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Ακόμη και στην περίπτωση ενός 
«άτακτου» Brexit η Κυβέρνηση 
της Σκωτίας θα συνεχίσει να πα-
ρέχει τις υφιστάμενες οικονομικές 
διευκολύνσεις προς τους δικαιού-
χους φοιτητές της ΕΕ... 

Σελ 7

Η Σκωτία καθησυχάζει
Θλίψη σκόρπισε στην κυπριακή 
παροικία η είδηση του θανάτου του 
38χρονου ποδοσφαιριστή Cosi Μι-
χαήλ το Σάββατο. O 38χρονος πά-
λευε τα τελευταία δύο χρόνια με 
τον καρκίνο του πνεύμονα... 

Σελ 7

θλίψη για τον Cosi
Με τρεις δικηγόρους υπεράσπι-
σης εμφανίστηκε την Τρίτη στο 
Δικαστήριο η 19χρονη Βρετανίδα 
που αμφισβητεί πλέον ότι υπέ-
βαλε ψευδή καταγγελία για ομα-
δικό βιασμό.... 

Σελ 7

Ανατροπή στην ανατροπή

Η CYTA UK στο Hellenic Tv

ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ!

σελ 2

ΣΤΟ «ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ (ΣΕΛ 4)

Κάτι από... Χούντα!

Εικόνα αποσύνθεσης...

σελ 3

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον 
ανακοίνωσε χτες ότι οι εργασίες του βρετανικού κοινοβουλίου θα 
διακοπούν τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 
14 Οκτωβρίου, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από την προβλεπό-
μενη ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου για την αποχώρηση της 
χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, προκαλώντας την πτώση 
της λίρας και τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. 

Το αίτημα έγινε δεκτό χτες το απόγευμα από τη βασίλισσα Ελι-
σάβετ. Είχε διατυπωθεί από τρία μέλη της κυβέρνησης που είναι 
ταυτόχρονα μέλη του ιδιαιτέρου συμβουλίου της βασίλισσας, τα 
οποία έγιναν δεκτά νωρίτερα από την 93χρονη μονάρχη στην 
εξοχική βασιλική κατοικία του Μπαλμόραλ στη Σκωτία...

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ (ΣΕΛ 5)

Θύελλα αντιδράσεων μετά το κλείσιμο της Βουλής
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Παραμένει στην παροικία η CYTA UK
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥ CYTA UK, CYTA ΚΑΙ HELLENIC TV

Η
 κατά καιρούς φημολογούμενη πρόθεση της CYTA για δήθεν 
πώληση της CYTA UK, ήταν ένα «καυτό» θέμα για την παροικία 
μας τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα, η οργανωμένη παροικία, 

είχε εκφράσει  έντονα την ανησυχία των Κυπρίων του Ηνωμένου Βα-
σιλείου για το ενδεχόμενο να περάσει η εταιρεία σε «ξένα» χέρια, δε-
δομένου ότι η CYTA UK παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στην παροικία 
μας. Τελικά, όμως, το θέμα πήρε θετική τροπή για την παροικία, αφού, 
όπως ανακοινώθηκε επίσημα στη Λευκωσία, η CYTA κατέληξε σε 
συμφωνία με το Hellenic TV. 

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε στη Λευκωσία, αναφέρεται 
ότι «Με δεδομένες τις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές προκλήσεις, η 
Cyta αποφάσισε όπως η θυγατρική της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Cyta 
UK, επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της ρόλο του ιδιοκτήτη του Διεθνούς 
Τηλεπικοινωνιακού Κόμβου του Οργανισμού στο Λονδίνο.  

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ Cyta 
UK, Cyta και Hellenic TV στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Λευκωσία, 
την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019. Με τη συμφωνία αυτή, η πελατειακή 
βάση λιανικής της Cyta UK μεταφέρεται στη Hellenic TV, η οποία ανα-
λαμβάνει και την πλήρη διαχείριση και υποστήριξή της. Παράλληλα, η 
συμφωνία προβλέπει και αναβάθμιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης 
των πελατών που διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησι-

μοποιούν υπηρεσίες της Cyta στην Κύπρο.  
Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής, 

αυστηρών προδιαγραφών, ανάμεσα σε πολύ αξιόλογες εταιρείες που 
υπέβαλαν προσφορές. Όπως επεσήμανε η Πρόεδρος της Cyta, η 
συμφωνία με τη Hellenic TV ικανοποιεί ιδιαίτερα τον Οργανισμό, καθώς, 
αφενός η Cyta UK προσηλώνεται στον βασικό της επιχειρηματικό 
ρόλο και αφετέρου η πελατειακή βάση λιανικής θα εξακολουθήσει να 
εξυπηρετείται από μια εταιρεία κυπριακής ιδιοκτησίας, με 30χρονη 
εμπειρία στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.  

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκπρόσωποι της ηγεσίας της Cyta και της 
Cyta UK με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic TV, Δρα Χριστάκη 
Φελλά, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το επίπεδο των υπηρεσιών των πε-
λατών θα συνεχίσει να είναι στα ίδια ψηλά επίπεδα, δηλώνοντας πα-
ράλληλα τη δέσμευση της εταιρείας του για μια άοκνη επιδίωξη συνε-
χούς αναβάθμισης».  

 Στο σχετικό Δελτίο Τύπου, αναφέρεται μάλιστα και το «βιογραφικό» 
του Hellenic Tv: «Η εταιρεία Hellenic Television Limited είναι μια εταιρεία 
Κυπριακής ιδιοκτησίας, εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε 
το 1990, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε το Internet, ούτε η δορυ-
φορική τηλεόραση για να προσφέρει, σε συνεργασία με το ΡΙΚ, τηλε-

όραση στην Ελληνική γλώσσα στους απόδημους Κύπριους και Έλλη-
νες της διασποράς, που ζούσαν μόνιμα στο Λονδίνο.  

Η εταιρεία Hellenic Television Limited είναι η πρώτη εταιρεία στη 
Βρετανία που πήρε άδεια τηλεοπτικού σταθμού το 1990, σε ξένη (μη 
αγγλική) γλώσσα, από το Independent Television Commission (ITC), 
τον τότε οργανισμό, ο οποίος ήταν εξουσιοδοτημένος να παραχωρεί 
άδεια για νέες τηλεοπτικές υπηρεσίες. Η αδειοδότηση του Hellenic 
Television Ltd ήταν αποτέλεσμα μιας επταετούς καμπάνιας για να πει-
σθούν οι Βρετανικές αρχές να επιτρέψουν αδειοδότηση σε μη αγγλικά 
μέσα ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Από το 1996 μέχρι σήμερα ο ορ-
γανισμός OFCOM έχει πάρει την θέση της ITC. 

Η εταιρεία Hellenic Television Limited ανήκει στον Κύπριο Επιστή-
μονα και Διαστημικό Μηχανικό Δρα Χριστάκη Φέλλα, ο οποίος εκτός 
από τη συμμετοχή του στην κατασκευή και εκτόξευση 23 τηλεπικοινω-
νιακών  δορυφόρων, εργάστηκε για οκτώ χρόνια στην British Telecom. 
Η Hellenic Television Limited συνεργάζεται με τη CYTA UK από το 
2008 ως προμηθευτής TV Service, της τηλεοπτικής υπηρεσίας, η 
οποία περιλαμβάνει το Hellenic TV, το τοπικό ελληνικό κοινοτικό κανάλι 
της Παροικίας, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλες τις τοπικές δραστηριό-
τητες και εκδηλώσεις της Κυπριακής και Ελληνικής κοινότητας της 
Βρετανίας», καταλήγει το σχετικό Δελτίο Τύπου. 
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Σφοδρές αντιπαραθέσεις και βολές για αντιδημοκρατικές μεθόδους, 
συνταγματικό σκάνδαλο, ακόμη και για απόπειρα... πραξικοπήματος!

ΚΑΤΙ ΑΠΟ... ΧΟΥΝΤΑ ΘΥΜΙΖΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ανα-
κοίνωσε χτες ότι οι εργασίες του βρετανικού κοινοβουλίου θα διακοπούν 
τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, 
δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της 
31ης Οκτωβρίου για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, προκαλώντας την πτώση της λίρας και τις σφοδρές αντιδράσεις 
της αντιπολίτευσης. 

Το αίτημα έγινε δεκτό χτες το απόγευμα από τη βασίλισσα Ελισάβετ. 
Είχε διατυπωθεί από τρία μέλη της κυβέρνησης που είναι ταυτόχρονα 
μέλη του ιδιαιτέρου συμβουλίου της βασίλισσας, τα οποία έγιναν δεκτά 
νωρίτερα από την 93χρονη μονάρχη στην εξοχική βασιλική κατοικία 
του Μπαλμόραλ στη Σκωτία. 

Σημειώνεται ότι την 14η Οκτωβρίου θα γίνει η Ομιλία της Βασίλισσας, 
η οποία κατά παράδοσιν παρουσιάζει τις προγραμματικές δηλώσεις 
της κυβέρνησης. 

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι «οι βουλευτές θα έχουν τη ευκαιρία να συζη-
τήσουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης και την προσέγγισή της για το 
Brexit πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής (17 και 18 Οκτωβρίου) 
και στην συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις 21 και 
22 Οκτωβρίου, όταν θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα». 

«Εάν επιτύχω συμφωνία με την ΕΕ, το κοινοβούλιο θα μπορεί να 
εγκρίνει τον νόμο για την επικύρωση της συμφωνίας πριν από την 
31η Οκτωβρίου», πρόσθεσε. 

«Οι εβδομάδες που προηγούνται του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι 
ζωτικής σημασίας για τις διαπραγματεύσεις μου με την ΕΕ», τόνισε 
προσθέτοντας: «Επιδεικνύοντας ενότητα και αποφασιστικότητα, έχουμε 
μία ευκαιρία να αποσπάσουμε μία νέα συμφωνία η οποία να μπορεί 
να εγκριθεί από το κοινοβούλιο». 

Σημειώνεται ότι η στερλίνα κατέγραφε σημαντική πτώση έναντι του 
ευρώ και του δολαρίου έπειτα από τις ανακοινώσεις, που ενισχύουν 
την υπόθεση ενός σκληρού Brexit. 

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα συνέλθει την προσεχή Τρίτη. Οι βου-
λευτές δεν θα συνεδριάσουν παρά για λίγες ημέρες πριν από την δια-
κοπή των εργασιών μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Κατά παράδοσιν, το βρε-
τανικό κοινοβούλιο διακόπτει τις εργασίες επί εβδομάδες κατά την 
διάρκεια του Σεπτεμβρίου εξαιτίας της διεξαγωγής των ετήσιων συνε-
δρίων των πολιτικών κομμάτων, όμως αυτήν την φορά η αναστολή 
των εργασιών παρατείνεται για δώδεκα ημέρες μετά την λήξη των ερ-
γασιών του τελευταίου κομματικού συνεδρίου, του συνεδρίου του Συ-
ντηρητικού Κόμματος. 

Αυτό το σφικτό χρονοδιάγραμμα καθιστά αδύνατο για τους βουλευτές 
που είναι αντίθετοι με ένα Brexit χωρίς συμφωνία να περάσουν την 
αναγκαία νομοθεσία για την αποτροπή αυτού του σεναρίου την 31η 

Οκτωβρίου. 
Η βρετανική αντιπολίτευση καταγγέλλει «αντιδημοκρατική ενέργεια» 

εκ μέρους του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε σαρκαστικά στο τη-

λεοπτικό δίκτυο Sky ότι «οι βουλευτές θα έχουν όλο τον χρόνο να συ-
ζητήσουν το Brexit πριν και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».  

«Συνταγματικό σκάνδαλο»  
«Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνταγματικό σκάνδαλο», δήλωσε ο 

πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου. 
«Οποιον μανδύα και να ενδυθεί, είναι εκτυφλωτικά προφανές ότι 

στόχος της αναστολής τώρα είναι να εμποδισθεί το κοινοβούλιο να 
συζητήσει το Brexit και να εκπληρώσει το χρέος του». 

«Σκάνδαλο και απειλή προς την δημοκρατία», κατήγειλε ο επικεφα-
λής του Εργαιτκού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν. 

«Είμαι σοκαρισμένος από την ανευθυνότητα της κυβέρνησης Τζόν-
σον, που μιλά για κυριαρχία και ταυτόχρονα επιδιώκει να αναστείλει 
την λειτουργία του κοινοβουλίου για να αποφύγει τον έλεγχο των σχε-
δίων για ένα ανεύθυνο Brexit χωρίς συμφωνία», καταγγέλλει σε ανα-
κοίνωσή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

«Λοιπόν φαίνεται ότι ο Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να κλείσει το κοι-
νοβούλιο για να περάσει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Εάν οι βουλευτές 
δεν συνασπισθούν για να τον σταματήσουν, η σημερινή ημέρα θα 
μείνει στην Ιστορία ως μία σκοτεινή ημέρα για την δημοκρατία του 
Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Νίκολα Στέρτζον, πρωθυπουργός 

της Σκοτίας. 
Ο Τομ Μπρέικ, εκπρόσωπος για το Brexit του Φιλελεύθερου Δημο-

κρατικού Κόμματος: «… ο Μπόρις Τζόνσον έριξε το γάντι στην κοινο-
βουλευτική δημοκρατία. Η μητέρα όλων των Κοινοβουλίων δεν θα του 
επιτρέψει να το αποκλείσει από την μεγαλύτερη απόφαση που έχει 
μπροστά της η χώρα. Η κήρυξη πολέμου εκ μέρους του θα αντιμετω-
πισθεί με σιδηρά πυγμή», δήλωσε ο Τομ Μπρέικ, εκπρόσωπος για το 
Brexit του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος. 

«Δεν έχουμε μία «νέα κυβέρνηση». Η ενέργεια αυτή αποτελεί μία 
κατάφωρη επίθεση στην δημοκρατία μας. Δεν μπορούμε να επιτρέ-
ψουμε να συμβεί αυτό», είπε ο Τομ Γουότσον, αντιπρόεδρος του Ερ-
γατικού Κόμματος. 

