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Ο λόγος του, πάντοτε ενθουσιώ-
δης. Τεκμηριωμένος και επί της ου-
σίας. Με την αγάπη για την Κύπρο 
να «ξεχειλίζει» μέσα από τις λέξεις, 
καταφέρνει να καθηλώνει κοινό και 
συνομιλητές του. 

Σελ 2

Σε ευχαριστούμε Ευριπίδη
Αυξάνονται τον Ιανουάριο έως και 
2,8% τα ρυθμιζόμενα ναύλα για 
τους αγγλικούς σιδηροδρόμους, 
εξαιτίας του πληθωρισμού ο 
οποίος τον περασμένο μήνα 
έφθασε το 2,8%... 

Σελ 3

Αυξήσεις «φωτιά»!
Στην τουρκική στάση μετατοπίζει 
την προοπτική πραγματοποίησης 
μιας άτυπης πενταμερούς η κυ-
βέρνηση σε μια ακόμη επικοινω-
νιακή διαρροή προς τα ΜΜΕ, που 
στόχο έχει να προεξοφλήσει... 

Σελ 5

Επικοινωνιακά παιχνίδια

Μνημόσυνο πεσόντων 
Αμμοχωστιανών 

στο Haringey

σελ 10

Όλες οι ελπίδες στον 
Κόρμπιν για αποτροπή 

άτακτου brexit

Τεράστια οικολογική 
καταστροφή

σελ 3

ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (σελ 7)
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Η παροικία αποχαιρετά έναν από τους καλύτερους διπλωμάτες
Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ

Στην απόκτηση της κυπριακών συμφερόντων εται-
ρείας Cypressa προχώρησε η βρετανική εταιρεία 
τροφίμων Cranswick έναντι 43,5 εκατ. στερλινών, 
όπως αποκάλυψε η ηλεκτρονική έκδοση η εφημερίδα 
Parikiaki. Η Cyrpessa ανήκει στους αδελφούς Κα-
τσούρη και εξειδικεύεται στην παροχή μεσογειακού 
φαγητού. 

Η Cypressa Λειτουργεί στο βορειοδυτικό Λονδίνο 
με δυο μονάδες και με 250 άτομα προσωπικό ενώ 
ξεκίνησε στις αρχές του 1950 όταν τα αδέλφια Κα-
τσούρη, Γιάννη, Θεοδόσης και Λοΐζος αποφάσισαν 

να επεκταθούν στη βρετανική αγορά μεταβαίνοντας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου δραστηριοποιήθηκαν 

στον πιο πάνω τομέα. 

Από το 1964 η οικογενειακή επιχείρηση επεκτά-

θηκε εισάγοντας φαγητό από Κύπρο, Ελλάδα και 

Ισπανία αλλά και από άλλες Μεσογειακές χώρες. 

Ακολούθως τα μεσογειακά προϊόντα προωθούνταν 

σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία κατακτώντας τις 

πιο πάνω αγορές. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 18.

Εξαγορά της γνωστής εταιρείας κυπριακών 
συμφερόντων Cypressa από την Cranswick

Ο λόγος του, πάντοτε ενθουσιώδης. Τεκμηριωμένος και επί της ου-
σίας. Με την αγάπη για την Κύπρο να «ξεχειλίζει» μέσα από τις λέξεις, 
καταφέρνει να καθηλώνει κοινό και συνομιλητές του. Ο άνθρωπος, 
έχει αυτό το «μαγικό» χάρισμα. Είτε μιλά σε Κύπριους και ομογενείς 
στα ελληνικά, είτε σε ξένους διπλωμάτες στα αγγλικά. 

Πάντοτε, με ένα πλατύ χαμόγελο και λέξεις που «πιάνουν τόπο», 
καταφέρνει να σε «ξυπνήσει» και να σου περάσει πρώτα και πάνω 
απ’ όλα, το σημαντικότερο μήνυμα. Αυτό της υπεράσπισης της Κύ-
πρου. 

Όποιον και αν έχει απενάντί του, θα φροντίσει να κάνει ξεκάθαρη 
την αγάπη του για την πατρίδα. Ότι η Κύπρος, είναι ό,τι πιο σημαντικό. 
Με σεβασμό προς όλους, απ’ όπου κι’ αν αυτοί προέρχονται, θα φρο-
ντίσει να στείλει τα σωστά μηνύματα εκεί και όπου πρέπει, αλλά και να 
πείσει με τα επιχειρήματά του. 

Δεν υποτίμησε ποτέ κανένα. Είναι γι’ αυτό, που είναι «πανταχού 
παρών». Ακούραστος, πρόθυμος και με υψηλό το αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στο εθνικό καθήκον, τρέχει από εκδήλωση σε εκδήλωση στο 
Λονδίνο (αλλά και ευρύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο) με στόχο, να 
βρεθεί εκεί και όπου πρέπει για να περάσει τα μηνύματα και να διεκ-
παιρεώσει το σκοπό που τάχθηκε να υπηρετήσει. Ακόμη κι’ αν αυτό 
προϋποθέτει τη θυσία πολλών προσωπικών και οικογενειακών στι-
γμών. Ακόμη κι’ αν αυτό προϋποθέτει υπέρβαση του ωραρίου των 
λειτουργών του δημοσίου. Ακόμη κι΄αν αυτό σημαίνει ότι ύστερα από 
43 χρόνια υπηρεσίας στο Διπλωματικό Σώμα, «έχει να παίρνει» 500 
μέρες άδειας! Ενδεικτικό κι΄αυτό, του χαρακτήρα του και της απεριόρι-
στης αγάπης για τον τόπο του… 

Μια ματιά στο βιογραφικό του, σε πείθει για την εμπειρία και τις ικα-
νότητές του. Υπηρέτησε σε Νέα Υόρκη (κατά τα πρώτα, δύσκολα 
χρόνια μετά την εισβολή και συγκεκριμένα το 1976), Βόννη, Μόσχα, 
Τρίπολη, Τελ Αβίβ, Χάγη, Ουάσινγκτον και Στρασβούργο. 

Τα τελευταία 6 χρόνια που υπηρετεί στο Λονδίνο (από τις 4 Νοεμ-
βρίου του 2013), ο Ευριπίδης απέδειξε στην πράξη ποιός είναι. Εξαί-
ρετος διπλωμάτης, σημαντικότατος συνοδοιπόρος και υποστηρικτής 

της παροικίας, ευσυνείδητος δημόσιος λειτουργός και άξιος εκπρό-
σωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός, ότι το 2015, του απονεμήθηκε 
ο τίτλος του «Ευρωπαίου Διπλωμάτη της Χρονιάς» από το ιστορικό 

βρετανικό περιοδικό «The Diplomat». Το ετήσιο βραβείο, που στον δι-
πλωματικό κόσμο θεωρείται ότι περιποιεί μεγάλη τιμή τόσο στον εκά-
στοτε νικητή όσο και στη χώρα που αυτός εκπροσωπεί, απονέμεται 
κατόπιν ψηφοφορίας των διπλωματών. 

Χωρίς καμία δόση υπερβολής λοιπόν, ο Ευριπίδης «γεμίζει την κα-
ρέκλα» του Ύπατου Αρμοστή. Όχι με επικοινωνιακά παιχνίδια. Με 
αγάπη για την πατρίδα, σκληρή δουλειά και ουσία. 

Με αφορμή λοιπόν την αφυπηρέτησή του στις 29 Αυγούστου, σύσ-
σωμη η παροικία αναγνώρισε την προσφορά του. Οι Κύπριοι του 
Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ζήσει πολλές και διαφορετικές περι-
πτώσεις διπλωματών, ξέρουν ότι ο Ευριπίδης, έκανε το καθήκον του 
στο έπακρο και έβγαλε «ασπροπρόσωπη» την Κύπρο μας. 

Από το καλοκαίρι κιόλας, η «Παροικιακή» τίμησε τον Ευριπίδη Ευ-

ρυβιάδη στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του Cypriot Wine Festival 
and Business Expo, για την πολύτιμη παρουσία του στο εξαιρετικά 
σημαντικό και «ευαίσθητο» πόστο του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησαν δεκάδες εκδηλώ-
σεις αναγνώρισης του έργου του από κόμματα και οργανώσεις της 
παροικίας. Και το ερχόμενο Σάββατο, θα τιμηθεί στην Κύπρο, εκ νέου, 
από απόδημους και όχι μόνο, που έχουν αναγνωρίσει την αξία του ως 
διπλωμάτη. Θα τιμηθεί, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ που διοργανώ-
νεται εις μνήμη του γνωστού Κύπριου επιχειρηματία του Λονδίνου, 
Χρίστου Λαζαρή. Το Φεστιβάλ Φιλίας & Πολιτισμού «Χρίστος Λαζαρή» 
που διοργανώνεται στη Βάσα Κοιλανίου. 

Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο 
κ. Ευρυβιάδης υπογράμμισε ξανά και ξανά, την προσφορά της παροι-
κίας μας στο Κυπριακό. «Οι ομογενείς μας δεν αποτελούν απλώς αν-
θρώπινη γέφυρα με την ιδιαίτερή τους πατρίδα. Πολλές φορές αποτε-
λούν φάρο και μας δείχνουν τον δρόμο. Αλήθεια, είναι φορές που 
πραγματικά έχω νιώσει πως η ομογένεια έχει κρατήσει τη σημαία μας 
πολύ ψηλότερα από τους συμπατριώτες μας που ζουν στην Κύπρο. 
Προσφέροντας γενναιόδωρα χρόνο και χρήμα, το πάθος και την αγάπη 
τους για την πατρίδα μας ήταν και είναι απαράμιλλο, ακόμα και όταν η 
Κύπρος τους είχε απογοητεύσει. Πόσοι το κάνουν αυτό στην Κύπρο;» 
διερωτήθηκε με νόημα. Και αυτό από μόνο του, λέει πολλά. 

Η «Παροικιακή», εύχεται κάθε καλό στον κ. Ευρυβιάδη και την οικο-
γένειά του, με την ελπίδα, οι ικανότητές του, μα κυρίως η αστείρευτη 
αγάπη του για τον τόπο μας, να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τους 
κυβερνώντες. Το αξίζει ο ίδιος, αλλά και η Κύπρος μας. 

 
*Σημαντικά τα όσα είπε ο απερχόμενος Ύπατος Αρμοστής της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας στο συνάδελφο δημοσιογράφο Michael Yiakoumi 
και την ηλεκτρονική έκδοση της «Π». Όσοι επιθυμούν να παρακολου-
θήσουν το σχετικό βίντεο - συνέντευξη, μπορούν να το πράξουν στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση της εφημερίδας μας parikiaki.com 

 
Γιώργος Μιχαήλ

Η 34χρονη επιστήμονας και δρομέας Νάταλι Κρί-
στοφερ, η οποία έχασε τη ζωή της στην Ικαρία όταν 
έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων, δεν ένωνε τον κόσμο 
με το λαμπερό χαμόγελο της μόνο εν ζωή αλλά 
ένωσε και τον κόσμο, κατά τις εκδηλώσεις μνήμης 
της μετά το αδόκητο θάνατο της. το Σάββατο το από-
γευμα, ο δρομικός κόσμος της Κύ-
πρου και του εξωτερικού, μέλη του 
Cyprus Girls Can, τριαθλητές, άν-
θρωποι από τον επαγγελματικό 
της χώρο, άνθρωποι που την γνώ-
ρισαν, άνθρωποι κάθε ηλικίας, 
σχημάτισαν τόσο σε παγκύπρια 
βάση όσο και σε διάφορα μέρη 
του εξωτερικού, μια όμορφη και 
πολύχρωμη αλυσίδα κάτω από 
τον τίτλο «The ̀ Living Life Joyfully, 
The Way Natalie Did` run», μια 
ιδέα των Cyprus Trail Runners και 
Runite Nicosia. 

Στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, δρομείς και φί-
λοι της Νάταλι, ανά το παγκύπριο, αλλά και ανά το 
κόσμο, ενώθηκαν κάτω από τον ίδιο ουρανό και 
έτρεξαν συμβολικά από 3χλμ μέχρι και 10χλμ, περί-
που, τιμώντας την μνήμη της, και γιορτάζοντας τον 
τρόπο και τη χαρά, με την οποία η Νάταλι αγκάλιαζε 
τη ζωή. Οι διοργανωτές επέλεξαν το Πάρκο Αθα-
λάσσας, στη Λευκωσία, ως το κύριο μέρος της εκ-
δήλωσης εις μνήμη Νάταλις Κρίστοφερ, διότι ήταν 

το αγαπημένο της μέρος για το καθημερινό της τρο-
χάδη. Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν σε Λεμεσό, Λάρ-
νακα και Πάφο. 

Στην εκδήλωση στη Λευκωσία, η οποία διήρκησε 
2 ώρες, δρομείς από όλα τα Σωματεία της Κύπρου, 
Τουρκοκύπριοι, μέλη του Cyprus Girls Can, τρια-

θλητές, άνθρωποι από τον επαγ-
γελματικό της χώρο, φορώντας 
χρωματιστά μπλουζάκια, έτρεξαν 
και περπάτησαν μέσα στο δάσος 
του Πάρκου Αθαλάσσας, όπως η 
Νάταλι έκανε, καλύπτοντας μια 
απόσταση περίπου 10χλμ, και 
έκαναν στάση στο αγαπημένο της 
δέντρο, ένα πανύψηλο ευκάλυπτο, 
που πάντα σταματούσε να αγκα-
λιάζει με αγάπη. 

Και όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η 
αδελφική της φίλη και συναθλήτρια 
της, και μια εκ των διοργανωτών 

της χθεσινής εκδήλωσης, Πόλα Χατζήπαπα, στόλι-
σαν το δέντρο με πολύχρωμα ρούχα και έβαλαν τη 
φωτογραφία της πάνω, και ο κόσμος που παρευρέ-
θηκε, ο οποίος κυμαινόταν γύρω στα 150 με 200 
άτομα, στόλισε το κορμό του δέντρου με πολύχρω-
μες κορδέλες και τοποθετούσε λουλούδια. 

Στη σελ 11 διαβάστε και το ρεπορτάζ για την απάτη 
που έστησαν άγνωστοι στο διαδίκτυο για δήθεν ει-
σφορές στο όνομα της Νάταλι.

Την αποχαιρέτησαν όπως θα ήθελε η ίδια...
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«Αντιδημοκρατική κατάχρηση εξουσίας 
το Brexit χωρίς συμφωνία»

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΖΕΡΕΜΙ ΚΟΡΜΠΙΝ

Η επιβολή της αποχώρησης της Βρε-
τανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση κατά 
τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου θα 
αποτελούσε "ανεπανάληπτη, αντισυντα-
γματική και αντιδημοκρατική κατάχρηση 
εξουσίας" από μέρους του πρωθυπουρ-
γού Μπόρις Τζόνσον, έκρινε χθες Πέ-
μπτη ο ηγέτης των Εργατικών (αξιωμα-
τική αντιπολίτευση) Τζέρεμι Κόρμπιν. 

Σε επιστολή του προς τον γενικό 
γραμματέα της κυβέρνησης Μαρκ Σέ-
ντγουιλ, ο Κόρμπιν υπογράμμισε ότι οι 
Εργατικοί δεν θα υποστηρίξουν ποτέ 
την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή 
Eνωση χωρίς συμφωνία και εξέφρασε 
την έντονη ανησυχία του για τα δημοσι-
εύματα κατά τα οποία ο Τζόνσον επι-
διώκει ακριβώς αυτό, το λεγόμενο no-
deal Brexit. 

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εφημε-
ρίδα The Sunday Telegraph ανέφερε ότι 
ο Ντόμινικ Κάμινγκς, κορυφαίος σύμ-
βουλος του Τζόνσον, διαβεβαίωσε τους 
υπουργούς πως ο πρωθυπουργός 
μπορεί να προκηρύξει εκλογές που θα 
διεξαχθούν μετά την προθεσμία της 
31ης Οκτωβρίου εάν ηττηθεί στη διαδι-
κασία της ψήφου εμπιστοσύνης στη 
Βουλή των Κοινοτήτων και η χώρα να 
αποχωρήσει ούτως ή άλλως από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία. 

Ορισμένα μέλη του βρετανικού κοι-
νοβουλίου μελετούν τρόπους να εμπο-
δίσουν το διαζύγιο χωρίς συμφωνία, 
όπως την υποβολή πρόταση δυσπι-
στίας εναντίον της κυβέρνησης του 
Τζόνσον, που έχει πλειοψηφία μόλις 
μίας έδρας, μόλις το κοινοβούλιο ξαναρ-
χίσει τις εργασίες του τον Σεπτέμβριο. 

"Η επιβολή της [αποχώρησης] χωρίς 
συμφωνία παρά την απόφαση του κοι-
νοβουλίου, και η στέρηση από τους ψη-
φοφόρους της επιλογής ενόψει των 

εκλογών στις οποίες οδεύουμε ήδη, θα 
αποτελούσε ανεπανάληπτη, αντισυντα-
γματική και αντιδημοκρατική κατάχρηση 

εξουσίας από έναν πρωθυπουργό που 
δεν εξελέγη από τους πολίτες, αλλά από 
μικρό αριθμό μελών του Συντηρητικού 
Κόμματος που δεν είναι αντιπροσωπευ-
τικός", τόνισε ο Κόρμπιν. 

Πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις για ζητή-
ματα πολιτικής που η επόμενη κυβέρ-
νηση μπορεί να θέλει να αλλάξει πρέπει 
να αναβληθούν. "Θα ήμουν επομένως 
ευγνώμων εάν επιβεβαιώνατε ότι, εάν 
το πρόκειται ΗΒ να αποχωρήσει από 
την ΕΕ χωρίς συμφωνία μεσούσης προ-
εκλογικής εκστρατείας, η κυβέρνηση θα 
ζητήσει μια χρονικά περιορισμένη πα-
ράταση [της διαδικασίας βάσει] του 
κρθρου 50 [της συνθήκης της Λισαβό-
νας] ώστε το εκλογικό σώμα να απο-
φασίσει και η νέα κυβέρνηση να κάνει 
τα επόμενα βήματα βάσει αυτών που 
θα θελήσουν οι ψηφοφόροι". 

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των Εργατι-
κών της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

ζητά με επιστολή του τη σχετική διαβε-
βαίωση από τον ανώτατο κρατικό λει-
τουργό, τον γραμματέα του υπουργικού 
συμβουλίου σερ Μαρκ Σέντγουιλ. 

Η κίνηση του κ. Κόρμπιν ήρθε μετά 
από τις αναφορές περί πρόθεσης του 
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να 
παραμείνει στη θέση του για να υλοποι-
ήσει το Brexit στα τέλη Οκτωβρίου 
ακόμα και αν θα έχει χάσει μια ψηφο-
φορία επί πρότασης δυσπιστίας. Πρό-
θεση του κ. Τζόνσον σε μια τέτοια περί-
πτωση φέρεται να είναι η προκήρυξη 
εκλογών για το Νοέμβριο. 

Οι Financial Times μάλιστα επικαλού-
νται συμβούλους της Ντάουνινγκ Στριτ 
που δεν διαψεύδουν τις πληροφορίες 
περί εκλογών «λίγες ημέρες» μετά από 
το Brexit στις 31 Οκτωβρίου. 

Το συντηρητικό περιοδικό Spectator 
πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα γράφοντας 
ότι η ημερομηνία που εξετάζεται για τις 
εκλογές είναι η Παρασκευή 1η Νοεμ-
βρίου, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο 
θεωρεί ότι έτσι θα μεγιστοποιηθεί το 
εκλογικό κέρδος από την ευφορία με-
ταξύ των Συντηρητικών ψηφοφόρων για 
την υλοποίηση του Brexit την προηγου-
μένη. Παραδοσιακά οι εκλογές στη Βρε-
τανία γίνονται τις Πέμπτες, αλλά τίποτα 
δεν απαγορεύει τη διεξαγωγή τους οποι-
αδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας. 

«Χωρίς αμφιβολία θα είστε ενήμερος 
για τις εικασίες του Τύπου ότι ακόμα και 
αν το κοινοβούλιο ψηφίσει ότι δεν έχει 
εμπιστοσύνη στην τωρινή Συντηρητική 
κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός θα μπο-
ρούσε να επιχειρήσει να περάσει ένα 
καταστροφικό no deal στο Brexit σχε-
διάζοντας γενικές εκλογές αφού το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα έχει φύγει από την ΕΕ 
στις 31 Οκτωβρίου», γράφει ο Τζέρεμι 
Κόρμπιν στην επιστολή του.

Αυξάνονται τον Ιανουάριο έως και 2,8% 
τα ρυθμιζόμενα ναύλα για τους αγγλικούς 
σιδηροδρόμους, εξαιτίας του πληθωρισμού 
ο οποίος τον περασμένο 
μήνα έφθασε το 2,8%, 
όπως ανακοίνωσε η 
εθνική στατιστική υπη-
ρεσία την Τετάρτη. 

Όπως αναφέρει το 
Sky News στην ιστοσε-
λίδα του, τα ρυθμιζόμενα 
ναύλα επηρεάζουν πε-
ρίπου το ήμισυ των εισι-
τηρίων τρένων και καλύ-
πτουν τα εποχιακά για 
τις πιο πολλές διαδρο-
μές, κάποια εισιτήρια επιστροφής εκτός 
ωρών αιχμής για μακρινές αποστάσεις και 
εισιτήρια για ταξίδια σε μεγάλες πόλεις οποι-
αδήποτε ώρα. 

Η αύξηση σημαίνει ότι πολλοί εργαζόμε-
νοι που χρειάζεται να μετακινούνται για την 
εργασία τους θα πληρώσουν επιπλέον 
£100 το χρόνο από τις αρχές του 2020. 

Όπως ανακοινώθηκε, για παράδειγμα τα 
εποχιακά εισιτήρια από το Μπράιτον στο 
Λονδίνο αυξάνονται κατά 136 λίρες και θα 

κοστίζουν τώρα £4.980. 
Αντίστοιχα:  Gloucester - Birmingham: 

Αύξηση κατά  £119 στις £4,357 
Barrow-in-Furness -

Preston: Αύξηση £119 
στις £4,357 

Edinburgh - Glasgow: 
Αύξηση £114 στις 
£4,198 

Διάφορες ομάδες 
προειδοποιούν ότι οι 
χρήστες των σιδηρο-
δρόμων θα αρνηθούν 
να πληρώσουν αν οι τι-
μές συνεχίσουν την 
άνοδο. 

Ο σκιώδης υπουργός μεταφορών των 
Εργατικών Andy McDonald κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι έχει καθίσει πίσω και 
έχει επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες τρένων 
να εισπράξουν μετρητά, ενώ οι αμοιβές μει-
ώνονται. 

Η αρχή που διαχειρίζεται τους σιδηρο-
δρόμους στην Αγγλία δηλώνει ότι 98 σεντ 
για κάθε £ 1 που δαπανάται σε ναύλα, επι-
στρέφεται πίσω για λειτουργία του σιδηρο-
δρόμου.

Εκτοξεύονται οι τιμές 
των σιδηροδρομικών εισιτηρίων!

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» 
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΡΥΔΗ, ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συρρίκνωση και νέοι φόβοι σοβαρής ύφεσης για τη βρετανική οικονομία
Κατά 0,2% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το 

δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία. 
Πρόκειται για επίδοση χειρότερη του αναμενόμενου και έρχεται μετά 

από ένα τρίμηνο με ρυθμό ανάπτυξης 0,5% στην αρχή του έτους. 
Είναι το πρώτο τρίμηνο από το τέλος του 2012 που η βρετανική οι-

κονομία τρέχει με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, προκαλώντας προειδο-
ποιήσεις περί ύφεσης από ορισμένους οικονομολόγους. Αρκετοί σχο-
λιαστές επισημαίνουν ως παράγοντα που επηρεάζει την οικονομική 
επίδοση το επερχόμενο Brexit και την αβεβαιότητα που το συνοδεύει. 

Ο κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε μείωση παραγωγής της τάξης 
του 2,3%, ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε τον χαμηλότερο ρυθμό 
ανάπτυξης τριμήνου από τις αρχές του 2016 και οι επιχειρηματικές 
επενδύσεις περιορίστηκαν περαιτέρω, κατά 0,5%. 

Ο υπουργός Οικονομικών Σάτζιντ Τζάβιντ αντέδρασε κάνοντας λόγο 
για περίοδο με προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία και τονίζοντας 
ότι η βρετανική οικονομία έχει γερά θεμέλια, καθώς και ότι προβλέπεται 
συνολικά για φέτος να έχει ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τις οικονο-
μίες της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας. 

Αν η βρετανική οικονομία συρρικνωθεί περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο 
θα πρόκειται για την πρώτη τεχνική ύφεση στη χώρα από την περίοδο 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και το 2009. 

Ωστόσο, τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο αναμένονται στις αρχές Νο-
εμβρίου, μετά από την ημερομηνία του Brexit στις 31 Οκτωβρίου. 

Πάντως, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως επικοινωνιακού πε-
ριεχομένου, ανακοινώθηκε χθες ότι η Βρετανία και οι ΗΠΑ συζητούν τη 
σύναψη μιας μερικής εμπορικής συμφωνίας που θα μπορεί να ενερ-

γοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου, μια μέρα μετά την προγραμματισμένη 
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, δήλωσε σήμερα Αμερικανός 
ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος. 

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο σύμβουλος εθνικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον συζήτησε με τη Βρετανίδα Υπουργό 
Εμπορίου Λιζ Τρας την πιθανότητα οι ηγέτες των δύο χωρών να υπο-
γράψουν ένα οδικό χάρτη προς μια εμπορική συμφωνία. Αυτό θα μπο-
ρούσε να συμβεί στη σύνοδο κορυφής της G7 που θα πραγματοποιηθεί 
αυτό το μήνα στην Γαλλία τόνισε ο αξιωματούχος. 

Ο Μπόλτον και ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Σαγίντ Τζαβίντ 
συζήτησαν την πιθανότητα μιας προσωρινής εμπορικής συμφωνίας 
που θα καλύπτει όλους τους τομείς. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε 
να έχει χρονική διάρκεια έξι μηνών.

Προφυλακιστέος ο ανήλικος που 
έσπρωξε 6χρονο από την Tate 

Σε δίκη με την κατηγορία της απόπειρας 
ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε ο 17χρο-
νος που την περασμένη Κυριακή έσπρωξε 
ένα εξάχρονο αγόρι στο κενό από το δέκατο 
όροφο της Tate Modern στο Λονδίνο. 

Η δίκη ορίστηκε για τις 3 Φεβρουαρίου 
και μέχρι τότε ο κατηγορούμενος θα κρα-
τείται σε φυλακές ανηλίκων. 

Παράλληλα, διατάχθηκε ψυχιατρική εξέ-
ταση του νεαρού. 

Το εξάχρονο αγόρι, που είναι Γάλλος 

υπήκοος και επισκεπτόταν το Λονδίνο με 
την οικογένειά του, εξακολουθεί να νοση-
λεύεται έχοντας υποστεί πολύ σοβαρά 
τραύματα, όπως εγκεφαλική αιμορραγία και 
κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στα άνω 
και τα κάτω άκρα. Το δικαστήριο άκουσε 
ότι ο δράστης σήκωσε και πέταξε το μικρό 
αγόρι στο κενό με μία γρήγορη κίνηση. 

Λόγω των ηλικιών τους, το δικαστήριο 
έχει απαγορεύσει τη δημοσιοποίηση των 
ονομάτων θύματος και δράστη.



 4      | Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

«Θα χάσουμε εάν δούμε το φυσικό αέριο ως μέσο ανταγωνισμού και ισχύος»
ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Συνέντευξη στον Δημήτρη Παλμύρη  
-Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε ακόμη μια τε-

τραμερής  σε υπουργικό επίπεδο- για τα γεωπολιτικά. Θεωρείτε 
πως στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων ή γίνεται κάτι σο-
βαρό επί της ουσίας; 

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάτι αρνητικό στην πραγματοποί-
ηση τριμερών ή τετραμερών. Ωστόσο οι πλείστες συναντήσεις που 
έγιναν ώς τώρα έχουν παραπάνω επικοινωνιακό χαρακτήρα. 

Αυτό το λέμε γιατί θα πρέπει να μετρήσουμε και τα αποτελέσματα. 
Γίνεται τόση αναφορά στη συνεργασία μας με το Ισραήλ. Ωστόσο δεν 
έχουμε κατορθώσει εδώ και 6 χρόνια να συνάψουμε συμφωνία συνε-
κμετάλλευσης για την αξιοποίηση του κοιτάσματος του «Αφροδίτη». 
Όταν πριν από 10 περίπου μήνες έγινε αναφορά πως πρόκειται να 
πωλήσουμε φυσικό αέριο (ΦΑ) στην Αίγυπτο για υγροποίηση στο τερ-
ματικό στο Ιντκού, το Ισραήλ έστειλε προειδοποιητική νότα στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία (ΚΔ) για προσφυγή στα δικαστήρια. Επομένως, 
δεν μπορεί από τη μία να μιλάμε για συμμαχία με το Ισραήλ όταν 
ακόμη και σε ζητήματα αυτονόητα, που αποτελούν συνήθη διεθνή 
πρακτική, δεν προχωρούμε. 

Το άλλο θέμα που μπαίνει στην ατζέντα με ένα επίσης διακηρυκτικό 
χαρακτήρα είναι αυτό του EastMed. Δεν έχει ξαναγίνει υποθαλάσσιος 
αγωγός που να καλύπτει τέτοια απόσταση και τέτοιο βάθος. Ακόμα 
και αν ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα, εντούτοις όλες οι μελέτες 
έχουν καταδείξει πως με τέτοιο αγωγό το ΦΑ θα φτάνει στις αγορές 
πολύ πιο ακριβό από ό,τι να γίνει μεταφορά υγροποιημένου ΦΑ (LNG). 
Γι’ αυτό εμείς ως ΑΚΕΛ στηρίζουμε τη δημιουργία τερματικού υγροποί-
ησης. Αυτό κατέδειξε η μελέτη που έκανε το 2013 το Τεχνολογικό Ιν-
στιτούτο Μασαχουσέτης (MIT). 

-Το αμερικανικό ενδιαφέρον όμως για όλα αυτά πώς το βρί-
σκετε; Δεν αλλάζει τα δεδομένα του EastMed αυτή η συμμετοχή; 

Οι ΗΠΑ συμμετέχουν καθώς δραστηριοποιούνται αμερικάνικες εται-
ρείες στην περιοχή. Από την άλλη επιδιώκουν την αξιοποίηση για 
δικούς τους γεωστρατηγικούς στόχους, μια συμμαχία με την Ελλάδα, 
την Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτός είναι και ο μεγάλος κίνδυνος. Ο East-
Med στοχεύει στη μεταφορά ΦΑ στην Ευρώπη. Τα γεωστρατηγικά 
συμφέροντα των ΗΠΑ ευνοούν τη δημιουργία αυτού του αγωγού. Πε-
ριορίζει, κατά την άποψή τους, την εξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική 
τροφοδοσία ΦΑ. Από αυτή την άποψη, θέλουν να λειτουργήσει ο East-
Med. 

Το ΑΚΕΛ επεσήμανε αρκετές φορές ότι είναι σε βάρος της Κύπρου 
η εμπλοκή στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην πε-

ριοχή. 
-Με βάση όμως και τις τουρκικές ενέργειες στο ενεργειακό παι-

χνίδι, ποια είναι τα πραγματικά περιθώρια της ΚΔ; 
Τα ζητήματα της ΑΟΖ και του ΦΑ, επειδή έχουν να κάνουν και με το 

Κυπριακό, εμείς θα πρέπει να τα βλέπουμε ως ένα κίνητρο που μπορεί 
να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη λύση. 

Από τη στιγμή που προσπαθούμε να το δούμε ανταγωνιστικά, θεω-
ρώντας ότι αυτό θα μας φέρει από θέση ισχύος απέναντι στους Τ/κ 
και στην Τουρκία, τότε θα χάσουμε! Γιατί ούτε οι ΗΠΑ, ούτε οι μεγάλες 
ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να συγκρουστούν, λόγω των 
τεράστιων (επενδυτικών και γεωστρατηγικών) συμφερόντων που έχουν 
στην Τουρκία, αλλά και του ρόλου της στη νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ. 

Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη το διαπραγματευτικό κενό, σε συνδυα-
σμό με την απενοχοποίησή της, αποθρασύνθηκε πλήρως. Πέραν της 
παράνομης επέμβασης της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, να θυμίσω 
ότι πριν από δύο χρόνια τουρκικό πολεμικό πλοίο παράνομα και πει-
ρατικά σταμάτησε το τρυπάνι της ΕΝΙ. Η οποία εταιρεία έχει ουσιαστικά 
σταματήσει de facto το ενεργειακό της πρόγραμμα, παρότι έχει συμ-
βατικές υποχρεώσεις απέναντι στην ΚΔ. Άρα επί της ουσίας η Τουρκία 
με τις παρεμβάσεις της πέτυχε τους στόχους της. Κατάφερε, πρώτο, 
να σταματήσει μερικώς το ενεργειακό πρόγραμμα της ΚΔ και δεύτερο 
να θέσει υπό αμφισβήτηση μέρος της κυπριακής ΑΟΖ. 

-Αυτό πώς μπορεί να συμβεί; 
Όσο και αν το Δίκαιο της Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο είναι με το 

μέρος μας, να θυμίσω ότι οι παρεμβάσεις τόσο του Υπουργείου Εξω-
τερικών των ΗΠΑ όσο και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, 
Άλαν Ντάνκαν, πέρα από τις καταγγελίες για τις επεμβάσεις της Τουρ-
κίας έκαναν αναφορές: α) Οι ΗΠΑ για διεκδικούμενη από την ΚΔ ΑΟΖ 
β) Οι Βρετανοί για αμφισβητούμενη ΑΟΖ. 

Επομένως πρέπει να προχωρούμε το ενεργειακό μας πρόγραμμα 
σε κατεύθυνση που να είναι υποβοηθητική της λύσης. Ενώ, όμως, η 
κυβέρνηση λέει πως συμφωνεί με τις συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ, 
δεν τις προβάλλει όσο πρέπει. Οι συγκλίσεις αυτό που πετύχαιναν 
είναι να στείλουν το μήνυμα πως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών 
θα είναι αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής ΚΔ, επίσης η διαχείριση 
των φυσικών πόρων θα ανήκει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και 
τέλος υπήρξε συμφωνία για το διαμοιρασμό των κερδών από το ΦΑ, 
μεταξύ των ομόσπονδων πολιτειών. 

Επομένως στέλνουμε μήνυμα στους Τ/κ πως ο πλούτος ανήκει σε 
ολόκληρο τον κυπριακό λαό, αφού λυθεί το Κυπριακό. Επίσης στέλνει 
μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Γιατί αυτό που ισχυρίζεται η τουρκική 
πλευρά διεθνώς είναι πως οι Ε/κ θέλουν το φυσικό πλούτο του νησιού 
μόνο για τον εαυτό τους. 

-Έτσι ήρθε η πρόταση Ακιντζί; 
Ο Ακιντζί πρότεινε μια κοινή επιτροπή για το ΦΑ. Λανθασμένη κατά 

την άποψή μας. Διότι αντί για κίνητρο λύσης, το να συνδιαχειρίζεσαι το 

ΦΑ εκτός ακτίνας λύσης, θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, σε σχέση με την πρόταση Ακιντζί πρότεινε: α) Την πρόταξη 

των συγκλίσεων Χριστόφια – Ταλάτ β) Εάν υπάρξει στρατηγική συμ-

φωνία και βρισκόμαστε σε ακτίνα λύσης, τότε να συζητήσουμε την 

εμπλοκή των Τ/κ στα θέματα του ΦΑ γ) Τον τρόπο λειτουργίας του τα-

μείου υδρογονανθράκων, που ουσιαστικά αφορά μελλοντικές επεν-

δύσεις δ) Είμαστε έτοιμοι μετά τη λύση να ξεκινήσει συζήτηση για την 

οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου – Τουρκίας. 

Το να προτάσσονται αυτά τα πράγματα σήμερα, στέλνει πολλαπλά 

μηνύματα τόσο στους Τ/κ και την Τουρκία όσο και στη διεθνή κοινότητα 

και υποβοηθά τις προσπάθειες επίτευξης λύσης. 

-Τώρα υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό ξανά. Βλέπετε 
την κυβέρνηση να ροκανίζει χρόνο αναμένοντας να βρεθεί σε 
θέση ισχύος; 

Η κυβέρνηση δεν μας έχει πείσει ούτε εμάς, ούτε τον ΓΓ του ΟΗΕ, 

αλλά ούτε και τη διεθνή κοινότητα ότι πραγματικά υπάρχει βούληση 

της πλευράς μας για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουν 

ήδη περάσει δύο χρόνια από το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. Το ΑΚΕΛ 

προειδοποιούσε ότι χωρίς συνομιλίες η Τουρκία απενοχοποιημένη 

προχωρά, προκαλεί νέα τετελεσμένα και η Κύπρος διολισθαίνει προς 

την οριστική διχοτόμηση. 

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, από τον Σεπτέμβρη του 2017, μετά το ναυάγιο του 

Κραν Μοντανά, σε όλες τις Εκθέσεις του λέει με σαφήνεια συγκεκριμένα 

πράγματα. Λέει ότι πρέπει οι δύο πλευρές από κοινού να τον πείσουν 

ότι επαναβεβαιώνουν όλες τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι τότε 

και ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που έμεινε στο Κραν Μο-

ντανά, στη βάση του πλαισίου του ΓΓ με τα έξι θέματα να συζητούνται 

πακετοποιημένα σε δύο διαφορετικά τραπέζια. 

Μέχρι σήμερα η πλευρά μας δεν έπεισε για αυτά! Οι χειρισμοί του 

Προέδρου αυτά τα χρόνια δείχνουν πως κωλυσιεργεί. Έκανε λόγο για 

χαλαρή, αποκεντρωμένη ομοσπονδία, χωρίς να εξηγήσει μέχρι σήμερα 

τι εννοεί. Έθεσε θέμα για κοινοβουλευτικό πολίτευμα και εκ περιτροπής 

πρωθυπουργό. Αυτά όχι μόνο παραβιάζουν το πλαίσιο Γκουτέρες και 

τις συγκλίσεις, αλλά είναι και λανθασμένες θέσεις καθώς η κατάσταση 

στην Κύπρο απαιτεί σταθερή ομοσπονδία. Έθεσε θέμα της μιας θετικής 

τ/κ ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο που υπήρξε σύγκλιση και είναι 

αυτό που αντικαθιστά το άκαμπτο βέτο που υπήρχε στο Σύνταγμα 

του 1960. 

-Τι μπορεί δηλαδή να γίνει τώρα; 
Για πολλοστή φορά καλούμε τον Πρόεδρο να κάνει τέτοιους χειρι-

σμούς που να πείσουν τον ΓΓ του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα πως 

πρέπει να επαναρχίσει ο διάλογος. Όσο περνά ο καιρός, όσο απενο-

χοποιείται η Τουρκία, όπως συμβαίνει με τις Εκθέσεις μετά το 2017, δι-

ευκολύνονται οι σχεδιασμοί της, όχι μόνο για την ΑΟΖ και για την Αμ-

μόχωστο, αλλά και γενικότερα. 

Όσο δεν διεξάγονται συνομιλίες δεν υπάρχει προοπτική για λύση. 

Πέρα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας οι εξελίξεις στην τ/κ 

κοινότητα είναι πολύ ανησυχητικές. Και στις δύο κοινότητες ενισχύονται 

οι εθνικιστικές δυνάμεις, που δεν θέλουν λύση και φλερτάρουν έντονα 

με την ιδέα της οριστικής διχοτόμησης. 

Θεωρούμε ότι η πρόσφατη συνάντηση των δύο ηγετών αποτέλεσε 

ένα πρώτο βήμα στην προοπτική επανέναρξης του διαλόγου για επί-

λυση του Κυπριακού. Ως ΑΚΕΛ ευελπιστούμε ότι η νέα συνάντηση 

στην παρουσία της Ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ 

Λουτ θα ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή της τριμερούς συνάντησης 

με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Η οποία με τη σειρά της θα προετοιμάσει κατάλληλα 

το έδαφος για πραγματοποίηση άτυπης διάσκεψης υπό την αιγίδα 

του ΟΗΕ.
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Blame game: Επικοινωνιακά παιχνίδια με την Κύπρο
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Στην τουρκική στάση μετατοπίζει την προοπτική πραγματοποίησης 
μιας άτυπης πενταμερούς η κυβέρνηση σε μια ακόμη επικοινωνιακή 
διαρροή προς τα ΜΜΕ, που στόχο έχει να προεξοφλήσει το παιχνίδι 
ευθυνών σε περίπτωση αποτυχίας. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, κυβερνητική 
πηγή αφήνει ανοιχτή την προοπτική της άτυπης διαδικαστικής σύσκε-
ψης των μερών που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση στο Κραν Μο-
ντανά, σημειώνει ωστόσο πως για την εξέλιξη αυτή θα είναι καθοριστι-
κής σημασίας η στάση της Τουρκίας, η οποία «πρέπει να συνταχθεί 
στην προσπάθεια που γίνεται, εγκαταλείποντας τη σημερινή επιθετική 
τακτική της». 

«Σε κάποια στιγμή θα πρέπει μέσα από τις διεργασίες των ΗΕ, να 
δηλώσει και να δείξει ετοιμότητα και η Άγκυρα», επεσήμανε ίδια πηγή, 
μιλώντας για τις εξελίξεις μετά την τελευταία συνάντηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακι-
ντζί. Ακόμη η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ορατό το ενδεχόμενο κοινής 
συνάντησης των δύο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ μετά τη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί που η κυβέρνηση προκαταβάλλει 
τη δυσκολία αλλά και την ευθύνη στην Τουρκία είναι για τη συνέχιση 
της διαδικασίας αυτής, στο αν θα προχωρήσουν τα πράγματα σε μία 
άτυπη σύσκεψη των συμμετεχόντων στο Κραν Μοντανά. Η θέση αυτή 
της κυβέρνησης μαζί με την επιλογή των «διαρροών» ενδέχεται να 
έχει κάνει με τους φόβους της για δυσκολίες που θα προκύψουν, στις 
οποίες επιδιώκει να μεταθέσει εκ των προτέρων πλήρως τις ευθύνες 
στην τουρκική πλευρά. 

Τη στάση αυτή ακολουθούσε ωστόσο μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση, 
χωρίς ο ΓΓ του ΟΗΕ και ο διεθνής παράγοντας να φαίνεται να τη συμ-
μερίζεται, αν όχι καθόλου τουλάχιστον όχι πλήρως. Η ίδια πηγή εξέ-
φρασε την ικανοποίηση της Λευκωσίας από το γεγονός ότι ο ΓΓ του 
ΟΗΕ επαναλαμβάνει στην απαντητική επιστολή που έστειλε στον κ. 
Αναστασιάδη πως η θέση των ΗΕ για το θέμα της Αμμοχώστου παρα-
μένει η ίδια, παραπέμποντας ουσιαστικά στα ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας για την προετοιμασία της πόλης για απόδοση στους 
νόμιμους κατοίκους της. 

Ο κ. Γκουτέρες εκφράζει ετοιμότητα να συμβάλει στην εφαρμογή τέ-
τοιων μέτρων, σημείωσε η πηγή. Την ίδια ώρα η κυβερνητική πηγή 

δεν φαίνεται να σχολιάζει την επιστολή που απέστειλε ο ΓΓ στον Τ/κ 
ηγέτη, στην οποία ο ΓΓ σημειώνει την πρόταση Ακιντζί για τους υδρο-
γονάνθρακες και χαρακτηρίζει όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν 
στη μείωση των εντάσεων ως ευπρόσδεκτες. Από το λεγόμενο «προ-
εδρικό» εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υποδοχή της πρό-
τασης Ακιντζί. Η κυβερνητική πηγή περιορίστηκε να πει πως βρίσκεται 
υπό ετοιμασία το άτυπο έγγραφο με τις αντιπροτάσεις του Προέδρου 
Αναστασιάδη για το φυσικό αέριο, το οποίο θα αποσταλεί εντός των 
ημερών στον Τ/κ ηγέτη. 

Σύμφωνα με πιο παλιά επιστολή-απάντηση του Προέδρου στον κ. 
Ακιντζί, η πρόταση θα κινηθεί γύρω από την εξέταση πρόσθετων μη-
χανισμών διασφάλισης προς όφελος των Τουρκοκυπρίων από τα 
έσοδα, όταν και εφόσον προκύψουν, από την εξερεύνηση των υδρο-
γονανθράκων, στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού. 
Η κυβέρνηση προηγουμένως είχε κάνει και λόγο για μηχανισμούς ενη-
μέρωσης των Τ/κ για τις αποφάσεις σχετικά με το θέμα. 

Όσον αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας αναμένεται η ειδική απε-
σταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, να επικοινωνήσει τώρα με 
τους δύο ηγέτες και να συνεννοηθεί μαζί τους για την επίσκεψή της, 
που αναμένεται να γίνει στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. 
Στο στάδιο αυτό θα συζητηθούν ξανά οι όροι αναφοράς με στόχο την 
τριμερή με τον ΓΓ. Η ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου από τον κ. 
Αναστασιάδη αναμένεται μετά τον Δεκαπενταύγουστο.  

Δημήτρης Παλμύρης

ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΝΩ Ο ΑΚΙΝΤΖΙ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ

Πολιτική ισότητα και όσα χρειάζονται στο 
θέμα της ασφάλειας, θα τα πετύχουμε όλα 
μαζί σας, με την δική σας ηγετική καθοδή-
γηση, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Χουλούσι 
Ακάρ, επισκεπτόμενος τον Μουσταφά Ακι-
ντζί στο «προεδρικό» μαζί με τον αρχηγού 
του τουρκικού Γενικού Επιτελείου και τους 
αρχηγούς των σωμάτων στρατού της Τουρ-
κίας, καθώς και την ηγεσία του κατοχικού 
στρατού. Eίπε ότι η πολιτική ισότητα αλλά 
και η ασφάλεια του τ/κ «λαού» είναι για την 
Τουρκία πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που 
δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί, κι αυτό το 
έχουν πει σε όλα τα διεθνή φόρα ξανά και 

ξανά. «Σε αυτή τη βάση, δεν απορρίπτουμε 
κανένα μοντέλο. Δεν επιβάλλουμε κανένα 
μοντέλο. Καταβάλλουμε προσπάθεια σε 
αυτό το θέμα επικεντρωμένοι στο αποτέλε-
σμα». Ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε ότι εκτιμούν 
ότι πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις 
επικεντρωμένες στο αποτέλεσμα αλλά και 
ότι «η άλλη πλευρά (η ε/κ) θεωρεί ότι δεν 
είναι προς όφελος των πλευρών να ξεκινή-
σουν διαπραγματεύσεις απλά για να γίνο-
νται. Η Κύπρος είναι πραγματικά πολύ ση-
μαντικό θέμα για μας. Εάν το πόδι της 
Κύπρου πατήσει σε ένα αγκάθι, 82 εκ (εν-
νοεί τον πληθυσμό της Τουρκίας) θα ανη-
συχήσουν, κι αν στην Κύπρο ανθίσει ένα 
τριαντάφυλλο θα είναι ευτυχισμένοι». 

O κ. Ακιντζί απευθυνόμενος στον κ. Ακάρ 
είπε ότι στις εκδηλώσεις στα Κόκκινα και το 
μνημείο Τοπέλ ενθυμούμενοι τους ήρωές 
τους, «από κοινού υπογραμμίσαμε ένα 
πράγμα: εμείς θέλουμε ειρήνη, θέλουμε 
συμφωνία, θέλουμε φιλία. Θέλουμε ανά-
πτυξη όλοι μαζί, ειρηνικά».

Ακάρ: «Δεν απορρίπτουμε κανένα μοντέλο»

«Κάτι καλόπαιδα βεβήλωσαν τον τάφο 
του Δημήτρη Χριστόφια», όπως καταγγέλλει 
μέσω social media η σύζυγος του Χρίστου 
Χριστόφια, Μαρίνα Σάββα. 

Τα θρασύδειλα αυτά άτομα που δεν είχαν 
κάτι καλύτερο να κάνουν προέβησαν στην 
ακατονόμαστη αυτή πράξη το βράδυ της 
Πέμπτης, όπως σημειώνει η Μαρίνα. 

Οι άγνωστοι, εξαφάνισαν τις δύο σημαίες 
του ΑΚΕΛ και έβαλαν πάνω στον τάφο μια 
ελληνική σημαία. 

«Αγαπητά καλόπαιδα που επήετε εψές, 

μες τη νύχτα, να πειράξετε τον τάφο του 
Χριστόφια αφαιρώντας τις σημαίες του 
ΑΚΕΛ, δεν είσαστε μόνο δειλοί. Είσαστε και 
βαθύτατα βλάκες. Γιατί δεν εκαταλάβετε 
ακόμα ότι δεν μπορείτε να του τζιήσετε.  

Δεν εμπορούσατε ούτε τότε που ήταν 
στη ζωή, δεν μπορείτε ούτε σήμερα που 
ζει στη μνήμη μας.  

Δεν τον φτάνετε να του τζιήσετε.  
Δεν μπορείτε να του τζιήσετε.  
Ποτέ δεν μπορέσατε.  
Ποτέ δεν θα τα καταφέρετε.»

Βεβήλωσαν τον τάφο του Δ. Χριστόφια!Η θέση των Ηνωμένων 
Εθνών για την Αμμόχωστο 
παραμένει η ίδια και καθοδη-
γείται από τις σχετικές Απο-
φάσεις του ΣΑ, αναφέρεται σε 
επιστολή του Αντόνιο Γκουτέ-
ρες προς τον ΠτΔ, εκφράζο-
ντας ταυτόχρονα την ετοιμό-
τητα των ΗΕ να συμβάλουν 
στην εφαρμογή των όποιων 
μέτρων συνάδουν με τις Απο-
φάσεις του ΣΑ. Παράλληλα, 
στην επιστολή ο ΓΓ εκφράζει 
επιθυμία για ολοκλήρωση 
των όρων αναφοράς. Σύμ-
φωνα με γραπτή δήλωση του 
ΚΕ Πρόδρομου Προδρόμου, 
ο ΓΓ των ΗΕ απηύθυνε επι-
στολή στον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη απαντώντας σε σχετι-
κές επιστολές του Προέδρου 
ημερομηνιών 14 και 26 Ιου-
νίου, καθώς και 22 Ιουλίου 
2019.

Διαβεβαιώσεις ΓΓ ΟΗΕ
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Τη συμπερίληψη του ανοί-
γματος του οδοφράγματος του 
Πυροΐου σε οποιαδήποτε νέα 
μέτρα οικοδόμησης εμπιστο-
σύνης ζητά εκ νέου ο Δήμος 
Αθηένου. Ενόψει των νέων 
διεργασιών για το Κυπριακό 
και της συζήτησης για υλοποί-
ηση νέων ΜΟΕ, ο δήμαρχος 
Κυριάκος Καρεκλάς απέστειλε 
επιστολή στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας ζητώντας να 
απαιτήσει τη διάνοιξη της διό-
δου Πυροΐου ως προϋπόθεση 
για σύνταξη οποιουδήποτε κα-
ταλόγου νέων μέτρων οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης. 

Ο κ. Καρεκλάς επαναλαμ-
βάνει τα πολλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
του ακριτικού δήμου ένεκα της 
συγκοινωνιακής απομόνωσης 
παραθέτοντας ως χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα τη δραμα-
τική μείωση του χρόνου μετά-
βασης στη Λευκωσία από 45 
λεπτά στα δέκα λεπτά.

Το οδόφραγμα Πυροΐου 
στα νέα ΜΟΕ ζητά 
ο Δήμος Αθηένου

Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγο-
ράς πιστώσεων μετά τον Δεκαπενταύγουστo 

Οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ανε-
βάζουν ταχύτητα στους πλειστηριασμούς μετά τον Δεκα-
πενταύγουστο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις ηλε-
κτρονικές εκποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν 
τον Σεπτέμβριο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έχουν κα-
ταχωριστεί ήδη δημοσιεύσεις για τον πλειστηριασμό 282 
ακινήτων συνολικής αξίας 78,4 εκατ. ευρώ, ενώ καθημε-
ρινά προστίθενται νέα ακίνητα. Μάλιστα μεταξύ των πιο 
πάνω ακινήτων περιλαμβάνονται 81 κατοικίες και διαμε-
ρίσματα, εκ των οποίων τα 50 είναι κάτω από το όριο των 
350 χιλ. ευρώ που θέτει το Σχέδιο Εστία.  

Λευκωσία  
Στην επαρχία Λευκωσίας είναι προγραμματισμένες εννέα 

συναντήσεις πλειστηριασμών, στις οποίες θα τεθούν προς 
πώληση 65 ακίνητα συνολικής αξίας 21,8 εκατ. ευρώ. Οι 
πλειστηριασμοί αφορούν 31 κοινότητες. Επίσης, υπάρχουν 
18 κατοικίες, εκ των οποίων οι 13 είναι κάτω από το όριο 
του Σχεδίου Εστία. 

Στον Άγιο Δομέτιο βγαίνει στο σφυρί πολυκατοικία (με 
επιφυλασσόμενη τιμή 1.872.000 ευρώ), στη Λακατάμια 
ένα κατάστημα (348.650 ευρώ) και 12 διαμερίσματα (από 
57.475 ευρώ – 142.025 ευρώ), στον Στρόβολο δύο οικό-
πεδα (μαζί 1.050.000 ευρώ), ένα κατάστημα (258.000 
ευρώ) και μία κατοικία (194.800 ευρώ), στους Αγίους Ομο-
λογητές ένα κτίριο (5.306.800 ευρώ), στην ενορία Τρυ-
πιώτη δύο γραφεία (81.600 ευρώ και 179.600 ευρώ), στον 
Άγιο Ανδρέα ένα διαμέρισμα (404.400 ευρώ), στην 
Έγκωμη μία κατοικία (367.600 ευρώ), στο Καϊμακλί ένα 
ακίνητο με κτίρια και εφτά αποθήκες (χωρίς επιφυλασσό-
μενη τιμή), στην Αγλαντζιά ένα χωράφι (799.850 ευρώ) 
και μία κατοικία (587.500 ευρώ), στο Γέρι ένα χωράφι 
(247.600 ευρώ) και ένα οικόπεδο (99.875 ευρώ), στα Λα-
τσιά ένα χωράφι (218.025 ευρώ), ένα κατάστημα (337.725 
ευρώ) και ένα οικόπεδο (161.500 ευρώ), στο Επισκοπειό 
δύο χωράφια (40.800 ευρώ και 40.000 ευρώ), στους Κα-
πέδες ένα χωράφι (χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή), στην 
Τσακίστρα ένα χωράφι (4.600 ευρώ), στην Πάνω Δευτερά 
ένα χωράφι (656.000 ευρώ), στην Άλωνα δύο χωράφια 
(43.600 ευρώ και 16.400 ευρώ), στον Άγιο Ιωάννη ένα 
χωράφι (59.600 ευρώ), στους Εργάτες ένα χωράφι (52.400 
ευρώ) και μία κατοικία (400.000 ευρώ), στο Τσέρι ένα χω-
ράφι (92.000 ευρώ), στην Αλάμπρα τέσσερα χωράφια 
(21.200 ευρώ – 130.000 ευρώ), στην Κάτω Μονή ένα χω-
ράφι (15.600 ευρώ), στο Φτερικούδι τρία χωράφια (από 
2.400 ευρώ – 7.000 ευρώ), στο Μένοικο ένα  χωράφι 
(3.400 ευρώ), στην Πλατανιστάσα πέντε χωράφια (2.000 
ευρώ – 8.000 ευρώ), στη Νήσου μία κατοικία (448.375 
ευρώ), στον Πάνω Πύργο ένα χωράφι (45.000 ευρώ) στην 
Κοκκινοτριμιθιά ένα κτίριο (1,057.500 ευρώ), στο Ποτάμι 
ένα χωράφι (8.400 ευρώ), στο Παλιομέτοχο τρία χωράφια 
(59.600 ευρώ – 167.200 ευρώ), στην Παναγία ένα γραφείο 
(118.000 ευρώ) και στην Κακοπετριά ένα χωράφι (16.900 
ευρώ).  

Λεμεσός  
Στην επαρχία Λεμεσού είναι προγραμματισμένες έξι συ-

ναντήσεις πλειστηριασμών, στις οποίες θα τεθούν προς 
πώληση 33 ακίνητα συνολικής αξίας 27 εκατ. ευρώ. Οι 

πλειστηριασμοί αφορούν 16  κοινότητες. Επίσης, υπάρ-
χουν εννέα κατοικίες, εκ των οποίων οι οκτώ είναι κάτω 
από το όριο του Σχεδίου Εστία. 

Στη Γερμασόγεια   βγαίνει στο σφυρί ένα οικόπεδο  
(315.600 ευρώ), ένα διαμέρισμα (32.000 ευρώ) και ένα 
κτίριο (7,100.000 ευρώ), στον Ύψωνα ένα χωράφι 
(131.200 ευρώ), στο Πισσούρι έξι χωράφια (37.600 ευρώ 
– 5.814.000 ευρώ), στο Ζακάκι μία κατοικία (612.450 
ευρώ), στη συνοικία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου δύο 
καταστήματα (153.000 ευρώ και 121.500 ευρώ) και δύο 
κατοικίες (117.325 ευρώ και 105.925 ευρώ), στη Δορά μία 
κατοικία (12.800 ευρώ), στο Κολόσσι ένα χωράφι (81.200 
ευρώ), στη Λάνια δύο χωράφια (38.000 ευρώ και 3.200 
ευρώ), στη Νεάπολη ένα κατάστημα (98.000 ευρώ), στα 
Κάτω Πολεμίδια ένα οικόπεδο (598.400 ευρώ), στο Σπιτάλι 

κατοικία (200.000 ευρώ), στην Αγία Φύλα δύο χωράφια 
(470.800 ευρώ και 209.200 ευρώ) και ένα οικόπεδο 
(215.650 ευρώ), στη συνοικία Αγίας Νάπας δύο καταστή-
ματα (268.500 ευρώ και 140.000 ευρώ) και μία κατοικία 
(103.500 ευρώ), στην Παρεκκλησιά δύο χωράφια (98.800 
ευρώ και 22.000 ευρώ), στο Κελλάκι μία κατοικία (61.200 
ευρώ), στο Καλό Χωριό ένα χωράφι (15.000 ευρώ) και 
στις Πλάτρες ένα χωράφι (692.000 ευρώ).  

Λάρνακα  
Στην επαρχία Λάρνακας είναι προγραμματισμένες 10 

συναντήσεις πλειστηριασμών, στις οποίες θα τεθούν προς 
πώληση 75 ακίνητα συνολικής αξίας 12,3 εκατ. ευρώ. Οι 
πλειστηριασμοί αφορούν 22 κοινότητες. Επίσης, υπάρχουν 
14 κατοικίες και διαμερίσματα, εκ των οποίων οι 12 είναι 
κάτω από το όριο του Σχεδίου Εστία. 

Στην ενορία Χρυσοπολίτισσας υπάρχουν δύο διαμερί-
σματα (915.000 ευρώ και 65.600 ευρώ), μία κατοικία 
(178.800 ευρώ) και ένα κατάστημα (136.500 ευρώ), στον 
Μαζωτό δύο χωράφια (χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή), στην 
ενορία Σωτήρος ένα οικόπεδο (401.200 ευρώ) και έξι δια-
μερίσματα (68.800 ευρώ – 87.200 ευρώ), στη συνοικία 
Σκάλας ένα διαμέρισμα (74.000 ευρώ) και ένα κατάστημα 
(89.200 ευρώ), στην Ορόκλινη δύο χωράφια (120.400 
ευρώ και 58.000 ευρώ), ένα κατάστημα (42.000 ευρώ) και 
μία κατοικία (65.200 ευρώ), στο Αλεθρικό τρία χωράφια 
(52.000 ευρώ – 109.200 ευρώ), στα Περβόλια ένα διαμέ-
ρισμα (38.400 ευρώ), στην Αλαμινό ένα χωράφι (380.000 
ευρώ), στην Ξυλοφάγου πέντε χωράφια (από 23.200 ευρώ 
– 114.400 ευρώ), στον Κόρνο δύο χωράφια (32.000 ευρώ 
και 24.800 ευρώ) και 13 οικόπεδα (από 109.600 ευρώ – 
192.000 ευρώ), στην Μοσφιλωτή τρία χωράφια (μαζί 

47.200 ευρώ), στην συνοικία Αγίου Νικολάου ένα κτίριο 
(1,302.400 ευρώ) και ένα χωράφι (351.500 ευρώ), στην 
Ορά ένα χωράφι (9.600 ευρώ), στον Άγιο Θεόδωρο ένα 
χωράφι (50.000 ευρώ), στην Ορμήδεια δύο χωράφια 
(20.400 ευρώ και 47.200 ευρώ), στα Λιβάδια τρία χωράφια 
(από 19.200 ευρώ – 139.400 ευρώ), στη συνοικία Απο-
στόλου Λουκά μία κατοικία (500.175 ευρώ), στη Χοιροκοιτία 
μία κατοικία (66.400 ευρώ), στη Σκαρίνου δύο χωράφια 
(35.200 ευρώ και 72.000 ευρώ), στην Αθηένου οκτώ χω-
ράφια (από 24.000 ευρώ – 240.000 ευρώ), στην Πύλα 
ένα χωράφι (295.600 ευρώ) και στην Αραδίππου έξι χω-
ράφια (από 15.600 ευρώ -171.700 ευρώ).  

Πάφο  
Στην επαρχία Πάφου είναι προγραμματισμένες 11 συ-

ναντήσεις πλειστηριασμών, στις οποίες θα τεθούν προς 
πώληση 97 ακίνητα συνολικής αξίας 14,7 εκατ. ευρώ. Οι 
πλειστηριασμοί αφορούν 33   κοινότητες. Επίσης, υπάρ-
χουν 33 κατοικίες, εκ των οποίων οι 14 είναι κάτω από το 
όριο του Σχεδίου Εστία. 

Στον Άγιο Δημητριανό υπάρχει ένα χωράφι (με επιφυ-
λασσόμενη τιμή 21.600 ευρώ), στη Λετύμπου δύο χωράφια 
(19.600 ευρώ και 20.000 ευρώ), στην Πέγεια έξι χωράφια 
(25.600 ευρώ – 442.000 ευρώ), στην Αναρίτα τρία χωράφια 
(26.800 ευρώ – 50.800 ευρώ), στη Λάσα ένα χωράφι 
(18.800 ευρώ), στο Νέο Χωριό τρία χωράφια (153.600 
ευρώ – 434.800 ευρώ), στα Μανδριά ένα χωράφι(206.000 
ευρώ), στη Δρούσεια τρία χωράφια (11.200 ευρώ – 27.880 
ευρώ), στην Τρεμιθούσα ένα χωράφι (200.000 ευρώ), 
στον Αναβαργό δύο χωράφια (ένα χωρίς επιφυλασσόμενη 
τιμή και ένα για 50.400 ευρώ), στην Κονιά μία κατοικία 
(288.800 ευρώ), στην Έμπα δύο χωράφια (96.000 ευρώ 
και 126.400 ευρώ), μία κατοικία (74.400 ευρώ) και ένα οι-
κόπεδο (93.600 ευρώ), στον Άγιο Θεόδωρο δύο γραφεία 
(74.000 ευρώ και 132.800 ευρώ), τρία διαμερίσματα 
(60.800 ευρώ – 65.600 ευρώ), μία κατοικία (168.400 
ευρώ), ένα εστιατόριο (144.000 ευρώ), και ένα χωράφι 
(386.500 ευρώ), στη Γεροσκήπου ένα οικόπεδο (146.400 
ευρώ), τρία χωράφια (250.500 ευρώ – 38.400 ευρώ) και 
τρεις κατοικίες (δύο μαζί για 330.000 ευρώ και μία για 
172.000 ευρώ), στην Πόλη Χρυσοχούς ένα κατάστημα 
(86.800 ευρώ), στις Πάνω Αρόδες ένα χωράφι (318.800 
ευρώ), στην Κυνούσα τέσσερα χωράφια (2.968 ευρώ – 
48.800 ευρώ), στα Πάνω Ακουρδάλεια δύο κατοικίες 
(226.800 ευρώ έκαστη), στην Τίμη οκτώ κατοικίες (μαζί 
544.800 ευρώ), στον Κάθηκα έξι χωράφια (5.400 ευρώ – 
54.400 ευρώ) και μία κατοικία (78.400 ευρώ), στην Αργάκα 
ένα χωράφι (842.600 ευρώ), στην Κρήτου Μαρόττου ένα 
χωράφι (116.400 ευρώ), στον Μούτταλο ένα διαμέρισμα 
(70.000 ευρώ), στη Φύτη ένα χωράφι (28.000 ευρώ), στην 
Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς δύο χωράφια (240.000 ευρώ και 
29.200 ευρώ), στη Μούσερε ένα χωράφι (5.200 ευρώ), 
στη Γαλαταριά τέσσερα χωράφια (5.600 ευρώ – 11.200 
ευρώ), στη Χούλου δύο χωράφια (6.000 ευρώ και 4.400 
ευρώ), στην Κανναβιού ένα χωράφι (3.600 ευρώ), στον 
Πωμό δύο χωράφια (78.400 ευρώ και 45.200 ευρώ), στη 
Μεσόγη ένα κτίριο με κατοικία και καταστήματα (1.058.500 
ευρώ), στα Νέα Δήμματα      μία Κατοικία (444.800 ευρώ) 
και στην Κάτω Πάφο ένα συγκρότημα με διαμερίσματα 
και καταστήματα (1.118.000 ευρώ). 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Πήραν... «φόρα» οι τράπεζες και ετοιμάζουν 1450 πλειστηριασμούς!

