούσαν 

και τις 100 ενώ είχε κάνει το 

γύρο του κόσμου, το 2004, πως 

ανάμεσα στους ταραξίες ήταν 

και ένας 10χρονος. 

 

Γουέστ Χαμ 
 

Οι «Ιντερ Σίτι Φερμ» είχαν μια 

παρανοϊκή δημιουργικότητα. 

Πρώτα απ’ όλα, πήραν την    

ονομασία τους από τα τρένα 

που ταξίδευαν για τα εκτός 

έδρας παιχνίδια. Πάντα ένα 

ματς μακριά από το γήπεδό 

σου έχει μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον αν θέλεις να πλακωθείς. 

Μετά τους καβγάδες του, και 

όταν φυσικά ήταν οι νικητές, 

άφηναν μια… κάρτα στους       

χαμένους οπαδούς (που συνή-

θως ήταν στο έδαφος) με το   

μήνυμα «Συγχαρητήρια, μόλις 

συναντήσατε τους Ιντερ Σίτι». 

Αρκετά άρρωστο! 

 

Μπέρμιγχαμ 

 

Οι «Πολεμιστές Ζούλου» 

(«Ζulu Warriors») δε σε           

προϊδεάζουν για κάτι… κουλ. 

Μάλλον ήταν ό,τι ακριβώς       

πρεσβεύει το όνομά τους. Το 

συγκεκριμένο τμήμα των        

οπαδών της Μπέρμιγχαμ          

εμφανίστηκε τέσσερις δεκαετίες 

πίσω αλλά μνημονεύεται μέχρι 

σήμερα. 

Στα χρόνια του ’70, πλακώνο-

νταν και κατέστρεφαν φωνάζο-

ντας «Ζούλου». Παραδοσιακοί 

τους αντίπαλοι ήταν οι οπαδοί 

της Αστον Βίλα αλλά δεν είχαν 

κανένα πρόβλημα να τις        

«παίξουν» με οποιονδήποτε 

αντίπαλο. 

Ατελείωτη κατανάλωση μπύ-

ρας, ντου σε παμπ αντιπάλων 

και καρτέρια στους σκοτεινούς 

βρετανικούς δρόμους. Τελευ-

ταίο αξιοσημείωτο επεισόδιο 

των «Ζούλου» ήταν τα επεισό-

δια του 2006 με οπαδούς της 

Στόουκ. Άνθρωποι κατέληξαν 

στο νοσοκομείο ενώ ο θρύλος 

των πολεμιστών της Μπέρμιγ-

χαμ παρέμεινε ζωντανός. 

 

Αστον Βίλα  
 

Οι σκληροί της Αστον Βίλα, 

«The Villains», ήταν γνωστοί 

για την ωμή βία τους χωρίς να 

υπολογίζουν τίποτα. Σκοπός 

ήταν να πλήξουν τον αντίπαλο, 

ακόμη κι αν χάσει κάποιος        

της ζωή του, όπως έγινε στα 

επεισόδια του 2004 έχοντας 

απέναντί τους οπαδούς της 

ΚΠΡ. 

Επεισόδια, καταστροφές, συλ-

λήψεις, αλκοόλ και αίμα. Αυτή 

είναι με λίγες λέξεις η περιγραφή 

που τους ταιριάζει. Σήμερα        

θεωρούνται ένα κλαμπ του πα-

ρελθόντος ενώ μέλη του έχουν 

κάνει φυλακή αρκετές φορές. 

 

Μίλγουολ  
 

Γύρω από τη Μίλγουολ 

υπάρχει μια διαχρονική φήμη 

για τους οπαδούς της. Μικρή 

ομάδα σε δυναμική, μεγάλοι 

χουλιγκάνοι. Ξεχωριστό ρόλο 

έχουν παίξει οι Μπουσγουό-

κερς, οι πιο σκληροπυρηνικοί 

της συγκεκριμένης κερκίδας. 

Στη βίαιη δράση τους έχουν 

καταγραφεί πολλά περιστατικά. 

Ένα από αυτά είχε αναγκάσει 

τη Μάργκαρετ Θάστερ να         

συγκαλέσει υπουργικό συμβού-

λιο με θέμα της καταπολέμησης 

της βίας. 

Ήταν 1985 όταν στο προημι-

τελικό του Κυπέλλου στην έδρα 

της Λούτον, συνεπλάκησαν       

με τους οπαδούς των γηπεδού-

χων. Τα επεισόδια ήταν τόσο 

χοντρά με την αστυνομία να 

μην μπορεί καν να τα ελέγξει. 

Τη δεκαετία του ’80, οι 

Μπουσγουόκερς της Μίλγουολ 

δημιουργούσαν πολλές έντονες 

καταστάσεις στα βρετανικά      

γήπεδα αλλά δε σταμάτησαν 

εκεί, αν και μειώθηκε η συχνό-

τητα των αιματηρών εμφανί-

σεών τους. 

Κάποια από τα τελευταία      

περιστατικά ωμής βίας διαδρα-

ματίστηκαν το 2001 όταν χάρα-

ξαν στο πρόσωπο δύο οπαδούς 

της Γουλβς αλλά και ένα χρόνο 

αργότερα όταν πλακώθηκαν 

ανηλεώς με οπαδούς της Μπέρ-

μιγχαμ. 

 

«Millwall Brick», το 

αυτοσχέδιο όπλο των 

οπαδών της Μίλγουολ 
 

Το πιο ανήκουστο απ’ όλα   

βέβαια, ήταν η δημιουργία δικού 

τους… όπλου για τις μάχες. Το 

«Millwall Brick» κατασκευαζό-

ταν από στρώματα εφημερίδων 

τα οποία κατέληγαν σε αιχμηρό 

αντικείμενο. 

 

Πηγή:  Torzajuve.gr

Oι διαβόητοι χούλιγκανς

Η
 Αλγερία κέρδισε 2-1         

τη       Νιγηρία, χάρη στο 

γκολ του Μαχρέζ στο          

πέμπτο λεπτό των καθυστερή-

σεων, και θα διεκδικήσει το       

φετινό Κόπα Άφρικα, απέναντι 

στη Σενεγάλη, την προσεχή 

Παρασκευή.  

Εξίσου συναρπαστικός ήταν 

και ο δεύτερος σημερινός          

ημιτελικός του Κόπα Άφρικα, με 

την Αλγερία να επικρατεί της   

Νιγηρίας με 2-1, χάρη σε έναν 

πανέμορφο απευθείας χτύπημα 

φάουλ του Μαχρέζ στο…            

95’ και να περνάει στον μεγάλο 

τελικό της διοργάνωσης!  

Οι «αλεπούδες της Σαχάρα» 

κατάφεραν, μάλλον κόντρα στη 

ροή του αγώνα, να πάρουν        

κεφάλι στο σκορ, καθώς ο 

Τροστ-Εκόνγκ σκόραρε μεν, 

αλλά σε… λάθος εστία, στο    

40’, μετά το γέμισμα του           

Μαχρέζ.  

Ακολούθησε η απάντηση 

από πλευράς «σούπερ αετών», 

με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι 

του Ιγκάλο στο 72ο λεπτό του 

ματς, μετά τον καταλογισμό       

για χέρι του Μαντί. Ωστόσο, η 

Αλγερία δεν είχε πει την τελευ-

ταία της λέξη…  

Αφού λοιπόν, ο Μπενάσερ 

είδε τη μπάλα να σταματάει στο 

δοκάρι της εστίας της Νιγηρίας 

στο μακρινό σουτ που επιχεί-

ρησε, στο 93’, ήρθε ο Μαχρέζ 

δύο λεπτά και με το τέρμα που 

πέτυχε έστειλε την χώρα του 

στον μεγάλο τελικό της προσε-

χούς Παρασκευής! 

 

Πηγή: sport-fm 

Copa Africa: Ο Μαχρέζ 
«σκότωσε» τη Νιγηρία

Θριαμβευτής  

ο Τζόκοβιτς!  

Ο
 μεγαλύτερος σε διάρ-

κεια τελικός στην ιστο-

ρία του Wimbledon 

ανάμεσα στα δύο «θηρία», 

Τζόκοβιτς και Φέντερερ,         

ολοκληρώθηκε έπειτα από      

περίπου πέντε ώρες αγώνα (!), 

με τον Σέρβο να κατακτά τον 

τίτλο με 3-2 σετ (7-6(5), 1-6,       

7-6(4), 4-6, 13-12(3))! Για 

πρώτη φορά στα χρονικά       

διεξήχθη tie break για το 5ο 

σετ με 12-12, δεύτερος διαδο-

χικός τίτλος στο συγκεκριμένο 

τουρνουά για τον Νόλε!  

Πίσω στο 2008, ο Ρότζερ 

Φέντερερ είχε ηττηθεί από τον 

Ράφα Ναδάλ στον τελικό που 

είχε διαρκέσει 4 ώρες και          

48 λεπτά. 

Ούτε φέτος τα κατάφερε ο 

Ελβετός, που όμως, αποθέ-

ωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς και 

παραδέχθηκε το μεγαλείο του 

συναθλητή του, έπειτα από την 

προσπάθεια που κατέβαλαν 

αμφότεροι για κάτι λιγότερο 

από πέντε ώρες στον φετινό 

τελικό του Wimbledon! 

Για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία σημειώθηκε tie break στο 

5ο σετ με το 12-12, με τον 

«Νόλε» εν τέλει να κατακτά    

τον τίτλο στο συγκεκριμένο 

τουρνουά για 5η φορά στην 

καριέρα του, για 2η διαδοχική 

σεζόν μετά και την περσινή 

επιτυχία, ενώ, είναι ο 16ος         

τίτλος Grand Slam της παρου-

σίας του στα κορτ. 

«Έπαιξα απέναντι σε έναν 

από τους κορυφαίους παίκτες 

όλων των εποχών. Δείχνει        

ότι κανείς στα 37 του δεν είναι      

τελειωμένος» είπε ο μεγάλος 

νικητής, «είναι απίστευτο αυτό 

που κάνεις...» ανέφερε ο          

Φέντερερ από την πλευρά  

του, με αμοιβαίο τον σεβασμό 

ανάμεσα στους τεράστιους       

τενίστες. 

Π
ρόταση ύψους 72 εκατο-

μμυρίων λιρών φαίνεται 

πως κατέθεσε στην Λιλ 

για την απόκτηση του Νικολάς 

Πεπέ η Άρσεναλ, η οποία      

έχει ήδη...απομακρυνθεί από 

την περίπτωση του Γουίλφριντ 

Ζαχά.  

Σύμφωνα με την «Telefoot», 

η ομάδα του Λονδίνου όχι απλά 

έχει έρθει σε επαφές με την Λιλ 

για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό 

αλλά έχει καταθέσει ήδη την 

πρόταση της, η οποία αγγίζει τα 

72 εκατομμύρια ευρώ. 

«Σπάει» ταμεία 

η Άρσεναλ

Ο
 ποδοσφαιριστής που 

έφαγε 14 εκατ. ευρώ σε 

γυναίκες και αλκοόλ, 

σήμερα είναι στον άσο! 

Εξυπνος άνθρωπος, λένε, 

δεν είναι αυτός που θα καταφέ-

ρει να βγάλει πολλά λεφτά, 

αλλά αυτός που θα τα βγάλει 

και θα τα αυξήσει. 

Ο Φαμπιάν Ο' Νιλ, δυστυχώς, 

μάλλον δεν ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία. Το όνομα το έγινε 

γνωστό στα μέσα της δεκαετίας 

του '90, όταν υπέγραψε στην 

Κάλιαρι. 

Μιλάμε για το καλοκαίρι του 

1996, όταν οι ροσομπλού ανα-

κοίνωσαν την απόκτηση του 

Ουρουγουανού μέσου, ο οποίος 

ήταν 23 ετών τότε και ερχόταν 

από τη Νασιονάλ της πατρίδας 

του. Ο Ο' Νιλ χρειάστηκε, όπως 

αναμενόταν, ένα διάστημα προ-

σαρμογής στην Ιταλία και στο 

ποδόσφαιρο της, με την ομάδα 

να μην τον βοηθάει όμως αφού 

υποβιβάστηκε στην πρώτη του 

σεζόν σε αυτή. 

Ο Ουρουγουανός δεν πτοή-

θηκε, προσαρμόστηκε και    

βοήθησε τους Σάρδους να     

επιστρέψουν άμεσα στη Serie 

A, με τον ίδιο να βελτιώνει όλο 

και περισσότερο τις εμφανίσεις 

του. Στην τριετία 1997-00,     

ειδικά, ο Φαμπιάν έκανε τόσο 

καλές εμφανίσεις ώστε το 

όνομα του να απασχολήσει τις 

μεγάλες ομάδες και τελικά το 

καλοκαίρι του '00 ήρθε η ώρα 

για το μεγάλο βήμα. Η Γιουβέ-

ντους τα βρήκε σε όλα με την 

Κάλιαρι και έντυσε μπιανκονέρο 

τον Ουρουγουανό, ο οποίος 

ζούσε το όνειρο του. Και σύντομα 

θα διαπίστωνε ότι αυτό θα γινό-

ταν εφιάλτης... 

Εφαγε 14 εκατ. 



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. 
• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, μεταφέρει το Club του 
της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 
N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 020 8443 1843 / 
020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 
www.aceman.co.uk 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-
ντηση για το Luncheon Club από τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-
munity House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 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 Lyn-
mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. Για συμ-
μετοχή: 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 Παρασκευή 
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 
συναντήσεις με τους πολίτες του Enfield, κάθε Παρασκευή, από τις 
11.30πμ μέχρι τις 1.00μμ, στο Δημαρχείο του Enfield (Silver Street 
EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 
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. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

21 Ιουλίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει πολιτικό μνημόσυνο καταδίκης του 

πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής, στις 11.30πμ στην εκκλη-

σία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

3 Αυγούστου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Γ.Σ. Αλκυονίδων Η.Β. στην 145 Westdene Crescent, 

Reading RG4 7HD στις 2.00μμ. Θέματα: Έγκριση πρακτικών προ-

ηγούμενης Γ.Σ, έκθεση Οργανωτικής δράσης, έκθεση Οικονομι-

κών, εκλογή νέου Δ.Σ. και άλλα. Τηλ. 01189 472 405. 