«Είναι σκανδαλώδες ότι το κοινοβούλιο θα κλείσει σε μία στιγμή κρί-
σης καθώς έχουμε μπροστά μας την έξοδο χωρίς συμφωνία από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, για την οποία δεν υπάρχει εντολή. Η δημοκρατία 
μας κινδυνεύει από έναν αδίστακτο πρωθυπουργό, ο οποίος εξελέγη 
από λιγότερα από εκατό χιλιάδες κομματικά μέλη», δήλωσε η βουλευτή 
Αννα Σούμπρι επικεφαλής του Change UK. 

«Θα αποτελέσει συνταγματικό σκάνδαλο αν το κοινοβούλιο εμποδι-
σθεί να ελέγξει την κυβέρνηση σε μία στιγμή εθνικής κρίσης. Βαθιά 
αντιδημοκρατικό», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιπ 
Χάμοντ.  

Έκτακτη συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ 
ζητά ο Κόρμπιν  

Έκτακτη συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ φέρεται να ζητά με 
επιστολή του προς την 93χρονη μονάρχη ο ηγέτης της βρετανικής 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν. 

Στην επιστολή ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος διατυπώνει ανη-
συχίες για την κίνηση του Μπόρις Τζόνσον και σε δηλώσεις του ο Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «διάρρηξη της δη-
μοκρατίας» με σκοπό να εξαναγκάσει τη χώρα σε ένα Brexit χωρίς 
συμφωνία, τονίζοντας ότι η αναστολή λειτουργίας του κοινοβουλίου 
δεν είναι αποδεκτή. 

Προειδοποίησε ότι με την επιστροφή των βουλευτών από τις θερινές 
διακοπές την προσεχή Τρίτη θα γίνει προσπάθεια να εγκριθεί νομο-
σχέδιο που θα αποτρέπει τα σχέδια του πρωθυπουργού, όπως συμ-
φώνησαν προχθες τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Σε δεύτερη φάση, συνέχισε ο κ. Κόρμπιν, κάποια στιγμή θα κατατεθεί 
πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης. 

Στην αρχική του αντίδραση, ο Τζέρεμι Κόρμπιν είχε προκαλέσει τον 
πρωθυπουργό Τζόνσον να προκηρύξει εκλογές ή δεύτερο δημοψήφι-
σμα για το Βrexit.

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

Σε συμφωνία είχαν καταλήξει οι ηγέτες της αντιπολίτευσης
Σε συμφωνία για την τακτική που θα ακολουθήσουν για την απο-

τροπή του no deal στο Brexit είχε κατέληξε η συνάντηση των ηγετών 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης την περασμένη 
Τρίτη. 

Οι ηγέτες του Εργατικού Κόμματος, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, 
του SNP, του Change UK, του Plaid Cymru και των Πράσινων αποφά-
σισαν να ενώσουν δυνάμεις με φιλοευρωπαίους Συντηρητικούς βου-
λευτές ώστε να επιχειρήσουν να περάσουν νόμο που θα υποχρεώνει 
τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει από τους Ευρωπαίους 
νέα αναβολή του Brexit. 

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν των Εργατικών, που είχε λάβει την πρωτοβουλία 
για τη συνάντηση, είχε παρουσιάσει ως προτίμησή του την υποβολή 

πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Τζόνσον, με σκοπό να 
τεθεί ο ίδιος επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα ζητούσε 
αναβολή του Brexit και θα προκήρυττε εκλογές. 

Ωστόσο, δεν κατάφερε να πείσει όλους τους ηγέτες της αντιπολίτευ-
σης να υποστηρίξουν το σχέδιό του. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι η πρό-
ταση δυσπιστίας θα αποτελέσει επιλογή εφόσον δεν καρποφορήσει η 
προσπάθεια για το νομοθέτημα. 

Η έμφαση αναμένεται να δοθεί στη συγκρότηση συμπαγούς νομο-
σχεδίου, στην πίεση προς την κυβέρνηση για δημοσιοποίηση εγγράφων 
για τις συνέπειες του άτακτου Brexit και για αποτροπή μιας πιθανής 
αναστολής της λειτουργίας του κοινοβουλίου. Κοινή ήταν επίσης η πε-
ποίθηση, σύμφωνα με πολιτικούς συντάκτες, ότι θα πρέπει να ακυρωθεί 

το φθινοπωρινό διάλειμμα των τριών εβδομάδων της Βουλής για την 
περίοδο των ετήσιων κομματικών συνεδρίων. 

Σε κοινή δήλωσή τους μετά από τη συνάντηση, τα έξι κόμματα ανα-
φέρουν ότι συζητήθηκε η νομική γνωμοδότηση που έλαβε ο κ. Κόρμπιν 
σύμφωνα με την οποία μια ενδεχόμενη προσπάθεια του πρωθυπουρ-
γού να αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου για να μην παρε-
μποδιστεί το no deal θα συνιστούσε τη «σοβαρότερη κατάχρηση εξου-
σίας και επίθεση επί της συνταγματικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου 
στη ζώσα μνήμη». 

Αυτό που απομένει τώρα, είναι η αντίδραση των ηγετών μετά τη χιο-
νοστιβάδα εξελίξεων που προκάλεσε η αναστολή λειτουργίας του κοι-
νοβουλίου με πρωτοβουλία του Τζόνσον.
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Στο «μάτι του κυκλώνα» ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
META ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ OCCRP ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
 
Πρόκληση προς τους πολίτες συνιστά η στάση του Προέδρου Ανα-

στασιάδη ο οποίος επίμονα αρνείται να δώσει σαφείς και ξεκάθαρες 
απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει το Διεθνές Παρατηρητήριο για 
το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP) και αφορούν 
ισχυριζόμενη εμπλοκή του πρώην δικηγορικού γραφείου του Προέδρου 
σε ύποπτη διακίνηση χρημάτων από Ρώσους ολιγάρχες. 

Μετά τον πολυήμερο βομβαρδισμό που δέχεται κυρίως από το 
ΑΚΕΛ, με τα πλείστα από τα υπόλοιπα κόμματα να τηρούν μια παρά-
ξενη στάση, ο Ν. Αναστασιάδης, αποφάσισε χθες Τετάρτη να «μιλήσει», 
πλην όμως με τη γραπτή δήλωση του δεν απαντά επί της ουσίας  στις 
αποκαλύψεις.  

Δεν ήταν η πρώτη διασύνδεση του Προέδρου της Δημοκρατίας με 
Ρώσους ολιγάρχες, τα όσα αποκαλύφθηκαν από το πρόσφατο δημο-
σίευμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για το Οργανωμένο Έγκλημα 
και τη Διαφθορά (OCCRP). 

Σειρά δημοσιευμάτων ενέπλεκε το δικηγορικό γραφείο που φέρει το 
όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη μεταξύ Ρώσων ολιγαρ-
χών που διεξαγόταν τα τελευταία πέντε χρόνια στο Ανώτατο Δικαστήριο 
της Νέας Υόρκης και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. 

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης 
αποφάσισε να απορρίψει τις αξιώσεις του Leonid Lebedev και τον διέ-
ταξε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στους διαδίκους του. Κατά την 
εκδίκαση της υπόθεσης είχε προηγηθεί η άμεση εμπλοκή του δικηγο-
ρικού γραφείου “Νίκος Χρ. Αναστασιάδης”. Επίσης, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του δικηγορικού γραφείου, Θεοφάνης Φιλίππου, είχε κληθεί 
ως μάρτυρας στη συγκεκριμένη υπόθεση. 

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του δημοσιογράφου John Helmer που 
παρακολουθούσε την υπόθεση, κληθείς να σχολιάσει ο κ. Φιλίππου 
δεν ανταποκρίθηκε, τηρώντας την ίδια στάση που τηρήθηκε και στην 
περίπτωση του ρεπορτάζ του Παρατηρητηρίου OCCRP, όπως προ-
έκυψε τις τελευταίες μέρες. 

Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετιζόταν με αγωγή του Leonid Lebedev 
για 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια κατά των Victor Vekselberg και Len 
Blavatnik, που αντιστοιχεί στο 15% της πώλησης του πετρελαϊκού κο-
λοσσού ΤΝΚ-BP στην εταιρεία Rosneft το 2013, βάσει προφορικής 
τους συμφωνίας στο Central Park της Νέας Υόρκης, όπως υποστήριξε 
ο L. Lebedev. Στο δημοσίευμα του John Helmer αναφέρεται ότι ο 

Leonid Lebedev, «βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο με τη συμβολή 
του Προέδρου και του δικηγορικού του γραφείου». 

Ο Leonid Lebedev δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά να συνδέεται 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Με την άνοδό του στην προεδρία είχε 
ξεσπάσει σάλος για τη μεταφορά του στο Παρίσι τον Μάιο του 2013 
για συνάντηση με τον τότε Γάλλο Πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ, με το 
τζετ του «προσωπικού του φίλου και πελάτη του δικηγορικού του γρα-

φείου τα τελευταία 20 χρόνια». Τότε ο Πρόεδρος μιλώντας στο «Σίγμα» 
είχε δηλώσει ότι «δεν εξαγοράζεται για μια μετάβαση στο εξωτερικό 
αξίας έξι χιλιάδων ευρώ».  

«Η Κύπρος δυσφημίζεται για ενέργειες του Προέδρου»  
Σε δηλώσεις του την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 

Άντρος Κυπριανού, ανέφερε ότι η Κύπρος δυσφημίζεται διεθνώς για 
ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του δικηγορικού γραφείου 
που φέρει το όνομά του. «Είναι με την αδυναμία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας να απαντήσει σε αυτές τις συγκεκριμένες καταγγελίες, 
που διασύρεται η Κύπρος», πρόσθεσε ο Α. Κυπριανού. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα με το Παρατηρητήριο για τη Διαφθορά, πρέπει 
να πω ότι είναι πολύ παράξενη η λογική τους. Ο Πρόεδρος κατηγορείται 
για πολύ συγκεκριμένα πράγματα από αυτό το Παρατηρητήριο. Και το 
ΑΚΕΛ απαιτεί από τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα 

πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απαντούν για οτιδήποτε άλλο εκτός 
από εκείνα για τα οποία κατηγορούνται. Ο στόχος βέβαια είναι προ-
φανής. Να μετατεθεί η ουσία της συζήτησης οπουδήποτε αλλού, εκτός 
από την ουσία των κατηγοριών σε βάρος του ΠτΔ. 

Θα επαναλάβω, λοιπόν, για πολλοστή φορά. Η Κύπρος διασύρεται. 
Η Κύπρος δυσφημίζεται διεθνώς –όχι για ενέργειες κάποιου τυχαίου 
ανθρώπου- αλλά για ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά του. Είναι υποχρεωμένος 
ο Πρόεδρος να απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες. Τον καλούμε για 
ακόμα μια φορά –αντί να υπεκφεύγει, αντί να αναφέρεται σε οτιδήποτε 
άλλο εκτός από την ουσία των καταγγελιών- να απαντήσει σε αυτές. 
Και να απαντήσει πειστικά γιατί αυτά τα οποία λέγονται –κατά την 
άποψη του- δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Θέλω να πω και το εξής. Επιχειρείται να περάσει ένα μήνυμα ότι 
τάχα με αυτή την επιμονή του ΑΚΕΛ διασύρεται η Κύπρος διεθνώς. 
Θα τους πω ότι δεν είναι με την επιμονή του ΑΚΕΛ που διασύρεται η 
Κύπρος διεθνώς. Είναι με την αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
να απαντήσει σε αυτές τις συγκεκριμένες καταγγελίες, που διασύρεται 
η Κύπρος. 

Σε ό,τι αφορά, στην τοποθέτηση μας για την ανάγκη απομάκρυνση 
του κ. Αναστασιάδη από την εξουσία, θα πω απλώς ότι δεν είναι απαί-
τηση του ΑΚΕΛ. Είναι απαίτηση του κυπριακού λαού. 

Κι αν μου πουν ότι μόλις πριν από ενάμιση χρόνο έχει επανεκλεγεί, 
θα τους υπενθυμίσω απλώς τι έχει συμβεί σε αυτό τον τελευταίο ενά-
μιση χρόνο με δύο μόνο παραδείγματα. Δεν πρόκειται να πω πολλά 
πράγματα. Θα τους πω απλώς ότι δύο υπουργοί υποχρεώθηκαν σε 
παραίτηση. Τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται να πω. 

 
Έρευνα από την ΜΟΚΑΣ 

 
Από τις 19 Αυγούστου η Μονάδα Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) 

είχε ζητήσει κάποια στοιχεία από το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. 
Αναστασιάδη και Συνέταιροι ΔΕΠΕ, σχετικά με τα όσα αναφέρει το δη-
μοσίευμα της μη κυβερνητικής οργάνωσης OCCRP. 

Αυτό ανέφερε η επικεφαλής της Μονάδας, Εύα Παπακυριακού, κλη-
θείσα από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει ανακοίνωση του δικηγορικού γρα-
φείου μέσω της οποίας ζητά τη διενέργεια έρευνας από την ΜΟΚΑΣ 
σχετικά με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα της OCCRP. 

Το θέμα θα απσχολήσει σύντομα και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
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Εικόνα αποσύνθεσης στο εσωτερικό μέτωπο!

Η στήριξη που προσφέρει η ΕΕ στην Ε/κ πλευρά είναι ντροπή δική 
της, ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι 
«η ΕΕ με τη μέθοδο της παρέμβασης της στο Κυπριακό έχει καταντή-
σει να στηρίζει  την ανισότητα, το άδικο και την τυραννία. Για την ανα-
τολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι “στην περίπτωση που 
κάποιοι δεν έχουν ακόμη πάρει μαθήματα θέλω να γνωρίζουν ότι δεν 
θα διστάσουμε να τους δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις”. 

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε επίσης ότι παρακολουθούν  “κάθε θέμα 
στενά με την ίδια αντίληψη από την Επιτροπή Αποζημιώσεων μέχρι 
και το άνοιγμα των Βαρωσίων για Εγκατάσταση”. 

Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ‘πρωθυπουργό’ των κατεχομένων 
Ερσίν Τατάρ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε “η Τουρκία συνεχίζει και θα 

συνεχίσει να στηρίζει τις εργασίες που διεξάγει για την ασφάλεια και 
ευημερία της ‘τδβκ’. 