Η Κύπρος ήταν μεταξύ των 
δέκα χωρών που συμμετείχαν 
την περασμένη εβδομάδα 
στην πολυεθνική άσκηση 
“Mighty Waves 19”, τη μεγα-
λύτερη που φιλοξένησε ποτέ 
το ισραηλινό Πολεμικό Ναυ-
τικό, με στόχο την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών ενός σει-
σμού. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα Times of Israel, το 
σενάριο της άσκησης προ-
έβλεπε την αντιμετώπιση των 
συνεπειών ενός ισχυρού σει-
σμού στο βόρειο Ισραήλ, με 
χιλιάδες νεκρούς και πέραν 
των 100.000 τραυματιών, κα-
τεστραμμένα νοσοκομεία και 
υποδομές.

Παρούσα η Κύπρος σε 
μεγάλη άσκηση του 

ισραηλινού 
Πολεμικού Ναυτικού

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης, στο 
Γραμματικό Αττικής, η Θεία Λειτουργία και 
το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της αε-
ροπορικής τραγωδίας του αεροσκάφους 
“Ήλιος”. 

Στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν αρκετοί 
συγγενείς των 121 θυμάτων της τραγωδίας. 
Του ετήσιου μνημοσύνου χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και 
Ωρωπού Κύριλλος. Ακολούθως όλοι οι συμ-
μετέχοντες θα ανέβουν στην κορυφή του 
βουνού, στο σημείο της πτώσης του αερο-
σκάφους, όπου τελέστηκε τρισάγιο. 

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώ-

πησε ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, 
Κυριάκος Κενεβέζος. Στεφάνια κατατέθηκαν 
εκ μέρους του ΠτΔ, Νίκου Αναστασιάδη, 
του Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλ-
λούρη, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του 
ΑΚΕΛ, και της ΟΚΟΕ. Το παρών του 
έδωσε, επίσης, ο νέος Δήμαρχος Μαρα-
θώνα, Στέργιος Τσίρκας. 

Το Boeing της «Ήλιος», το οποίο μετέ-
φερε 115 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, 
με προορισμό την Πράγμα και ενδιάμεσο 
σταθμό την Αθήνα, συνετρίβη στις 12:04 
το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου 2005, στο 
Γραμματικό Αττικής.

ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρα-
μένουν στις περιοχές της επαρχίας Λεμε-
σού, όπου τη Τρίτη ξέπασε μεγάλων δια-
στάσεων πυρκαγιά και συγκεκριμένα στις 
περιοχές μεταξύ των χωριών Πάχνας, Κισ-
σούσας και Βουνί. 

Οι δυνάμεις πυροσβέσης που και το 
βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη έδιναν μάχη 
με τις φλόγες, χθες επιχειρούσαν για την 
κατάσβεση μικρών εστιών. 

«Έχουν αποχωρήσει κάποια πυροσβε-
στικά οχήματα, ωστόσο παραμένουν εκεί 
μεγάλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν 
τυχών αναζωπυρώσεις και βεβαίως για να 
σβήσουν τυχόν μικρές εστίες που συνεχί-
ζουν να υπάρχουν. Το βράδυ τα πράγματα 
ήταν ήσυχα, δεν είχαμε  αναζωπυρώσεις, 
ωστόσο σήμερα αναμένονται ισχυροί άνε-
μοι στην περιοχή, οπότε πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί» ανέφερε ενδεικτικά ο αναπλη-
ρωτής Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας. 

Η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά έχει 
αφήσει πίσω της καμένη γη, έκτασης 2.2 
τετραγωνικών χιλιομέτρων από καλλιέρ-
γειες, οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια και 
άγρια βλάστηση.  Αρκετά υποστατικά έχουν 
υποστεί ζημιές, ενώ άλλα, εγκαταλελειμ-
μένα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.  Πα-
ράλληλα, ζημιές υπέστησαν πάσσαλοι και 
καλώδια της ΑΗΚ. 

Σε μια άλλη παράμετρο, η Αστυνομία συ-
νεχίζει τις έρευνες σε σχέση με την εκδή-
λωση της πυρκαγιάς.  Πέραν του 49 ετών 
υπόπτου  που συνελήφθη και τελεί ήδη υπό 
τετραήμερη κράτηση, οι ανακριτές συνεχί-
ζουν τη λήψη καταθέσεων από κάτοικους 
της περιοχής. 

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στα κρασοχώρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΑΣ 78,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Μνημόσυνο θυμάτων της «Ήλιος» στην Ελλάδα

Η 14η ετήσια έρευνας πε-
δίου του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου στην Παλαίπαφο έφερε 
στο φως νέα και άγνωστα μνη-
μεία, όπως ότι το οροπέδιο Χα-
τζηαπτουλλάς ήταν η ακρό-
πολη, δηλαδή το διοικητικό και 
οικονομικό κέντρο της βασιλι-
κής δυναστείας της Πάφου 
στην Κυπρο-Κλασική περίοδο 
(5ος – 4ος αιώνας π.Χ). Όπως 
σημειώνεται αν και η σημασία 
του μνημειακού παραγωγικού-
αποθηκευτικού συμπλέγματος 
που ανασκάπτεται τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια στη βόρια 
πλευρά του οροπεδίου παρα-
μένει αδιαμφισβήτητη, το ση-
μαντικότερο εύρημα των φετι-
νών ανασκαφών είναι η 
επιγραφή, η οποία εντοπί-
στηκε πάνω σε ένα μικρό και, 
κατά τα άλλα, ασήμαντο 
όστρακο.

Σημαντική ανακάλυψη 
στην Παλαίπαφο
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"Μοναδικό μέλημα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ το τελευταίο εφιαλτικό ει-
κοσιτετραωρο στην Εύβοια εί-
ναι η στήριξη των υπηρεσιών 
και των ανθρώπων που δί-
νουν τη μεγάλη μάχη" τονίζει 
ο Εκπρόσωπος Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ, σε δήλωση του στο 
facebook. «Για το σκοπό αυτό, 
από την πρώτη στιγμή, 
υπήρξε πολυπληθής παρου-
σία στελεχών και κομματικού 
κλιμακίου ώστε να συνδρά-
μουμε με κάθε δυνατό τρόπο 
τις αρμόδιες αρχές και να εκ-
φράσουμε την αλληλεγγύη 
μας στους πληγέντες συναν-
θρώπους μας» σημειώνει. 

Ενώ τονίζει ότι "το ίδιο κά-
ναμε και στην Χαλκιδική πριν 
από έναν μήνα, το ίδιο θα 
πράξουμε και στο μέλλον 
όποτε χρειαστεί.

Η στήριξη 
των ανθρώπων...

Να κηρυχθούν άμεσα 
αναδασωτέες 

οι εκτάσεις που κάηκαν 
Να κηρυχθούν άμεσα ανα-

δασωτέες οι περιοχές που 
κάηκαν στην Κεντρική Εύβοια 
και να αποζημιωθούν οι κά-
τοικοι τόνισε ο βουλευτής Ευ-
βοίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλης Αποστόλου που 
από χθες μετέβη με κλιμάκιο 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. 

Μιλώντας στην ΕΡΤ χαρα-
κτήρισε μάλιστα «διαβολική 
σύμπτωση» το γεγονός ότι και 
πέρσι η φωτιά είχε ξεσπάσει 
13 Αυγούστου όπως και η φε-
τινή πυρκαγιά. 

Ο κ. Αποστόλου επισήμανε 
ότι η χθεσινή μέρα ήταν πάρα 
πολύ δύσκολη, όμως οι ισχυ-
ρές πυροσβεστικές δυνάμεις 
που υπάρχουν στην περιοχή 
και η μείωση της έντασης των 
ανέμων που αναμένεται το τέ-
λος της ημέρας θα οδηγήσουν 
σε βελτίωση της κατάστασης.

Τεράστια οικολογική καταστροφή
Με το πρώτο φως της χτεσινής ημέρας άρ-

χισε να φαίνεται η τεράστια οικολογική κατα-
στροφή από την πυρκαγιά που καίει για τρίτο 
24ωρο στην Κεντρική Εύβοια ανάμεσα σε Ψα-
χνά, Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι. 

Οι εικόνες από το καμένο παρθένο πευκο-
δάσος, απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και 
σπουδαιότητας, «μαυρίζουν» την ψυχή. Σύμ-
φωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών 
φορέων, εκτιμάται ότι κάηκαν 28.000 στρέμ-
ματα.  

Η τρομακτική οικολογική καταστροφή είναι 
δεδομένη ωστόσο το φως της μέρας έφερε και 
μια ανακούφιση καθώς διασφαλίστηκε η αν-
θρώπινη ζωή χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρό-
βλημα. 

Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς με τους 
πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη με τις φλό-
γες. 

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύ-
χτια, τιτάνια μάχη, καταφέρνοντας να σώσουν 
τελικά και τα 4 χωριά που κινδύνευσαν από 
τις φλόγες και τα οποία είχαν εκκενωθεί. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στις 3 τα ξη-
μερώματα της Τετάρτης, η φωτιά έφτασε μέχρι 
τα Ψαχνά όπου βρήκε μπροστά της μία αντι-
πυρική ζώνη την οποία είχαν προλάβει να 
ανοίξουν τα βαριά χωματουργικά μηχανήματα 
της ΛΑΡΚΟ, σώζοντας έτσι την πόλη. 

Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή 
στην οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση επί-
γειων δυνάμενων και επιχειρείται να τεθεί υπό 
έλεγχο με συνεχείς ρίψεις νερού που κάνει το 
ελικόπτερο.Η πυρκαγιά που έπληξε την πε-
ριοχή κατέστρεψε μεταξύ άλλων -μέσα σε λίγες 
μόλις ώρες- και μεγάλο μέρος πευκοδάσους 
Στενής, που ανήκει στην περιοχή Natura. Το 
δάσος αυτό αποτελούσε καταφύγιο άγριας 
ζωής και που δύσκολα θα αντικατασταθεί. 

Το αισθητικό δάσος Στενής, στο δήμο Διρ-
φύων, στο κέντρο του νησιού, υπάρχουν ρυά-
κια, φαράγγια, πολυάριθμα είδη δέντρων, φυ-
τών αλλά και ζώων. Το δάσος καλύπτεται από 
χαλέπια πεύκα, ευρωπαϊκές καστανιές, κεφαλ-
ληνιακές ελάτες (στα μεγάλα υψόμετρα), βε-
λανιδιές και ανατολικούς πλάτανους, δρύες, 
πλατάνια, αλλά και πολλά αγριολούλουδα 
(παιώνια, πρίμουλ) καθώς και πολύ σπάνια 
είδη πτηνών, όπως ο φιδαετός και ο πετρίτης.  

ο Δάσος Στενής βρίσκεται στη Νότια πλαγιά 
του Όρους Δίρφυς, κοντά στη Στενή Δίρφυος. 
Είναι ένα από τα 19 Ελληνικά αισθητικά δάση 
και αποτελεί προστατευόμενη τοποθεσία του 
δικτύου Natura 2000.  Το δάσος προσφέρεται 
για εκδρομές αναψυχής, τουρισμό και πεζο-
πορία.  Έχει συνολική έκταση 6.740 στρέμ-
ματα, ενώ η προστατευόμενη περιοχή καλύ-
πτει μία έκταση 13.600 στρέμματα, σε 

υψόμετρα 432 - 1740 μέτρα.  

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 

ο οποίος έφτασε στην Εύβοια την Τετάρτη λίγο 

μετά τη μία το μεσημέρι, δήλωσε πως θα αρ-

χίσει πολύ σύντομα το έργο της καταγραφής 

των ζημιών, ώστε να κινηθεί η διαδικασία για 

να αποζημιωθούν οι αγρότες από τις κατα-

στροφές. Δυστυχώς, πολλά αναμένεται να εί-

ναι και τα ζώα που έχουν χαθεί ή τραυματιστεί 

από τις φλόγες. 

Νωρίτερα, ο ίδιος -κατά τη συνάντησή του 

με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο 

Στυλιανίδη- ανακοίνωσε την πρόθεσή του να 

ηγηθεί της προσπάθειας, σε επίπεδο Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, προκειμένου ο Ευρωπαϊ-

κός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας να 

αναβαθμιστεί και να αποκτήσει τις μόνιμες και 

σταθερές αλλαγές που χρειάζεται για να συν-

δράμει σε έκτακτες καταστάσεις κάθε ευρω-

παϊκή χώρα. 

Οι μαρτυρίες των κατοίκων που γλύτωσαν 

ευτυχώς από την πύρινη λαίλαπα, συγκλονί-

ζουν, ενώ, όσο παιρνούν οι ώρες μεγάλωνει η 

ανησυχία όλων για τις αναζωπυρώσεις που 

απειλούν τα σπίτια και τις περιουσίες τους...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

Θλιβερός είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στον Υμηττό που εκτός 
της φυσικής καταστροφής επέφερε ένα διπλό χτύπημα στην ενημέ-
ρωση της χώρας, τόσο εξαιτίας της ολοσχερούς καταστροφής των 
εγκαταστάσεων τους όσο και από την πλήρη αποσιώπηση που επι-
φύλαξε στο ειδησεογραφικό γεγονός η κυβέρνηση. Για "ασύστολα 
ψεύδη" κάνει λόγο ο τεχνικός των σταθμών Νίκος Κυριανάκης. 

15 ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταξύ αυτών και το Κόκκινο καταστρά-
φηκαν ολοσχερώς. Δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμή-
σεις για ζημιά που θα μπορούσε να αποκατασταθεί άμεσα, καθώς οι 
εγκαταστάσεις των ραδιοφωνικών σταθμών υπέστησαν ολική κατα-
στροφή σύμφωνα με τον τεχνικό των σταθμών, Νίκο Κυριανάκη και 
τον Γιώργο Πιαντέ που βρέθηκε σήμερα στο σημείο της καταστροφής. 

 
«Ακούγονται ασύστολα ψεύδη για μικροζημιές» 

 
Παρών από την πρώτη στιγμή στο σημείο της καταστροφής ήταν ο 

τεχνικός των σταθμών Νίκος Κυριανάκης. 
«Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι εγκαταστάσεις των σταθμών. 

Είναι όλα παλιατζής και για πέταμα. Οι μισοί σταθμοί έχουν καταστραφεί 
και οι άλλοι μισοί εξυπηρετούν αυτούς που καταστράφηκαν. Πρώτο 
Θέμα, Atlantis, Χάνδακας: καταστροφή ολοσχερής, Λάμψη, Μελωδία, 
Καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του Blue Sky, η Πειραϊκή Εκκλησία. 
Σε όλα αυτά είναι ολική η καταστροφή ενώ δεν έχουν καν ούτε χώρο 
στέγασης διότι καταστράφηκαν εκτός από τα μηχανήματα και οι οικίσκοι 
που φιλοξενούσαν τα μηχανήματα». Η Εκκλησία της Ελλάδος (μόνο η 
γεννήτρια της έχει καεί). «Ακούγονται ψεύδη ασύστολα. Δεν είναι κά-
ποιες μικροζημιές. Είναι ολική καταστροφή στον μισό Υμηττό» κατήγ-
γειλε ο τεχνικός των σταθμών ενώ όπως δήλωσε έχει δώσει συνέντευξη 
και στον ΣΚΑΙ. Η ΕΡΤ δεν εμφανίστηκε καν στο σημείο ανέφερε λέγο-
ντας χαρακτηριστικά: «Η ΕΡΤ τσιμουδιά τελείως». «Η ΔΕΗ δεν έρχεται 
να δώσει ρεύμα. Έχουν καταστραφεί τα καλώδια και αν δεν επιδιορ-
θωθούν πως θα εξυπηρετηθούν οι σταθμοί;» διερωτήθηκε.

Ολική η καταστροφή 
σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αύξηση 4,7% στην κίνηση 
επιβατών στα ελληνικά 

αεροδρόμια
Αύξηση κατά 4,7% παρου-

σίασε η επιβατική κίνηση στα 
αεροδρόμια της ώρας το α' 
επτάμηνο του 2019 σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 
2018. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας, ο συνολι-
κός αριθμός των διακινηθέ-
ντων επιβατών, το α' 
επτάμηνο του 2019, έφθασε 
τους 35.525.166 παρουσιάζο-
ντας αύξηση 4,7% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 
2018, όπου είχαν διακινηθεί 
33.923.504  επιβάτες. Συγκε-
κριμένα, οι διακινούμενοι επι-
βάτες είναι αυτό το διάστημα 
περισσότεροι κατά 1.601.662  
σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα. 

Ο συνολικός αριθμός των 
πτήσεων στα ελληνικά αερο-
δρόμια ανήλθε στις 298.910 
(από τις οποίες 121.948 εσω-
τερικού και 176.962 εξωτερι-
κού) παρουσιάζοντας άνοδο 
4,7%, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2018 
όπου είχαν πραγματοποιηθεί 
285.532 πτήσεις. 

Σε ό,τι αφορά τον μήνα Ιού-
λιο, σύμφωνα με τα ίδια στοι-
χεία, διακινήθηκαν στα ελλη-
νικά αεροδρόμια 9.985.521 
επιβάτες, η άνοδος έφτασε με-
σοσταθμικά το 3,1%.
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Πικρές οι μνήμες από την κατάληψη της Μόρφου
ΠΕΡΑΣΑΝ 45 ΧΡΟΝΙΑ...

Οι ουρανοί κοκκίνισαν, γέμισαν μισοφέγγαρα. 

Οι θάλασσες θόλωσαν, γέμισαν χαρίβδες. 

Οι θαλασσοφίλητες ακρογιαλιές βάφτηκαν με αίμα νεανικό. 

Αλίμονο, το μάθατε, σκότωσαν τον Χριστάκη 

της Γιαννούλας τον ακριβογιόν. 

Μαύρο μαντάτο φέρανε στη θεία Ουρανία. 

Της σκότωσαν τον Κωστάκη της, τον γιο της τον πρωτότοκο. 

Κι’ άλλο κακό μαντάτο φέρανε στην καλή γειτόνισσα, Ανδρούλλα, 

της σκότωσαν τον Πάμπον της, το γελαστό παιδί. 

Μάνα γλυκιά, κυρά Αγάθη, κάνε κουράγιο. 

Σου πλήγωσαν βαριά τον Αντρίκκο σου, τον μονογιόν σου. 

Στα χέρια της ξεψύχησε μετά από δυο μέρες ο λεβέντης της. 

Κι’ άλλα κακά μαντάτα ήλθανε σ’ άλλες, 

πολλές Μάνες Μορφίτισσες. 

Μαντάτα μαύρα του Χάρου η σκληρή γροθιά 

δεν λέει να σταματήσει. 

Γλυκάθηκε ο Χάρος ο άχαρος, θερίζει τις ψυχές αλύπητα. 

Γέμισε ο Άδης με αμούστακα παιδιά, δασύτρικα παλληκάρια. 

Γέμισαν τα μαρμαρένια αλώνια της Μόρφου με Ακρίτες 

που ξεψύχισαν κι έτριζαν τα σίδερα και τα αλώνια. 

Για μέρες ηχούσαν λυπητερά της Μόρφου τα καμπαναριά. 

 

Αλίμονο, Χριστάκη μου, του Νίκου και της Γιαννούλας μονογιέ, 

ακριβογιέ, σε ζήλεψε ο Χάρος 

και σου πήρε της νιότης τον ανθόν. 

Στα χείλη σου το χαμόγελο ήτανε μια γλάστρα ανθισμένη. 

Στα ντροπαλά σου μάγουλα δυο κόκκινα γαρύφαλλα φορούσες. 

Τα μελιά τα μάτια σου, δυο κάστανα μεγάλα. 

Μεγάλωσες κι έγινες της γειτονιάς καμάρι. 

«Καβαλλάρης του ονείρου, αστραπή της ελπίδας» 

ο έρωτας μέσα σου φούντωνε 

γέλια και ματσικόριδα στόλιζαν το κορμί σου. 

Κι οι κοπελιές, στις γειτονιές σε κρυφοκοίταζαν, σε τριγύριζαν, 

οι νύφες και με ανεμώνες της θάλασσας, της Μόρφου, 

το κορμί σου στόλιζαν. 

Και η ξανθομαλλούσα, η όμορφη γαλανομάτα, η γιαγιά μας 

η Ανθούσα σ’ εκαμάρωνε Χριστάκη αγαπημένε. 

Τα μάτια σου ήτανε δυο ήλιοι, λαμπεροί 

το γέλιο σου, ατέλειωτη γιορτή, ήσουνα του Αυγερινού της Πούλιας 

το φεγγάρι και του πατέρα σου το ακριβό καμάρι, 

Κωστάκη, Αντρίκκο, Πάμπο και Χριστάκη. 

Τα νιάτα σας ήτανε η ευχή της μάνας, η ελπίδα του πατέρα, ήσα-

σταν προστάτηδες τρισεύγενης αδελφής, της συζύγου, η αγάπη 

η αληθινή και η γλυκιά παρηγοριά. 

Αχ μάνα, σου σκότωσαν ακριβογιόν. 

«Μάνα σε ξεκληρίσανε, τίποτα δεν σου αφήσανε». 

Σου πήρανε τη χαρά, το γέλιο του σπιτιού σου. 

«Μόνο φωτογραφίες σου αφήσανε». 

 

Σού σκότωσαν τον Κωστάκη σου. «Μάνα σε ξεκληρίσανε άπονες 

εξουσίες, ψυχή δεν σου αφήσανε, μόνο φωτογραφίες».  

Αχ μάνα, πικρή, οσία μάνα σού ξερίζωσαν την καρδιά. 

Θρηνεί τα χαμένα παιδιά της η μάνα, η Εκάβη. Αναζητεί κι ο 

Πρίαμος της Τροίας του γιού του το κουφάρι για να θάψει. 

Θρήνος στην Τροία, για τον Έκτωρα, θρήνος στη Θήβα και για 

τον Αχιλλέα. 

Οι Αργίτες θρηνούν τον Πάτροκλον, φίλον του Αχιλλέα. Πικρό μα-

κρόσυρτο το μυρολόι για τα αδικοχαμένα παλληκάρια. Κλαίει και 

μυρολοεί κι η γλυκομμάτα η Ανδρομάχη, τον άνδρα της τον Έκτορα 

τον λεβέντη και πατέρα του νεογέννητου παιδιού της. 

Μακρόσυρτος κι ο θρήνος της τρισεύγενης αδελφής  Ιφιγένειας 

για τον χαμένο αδελφό της τον Ορέστη. 

Αλίμονο στην Κύπρο μας, την μικρή, η ιστορία του εμφύλιου 

σπαραγμού επαναλαμβάνεται, χάνονται τα καλύτερα παλληκάρια 

της, ο Τάσος Μάρκου, αγνοείται, τον αναζητούν, σύζυγος, γονείς, 

παιδιά, αδέλφια και συγγενείς. Η Κύπρος όλη μαυροφόρεσε, ντύ-

θηκε η ψυχή της Κύπρου στα μαύρα, έγινε ολόκληρη ένα μυρολόι. 

Αλίμονο το μυρολόι το πικρό, ξεκινά από τη Σαλαμίνα του Τεύκρου 

και κορυφώνεται στο κάστρο της Κερύνειας του Ονήσιλου, ξαπλώ-

νεται στους Σόλους της Μόρφου, του Φιλόκυπρου, φθάνει μέχρι 

την Αίπια, τη Θήβα και την Ακρόπολη. Ο ήχος της θάλασσας και οι 

άνεμοι του Ποσειδώνα, φέρνουν τον θρήνον και το μυρολόι φθάνει 

μέχρι την Ρόδον των Ιπποτών και μέχρι την Κρήτη του Μήνωα και 

στο Ψηλορείτη, από τη σμαραγδένια κοιλάδα της Μόρφου μέχρι 

τους πορτοκαλεώνες της Σπάρτης και της Λακωνίας. Από τη Λευ-

κωσία μέχρι την Αθήνα και από το Κούριο μέχρι τη Βεργίνα του Φι-

λίππου. 

Η Κύπρος μαυροφόρεσε, η Κύπρος θρηνεί, ο κόσμος ξεσπιτώ-

νεται, παντού κλάμα, φόβος και μυρολόι ατέλειωτο. 

Από τότε, 45 χρόνια χαλεπά και δίσεκτα, κρατάνε σχεδόν τη μισή 

μας πατρίδα μοιρασμένη στα δυο. Η Μόρφου, αλυσοδεμένη, κρα-

τείται φυλακισμένη από τον κατακτητή και αργοπεθαίνει, βογκώ-

ντας από τον πόνο, γερασμένη. 

Στα άλλοτε ανθοφορούντα και καρποφορούντα περιβόλια της, 

βλέπεις μαύρα κούτσουρα τα δέντρα της, διψασμένα και ταλαιπω-

ρημένα στα ξένα χέρια. 

Οι δρόμοι προς τα περιβόλια, γέμισαν πέτρες, γέμισαν ξερά κού-

τσουρα, πατέρα, τα περιβόλια σου. Τα χρώματα του σπιτιού σου, 

ξεθώριασαν, μητέρα. Ο κήπος σου διψασμένος σε αναζητά και σε 

καρτερά να τον ξεδιψάσεις εσύ με τα χρυσά σου χέρια. Πέθαναν 

τα χρυσόψαρά μας, πατέρα, μητέρα, μέσα στης λίμνης τα θολά 

νερά. 

Είναι πολλά τα χρόνια που με λακτάρα σας περίμεναν να τους 

ξεθολώσετε τα θολά νερά και να τα περιποιηθείτε. Οι λεμονιές έχα-

σαν τα άνθια τους, τους τσάκκισαν τα κλωνάρια. Δεν μυρίζει πια το 

γιασεμί σου μητέρα στη γειτονιά, αρνείται να μεθύσει τους ξένους 

διαβάτες στη γειτονιά. Όλα μαράνθηκαν στου κήπου σας τη γωνιά. 

Έσβησε το άρωμά τους, ξεράθηκαν τα φύλλα και οι ανθοί τους. 

Δεν ξαναβλάστησαν οι ντροπαλές βιολέττες και τα διπλά δί-

χρωμα γαρύφαλλα, που εφύτευα εγώ μικρή, στη γωνιά του κήπου 

μας, πατέρα. Ούτε τα ματσικόρυδα του Άνθου Ροδίνη βλαστούν 

στους όχτους των αυλατσιών, για 45 χρόνια τώρα. Χάθηκε η «Δρο-

σούλα» του Κώστα Μόντη από τα φρέσκα εσπερίδεια που τα εστό-

λιζε κάθε πρωί με τη χρυσή αυγούλα. 

Αλίμονο, η όμορφη κωμόπολη της Μορφούς, της θεάς της ομορ-

φιάς γέρασε, έγινε μια άσχημη γριά μάγισσα με ρυτίδες και κρατά 

εγκλωβισμένη την όμορφη κόρη με το μεταμφιεσμένο βασιλόπουλο 

σε τέρας. Άδικα περιμένει την καλή της νεράιδα που με το μαγικό 

ραβδί της να λύσει τα μάγια του άγριου λύκου και της κακιάς μά-

γισσας. Στο βάζο του σπιτιού μας μητέρα, άφησες ένα κόκκινο, εκα-

τόφυλλο, βελούδινο τριαντάφυλλο, μπροστά στο εικόνισμα του 

Χριστού και της Παναγίας μας. Είναι ζωντανό ακόμη μητέρα, αργά-

αργά ρίχνει τα πέταλά του, αργά-αργά φυλλοροεί και με υπομονή 

περιμένει πατέρα, την επιστροφή μας, και τότε όλα τα μάγια θα λυ-

θούν. 

Μου μιλά η τσαγιέρα σου μητέρα, όποτε επισκέπτομαι το σπίτι 

μας, παίρνει πνοή, λαλιά και μου μιλά μητέρα και με καρτερά να 

φτιάξω το τσάι, που εσύ μάς έφτιαχνες πριν 45 τόσα χρόνια. Μου 

μιλά και μου κλείνει το μάτι η Τυρκουά η λάμπα σου μητέρα. Μόλις 

με δει επισκέπτρια πια στο σπίτι μας παίρνει φλόγα από την ψυχή 

σου και ανάβει και μου μιλά, μου υπόσχεται ότι πάντα θα με καρ-

τερά. 

Όλα τα σκεύη και τα έπιπλα παίρνουν ψυχή, παίρνουν λαλιά, 

έχουν ψυχή κι έχουν λαλιά κι όλο για σας μου μιλούν, μητέρα μου 

γλυκιά και στοργικέ πατέρα μου. 

«Σπίτι παλιό, κρυφό σχολειό». Σπίτι παλιό, πρώτη αγάπη, 

πρώτα γέλια και πρώτα φιλιά. Σπίτι παλιό, πέσμου, γιατί πέταξαν 

τα πουλιά; Γιατί τα χελιδόνια έχασαν τη λαλιά; Γιατί οι πέρδικες δεν 

κτίζουν φωλιά στην καρυδιά;  Σπίτι παλιό, βυζαντινό προσκυνητάρι, 

ένα παράθυρο σου έμεινε ανοικτό κι εμένα περιμένεις, τα παιδιά 

μου, περιμένεις μέσα στις κάμαρές σου για να μπω, κι όπως τότε, 

μικρό παιδί, να τις σεριανίσω, παλιά μου παιχνίδια για να βρω πρό-

σωπα μου αγαπημένα για να θυμηθώ, το πρώτο της μάνας μου το 

χάδι για να θυμηθώ, το πρώτο χαμόγελό της που εκείνη μού χά-

ρισε, την ευχή του πατέρα και τη συμβουλή και το πρώτο μου «σ’ 

αγαπώ» που εγώ της χάρισα, στο σπίτι μου, στο κρυφό σχολειό 

μου. 

Γιατί τόσο άδικα μάς ξεσπίτωσαν πατέρα, γιατί μητέρα σού μά-

δισαν τα φούλια και τα γιασεμιά; 

Γιατί πέθανε στο μπαλκόνι η βουκεμβίλια; Γιατί έλιωσε ο υβίσκος 

που τόσο αγάπησες μητέρα; Ο κόκκινος και ο κίτρινος υβίσκος που 

με τόση αγάπη τους φύτεψες και τους έβλεπες να ψηλώνουν, να 

μεγαλώνουν και να ανθοφορούν πλούσια, για χάρη σου, σαν τα 

παιδιά σου, να σ’ ευχαριστούν, τα λουλούδια σου μητέρα μου, τα 

δεύτερα παιδιά σου που τα γλυκοφιλούσες και τα δρόσιζες στην 

κάψα του καλοκαιριού. 

Θα ξανανθίσουν, πατέρα μου τα δέντρα σου, τα ευλογημένα με 

τον χρυσόν καρπόν των εσπερίδων, θα καρποφορήσουν, πατέρα 

μου τα όμορφα λυγερά σου δέντρα, τα δεύτερα παιδιά σου όπως 

ονόμαζες (όπως τα αποκαλούσες και το ίδιον τα αγαπούσες, ήτανε 

τα δημιουργήματα σου στην ευλογημένη γη της Μόρφου, στη Γη 

της Επαγγελίας σου, στην όμορφη Εδέμ σου. 

Πατέρα μου, καλέ και στοργικέ, πολέμησες το 1940 στην Αίγυπτο 

και στην Ελλάδα, τον φασισμόν, πιάστηκες αιχμάλωτος, έζησες κα-

κουχίες και πείναν του πολέμου, άντεξες, επέστρεψες στην αγκαλιά 

της μάνας και του πατέρα σου, μας διηγόσουν τις κακουχίες σου, 

μετά από πολλά χρόνια, σ’ εμάς τα παιδιά σου και εδάκρυζες, πα-

τέρα μου. 

