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Διαβεβαιώσεις προς την παροικία 
ότι προσέρχεται με σαφή θέση ως 
προς την προοπτική επανέναρξης 
του διαλόγου για λύση του Κυπρια-
κού έδωσε από το Λονδίνο ο ΠτΔ 
στο πλαίσιο του δείπνου... 

Σελ 4

Ενημέρωσε την παροικία
Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρος 
επηρεαζόνται σε τεράστιο βαθμό 
από την κατάρρευση της Thomas 
Cook την ώρα που επαγγελματίες 
του τουρισμού εναποθέτουν τις ελ-
πίδες τους στις θυγατρικές... 

Σελ 6

Χάος και ζημιές
Την έναρξη επίσημης έρευνας με 
το ερώτημα της παραπομπής του 
Αμερικανού προέδρου, σε συνέ-
χεια των καταγγελιών ότι ζήτησε 
από τον Ουκρανό πρόεδρο να 
διεξάγει έρευνα... 

Σελ 8

Η «έρευνα» και η έρευνα...

Ακτίβ ΑΚΕΛ Βρετανίας: 
Αλήθειες και κίνδυνοι 

για το Κυπριακό
σελ 2

Ετοιμάζονται για εκλογές

Κάτι «ψήνεται» στην έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών

σελ 3

σελ 4, 5 & 7
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Οι αλήθειες για τις συγκλίσεις και η κρισιμότητα των στιγμών
ΑΚΤΙΒ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

«Η περίοδος τούτη είναι πάρα πολύ κρίσιμη για 
το Κυπριακό». Με αυτά τα λόγια άρχισε την ομιλία 
του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στε-
φάνου, στο Ακτίβ μελών και στελεχών του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το 
βράδυ στο Λονδίνο. 

Ο κ. Στεφάνου, απέδωσε την κρισιμότητα των στι-
γμών σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων 
είναι το γεγονός ότι ο διεθνής παράγοντας είναι κου-
ρασμένος από τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα στο 
Κυπριακό, και ότι πλέον «φροντίζει να μας το λέει 
κιόλας, μέσα στα διάφορα ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας και μέσα από τις εκθέσεις του ΓΓ 
του ΟΗΕ». Και στάθηκε στα δυο τελευταία ψηφί-
σματα του ΣΑ για την ανανέωση της θητείας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στα οποία χαρακτηρίζεται το status 
quo, όχι ως απαράδεκτο, αλλά ως μη βιώσιμο. Και 
εξήγησε πως «μη βιώσιμο» status guo, ελλοχεύει 
τον κίνδυνο, ο διεθνής παράγοντας να κατατάξει το 
Κυπριακό στις λεγόμενες «παγωμένες συγκρού-
σεις». Αυτές δηλαδή που δεν μπορούν να επιλυ-
θούν. «Και πιο πιθανό να μας μείνει η διχοτόμηση», 
υπογράμμισε. 

«Η διχοτόμηση, είναι η δεύτερη πτυχή της κρισι-
μότητας της κατάστασης» συμπλήρωσε, για να το-
νίσει ότι η παρούσα κατάταση, κάθε άλλο παρά 
ασφαλής μπορεί να είναι για την Κύπρο και το λαό 
της. «Οι προκλήσεις, οι παρανομίες και η πειρα-
τική συμπεριφορά της Τουρκίας, με όλους τους 
κινδύνους που δημιουργεί στην ΑΟΖ, στη Νεκρή 
Ζώνη και στο θέμα της Αμμοχώστου σήμερα, 
νομίζω ότι έχει πείσει και τον τελευταίο πολίτη ή 
τουλάχιστον θα έπρεπε να πείσει τον κάθε λο-
γικό άνθρωπο, ότι η συνέχιση αυτής της κατά-
στασης εμπερικλείει τεράστιους κινδύνους για 
την Κύπρο και το λαό μας. Διότι πλέον έχουμε 
πολεμικά σκάφη, έχουμε πολεμικές μηχανές, η 
Ανατολική Μεσόγειος είναι η πιο στρατικοποι-
ημένη περιοχή του πλανήτη. Το λένε επίσημα 
τα Ηνωμένα Έθνη. Δε μπορείς να παίζεις λοιπόν 
με τη φωτιά. Είναι επιτακτική ανάγκη η επίλυση 
του Κυπριακού, με τρόπο που να απελευθερώνει 
την Κύπρο και να επανενώνεται ο τόπος και ο 
λαός». 

Το τρίτο χαρακτηριστικό της κρισιμότητας της κα-
τάστασης είναι η συνέχιση της διχοτόμησης που θέ-
τει εν αμφιβόλω αναφαίρετα δικαιώματα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. «Είναι κυριαρχικό δικαίωμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να ερευνά και να αξιο-
ποιεί το φυσικό της πλούτο και ειδικά το φυσικό 
αέριο το οποίο βρήκαμε επί εποχής του αείμνηστου 
Δημήτρη Χριστόφια. Ήταν κάτι που νομίζω κανένας 
δε μπορεί να αρνηθεί γι’ αυτή τη μεγάλη συμβολή 
που είχε και τη σφραγίδα του ιδίου του Δημήτρη 
Χριστόφια με τους μαεστρικούς διπλωματικούς και 
πολιτικούς χειρισμούς που είχε κάνει τότε, πριν μπο-
ρέσει η Τουρκία να παρεμποδίσει τότε τη ΚΔ να 
κάνει τη γεώτρηση στο οικόπεδο 12 και να βρούμε, 
το μοναδικά επιβεβαιωμένο κοίτασμα «Αφροδίτη». 
Τώρα, η Τουρκία βλέπετε ότι αμφισβητεί και αρνείται 
κυριαρχικά δικαιώματα της ΚΔ, έχει απαιτήσεις όχι 
μόνο στην ΑΟΖ αλλά και στον εναέριο χώρο. Επο-
μένως η λύση αυτών των προβλημάτων βρίσκεται 
στη λύση του Κυπριακού. Και για αυτό δεν πρέπει 
ποτέ να εγκαταλείψουμε το στόχο της λύσης». 

«Η κρισιμότητα των στιγμών καθορίζεται και από 
το γεγονός ότι τώρα που μιλούμε γίνονται έντονες 

διεργασίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
οι οποίες διαπραγματεύσεις διακόπηκαν άδοξα στη 
διάσκεψη του Κραν Μοντανά πριν από δυο και 
πλέον χρόνια. Έκτοτε έχουμε ένα παρατεταμένο 
αδιέξοδο και «δεν κουνιέται φύλλο». Και την ίδια 
ώρα, η Τουρκία εκμεταλλεύεται το παρατεταμένο 
αδιέξοδο. Και με την ίδια να είναι εκτός κάδρου ευ-
θυνών, προκαλεί αυτά τα πολύ σοβαρά τετελεσμένα 
στη θάλασσα και στο έδαφος». Μάλιστα, στάθηκε 
ιδιαίτερα στο γιατί η Τουρκία είναι εκτός κάδρου ευ-
θυνών. «Είναι μια πραγματικότητα. Ενώ η Τουρκία 
προκαλεί, ενώ η Τουρκία εκδηλώνει αυτή την πει-
ρατική συμπεριφορά, κανένας δεν την εγκαλεί».  

Ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται ως «αγκάθι», 
είπε, είναι το θέμα της πολιτικής ισότητας και της 
αποτελεσματικής συμμετοχής των δυο κοινοτήτων 

στη διαχείριση του κοινού κράτους εάν και εφόσον 
πετύχουμε να έχουμε κοινό κράτος. «Αλήθεια, πόσο 
«αγκάθι» είναι αυτό το θέμα; Μπορεί να επιλυθεί; 
Πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα ουσιαστικά ήταν 
λυμένο. Υπήρξαν συγκλίσεις και συναντίληψη στις 
διάφορες πτυχές αυτού του θέματος που οδήγησαν 
τον ΓΓ των ΗΕ να καταγράψει στην έκθεσή του, του 
Σεπτέμβρη του 2017, δυο μήνες μετά την αποτυχία 
του Κρανς Μοντανά, στην οποία έκθεση περιέγραψε 
τι έγινε όλο το διάστημα πριν και κατά το Κρανς Μο-
ντανά. Λέει λοιπόν ο ΓΓ στην έκθεσή του πριν από 
δύο χρόνια, ότι ουσιαστικά το θέμα της πολιτικής 
ισότητας και της αποτελεσματικής συμμετοχής είναι 
συμφωνημένο. Τι έγινε λοιπόν και ξανάνοιξε το θέμα 
και άρχισε το «blame game» μεταξύ των δυο πλευ-
ρών; Είχε επιτευχθεί συμφωνία το 2015 ότι στο πλαί-
σιο της πολιτικής ισότητας και της αποτελεσματικής 
συμμετοχής στο επίπεδο του υπουργικού συμβου-
λίου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (που θα 
έχουμε όταν λυθεί το Κυπριακό), να υπάρχει μια θε-
τική ψήφος για κάθε κοινότητα. Δηλαδή για να απο-
φασιστεί ένα θέμα θα πρέπει πέραν από την πλει-
οψηφία, θα πρέπει να υπάρχει και μια θετική ψήφος 
τουλάχιστον από την κάθε κοινότητα.  

Γιατί καταλήξαμε στη μια θετική ψήφο από το 
υπουργικό συμβούλιο; Καταλήξαμε στη μια θετική 
ψήφο σε αντικατάσταση των βέτο που έχει η Τ/κ 
κοινότητα στο σύνταγμα του 1960, σε τρεις θεματικές 
ενότητες. Όχι σε τρία θέματα. Σε τρεις πολύ σημα-
ντικές, θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν με 
την εξωτερική πολιτική, με την άμυνα και την ασφά-
λεια του τόπου. Και ξέρετε ότι με το σύνταγμα του 
‘60 που υπήρχαν αυτά τα βέτο, δεν υπήρχε και μη-
χανισμός επίλυσης διαφορών. Δηλαδή σε περί-
πτωση που φτάναμε σε αδιέξοδο, πως θα επιλυθεί 
το αδιέξοδο για να παρθούν αποφάσεις για να λει-
τουργεί το κράτος; Και ήταν ένας από τους λόγους 
που «φράκαρε» το σύστημα και τελικά τούμπαρε το 
‘64 και ακολούθως με τους υπερπατριώτες που μας 

πήραν και στο πραξικόπημα, έφεραν και τον Αττίλα 
στην Κύπρο.  

Αυτή τη σύγκλιση, ο Αναστασιάδης την άνοιξε, 
υπαναχώρησε και είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος να δε-
χτώ τη μια θετική ψήφο στο υπουργικό συμβούλιο 
όταν εχει να κάνει με ζωτικά ζητήματα που επηρεά-
ζουν την Τ/κ κοινότητα. Λέει λοιπόν ο ΠτΔ, πως αν 
θέλουμε να αποφασίσουμε για παράδειγμα τον 
αγωγό East Med (ο οποίος είναι πρακτικά αδύνατο 
να γίνει ποτέ) και θέλει να μας εμποδίσει η Τ/κ κοι-
νότητα και δε δίνει τη μια θετική ψήφο, πως θα κά-
νουμε τον East Med; Άρα, λέει, δεν πρέπει να έχουν 
μια θετική ψήφο οι Τ/κ. Καλά, λές στους Τ/κ ότι θα 
φύγουμε από τα βέτο να πάμε σε μια υπό όρους 
θετική ψήφο και στα ζητήματα κρίσιμης σημασίας 
όπως είναι το φυσικό αέριο δε θα συμμετέχουν; Γιατί 

να συμφωνήσουν και γιατί να δεχτούν; Άρα αυτή η 
υπαναχώρηση που έκανε ο ΠτΔ ήταν αρνητική εξέ-
λιξη για τις προοπτικές λύσης. 

Την ίδια ώρα υπαναχώρησε και η Τ/κ πλευρά σε 
ένα άλλο θέμα που αφορά την πολιτική ισότητα και 
την αποτελεσματική συμμετοχή. Ξέρετε ότι η Τ/κ κοι-
νότητα ζητά μια θετική ψήφο σε όλα τα όργανα χα-
μηλής πολιτικής, που είναι πολλά. Μπορεί να είναι 
150-160. Και λέει η Τ/κ κοινότητα θέλω μια θετική 
ψήφο σε όλα. Ούτε κι αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό 
και δεν το δέχεται ούτε και ο ΓΓ. Το καταγράφει στο 
πλαίσιό του. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι αυτή η 
θέση της Τ/κ πλευράς είναι και υπαναχώρηση από 
αυτά που είχαμε ουσιαστικά συμφωνήσει, τόσο στη 
Γενεύη που υπήρξε η συναντίληψη ότι δε θα υπάρχει 
μια θετική ψήφος σε όλα τα θέματα χαμηλής πολιτι-
κής, όσο και στο Μον Πελεράν 3 στο οποίο είχαν 
συναντηθεί τεχνοκράτες από τις δυο κοινότητες και 
είχαν συμφωνήσει ότι από τα 150-160 όργανα σε 
καμια 15αρια όργανα οι Τ/κ θα έχουν θετική ψήφο. 
Μέχρι να πάμε πίσω στην Κύπρο υπαναχώρησαν 
από αυτή τη θέση. Επομένως το «αγκάθι» που ονο-
μάζεται πολιτική ισότητα και  αποτελεσματική συμ-
μετοχή μπορεί να μην αποτελεί «αγκάθι» αν και οι 
δυο πλευρές τερματίσουν τις υπαναχωρήσεις τους 
και πάνε σε εκείνα στα οποία υπήρχε σύγκλιση και 
συναντίληψη για να μπορέσουμε να προχωρή-
σουμε. 

Υπάρχει και το ερώτημα: Μα είναι δυνατόν η Τουρ-
κία να συμφωνήσει σε μια λύση που δε θα έχει εγ-
γυήσεις; Δεν ακούτε τι λέει και τι δηλώνει η Τουρκία; 
Ασφαλώς ακούμε τι δηλώνει η Τουρκία, αλλά πως 
θα ελεγχθεί η Τουρκία, αν είναι έτοιμη να πάει σε 
εκείνο που λέει ο ΓΓ ή όχι; Μόνο στις διαπραγμα-
τεύσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελεγχθεί η 
Τουρκία. Να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων, να τεθεί μπροστά της το ζήτημα και να κληθεί 
να τοποθετηθεί. Αλλιώς εκ του ασφαλούς θα κάνει 
δηλώσεις. Εμείς θα καταγγέλλουμε την Τουρκία, η 

Τουρκία θα λέει ότι είναι οι Ε/κ που δε θέλουν λύση 
και ποιος θα βγει κερδισμένος; Η Τουρκία. Γιατί η 
Τουρκία βολεύεται με το status quo, με αυτή την κα-
τάσταση που ολοένα και περισσότερο διολισθαίνει 
προς τη διχοτόμηση. Βολεύει τους στρατηγικούς 
σχεδιασμούς της. 

Υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα που συνήθως τίθεται 
και στην Κύπρο και στους απόδημους και το συζη-
τήσαμε έντονα και στο τελευταίο συνέδριο των απο-
δήμων κάτω στην Κύπρο. Μα είναι δυνατόν με τη 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία να πετύχουμε την 
απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου; Η 
θέση μας είναι κάθετη. Ναι. Η ΔΔΟ μπορεί να απο-
τελέσει την ισχυρή βάση πάνω στην οποία να επι-
τευχθεί η απομάκρυνση και του τελευταίου κατοχικού 
στρατεύματος, του τελευταίου στρατιώτη των κατο-
χικών στρατευμάτων, να πετύχουμε μια λύση χωρίς 
τις εγγυήσεις, να πετύχουμε μια λύση χωρίς τα επεμ-
βατικά δικαιώματα, όπως και αν υπάρχουν αυτά. 
Και την ίδια ώρα μέσα στο πλαίσιο της ΔΔΟ μπο-
ρούμε ουσιαστικά να επανενώσουμε τον τόπο, σε 
ένα κοινό κράτος το οποίο θα συνδιαχειρίζονται με 
συνυπευθυνότητα Ε/κ και Τ/κ στα πλαίσια της πολι-
τικής ισότητας την οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
έχουμε αποδεχθεί. Η πολιτική ισότητα υπάρχει στα 
πλαίσια και του δικοινοτισμού από το Σύνταγμα του 
60 και κάποιοι ανοίγουν το θέμα θέλοντας να μιλούν 
για πλειοψηφίες και μειονότητες. Από το ‘60 που 
δεχθήκαμε τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, το 
κράτος είναι δικοινοτικό και έπαψε να υπάρχει αυτό 
που κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν, πλειοψηφία 
και μειονότητα. Υπάρχουν δύο, πολιτικά ίσες κοινό-
τητες. Άρα ο στόχος είναι να δούμε μπροστά και όχι 
να βλέπουμε πίσω, και την ίδια ώρα χρειάζεται βλέ-
ποντας μπροστά να μείνουμε συνεπείς σε ό,τι 
έχουμε συμφωνήσει και αποδεχτεί όλα αυτά τα χρό-
νια. Δε μπορεί να έχουμε αποδεχτεί τη ΔΔΟ από το 
1977, να επαναβεβαιώσαμε αυτή τη συμφωνία σε 
σειρά συμφωνιών όπως στην 8η Ιουλίου του 2006 
(που το μοναδικό πολιτικό στοιχείο που υπάρχει σε 
αυτή τη συμφωνία είναι βάση στη λύση ΔΔΟ με πο-
λιτική ισότητα όπως περιγράφεται από τα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ) και να ερχόμαστε μετά και να 
λέμε δε θέλουμε τη ΔΔΟ. Και να θεωρούμε ότι αν 
πούμε ότι θα τη φύγουμε από το τραπέζι ότι θα μας 
καταλάβει και ο διεθνής παράγοντας. Θα στρώσουμε 
το γήπεδο στην Τουρκία επίσημα να θέσει στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων τη λύση δυο κρατών. 
Λογικό. Όποιος δε μπορεί να κατανοήσει αυτό το 
πράγμα σημαίνει ότι είτε εθελοτυφλεί είτε δε  θέλει 
να πει την αλήθεια στο λαό. Και πολύ περισσότερο 
η ΔΔΟ μπορεί να αποτελέσει την ισχυρή βάση για 
αποκατάσταση και λειτουργία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του κυ-
πριακού λαού, Ε/κ και Τ/κ. Υπάρχει σχετική σύγκλιση 
μεταξύ Χριστόφια και Ταλάτ που λέει ότι θα διασφα-
λίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές 
ελευθερίες. Είναι γραμμένο. Και όταν εμείς πάμε και 
αμφισβητούμε συγκλίσεις, τότε δίνουμε χώρο ξανά 
σε όλους εκείνους που δεν επιθυμούν τη λύση ή 
που αιθεροβατούν, ότι μπορούμε να πετύχουν κάτι 
που δεν υπάρχει ούτε καν στις συμφωνίες του 
1960». 

Είναι λοιπόν αναγκαιότητα η λύση του Κυπριακού, 
οι δύο ηγέτες πρέπει να σταθούν στο ύψος των πε-
ριστάσεων ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγμα-
τεύσεις.



 3      | Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ετοιμάζονται για εκλογές μετά το... νέο χαστούκι
Ο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΝΤΑΟΥΝΙΓΚ ΣΤΡΙΤ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

«'Ενοχος» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφη-
μερίδας του Λονδίνου Evening Standard την Τρίτη  
το απόγευμα για τον Μπόρις Τζόνσον μετά την από-
φαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι η αναστολή της 
λειτουργίας του κοινοβουλίου ήταν παράνομη. Τον 
επέλεξε ο πρώην υπ. Οικονομικών και στέλεχος του 
Συντηρητικού Κόμματος, Τζορτζ Όσμπορν. 

Επιστροφή λοιπόν των βουλευτών στα κοινοβου-
λευτικά έδρανα και η ομόφωνη απόφαση της Δευ-
τέρας των 11 δικαστών και οι επιπτώσεις της ήταν 
το κύριο θέμα σε όλες τις  εφημερίδες.   

«Παραπλάνησε την βασίλισσα, το λαό και το κοι-
νοβούλιο», υπογράμμιζε ο Guardian (25/09) που 
εκτιμά ότι η ομόφωνη δικαστική απόφαση συνιστά 
συντριπτικό πλήγμα για τον πρωθυπουργό. 

Η Daily Telegraph σημείωνε ότι πρόκειται για μια 
«ακραία απόφαση».  

«Με την ετυμηγορία τους οι δικαστές συνέτριψαν 
την εξουσία του Μπόρις Τζόνσον καθώς οι βουλευ-
τές επιστρέφουν στο κοινοβούλιο για να πάρουν εκ-
δίκηση», έγραψαν οι Financial Times.  

Στην πρώτη της σελίδα η Daily Mirror δημοσίευσε 
τις φωτογραφίες των βρετανών πρωθυπουργών 
που παρέμειναν στην εξουσία για πολύ περιορι-
σμένο χρονικό διάστημα επισημαίνοντας ότι ο Τζόν-
σον μπορεί να αποδειχθεί ο πολιτικός με τη μικρό-
τερη πρωθυπουργική θητεία στην πολιτική ιστορία 

της Βρετανίας. «Υπάρχει μια ιδιαίτερη θέση στην 
ιστορία για σας κύριε πρωθυπουργέ που σας περι-
μένει», έγραψε χαρακτηριστικά η Daily Mirror.      

Άλλα πρωτοσέλιδα επέσυραν την προσοχή στη 
σύγκρουση μεταξύ της εκτελεστικής και δικαστικής 
εξουσίας. «Ποιός κυβερνάει την Βρετανία;», ήταν ο 
πηχυαίος τίτλος στην Daily Mail. To ερώτημα αυτό 
έθεσε ένας από του στενούς συνεργάτες του πρω-

θυπουργού, μας ενημερώνει η εφημερίδα.  
Τη δικαστική απόφαση αμφισβήτησε και η Daily 

Express. «Παράνομη η ενέργεια του πρωθυπουρ-
γού; Τι είναι νόμιμο; Nα αρνείσαι την ετυμηγορία 17, 
4 εκατομμυρίων ανθρώπων που ψήφισαν υπέρ του 
Brexit;», αναρωτήθηκε η Express.   

H Sun επικεντρώθηκε στις αντιδράσεις των ανα-
γνωστών οι οποίοι, σύμφωνα με την εφημερίδα, 

εξέφρασαν την οργή τους για την 
χθεσινή απόφαση στέλνοντας 
παράλληλα μηνύματα υποστήριξης προς τον πρω-
θυπουργό.  

Financial Times, Guardian και Daily Mirror κά-
λεσαν τον πρωθυπουργό να υποβάλλει την παραί-
τησή του. Κατά τους Financial Times, ο οποιοσδή-
ποτε πρωθυπουργός μετά από μια τέτοια καταδικα- 
στική απόφαση, εφόσον σεβόταν τη δημοκρατία 
όπως αυτή ισχύει στο ΗΒ και είχε επίγνωση των ευ-
θυνών του θα υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. 
Ο Guardian εκτίμησε ότι ο Τζόνσον δεν πρόκειται 
να παραιτηθεί διότι «δεν γνωρίζει τι σημαίνει τιμή 
και δεν νιώθει καμία ντροπή».  

Άλλες εφημερίδες στα άρθρα γνώμης επέκριναν 
βουλευτές και δικαστές. Η Sun θεωρεί ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο «συμμάχησε κατά της κυβέρνησης» μαζί 
με τους βουλευτές που υποστηρίζουν την παραμονή 
της χώρας στην ΕΕ. Η δικαστική απόφαση ήταν 
«πράξη συνταγματικού βανδαλισμού» - «11 δικαστές 
έχουν μεταβληθεί σε μια μη εκλεγμένη πολιτική οντό-
τητα, παρέχοντας στους εαυτούς τους τεράστιες 
εξουσίες που τους επιτρέπουν να παρακάμπτουν 
την κυβέρνηση», τονίζει η Sun.  

Η Mail υπογραμμίζει ότι ο μόνος τρόπος για να 
αρθεί το αδιέξοδο είναι τώρα τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης να συμφωνήσουν σε γενικές εκλογές.

H μεγάλη επιστροφή των βουλευτών στη Βουλή των Κοινοτήτων

Νέα σενάρια εκλογών στη Βρετανία φέρνει στο προσκήνιο η όμο-
φωνη απόφαση του Aνώτατου Δικαστηρίου να κρίνει παράνομο το 
κλείσιμο της Βουλής από τον Μπόρις Τζόνσον. 

Ο πρωθυπουργός αποδέχτηκε μεν την απόφαση, εξέφρασε όμως 
την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν διευκολύνει μία συμφωνία 
για το Brexit. O Τζόνσον ψάχνει επίσης άλλους τρόπους για να επιτείνει 
το κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων έστω και για λίγες μέρες. 

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι δεν επι-
θυμούν τον Μπόρις Τζόνσον στην εξουσία και ότι πρέπει να αποφευχθεί 
το Brexit χωρίς συμφωνία, δεν μπορούν ωστόσο να τα βρουν μεταξύ 
τους στον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό. Με το άνοιγμα της Βουλής 
αύριο, πολλές είναι οι φωνές από τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, 
των ανεξάρτητων βουλευτών και των «ανταρτών» Τόρις που ζητούν 
την κατάθεση πρότασης μομφής προς την κυβέρνηση Τζόνσον.  

Μία τέτοια πρόταση μπορεί να κατατεθεί μόνο από το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή τους Εργατικούς. Ωστόσο, ο Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν, μιλώντας στο συνέδριο των Εργατικών, δεν έκανε καμία 
αναφορά σε πρόταση μομφής και επέμεινε στη θέση του για διεξαγωγή 
γενικών εκλογών, μόνο εφόσον εξασφαλιστεί παράταση του Brexit 
καθώς και η αποτροπή του no deal.  

Αιχμές από Τζόνσον και Ντάουνινγκ Στριτ  
Ο Τζόνσον δήλωσε ότι η απόφαση του Ανωτάτου εναντίον του πλήτ-

τει τις προσπάθειές του για να εξασφαλίσει συμφωνία για το Brexit, 
αλλά σύμφωνα με τον νόμο, το ΗΒ θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 
31 Οκτωβρίου, «αλλά το συνταρακτικό για μας τώρα είναι να κάνουμε 
μια καλή συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Νέα Υόρκη. 

«Και γι΄αυτό προσπαθούμε αυτήν την στιγμή. Και, για να είμαι ειλι-
κρινής, αυτή η προσπάθεια δεν διευκολύνεται και πολύ με τέτοια πρά-
γματα από το Κοινοβούλιο και τα δικαστήρια»… 

«Σύμφωνα με το νόμο, ως αυτός έχει, φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου 

και έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα πάρουμε μία συμφωνία και νομίζω ότι 

αυτό που θέλουν οι άνθρωποι αυτής της χώρας να δουν είναι τους 

βουλευτές να συνέρχονται και να εργάζονται για το εθνικό συμφέρον 

για να έρθει σε πέρας αυτό το πράγμα και αυτό θα κάνουμε». 

Παράλληλα, πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ εξέφρασαν έντονη δυσα-

ρέσκεια για την απόφαση του Δικαστηρίου, όπως μεταδίδει το BBC. 

«Πιστεύουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε σοβαρό λάθος που 

ενεπλάκη σε πολιτικά ζητήματα... Θα εξετάσουμε την απόφαση προ-

σεκτικά για να δούμε τον καλύτερο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε 

αυτή την πρωτοφανή κατάσταση», δηλώνουν οι πηγές από το νο. 10.  

Δεν παραιτείται  

Πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ότι ο Μπόρις 

Τζόνσον δεν θα παραιτηθεί και ότι θα επέστρεφε στο Λονδίνο μετά την 

ομιλία του στα ΗΕ. Όταν ερωτήθηκε για το συνέδριο του Συντηρητικού 
Κόμματος, τις εργασίες του οποίου επρόκειτο να ανοίξει την Κυριακή, 
ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον πρόεδρο 
της Βουλής των Κοινοτήτων σχετικά με τις ημερομηνίες που θα συνε-
δριάσει το σώμα. 

Αν και η Βουλή άνοιξε χθες, η κυβέρνηση θα μπορούσε να την 
κλείσει με αφορμή το συνέδριο των Συντηρητικών, το οποίο θα διεξαχθεί 
από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. 

Ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσε να κλείσει η Βουλή είναι να 
διεξαχθεί κανονικά στις 14 Οκτωβρίου η ομιλία της Βασίλισσας, όπου 
θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης Τζόνσον. Αυτό θα 
απαιτούσε το κλείσιμο της Βουλής για 3 με 4 μέρες για τυπικούς λόγους 
κάτι που επιτρέπεται σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου.  

Κόρμπιν: Πρώτα συμφωνία, μετά εκλογές  
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου, ο 

ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν κάλεσε τον Τζόνσον 
«να αναλογισθεί την θέση του» και να προκηρύξει νέες εκλογές. Ανά-
μεσα σε ιαχές και συνθήματα «Εξω ο Τζόνσον», δήλωσε από το βήμα 
του συνεδρίου των Εργατικών στο Μπράιτον: «Καλώ τον Μπόρις 
Τζόνσον, με τα ιστορικά λόγια, «να αναλογισθεί την θέση του».  