“Όπως υπερασπιζόμαστε τα δικά μας συμφέροντα θα συνεχίσουμε 
να υπερασπιζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα και τα συμφέροντα 
των Τ/Κ στο νησί και στην περιοχή. Η πρόκληση του προβλήματος 
μέχρι και η εξέλιξή του σήμερα πηγάζει εξολοκλήρου από την αδιάλ-
λακτη στάση των Ε/κ”, ανέφερε. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η 
επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο έγινε εξαιτίας των αιματηρών 
επιθέσεων εναντίον των Τ/κ. 

“Εκείνοι που προσπάθησαν χθες να καταλάβουν το νησί κάνοντας 
να χυθεί το αίμα των Τ/κ, και σήμερα επιδιώκουν τους ίδιους στόχους 
και με τις πολιτικές και οικονομικές επιθέσεις. Η τοποθέτηση της ΕΕ 

υπέρ του Ε/κ τομέα που δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις του προς τα 
ΗΕ και τη διεθνή κοινότητα στο θέμα της λύσης στο νησί είναι ντροπή 
δική της”, ανέφερε. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν τηρήθηκαν ούτε οι υπο-
σχέσεις στο θέμα της οικονομικής βοήθειας. “Η  ίδια κατάσταση συνε-
χίζεται και σήμερα όπως και τότε. Η ΕΕ η οποία ανακοίνωσε λεγόμενα 
μέτρα εναντίον της χώρας μας και της ‘τδβκ’ λόγω των δραστηριοτήτων 
έρευνας στην ανατολική Μεσόγειο, με αυτή τη στάση της δεν βλάπτει 
εμάς αλλά τον εαυτό της. Η Τουρκία εκτός από βαθιούς ιστορικούς 
δεσμούς με το Κυπριακό και το νησί είναι μια από τις τρεις εγγυήτριες 
χώρες. Λόγω του ότι είναι μια από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις έχει 
και δικαίωμα λόγου”, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος λέγοντας ότι συ-
νεχίζουν και θα συνεχίσουν τις έρευνες με την ίδια αποφασιστικότητα.

Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Κύπρου: «Ντροπή της ΕΕ η στήριξη στους Ε/κ»

ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Ως «Πύργος της Βαβέλ» μοιάζει το εσωτερικό μέτωπο, κρίνοντας 

από τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων 
στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της Νεολαίας 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), τις ερ-
γασίες του οποίου άνοιξε την Τρίτη το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», 
στη Λευκωσία. 

Κατά την εναρκτήρια τελετή, ο Προεδρικός Επίτροπος κ. Φώτης 
Φωτίου καλωσόρισε τους συνέδρους, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’ και ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού κ. 
Αντώνης Διαματάρης. Επιπρόσθετα, την τελετή έναρξης προσφώνη-
σαν ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος 
της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ και ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. 
Χρίστος Τούτον. Κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστηκε καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα με τίτλο «ΝΟΣΤΟΣ», καθώς και αφιέρωμα στον Κύ-
πριο της ομογένειας, Νίκο Μουγιάρη. Στη συνέχεια, ο Προεδρικός Επί-
τροπος παρέθεσε δεξίωση. 

Καλωσορίζοντας τους συνέδρους, ο Προεδρικός Επίτροπος είπε: 
«Είστε ένα ζωντανό κύτταρο του Ελληνισμού στο εξωτερικό. Για εσάς 
η πατρίδα είναι πάνω από όλους και όλα γιατί κόμμα σας είναι η Κύ-
προς και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα Για τις πολύχρονες και άοκνες προ-
σπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά προς ευόδωση του αγώνα του 
Κυπριακού Ελληνισμού, για δίκαιη επίλυση του εθνικού μας προβλή-
ματος, αλλά και για τη συμβολή και συνεισφορά σας σε άλλους σημα-
ντικούς τομείς όπως η οικονομία, ο πολιτισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη 
και η φιλανθρωπική δράση, σας οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύνη». 

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης εκμεταλλεύθηκε το Συνέδριο για ομιλία προς εσωτερική κατα-
νάλωση. Απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται στις θέσεις του για την 
πολιτική ισότητα και σε άλλες πτυχές του Κυπριακού, κυρίως για τους 
χειρισμούς του.  

Αναφέρθηκε στις κριτικές πως η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πράτ-
τει όσα έπρεπε να πράξει και διερωτήθηκε εάν αναλογίζονται «όσοι 
εκφράζουν προβληματισμό, αν τα τελευταία 45 χρόνια αμέλησαν οι 
προκάτοχοί μου ή αν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι εκείνη που φέρει 
την ευθύνη για τη μη λύση του κυπριακού προβλήματος». 

«Δεν είναι η εγγυήτρια Ελλάς ή η Αγγλία που δημιουργεί τα προ-
βλήματα, αλλά η εγγυήτρια Τουρκία», είπε, και αναφέρθηκε στην πο-
λιτική ισότητα. «Διότι όταν μιλούν κάποιοι για πολιτική ισότητα και πα-
ραδέχονται ότι δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα, την ίδια ώρα θέλουν 
να έχουν μια θετική ψήφο για κάθε απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης 
αλλά και των θεσμών του κεντρικού κράτους. Και διερωτάται κανείς, 

αυτό είναι αριθμητική ή όχι εξίσωση; Είναι ή όχι η μειοψηφία που θα 
κυβερνά την πλειοψηφία, αφού χωρίς τη δική της θετική ψήφο δεν θα 
μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση;» διερωτήθηκε. 

Για το αποτέλεσμα της συνάντησης της 9ης Αυγούστου σχολίασε 
πως δεν θα πει «ότι υπήρξε σύμπτωση θέσεων όσον αφορά τα βασικά 

συστατικά της λύσης του Κυπριακού -υπήρξε τουλάχιστον μια διάθεση 
να ενθαρρύνουμε τον ΓΓ, να ενθαρρύνουμε τον διεθνή παράγοντα, 
έτσι ώστε να επαναληφθεί ο διάλογος με την ελπίδα ότι επιτέλους θα 
επικρατήσει η λογική σε όσους έκνομα προκαλούν αυτή την περίοδο». 

Διαβεβαίωσε ακόμη πως ως πολιτικός που βρίσκεται στην πορεία 
εξόδου προσπαθεί να αφήσει πίσω του μια χώρα ασφαλή που θα εγ-
γυάται την ειρηνική συνύπαρξη. «Αλλά», συνέχισε, «την ίδια ώρα δεν 
πρόκειται να δεχθώ να προχωρήσω σε μια λύση που το μόνο που θα 
εγγυάται είναι την ανασφάλεια του Κυπριακού Ελληνισμού. Γι’ αυτό 
και χρειάζεται ενότητα, γι’ αυτό χρειάζεται επιτέλους να αφήσουμε τα 
διάφορα αφηγήματα που μπορεί να μας εξυπηρετούν πολιτικά, αλλά 
δεν μας ωφελούν εθνικά». «Θα πρέπει επιτέλους να γίνει συνείδηση 
πως δεν είναι οι Ε/κ που δεν θέλουν και δεν επιδιώκουν τη λύση είπε. 

Στη δική του προσφώνηση, ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρί-
στοφερ υπογράμμισε τη σημασία του Συνεταιρισμού στην Ανατολική 
Μεσόγειο (Eastern Mediterranean Partnership), εξηγώντας ότι αυτός 
είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Η γεωπολιτική κατάσταση και το κλίμα έχουν αλλάξει, είπε, 
σημειώνοντας ότι «μέχρι σήμερα υπήρχαν δυο σχολές σκέψης από 
τον Λευκό Οίκο και το State Department που έλεγαν: κρατείστε την 
Τουρκία κοντά γιατί είναι ένας πραγματικός και αξιόπιστος σύμμαχος 
και ας κρατήσουμε την Τουρκία πιο κοντά και να της δώσουμε περισ-
σότερα.  

Για πρώτη φορά χάριν στις δικές μας προσπάθειες και σε ένα βαθμό 
λόγω του κ. Ερντογάν έχουμε ένα νέο κλίμα και έχουμε μια νέα ευκαιρία 

που ονομάζεται Συνεταιρισμός στην Ανατολική Μεσόγειο». 
Τέλος, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος Τούτον, προσφωνώ-

ντας την τελετή, καλωσόρισε τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστα-
σιάδη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την ελπίδα 
ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. «Θέλουμε να δούμε μια επανενωμένη 
Κύπρο όπου οι Κύπριοι να μπορούν να ζουν και να ευημερούν μαζί, 
χωρίς την ξένη κατοχή, χωρίς τις ξένες επεμβάσεις και χωρίς τη διαί-
ρεση», είπε. 

 
«Με τις διαπραγματεύσεις ανοίγεται παράθυρο ελπίδας»  

 
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μιλώντας 

στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς, προειδοποίησε ότι 
η παρέλευση του χρόνου χωρίς λύση προκαλεί νέα προβλήματα και 
κινδύνους, σημειώνοντας ότι η εξεύρεση λύσης πρέπει να είναι πρώτη 
προτεραιότητα και ότι με τις διαπραγματεύσεις θα ανοιχθεί ένα παρά-
θυρο στην ελπίδα, έστω και μικρό. 

Ο Στ. Στεφάνου ανέφερε ότι η τουρκική κατοχή και γενικότερα η κα-
τάσταση που δημιούργησε η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 
1974, «απειλεί το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, απειλεί το 
μέλλον του λαού μας, Ε/κ και Τ/κ». «Η λύση είναι ζωτική ανάγκη για να 
μπορέσει να επιβιώσει ο λαός μας σε τούτο εδώ τον απομονωμένο 
χώρο στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε. «Είναι διαχρονική θέση 
του ΑΚΕΛ ότι η παρέλευση του χρόνου χωρίς λύση, η οποία ασφαλώς 
να  απελευθερώνει και να επανενώνει τον τόπο και το λαό, δυσχεραίνει 
τις προοπτικές λύσης και προκαλεί νέα προβλήματα και κινδύνους», 
είπε ο Στ. Στεφάνου. 

Η κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουμε, πρόσθεσε, «αποδεικνύει 
του λόγου το αληθές». Οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, είπε. Μπροστά μας, 
διαμορφώνεται ένα σκηνικό που δίνει περιεχόμενο σε αυτό που ακόμα 
και ο ΓΓ του ΟΗΕ σημειώνει σε πρόσφατη έκθεσή του ότι «το φυσικό 
αέριο μπορεί να αποδειχθεί ευλογία, μπορεί όμως να μετατραπεί σε 
κατάρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτό θα πρέπει να το έχουμε 
υπόψη μας». 

Αναφερόμενος στις ενέργειες και στα προβλήματα που προβάλλει 
η Τουρκία είπε ότι πολλά από αυτά που εγείρει προσχηματικά μπορούν 
να επιλυθούν μέσα από την λύση του Κυπριακού. «Είναι γι αυτό που 
πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να έχουμε 
ως πρώτη προτεραιότητα την επίτευξη λύσης, όπως ως κόμμα φορτικά 
επιμένουμε από την επομένη της διακοπής των διαπραγματεύσεων 
στο Κραν Μοντανά», σημείωσε. 

Στο ερώτημα αν η Τουρκία επιθυμεί λύση ή αν μπορούμε να πετύ-
χουμε λύση με μια Τουρκία η οποία συνεχώς προκαλεί και απειλεί 
ανέφερε ότι «η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από τη συνέχιση 
της προσπάθειας για επίτευξη λύσης». Είναι μέσα από το διαπραγμα-
τευτικό τραπέζι που μπορεί να ελεγχθεί η Τουρκία για τις προθέσεις 
και τις διαθέσεις της. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, είπε. Με τις διαπρα-
γματεύσεις, σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, «ανοίγουμε 
ένα παράθυρο στην ελπίδα, έστω μικρό, για την επίτευξη λύσης».



 6      | Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Επί τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα του τόπου
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η εξωτερική πολιτική της Κύπρου, τα 

ενεργειακά, η ισλαμοποίηση των κατεχομένων, το θέμα των αγνο-

ουμένων καθώς και θέματα επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας 

βρίσκονται στο επίκεντρο του 20ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυ-

πρίων της Διασποράς (ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ-ΝΕΠΟΜΑΚ) που πραγμα-

τοποιείται στη Λευκωσία από τις 27 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 

Αυγούστου. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, το βράδυ της 

Τρίτης, στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία”. 

Στο συνέδριο παρευρίσκονται ο Isaac Herzog, Πρόεδρος του 

Jewish Agency for Israel, ο Zareh John Sinanyan, Επίτροπος αρ-

μόδιος για θέματα Διασποράς της Αρμενίας, η  Natalia Elena In-

totero, Υπουργός Διασποράς της Ρουμανίας και ο Nemanja 

Stevanovic, Υφυπουργός Εξωτερικών της Σερβίας. 

Παράλληλα, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία (αίθουσα Μόρ-

φου) πραγματοποιούνται και οι εργασίες του Τριμερούς Συνεδρίου 

των Νέων Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, στα πλαίσια της τριμερούς 

συνεργασίας με το Ισραήλ και την Ελλάδα για θέματα διασποράς. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εκπρόσωποι των ομογενειακών 

οργανώσεων προβαίνουν σε απολογισμό του έργου τους. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών, θα εγκριθούν ψηφίσματα και την Πα-

ρασκευή στις 1040 πμ θα δοθεί συνέντευξη Τύπου των Προέδρων 

της ΝΕΠΟΜΑΚ, ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ, με τη συμμετοχή του Προ-

εδρικού Επιτρόπου. 

Χθες Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους συνέ-

δρους για την εξωτερική πολιτική της Κύπρου και τις τελευταίες εξε-

λίξεις στο Κυπριακό κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίας. 

Εξάλλου το μεσημέρι απηύθηναν χαιρετισμούς αρχηγοί και εκ-

πρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ το απόγευμα 

έγινε συζήτηση του Επιτρόπου Προεδρίας, Φώτη Φωτίου, με τις 

Ομοσπονδίες Κυπρίων της Διασποράς, ενώ μια ώρα αργότερα 

έγινε παρουσίαση του Οδηγού Κυπρίων Διασποράς και Επαναπα-

τρισθέντων από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Το απόγευμα της Τετάρτης, έγινε παρουσίαση του ντοκιμαντέρ 

“Αιχμάλωτοι μιας προδοσίας” του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέ-

μου 1974 για τους αιχμαλώτους πολέμου και τους αγνοούμενους 

του 1974. 