4 Αυγούστου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή κοινότητα του Folkestone προσκαλεί τους ομογενείς 

στη Γιορτή και πανήγυρη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Η λειτουρ-

γία θα αρχίσει στις 11πμ. Για περισσότερες πληροφορίες και τηλέ-

φωνα λεωφορείων τηλ. 07950 244 211/07836 218 167. 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders οργανώνει εκδρομή στον Χρυσοσώτηρα 

στο Woolwich. Εκκίνηση από τον Ζούρτον, Palmers Green Ν13 στις 

8.00πμ και στις 8.30πμ από τον αστυνομικό σταθμό, Fore Street N9. Αγώ-

γειον £15.00. Για κρατήσεις τηλ. 07720 015 625 και Λεία 020 8804 5973. 

27 Αυγούστου (Τρίτη) 

• Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, 

ΝΕΠΟΜΑΚ) στη Λευκωσία, όλες οι παροικιακές Οργανώσεις μέλη 

των πιο πάνω, να στείλουν τους αντιπροσώπους των, πληρωμένων 

των δικαιωμάτων τους. Τηλ. 020 8445 9999. 

 

Tα Ελληνικά Παροικιακά Σχολέια του ΣΕΓ κλείουν για τις 

καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγουν στις 14.09.2019. 

Αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες για τα σχολεία που 

ανήκουν στον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων έχουν ως εξής: 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Hazelwood του ΣΕΓ που συνέρ-

χεται στο ομώνυμο σχολείο στη Hazelwood Lane N13 κάθε Σάβ-

βατο έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 

14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Gof’s του ΣΕΓ που συνέρχεται 

κάθε Σάββατο στο ομώνυμο σχολείο στη Gof’s Lane, Cheshunt 

έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 14 Σε-

πτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Queenswell του ΣΕΓ που συ-

νέρχεται κάθε Σάββατο στη Woodside Lane στο Finchley Catholic 

School έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάβ-

βατο 14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Ashmole του ΣΕΓ που συνέρχε-

ται κάθε Σάββατο στο σχολείο Ακαδημίας Ashmole στη Cecil Road, 

London N14, έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Gearies του ΣΕΓ που συνέρχεται 

κάθε Σάββατο στο ομώνυμο σχολείο στην Gearies Hill Ilford, 

έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 14 Σε-

πτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Hazelwood του ΣΕΓ που συνέρ-

χεται κάθε Σάββατο απόγευμα στο ομώνυμο σχολείο στην Hazel-

wood Lane N13, έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει 

το Σάββατο απόγευμα 14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Rushcroft του ΣΕΓ που συνέρ-

χεται κάθε Τετάρτη στο ομώνυμο σχολείο στη Rushcroft Road, Lon-

don E4 έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει την 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. 

• Τα Γραφεία του ΣΕΓ κλείουν για τις καλοκαιρινές διακοπές και 

ανοίγουν στις 27 Αυγούστου.

Antonis Antoniades
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Ναρκωτικά-Πολιτικά-Θρησκευτικά, άλλη μορφή δουλείας, 

χαλκά στην μύτη μάς φορούν, όπου συμφέρει μάς τραβούν, 

Μάστιγες κοινωνίας! 

Κουπανιστόν μάς τον πουλούν, αέρα - θεωρίες, 

παμπόνηρα μάς κυβερνούν, αβδέλλες - αίμα μάς ρουφούν, 

μ’ έντεχνες υπουλίες! 

Απορώ πώς τα σοφίστηκαν, τόσο οργανωμένα, 

σ’ όλο τον κόσμο άπλωσαν - την Λευτεριά μας άλωσαν, 

μάς πνίγουν μαζεμένα! 

Με ένα σταγονόμετρο, τα πάντα πλημμυρίσαν, 

κοιτάζοντας στους ουρανούς, κάναν ποτάμια - ωκεανούς, 

τον κόσμο καταχτήσαν! 

Καθήλωσαν την σκέψη μας, την πρόοδο - το πνεύμα, 

θέλουν να μείνουμε κουτοί, να ζούμε υπό κατοχή, 

μεσ’ το δικό τους ρεύμα! 

Ρητορικά κηρύγματα, μ’ αυτά που μας λιτσάρουν, 

με κάλυμμα την αρετή, αγάπη, μέλλουσα - παρών ζωή, 

απάτες μάς λανσάρουν! 

~ Μα είναι ολοφάνερο, φαίνεται ποιοί πλουτίζουν, 

η Μέκκα, το Βατικανό, Μασόνοι στο πολιτικό, 

Βαρώνοι θησαυρίζουν! 

Συναγωγές και Εκκλησιές, Ναοί - Πατριαρχεία, 

τα Γοτθικά Καθεδρικά, τα Τέμπλη - Τέμενα - Τζιαμιά, 

Μητροπόλεις - Φαρμακεία! ~ 

Και ο Πλανήτης δυστυχά, πάσχει η κοινωνία, 

χιλιάδες χρόνια τα κακά, μάς δουλεύουνε κανονικά, 

θεριεύει η Τυραννία! 

Γιατί, όσους προσπάθησαν, να φέρουνε την Αλλαγή, 

σταυρώσανε ή κρέμμασαν, κάψαν - αποκεφάλισαν, 

το στόμα τους εφίμωσαν, εξόρισαν ή κλείσαν φυλακή!!!

Μάστιγες κοινωνίας
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Της Μεσαρκάς ο γιος
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Θκυο γιούδες θκυό αδέρκια που γίνην το κακό 

εφκήκαν εις τον κάμπο έξω που το χωρκόν 

στα σιέρκα δεν κρατούσιν, σιεπέττον με σπαθίν, 

μα έχουσιν πας την βούκκαν τής μάνας τους φιλί. 

Τζιαι άξιππα ανεφάνην φουσάτον φοβερόν 

τζι’ ελείψαν τους οι σφαίρες, έλειψεν το νερόν, 

μήτε προσφάιν έχουν, μήτε ψουμίν βαστούν. 

Τζι’ ούτε νοσιόν να κάτσουν για να ξηποσταθούν. 

Στέκουν τζιαι πολεμούσιν, μαν’ μανησιοί τους θκυό, 

δεν θέλουν ν’ αφήσουν να ππέσει το χωρκόν. 

Μα άξιππα μια σφαίρα τον μιάλον αχτυπά, 

τζιαι ππέφτει μες το αλώνιν, ππέφτει στη Μεσαρκάν. 

Δίχα να σταματήσει λεπτόν να πολεμά. 

Ο πιο μιτσής αρφός του σιύφκει τζιαι τον φιλά. 

Αδέρφι μου λαλεί του λάμνε εις το καλό, 

τον τζιύρην μας αν εύρεις θερμοπαρακαλώ 

πέ του δαμέ θα μείνω τζιαι πως θα πολεμώ 

ώσπου να έρτει η ώρα να σκοτωθώ τζι’ εγιώ. 

Τζι’ έμεινεν τζιαι πολέμαν στον κάμπον μανηχός, 

τζι’ εχάθηκεν τζιαι τζιείνος της Μεσαρκάς ο γιος. 

Καλόν Πάσχα εις όλους.
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Ο Πουλημένος Άνθρωπος (1967)  

ΠΕΜΠΤΗ 18 IOYΛIOY  22:05 Κοινωνική περιπέτεια 

με τους Λ, Βουρνά, Μ. Κοντού, κ.ά. Η στρατονομία 

οδηγεί για τελευταία φορά τον Κανέλλο, από το 

σπίτι στο πειθαρχείο. Η επιστροφή στην Αθήνα και 

η δουλειά στο εργοτάξιο δεν μπορούν να ικανοποι-

ήσουν τις φιλοδοξίες του. Τα λόγια των γονιών του 

δεν θα δαμάσουν τον ατίθασο χαρακτήρα του...  

 Η Αμαρτία Της Ομορφιάς (1972)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 IOYΛIOY  21:50 Αισθησιακή ται-

νία με την Μπ. Λιβανού, Ν. Γαλανό κ.ά. Η Ρένα 

κερδίζει τον τίτλο της σταρ Ελλάς. Την ίδια στιγμή ο 

μνηστήρας της, ο οποίος διαφωνούσε με τη συμ-

μετοχή της στα καλλιστεία, συγκρούεται με τη μο-

τοσυκλέτα του με ένα φορτηγό. Το ίδιο βράδυ η 

Ρένα θα γνωριστεί καλύτερα με ένα μέλος της κρι-

τικής επιτροπής, τον εφοπλιστή Αλέκο Βλαστό...  
Ευτυχώς... Τρελάθηκα! (1966)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 IOYΛIOY  23:10 Κωμωδία με 

τους Ν. Σταυρίδη, Θ. Βέγγο κ.ά. Ο Χαρίλαος αντι-

μετωπίζει τρομερά οικονομικά προβλήματα στην 

επιχείρηση του. Τα νεύρα του είναι χάλια. Οι οφει-

λέτες του νομίζοντας ότι του σάλεψε, τον επισκέ-

πτονται για να τον εξοφλήσουν. Τότε αρχίζει...  

Αριάδνη (2002)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 IOYΛIOY  20:40 Κοινωνική ταινία 

με τους Στρ. Τζώρτζογλου, Ρ. Τουτουνζή κ.ά. Μια 

ιστορία πάθους και μεταφυσικού μυστήριου με φό-

ντο το απέραντο γαλάζιο της Αμοργού. Ο ξαφνικός 

θάνατος του γνωστού επιχειρηματία Λεκκού και η 

μυστηριώδης εξαφάνιση της 

Αριάδνης συνδέονται άραγε με 

το ζωγράφο Παναγιωτόπουλο, 

ο οποίος βρίσκεται στο νησί για 

την έκθεσή του; Τι σχέση έχουν 

όλοι οι χαρακτήρες και πως ο 

ζωγράφος και η Αριάδνη αναμιγνύονται στον θάνατό 

του;  

Φως Νερό Τηλέφωνο (1966)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 IOYΛIOY  22:10 Κωμωδία με τους 

Κ. Χατζηχρήστο, Σ. Μουστάκα κ.ά.  Ο Μανώλης 

που μόλις έφτασε στην Αθήνα με όλη την περιουσία 

του και ο Αρμένης Κιρκόρ, θα πέσουν θύματα του 

Σιδηρόπουλου και της Σόφης. Οι δύο απατεώνες 

θα τους κάνουν συνέταιρους στη "μαϊμού" εταιρία 

πωλήσεων οικοπέδων με δόσεις...  

ΤαΤο Βαρύ Πεπόνι (1977)  

KYΡIAKH 21 IOYΛIOY  20:40 Κωμωδία με τους 

Μ. Χρυσομάλλη, Κ. Γώγου κ.ά. Ο Μίμης, ένας επαρ-

χιώτης καφετζής, μεταναστεύει στην Αθήνα, όταν η 

περιοχή του απαλλοτριώνεται από μια τουριστική 

επιχείρηση, για να μην αναγκαστεί να δουλέψει ως 

γκαρσόνι. Με τη βοήθεια φίλου του από το στρατό, 

προσπαθεί να αγοράσει δική του επιχείρηση, όμως 

τα χρήματα από την αναγκαστική απαλλοτρίωση, 

είναι λίγα και η αγορά αναβάλλεται...  

Ο Σταμάτης κι ο Γρηγόρης (1962)  

KYΡIAKH 21 IOYΛIOY  22:05  Κωμωδία με τους 

Ν. Σταυρίδη, Μ. Φωτόπουλο κ.ά. Ο Γρηγόρης και ο 

Σταμάτης είναι δύο συνεταίροι δικηγόροι, με εντελώς 

όμως διαφορετική φιλοσοφία ζωής και εργασίας.  

Δύο αντίθετοι χαρακτήρες που θα βρεθούν αντίπα-

λοι όταν θα θελήσουν να κατακτήσουν την καρδιά 

της νέας τους γραμματέας, Άννας.  

Ισόβια (1980)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 IOYΛIOY  21:40 Δραματική περιπέ-

τεια  με τους Ν. Παπαδόπουλο, Τ. Τρύπη, κ.ά. Ένας 

νεαρός, με σεξουαλικά προβλήματα, εκμυστηρεύε-

ται σε ένα φίλο του ότι είναι ο βιαστής που ψάχνει η 

αστυνομία. Πηγαίνει σε ψυχίατρο και δημιουργεί 

σχέση με μία συνάδελφό του, αλλά...  

Ούτε Μιλάει, Ούτε Λαλάει (1966)  

ΤΡΙΤΗ 23 IOYΛIOY  20:50 Κωμωδία με τους Φρ. 

Μανέλλη, Β. Μαυρομάτη κ.ά. Οι γκάφες του Σο-

φρώνη, του αφελούς φί-

λου του Μίμη, γίνονται αι-

τία να απολυθούν από το 

φαρμακείο όπου δού-

λευαν κι αποφασίζουν να 

πάνε διακοπές στο Κα-

βουρονήσι. Πιάνουν δω-

μάτια στο σπίτι του Με-

νέλαου και ο Μίμης ερωτεύεται κεραυνοβόλα την 

αδελφή του Μενέλαου, Μέλπω...   

Έρωτας Χωρίς Παρουσία (2002)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 IOYΛIOY  20:40 Αισθηματική ιστορία 

με τους Φ. Σοφιανό, Τ. Καψάλη κ.ά. Ο Πάρης είναι 

συγγραφέας και κριτικός τέχνης που αρέσκεται στις 

πολλαπλές και παράλληλες σχέσεις και αρνείται να 

κάνει μια μόνιμη σχέση που οδηγεί σε οικογένεια.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 18 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

O δημοσιογράφος Θανάσης 
Γκαβός φιλοξενεί στο στούντιο 
του Hellenic TV την Ερευνήτρια-
Δημοσιογράφο Φανούλα 
Αργυρού με αφορμή την 
επανέκδοση του βιβλίου της 
«Διζωνική vs Δημοκρατία» με 
μια συζήτηση εφ ‘όλης της ύλης 
για το Κυπριακό. 

22:05 Ελληνική Ταινία: 
Ο Πουλημένος Άνθρωπος  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:50 Ελληνική Ταινία: 

Η Αμαρτία Της Ομορφιάς 
23:10 Ελληνική Ταινία: 

Ευτυχώς... Τρελάθηκα!  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 IOYΛIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα. Αυτή τη 
βδομάδα, αποκλειστική 
συνέντευξη του νέου 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μ. Βρετανίας Νικήτα 

19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Cypriot Wine Festival 2019: 
Συνεντεύξεις - Μέρος 1ο.  