Το 1974, μού είπες, αγαπημένε πατέρα: «Δεν θέλω να πιαστώ 

αιχμάλωτος κόρη μου, γιατί σάς έχω εσάς τώρα και θέλω να σας 

καμαρώνω, αγαπώ τη μητέρα σας, εσάς τα παιδιά μου και την εγ-

γονούλα μου——-». 

Δεν ήθελε ο πατέρας να πέσει στα χέρια των βαρβάρων σε άνι-

σον πόλεμον. Πότισες με ιδρώτα την ευλογημένη γη της Μόρφου, 

πατέρα, ανέστησες τη γη που σε γέννησε, σε ανάστησε, τη γη που 

αγάπησες, γλυκέ μου πατέρα... 

Σ’ έδιωξαν όμως χωρίς να πάρεις τίποτα από το σπιτικό που δη-

μιούργησες με την πολυαγαπημένη μου μητέρα. Βρέθηκες πρό-

σφυγας εδώ στο Λονδίνο. Όσα καλά κι αν σου προσφέραμε 

πατέρα, το μυαλό και η καρδιά σου ήτανε κάτω στη γενέτειρά σου. 

Γράφει ο αδελφός μου, Γιαννάκης Ποδιναράς. 

«Ο πατέρας γέρασε. Πάνε χρόνια που έφυγε. Διωγμένος από το 

περιβόλι του, να μετράει την καρδιά του σε παροικιακούς καφενέ-

δες». 

Περίμενες με αγωνία να επιστρέψεις στο περιβόλι σου πατέρα, 

άντεξες για 26 χρόνια εδώ στη ξενιτιά. Μετά από 26 χρόνια, το 

2000, η καρδιά σου δεν άντεξε πατέρα, σε πρόδωσε. Μού ζήτησες 

να σου κρατώ το χέρι όταν ξεψυχούσες, με αγκάλιασες σφικτά, μου 

είπες «πόσο» με αγαπάς και μου μιλούσες με πόσο πόνο φεύγεις 

από τη ζωή χωρίς να εκπληρωθεί ο μεγάλος σου πόθος για επι-

στροφή στο περιβόλι σου, στο σπίτι σου, στην κωμόπολη της 

όμορφης Μορφούς. Ξεψύχισες στα χέρια μου, χρυσέ μου πατέρα, 

λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά σου, λίγες μέρες πριν γίνεις 87 χρο-

νών. Διέκρινα ένα δάκρυ σου καυτό στο δεξί σου μάγουλο, να τρέ-

χει για τη Μόρφου «σου». 

Πατέρα, για τον παράδεισο που μας φτιάξατε, εσείς, οι παππού-

δες και οι πατέρες μας, αγαπημένοι μας..!! Ήσασταν οι πρώτοι κη-

πουροί, προοδευτικοί άνθρωποι, όλοι αγαπούσατε την μόρφωση 

και την ευημερία των αγαπημένων σας παιδιών πατέρα. Όλοι οι 

Μορφίτες, αγαπούσατε τη γη σας και την κωμόπολη σας. 

Εσείς αναπτύξατε τη Μόρφου, τη γη και την πόλη, ανανεώσατε 

τη Μόρφου, κτίσατε ωραία σπίτια, αγαπούσατε τις εκκλησίες μας, 

όμορφοι κήποι, παντού μοσχοβολούσαν λεμονανθοί, τριαντά-

φυλλα, κρίνα και γιασεμιά. Εσείς πατέρα οι απόγονοι, οι υιοί της 

κληρονομιάς, οι κληρονόμοι Αχαιών και θεών, μετατρέψατε την πε-

ριοχή σε απέραντο κήπο των εσπεριδοειδών, αφού εξασφάλισαν, 

εσείς πατέρες μας εξασφαλίσατε τα χρυσά μήλα που κατείχαν σε 

χρόνους μυθολογικούς, οι Εσπερίδες, οι θυγατέρες της Νύκτας, 

Αίγλη, Αρεθούσα, Ερύθεια και Εσπέρη. 

Καλλιεργούσαν από τα παλιά χρόνια το κίτρο, το μηδικό, την κι-

τρομηλέα, την οποίαν μετέφεραν από την Ινδοπερσική ενδοχώρα 

οι Έλληνες, από τα χρόνια της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου, 

επίσης μετέφεραν το κίτρο, το λεμόνιο. Σύμβολο γονιμότητας, τα 

οποία βλέπουμε κίτρα, χρυσά μήλα, τα εσπερίδεια, τα βλέπουμε 

σε πίνακα του Ρενούα. Γράφει ο Μορφίτης ποιητής: «Μια μυρωδιά 

από ένα μανταρίνι που δεν πρόλαβα να ξεφλουδίσω, αρμενίζει στις 

θολές γραμμές των νοτισμένων κήπων...». 

Όμορφες, αξέχαστες μέρες - χρόνια ονειρεμένα...!! 

Δεν πρόλαβες πατέρα, να ξεφλουδίσεις, να καμαρώσεις τους 

καρπούς. «Το άσπρο χαρτί μιλά με τη φωνή σου, τη δική σου 

φωνή, όχι εκείνη που σ’ αρέσει. Μουσική σου είναι η ζωή αυτή που 

σπατάλησες. 

Μπορεί να την ξανακέρδισες αν το θέλεις, αν καρφωθείς σε τούτο 

το αδιάφορο πράγμα που σε ρίχνει πίσω εκεί που ξεκίνησες». 

Του Γιώργου Σεφέρη από το «Θερινό ηλιοστάσι». 
Εμείς τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, πατέρα, μητέρα και παπ-

πούδες ποτέ δεν ξεχνούμε...!! 

Πάντα θυμάμαι τα λόγια σου και τα έργα σου Πατέρα. 

Λουκία Μεσολογγίτου
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Ο εφιάλτης που έζησε η 16χρονη Ελένη στο εγκαταλειμμένο Βαρώσι
Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 

Του Χρήστου Χαραλάμπους  
Το 16χρονο κορίτσι, κατατρομαγμένο καθώς άκουγε από τη μια τις 

δαιμονισμένες μηχανές των αεροπλάνων που πηγαινοέρχονταν πάνω 
από την επαρχία του Βαρωσιού και σκορπούσαν στο πέρασμά τους 
το θάνατο και την καταστροφή κι από την άλλη βλέποντας τ’ αφεντικά 
της να μαζεύουν χρυσαφικά και άλλα ακριβά πράματα και να βιάζονται 
να φύγουν χωρίς να δίνουν καμιά εξήγηση για το πού θα πήγαιναν και 
πότε θα γύριζαν, αισθανόταν όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη να βρεθεί κι 
αυτό κοντά σε δικούς του ανθρώπους… 

Έφερνε εκείνη την ώρα έντονα μπροστά στα μάτια της τις βασανι-
σμένες μορφές των γονιών της στο χωριό κι όσο αισθανόταν πως δεν 
μπορούσε να βρεθεί κοντά τους τόσο το παράπονο την έπνιγε… Τίποτε 
όμως δεν μπορούσε να κάνει για ν’ απαλλαγεί από τη μοναξιά και το 
φόβο της… Τη συντρόφευαν μόνο οι τελευταίες παραγγελιές των αφε-
ντικών της που άκουγε τα λόγια τους να επαναλαμβάνονται συνέχεια 
στ’ αυτιά της… «Να προσέχεις το σπίτι…» της είπαν και έφυγαν σαν 
κυνηγημένοι, χωρίς να νοιαστούν για το δικό της φόβο και την επιθυμία 
της να πάει κι αυτή μαζί τους να γλιτώσει… 

Η ιστορία της Ελένης (για ευνόητους λόγους το όνομα είναι εικονικό), 
είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις κοριτσιών που βίωσαν με το χει-
ρότερο τρόπο την απανθρωπιά του πολέμου. Μιλώντας για τα όσα 
έζησε στα χέρια των γιουρούκηδων, η Ελένη που σήμερα ζει κάπου 
στη Λεμεσό, αβίαστα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κουράσει τη 
μνήμη της γιατί είναι εικόνες που συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια στριφο-
γυρίζουν στο μυαλό της σαν ταινία θρίλερ, τη βασανίζουν και της προ-
καλούν τρόμο… 

Μέχρι το βράδυ της 14ης Αυγούστου του 1974, ολόκληρη η Αμμό-
χωστος είχε αδειάσει και μόνο κάποιοι ανήμποροι γέροντες, κάποια 
μοναχικά πλάσματα και κάποιοι πεισματάρηδες που διατηρούσαν 
ακόμα το θάρρος τους, έμειναν πίσω να φυλάνε την πόλη τους από 
τους εχθρούς… Η Ελένη σφάλισε καλά το σπίτι των αφεντικών της και 
μαζεμένη στο κρεβάτι της, έσφιγγε τα δόντια και προσπαθούσε να 
σταματήσει το τρέμουλο που ταρακουνούσε ολόκληρο το κορμί της. 
Κάθε που έφταναν στ’ αυτιά της πυροβολισμοί, ένοιωθε το σάλιο να 
κατεβαίνει στεγνό από το λαιμό της. Ήταν ακόμα πολύ μικρή και δεν 
είχε ξαναζήσει τέτοιο κακό, τον πόλεμο τον γνώριζε μόνο μέσα από το 
μάθημα της ιστορίας που είχε κάνει στο δημοτικό και τώρα που τον 
έβλεπε μπροστά της, δεν ήξερε πώς να τον αντιμετωπίσει. 

Έφερνε στο νου της τη μάνα και τον πατέρα της στο Ριζοκάρπασο, 
σκεφτόταν ένα ένα τ’ αδέλφια της στην Αγγλία και την Ελλάδα και προ-
σπαθούσε να πάρει δύναμη για να πολεμήσει το φόβο και την αγωνία 
της… Τόσος ήταν ο τρόμος της που κατάφερνε να μην ακούει ούτε την 
ίδια την ανάσα της. 

Με μάτια πρησμένα από το φόβο και την αγωνία για την ημέρα που 
ξημέρωσε, προχώρησε δειλά μέχρι το παράθυρο της κουζίνας, τράβηξε 
λίγο την κουρτίνα αλλά δεν είδε το παραμικρό. Καμιά κίνηση και κανένας 
θόρυβος στο δρόμο. Η ενορία της Αγίας Ζώνης που πάντα τις Κυριακές 

και τις άλλες μεγάλες γιορτές πνιγόταν στις φωνές και τους περιπάτους 
των ανθρώπων, εκείνο τον Δεκαπενταύγουστο έμοιαζε σαν να είχε 
πεθάνει…  

Στο έλεος των γιουρούκηδων  
Άφησε να περάσει το μεσημέρι, κατάπιε όσο μπορούσε το φόβο της 

και παίρνοντας τα πόδια της, η Ελένη ξεκίνησε για το Αη Γιωρκούδι. 
Ήθελε να βρει ένα πλάσμα δικό της, κάποιον που τον ήξερε και θα 
μπορούσε να βρει κοντά του τη συντροφιά που αυτή την ώρα της 
έλειπε κι ο νους της πήγαινε μόνο στη Χαμιτέ. Σκεφτόταν πως τουλά-
χιστον η φίλη της η Τουρκάλα δεν θα είχε φύγει από την πόλη. 

Ένα μικρό δωματιάκι εκεί στην άκρα της ενορίας είχε η Χαμιτέ, εκεί 
κοιμόταν, εκεί είχε το νοικοκυριό της, εκεί μέσα έβγαζε και μεροκάματο 
με σουμάδες και καφέδες που έψηνε συνήθως στους περαστικούς και 

πιο πολύ τους βοσκούς που κατέβαιναν συχνά πυκνά από την Αχερίτου 
και τα γύρω χωριά… Ήξερε κιόλας να λέει την τύχη γι’ αυτό και συχνά 
μαζεύονταν κοντά της νέες κοπέλες αναζητώντας το πεπρωμένο τους 
στο κατακάθι του καφέ… Έτσι την είχε γνωρίσει την Τουρκάλα και φί-
λεψε μαζί της κι όποτε της έδιναν άδεια τ’ αφεντικά της, πριν πάει στο 
χωριό να δει τους δικούς της, περνούσε πρώτα από τη Χαμιτέ κι 
έπαιρνε ό,τι σημάδια μπορούσε να της δώσει για το μέλλον της… 

Εκείνη την ημέρα όμως της φάνηκε αλλαγμένη η Χαμιτέ… Έμοιαζε 
φοβισμένη κι αυτή με την κατάσταση και δεν δίστασε να εξομολογηθεί 
ότι έτρεμε στην ιδέα πως οι Τούρκοι στρατιώτες θα έφταναν κάποια 
στιγμή και κοντά της κι έτσι όπως είχε φιλίες με τους Έλληνες, ένοιωθε 
σίγουρη πως δεν θα την άφηναν ήσυχη. 

Φεύγοντας από τη Χαμιτέ και πριν προλάβει να γυρίσει στο σπίτι 
των αφεντικών της, για να το προσέχει, όπως την είχαν διατάξει, βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με ένα τσούρμο Τούρκους στρατιώτες. Ένας σκου-
ρόχρωμος ψιλοκουρεμένος στρατιώτης την άρπαξε από τη μασχάλη, 
την πέταξε κάτω κι άρχισε να την κλοτσά όπου έβρισκε… Την παράλαβε 
ύστερα άλλος, με το ένα του χέρι την άρπαξε από τα μαλλιά και με το 

άλλο την έδερνε αλύπητα στο πρόσωπο… Την κτυπούσε και το κλάμα 
της την έπνιγε μαζί με τα δόντια της που έσπαζαν το ένα μετά το άλλο. 

«Σκοτώστε με… καλύτερα παίξετέ με να γλιτώσω τούτο το μαρτύ-
ριο… τι σας έκαμα… λυπηθείτε με…» τους παρακαλούσε κι ένιωθε τη 
φωνή της να αργοσβήνει και ν’ ακούγεται όλο και πιο πεθαμένη… 

Έκαμε ν’ αντισταθεί το καημένο το κορίτσι, το αίσθημα του ξεγυμνώ-
ματος του παρθένου κορμιού της και οι σατανικές διαθέσεις των Τούρ-
κων την έκαναν να ξαναβρεί για μια στιγμή λίγη από τη χαμένη της δύ-
ναμη, μα πάλι δεν τα κατάφερε. Σαν τα αγρίμια άρπαξαν στα χέρια 
τους το απροστάτευτο κορίτσι και το λεηλάτησαν χωρίς να βρεθεί ένα 
πλάσμα να τους αντικόψει… Όλοι, καμιά εικοσαριά στρατιώτες που 
ήταν εκεί και κοίταζαν κι έκαναν χάζι, περίμεναν τη σειρά τους κι ο κα-
θένας, χωρίς κανένα εμπόδιο, άφησε τα δικά του σημάδια στο τρυφερό 
κορμί και την αγνή ψυχή της μισοπεθαμένης κοπέλας… 

Το αίμα είχε χαθεί από τις φλέβες της και τώρα πια, δεν ήταν σίγουρη 
αν το μυαλό της βρισκόταν ακόμα στο κεφάλι της… Το κορμί της ούτε 
που το ένοιωθε και κάποια στιγμή της φάνηκε πως είχε παραδώσει και 
το σώμα και το πνεύμα της… Σε ποιον; Ούτε που μπορούσε να κατα-
λάβει…  

Βρήκε βοήθεια από Τούρκο αξιωματικό  
Το κορμί της ασάλευτο και μουδιασμένο ήταν απλωμένο στο τσιμέντο 

κι έτσι όπως είχε καταφέρει να κινήσει λίγο το δεξί της χέρι που ήταν 
αφημένο πάνω στο γόνατό της, η παλάμη της διέγραψε μια κόκκινη 
γραμμή με το αίμα που είχε λιμνάσει ανάμεσα στα πόδια της… 

Με πολύ κόπο κατάφερε να κουνήσει και το αναμαλλιασμένο κεφάλι 
της, έγειρε λίγο στο πλευρό κι όπως ο ήλιος δυνάμωνε κι άρχισαν τα 
δάκρυα να ζεσταίνονται, τα μάτια μισάνοιξαν. Οι βιαστές της είχαν εξα-
φανιστεί. Δεν πέρασε πολλή ώρα και είδε μέσα από τα θολά της μάτια 
τη φιγούρα ενός άλλου Τούρκου που ήταν ντυμένος με στρατιωτικά… 

Την πλησίασε με αργά βήματα κι αντί να χιμήξει και ν’ αρπάξει κι 
αυτός μερτικό από το κορμί της, την άγγιξε απαλά με το ένα χέρι και με 
το άλλο της έκανε νόημα δίνοντάς της να καταλάβει πως δεν είχε κακό 
στο νου του. Έβγαλε από την τσέπη του σακακιού του μια τσαλακωμένη 
φωτογραφία και της την έδειξε… 

Μια γυναίκα με άσπρη μαντίλα και δύο μικρά παιδιά που χαμογε-
λούσαν κι έδειχναν ευτυχισμένα, κάθονταν σ’ ένα πολύχρωμο καναπέ 
κι από πίσω τους ξεχώριζε ένα μεγάλο βάζο γεμάτο λουλούδια… «Αϊ-
λέμ… καρίμ ιλέ τσιοτζουκλαρίμ… Κεμάλ βε Σουλεϊμάν… » της είπε και 
την είδε που χωρίς να ξέρει τη γλώσσα του, έδειξε να κατάλαβε τα όσα 
τις έλεγε για τους δικούς του ανθρώπους που τον περίμεναν να γυρίσει 
στην Ισταμπούλ… 

Ένιωθε τώρα πιο ήρεμη η Ελένη, ήταν σχεδόν σίγουρη πως δεν 
είχε να φοβηθεί τίποτε περισσότερο κι ακόμα κάτι της έλεγε μέσα της 
ότι από αυτό τον Τούρκο αξιωματικό θα έβρισκε κάποια βοήθεια, όπως 
κι έγινε. 

Η Ελένη μεταφέρθηκε σ’ ένα στρατόπεδο των Ηνωμένων Εθνών κι 
από εκεί στο νοσοκομείο της Δεκέλειας.

Η απέλπιδα προσπάθεια αποδόμησης του Μακαρίου
Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου*  
42 χρόνια από το θάνατο του Μακάριου, οι απέλπιδες προσπάθειες 

για την αποδόμησή του δεν εγκαταλείπονται από τους ορκισμένους 
αρνητές και πολέμιούς του. 

Πρόσφατα επιχείρησαν να επαναφέρουν ως ξαναζεσταμένο φαγητό 
τη θλιβερή θεωρία ότι με την ομιλία του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, μετά το πραξικόπημα, προσκάλεσε δήθεν την Τουρκία να εισβάλει 
στην Κύπρο. Από τους δέκτες της δημόσιας τηλεόρασης. Αποδεικνυό-
μενοι, ανιστόρητοι και αμνήμονες, αφού όταν εκφωνούσε την ομιλία 
του ο Μακάριος η Τουρκία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς την Κύπρο. 
Και διαγράφοντας τα πραγματικά γεγονότα, ότι η χουντική επιχείρηση 
κατά του Μακαρίου, με το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, έγινε με 
πλήρη ορατότητα της εξ Ελλάδος εκπόρευσής της. Με τη χρησιμοποί-
ηση της ΕΛΔΥΚ και των ηγητόρων της Εθνικής Φρουράς, που ήσαν 
άπαντες Ελλαδίτες, θλιβερά όργανα της χούντας. 

Όμως 42 χρόνια από το θάνατο του Μακαρίου επιχειρούνται και πα-
ραμορφώσεις και στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τις 
πολιτικές στις οποίες πίστευε και τις οποίες υπηρέτησε σε όλη τη διάρ-
κεια της μαρτυρικής του πορείας ως επικεφαλής του κυπριακού λαού. 

Η ακριβής αποτίμηση της πολιτικής φιλοσοφίας στην οποία πίστευε 
ο Μακάριος και την οποία εφάρμοσε σαν πολιτικός ηγέτης, ενέχει μια 
ιδιαίτερη αξία. Γιατί είναι αξίωμα ότι η απουσία των μεγάλων ιστορικών 
φυσιογνωμιών γίνεται πιο έκδηλη και αισθητή με τον πάροδο του χρό-
νου. Στην περίπτωση του Μακάριου αυτό το αξίωμα παίρνει ακόμα με-
γαλύτερες διαστάσεις, καθώς με τους σταθερούς στόχους, την ευέλικτη 
στρατηγική, τον αγωνιστικό ρεαλισμό, αλλά και με το παγκόσμιο κύρος 
και τη συντριπτική υποστήριξη του λαού, υπήρξε ηγέτης που σφράγισε 
ανεξίτηλα την ιστορική πορεία της Κύπρου. Αλλά και η σημερινή πρα-
γματικότητα είναι ακόμα υπό την επήρεια και την επίδραση των χειρι-
σμών και της πολιτικής διαχείρισης του Μακαρίου ως Προέδρου της 
Κύπρου. 

Από νωρίς ο Μακάριος αναλύει με πολιτική διορατικότητα τις διεθνείς 
εξελίξεις και θέτει τα προβλήματα και την προοπτική επίλυσής τους 
στη βάση αρχών. 

Στην ομιλία του στη Διάσκεψη Κορυφής των Αδεσμεύτων το 1961 
στο Βελιγράδι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ειρήνη τότε μόνο είναι 
ασφαλής, όταν δεν στηρίζεται απλώς επί της ισχύος των όπλων και 
της ισορροπίας των δυνάμεων, αλλά επί της δικαιοσύνης, της ελευθε-
ρίας και της αυτοδιαθέσεως». «Δεν αποφεύγονται, αλλά πολλαπλα-

σιάζονται οι κίνδυνοι οσάκις εφαρμόζονται συμβιβαστικαί λύσεις, μη 
βασιζόμεναι επί αρχών. Ο συμβιβασμός δύναται να επιτύχει αναβολήν, 
αλλά η αναβολή αποτελεί υποθήκευσιν του μέλλοντος». 

Αυτό που αναδεικνύεται ως το κορυφαίο διαχρονικό χαρακτηριστικό 
του Μακαρίου είναι η αγωνιστική του στάση κατά της αποικιοκρατικής 

δουλείας ενάντια στις εξωτερικές πιέσεις, ενάντια στη χούντα και κατά 
της προσαρμογής στην τουρκική κατοχή. 

Θεμελιακή του υποθήκη παραμένει «ότι δεν θα ξεγράψουμε καμιά 
γωνιά της κυπριακής γης, ότι κανενός πρόσφυγα δεν θα διαγράψουμε 
το δικαίωμα επιστροφής». 

Τα λόγια του Μακάριου, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το θάνατο 
του, διαγράφουν ανάγλυφα τη θεώρησή του για τη λύση του Κυπριακού 
και τα όρια των υποχωρήσεων. Ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που 
ενέχει ιδιαίτερη επικαιρότητα. 

«Η ε/κ πλευρά δεν έχει περιθώρια άλλων υποχωρήσεων, γιατί έκαμε 
ήδη πολλές και έφθασε σε όρια που δεν μπορεί να υπερβεί. Και επο-

μένως, οι πολιτικές συνταγές ή συμβουλές περί αμοιβαίων υποχωρή-
σεων δεν πρέπει να απευθύνονται προς τους Έλληνες Κυπρίους, 
Υποχωρήσεις πρέπει να ζητούνται μονάχα από την τουρκική πλευρά, 
αν υποχώρηση μπορεί να ονομαστεί στην περίπτωση αυτή η επιστροφή 
κατακτηθέντων δια στρατιωτικής βίας». 

Και απαντώντας ο Μακάριος σε όσους συμβούλευαν ρεαλιστική τά-
χατες αποδοχή των τετελεσμένων, διακήρυττε στο Όμοδος το 1975: 
«Πιθανώς να λεχθεί ότι υπάρχουν σήμερον εν Κύπρω τετελεσμένα γε-
γονότα, τα οποία δεν απογίνονται και δεν ανατρέπονται. Και δεν πρέπει 
ταύτα να παραγνωρίζονται. Δεν παραγνωρίζομεν, αλλά δεν αναγνωρί-
ζομεν και δεν αποδεχόμεθα και δεν νομιμοποιούμεν δια της υπογραφής 
μας τετελεσμένα γεγονότα». 

Και στο συλλαλητήριο της 20ής Ιουλίου 1976 πρόσθετε: «Η μόνη 
προσφερόμενη σύντομος λύσις είναι η αναγνώρισις και αποδοχή της 
“ντε φάκτο” καταστάσεως. Ποία όμως η ωφέλεια εκ της τοιαύτης συ-
ντομίας; Μήπως δια να αποφευχθεί η τουρκοποίηση των κατεχομένων 
εδαφών; Αλλά θα γίνει τότε τη συγκαταθέσει και δια της υπογραφής 
μας. Μήπως δια να αισθανόμεθα ασφαλείς εις το υπόλοιπον τμήμα 
της νήσου; Πιστεύω αντιθέτως, ότι η νομιμοποίησης των τετελεσμένων 
γεγονότων θα διεγείρει την τουρκική βουλιμίαν και θα ενθαρρύνει τα 
επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας εις την Κύπρον». 

Και με διάγνωση της ταύτισης κινδύνων από τον τουρκικό επεκτατι-
σμό με τον ευρύτερο Ελληνισμό και προβλέποντας την εκδήλωση των 
θρασύτατων τουρκικών αξιώσεων προχωρούσε στην επισήμανση: 
«Και τοιαύται εξελίξεις εις την Κύπρον θα έχουν επακόλουθο και εις 
εκτός Κύπρου χώρους, όπου πετρελαιοφόροι υφαλοκρηπίδες και τουρ-
κικαί μειονότητες δίδουν εις την Τουρκίαν προσχήματα επεκτατικής 
πολιτικής». 

Είναι προφανές από τις δηλώσεις αυτές, αλλά κυρίως από ολόκληρη 
την πολιτική διαδρομή του Μακάριου, ότι το διαχρονικό του μήνυμα 
υπήρξε η εμμονή σε στόχους και αρχές, η διεκδικητικότητα και η ευέλικτη 
τακτική, που ωστόσο δεν αναιρεί τις βασικές εθνικές επιδιώξεις. Καμιά 
προσπάθεια αλλοίωσης, στρέβλωσης και παραμόρφωσης των μηνυ-
μάτων και της πολιτικής φιλοσοφίας και φυσιογνωμίας του δεν μπορεί 
να τεκμηριωθεί. Καμιά μυθολογία δεν μπορεί να συσκοτίσει αυτή την 
ολοφάνερη αλήθεια.  

* Τέως Πρόεδρος της Βουλής



 10      | Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

Με τη σκέψη στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και τους ήρωές της
ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΜΒ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΣΤΟ Β. ΛΟΝΔΙΝΟ

Με επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή του Λονδίνου την Κυριακή 11 
Αυγούστου 2019 τίμησε η παροικία τους πεσόντες 
Αμμοχωστιανούς και όλους τους άλλους ήρωές μας 
που χάθηκαν άδικα τον Ιούλιο και Αύγουστο του 
1974. 

Στο μνημόσυνο που τελέστηκε με πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας 
παρέστη και τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο κύριος Ευ-
ριπίδης Ευρυβιάδης, σε μια από τις τελευταίες του 
εμφανίσεις, ο οποίος και απεύθυνε χαιρετισμό εκ 
μέρους της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Λον-
δίνο και της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αναφέρθηκε 
για τους νεκρούς ήρωες του 1974, τόσο στα ελληνικά 
όσο και στα αγγλικά, που πρέπει να τους τιμούμε 
και να τους μνημονεύουμε. Το παρών έδωσε  και ο 
πρώτος Κύπριος βουλευτής του Εργατικού κόμμα-
τος κύριος Πάμπος Χαραλάμπους. Παρούσα ήταν 
και η βουλευτής Αμμοχώστου Άννα Θεολόγου η 
οποία ταξίδεψε στο Λονδίνο από την Κύπρο ειδικά 
για αυτήν την εκδήλωση. 

Η βουλευτής Άννα Θεολόγου αναφέρθηκε στην 
συνεχιζόμενη κατοχή του 1/3 της Κύπρου από τα 
τουρκικά στρατεύματα και στο φασιστικό πραξικό-
πημα του 1974 που αφήσαν στο πέρασμα τους μια 
διχοτομημένη Κύπρο με όλα τα συνεπακόλουθα της 
παράνομης κατοχής. 

Ακόμα παρέστη ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομο-

σπονδίας Χρίστος Καραολής καθώς και εκπρόσω-
ποι οργανώσεων και συνδέσμων στην παροικία. O 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος 
προΐστατο της Λειτουργίας.    

Εκ μέρους του Συνδέσμου Αμμοχώστου MB τον 
λόγο πήρε ο Πρόεδρός του Δρ Βασίλης Μαύρου ο 
οποίος αρχικά είπε πως το πραξικόπημα και η ει-
σβολή συνιστούν το μεγαλύτερο έγκλημα και προ-
δοσία σε βάρος του κυπριακού λαού, καθώς και ότι 
ήταν αναπόσπαστα κομμάτια του ιδίου σχεδίου που 
προνοούσε τη διχοτόμηση και τη διάλυση του κυ-
πριακού κράτους. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου υπενθύμισε τα τρα-
γικά αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής και εξέ-
φρασε τη συμπαράσταση όλων των Κυπρίων στους 
αδικοχαμένους ήρωές μας ως και τους συγγενείς 
των αγνοουμένων. 

Αναφερόμενος στα θύματα της εισβολής, είπε ότι 
η ημέρα μνήμης σφυρηλατήθηκε στο αμόνι της λε-
βεντιάς και της αντρειοσύνης, του θάρρους και της 
θυσίας για χάρη της ελευθερίας του νησιού. Έκανε 
λόγο για ηρωική θυσία των αδικοχαμένων νέων οι 
οποίοι «με το αίμα και το σώμα τους πότισαν και λί-
παναν το χώμα της πατρίδας, όπου φύτρωσε και 
θέριεψε το δέντρο του αγώνα για την ελευθερία και 
τη δημοκρατία». 

Τόνισε δε ότι στην ιστορία του γένους η Αμμόχω-
στος έδωσε σημαντικό «παρών» στην υπεράσπιση 
της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας της 

μικρής Κύπρου. «Η σκέψη μας είναι ακόμα στραμ-
μένη στα παιδιά της πόλης του Ευαγόρα που πρό-
ταξαν τα στήθη τους μπροστά στον ξένο εισβολέα», 
κατέληξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου 
Μεγάλης Βρετανίας. 

Τίμησαν τους ήρωες μας  με κατάθεση στεφάνων, 
εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία, και 20 οργα-
νώσεις και σύνδεσμοι από την Κυπριακή παροικία 
του Λονδίνου. 

Μετά το τέλος της ομιλίας οι παρακάτω καταθέσαν 
στεφάνια στην μνήμη όλων των πεσόντων:   

1) Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρέ-
σβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο κύριος Ευριπίδης Ευρυβιάδης 

2) Η Κύπρια Βουλευτής της επαρχίας Αμμοχώ-
στου Άννα Θεολόγου.  

3) Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρί-
στος Καραολής 

4) Εκ μέρους των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων 
Μάριος Μηναίδης 

5) Εκ μέρους της ΝΕΠΟΜΑΚ, Κωνσταντίνος Αλε-
ξάνδρου 

6) Εκ μέρους του ΔΗΣΥ ΗΒ, Γιαννάκης Χατζηγε-
ωργίου 

7) Εκ μέρους του ΑΚΕΛ ΗΒ, Πάμπος Χαραλά-
μπους 

8) Εκ μέρους του ΔΗΚΟ ΗΒ, Κώστας Πιπερίδης 
9) Εκ μέρους της ΕΔΕΚ ΗΒ, Σάββας Κυριάκου 
10) Εκ μέρους του Συνδέσμου Εφέδρων Κατα-

δρομέων ΗΒ, Σώτος Πολιτάκης 
11) Εκ μέρους του Συνδέσμου Κυπρίων Αγνοού-

μενων ΗΒ, Τόνυ Θεοδώρου 
12) Εκ μέρους της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, 

Κύπρος Χαραλάμπους 
13) Εκ μέρους του Συνδέσμου Αντιστασιακών ΗΒ, 

Σάββας Κυριάκου 
14) Εκ μέρους του Συνδέσμου Άχνας ΗΒ, Ανδρέας 

Γεωργίου 
15) Εκ μέρους του Συνδέσμου Αγίας Τριάδα ΗΒ, 

Ανδρέας Ευαγγέλου 
16) Εκ μέρους του Συνδέσμου Λεονάρισσο και 

Βασίλη, Κώστας Γεωργίου   
17) Εκ μέρους του Συνδέσμου Επτακόμης ΗΒ, 

Καρολίνα Μάντζαλος 
18) Εκ μέρους του Συνδέσμου Γιαλούσας ΗΒ, Λίο 

Χριστοδούλου 
19) Εκ μέρους του χωριού Λευκόνικο Γίωργος Κα-

ραγιώργης 
20) Εκ μέρους του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Σα-

λαμίνας Αμμοχώστου, Γιώργος Μιχαηλίδης 
21) Εκ μέρους του Ποδοσφαιρικού Σωματείου 

Ανόρθωσης Αμμοχώστου, Ιάκωβος Ιωαννίδης 
22) Εκ μέρους του Συνδέσμου Αμμοχώστου MΒ, 

 Δρ. Βασίλης Μαύρου. 
 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ, 
  

Δρ. Βασίλης Μαύρου                    Ανδρέας Λουκάς 
Πρόεδρος.                                             Γραμματέας
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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 σε ολό-
κληρο τον κόσμο. 