Το Κεντρικό Συμβούλιο έτυχε ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέ-

γαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθησε δεξίωση 

που παρέθεσαν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η Πρώτη Κυρία 

προς τιμή των συνέδρων. Επίσης τιμήθηκαν καταξιωμένοι Κύπριοι 

της διασποράς από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. 

Σήμερα Πέμπτη, μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση κατά τη 

διάρκεια κλειστής συνεδρίας για το θέμα των υδρογονανθράκων 

και την ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον 

Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη. 

Ακολούθως, θα γίνει ενημέρωση για θέματα αγνοουμένων από 

τον Επίτροπο Φωτίου και τον εκπρόσωπο της ε/κ πλευράς στη 

ΔΕΑ Λεωνίδα Παντελίδη, στην παρουσία των οργανώσεων συγγε-

νών αγνοουμένων. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Η συνεδρία θα είναι 

κλειστή. 

Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 

χαιρετισμούς από τους Πρέσβεις ή εκπροσώπους των πρεσβειών 

ΗΠΑ, Ελλάδας, Γαλλίας, Ισραήλ και Ηνωμένου Βασιλείου στην 

Κύπρο. 

Στις 15:30 θα γίνει ενημέρωση για θέματα αμυντικής διπλωμα-

τίας, κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίας, από τον Αρχηγό Εθνικής 

Φρουράς Ηλία Λεοντάρη. 

Στις 16:15 θα διεξαχθεί συζήτηση με θέμα “Ισλαμοποίηση – Αλ-

λοίωση Δημογραφικού Χαρακτήρα Κατεχόμενων Εδαφών” με πα-

ρεμβάσεις από τον Α` Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κατεχόμενων 

Δήμων Πέτρο Καρεκλά, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κατεχόμενων 

Κοινοτήτων Μιχάλη Τζιώρτα, τη συγγραφέα του βιβλίου “Icon 

Hunter” Τασούλα Γεωργίου Χατζητοφή και τον συγγραφέα βιβλίου 

«Ισλαμοποίηση της Κατεχόμενης Κύπρου» Πέτρο Σαββίδη. 

Θα ακολουθήσει εκπόνηση και έγκριση ψηφισμάτων. 

Την Παρασκευή στις 9 το πρωί θα γίνει παρουσίαση από τον 

Πρόεδρο του CIPA Μιχάλη Μιχαήλ για θέματα επενδύσεων και τον 

Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία Κυ-

ριάκο Κόκκινο για θέματα έρευνας και καινοτομίας. 

Στις 09:40 θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα “Υιοθετήστε 

έναν αθλητή στον δρόμο για το Τόκιο 2020” από τον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ντίνο Μιχαηλίδη. 

Στις 10:10 θα υπάρξει ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρό-

σωπο, Πρόδρομο Προδρόμου, ενώ στις 1040 θα δοθεί συνέντευξη 

Τύπου από τους Προέδρους ΠΟΜΑΚ, ΠΕΚΑ και ΝΕΠΟΜΑΚ και 

τον Επίτροπο Προεδρίας. 

Αργότερα θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στον Τύμβο Μακε-

δονίτισσας και στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ. Το συνέδριο θα 

λήξει στις 1630 στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία”.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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Θλίψη για τον Cosi Μιχαήλ
ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙA ΤΟΥ ΠΝΟΗ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Θλίψη σκόρπισε στην κυπριακή παροικία η είδηση 
του θανάτου του 38χρονου ποδοσφαιριστή Cosi Μι-
χαήλ το Σάββατο (24/8). 

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημε-
ρίδας μας parikiaki.com και τον συνάδελφο Michael 
Yiakoumi, ο 38χρονος πάλευε τα τελευταία δύο χρό-
νια με τον καρκίνο του πνεύμονα. 

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί στην 
ομάδα Brotherhood στο KOPA League, ενώ τα τε-
λευταία χρόνια έπαιζε στην ομάδα των βετεράνων 
στο Barnet League. 

Μάλιστα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του, κά-
νουν λόγο για τον «πιο καλό και γνήσιο άνθρωπο 
που θα μπορούσες να γνωρίσεις» ενώ δεν έκρυβε 
την αγάπη του για την ομάδα BrotherHood.

ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ

Η εμβάθυνση της συνεργασίας 
Κύπρου – Ελλάδας – Αρμενίας 
στα θέματα της Διασποράς βρέ-
θηκε στο επίκεντρο της τριμερούς 
συνάντησης μεταξύ των τριών χω-
ρών που πραγματοποιήθηκε χθες 
στο πλαίσιο του Συνεδρίου των 
Αποδήμων. Σε δηλώσεις μετά τη 
συνάντηση, ο Επίτροπος Προ-
εδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα 
και Θέματα Αποδήμων Φώτης 
Φωτίου είπε ότι «σήμερα είχαμε 
μια πολύ παραγωγική τριμερή συ-
νάντηση» κατά την οποία συζητή-
θηκαν συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν τη Διασπορά των τριών 
χωρών. Ο κ. Φωτίου είπε ότι 
«υπάρχει η πολιτική βούληση να 
προχωρήσουμε σε μια παραγω-
γική, αποτελεσματική συνεργασία 
σε τριμερές επίπεδο στα θέματα 
Διασποράς». Όπως είπε, οι τρεις 
χώρες έχουν πολύ ισχυρές Δια-
σπορές σε πολύ σημαντικές χώ-
ρες, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, 
η Αγγλία και η Αυστραλία. 

«Θα ενεργοποιήσουμε μέσα 
από αυτή τη συνεργασία τα ορ-

γανωμένα σύνολα των Διασπο-
ρών μας ώστε να προωθηθούν 
εκεί που πρέπει και όπως πρέπει 
τα συμφέροντα των τριών χωρών 
μας». Αναφέρθηκε, επίσης, στο 
στόχο που έθεσαν για «να φέ-
ρουμε τη νέα γενιά της Διασποράς 
των τριών χωρών πιο κοντά» ση-
μειώνοντας ότι αποφάσισαν να 
επαναλάβουν το παράδειγμα  των 
τελευταίων ημερών με το Ισραήλ, 
την Ελλάδα και την Κύπρο. 

«Έχουμε συναποφασίσει ότι 
πολύ σύντομα μια ομάδα από νέ-
ους  ανθρώπους που ζουν στο 
εξωτερικό να επισκεφθεί τις τρεις 

χώρες», είπε. 
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε επί-

σης στην απόφαση που έλαβαν 
από κοινού όπως πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα μια τριμερής 
διάσκεψη όπου μέσα από διάφο-
ρες εκδηλώσεις «θα παρουσιά-
σουμε τις τρεις ιστορικές τραγω-
δίες, την τουρκική εισβολή, τον 
Πόντο και τη γενοκτονία». Είπε 
ακόμη ότι αποφάσισαν όπως ερ-
γαστούν από κοινού ώστε επιχει-
ρηματίες από τη Διασπορά να επι-
σκεφθούν τις τρεις χώρες για να 
διερευνήσουν κατά πόσον υπάρ-
χουν επενδυτικές ευκαιρίες.

Τριμερής συμφωνία και επενδυτικές 
ευκαιρίες για τη διασπορά

Ανεξάρτητα από την έκβαση που θα έχει η δια-
δικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ, ακόμη και στην περίπτωση ενός 
«άτακτου» Brexit χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας 
Αποχώρησης με την ΕΕ, 
η Κυβέρνηση της Σκω-
τίας θα συνεχίσει να πα-
ρέχει τις υφιστάμενες οι-
κονομικές διευκολύνσεις 
προς τους δικαιούχους 
φοιτητές της ΕΕ, οι 
οποίοι θα εγγραφούν 
κατά τα ακαδημαϊκά έτη 
2019-2020 και 2020-
2021, αναφέρει, σε επί-
σημη επιστολή του προς 
τον Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, Κώστα Χα-
μπιαούρη, ο Υπουργός 
Συνεχιζόμενης Εκπαί-
δευσης, Ανώτερης Εκ-
παίδευσης και Επιστημών της Σκωτίας. 

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας της Κύπρου αναφορικά με την επίσημη 
θέση της Κυβέρνησης της Σκωτίας σε ότι αφορά 
στη διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βα-

σιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
γνωστή ως Brexit, ο Υπουργός Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Επι-
στημών της Σκωτίας, σε επίσημη επιστολή του 

προς στον Υπουργό Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας, ανα-
φέρει πως ανεξάρτητα 
από την έκβαση που θα 
έχει η διαδικασία αποχώ-
ρησης του ΗΒ από την 
ΕΕ, ακόμη και στην περί-
πτωση ενός «άτακτου» 
Brexit χωρίς την επίτευξη 
Συμφωνίας Αποχώρησης 
με την ΕΕ, η Κυβέρνηση 
της Σκωτίας θα συνεχίσει 
να παρέχει τις υφιστάμε-
νες οικονομικές διευκο-
λύνσεις προς τους δι-
καιούχους φοιτητές της 
ΕΕ, οι οποίοι θα εγγρα-

φούν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 
2020-2021. 

 Οι παρεχόμενες οικονομικές διευκολύνσεις 
από την Κυβέρνηση της Σκωτίας θα ισχύουν έως 
και το πέρας των σπουδών των υπό αναφορά 
φοιτητών στη Σκωτία.

Η Σκωτία θα παρέχει οικονομικές 
διευκολύνσεις σε φοιτητές από ΕΕ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΑΚΤΟΥ BREXIT

Ανατροπή στην... ανατροπή!
«ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ»: Η 19ΧΡΟΝΗ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ...

Με τρεις δικηγόρους υπεράσπισης εμφανίστηκε 
την Τρίτη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Παραλιμνίου 
η 19χρονη Βρετανίδα που παραδέχθηκε ότι υπέβαλε 
ψευδή καταγγελία για ομαδικό βιασμό από 12 Ισ-
ραηλινούς. 

Η 19χρονη αφέθηκε ελεύθερη με χρηματική εγ-
γύηση και όρους να παρουσιάζεται σε τοπικό αστυ-
νομικό σταθμό 3 φορές τη βδομάδα. 

Την 19χρονη εκπροσωπεί Κύπρια δικηγόρος, 
Βρετανός δικηγόρος αλλά και η ΜΚΟ Justice Abroad. 
Η 19χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες και το θέμα 
προσλαμβάνει πλέον νέα τροπή.  

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη θεληματική κατά-
θεση ενώ η Κατηγορούσα Αρχή έκανε λόγο για 
άσκηση πιέσεων από τους ανακριτές.
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Έκανε «ζημιά» η Νιούκαστλ  

Με εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 

3η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ, αφού η Τότεναμ ηττήθηκε 

στο Λονδίνο από την Νιούκαστλ 

με σκορ 1-0 ενώ η Γουλβς απέ-

σπασε βαθμό από την Μπέρνλι 

στο πέμπτο λεπτό των καθυ-

στερήσεων με το εύστοχο χτύ-

πημα πέναλτι του Ραούλ 

Χιμένεζ! 

Το πρώτο γκολ του Ζοέλιντον 

έφερε και τους πρώτους βαθ-

μούς στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ 

για τη Νιούκαστλ, η οποία αφή-

νει πίσω της τις ήττες από Άρ-

σεναλ και Νόριτς για να 

πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη 

στο Λονδίνο! 

Παρά την έντονη πίεση που 

άσκησαν κατά διαστήματα οι 

παίκτες του Μαουρίτσιο Ποτσε-

τίνο, το γκολ του Βραζιλιάνου 

παρέμεινε το μοναδικό ως το 

σφύριγμα της λήξης, με τον ίδιο 

να γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιρι-

στής από τη χώρα του καφέ 

που χρίζεται σκόρερ για λογα-

ριασμό των «magpies» στην 

Πρέμιερ Λιγκ, αφού κάτι αντί-

στοιχο έχουν καταφέρει στο πα-

ρελθόν μόνο οι Κένεντι και 

Κασάπα. 

Tα άλλα αποτελέσματα 

Νόργουϊτς-Τσιέλσι  . . . . 2-3 

Μάν. Γιουν.-Κρίσταλ Π  . 1-2 

Σιέφιλτ-Λέστερ . . . . . . . . 1-2 

Μπράιτον-|Σαουθάμπτ.  .0-2 

Γώτφορτ-Γουέστ Χαμ  . . 1-3 

Λίβερπουλ-Άρσεναλ . . . 3-1 

Μπόρνμουθ-Μαν. Σίτι  . . 1-3 

Τότενχαμ-Νιούκαστλ . . . 0-1 

Γουλφσ-Μπέρλεϋ  . . . . . 1-1

Όλα έτοιμα 

Αρχίζει σιγά-σιγά και το 

δικό μας Πρωτάθλημα. 

Τέρμα οι διακοπές λεβέντες. 

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. 

Να δούμε τους πρώτους 

αγώνες. 

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 

Ανόρθωση-Παντέλ 

Σαλαμίνα-Παναθηναϊκός 

Ολύμπια-Cinar 

Apoel-AYA 

Komi Kebir-Akanthou 

Omonia———— 

Sunday 15th Sept 2019                           

Fixture 2  

Pantel v Omonia 

Akanthou  

Komi Kebir v Apoel 

Cinar v AYA 

Pao v Olympia 

Anorthosis v Salamina 

Sunday 22rd Sept 2019  

(LFA JUNIOR CUP)                                                 

Fixture 3 

Pantel v Salamina  

Olympia v Anorthosis 

AYA v Pao 

Komi Kebir v Cinar  

Apoel ————— 

Omonia v Akanthou 

Sunday 29th Sept 2019 

(LFA TROPHY)                                                             

Fixture 4 

Pantel v Akanthou 

Omonia v Apoel 

Cinar  

Pao v Komi Kebir 

Anorthosis v AYA 

Olympia v Salamina  

Κυπριακός περίπατος

Στην κορυφή οι «Άγιοι»

Στην κορυφή και πάλι οι 

«Άγιοι», εκεί που πρέπει 

να είναι αφού για μια ακόμη 

φορά απέδειξαν ότι φέτος 

μαζί με τη Σαλαμίνα θα παί-

ξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Οι «Άγιοι» με ψυχή κέρδι-

σαν ένα δύσκολο αντίπαλο 

με 3-0 και νιώθουν  τον αέρα 

της κορυφής. 