Ωστόσο, κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Εργατικών, ο Κόρμπιν 
υπεραμύνθηκε της θέσης που έχει επαναλάβει πολλές φορές στο πα-
ρελθόν: πρώτα πρέπει να αποτραπεί το σενάριο του Brexit χωρίς 
συμφωνία από την τωρινή κυβέρνηση, καθώς και να εξασφαλισθεί 
μία νέα παράταση από την ΕΕ, και μετά πρέπει να διεξαχθούν γενικές 
εκλογές. Στη συνέχεια, δίνοντας προεκλογικό τόνο στην ομιλία του, ο 
Κόρμπιν ανέπτυξε το σχέδιο των Εργατικών για τη Βρετανία. Όσον 
αφορά στο Brexit, ανέφερε ότι μόνο το κόμμα του θα φέρει ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα για την παραμονή ή μη στην ΕΕ».
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ΠτΔ: Μηνύματα από το Λονδίνο με πολλούς αποδέκτες
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ 

Με σαφή θέση ως προς την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου 
για λύση του Κυπριακού προσέρχεται στη συνάντηση με τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, είπε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης το βράδυ του Σαββάτου σε εκ-
δήλωση της παροικίας στο Λονδίνο που διοργάνωσε η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία. 

«Όσο αποφασισμένος είμαι να μπω σε έναν ειλικρινή και δημιουργικό 
διάλογο, άλλο τόσο είμαι αποφασισμένος να μην μπω ποτέ σε διάλογο 
ενόσω ή εφόσον η Τουρκία συνεχίσει τις έκνομες ενέργειες, παραβιά-
ζοντας το διεθνές δίκαιο ή απειλώντας για εποικισμό της Αμμοχώστου», 
τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά την καθιερωμένη πλέον ενη-
μέρωση των Κυπρίων της Βρετανίας, σε στάση του καθ’ οδόν προς τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 

«Χαίρομαι να πω», πρόσθεσε, «ότι αυτή είναι η ομόφωνη θέση 
όλων των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι 
κάτω από την απειλή κανονιοφόρων, κάτω από απειλή δημιουργίας 
νέων τετελεσμένων». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε στις απορριπτέες αξιώσεις 
της τουρκικής πλευράς «πρώτον να συνδυαστεί η πολιτική ισότητα 
και να προστεθεί η αποτελεσματική συμμετοχή, υπονοώντας εκ περι-
τροπής προεδρία αλλά και θετική ψήφο για κάθε απόφαση είτε της 
κυβέρνησης είτε των θεσμών του νέου καθεστώτος και δεύτερο ότι θα 
πρέπει να κατατεθούν νέες ιδέες ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης 
ως προς τη λύση του Κυπριακού». 

Αποτέλεσμα αυτού, είπε, ήταν η κα Λουτ, που είχε έρθει «ενθαρρυ-
μένη» στην Κύπρο από την αποδοτική συνάντηση που είχε ο ίδιος με 
τον Μουσταφά Ακιντζί για συμφωνία επί των όρων αναφοράς, «να 
αποτύχει, υπό μία έννοια, στο να καθοριστούν οι όροι αναφοράς». Για 
τη συνάντηση Τσαβούσογλου-Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι 
ελπίζει ο Τούρκος ΥΠΕΞ να μην αξιώνει να επαναληφθούν οι όροι 
που έθεσε η Τουρκία για την αποδοχή των όρων αναφοράς. 

Διερωτήθηκε πώς μπορεί να αποκατασταθεί η αναγκαία εμπιστο-
σύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων «όταν υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις, 
τέτοιες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τέτοια περιφρόνηση του κα-
ταστατικού χάρτη των ΗΕ ή του ευρωπαϊκού κεκτημένου;»  

Συμπλήρωσε ότι «δεν είναι η Τουρκία που καθορίζει αν οι ευρωπαϊκές 
χώρες θα είναι αλληλέγγυες προς ένα κράτος μέλος όπως είναι η Κύ-
προς και δεν είναι η Τουρκία που καθορίζει ποιο είναι το διεθνές δίκαιο 
που διέπει τα της θαλάσσης, τα της ΑΟΖ κάθε κράτους». 

 
Αναφέρθηκε στις επαφές που θα έχει ο ίδιος στη Νέα Υόρκη με τα 

πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και με άλλες χώρες. 
Μέσω αυτών θα μεταφέρει μηνύματα αλλά και θα δηλωθεί η αποφα-
σιστικότητά του για μια νέα αρχή που θα επιτρέψει να δημιουργηθούν 
συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης και ένα κράτος λειτουργικό για να έχει 
ελπίδα να είναι βιώσιμο. «Συνθήκες οι οποίες μπορεί να αποτελούν 
νάρκη στα θεμέλια του τι προσπαθούμε να χτίσουμε ή να δίνουν το δι-
καίωμα σε μια τρίτη χώρα να καθορίζει το πώς θα κυβερνάται το 
κράτος της Κύπρου, είναι και απαράδεκτες και αδιανόητες», είπε ο κ. 
Αναστασιάδης. 

«Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε την πολιτική ισότητα - εκείνο 
που απορρίπτουμε είναι την πολιτική ανισότητα. Διότι αυτό που αξιώνει 
η Τουρκία μέσω των Τουρκοκυπρίων για θετική ψήφο εφ’ όλης της 
ύλης δεν είναι στην ουσία παρά δικαίωμα βέτο», συνέχισε. 

Όπως είπε, έχει προκαλέσει κατ’ επανάληψη τους συνομιλητές του 
να του υποδείξουν ένα μόνο παράδειγμα όπου ισχύει κάτι ανάλογο, 
«δηλαδή η μία κοινότητα να έχει τέτοια δικαιώματα που να καθορίζει 
την τύχη της άλλης». Και συνέχισε: «Επιδίωξή μας είναι και παραμένει 

ο διάλογος που θα αποδώσει λειτουργικότητα, βιωσιμότητα, αλληλο-
σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και συνδημιουργία».  

Συμπλήρωσε ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα καταγγείλει 
τις έκνομες πράξεις της Τουρκίας, είτε αυτές παραβιάζουν το διεθνές 
δίκαιο είτε εκφράζονται ως απειλές δια στόματος του προέδρου ή 
υπουργών. Επίσης, σημείωσε ότι πάντα η Κύπρος έχει στο πλευρό 
της την εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας. Πρόσθεσε ότι με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση είναι σε θέση να πει πως πέρα από τον άψογο συντονισμό 
με την κυβέρνηση Τσίπρα, εξίσου στενές είναι οι σχέσεις, αλλά και ο 
συντονισμός και η συνεργασία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευγνω-
μοσύνη και ικανοποίηση για το έργο της ΕΚΟ και της παροικίας ευρύ-
τερα, που εργάζεται για την Κύπρο με συντονισμό και μεθοδικότητα. 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. 
Βρετανίας κ. Νικήτας είπε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλη-
σία υποστηρίζουν και μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλήθεια, 
τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. «Δε χρειάζεται να έχει γεννηθεί κανείς 
στην Κύπρο για να πιστεύει στο σωστό, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και στα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε ο Σεβασμιότατος, δεσμευόμενος 
να στηρίξει τα δίκαια της Κύπρου. 

Στην εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος 
Καραολής σημείωσε ότι η Τουρκία έχει αρχίσει να χάνει την αξιοπιστία 
και εμπιστοσύνη της από τις δυτικές χώρες, με κορύφωση τα πρόσφατα 
μέτρα που έλαβαν ομόφωνα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

«Δυστυχώς», σημείωσε, «εξαιτίας του Brexit και πιθανών εκλογών, 
η Βρετανία έχει άλλες προτεραιότητες και οι θέσεις της σε θέματα που 
αφορούν την Τουρκία, την Κύπρο και το Κυπριακό δεν είναι αυτές που 
προτιμούμε. Για αυτό, η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, 
έτοιμη πάντα, με τη συνεργασία του νέου Ύπατου Αρμοστή μας, να 
δράσει και να προστατεύσει τα συμφέροντα της μικρής μας πατρίδας».   

Τόνισε στο πλαίσιο της διαφωτιστικής εκστρατείας της Ομοσπονδίας 
‘Hands Off Cyprus’ 378 Βρετανοί βουλευτές, το 58% του συνόλου των 
650, έχουν λάβει επιστολές για την Κύπρο από ψηφοφόρους τους. 

«Η κινητοποίηση της κοινότητας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να δι-
ευκρινιστεί από τη βρετανική κυβέρνηση, μετά από τις αρχικές δηλώσεις 
του σερ Άλαν Ντάνκαν, ότι αντιτίθεται στις τουρκικές γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ», είπε ο κ. Καραολής, επισημαίνοντας και την καταδίκη 
μέσω δηλώσεων προς την Ομοσπονδία των τουρκικών ενεργειών 
από τα κόμματα της βρετανικής αντιπολίτευσης.
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Παιχνίδια με τη φωτιά παίζει ο Νίκος Αναστασιάδης

Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του σχολιάζει το γεγονός ότι ο Τούρκος 
Πρόεδρος Τ. Ερντογάν επανέλαβε από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ 
γνωστές θέσεις της Τουρκίας για το Κυπριακό και αξιώσεις της στην 
Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα ότι ο ηγέτης της κατοχικής δύναμης 
ισχυρίστηκε προκλητικά ότι ο λόγος που δεν λύθηκε το Κυπριακό 
εδώ και 50 χρόνια είναι οι Ελληνοκύπριοι. 

• Είτε το παραδέχεται είτε όχι ο Τούρκος Πρόεδρος, η πρώτη και 
κύρια ευθύνη για τη μη λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να αναζητείται 
πουθενά αλλού παρά στην ίδια την Τουρκία, τη δύναμη που με 40 
χιλιάδες κατοχικό στρατό κρατά παράνομα μοιρασμένη την Κύπρο 
και το λαό της, εποικίζει το νησί, παραβιάζει συστηματικά Ψηφίσματα 
του ΣΑ του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.  

• Όσο δε αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και εγγυήσεων, η κυβέρ-
νηση της Τουρκίας γνωρίζει πολύ καλά σε ποιο σημείο διακόπηκαν 
οι συζητήσεις στο Κρανς Μοντανά. Γνωρίζει ότι είχαμε μείνει στην 
κοινή θέση του ΓΓ του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας 
και της Βρετανίας για κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών 
δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα, ταχεία αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων και με μόνη εκκρεμότητα τα αποσπάσματα της ΕΛΔΥΚ 
και της ΤΟΥΡΔΥΚ. Αν η Τουρκία έχει αντίθετες ή διαφορετικές θέσεις, 
θα βρεθεί σε σύγκρουση με τον ΟΗΕ και όλους τους υπόλοιπους.  

• Όσο δε αφορά τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στο φυσικό 
αέριο, αυτά κατοχυρώνονται μέσα από τις συγκλίσεις που έχουν επι-
τευχθεί σε σχέση με την ΑΟΖ, τους φυσικούς πόρους και την κατα-

νομή των ομοσπονδιακών εσόδων. Αν, λοιπόν, η Τουρκία κόπτεται 
για τα δικαιώματα των Τ/κ θα πρέπει να συναινέσει σε λύση του Κυ-
πριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, ούτως ώστε οι 
Τουρκοκύπριοι να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα στην πράξη. 
Όσο για τις διεκδικήσεις της ίδιας της Τουρκίας, ο Τούρκος Πρόεδρος 
πρέπει να γνωρίζει ότι στο σύγχρονο κόσμο ο μόνος δρόμος είναι το 
Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας 
και όχι οι τουρκικές παρερμηνείες και η δύναμη των όπλων.  

Η Τουρκία ας εισακούσει τουλάχιστον τους Τουρκοκύπριους που 
διεκδικούν μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, ενωμένη και ομοσπον-
διακή, χωρίς στρατούς και συρματοπλέγματα, χωρίς κηδεμόνες και 
ξένες επεμβάσεις, κοινή πατρίδα για όλους τους Κύπριους.

ΑΚΕΛ για Ερντογάν: Πρώτη και κύρια ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται πουθενά αλλού

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
 
Από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκονται οι κυριότεροι «παίκτες» στο 

Κυπριακό, τα μαντάτα δεν είναι και τόσο καλά. Ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ισχυρίζεται πως ο Προέδρος 
Αναστασιάδης του πρότεινε λύση συνομοσπονδίας δυο κρατών και 
μάλιστα έχει και τά πρακτικά της συνάντησης που έγινε στην παρουσία 
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Ήλθαν όλα στο φως 
μετά από τυχαία συνάντηση Χριστοδουλίδη – Τσαβούσογλου στο 
χώρο των διμερών επαφών στη Νέα Υόρκη. 

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν γύρω από τη στιχομυθία των δύο 
ανδρών, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε τον κ. Τσαβούσογλου να συμ-
φωνήσουν στους όρους αναφοράς. Ο κ. Τσαβούσογλου αντέτεινε ότι 
πρώτα πρέπει να συμφωνηθεί τι θα συζητήσουν όταν επαναρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις.  

Η απάντηση Χριστοδουλίδη ήταν ότι θα συζητήσουν τη ΔΔΟ και ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην περσινή 
συνάντησή τους έκανε αναφορά στη συνομοσπονδία και ότι πρέπει 
να ξεκαθαρίσει αν συζητά ΔΔΟ, συνομοσπονδία ή δύο κράτη.  

Πάντως ο ΠτΔ φθάνοντας στη Ν. Υόρκη δήλωσε σίγουρος ότι «δεν 
θα είναι η δική μας πλευρά αυτή που θα προκαλέσει ναυάγιο στις 
προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ». 

Ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει τη δήλωση Τσαβούσογλου καθώς 
και οποιαδήποτε αναφορά στη Διζωνική Ομοσπονδία… 

Κατά τα άλλα, εκτίμησε ότι θα είναι μια βδομάδα που θα δοκιμαστεί 
η καθεμία πλευρά και τόνισε ότι «η δική μας πλευρά δεν θα είναι 
εκείνη που θα οδηγήσει σε ναυάγιο την προσπάθεια του ΓΓ. Αυτό που 
θέλω να τονίσω είναι πως παραμένω πιστός σε όσα έχουμε συμφω-
νήσει με τον κ. Ακιντζί στις 9 Αυγούστου κατά την άτυπη συνάντηση, 
πως παραμένω και εμμένω σε αυτό που αποδέχθηκα και δεν είναι 
άλλο από το κείμενο που ετοίμασε την πρώτη μέρα η κα Λουτ».  

Αναφέρθηκε στην «κρίσιμη», όπως τη χαρακτήρισε, συνάντηση με 
τον ΓΓ του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου και στις σημαντικές επαφές με 
τους αντιπροσώπους των πέντε μονίμων μελών του Σ.Α. Ενώ για την 
ομιλία του στη Γενική Συνέλευση  είπε πως θα κάνει αναφορά στα 
όσα έκνομα από πλευράς Τουρκίας συμβαίνουν.  

ΑΚΕΛ: Τάχιστη κατάληξη στους όρους αναφοράς  
Το δρόμο του απεγκλωβισμού από τους ζημιογόνους χειρισμούς 

Αναστασιάδη, δείχνει το ΑΚΕΛ. Με αφορμή τη δημόσια στιχομυθία 
Χριστοδουλίδη - Τσαβούσογλου αναφορικά με τη μορφή λύσης του 
Κυπριακού το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για άλλους πειραματισμούς, δήλωσε η Σταύρη Καλο-
ψιδιώτου, μέλος της Κ.Ε. και του Γραφείου Κυπριακού  του ΑΚΕΛ.  

Στον ισχυρισμό του κ. Τσαβούσογλου αλλά και πολλών άλλων ότι ο 
κ. Αναστασιάδης του πρότεινε συνομοσπονδία στην παρουσία του 
κ. Χριστοδουλίδη, με επίκληση μάλιστα και πρακτικών, ανέφερε η 

Σταύρη Καλοψιδιώτου, η καλύτερη και πιο αποτελεσματική απάντηση 
είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση της ελληνοκυπριακής πλευράς: ότι τά-
χιστα, όπως άλλωστε το ζήτησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
πρέπει να υπάρξει κατάληξη στους όρους αναφοράς. Διευκρινίζοντας 
ότι αυτοί είναι η Κοινή Διακήρυξη, οι συγκλίσεις και το Πλαίσιο Γκουτέ-
ρες.  

Με μια τέτοια σαφή και λιτή απάντηση ο κ. Αναστασιάδης θα θέσει 
τέρμα στην παραφιλολογία περί συνομοσπονδίας, αφού το Πλαίσιο 

ξεκάθαρα προνοεί για δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Επιπρόσθετα, 
το Πλαίσιο Γκουτέρες επιλύει και το ζήτημα της πολιτικής ισότητας και 
αποτελεσματικής συμμετοχής. Συνεπώς, η συνεχιζόμενη δαιμονοποί-
ηση του συγκεκριμένου ζητήματος και η εμμονή των δύο ηγετών σε 
θέσεις εκτός του Πλαισίου, το οποίο κατά τα άλλα αμφότεροι δηλώνουν 
ότι αποδέχονται, επίσης θα πρέπει να τερματιστεί.  

Επαναλαμβάνουμε ότι η κατάληξη σε όρους αναφοράς δεν είναι 
δύσκολο εγχείρημα εφόσον, βέβαια, επιδειχθεί η απαραίτητη πολιτική 
βούληση από τους δύο ηγέτες. Αν παρ΄ελπίδα η προσπάθεια για επα-
νέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας αποτύχει, φυσιολογικά 
θα προκύψει το εύλογο ερώτημα: αφού μετά από τόσες δεκαετίες δια-
πραγματεύσεων οι δύο ηγέτες δεν μπορούν να συμφωνήσουν ακόμα 
και σε επανέναρξη του απευθείας διαλόγου, τότε πώς μπορεί να είναι 
ικανοί να επιτύχουν συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος;  

Αν η διεθνής κοινότητα καταλήξει σε τέτοιο συμπέρασμα, κινδυ-
νεύουμε να καταταχθεί το Κυπριακό στις άλυτες διεθνείς διενέξεις με 
αποτέλεσμα ο εφιάλτης της οριστικής διχοτόμησης να γίνει πραγματι-
κότητα. Οι ευθύνες για μια τέτοια εξέλιξη θα βαραίνουν και τους δύο 
ηγέτες που οφείλουν να αναλογιστούν την κρισιμότητα των στιγμών.     

Εξάλλου σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΑΚΕΛ σημειώνει 

ότι πολλά θα μπορούσαν να λεχθούν για τη στιχομυθία Χριστοδου-
λίδη-Τσαβούσογλου και τα όσα σχετικά διατυπώθηκαν από διάφορες 
πλευρές, τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με αναζήτηση άλλων λύσεων 
από πλευράς Προέδρου Αναστασιάδη. Ωστόσο, προσθέτει, αυτά δεν 
είναι της ώρας. Προέχει όλοι να συναισθανθούν την κρισιμότητα των 
ημερών.  

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να διακηρύξει από το βήμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι μόνο μία επιλογή υπάρχει: η επανέ-
νωση της Κύπρου στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
Ότι η λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδίας δεν είναι και δεν θα γίνει 
ποτέ επιλογή. Πρέπει ακόμα να διατρανώσει την ετοιμότητα του για να 
καταλήξουμε στους όρους Αναφοράς, άμεσα και τάχιστα, στη βάση 
της Κοινής Διακήρυξης, των συγκλίσεων και του Πλαισίου Γκουτέρες. 
Να αφήσει κατά μέρος τη δαιμονοποίηση της έννοιας της πολιτικής 
ισότητας και να επανέλθει  -και αυτός αλλά και ο Τουρκοκύπριος ηγέ-
της- στη σχετική σύγκλιση που αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή.  

Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κλείσει η συζήτηση 
που άνοιξε, να πάρει την πρέπουσα απάντηση ο κ. Τσαβούσογλου 
και –το κυριότερο- να σπάσει η στασιμότητα στο Κυπριακό που ενέχει 
τεράστιους κινδύνους για την Κύπρο και το λαό της, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους.  

«Εκ των ων ουκ άνευ η πολιτική ισότητα»  
Έκκληση προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να καταλάβει ότι το αίτημα 

για αποτελεσματική συμμετοχή είναι των Τ/κ και όχι της Τουρκίας και 
να σταματήσει να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, 
απηύθυνε ο Τ/κ ηγέτης Μ. Ακιντζί υποστηρίζοντας ότι ο ΠτΔ εξακολουθεί 
να μην είναι ξεκάθαρος στα θέματα της πολιτικής ισότητας και της 
αποτελεσματικής συμμετοχής, που είναι -όπως είπε- παράμετροι του 
ΟΗΕ. Σε δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Τ/κ 
ηγέτης είπε πως εμμένει στα τρία στοιχεία που έθεσε εξ αρχής για τη 
συνομολόγηση των όρων αναφοράς: Το κοινό ανακοινωθέν της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014, τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντάνα και το πλαί-
σιο Γκουτέρες. 

Ο Τ/κ ηγέτης επανέλαβε ότι αυτό που λέει η ε/κ πλευρά πως λες και 
όλα είχαν συμφωνηθεί στις 9 Αυγούστου (στην άτυπη συνάντηση των 
ηγετών), μετά ήρθε η κα Λουτ και όλα τέλειωσαν και τότε κάτι έγινε και 
ο Ακιντζί έκανε πίσω, «δεν ισχύει». «Στις 9 Αυγούστου συμφωνήσαμε 
να συνεχίσουμε την εργασία με την κα Λουτ. Δώσαμε το μήνυμα ότι 
εάν ο ΓΓ μάς καλέσει σε μια τριμερή, θα το αποδεχθούμε. Και εκφρά-
σαμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την εργασία». Σχο-
λιάζοντας τα όσα είπε ο ΠτΔ στο Λονδίνο είπε ότι ο κ. Αναστασιάδης 
θα συνεχίσει να επιμένει και στη Νέα Υόρκη, ότι για τη συνομολόγηση 
των όρων αναφοράς βασικά στοιχεία είναι το κοινό ανακοινωθέν της 
11ης Φεβρουαρίου 2014, όλες οι συγκλίσεις που έγιναν μέχρι και το 
Κραν Μοντανά και το πλαίσιο Γκουτέρες.
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Δεν έγινε αντιληπτό το πρό-
βλημα της αξιολόγησης όπως 
το θέτει η ΟΕΛΜΕΚ, επισή-
μανε στον ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος 
της συνομοσπονδίας γονέων 
Μέσης Κυριάκος Νικηφόρου. 

Έκαμε λόγο για αντιφατικές 
αναφορές των εκπαιδευτικών 
και τόνισε ότι θα πρέπει να κα-
ταθέσουν γραπτώς τις από-
ψεις τους. 

Εξήγησε ότι δεν πρόκειται 
για εξετάσεις τετραμήνων και 
ότι η διαδικασία έχει μετατρα-
πεί, με τις αλλαγές που επήλ-
θαν σε αυτήν, σε διεξαγωγή 
διαγωνισμάτων. 

Η κοινωνία και το υπουργείο 
παιδείας γνωρίζουν πολύ καλά 
τους λόγους για τους οποίους 
έγινε η σημερινή στάση εργα-
σίας των καθηγητών τόνισε 
από την πλευρά του ο πρό-
εδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας 
Χατζησάββας. 

Υπενθύμισε ότι στο επίκε-
ντρο της διαμαρτυρίας των κα-
θηγητών είναι τα θέματα που 
αφορούν την αξιολόγηση των 
μαθητών και ειδικά οι εξετάσεις 
ανά τετράμηνο, το συνταξιο-
δοτικό, η μη έγκαιρη στελέ-
χωση των σχολείων και οι  κα-
κές συνθήκες εργασίας λόγω 
της μη τοποθέτησης κλιματι-
στικών στα  σχολεία.

Συνεχίζονται 
οι διαφωνίες 

οργανωμένων γονέων 
για τις απεργίες… Βαρύ πλήγµα αναµένεται να επιφέρει στην κυπριακή 

οικονοµία η χρεοκοπία της ταξιδιωτικής εταιρείας Thomas 
Cook, αφού διατηρούσε ευρύ φάσµα τουριστικών δρα-
στηριοτήτων στο νησί. Συγκεκριµένα, η βρετανική εταιρεία 
ταξιδίων, πέρα από τον µεγάλο αριθµό τουριστών που 
έφερνε στην Κύπρο µέσω των αεροπορικών πτήσεων, 
συµµετέχει σε τέσσερις εταιρείες στην Κύπρο εκ των 
οποίων κάποιες συνδέονται µε τουριστικά γραφεία που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υφυπουργείου Τουρισµού 
η Κύπρος χάνει 250 χιλιάδες επισκέπτες που είχε καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους µε έσοδα 188 εκ. ευρώ, ενώ οι 
ξενοδόχοι για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο, 
χάνουν τα εισοδήµατά τους που ανέρχονται στα 50 εκ. 
ευρώ. Μέχρι και το τέλος της σεζόν αναµένονταν στην Κύ-
προ άλλοι 45 χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι τώρα δεν θα 
έρθουν. 

Στην Κύπρο, ο βρετανικός κολοσσός µεταξύ άλλων κα-
τέχει το 70% των τουριστικών γραφείων «Astral Tours» 
και το 100% του ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων Sunwing 
Sandy Bay Beach, στην Αγία Νάπα. Μέχρι και το τέλος 
της σεζόν αναµένονταν στην Κύπρο άλλοι 45 χιλιάδες επι-
σκέπτες, οι οποίοι τώρα δεν θα έρθουν. Οι τουρίστες της 
Thomas Cook που παραµένουν στην Κύπρο ανέρχονται 
στις 15 χιλιάδες, εκ των οποίων το 50% είναι Βρετανοί, 
40% Σκανδιναβοί και 10% Γερµανοί. 

Ευρεία σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο Υφυπουργείο 
Τουρισµού, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Σάββα 
Περδίου και τη συµµετοχή κρατικών και ιδιωτικών φορέων, 
που ασχολούνται µε τον τουρισµό. Όπως δήλωσε ο Υφυ-
πουργός, «είναι ένα αρκετά σοβαρό πλήγµα για τον του-
ρισµό στην Κύπρο. Η Thomas Cook έφερνε 5-6% των 
αφίξεων στη χώρα και ίσως και κάτι παραπάνω αν αναλο-
γιστούµε τις διανυκτερεύσεις». 

Οικονοµικά αυτή τη στιγµή, διευκρίνισε ο κ. Περδίος, οι 
µόνοι που είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση είναι 
οι ξενοδόχοι διότι έχουν προσφέρει υπηρεσίες τον Ιούλιο, 
Αύγουστο ακόµη και τον Σεπτέµβριο µέχρι χθες, υπηρεσίες 
για τις οποίες οι πλείστοι εξ αυτών δεν έχουν πληρωθεί 
λόγω του πιστωτικού συστήµατος που ακολουθεί η εται-

ρεία, άρα υπάρχει µεγάλο ενδεχόµενο αυτά τα λεφτά να 
χαθούν. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενο-
δόχων, Χάρης Λοϊζίδης, είπε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία 
που έχουν σοβαρές συνεργασίες µε την Thomas Cook 
στο βαθµό του 70-80%, ενώ κάποια άλλα ίσως και στο 
100%.  

Με τις Κ.Α. θα ήταν αλλιώς  
Ενώ για όλους τους Βρετανούς τουρίστες έγιναν οι απα-

ραίτητες διευθετήσεις, οι Κύπριοι και ειδικά οι φοιτητές 

αναγκάζονται να πληρώνουν τεράστια ποσά, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι το κλείσιµο των Κυπριακών Αερογραµµών 
ήταν εγκληµατικό. Μάλιστα αυτό υποστήριξε έµµεσα και ο 
Υφυπουργός Τουρισµού, αφού σε περίπτωση που ακόµα 
υπήρχαν, θα αυξάναµε τις πτήσεις για να µην αυξηθούν 
οι τιµές. 

Συγκεκριµένα, κληθείς να σχολιάσει τις αυξήσεις που 
επέβαλε η British Airways µε το κλείσιµο της Thomas 
Cook, ο Υφυπουργός εναπόθεσε την κατάσταση στην 

«ελεύθερη αγορά» αναφέροντας πως «ευελπιστούµε ότι 

θα καλυφθεί η διαφορά από άλλες αεροπορικές εταιρείες. 

Είναι αναµενόµενο τις επόµενες εβδοµάδες να υπάρξει 

µια αύξηση στις τιµές διότι δεν είναι τόσο ευέλικτος ο 

τοµέας των αεροµεταφορών που να µπορούµε από τη 

µια στιγµή στην άλλη να βάζουµε δεκάδες ή εκατοντάδες 

πτήσεις».  

Κατέρρευσε και η θυγατρική στη Γερμανία 

Αίτηση χρεοκοπίας κατέθεσε χθες το πρωί και η θυγα-

τρική της Thomas Cook στη Γερμανία. 