Στην προσωπική της δισκογραφία συγκατα-
λέγονται άλμπουμ που έχουν σφραγίσει το σύγ-
χρονο ελληνικό τραγούδι. Έχει μια σταθερή 
σχέση με την παράδοση, το ρεμπέτικο και το 
σμυρναίικό τραγούδι από το ξεκίνημα της κα-
ριέρας της με την Οπισθοδρομική Κομπανία και 
πάντα συμπεριλαμβάνει την παράδοση στον 

ήχο και το ρεπερτόριο των ζωντανών της εμ-
φανίσεων. Από την άλλη, το μοναδικό της ηχό-
χρωμα της επιτρέπει να ερμηνεύει μοναδικά 
και τραγούδια δυτικότροπα – άλλωστε η φωνή 
της έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές σταυρο-
δρόμι Ανατολής και Δύσης. Συνεχίζει ακούρα-
στη να μας ταξιδεύει στις παραστάσεις της και 
μετά από την αξέχαστη συναυλία της στο South-
bank τον Μάιο του 2017, επιστρέφει στο Λον-
δίνο το Σεπτέμβριο με μια μοναδική συναυλία 
στο Barbican Centre, στο πλαίσιο του Dynata 
Tour ‘19 που παρουσίασε σε Γερμανία, Ολλαν-
δία, 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  
«Αμερικάνα» 
Θεατρικό έργο στο Ελληνικό Κέντρο  
Το θεατρικό έργο «Αμερικάνα. θα παρουσια-

στεί στο Ελληνικό Κέντρο το Σάββατο 28 Σε-
πτεμβρίου στις 8.00-9.30 μ.μ.  

Τα εισιτήρια προ πωλούνται στην τιμή των 
£15 και £12.  

Για περισσότερες πληροφορίες στο 020 7487 
5060 ή Web: https://americanaatthehelleniccen-
tre.eventbrite.co.uk 

Email: press@helleniccentre.org  
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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΙΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ

Ούτε το θάνατο της Νάταλι Κρίστοφερ δεν σεβάστηκαν οι διαδικτυακοί απατεώνες

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ...

Μια απίστευτη ιστορία διαδραματίστηκε το τελευ-
ταίο διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο με πρωταγω-
νιστές δύο αδέλφια κυπριακής καταγωγωγής που 
όχι μόνο ανακάλυψαν τις ρίζες τους στην Κύπρο, 
ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, αλλά βρέθηκαν 
ξαφνικά κληρονόμοι ενός σημαντικού ποσού. 

Πρόκειται για τον Αγγλοκύπριο Νίκο Χρήστου και 
την αδερφή του. 

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε η διαδικτυακή έκδοση 
της «Π» και ο συ-
νάδελφος Michael 
Yiakoumi, ο Jim 
Ross από το Staf-
fordshire, ο οποίος 
πέθανε πέρσι σε 
ηλικία 80 ετών, 
είχε χάσει κάθε 
επαφή με την κόρη 
του Beverley πριν 
από περισσότερα 
από 30 χρόνια, 
εξαιτίας της περι-
πέτειάς της με το 
αλκοόλ και τα ναρ-
κωτικά. 

Η νεαρή τότε, 
Beverley μετακό-
μισε στο King's 
Lynn (τη δεκαετία του '80), όπου κατάφερε να δημι-
ουργήσει τη δική της οικογένεια. Το 2016 άφησε την 
τελευταία της πνοή χωρίς προηγουμένως να απο-
καλύψει στα παιδιά της, την τεταμένη σχέση της με 
τον πατέρα της. 

Ο 31χρονος σήμερα, Nick Beverley, διευθυντής 
στο McDonald's του West Lynn, ανακάλυψε την 
απροσδόκητη κληρονομιά αφού ήρθε σε επαφή με 
την εταιρεία κληρονόμων Finders International, μέσω 
της σχετικής, δημοφιλούς εκπομπής του BBC1. 

Παρά την περιουσία του κ. Ross που εμφανίζεται 
μόνο σε περιουσιακά στοιχεία αξίας £ 5.000, η   
Finders International αποφάσισε να βοηθήσει τους 
δικηγόρους και τα συμβολικά ίχνη των συγγενών, 
στον Nick και την αδελφή του Katherine, 24 ετών. 

Περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα περιουσιακά στοι-
χεία του κ. Ross αποκάλυψε έναν τραπεζικό λογα-
ριασμό με πάνω από £ 150.000 που φέρεται να είχε 
κερδίσει σε τυχερό παιχνίδι. 

Ο κ. Χρήστου δήλωσε: "Η εκπομπή, έχει αλλάξει 
τη ζωή μου, όχι μόνο με το απροσδόκητο χρηματικό 
ποσό της κληρονομιάς, αλλά με το κλείσιμο ενός 
οδυνηρού κεφαλαίου στην ιστορία της οικογένειάς 
μου. Η μαμά μου ποτέ δεν μας είπε για τον παππού 

μου, έτσι περά-
σαμε όλη μας τη 
ζωή μέχρι σήμερα 
πιστεύοντας ότι 
δεν είχαμε. Έχο-
ντας χάσει τη μαμά 
μας λόγω επιπλο-
κών με τη μάχη της 
με το αλκοόλ και τα 
ναρκωτικά, νιώ-
θουμε ότι ο παπ-
πούς και η μαμά 
μας χαμογελούν 
στα παιδιά μας, 
μέσω αυτού του 
θετικού αποτελέ-
σματος. Ανακαλύ-
ψαμε επίσης ότι ο 
παππούς μας 

προσπάθησε να συνδεθεί μαζί μας μέσω της μαμάς 
μας πριν από κάποια χρόνια». 

Ο Danny Curran, ιδρυτής της Finders International 
και αναγνωρισμένου γενεαλόγου, δήλωσε: «Το κα-
λύτερο μέρος της έρευνας στο κυνήγι κληρονόμων 
είναι αυτό που αποκαλύπτουμε τους «χαμένους» 
συγγενείς και πώς αντιδρούν τα μέλη της οικογένειας 
όταν συνδέονται μετά από χρόνια μαζί τους. 

"Η ιστορία του Νίκου Χρίστου αποδεικνύει τη ση-
μασία της προσπάθειας να γνωρίσουμε τουλάχιστον 
τα μέλη της οικογένειάς σας, ακόμα και αν έχουν 
απομακρυνθεί λόγω διαφόρων καταστάσεων. Για 
μένα προσωπικά, είναι εκπληκτικό να βλέπουμε νέ-
ους ανθρώπους να ψάχνουν και στο τέλος να αλλά-
ζουν με αυτό τον τρόπο τη ζωή τους.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε την περασμένη βδομάδα η Αστυνομία 
της Κύπρου για την απάτη που είχε στηθεί από επιτήδειους, οι οποίοι εκμε-
ταλλεύτηκαν το θάνατο της Νάταλι Κρίστοφερ για να βγάλουν λεφτά χρησι-
μοποιώντας το όνομά της.  

Συγκεκριμένα το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά 
από σχετική καταγγελία, διερευνά υπόθεση πλαστογραφίας μέσω συστημά-
των ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αφορά τη δημιουργία λογαριασμού σε 
ιστοσελίδα εισφορών για κοινωνικά θέματα, όπου ζητούνται εισφορές για την 
κηδεία 34χρονης που έχασε τη ζωή της στην Ικαρία. 

Ο εν λόγω λογαριασμός δημιουργήθηκε στο όνομα προσώπου, το οποίο 
δεν ήταν ενήμερο για τη συγκεκριμένη ενέργεια.  Ως εκ τούτου, πληροφορείται 
το κοινό ότι πρόκειται για απάτη και καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και 
να μην καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.   

Υπενθυμίζεται ότι την απάτη δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησής της σε μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης φίλη της Νάταλι. Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανάρτηση 

της Σάσκιας Κωνσταντίνου, επιτήδειοι εκμεταλλευόμενοι το θάνατο της Νάταλι 

Κρίστοφερ βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα χρησιμοποιώντας το 

όνομά της.  

Όπως ανέφερε η Σάσκια Κωνσταντίνου: «Μέσα σε όλη την τραγωδία από 

το χαμό της Δρ. Νάταλι Κρίστοφερ, κάποιος χρησιμοποίησε το όνομά μου για 

να ξεκινήσει ένα λεγόμενο "Ταμείο Κηδείας". Αυτό είναι εντελώς παράνομο 

και δεν έχει ξεκινήσει από εμένα. Έχω καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες 

αρχές και θα ασκήσω δίωξη προς τους υπεύθυνους». 

Μάλιστα η ίδια είχε κάνει έκκληση προς το κοινό να μην δώσει οποιοδήποτε 

ποσό σε κανέναν για την κηδεία της Νάταλι Κρίστοφερ.

Σε παγκύπριο, αλλά και παμπαροικιακό κάλεσμα 
προχωρούν οι συγγενείς του Βρυώνη Παύλου, προ-
κειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα 
για ολοκλήρωση της θερα-
πείας του στο Λονδίνο. 

Ο 28χρονος νεαρός από 
το Κολόσσι Λεμεσού πάσχει 
από μια σπάνια κληρονο-
μική ασθένεια που ονομά-
ζεται μεγαλοκεφαλία και εί-
ναι άτομο με ειδικές 
ικανότητες. 

Ο παγκύπριος έρανος –
όπως αναφέρεται στην 
άδεια διενέργειας εράνου 
που δόθηκε από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών– «τρέχει» 
από τις 2 Ιουλίου. 

Σύμφωνα με τη μητέρα 
του Βρυώνη, κα Χαρίκλεια 
Παύλου, στόχος είναι να μα-
ζευτούν 20 χιλιάδες ευρώ 
για τη θεραπεία του. Δυστυ-
χώς, όμως, μέχρι σήμερα η 
ανταπόκριση του κόσμου 
δεν ήταν μεγάλη, γι’ αυτό η μητέρα προχωρεί εκ 
νέου σε δημόσια έκκληση για βοήθεια.  

Η μάχη που διαρκεί χρόνια  
Η κα Χαρίκλεια είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. 

Έχασε τη μεγαλύτερή της κόρη, τη Γαλάτεια, σε ηλι-
κία 23 ετών από ανεπάρκεια νεφρών. Τώρα δίνει 
μία νέα μάχη για να καταφέρει να κρατήσει στη ζωή 
τον μικρότερο γιο της, τον Βρυώνη. Όπως ανέφερε 
στη «Σ» η μητέρα του, ο Βρυώνης γεννήθηκε με μία 
σπάνια κληρονομική ασθένεια, που ονομάζεται με-
γαλοκεφαλία και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία από 
πολύ μικρή ηλικία. Δυστυχώς, όμως, τον τελευταίο 
χρόνο υποτροπίασε και χρειάστηκε η μετάβασή του 
στο Κέντρο Γενετικής του Λονδίνου για να υποβληθεί 
σε θεραπεία και σε σειρά χειρουργικών επεμβά-
σεων. Η μητέρα του προηγουμένως είχε τη δυνατό-
τητα με τη βοήθεια του κράτους να παρέχει στο 

παιδί της τις εξετάσεις και τις θεραπείες που χρει-
αζόταν. Αυτή τη φορά, όμως, παλεύει μόνη και χρει-
άζεται τη στήριξη των συμπολιτών της. Με τη βοή-

θεια της παροικίας και 
άλλων οργανωμένων φο-
ρέων, μάζεψε τα χρήματα 
που χρειαζόταν για να μετα-
βεί ο γιος της στο Λονδίνο 
και να υποβληθεί σε επέμ-
βαση. Η πρώτη επέμβαση, 
στο κεφάλι, πραγματοποι-
ήθηκε πριν από περίπου εί-
κοσι μέρες και η κα Παύλου 
δεν ήταν κοντά στο παιδί 
της, καθώς δεν είχε την οι-
κονομική δυνατότητα να βρί-
σκεται εκεί. Στην προσπά-
θειά της βοηθήσει τον γιο 
της, αποτάθηκε στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και κατά-
φερε να εξασφαλίσει άδεια 
διενέργειας εράνου ο οποίος 
έχει ισχύ από τις 2 Ιουλίου 
μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 
του τρέχοντος έτους. Τα 

χρήματα που ευελπιστεί να μαζέψει θα χρησιμοποι-
ηθούν για τα έξοδα της θεραπείας του γιου της. 
«Χρειάζομαι 20 χιλιάδες αγγλικές λίρες για τις επεμ-
βάσεις, τη θεραπεία και τη διαμονή του Βρυώνη», 
ανέφερε η ίδια στην εφημερίδα «Σημερινή». 

Μετά από πολλές προσπάθειες και με τη στήριξη 
της παροικίας, η κα Παύλου μεταβαίνει σύντομα, 
ξανά στο Λονδίνο για να βρίσκεται στο πλευρό του 
γιου της. 

Η οικογένεια κάνει έκκληση προς την παροικία 
όπως ανταποκριθεί. 

Εισφορές μπορούν να γίνονται στον τραπεζικό 
λογαριασμό 34885269 στη Cynergy Bank, Chase 
Side, Southgat.e 

Επίσης, όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τον 
Βρυώνη, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας 
με την κα Παύλου στο τηλέφωνο 00357 97 652 763.

Κάλεσμα ανθρωπιάς για τον Βρυώνη
ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Απίστευτη ιστορία ζωής για Α/κύπριο
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Οδηγούν την κούρσα οι «Άγιοι»

Αποτελέσματα 

Ampthill Town-FC Broxbourne borough  . . . . . . . . . . . 2-2 

Brimsdown-Rayners Lane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 

Enfield Borough-Buckingham Athletic . . . . . . . . . . . . . 5-3 

London Tigers-Thame Rangers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 

New Salamins-Milton Keynes Robins  . . . . . . . . . . . . . 1-2 

Park Vew-Langford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4 

Shefford Town & Campton-Wosdon Park  . . . . . . . . . . 2-1 

St Panteleimon-Bedford  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 

Stotfold-Harpenden Town  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Division One 

Βαθμολογία 
Pts 

  1 St Panteleimon . . . . . . . 9 

 2 Ampthill town . . . . . . . . 7 

 3 Winslow United  . . . . . . 6 

 4 Shefford T. & Campton  6 

 5 Langford  . . . . . . . . . . . . 6 

 6 Enfield Borough . . . . . . 5 

 7 New Salamis . . . . . . . . . 4 

 8 Rayners Lane  . . . . . . . . 4 

 9 Stotfold  . . . . . . . . . . . . . 3 

10 Buckingham Athletic . . 3 

11 Milton Keynes Robins  . 3 

12 FC Broxbourne Brgh . . 2 

13 Park View  . . . . . . . . . . . 2 

14 London Tigers  . . . . . . . 1 

15 Bedford . . . . . . . . . . . . . 1 

16 Hillingdon Borough . . . 0 

17 London Lions . . . . . . . . 0 

18 Brimsdown . . . . . . . . . . 0 

19 Amersham Town  . . . . . 0 

20 Wodson Park  . . . . . . . . 0

Οδυνηρή ήττα για Σαλαμίνα
Μακριά από τον καλό της εαυτό η 

Σαλαμίνα δέχτηκε οδυνηρή ήττα από 

τη Milton Keynes 1-2. 

Με αρκετές απουσίες η ερυθρόλευκη 

ταξιαρχία ήταν αδύνατο να ακολουθήσει 

τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας που 

μπήκε στο παιγνίδι για να πουλήσει το 

τομάρι της ακριβά. 

Υστέρησε η Σαλαμίνα από άλλες 

εμφανίσεις και αυτός ήταν ο κυριότερος 

λόγος της ήττας. 

Αυτό βέβαια δεν θα χαλάσει την 

ψυχολογία της ομάδας και σίγουρα η 

Σαλαμίνα στον επόμενο αγώνα θα βρει το 

σθένος που τη διακρίνει. Μια νίκη και μια 

ήττα στο φετινό πρωτάθλημα δεν είναι και 

το τέλος του κόσμου.

T
ρία στα τρία για την καταπληκτική ομάδα φέτος Άγιος Παντελεήμων. 

Tο Σάββατο που μας πέρασε 10 Αυγούστου, βρήκε στο δρόμο της την 

ομάδα του Bedford και πήρε τη νίκη παλληκαρίσια για μια ακόμη φορά με 

4-2. 

Δύσκολος αντίπαλος το Bedford που προηγήθηκε έπειτα από κτύπημα 

φάουλ. Μα έλα που οι Άγιοι μέσα σε λίγα λεπτά ανασυντάχθηκαν και πήραν 

το τρίποντο με τέρματα των δινών σκόρερς Ibadat Mohammadi και 

Tajbakhsh. Nα σημειώσουμε ότι ο Tajbakhsh ήταν ο top scorer πέρσι με 22 

τέρματα σε 20 αγώνες, πέτυχε το hat trick και χάρισε στην ομάδα το 

τρίποντο που αφήνει την ομάδα να αναπνέει τον αέρα της κορυφής. 

Όλοι εκεί στην ομάδα νιώθουν ότι φέτος θα είναι καλύτερη από τα άλλα 

χρόνια. 

Εξάλλου είναι αυτό που μετράει στους «Άγιους» του Γιώργου 

Φραγκέσκου, η καλή ψυχολογία. 

Ο επόμενος αγώνας των Αγίων είναι το Σάββατο 17 Αυγούστου κόντρα 

στη Brimsdown FC στο Greenford UB6 0NX στις 3.00μμ. 

• Φώτος: Αλέξιος Γεννάρης

Ο Σέργης με τον Ηλία στη μέση έχουν ένα κρυφό οπαδό της Σαλαμίνας που ήρθε 

από το Croydon για να δει την ομάδα του. Είναι ο Saymon Haycock.

Ο πατέρας της ομαδάρας όπως τον αποκαλούν εκεί στον 

Άγιο Παντελεήμων, πάντα δίνει την ευχή του για νίκη.
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Ευτυχώς ήταν ο Κέιν

Αποτελέσματα 

Γουέστ Χαμ-Μαν. Σίτι . . . 0-5 

Μπόρμουθ-Σιέφιλτ  . . . . . 1-1 

Μπέρλεϋ-Σαουθάμπτον . 3-0 

Κρύσταλ Πάλας-Έβερτον0-0 

Γώτφορτ-Μπράιτον  . . . . 0-3 

Λέστερ-Γουλφ . . . . . . . . . 0-0 

Νιούκαστ-Άρσεναλ  . . . . 0-1 

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι  . . 4-0 

Βαθμολογία 

  1 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . . 3 

 2 Μάντσιεστερ Γιουν.  . . . 3 

 3 Λίβερπουλ . . . . . . . . . . . 3 

 4 Μπράιτον  . . . . . . . . . . . 3 

 5 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . . 3 

 6 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . . . 3 

 7 Άρσεναλ  . . . . . . . . . . . . 3 

 8 Μπόρμουθ . . . . . . . . . . . 1 

 9 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . . . 1 

10 Κρύσταλ Πάλας  . . . . . . 1 

11 Έβερτον  . . . . . . . . . . . . 1 

12 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . . . 1 

13 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . . 1 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . . 0 

15 Άστον Βίλα  . . . . . . . . . . 0 

16 Νόργουϊτς  . . . . . . . . . . . 0 

17 Σαουθάμπτον  . . . . . . . . 0 

18 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . . 0 

19 Τσιέλσι . . . . . . . . . . . . . . 0 

20 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . . . 0 

Παλληκαρίσια νίκη πήρε στο 

δεύτερο του παιχνίδι το 

Haringey Borough κόντρα στη 

Leatherhead σε αγώνα που 

έγινε το βράδυ της Τρίτης. Το 

τελικό 2-3 για το Haringey την 

αδικεί αφού θα μπορούσε η 

νίκη της να ήταν πιο μεγάλη. 

Σκόρερς για το Borough o 

Romoluwa Akinola, Onokwi και 

Sambu. 

Με το Haringey Borough άρι-

στοι στο παιχνίδι τους για μια 

ακόμη φορά οι Κύπριοι. 

Γιώργος Αρέστη, Κωνσταντί-

νος Αλεξάνδρου και Άθως Σο-

λομού. 

Ο Δημήτρης Φροξίλιας, 

Πάρης Παναγιώτου και Θέμης 

Κεφάλας δεν αγωνίστηκαν 

λόγω τραυματισμού. 

Να σημειώσουμε ότι το Har-

ingey Borough κάτω από την 

επίβλεψη του άριστου τεχνικού 

Tom Loizou  στον πρώτο του 

αγώνα κέρδισε και την Corin-

thian Casuals 1-0 με τέρμα του 

Chin.

Δύο στα δύο για το 
Haringey Borough

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 0-2 την 

Καραμπάκ και ανέτρεψε το 

1-2, σκορ που έχασε στον 

πρώτο αγώνα, και πήρε παλικα-

ρίσια πρόκριση μέσα στο Tofiq 

Bähramov adına Respublika 

Stadionu του Μπακού.  

Στο 33' ο Ιωάννου μπήκε 

στην περιοχή της Καραμπάκ και 

ανατράπηκε από τον Σαντίκοφ. 

Ο διαιτητής του αγώνα έδωσε 

πέναλτι και ο Τόμας Ντε Βινσέ-

ντι εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. 

Στο 68' ο ΑΠΟΕΛ διπλασίασε τα 

τέρματα του με ένα εξαιρετικό 

σουτ του Μάτιτς. Αυτό ήταν και 

το τελικό αποτέλεσμα που 

έδωσε την επική πρόκριση στην 

Κυπριακή ομάδα. 

Ο ΑΠΟΕΛ, με το σπουδαίο 

διπλό μέσα στο Αζερμπαϊτζάν 

είναι στα play - off του Τσά-

μπιονς Λίγκ και θα αγωνιστεί με 

Άγιαξ. Πρώτος αγώνας εντός 

έδρας στις 20 Αυγούστου και 

επαναληπτικός αγώνας εκτός 

έδρας στις 28 Αυγούστου. 

Επική πρόκριση του ΑΠΟΕΛ

Κατά της ΟΥΕΦΑ ξέσπασε ο 

Θοδωρής Ζαγοράκης ανα-

φερόμενος στον αποκλεισμό 

του ΠΑΟΚ μετά και τα τραγικά 

λάθη του Άγγλου, Πόουσον. 

Ο πρώην αρχηγός και μετέ-

πειτα πρόεδρος του ΠΑΟΚ και 

νυν Ευρωβουλευτής, με ανάρ-

τησή του στα social media ανέ-

φερε σχετικά: «Δεν ξέρω εάν 

όντως η επίσημη πολιτική της 

UEFA είναι η προστασία των 

"παραδοσιακών ισχυρών" ευ-

ρωπαϊκών ομάδων. 

Σίγουρα όμως η σημερινή δι-

αιτησία απέναντι στον ΠΑΟΚ 

αποτελεί ντροπή για το άθλημα. 

Περήφανος για τη σημερινή εμ-

φάνιση του ΠΑΟΚ!! Ψηλά το κε-

φάλι!!! Αποδείξατε ότι αξίζετε 

και με το παραπάνω!!! Το ελλη-

νικό ποδόσφαιρο αξίζει καλύ-

τερη αντιμετώπιση». 

Να σημειώσουμε ότι ο Άγ-

γλος διαιτητής έδωσε 3 πέναλ-

τις στον Άγιαξ.

Σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ

Άπιαστος ο Ολυμπιακός
Μία τεράστια πρόκριση πα-

νηγύρισε ο Ολυμπιακός, 

καθώς μετά την Πλζεν απέ-

κλεισε και την Μπασάκσεχίρ νι-

κώντας τη δύο φορές με 1-0 

εκτός και 2-0 εντός και πλέον 

ετοιμάζεται για τα πλέι οφ του 

Champions League, όπου θα 

αντιμετωπίσει την Κράσνονταρ. 

Οι Πειραιώτες έκαναν το 

χρέος και με το παραπάνω με 

τις δύο συνεχόμενες ευρωπαϊ-

κές προκρίσεις και ήδη έχουν 

γεμίσει τα ταμεία τους με πολλά 

εκατομμύρια ευρώ, ασχέτως αν 

θα μπουν στους ομίλους, που 

μπορούν να ξεπεράσουν 

ακόμα και το νούμερο των 13 

εκατ. ευρώ! 

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός 

έχει «κλειδώσει» τα οκτώ εκα-

τομμύρια από τον δεύτερο γύρο 

του Champions League και την 

πρόκρισή επί της Πλζεν και την 

σίγουρη παρουσία του στους 

ομίλους του Europa League, 

ενώ η πρόκριση στα πλέι οφ 

έφερε περίπου άλλα πέντε εκα-

τομμύρια ευρώ στα ταμεία του 

συλλόγου. 

Επίσης, αν ο Ολυμπιακός 

περάσει και στην επόμενη 

φάση, τότε η συμμετοχή και 

μόνο στους ομίλους του Cham-

pions League δίνει έξτρα 15 

εκατ. ευρώ! 

John Bacon, το Α και το Ω της 

ομάδας, 35 χρόνια Γραμμα-

τέας του Haringey Borough 

πάντα στην πρώτη γραμμή, 

με το μικρόφωνο στο χέρι.

Tom Loizou, manager

Γιώργος Αρέστη Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου

 David Cumberbatch - Harris Christou

Ο
ι φιλοξενούμενοι προ-

ηγήθηκαν από νωρίς 

στο Λονδίνο αλλά ο 

Ντομπελέ ισοφάρισε με το 

πρώτο του γκολ και τελικά ο 

Κέιν έδωσε το τρίποντο στους 

Spurs. 

Οι πρεμιέρες κάθε διοργάνω-

σης είναι επίφοβες για γκέλα και 

η Τότεναμ το ένιωθε για τα καλά 

από τα πρώτα λεπτά, αφού η 

Αστον Βίλα -στην επιστροφή 

της στα σαλόνια του αγγλικού 

ποδοσφαίρου- δε χρειάστηκε 

ούτε 10λεπτο για να σκοράρει. 

Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, 

πήγαν με το προβάδισμα στα 

αποδυτήρια, αλλά από εκεί και 

πέρα όλα εξελίχθηκαν... φυσιο-

λογικά: Καμία ομάδα της Pre-

mier League δεν είχε/έχει 

περισσότερες από τις 36 νίκες 

των Spurs έχοντας μείνει πίσω 

στο σκορ στο ημίχρονο και τα 

γκολ των Ντομπελέ και Κέιν 

είχαν ως αποτέλεσμα το 37ο 

τρίποντο των Λονδρέζων με 

ανατροπή και το πρώτο στο φε-

τινό πρωτάθλημα... 

Στα του ματς, το ξεκίνημα 

ήταν ότι έπρεπε για να πάρει τα 

πάνω της η Αστον Βίλα, αφού 

στο 9' έγινε η βαθιά μπαλιά για 

τον ΜακΓκιν, ο οποίος... εξου-

δετέρωσε τον Ρόουζ και πλά-

σαρε σωστά τον Γιορίς για το 

0-1. Αποτέλεσμα που έμεινε ως 

το τέλος του ημιχρόνου, αφού η 

Τότεναμ δεν έκανε και ιδιαίτερη 

προσπάθεια για να το ανατρέ-

ψει. Η πρώτη της καλή στιγμή, 

βασικά, ήταν το άστοχο τελεί-

ωμα του Κέιν από υποσχόμενη 

θέση στο 34', ενώ στο 45' η κε-

φαλιά του διεθνή φορ πέρασε 

άουτ, μετά την προσπάθεια του 

Ντομπελέ. Στα πρώτα λεπτά 

της επανάληψης οι γηπεδούχοι 

πλησίασαν στην ισοφάριση 

αλλά ο Σισοκό από καλή θέση 

έστειλε την μπάλα... πλάγιο 

άουτ, για να έρθει τελικά το 1-1 

στο 73'. 

Σε μια φάση διαρκείας, ο 

Χίτον απέκρουε ό,τι μπορούσε 

να αποκρούσει αλλά τελικά ο 

Ντομπελέ με ωραίο πλασέ 

έφερε το ματς στα ίσα. Και με 

τον κόσμο να... παίζει κι αυτός 

πλέον, το γήπεδο έγινε κατηφο-

ρικό και το 2-1 έμοιαζε θέμα 

χρόνου. Δεν έγινε στο 78' 

επειδή ο Χίτον έκανε τρελή 

επέμβαση σε φάουλ του Ερικ-

σεν, έγινε όμως στο 86' μετά το 

λάθος του Γκρίλις, το σουτ του 

Λαμέλα, την κόντρα στους αμυ-

ντικούς και το κοντινό τελείωμα 

του Κέιν. Αυτού, που στο 90' 

πλάσαρε ωραία, μετά την πάσα 

του Σισοκό, γράφοντας το τε-

λικό 3-1. 

Τότεναμ (Μαουρίσιο Ποκε-

τίνο): Γιορίς, Γουόκερ, Σάντσες, 

Αλντερβάιρελντ, Ρόουζ, Σι-

σόκο, Γουίνκς (64' Ερικσεν), 

Ντομπελέ (90' Σκιπ), Λαμέλα 

(88' Ενκουντού), Μόουρα, Κέιν. 

Αστον Βίλα (Ντιν Σμιθ): 

Χίτον, Ελμοχαμάντι, Μινγκς, 

Ενγκελς, Τέιλορ, ΜακΓκιν, Χού-

ριχεϊν (82' Ντάγκλας Λουίζ), 

Τρεζεγκέ (59' Ζότα), Γκρίλις, Ελ 

Γκάζι, Γουέσλεϊ (74' Κόντζα). 

Ομπαμεγιάνγκ 

και με το... δεξί   

Ο Ομπαμεγιάνγκ έκανε ξανά 

τη διαφορά για την Άρσεναλ, 

που επιβλήθηκε με 1-0 της Νι-

ούκαστλ και ξεκίνησε με τον κα-

λύτερο τρόπο τη νέα σεζόν. 

Ο Ουνάι Έμερι αποφάσισε 

να μην ξεκινήσει κανένα από τα 

νέα μεταγραφικά αποκτήματα 

της Άρσεναλ, η οποία ναι μεν 

δεν εντυπωσίασε με την εμφά-

νισή της, όμως έφτασε στη νίκη 

με 1-0 επί της Νιούκαστλ στην 

πρεμιέρα της Premier League. 

Τη διαφορά για τους κανονιέρη-

δες έκανε ξανά ο... βασιλιάς της 

Κυριακής, Πιερ Εμερίκ Ομπαμε-

γιάνγκ, που από τη στιγμή που 

έκανε ντεμπούτο τον Φεβρουά-

ριο του 2018 έχει φτάσει τα 22 

γκολ αυτή τη μέρα. Οι γηπεδού-

χοι προσπάθησαν, αλλά θα 

πρέπει να κάνουν πολλά περισ-

σότερα αν θέλουν να μείνουν 

στην κατηγορία. 

 

Πάρτι για 

Μάντσιεστερ 

Γιουνάιτεντ 

Η Τσέλσι είχε δοκάρια και ευ-

καιρίες, η Γιουνάιτεντ είχε γκολ: 

Δύο από τον Ράσφορντ, ένα του 

Μαρσιάλ, ένα του Τζέιμς και οι 

Red Devils μπήκαν τέλεια στη 

φετινή Premier League! 