Σκόρερς: Ο Noyan 

Tajbakhsh και δύο τέρματα ο 

Coutney Massay. Στον Άγιο 

Παντελεήμονα νιώθουν ικα-

νοποιημένοι με την ομάδα 

τους. Εξάλλου το δείχνουν 

με την παρουσία και την 

αγάπη για την ομάδα τους, 

πάντοτε κάτω από τις ευλο-

γίες του πάτερ Αναστασίου 

Σαλαπάτα.

Μ
ια Σαλαμινάκκα όλο 

φωτιά στρίμωξε τους 

επίδοξους πρωταθλη-

τές Winslow United και τους 

διέλυσε με 8-2. 

Πολύ πολύ γρήγορα έδειξε 

τα δόντια της η Σαλαμίνα στο 2’ 

ο Charlie Georgiou άνοιξε τον 

ασκό του Αιώλου. 

Ο καταιγισμός συνεχίστηκε 

και στο 12’ ο Xavier Plowright 

έβγαλε άψογη μπαλιά στον 

Deniz Mehmet για να κάνει το 

2-0.  

Το ρεσιτάλ συνεχίστηκε και 

στο 33’ ο Charlie ξαναστέλλει 

τη μπάλα στα δίκτυα για το 

3–0. 

Το μόνο που κατάφερε το 

Winslow ήταν να μειώσει σε 

3–1 και εκεί που όλα ήταν 

ήρεμα έπιασε τον Chambi να 

κάνει τον μάγκα με αποτέλεσμα 

να πάρει την κόκκινη κάρτα. 

Ο Richard στην επανάληψη, 

στο 47’ έπειτα από εκτέλεση 

πέναλτι έκανε το 4-1, τον μιμή-

θηκε ο αδελφός του πέντε 

λεπτά αργότερα για το 5-1. Το 

6-1 έγινε με πέναλτι από τον 

Richard στο 65. Ο Austin στο 

70’ ξαναστέλλει τη μπάλα στα 

δίκτυα για το 7-1, ξανά ανα-

παύθηκε η Σαλαμίνα και οι 

αντίπαλοι έκαναν το 7-2. Το τε-

λικό 8-2 έγινε από τον Andrea 

Cumunaj. 

Η Σαλαμίνα έκανε ένα κατα-

πληκτικό παιχνίδι και δεν κατα-

λάβαινε τίποτα αφού μπροστά 

της είχε μια ομάδα που είχε το 

απόλυτο τρία στα τρία στα 

προηγούμενα παιχνίδια της. 

Αυτό ήταν ένα μήνυμα από 

τη Σαλαμίνα ότι φέτος αν θέλει 

μπορεί να κτυπήσει όποιον 

αντίπαλο βρει μπροστά της. 

Ρεσιτάλ από τη Σαλαμίνα

Την ανανέωση συμβολαίου με 

τον Κύπριο πιτσιρικά, Άντονι Γε-

ωργίου, έως το 2021 ανακοί-

νωσε   η Τότεναμ, η οποία 

ωστόσο έστειλε αμέσως δα-

νεικό τον νεαρό μέσο στην 

League One και την Ίπσουιτς. 

Ο 22χρονος μέσος, με κατα-

γωγή από την Κύπρο, τα βρήκε 

σε όλα με την ομάδα του Λονδί-

νου κι έβαλε την υπογραφή του 

σε νέο συμβόλαιο διάρκειας 

δύο ετών, παραμένοντας έτσι 

στο Τότεναμ έως το καλοκαίρι 

του 2021. 

Ωστόσο, με την ανακοίνωση 

της ανανέωσης του συμβο-

λαίου, τα «σπιρούνια» ανακοί-

νωσαν και τον άμεσο δανεισμό 

του πιτσιρικά, ο οποίος με 

σκοπό να πάρει περισσότερο 

χρόνο συμμετοχής θα αγωνίζε-

ται έως τον ερχόμενο Ιανουάριο 

στην League One και στην Ίπ-

σουϊτς. 

Ο Άντονι Γεωργίου πέρυσι από 

τον Ιανουάριο αγωνίστηκε ως 

δανεικός από την Τότεναμ στην 

Ισπανία και στην δεύτερη 

ομάδα της Λεβάντε, πραγματο-

ποιώντας 11 εμφανίσεις και 

σκοράροντας μία φορά με τα 

«βατράχια». 

Ενώ, έχει ήδη πραγματοποιήσει 

το επαγγελματικό ντεμπούτο 

του με την ομάδα του Μαουρί-

σιο Ποτσετίνο τον Σεπτέμβριο 

του 2017, όπου και αγωνίστηκε 

στο νικηφόρο ματς των Λονδρέ-

ζων με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ με 

3-0 στην Λονδίνο. 

Έστειλε δανεικό τον Άντονι

Οι οδηγίες από τον Γιώργο 

Φραγκέσκου πριν τον αγώνα

Ο Πρόεδρος Μιχαλάκης Μιχαήλ με τους σκόρερς 

Richard και Charlie

Άπιαστος για μια ακόμη 

φορά ο Denis Mehmet
Δυστυχώς ο μαχητής πήρε 

κόκκινη 

Άριστος για μια ακόμη φορά 

ο Αρέστη
Ποδαρικό με τριάρα 

ο Άθως!

Χρώμα κυπριακό είχε το παι-

χνίδι του Haringey Borough 

το Σάββατο το απόγευμα κόντρα 

στη Brightingsea, την σφυροκό-

πησε από το πρώτο λεπτό μέχρι 

το τέλος και τη διέλυσε με 5-1 κά-

νοντας τους βαθμούς του 12 σε 

τέσσερα παιχνίδια παραμένοντας 

στην κορυφή του Betvictos Pre-

mier. O Άθως Σολομού έκανε το 

χατ-τρικ με τρία πανέμορφα τέρ-

ματα, ο Copy το άλλο για να έρθει 

ο σπεσιαλίστας Γιώργος Αρέστη 

να ολοκληρώσει τον θρίαμβο του 

Haringey με το 5–1. Αφού μεί-

ωσαν προσωρινά οι αντίπαλοι.



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 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. 

 

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 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 

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

συνέρχεται σε συνεδρία στις 10pm στο Community House, 311 

Fore Street, Edmonton N9. Θα συζητηθούν σοβαρά θέματα που 

καθιστούν την παρουσία όλων των μελών απαραίτητη. 

(9 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 

• Οργανώνεται συγκέντρωση με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη και 

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

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

dington Street, W1U 5AS στις 7.00 μμ. 

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Για το διπλό το έγκλημα
Της Μαρίνας Α. Σκάγια (Άχνα)

Πάλε για σεν πατρίδα μου 

σήμερα θα μιλήσω 

τζι’ ορκίζομαι όσο θα ζιώ 

εν τζιαι να σταματήσω. 

Σαράντα πέντε χρόνια κλείσα-

σιν που τζιείνην την ημέρα 

που χριστιανοί πατρίδα μου 

καταστροφήν εφέραν. 

Παιθκιά που τα ενήωσες 

Κύπρος μου σε προδόσαν 

τζιαι το μισό σου το κορμίν 

εις την Τουρτζιάν το δόσαν. 

Δέκα πέντε Ιουλίου 

εν η πρώτη συμφορά 

το τονίζω η καρκιά μου 

τούτους δεν τους συγχωρά. 

Μόνο με πέννα τζιαι χαρτί 

αυτούς καταδικάζω 

ποιητικώς εκφράζουμαι 

με πόνο τζιαι σπαράζω. 

Οι χουντικοί τζι’ οι Γριβικοί 

τούν την φωθκιάν προσάψαν 

τζιαι τα παιθκιά σου Κύπρος μου 

εν ζωντανά που θάψαν. 

Θα ποτζιοιμήθην ο Θεός 

αλόπως τζιείν’ την ώρα 

που γίνετουν το ματζιελιόν 

πρώτα μέσα στην χώρα. 

Μεγάλο ήταν ματζιελιόν 

που αρκέψαν μες στην χώραν 

τζι’ η τραγωδία εν ως τωρά 

που να καεί η ώρα. 

Οι αίτιοι της εισβολής 

εν μες στους κυβερνώντες 

ούλλοι μας το γνωρίζουμεν 

τζιειμέσα εν οι προδότες. 

Εκάμαν σου πατρίδα μου 

σαν τον Χριστό τζιαι σένα 

προδόσανσε για τα λεφτά 

τα μαύρα τα κλεισμένα. 

Μα ο προδότης της Χριστού 

επήεν τζιαι κρεμμάστην 

μετάνιωσεν για τον ππαρά 

που έπιασεν τζιαι κολάστην. 

Μα σέναν οι προδότες σου 

σήμερα κυβερνούσιν 

τζι’ ούτε το μετανιώσασιν 

μα ούτε να αντραπούσιν. 

Είχαν τον Γρίβα αρχηγό 

τζιαι χρόνια πολεμούσαν 

με μίσος τους κομμουνιστιές 

τζιαι τους δολοφονούσαν. 

Εκάμαν του τζιαι άγαλμα 

τζιαι μου τον μνημονεύκουν 

πως ήταν ένας Ήρωας 

Συναγερμικοί πιστεύκουν. 

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε 

ούτε τους συγχωρούμεν 

τζιείν, τους νεκρούς να φέρουμεν 

πίσω αφού μπορούμεν. 

Τουν’ το διπλό το έγκλημα 

κάποιοι το εξεχάσαν 

στις περασμένες εκλογές 

γι’ αυτό τους ξαγοράσαν. 

Για το διπλό το έγκλημα 

πρέπει για να μιλούμεν 

τζιαι εις στη νέα την γενιά 

να μεν το αμελούμε. 

Τελειώνοντας με μια ευχή 

ούλλοι ανεξαιρέτως 

η Κύπρος να λευτερωθεί 

ας ευχηθούμε φέτος.

Άχνα μου (της επαρχίας Αμμοχώστου)

Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Θα αρχίσω τώρα να ας πω ποίημα για την Άχνα 

αξέχαστη μάς έμεινεν θα την θυμούμαι πάντα. 

Είσαι νυφούλα όμορφη μπράβο στην ομορφιά σου 

να ζήσεις και να χαίρεσαι με τα πολλά καλά σου. 

Άχνα μου σε πεθύμησα θέλω να έλθω κοντά σου 

πάντα θυμούμεσε πολλά και ας είμαι μακριά σου. 

Οι δρόμοι, τα σπίτια σου κάμνω ευχή μας έλεγεν η θεία μου 

εν να σας ξαναδούμε, υπομονή να έχουμε αυτή μας ελαλούσεν. 

Όλα της Κύπρου τα χωρκά να ελευθερωθούνε 

και την ωραία Άχνα μας που τόσον αγαπούμεν. 

Μες την καρδιά μας έμεινες λαμπάδα αναμμένη 

και νιώθουμε τον πόνον σου κι είμεθα πικραμένοι. 

Θεέ μου σε παρακαλώ βοήθα μας και πάλι 

όλα τα κατεχόμενα μας χωριά, ακόμα και την Άχνα μας 

να ξαναδούμε πάλι. 

Εύχομαι από καρδιάς να ελευθερωθούνε 

όλα τα κατεχόμενα μας χωριά πάλι ξανά όλοι να τα ιδούμε.
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Γεύση από… Ελλάδα (1980))  

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:30 Κωμωδία με τους 

Γ. Πάντζα, Μ. Φωτόπουλο, Μ. Λεζέ κ.ά. Μία ταινία 

που περιγράφει κλασικούς τύπους της Ελλάδας του 

1980, όπως ο βαριεστημένος, ο καταπιεσμένος, ο 

φορτισμένος κ.ά. Όλοι αυτοί προσπαθούν να ξεπε-

ράσουν το άγχος της καθημερινότητας, όπως μό-

λυνση του περιβάλλοντος, τα χάλια των νοσηλευτι-

κών ιδρυμάτων, τις ανθρώπινες σχέσεις, 

προβλήματα κοινωνικά, σεξουαλικά κ.ά. Τι άραγε 

άλλαξε από το 1980 μέχρι σήμερα;   

Για Όλα Φταίνε τα Θηλυκά (1986)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:00 Κωμωδία με 

τους Γ. Βούρο, Κ. Γιουλάκη κ.ά. Η θεία, ο ανιψιός, η 

αρραβωνιαστικιά του ανιψιού, η γκόμενα του ανιψιού 

και ο ξάδελφος, είναι τα κεντρικά πρόσωπα της ται-

νίας όπου εξελίσσονται απρόβλεπτες καταστάσεις.  
Alter Ego (2007)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 23:30 Αισθηματική 

ταινία με τους Σάκη Ρουβά, Δ. Σκιάδη κ.ά. ALTER 

EGO… ένα επιτυχη-

μένο ελληνικό ροκ 

συγκρότημα με εκα-

τοντάδες φανς να 

παραληρούν σε 

κάθε τους συναυλία 

και γενικά σε κάθε 

τους δημόσια εμφά-

νιση. Δόξα, επιτυχία, 

χρήματα μέσα σε έναν κόσμο λάμψης και μαται-

οδοξίας, που δεν είναι πάντα τόσο φανταχτερός όσο 

δείχνει...  

Ένας Ώριμος Παιχνιδιάρης (1989)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:30 Κωμωδία με 

τους Γ. Μιχαλόπουλο, Μ. Τσακαλίδου κ.ά. Γνωστός 

εφοπλιστής ταλαιπωρείται από τα καμώματα της οι-

κογένειάς του και ειδικά του ανηψιού του, ο οποίος 

σπαταλά όλα τα λεφτά της επιχείρησης στα μπου-

ζούκια. Ζητά την κατανόηση και τη συμπάθεια της 

γραμματέας του, που όμως εκείνη ενδιαφέρεται για 

τον ανηψιό του. Θα καταφέρει άραγε εκείνη να τον 

κάνει να ενδιαφερθεί γι’ αυτήν και να τον φέρει συ-

νάμα στο σωστό δρόμο;   

Το Αγρίμι (1960)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:00 Κωμωδία με 

τους Β. Αυλωνίτη, Γ. Γκιωνάκη κ.ά. Μια ζωηρή κο-

πέλα, η Κάκια, πασχίζει με τη δουλειά της να βοη-

θήσει την άρρωστη μητέρα της, αλλά ο ανυπότακτος 

χαρακτήρας της τη φέρνει πολύ συχνά σε σύ-

γκρουση με τα αφεντικά της. Η προστριβή της με 

την ακατάδεχτη και ψηλομύτα Μάρω, γίνεται αφορμή 

να απολυθεί απ’ τη δουλειά της, αλλά έτσι ελκύει το 

ενδιαφέρον του πλούσιου μνηστήρα της Μάρως.  