Πρόκειται για την εταιρεία που μεταφέρει μεγάλο μέρος 

των Γερμανών τουριστών, με πακέτα τουριστών στον ευ-

ρωπαϊκό νότο. 

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πως θα ζητήσει δάνειο-

γέφυρα από το γερμανικό κράτος. 

Υπενθυμίζεται πως χθες η γερμανική κυβέρνηση ανα-

κοίνωσε πως θα δώσει ανάλογο δάνειο 380 εκατομμυρίων 

ευρώ στην θυγατρική αεροπορική εταιρεία της Thomas 

Cook, την Condor. 

Οι θυγατρικές πάντως, παραμένουν σανίδα σωτηρίας 

για την Κύπρο, καθώς αν καταφέρουν να επιβιώσουν τα 

πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι αρχικά υπολο-

γιζόταν. Ενδεικτικά ο αρμόδιος υφυπουργός δήλωσε πως 

σώζεται η σκανδιναβική θυγατρική της Thomas Cook. 

Μετριάζονται οι ζημιές καθώς από τις 250 χιλ. άτομα 

που φέρνει η εταιρεία στην Κύπρο, οι 90 χιλ. είναι από 

σκανδιναβικές χώρες, ανέφερε. «Το πλάνο υπάρχει και 

θα ανακτήσουμε τη βρετανική αγορά», πρόσθεσε ο υφυ-

πουργός. Γενικά, σχολίασε πως τα τελευταία χρόνια πε-

ριορίστηκε η εξάρτηση από την Thomas Cook. Από 10% 

μερίδιο αγοράς μειώθηκε στο 5% ενώ υπήρξε γενικότερη 

διασπορά του ρίσκου. 

Οι Σκανδιναβοί έδωσαν διαβεβαιώσεις στους ξενοδό-

χους για οφειλές, πρόσθεσε.

Βαρύ το πλήγµα στον τουρισµό από το κλείσιµο της Thomas Cook
Η ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΝΕΙ 250 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 188 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Χιλιάδες εργαζόμενοι διαδή-
λωσαν προχθες στο κέντρο 
της Αθήνας, αφήνοντας στη 
γωνία τη ΓΣΕΕ. Χιλιάδες κό-
σμος, κάτω από βροχή, με 
αφετηρία τρεις διαφορετικές 
συγκεντρώσεις, έστειλαν το 
πρώτο δυναμικό μήνυμα στην 
κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας απορρίπτοντας τα 
σχέδια διάλυσης των συλλο-
γικών συμβάσεων και τον 
δραστικό περιορισμό των δι-
καιωμάτων τους που επιχει-
ρείται μέσα από συγκεκριμέ-
νες διατάξεις του πολυνομο- 
σχεδίου, οι οποίες αφορούν 
στη λειτουργία των συνδικά-
των. Η προχθεσινή πρώτη 
απάντηση των εργαζομένων 
στα σχέδια της κυβέρνησης να 
επαναφέρει ένα σκληρότερο 
Μνημόνιο στα εργασιακά δεν 
ήταν εντυπωσιακή. Ήταν 
όμως δυναμική και ελπιδο-
φόρα, επιβεβαιώνοντας ταυ-
τόχρονα ότι, πέρα από τη "δια-
μάχη" του "χθες" ανάμεσα 
στην ηγεσία της ΓΣΕΕ και το 
ΠΑΜΕ, υπάρχει ένα σημαντι-
κός (σε μέγεθος και σημασία) 
κόσμος της εργασίας που μά-
χεται και διεκδικεί να ζήσει με 
αξιοπρέπεια. Και φαίνεται ότι 
αυτός ο κόσμος βρίσκεται πάλι 
σε νέα εκκίνηση. Με συνθή-
ματα όπως «κάτω τα χέρια 
από τα συνδικάτα», εργαζόμε-
νοι από τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα έδωσαν δυνα-
μικό παρών.

Δυναμικό «όχι» στο 
εργασιακό Μνημόνιο 
της Νέας ΔημοκρατίαςΕλπίδες για διάλογο με Ερντογάν στις ΗΠΑ

Την πρότασή του για «επα-

νεκκίνηση των σχέσεων των 

δύο χωρών χωρίς απειλές και 

τσαμπουκάδες» αναμενόταν 

να επαναλάβει σύμφωνα με 

πληροφορίες ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης κατά την αναγνω-

ριστική πρώτη συνάντησή 

του με τον Τούρκο Πρόεδρο 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με 

την ιδιότητα του πρωθυπουρ-

γού, χθες στις ΗΠΑ. 

Ήδη όμως σύμφωνα με 

πληροφορίες οι δύο ηγέτες, 

βρέθηκαν για λίγο σε ένα διά-

λειμμα των εργασιών της Γε-

νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

τη Δευτέρα και, κατά τις ίδιες 

πηγές, επιβεβαίωσαν την 

αμοιβαία βούλησή τους για 

να συζητήσουν αναλυτικό-

τερα «καυτά» ζητήματα. 

Δεν πέρασε απαρατήρητο 

από την ελληνική πλευρά, ότι 

ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώ-

ντας στη Γενική Συνέλευση, 

δεν παρέλειψε να εκτοξεύσει 

απειλές, τις οποίες κατηύθυνε 

αυτή τη φορά προς τη Συρία 

και τους Κούρδους.

Μετά τις ραγδαίες εσωτερικές εξελίξεις στις 
ΗΠΑ και τις αλλαγές στο πρόγραμμα του αμε-
ρικανού προέδρου, ακυρώθηκε η προγραμ-
ματισμένη συνάντησή του με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αναμενόταν 
χθες να είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση χα-
ρακτηρίζεται αναγνωριστική καθώς είναι η 
πρώτη του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ιδιό-
τητα του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρό-
εδρο. Έρχεται σε μία συγκυρία αυξημένης 
προκλητικότητας από την Τουρκία στην κυ-
πριακή ΑΟΖ και ενώ έχουν αυξηθεί οι μετανα-
στευτικές ροές προς τα νησιά του Αιγαίου. 
Πρόκειται για θέματα που έχουν τεθεί στο επί-
πεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως το με-
ταναστευτικό, και ζητείται από την Τουρκία η 
εφαρμογή της συμφωνίας. Η ελληνική κυβέρ-
νηση είναι σταθερά υπέρ του διαλόγου, αλλά 
ο Κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι εάν η Τουρ-
κία επιθυμεί μια επανεκκίνηση των διμερών 
σχέσεων θα πρέπει να το δείξει εμπράκτως. 

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναμενό-
ταν να συμμετάσχει στο Global Business 
Forum του Bloomberg, όπου συμμετέχουν πο-
λιτικοί και επιχειρηματίες. Στο περιθώριο του 
Forum θα είχε διμερή συνάντηση με τον Μάικλ 
Μπλούμπεργκ, ενώ αναμενόταν να παραχω-
ρήσει συνέντευξη σε ζωντανή μετάδοση στο 
Bloomberg TV. Αμέσως μετά την εκδήλωση 
του Bloomberg, η οποία συγκεντρώνει το εν-
διαφέρον σημαντικών οικονομικών παραγό-
ντων των ΗΠΑ, σειρά είχε το γεύμα που πα-
ραθέτει ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων 
Πολιτειών Γουίλμπουρ Ρος παρουσία σημα-
ντικού αριθμού επενδυτών. 

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού δημι-
ουργήθηκε κενό το απόγευμα της Τετάρτης, 

καθώς είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να κανονι-
στεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, η 
οποία ακυρώθηκε προχθες λόγω των εσωτε-
ρικών πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ με το αί-
τημα των Δημοκρατικών για καθαίρεση του 
Προέδρου Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος 
ακύρωσε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού 
του μεταξύ των οποίων και με τον πρόεδρο 
της Γαλλίας. 

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού πάντως 
αναμενόταν να ολοκληρωθεί κανονικά το 
βράδυ της Τετάρτης με την ομιλία του στις 
19:30 τοπική ώρα, σε ομογενειακή εκδήλωση 
στην Αστόρια με πιθανό θέμα τη ψήφο των 
Ελλήνων του εξωτερικού.  

Επαφές για προσέλκυση επενδύσεων  
Προχθες ο πρωθυπουργός είχε σειρά επα-

φών και συναντήσεων πάντα για την προ-
ώθηση των στόχων της επίσκεψης, που είναι 
η προβολή της νέας εικόνας της χώρας και η 
προσέλκυση διεθνών επενδυτών αλλά και η 
ανάπτυξη των διμερών σχέσεων της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 
η συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 

Atalantic Counsil, όπου το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων εστιάστηκε σε δύο πεδία: τις 
μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης και 
τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την 
Τουρκία και τις ενέργειές της απέναντι στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός πα-
ρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της κυ-
βέρνησης, ενώ σε σχέση με τα γεωπολιτικά ο 
πρωθυπουργός σημείωσε την ανάγκη απο-
κλιμάκωσης των ενεργειών της Τουρκίας σε 
σχέση με την Κύπρο, αλλά και ότι θα πρέπει 
να σταματήσει η παρέμβαση της Τουρκίας στις 
συζητήσεις των δύο κοινοτήτων για την εξεύ-
ρεση λύσης. 

Ενδιαφέρον όμως είχε και η παρουσία του 
πρωθυπουργού στην εκδήλωση της Goldman 
Sachs όπου συμμετείχαν περί τους 30 μεγά-
λους επιχειρηματίες. Η συζήτηση κινήθηκε κυ-
ρίως γύρω από τις τράπεζες και τις προοπτι-
κές του. Ενδιαφέρον υπήρξε και για τις 
αποκρατικοποιήσεις στα ΕΛΠΕ και στην ενέρ-
γεια ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ που προωθεί πιο 
επιθετικά η ελληνική κυβέρνηση ενώ συζητή-
θηκε και το δημοσιονομικό περιθώριο και η 
χρησιμοποίησή του. Η θέση βέβαια της ελλη-
νικής κυβέρνησης είναι ότι το χρησιμοποιούμε 
προσεκτικά και πάντα σε συνεννόηση με τους 
εταίρους μας. Σε όλες τις συναντήσεις με διε-
θνείς επενδυτές ο πρωθυπουργός προβάλλει 
το σχέδιο του για μεταρρυθμίσεις, μείωση της 
φορολογίας και επιθετικές ιδιωτικοποιήσεις. 

Εν τω μεταξύ, την πρώτη του συνάντηση 
είχε ο πρωθυπουργός και με τον Ζόραν Ζάεφ. 
Η συζήτηση όπως ανέφεραν κυβερνητικές πη-
γές ήταν σε καλό κλίμα. Ο κ. Μητσοτάκης ανέ-
φερε ότι αν ήταν εκείνος πρωθυπουργός δεν 
θα υπέγραφε την Συμφωνία των Πρεσπών 
αλλά εφόσον ισχύει θα την εφαρμόσει.
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Aποσύρουν τα γεωτρύπανα μετά 
το εμπάργκο των ΗΠΑ;

ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΔΙΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Αποκαλυπτικό το χθεσινο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ 
της εφημερίδας «Τζουμχουριέτ», σχετικά με την πο-
ρεία των γεωτρήσεων της Τουρκίας στην ανατ. Με-
σόγειο και την προσωρινή (;) αποχώρηση των γεω-
τρύπανων Πορθητή και Γιαβούζ από τα ανοιχτά της 
Κύπρου. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και καιρό «φω-
νάζει» ότι η κυβέρνηση Ερντογάν δεν κάνει τίποτα 
στην ανατ. Μεσόγειο, παρά το τεράστιο κόστος που 
ξοδεύει για τις γεωτρήσεις. Με αφορμή αυτή την αμ-
φισβήτηση από την πλευρά του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος, σήμερα η εφημερίδα, που πρό-
σκειται στην αξιωματική αντιπολίτευση, αποκαλύπτει 
ότι ένα άτυπο εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι 
ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία προς την Τουρκία για 
τη μη προμήθεια υλικών και εξοπλισμού στα γεω-
τρύπανά της, είναι ο λόγος που έχει αναγκάσει την 
Άγκυρα να αποσύρει και καθηλώσει τα πλοία της 
στο λιμάνι της Μερσίνας με τη δικαιολογία του… 
ανεφοδιασμού. 

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουσταφά Μπαλμπάι, 
που υπογράφει το σημερινό ρεπορτάζ, έχει διατελέ-
σει για μεγάλο διάστημα κρατούμενος στις τουρκικές 
φυλακές για δημοσιεύματα της «Τζουμχουριέτ», 
ωστόσο εξακολουθεί να μέμφεται τον πρόεδρο Ερ-
ντογάν για την πολιτική του και δη στην ανατ. Μεσό-
γειο. Ο Μουσταφά Μπαλμπάι με σκωπτικό ύφος 
αναφέρεται στα οθωμανικά ονόματα που έχουν δοθεί 
στα ερευνητικά πλοία και γεωτρύπανα από την κυ-
βέρνηση Ερντογάν, ονόματα βαριά σαν ιστορία, 
όπως λέει, που δεν έχουν καταφέρει ωστόσο να 
βγάλουν κανέναν… λαγό, πολλώ δε μάλλον φυσικό 
αέριο στην ανατ. Μεσόγειο. 

«Τα ονόματα των πλοίων που επιχειρούν στην 
ανατ. Μεσόγειο για λογαριασμό της Τουρκίας το κα-
θένα κι από ένα κεφάλαιο ιστορίας… Πορθητής, Για-
βούζ, Μπάρμπαρος Χαϊρεντίν Πασά, Ορούτς Ρέις…
Ωστόσο, οι έρευνες που γίνονται υποβρυχίως και 
δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα και είναι πολύ 
δαπανηρές». 

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το κόστος ενός ξένου γεω-
τρύπανου φτάνει το 1 εκατ. δολάρια καθημερινά, 
ενώ των τουρκικών, που διαθέτει πλέον η χώρα, κα-
τεβαίνει αυτομάτως στις 300 χιλιάδες δολάρια ημε-
ρησίως το καθένα. Κι ο λόγος του τεράστιου οικονο-
μικού μεγέθους των γεωτρήσεων είναι το υψηλό 
κόστος των μηχανικών και χημικών υλικών που χρη-
σιμοποιούνται σε αυτές. Ένας άλλος παράγοντας 
επίσης για το υψηλό κόστος είναι το μονοπώλιο των 
προμηθευτών-εταιρειών. Τα κεντρικά γραφεία των 
οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ διαθέτουν συνερ-
γάτες στη Βρετανία και τη Γαλλία. 

Η κρατική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) όσο επι-
χειρούσε στην αρχή στα ανοιχτά της Μεσογείου δεν 

αντιμετώπιζε πρόβλημα με υλικό εξοπλισμό, όταν 
όμως άρχισε να πλησιάζει στην Κύπρο, η κατάσταση 
άλλαξε και έγινε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με τη 
«Τζουμχουριέτ». 

«Οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία άρχισαν 
εμπάργκο κατά της Τουρκίας. Εδώ και 2 μήνες περί-
που δεν προμηθεύουν την Τουρκία με τα απαραίτητα 
χημικά υλικά και παράγωγα. ‘Μα θα πληρώσουμε…
’, τους λέμε. ‘Όχι’, απαντούν. Αν και οι εταιρείες που 
πωλούν τα προϊόντα αυτά και αποτελούν μονοπώλιο, 
είναι ιδιωτικές. Αλλά μετά την απόφαση της αμερι-
κανικής κυβέρνησης, σταμάτησαν την πώληση. Και 
η απόφαση για το εμπάργκο αυτό εφαρμόζεται και 
από τις βρετανικές, γαλλικές και ιταλικές εταιρείες 
που συνεργάζονται με την αμερικανική. Όταν οι Τούρ-
κοι αρμόδιοι ενημερώθηκαν για την απόφαση, άρχι-
σαν να αναζητούν εναλλακτικές. Μία από αυτές ήταν 
η Κίνα, που παράγει παρόμοια υλικά, αλλά λόγω 
της ιδιαιτερότητας των ερευνών στη Μεσόγειο, δυ-
στυχώς τα υλικά αυτά αποδείχθηκαν… κινέζικα. 
Ξανα-απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ και τη Βρετανία και 
παράλληλα προσπαθούν να βρουν μια προσωρινή 
λύση στη διεθνή αγορά, αλλά η κατάσταση αυτή 
εμποδίζει την πρόοδο των ερευνών. 

Ειδικά για τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στα τεμάχια 
Finike-1 (Πορθητής – δυτικά της Πάφου) και Kar-
paz-1 (Γιαβούζ – στον κόλπο της Καρπασίας) οι εται-
ρείες Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford 
(ΗΠΑ), Geo-log (Ιταλία) ακύρωσαν τις συμφωνίες 
και δήλωσαν ότι δεν θα παρέχουν υπηρεσίες, μηχα-
νικούς, εξοπλισμό και υλικά για αυτά τα πηγάδια 
γύρω από το νησί. Αν και οι ίδιες εταιρείες συνδρά-
μουν με υλικό αντίστοιχες έρευνες στη θάλασσα του 
Μαρμαρά», αποκαλύπτει ο Μουσταφά Μπαλμπάι 
της «Τζουμχουριέτ», ο οποίος κάνει λόγο για ανάγκη 
πλέον επαναπροσδιορισμού της λεγόμενης «Γαλά-
ζιας Πατρίδας» μετά από τις αρνητικές αυτές εξελίξεις 
για την Τουρκία. 

Οι αμερικανικές Exxon, Noble, η βρετανική BG, η 
γαλλική Total, η ιταλική Eni, η νοτιο-κορεατική Kogas, 
η ισραηλινή Delek Drillinig Group, η Αίγυπτος, η Ιορ-
δανία, η Παλαιστίνη, το Λίβανο, η Ελλάδα έχουν όλες 
υπογράψει συμφωνία με την Κύπρο και έχουν ιδρύ-
σει το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατ. Μεσογείου. Η 
Τουρκία με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο 
δεν υπάρχει πουθενά, καταγγέλλει ο αρθρογράφος 
της «Τζουμχουριέτ». 

«Η Τουρκία έχει αργήσει πάρα πολύ και μετά από 
την ηπειρωτική χώρα έχει μείνει μόνη της και στη 
θάλασσα, όσο κι αν προσπαθεί να δηλώσει πα-
ρούσα. Αλλά ούτε και αυτό της το επιτρέπουν. Μετά 
από όλα αυτά, δεν έχουμε παρά να σχεδιάσουμε 
μια σταθερή στρατηγική «Γαλάζιας Πατρίδας», κα-
ταλήγει

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ανακοίνωσαν προχθες την έναρξη επίσημης έρευνας 
με το ερώτημα της παραπομπής του Αμερικανού 
προέδρου, σε συνέχεια των καταγγελιών ότι ο Ντό-
ναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξάγει έρευνα εις βάρος 
του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν, σε μια 
διαδικασία παραπομπής που θεωρείται απίθανο να 
οδηγήσει στην απομάκρυνση Τραμπ από την προ-
εδρία. 

Σχεδόν 400 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές 
του Νοεμβρίου του 2020, η ενεργοποίηση αυτής της 
διαδικασίας, με την οποία η πλειονότητα των Αμερι-
κανών εμφανίζεται να διαφωνεί σύμφωνα με δημο-
σκοπήσεις, έχει αβέβαιο αποτέλεσμα και συνιστά 
μια κίνηση υψηλού ρίσκου και στήνει το σκηνικό για 
μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Κογκρέσου και Λευ-
κού Οίκου ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. 

“Σήμερα ανακοινώνω ότι η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων ξεκινά μια επίσημη έρευνα επί της διαδικα-
σίας παραπομπής” του κ. Τραμπ δήλωσε αργά χθες 
η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, 
έπειτα από μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών 
που είχε με Δημοκρατικούς βουλευτές, δηλώνοντας 
ότι οι ενέργειες του Τραμπ φέρεται ότι υπομόνευσαν 
την εθνική ασφάλεια και παραβίασαν το Σύνταγμα 
των ΗΠΑ. 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ χαρακτή-
ρισε την έρευνα ένα “ανόητο κυνήγι μαγισσών”. “Ο 
πρόεδρος πρέπει να λογοδοτήσει. Κανείς δεν είναι 
υπεράνω του νόμου”, τόνισε η Πελόζι, η οποία επί 
μήνες ήταν διστακτική να ενστερνιστεί μια προσπά-
θεια παραπομπής. 

Η αλλαγή στάση της Πελόζι ήρθε έπειτα από δη-
μοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρό-
εδρος άσκησε πίεση στον Ουκρανό ομόλογό του 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχαν στις 25 Ιουλίου για να ξεκινήσει το Κίεβο 
έρευνα σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, του δεύτερου 
γιου του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και φαβορί 
για το χρίσμα των Δημοκρατικών. 

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υποσχέθηκε πως θα 
δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες, απομαγνητοφω-
νημένο κείμενο της συνομιλίας που είχε με τον Ζε-
λένσκι. Ο Τραμπ έχει παραδεχθεί πως συζήτησε για 

τον Μπάιντεν με τον Ουκρανό ομόλογό του, αλλά 
αρνήθηκε ότι ανέστειλε την καταβολή στρατιωτικής 
βοήθειας, ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολα-
ρίων στην Ουκρανία προκειμένου να πιέσει τον Ζε-
λένσκι να ξεκινήσει μια έρευνα που θα ζημίωνε τον 
Τζο Μπάιντεν. 

Η Πελόζι ανέφερε ότι έξι επιτροπές του Κογκρέσου 
που ερευνούν αυτή τη στιγμή τον Τραμπ, θα συνε-
χίσουν το έργο τους, στο πλαίσιο της επίσημης έρευ-
νας. “Οι ενέργειες της προεδρίας Τραμπ αποκάλυ-
ψαν ένα επαίσχυντο γεγονός ότι ο πρόεδρος 
πρόδωσε τον όρκο του, πρόδωσε την εθνική μας 
ασφάλεια και πρόδωσε την ακεραιότητα των αμερι-
κανικών εκλογών”, δήλωσε η Πελόζι. 

Προχθες, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα στηρίξει τη 
διαδικασία παραπομπής του αν Τραμπ δεν να συμ-
μορφωθεί πλήρως με τις έρευνες που διεξάγονται 
στο Κογκρέσο σχετικά με την τηλεφωνική επικοινω-
νία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. 

Η πλειονότητα των υποψηφίων Δημοκρατικών για 
το χρίσμα των εκλογών του 2020 στηρίζουν τη δια-
δικασία παραπομπής του προέδρου. Ανάμεσα τους, 
οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Μπέρνι Σά-
ντερς, Κάμαλα Χάρις, Κόρι Μπούκερ. Η έρευνα για 
την παραπομπή θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει εν 
τέλει στην αποπομπή Τραμπ από την εξουσία. 

Ωστόσο, ακόμη και αν η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ψη-
φίσει υπέρ της παραπομπής του Ρεπουμπλικανού 
προέδρου, η Γερουσία, στην οποία πλειοψηφία 
έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, θα χρειαστεί να προβεί 
στο επόμενο βήμα για την απομάκρυνση του από 
την εξουσία, έπειτα από δίκη. 

Κανένας πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία δεν 
έχει καθαιρεθεί. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη 
έρευνα στο Κογκρέσο για παραπομπή Αμερικανού 
προέδρου, μετά από την έρευνα το 1998 εις βάρος 
του τότε προέδρου Μπιλ Κλίντον με κατηγορίες για 
ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ανα-
φορικά με την σχέση που διατηρούσε με την Μόνικα 
Λεβίνσκι. 

Η Βουλή τον Δεκέμβριο του 1998 ψήφισε υπέρ 
της παραπομπής του Κλίντον, αλλά ο Δημοκρατικός 
πρόεδρος αθωώθηκε δύο μήνες μετά από την Γε-
ρουσία και παρέμεινε στο αξίωμα του.

Σοβαρά προβλήματα στο Λονδίνο και σε αρκετές 
μεγάλες πόλεις της Βρετανίας, παρουσιάστηκαν 
από τις χθεσινές ισχυρές βροχές που έπληξαν τη 
χώρα. Δρόμοι πλημμύρισαν και σταθμοί τρένων 
γέμισαν, ασφυκτικά, με κόσμο, λόγω των μεγάλων 
καθυστερήσεων στις αφίξεις των συρμών.  

Κόσμος ανέφερε στα social media, πως «η βροχή 
στο Λονδίνο είναι μια από τις πιο έντονες που 
έχουμε δει τα τελευταία χρόνια», ενώ η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της χώρας εξέδωσε πέντε προειδο-
ποιήσεις για και 40 συνεργερμούς για πλημμύρες, 
οι οποίες κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της Βρε-
τανίας. 

Περιστατικά με πλημμύρες καταγράφηκαν σε 
δρόμους στο Σαουθάμπτον, στο Μπέρμιγχαμ. στο 
Λονδίνο και στο Λίβερπουλ, με τη βροχή σε ορι-
σμένες περιοχές να φτάνει στα 50 χιλιοστά, μέσα 

σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών. 
Όπως είναι φυσικό, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι 

ισχυροί άνεμοι και οι συνέπειές τους, έχουν επηρε-
άσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς πεσμένα 
δέντρα μπλόκαραν τις σιδηροδρομικές γραμμές, 
ενώ αρκετά αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν σε δρόμους 
που θύμιζαν... ποτάμια. Μάλιστα, η πυροσβεστικλή 
επενέβη σε περιοχές του Λίβερπουλ για να απε-
γκλωβίσει παγιδευμένους οδηγούς και επιβάτες!

ΗΒ: Χάος σε πολλές πόλεις από τις βροχές

Έναρξη επίσημης έρευνας για την 
παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΛΑΠΗΘΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ MB

Χορός του Λεμονιού 2019 
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων 

στη Μ. Βρετανία, διοργανώνει και φέτος την ετήσια χοροεσπερίδα 

του, στα πλαίσια της οποίας θα διεξαχθεί και ο εντυπωσιακός πα-

ραδοσιακός διαγωνισμός «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ». 

Πρόκειται για αναβίωση της παραδοσιακής εκδήλωσης, που 

γινόταν στον τόπο καταγωγής μας στην Κύπρο για πολλά χρόνια 

πριν από την τουρκική εισβολή. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 
2019, στις 6:30μ.μ., στην αίθουσα τελετών της Κοινότητας Τιμίου 

Σταυρού και Αρχαγ-γέλου Μιχαήλ που βρίσκεται στο Golders 

Green Road, London NW11 8HL. 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα 

τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου και κυρίως οι νέοι και οι νέες 

που κατάγονται από την Επαρχία Κερύνειας, να μάς τιμήσουν με 

την παρουσία τους. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν 

προφορικά, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα πιο κάτω μέλη του 

Δ.Σ.: 

Σάββας Παυλίδης 
s.pavlides1@gmail.com ή tel. 07767855065 
Χριστάκης Καριολής 
chriskariolis@gmail.com ή tel. 07885798374 Αφροδίτη Γεωργίου 
aphrogeorgiou@aol.com ή tel. 07415505854 ή queenspark-
flowers@hotmail.com 
Πάρης Γεωργίου 
p.m.georgiou@btinternet.com ή tel. 07973631403 Γιώργος  
Χριστοδούλου tolligc@gmail.com ή tel. 07957156776 Ντίνος 
Αποστολίδης tel. 07479398814 Σούλα Crouch 
trevorjcrouch@hotmail.com ή tel. 07956165910 Διομήδης Πανα-
γιώτου tel. 07958303722 
Στα πλαίσια της Χοροεσπερίδας θα κυκλοφορήσει Αναμνηστικό 
Λεύκωμα με χρήσιμες πληροφορίες, χαιρετισμούς, διαφημίσεις και 
ευχές. Θα γίνει επίσης κλήρωση πλούσιων δώρων. Παρακαλούμε 
πολύ να έχουμε τη στήριξή σας. 
Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν επίσημοι τόσο από την 
παροικία όσο και από την Κύπρο. Είσοδος: £25 το άτομο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Σάββας Παυλίδης, Πρόεδρος 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ελληνική Κυ-
πριακή Αδελφότητα (υπό την αιγίδα της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου), 
με χορηγία της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότη-
τας και του Ελληνικού Κυπριακού Κοινοτικού 
Ιδρύματος, διοργανώνουν για 17η συνεχόμενη 
χρονιά, σειρά εκλαϊκευμένων διαλέξεων, ανοι-
κτών για το κοινό, με την ονομασία, Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου. 