 

Οι προβλέψεις των Αγγλων 

για τη νέα σεζόν δεν είναι καλές 

για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 

Τσέλσι, τις δύο μεγάλες που 

προβλημάτισαν ειδικούς και 

οπαδούς κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Αγνωστο αν θα 

επιβεβαιωθούν τα προγνω-

στικά, αλλά μετά το πρώτο 

90λεπτο του πρωταθλήματος 

στο Μάντσεστερ δικαιούνται να 

χαμογελούν, αφού το εντυπω-

σιακό 4-0 δίνει ψυχολογία, ηρε-

μία και χρόνο στον Ολε Γκούναρ 

Σόλσκιερ και τους παίκτες του 

για να δουλέψουν. Οσο για την 

Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ, 

μάλλον θα αναρωτιέται πώς 

έχασε με αυτό το σκορ σε αυτό 

το ματς, αλλά όσο θα το αναρω-

τιούνται αυτό οι Λονδρέζοι, καλό 

θα είναι να σκέφτονται και λύ-

σεις για να είναι πιο ουσιαστικοί 

προσεχώς...



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, μεταφέρει το Club του 

της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 

N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 020 8443 1843 / 

020 8804 5973. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

ντηση για το Luncheon Club από τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-

munity House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί όλα τα μέλη 

του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

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

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

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

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

07720 015 625 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

 

Κάθε 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.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

27 Αυγούστου (Τρίτη) 

• Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, 

ΝΕΠΟΜΑΚ) στη Λευκωσία, όλες οι παροικιακές Οργανώσεις μέλη 

των πιο πάνω, να στείλουν τους αντιπροσώπους των, πληρωμένων 

των δικαιωμάτων τους. Τηλ. 020 8445 9999. 

Tα Ελληνικά Παροικιακά Σχολέια του ΣΕΓ κλείουν για τις 

καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγουν στις 14.09.2019. 

Αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες για τα σχολεία που 

ανήκουν στον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων έχουν ως εξής: 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Hazelwood του ΣΕΓ που συνέρ-

χεται στο ομώνυμο σχολείο στη Hazelwood Lane N13 κάθε Σάβ-

βατο έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 

14 Σεπτεμβρίου. 

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

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

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

πτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Queenswell του ΣΕΓ που συ-

νέρχεται κάθε Σάββατο στη Woodside Lane στο Finchley Catholic 

School έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάβ-

βατο 14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Ashmole του ΣΕΓ που συνέρχε-

ται κάθε Σάββατο στο σχολείο Ακαδημίας Ashmole στη Cecil Road, 

London N14, έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Gearies του ΣΕΓ που συνέρχεται 

κάθε Σάββατο στο ομώνυμο σχολείο στην Gearies Hill Ilford, 

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

πτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Hazelwood του ΣΕΓ που συνέρ-

χεται κάθε Σάββατο απόγευμα στο ομώνυμο σχολείο στην Hazel-

wood Lane N13, έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει 

το Σάββατο απόγευμα 14 Σεπτεμβρίου. 

• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Rushcroft του ΣΕΓ που συνέρ-

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

don E4 έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει την 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. 

• Τα Γραφεία του ΣΕΓ κλείουν για τις καλοκαιρινές διακοπές και 

ανοίγουν στις 27 Αυγούστου.Aντώνης Αντωνιάδης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

1 Σεπτεμβρίου (Κυριακή) 

• Οι Δαυλιώτες Η.Β γιορτάζουν τον Άγιο Σωζόμενο στις 11.00πμ στο 

ναό της Παναγίας στο Κάμπεργουελ. Θα μνημονεύσουν όλους τους 

Δαυλιώτες πεσόντες στην Τουρκική εισβολή ως και τον πάτερ Χρυ-

σόστομο. Στο τέλος θα δοθούν εδέσματα, καφές και τσάι. 

1-12 Σεπτεμβρίου/Κυριακή-Πέμπτη) 

• Με τη φροντίδα και συνοδεία της Τούλας Ιακωβίδη, διοργανώνεται 

12ήμερη εκδρομή σε 5 νησιά και σ’ άλλα μέρη της Ελλάδας... Απευ-

θεία πτήση Θεσσαλονίκη Αθήνα. Σε πολυτελή ξενοδοχεία. Για κρα-

τήσεις τηλ. 020 7209 1681 / 07903 605 376. 

24 Σεπτεμβρίου (Τρίτη) 

• Η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα βρίσκεται στο Λονδίνο για ακόμη μια 

συναυλία στο Barbican Centre, όπου έδωσε τις άλλες της προυσιά-

σεις. Η Ελευθερία έχει παρουσιάσει την Κυπριακή και Ελληνική μου-

σική στις 5 Ηπείρους του Ημισφαιρίου.  

28 Σεπτεμβρίου (Σάββατο) 

• Το θεατρικό έργο «Αμερικάνα» παρουσιάζεται στο Ελληνικό Κέ-

ντρο, 16-18 Paddington Street, W1U 5AS στις 8.00μμ. Τα εισιτήρια 

προπωλούνται στις τιμές £15 και £12. Για περισσότερες πληροφο-

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

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Μνήμες και θύμισες πικρές, μαζί ντροπή και πόνος. 

Πληγές που δεν εγιάτρεψε, ο παντοδύναμος χρόνος. 

Επτά χρόνια καραδοκούσε, η Χούντα των Αθηνών!! 

Στη Μεγαλόνησο να περάσει, της προδοσίας το θεριό! 

Δίψασε ο προδότης Δράκος... να πιει αίμα αδελφικό. 

Των συμμάχων η κατάρα, σε μια μέρα αποφράδα, 

να τριτώσουν το κακό. 

Ζήλεψε ο Όφις την χαρά, κι η φουρτούνα την γαλήνη. 

Στης Αφροδίτης το Νησί, όξος έγινε το κρασί, 

κι έσπασε το λαγήνι... 

Δεκαπέντε Ιουλίου... είναι πικρές οι αναμνήσεις. 

Πως να ξεχάσεις προσφυγιά; πως μπορείς να μην δακρύσεις; 

Η Μάνα Κύπρος καίγεται... σαν Αγιασμένη Βάτος... 

Κι ας κρατάει αγκαλιά, μύριους τόσους Αθανάτους. 

Κι ο Πενταδάχτυλος... βογκά, σπαράζει η καρδιά του. 

Και καταριέται τον φονιά, κείνα τ’ ανήμερα θεριά, 

που διώξαν τα παιδιά του. 

Κι η μάνα κλαίει και θρηνεί... την τρώει αγωνία. 

Τι νάγινε το σπλάχνο της μεσ’ την παρανομία; 

Που άφρονες τ’ αρπάξανε, το πήραν με την βία; 

Στην πρώτη είδηση καταρρέει, πέφτει λιπόθυμη στη γη. 

Κι ο Αττίλας εις την Κύπρο... άρχισε την εισβολή. 

Ένας υπόγειος δαυλός, διχόνοια, προδοσία, 

άνοιξαν τις κερκόπορτες, κατά παραγγελία!! 

Για να γινεί το μακελιό και να μοιράσουνε στα δυο 

την Κύπρο την Αγία. 

Κι απ’ το ματόβρεχτο βωμό της κόρης της Αγίας... 

Έτσι, σαν δώρο ιερό, πήρε η Ελλάδα τον χρησμό, 

πνοή Ελευθερίας!!! 

Θεέ μου... τέτοιο μεγάλο ντροπιασμό, 

να τον ξεχάσω δεν μπορώ, ο πόνος δεν μ’ αφήνει. 

Τον σφαγιασμό τόσων Αμνών, τον άδικο ξεριζωμό, 

ο χρόνος δεν τον σβήνει. 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας 
                          Ξεριζωμένη Λεμονιά.  

Της προδοσίας το θεριό

Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)

15 Ιουλίου 1974

Η κοινωνία χάλασε πολύ
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Η κοινωνία χάλασε πολύ κι ο κόσμος έχει αλλάξει 

και όποιος είναι τόσο καλός πονάει και σου θολώνει το μυαλό. 

Σ’ αυτόν τον κόσμον δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη 

μην ζητάς για να έβρεις δικαιοσύνη. 

Απ’ όσους έκανες καλό μην περιμένεις 

και θα τους δεις να χαίρονται την ώρα που αρωστένεις. 

Ο κόσμος χάλασε πάνε τα παλιά χρόνια 

φιλία δεν υπάρχει πλέον μα ούτε και συμπόνια. 

Ποτέ δεν σε νιώθουν ούτε ελπίδα σου δίνουν 

και τα μάτια σου τα κλείνουν. 

Σε ζηλεύουν και καρδιοχτυπάς, άστα όλα αν με ρωτάς. 

Ως πότε θα βαστάξω, τα δάκρυα μου στέρεψαν 

μα δεν μπορώ να κλάψω. 

Η ζωή θέλει χαρές και όχι τέτοιες συμφορές.
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Ως την Τελευταία Στιγμή (1972)  

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:05 Δραματική ταινία 

με τους Κ. Δανδουλάκη, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. Μετά 

την Κατοχή, ο επιχειρηματίας Μαυρολέων, κρύβει 

από την άρρωστη κόρη του, 

το θάνατο του αγαπημένου 

της, αξιωματικού του στρα-

τού και προσλαμβάνει έναν 

τυχοδιώκτη αριστοκρατικής 

καταγωγής, ο οποίος μοιάζει καταπληκτικά με τον 

Δήμο, προκειμένου να υποδυθεί τον απόντα.   

Ο Γιός του Πάρτα Όλα (1986)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:45 Κωμωδία με 

τους Κ. Χατζηχρήστο, Λ. Ντερτίμα κ.ά. Ο παραχαϊ-

δεμένος γιος ενός νεόπλουτου χωριάτη θέλει να μά-

θει καράτε ενώ η υπηρέτρια του και ο φίλος της ετοι-

μάζονται να τον ληστέψουν.  
Το Ραντεβού της Κυριακής (1960)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 23:00 Κωμωδία με 

τους Δ. Παπαμιχαήλ, Κ. Αναλυτή, Μ. Βούρτση και 

Θ. Βέγγο. Ο πατέρας της Ανθούλας είναι ο πιο πλού-

σιος στο νησί. Η μητριά της την στέλνει στο σπίτι 

της ξαδέρφης της Αφρούλας στην Αθήνα, όπου πρό-

κειται να σπουδάσει. Η Αφρούλα προσπαθεί να πα-

ντρέψει την πλούσια φιλοξενούμενή της με το γιο 

της Θάνο και οι δυο τους προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να απομακρύνουν την Ανθούλα από τον αγα-

πημένο της Αλέκο.  

Ένας Τίμιος Άνθρωπος (1981)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

τους Κ. Βουτσά, Ντ. Ηλιόπουλο, Στ. Ψάλτη κ.ά. Ο 

Κώτσος είναι διευθυντής του Γραφείου Γενικών Συμ-

βάντων και Παρεμβάσεων και πρέπει να εγκρίνει 

την καλωδίωση της χώρας, όπως του προτείνει ο 

Αμερικάνος Τομ. Οι "Επτά Αδελφές" πιέζουν τον 

Κώτσο να δεχθεί τόσο τους δικούς τους όρους τους, 

όσο και του ΝΑΤΟ, που ζητάει την επανένταξη της 

χώρας. Αυτός όμως αρνιέται...  

Η Αγάπη Είναι Ελέφαντας (2000)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:10 Κοινωνική ταινία 

με τους Α. Συσσοβίτη, Γ. Μαστροκώστα, Ά-Μ. Πα-

παχαραλάμπους, Θο. Αθερίδη και Δ. Ματσούκα. 

Τρεις φυλακισμένοι ενώ δρα-

πετεύουν, σκάβοντας μια σή-

ραγγα, διηγούνται τις ιστορίες 

που τους οδήγησαν στη φυ-

λακή. Τρεις ερωτικές ιστορίες 

με απίθανη εξέλιξη: Μια χο-

ρεύτρια που διχάζεται ανά-

μεσα σε δύο άντρες, ένας ηλεκτρολόγος που ερω-

τεύεται μια νεαρή παντρεμένη γυναίκα και τέλος, 

ένας δικηγόρος που εξομολογείται στη γυναίκα του 

τον έρωτά του για μια πελάτισσά του.  

Αγόρια στην Πορνεία (1987)  

KYΡIAKH 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:45 Κοινωνική ταινία 

με τους Φρ. Αλφόνσο, Π. Ευαγγελόπουλο κ.ά. 

Αφορμή για το ξεσκέπασμα μεγάλου κυκλώματος 

ανδρικής πορνείας, είναι η κακοποίηση ενός μικρού 

αγοριού, από ένα πανίσχυρο τοπικό παράγοντα. Η 

μητέρα του αγοριού δέχεται πιέσεις για να αποκρύ-

ψει την αλήθεια, όμως εκείνη αντιστέκεται. Κάποια 

στιγμή η υπόθεση παίρνει το δρόμο της...  

Για την Καρδιά της Ωραίας Ελένης (1967)  

KYΡIAKH 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:05   Κωμωδία με 

τους Ε. Ανουσάκη, Αλ. Τζανετάκο, Δ. Παπαγιαννό-

πουλο και Τζ. Γαρμπή. Ο πατέρας της Ελένης δεν 

εγκρίνει τον έρωτά της με τον νεαρό ζωγράφο Αλέκο, 

επειδή είναι φτωχός. Τα πράγματα όμως θα αλλά-

ξουν όταν ένας άγνωστος κύριος παρουσιαστεί και 

αγοράσει όλους τους πίνακες του Αλέκου, έναντι 

ενός μεγάλου χρηματικού ποσού.  

Δυο Τρελοί και ο Ατσίδας  (1970)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Αλ. Τζανετάκο, Μ. Φωτόπουλο κ.ά. Ο Φιλήμων 

κι ο Παυσανίας είναι δύο φουκαράδες, φίλοι και συ-

γκάτοικοι στην ίδια κάμαρα, 

οι οποίοι πασχίζουν διαρκώς 

να ξεπληρώσουν τα χρέη 

τους. Κυρίως τα ενοίκια. Η 

αγαρμποσύνη τους, όμως, 

δεν τους βοηθάει να στεριώσουν σε κάποια δουλειά. 

Ο συμπαθής Μιχάλης, ένας φτωχός φοιτητής που 

μένει στην ίδια αυλή, είναι ερωτευμένος με τη Σούλα. 

Όμως ο θείος της Σούλας, ο Μένιος, θέλει να την 

παντρέψει με ένα πλουσιόπαιδο...  

Πατρίς, Ληστεία, Οικογένεια (1987)  

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:30 Κωμωδία με τους 

Β. Μπονάτσο, Δ. Πιατά, Σ. Μπουλά κ.ά. Τρεις φίλοι 

καταζητούνται για τη ληστεία μιας τράπεζας και προ-

σπαθούν να αποδείξουν την αθωότητά τους διακο-

πτόμενοι από πολλά διαφημιστικά διαλείμματα.  

Ο Καπιταλίστας και η Τραγουδίστρια (1982)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:40 Κοινωνική ταινία 

με τους Λ. Κομνηνό, Μ. Τζομπανάκη κ.ά. Η φτωχή 

Λίζα από το Ναύπλιο, πάει στην Αθήνα για να γίνει 

τραγουδίστρια. Αναγκάζεται όμως να ζητήσει τη βοή-

θεια της μητέρας ενός πλούσιου παραγωγού της 

τηλεόρασης, του Αλέξη. Η Λίζα βλέπει τον Αλέξη 

αλλά νομίζει πως είναι ένας απλός ηλεκτρονικός, 

ενώ κι αυτός δεν της αποκαλύπτεται. Έτσι αρχίζει 

ένα ερωτικό παιχνίδι με αμοιβαία αισθήματα...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Wine Festival 2019 
22:05 Ελληνική Ταινία: 

Ως την Τελευταία Στιγμή  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Greek Festival της Κοινότητας 
Αγ. Δημητρίου στο Edmonton 

21:45 Ελληνική Ταινία: 
Ο Γιός του Πάρτα Όλα 

23:00 Ελληνική Ταινία: 
Το Ραντεβού της Κυριακής  

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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 τον Φακό του Hellenic TV: 
Παραδοσιακοί Χοροί από το 
Συγκρότημα «Κύπρος» και 
τραγουδιστές της Ομογένειας. 

20:45 Ελληνική Ταινία: 
Ένας Τίμιος Άνθρωπος 

22:10 Ελληνική Ταινία: 
Η Αγάπη Είναι Ελέφαντας  

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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: 

Αγόρια στην Πορνεία 
22:05 Ελληνική Ταινία: 

Για την καρδιά 
της Ωραίας Ελένης  

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
10:00 Ειδήσεις 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: 
Δυο Τρελοί και ο Ατσίδας 

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

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

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Πατρίς, Ληστεία, Οικογένεια 

22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
«Ο Ταραχώδης Βίος 
της Ριρίκας Σβάιτσερ» 
Μουσικό Θέατρο  

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Cypriot Wine Festival 2019 

Οι νεαροί Καλλιτέχνες της 
Ομογένειας 

20:40 Ελληνική Ταινία: 
Ο Καπιταλίστας και 
η Τραγουδίστρια 

22:10 Με τον Φακό του Hellenic: 
Χοροεσπερίδα LGR

ΠΕΜΠΤΗ 15/8 
05.00 Θεία Λειτουργία  
09.00 Ιστορίες του Χωρκού 
10.00 Μανώλης και Κατίνα 
11.00 ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
12.00 Κυπριώτικο Σκετς 

«Το Τσιγάρο» 
12.30 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα (Ε) 
08.00 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα 
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε) 
12.00 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ελαφρά Διάσειση» 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα 

τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.35 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος 
12.00 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 

14.00 Άκου να Δείς (Ε) 
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς 

«Σα Θέλει η Νύφη 
Τζι ο Γαμπρός» 

16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8 
06.00 Συναυλία 
08.00 Καμώματα  

τζι Αρώματα (Ε) 
09.00 Road Trip (Ε) 
09.30 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί 

Πάτρης  
12.00 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Εu4u 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

«Σα Θέλει η Νύφη 
Τζι ο Γαμπρός» 

16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ   
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα 
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 Με το πέρασμα 

του χρόνου (Ε) 
12.00 Kυπριώτικο σκετς 

«Ιστορίες του Μιτσήορκη» 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 

18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε) 
ΤΡΙΤΗ 20/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα  
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 Με το πέρασμα 

του χρόνου (Ε) 
11.30 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ιστορίες του Μιτσήορκη» 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα  
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 Με το πέρασμα 

του χρόνου (Ε) 
11.30 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ιστορίες του Μιτσήορκη» 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 Ελ-
ληνικές Καλοκαιρινές Επιτυχίες 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00 Χρυ-
σές Επιτυχίες 14:00 Party time 
με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Drive Time Show με τον 
Ανδρέα Μιχαηλίδη 18:00 Οne 
Man Show με τον Παναγιώτη 
Μπαλάλα 20:00 Μουσικές Επι-
λογές με το Σπύρο Κούτη 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 14:00 Λαϊκό Απόγευμα 
με την Άντρια Γερολέμου 16:00 
Ελληνικές επιτυχίες με τον DJ 
Magis 18:00 Απογευματινές 
νότες 19:00 Record Collection 
με τον Τάσο Αναστάση  22:00 
Greek Party με τον Τόνυ Νεοφύ-
του ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 LGR 
Jukebox με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι με τον Γιώργο Γρηγορίου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 General Affairs 
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Ελληνικές Επιτυχίες 
22:00 Χαλαρά με Στυλ με τον 
Γιάννη Ιωάννου.
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T
he prospects for an infor-

mal – procedural confer-

ence of the parties which 

participated in the negotiations 

for Cyprus in Crans- Montana 

are open, a government source 

has told the Cyprus News 

Agency (CNA), stressing that 

the stance of Turkey will be of 

pivotal importance as it has to 

contribute to the effort which is 

underway for the resumption of 

the negotiations, abandoning its 

current offensive actions. 

“The crucial issue is whether 

Turkey will finally contribute to 

the resumption of the negotia-

tions, abandoning its current of-

fensive activity of violations and 

tension. Ankara will have to ex-

press and show its readiness at 

a certain moment in the frame-

work of the deliberations under-

taken by the UN,” the source 

noted, replying to questions 

about the possible devel-

opments in the Cyprus problem 

during  the next period, after the 

informal meeting which Pres-

ident of Cyprus Nicos Anastasi-

ades and Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci had on Friday. 

It also noted that the Greek 

Cypriot side favours a common 

meeting of the two leaders with 

the UN Secretary General Anto-

nio Guterres after the UN Gen-

eral Assembly in New York at 

the end of September, noting 

that this may take place. Ho-

wever, after that and the pro-

cess for the terms of reference 

which the UNSG has been ask-

ing, Turkey must join this effort.  

Moreover it noted that Nicosia 

is satisfied with the fact that the 

UNSG reiterates in his letter by 

which he replies to the letters 

which Anastasiades sent to him 

recently that the UN position as 

regards the issue of Famagusta 

remains the same, referring ba-

sically to the relevant Security 

Council resolutions and to the 

fact that preparations need to 

take place in order for Fama-

gusta to be handed over to its 

legal inhabitants. 

Guterres expresses readi-

ness to contribute to the imple-

mentation of any measures 

which abide by the UN Security 

Council resolutions, as Pres-

ident Anastasiades has pro-

posed to Akinci on the issue of 

Famagusta, the source added. 

 

Asked about the five propo-

sals submitted by Akinci on 

Confidence Building Measures 

(CBMs) the source recalled that 

Anastasiades brought forward 

again during their meeting on 

Friday his proposals for 21 

CBMs which he had submitted 

during the leaders’ informal 

meeting in February 2019 and 

that he underlined to Akinci that 

the two issues that have to be 

addressed as priorities are the 

issue of Famagusta – with the 

establishment of a committee of 

experts under the UN supervi-

sion -  and the opening of two 

crossing points at Pyroi and 

Kokkina that will facilitate the 

citizens’ daily lives. 

The government source also 

said that President Anastasi-

ades will soon send to Akinci 

the non-paper which is currently 

being drafted with his counter-

proposals on the issue of natu-

ral gas, that will be in line with 

the July 22, letter the President 

sent to the UN Secretary-Gen-

eral. In his July 22 letter, which 

was also conveyed to the EU 

and the Turkish Cypriot leader, 

in response to Akinci’s proposal 

for a joint administration of nat-

ural gas, the President referred, 

among others, to the aspects 

safeguarding the rights of Turk-

ish Cypriots on this matter. He 

noted in the letter that further to 

the convergences reached and 

the establishment of a National 

Sovereign Fund, he was willing 

to examine additional safeguard 

mechanisms to the benefit of 

the Turkish Cypriots from the 

revenues, when and if accrued, 

from hydrocarbon exploration, 

in the framework of a compre-

hensive settlement of the Cy-

prus problem. 

Meanwhile the source said 

that the UNSG’s envoy Jane 

Holl Lute is expected to contact 

the two leaders after their meet-

ing to inform them when she will 

be back in Cyprus to continue 

their deliberations on the terms 

of reference. 

According to a  statement is-

sued on Friday by the United 

Nations Spokesperson in Cy-

prus on behalf of the two 

leaders, they decided to con-

tinue engaging in the efforts un-

dertaken by Ms. Jane Holl Lute 

with the determination to final-

ize the Terms of Reference that 

would enable structured and re-

sults-oriented negotiations lead-

ing to a settlement with a sense 

of urgency. 

President Anastasiades is ex-

pected to brief later this month 

the members of the National 

Council on his meeting with 

Akinci. 

 Cyprus has been divided 

since 1974, when Turkish 

troops invaded and occupied its 

northern third. Turkey has ig-

nored numerous UN resolutions 

calling for the withdrawal of the 

Turkish troops and respect of 

the integrity and sovereignty of 

the Republic of Cyprus. 

Turkey announced its inten-

tion to start drilling off Cyprus 

and send on 4 May 2019 the 

Turkish drill ship “Fatih”, which 

remains anchored 36 nautical 

miles west of Akamas pen-

insula, in an area that falls 

within the EEZ and continental 

shelf of the Republic of Cyprus. 

A second Turkish drill ship, 

“Yavuz”, arrived off the island’s 

north-eastern coast on 8 July 

2019. 

In response, EU Foreign Min-

isters endorsed on 15 July 2019 

measures concerning Turkey’s 

illegal drilling in the Exclusive 

Economic Zone (EEZ) of Cy-

prus. In accordance with the 20 

June 2019 European Council 

conclusions, Foreign Ministers 

also invited the High Represen-

tative and the European Com-

mission to continue working on 

options for targeted measures 

in light of Turkey’s continued 

drilling activities in the Eastern 

Mediterranean.

Forty-five years ago, the Turkish military launched its second 

offensive against the Republic of Cyprus, in full violation of in-

ternational law, including the UN Charter, despite the ceasefire 

that had been agreed. 

The Turkish army invaded Cyprus on July 20, 1974, and 

launched the second phase of the invasion on August 14 of the 

same year, occupying the best part of Mesaoria, Famagusta, 

Karpasia and Morphou. 

The Turkish side continues to disregard calls by the inter-

national community relating to Cyprus and continues to hold the 

city of Famagusta hostage through its illegal military occupation. 

Dubbed a “ghost town”, Famagusta’s fenced off section - called 

Varosha - remains to this day deserted and  abandoned to the 

elements. 

Turkish troops invaded Cyprus on July 20, 1974, five days 

after the legal government of the late Archbishop Makarios III 

was toppled by a military coup, engineered by the military junta 

then ruling Greece and EOKA B, in Cyprus. Two unproductive 

conferences in Geneva followed; the first between Britain, 

Greece and Turkey and the second with the additional atten-

dance of Greek Cypriot and Turkish Cypriot representatives. 

Three weeks after the ceasefire of July 22, and despite the fact 

that talks were still being held and just as an agreement seemed 

about to be reached, the Turkish army mounted a second full-

scale offensive. As a result, Turkey increased its hold to include 

the booming tourist resort of Famagusta in the east and the rich 

citrus-growing area of Morphou in the west. 

All in all, almost 37% of the territory of the Republic of Cyprus 

came under Turkish military occupation. Nearly one third of the 

population, some 200,000 Greek Cypriots, were forcibly up-

rooted from their homes and properties, thousands were killed 

during the hostilities, over 1,000 persons were listed as missing 

while thousands of Greek Cypriots and Maronites remained en-

claved. 

Numerous UN resolutions have demanded respect to the in-

dependence, unity and territorial integrity of Cyprus, the return 

of the displaced to their homes, and the withdrawal of foreign 

troops from the island, but all resolutions have been ignored by 

Turkey. 

Cyprus President Nicos Anastasiades has stated that during 

the informal meeting with Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci, August 9, he had  the opportunity to elaborate on the 

problems created due to initiatives which are diametrically op-

posed to the UN resolutions, such as those by Turkish Cypriot 

politicians Kudret Ozersay and Ersin Tatar as regards Fama-

gusta. 

Cyprus is a full EU member state since May 2004. The Turkish 

occupied part of Cyprus is also considered EU territory, where 

the acquis communautaire is suspended until the solution of the 

Cyprus problem. 
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Prospects for an informal 
conference on Cyprus are open

Forty-five years since 
Turkey's second offensive 
against Cyprus 



U
K food manufacturer 
Cranswick has announced 
it has acquired Katsouris 

Brothers, a local Mediterranean 
food products business, for GBP 
43.5m (US$53.7m). 

That price could increase de-
pending on the purchased com-
pany’s future performance. 

Katsouris Brothers, which uses 
the Cypressa brand name, is a 
processor and multi-channel sup-
plier of Continental and Mediter-
ranean food products. The busi-
ness operates from two facilities 
in Wembley in north west London 
and employs around 250 people. 

Costas and Louis Constanti-
nou, Katsouris’ managing director 

and commercial director respec-
tively, will remain with the busi-
ness. 

Katsouris Brothers’ revenue for 
the year ended 30 June was 
GBP68m. 

Cranswick, a meat products-to-
sandwiches supplier, said the 
transaction is expected to be 
modestly earnings-enhancing in 
the current financial year. 

It said the acquisition will be 
funded from its existing debt fa-
cilities. A further deferred contin-
gent consideration of up to 
GBP7m may become payable de-
pendent on the future perform-
ance of the purchased business 
in the 14 month period to 30 Sep-

tember 2020. 
Adam Couch, CEO of Crans-

wick, said: “This acquisition 
strengthens our existing continen-
tal products business and 
broadens our offering in a number 
of fast-growing, plant based, non-
meat product categories. 

“The family behind Katsouris 
Brothers has created long lasting 
and sustained relationships with 
suppliers and the business has a 
strong customer base. We look 
forward to building on this and 
continuing to invest in the facilities 
and the team, over the years 
ahead.” 

The Cypressa story started 
more than half a century ago in 

Cyprus. The hard work and drive 

of three brothers Yiannis, Theo-

dosis and Loizos Katsouris began 

by trading local produce. They es-

tablished a high-quality reputation 

and name for themselves by sell-

ing the best olives, olive oils, fruits 

and vegetables. By means of their 

success the brothers decided to 

move to England in 1951 to ex-

pand their horizons. Mediterra-

nean populations were on the rise 

in neighbourhoods, hence making 

demands for authentic goods a 

necessity. 

In 1964 the family business 

“Cypressa” became a limited 

company, importing goods of the 

highest quality from around the 

world. Our selections of products 

are imported from Greece, Cy-

prus and Spain just to name a 

few. We have been supplying ac-

ross UK and Ireland to manufac-

turers, wholesalers, supermarkets 

and independent shops with a col-

lection of exceptional Mediterra-

nean goods. Our product range 

is continually expanding to meet 

our customers’ needs. The busi-

ness has always had a firm pas-

sion for quality, value for money 

and excellent customer service.
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Cranswick buys UK Cypriot Mediterranean 
food specialist Katsouris Brothers

Healthwatch Enfield 

asks Enfield Clinical 

Commissioning Group 

to keep the Urgent 

Care Centre at Chase 

Farm open until 10pm  

E
nfield Clinical Commis-
sioning Group (CCG) 
have recently proposed 

changing the closing time of the 
Chase Farm Hospital Urgent 
Care Centre from 10pm to 9pm. 
This is because ‘the busiest 
hours at the UCC are 8am -12 
noon. The last hour of service 
between 9-10pm is the quietest 
hour of the day. 

At Healthwatch Enfield, it is 
our job to amplify voices of local 
people on key issues that affect 
them; over the last few weeks 
we collected over 370 items of 
feedback relating to the pro-
posal to reduce the opening 
times of the Urgent Care Centre 
at Chase Farm Hospital.  

In relation to closing the Ur-
gent Care Centre at Chase 
Farm Hospital at 9:00pm in-
stead of 10:00pm, 84% of local 
people, who provided feedback 
to Healthwatch Enfield, did not 
agree with the proposal. Our re-
search findings suggest that the 
Urgent Care Centre at Chase 
Farm Hospital is a valuable re-
source. Those we heard from, 
were concerned that the pro-
posed changes:  

• will further reduce the pro-

vision of urgent care services 
in Enfield  

• will make accessing urgent 
care services in Enfield more 
difficult  

• will have an impact on A&E 
departments and the ambu-
lance service 

Informed by feedback from 
local people, Healthwatch En-
field have written to Enfield 
CCG, requesting that they 
maintain the current opening 
times of the Urgent Care Centre 
at Chase Farm Hospital. 

Patricia Mecinska, Chief Ex-
ecutive of Healthwatch Enfield, 
said: ‘Local people have told 
us that the opening hours of 
the Urgent Care Centre at 
Chase Farm should not be re-
duced. There is more work that 
needs to be done to provide 
more information about the 
Centre to local communities. 
We hope that Enfield CCG will 
take note of local people’s 
views when making its deci-
sion. We will be advocating for 
this through all available 
forums and meetings.’ 

The report, published today, 
can be downloaded from the 
Healthwatch Enfield website.

Enfield’s Brexit panel picks up the pace as ‘no-deal’ scenario looms 
A

 Council-led panel has 

stepped up activities to 

raise awareness of the 

help available to EU nationals 

to remain in the UK amid esca-

lating concerns in the lead up to 

Brexit. 
The Enfield Brexit panel, 

chaired by the Deputy Leader of 
the Council and consisting of 
representatives across the local 
authority and partner organisa-
tions, is seeking to increase 
communications of the need for 
EU citizens to apply for settled 
or pre-settled status by De-
cember 2020, in light of the in-
creasing likelihood of the UK 
leaving the EU with ‘no deal’.  

The panel which includes 
senior Council Officers and rep-
resentatives from Citizens Ad-
vice, the MET police and Enter-
prise Enfield met this week to 
discuss contingency plans put 

in place to ensure the continued 
deliverance of effective services 
and business continuity during 
Brexit. 

 Support has also been put in 
place to help local people who 
are likely to be impacted by 
Brexit get the help and advice 
they need to prepare for the UK 
leaving the EU.  This includes 
drop-in sessions run by Citizens 
Advice Enfield to explain the EU 
settlement scheme and support-
ing services available at our hub 
libraries.  