Η Φόνισσα (1974)  

KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:45 Θρίλερ με την 

Μ. Αλκαίου, Δ. Ζέζα κ.ά. Η Φραγκογιαννού είναι 60 

χρονών και είναι πολύ 

ταλαιπωρημένη από τη 

ζωή. Ενώ ξενυχτά πάνω 

από την κούνια της νεο-

γέννητης εγγονής της, 

της έρχονται στο μυαλό 

οι αναμνήσεις της δύστυ-

χης ζωής της και την 

ωθούν σε μια σειρά από 

φόνους μικρών κοριτσιών για να μην χρειαστεί κι’ 

αυτά να περάσουν το ίδιο βασανισμένα χρόνια. Η 

ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Αλέ-

ξανδρου Παπαδιαμάντη.  

Θηλυκό Κοκτέιλ (1989)  

KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:05  Κωμωδία με 

τους Γ. Καμπουρίδη, Ι. Καλέση, Χ. Κάλοου, Β. 

Μπάρπα κ.ά. Δύο φίλες παντρεμένες αντιμετωπίζουν 

το ίδιο πρόβλημα, της αδιαφορίας του συζύγου τους 

και ψάχνουν για λύση στο πρόβλημα τους.  

Ο Διαβολάκος και το Κέρατο του (1986)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

21:40 Κοινωνική ταινία με τους 

Γ. Κωνσταντίνου, Βλ. Μπονάτσο 

κ.ά. Ένας υπάλληλος βενζινάδι-

κου, πουλάει τη ψυχή του στο 

διάβολο, για να αποκτήσει χρήμα 

και δόξα και να κατακτήσει μια 

όμορφη και πλούσια γυναίκα.  

Ξύπνα Κορόιδο (1969)  

ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:50 Κωμωδία με τους 

Κ. Μπαρολέ, Α. Τζανετάκο, Λ. Μπαρολέ, Σ. Μου-

στάκα κ.ά. Η Τασία φεύγει από το χωριό της για να 

βρει έναν οικοπεδοφάγο που της έφαγε τα λεφτά. 

Στην Αθήνα βρίσκει δουλειά στο σπίτι ενός μεγαλο-

μπακάλη, ο οποίος είναι το επόμενο υποψήφιο θύμα 

του απατεώνα.  

Safe  Sex (1999)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:40 Κωμωδία με 

τους Μίνα Αδαμάκη, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Κώ-

στα Γκρέκα, Βάσω Γουλιελμάκη, Χάρη Γρηγορό-

πουλο και Μαίρη Κα-

βογιάννη. Σπονδυλωτή 

ταινία, αποτελούμενη 

από οκτώ παράλληλες 

ερωτικές ιστορίες, που 

διαδραματίζονται στην 

Αθήνα του 1999.  Κα-

ταγραφεί τη νεύρωση 

και τηη γελοιότητα ενός 

κόσμου, που έχει με-

τατρέψει τον έρωτα από ευχαρίστηση σε εξαναγκα-

σμό.  Τελικώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επιτυγ-

χάνεται και αναδεικνύονται οι αντιθέσεις, αλλά και η 

συνύπαρξη των ηρώων της ταινίας, στα πλαίσια 

ερωτικής υστερίας.
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ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Wine Festival 2019: 

Bambas Shaouna 
21:30 Ελληνική Ταινία: 

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

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για 
την Ομογένεια του Λονδίνου. 
«Τα γραφικά συστήματα 
στην Αρχαία Κύπρο» 

22:00 Ελληνική Ταινία: 
Για Όλα Φταίνε τα Θηλυκά 

23:30 Ελληνική Ταινία: 
Alter Ego  

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 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.  

19:35 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Σύλλογος Ποντίων ΗΒ: 100 
χρόνια μνήμης από τη 
γενοκτονίας των Ποντίων 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Ένας Ώριμος Παιχνιδιάρης 

22:00 Ελληνική Ταινία: Το Αγρίμι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
20:45 Ελληνική Ταινία: Η Φόνισσα  

22:05 Ελληνική Ταινία: 
Θηλυκό Κοκτέιλ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Ο 
Διαβολάκος και το Κέρατο του 

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

ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:50 Ελληνική Ταινία: 
Ξύπνα Κορόιδο 

22:15 Wine Festival 2019: 
Συναυλία της Πέγκυ Ζήνα  

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Wine Festival 2019: Day 2  

Eleni-C, Xορευτικά Platinum 
Performing ART 

20:40 Ελληνική Ταινία: Safe  Sex  
22:00 Με τον Φακό του Hellenic: 

Επετειακή εκδήλωση της 
ΕΚΑ με ομιλητή το Νεοκλή 
Συλικιώτη, μέλος του ΠΓ 
του ΑΚΕΛ και τραγούδια 
από τη χορωδία της ΕΚΑ.

ΠΕΜΠΤΗ 29/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα (Ε) 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
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)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα (Ε) 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
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) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8 
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 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Άκου να Δείς (Ε) 

15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ο Διπλοκούριος» (Ε) 
16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9 
05.30 Θεία Λειτουργία 
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 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Εu4u 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ο Διπλοκούριος» (Ε) 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  (Ε) 

09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
15.00 Με το Πέρασμα του 

Χρόνου (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 3/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  (Ε) 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
15.00 Με το Πέρασμα του 

Χρόνου (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 4/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  (Ε) 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
15.00 Με το Πέρασμα του 

Χρόνου (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 President of Cyprus 
Nicos Anastasiades said 
on Tuesday that he will not 

press forward with a Cyprus set-
tlement that will cause insecurity 
to Greek Cypriots and assured 
that his effort is to provide for fu-
ture generations. 

The President was speaking 
in the presence of diaspora or-
ganisations, foreign dignitaries 
and ambassadors, as well as 
government members and offi-
cials during the opening cere-
mony of the 20th World Confe- 
rence of Overseas Cypriots of 
the World Federation of Over-
seas Cypriots (POMAK), the In-
ternational Coordinating Com- 
mittee “Justice for Cyprus” 
(PSEKA) and the Youth of the 
World Federation of Overseas 
Cypriots (NEPOMAK), in Nico-
sia. Addressing the Conference, 
the President assured them that 
the effort of “a politician who 
finds himself on the exit course 
is not how to see his homeland 
run even more risks, but to see 
how to provide for future gener-
ations” and how to leave behind 
a safe country, guaranteeing 
peaceful coexistence. 

“I have therefore no reason to 
refuse to enter into dialogue, or 
to deny the efforts that need to 
be made in order to counter the 
faits accomplis which are being 
recorded every year, unfor-
tunately to the detriment of the 
Greek Cypriot side” he said. 

The President of Cyprus 
called for unity and said that we 
need to finally realise that it is not 
the Greek Cypriots who don’t 
want a solution, but the attitude 
of a greater power with the “vi-
sion of a new Ottoman empire” 
that acts in a way that is not ac-
ceptable for Cyprus and for other 

countries. 
Speaking about the way 

ahead, the President noted that 
it has become possible to have 
a meeting with the Turkish Cyp-
riot leader, through the intense 
efforts of the Greek Cypriot side, 
in order to reflect about where 
we are finally heading to. He 
said that as a result of the 9 Au-
gust meeting, the two sides ap-
peared willing to encourage the 
UN Secretary-General and inter-
national players to act towards 
the resumption of settlement 
talks. 

The President expressed 
hope that logic will prevail 
among those who provoke 
through illegal activities, not just 
Cyprus, but also other inter-
national players and violate in-
ternational and European law. 

He also hoped that in this en-
deavour, Cyprus will also receive 
assistance from all those who 
are really interested for peace, 
including from the EU and the 
UN. 

Addressing the same Confer-
ence earlier, House President 
Demetris Syllouris said that Cy-
prus developments are not very 
encouraging, he expressed ho-
wever hope that the recent 
meeting between the President 
of Cyprus and the Turkish Cyp-
riot leader and the way ahead 
will bear fruit in line with their ex-
pectations. In the game Turkey 
is playing, Cyprus is not alone, 
but receives the backing of 
Greece, the EU and other 
friendly countries, he added. 

Syllouris also referred to ille-
gal Turkish activities within the 
exclusive economic zone of Cy-
prus, which, he said, are all part 
of Ankara’s effort to establish a 
zone of influence in the Eastern 

Mediterranean, in a bid to control 
the wider region, while using as 
a pretext the interests of Turkish 
Cypriots. The same holds true 
with regard to the plans of the 
occupation force to open the 
fenced-off part of Famagusta 
under Turkish administration as 
well as in relation to the request 
for the joint administration of nat-
ural resources that are located 
within Cyprus’ EEZ, he added. 

Greek Deputy Foreign Minis-
ter Antonis Diamataris has said 
that overseas Hellenism never 
strikes the flag for Cyprus` free-
dom, even when in Cyprus and 
Greece daily life had at times 
waned the fighting spirit. Diamat-
aris expressed, moreover, his 
conviction that overseas Helle-
nism would never strike the flag 
"until the final justification". 

Representing the Greek 
Prime Minister at the inaugural 
ceremony of the Conference, 
Diamataris said that Kyriakos 
Mitsotakis has strong feelings for 
Cyprus’ national cause and he’s 
well aware of the fact that for 
Hellenism there are no margins 
for retreats or losses. 

Taking the floor, Presidential 
Commissioner Photis Photiou 
said that upgrading the already 
close ties with Greece and en-
hancing trilateral cooperation 
schemes on Diaspora matters 
with other countries occupy a 
prominent position among the 
activities of the National Strategy 
for the Diaspora. 

Photiou said that after the bi-
lateral and trilateral cooperation 
schemes with Israel, Armenia, 
Egypt, Serbia and Romania, 
preparations are underway to 
sign more memoranda of under-
standing with other countries, 
such as Ireland, Portugal, Leba-

non and Italy. 
From their part, representa-

tives of the organisations of 
overseas Cypriots pledged to 
continue their work for the reuni-
fication of Cyprus and the ter-
mination of Turkish occupation. 

PSEKA President Philip 
Christopher expressed hope that 
the Eastern Mediterranean Part-
nership will bring the USA closer 
to the Republic of Cyprus. “It is 
our hope that Israel and Greece 
and Cyprus will become the rock 
of a new foreign policy of the 
USA” he added. 

POMAK President Andreas 
Papaevripides said that the in-
ternational community should go 
beyond exhortations and under-
take dynamic measures against 
Turkey for its provocative actions 
in Cyprus’ EEZ. NEPOMAK 
President Christos Tuton wel-
comed the efforts of the Pres-
ident of Cyprus to resume talks 
and expressed hope for a posi-
tive outcome. A representative of 
the Archbishop of the Church of 
Cyprus also addressed the con-
ference. 

Cyprus has been divided 
since 1974, when Turkish troops 
invaded and occupied its north-
ern third. Turkey has ignored nu-
merous UN resolutions calling 
for the withdrawal of the Turkish 
troops and respect of the inte-
grity and sovereignty of the Re-
public 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 peninsula, 
in an area that falls within the 
EEZ and continental shelf of the 
Republic of Cyprus. A second 
Turkish drill ship, “Yavuz”, ar-
rived off the island’s north-east-
ern coast on 8 July 2019. 

In response, EU Foreign Min-
isters endorsed on 15 July 2019 
measures concerning Turkey’s 
illegal drilling in the 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 dril-
ling activities in the Eastern 
Mediterranean.

Taking into consideration current telecommunication challenges, 
Cyta decided to focus its subsidiary, Cyta UK Ltd, solely on its 
initial role as owner and administrator of the Organisation’s Inter-
national Telecommunications Hub in London. This is a self-sus-
tained activity which needs no financial support by the mother 
company, Cyta. 

Within this framework, a three-party business agreement was 
signed between Cyta UK, Cyta and Hellenic Television Ltd at the 
Cyta Headquarters in Nicosia, on Wednesday 28 August 2019. 
As per the agreement, the retail clients of Cyta UK are being 
transferred to Hellenic Television, which takes over the full ad-
ministration and support of the Cyta UK clientele and retains the 
full range of services that were offered to this day by Cyta UK. 
The services include fixed and mobile telephony, broadband in-
ternet and cable tv. The agreement also provides for upgraded 
support opportunities for clients who are permanent residents of 
the United Kingdom and use the Cyta services in Cyprus. In the 
UK, clients will continue to be served by the same personnel 
which, as per the agreement, will be transferred to Hellenic Tele-
vision, retaining their current duties and the same employment 
agreement terms. It should be noted that Hellenic Television has 
a thorough understanding of the Cypriot community in the UK, as 
it has been servicing it since its foundation in 1990.  

The Chair Person of Cyta, Ms Rena Rouvitha Panou, noted 
that “the business agreement between the Cyta Group and Hel-
lenic TV was the result of a transparent and trustworthy selection 
process, of strict specifications, amongst remarkable contesters 
that initially expressed their interest to invest and subsequently 
submitted their offers. As a result, Cyta UK is now focusing on 
the administration of the International Telecommunications Hub 
in London which is a fundamental pillar of the organisation’s 
strategy and an integral part of its international telecommunications 
network which connects Cyprus with other countries.” Ms Rouvitha 
Panou added that “the tightening of the already exceptionally 
strong bonds between the organisation and the Cyprus community 
of the United Kingdom remains a priority for Cyta. The community 
will continue to be offered special packages of services by Cyta 
in Cyprus.” 

The agreement was signed by representatives of the Manage-
ment of Cyta and Cyta UK with the CEO of Hellenic Television, 
Dr Christakis Fellas, who confirmed that the levels of the tele-
communication services offered will remain high and declared 
the commitment of his company to continuous service upgrades. 