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει 
την ευκαιρία στο ευρύ κοινό της παροικίας του 
Λονδίνου να ενημερωθεί, μέσα από εκλαϊκευμέ-
νες διαλέξεις, για διάφορα επιστημονικά θέματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα πα-
ρέχει επίσης την ευκαιρία για γνωριμία και ανά-
πτυξη διαλόγου μεταξύ των μελών της παροικίας 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επε-
κτείνει την επιστημονική και την κοινωνική προ-
σφορά του προς τους απόδημους Κυπρίους του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται την τρίτη Πέ-
μπτη κάθε μήνα, στο Οίκημα της Ελληνικής Κυ-
πριακής Αδελφότητας (Britannia Road, North Fin-
chley, London N12 9RU), στις 20:00 και διαρκούν 
μέχρι και τις 21:30. Η διάρκεια της διάλεξης είναι 
περίπου 45 λεπτά και ο υπόλοιπος χρόνος διατί-
θεται για συζήτηση. Οι διαλέξεις μεταδίδονται από 

τον ελληνικό ραδιοσταθμό (LGR) και από τον ελ-
ληνικό τηλεοπτικό σταθμό του Λονδίνου (Hellenic 
T.V.) Στην προβολή του προγράμματος συμβάλ-
λουν οι χορηγοί επικοινωνίας: εφημερίδες «Ελευ-
θερία» και «Παροικιακή», ο Ραδιοφωνικός Σταθ-
μός LGR και ο τηλεοπτικός σταθμός 
“Hellenic TV” για τη Μεγάλη Βρετανία, 
το ΚΥΠΕ και η εφημερίδα «Πολίτης» 
για την Κύπρο. 

Κατά την Τελετή Λήξης κάθε χρόνου 
απονέμονται Ειδικά Πιστοποιητικά 
Παρακολούθησης σε όλους όσοι πα-
ρευρεθούν σε όλες τις διαλέξεις. 

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Νίνος Κουμέττου, Νίκος Αργυρίδης, Ανδρέας 
Καραολής, Σάββας Παυλίδης. 

Συντονισμός: Ανδρέας Καραολής, Γραμματέας 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, Λονδίνο 
Δόξα Κωμοδρόμου, Επικεφαλής Γραφείου Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου 
Ελεάνα Μιλτιάδους, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πληροφορίες: 
Γραφείο Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Τηλ. +357 22894305 Οίκημα Ελληνικής Κυπρια-
κής Αδελφότητας Λονδίνου, Britannia Road, Lon-

don 9RU, Τηλ. 00447956849094 και 
00442084459999, email: andreas@nfcypriots. 
plus.com 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
- Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 «Από την 

ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μέχρι σήμερα» 
Eισηγητής: Ανδρέας Κακουρής, Ύπα-
τος Αρμοστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Λονδίνο 

- Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 «Ο ρό-
λος της Ελληνικής Παροικιακής Εκ-

παίδευσης στη διατήρηση της εθνικής 
ταυτότητας της ομογένειάς μας και το μέλ-

λον της Ελληνικής διασποράς στις χώρες 
υποδοχής» 
Eισηγητής: Σάββας Παυλίδης, Πρώην Προϊστά-
μενος Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 

- Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 «Οι προσανατο-
λισμοί του Κωνσταντίνου Καβάφη», Eισηγητής: 
Παναγιώτης Ξενοφώντος, Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Οξφόρδης 

- Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020, «Εργασιακό άγ-
χος και επαγγελματική εξουθένωση» Εισηγήτρια: 
Άννα Παπαντώνη, Ειδικός Επιστήμονας, Κέντρο 

Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

- Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, «Το Ευρωπαϊκό 

πλαίσιο της ενέργειας και εισαγωγή στην κυκλική 

οικονομία» 

Εισηγήτρια: Άρτεμις Κοντού, Ειδικός Επιστήμο-

νας Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας "ΚΟΙΟΣ" 

- Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020, «Ηθικά διλήματα 

στην ιατρική έρευνα» 

Eισηγητής: Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος, 

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

- Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 

«Αειφόρος πολεοδομικός σχεδιασμός σε περίοδο 

κρίσης» 

Eισηγητής: Ανδρέας Σαββίδης, Επίκουρος Καθη-

γητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

- Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020, «Ψυχική υγεία και ανά-

πτυξη» 

Eισηγητές: Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος 

και Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, 

Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Νέο γραφείο στην Αθήνα
ZELA AVIATION

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 

τον διορισμό της Έλενας Τζάννου, η οποία εντά-

χθηκε πρόσφατα στην ομάδα της Zela Aviation, 

στην θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πω-

λήσεων Ελλάδας, στο νέο μας γραφείο στην 

Αθήνα. 

Η Έλενα θα επικεντρωθεί στην Ναύλωση Αε-

ροσκαφών ACMI και θα βοηθήσει στην επέκταση 

των σχέσεων σε αρκετούς από τους σημαντικό-

τερους πελάτες μας.  

Έχοντας πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον 

τομέα των αερομεταφορών, η Έλενα ξεκίνησε την 

αεροπορική της καριέρα στην Virgin Atlantic Air-

ways, ακολουθούμενη από την Axon Airlines στην 

θέση της Διευθύντριας Πληρωμάτων Θαλάμου 

Επιβατών.  

Το 2004 της δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί 

για την Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Υπηρε-

σιών, Κ & Κ Airline Services S.A, στο Εμπορικό 

τμήμα, με ειδικότητα τη ναύλωση και τη διαχείριση 

αεροσκαφών ελληνικών και ξένων εταιρειών. 

Μετά την απόκτηση εκτεταμένης εμπειρίας, η 

Ελενα έχει εξειδικευτεί στο ACMI Lease, στη μα-

κροχρόνια και βραχυπρόθεσμη ναύλωση.  

Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, ιδιοκτήτης της 

Zela Aviation σχολίασε:  

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-

σουμε την επέκταση της ZelaAviation με την 

έναρξη της λειτουργίας του γραφείου μας στην 

Αθήνα. Αυτό ήταν ένα βήμα στην στρατηγική μας 

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας και μας 

έφερε πιο κοντά στους Έλληνες πελάτες και συ-

νεργάτες μας, ενίσχυοντας την παρουσία μας 

στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέ-

πουμε την Έλενα να εφαρμόζει την εμπειρία της 

στον κλάδο, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύτιμη 

προσθήκη στην ομάδα της Zela Aviation".From: 

Zela Aviation | Contact: Maria Zachariou |Tel: 

00357 25 586898 | Fax: 00357 25 586890 Email: 

sales@zelaaviation.com | Web: www.zelaavia-

tion. com  

 

Σχετικά με την Zela Aviation:  
Η Zela Aviation είναι μια δυναμική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στους περισσότερους τομείς 

της αεροπορικής βιομηχανίας. Με 13 χρόνια πα-

ρουσίας στη βιομηχανία, η Zela Aviation έχει κερ-

δίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της παγκο-

σμίως και τη φήμη ενός αξιόπιστου συνεργάτη 

στις δραστηριότητές της.  

Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε:  

• Υπηρεσίες ACMI  

• Προώθηση διαθεσιμότητας αεροσκαφών στη 

δευτερογενή αγορά.  

• Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μίσθωση 

αεροσκαφών  

• Μίσθωσεις και πωλήσεις αεροσκαφών  

Από την μέρα της ίδρυσής της, η Zela Aviation 

κατάφερε να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο πε-

λατών, εντάσοντας στην γκάμα της αεροσκάφη 

όλων των μεγεθών. Το πελατολόγιο της εταιρείας 

συμπεριλαμβάνει φημισμένες αεροπορικές εται-

ρείες, εθνικούς αερομεταφορείς και νεοσύστατους 

οργανισμούς.  
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Η κοινότητα κάνει σπουδαία βήματα για την υποστήριξη του 
Alzheimer’s Society την Παγκόσμια Ημέρα του Αλτσχάιμερ το 
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς οι Οίκοι Ευγηρίας και Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας Autumn Gardens και 
Anastasia Lodge συγκέντρωσαν το απίστευτο ποσό των £7,150 

ολοκληρώνοντας έναν περίπατο 4 χιλιομέτρων από τον ένα Οίκο 
Ευγηρίας στον άλλο που βρίσκονται στο Winchmore Hill και στο 
Southgate. 

Μετά την ευλογία του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα και μαζί με τη Δήμαρχο του 
Enfield, Kate Anolue, τον Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, Ανδρέα Κακουρή και την Francesca Markland από 
το Alzheimer’s Society, όπως και πάνω από 200 μέλη της κοινό-
τητας ολοκλήρωσαν τον περίπατο σε μόλις πάνω από μια ώρα. 

Η Elena Makrides, η διευθύντρια των Οίκων Ευγηρίας είπε: «Ο 
περίπατός μας έφερε ανθρώπους κοντά που μοιράστηκαν τις 
ιστορίες τους καθώς περπατούσαμε. Ήταν ένα μέρος όπου οι άν-

θρωποι μπορούσαν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο, ακόμα και 
αυτοί που είχαν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτή την 
τρομερή ασθένεια. Υπήρχε πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης. Η 
υποστήριξη του κόσμου και το σημαντικό ποσό που συγκεντρώ-
θηκε ήταν συγκινητικά και ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας.» 

Ο περίπατος συνέπεσε με την ανακοίνωση του νέου Come To-
gether Memory Club. Μία δωρεάν λέσχη για όσους υποφέρουν 
από άνοια που έχει σκοπό να φέρει κοντά τους ανθρώπους μεγα-
λύτερης ηλικίας και τους φροντιστές τους για να απολαύσουν μαζί 
κοινωνικές, διασκεδαστικές δραστηριότητες και μουσική σε ένα φι-
λικό προς την άνοια και φιλόξενο περιβάλλον. 

Το Come Together Memory Club θα διεξάγεται την πρώτη Τρίτη 
κάθε μήνα από τη 1μ.μ. μέχρι τις 4μ.μ. στο Autumn Gardens, ξε-
κινώντας την Τρίτη 1η Οκτώβρη 2019. Αν και η συμμετοχή είναι 
δωρεάν, κάντε κράτηση επικοινωνώντας με το Autumn Gardens 
στο 02083442600, info@autumn-gardens.com ή επισκεφτείτε τη 
σελίδα μας στο autumn-gardens.com για να μάθετε περισσότερα. 

From Home to Home walk in aid of Alzheimer’s Society
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AUTUMN GARDENS ΚΑΙ ANASTASIA LODGE

1959-2019 60 Χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Πώς από το «Ένωση με την Ελλάδα» 

καταλήξαμε στη σημεμινή κατάσταση 

 

Η ΕΔΕΚ ΗΒ διοργανώνει εκδή-

λωση με αφορμή την επέτειο ανακή-

ρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

με ανάλυση σημαντικών εγγράφων 

του Φακέλου της Κύπρου, από τον 

πρόεδρο της ομόνυμης Επιτροπής 

της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημο-

κρατών, δρ Μαρίνο Σιζόπουλο. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο 

Οίκημα της Κυπριακής Αδελφό τητας, 

στις 7.00 μ.μ. Της συζήτησης θα ακο-

λουθήσει δεξίωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποποταθείτε στους κυρίους 

Μιχάλη Κασιή: 07596170656 και Γιώργο Κουττούκη: 949211155.

Νέες τάξεις από την “Αράχνη” 
 

Πολλές και ποικίλες είναι οι δραστηριότητες που θα προσφέρει το 

Κέντρο Ελληνοκυπρίων Γυναικών “Αράχνη" από την αρχή της νέας 

σεζόν και μάλιστα εντελώς δωρεάν. 

Κάθε Δευτέρα. 

•  10.00 – 12.30 Hercules Street. Τάξη ηλε-

κτρονικών υπολογιστώv – ICT Using 

Email for beginners. 

•  10.00 – 1.00    Hercules Street.  Συμβου-

λές/πληροφορίες και μεταφράσεις.       

•  Hercules Street.  Συμβουλές/πληροφορίες και μεταφράσεις.  Μετά 

τις 2.00 μόνο με ραντεβού. 

Κάθε Τρίτη 

•   10.00 – 12.30 Hercules Street. Φτιάξτε τα δικά σας κοσμήματα. 

•   1.00 – 3.00 Hercules Street. Βελτιώστε την Ανάγνωση, Ομιλία 

και Γραφή της Αγγλικής Γλώσσας  

Κάθε Τετάρτη 

•  10.00 – 1.00 Hercules Street.  Συμβουλές/πληροφορίες και με-

ταφράσεις. 

•   Hercules Street.  Συμβουλές/πληροφορίες και μεταφράσεις.  

Μετά τις 2.00 μόνο με ραντεβού. 

Κάθε Πέμπτη 

•   10.00 – 1.00  Hercules Street.  Τάξη Επαγγελματικής Κατάρτισης 

– Αναζήτηση Εργασίας. 

•   6.00 – 8.30μ.μ Hercules Street. Εισαγωγή στην Ελληνική Νοη-

ματική Γλώσσα. 

Κάθε Παρασκευή 

•  6.00 – 8.30μ.μ Hercules Street. Εισαγωγή στη Ραπτική. 

Σημειώσεις 

Όλες οι δραστηριότητες προσφέρονται εντελώς δωρεάν! 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές τηλεφωνήστε στο  

020 72636261 ή 020 72636317.



Επίσημα εγκαίνια έκθεσης: 19 Σεπτεμβρίου 2019
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Στην κατάμεστη Stephen Lawrence Gallery στο Πανεπιστήμιο Green-
wich στο Λονδίνο τελέστηκαν τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «ΠΟΙ-
ΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΑΤΟΜΟ», η οποία διοργανώνεται από τη Σχολή Σχεδιασμού του 
πανεπιστημίου, σε συνεργασία με 
το Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής 
Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στα πλαίσια του διεθνούς 
φήμης London Design Festival.  

Επτά Κύπριοι σχεδιαστές-ερευ-
νητές που εδράζονται στο ΗΒ προ-
σκλήθηκαν από τους επιμελητές της 
έκθεσης, Δρ. Αναστάσιο Μαρα-
γιάννη (Αναπληρωτή Κοσμήτορα 
της Σχολής Σχεδιασμού του Πανε-
πιστημίου Greenwich και Διευθυντή 
του Προγράμματος diversity and in-
clusivity by Design d+iD), Δρ. Μάριο 
Ψαρά (Πολιτιστικό Σύμβουλο της 
Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας) και 
Μάλα Σιαμπτάνη (σχεδιάστρια-
ερευνήτρια στο University of the Arts 
London) να διερευνήσουν τις έννοιες 
της ποικιλομορφίας και ένταξης στο 
γεωγραφικό, πολιτικό και κοινωνικό τοπίο της Κύπρου, ανταποκρινό-
μενοι κριτικά σε ζητήματα όπως πολιτική, φύλο, σύγκρουση και κατα-
ναλωτισμός, δημιουργώντας απώτερα νέες συνθήκες, όπου το σχέδιο 
μπορεί να αποδώσει μετρήσιμη κοινωνική, εμπορική και μη-εμπορική 
αξία. 

Στην ομαδική έκθεση συμμετέχουν οι: Μάγια Αγγελή (Σκηνογράφος), 
Αλίνα Dheere Μπαμπαλέτσος (Εικαστικός/Ανθοσύνθεση), Αλέξανδρος 
Κοσμίδης (Επικοινωνιακό Σχέδιο), Μαρία Χριστίνα Παπαλεοντίου (Αρ-
χιτεκτονική), Δρ. Στέισι Πιτσιλλίδης (Ερευνητικό Σχέδιο), Μαγδαληνή 

Θεοδώρου (Σχεδιασμός Ανάπτυξης Προϊόντος), και Μάλα Σιαμπτάνη 
(Σχεδιασμός Κοσμημάτων).  

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο νέος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ανδρέας Σ. Κακουρής, στην παρουσία της 

Αντιπρύτανη του πανεπιστημίου, 
Καθηγήτριας Κάρεν Μπράιαν, και 
πλήθους παρευρισκόμενων, περι-
λαμβανομένων εκπροσώπων του 
Συμβουλίου Τεχνών (Arts Council), 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, καλλι-
τεχνών, σχεδιαστών, και μελών της 
ευρύτερης κυπριακής κοινότητας. 
Αμέσως μετά τις εισαγωγικές ομι-
λίες, οι επτά καλλιτέχνες παρουσία-
σαν το σκεπτικό πίσω από τα έργα 
τους σε ανοικτή συζήτηση με το 
κοινό. Η εκδήλωση οπτικογραφή-
θηκε και θα προωθηθεί στο ερευ-
νητικό και πολιτιστικό πρόγραμμα 
Δημιουργική Ευρώπη στις Βρυξέλ-
λες.  

Η ομαδική έκθεση θα παραμείνει 
ανοιχτή στο κοινό μέχρι τις 26 Οκτω-
βρίου 2019 και θα συνοδεύεται από 

συμπληρωματικό πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει διαλέξεις, 
εκπαιδευτικά εργαστήρια και άλλες δημόσιες δράσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:  
Gallery: http://www.greenwichunigalleries.co.uk/ 
d+iD research and catalogue: www.diversityinclusivity.design/em-

powering  
Cyprus High Commission - Cultural Section: www.culturalchc.co.uk 
London Design Festival: https://www.londondesignfestival.com/ 

event/empowering-individuals-diversity-inclusivity-design

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ� ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ GCSE

Ελληνικό Παροικιακό 

Σχολείο Ashmole
Εξαιρετικά αποτελέσματα με 100% ποσοστό επιτυχίας στις εξε-

τάσεις GCSE στην Ελληνική γλώσσα σημείωσαν οι μαθητές του 

Ελληνικού Σχολείου Ashmole. Συγκε-

κριμένα, οι μαθητές παρακάθη-

σαν στις νέου τύπου εξετάσεις 

GCSE στο Ανώτερο Επίπεδο 

(Higher Level) και πέρασαν 

όλοι, με το 82% των μαθη-

τών να έχει επιτύχει με το 

νέο σύστημα βαθμολογίας 

7 - 5 (δηλαδή A και Β με το 

παλιό σύστημα) και το 18% των 

μαθητών 4 (δηλαδή C).  

Το Ελληνικό Σχολείο Ashmole συγχαί-

ρει τους μαθητές και την καθηγήτριά τους κα Μαρία-Ελένη Πλια-

κοστάμου για την εξαιρετική επιτυχία κατά τον πρώτο κιόλας 

χρόνο εξέτασης του νέου συστήματος GCSE.  

Κατά συνέπεια, με θαυμάσιες προοπτικές το Ashmole υποδέχε-

ται κάθε Σάββατο από τις 9:30 π.μ. έως τη 1:30 μ.μ. τους μαθητές 

του GCSE (1ου και 2ου χρόνου) και της ΣΤ’ τάξης και από τις 

10:00 π.μ. έως τη 1 μ.μ. τους μαθητές από την τάξη του Νηπια-

γωγείου έως και την Ε’ τάξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 

info@ashmolegreekschool.co.uk 

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους τελέσθηκε το περασμένο 
Σάββατο το πρωί, 21 Σεπτεμβρίου, ο καθιερωμένος Αγιασμός στο Ανεξάρτητο 
Ελληνικό Σχολείο Μάνορ Χιλλ.  

Εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς και δεκάδες γονείς, παρέστησαν 
στον Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Ιωσήφ Παλιούρας, 
Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων στο Hatfield. 

Μετά την τελετή, όλοι οι παρευρεθέντες έλαβαν την ευλογία του πατρός Ιωσήφ 
και οι μαθητές οδηγήθηκαν στις τάξεις τους.  

Ο π. Ιωσήφ σε σύντομο χαιρετισμό του εξήρε το έργο του Μάνορ Χιλλ για 
προαγωγή και καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και επαίνεσε τον 
Διευθυντή και τους δασκάλους για τις άοκνες προσπάθειές τους. Μετέφερε τις ευχές 
τού νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και επιδαψίλευσε τις ευχές της Εκκλησίας για 
μια καρποφόρα χρονιά. 

Ο Διευθυντής του Μάνορ Χιλλ, Μιχάλης Έλληνας, ευχαρίστησε τους γονείς για τη 
στήριξη που παρέχουν στο σχολείο και αναφέρθηκε στην εξαιρετική επίδοση που 
είχαν οι μαθητές του Σχολείου στις εξετάσεις GCSE και A.Level στην Ελληνική 
Γλώσσα.  

Στα GCSE όλοι οι μαθητές που έδωσαν εξετάσεις στο ανώτερο επίπεδο πέτυχαν 
βαθμούς 9-5 (Α**, Α*, Α και Β' με το παλιό σύστημα). Στις εξετάσεις A.Level όλα τα 
παιδιά πέρασαν, με το 50% να λαμβάνει βαθμό Α και Β. 

Το Μάνορ Χιλλ λειτουργεί κάθε Τετάρτη 6-8 μ.μ. και κάθε Σάββατο 9.50 π.μ. - 1.00 
μ.μ. Υπάρχουν τάξεις για όλα τα επίπεδα, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Α.Level, 
καθώς και Τάξη Ενηλίκων. Στεγάζεται στο αγγλικό σχολικό κτίριο του Totteridge 
Academy, Barnet Lane, Totteridge, London N20 8AZ. 

Ο Αγιασμός στο Ελληνικό Σχολείο Μάνορ Χιλ

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Welcome Back Coffee Morning  
Το Λύκειο Ελληνίδων οργανώνει εκδήλωση 

στο Ελληνικό Κέντρο, Welcome Back Coffee 
Morning, για να γιορτάσει τα 40 χρόνια λειτουρ-
γίας του. Θα γίνει διάλεξη με θέμα την Γερμα-
νική ποίηση του Hölderlin και τους Έλληνες, με 
ομιλήτρια την Δρα Δήμητρα Τζανιδάκη-Kreps.  

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 
στις 12.00 το μεσημέρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες από το: 
enquiries@lykiontonhellinidon.co.uk.  

Θύμισες από το English School  
Λευκωσίας  

Με ομιλητές τον διακεκριμένο ιατρό Κύπρο 
Νικολαΐδη και τον γνωστό παράγοντα της πα-
ροικίας Χάρη Σοφοκλίδη. Θα γίνει παρουσίαση 
του βιβλίου του Κυριάκου Δημητριάδη «The 
English School, Nicosia Cyprus: Ιστορικό ντοκου-
μέντο 1900 – 1960». Το English School στη Λευ-
κωσία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση νε-
αρών Κυπρίων οι οποίοι έκαναν στη συνέχεια 
σπουδές στη Μ. Βρετανία, και μπόρεσαν έτσι 

να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους.   
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.  Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη, αλλά καλό είναι να κρατήσετε 
θέσεις.  

Η Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες 
της Πόλης  μέσα από τους αιώνες  

Με θέμα την Κωνσταντινούπολη και τους Έλ-
ληνες της Πόλης οργανώνεται εκδήλωση στο 
Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, με δύο ακαδημαϊ-
κούς ομιλητές, τον Δόκτορα Ευάγγελο Χρυσό 
και τον Δόκτορα Γιώργο Βασσιάδη. Θα ακο-
λουθήσει συζήτηση.   

Για περισσότερες πληροφορίες από το 
info@acguk.net ή από τη σελίδα www.acguk.net 

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτω-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ.  

Ένα ταξίδι στις «θάλασσες» 
της ελληνικής μουσικής  

Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 
της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με ζω-

ντανή παράσταση παραδοσιακών τραγουδιών.  
Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 

με ελεύθερη είσοδο. 
Για κρατήσεις: 07960 797435 ή στο 

info@omilos-eksipiretiton.gr. 
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 

Λονδίνου την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις 
7.00 το βράδυ.  

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Λονδίνο  
Tην Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 8.00-10.15  το 

βράδυ για μια ακόμη συναυλία στο Barbican 
Centre.  Την εκδήλωση οργανώνει η Ark4Art.  

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια σπουδαία 
ερμηνεύτρια που προσμετρά 30 και πλέον χρό-
νια πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Έχει συνερ-
γαστεί με κορυφαίους Έλληνες, αλλά και ξέ-
νους δημιουργούς, έχει ταξιδέψει τη μουσική 
της και τη μουσική της Ελλάδας κυριολεκτικά 
στις πέντε Ηπείρους πραγματοποιώντας εμφα-
νίσεις σε ιστορικά θέατρα και φεστιβάλ. Μετά 
την αξέχαστη συναυλία της στο Southbank τον 
Μάιο του 2017, επιστρέφει στο Λονδίνο, στα 

πλαίσια του Dynata Tour 2019 που παρουσίασε 
σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και 
Ισπανία. Αναμένουμε!  

Οι Πύξ Λάξ (Pyx Lax) στο Λονδίνο  
Το γνωστό συγκρότημα Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) 

έρχεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό O2 
στο Shepherds Bush Empire.  

Για εισιτήρια από το: po.st/pyxlax  
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

Welcome Back Coffee Morning  
Το Λύκειο Ελληνίδων οργανώνει εκδήλωση 

στο Ελληνικό Κέντρο, Welcome Back Coffee 
Morning, για να γιορτάσει τα 40 χρόνια λειτουρ-
γίας του. Θα γίνει διάλεξη με θέμα την Γερμανική 
ποίηση του Hölderlin και τους Έλληνες, με ομι-
λήτρια την Δρα Δήμητρα Τζανιδάκη-Kreps.  

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 
στις 12.00 το μεσημέρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες από το: 
enquiries@lykiontonhellinidon.co.uk.  

Θύμισες από το English School  
Λευκωσίας  

Με ομιλητές τον διακεκριμένο ιατρό Κύπρο 
Νικολαΐδη και τον γνωστό παράγοντα της πα-
ροικίας Χάρη Σοφοκλίδη. Θα γίνει παρουσίαση 
του βιβλίου του Κυριάκου Δημητριάδη «The Eng-
lish School, Nicosia Cyprus: Ιστορικό ντοκουμέντο 
1900 – 1960». Το English School στη Λευκωσία 
έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση νεαρών 
Κυπρίων οι οποίοι έκαναν στη συνέχεια σπουδές 
στη Μ. Βρετανία, και μπόρεσαν έτσι να πραγμα-

τοποιήσουν τα όνειρα τους.   
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο την 

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.  Η είσοδος είναι 
ελεύθερη, αλλά καλό είναι να κρατήσετε θέσεις.  

Η Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες 
της Πόλης  μέσα από τους αιώνες  

Με θέμα την Κωνσταντινούπολη και τους Έλ-
ληνες της Πόλης οργανώνεται εκδήλωση στο 
Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, με δύο ακαδημαϊ-
κούς ομιλητές, τον Δόκτορα Ευάγγελο Χρυσό 
και τον Δόκτορα Γιώργο Βασσιάδη. Θα ακολου-
θήσει συζήτηση.   

Για περισσότερες πληροφορίες από το 
info@acguk.net ή από τη σελίδα www.acguk.net 

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτω-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ.  

Ένα ταξίδι στις «θάλασσες» 
της ελληνικής μουσικής  

Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 
της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με ζω-
ντανή παράσταση παραδοσιακών τραγουδιών.  

Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 
με ελεύθερη είσοδο. 

Για κρατήσεις: 07960 797435 ή στο 
info@omilos-eksipiretiton.gr. 

Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 
Λονδίνου την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις 
7.00 το βράδυ.  

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Λονδίνο  
Tην Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 8.00-10.15  το 

βράδυ εμφανίστηκε σε μια ακόμη συναυλία στο 
Barbican Centre.  Την εκδήλωση οργάνωσε η 
Ark4Art.  

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια σπουδαία 
ερμηνεύτρια που προσμετρά 30 και πλέον χρό-
νια πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Έχει συνερ-
γαστεί με κορυφαίους Έλληνες, αλλά και ξένους 
δημιουργούς, έχει ταξιδέψει τη μουσική της και 
τη μουσική της Ελλάδας κυριολεκτικά στις πέντε 
Ηπείρους πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε 
ιστορικά θέατρα και φεστιβάλ. Μετά την αξέ-
χαστη συναυλία της στο Southbank τον Μάιο 
του 2017, επιστρέφει στο Λονδίνο, στα πλαίσια 

του Dynata Tour 2019 που παρουσίασε σε Γερ-
μανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Ισπανία. 
Αναμένουμε!  

Οι Πύξ Λάξ (Pyx Lax) στο Λονδίνο  
Το γνωστό συγκρότημα Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) έρ-

χεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 
2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό O2 στο 
Shepherds Bush Empire.  

Για εισιτήρια από το: po.st/pyxlax  
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
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One way traffic και κορυφή για τους «Αγίους»

Φωτογραφία μετά το παιχνίδι, όλο χαρές οι υποστηρικτές της ομάδας του Αγίου Παντελεήμονα, το αξίζουν

Όπου και να πάει η ομάδα οι πιστοί οπαδοί της την ακολουθούν

Ο ψυχρός εκτελεστής 

Nassay έφτασε φέτος 

τα 18 τέρματα 

Ένα απίθανο παιχνίδι με 7 τέρματα, σκληρές φάσεις, απο-

βολή, πέναλτι, αλλά θέληση για τη νίκη, αυτά συνέθεταν τον 

αγώνα των «Αγίων», κόντρα στην Enfield Boro το περασμένο 

Σάββατο στο καταπληκτικό γήπεδο της Enfield στο Wingate and 

Finchley στο Summer Lane. 

Το ξεκίνημα του ματς και το τέλος ανήκαν στους «Αγίους» που 

με το καλησπέρα άνοιξαν το σκορ με τον Massay για να έρθει ο 

Katsikas να διπλάσει τα τέρματα στο 19’. 

5 λεπτά αργότερα ο Noyan με εύστοχο κτύπημα πέναλτι 

έστειλε τους Αγίους στο 3-0. 

Το έργο ήταν μονόπρακτος ρόλος για τους Αγίους, έκοβαν και 

έραβαν όπως ήθελαν, έλα όμως που ο διαιτητής άλλα ήθελε, 

έτσι νάσου η κόκκινη κάρτα στον Mallow για να αφήσει την 

ομάδα ολόκληρο το Β μέρος με 10 παίκτες. 