Cllr Ian Barnes, Deputy 
Leader at Enfield Council, said: 
“Enfield Council embraces and 
supports our diverse and dy-
namic communities including all 
residents from other European 
countries.  We are working 
closely with Citizens Advice En-
field to ensure these citizens get 
the support they need to apply 

for settled status well in advance 
of any potential 31 December 
2020 deadline in the case of a 
“no deal” Brexit.  To raise aware-
ness of this support - and the 
need for affected EU citizens to 
apply for settled status – I have 
asked for an increase in com-
munications sign-posting En-
field’s residents and businesses 
to the latest advice and support, 
and particularly for those com-
munities likely to be most af-
fected by Brexit.” 

Jill Harrison, Chief Executive 
of Citizens Advice Enfield, said: 
“I would encourage any EU res-
ident who hasn’t yet applied for 
the EU Settlement scheme to 
come to one of our drop-in ses-
sions for the latest guidance and 
advice.  There’s no need to 
make an appointment – see 
our website for details: 
 https://citizensadviceenfield.org

.uk/contact-us” 
If you would like to speak to 

Citizens Advice about the EU 
settlement scheme, you can 
meet them at Enfield Town Li-
brary on Wednesdays and 
Palmers Green Library on Fri-
days. You don’t need an ap-
pointment to see them and all 
sessions are confidential. 

Around 26,000 Enfield res-
idents are from other European 
Union countries.  Enfield Council 
is committed to continuing to de-
liver excellent services to every-
one in the borough, whatever the 
outcome of Brexit negotiations.  
Visit www.enfield.gov.uk/brexit fo
r the latest updates, guidance 
and advice. You can also sign 
up to Enfield Council’s news-
letters, bringing the news you 
need directly to your inbox. Sign 
up at www.enfield.gov.uk/enews-
letters.
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Can You Believe It? 
The Most Unusual Insurance 
Claims Of All Time

Andy Patikis 
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Υ
ou mightn't expect insurance would be a 

terribly interesting business but in fact 

the opposite is true, particularly when it 

comes to some if the outrageous claims made 

over the years!  

From the weird to the wonderful and everything 

in between, it's likely that everyone who's ever 

worked in insurance will have at least one story 

that falls squarely into the 'you just couldn't 

make this stuff up' category. Here's our list of 

some of the strangest, most bizarre and most 

unusual insurance claims of all time that prove 

the truth is very definitely stranger than fiction. 

Using Shampoo As Fuel… Misfuelling, where 

you accidentally put  petrol in a diesel car or 

vice versa, is pretty embarrassing but it's also 

extremely common - it's estimated that people 

in the UK put the wrong fuel in their car once 

every three minutes! 

Filling your car up with shampoo, we'd imagine, 

happens much less often. But that didn't stop 

one woman from filing a claim with her insur-

ance provider after accidentally tipping a bottle 

of it into her fuel tank while washing her car. 

A Hot Wheels Hot Mess… One would-be hus-

tler attempted to commit insurance fraud by 

claiming that thieves had stolen parts off his 

car, but his scheme turned out to be much 

better in theory than it was in execution. As 

'proof', he sent a string of fake invoices to his 

insurance company, but his amateurish attempt 

at swindling his insurer was well and truly 

busted when he submitted pictures of a broken 

Hot Wheels model of his car when asked for 

images of the damage done to his vehicle! 

Hammer And Hail... In some parts of the world, 

hail damage is a very serious problem. Large 

chunks of ice falling from the sky can smash 

windows, dent cars and in some extreme 

cases even kill farmers' livestock. However, 

when inspectors went to assess the damage 

done to the vehicle of one Kentucky resident 

they quickly realised the marks were more 

likely to have been caused by a claw hammer 

than by hail. The claimant withdrew his claim, 

but then submitted a separate one a week later 

declaring than someone else had attacked his 

car! 

An Explosive Display… Not every crazy claim 

is attempted fraud, however: some are just the 

result of good old fashioned, honest-to-god stu-

pidity. One such claim was made by a cus-

tomer who'd packed his truck bed full of several 

thousand dollars' worth of fireworks. 

The idea was to set up an impressive firework 

display in a nearby field, but after carelessly 

tossing a cigarette butt out the driver's side win-

dow, his plans literally went up in smoke. 

Luckily, nobody was hurt, but the truck was a 

write off! 

Mid-Accident Insurance… It pays to be pre-

pared, so they say, but generally the idea of in-

surance is that you buy it before you need it. 

For example, if your uninsured car caught fire 

you wouldn't try to get insurance for it right then 

and there, would you? 

Well - yeah, you've guessed it - that's exactly 

what happened to one couple who tried to 

panic-purchase an insurance policy while their 

car was literally burning in their driveway. Ap-

parently, while the husband tried to sort things 

out over the phone, his wife could be heard 

screaming about explosions in the background! 

No-Win Situation… One driver claimed for 

damage caused to her car's engine, allegedly 

as a result of a lorry splashing water from a 

puddle into it. However, the next day a news-

paper published pictures of her car being 

driven through floodwater by a mysterious 

man. As it turns out, the man was her secret 

boyfriend who was uninsured on the car. Not 

only did her insurance provider reject her claim, 

she was left with a hefty repair bill and the awk-

ward task of explaining to her husband who the 

person driving their car was... 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
he overwhelming major-

ity of tenancies end ami-

cably, but sometimes 

disputes do happen. This week 

David Asburys’, George Sifo-

nios explains how TDS is work-

ing to prevent disputes. 

For the last eight years, less 

than 1% of tenancy deposits 

protected by TDS in England 

and Wales has resulted in a 

dispute. That’s 31,865 disputes 

from 3.7 million tenancy de-

posits.  

We understand that the dis-

pute process can be stressful 

for the parties involved and 

often stops whoever is entitled 

to the deposit from receiving it 

whilst the parties negotiate, 

submit evidence and then 

await an adjudication decision. 

That’s why we work proactively 

with all parties involved to try to 

facilitate a satisfactory solution 

for all parties.  

TDS also tries to prevent dis-

putes arising in the first in-

stance through several 

ongoing programmes and 

service options, outlined 

below.  

Deductions Template  

The Deductions Template, a 

tool we’ve put together which 

agents and landlords can fill 

out when proposing deductions 

from the deposit, outlines to 

tenants exactly what evidence 

the landlord has to support 

their claim and which clauses 

in the tenancy agreement have 

been breached. This approach 

means a tenant has all the in-

formation available when they 

decide whether to accept the 

deduction or make a counter 

offer.  

Alternative Dispute  

Resolution (ADR)  

Our in-house ADR team stay 

in contact with both parties 

throughout the process and re-

view the claims submitted at an 

early stage before the case 

reaches an Adjudicator. The 

team will answer any questions 

they can and will often contact 

parties to assist with negotia-

tions.  

Self-resolution model  

In our TDS Custodial 

scheme, we have a self-res-

olution model which allows the 

parties to negotiate on how 

much of the deposit should be 

repaid to them through an on-

line system. This model means 

that both parties can change 

their initial requests until they 

reach middle ground and do 

not have to proceed to adjudi-

cation.  

Events and 
conferences  

We attend a wealth of events 

across the UK to promote our 

services and we’re always 

open to our customers coming 

and talking to us about their 

previous or on-going disputes. 

We will guide you the best we 

can and give you any tips to 

help in the future so feel free to 

come and chat to us.  

About the Author  

After studying law at univer-

sity, Michael Hill joined TDS in 

early 2015. Having started as a 

caseworker, Michael began 

working as a full-time adjudi-

cator in September 2015. He 

currently works part-time as an 

adjudicator and part-time as 

executive assistant to the 

CEO, Steve Harriott. Michael 

has been responsible for adju-

dicating in over 2,000 disputes. 

About TDS 

Tenancy Deposit Scheme 

(TDS) is a Government-ap-

proved scheme for the protec-

tion of tenancy deposits; TDS 

offers both Insured and Custo-

dial protection and also pro-

vides fair adjudication for dis-

putes that arise over the ten-

ancy deposits that we protect. 

We provide invaluable train-

ing in tenancy deposit protec-

tion and disputes for agents 

and landlords through the TDS 

Academy as well as joining 

with MOL to provide the Tech-

nical Award in Residential Ten-

ancy Deposits. 

TDS Insured Scheme: where 

a TDS member can hold the 

tenancy deposits as stake-

holder during the term of the 

tenancy. 

TDS Custodial Scheme: 

where TDS hold the deposit for 

the duration of the tenancy. 

TDS Academy: TDS pro-

vides property professionals 

with invaluable training in ten-

ancy deposit protection and 

tenancy deposit disputes. 

TDS Northern Ireland: TDS 

is Northern Ireland's leading 

and only not for profit tenancy 

deposit protection scheme. 

TDS can only comment on 

the process for our scheme, 

other deposit protection 

schemes may have a different 

process/require different steps. 

Content is correct at the time of 

writing. 

These views are those of the 

author alone and do not nec-

essarily reflect the view of 

TDS, its officers and employ-

ees. 

We have identified that a lot 

of our community who own 

properties are being left in vul-

nerable position due to not ha-

ving their deposits protected.  

If you are having a dispute or 

you need some advice, David 

Astburys are here to help. 

 

David Astburys 
15 Park Road, Crouch End 

London N8 8TE 
Tel: 020 3000 6787 

www.davidastburys.com

George Sifonios 

How Tenancy Deposit Scheme 
(TDS) is helping to reduce 
deposit disputes 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Once upon 

a time... 

in Hollywood 

You know you are in the hands 

of a master from the very first 

scene in Quentin Tarantino’s 

eagerly awaited new film. The 

time is 1969 and the place Los 

Angeles -covered all over with 

cinema posters and movie the-

atres celebrating a variety of Hol-

lywood releases of that year. 

Everything smells movies, even 

in the car radio Simon and Gar-

funkel’s harmonious voices can 

be heard singing “And here’s to 

you Mrs Robinson”. Rick Dalton 

(Leonardo Di Caprio), a fifties tel-

evision star of a black and white 

western series “Bounty Law” is 

now facing a blank in his career 

along with his inseparable stunt 

double Cliff Booth (Brad Pitt). 

There is an offer to go to Italy and 

make spaghetti westerns with an 

Italian director named Sergio but 

Rick is reluctant (if Clint East-

wood springs to mind, it is all in-

tentional good fun). Meanwhile in 

Beverly Hills a new couple move 

next door to Rick’s villa- the hot 

director of “Rosemary’s Baby” 

Roman Polanski and his attrac-

tive wife, the hot actress Sharon 

Tate (Margo Robbie)…There is 

so much to enjoy in this delightful 

and perfectly crafted love song to 

Hollywood. The stellar cast also 

includes old veterans like Bruce 

Dern as an old rancher and Al 

Pacino as Hollywood producer 

Marvin Schwarz. “Is that your 

son” he asks Rick when he 

meets him in a bar- “No, that’s my 

stunt double Cliff Booth”. The ac-

tors relish Tarantino’s smart dia-

logue while the action slowly 

burns like dynamite before the 

shocking finale that will leave you 

breathless! 

Jt Leroy 

Justin Kelly’s remarkable film 

closed the recent Flare BFI Film 

Festival with a bang! It is based 

on true events and most probably 

inspired by Jeff Fuerezeig’s doc-

umentary AUTHOR: THE JT 

LEROY STORY which focuses 

on the incredible Laura Albert 

(Laura Dern), a Brooklyn writer 

who publishes her first two novels 

“Sarah” and “The Heart is Deceit-

ful Above all Things” under the 

pseudonym of JT Leroy. Her 

stories about the traumatic up-

bringing of a teenage boy soon 

become a sensation amongst the 

literal and film world, who believe 

they are autobiographical and are 

all dying to meet him. Laura then 

asks her androgynous sister-in-

law Savannah (Kristen Stewart) 

to pose as her fictional creation…

The story is so bizarre and out of 

the ordinary that it could only be 

true. Dern is sensational as the 

wildly eccentric author while Ste-

wart’s enigmatic presence is put 

to great use here. She shares 

some lovely scenes with Diane 

Kruger, the Hollywood director 

determined to bring to the screen 

one of Leroy’s novels. A compel-

ling film about identity and sex-

uality from Kelly, the exciting 

director of I AM MICHAEL and 

KING COBRA very much worth 

discovering! 

 

Good Boys 

This naughty comedy from 

writer/director Gene Stupnitsky 

tells the story of 12-year-old Max 

(Jacob Tremblay) thrilled to be in-

vited to his first kissing party but 

begins to panic as he has never 

kissed before. He has no alter-

native but to join forces with his 

two friends Thor (Brady Noon) 
and Lucas (Keith L. Williams) 

who encourage him to steal his 

father’s precious drone in order to 

spy on a teenage couple and 

learn a few tips. Needless to say 

things go disastrously wrong 

especially after the drone gets 

destroyed…A hugely enjoyable 

comedy for good boys and girls 

directed with gusto and great en-

ergy and with terrific perform-

ances from its young 

protagonists especially from 

Tremblay who demonstrated 

such tremendous talent in his 

breakthrough role as the son in 

ROOM. A guilty pleasure!   

 

Transit 

German writer/director Chris-

tian Petzold, the distinct and 

highly prolific filmmaker of 

YELLA, BARBARA and PHOE-

NIX brings to the screen another 

compelling film with a clever twist. 

A mysterious man (Franz Ro-

goskwi) in his attempt to escape 

from the Nazis takes the identity 

of a dead author and ends up in 

Marseilles where he meets a 

young woman (Paula Beer) 

searching for her missing hus-

band…Although the action takes 

place in Marseilles during the 

Nazi occupation the production 

designs suggest this is modern 

day France. Petzold’s idea of this 

Brechtian kind of devise is prob-

ably to alienate his audience from 

the grim reality of his protago-

nists’ circumstances. Both lead-

ing actors deliver exceptional 

performances even though it is 

difficult to identify fully with their 

plight but I suppose that is Pet-

zold’s intention. A unique film 

from one of Europe’s most excit-

ing directors! 

 

Dora & the lost 

City of gold 

“Dora the Explorer” the Nickel-

odeon animated series gets a big 

screen transfer from James 

Bobin, the British director of 

ALICE THROUGH THE LOOK-

ING GLASS and THE MUP-

PETS. Dora (Isabella Moner) 

adores living in the jungle with her 

parents and her beloved monkey 

Boots but it is time for her to go to 

high school in the city. But as fate 

would have it she soon finds her-

self back to the jungle with her 

cousin Diego and two other fel-

low school mates having been 

kidnapped by a group of crim-

inals in search of her parents’ 

precious map of the lost city of 

gold…Moner-so good recently in 

INSTANT FAMILY and SICARIO 

2- makes a persuasive, feisty 

heroine. Her loving parents are 

deliciously played by Eva Lon-

goria and Michael Pena but it is 

the mischievous monkey Boots 

that almost steals the show. It 

may be a bit rough around the 

ages but overall an entertaining 

family adventure with a classy 

cast of Latino actors. 

 

Apocalypse 

now-final cut 

in Imax 

Francis Ford Coppola’s monu-

mental masterpiece returns to the 

big screen in a stunning new re-

storation and in IMAX in order to 

celebrate its 40th anniversary. 

The Vietnam nightmare and the 

horrors of war come vividly to life 

in one of the best anti-war movies 

ever made. Martin Sheen is the 

troubled captain on a mission to 

track down Marlon Brando’s un-

hinged Colonel deep down in the 

jungle. The restoration which 

boats superb Dolby Atmos and 

Dolby Vison is undoubtedly one 

of the cinematic events of the 

year and is not to be missed!

Chickens cluck happily, Aunt Eller (Josie Lawrence) buffs her rifle 

and cowpoke Curly (Hyoie O’Grady) pulls open the barn doors 

onto Robert Jones’s set, a picture of Deep South farm folk. Windmills 

spin languidly, an abundance of corn stand proudly and the whole 

scene is washed in a sun soaked yellow-orangey glow. No wonder 

Curly is roused to song. Cue Oh What a Beautiful Morning. Enter 

farm girl Laurey (Amara Okereke) - it is her yard - and the flirting 

begins, much to the amusement of Aunt Eller. Welcome to 

Oklahoma! (Chichester Festival Theatre), the Rodgers and 

Hammerstein musical gem that is a summertime stalwart in so many 

theatres. Jeremy Sams’ production is a thumbs up for diversity giving 

two of the lead roles to Black actors though it is a sign of how little 

progress we have really made that in 2019 we are still having to point 

this out. 

There is a verve and vivacity to the show that makes it a crowd 

pleaser with Matt Cole’s choreography, especially during the box 

social event, wonderfully exuberant as the “purdy” (pretty) boys and 

gals put on a mighty fine display to impress their potential suitors. 

Love is in the air but outsider and loner Jud (Emmanuel Kojo) is 

determined to spoil the party. Laurey is perturbed by his demeanour 

and ‘talking wild’. During the disturbing ‘dream ballet’ he gets his 

wicked way with her while condemning the smitten Curly to burn in 

hell. It is a difficult scene to weave into what is a feel-good production 

but coming as it does at the end of act one it is a tantalising spectre 

of what might be after the interval.  

Act II suffers a little in comparison. Nevertheless, the rendition of 

The Farmer and the Cowman is a winner and of course we have yet 

to hear the title song Oklahoma, a wonderful song but a strangely 

triumphant ending to a disturbing story. Other notable numbers 

include the gorgeous People Will Say We’re in Love and the playful 

The Surrey with the Fringe on Top. Winning performances from 

Okereke as a sweet singing yet feisty Laurey, Lawrence as the 

ebullient Eller and O’Grady’s winning smile is matched by a crisp 

singing voice while drama school graduate Isaac Gryn has quite a 

future ahead of him if this portrayal of Will is anything to go by.  

Despite one or two misgivings this production seems to have one 

foot already in the West End. Purdy fine decision that would be. 

Meanwhile Erinoglu Skandelou loves an open-air romp... 

The Iris Theatre production of The Hunchback of Norte Dame 

(St Paul’s Church, Covent Garden) takes Victor Hugo’s seriously 

sad novel and turns it into a modern-day romp. There is lots of 

interaction with the audience and amid all the crazy slapstick and 

silliness you soon forget the underlying horribleness of the original 

story. Katie Tranter is a total show stealer as Pierre, a poet for whom 

love is one long trauma and she milks it for every line of verse. Izzy 

Jones’s is not that far behind as the sympathy seducing Esmeralda. 

The venue provides ample opportunity for innovation and experiment 

and director Bertie Watkins makes full use of the space with the 

denouement inside the church itself being a wonderful spectacle. 

Yes, the Almighty himself would approve of this al fresco 

entertainment. 

And Lisandro Finaglou continues our Proms series... 

Prom 23 (Albert Hall) featured Rachmaninov and Tchaikovsky 

played consummately by the BBC Philharmonic, conducted by Ben 

Gernon. This despite pianist Juan Pérez Floristan being a last-minute 

replacement for Alexander Govrylyuk. He played with incredible 

energy and was technically brilliant creating a hushed atmosphere 

in the auditorium during Rhapsody on a Theme of Paganini. 

Tchaikovsky’s Swan Lake has been performed ad Infinitum and 

these excerpts were carefully chosen to please. Superb 

musicianship and deft conducting by Gernon. A superb return to the 

Proms family for this excellent orchestra.  

Finally Rubina Kangaris thinks she may be getting old... 

The lights were very bright in Tree (Young Vic). Co-created by Iris 

Elba and Young Vic artistic director Kwame Kwei-Armah it is a brave 

attempt to get to the root of South Africa’s confused racial politics. 

This is very much a case of action speaking louder than words. 

Gregory Maqoma’s choreography saying so much more than a script 

that is far too simplistic. Jon Bausor’s set, comprising a huge 

cyclorama, under which we are invited to stand, is a nice inviting 

metaphor for the piece and the encircling projections are impressive. 

The beating heart soundtrack provides a soulful musical element and 

the performances are solid enough with Joan Iyiola and Sinéad 

Cusack especially good. Ninety minutes only but still far too long for 

me to stand...so grab a seat if you can.  

Oklahoma! - 01243 781312 

The Hunchback of Notre Dame - www.iristheatre.com 

Proms 2019 - www.bbc.co.uk/proms 

Tree - 020 7922 2922 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

A purdy fine show 
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A
s a child, my passionate 

hobbies were that of dance 

and anything creative or 

challenging for my mind, body 

and soul. Even though I was not 

aware at the time of course, 

when I look back, it is all the 

things that would help put me in 

a natural, relaxed, passive state 

of mind. It was the various and  

diverse elements of each that 

would work for me. For example, 

dance could be graceful and 

slow, or it could be wild, dynamic 

and seductive; my Dance would 

be anything from street dance 

and contemporary to bellydance 

which can vary in its form from 

wild, free drum solo, to a slow, 

concentrated movement.  

In my early teens, my interest 

in martial arts became apparent 

and would then switch from the 

feminine graceful to that of martial 

arts, keeping both interests going 

side by side. I then added the 

bodybuilding sport of weight train-

ing in order to gain the strength 

and power to add and comple-

ment the other interests. I tried to 

balance and combine them so I 

would not knock myself out and 

be physically drained with so much 

physical activity, so the martial 

arts would be my warm up to my 

weight training whenever possible. 

My weight training was also split 

to two or three times a week, no 

more. My dance would just be 

spontaneous, and as to how I       

felt at the time. I would play my   

inspiring music for the mood and 

off I would go on my own to either 

lift my spirits and or mellow me 

down accordingly.  

My then interest of the famous 

Bruce Lee had become strong as 

I had read that not only was he 

the idol of martial arts, but he was 

also a good dancer. Of course 

and why not, dance offers a lot of 

flexibility also. So my interest in 

martial arts became even stronger 

and I was impressed to see how 

the combination of both had such 

amazing benefits which today we 

see in so many forms, like that       

of Capoeira, which is a form of 

martial arts and dance movement 

combined.  

Obviously it uses great athletic 

skill and maybe not all of us, can 

do this form, but finding a part or 

form of martial art skill that can 

work for you and your own level 

of capabilities, can help work 

wonders for your mind, body and 

soul. There are so many forms, 

that even if you are not capable 

of being super active, you can 

find a form that works just for you. 

So whether you like the idea of 

full on fast action with kickboxing 

or you prefer a slower physical 

form of Tai Chi or Chi Kung, all 

are great and have benefits for 

both mind and body.  

 

Chi Kung is made up of slow 

movements and coordinated 

breathing. It focuses on Chi, which 

translates as energy in Chinese 

culture. Chi is the life force energy 

in the human body while Kung 

means practice or exercise. A 

strong life force makes us alive 

and alert, whereas a weak life 

force will result in feeling tired and 

sluggish. If the flow of Chi is 

blocked, pains, ailments and      

disease can follow, which is why 

Chi Kung and Tai Chi come in. 

Chi Kung is recommended for 

beginners as it is easier to learn 

than Tai Chi, and most form of 

positioning is done on the spot 

and so little space is required. 

 

Tai Chi also uses the same 

principles of mind integrated with 

the body; the control of movements 

and breathing generating internal 

energy, mindfulness and serenity, 

and the purpose of cultivating life 

energy within to flow smoothly 

and powerful throughout the body.  

Tai Chi may look easy as it is 

slow, but often doing things slow 

without the momentum spring         

is often harder and requires con-

centrated precise movement. It 

helps improve muscle strength 

and flexibility. It is complimentary 

also for other fast and fierce      

martial art forms as it aids the 

control in balance. 

 

Martial Arts - There are so 

many forms of martial arts. Don’t 

give up if you tried one form and 

didn’t like it, it may be that that 

particular form was not for you. 

Persevere in trying various forms 

till you find one you like - from      

Jujitsu, Judo, Karate, Taekwondo, 

Muay Thai, Wing Chun, Aikido, 

Krav Maga to Kickboxing, Mixed 

Martial Arts, and the list goes on.  

Find what appeals to you and 

your own body’s capability.     

As you build your strength and          

energy flow, you can progress       

to higher and different levels, 

bringing out a new peaceful you.     

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Martial Arts for health
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 Cyprus national rugby team in the UK

The mighty Mouflons Cyprus Rugby team played  their first pre-season friendly, against Eton Manor 
Rugby RFC on Saturday 10th August 2019.The game was held at The Eton Manor Rugby Club in 
Wanstead s very challenging game for the Cyprus team in a great friendly atmosphere in front of 
several fans from both sides in which Eton Manor won 30-10. 
The Cyprus team included  many UK Cypriots some travelled down from as far north as Yorkshire. 
Some triallists were also included. 
The Cyprus team play in  Europe: European Nations Cup Conference 1 – South: 2018/2019 that in-
cludes Croatia, Malta, Isreal, Bosnia & Herzegovina. 

Their next game is versus Croatia in October their last match was versus Bosnia & Herzegovina 

which they won 23-22. 

The Cyprus rugby team made history when they broke the world record for the most consecutive in-

ternational rugby union wins with 24, which was ended on 15 November 2014 

There was a Greek BBQ for all to enjoy in the evening.A special thanks goes to the main match 

sponsor, Stephen Smith of Elegant lofts & Home Extension and of course  

to Eton Manor RFC who hosted the event.

Crystal Palace star 
Jason Puncheon signs 
for Cypriot team

Jason Puncheon has signed for 
Cyprus First Division club Pafos 
FC on a two-year deal. 
After six seasons at Crystal Pal-
ace, the veteran midfielder was 
a free agent having been re-
leased earlier in the summer. 
Following his goal against Ev-
erton on his Blackpool debut, 

he has scored in all of the top 
four divisions of English league 
football, scoring for Barnet in 
League Two, Milton Keynes 
Dons and Southampton in 
League One, Millwall in the 
Championship and Blackpool, 
Southampton and Crystal Pal-
ace in the Premier League.

Cypriot Golf  
Societies London 
and the Midlands 

As the country sizzled in record breaking tem-
peratures, twenty four gladiators gathered at Pa-
venham Park to execute the Annual Ryder Cup 
clash between these two long standingsocieties. 
The London Society led by George Georgiou and 
the Midland Society led by Nick Ktori. 
At the end of the morning session as all games 
came to an end, the score couldn’t be any tighter 
as it stood with a 3-3 score line. 
The Midland boys did just enough to hold on by 
winning the Singles sessions by a score of 6 ½ 
to 5 ½ , so overall score line of 
Midlands 9 ½ v London 8 ½. Resulting that the 
Midland boys triumph and hold on to their trophy 
in 2019. 
London Team: George Georgiou ( Captain ) Aki 
Toumazos, Savva Savva, Sam Aristidou, Steve 
Ferris, Chris Georgiou, Takis Kleanthous, George 
Polycarpou, Lakis Chrysostomou, Gilly Takkas, 
Alex Contantinou, Andy Georgiou

Champions League 
Apoel and Olympiakos through

Apoel pulled off a brilliant win in Azer-
baijan to advance to the Champions 
League playoff round on Tuesday night. 
After last week’s 2-1 home defeat in Nic-
osia in the first leg, the Cyprus cham-
pions had a big mountain to climb and 
that and got off to a good start  with a 
Tomas De Vincenti penalty 10 minutes 
before half-time, and Apoel scoring 
again which turned out to be the winner 
with Uros Matic scoring  after 68 minutes 
that gave Apoel  3-2 aggregate victory 
and a glamorous tie with last years 
Champions league semi finalists Ajax 
who beat Paok. 
Apoel are now guaranteed a place in 
either the group stages of the Cham-
pions League or the Europa League. 
PAOK Thessaloniki was eliminated from 
Champions League qualifying after los-

ing to Ajax Amsterdam in the second leg 
of their third qualifying round tie. 
Ajax, semi-finalists last season, came 
from behind to beat PAOK 3-2 for a 5-4 
aggregate win over the Greeks. 
Ajax youth academy reject Diego Bises-
war fired PAOK ahead with a thumping 
shot at the Johan Cruyff Arena before 
Dusan Tadic, having had a penalty 
saved, equalised with another one be-
fore half time. 
PAOK keeper Alexandros Paschalakis 
pulled off a string of superb saves but 
was undone by a Nicolas Tagliafico 
header and another Tadic penalty before 
Biseswar set up a tense finish with a 
stoppage-time effort. 
Olympiakos Piraeus beat Istanbul Ba-
saksehir 2-0 for a 3-0 aggregate tri-

umph over the Turkish side. 
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Spartan South Midlands Football League

A lightning fast start from the blessed Saints St Panteleimon

St Panteleimon 4 Bedford 2 
A hard-fought win back at Greenford, with Bedford taking the lead from a freekick and good header. But within a few minutes the Saints were on top with goals from Ibadat Mohammadi and Tajbakhsh.  
Then a couple more from Tajbakhsh (who was last season’s top scorer with 22 goals in 20 games) earned him his first hat-trick of the season. Bedford then crafted a wind assisted long range free-kick goal, 
that outwitted the normally sharp Saints keeper Donald Manaj. It wasn’t enough to catch the super Saints. 
St Panteleimon are top and the only club on maximum points in the Spartan South Midlands League first division. 
After a breathless week, we see the continuation of a great steely character and, as the Club Chaplain says, “a distinct winning character which prevails”. Amen to that. 
• Photos Alexios Gennaris

New Salamis drop vital points to MK Robins Spartan South Midlands League 

Division One

Assistant Manager Andy Kouroushi and manager George Georgiou  and supporters Athos and Christaki deep in thought

Local and community fixtures

Bet Victor Premier: Haringey Borough get off to a good start
What a way to start the new season after the trials and 
tribulations of the close season. This new look Boro side 
with a few notable players still to feature showed all the 
determination, grit and no shortage of flair to prevail 
against an organised hard working Corinthian side.  
Aresti ( pictured ) in midfield orchestrated proceedings for 
the Boro at every opportunity showing the value of retain-
ing his services this season . 0-0 at half time and whatever 
was said by Tom the boys came out all guns blazing and 
deservedly took the lead on 50 mins with debutants Aki-
nola and Onokwai combining to finish off a move as first 
Akinola beat Bracken to the ball and when the  ball fell 
kindly to Onokwai he made no mistake from short dis-

tance. The Boro faithful of over 400 sang their praises 
and with Matt Rider and his drums banging away to the 
tune of the songs emanating from the Bell End boys . 
 Late on Boro came close to a second as Onokwai once 
again combined with Akinola only to see his effort well 
saved by Bracken. 
The final whistle sounded much to the relief of the Boro 
faithful and and with the injured players to return Boro 
have shown they have a squad of depth and will hopefully 
be challenging throughout the season.  
On Tuesday Haringey Borough in their second game of 
the season beat Leatherhead 3-2 away and are now in 
second place in the Bet Victor Premier League. George Aresti

Saturday August the 17th 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Chesterfield  

3.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 

HA8 6AG

Bet Victor League Premier 
Cheshunt v Haringey Borough 
3.00pm Theobalds Lane, Cheshunt, Herts, EN8 
8RU 
Spartan South Midlands League 
Division One 

Buckingham Athletic v New Salamis 
3.00pm Stratford Fields,Stratford Road, Bucking-
ham, MK18 1NY 
St Panteleimon v Brimsdown 
3.00pm North Greenford FC, Berkeley Fields, 
Berkeley Avenue, Greenford UB6 0NX  

Tuesday August the 29th 2019 

League Challenge Trophy 

 St Panteleimon v Dunstable  

7.45pm North Greenford FC, Berkeley Fields, 

Berkeley Avenue, Greenford UB6 0NX 

New Salamis 1 Milton Keynes Robins 2 

New Salamis who started the game in fourth place after two games one win and one draw in the Spartan South Midlands League went 

into their match with Milton Keynes Robins in a confident mood. and in fourth place. 

Milton Keynes Robins their opposition were bottom of the table losing both their games so far 6-1 to league leaders St Panteleimon and 

8-0 to second placed Winslow United. 

MK Robins took the lead in the 29th minute with a George Shrieves free kick and went into the break 1-0 up. New Salamis equalised in 

the 52nd minute when they were awarded a penalty from a hand ball and Georgiou scored. 

Not long after The Robins retook the lead! a great delivery from Robbie Mc and Alex Filip nods home after Mercer’s effort smashes the 

bar!! 2-1 to the Robins and their first win of the season and lifts them from bottom spot to 11th place and New Salamis drop to seventh.