The CYPRUS TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (Cyta) 
would like to thank the bidders who showed an investment interest 
for Cyta UK. It would also like to thank the Deloitte (Cyprus) con-
sultants who contributed to the smooth completion of the compe-
tition acting with efficiency and exemplary professionalism.

THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 29 AUGUST 2019 | EST. 1974 | ISSUE 2327 | ENGLISH SECTION PAGES 13-16 & 23-24

20th World Conference of Overseas Cypriots: 
«We need dynamic measures to protect Cyprus»

Cyta UK Ltd and Cyta 
reached a business 
agreement with 
Hellenic Television Ltd



T
he diversity + inclusivity 

by Design Research 

(d+iD) is based at the 

School of Design, at the Uni-

versity of Greenwich and 

in partnership with the Cultural 

Section of the Cyprus High 

Commission in London, is de-

lighted to present an unprece-

dented number of outstanding 

research outputs in an innova-

tive international exhibition. The 

exhibition showcases co-de-

sign research and explores how 

diverse and inclusive design 

become the ultimate communi-

cation tool to connect the world 

to go beyond expected bound-

aries, through a range of trans-

disciplinary approaches that 

positively impact our social and 

political landscapes. These 

works share a common objec-

tive: What is enabled when de-

signers design with, and for, 

others?  

We have invited a group of 

Cypriot design researchers ac-

ross the United Kingdom to ex-

plore the theme “Diversity and 

Inclusivity by Design: Empow-

ering Individuals” and through 

extensive research to produce 

a piece of work with which they 

will participate in a group exhi-

bition, which will be part of the 

prestigious London Design Fes-

tival 2019. 

The Practice Design Re-

searchers have been collec-

tively selected by the exhibition 

curators, Dr Anastasios Mara-

giannis, Deputy Head of the 

School of Design at the Univer-

sity of Greenwich, Dr Marios 

Psaras, Cultural Counsellor at 

the Cyprus High Commission, 

and researcher-designer Mala 

Siamptani (UAL), and include: 

Maya Angeli (Set Design), Alina 

Babaletsos (Floret Performance 

Design), Alexandros Kosmidis 

(Communication Design), Maria 

Papaleontiou (Architecture), 

Stacey Pitsillides (Design Re-

search), Magdalene Theodorou 

(Fashion), and Mala Siamptani 

(Participatory Wearables).  

To design inclusively is to en-

gage people deeply throughout 

the design process, sharing our 

practices and amalgamating 

people’s unique knowledge as 

design interventions. Through 

practice research d+iD aims to 

amplify, diversify, and mobilise 

this under-investi-

gated aspect of 

practice and dis-

course; where 

design acts inclu-

sively regardless of disability, 

gender, ethnicity, vulnerability, 

language or age.  

The exhibition reflects on de-

velopments in diversity and in-

clusivity by design in the current 

creative Cypriot landscape. 

There has been an interest in 

exploring themes involving the 

diverse design group from ge-

neric or specific geographical 

locations, and so the initial 

ideas for a curatorial concept 

will focus around this. d+iD pre-

vious research exhibition out-

puts together to this point have 

focused primarily on global cre-

ative industries and an amal-

gamation of national and inter-

national projects; now it is time 

to celebrate a specific design 

group to investigate the impact 

of their work in their region (Re-

public of Cyprus). Using the vi-

sual language of magazines, 

advertising, product design, 

mass media and film in either 

low-tech or highly stylised ways, 

these artists and designers 

point the spotlight on social is-

sues, satirise the political world 

or share intimate thoughts and 

feelings with their audience. Is-

sues such as politics, gender, 

conflict, and consumerism are 

perfectly suited to the formats 

of photography, film, and 

sound and this method of direct, 

accessible and socially en-

gaged work has continued to in-

fluence these designers in Cy-

prus and beyond. 

The selected design practice 

researchers will diagnose and 

explore in depth key challenges 

and highlight opportunities 

where design can add measur-

able social, commercial and 

non-commercial value, through 

research and creativity.  

The group research exhi-

bition outcomes will be hosted 

at the Stephen Lawrence Gal-

lery at the University of Green-

wich from September 14 until 

October 26, 2019 and will be 

accompanied by a catalogue 

and an associated programme 

of educational and public 

events. The exhibition will travel 

worldwide.  

For more info please visit: 

www.diversityinclusivity. 

design/empowering 
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Diversity and inclusivity by design: 
Empowering individuals

September is 
a crucial month for 
Tourism in Cyprus

The next month will be crucial for the tourist industry in Cyprus, 
Tourism Deputy Minister Savvas Perdios has said, noting that he 
expects to be informed in September about an increase in flights 
to Cyprus and about the outcome of efforts to attract tourism from 
Germany 
Perdios who was replying to journalists’ questions after a Cabinet 
meeting, at the presidential residence in Troodos, also expressed 
his satisfaction over results so far this year on tourist arrivals, 
noted that the effort for tourism growth should be continuous and  
that a ten-year national tourism strategy will be presented by the 
end of this year, while the operational plan which is part of it has 
been completed. He has already noted that if the number of tourist 

arrivals this year is in similar levels to last year, he would be 
satisfied. 
“You are right that July’s arrivals were very good,” he noted, adding 
that overall tourist arrivals for the year are expected to be slightly 
lower than last year. The important thing, he said, is that we will 
be at a similar level as last year which is an accomplishment for 
Cyprus since this year follows two -three years were tourist arrivals 
were at a record high. 

At the same time, he cautioned that certain tourist markets are 
going through a difficult phase and gave the example of Russia, 
due to the competition with other countries and the British market 
due to Brexit. 

“We are pleased with the data so far,” he said, but warned that all 
parties involved should be continuously alert and the effort 
targeting other markets to boost tourism revenue for the country 
should be constant. Referring in particular to revenue from 
tourism, he pointed out that, while tourist arrivals are at a 
satisfactory level revenue has recorded an annual drop of 5%.   
Asked whether the effort to develop other foreign markets is 
included in the strategic planning which is underway, he replied 
that it certainly is included, adding that this has been announced 
since February. 

Perdios clarified that the National Tourism Strategy will be 
presented by the end of this year and that the operational plan has 
been completed following consultations with all tourism bodies in 
Cyprus and abroad and that the deputy ministry expects to have 
comments by the ministries by the end of August. 
“I am hoping that in September we will be in a position to 
announce specific actions which will seek to improve the local 
tourism product in order to boost tourism inflow from abroad,” he 
noted. 

E-bargains could be a costly mistake 
F

ires relating to fake or 

cheaply made phone 

chargers are on the rise 

but could be easily avoided 

warns Enfield’s Trading Stan-

dards team. 

Officers from Enfield Council 

and campaign group Electrical 

Safety First in conjunction with 

Apple and Samsung visited two 

schools to test students’ charg-

ing devices and found a signifi-

cant number failed in their safety 

assessments. 

At St. Ignatius School, 67 

leads were assessed and 41 

failed; 30 plugs were assessed 

and ten failed; five items were 

found to be counterfeit.  At 

Chace Community School, 225 

leads were assessed – 98 of 

these failed; 92 plugs were as-

sessed and ten failed; 16 items 

were found to be counterfeit. 

The adaptors were examined 

for signs of abnormal wear and 

tear and breakages which could 

affect the safety of the devices. 

The adaptors were then inserted 

into a test gauge to verify that 

the plug pins were the correct 

size and that the spacing of the 

pins were correct.  

This test can highlight coun-

terfeit items, whose pins are 

quite often outside of the re-

quired specification. Finally, the 

internal circuitry was subjected 

to a high voltage test. Where 

possible, students were given re-

placement chargers or leads if 

their old ones failed. 

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Licensing and Reg-

ulatory Services, Cllr George 

Savva, said: “As the summer is 

now in full swing, we know a lot 

of people will be buying new or 

replacement leads and chargers 

to take away with them on holi-

day.  

"But the difference between a 

genuine product and a fake, or 

cheaper version is much more 

than the price – it could gen-

uinely be about life or death. 

Counterfeit or cheap/easily dam-

aged goods can cause fires. You 

don’t want that on your con-

science. Before you buy, make 

sure you are confident in the 

quality of what you are buying.” 

To illustrate the dangers of 

these products, Electrical Safety 

First has made a video, which 

can be viewedhere. They also 

have some sound advice on how 

tospot fake electrical products 

online.  

With one in seven British 

shoppers experiencing loss or 

serious damage caused by an 

electrical item purchased from 

an e-commerce website, it’s im-

portant to report a fake product 

to Trading Standards. You can 

also get help from Citizens Ad-

vice on 03454 04 05 06.
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The Average Homeowner Has 
Potentially More than £1,200 
of Uninsured Goods in Sheds 
and Garden Spaces Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

S
tandard buildings and contents insurance 

policies usually include a certain amount of 

cover for items kept in the garden or shed. 

However, two-thirds of Brits have never listed a key 

‘outside’ item of value on their home insurance pol-

icy - leaving them with a potentially costly bill if 

thieves make off with the goods. 

The research by Money Super Market revealed the 

average value of goods in a British garden is 

£1,270 – meaning a potential £24 BILLION is left 

uninsured across the United Kingdom. 

Residents in the West Midlands have the highest 

value items in their garden (£1,525), while those 

living in the North East have the least valuable 

goods (£853).  

It also emerged garden furniture is the most 

common item to be kept outside, followed by DIY 

tools, bikes and BBQs. 

But those living in the West Midlands are also 

most likely to have had items stolen previously at 

23 per cent, compared to the national average of 

16 per cent. DIY tools, bicycles and garden tools 

were the most common items stolen from gardens 

and sheds. 

It is advised for people to minimise the risk of 

theft by fitting locks to garden gates and installing 

lighting to put off any would-be-thieves. The com-

parison website also advises bicycle owners to 

make sure they’re securely locked and to also 

know your insurance policy. 

Helen Chambers, head of home insurance at 

Money Super Market, said: “Particularly in the 

summer months, there’s the temptation to leave 

items of value outside overnight or keep your shed 

unlocked, but that could leave you open to a risk 

of burglary and in turn, possibly void your home 

cover if you need to make a claim. 

Most standard contents insurance policies in-

clude a small amount of cover for garden items, but 

specifics can vary wildly – so it’s worth checking to 

ensure that your valuable items are fully covered.  

The home insurance market is very competitive, 

so it’s also worth checking if you could get a 

cheaper premium elsewhere. If you haven’t 

switched for a while, that’s probably going to be the 

case. 

Please call us on 0207 691 2409 for an appro-

priate quotation. 

 

Why is Takeaway Insurance Important? 

Takeaway insurance can be a complex subject, 

with many internal variables that need to be ex-

amined before a wise decision can be made. For 

this reason, anyone considering Takeaway insur-

ance should first seek the advice of a reputable 

broker. 

Why do you need takeaway insurance? Take-

away insurance can cover a wide range of fast food 

outlets such as fish and chip shop insurance, pizza 

restaurant insurance and kebab shop insurance.  

If you own the premises from which you are run-

ning your takeaway, the need for insurance might 

be obvious – you want to protect the building itself 

against a wide range of risks and perils.  

Any one of these might lead to the total loss of 

your premises – resulting in the need for complete 

rebuilding – but in any event may involve expen-

sive repairs which your business may well not af-

ford. Consider, for example, just some of the 

following risks: Fire, explosions and earthquakes; 

smoke damage; flooding; storm damage; impacts 

– from falling trees, aircraft or vehicles; vandalism; 

and theft. 

Buildings insurance is likely to be only part of the 

story. Whether you own the premises, lease them 

or rent them, there are still many physical risks 

threatening loss or damage to such valuable items 

as the fitting, fixtures and equipment you have in-

stalled to run the business, let alone the finance 

tied up in the stock you carry.  

The risks and perils are not done there. You 

have a general duty of care towards your cus-

tomers, other visitors to your premises and general 

members of the public to safeguard them from in-

jury or damage to their property. If you are held 

negligent in this regard, you might be facing very 

substantial claims for compensation. 

If you employ anyone else to help run your take-

away, you are almost certain to need employer’s li-

ability insurance – up to a legally required £5 million 

to cover the possibility of their being injured or con-

tracting an illness or other medical condition during 

because of their employment in your takeaway. 

A further responsibility towards your customers 

relies upon your providing food that is fit to eat and 

does not result in their falling ill as a result. Product 

liability cover may help you meet claims arising 

from such events.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

George Sifonios 

Buy to Let properties (BTL)
 

 

David Astburys has remained positive 

throughout this Brexit saga, this has benefitted 

us enormously.  

Some people have been scared off; however, 

many have continued to buy and find oppor-

tunities with David Astburys, including buy to 

let investment properties. 

  

What taxes should you be aware of on a BTL 

property, to ensure you’re making a sound and 

thoughtful investment? 

  

Stamp Duty Land Tax (SDLT) 

SDLT is tax you pay when you buy a property. 

There is a standard calculation when you buy 

your main home, which goes up the more ex-

pensive it is. The same applies when buying 

further properties, but includes an additional 

3% rise. 

You need to pay this supplement whether it’s 

a second home, a new home if planning to rent 

out your current one (known as ‘let to buy’), or 

a BTL purchase, even if you’re living in rented 

accommodation yourself. 

You can’t avoid the 3% by saying you own one 

property and having your spouse buy the sec-

ond in their name. You and your spouse are 

considered to be one ‘unit’. 

It’s important to get profes-

sional tax advice on this be-

fore making any decisions 

about purchasing your BTL. 

Accountants 

Many landlords use an ac-

countant. It’s an additional 

cost, but they can often help 

you reduce the tax you need 

to pay, saving you money in 

the long run. Ideally you want 

someone who is a specialist 

in property tax and has ex-

perience advising landlords.

Tax Relief Examples 

 

Period                                Tax relief @ highest tax            Tax relief @ basic rate 

                                                            rate                                           20% 

Up to March 2017                             100%                                           0% 

April 2017 to March                               

2018                                                    75%                                           25% 

April 2018 to March 

2019                                                    50%                                          50% 

April 2019 to March                               

2020                                                    25%                                          75% 

From April 2020                                  0%                                         100%

David Astburys, 15 Park 
Road, Crouch End 

London N8 8TE 
Tel: 020 3000 6787 

www.davidastburys.com

Stamp Duty Land Tax Examples 

 Purchase price               SDLT 

£250,000                     £10,000 

£400,000                     £22,000 

£550,000                     £34,000 

Income tax 

You are liable to pay tax on income earned 

from rental property. This is income tax if it’s a 

personal purchase, or corporation tax if you 

own it through a limited company. The amount 

depends on rental income, mortgage interest 

and other tax-deductible costs.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

A Million Little 

Pieces  
Artist/photographer Sam Taylor 

married Aaron Johnson her lead-

ing man in her directorial debut 

feature film NOWHERE BOY. 