Με το σφύριγμα για το δεύτερο μέρος έρχονται απανωτά και 

δύο κίτρινες κάρτες, στον Roberto Katsikas και Νoyan. 

Το μόνο που κατάφεραν οι αντίπαλοι ήταν να μειώσουν στο 

1-3 στο 70’. Ο Massay όμως δεν μάσησε και κτύπησε ξανά στο 

ψαχνό στο 71’ 80’ για να έρθουν να μειώσουν οι αντίπαλοι στο 

90’. 

Το τελικό 5-2 για τους «Αγίους» είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε 

να συμβεί αφού καθάρισε ακόμη ένα αήττητο αντίπαλο και να 

μένουν μόνοι στην κορυφή, σε 9 αγώνες έχουν κάνει τους βαθ-

μούς τους 25, 7 βαθμούς πιο πάνω από τη Sheffield Town που 

έχουν και οι δύο τους ίδιους αγώνες.  Η συνέχεια φαίνεται ρόδινη 

για την προσφιλή μας ομάδα τόσο ο προπονητής Γιώργος Φρα-

γκέσκου όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο έβαλαν σκοπό τους 

την άνοδο του σε καλύτερη κατηγορία και γιατί όχι,από την 

κατηγορία τους που αγωνίζεται και η Ν. Σαλαμίνα ανεβαίνουν 

4 ομάδες. 

Έχουν τα φόντα και Άγιοι και Σαλαμίνα (που είχε ρεπό, αγω-

νιζόταν χθες το βράδυ κύπελλο) να ανεβούν και να τιμήσουν το 

Παροικιακό ποδόσφαιρο.

Νίκη ομάδας με προσωπικό-
τητα! Η Άρσεναλ βρέθηκε δις 
πίσω στο σκορ κόντρα στην 
Άστον Βίλα και με 10 παίκτες 
από το 41’, αλλά κατάφερε να 
πάρει την νίκη με 3-2.  
Δεν στοχεύει στο πρωτάθλημα η 
Άρσεναλ, αλλά με την νίκη κό-

ντρα στην Άστον Βίλα έδωσε μια 
καλή απάντηση σε όσους λένε 
για τον χαρακτήρα της ως 
ομάδα.  

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι κα-
τάφερε να επικρατήσει 3-2 της 
Άστον Βίλα, αλλά το θέμα δεν 
είναι το τρίποντο αυτό καθ’ 
αυτό, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο μπόρεσε να πάρει το 
απόλυτο από ένα ματς που ήταν 
εντελώς... στραβό από την αρχή 
του.  

Οι «κανονιέρηδες» έμειναν 
πίσω στο σκορ μόλις στο 20’, με 
τον ΜακΓκίν να σκοράρει για 
τους «χωριάτες» που αιφνιδία-
σαν πλήρως με την παρουσία 
τους. Όχι μόνο αυτό, αλλά η Άρ-
σεναλ έμεινε με 10 παίκτες στο 

41’ με τον Μάιτλαντ-Νάιλς.  
Παρά το γεγονός ότι η Άρσε-

ναλ έπαιζε με 10, μπήκε επιθε-
τικά στο δεύτερο μέρος και με 
πέναλτι του Πεπέ στο 59’ έκανε 
το 1-1, αλλά ένα λεπτό αργό-
τερα ο Ουέσλεϊ ξανάδωσε το 
προβάδισμα για τους φιλοξε-
νούμενους.  

Παρ’ όλα αυτά, κόντρα σε 
όλα, οι παίκτες του Έμερι με 
τρομερά ψυχικά αποθέματα αρ-
χικά ισοφάρισαν στο 81’ με τον 
Τσέιμπερς και στο 84’ ο Ομπα - 
μεγιάνγκ χάρισε την νίκη για την 
ομάδα του. 

Οι αλεπούδες κατασπάραξαν 
τους πετεινούς    

Η Τότεναμ προηγήθηκε με τον 

Κέιν, αλλά στο δεύτερο μέρος 
είδε τη Λέστερ να γυρίζει το ματς 
(2-1), με τους «Σπερς» να συνε-
χίζουν τις βαθμολογικές απώ-
λειες στο ξεκίνημα της σεζόν. 

 Τρία εκτός έδρας παιχνίδια 
χωρίς νίκη για την Τότεναμ, η 
οποία μακριά από την έδρα της 
χάνει βαθμούς. Άλλοι τρεις χά-
θηκαν στο King Power Stadium 
για τους Σπερς, οι οποίοι παρότι 
προηγήθηκαν στο ημίχρονο, 
γνώρισαν την ήττα με 2-1 από 
τη Λέστερ. 

Τρένο χωρίς σταματημό 

η Λίβερπουλ   

Τα πιτσιρίκια της Τσέλσι την 
ζόρισαν, αλλά η Λίβερπουλ πέ-
ρασε με 1-2, έγινε η πρώτη στην 

Premier League που κάνει το 
6x6 σε διαδοχικά ξεκινήματα και 
τρέχει 15 σερί νίκες από πέρσι.  

Το έκανε πέρσι, το έκανε και 
φέτος. Ποτέ, καμία ομάδα στην 
ιστορία της Premier League δεν 
ξεκίνησε σε δύο διαδοχικές 
σεζόν με το απόλυτο 6x6. Αυτό 
κατάφερε η Λίβερπουλ, περνώ-
ντας πολύ δύσκολα με 1-2 από 
το “Στάμφορντ Μπριτζ”, εκεί 
όπου την περσινή σεζόν είχε 
σταματήσει το σερί της, για να 
παραμείνει μόνη στην κορυφή 
και στο +5 από τη Σίτι. Αυτή 
ήταν μάλιστα η 15η διαδοχική 
νίκη της από πέρσι, ενώ τρέχει 
το εκπληκτικό αήττητο 23 αγω-
νιστικών και έχει μόλις μία ήττα 
σε 45 ματς πρωταθλήματος.

Tεράστια νίκη με ανατροπή και 10 παίκτες η Άρσεναλ! Βαθμολογία 
 1 Λίβερπουλ . . . . . . . . 18 
  2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . 13 
 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . 11 
 4 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 9 
 5 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . 11 
 6 Μπόρμουθ  . . . . . . . 10 
 7 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . 8 
 8 Μάντσιεστερ Γιουν.  . 8 
 9 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . 8 
10 Σιέφιλτ . . . . . . . . . . . . 8 
11 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . 8 
12 Κρύσταλ Πάλας  . . . . 8 
13 Σαουθάμπτον  . . . . . . 7 
14 Έβερτον  . . . . . . . . . . 7 
15 Μπράιτον  . . . . . . . . . 6 
16 Νόριτς  . . . . . . . . . . . . 6 
17 Νιούκαστλ . . . . . . . . . 5 
18 Άστον Βίλα  . . . . . . . . 4 
19 Γουλφς  . . . . . . . . . . . 4 
20 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 2 

Ακόμη ένα θύμα των «Αγίων» 

Ακόμη ένα θύμα για τους «Αγίους» 

κέρδισαν και την Amersham 

το βράδυ της Τρίτης 

με 2-0.  

Τα τέρματα σημείωσαν 

οι συνήθεις ύποπτοι 

Massay και Noyan.
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Εφτάρα η Ομόνοια

Σε ένα δυνατό παιχνίδι με πολλά τέρματα παρακολουθήσαμε στο 

Power League County School μεταξύ Ομόνοιας και Ακανθού τελικό 

αποτέλεσμα 7-1 για την Ομόνοια που έπαιζε μονότερμα την 

Ακανθού. 

Καλύτεροι σε όλες τις γραμμές οι τριφυλλοφόροι δεν 

χαρίστηκαν αφού έβλεπαν κενά στην άμυνα των Ακανθιωτών. 

Ο Κρης Προκοπίου και Μάριος Ιακωβίδης έστησαν την ομάδα 

τους πολύ καλά απέναντι στο νεαρό προπονητή της Ακανθούς 

Γιώργο Μιντίκη και το πέτυχαν με 7 τέρματα. 

Ο Λούκ Προκοπίου έκανε το hat trick για να έρθουν οι Σάββας 

Πέτρου, Κρης Αντωνίου, Jordan Downs και Αντώνιο Μιχαήλ να 

βάλουν το κερασάκι στην τούρτα με ένα γκολ ο καθένας.

Παιχνίδι για γερά νεύρα παίχτηκε στο Ολύ-
μπια - Ανόρθωση με νικήτρια την ομάδα του Σι-
νόττι που κέρδισε 3-2 τον αγώνα. 

Αμφίρροπος με σκληρό δυνατό παιχνίδι 
άφησε τους φιλάθλους (λίγους) σε αγωνία 
μέχρι το τελευταίο λεπτό. 

Πρωταγωνιστής και εκτελεστής της Ανόρθω-
σης ο Elias Kotsoloudis να πετυχαίνει 3 τέρ-
ματα από τη βούλλα των έντεκα (τρία 

πέναλτις). 
Για την Ανόρθωση σκόραραν Gio και Aaron 

Cot.

Παιχνίδι για γερά νεύρα

Το παιχνίδι Παντέλ- Σαλαμίνα δεν έγινε γιατί 

αποχώρησε η Σαλαμίνα, γνωστό! 

Αρμένιανς-Παναθηναϊκός και Κώμη Κεπήρ 

Cinar, κάτι ξέρουμε τους λόγους της αναβολής 

αλλά για όνομα του Θεού, κάτι πρέπει να γίνει. 

Ίδομεν!!

Ασταμάτητο το Haringey Borouh κέρδισε στο 

Κύπελλο Εmirates FA τη Staines με το ευρύ σκορ 

5-0. 

Εκτελεστές δήμιοι για τους αντιπάλους οι Chid 

(3), Δημήτρης Φροξίλιας 1 και Rakim 1. 

Η ομάδα του Jurgen Klopp τα πάει θαυμάσια, 

συγχαρητήρια σε όλους εκεί στο Haringey 

Borough.

Ακόμη μια νίκη παλλικαρίσια

Τί γίνεται Λεβέντες!!

Η Ομόνοια αγωνίστηκε με πάθος δύναμη και βγήκε κερδισμένη Το αξιόμαχο συγκρότημα της Ακανθού πάλεψε αλλά υπόκυψε στην εμπειρία της Ομόνοιας

Τα φιλαράκια της Ομόνοιας Άντυ Σάββα, Κύπρος 

Κυπριανού, Αντώνης Αντωνίου, Tony Philippou,  

Andrew Philippou, Antony Κυπριανού
Οι υποστηρικτές της Ακανθού Σάββας Σμολέσκης,  

Jack Savva, Αδάμος Αδάμου, Γιάννης Οικονόμου

Το δίδυμο της Ομόνοιας Κρης Προκοπίου,  

Μάριος Ιακωβίδης

Hat-trick πέτυχε ο Elias Ντίνος Ιπποκράτους Στηβ Σινόττι

Οι πιστοί φίλαθλοι του Haringey Borough

Αγκαλιές μετα το τέρμα

Παρακαλούμε τους Γραμματείς 

των ομάδων όπως μας στέλλουν 

φωτογραφικό υλικό 

των ομάδων τους



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

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

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

07720 015 625 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 

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

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

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

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

27 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή) 

• Η ΕΔΕΚ Βρετανίας οργανώνει συγκέντρωση για τις νεώτερες εξε-

λίξεις του Κυπριακού. Ομιλητής ο Πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος 

στις 7μμ στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 

9RU. Ακολυθεί δεξίωση. Τηλ. Μ. Κασιής 079 49 211155. 

28 Σεπτεμβρίου (Σάββατο) 

• Το θεατρικό έργο «Αμερικάνα» παρουσιάζεται στο Ελληνικό  

Κέντρο, 16-18 Paddington Street, W1U 5AS στις 8.00μμ. Τα εισι-

τήρια προπωλούνται στις τιμές £15 και £12. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες τηλ. 020 7487 5060 / email: press@helleniccentre.org 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 

• Η Επιτροπή του Συνδέσμου Κυπρίων «Cypriot Elders in Enfield» 

συνέρχεται σε συνεδρία στις 10πμ στο Community House, 

311 Fore Street, Edmonton N9. Θα συζητηθούν σοβαρά θέματα 

που καθιστούν την παρουσία όλων των μελών απαραίτητη. 

6 - 8 Οκτωβρίου (Τετάρτη)) 

• Η 11ήμερη εκδρομή στα ομορφότερα μέρη της Κρήτης (Χανιά, 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος...), απευθείας πτήσεις από 

Heathrow, παραθαλάσσια ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. Ζωντανή μου-

σική. Προλάβετε θέσεις.. Τηλ. 02072 312 691 / 07969 656 689. 

9 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 

• Οργανώνεται συγκέντρωση με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη και 

οι Έλληνες της Πόλης μέσα από τους αιώνες». Ομιλητές οι δόκτο-

ρες Ε. Χρυσός και G. Βασσιάδης, στο Ελληνικό Κέντρο 16-18 

Paddington Street, W1U 5AS στις 7.00 μμ. 

13 Οκτωβρίου (Κυριακή) 

• Η 40ή επέτειος της ίδρυσης του Λυκείου Ελληνίδων στο Ελληνικό 

Κέντρο, 16-18 Paddington Street, W1U 5AS, στις 6.00μμ. Εισιτήριο 

£25. Για πληροφορίες τηλ. 020 7563 9835. 

26 Οκτωβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων οργανώνει τον 

χορό τού Λεμονιού, στο χωλ της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλλου Μιχαήλ στο Golders Green Road, London NW11 8HL 

στις 6.30μμ. Εισιτήριο £25.00. Για θέσεις 07767 855 065. 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

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

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

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

ρίφημο τραγουδιστή, Δημήτρη Κοντολάζο, στο Regency Banquet-

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

πληροφορίες τηλ. 020 8341 5853 / 07904 537 181. 

7 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

νικής Παραδοσιακής Μουσικής με ζωντανή παράσταση τραγουδιών 

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

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

10 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού για ενίσχυση 

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

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

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

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Τη δεκάτη ογδόη του Σεπτέμβρη, στου φθινοπώρου τη ροδαυγή,  

ένα αγόρι ήρθε στον κόσμο, ένα αστέρι ήρθε στη γη!! 

Κι έδωσε λάμψη στο Παραλίμνι, γιος, της Μαρίας και του Μελή!! 

Την ίδια μέρα, κάθε Σεπτέμβρη, ξαναγεννιέται κείνο τ’ αστέρι, 

με ένα χρώμα πιο φωτεινό!! 

Χρυσολαμπίδα, θεία πυξίδα, στο σκλαβωμένο μας ουρανό. 

Ένα Αστέρι, φωτιά και θρύλος, στη ματωμένη ετούτη γη. 

Ένα Αστέρι, τροχοπέδη, μπροστά στην Τούρκικη εισβολή. 

Ένα Αστέρι, που καθρεφτίζει, κείνη την άπιαστη αρετή!! 

Κι ο Τάσος Μάρκου; Δεν παραδίνει Μάνα, Πατρίδα, αμαχητί!! 

Από τα κράσπεδα του Δικώμου, κατηφορίζει στην Μια Μηλιά. 

Ένα αστέρι! Άγια Λυχνία! Πάντοτε κόντρα στην προδοσία! 

Προσωπικότητα δυνατή!! 

Μεσ’ τους αιώνες θα εμπνέει, τον συγγραφέα τον ποιητή! 

Ο Υποστράτηγος Τάσος Μάρκου! Της Κύπρου ο Λεβεντογιός!! 

Ο ασυμβίβαστος Ευελπίδης! Ο Αγνοούμενος Λοχαγός!! 

Στον Πενταδάκτυλο, εν’ αστέρι, αντιπαλεύει την κατοχή! 

Είναι τ’ αθάνατο Παλικάρι, στην υψηλότερη κορυφή!! 

Κάθε Σεπτέμβρη, οι αθανάτοι, στα κορφοβούνια στήνουν χορό. 

Ένας Χριστός ξαναγεννιέται, με φωτοστέφανο λαμπερό! 

Την γέννηση του, καλωσορίζω, με σμύρνα, λίβανο και χρυσό. 

Στον Γολγοθά του, κλίνω το γόνυ, και με ευλάβεια προσκυνώ. 

Τιμή και δόξα στους Αθανάτους. 

Σ’ όλα εκείνα τα παιδιά που εθυσιάσαν τη ζωή τους 

για τη χιλιάκριβη Λευτεριά. 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας, 

                                      Ξεριζωμένη Λεμονιά.

Ένα Αστέρι, Φωτιά και Θρύλος!

Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)

Άσεμε να σε φιλήσω
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Άσεμε να σε φιλήσω και μαζί σου εγώ να ζήσω. 

Να γλεντήσουμε οι δυο μας σαν και πρώτα στο χωριό μας. 

Θα χορέψουμε μαζί, γλέντι και τραγούδι κι ας καεί το πελεκούδι 

όσα έλθουν και όσα πάνε την ζωή να τη γλεντάμε. 

Έτσι είναι η ζωή. Ξέχασε το κάθε τι. 

Ότι η ζωή σου φέρνει μα ποτέ μην υποφέρνεις. 

Όλα έρχονται και πάνε μα εμείς πάντα να γλεντάμε. 

Άσε με να σε φιλήσω και κοντά σου εν να ζήσω 

για να ιδείς πως σε αγαπώ, θα στο λέω όσο ζω. 

Είναι ωραίο να αγαπάς και να αγαπιέσαι 

και ποτέ να μην κτυπιέσαι. 

Θέλει γλέντι η ζωή και όχι πόνος και ντροπή. 

Ντροπή είναι κάτι που δεν σε αφορά και μην συνεχίζεις πια. 

Μέσα στη ζωή δυο φίλοι να αγαπιούνται είναι λίγοι. 

Να αγαπάς πραγματικά έξω ντέρτια και καημοί 

φύγετε πια στεναγμοί. Πάντα με υγείαν.

Ένα αφιέρωμα μνήμης και τιμής 

στον αγνοούμενο Υποστράτηγο Τάσο Μάρκου 

85 χρόνια από τη γέννηση του.
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Το Κλάμα Βγήκε απ’ τον Παράδεισο (2001)  

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Παρωδία με 

τη Μ. Παπακωνσταντίνου, Ά. Παναγιωτοπούλου κ.ά. 

Η ταινία αναφέρεται σε δυο 

οικογένειες. Η μία είναι η οι-

κογένεια Δελαφράγκα η οποία 

είναι πλούσια και η άλλη είναι 

η οικογένεια Μπιμπίσκη που 

είναι πάμπτωχη. Η δυο οικο-

γένειες συγκρούονται μεταξύ 

τους διαρκώς. Στην ταινία δια-

κωμωδείται ο τρόπος που παρουσίαζαν οι παλιές 

ελληνικές ταινίες την εθνική αντίσταση κατά την πε-

ρίοδο των Γερμανών κατακτητών...   

Η Γυναικάρα από το Κιλκίς (1985)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία 

με τη Ν. Γερασιμίδου, Κ. Τσάκωνα κ.ά. Η Σουλτάνα 

δεν αντέχει άλλο τον άνδρα της, που όλο εκλογικές 

αναμετρήσεις ονειρεύεται, αλλά ούτε και τα παιδιά 

της, που όλο αλητεύουν και ούτε να ακούσουν για 

δουλειά. Ξεκινάει για την Αθήνα με σκοπό να βρει 

δουλειά και να γλυτώσει από την κατάσχεση τα 

υπάρχοντα της. Στο τρένο θα γνωριστεί με τη Μαρία 

και το Σίφη, οι οποίοι ψάχνουν μια κοπέλα για τον 

Άραβα Αχράμ.  
Ξύπνα Βασίλη (1969)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 Κωμωδία 

με πολιτικές αποχρώσεις με τους Γ. Κωνσταντίνου, 

Αλ. Αλεξανδράκη κ.ά. Ο Βασίλης είναι δεξιόφρονας 

και είναι αφοσιωμένος υπάλληλος εκδοτικού οίκου. 

Ο συνάδελφός του Μάνος, είναι αριστερών πεποι-

θήσεων και δεν αντέχει το κλίμα της επιχείρησης. Ο 

Μάνος φεύγει από την επιχείρηση ενώ ο Βασίλης 

αρκείται στο μικρό μισθό του και αγοράζει μανιωδώς 

λαχεία, ελπίζοντας ότι κάποτε θα αλλάξει η τύχη του.  

Ένα Γελαστό Απόγευμα (1979)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 Αστυνομική 

ταινία  με τους Άλκη Κούρκουλο, Μπέτυ Λιβανού 

και Γιώργο Μιχαλακόπουλο . Ο Δημήτρης Βενιέρης 

είναι ανερχόμενος πολιτικός όμως εκβιάζεται από 

τους πολιτικούς του αντιπά-

λους για τις πράξεις του πα-

τέρα του, ως καταδότη και 

συνεργάτη των Γερμανών 

κατά την διάρκεια της Κατο-

χής. Στην ταινία, ο Δημήτρης 

Βενιέρης συνοδεύει στο αε-

ροδρόμιο την πρώην σύ-

ζυγό του και καθώς το αε-

ροπλάνο έχει καθυστέρηση, θυμούνται τις πιο 

σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Παράλληλα εξε-

λίσσεται και μια ιστορία με έναν τρομοκράτη βομβι-

στή.  

Πεινασμένος και Τζέντλεμαν (1989)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 Κωμωδία με 

τους Σ. Μουστάκα, Μ. Φαρμάκη κ.ά. Ένας τίμιος 

και ευσυνείδητος άνεργος που ψάχνει απεγνωσμένα 

για δουλειά πέφτει θύμα απατεώνα, ο οποίος τον 

ξεγελά λέγοντάς του ότι του βρήκε δουλειά τρώγο-

ντας του και τα τελευταία του χρήματα. Απελπισμέ-

νος και πεινασμένος, βρίσκει δουλειά σε ένα γραφείο 

κομπάρσων.  

Δεσποινίς Διευθυντής (1964)  

KYΡIAKH 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

την Τζ. Καρέζη, Αλ. Αλεξανδράκη, Δ. Παπαγιαννό-

πουλο κ.ά. Η αυστηρή και τυπική διευθύντρια Λίλα 

Βασιλείου έχει υπό τις διαταγές της όλο το προσω-

πικό του τεχνικού γραφείου στο οποίο αναλαμβάνει 

τη διεύθυνση, παράλληλα όμως, ψάχνει να βρει τρό-

πους γοητείας για να κατακτήσει τον ζωηρούτσικο 

υπομηχανικό Αλέκο Σαμιωτάκη.  

Θανάση Πάρε το Όπλο σου (1972)  

KYΡIAKH 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:10  Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Β. Ανδρονίδη κ.ά. Ένας αεικίνητος 

και καλοσυνάτος ιδιοκτήτης φορτηγού το οποίο χρω-

στάει ακόμα, ο Θανάσης, έχει στο κεφάλι του μια 

ανύπαντρη αδελφή, και τρέχει νυχθημερόν να προ-

λάβει τις υποχρεώσεις που τον κυνηγούν αδυσώ-

πητα. Υποχρεώσεις που όλο και μεγαλώνουν, κα-

θώς αναγκάζεται να δανειστεί από το αφεντικό του, 

τον κυρ-Αποστόλη, για να προικίσει την αδελφή του 

με ένα σπιτάκι, ώστε να μπορέσει επιτέλους να πα-

ντρευτεί τον αγαπημένο της. Μια μέρα, ο Θανάσης 

καλείται να μεταφέρει τα έπιπλα μιας κοπέλας που 

την πέταξαν στο δρόμο, και βρίσκεται αντιμέτωπος 

με μια πτυχή της καθημερινής απανθρωπιάς.  

Εραστής για  Έντεκα Νύχτες (1999)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Σ. Μουστάκα, Μ. Μπονέλου κ.ά. Ο κυβερνήτης 

κρουαζιερόπλοιου έχει πληροφορίες ότι σπείρα από 

κλέφτες θα δράσει στο πλοίο του και προσλαμβάνει 

ένα ιδιωτικό ντετέκτιβ για να τους προλάβει. Στο ίδιο 

πλοίο, δύο γυναίκες ψάχνουν για γαμπρούς...   
Λόγια Σιωπής (2002)  

ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:00 Ντοκυμαντέρ με τη 

Ρωξάννη Ζήκα. H ταινία προτείνει τη νοηματική 

γλώσσα ως γέφυρα επικοινωνίας των κωφών και 

των ακουόντων. Ο κινηματογράφος είναι ένας χώρος 

που μπορεί να κάνει αυτούς τους δυο κόσμους να 

συναντηθούν τουλάχιστον στη διάρκεια της ταινίας. 

Μετά ο καθένας -με αφορμή ίσως την ταινία- θα 

βρει τα λόγια και τις εικόνες μέσα του, που θα του 

κάνουν νόημα να ανακαλύψει κάτι πιο πέρα από 

την προφορική ομιλία. Εκεί που οι εικόνες και οι εκ-

φραστικές δυνατότητες του σώματος αποκτούν 

φωνή και ο άφατος λόγος βρίσκει τη θέση του.   

Μια Τρελλή Τρελλή Οικογένεια (1965)  

ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:15 Κωμωδία με την Τζ. 

Καρέζη, Α. Αλεξανδράκη κ.ά. Ο Στέλιος δεν άντεξε 

την παλαβομάρα της οικογένειάς του κι εγκατέλειψε 

το σπίτι του. Τώρα η γυναίκα του Πάστα-Φλώρα, η 

μικρή του κόρη Σίσυ και η μεγάλη Μίκα, έχουν όλο 

το ελεύθερο να αλωνίζουν...
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ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο 

με τη Σουζάνα Καζάκα: 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πολυγύρου 

22:00 Ελληνική Ταινία: Το Κλάμα 
Βγήκε απ’ τον Παράδεισο  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με το Φακό του Hellenic TV: 

Αντικατοχική εκδήλωση που 
διοργάνωσε η ΕΚΟ στο 
Βρετανικό Κοινοβούλιο 

21:00 Ελληνική Ταινία: 
Η Γυναικάρα από το Κιλκίς 

22:10 Ελληνική Ταινία: 
Ξύπνα Βασίλη   

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:45 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Autumn Gardens, η 
καθιερωμένη σούβλα 
στον οίκο ευγηρίας 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Ένα Γελαστό Απόγευμα 

22:00 Ελληνική Ταινία: 
Πεινασμένος και Τζέντλεμαν  

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 

19:50 «Πρόσωπα» 
με τον Βασίλη Παναγή 

20:45 Ελληνική Ταινία: 
Δεσποινίς Διευθυντής  

22:10 Ελληνική Ταινία: 
Θανάση Πάρε το Όπλο σου  

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
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: 
Εραστής για Έντεκα Νύχτες  

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

ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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 

21:00 Ελληνική Ταινία: 
Λόγια Σιωπής 

22:15 Ελληνική Ταινία: Μια Τρελλή 
Τρελλή Οικογένεια  

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: 

Ο Μπαμπάς Εκπαιδεύεται  
21:55 Ελληνική Ταινία: 

Ένας Τρελός Αεροπειρατής

ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 

14.00 Κύπριοι το Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ο Πραματευτής» 
16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Road Trip (Ε) 
09.30 Άκρη του Παράδεισου 
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Άκου να Δείς 

14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ο Πραματευτής» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 

17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 1/10 
06.00 Μουσική Παράσταση 

«Φωνές 
Ανεξαρτησίας» 

07.45 Φάκελοι Κύπρου (Ε) 
08.45 Στρατιωτική 

Παρέλαση 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Κυπριώτικο Έργο 

«Η Μεσοτζαιρίτισσα» 
15.10 Ταξίδι στο Χρόνο 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.25 Χάλκινα Χρόνια

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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J
eremy Corbyn urged Boris 

Johnson to resign as 

prime minister and said he 

would back a general election 

once the "threat" of a no-deal 

Brexit had been ruled out. 

After the Supreme Court ruling 

that the government's suspension 

of parliament was unlawful, the 

Labour leader took the opportunity 

to attack Mr Johnson's premiership 

during his speech in Brighton. 

Speaking at the party conference 

on Tuesday, Mr Corbyn said: 

"The Prime Minister acted illegally 

when he tried to shut down oppo-

sition to his reckless and disastrous 

plan to crash out of the European 

Union without a deal. But he has 

failed. He will never shut down 

our democracy or silence the 

voices of the people." 

Mr Corbyn became the latest in 

a string of politicians calling for 

the prime minister to resign after 

the Supreme Court ruling.  

He said: "Let me quote the       

Supreme Court's conclusion: 

'Unlawful, null and of no effect 

and should be quashed' - they've 

got the prime minister down to a 

tee." 

But he signalled that he was 

not about to table a motion of        

no confidence in Mr Johnson,            

arguing that an election could 

only take place once a no-deal 

Brexit was taken off the table. 

"This crisis can only be settled 

with a general election. That     

election needs to take place as 

soon as this government's threat 

of a disastrous no-deal is taken 

off the table," Mr Corbyn argued. 

Shadow Foreign Secretary 

Emily Thornberry echoed Mr 

Corbyn calls for a general         

election, but only once a no-deal 

Brexit was avoided. 