20:40 Ελληνική Ταινία: Αριάδνη 

22:10 Ελληνική Ταινία: 
Φως - Νερό - Τηλέφωνο  

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 IOYΛIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
20:40 Ελληνική Ταινία: 

Το Βαρύ Πεπόνι 
22:05 Ελληνική Ταινία: 

Ο Σταμάτης κι ο Γρηγόρης  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 IOYΛIOY  
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: Ισόβια 
23:10 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική 
Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 23 IOYΛIOY  
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 

20:50 Ελληνική Ταινία: 
Ούτε Μιλάει, Ούτε Λαλάει  

22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Τίτος Πατρίκιος 
Hellenic Centre  

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Cypriot Wine Festival 2019: 
Συνεντεύξεις - Μέρος 2ο. 

20:20 Ελληνική Ταινία: 
Δημήτρη μου Δημήτρη μου

ΠΕΜΠΤΗ 18/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7 
08.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
08.45 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.45 Χρονογράφημα (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Θεατρικό «Γιατί έφυεν η Βαλού» 
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Road Trip 
17.20 «Το Βουνό της Σιωπής» 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τηλεταινία 

«Που θα βρούμε τέτοιον ήλιο» (Ε) 
20.30 «Το Βουνό της Σιωπής» Β΄  
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Εu4u (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 

15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Σκετς «Η κόρη της Προξενήτρας» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ   
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΥΘΡΕΑ 
10.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΡΙΤΗ 23/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑ, ΕΡΩΣ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΟΣ 
10.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΡΑΒΑΣ, ΕΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
10.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοηματική 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 Ελ-
ληνικές Καλοκαιρινές Επιτυχίες 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00 Χρυ-
σές 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 Παναγιώτη 
Μπαλάλα 20:00 Μουσικές Επι-
λογές με το Σπύρο Κούτη 22:00 
Μουσικές Επιλογές 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 Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 14:00 Λαϊκό Απόγευμα 
με την Άντρια Γερολέμου 16:00 
Ελληνικές επιτυχίες με τον DJ 
Magis 18:00 Απογευματινές 
νότες 19:00 Record Collection 
με τον Τάσο Αναστάση  22:00 
Greek Party με τον Τόνυ Νεοφύ-
του ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 LGR 
Jukebox με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια 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 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι 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 Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα 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 Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Ελληνικές Επιτυχίες 
22:00 Χαλαρά με Στυλ με τον 
Γιάννη Ιωάννου.
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M
onday 15th July marked 

45 years since the 

events which unfolded 

on our island led to its division 

and occupation by Turkey. The 

Greek military junta, then ruling 

Greece, with the help of EOKA B’ 

toppled the democratically 

elected president of Cyprus, the 

late Archbishop Makarios III. 

Sirens sounded at 08:20 local 

time to remind people of the 

time the coup d`etat unfolded. 

A number of events condemn-

ing the coup d’etat and the sub-

sequent Turkish invasion took 

place in the capital Nicosia and 

in the southern government 

controlled areas of the Republic. 

The 56-seat House of Repre-

sentatives held a special session 

to denounce the coup and the 

Turkish invasion and honour 

those who sacrificed their life to 

defend democracy and their 

country. 

Earlier, a memorial service      

took place at the church of         

Ss Constantinou & Eleni in the 

presence of the Finance Minister 

Haris Georghiades, standing       

in for President Anastasiades,      

political party leaders, govern-

ment officials and other digni-

taries, officiated by Archbishop 

Chrysostomos II. 

Wreaths were laid at the 

tombs of those killed defending 

the Republic. Political parties also 

held special events in various 

towns to commemorate the 

dead and condemn the twin 

crime against Cyprus. Similar 

events were held in various 

countries abroad where Cypriots 

reside. 

In 1967, a military junta seized 

power in Greece. The relation-

ship between that regime and 

President Makarios of Cyprus 

was tense from the outset and 

became increasingly strained. 

The late president appeared 

convinced that the Athens junta 

was involved in efforts to under-

mine his authority and policies 

through extremist underground 

organisations in Cyprus conspir-

ing against his government and 

his life. 

On 15 July 1974, the Greek 

military junta and its Greek 

Cypriot collaborators EOKA B’ 

carried out a coup against the 

democratically elected president 

of Cyprus.  

Under the slogan “Alexander 

has entered hospital,” the head 

of Greek military forces in          

Cyprus Brigadier M. Georgitsis 

announced to the leadership       

of the Greek junta, in the morning 

of July 15, 1974, the start of the 

coup against President Makarios. 

Makarios had just returned    

to the Presidential Palace in 

Nicosia from his weekend         

retreat at Troodos Mountains. 

As the coup was unfolding in 

central Nicosia, the President 

was meeting with a group of 

Greek children from Egypt. 

As shooting became heavy 

and the Presidential Palace 

was attacked by the National 

Guard, Makarios protected the 

children and then escaped from 

an unguarded passage in the 

west side of the Presidential 

Palace. He fled to Kykkos   

Monastery and then to Paphos. 

While the state radio announced 

his death, Makarios addressed 

the people from a local radio 

station in Paphos, saying “You 

know this voice... I am Makarios 

and I am alive...”, encouraging 

them to resist the military junta. 

Makarios, the first President 

of the Republic of Cyprus, fled 

the country as the coupist 

forces took control. He boarded 

a British military aircraft and 

went to London via Malta, where 

on July 17 met with British 

Prime Minister Harold Wilson 

and Foreign Secretary James 

Callaghan.  

The United States called for 

support for the independence 

of Cyprus and urged all states 

to do likewise, while Secretary 

of State Henry Kissinger rejected 

a proposal to support the ousted 

Makarios. From London he 

went to New York to address 

the United Nations, urging the 

international community to help 

restore legality on the island of 

Cyprus. 

The coup provided Turkey 

with a pretext to launch an          

invasion against the defence-

less island, which is only 75 

kilometres south of Turkey.  

In a two-phase military inter-

vention in July and August,       

and despite calls from the UN 

Security Council [Resolution 353 

(1974)] for the quick restoration 

of constitutional order on the  

island, Turkish troops advanced 

and occupied 36,2 percent of 

the sovereign territory of the 

Republic and forcibly expelled 

about 200.000 Greek Cypriots 

from their homes.  

Another 20.000 Greek        

Cypriots, who remained in the 

occupied areas, were also forced 

to eventually abandon their 

homes and seek refuge in the 

safety of the government con-

trolled areas. Today, fewer than 

500 enclaved Greek Cypriots 

remain in the occupied areas. 

The pretext Ankara used to 

justify its military invasion was 

that it had to offer security to 

the Turkish Cypriot population 

on the island, which made up 

18 per cent of the total popula-

tion. 

In a message to mark the      

anniversary of July 15, 1974 

events, President Anastasiades 

said, “Turkey took advantage    

of the coup as a pretext to          

implement its long-standing 

plans and has since continued 

to violate international law and 

call into question the sovereignty 

of the Republic of Cyprus.” 

The sirens, he said, “still        

remind me that today we have 

a supreme duty: both leader-

ship and the people, to deal 

united with the ongoing Turkish 

occupation and the new aggres-

sive actions, in order to consoli-

date freedom in our homeland 

and its liberation from occupa-

tion....We owe it to the next       

generations to bring peace and 

prosperity to our country at last,” 

Anastasiades concluded.

G
reek Cypriot political parties on Tuesday rejected the 

proposal by Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci to 

set up a joint committee on hydrocarbons. 

The political party leaders were briefed by President Nicos Anas-

tasiades at a meeting in Limassol that lasted almost three hours. 

Speaking afterwards, Undersecretary to the President Vassilis 

Palmas read a joint statement from party leaders saying the          

proposal from Akinci could not be accepted “as it distracts from the 

essence of the Cyprus problem and the need for immediate           

resumption of substantive negotiations with a view, if there is sufficient 

will from all concerned, to achieve a sustainable and functional         

solution to the Cyprus problem on the basis of United Nations        

resolutions, and the principles and values of the European Union. 

“Moreover, the proposal of Mr Akinci contains provisions that         

do not serve the best interests of the Republic of Cyprus and the        

Cypriot people as a whole,” the statement added. 

Speaking later, Akinci expressed regret that his proposal was       

rejected by the Greek Cypriot side. 

He said he was surprised by the reasons of the rejection since 

his proposal aimed at turning the hydrocarbon sector to a field of 

co-operation between the two sides and diffuse tensions. 

Akinci rejected the reasons cited by the Greek Cypriot side to       

reject the proposal, arguing that it was the Turkish Cypriots who 

wanted a solution more, who paid the higher cost because of the 

status quo. 

Akinci said his proposal on hydrocarbons concerned co-opera-

tion and mutual benefit, instead of the current situation of the Greek 

Cypriot side handling the matter unilaterally. 

The Turkish Cypriot leader said a joint committee would not         

hinder efforts to find a solution but make the path to it shorter. 

The party leaders authorised the president to answer the Turkish 

Cypriot leader in writing and to send the answer to the recipients of 

Akinci’s proposals such as the UN chief, and the EU leadership. 

“This statement is unanimous,” said Palmas. 

Palmas said the meeting had been very constructive and very 

substantive. 

“We all know very well that the parties have different approaches 

and views on specific issues. What was important and meaningful 

from this meeting was the unanimous approach as regards the     

proposal of Mr Akinci”. 

He added that the president would prepare his response imme-

diately in a comprehensive letter that would respond point by point. 

“We will repeat our main objective is the comprehensive solution 

of the Cyprus problem and of course the creation of good conditions 

for the resumption of talks, which is the main goal. This proposal of 

Mr Akinci creates a distraction from the essence of the main issue, 

which is to solve the Cyprus problem,” said Palmas.
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Cyprus marks 45 years 
since the coup d’état

Party leaders reject 
Akinci proposal in 
joint statement



O
n Tuesday, within the 

framework of the Ministry 

of Foreign Affairs Econo-

mic Diplomacy Strategy, the       

Foreign Minister of the Republic 

of Cyprus, Mr Nikos Christodouli-

des inaugurated the 1st UK-Cypriot 

Diaspora Economic Diplomacy 

Roundtable.  

The roundtable is a joint               

initiative between the National 

Federation of Cypriots in the UK, 

the High Commission of Cyprus 

in the UK and the Ministry of       

Foreign Affairs of Cyprus.  

Under the leadership of Minister 

Christodoulides, Economic Diplo-

macy has been identified as         

one of the main pillars of Cyprus’          

foreign policy. The roundtable 

highlights the importance of          

Cyprus’ diplomatic network, as 

well as the Cypriot diaspora,           

as enabling elements for the         

development of this policy. 

The roundtable brings together 

successful Cypriots across all    

professions in the UK in confiden-

tial, results-oriented forum to         

develop a strategic and compre-

hensive approach to Cypriot       

economic diplomacy in the UK, 

as well as advance the UK Cypriot 

diaspora.  

The inaugural meeting was 

hosted at the Bloomberg Offices 

in London. The main issues that 

were discussed at the roundtable 

included the importance of defi-

ning a coherent ‘Brand Cyprus’; 

the diversity of the Cypriot eco-

nomy and the competitiveness of 

emerging sectors; the engage-

ment of third- and fourth-genera-

tion diaspora Cypriots; and the 

importance of identifying strategic 

opportunities in view of the Brexit 

process. Participants also agreed 

to meet on an annual basis, 

based on the Foreign Minister’s 

schedule. 

In his remarks, Foreign Minister 

Christodoulides outlined the key 

pillars of Cyprus’ foreign policy 

and the framework of economic 

diplomacy. He commented that 

“the Cypriot diaspora have a       

crucial role to play in identifying 

priorities for the economic               

diplomacy strategy.” The Foreign       

Minister also welcomed the honest 

and constructive discussion of the 

economic diplomacy roundtable 

and expressed readiness to         

develop this process. 

Speaking after the event,        

Federation President, Christos 

Karaolis, “I’d like to express my 

gratitude to the Foreign Minister 

for putting our diaspora at the 

heart of the Economic Diplomacy 

strategy. As a UK Cypriot diaspora 

we have excelled across a 

number of professions and I’m 

pleased that so many great        

examples of successful UK       

Cypriots are participating in the 

roundtable. Their expertise,           

insights and perspectives are     

crucial as we think about how to 

best utilize all the talents of our 

diaspora for the benefit of Cyprus 

and our diaspora.” 

The roundtable participants       

included Christos Karaolis (Fed-

eration President and Partner 

Bain & Company); Rt. Hon. Lord 

Andrew Adonis (former Secretary 

of State for Transport); Peter Cha-

ralambous (Appointments Com-

missioner for States of Jersey); 

Constantin Cotzias (Director of 

Bloomberg Europe); Noel Jose-

phides (recently retired Chairman 

of Association of British Travel 

Agents); Kypros Kyprianou (CEO 

of Theo Paphitis Retail Group); 

Maria Kyriacou (President of ITV 

International); Louis Loizou (Chair 

of the Hellenic Bankers Associa-

tion); Rt. Hon. Dame Janet Para-

skeva (Chairman of the Council 

for Licensed Conveyancers); 

Phanos Theophanous (Managing 

Director at Barclays – UK Interna-

tional Private Bank); Lorna Tilbian 

(Chairman of Dowgate Capital); 

Tom Toumazis MBE (Chair of 

three start-ups, Tagsmart, Fuse-

box Games and TVbeat); and 

Soulla Tsioupra-Lewis (Chief 

People Officer at The Telegraph 

Media Group).
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Economic Diplomacy Roundtable 
takes place in London

Corbyn responds to 

#HandsOffCyprus 

campaign letter

L
eader of the Labour Party, 

Jeremy Corbyn, has replied 

to letter from a UK Cypriot 

in his constituency (Islington 

North), with regards to the 

#HandsOffCyprus campaign 

launched by the National         

Federation of Cypriots in the UK. 

It reads:  

Many thanks for emailing me 
regarding the situation in Cyprus. 

The UK is a guarantor of      
Cypriot independence under the 
1960 UN treaty, and I was very 
disappointed to see the latest 
round of UN-led peace talks end 
without an agreement.  

The UK has strong historical 
ties with Cyprus, including com-
munities in the UK and British 
military bases and peacekeeping 
troops in Cyprus itself. 