Pts 

  1 St Panteleimon  . . . . . . . 9 

 2 Ampthill town  . . . . . . . . 7 

 3 Winslow United  . . . . . . . 6 

 4 Shefford T. & Campton  . 6 

 5 Langford  . . . . . . . . . . . . 6 

 6 Enfield Borough  . . . . . . 5 

 7 New Salamis  . . . . . . . . . 4 

 8 Rayners Lane  . . . . . . . . 4 

 9 Stotfold  . . . . . . . . . . . . . 3 

10 Buckingham Athletic  . . 3 

11 Milton Keynes Robins  . 3 

12 FC Broxbourne Brgh  . . 2 

13 Park View . . . . . . . . . . . . 2 

14 London Tigers . . . . . . . . 1 

15 Bedford  . . . . . . . . . . . . . 1 

16 Hillingdon Borough  . . . 0 

17 London Lions  . . . . . . . . 0 

18 Brimsdown  . . . . . . . . . . 0 

19 Amersham Town  . . . . . . 0 

20 Wodson Park . . . . . . . . . 0

RESULTS 

Ampthill Broxbourne  . . 2-2 

Brimsdown-Rayners  . . 0-1 

Enfield-Buckingham  . . . 5-3 

London T-Thame . . . . . . 0-2 

N Salamins-M K Robins  1-2 

Park Vew-Langford  . . .  0-4 

Shefford & Campton-  . . 2-1 

St Panteleimon-Bedford  4-2 

Stotfold-Harpenden T  . . 3-1

To view more 

sports news 

and other 

community 

and 

worldwide news 

please visit  

our website 

www.parikiaki.com



Champions Manchester City 
delivered an emphatic state-
ment of intent with a 5-0 
thrashing of West Ham United 
as they began their bid for a 
hat-trick of Premier League title 
on Saturday. 
Raheem Sterling’s hat-trick 
fired City to a crushing victory 
as they more than matched title 
rivals Liverpool’s 4-1 hammer-
ing of Norwich City on Friday. 
Tottenham Hotspur, the only 
side to keep pace with City and 
Liverpool last season before 
falling away and finishing a dis-

tant fourth, began their cam-
paign with a 3-1 home victory 
over Aston Villa — Harry Kane 
scoring two late goals after 
going 1-0  down in the ninth 
minute to a John McGinn goal 
and It took till late in the second 
half for Spurs new player 
NDembele to equalise in his 
league debut 
There were also impressive 
wins for Burnley and Brighton 
& Hove Albion on the opening 
Saturday of the season while 
Sheffield United marked their 
return to the Premier League 

by picking up a point at 
Bournemouth. 
Champions League winners 
Liverpool, who finished one 
point behind City in an epic title 
race last season, lit the touch-
paper at Anfield but Pep 
Guardiola’s City, as they seem-
ingly always manage to do, 
stole the limelight. 
European champions Liverpool 
made an emphatic start to the 
new Premier League season 
by scoring three times in the 
opening half an hour as they 
taught promoted Norwich City 
a harsh lesson with a 4-1 
thrashing at Anfield on Friday. 
Juergen Klopp’s side, runners-
up to Manchester City last sea-
son, swept aside fellow Ger-
man Daniel Farke’s team with 
their trademark attacking 
verve, taking a 3-0 lead inside 
28 minutes. 
The unfortunate Grant Hanley 
scored an own goal before Mo 
Salah, Virgil van Dijk and Di-
vock Origi netted before half-
time, with Norwich scoring 
through Teemu Pukki just after 
the hour. 
Brazilian Gabriel Jesus, pre-
ferred to Sergio Aguero in at-
tack, opened the scoring in the 

25th minute and Sterling made 
it 2-0 six minutes after the in-
terval with a cool finish after 
being put through by Kevin De 
Bruyne. 
Jesus became the first player 
to have a goal disallowed by 
the Video Assistant Referee 
(VAR) in the Premier League 
when, in the 53rd minute, he 
finished off Sterling’s pass fol-
lowing a fine move. However, 
the VAR adjudged Sterling had 
been offside. 
VAR, making its Premier 
League debut this season, was 
used again to review and val-
idate Sterling’s second and the 
video staff were busy again in 
the 84th minute when Aguero’s 
soft penalty was saved but 
VAR ruled that Declan Rice 
was encroaching into the box 
and referee Mike Dean ordered 
a re-take. 
Brighton made an excellent 
start under new boss Graham 
Potter with a surprise 3-0 win 
at Watford — thanks to an own 
goal from Abdoulaye Doucoure 
and second-half strikes by for-
wards Florin Andone and Neal 
Maupay.Ashley Barnes struck 
twice as Sean Dyche’s Burnley 
beat Southampton 3-0 in a 

meeting of two of last season’s 
strugglers at a wet and wind-
swept Turf Moor. 
Icelandic winger Johann Berg 
Gudmundsson added the third 
on a disappointing day for 
Ralph Hasenhuttl’s side. 
Local boy Billy Sharp came off 
the bench for Sheffield United 
to earn a share of the spoils in 
their first Premier League 

game since 2007 as they drew 
1-1 Bournemouth. Defender 
Chris Mepham had put the 
Cherries ahead in the 62nd mi-
nute. 
Everton’s investments have 
raised hopes of a top-six chal-
lenge but they had to settle for 
a point at Crystal Palace after 
missing a series of chances in 
a 0-0 draw. 

Michael Yiakoumi

Premier League round up

Europa League

Apollon
Apollon are moving towards the 

Europa League play-offs as 

they defeated Austria Vienna 2-

1 in Vienna in their first leg fix-

ture. Apollon opened the score 

in the 14th minute through a 

Sasa Marcovic penalty with the 

Austrians equalising from the 

penalty spot as well four mi-

nutes before half-time through 

Florian Klein. In the second half 

Apollon took took the lead when 

their  new signing Serge Gapke 

scored the winner in the 49th 

minute. 

 AEK drew with  Gent played 1-

1 draw in their third round first 

leg clash furst keg match in Lar-

naca.Gent took the lead just be-

fore the half time break through 

Roman Yaremchuk and AEK 

equalising through Ivan Tris-

covski in the dying minutes . 

For AEK (Athens), it was a walk 

in the park as they faced little 

opposition by Romanian side 

Universitarea Craiova, who they 

defeated 0-2. 

Atromitos were also successful 

in their bid to leave the opposi-

tion home ground with a good 

result, drawing level with no 

goals against Legia Warsaw in 

Poland. 

Aris on the other hand, have 

their work cut out for them for 

their rematch against Molde at, 

after they were annihilated 3-0 

by the Norwegians in the first 

leg of the tie. 

APOEL names  
Thomas Doll as coach

Cypriot champions APOEL 
parted ways with coach Paolo 
Tramezzani and hired Thomas 
Doll as his replacement Thurs-
day after losing the first leg of 
a Champions League qualifier. 
APOEL said in a statement that 
Doll, who has coached teams 
including Borussia Dortmund 
and Hannover, signed a two-
year contract. by signing up you 
agree to our terms of service 
Thomas Doll is a German in-
ternational former footballer 
and current manager. He 
played as an attacking mid-
fielder for Hansa Rostock, Ber-

liner FC Dynamo, Hamburg SV, 
Lazio, Eintracht Frankfurt and 
Bari. 
Doll was in charge for APOEL’s 
away match Tuesday against 
Azerbaijani club Qarabag in the 
second leg of a Champions 
League third-round qualifier. 
APOEL’s 2-1 home loss in the 
first leg led to Tramezzani’s exit. 
The Italian took full responsibil-
ity for the loss, amid heavy fan 
criticism over his coaching 
choices during the match. 
APOEL has averaged a new 
coach every six months in the 
last four years. 
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Barnet returned to winning ways  
as they came from behind to 
narrowly beat Notts County 2-1 
at Meadow Lane in Saturday’s 
live match on BT Sport 1. 
Enzio Boldewijn opened the 
scoring inside the first 10 mi-
nutes before Callum Reynolds’ 
header levelled proceedings 
going into the break.However, 
it was to be the visitors who 
came away with maximum 
points after Simeon Akinola 
bagged his third consecutive 
goal with 15 minutes remaining. 
It proved to be a quiet end to 
the game but Barnet didn’t mind 
as they managed to see out the 
vicOn Tuesday The Bees suf-
fered their first defeat of the 
season as an injury time winner 
from Inih Effiong gave the vis-
itors all three points at The Hive. 
Darren Currie’s side made 
plenty of chances but were left 
to rue those missed oppurt-
unities as Dover capitalised 
from a late set piece. 
 Follow a cagey opening 10 mi-

nutes, the opening chance of 
the game fell to Jack Taylor who 
fired over from Elito’s corner. 
David Tutonda was next to try 
his luck but his shot was no 
trouble for Lee Worgan in the 
visitors goal.. 
In the second half the Bees had 
a golden chance to take the 
lead but Elito’s back post 
header was excellently saved 
by Worgan.  
The sucker punch came in in-
jury time as Dover snatched the 
points, a late corner was 
cleared only as far as Jai Rea-
son who launched a powerful 
effort that Loach could only 
parry as far as Effiong who 
calmly headed home. Just mo-
ments later the final whistle 
blew, condeming the Bees to 
their first defeat of the Vana-
rama National League season, 
they will look to bounce back 
when they  welcome Chester-
field to The Hive this Saturday 
(17th August).

The Barnet bees news
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† 5ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σωτήρης Ασπρής
(Ακανθού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

18.08.2019, 

στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, 

London N8 0LY, 

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας 

πατέρα και αδελφού 

Σωτήρη Ασπρή 

και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Κυριάκος και Λίνα, 

γαμπρός Mark, 

αδέλφια: Μιχάλης, Μαρία, 

Αντρούλλα 

και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Μιχαηλίδης 
(από τη Λευκωσία)  

Απεβίωσε την Τετάρτη 24.07.2019, σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 23.08.2019 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 

1NB. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την 

Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Michaelides 
(from Nicosia)  

Passed away on Wednesday 24.07.2019 at the age of 86. 

He leaves his family, relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 23.08.2019 at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of St. Panteleimon, 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN and the burial 

at Hendon Cemetery, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Instead of flowers there will be a donation box for the Greek 

Orthodox Church of St. Panteleimon. 

The wake will take place at the Church hall.
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CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

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

470 Bowes Road, London N11 1NL

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χριστίνα Παρασκευά Αδάμου

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
18.08.2019, στην 
Εκκλησία των 
Αγίων Πάντων, 
Camden Street, 
London NW1 0JA, 
το  22ον ετήσιο μνη-
μόσυνο της πολυα-
γαπημένης και 
αξέχαστής μας συ-
ζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς  

Χριστίνας 
Παρασκευά 

Αδάμου 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 
όπως παρευρεθούν.

(Ακανθού)

Ο σύζυγος Μιχάλης, παιδιά, εγγόνια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Θεοδώρα Νικολάου

Τελούμε την προ-
σεχή Κυριακή 
18.08.2019, στην 
Εκκλησία των 
Αγίων Πάντων, 
Camden Street, 
London NW1 0JA, 
το  40ήμερο μνη-
μόσυνο της πολυα-
γαπημένης και 
αξέχαστής μας   

Θεοδώρας 
Νικολάου 

και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη 
μνήμη της όπως παρευρεθούν.

(Ακανθού)

Αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

Την λατρεμένη μας μητέρα, σύζυγο και αδελφή Σταυρούλα Δελέγκου του Αθανασίου, 

ετών 62, που έχασε τη μάχη για τη ζωή την Πέμπτη 01.08.2019, κηδεύουμε αύριο 

Παρασκευή 16.08.2019 και ώρα 12.30μμ από τον Ιερό ναό της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι ευπρόσδεκτα. 

IN LOVING MEMORY 

of my dear mother Stavroula Delegou who passed away on Thursday 01.08.2019 at 

the age of 62. The funeral will take place tomorrow 16.08.2019 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary and the burial at Hendon cemetery. 

Her son Christodoulos Ioannou.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σταυρούλα Δελέγκου (Ρούλη)
(από την Ελλάδα)

Κώστας Φακοντής Costas Fakontis

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Απεβίωσε τη Δευτέρα 05.08.2019, ο Κώστας 

Φακοντής σε ηλικία 69 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1955. 

Αφήνει 3 παιδιά: Άντρη, Νίκη και Αντώνη, 

2 εγγόνια: Γιώργο και Chrysy, την αδελφή του 

Ρίτα, 2 αδελφούς: Αντώνη και Γιάννη, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 22.08.2019 

και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του   

New Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς είναι ευπρόσδεκτα.

Passed away on Monday 05.08.2019 at the 

age of 69. 

He came to England in 1955. 

Costas leaves 3 children: Andry, Niki and 

Antony, 2 grandchildren: George and Chrysy, 

sister Rita, 2 brothers: Antony and John, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 

22.08.2019 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY and the 

burial at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

The wake will take place at the Church hall. 

Flowers or donations for various charities are 

welcome.

(from Larnaca)(από τη Λάρνακα)
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Απεβίωσε την Παρασκευή 26.07.2019. 

Αφήνει τον σύζυγό της Δημήτριο από τις Μάνδρες 

Αμμοχώστου, 3 παιδιά: Σωτήρη, Μαρία και Ιωάννη, 2 εγγόνια: 

Θωμά-σύζυγο Κάρυ και τη μονάκριβη της εγγονή Ελένη. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 23.08.2019 και ώρα 

10.30πμ από την Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 

Lower Ashley Road, Easton, Bristol BS5 0UL και η ταφή στο 

Canford Cemetery, Canford Lane, Bristol BS9 3PQ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την 

Εκκλησία Απ. Πέτρου και Παύλου και το ‘Oncology 

Department’ ward D603 Bristol. Θα υπάρχει κουτί στο παγκάρι. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο και μετά στο σπίτι: 

47 Court Road, Horfield, Bristol BS7 0BU. 

Τηλ. οικείων: 01179755614 / 07963188648

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Δημητρίου
(από τον Άγιο Ηλία και Γεράνι)

Ο Βασίλης Κωστή 

εισφέρει το ποσό των 

£100 

μέσω της Κ.Ο. Haringey 

στον έρανo της Κ.Ε. ΑΚΕΛ 

εις μνήνη του 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

(Απεβίωσε 8/3/2008)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.08.2019, στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, 

το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού

Κλεάνθη Μιχαήλ Παύλου

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος Χρυσή, κόρες: Άντρη, Φρόσα, γαμπροί: Γιώργος και Φάνος, 

εγγόνια: Ντίνος, Κλεάνθης, Christopher, Αντρέας και Olivia.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Φλουρένζου 
(από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας)  

Απεβίωσε τη Δευτέρα 05.08.2019, σε ηλικία 91 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και έχαιρε αγάπης και 

εκτίμησης από τα παιδιά, εγγόνια και όλους όσοι τη γνώριζαν. 

Αφήνει την κόρη της Έλλη, τον γαμπρό της Philip, 3 εγγόνια: 
Andrew, Maria και Stella, 7 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 22.08.2019 και ώρα 12.00 το 
μεσημέρι από την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 
Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο 
Hoddesdon Cemetery, 135 Ware Road, Hoddeston, Hertfordshire 
EN11 9AE. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Highland Restaurant, 8-11 The Precinct, 
Broxbourne, Herts, EN10 7HY.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Flourentzou 
(from Ayios Epictitos Kyrenia)  

Passed away on Monday 5th August 2019 at the age of 91. 

Maria was a onderful, loving mother, grandmother and great-

grandmother and loved by all. 

She leaves behind her only daughter Elli,son-in-law Philip, her 

3 grandchildren: Andrew, Maria and Stella and 7 great-

grandchildren. 

The funeral will take place on Thursday 22nd August at 12.00 noon 

at the Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG, followed by the burial at Hoddesdon 

Cemetery, 135 Ware Road, Hoddeston, Hertfordshire EN11 9AΕ. 

The wake will take place at the Highland Restaurant, 

8-11 The Precinct, Broxbourne, Herts, EN10 7HY.

Τελούμε την προσεχή 

Κυριακή 18.08.2019, στην 

Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 

8PA, το μνημόσυνο των 

πολυαγαπημένων μας 

γονέων, γιαγιάς και παππού 

Πόπης και Άγγελου 

Ζεμπύλα 

και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη τους 

όπως παρευρεθούν. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Οι κόρες Mary και Άννα, γαμπρός Πάνη και εγγόνια.

Πόπη Ζεμπύλα 

10ον ετήσιο 

(Πραστειό Μόρφου)

Άγγελος Ζεμπύλα 

40ον ετήσιο 

(Πέτρα)

Απεβίωσε το Σάββατο 03.08.2019 σε ηλικία 

87 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Θέσπη, Ελεονόρα και 

Σάββα, 11 εγγόνια, 7 δισέγγονα, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 28.08.2019 

και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η αποτέφρωση στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

Τηλ. οικείων: 07778 704 782 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Mαρούλλα Παπαδοπούλλου
(από τη Λευκωσία)

† Κωνσταντίνος Πανίκου Κωστή
(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Λεονάρισσο και Πέτρα Σολέας)

(20.07.1981 – 18.08.2017)

Έφυγες από κοντά μας αλλά όχι από την καρδιά μας. 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Νύχτα πικρή και άχαρη, νύχτα σκοτεινιασμένη 

που έφυγες λεβέντη μας στα αγύριστα τα μέρη. 

Μάννα στα επουράνια που είναι η ψυχή σου 

να νιώθεις την αγάπη μας, πάντα θα είναι μαζί σου. 

Γιέ μου σήμερα αν μας ακούς εκεί ψηλά που είσαι 

κατέβα λίγο να σε δούμε τον καημό μας σβήσε. 

Έλα χρυσέ μας γιε στον ύπνο μας 

την συντροφιά σου να έχουμε 

και πες μας μην ανησυχείτε μάνα και πατέρα μου 

«Εγώ πάντα θα υπάρχω». 

Ο πόνος είναι αβάσταχτος η λύπη μας μεγάλη 

τέτοιο καημό εύχομαι να μη τον νιώσουν άλλοι. 

Δεν έχω λόγια για να πω, μεγάλη αδικία, 

να φεύγουν νέα πλάσματα σε τέτοιαν ηλικία. 

Θλίψη και πόνος σμίγουνε και καίνε την καρδιά μας 

τα δάκρυα στα μάτια μας είναι η παρηγοριά μας. 

Μα ο Θεός θέλησε κοντά του να σε πάρει 

μαζί με τους αγγέλους του εσένα για να βάλει. 

Άγγελοι από τους ουρανούς θα είναι πάντα μαζί σου 

και να μυρίζει ο τάφος σου που βάλαν το κορμί σου 

Στους τοίχους του Παράδεισου στα κρίνα τα ανθισμένα 

κι άλλους αγγέλους ήθελε και διάλεξε εσένα. 

Σαν τη δική σου την καρδιά δεν θα υπάρξει άλλη 

τόσο αγνή, τόσο γλυκειά, τόσο πολύ μεγάλη........... 

Αυτός έχει τη δύναμη να μας παρηγορήσει 

και όπως δίνει τον καημό για έναν πρόωρο χαμό 

να μας ανακουφίσει. 

         Η οικογένειά σου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.08.2019, στην 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας υιού, αδελφού, θείου, αδελφότεκνου 

Κωνσταντίνου 

Πανίκου Κωστή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Οι γονείς του Πανίκος και Χαρούλλα, 
αδέλφια: Άντρη και Μαρίνος, 

νύφη  Geisy, αδελφότεκνη Εμιλία, 
θείες, θείοι, ξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς.

Miss you everyday 

Always in my heart and thoughts forever 

Love you always from your Sister Andry 

x x x x
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Κυριάκου 
(από τo Enfield)  

Απεβίωσε την Κυριακή 28.07.2019 σε ηλικία 52 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Παύλο, 2 κόρες: Σταυρίνα και Lucia, τους 

γονείς της Χαράλαμπο και Λουκία, τον αδελφό της Αντρέα, 

2 Βαφτιστικά: Nicole και Elliot, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 19.08.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

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

H παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 020 8363 2381 / 020 8804 7999 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Kyriacou  
(from Enfield) 

Passed away on Sunday 28.07.2019 at the age of 52. 

She leaves her husband Paul and 2 daughters: Stavrina and 

Lucia, her parents: Charalambos and Loukia, brother Andrew,,  

2 godchildren: Nicole and Elliot and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 19.08.2019 at 12.30pm at 

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

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

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

The wake will take place at the cemetery. 

Tel: 020 8363 2381 / 020 8804 7999 

We are very sad to have lost 

such a special wife, mum and 

daughter. Eleni will be deeply 

missed forever.

Τελούμε  την  προσεχή  Κυρ ιακή 

18.08.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP, το 11oν ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Κατίνας Αθανασίου 

(Χάρτζια Κερύνειας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

O σύζυγος της Μιχάλης, 

παιδιά: Αθανάσης, Χρυστάλλα, 

Κωνσταντίνος και Αφροδίτη, 

γαμπροί: Μάκης και Ανδρέας, 

νύφες: Αρτεμούλα και Ελέιν, εγγόνια, 

δισέγγονα, αδελφός και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Always in our thoughts. 
Forever in our hearts.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα 

του θανάτου τoυ πολυαγαπημένου και αξέ- 

χαστου μας υιού, αδελφού και θείου 

Γιώργου (Κόκος) 

Αλεξάνδρου   

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγε-

νείς και φίλους που παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έφεραν λουλούδια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Οι γονείς: Ανδρέας και Ειρήνη Αλεξάνδρου, 

αδέλφια και λοποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντριάνα Παπαγιάννη 
(από το Ριζοκάρπασο)  

Απεβίωσε στο νοσοκομείο Barnet, την Πέμπτη 08.08.2019, 

σε ηλικία 91 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στο Λονδίνο το 1950. 

Αφήνει τον υιό της Άκη, τη νύφη της Αντρούλλα, 4 εγγόνια: Αντρέα, 

Ειρήνη, Μαρία και Πέτρο. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 21.08.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders 

Green Road, London NW11 8HL και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

Tηλ οικείων: 07548 154 363

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andriana Papayiannis 
(from Rizokarpasso)  

Passed away at Barnet Hospital, on Thursday 08.08.2019 at the 

age of 91. 

She came to London in 1950. 

Andriana leaves her son Akis, daughter-in-law Androulla, 

4 grandchildren: Andreas, Irene, Maria, Petros. 

The funeral will take place on Wednesday 21.08.2019 at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of the Holy Cross and St. Michael, 

Golders Green Road, London NW11 8HL and the burial at Hendon 

Cemetery, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Flowers are welcome. 

Tel: 07548 154 363

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νικόλας Γιώργος Λεπτός 
(από το Λονδίνο)  

Απεβίωσε στην Κύπρο, την Παρασκευή 02.08.2019, ο Νικόλας Γιώργος 

Λεπτός σε ηλικία 51 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Αλέξανδρο και Νίκολα, τους γονείς του Γιώργο και Ζωή, 

2 αδέλφια: Χρήστο και Μάριο, την αρραβωνιαστικιά Sasha, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 21.08.2019 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. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το το British Heart 

Foundation. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Banqueting Suite, Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Nicholas George Leptos 
(from London)  

Passed away in Cyprus, on Friday 02.08.2019 at the age 

of 51. 

He leaves 2 children: Alexandros and Nicola, parents: George and 

Zoe, 2 brothers: Christos and Marios, his fiance Sasha, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Wednesday 21.08.2019 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, New Southgate N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a donation box for the British Heart 

Foundation. 

The wake will take place at the Penridge Banqueting Suite, Bowes 

Road, New Southgate, London N11 1NL. 28.05.1968 – 02.08.2019
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Erasmia Christodoulou 
(from Kellaki, Limassol) 

 

Passed away on Wednesday 24th July 2019, in her home in Walthamstow, London at the age of  91. 

Erasmia was born on 8th May 1928 in Kellaki, Limassol. She moved to England in 1955 and met her husband 

George. They married in November 1955 and had 2 children, Pola and Demetrios. She leaves them behind, along 

with 4 grandchildren, Steven, Janine, Dean and Jade, and 2 great-grandchildren, Charlie and George. 

Her funeral service will be held at 11.30 on Wednesday, 28th August at the Greek Orthodox Church, Agios 

Eleftherios, in Ruckholt Road, Leyton, followed by an interment in Chingford Cemetery at 1.30 pm. 

The wake will take place at The Queen Elizabeth, 95 Forest Side, E4 6BA, after 3.00pm. 

Erasmia loved flowers so we would like to decorate her grave.

Πέτρος Πέτρου
(από τα Λιμνιά Αμμοχώστου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε το Σάββατο 10.08.2019, ο Πέτρος Πέτρου σε 

ηλικία 62 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1962. 

Αφήνει την αδελφή του Άννα, τον γαμπρό του Παντελή 

Θεοδώρου, 3 αδελφότεκνα:  Έλενα, Αντρέα και 

Παναγιώτα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 23.08.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 2.30μμ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Kidney Research UK είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Τηλ. οικείων: 07742 917 991 Άννα 20.08.1956 - 10.08.2019

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

18.08.2019, στην Εκκλησία της Πανα-

γίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB, το 34ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

πατέρα και παππού 

Δήμου Σωφρονίου 

(Αρναούτη) 

 (Βαρώσι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, τα εγγόνια και συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο Κώστας Μάντης δεν είναι πια μαζί 

μας... Ναυτεργάτης, συνδικαλι-

στής,   συνδέθηκε με το κίνημα των Ελ-

λήνων ναυτεργατών αντιστασιακών, 

ιδιαίτερα   με το στέλεχος Στέλιο Αμπα-

τιέλο, με τον οποίο στη συνέχεια δούλε-

ψαν για πολλά χρόνια στους βρετανικούς 

σιδηροδρόμους. Διατήρησαν στενή φιλία 

μέχρι που ο Στέλιος έφυγε από τη ζωή 

πριν λίγο καιρό. Ο Κώστας Μάντης δού-

λεψε και ως δημοσιογράφος στις  εφημε-

ρίδες  "Ελεύθερη Πατρίδα " και 

"Παροικιακή Χαραυγή" (στην πορεία με-

τονομάστηκε σε "Παροικιακή") μαζί με τη 

συναγωνίστρια δημοσιογράφο Χριστίνα 

Αρέστη και άλλους . Επίσης δούλεψε 

στην τότε αρχαιότερη εφημερίδα της κυ-

πριακής παροικίας Βρετανίας " Το Βήμα 

" και ως συνεργάτης του  "Ριζοσπάστη".  

Ανήσυχο μυαλό, ο Κώστας Μάντης με 

πανεπιστημιακή μόρφωση(φιλοσοφία)  

και  ευρεία γνώση σε θέματα ιστορίας και 

πολιτισμού και όχι μόνο. Άνθρωπος με 

διαλεκτική σκέψη και πλατιούς ορίζο-

ντες.   Ήταν πολλά  και τα ταξίδια του. Τη 

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 το τελευταίο. 

Σεμνός άνθρωπος, ανένδοτος αγωνιστής 

για ένα δίκαιο κόσμο . Όλοι θα φύγουμε 

κάποια μέρα. Δεν έχει και τόση σημασία 

το πόσο θα ζήσουμε και πότε θα πεθά-

νουμε όσο το πώς θα ζήσουμε και πώς 

θα πεθάνουμε. Ακεραιότητα, αξιοπρέ-

πεια, ανιδιοτέλεια και απέραντη αγάπη 

για τον άνθρωπο . Αυτά  ήταν τα προσω-

πικά χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες του  

Κώστα Μάντη στα 83 χρόνια που διήρ-

κεσε το ταξίδι της ζωής του . Ο Κώστας 

Μάντης που υπήρξε εξαίρετος οικογενει-

άρχης, πατέρας και παππούς, γεννήθηκε 

στο ελληνικό  χωριό Νέα Επισκοπή της 

Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1936. 

Το 1950 σε ηλικία μόλις 14 χρονών έφυγε 

στο εξωτερικό. Είδε ξανά το χωριό του το 

1991, ύστερα από 41 χρόνια, όταν άνοι-

ξαν τα σύνορα. Στην Ελλάδα και ύστερα 

στο Λονδίνο  όπου τελικά κατέληξε και 

παντρεύτηκε την Ελληνοκύπρια Νίνα με 

την οποία απέκτησαν την Αθηνά και τον 

Θανάση, ήταν παρών σε όλους τους 

αγώνες του προοδευτικού και δημοκρα-

τικού κινήματος. Έντονη η  δράση του  

στον αντιδικτατορικό αγώνα για αποκα-

τάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα , 

έντονη η δράση του και  στον αγώνα για 

την απελευθέρωση της Κύπρου .Ακόμα, 

αξιόλογη η δράση του στους αγώνες του 

βρετανικού εργατικού κινήματος .Πάντα  

αλληλέγγυος στο πλευρό των αγωνιζομέ-

νων λαών, δραστήριος υποστηρικτής του 

αγώνα των Κούρδων για εθνική λευτεριά. 

Χθες Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 τον 

αποχαιρετήσαμε, η οικογένειά του, συγ-

γενείς, φίλοι και συναγωνιστές. Στο κρε-

ματόριο του Νιου Σάουθγκειτ στο Βόρειο 

Λονδίνο η κηδεία και η αποτέφρωσή του. 

Γιορτάσαμε το ταξίδι της ζωής του, γιορ-

τάσαμε τους αγώνες του για ελευθερία, 

δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Ήταν μια σεμνή, λιτή εορτή που περιλάμ-

βανε: 1.Το παραδοσιακό ηπειρωτικό τρα-

γούδι  Γιάννη μου το μαντήλι σου  

2.Καλοσώρισμα και ομιλία από ιερέα 

Αντρέα Παυλήμπεη, καταγωγή Αραδίπ-

που Λάρνακα  3.Απότιση φόρου τιμής, 

ομιλία για τη ζωή και την δράση του 

Κώστα Μάντη από τη κόρη του Αθηνά 4. 

Ακολούθησε βιολί από την εγγονή του, 

Νίνα που έπαιξε κομμάτι από  κονσέρτο 

του Αντόνιο Βιβάλντι 5.Το ρεμπέτικο τρα-

γούδι Βρέχει στη φτωχογειτονιά από το  

μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη " Πο-

λιτεία " στίχοι Τάσος Λειβαδίτης ερμηνεία 

Γρηγόρης Μπιθικώτσης 6.Το ελληνικό 

λαϊκό τραγούδι Μάνα μου και Παναγιά 

από το ίδιο  μουσικό έργο, αλλά ερμηνεία 

από Μαρία Φαραντούρη.           Αιωνία η 

μνήμη του φίλου και συναγωνιστή μας  

Κώστα Μάντη!

Kώστας Μάντης - Το τελευταίο αντίο

Tου  Βασίλη Κωστή 

08.05.1936 - 29.07.2019

«Έφυγε» σε ηλικία 73 ετών, την Τρίτη 6 Αυγούστου, η Κύπρια 

ηθοποιός Μάρω Καυκαρίδου, μετά από μάχη με τον καρκίνο. 

Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1946 στη Λευκω-

σία. Σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Στανισλάβσκι του Βλαδί-

μηρου Καυκαρίδη. Συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές 

παραγωγές ιδιωτικών καναλιών αλλά και του κρατικού μεταξύ 

των οποίων: «Άγια στολίστε τη γιαγιά» (2012), «Κρυφός Καιά-

δας»(2015), «Οικογένεια Σολωμού» (1979), «Πανσέληνος» 

(2009), «Το σίριαλ» (1997). 

Το Σατιρικό Θέατρο αποχαιρέτησε την ηθοποιό γράφοντας σε 

ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Συνοδοιπόρος του 

συζύγου της Βλαδίμηρου Καυκαρίδη στη ζωή και στο σανίδι, 

δούλεψαν σκληρά για το κυπριακό θέατρο, αρχίζοντας από το 

Νέο Θέατρο (1967) μέχρι την ίδρυση του Θεατρικού Οργανισμού 

Κύπρου όπου εντάχθηκαν στις δυνάμεις του. Μαζί με τον Βλα-

δίμηρο Καυκαρίδη ίδρυσαν ξανά το Νέο Θέατρο το 1983 και 

μετά τον θάνατο του συζύγου της συνέχισε το έργο του αντιμε-

τωπίζοντας πολλές δυσκολίες και οικονομικές δυσχέρειες». 

Σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ αναφέρει: Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βα-

θύτατη θλίψη του για το θάνατο της διακεκριμένης και ταλαντού-

χας ηθοποιού Μάρως Καυκαρίδου. Η Μάρω Καυκαρίδου για 

πολλά χρόνια συμμετείχε σε σειρά θεατρικών έργων και πρω-

ταγωνίστησε σε κορυφαίες κυπριακές τηλεοπτικές σειρές. Εκ-

φράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της 

Μάρως Καυκαρίδου.»  

Η κηδεία της ηθοποιού τελέστηκε την περασμένηΠέμπτη από 

τον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο. 

Μάρω Καυκαρίδου
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Celebrating 45 years of

 

Dinner & Dance 
on Sunday 3rd November 2019 

at the Regency Banqueting Suite, 

Bruce Grove, London N17 6UL 
 
Save the date!

YEARS