When asked if Labour would 

table a motion of no confidence 

by tomorrow, Mrs Thornberry said: 

"We've got to look after that nation 

first... We've got to make sure they 

don't bounce us into a no-deal 

Brexit That has to be our priority. 

"But frankly, Boris Johnson 

should go. You cannot have the 

Supreme Court saying that a 

prime minister has behaved        

illegally and for him to expect to 

still stay as prime minister. When 

does it end? It's outrageous." 

In a wide-ranging speech to 

Labour delegates on Tuesday     

afternoon, Mr Corbyn spoke 

about abolishing university fees, 

investing in public services and 

avoiding a "Trump deal" Brexit. 

The Labour leader's speech      

at his party's conference was 

brought forward a day after the 

Supreme Court ruled parliament 

was unlawfully prorogued. 

O
n Saturday 21 September, the National Federation of 

Cypriots in the UK hosted H.E. the President of the      

Republic of Cyprus, Mr Nicos Anastasiades, for a 

working dinner in London before he headed to the United        

Nations in New York. Representatives from the Federation’s 

member associations, including from Birmingham, Manchester 

and Cardiff, as well as distinguished guests from British       

politics, business and industry were in attendance. 

President Anastasiades expressed his desire for the resumption 

of talks with the aim of reunifying the island with a functional and 

just solution. He said that he is going to the UN General Assembly 

this week with every intention to return to Cyprus "full of hope for 

negotiations."  

President Anastasiades has been making efforts to resume         

negotiations from where they left off in Crans Montana in 2017.       

He said that the work towards agreeing a Terms of Reference with 

the Turkish Cypriot leader Mr Mustafa Akinci had been "positive" 

and that the UN Special Envoy was "encouraged" by their efforts. 

The President said that during initial meetings with the Turkish       

Cypriot leader, it was discussed that the Terms of Reference were 

to consist of the Joint Declaration of February 2014, the conver-

gences agreed in the run up to Crans Montana 2017 and Gueterres 

framework of 30 June 2017. However, the optimism was dashed 

after Mr Akinci went away to consult and clarify his position on the 

proposed Terms of Reference. 

The President said that Mr Akinci then returned with proposals 

for the Terms of Reference that were "unacceptable" and outside 

of the framework of the negotiations, for example, combining           

political equality with effective participation. These included a            

rotating presidency and a positive vote on all decisions of the       

Government and all its institutions. President Anastasiades said, 

"we recognise and support political equality... but what is being      

proposed is instead political inequality. Namely, a veto that means 

that one community could determine the fate of another community." 

He added, "I have repeatedly challenged the proposers of this idea 

to find one country out of the 193 UN Member States that has a 

similar system of governance." The President went on to say that 

other unacceptable demands that were proposed included the        

possibility of submitting new ideas about a Cyprus settlement          

irrespective of the final outcome of the efforts to reunite Cyprus. 

This, he added, resulted in the failure of the UN Envoy to secure 

an agreement over the Terms of Reference that would pave the 

way for the resumption of the UN talks. 

* Continued on Page 18 
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Jeremy Corbyn:  
Boris Johnson must resign 

Anastasiades: I wish 
to return from the UN 
full of hope for talks 

Christodoulides-Cavusoglu video footage goes viral
V

ideo footage of the 

chance encounter bet-

ween the Cypriot and 

Turkish foreign ministers in 

New York made the rounds of 

social media on Tuesday show-

ing Melvut Cavusoglu telling 

Nicos Christodoulides that 

President Nicos Anastasiades 

had referred to alternative      

solutions in the presence of 

Christodoulides himself, and 

also asserting: “I have the         

minutes.” 

The foreign ministers appeared 

to have bumped into each other 

on Monday as Christodoulides 

was about to meet the Greek       

foreign minister, and just as Cavu-

soglu was speaking to reporters. 

According to the audiovisual 

documentation, the two began 

sparring, surrounded by numerous 

reporters. 

In the video, Christodoulides 

appears eager to get Cavusoglu 

to agree that the sticking point  

between the two leaders on 

agreeing the terms of reference 

for new talks could be overcome 

without a five-party meeting as 

Turkey has suggested. 

Cavusoglu responded that such 

an informal meeting was neces-

sary, as “first we need to agree 

on what we are going to talk about.”  

He referred to discussions he 

had last year where Anastasiades 

allegedly spoke of possible solu-

tions involving a confederation 

and a two-state solution. The 

president has denied he suggested 

a two-state solution. 

Christodoulides replied: “We 

know what we are going to talk 

about, there is only one solution, 

the bizonal bicommunal federa-

tion, forget two states and a        

confederation.” 

Cavusoglu retorted that “last 

time, in front of you (Christodou-

lides), your President told me…”, 

after which Christodoulides cut 

him off, categorically denying 

what was to come with multiple 

‘no’s. 

“I have the minutes,” Cavuso-

glu said. Christodoulides replied: 

“We have also the minutes.” 

Christodoulides then said:      

“Remember that the President 

was…” but cut his sentence   

short, saying “anyway, the press 

has come.” 

Christodoulides then asked   

Cavusoglu to shake hands and 

officially agree that a BBF was 

the only solution on the table.      

The Turkish foreign minister 

stated this remained unresolved.



* Continued from Page 17 
 

Referring to Turkey's recent  

aggressive actions against Cyprus 

including illegal drilling in Cyprus' 

Exclusive Economic Zone (EEZ), 

the President warned that "as    

determined as I am to enter a   

sincere and creative dialogue, I 

am equally determined not to     

engage in talks while Turkey con-

tinues its illegal actions, violating 

international law or threatening to 

settle Famagusta."  

He added that the communities 

of Cyprus could not build the nec-

essary trust and confidence in each 

other “under such provocations, 

such violations of the international 

law." The President noted, “I am glad 

to state that this is the unanimous 

position of all political forces (in 

Cyprus). One cannot negotiate 

under gunboat threats, under the 

threat of new fait accompli.” 

The President concluded by 

expressing his appreciation for the 

Federation's work and said that, 

"the new mechanisms and strategy 

that have been put in place, the new 

efforts being made, and especially 

the involvement of young people, 

gives us hope that we can work 

in a coordinated, methodical way, 

with significant successes. We 

are already seeing the results of 

this new strategy, judging by your 

work and achievements."  

The new Archbishop of Thyateira 

and Great Britain, Nikitas, addressed 

the dinner briefly and commented 

that the Church holds dear the 

principles of human rights, truth, 

justice and freedom. He added that, 

"one does not need to be Cypriot 

to appreciate the importance of 

these rights for Cyprus."  

The President of the National 

Federation of Cypriots in the UK, 

Mr Christos Karaolis, welcomed 

the President of Cyprus to the UK 

and reaffirmed the UK Cypriot      

diaspora's support for the Presi-

dent's efforts to reunify Cyprus and 

the united approach to campaign-

ing for a free, united Cyprus and 

the end of Turkey's occupation.  

Mr Karaolis said that the Fede-

ration, "unites the community and 

its leaders, of all political parties 

and no political party, by identifying 

the common ground and coordi-

nating efforts." He also expressed 

gratitude on behalf of the UK  

Cypriot community for the close 

coordination and support between 

the Federation and the Government 

of Cyprus.  

Mr Karaolis went on to share 

the successes of the Federation’s 

2019 Hands Off Cyprus campaign 

which saw UK Cypriots sending 

pre-prepared emails to their local 

Members of Parliament (MPs). 

The campaign resulted in over 

58% of MPs being contacted by 

their own constituents about the 

ongoing illegal occupation of      

Cyprus and the need for the     

outdated system of guarantees 

and troops to be abolished as part 

of any solution. Furthermore, he 

said that, "the Federation led the 

community’s reaction to Turkey's 

illegal invasion of Cyprus’ EEZ 

with warships and drilling ships."  

Mr Karaolis also added that the 

community's vocal opposition 

played a role in the UK Government's 

public opposition to Turkey's       

drilling plans, outlined in a letter 

from the Europe Minister to the 

Federation's President on 3rd June. 

He highlighted the significant 

contribution that the UK Cypriot 

community makes in the UK and 

he noted that "earlier this year we 

established an Economic Diplo-

macy roundtable, under the Chair-

manship of the Foreign Minister." 

He welcomed several members 

of the Economic Diplomacy round-

table to the dinner and noted that 

they included "captains of business, 

banking and enterprise, leaders 

in UK Civil society and former 

Secretaries of State." 

Also present at the dinner      

were Cyprus Foreign Minister,      

Nikos Christodoulides; Cyprus High    

Commissioner to the UK, Andreas      

Kakouris; Ambassador of Greece 

to the UK, Demetrios Caramitsos-

Tziras; Government Spokesperson 

of Cyprus, Prodromos Prodromou; 

Presidential Commissioner, Photis 

Photiou; Rt. Hon. Lord Andrew 

Adonis; Bambos Charalambous, 

MP for Enfield Southgate; Coun-

cillors Michael Michael (Cardiff) & 

Stephanos Ioannou (Enfield); Pres-

ident of POMAK, Andreas Papaev-

ripides; President of NEPOMAK, 

Christos Tuton; Vice-Presidents of 

the Federation, Bambos Charalam-

bous & Michael Ellinas; Treasurer 

of the Federation; Ninos Koumet-

tou; President of Greek Orthodox 

Communities in the UK, Marios 

Minaides; Executive Secretaries of 

the Federation, Andreas Karaolis 

& Adrian Patsalos; and represen-

tatives of the Federation's member 

associations. 
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Thousands of stranded 

Thomas Cook  

customers flown home 

T
housands of stranded 

Thomas Cook passengers 

have been repatriated since 

Monday as the rescue operation 

continues. 

Holidaymakers were being 

brought home amid questions 

over the multi-million pound sums 

received by the bosses of the firm 

prior to its collapse.  

The conduct of the directors 

will come under the microscope 

as the Insolvency Services fast-

tracks an investigation into the 

circumstances surrounding the 

company going into Liquidation. 

After that happened in the early 

hours of Monday, there was anger 

at other travel firms and airlines 

hiking their prices. 

Around 15,000 holidaymakers 

were flown home on an estimated 

61 flights on Monday, after the 

travel company collapsed. Some 

150,000 tourists will be brought 

home over the next two weeks in 

a Civil Aviation Authority (CAA)   

flight programme costing £100 

million. 

Richard Moriarty, chief executive 

of the CAA, said the Government 

had asked his organisation to 

launch “the UK’s largest ever 

peacetime repatriation.” 

Forty-five aircraft from as far 

away as Malaysia have been 

chartered to operate approximately 

1,000 flights from 53 airports in 

18 countries over the next fortnight. 

Thomas Cook had about 550 

high street locations across the 

UK, however, it leased its planes, 

rented its shops and acted as a 

broker with third-party hotels and 

cruise ships, meaning it has       

minimal assets. 

Some staff on the final Thomas 

Cook journeys on Monday even-

ing were informed mid-flight that 

they had been made redundant 

effective immediately. 

Passengers on the Las Vegas 

to Manchester service had a 

whip-round in support of cabin 

crew and handed over two carrier 

bags of cash after learning that 

staff would not be getting paid. 

However, other companies have 

stepped forward with offers of       

interview or work in an attempt to 

reach out to redundant staff. 

Virgin Atlantic and EasyJet 

have both asked former Thomas 

Cook employees to register their 

interest for work opportunities, 

and Great Western Railway (GWR) 

and London North Eastern Railway 

(LNER) have both said they are 

looking for staff. 

One of the world’s oldest and 

largest travel companies, Thomas 

Cook had been trading for 178 

years – having been established 

in 1841 by a cabinet maker who 

organised a day trip for temperance 

movement supporters. 

As of this year, the group        

employed 21,000 people in 16 

countries, operated 105 aircraft 

and 200 own-brand hotels and 

resorts. 

Thomas Cook customers are 

advised to visit the CAA’s dedicated 

website, thomascook.caa.co.uk, 

for more information about what 

they should do next. 

Evensong at  
Westminster Abbey
O

n the occasion of the  

Independence Day of 

Cyprus, the High Com-

missioner of the Republic of  

Cyprus Andreas S. Kakouris has 

the pleasure to invite you to an 

Evensong at Westminster Abbey 

on Friday 4 October 2019 at 5:00pm 

(please be seated by 4:45pm). 

Open to the public, no registra-

tion required - Early arrival is 

highly recommended to avoid 

disappointment as seats will      

be allocated on a first-come 

first-served basis - Entry is via 

the West Gate of the Abbey.
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T
ims Dairy celebrated         

70 years of making great 

tasting award-winning  

yogurts at The Bull Hotel in  

Gerrard’s Cross on Friday 13th 

September. Around 100 people 

including staff past and present, 

associates and business partners, 

helped the extended Timotheou 

family mark this proud moment. 

The family business was 

started in Central London by the 

current owners’ uncle, Euripides 

Nicolaou, who came to the       

city from Cyprus. He was soon 

joined by their father, Michael 

Timotheou, and the rest ‘as 

they say’ is yogurt history.  

After many years in North 

London the business, which       

remains privately owned and 

run by the four Timotheou bro-

thers to this day, relocated to 

the Mopes Farm site in Denham 

Lane, Chalfont St Peter, where 

the current production facility 

has recently been substantially 

expanded and upgraded. 

The yogurts you see in the 

stores have a lovely story          

behind them. People who had 

eaten the yogurt in hotels or 

hospitals wrote in to say they 

wished they could buy it in the 

shops – so much so that in 

2009, Tims Dairy launched the 

retail brand you see today. 

Tims Dairy’s Managing    

Director Chris Timotheou says: 

“We couldn’t possibly remember 

everyone who has worked with 

us over the years but we did 

our very best to include as many 

people as we could. We are so 

grateful to all the people who 

have helped Tims Dairy over 

the years to become such a 

great success and we really 

value our role as a local      

employer. It was a wonderful 

evening in beautiful weather 

and a lovely setting that was a 

very special moment for us all.” 

One of the highlights of the 

night was a touching and very 

funny yogurt themed speech by 

local MP The Right Honourable 

Dame Cheryl Gillan who is a big 

supporter of local businesses 

and has family connections to 

the dairy industry. Annie Hall 

from youth homeless charity 

Depaul UK which Tims Dairy 

are supporting, was also there. 

 

www.timsdairy.co.uk 

Tims Dairy celebrates 
its 70th year

NEPOMAK take part in  
Trilateral Youth Trip

T
he trilateral youth trip was 

an initiative by the Govern-

ments of Cyprus, Greece and 

Israel to bring young people from 

their respective diasporas together.  

The Cypriot diaspora were           

represented and coordinated by 

NEPOMAK, the Jewish diaspora 

were represented by B’nai B’rith, 

and the Greek delegates were 

represented by HALC.   

Over a 9 day period, the group 

visited Israel, Greece and Cyprus 

with a full itinerary which included 

high level meetings, excursions 

and sight-seeing.  

Israel was the first country that 

we visited. Our first night was spent 

getting to know one another and 

learning about the organisations 

we are a part of as diaspora youth. 

The next day included a visit to 

the Israel Museum and a meeting 

with Josh Schwartz, Jewish Agency 

Secretary on Israel Diaspora         

relations. The latter illustrated the 

importance to Israel of keeping 

their diaspora connected through 

initiatives including Birthright Israel 

and other such youth programmes. 

Later on in the day, we had an   

incredibly moving trip to the Yad 

Vashem Holocaust museum, which 

everyone left feeling sombre and 

reflective.  

On the third day, we had a 

guided tour of the old town of 

Jaffa, we saw local shops, the 

bustling flea market and historical 

landmarks in the area. One nice, 

yet surprising factor, was stumbling 

across a restaurant that was play-

ing Greek music into the cobbled 

street. This complemented the 

close connection between our  

cultures and homes. We also had 

the opportunity to visit the energetic 

city of Tel Aviv. 

Our last day in Israel was spent 

touring the Old City of Jerusalem 

with a knowledgeable guide. It was 

an extremely educational visit with 

many stops along the way, where 

we were told the history of the 

area we were exploring. Visiting 

the Western Wall, the Armenian 

Quarter, the Church of the Holy 

Sepulchre and other significant 

landmarks, the tour emphasised 

Jerusalem’s history as a holy site 

for the three major Abrahamic      

religions. This was further high-

lighted by our meeting with the 

Greek Orthodox Patriarch of Jeru-

salem, Theophilos III, who explained 

the Church’s role in the Old City as 

well as its history. We would like 

to express many thanks to Yigal 

Palmor, Head of International      

Relations Unit & Foreign Policy 

Adviser to the Chairman of the 

Jewish Agency, for showing us 

around and helping coordinate 

the Israel leg of the trip. 

Our next stop was Athens. Here, 

we visited the Jewish Museum in 

Athens where we discussed the 

Jewish population of Greece, their 

customs, and their tragic experi-

ence during the Nazi occupation 

of Greece. We then had the oppor-

tunity to travel to Delphi where we 

visited the museum and hiked 

through the ruins of the Temple 

of Apollo in the beautiful Greek 

mountains. The ancient Greek 

temple overlooks the steep slopes 

of Mount Parnassas. It served       

as the site of both Panhellenic 

athletic competitions and special 

spiritual divinations in Ancient 

Greece via the famed Oracle. 

On our second day in Greece, 

we had an intense schedule of 

meetings and tours. The first stop 

of the day was a visit to the Mini-

stry of Defense, where we learnt 

about Greece’s military. Then we 

visited the National Centre for      

Scientific Research where we 

gained an insight into Greece’s 

growing investment and interest 

in the sciences. Later in the day, we 

attended the Ministry of Foreign 

Affairs where we had informative 

meetings on both bilateral and      

trilateral relations. Following this, 

we were invited for an impressive 

tour of the Hellenic Parliament.   

To end the day, we visited the 

acropolis, were we saw the beau-

tiful sunset over the city.  

We then flew from Athens to 

Cyprus. Upon arrival, we ate a 

traditional Cypriot lunch in the old 

city of Nicosia. This was followed 

by a tour near the UN buffer zone, 

where the tour guide explained 

the history of the Turkish invasion 

of 1974. In the evening, we had 

the opportunity to join the opening 

ceremony of the 20th Cypriot       

Diaspora conference in Nicosia, 

where we were treated to speeches 

from important Cypriot officials. 

NEPOMAK Global President, Mr 

Christos Tuton gave a speech on 

the importance of the diaspora 

which is something that applied 

to all of us as trilateral participants. 

On the second day, we met with 

Presidential Commissioner Mr 

Photis Photiou alongside the      

deputy ambassadors of Israel and 

Greece in Cyprus who discussed 

the importance of the diaspora, 

the importance of trilateral relations 

and the experience of the delegates 

on the trip so far. Commonalities 

and differences were highlighted 

and addressed. We were then 

given the opportunity to visit the 

Camps in Cyprus run by the       

British Government for Internment 

of Jews and also the monument 

of Cyprus-Israel Friendship at the 

British Military Hospital. In the       

afternoon, a speech was delivered 

by academic Dr. Evangelia          

Matheopolou on the historical ties 

between Greece, Cyprus and        

Israel. We also met with Mr Nick 

Larigakis, president of the Ameri-

can Hellenic Institute and later 

with Mr Endy Zemenides, president 

of the Hellenic American Leader-

ship Council about lobbying efforts 

in the USA. In the evening, the 

delegates attended a reception 

hosted by the President of Cyprus 

Mr Nicos Anastasiades and the 

First Lady. It was an official event 

in which the importance of the       

diaspora was highlighted.  

On their third day in Nicosia, 

the delegates visited the Ministry 

of Foreign affairs where they        

discussed bilateral and trilateral 

relations, the Cyprus issue and 

the importance of the relationship 

between Greece and Cyprus. The 

delegates then visited the Tomb 

of Makedonitissa where the history 

of the memorial site was explained 

and they laid a wreath to comme-

morate the fallen and the soldiers 

that are still missing to this day. 

There is a statue of a grieving 

mother and behind her you can 

see the Turkish flag projected 

onto the mountains which is a 

painful irony. They also visited the 

prisons where EOKA fighters were 

held and executed during British 

colonial rule of Cyprus. In the         

afternoon, the delegates sat down 

and discussed their experiences 

as diaspora in their countries and 

how they felt about the trilateral trip 

and how it was to progress moving 

forward. It was a really beneficial 

conversation for the delegates 

and it was interesting to draw on 

experiences as individuals and as 

a group. That night they had dinner 

at the Nationals’ Guard Officers’ 

Club where they had a traditionally 

Cypriot meal and joined in with 

Cypriot dances.  

The final day of their trip started 

with a voyage on the historic Kyre-

nia-Eleftheria Ship. On their way, 

the delegates were taught about 

the history of the ship. The voyage 

lasted for around three hours and 

gave delegates the opportunity to 

relax after an intense schedule. 

They then arrived at the Melathron 

Agoniston EOKA in Limassol, the 

trilateral delegates had a casual 

discussion with Mr Photis Photiou 

who was a big supporter of the 

group and in fact labelled them 

the ‘dream team’. Then, they joined 

the rest of the Cypriot diaspora and 

officials for lunch at the Melathron 

Agoniston EOKA Center where 

the new wing called “Diaspora” 

will be built, which seemed very fit-

ting as a final meal with the group. 

The trip opened everyone's 

eyes to international relations,  

history, culture, religion, simila-

rities and differences. It was an 

amazing opportunity to connect 

as diasporas but also to reconnect 

to our motherlands and question 

how we identify ourselves. The 

group formed very strong bonds 

and look forward to helping rela-

tions and seeing this trilateral trip 

develop further. NEPOMAK values 

its relations with other diaspora 

communities and intends to develop 

these relations further. We have 

already been in contact with our 

fellow participants from Israel and 

Greece regarding getting together 

in the future. The strong relation-

ship and bond formed between the 

Trilateral group is clearly evident 

and proving to be one which was 

meant to be created. As the youth 

representatives of all three dias-

poras, together we believe that 

we have a strong potential to make 

a difference in our cultures and 

relations going forward and collec-

tively bring innovative ideas and 

initiatives to the table. 

We will always be grateful for 

this opportunity and have been 

fortunate enough to be able to       

interact and grow with two other 

diasporas which in fact possess 

so many hidden similarities to our 

Cypriot culture. We hope to see 

the youth Trilateral Trip between 

Cyprus, Greece, and Israel continue 

yearly in the future and welcome 

any opportunity for further input 

and assistance in organizing. 

 

Charlotte Robinson (UK) 

Michael Christodoulides  

(Australia) 

Yannis Christodoulides (USA) 

Maria Lazarou (UK) 

George Alexandrou (UK) 
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The estate agents with honesty at their core 

I
n this week’s article on the 
Crouch End property market, I 
look at the number of people 

locally who own their home with 
and without a mortgage, breaking 
those stats down by age range. 
From that information, the issue 
of retired people having a mortgage 
is highlighted and also how home-
ownership is changing slowly to  
a more European model. 

 

The Government’s Annual Hou-

sing Survey is 50 years old this 

year.  It has taken a snap shot of 

the UK’s property market every 

year since 1969 and in the re-

cently published report for 2018, it 

wasn’t a surprise that owner oc-

cupation is still the most predomi-

nant tenure, yet now more people 

own their home without a mort-

gage rather than having a mort-

gage as the number people 

buying their first home (obviously 

with a mortgage) has declined 

since the Millennium.   

The report also shows home-

owners (mortgaged and owned 

outright) are, on average, older 

than renters and between the 

homeowners themselves, those 

who are mortgage free are older 

than those with a mortgage. 

Looking at the most recent of 

data for Haringey, I wanted to see 

how we compared to the national 

picture. Therefore, focusing on the 

main 4 tenures of owned outright, 

owned with a mortgage, social 

housing (i.e. Council Housing and 

Housing Association) and private 

rented (see above), this is what I 

found out ... 

Looking at the stats, you can 

see that homeownership in Crouch 

End and council area as a whole 

(both owned and owned with a 

mortgage combined) is lower in 

the 25yo to 34yo age range com-

pared to 35yo to 49yo, yet roll the 

clock back to the 1980s and the 

opposite was the case. So how 

many local homeowners have 

paid off their mortgage? 39.7% of 

Crouch End and Haringey home-

owners are mortgage free, yet of 

the 12,136 households that are 

owned by 50yo to 64yo in Crouch 

End and the Haringey area, 56% 

of those people still have a mort-

gage. As most people bought 

their first house in their early to 

mid 20’s back in the 1980’s, this 

shows that a lot of Crouch End 

and Haringey people must have 

re-mortgaged in the past and       

extended their borrowings (other-

wise they should have paid their 

mortgage off now).  

The other thing that concerns 

me is the 5.7% of the Crouch End 

and Haringey over 75yo home-
owners that have a mortgage. 

If you amalgamate the national 

historic ranges going back to 1977 

(see graph below and note the age 

bands are slightly different to the 

recent local stats because they 

were carried out under different 

government departments), you will 

see the number of people who 

own a property with a mortgage 

has been dropping since the Millen-

nium, yet nationally the number of 

people who own a property has 

remained roughly the same, even 

with the growth of the private 

rented sector.  

Reports in the industry suggest 

that in the next ten years that 

will increase, as nearly 1 in 5 

homeowners will be still paying 

off their mortgage after retirement. 

One of the reasons behind that 

will be the legacy of interest-only 

loans and delayed first-time buying 

as we become more and more like 

Germany in our house ownership 

models, where people naturally 

rent their homes until their 50’s 

and then buy when they inherit 

money from their parents. 

Meanwhile, demand for Crouch 

End rental properties will only       

increase.....so good news for 

Crouch End Buy to Let landlords 

and indirectly homeowners as well. 

George Sifonios 

How many Crouch End  
homeowners have paid their 
mortgage off? Z

ela Aviation is delighted to announce the 

appointment of Elena Tzannou who recently 

joined the Zela Team as Regional Sales 

Manager Greece, in the new Athens based office.  

Elena will focus on ACMI activity and help         

expand relationships on several of the company’s 

most important accounts.  

Elena joins Zela Aviation full of enthusiasm and 

with over 25 years of experience in the aviation 

industry. Elena started her aviation career for         

Virgin Atlantic Airlines followed by Axon Airlines, 

quickly moving ahead as cabin chief.  

In 2004 she took the opportunity to work for a 

Greek brokerage company Κ&Κ Aviation Services, 

in the commercial department working on          

chartering and management of aircraft of Greek 

and foreign companies. After gaining extensive 

experience, Elena’s speciality lies in ACMI (WET) 

Lease with long and short-term chartering.  

Andreas Christodoulides, owner of Zela          

Aviation commented: - “We are delighted to          

announce the expansion of Zela Aviation with 

the launch of our Athens office. This was a logical 

step in our business growth strategy bringing us 

closer to our Greek customers and partners as 

well as strengthening our presence in this region. 

Also, we’re excited to see Elena apply her              

industry experience to help grow the business 

knowing that she will be a great addition to the 

Zela Team.”  

Zela Aviation is a dynamic aircraft brokerage 

company active in most areas of the air transport 

industry. With 13 years presence in the industry, 

Zela Aviation has gained the loyalty of its clients 

globally and the reputation of a reliable partner 

to its business.  

Zela Aviation opens Athens branch 

with appointment of Elena Tzannou

T
he Cypriot Shipping      

Ministry has announced 

its plans to launch the 

ferry link connecting Cyprus 

and Greece, in May 2020, just 

in time for the peak summer 

season. 

According to reports, the ferry 

service will be available once a 

week between the busy months 

of May to September and once 

every fortnight during the rest 

of the year. 

The Ministry has submitted 

an application for funding to the 

European Commission in order 

to finance the transport initiative 

and Cyprus’ deputy shipping 

minister Natasa Pilides says 

she is pushing for completion 

of all required procedures as 

soon as possible to ensure the 

ferry link is available by the 

summer of 2020. 

There has been a push for 

the new ferry link between the 

two countries after it stopped 

operating in the year 2000, due 

to financial issues with most 

travellers at the time opting for 

flights. Over the last few years, 

Cypriot citizens raised their      

concerns that airline tickets 

were too expensive and suppor-

ted the government’s plans to      

restore a ferry service. 

Pilides says the link will     

benefit both Cyprus and Greece, 

boosting tourism, creating jobs 

and generating competition with 

airlines, thereby leading to 

cheaper fares. 

Starting in Limassol, the final 

destination in Greece is expected 

to be Piraeus, which is the coun-

try’s busiest port and there have 

also been talks of an interme-

diate stop, such as Rhodes.

Cyprus-Greece ferry link ‘to start in May’
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Last Tree 
 

Shola Amoo’s terrific film was 

one of the highlights at the recent 

London Sundance Film Festival. 

He tells the semi-autobiographical 

story of Femi (Taj Golding), a boy 

of Nigerian heritage growing up in 

a rural home in Lincolnshire with 

Mary (Denise Black), his English 

foster mother whom he adores.  