The presence of Turkish 
troops in Cyprus is a difficult 
matter to resolve. The UK recog-
nises the sovereign right of         
Cyprus to its natural resources 
in the Exclusive Economic Zone 
and must continue to support 
those rights and the peaceful      
reunification of Cyprus. 

As a back bencher, I brought 
up the plight of Cypriots with       
the relevant ministers, and since      
becoming HMG Leader of the 
Opposition I have pressed the 
Government directly in Parlia-
ment on this issue.  

In 2016 I spoke at a UK        
Cypriot event to mark the 42nd 
anniversary of the Turkish inva-
sion and in 2017 I was present 
at the parliamentary launch of 

the Labour Party’s ‘Friends of 
Cyprus Group’. 

At this point in time I cannot 
see how I would be free to attend 
the UK Parliamentary reception 
on 16 July, but I hope the event 
is well supported, as I share your 
concern on this very important 
issue.  I will continue to campaign 
for action to achieve a united, 
stable and peaceful future for 
Cyprus. 

Ideally I’d have been in touch 
before now so forgive me for 
that.  Once again, thank you for 
contacting me on this very impor-
tant issue. 

Kind regards, 
Rt Hon Jeremy Corbyn MP 
Corbynj@parliament.uk 
 

The #HandsOffCyprus cam-

paign continues, with more than 

half of MPs having received 

emails from constituents, from 

Aberdeen and Belfast all the way 

to Plymouth and Exeter.  

If you haven’t done so already, 

join the thousands of UK     

Cypriots and friends of Cyprus, 

who spared 30 seconds to email 

their MP via www.cypriotfeder-

ation.org.uk/MP 

Our community needs to 

make its voice heard on the        

crucial issue of Security and 

Guarantees. We need to urge 

our MPs, Government and      

Opposition Parties to publicly 

speak out against Turkey’s      

unacceptable demands and      

insist that Turkey to takes its 

hands off Cyprus.

Famagusta mayor dies 
while on holiday
F

amagusta Mayor Alexis 

Galanos died on Monday 

while on holiday on the 

Greek island of Kos with his 

wife. He was 79. 

Galanos was first elected 

mayor of Famagusta in 2006, a 

position he held until his death. 

Born in Famagusta on August 

30, 1940, he studied economics 

and sociology at Cambridge 

University and then qualified      

as a barrister at Inner Temple 

London. On completing his 

studies he joined the family 

business in Famagusta. 

He was a founding member 

of the Democratic Party and 

served as the party’s general 

secretary from 1989 until 1990 

and as vice-president from 

1990 until 1996. 

He was first elected MP for 

Famagusta in 1976 and was   

re-elected in 1981, 1985, 1991 

and 19996.  

In 1991 he was elected        

president of the House of        

Representatives for a five year 

term. 

In 1998, after leaving DIKO 

over disagreements with the 

then leader Spyros Kyprianou, 

he founded the Eurodemocratic 

Renewal Party. 

During his long parliamentary 

career he served as president 

of the House Foreign, Interior, 

Finance, Defence and Commerce 

committees. 
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W
e are informing the 

devout flock of the 

Archdiocese of Thya-

teira and Great Britain that the 

Enthronement and installation 

ceremony of the new Archbishop 

of Thyateira and Great Britain, 

Nikitas, will take place at the 

Cathedral of the Holy Wisdom, 

Moscow Road, Bayswater,   

London W2 4LQ on Saturday 

27th July 2019 at 11.00am. 

Following the Enthronement 

service, there will be a celebra-

tory luncheon at the Royal      

Lancaster Hotel, Lancaster        

Terrace, Bayswater, London 

W2 2TY, at 1.30pm..  

The luncheon is open to all. 

To reserve your place, please 

contact your local community. 

For those with tickets to the 

luncheon, but unable to attend 

the Enthronement service, 

there will be a live screening of 

the service at the hotel from 

11.00am.  

On Sunday 28th July, at 

9.00am, there will be an official 

Hierarchical Liturgy at the      

Cathedral of the Holy Wisdom. 

Following the liturgy, His Emi-

nence Archbishop Nikitas will 

receive the well-wishing flock at 

the Crypt of the Cathedral of 

the Holy Wisdom.

New Archbishop  
to be enthroned

Urgent appeal to find live kidney 
donor for Kyriacos Loizou

M
y name is Maria Loizou 

and I am sharing my 

husband’s story.  

As some of you know,              

Kyriacos has chronic kidney      

disease and is currently under-

going intrusive kidney dialysis 

three times per week. He is       

hoping for a kidney transplant 

quickly as this will spare him 

from the need for regular dialysis 

whilst he is fit enough to undergo 

the procedure. 

My husband is a loving and 

caring husband, father and 

grandfather. He was a very         

active and successful restaurant 

owner of Hunters in Cockfosters 

for many years, known as the 

smiling waiter and was much 

liked by his customers as he 

was always a cheerful person 

who gave his customers the 

best experience he could. 

Kyriacos suffered very            

serious heart problems when 

we were abroad in October 

2018. He needed urgent open 

heart surgery upon his return to 

the UK. 

Unfortunately, he then started 

dialysis as his kidneys started 

to fail. Fortunately he has now had 

a pacemaker and a replacement 

aortic valve fitted but he still 

finds dialysis very demanding, 

exhausting and he finds himself 

having little energy left to do 

much else after each session. I 

very much wanted to be a live 

kidney donor for my husband 

but unfortunately, although I 

was assessed, I was found to 

have unsuitable kidneys. 

Our eldest son is also unable 

to donate because he too has 

chronic kidney disease and also 

seeks a transplant. Our other 

two sons, Peter and Angelo 

have also recently been turned 

down as potential donors. Some 

family members have under-

gone testing as potential kidney 

donors but have so far been      

rejected. 

Whilst kidney dialysis is keep-

ing Kyriacos alive, he is finding 

treatment very difficult to cope 

with. Each dialysis session, three 

times a week, can last over           

5 hours and requires Kyriacos 

to follow a very strict diet with a 

most restrictive fluid intake. 

Dialysis is not as good a    

treatment for this condition as 

having a kidney transplant         

because dialysis only provides 

10% to 13% of normal kidney 

function. A transplant offers a 

much better life expectancy and 

quality of life. 

A kidney transplant does not 

require a demanding schedule 

or liquid and dietary restrictions 

for the recipient. It does however 

require major surgery and a 

new kidney followed by lifelong 

immune reducing medications 

to prevent organ rejection.         

Unfortunately, the wait for a       

deceased kidney transplant is 

around 3 to 4 years and often it 

can be far longer; the current 

assessment suggests that he 

will be unfit for a transplant by 

then. 

Whilst our sons have not 

been able to become donors, 

live kidney donors do not          

necessarily need to be a             

relative, nor a perfect tissue        

or blood match to that of the        

recipient. I am looking to help 

my husband to find a live donor 

by sharing his story and by       

raising awareness amongst the 

people he knows about his need 

for a kidney transplant.  

If being a live donor is some-

thing you might consider, then 

please do contact me. I can    

provide further information to 

help you reach a decision and 

can address any language       

barriers that may exist. I appre-

ciate that being a donor is not 

for everyone but if you can help 

to share his story by sending on 

this appeal, it would be much 

appreciated and ultimately could 

help him in achieving a longer 

and better quality of life.  

Thank you for taking the time 

to read my appeal which I hope 

has found you well. Wishing 

health and joy to our family and 

friends - cherish one another. 

Mrs Maria Loizou can be   
contacted on her mobile 07769 
182 829 or alternatively email: 
peterloizou2013@gmail.com

C
hildren and young people 

in Haringey will have a 

bumper programme of 

activities to participate in this 

summer, with a full schedule of 

events throughout the school 

holidays. 

Haringey has released its 

2019 summer holiday fun pro-

gramme, with an array of over 

a hundred creative, sporting    

and keep-fit activities running 

from July to September. The 

programme is being delivered 

in partnership with Haringey 

schools, local sports clubs,        

arts venues and parks to keep        

children entertained during the 

summer break from school. 

The Council’s direct invest-

ment of £130k into this year’s 

summer programme is signifi-

cantly higher than the £100k      

invested with great success last 

year.  This additional investment 

has allowed us to provide a 

wide range of activities including 

sports like boxing, tennis and 

netball, creative activities such 

as cookery and jewellery-      

making and arts including 

dance and drama.  

Having received a great          

response from families all over 

the borough last year, our £1 

summer swimming for children 

under 16 is returning to the         

leisure centres at both Totten-

ham Green and Park Road, 

Crouch End. Children and young 

people will also be able to         

participate in a number of        

special sports tournaments      

and summer camps throughout 

the summer. 

The programme provides for 

all age groups of young people 

and abilities, with most events 

suitable for those with disabi-       

lities and several activities           

designed specifically for children 

with additional needs. 

The full programme will be 

sent to every Haringey school 

and will also be made available 

in Haringey’s libraries, leisure 

centres and other facilities, as 

well as being sent to community 

groups across the borough.       

All events are listed on the       

Haringey Council website – 

https://www.haringey.gov.uk/        

libraries-sport-and-leisure/cul-

ture-and-entertainment/whats-

haringey/holiday-fun  

Cllr Zena Brabazon, Deputy 

Leader and Cabinet Member for 

Children & Families, said: “In 

Haringey we are committed to 

providing all of our young people 

with opportunities to enjoy and 

express themselves. This inclu-

sive programme ensures that 

there will be fun this summer   

for children in Haringey of all       

ages, backgrounds and abili-

ties.” 

Cllr Kaushika Amin, Cabinet 

Member for Corporate and Civic 

Services, said: “Every Haringey 

child deserves fun over the 

summer holidays and this pro-

gramme – delivered in partner-

ship with Fusion, the borough’s 

sports clubs and community       

organisations – makes sure   

that there truly is something for 

everyone. Whether a child 

prefers being inside or outdoors, 

playing sport or participating in 

the arts, the summer schedule 

includes fun for all.”

Summer of fun for Haringey’s young people
T

he Alkionides UK spon-

sored walk which took 

place on Saturday 6th 

July in Hyde Park, raised over 

£6000! 

A big thank you to all the       

volunteers who walking to raise 

funds for Alkionides UK             

patients.  

Medals were presented by  

Mr Demetris Markou and          

Mr Anthony Coombs.  

The Keith Coombs Trust      

enabled the charity to organise 

two trips for 22 children with 

special needs to Birmingham 

this year. 

Alkionides UK charity is      

moving to a bigger house in 

Finsbury Park in August and will 

be able to shelter more patients. 

For further information, please 

visit www.alkionides.org or call 

07913 968 639. 

Alkionides UK sponsored 
walk raises over £6000

St. Charalambos  
Greek Festival 2019 

The Greek Orthodox Church of St. Charalambos in Luton is 

holding its Greek Festival on Sunday 28th July 2019, 1.00pm – 

6.00pm. Enjoy Greek hospitality with a variety of homemade Greek 

food, live Greek musicians and Greek dancing. 

Kebabs served with houmous, pitta bread and Greek salad will 

be available to buy, as will a vegetarian option. There will be cold 

drinks, beer and wines, and delicious desserts such as paklava,   

lokoumades, watermelon and an assortment of cakes. 

There will be face painting and other entertainment to keep the 

children amused. FREE entrance. 

 For further details, please email stcharalambos@gmail.com
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Around £266bn worth of 
possessions at risk due to 
lack of insurance Andy Patikis 

Oncover  
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is regulated  
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A
n estimated £266bn worth of household 

possessions across the UK are not insured 

against risks such as theft, fire, flooding 

and accidental damage, according to insurers. 

The calculations were made by the Association 

of British Insurers (ABI), which said the average 

UK household contains £35,000 worth of posse-

ssions. 

The ABI said the typical contents of a home 

are worth more than the average annual salary, 

which stands at £27,000. 

The total value of possessions owned by all 

UK households are now worth an estimated 

£950bn - which is more than the combined value 

of all homes in Scotland, Wales and Northern 

Ireland, at £630bn, the ABI said. But more than 

a quarter (28 per cent) of households do not have 

home contents insurance - meaning around 

£266bn worth of possessions could be at risk 

according to the ABI, which based its calculations 

on the Office for National Statistics’ Wealth and 

Assets Survey. 

The ABI said the average cost of home contents 

insurance, at £141 a year, works out at less than 

£3 a week, with combined buildings and contents 

policies costing under £6 per week typically. 

Mark Shepherd, head of property at the ABI, 

said it can be easy for people to underestimate 

the worth of all their household gadgets and 

other contents. He continued: “With a wide variety 

of policies available, including no-frills policies 

tailored to people on limited budgets, insuring 

your possessions can mean that if the worst 

happens you are not left counting the cost for 

years to come”.  

Mr Shepherd said people should ensure that 

when their policy is due for renewal they review 

the value of their possessions to make sure they 

are adequately covered. 

 

New Ferry gas explosion was              

‘Insurance Job Gone Wrong’ 
 

An “apocalyptic” explosion that injured 81 people 

and caused “utter devastation” was an insurance 

job that went badly wrong, a court heard. 

It was “a miracle” no one died in the blast in 

New Ferry, Wirral, Liverpool Crown Court was 

told. 

Furniture shop owner Pascal Blasio, 57, of 

Gillingham, Kent, denies causing the blast at his 

store in order to avoid bankruptcy. He also denies 

fraud relating to an insurance claim filed afterwards. 

Nigel Lawrence QC, prosecuting, said witnesses 

described hearing a “deafening and almighty 

bang” and being thrown off their feet by the force 

of the explosion. He said the blast could “easily 

have led to the loss of many lives” and “it was 

genuinely luck, sheer luck that prevented this 

from happening.” 

Jurors were shown CCTV footage of the       

moment 63 properties were either destroyed or 

damaged in the “almost apocalyptic” explosion. 

The front of a Chinese restaurant, which was full 

of diners at the time, was blown in by the blast, 

showering customers in glass and rubble. 

Mr Lawrence said: “The scene, in the immediate 

aftermath of the explosion, was one of complete 

chaos. People were running everywhere. People 

were lying on the floor, screaming and crying. 

People were dazed and confused. The scene 

was one of utter devastation.” 

Mr Lawrence said 81 people suffered a series 

of injuries, including lacerations, burns, and      

psychological trauma. 

Following the blast Mr Blasio told investigators 

business had been “ticking over quite nicely”, 

but in fact it was “on the point of bankruptcy,”  

the prosecutor told the court.  

The shop owner had sold off much of his        

furniture in the three weeks prior to the explosion. 

“Trying to start a fire or destroy his shop was his 

last throw of the dice,” said Mr Lawrence who said 

Mr Blasio told a “pack of lies” to his insurers when 

he claimed for £51,000 plus loss of business. 

Among those injured in the explosion was 

Lewis Jones, 21, who sustained a serious brain 

injury and was “left clinging to life”, Mr Lawrence 

said. Mr Jones has not been able to work since 

and is still under the care of a consultant in 

neuro-rehabilitation, the jury was told. 

Investigations found the blast was caused by 

a build-up of gas in Mr Blasio’s furniture shop, 

Homes In Style, on Bebington Road. A cap had 

been deliberately removed from a pipe and the 

emergency control valve was turned to allow 

gas to escape, the jury heard. 

The gas came into contact with an “unidenti-

fied ignition source”, which Mr Lawrence told the 

court may have been an electrical appliance in 

the shop. 

“This was an insurance job, but perhaps one 

that, given the scale of what happened, went 

badly wrong,” Mr Lawrence added.  

The trial is expected to last for up to four 

weeks. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Theresa May: I didn’t want to be 

little girl crying wolf over Brexit

O
utgoing Prime Minis-

ter Theresa May has 

said she “did every-

thing” she could to get Brexit 

“over the line”. 

The Tory leader has dis-

cussed her commitment to       

negotiating a deal for Britain to 

leave the EU, as well as giving 

her thoughts on the character 

required to be Prime Minister 

and the regrets from her time 

at Number 10. 

She pointed to her willing-

ness to work with Labour’s      

Jeremy Corbyn and ultimately 

to lose her position as leader 

as evidence of the lengths she 

was willing to go to deliver 

Brexit. 

 “People have asked me: 

‘Why didn’t you tip the table 

over?’ But if you do that con-

stantly, it’s like the little girl       

crying wolf – it ceases to have 

an effect,” Mrs May told the 

Daily Mail. 

The new Tory leader, either 

Boris Johnson or Jeremy Hunt, 

will be announced on July 23 

following a ballot of Conserva-

tive members and will take over 

as prime minister the following 

day. 

Mrs May did not name either 

candidate in her interview, but 

seemingly alluded to the neces-

sity of character in the UK’s top 

job. 

She said being Prime Minis-

ter is not about power but about 

service to the public. 

“All too often those who see 

it as a position of power see it 

as about themselves and not 

about the people they are serv-

ing. There is a real difference.” 

She considered her inability 

to deliver Brexit and her reaction 

to the Grenfell tower disaster 

as the low points of her time in 

Downing Street, and listed 

changes to unemployment 

levels, wage rises outstripping 

inflation and increased employ-

ment of women among her 

achievements. 

It is unlikely that her succes-

sor will negotiate further           

concessions from the bloc, she 

said, adding that the next         

significant challenges lie ahead 

within Westminster. 

“I had assumed mistakenly 

that the tough bit of the nego-

tiation was with the EU, that 

Parliament would accept the 

vote of the British people and 

just want to get it done, that 

people who’d spent their lives 

campaigning for Brexit would 

vote to get us out on March 29 

and May 27. But they didn’t.”

A
 new £50 note will cele-

brate the work of computer 

scientist Alan Turning, the 

Bank of England has announced. 

The note, which will be made 

of polymer, will go into circulation 

in 2021. It will feature an image 

of Turing taken in 1951 and       

his signature, taken from the       

visitor's book at Bletchley Park. 

A quote from Turing, given        

in an interview to the Times 

newspaper on June 11 1949, 

will also feature. It reads: "This 

is only a foretaste of what is to 

come, and only the shadow of 

what is going to be." 

Turing was selected to           

feature on the note from 

227,299 public nominations, 

which were narrowed down to 

a shortlist of 989 eligible figures. 

The scientist is celebrated      

as the father of theoretical com-

puter science and a pioneer of 

artificial intelligence. He was 

also one of the Bletchley Park 

code breakers who deciphered 

Nazi messages, during World 

War Two. 

His success in the field was 

fundamental in securing victory 

in the Battle of the Atlantic, and 

widely believed to have short-

ened the length of the war. 

Despite his pioneering work, 

Turing was never fully recognised 

for his role due the fact he was 

gay, which at the time was a 

crime in the UK. The government 

later apologised for past treat-

ment of homosexuals and he 

was posthumously pardoned  

by the Queen, having been 

convicted of gross indecency 

for his relationship with a man. 

Mark Carney, Governor of the 

Bank of England, said: "Alan 

Turing was an outstanding 

mathematician whose work has 

had an enormous impact on 

how we live today. 

"As the father of computer 

science and artificial intelligence, 

as well as war hero, Alan Turing’s 

contributions were far ranging 

and path breaking. Turing is a 

giant on whose shoulders so 

many now stand." 

Those considered alongside 

Turing were Stephen Hawking, 

Mary Anning, Paul Dirac, Rosa-

lind Franklin, William Herschel 

and Caroline Herschel, Dorothy 

Hodgkin, Ada Lovelace and 

Charles Babbage, James Clerk 

Maxwell, Srinivasa Ramanujan, 

Ernest Rutherford, and Freder-

ick Sanger. 

The current £50 note, which 

was first issued in 2011,           

features leading lights of the      

Industrial Revolution Matthew 

Boulton and James Watt.

Code breaker Alan Turing  
to be celebrated on new £50 note
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Lion King 
 

“We are all connected to the 

circle of life” the proud Lion King 

Mufasa (voice by the great James 

Earl Jones) advises his wide eyed 

young cub Simba in this live action 

remake of the 1994 Disney anima-

tion which looks absolutely stunning 

on the big screen but inevitably it 

has the feeling of overfamiliarity. 

The original has been reissued 

several times including a conversion 

into IMAX but perhaps the story 

is better known across the globe 

from Julie Taymor’s remarkable 

Broadway show which is still 

packing them in the West End.  

Taymor acts as executive        

producer here while THE JUNGLE 

BOOK director Jon Favreau gets 

behind the camera. The CGI effects 

are to die for even though it takes 

a while to get accustomed to the 

animals not only speaking but 

also singing their little hearts out 

to Elton John’s memorable songs 

with lyrics from Tim Rice. Chiwetel 

Ejiofor lends his voice to great      

effect as the nasty uncle Scar 

who tries to kill Simba in order to 

lay his paws on the throne. Donald 

Glover is also effective as the voice 

of the adult Simba who shares      

the lovely song “Can You Feel The 

Love Tonight” with Beyoncé as 

his childhood sweetheart Nala, 

while Seth Rogen threatens to 

steal the show as Pumbaa, the 

gluttonous warthog.  

It is aesthetically splendid with 

many memorable set pieces inclu-

ding the wild stampede and the 

vile hyena chase that will probably 

upset younger children but overall 

it is solid family entertainment!  

 

Gwen 
 

William McGregor’s hauntingly 

beautiful film takes place in 

Snowdonia, North Wales in 1855 

and follows the story of a teenage 

girl Gwen (Eleanor Worthington-

Cox) and her younger sister Mari 

(Jodie James), who try to live a 

normal life despite their poverty 

and the plague of cholera that 

surrounds them. Their father is 

absent while their hard working 

mother Elen (Maxine Peake) 

struggles to make ends meet as 

well as stand up to the ruthless 

mining company that wants to 

take over their land… 

It is a bleak but compelling film 

thanks to outstanding perform-

ances particularly from rising star 

Worthington-Cox as the epony-

mous heroine. McGregor makes 

a remarkable feature film debut 

whose distinct vison captures the 

harsh yet beautiful landscape 

magnificently. 

 

Tell It To The Bees 

Annabel Jankel’s gentle, lovely 

film of forbidden love was recently 

showcased at the Flare BFI      

London Film Festival. The story 

based on Fiona Shaw’s (not the 

acclaimed thespian with the same 

name) takes place in a small 

Scottish town during the fifties.    

Dr Jean Markham (Anna Paquin) 

returns home to take over her 

father’s practice following years 

of absence abroad.  

Meanwhile Lydia (Holliday 

Grainger) struggles to pay the 

rent after her husband abandons 

her. When her son becomes ill 

Lydia begins an unlikely friend-

ship with his doctor, who makes 

her a job offer and a place to 

stay… 

It is a tender love story that 

flourishes despite the prejudices 

of their blinkered community and 

boasts strong performances by 

both leading ladies, who share an 

endearing chemistry.  

 

Varda By Agnes 

The name of Greek French 

pioneer of the Nouvelle Vague 

Agnes Varda has almost become 

synonymous with delightfully orig-

inal films and engaging, ground-

breaking documentaries. Her last 

project completed just before her 

untimely death earlier this year 

celebrates her work which started 

in the fifties and sixties.  

It is a touching and joyous      

cinematic experience in which the 

great visual artist talks candidly 

about her work and aspirations. 

This delightful film is accompanied 

by clips from her earlier films         

as well as interviews including      

Sandrine Bonnaire, who talks 

about her collaboration with Varda 

in VAGABOND. An illuminating 

film and a fine tribute to an        

amazing, talent!   

 
Making Noise 

Quietly
 

I liked a lot the original                

production of Robert Holman’s 

trilogy of short plays when I saw 

it at the Bush Theatre in 1986. 

Now theatre director Dominic 

Dromgoole makes his cinema 

debut with this adaptation which 

explores the impact of war on       

ordinary lives.  

The first story “Being Friends” 

takes place in 1944 in Kent and 

follows the chance encounter of 

two young men - Oliver Bell (Luke 

Thompson) a pacifist Quaker who 

works on a farm instead of joining 

the war and Eric Faber (Matthew 

Tennyson) an openly gay artist 

and writer.  

The second story “Lost” set in 

Redcar in 1982 tells the story of 

May Appleton (Barbara Marten) a 

middle aged woman visited by a 

naval officer (Geofrey Streatfeild), 

who informs her about her            

estranged son’s death in the 

Falklands War.  

The last story “Making Noise 

Quietly” takes place in 1996 in 

the Black Forest (in the play it 

was set in 1986) and follows the 

story of a holocaust survivor 

(Deborah Findley) who gets an 

unexpected visit from a troubled 

British soldier and his disturbed 

young boy.  

Although the play works well 

on stage, Dromgoole’s wooden 

and uninspired direction fails       

to take advantage of its full           

cinematic potential.  

 

My Friend  

The Polish Girl 

This faux documentary follows 

Alicja, a Polish woman living in 

post Brexit London.  

She is a struggling actress, 

who works as an usher at the BFI 

IMAX and impresses Katie, the 

first time, amateur American       

filmmaker at her film audition by 

confessing that her English       

boyfriend is dying from cancer. 

From then on Katie (Emman 

Friedman-Cohen) invades Alicja’s 

(Aneta Piotrwska) privacy and 

even moves into her apartment in 

order to capture her life and inner 

thoughts 24-hours a day.  

It starts well with some fun      

moments especially when Alicja 

is offered a role of a Russian 

prostitute in a British gangster film 

but unfortunately the project runs 

out of steam specially towards 

the end with a pretentious false 

ending. However, first time direc-

tors Ewa Banaszkiewicz and  

Mateusz Dymek show a lot of 

promise - I am intrigued and      

look forward to seeing whatever 

they are doing next!  

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

A
ndrew Lloyd Webber 

(music) and Tim Rice 

(lyrics) reached their   

apogee of creative excellence 

with Jesus Christ Superstar 

(Barbican), personally speaking. 

What began as a concept album 

quickly became one of the great 

rock operas following a Broadway 

debut in 1971. Timothy Sheader’s 

production started out in the         

atmospheric Regents Park Open 

Air Theatre in 2016, where I first 

encountered it. I was blown away 

by its thrilling and dramatic impact 

with the elements contributing 

considerably to the drama. It       

remains wonderful entertainment, 

if a little constrained in its new 

concrete home. 

The stage is strewn with micro-

phones emphasising the rock 

concert feel while Jesus and others 

carrying guitars as instruments 

of pleasure that are also used to 

symbolise their resistance to 

Rome. Drew McOnie’s choreo-

graphy gives the show waves of 

hypnotising movement, and in 

the blink of an eye the cast 

transform from adoring devotees 

to death demanding mob. Tim 

Scutt’s evocative set is dominated 

by a brightly lit platform in the 

shape of a giant cross, upon 

which a petulant Pilate (Matt 

Cardle) and over-the-top Herod 

(Samuel Buttery) torment the 

messiah, while the disciples and 

their leader humorously recreate 

the famous last supper pose in 

Da Vinci’s painting. Here to 

Jesus is crucified. 

The eclectic vocal qualities of 

the lead characters contrast and 

compliment. The most impressive 

is Ricardo Alfonso as the tortured 

Judas, superb quality and very 

gutsy. Robert Tripolino is a more 

phlegmatic Jesus, a fine voice 

with lots of pathos. However, I 

wish he had dispensed with the 

guitar when singing Gethsemane, 

a fantastic and moving song that 

needs to be delivered directly to 

the audience. The voice that 

draws you in is Sallay Garnett’s 

Mary Magdalene. When she sings 

I Don’t Know How to Love Him, 

the sound is rich and soulful with 

a melancholic quality.  

With gold and silver adding 

glitter to proceedings, colours used 

to depict abundance, punishment 

and betrayal, the gig receives its 

final blessing. With a stonking 

score and epigrammatic lyrics, 

fifty years on this Jesus still rocks. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
is stunned...The stage names of 

each of the seven Illusionists 

(Shaftesbury Theatre) attest         

to the amazing variety of skills 

they possess, making the show 

a dazzling,  unforgettable experi-

ence. Chris Cox (aka as The 

Mentalist), a self-confessed nerd 

who epitomises the motto that we 

should never judge by appear-

ances. Jonathan Goodwin (aka 

The Daredevil) is the Houdini of 

the bunch and has you on the 

edge of your seat. Korean Yu 

Ho-Jin, (aka The Manipulator), 

provides a gentle, enchanting 

contrast demonstrating amazing 

dexterity with a pack of cards, 

whilst James More (aka The 

Showman) will leave you think-

ing that his title is well-deserved. 