Femi also enjoys the freedom 

of the countryside until his real 

mother (Gbemisola Ikumedo)       

arrives one day out of the blue 

and takes him almost by force to 

live with her in London. Femi is at 

first totally lost, like a fish out of 

water, in this strange urban envi-

ronment and later on as a teenager 

(now played by Sam Adewunmi) 

Femi still feels alienated both at 

home and at school… 

It is a compelling coming of 

age story superbly photographed 

and directed. This is clearly a        

labour of love for Amoo, who    

choreographs the action with 

style and great sensitivity. His 

choice of actors is also excellent 

- Golding conveys beautifully the 

innocence of youth, a happy boy 

torn between the love for his foster 

and birth mother. Adewumni is 

also a striking presence as a      

vulnerable teenager desperate  

to find his own true identity.  

Even though this is only 

Amoo’s second feature (I had the 

pleasure of working with him in 

THE PRAYER, one of his student 

film) he demonstrates here great 

maturity and unique visual style. 

 

The Goldfinch 

Adapting a popular best seller 

for the screen usually raises      

controversy and sometimes even 

before people actually get a 

chance to see the film.  

The adaptation of Donna Tartt’s 

novel has already raised such 

debate – personally I haven’t read 

the book and found the story of 

Theo Decker utterly fascinating. 

At the age of 13 Theo (Oakes  

Fegley) loses his mother during a 

terrorist attack at the Metropolitan 

Museum of Art. Theo survives the 

explosion but always blames 

himself for her death even when 

he grows up (now played by 

Ansel Elgort). However, his passion 

for art leads him to become a 

successful antique dealer but      

still struggling to exorcise the      

demons of his past…  

There is plenty to enjoy here - 

the performances are spot on 

under John Crowley’s efficient      

direction but finally it is Roger 

Deakins’ superb cinematography 

and careful production designs 

that give this intriguing project 

class and style despite the fact 

that it loses some of its momen-

tum towards the end.  

 

Ready Or Not 

Get Ready for this year’s best 

horror/comedy which arrives        

direct from its London premiere   

at Frightfest.  

Grace (Samara Weaving) is a 

young bride delighted to marry 

Daniel (Adam Brody) and join his 

filthy rich family at their country 

mansion. But her wedding night 

which starts as an innocent game 

of hide and seek turns into a 

nightmare of epic proportions…  

Directors Matt Bettinelli-Olpin 

and Tyler Gillet combine their 

cleverly constructed script with 

exciting set pieces full of thrills 

and laughs.  

The attractive and highly 

watchable cast also includes 

Andie MacDowell as the eccen-

tric matriarch of Le Domus family 

determined to keep old traditions 

going at all costs.  

Hugely entertaining!  

 

Hotel Mumbai 

Greek Australian writer/director 

Anthony Maras brings to the 

screen the powerful true story        

of the siege of the Taj Hotel           

attacked by a group of terrorists 

in Mumbai, India in 2008.  

Like most decent disaster 

movies Maras spends enough 

time to explore and develop his 

characters before tragedy hits 

upon them. Maras manages to 

build up the tension and suspense 

most effectively enabled by an 

impressive cast which includes 

Dev Patel as Atjun, one of the 

hotel’s waiters who along with 

many of his colleagues puts his 

life in danger in order to protect 

their guests.  

The story is told with clarity and 

vision and is very much worth 

seeing despite the occasional 

lapses into sentimentality.  

 

Don’t Let Go 

An intriguing premise for this 

exciting thriller that works well 

thanks to David Oyelowo’s       

committed performance as Jack 

Radcliff, a Los Angeles’ cop who 

has a special relationship with his 

smart teenage niece Ashley 

(Storm Reid). But when her 

family is brutally murdered Jack 

receives a phone call from one of 

the dead… 

Writer/director Jacob Estes  

delivers the goods aplenty and 

keeps the suspense going till      

the final credits. Oyelowo is as   

reliable as ever but the real         

revelation here is rising star 

Storm Reid.  

 

Skin 

Jamie Bell plays Bryon Widner, 

the skinhead white supremacist 

covered all over with racist tattoos. 

He lives a life of utter destruction 

and violence as a member of a 

deeply racist movement until he 

meets Julie (Danielle McDonald) 

and her three daughters from 

previous relationships… 

Guy Nattiv’s daring film is 

based on true events and benefits 

tremendously from Bell’s almost 

unrecognisable presence. He 

easily conveys the brutality of 

Widner as well as his soft side 

after he begins to have second 

thoughts about his gang when 

Lisa becomes pregnant with his 

child.  

Not an easy watch but worth it!  

 

Sea Of Shadows 

This excellent documentary 

brings to light the dreadful reality 

that in Mexico’s Sea of Cortez the 

vaquita, the world’s smallest 

whale is facing extinction caused 

by the Mexican cartels and the 

Chinese Mafia in their attempt        

to fish out the totoala for their          

precious swim bladder.  

They are smuggling this           

“cocaine of the sea” to China 

where its prize is astronomical on 

the black market while a group of 

scientists and activists along with 

a group of investigative journalists 

try hard to put an end to their       

activities and expose their illegal 

actions.  

It plays like a sequel to Andy 

Heathcote’s OF FISH AND FOE 

where the Sea Shepherd activists 

are at it again - this time they 

move from the coast of Scotland 

to Mexico.

T
herapy, just like anything 

else in life, works for 

some and not for others. 

To quote a close friend “we all 

muddle through”, life that is. 

For some it is easier than others 

and those with fewer resources, 

financial and otherwise, it       

becomes more an existence 

than living. An opportunity to 

share those difficulties can 

sometimes be halfway to finding 

a solution. Alexander Zeldin’s 

poignant and topical play, 

Faith, Hope and Charity   

(National Theatre) is the closest 

I have come to experiencing a 

goldfish bowl therapy session 

on stage. 

The setting is a pretty dilapi- 

dated day centre which caters 

for the needs of its local neigh-

bourhood, all of whom have a 

range of difficulties to overcome. 

The primary purpose for their 

visit is a welcome hot home-

cooked meal and for some an 

opportunity to sing in the local 

community choir, the latter of 

which is a safe and uplifting 

form of pseudo-therapy. Ask 

anybody who sings in a choir. 

Cecelia Noble is Hazel, the 

mollifying matriarch in charge 

who must grapple with all their 

foibles and idiosyncrasies, as 

well as their turbulent lives. 

She exudes understanding and 

kindness, mindful of “there but 

for the grace of god go I.” There 

are several periods of silence, 

sometimes interrupted by emo-

tional outbursts that occasionally 

have a threat of violence. Yet 

underneath all the surface heart 

ache and pain is a tenderness 

that pervades many such 

communities. It is a truism that 

in difficulty people find their 

humanity and togetherness and 

this group definitely are “all in 

it together”. 

Zeldin also directs, or more 

appropriately choreographs, 

as the movements of each of 

the characters, singularly and 

as an ensemble, are regimented. 

It is painful to watch and the 

harsh, unforgiving neon lighting 

by Marc Williams, something 

akin to those blazing lamps 

used in operating theatres,  

accentuate the feeling of a 

community in the spotlight and 

under extreme duress. Any 

politician wanting to gain an 

understanding of what austerity 

means, and its multi-faceted 

impact, could do worse than 

see this profoundly moving 

play. A goldfish bowl insight 

well worthy of your time. 

Meanwhile Diana Aganthou 
joins in the retro fun... 

Young Josh (Jamie O’Connor) 

can’t wait to grow up, soon 

after which he will get together 

with his true love, Cynthia 

(Christie-Lee Crossan) and 

escape from a domineering   

mom (Wendi Peters). Then 

real adult life and fun will 

begin! If only it were that easy. 

Welcome to Big, The Musical 

(Dominion Theatre), David 

Shire and Richard Maltby Jr’s 

musical adaptation of the 

1988 movie starring Tom 

Hanks. 

There was such a nice vibe 

in the theatre with Girls Allowed 

and Wanted fans ‘bigging up’ 

the leads. They all have good 

Americans accents and the 

songs and dance routines are 

smart, well performed, helping 

to move the story along. The 

stage transitions are perfect, 

and the piano scene is incredibly 

realised, even if the dance steps 

weren’t completely in sync with 

the keys lighting up. A shame 

bit it didn’t deter from the       

enjoyability. The scene with the 

Sultan is spooky and the transi-

tion from big Josh to little Josh 

is really well done. Overall, I 

think this complimented the 

film, being fun, scary and 

magical and well worth a 

visit...big time! 

Finally, Marcos Christou 
continues his Prom odyssey... 

Having attended one Prom I 

couldn’t wait for the next. 

Prom 58 (Albert Hall) had the 

Scottish Symphony Orchestra 

central stage, conducted by Ilan 

Volkov. It began with Nuages, 

a world premiere by Canadian 

composer Linda Catlin Smith. 

Long expansive chords, seem-

ingly atonal; an atmospheric 

soundscape. Not an easy piece 

to hear or play but the orchestra 

were brilliant. Then we had 

Janáček’s The Fiddlers Child, 

a complete contrast to the open-

ing, a beautiful piece based on 

Hungarian folk I believe which 

tells a story (very well) and the 

solo violinist was a picture of 

joy and virtuosic playing. Then 

I became distracted by a fracas 

in the arena, so moving on... 

Szymanowski's The Love 
Songs of Hafiz was a gem with 

Georgia Jarman, the soprano, 

singing superbly and the      

audience responded enthusias-

tically. Finally, Tchaikovsky’s 

magnificent Symphony No.2, 
nicknamed 'The little Russian' 

because Tchaikovsky took 

three Ukrainian folk songs and 

used them in this symphony. 

The finale was especially won-

derful. Volkov really allowed 

the orchestra to shine, no       

histrionics, a craftsman who 

happily played second fiddle 

to the musicians. An eclectic 

concert splendidly executed. 

 

Faith, Hope and Charity - 

020 7452 3000 

 

Big - 0345 200 7982 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The austerity  

factor 
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Whether you choose to take 

some time out to go away abroad 

or take yourself to some destina-

tion away from home in your own 

country of residence, a break is 

essential for recharging those 

batteries. Taking a well-earned 

break helps alleviate depression 

and creates a positive emotional 

state. Of course it is not long term, 

but whenever possible, even a  

little break can work wonders. It 

has been found that those who 

vacationed twice a year are less 

prone to suffering from stress and 

depression than those who vaca-

tioned less than once in two years. 

So those well-earned breaks are 

essential for well-being. 

Some are happy just to go to a 

place of different scenery, others 

need some sunshine and some 

of us crave the sea. As I am not 

one for swimming pools with all 

the chlorine and chemicals, the 

pure and natural sea glistening 

with some glorious sunshine and 

the golden sands, works beauti-

fully for me. This is enough to 

make me feel alive and glow      

with fresh thoughts and ideas in        

planning next project events. A lot 

of my writing is done by the sea 

where my thoughts are clear and 

fresh like the air itself. 

So whether you choose to stay 

in your original country of where 

you reside, or venture to another 

country, just being in different 

scenery and being away from 

your usual routine is what counts. 

It is the ability to refresh and          

recharge the mind and body, 

doing the things you love to do or 

want to try and do, or the things 

that you do not normally get the 

chance to do.  

There are so many different 

types of holidays you can select 

from nowadays - clubbing, Salsa, 

Yoga, Pilates, martial arts, horse 

riding - whatever your interests, 

there are holidays that are speci-

fically suited to you and your 

needs. The main thing is that      

you just get to do what gives you 

enjoyment and to switch off from 

all else. 

If you are fortunate enough to 

go to a hotel and be catered for, 

where you do not have to do the 

daily cooking, this in itself is also 

a rest. For others who are so 

busy working that they do not      

get to enjoy and indulge in the 

pleasure of good, wholesome, 

home cooked food, a staycation 

at home or staying in a different 

place somewhere allows this. Just 

being able to be in your own time. 

It is the time allocated for purely 

just taking some time out for you. 

If I can combine work and 

pleasure at the same time then 

that suits me, as I am still doing 

what I enjoy, like that of performing 

dance or writing at my own leisure. 

It is pleasurable, yet good for my 

mind and well-being also; provi-

ding there are no time demands, 

it is good and works with me. If it 

happens that I am near and 

around people that I cherish, then 

what a bonus!  

Being around people that you 

love and make you happy is 

another extra plus of course. So 

whether you decide to go with 

them or go and meet with them, 

stay with them is again your own 

choice, but it is the point of being 

around them and enjoying their 

company. Making sure there is 

lots of laughter, be it with friends 

or family, being around those that 

give you joy will revive your soul 

to make you feel good. Sharing 

good times creates memories.       

It is important to create these 

memories as it is these memories 

that will put a smile on your face 

even when you are in your own 

thoughts back in your ordinary 

routine. 

Taking some pictures of your 

favourite times and putting them 

in a visible place to be seen regu-

larly will help you feel refreshed 

and make you look forward to 

more good times ahead with who 

or where you want to be again 

another time.  

Even the odd weekend away, 

here and there is good for you. 

Lots of mini breaks are better 

than not having any breaks at all. 

Appreciating new sounds, visual 

surroundings, sensations, foods, 

tastes and smells, spark different 

synapses in the brain; challeng-

ing the mind helps the mind to 

keep active away from the general 

routine. 

Have all your luxuries with        

you that you enjoy, be it your 

music, dancing shoes, kindle, 

book, sketch pad or whatever it 

is, but remember to let your mind 

go and be happy. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Vacation or Staycation

Date of issue:  

10 September 2019 

 

Mahatma Karamchand    

Gandhi was an Indian politician, 

thinker and revolutionary. He 

was born on 2 October 1869   

in Porbandar and murdered  

on 30 January 1948 by an        

extremist Hindu in favour of 

the partition of the country. 

He was the leader of the       

Indian independence move-

ment against British rule and 

the person behind the idea of 

passive non-violent resistance 

against the oppressors.  

His teaching affected the      

international peace movement 

and along with his asceticism 

contributed to his establish-

ment as one of the universal 

symbols of the 20th century. 

His family endorsed the 

ideas of the local religious 

movement which advocated 

the precept of “cause no injury” 

to any living being. Believers 

were not eating meat and      

considered fasting to be a  

self-cleansing method. 

He was first named Mahatma 

in 1915 by Indian Nobel prize 

winner and poet Tagore, which 

in Sanskrit means “high-souled”. 

 
Based on information supplied 

by the Cyprus post office,          
Philatelic Department, Nicosia.

Andrew Menelaou

Cyprus: 

150th birth anniversary of 

Mahatma Gandhi

Philately Entrepreneurial mum aims to  
extend range of disability dolls

A
 London based mum who 

created One Dear World - 

a range of multicultural 

soft toy dolls, has launched a new 

crowdfunding campaign to extend 

the current collection to include 

six new inclusive disability dolls.   

Frustrated by the lack of diver-

sity among the dolls available for 

their son, Winnie Mak who origi-

nates from Hong Kong and her 

half-French, half-Greek husband 

Rafael Tselikas took matters into 

their own hands, and launched      

the One Dear World brand in 

2017, which features four dolls of         

different ethnicities and genders.   

The award-winning dolls proved 

an overnight success, and now 

the couple are keen to expand 

the range with six more dolls      

representing both visible and 

non-visible disabilities. 

Winnie Mak, comments on the 

new dolls: “It’s always been my 

long term vision to create dolls to 

include all kinds of diversity.  But 

I decided to start with cultural        

diversity, as I was just one person 

with an idea, sat at my dining 

room table with limited funds and 

resources. 

“We believe all children should 

have dolls that represent them, 

as well as dolls that look different 

from them so that they can grow 

up with a vision of being friends 

with anyone, regardless of race, 

gender or disability.” 

The new collection of dolls        

includes a young girl with a pros-

thetic limb, an autistic boy, a boy 

with Down Syndrome, dolls with 

visual and hearing impairment, 

and a girl experiencing anxiety to 

help teach children about mental 

health and wellbeing. 

Winnie continues; “UNICEF 

estimate 150 million children world-

wide are growing up with disabili-

ties. We believe these  children are 

entitled to positive representation 

so that they can develop a secure 

self-image. 

“Following the launch of my dolls 

I was approached by so many 

parents asking me if I would      

consider creating more inclusive 

dolls with different disabilities. 

“We’re so excited to be launch-

ing this new crowdfunding cam-

paign and believe our new dolls 

can help all children see the beauty 

in themselves and in others.” 

Each doll comes with an      

accompanying booklet which gives 

their name, place of birth and a 

short story about themselves,      

including a famous role model who 

experiences similar condition, 

and facts and further information 

on their disability.  Winnie’s aim is 

that the dolls will not only appeal 

to children as a toy but can be 

used by parents or educators to 

start conversations about inclusi-

vity and diversity.   

Partnering with Work for Good, 

Winnie will contribute 10% of the 

sales to charities including AFK, 

Downright Excellent, Upwards 

With Downs, Sightsavers, The 

National Deaf Children’s Society, 

Autistica and Young Minds. 

The new dolls retail from      

between £24 and £30. For   

further information, please visit 

www.onedearworld.com/dollsforall.
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Andrea Georgiou 

E
mmy nominated Greek 

American comedian 

Basile, has announced 

he is dedicating his UK Tour 

next week in memory of Pani 

(Panayioti) Argyrou, a popular 

British-born Cypriot, well known 

in London and the UK, who 

sadly passed away in 2018, 

aged 29. 

Pani fundraised for and          

organised trips to the orphanage 

of Lyreio Children's Institution, 

St. Anargyroi, Orthodox Village 

(Rafina, Greece) forming close 

bonds with the children there.  

The Orphanage was rebuilt 

after being nearly ruined in 1995, 

only to be badly damaged again 

in the 2018 fires.    

“In Pani’s memory, we will 

have a collection to continue       

to raise money, which he was 

actively doing before his death, 

in his name for the Orphanage 

at each of my shows in Birming-

ham, Bristol, North and South 

London and Nottingham,” said 

Basile. 

“Once in a great while you 

meet someone who amazes 

you, and you marvel at their   

accomplishments at such a 

young tender age with their 

compassion for their family, 

friends, responsibilities and their 

faith. Pani (Panayioti) Argyrou 

was that person!” added Basile. 

Pani was a proprietor and 

helped run and manage the 

family restaurants, found success 

as a concert promoter, and  

was also a founder member, 

treasurer and sponsor of St 

Panteleimon FC, who play in 

the Middlesex County Football 

League. He was also a member 

of the Church Committee at 

Greek Orthodox St. Panteleimon 

Church in Harrow. 

“As a teenager he came to a 

show of mine at the Bloomsbury 

Theatre in London. About a year 

later he asked me if I would 

perform for his Church to help 

raise much needed funds for 

both youth activities and the 

building of a new church near 

Wembley - and that’s where our 

relationship started. From then 

on, our friendship blossomed 

into a very close bond for years. 

I considered Pani a friend, but 

more as a brother! I even called 

him, “my little brother from 

another mother,” said Basile. 

“He was a young man with   

an old soul and loved everyone, 

and EVERYONE loved Pani. 

From him driving me all over 

England with one hand on the 

steering wheel and a Halloumi 

(Cypriot Cheese) sandwich in 

the other, with a Frappe between 

his legs, he never ceased to 

amaze me!  

“Even if we came home late 

from a Saturday night concert, 

there was always time for Church 

on Sundays. Pani introduced me 

to the local Priest at the Church 

and to his family and I did fund-

raisers for the church, because 

of Pani,” continued Basile. 

“Pani is sorely missed by      

the Greek Cypriot community 

and not a day goes by without     

thinking about my friend Pani 

and his kindness! 

“He always threatened me 

that he was going to marry my 

daughter, and I would look at 

him and say GOD FORBID!  

However, at the same time I was 

thinking just how lucky I would 

have been to have someone 

like Pani be part of my family! 

“I hope you can donate to  

this worthwhile organization - 

www.Lyreioidryma.GR,” Basile 

concluded. 

Courtesy of 1 To One Events 

Ltd, Basile kicks off his Greek 
Spice Boy Cometh UK Tour on 

2 October at the Glee Club in 

Birmingham. The tour will then 

take him to Bristol (Anson 

Rooms) on 3 October, Becken-

ham (Bromley Hall, Langley Park 

School) on 4 October, London’s 

Millfield Theatre on 6 October 

and finally Nottingham (Glee 

Club) on 7 October. 

From the moment Basile takes 

the stage, the lunacy begins! 

His show has been described 

as “walking through a hall of     

revolving doors ways that lead 

to a series of unconventional 

situations that leave the audience 

in fits of laughter!”  

From family situations involving 

his ethnic background to what-

ever is happening around the 

world, then throwing his charac-

ters and voices in the mix, will 

satisfy the young to the very old!   

Basile has entertained millions 

of comedy fans in the USA,     

Canada, Europe, Australia,       

and Africa. His unique blend       

of material, improvisation, and 

characters has made him one 

of the most sought after        

comedians in the entertainment          

industry today.  

This fresh, new show is       

described as Anglo meets Greek/  

Cypriot...it’s Feta sprinkled on 

Fish ‘n’ Chips!  Expect to be     

falling out of your seat with 

laughter!  

Get your tickets now - visit 

www.basileuktour.co.uk

Comedian Basile’s UK Tour in memory 
of a very special young man



Michael Yiakoumi

24 | Thursday 26 September 2019

FA Cup: Haringey Borough Wembley bound

A Cup  2nd Qualifying RoundHaringey Boro (5) Staines Town (0) 
The result meant that they now have been drawn to play fellow 
BetVictor Premier team Cray Wanderers at home on Saturday 5th 
of October 2019. 
The visitors started the brighter with a good effort header from 
Demby that just had Pajetet scrambling 
Boro then had a succession of efforts through Froxylias which had 
Dixon in the Staines goal making a series of good saves, the 

deadlock was opened in the 35 minutes when Rakim Richards 
rose unchallenged to nod home 1-0 Boro 
In the 70th minute sub Romeo Akinola made a dazzling run down 
the left side and saw the Staines Full back eventually uphend him 
in the box and from the resulting spot kick Dimitri Froxylias dis-
patched it high into the net 2-0 Boro 
75 min Boro could sense more goals a great through ball from 
Froxylias saw George Aresti challenged and pulled down by the 

rushing Staines Keeper from the spot kick Boro penalty taker Chid 

Ookwai converted to make it 3-0 Boro 

Minutes later in the 78 min a through pass from Stelios Demetriou 

saw Chid Onokwai running through unchallenged to smartly round 

te keeper to roll into a unguarded net 4-0 Boro 

 great work again from Akinola saw his cross diverted by Onokwai 

who was close by for a his hat trick 5-0. Attendance: 343

Saturday 28th September 
2019 
Vanarama National League 
Barnet v Solihull Moors 
3.00pm The Hive, Camrose 
Avenue, Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier League 
Bognor Regis v Haringey 
3.00pm Nyewood Lane, Bognor 
Regis, PO21 2TY. 

Spartan South Midlands 
League 
St Panteleimon v Park View 
3.00pm North Greenford FC, 
Berkeley Fields, Berkeley Avue, 
Greenford UB6 0NX 
Langford FC v New Salamis 
3.00pm Langford Road, Hen-
low, SG16 6AG 
Sunday 29th September 2019 

KOPA League 
Pantel v Akanthou 
10.15am Southgate School, 
Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Omonia v Apoel 
11.30am Powerleague Enfield, 
Edmonton County School, En-
field, EN1 1HQ 
Panathinaikos v Komi Kebir 
12.00pm Enfield Playing Fields, 

Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Anorthosis v Armenians  
10.00am Southbury Leisure 
Centre, 192 Southbury Road, 
Enfield EN1 1YP 
Monday 30th September 2019 
BetVictor Premier League 
HaringeyBoro v Kingstonians 
7.45pm Haringey Borough, 

CVS VAN HIRE STADIUM, 

(COLES PARK) White Hart 

Lane, London N17 7PJ 

Tuesday 1st October 2019 

Vanarama National League 

Fylde v Barnet 

7.45pm Mill Farm Sports Vil-

lage, Coronation Way, Wesham 

PR4 3JZ

Wednesday 2nd October 

2019 

Spartan South Midlands 

League 

New Salamis v Shefford  

7.45pm Enfield Town Football 

Club, The Queen Elizabeth Sta-

dium, Donkey Lane, Enfield, 

EN1 3PL

 Local and community fixtures

 Spartan South Midlands League
St Panteleimon FC sustain top place in the Spartan South Midlands League

Pts 

  1 St Panteleimon  . . . . . .25 

  2 Shefford T. & Campton 18 

 3 Enfield Borough  . . . . .17 

 4 Rayners Lane  . . . . . . .15         

 5 Ampthill Town  . . . . . . 14 

 6 Milton Keynes Robins  14 

  7 Stotford  . . . . . . . . . . . .13 

 8 Bedford . . . . . . . . . . . . 13 

 9 Winslow  . . . . . . . . . . . 12 

 10 New Salamis  . . . . . . . 10 

 11 Langford  . . . . . . . . . . . 9 

12 Brimsdown . . . . . . . . . . 8 

13 Broxbourne  . . . . . . . . . 7 

14 London Lions . . . . . . . . 6 

15 Park View  . . . . . . . . . . .6 

16 Buckingham . . . . . . . . . 6 

17 Amersham  . . . . . . . . . . .6 

18 Wodson Park  . . . . . . . . 4 

19 London Tigers . . . . . . . .2 

20 Hillingdon . . . . . . . . . . . 2 

Saints sustain their swagger at 
the Spartan summit Spartan 
South Midlands League – Divi-
sion One Enfield Borough 2 – 
St Panteleimon 5 (Massey 3, 
Katsikas, Tajbakhsh) Another 
Saturday and another three 
points for St Panteleimon of 
Harrow. 
The team out-ran and outplayed 
Enfield Borough to claim their 
seventh victory in eight games 
and edge four clear points 

ahead of the pack at the summit 
of the Spartan Division One. 
A beautiful day and a beautiful 
pitch in Summers Lane, N12, 
saw the Saints need only 7 mi-
nutes to take the lead with a 
Courtney Massey power 
header. The captain Roberto 
Katsikas added a second on 16 
minutes, after clever play from 
Thiago Goncalves and Massey. 
Strong performances from Aris-
totelli Nasai and Nico Campbell 

kept the Saints tight and solid, 
with playmaker Javonne Molloy 
as reliable as ever, spreading 
the passes and opening up En-
field. The persistence paid off, 
and a penalty in the 21 minute 
was put away expertly by 
Noyan Tajbakhsh. 0-3 to the 
Saints, and the crowd had 
hardly drawn breath. Half time 
0-3. 
A decent sized crowd were buz-
zing from the Saints perform-

ance. Could they keep it up in 
the second half? Or could the 
hosts come back? The Saints 
powered away with fluid football 
and clinical finishing. Despite a 
couple of goals for the home 
side, the Saints’ top scorer Mas-
sey added two more to add yet 
another hat-trick to his sterling 
season. The fifth being a great 
run on goal and terrific finish, 
after being put through by Kat-
sikas. We have been here be-

fore with St Panteleimon. The 
numbers are starting to look in-
credible. 37 goals in 8 unbeaten 
games. Their goal difference, at 
+26, is better than the next 
seven teams combined. 
With humility, patience, hard 
work, team work, the strength 
of their community bonds, 
prayer, more hard work and the 
players staying free from injury, 
the Saints will march on and 
hopefully keep their form. 

To view more sports news 

and other community 

and 

worldwide news 

please visit  

our website 

www.parikiaki.com

St Panteleimon manager 
George Frangeskou 
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Premier League

Liverpool maintained their sear-
ing pace at the top of the Pre-
mier League as they beat Chel-
sea 2-1 at Stamford Bridge on 
Sunday to make it six wins from 
six matches, Liverpool were 
made to work much harder but 
hung on after first-half goals by 
Trent Alexander-Arnold and 
Roberto Frmino had put them 
in control.N’Golo Kante reduced 
the arrears after the break but 
Chelsea remain without a vic-
tory at home under manager 
Frank Lampard. 
Wolverhampton Wanderers are 
still winless in six Premier 
League games but at least 
avoided defeat at Crystal Pal-
ace as Diogo Jota struck a stop-
page-time equaliser in a 1-1. 
Liverpool, dug in to extend their 
club-record run of Premier 
League wins to 15. They lead 
City by five points with Leicester 
City, who beat Tottenham Hot-
spur on Saturday, in third on 11 
points. Arsenal and West ham 
also have 11 points. 
Chelsea are one of six clubs on 
eight points along with Man-
chester United and Tottenham. 
Arsenal had Ainsley Maitland-
Niles sent off for a second yel-
low card 20 minutes John 
McGinn put Villa in front.Nicolas 
Pepe equalised from penalty 
spot on the hour after midfielder 
Matteo Guendouzi was fouled 
in the area by Björn Engels but 
Villa restored their lead imme-
diately through Wesley.Calum 
Chambers replied again for the 
hosts in the 81st minute before 
Aubameyang then pounced to 
complete a remarkable win for 
Unai Emery’s side. 
Ukrainian forward Andriy Yar-
molenko put West Ham ahead 

against United at the end of a 
drab first half at the London Sta-
dium and Aaron Cresswell 
sealed victory with an outstand-
ing free kick in the 84th minute. 
Bernardo Silva hat-trick helped 
Manchester City to secure the 
joint second-biggest Premier 
League victory in history with 
an 8-0 thrashing of a bewildered 
Watford at the Etihad Stadium 
on Saturday. Man City’s other 
goals came from David Silva, 
Sergio Aquero,Riyad Mahrez 
and Nicolas Otamendi. 
The champions, responding to 
their first league defeat since 
January at Norwich City last 
weekend, blew Watford away 
by becoming the first side to 
score five goals in the first 18 
minutes of a Premier League 
game. 
Elsewhere, a brace from Chris 
Wood helped Burnley beat Nor-
wich 2-0, while Sheffield United 
surprised Everton with a 2-0 
away win at Goodison Park. 
James Maddison scored a bril-
liant winner to help Leicester 
City come from behind and beat 
Tottenham Hotspur 2. 
There was no question over the 
opening goal in the 29th minute 
as Harry Kane fired a stunning 
strike past Kasper Schmeichel 
to give Spurs the lead.That 
proved crucial as Ricardo Pe-
reira levelled things up in the 
69th minute from 12 yards, 
swinging the momentum in the 
home side’s favour.Maddison 
completed the turnaround with 
a superb strike from 25 yards 
five minutes from time, drilling 
the ball past the despairing dive 
of Hugo Lloris to move Leicester 
up to provisional second in the 
table. 