Enzo Wayne (aka The Unforget-

table) is just that, with his       

disappearing tricks taking your 

breath away. Holding it all toge-

ther with humour and panache is 

Paul Dabek (aka The Trickster), 

who is a hilarious compere and 

impressive illusionist in his own 

right. Whatever you do, don’t 

miss this stunner of a show! 

And Cholla Siderou lives       
the dream... What a gorgeous 

experience all round at the       

Regents Park Open Air Theatre 

for A Midsummer Night’s 

Dream. A dreamy setting for a 

superb production directed by 

Dominic Hill who says he was 

inspired by the painting, ‘The 

Nightmare’. He gives us a gothic 

interpretation that starts out in a 

modern nightclub and then moves 

into a fantastical world with        

incredibly creepy fairies, a night-

marish experience that is also 

hilarious. Rachael Canning’s       

design is very clever and trans-

forms from fun to foreboding. 

Puck is especially horrible, a bit 

like Chuckie that ventriloquist 

puppet of horror movie fame and 

Myra McFadyen’s portrayal is       

superb, part prankster and then 

horridly malignant. The entire 

cast deliver and I was impressed 

by Susan Wokoma, a total hoot 

as Bottom, and Joshua Miles as 

a forgetful Flute. A wonderful 

dream! 

Finally Stellou Embellou     
applauds a brave effort... Summer 

Rolls (Park Theatre) was the 

first British Vietnamese play to 

be performed in the UK. It traced 

the roots of how a family arrived, 

past secrets and adapting to the 

new world in which the refugees 

found themselves. Then bi-lingual 

performances added authentici-

ty to the production but it rarely 

lifted out of the obvious surface 

trauma and the performers strug-

gled to create the drama required 

for such a compelling migrant 

tale. The most interesting element 

came when the daughter, Mai, 

revealed her love for a black man 

and suddenly we were thrust into 

the world of inter-ethnic racism. 

Overall a very laudable play and 

hopefully this first will not be the last. 
 

Jesus Christ Superstar -  

020 7638 8891 

The Illusionists -  

020 7379 5399 

A Midsummer Night’s Dream 

- 0333 400 3562 

Summer Rolls - run complete

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Rock on  

Jesus 
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I
t is at last summer! With a    

little daily dose of sunshine, 

be it a short walk, a stroll in 

the park or a little pottering or 

relaxation in the garden, you 

should look and feel more         

radiant than you did in those      

hibernating winter months. A    

little sun glow makes us all look 

healthier.  

If you don’t have a little         

natural sunkissed glow, a little 

help from a bottle can still work 

that magic. So if you don't get 

the chance to get your daily 

dose of natural sun burst in the 

summer, then use a moisturising 

lotion that gradually builds up a 

little colour. With this method, it 

will look natural as it is a gentle 

way of doing so, unlike the 

heavier full on colour fake         

tanning lotions. Remember to 

exfoliate and remove any dead 

skin cells before first applica-

tion, you then exfoliate weekly 

to remove any build up of dead 

skin cells and colour to give an 

even skin tone. 

Once you have achieved that 

beautiful natural looking, tanned 

glow, your daily make up will 

only need to be light and again 

natural looking, since the base 

canvas would be clear. The 

next stage is easy.  

Make-up will be minimum but 

still look great. A little waterproof 

concealer, foundation applied in 

the areas only that need it, 

should be sufficient. It needs to 

be waterproof because of the 

heat and any perspiration, but 

should not be applied over the 

entire face unless there are       

severe marks to be covered. A 

little uneven and some freckles 

look natural.  

There is no need to hide        

everything entirely. I find most 

people tend to get away with a 

little concealer under the eyes 

along with some foundation on 

the chin, lower cheek area, 

along with the odd blemish here 

and there. So the nose, forehead 

and cheeks can breathe without 

make up. The trick is to have 

the correct blend of colours in 

your concealer and foundation. 

Using a dab and curl motion 

with a sponge or a foundation 

brush will achieve a natural      

desired look. 

Apply a little loose mineral 

powder on this to set it. This is 

not always a necessity if you 

are out in constant heat like the 

beach or garden barbi where 

you will be perspiring constantly, 

since you may find that it may 

cake and run, so reserve for    

casual day and going out.  

Next is a little waterproof       

liquid eyeliner because it needs 

to stay put in the heat and        

pencils will be useless for this. 

Apply on top eyelid and outer 

corner of bottom eye. Keep 

inner corners thin gradually   

getting thicker towards outer 

corners.  

Tidy up eyebrows with a       

waterproof wax colour brushed 

in up and outward strokes; if 

there are any little gaps, fill 

them in. 

Finally apply a lipstick liner      

to the outer corner of lips,        

shaping them to your desired 

shape as you go. Lean on the 

outside of natural airline to       

look larger and lean on the         

inside to make any areas          

look smaller. Fill in with your 

chosen lipstick, apply some 

moisturising gloss and you are 

set to go.  

Perfectly natural looking and 

magical! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Less is more

Date of issue:  

12 February 2019 

 

The landscape of the Isle of 

Man has changed since it sepa-

rated from the UK around 8,500 

years ago. Surrounded by the 

Irish Sea, the Island is influenced 

by all its nearest neighbours, and 

yet is unique in its composition of 

wildlife. Islands can be hugely 

important in terms of supporting 

rare species and serve as refuges, 

but their sensitivity to environmen-

tal impacts increases the smaller 

they are. The continued presence 

of rarities like hen harriers, lesser-

mottled grasshoppers and the 

greater butterfly orchid is by no 

means guaranteed and govern-

ment agencies and wildlife groups 

manage and monitor the Manx 

countryside to support them. 

Alien species, such as wallabies 

and harlequin ladybirds, compete 

with indigenous wildlife, impact-

ing biodiversity and food chains.  

The Isle of Man is lucky enough 

to have a population of honey 

bees that, unlike many places in 

the world, have so far avoided 

being infected by invasive varroa 

mites because of the continued 

vigilance of the bee-keeping 

community. 

Numerous areas are managed 

for wildlife on the Island, such as 

the Ayres, Cooildarry and Ballaugh 

Curragh, plus over ten percent of 

our territorial waters are marine 

nature reserves. There are many 

instances where the local com-

munity can help keep the Island 

a beautiful place to live and work, 

such as not disturbing ground-

nesting birds, picking up dog 

waste, buying local produce and 

not dropping litter; we have already 

seen the huge impact that beach-

cleans can have and the work 

does not stop there; helping      

experts monitor local wildlife at 

coordinated events can also feed 

into long term scientific studies. 

 
Based on information supplied 

by the Isle of Man post office.  

Andrew Menelaou

Isle of Man: 

Wildlife

Philately God Is My Witness by Makis 
Tsitas now available in English

T
he novel God Is My Witness 
by Makis Tsitas, which won 

the European Union Prize 

for Literature in 2014, is now 

available in English from Aiora 

Press.  

The English edition of God Is 
My Witness joins the ten other 

translations of this work, highly 

regarded by readers and critics 

alike. 

God Is My Witness is the first 

novel by a contemporary author 

included in the prestigious series 

Modern Greek Classics from 

Aiora Press. The series features 

modern classics by distinguished 

Greek authors including: Cavafy, 

Papadiamantis, Vizyinos, Seferis, 

Elytis, Ritsos, Theotokis, Venezis, 

and Laskaratos, among others. 

It is the eve of the 2004 Athens 

Olympic Games, and Chrysova-

lantis - a chronically unsuccessful 

but enthusiastic employee of        

the publishing industry - has lost           

his job, yet again. He begins a       

vitriolic monologue, taking aim at 

his many persecutors, from cruel 

bosses to opportunistic women     

to embarrassing, crippling illnes-

ses.  

An ageing relic of a bygone 

era, hounded by the challenges 

of a fast-changing city, he none-

theless sees the irony of his plight. 

Vice-ridden yet God-fearing, 

family-loving yet swindled even 

by his own sisters, this repentant 

anti-hero will set his record straight 

once and for all. And God is his 

witness. 

Makis Tsitas was born in            

Giannitsa in 1971. He majored in 

journalism and worked for several 

radio stations in Thessaloniki. 

Since 1994 he has lived in Athens 

where he works in publishing. 

From 2012 to the present he has 

been directing Diastixo.gr, a   

website on books and culture. 

He is a member of the Hellenic 

Authors’ Society. 

His literary works have been 

included in anthologies, published 

in magazines and newspapers, 

and translated into German, 

French, Spanish, English, Hebrew, 

Albanian, Bulgarian, Polish,   

Swedish, Finnish, and Italian. 

Some of his works have also 

been staged and directed by 

Roula Pateraki, Ersi Vasilikioti, 

Sophia Karagianni, Taru Makela, 

Alexandru Mazgareanu. 

His lyrics have been set to     

music by Giorgos Stavrianos, 

Takis Soukas, and Tatiana     

Zografou. 

He has published 22 books for 

children and 3 for adults. 

His novel God Is My Witness, 

earned him the 2014 European 

Union Prize for Literature and 

honors by the Municipalities of 

Athens, Pella, and Edessa, the 

Central Public Library of Edessa, 

as well as the Region of Central 

Macedonia. 

God Is My Witness is available 

in 11 European languages. 

For more information on the 

author and his work, please visit: 

http://makistsitas.com/en



Beyoncé reveals tracklist for new 

Lion-King inspired album 

Beyoncé has revealed the tracklist for her new Lion King-inspired 
album The Lion King: The Gift, out this Friday 19 July. Along with 
her new song, Spirit, the album features contributions from Kendrick 
Lamar, Jay Z, Childish Gambino, 070 Shake, Tierra Whack, Pharrell, 
and even one with Jay Z and Bey’s daughter Blue Ivy Carter.  

Full track listing: Bigger, Find Your Way Back (Circle of Life), Don’t 
Jealous Me, Ja Ara E, The Nile, Mood 4 Eva, Water, Brown Skin Girl, 
Keys to the Kingdom, Otherside, Already, My Power, Scar, Spirit. 

The live-action remake of the The Lion King, arrives in cinemas 
tomorrow. It sees the singer star as Nala opposite Donald Glover’s 
Simba.  

Bey and husband Jay Z were in the capital over the weekend to 
attend the European premiere of the film in Leicester Square. They 
were joined on the red carpet by the cast including Seth Rogen and 
Billy Eichner, and music legend Sir Elton John.  

Beyoncé looked flawless in a yellow evening gown as she met 
the Duke and Duchess of Sussex ahead of the premiere. The pop-
star and Meghan Markle hugged each other and Beyoncé could 
be heard talking about Meghan and Harry’s newborn son, Archie 
Harrison. “The baby, so beautiful,” she said. “We love you guys.” 

As Prince Harry joined the trio, he asked, “how are the twins,” in 
reference to their children, Rumi and Sir. “They are not here. They 
don’t come on every trip,” replied Beyoncé. “We left them at home. 
They would loved to have been here.” 

Jay Z had some words of wisdom for the prince, adding: “The 
best advice I can give you, always find time for yourself.” 

Baz Luhrmann's Elvis Presley 
movie has crowned Austin Butler 
as its King. 

Luhrmann, who is directing and 
co-writing the biopic, shared the 
news on social media by tweeting 
Presley’s infamous mug shot next 
to a red carpet photo of Butler. 

“I had heard about Austin       
Butler from his stand-out role     
opposite Denzel Washington in 
‘The Iceman Cometh’ on Broad-

way,” Luhrmann said in a state-
ment. Reports suggest several 
actors were tested in full makeup 
and hair for the role including 
Harry Styles, Ansel Elgort, Aaron 
Taylor-Johnson and Miles Teller. 

Tom Hanks will play the          
hip-shaking rock icon's controlling 
manager, Colonel Tom Parker. 

The film will be split into two 
parts, Presley’s early success 
and then his life after 35.  

Austin Butler to play Elvis in          

upcoming biopic by Baz Luhrmann
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Andrea Georgiou 

A fab-u-lous 10 for 

the Strictly boys! 
 
Strictly Come Dancing stars 

Aljaž Škorjanec, Giovanni        
Pernice and Gorka Marquez 
brought their Here Come The 
Boys show to London’s Adelphi 
Theatre on Sunday. It was a 
perfect girls night out, scoring a 
fab-u-lous 10 from me! 

From the moment the           
handsome trio emerged on 
stage wearing boxing robes to 
Eye of the Tiger, it was clear it 
was going to be a rowdy night 
– the audience, mostly women, 
just couldn’t control themselves! 

The show was set in a        
nightclub, complete with a beat      
boxing DJ and glamorous 
singer/host, and saw the Strictly 
professionals compete against 

each other in a series of dance 
battles with the winner decided 
by the audience. 

Each got their time to shine; 
Giovanni’s unbelievably quick 
feet took the jive crown, Aljaž’s 
grace won the ballroom honours 
and new dad Gorka’s Spanish 
flair earned him the salsa title. 

Between routines, there was 
effortless banter between them 
which had the audience laugh-
ing uncontrollably. 

Dance highlights included a 
sensual rumba from Giovanni 
to Purple Rain, a very sexy Drunk 
in Love number from Gorka and 
a beautiful routine to Ed Sheeran’s 
Thinking Out Loud from Aljaž. 

The leading men were sup-
ported by a group of commercial 
dancers and three ballroom 
and Latin specialists. 

Here Come The Boys is      
touring the country until July 28.      
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2019
 is a special year for the Leukaemia Cancer Society 
as we celebrate our 25th anniversary as a 
registered charity. Since the Leukaemia Cancer 

Society (LCS) was formed it has developed into a charity that raises 
money devoted to the recruitment of volunteer bone marrow donors, 
research, education and patient care. 

The timeline of our history shows just a snippet of what we've done 
and all that we have achieved. 

In 1994, leukaemia sufferers John Triteos and Anna Georgiou, who 
needed bone marrow transplants to save their lives, began making a 
desperate appeal for bone marrow donors to come forward. We worked 
hard encouraging people of Cypriot origin to join the Anthony Nolan 
register. We quickly realised that significantly increasing the number 
of Mediterranean donors was no easy task and we started looking into 
how to address this issue. 

In 1997, we were proud Co-founders of the Cyprus Bone Marrow 
Registry the Karaiskakio Foundation. The Cyprus Bone Marrow Donor 
Registry was established with the help and support of the Anthony 
Nolan Trust, whose significant assistance is recognised and acknowl-
edged. The Karaiskakio Foundation set off with a wish to offer hope to 
patients worldwide with leukaemia or any other haematological dis-
eases, and today has been acknowledged both locally and inter-
nationally as a modern scientific centre of high quality. Today with 
almost 200,000 registered volunteer donors, it has the highest per 
capita ratio of donors in the world. Being advanced and efficient with 
highly qualified and experienced staff, it helps patients from all over 
the world to find compatible donors for bone marrow transplantation. 
All donors recruited through the Registry automatically become part of 
Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) which can be easily ac-
cessed by all registries in their search for a compatible donor.  

Dr Pavlos Costeas – Executive Director, Karaiskakio Foundation, 
quoted “The Karaiskakio Foundation is a non-profit organization orig-
inally set up with the main aim to establish and manage a Bone Marrow 

Donor Register. Today, posing a potential vision "for a world without 
leukaemia", combining volunteering and specialised scientific support, 
directly, and effectively serving the needs of patients with hematologic 
malignancies. 

The inspiration to estabish the Ka-
raiskakio Foundation was the battle 
against leukaemia fought  by John Tri-
teos, Anna Georgiou from London and 
five year old Andreas Karaiskakis from 
Cyprus, who after desperate efforts to 
find compatible bone marrow donors, 
ultimately lost the battle for life. 

The Leukaemia Cancer Society of 
the United Kingdom, one of the co-
founders, is represented on the Ka-
raiskakio Foundation Board of Direc-
tors (BOD) Foundation together with 
representatives of the Ministry of Health, 
the Karaiskaki family, other  charities and  elected members of the 

Foundation. 
The original aim of the Karaiskakio Foundation, based on the study 

of the first Medical and Scientific Committee, was to recruit 32,000 
volunteer donors, deemed unattainable taking the small population of 
Cyprus. These predictions have been exceeded, today there are over 
190.000 registered volunteer donors making the Foundation the largest 
voluntary organization in Cyprus and the largest bone marrow donor 
register to population ratio worldwide.  More than 470 volunteers had 
the opportunity to give life to a corresponding number of patients from 
32 different countries. 

The Leukaemia Cancer Society was a pioneer and has been beside 
the Karaiskakio Foundation from its conception.” 

In 2003, we acquired our premises in North London that was con-
verted to provided patient accommodation. 

In 2004, the tissue typing laboratory of the Karaiskakio Foundation, 
Cyprus Bone Marrow Registry, was accredited by the European Fed-
eration of Immunogenetics (EFI). 

In 2012, to mark our increased focus in patient services and research 
we changed our name from The Leukaemia Society UK to, Leukaemia 
Cancer Society. 

In 2013, Dr Neil Rodrigues of Cardiff University contacted us about 

his research into Leukaemia. Since that initial contact we have been 
working with Dr Rodrigues and his team by financially contributing 
and supporting their research work. 

Dr Rodrigues’ aim is to develop a new treatment for AML that is 
kinder to patients and more targeted, and which will be more effective 
in increasing survival rates. His research centres around a molecule 
called GATA-2.  

What is GATA-2? GATA-2 is a human gene that produces a protein 
that is essential for the normal development and function of blood 
cells from the bone marrow. 

Why is Cardiff University the best place to do this research?  
Dr Neil Rodrigues is based in the European Cancer Stem Cell Re-

search Institute, a world leader in the field of cancer stem cell research.  
Targeting cancer stem cells offers the potential to transform the way 
we tackle disease because they play a key role in the creation and 
growth of tumours, and the way they spread around the body.  

 
Building on scientific discoveries 
with Leukaemia Cancer Society  

A few words from Cardiff University: 
 

“Cardiff University are immensely grateful to everyone at Leukaemia 
Cancer Society for their ongoing support. The funding that you provided 
has made a huge difference already and Dr Rodrigues is now looking 
forward to addressing the following research questions.” 

• How do leukaemic stem cells grow and behave?    
• Why are leukaemic stem cells resistant to treatment?   
• How do leukaemic stem cells interfere with the process of making 

normal blood? 

• Could we develop a new treatment? 
Dr Rodrigues and his team are committed to finding new and better 

ways to fight AML. The long term aim will be to translate the research 
discoveries from the laboratory into clinical trials to develop new AML 
drugs for patients.”  

Dr Linda Papadopoulos - Psychologist, Patron of the Leukaemia 
Cancer Society, stated “The 
work that the Leukaemia 
Cancer Society does is gen-
uinely awe inspiring.  Under the 
guidance of a dedicated team 
the society has managed to be 
at the side of families at their 
darkest times allowing them to 
access support and resources 
that they simply would not have 
access to otherwise.  It is an 
honour to say I am a supporter 
of the charity and have no 
doubt that it will go from 
strength to strength providing 
invaluable support to the fam-
ilies that need it most.” 

 

Tonia Buxton - Cook, 
Nutritionist, Writer - Friend 
and Supporter of the Leu-
kaemia Cancer Society 
said “Every time I have 
anything to do with the 
Leukaemia society I am al-
ways in awe of and hum-
bled by the unrelenting 
work, dedication and kind-
ness of the people there. 

I support the Leukaemia 
Cancer Society because 
of the work they do, raising 
awareness, getting donors 
and funds is quite literally 
'life saving'. It is a privilege 
for me to help wherever I 
can” 

Leukaemia Cancer Society  - WHAT WE DO 
We provide practical, medical and emotional support and campaign 

for better cancer care. Cancer affects us all. We can all help. 
We are dedicated to ensuring that more people with leukaemia sur-

vive, have the best possible quality of life and that their families and 
carers get the support they need.  

Facing cancer, whether as patient, carer or member of the family, is 
a life-changing experience. 

We work with people as they come to terms with and manage these 
changes, in particular by providing relevant information and emotional, 
social and psychological support. 

Care and support - We provide complete support for patients and 
those close to them. 

Donor Recruitment - We organise donor recruitment events to enlist 
potential bone marrow/stem cell donors. 

Research - We are committed to funding Cancer Research of the 
highest international standard. Working to find ways to diagnose cancer 
earlier, when treatments are more likely to be successful and to develop 
new treatments that are more effective and kinder. 

Celebrates 25 years

John TriteosAnna Georgiou

Pavlos Costeas

Andreas Karaiskakis

Dr Neil Rodrigues

Patron of the Leukaemia Cancer Society Professor John 
Goldstone (left) with our Honorary President Mrs Fotini 

Papadopoulou (centre) on a visit to the University College Hospital.

Leukaemia Cancer Society, 118 Myddleton Road 
London N22 8NQ, Tel: 020 8374 4821 

Email: enquiries@leukaemiacancersociety.org 
Web: www.leukaemiacancersociety.org
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Fundraising - We organise fundraising 
and awareness generating events to help 
us continue our work and save lives. 

 
Martha and Eve quoted 
Martha D. Lewis: “We are really blown 

away by the work of the Leukaemia 
Cancer Society. What they do is incred-
ible and we are honoured to be Patrons 
of the charity. 

We are right behind their phenomenal 
work, and are proud to have been able 
to work beside the charity helping to or-
ganise and execute musical events to 
raise funds and create awareness within 
our community.” 

Eve Polycarou: “The charity has been 
an incredible part of my life and to people 
I have loved and lost whom I know have 
benefited from their work.”  

#BloodCancerFacts 
• Leukaemia is a cancer of the blood. 

It is the most common type of childhood 
cancer in the UK. 

• Bloodcancer is the 3rd biggest cancer 
killer and claims more lives than breast 
or prostate cancer. 

• Every 14 minutes in the UK, some-
one is diagnosed with a life-threatening 
blood cancer like leukaemia. 

• 13,000 people lose their lives to blood 
cancer and related disorders every year 
in the UK.  

For over a quarter of a century, we’ve 
been helping to save lives through donor 
recruitment, research and patient care.  
We’ve made huge progress but there is 
still a lot to do, and we can’t do it without 
your support.  

Up Coming Events: 
Date and time to be confirmed: Un-

veiling of Commemorative Bench in 
Grovelands Park - Honouring all who 
have fought bravely against Blood 
Cancer 

Saturday 2nd November 2019: Leu-
kaemia Cancer Society 25th Anniversary 
Celebrations. 

Trek Vietnam – Contact the charity for 
further details 

For further information please contact 
the Charity Co-ordinator Androulla 
Stylianou on 07872633508 or 
androulla@leukaemiacancersociety.org

Martha D. Lewis - musical artist and Eve Polycarpou - Singer, song writer, actress, 
patrons of the Leukaemia Society



Novak Djokovic again proved the toughest nut 

for Roger Federer to crack, repelling all the Swiss 

threw at him in an epic duel to win a fifth Wimble-

don crown in the longest singles final in the         

tournament’s 133-year history on Sunday. 

32-year-old Djokovic withstood almost five 

hours of Federer brilliance, dredging his tank of 

mental and physical fortitude to prevail 7-6(5)        

1-6 7-6(4) 4-6 13-12(3) in the first Wimbledon 

singles final decided by a tiebreak. 

Serving for the match at 8-7 in a cliffhanger 

fifth set, Federer, three weeks before his 38th 

birthday, seemed poised to become the oldest 

man to win a Grand Slam singles title in the pro-

fessional era and avenge back-to-back losses to 

Djokovic in the 2014 and 2015 Wimbledon finals. 

But it was a case of so near yet so far as defending 

champion Djokovic, who must have felt he was 

playing most of the 15,000 fans as well as the 

20-time Grand Slam champion over the net, 

fought off two match points before going on to 

snatch a 16th Grand Slam title. 

Djokovic is now level with Bjorn Borg in fourth 

spot on the all-time list of men’s winners at         

Wimbledon and is only four Slams behind          

Federer, and two shy of Nadal. 

“I think this was the most exciting and thrilling 

final I have ever been part of.” 

Michael Yiakoumi
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Djokovic beats Federer in  
Wimbledon epic to win fifth title 

Halep dream win over 
Serena Williams

Serena Williams remained tantalisingly one short of a record-

equalling 24 Grand Slam singles titles as Simona Halep thrashed 

the off-key American in a one-sided Wimbledon final on Saturday. 

Halep began the week halting American 15-year-old Coco Gauff’s 

dream run and will end it at the Champions Ball after dismantling 

seven-times winner Williams 6-2 6-2 with an inspired display on 

Centre Court. She is Romania’s first Wimbledon singles champion.  

The 27-year-old set the tone by breaking the Williams serve in the 

opening game and raced into a 4-0 lead.

UK Cypriot Judoka team take on 

World Competition

This month two Greek Cypriot judoka from the 

Sobell judo club, Islington travelled to the 2019 World 

Sports Games in Tortosa in Spain. 

Representing the UK from Sobell was two UK 

Cypriots Alex Charalambous and Sam Sampson. 

First up from the Sobell duo was Alex Charalambous 

in the senior mens -73kg category. Alex came out 

of the blocks confident and determined as he was 

looking to secure yet another international medal 

after claiming gold earlier this month at the Matsuura 

International Cup in Greece. Despite a valiant effort, 

Alex was unfortunately knocked out in the group 

stages after falling short to two high level judoka – 

and the eventual finalists – from Iran and Italy. 

Up next was Sam Sampson in the senior mens -

81kg category, looking to continue his momentum 

after securing bronze at the Cypriot national         

championships earlier this year. Sam took on an 

extremely tough category of Iranian, Spanish, Italian 

and Austrian judoka but was unfortunately knocked 

out in the group stages after drawing an extremely 

tough group which included the world’s current 

number 1 ranked judoka from Iran. 

Although no medals were achieved this time, 

much experience was gained by the duo who will 

now bring this experience back to the London dojo 

at the Sobell leisure centre to assist our aspiring       

judoka. Also competing for JFAUK was Ross Elliot 

in the men’s -100kg category, and Oli Relton in the 

senior mens -73kg category, both of which claimed 

bronze medals in their respective categories. 

The Sobell judo club trains every Monday and 

Wednesday and caters for all abilities. Find out more 

at www.sobelljudoclub.com

Haringey Borough sign four 
Cypriots for this season

(left-right) George Arestis, Paris Panayiotou and Constantino Alexandrou

Haringey Borough who had a very successful 

season in reaching the first round proper of the 

FA Cup losing to League One team Wimbledon 

FC 1-0 in added time. 

They also reached the Bostik League premier 

division play offs thay already have a big Cypriot 

contingent with UK Cypriots manager Tom Loizou 

and coach John Fitsiou and Chairman Aki       

Achilleos. 

This season they have resigned Cypriot       

internationals Demetris Froxylias, George Arestis 

and newly signed Paris Panayiotou who played 

for Ayia Napa and AEL Limassol  and Constantino 

Alexandrou from Aris Limassol.

Dagenham & Redbridge sign  

UK Cypriot Andrew Eleftheriou
Dagenham & Redbridge have announced the 

signing of defender Andrew Eleftheriou following 

his release from Premier League outfit Watford.  

The 21-year-old joins the Daggers on a one-year 

deal after impressing during his loan spell with 

Braintree Town last season. 

The full-back made his first-team debut in The 

Hornets 5-0 defeat against Manchester City at 

the end of the 2016/17 season as he came on as 

a 39th-minute substitute for Daryl Janmaat. 

The youngster then gained experience           

overseas when he joined Norweigan Elisteserien 

side Sandefjord on loan in March, 2018. 

Sir Mo Farah visits Enfield school

Quadruple Olympic champion Sir Mo Farah got 

a hero’s welcome when he visited St Edmund’s 

Roman Catholic Primary School to join pupils on 

a jog round their playground. 

The school in Hertford Road, Edmonton, won 

a visit from the track star after winning a compe-

tition organised by London Marathon Events for 

schools participating in The Daily Mile initiative- 

which aims to ensure children get regular exercise 

every day. 

Sir Mo answered questions from pupils during 

a special assembly before joining each year group 

for a run around their playground and posing for 

photographs. 

He said: “It’s nice to be part of the kid’s activities 

and do The Daily Mile run with them. It’s important 

that people like me encourage schools to do The 

Daily Mile so that children can stay active. 

“It’s really important that children get into a good 

daily routine, so they can do regular exercise. 

We also want to encourage children to eat well, 

and introduce them to the principles of nutrition 

so they can live a healthy lifestyle.  