Our Michael Yiakoumi with birthday boy French World Cup winning 
Arsenal legend Emmanuel Petit.French World cup winner and 
Monaco, Arsenal, Barcelona and Chelsea legend Emmanuel Petit 
celebrated his birthday at Stamford Bridge at the Chelsea v Liver-
pool match.

Cyprus football

Omonia of Nicosia achieved a 
great victory over Apollon of Li-
massol in the framework of 
Match Day 4 of the Cyprus foot-
ball league, 
Results of Match Day 4: Olym-
piakos-AEK 2-2, Omonia-Apol-
lon 1-0, AEL-Doxa 1-0, Anor-
thosis-Paphos 2-0, 
Ethnikos-Nea Salamina 2-0. 
Standings: Omonia 10, Anor-
thosis 7 (3 games), AEL 7, Eth-
nikos 7 (3 games),APOEL 6 (2 
game), Apollon 3 (2 games), 
Paphos 3, Nea Salamina 3, 
Doxa 2, Olympiakos 2 (3 
games), Paralimni 0 (4 games). 
Omonia are flying at the mo-
ment under their new manager 
Henning Berg after four games 
they are unbeaten and at the 
top of the table after a good win 
over Limassol team Apollon 
with a 50th minute goal from 
Thiago. 
In Monday nights game last 
year’s champions Apoel strug-
gled against Enosis Neon Para-
limniou who are bottom of the 
league and have not gained a 
point this season. they were 

down 1-0 equalised in the 22nd 
minute with Hallenius then in 
the 89th minute Paralimni led 
again and in pole position for a 
win both goals scored by Ham-
bardzumyan but Apoel equal-
ised in added time in the 94th 
minute and scored the winning 
goal in the 99th minute both 
these goals were scored by 
Merkis. 
Olympiakos Nicosia nearly 
pulled off a surprise by fighting 
back from 2-0 down with goals 
from Zachariou and Ayite.to pull 
off a 2-2 draw with AEK Lar-
naca whose goals came from 
Nacho and Trikovski. 
In the other games AEL beat 
Doxa with a 71st minute own 
goal from Dervite. Anorthosis 
beat Pafos 2-0 with their goals 
coming from Schildenfild and 
Rayo.Ethnikos Achna pulled off 
their second win of the season 
beating New Salamina 2-0 with 
both their goals coming in the 
second half in the space of six 
minutes 51st and 57th with their 
goals coming from Miguelito 
and Veselovsky. 

Omonia are on top after two games

APOEL to make EUR 9 mln profit 

despite Champions League exit 

Omonia looking good at the top

Despite being dumped out of 
the Champions League by Ajax, 
APOEL FC will see some EUR 
9 mln flowing into the club’s 
coffers, making up for losses in-
curred from last year’s failure in 
Europe. 
Apoel was hoping for a football 
upset after drawing 0-0 with the 
Dutch Champions at home and 
qualify for the Champions 
League group stages putting 
their hands on potential prize 
money of some EUR 20-30 mln. 
Instead, APOEL FC will see a 
minimum of EUR 9 mln gener-
ated as they have secured 
some EUR 5 mln from their par-
ticipation in the CL playoff stage 
and another EUR 2.92 mln for 
their participation in the Europa 
League Group stage, where 
they automatically find them-
selves. 

APOEL will also receive EUR  
570,000 for every victory in the 
group stage and EUR 190,000 
for every draw. 
The club has also secured 
some EUR 660,000 from par-
ticipating in preliminary rounds 
of the CL, while its expected to 
see more income from a pool 
which will be distributed to 
teams participating in the Eu-
ropa League according to their 
final ranking. 
Apoel are in a tight spot after 
being knocked out early from 
the lucrative Champions 
League last summer by unfan-
cied Lithuanian outfit FK Su-
duva. APOEL was demoted to 
the Europa League where it 
was knocked out by Kazakh-
stani outfit Astana – this con-
tributed to a EUR 7 mln loss in 
revenue last year. 

Greece Super League
Local derby draws for PAOK and 

Olympiakos

PAOK and Olympiakos dropped 
their first points this season, in 
their local derbies, with PAOK 
leaving it very late to avoid a 
home loss to Aris and Olympia-
kos conceding a late equalizer 
at the Derby of Eternal Rivals 
on Sunday to draw with host 
Paathinaikos. 
The 1-1 draw at the Olympic 
Stadium between the Greens 
and the Reds was a fair result 
and was probably the first time 
Panathinaikos performed well 
this season against a rather 
tired Olympiakos, four days 
after the Piraeus team drew with 
Tottenham in the Champions 
League. 
The Reds edged ahead with Mi-
guel Angel Guerrero on the 36th 
minute in a very quiet first half, 
as the Spaniard shot unmarked 
after a Costas Tsimikas cross. 
Panathinaikos earned a penalty 
on the hour mark, Federico 
Macheda took it, but keeper 
Jose Sa dived and saved it. The 
assistant referee flagged the 
Portuguese for allegedly mov-
ing early off his line, but the Ger-
man referee watched the video 
and validated Sa’s save. 
However the Greens got a sec-
ond spot kick two minutes from 
the end, and this time substitute 
Yohan Mollo made no mistake 
to make it all square. 
The derby was particularly 
peaceful, but that was mainly 
due to the boycott by the die-
hard Panathinaikos fans of the 

“Gate 13” firm: Instead of at-
tending the match they held a 
rally outside the historic home 
of Panathinaikos, at Alexandras 
Avenue, that attracted a few 
thousand people and called on 
owner Yiannis Alafouzos to give 
the reins of the club to its ama-
teur division that runs Panathi-
naikos’ teams in other sports. 
A goal seven minutes into injury 
time saw PAOK preserve its un-
beaten record of the last 18 
months in the league drawing 
2-2 in the Thessaloniki derby 
with Aris on Sunday. Brown 
Ideye gave Aris a third-minute 
lead but Leo Matos equalized 
two minutes on. 
With both Thessaloniki rivals 
down to 10 men, Javier Matilla 
put Aris back in front on the 87th 
before Josip Misic calmed 
nerves at Toumpa deep into 
time added on. 
PAOK and Olympiakos are tied 
on top of the tsable with 10 
points. 
AEK is joint third after downing 
host Panetolikos 1-0 on Sat-
urday thanks to a Marko Livaja 
strike, while 10-man Xanthi suf-
fered its first defeat losing 3-0 
at Larissa. AEK and Xanthi are 
joined on nine points by Volos, 
that saw off visiting OFI 1-0 on 
Saturday. 
In other games, Asteras got off 
the mark beating Atromitos 2-1 
in Tripoli and Panionios 
snatched a point at Lamia with 
a 92nd-minute goal (1-1). 

Barnet unbeaten run 

comes to an end
The Bees unbeaten streak 
came to an end as FC Halifax 
Town ran out victors .In a fran-
tic opening twenty minutes the 
Bees came from two goals 
down thanks to goals from Si-
meon Akinola and Charlee 
Adams.  
But the hosts then added two 
further strikes in the second 
half through Nolan and Sho-
Silva who netted on two of his 
own for the Shaymen.  

The hosts pressure told with 20 
minutes to go as Nolan prod-
ded home after turning Reyn-
olds in the area, the goal had 
been coming throughout the 
second period.  
As Currie’s men chased the 
game they were punished in 
stoppage time as Sho-Silva 
netted his second of the game 
as he sent a powerful effort 
past Loach into the back of the 
net. 
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14 year old UK Cypriot 
tennis star Alex Michael 
wins U18s major cup

Alex Michael wins Under 18s 
Middlesex County tournament 
at Bishopshalt in Uxbridge beat-
ing the No1 seed in the semi 
final and dropping just one 
game in the match final. 
This was an LTA linked tourna-
ment which means Alex will 
automatically qualify for the 
main draw of U18 grade 3 
South East regional tournament 
held at Sutton Tennis academy 
in Surrey this October. Here 
Alex 14 will compete against 
some of the UKs top under 18 
players for the trophy. 
Alex continues a fine run of form 

from July 2019 wining 22 
matches and losing just 4 times, 
winning 3 tournaments 1 runner 
up and 2 semi finals. 
14 year old Alex Michael from 
Enfield has been playing tennis 
since the age of 
five Alex has been training at 
WIMX academy from the age of 
eight trained by Andrew Foster 
ex professional UK tennis sin-
gles,doubles and Davis Cup 
star. 
His paternal grandparents are 
from Vasili,Leonarisso and Yi-
aloussa and his maternal grand-
parents from Famagusta. 

UK Cypriots Panos and 
Stephany Savvides swim 
the Serpentine for charity

Panos Savvides and his niece 
Stephany Savvides both swam 
the Serpentine on Saturday 21 
of September to raise money 
for Multiple Sclerosis the event 
was organised by Children with 
cancer UK. Their family havè 
been effected with M/S and the 
charity really does help those 
who are effected. 
For both it was their first time 
swimming in this event Step-
hany swam two miles and 
Panos one mile.but Stephany 
has all really run the marathon 
this year and is also running 
next year to raise money for 

M/S. 

If you would like to donate to 

the M/S charity please go and 

google JustGiving and look for 

Panos Savvides or Stephany 

Savvides and donate every little 

bit helps Thank you 

They would also like to say a 

big thank you to all those kind 

and generous people who 

sponsored Stephany and 

Panos because between them 

with your help they nearly raised 

£2000 for the M/S charity. And 

they thank all of you for your 

charitable contributions.

Three Under 8 teams began 
their Omonia Youth FC careers 
last Sunday as the three teams 
played their first official fixture 
for the club. Jason Xavier, Ste-
lios Petrou and George Stav-
rou’s Under 8 Gold were 
watched by the club’s Coach 
Development Officer David 
Poncia in what was described 
as a game where all the boys 
had a great time and thoroughly 
enjoyed the game; there smiles 
all round for the new Under 8 
Gold. 
Harry Theodorou and George 
Sammoutis’ Under 8 Silver also 
enjoyed their first official match 

for the club. All the boys had a 
great morning, enjoyed their 
football and learnt so much from 
this one match making both 
coaches very happy. 
Finally Mario Demetriou, 
George Kettenis and John 
Praou’s Under 8 White were no 
less enthused by playing their 
first match. The boys were great 
and enjoyed their away match. 
Coach Mario summed up the 
feeling of all the Under 8 
coaches as he said “…I have to 
admit I really enjoyed seeing the 
Under 8s play with so much en-
thusiasm” A positive start for the 
future of the club. 

U8s begin their Omonia Youth careers

Community Youth  
football

Omonia Youth U8 Gold

Community Youth football results
Sunday 22nd September 2019 
U18, AEK Black 4 Alexandra Park 2, Omonia Green 3 St Albans 2, 
St Albans Central 6 Omonia White 1,Aldenham 2 AEK Gold 2. 
U16 Omonia White 3 Hendon 2 
U15 Turnstyles 2 Omonia White 5, Omonia Green 0 Whetsone 2,  
U14 Edgware 4 Omonia Gold ,Hadley Rangers 2 Omonia Silver 3 
U13 Maccabi 3 Omonia Green 7, Omonia White 2 Harvesters 5, 
Pro football 16 AEK Black 2,. 
U12 Omonia Gold 3 Harrow 6, AC Finchley 2 Omonia White 8 

Brilliant start to their league campaign for  
Omonia Youth U12 white an 8-2 win

Plenty of outstanding goals for the Omonia Youth Under 
15 White in a 8-3 win

KOPA League

Only two games were played in 

the KOPA League on Sunday 

one particular match that stood 

out was last year’s runner up 

Olympia and last year’s cham-

pions Anorthosis and what a 

game it was excitement right 

down to the whistle. 

Olympia got off to a good start  

playing good attractive football 

their players are young and en-

thusiastic and were always find-

ing each other with their neat 

passing and fighting back to get 

the ball  back when losing it. 

Anorthosis could not get into 

their usual mode of football as 

the Olympia players were quick 

to close them down. 

Olympia wee quick off the mark 

and scored with an Olympia 

penalty taken by Elia and Anor-

thosis equalised just before the 

break with Gio. 

The second half Anorthosis tried 

hard to get a grip on the game 

but Olympia regained their lead 

with a penalty from Elia, it did 

not stop there and Aaron equal-

ised for Anorthosis. 

Then with five minutes to go 

Olympia were awarded a pen-

alty which Elias scored from to 

give him a hat trick and a 3-2 

win for Olympia to put them in 

top spot. 

Omonia beat Akanthou 7-1 

Omonia’s goals were scored by 

Luke Procopiou 3, Savvas 

Petrou, Chris Antoniou, Jordan 

Downs and Anthony Michael. 

Armenians v Panathinaikos 

never took place as Armenians 

could not field a team. Pantel v 

New Salamis U23 was not 

played as New Salamis have 

withdrawn their U23 team from 

the KOPA League so that they 

can focus on Saturday football. 

Apoel and Komi Kebir played in 

the LFA Sunday Challenge Tro-

phy where both teams lost 

Apoel to the Wronguns 4-3 and 

Komi Kebir lost 3-2  to Gower 

FC.

Olympia v Anothosis

Olympia team chat
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.09.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Νέαρχου Θεοδοσίου (Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αγγέλα, υιοί: Γιώργος, Σάκης και Σάββας, εγγόνια: 

Nicholas, Anna, Christian,Isabella, νύφες και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

29.09.2019, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 17ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας υιού και αδελφού 

Αντρέα Οικονόμου 

(Λονδίνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι τεθλιμμένοι: 

Η μητέρα Μαρία Οικονόμου 

και ο αδελφός Παναγιώτης.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ In loving memory 

of my mum 

Chrisoulla Sifneos 

Always in our thoughts forever 

in our hearts.  

10 years ago you left us mum, 

you are dearly missed everyday. 

Love your daughter Effi, 

son-in-law Stephen, 

and your 2 grandsons 

Constantinos and Anthony. 

EYXΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.09.2019, στην 

Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και 

Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, Holloway, Islington, 

London N7 6RT το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού Γιαννή Λάμπρου Ιωακείμ και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Macmillan 

Cancer Support, British Heart Foundation και την 

Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου 

Προδρόμου, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυ-

πητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

Γιαννής Λάμπρου Ιωακείμ
(Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαίρη Ασπρή 
(από το Καϊμακλί) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε τη Δευτέρα 

16.09.2019, η Μαίρη Ασπρή σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Σπύρο, Άννα και Ειρήνη, 2 γαμπρούς: Χρήστο 

και Δημήτρη, 2 εγγονές: Μαρία και Δάφνη. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 03.10.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές στο Cedars 

Care Centre εις μνήμη της, ως ένδειξη αγάπης και φροντίδας 

που πρόσφεραν. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Royal British Legion, 38 Brookhill 

Road, Barnet, Herts. EN4 8SL.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Mary Aspris 
(from Kaimakli) 

It is with great sadness to announce that Mary Aspris passed away 

on Monday 16.09.2019 at the age of 82. 

She leaves behind 3 children: Spyros, Anna and Irene,  

2 sons-in-law: Christos and Demetris and 2 granddaughters: 

Maria and Dafni.  

Her funeral will take place on Thursday 03.10.2019 at 12.30pm at 

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

Road, London N8 0LY and the burial at New Southgate Cemetery. 

As an expression of our sincere appreciation for the care provided 

by Cedars Care Centre a collection box will be provided for those 

who wish to donate in her memory. 

The wake will follow at the Royal British Legion, 38 Brookhill Road, 

Barnet, Herts. EN4 8SL.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.09.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

Χριστάκη Αντρέου (Πισιή) (Συριανοχώρι Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Σοφούλλα, παιδιά: Μαρία και Αντρέας, γαμπρός Lee, 

νύφη Νίνα, εγγόνια: Tommy και Christiano, 

αδέλφια: Ουρανία και Γιώργος και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνης Πέτρου 

(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Μαραθόβουνο) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 11.09.2019, σε ηλικία 60 ετών. 

Αφήνει τον υιό του Αντρέα, την κόρη του Μελίσσα, τη μητέρα του 

Αντρούλλα, αδέλφια: Patricia, Helen και Christopher. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 01.10.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07898 867 605 Μελίσσα

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anthony Petrou  

(from London - his family from Marathovounos) 

Passed away on Wednesday 11th September 2019 at the age of 60. 

He leaves behind his son Andrew, daughter Melissa, mother Androulla 

and his siblings Patricia, Helen and Christopher. 

The funeral will take place on Tuesday 01.10. 2019  at 12.30pm at the 

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

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

Road, London N11 1JJ. The wake will be held at the Greek Orthodox 

Church hall of St. Barnabas, Finsbury Road, London N22 8PA. 

There will be a donation box at the church for various charities. Flowers 

are also welcome.  

Tel: 07898 867 605 Melissa 
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Χριστάκης Σωφρονίου Christakis Sofroniou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

With deep sorrow we announce that our beloved brother 

and uncle, Christakis Sofroniou, freedom fighter in the 

Cyprus struggle 1955-1959, passed away, on Saturday 

14th September 2019, aged 81.   

He was born in Galata, in the Solea Valley, in 1938, and 

was an “A” student at the English School. After the 

freedom struggle, he lived in Cyprus, Athens and 

London.  

He leaves behind a sister, Panayia, two brothers, 

Kyriakos and Panayiotis, 20 nieces and nephews, and 

many relatives and friends.  

His funeral will take place on Tuesday 8th October 2019, 

at 12:30pm, at the Greek Orthodox Cathedral of All 

Saints, Camden Street, London NW1 0JA and the burial 

at New Southgate Cemetery.   

The family requests that, instead of flowers, donations 

are made to the British Heart Foundation.  

There will be a wake at the family home. 

Με βαθιά θλίψη αγγέλουμε ότι απεβίωσε το Σάββατο 

14 Σεπτεμβρίου 2019, ο πολυαγαπημένος μας αδελφός 

και θείος, Χριστάκης Σωφρονίου, αγωνιστής για την 

απελευθέρωση της Κύπρου 1955-1959, σε ηλικία 81 

ετών.  

Γεννήθηκε στη Γάλατα, περιοχή Σολέας, το 1938 και ήταν 

άριστος μαθητής στο English School. Μετά τον 

Απελευθερωτικό Αγώνα, ζούσε στην Κύπρο, Αθήνα και 

Λονδίνο 

Αφήνει την αδελφή του Παναγιά, δυό αδελφούς: Κυριάκο 

και Παναγιώτη, 20 ανίψια και πολλούς συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και 

ώρα 12:30μμ, από τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

το British Heart Foundation.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος.  

Αιωνία του η μνήμη.  

(from Galata)(από την Γαλάτα) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Κωστή 
(από το Λεονάρισσο) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 11.09.2019, σε ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Κατίνα, 2 υιούς: Κώστα και Μιχάλη, την εγγονή 

του Holy, 3 αδελφούς: Γιάννη, Βάσο και Χρηστάκη, 3 αδελφές: Αυγή, 

Στέλλα και Πεζουνού, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 01.10.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Islington & St. Pancras, 278 High Road, 

East  Finchley N2 9AG. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ.οικείων: 07946 120 378 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Costi 
(from Leonarisso) 

Passed away on Wednesday 11.09.2019 at the age of 73. 

He leaves his wife Katina,2 sons: Costas and Michael, granddaughter 

Holly, 3 brothers: Yiannis, Vasos and Christakis, 3 sisters: Avgi, Stella 

and Pezounou, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 01.10.2019 at 12.30pm at the 

Greek Orthodox Church of All Saints, Camden Street, London NW1 

0JA and the burial at Islington & St. Pancras Cemetery, 278 High 

Road, East Finchley N2 9AG. 

The wake will take place at the cemetery. 

Flowers are welcome. 

Tel: 07946 120 378 04.08.1946 – 11.09.2019
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15ον ετήσιο 

MNHMOΣΥΝΟ

Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 29.09.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 15oν ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας και 

αδελφής 

Ελένης Ηλία (Αρναούτη) 

(Λονδίνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 

Ο σύζυγος Πανίκος, παιδιά: Λούκας και Γεωργία, 

οι απαρηγόρητοι γονείς: Γιώργος και Carol, 

αδέλφια: Σοφία, Μαρία, Στέλλα, Δημήτρης 

και λοιποί συγγενείς.

Αγαπημένη μας Ελένη ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. 

Θα είσαι πάντα κοντά μας. 

Αιωνία σου η μνήμη.
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Απεβίωσε την Παρασκευή 13.09.2019, η αγαπημένη μας σύζυγος, 

μητέρα και γιαγιά Στέλλα-Μαρία Κτώρου σε ηλικία 67 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Γιώργο Κτώρου από τη Μόρφου, 2 παιδιά: 

Andrea και Αντώνη, τη νύφη της Μαρία, 2 εγγόνια: Γιώργο και 

Έλενα, 2 αδελφούς: Νίκο και Άκη, την αδελφή της Άντρια, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 30.09.2019 και ώρα 9.00πμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

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

Southgate, London N11 1NL 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Macmillan Cancer Research.

Στέλλα-Μαρία Κτώρου

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από το Βελγικό Κογκό - καταγωγή γονέων Γιαλούσα)

12.04.1952 – 13.09.2019

Αγγελική Γεωργιάδη Angela Georgiades 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Monday 16.09.2019 

at the age of 85. 

Angela leaves her daughter Anna, 

son-in-law Michael, 2 grandsons: 

Giorgio and Marcus, 4 sisters, relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 

01.10.2019 at 10.30am at the Greek 

Orthodox Church of St. Catherine,  Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL and the 

burial at Hendon Cemetery, Holders Hill 

Road, London NW7 1NB. 

The wake will take place at Hendon Golf 

Club NW7 1DG. 

The family has requested instead of 

flowers there will be a donation box for 

the Dementia charity. 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 16.09.2019, 

η Αγγελική Γεωργιάδη σε ηλικία 85 

ετών. 

Αφήνει την κόρη της Άννα, τον γαμπρό 

της Μιχάλη, 2 εγγονούς: Γεώργιο και 

Μάρκο, 4 αδελφές, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 

01.10.2019 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές για το Dementia 

charity. 

(from Athienou, Cyprus)(από την Αθηένου)

23.08.1935 – 16.09.2019 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.09.2019, στην 

Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, 

Leyton, London E10 5NS, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς 

Σωτήρας (Κοραλίας) Πέτρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Κυριάκος, παιδιά: Μαρία, 

Πέτρος, Μιχάλης, Γιώργος και Άντρος, 

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

 Σωτήρα (Κοραλία) Πέτρου 
(Ακανθού)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

29.09.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το ετήσιο 

μνημόσυνο των πολυαγαπημένων 

και αξέχαστών μας γονέων, 

παππού και γιαγιάς

Σταυρή και Ελισάβετ Χ” Σαββή
(από την Ακανθού)

και καλούμε όλους όσοις όσοι τιμούν τη μνήμη τους 

 όπως παρευρεθούν. 

Ο γιος αιδεσ. Ανδρέας Χ” Σαββή και οικογένεια 

και λοιποί συγγενείς.

Mε βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά αγγέλλουμε ότι 

απεβίωσε το Σάββατο 14.09.2019 o Γεώργιος 

Oδυσσέως σε ηλικία 84 ετών. 

Η κηδεία τou θα γίνει την Παρασκευή 

04.10.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο New Southgate 

Cemetery η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Highland Restuarant, 

43 Cannon Hill, Southgate, London N14 6LH. 

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος Μαρούλλα, παιδιά: 

Στέλλα και Ρεβέκκα, εγγονός Ραφαήλ. 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεώργιος Oδυσσέως
(από τον Άγιο Νικόλαο Σολέας)

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΤΩΡΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΒ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ 

Ο Πρόεδρος και η  Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας  εκφράζουν  στο φίλο και 

παλαιό συνεργάτη τους Γεώργιο Κτώρο, πρώην Γραμματέα της ΕΔΕΚ Αγγλίας,  όπως  και στα 

παιδιά του ΄Αντρια και Αντώνη   και όλους τους συγγενείς, θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια,   

για τo θάνατο της πολυαγαπημένης του συζύγου  Στέλλας, που επήλθε την Παρασκευή 13 Σε-

πτεμβρίου 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

στις 9.00 το πρωί..  

Αιωνία της  η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. 

 

Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ και η «Παροικιακή» εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στο 

Γιώργο Κτώρο και οικογένεια του για το θάνατο της πολυαγαπημένης του συζύγου Στέλλας που 

απεβίωσε την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου. 

Η μακαριστή Στέλλα ήταν ένας πολύ καλός, ευγενικός και γαλήνιος άνθρωπος, μια πραγματική 

Lady. 

Αιωνία της η μνήμη.

The funeral of Costas Mandis, who sadly passed 

away on 29 July 2019, took place on Thursday 8th 

August 2019 at Southgate Cemetery & Crematorium.   

His daughter Athena delivered the following eulogy at 

the cremation: 

Nothing prepares us for the death of a loved one. 

Nothing fills the void that is left when they are gone. 

Yet my father would not have wanted us to cry for him 

today, he was not one for pity. He was an Epicurean. 

He believed that worse than death, was wanting to 

die and not being able to. For this we are grateful that 

he did not suffer in death. He went swiftly, doing what 

he wanted to do – being out and enjoying himself with 

good company. He loved life and did not tire of living, 

but found opportunities to bring together his loved 

ones, and today is no different.  

My father was one of the most well-read and well-

travelled people I have ever come across. He was 

driven by politics, injustice and campaigned tirelessly 

throughout his life for the oppressed. One of my early 

memories was stuffing envelopes at the Tottenham 

Labour Party office and out leafleting with him in 

1979.  

His life read like a John Le Carre novel and often 

we would joke that he was a spy for some country or 

other. Speeding across the Greek/Albanian border on 

the back of Thanasi’s motorbike on one of his early 

returns to his village was a particular highlight for him. 

Not for any thrill factor, or because they dodged 

danger, but because he got to see that his son had 

the same fearless attitude to life as he did. He had 

the ability to see what was at the heart of the matter 

and value that, and not be deterred by appearances. 

This intrigue in him and his own relentless curiosity 

for life gave my brother and I a sense of adventure, 

that life was something you had to have a go at, no 

matter what the outcome, the journey alone was itself 

worth it. He gave us permission to dream, because 

he was a dreamer.  

He was immensely proud of both Thanasi and I. 

He glowed when he retold me of my brother’s latest 

travels to far-flung places. He was excited to hear that 

I was soon to go to Turin and told me in detail of what 

to see. Our last conversation was about Rhodes. Ma-

nolo and I had just returned from a short break, and 

he called to see how our trip went. We talked for ages 

about Hippocrates, Lindos and how in the village of 

Archangelos the dialect is similar to Cypriot. I say we 

talked, but mainly he spoke and I listened.  

He prayed at the alter of knowledge. I loved listen-

ing to him getting lost in history, reliving ancient times 

like they were his personal memories. Hammurabi 

was long believed by Nina to be one her grand-

father’s coffee drinking pals, only to discover by 

chance in a history book that he was a Babylonian 

King and one of the first law-makers in the 1700s bc. 

He was forever playful, and loved children and ani-

mals. He would often call, but not to speak to us, but 

to our cat, and visit her with treats.  

He was proud of all three of his grandchildren, 

Cosi, Mia and Nina. And enjoyed the time he spent 

with them. A real moment for him was being able to 

share time in his village with Cosi and Mia, and know 

that they loved it. 

For our mum he had an unwavering respect for her 

sharp mind and wit, but god forbid he should ever tell 

her, but this, and their sense of humour is what kept 

these two from different worlds together.  

The last book he was reading, found next to a 

guide to Mexico, was The Final Passage by Caryl 

Phillips, a story about Leila, a nineteen-year-old 

woman living on a small Caribbean island in the 

1950s. Unsatisfied with life on the island, Leila de-

cides to leave her family and friends and travel over-

seas. Her subsequent passage to England brings her 

face to face with the consequences of the decisions 

she has made to determine her life on her own terms. 

The parallels to his life are uncanny. A man who left 

Albania aged 13 in 1950 and lived and died on his 

own terms. Our dad. Our friend. Forever with us. Rest 

in Peace. 

Eulogy The funeral of Costas Mandis, who sadly passed away on 29 July 2019, took place on Thursday 8th August 2019 

at Southgate Cemetery & Crematorium.   His daughter Athena delivered the following eulogy at the cremation:
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