“So far more than 40 schools in Enfield have 

signed up for The Daily Mile – which is supported 

by Enfield Council – which encourages pupils        

to spend 15 minutes per day running or       

jogging ” 
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Michael Yiakoumi

New Salamis and St Panteleimon in FA Vase Cup with the 
final to be played at Wembley

New Salamis (top left) and St Panteleimon (top 
right) who are both in the same division in in the 

South Midlands and Spartan League have both      

entered the FA Vase Cup. For New Salamis it is 

their first time. 

St Panteleimon entered last season and won their 

first and second round qualifying games beating 

Holmers Green 3-1 and Long Buckby 4-1 and in 

the first round they played the eventual cup finalists 

Cray Valley where they had two matches the first 

they finished 0-0 full time and in extra time the              

St Panteleimon keeper was injured and they stopped 

play. The game was replayed and Cray Valley won 

3-1. 

This season in the first round qualifying games 

New Salamis are home to Codicote and St Pante-

leimon are home to Long Buckby. 

The Buildbase FA Vase competition will kick-off 

for the 2019-20 season in August .With the first draw 

ihaving been made this week, clubs can begin to 

plan their campaigns which will hopefully end with 

the dream of a place at Wembley for Non-League 

Finals Day next May. 

Last season’s final at the national stadium saw 

Chertsey Town lift the Vase, beating Cray Valley. 

There are 667 clubs from Steps 5-7 of the National 

League System entered in the Vase this season 

and that competition gets underway first in the first 

round qualifying taking place on Saturday 31 August 

with 268 ties scheduled across the country.

UK Cypriots playing through adversity
Football Doctor played a match v FC Not Alone at Haringey      

Borough FC. Team Football Doctor was made up of some amazing 

human beings who have all experienced some tough challenges 

and adversity but shown tremendous resilience and courage put 

together by Chris Mousicos. Some have lost loved ones, have 

children with life limiting conditions or have suffered or are suffering 

illness themselves. 

The families of three children who have deeply moved many 

people with their resilience, courage and strength represented the 

team on the day. It is they who are truly Playing Through Adversity  

for youngsters Nikki Christou, Mikey Poulli and Valentino Erodotou.  

There was a massive crowd supporting the event with a barbecue 

and guest footballers Lyle Taylor from Charlton and Anthony        

Georgiou from Tottenham.

UK Cypriot Antonis Vasiliou shines for Barnet 
UK Cypriot Antonis Vasiliou shines in Barnet 1-1 draw with Wycombe 

Wanderers. The Bees conceded a last minute goal as they drew to League 

One side Wycombe Wanderers in their second pre-season friendly. Dan 

Sparkes second half strike was cancelled out by a late goal from a Wycombe 

trialist, in an entertaining match at The Hive. 

The opening 20 minutes saw a lively start from the Bees, without fashioning 

a clear cut opportunity. Up the other end a superb sliding interception from 

Ricardo Santos denied the visitors an opening goal, after they got in behind 

the Bees defence. 

The first half was one of few clear cut chances, meaning the sides went 

in goalless at the break.After 52 minutes the Bees got the breakthrough as 

Sparkes as he tapped home, following excellent work from Antonis Vasiliou. 

It completes an excellent week for Sparkes after the fielder notched three 

assists in Tuesday’s game against Berkhamsted. 

Vasiliou was next to have a sight on goal, but his shot from Mason-Clark’s 

cross went narrowly over the bar. The Bees looked the better in the opening 

exchanges of the second half. The visitors equalised right at the death as 

one of the Chairboys’ many trialist’s struck in at the back post to turn home 

a low cross. It was cruel blow for the Bees after strong second half showing. 

Currie’s side will feel unfortunate not to have made it a second win on the 

bounce in their second pre-season match after they dominated large periods 

of the second half.



28      | Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Απεβίωσε την Κυριακή 07.07.2019, ο Παναγιώτης Φουλή 

σε ηλικία 77 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γιωργούλλα για 59 χρόνια έγγαμου 

βίου, τον υιό του Άντρο, τη νύφη του Ανζελίνα, την κόρη του 

Φούλλα, τον γαμπρό του Τώνη, 8 εγγόνια: Παναγιώτη, 

Γεωργία, Σοφία, Βαλεντίνα, Δημήτρη, Παναγιώτη, Εμίλιο και 

Γιώργο, 2 δισέγγονα: Ελένη και Lila, συγγενείς και φίλους. 

Η σορός του εκλιπόντος θα μεταφερθεί στην Κύπρο για 

κηδεία από την Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και του 

Αρχαγγέλου Μιχάηλ στο Δασάκι  Άχνας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Παναγιώτης Φουλή
(από την Άχνα) 

Passed away on Sunday 7th July 2019 at the age of 77. 

He leaves behind his wife Georgoulla of 59 years, son 

Andros and daughter-in-law Angelina, daughter Phoulla 

and son-in-law Tony, 8 grandchildren: Panayiotis, Georgia, 

Sofia, Valentina, Dimitris, Panayiotis, Emilios and George, 

and 2 great-grandchildren: Eleni and Lila, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Friday 19th July 2019 at the 

Greek Orthodox Church of St Marina & Archangel Michael 

in Dasaki Achnas, Cyprus. 

The family would kindly request that instead of flowers, 

donations are made to a charity of our choice.

Panayiotis Phouli 
(from Achna) 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
21.07.2019, στην Εκκλησία 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 
το 20ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 
μας συζύγου, πατέρα και παππού 

 
Λιασή Αντωνίου Λιασή 

(Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 
Η σύζυγος Στέλλα, τα παιδιά 

και τα εγγόνια.

25.06.1936 - 26.07.1999
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CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

TEL: 020 8362 0881 
Email: info@thepenridge.co.uk 

470 Bowes Road, London N11 1NL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι 

απεβίωσε την Πέμπτη 04.07.2019, 

ο Αντρέας Παναγή σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, 2 παιδιά: 

Δημήτρη και Δέσπω, 3 εγγόνια, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 

30.07.2019 και ώρα 1.30μμ, από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του 

εκλιπόντος. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές για το Cancer 

Research. 

Τηλ οικείων: 07795 177 523

Αντρέας Παναγή 
(από την Μακράσυκα)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Σταυρούλλα Γεωργίου 
(από την Ακανθού)  

Απεβίωσε την Πέμπτη 04.07.2019 η πρεσβυτέρα Σταυρούλλα 

Γεωργίου σε ηλικία 79 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά, νύφη, 2 γαμπρούς, 2 εγγόνια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 23.07.2019 και ώρα 1.00μμ 

στην Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δoθεί στο χωλ της Εκκλησίας του Αποστόλου 

Βαρνάβα στο Trinity Road, Wood Green. 

Αντί λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
 

Stavroulla Georgiou 
(from Akanthou)  

Passed away on Thursday 04.07.2019 at the age of 79. 

She leaves 4 children, a daughter-in-law, 2 sons-in-law, 

2 grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 23.07.2019 at 1.00 pm 

at St. Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Road, Wood 

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

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

The wake will place at St. Barnabas’ Church hall, Trinity Road, 

Wood Green. 

Instead of flowers there will be a donation box for contributions 

to charitable purposes.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
21.07.2019, στην Εκκλησία 

του Αποστόλου Ανδρέα, 
Kentish Town Road, London NW1 9QA, 

το 18ον ετήσιο μνημόσυνο 
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 
μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

 

Λοΐζας Ζηντίλη 
(Πραστειό Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά: Νίτσα, Βασούλα, Χρίστος 
και Γεωργία, τα εγγόνια, δισέγγονα 

και η αδελφή Γιαννούλλα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21.07.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 13ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής και θείας 

Χριστίνας Στεφάνου (Γεράνι Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

O σύζυγος, παιδιά, εγγονή, αδέλφια και αδελφότεκνα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21.07.2019, στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το σαρανταήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς, και αδελφής 

Αντριανής Δήμου Γεωργίου Πατάτα 
(από την Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, εγγόνια και η αδελφή της.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21.07.2019, 
στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

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

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 
συζύγου, πατέρα και παππού 

Γεώργιου 
Αναστασίου Πίττα 

(Περβόλια Λάρνακας) 
 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 
Η σύζυγος του Ανδρούλλα, 

η σύντροφος του Γεωργία, τα παιδιά: 
Ανάστασιος, Χρυστάλλα, Πέτρος και 

οικογένειες, τα εγγόνια, δισέγγονα και 
λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21.07.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Παναγιώτη Αριστείδη 
(Δωρά - Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, αδελφή και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21.07.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρας, παππού και αδελφού 

Γιώργου (Κέκκος) Γιάννη (Άγιο Ανδρόνικο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά Ανδρούλλα και Chris, εγγόνια: Γιώργος, Γαβριέλλα και 
Ραφαήλ, γαμπρός Peter, νύφη Angle, αδέλφια και λοιποί συγγενείς
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Ανδρέας Στυλιανού 

(από τη Λεμεσό)  

Απεβίωσε τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, ο Ανδρέας Στυλιανού 
σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελισάβετ, τα δύο του παιδιά Κώστα 
Στυλιανού και Στέλλα Πελεκάνου, πέντε εγγόνια, επτά 
δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 25.07.2019 στις 12.30μμ 
από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, 
London NW1 0JA και η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ στις 
2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δoθεί στο κοιμητήριο. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Great Ormond Street Hospital 
είναι ευπρόσδεκτα.

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Christos Hamboulides 

(from Nicosia)   

Passed away on Friday 05.07.2019 at the age of 75. 

He leaves his wife Thea, 2 daughters Anna and 
Zoe, his son-in-law Andrew, 4 grandchildren Harry, 
Christos, David and George, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 22.07.2019 
at 11:00am at the Greek Orthodox Church of The 
Twelve Apostle, Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield AL9 6NG and the burial at Lawn Cemetery, 
Hatfield AL10 8XG.  

The wake will take place at the church hall.  

Instead of flowers there will be a donation box for 
various charities.

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Andreas Stylianou 

(from Limassol)   

Passed away on Monday 8th July 2019 at the age of 88. 

He leaves his wife Elisavet, 2 children Costas Stylianou and 
Stella Pelekanos, 5 grandchildren, 7 great-grandchildren, 
relatives and friends 

The funeral will take place on Thursday 25.07.2019 at 
12.30pm at The Greek Orthodox Cathedral of All Saints, Pratt 
Street, London NW1 0JA and the burial at New Southgate 
cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 
1JJ at 2.30pm.  

The wake will take place at the cemetery.  

Flowers or donations for Great Ormond Street Hospital are 
welcomed.

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Vassos Koureas 

(from Chirokitia)   

Passed away on Monday 15.07.2019 at the 
age of 84. 
 

The funeral will take place on Wednesday 
24.07.2019 at 1.00pm at the Greek 
Orthodox Church of St Katherine, Friern 
Barnet Lane, London N20 0NL and the 
burial at Hendon Cemetery, Holders Hill 
Road, London NW7 1NB. 

He will always be remembered and very 
sadly missed.

Έχουν να πουν πως τα πουλιά 
γλώσσες πολλές μιλούσι 
για τες χαρές τζιαι κάστια  
μύριων θνητών λαλούσι. 

Σήμερα πάνω στα κλαθκιά  
επιάσαν μοιρολόϊ  

για σένανε Δημήτρη μου  
μιλούν στ' ανθρωπολόϊ. 

Πως έζησες, πως έχτισες 
πατρίδα τζιαι φαμίλια,  

πως για τα δίκια του λαού,  
έκοφκες σιίλια μίλια.  
Έζησες όπως έμαθες  

με ήθος τζιαι αξίες  
με ευλοΐα του γονιού  
της μάνας Παναγίας.  

Κλαίμε για σένα σύντροφε  
που πρόωρα μας φεύκεις,  
παρά την καλοσύνη σου  

κατζίες εν ποφεύκεις. 
Σαν πρόεδρος τους έμπηκες  

αγκάθι μες τ' αμμάτι  
τζιαι πάσκισαν λάθος νά 'βρουν  

τζιει που δεν είσιε κάτι. 
Καλόν σου κατεβόδιον,  

έγραψες ιστορία  
να σε Θυμούνται οι γενιές  

μ' αγάπη τζι απορία  
γιατί πάντα να χάνουνται  
στην γη τζιείνοι π' αξίζουν  

τζιαι να μεινίσκουν άχρηστοι  
τον τόπο να βρωμίζουν,  
σε πούλημα προδοτικό 

την Κύπρο να χωρίζουν. 
Δεν πρόδωσες. 
Δεν πούλησες. 

Δεν βρώμισες τα σιέρκα. 
Εφεύκαν που τ' αγκάλια σου 

Ειρήνης περιστέρκα.  
 

Εβασανίστηκες πολλά 
ώρα τωρά να πνάσεις 

που τον λαό π' αγάπησες,  
τα ένσημα να πιάσεις. 
Ήσουν αμετανόητος,  

της Κύπρου πατριώτης,  
στ' άδικο απροσκύνητος 

του δίκιου θιασώτης.  
Πάσκισες να ενώσουμε  

τούντην γλυτζιά πατρίδα,  
να ζήσουμε ούλλοι μαζί  
μ' αγάπη τζιαι ελπίδα.  

Μα σου φορτώσαν το Μαρίν,  
ούλλα μελετημένα,  

σαν το' βδομήντα τέσσερα,  
σικέ τζιαι προδωμένα.  

Πόσα ν' αντέξει η ψυσιή  
τζιαι το κορμί αντάμα; 

Δεν πρόλαβες λύση να δεις  
τζιαι να γινεί το τάμα,  

να πας πίσω στο Δίκωμο  
τζιαι να λουθείς το κλάμα.  
Δημήτρη λάμνε στο καλό.  
Πίσω αφήνεις κλώνους  

στ'αχνάρια σου να παρπατούν, 
συντρόφους τζι απογόνους.  

Τον δρόμο συνεχίζουμε,  
υπόσχεση διούμε,  

μαζί με Τουρκοκύπριους  
ελεύθεροι να ζούμε.  

Άκου πουλάκια κάθονται  
πάνω ψηλά στα κλώνια  

τζιαι πως θα είσαι μας λαλούν  
παρόν δαμαί αιώνια. 

Φεύκεις τζιαι κλαίσιν τα βουνά. 
Δακρίζουν τα ουράνια 
μα η αγάπη του λαού 
γίνην για σε, τιτάνια. 

 
Αντρούλα Σιάτη, Ιούνιος 2019

«Δημήτρη, λάμνε στο καλό...»
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