They have now blended their sur-

names together and are the cre-

ative team behind this powerful 

drama based on the book by 

James Frey and Rodrigo Corral. 

The book reached controversy 

when it was discovered it was a 

work of fiction rather than an 

autographical piece of writing 

from James Frey. A young prom-

ising author called James Frey 

(Aaron Taylor-Johnson) is on the 

brink of collapse heading towards 

the abyss thanks to his drug and 

alcohol addiction. His brother Bob 

(Charlie Hunnam) has no alter-

native but to check James into a 

rehab programme following a 

series of desperate events that 

almost put an end on his life…It is 

a bleak subject possibly a new 

genre has begun about drug add-

iction following recent films like 

BEAUTIFUL BOY and BEN IS 

BACK. Aaron Taylor-Johnson is 

amazing as the fragile protago-

nist under Sam Taylor-Johnson’s 

imaginative direction and delivers 

a raw, naked performance that 

will probably win him awards later 

on in the year. He gets solid sup-

port from Odessa Young as Lilly 

and Billy Bob Thornton as Leon-

ard two residents who befriend 

James on the rehabilitation pro-

gramme. Not an easy watch but 
compeling!  
Mrs Lowry and 

Son 
The acting is exceptional by 

both Vanessa Redgrave and 

Timothy Spall, who do their 

best under Adrian Noble’s di-

rection in order to lift this 

rather static stage and radio 

play for the big screen.  

 

Elizabeth is the bed confined 

mother of promising artist L.S. 

Lowry, who never misses an 

opportunity to discourage her 

bachelor son from achieving 

his full potential as a painter. 

Noble uses his skills as the-

atre director and wisely puts 

more emphasis on his actors 

but his decision to open up 

some of the action feels awk-

ward and contrived. However, 

he tells a powerful story that 

needs to be told and cele-

brated! 

Aniara 

This compelling sci-fi from 

Sweden is based on Harry Mar-

tinsson’s poem which won the 

Nobel Prize in 1956. The action 

takes place in Aniara, one of 

many spaceships that is used like 

a luxury liner transporting a large 

population to their new home in 

Mars. They leave Earth with 

many hopes for the future until a 

technical problem forces their 

ship off its course…An intelligent 

film that will keep you hooked till 

the final credits. See it before the 

inevitable Hollywood remake!  

The Informer 

An intriguing premise and a 

strong opening for Andrea Di Ste-

fano’s action thriller but it loses 

some of its momentum especially 

towards the end. Joel Kinnaman 

makes a believable leading man 

despite the uneven and often 

confusing screenplay. Former 

Special Ops soldier Pete Koslow 

is assigned by the FBI to take 

down The General, a brutal crime 

boss in New York, who sends 

Koslow back to prison for a drugs 

operation…All the ingredients are 

here for a solid crime thriller but 

Stefano’s muddled direction fails 

to make its mark. 

The Souvenir 

   

Joanna Hogg made a huge 

splash a few years ago with 

her debut feature UNRE-

LATED and cemented her rep-

utation with ARCHIPELAGO. 

Her EXHIBITION was a huge 

disappointment but now she 

returns back to form with prob-

ably her most accessible and 

personal film to date about a 

young film student called Julie 

(Honor Swinton Byrne) who 

falls for a charming but un-

trustworthy married man (Tom 

Burke)…It is hugely watchable 

but curiously it lacks passion 

and urgency- the sequel is al-

ready in post-production! 

 

A Memory: The 

Origins Of Alien 
 

Following a thorough ex-

amination of Hitchcock’s PSY-

CHO shower scene in 78/52 

Alexander Phillippe now turns 

his attention to Ridley Scott’s 

1979 horror classic ALIEN with 

particular emphasis on the 

scene with John Hurt and his 

bursting stomach.  

This cinematic essay also ex-

amines its Greek and Egyptian 

mythology influences espe-

cially in H.R.Giger’s amazing 

designs. A must for any film 

lover with many interviews in-

cluding Veronica Cartwright 

and Tom Skerritt from the  

original cast but where is  

Sigourney? 

 

ALSO   OUT THIS WEEK 
 

Bait:  
Mark Jenkin is a genuine, 

fresh talent who puts his doc-

umentary experience to good 

effect in this contemporary 

story of a Cornish fisherman 

struggling to make ends meet. 

His imaginative film is shot en-

tirely on location with a 1970’s 

16mm camera and in black 

and white which gives it a raw 

quality. Jenkin is one man film-

maker, who not only writes 

and directs but also acts as 

cinematographer and editor.   

A new talent to be celebrated! 

 

Inna De Yard:  
A real crowd pleaser is Peter 

Webber’s celebratory doc-

umentary which focuses on a 

group of Jamaica reggae leg-

ends including Ken Boothe, 

Winston McAnuff and Judy 

Mowatt as they get together to 

record a new album of their 

old hits. It is superbly photo-

graphed on the heavenly 

beautiful mountains of Ja-

maica- an unmissable event 

for any music lover! 

 

Asterix - The 

Secret Of The 

Magic Potion: 

 

 An imaginative animated fea-

ture of the latest adventure of 

beloved Gaul heroes Asterix 

and Obelix, who embark on a 

precious mission in order to 

find a young druid capable of 

learning and remembering the 

secret magic potion, their only 

protection against Julius Cae-

sar and his invading army…It 

is energetic and fun despite 

the rushed dubbing into Eng-

lish but I suppose this version 

helps younger children to 

enjoy it better rather than the 

French original. 

One of the nice things about anni-
versaries are the things people like to 
do. This year friends bought me tickets 
for a West End show. You can take the 
man out of the theatre… When that 
treat is Tina: The Tina Turner Musical 
(Aldwych Theatre) it becomes quite a 
celebration. Born Anna Mae Bullock in 
Nutbush, Tennessee, hers is a story of 
succeeding against the odds begin-
ning with a violent father that tore the 
family apart. As she matured and as is 
so often tragically the case, she re-
peated the cycle of behaviour by get-
ting involved with another abusive 
man, Ike Turner. With him, however, 
she also built the foundations of a 
soon to be stratospheric career, 
recording hits such as River Deep, 
Mountain High and Nutbush City 
Limits. 

This hugely enjoyable production is 
a great night out (despite the nas-
tiness above) and Nkeki Obi-Melekwe, 
a London debutante, straight out of the 
University of Michigan, gives a tour de 
force performance in the title role, 
demonstrating a cracking combination, 
not always the case, of musical and 
acting ability. She has the full Tina 
package; the looks, the moves, that in-
credible voice and big hair too. The 
transition from little girl discovering her 
voice before the terrible Ike years and 
her serendipitous opportunity to make 
it big in London, with the help of one 
David Bowie is the stuff of legend and 
music history. In the pantomime bad 
ass role, Ashley Zhangazha is superb 
as Ike portraying his brilliance and bru-
tality.  

The choreography, including the 
sharp moves for the backing singers, 
keeps the action fizzing along and the 
costumes are glitz heaven. The com-
pany step up to the mark providing ex-
cellent support for the lead roles and 
my goodness that discography of hits 
is astonishing, a soundtrack of the 
eighties like no other. A life well-trav-
elled, little Anna Mae sure turned out 
to be Simply the Best. 

 
Meanwhile Gracia Erinoglu is lost in 

romance... 
 
Matthew Bourne has already 

created a contemporary choreo-
graphic legacy that will live on in the 
annals of dance history. Fearless and 
innovative Romeo and Juliet (Sadler’s 
Wells) is yet another reimagining of a 
ballet classic that starts with the young 
lovers having a chance encounter in 
an asylum or some kind of detention 
centre. That clinical beginning un-
leashes incredible anger and energy 
and the cast, a mix of experienced 
and “green” dancers, give solo and 
ensemble work that is bewitching. The 
more sinister elements are intense 
and disturbing but beneath the surface 
there is passion and beautiful mo-
ments of tenderness with the balcony 
scene an intoxicating blend of lustful 
loins and teenagers trying to heal their 
troubled pasts. Paris Fitzpatrick 
(Romeo) and Cordelia Braithwaite (Ju-
liet) are wonderful together, every 

sinew of their intertwined bodies ex-
pressive and beads of erotic sweat 
making a familiar story that bit more 
poignant. The finale is sensational.  

 
And Stellaria Embellou is           

educated... 
I imagine writer Eugene O’Hare 

must have had a tough time research-
ing the content for The Weatherman 
(Park Theatre). Human trafficking may 
be topical in media terms but the real-
ity between intellectual debate and ac-
tual horror are miles apart. This is 
about childhood slavery but he 
chooses to home in two men, Beezer 
(Mark Hadfield) and O’Rourke (Alec 
Newman) and how they allow them-
selves to become perpetrators, en-
ticed by the offer of filthy lucre. In the 
end it’s always about money. I did 
learn a fair amount about the subject 
but the writing sometimes sounds like 
an information leaflet and it is only in 
the second half that the play comes to 
life with a highly implausible but mov-
ing ending. Solid performances add to 
the drama. The subject needs to be 
aired in this way and the company 
should be applauded for their talent, 
commitment and courage.  

 
Finally, Lisandro Finaglou has  

Prom fever... 
I’m really sticking my neck out now 

but the BBC National Orchestra of 
Wales and its Chorus (Prom 26) gave 
us one of the high points in this year’s 
already very impressive season. A  
Mozart’s Requiem that was exhilarat-
ing. Dramatic and daring, the Chorus 
sang from memory (no books!) and 
conductor Stutzman drew out mo-
ments that took the breath away with 
unrelenting power and passion. All 
four soloists delivered superbly. The 
opening half featured instrumental 
work from Wagner’s Tristan und Isolde 
and Brahms’ Tragic Overture. The 
latter provided the perfect opportunity 
for the string section to excel, much to 
the delight of Stutzman. The Wagner 
was an odd choice taken out of 
context from the opera but did feature 
some gorgeous cello work. The Welsh 
contingent were very excited, as 
though they had just defeated England 
at rugby...again!  

 
Tina’ - 0345 200 7981 
‘Romeo and Juliet - 020 7863 8000 
The Weatherman - 020 7870 6876 
Proms 2019 -www.bbc.co.uk/proms 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Hooray for Anna Mae 
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40ήμερο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παναγιώτας Πάντου

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Wightman Road, London N8 0LY, θα τελεσθεί το 40ήμερο Μνημόσυνο για 

την αγαπημένη μας Παναγιώτα Πάντου, τη «Γιώτα» μας, όπως την φωνάζαμε όλοι. 

 

Η Γιώτα, πεθερά του π.Παύλου Γρηγορίου, ήρθε στην Αγγλία το 2013 και ξεκίνησε να εργάζεται στον Ναό του Αγίου Ιωάννου με εξαιρετική αφοσίωση και 

αγάπη. Ανέλαβε τον καθαρισμό όλων των κτηρίων, του Ναού, του Σχολείου και της Αίθουσας Εκδηλώσεων, την προετοιμασία των Κολλύβων, και πολλές 

άλλες εργασίες που την κατέστησαν απαραίτητη στην Κοινότητά μας. Χαρακτηριστική ήταν η ευγένειά της, η αγάπη της προς όλον τον κόσμο, το τραγούδι 

της και το αστείρευτο χαμόγελό της σε όλες τις συνθήκες. Η Γιώτα έφυγε ξαφνικά τον περασμένο μήνα, στην ηλικία των 57 ετών και άφησε ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένειά της, όσο και σε όλη την κοινότητα. Θα λείψει σε όλους μας, μα ακόμη περισσότερο στην εγγονή της τη Νεφέλη 

που δεν σταματά να την αναζητά...! 

 

Το μνημόσυνο θα τελεστεί αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε όλους να τιμήσουμε τη μνήμη της και να 

προσευχηθούμε μαζί να αναπαύσει ο Αγιος Θεός την ψυχή της. Θα ακολουθήσει τσάι, καφές και κεράσματα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων τα οποία θα 

προσφέρει η Κοινότητα στη μνήμη της. 

 

Τα παιδιά της 

Άννα & π.Παύλος 

Κώστας & Δήμητρα 

 

Η εγγονή της 

Νεφέλη 

 

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και η Κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. 
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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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μη ανακύψαντες ακόμη από το 

βαρύ πλήγμα του θανάτου του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας  

Ανδρέα Μιχαηλίδη 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για την Εκκλησία 

του Αγίου Παντελεήμονος, κατέθε-

σαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυ-

πητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ 

μας πένθος. 

Η οικογένεία του.

Aνδρέας Μιχαηλίδης
(Λευκωσία)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πασχάλης Βenedetti 

Απεβίωσε την Τρίτη 20.08.2019, o Πασχάλης Benedetti σε 

ηλικία 70 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Bee Choo και πολλούς συγγενείς και 

φίλους στο Λονδίνο και Penang Malaysia. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 09.09.019 και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town 

Road, London NW1 9QA και η αποτέφρωση στο Hoop Lane 

Crematorium στο Golders Green. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07798 558 583

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pascalis Benedetti 

Passed away on Tuesday 20.08.2019 at the age of 70. 

He leaves his wife Bee Choo and many relatives and 

Friends. in London and Penang Malaysia. 

The funeral will take place on Monday 09.09.2019 at 

1.00pm at the Greek Orthodox Church of St. Andrew, 

Kentish Town Road, London NW1 9QA and the 

cremation at Hoop Lane Crematorium in Golders 

Green. 

Donations or flowers are welcome. 

Tel: 07798 558 583 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 19.08.2019, ο Λοΐζος Γεωργίου Λοΐζου σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Άνθη, την κόρη του Αντρούλλα-σύζυγό της Τάκη, 5 εγγόνια: Άνθη, Νίκο, 

Χριστίνα, Λουΐζα και Theo, 6 δισέγγονα, 3 αδέλφια: Άννα, Σταυράκη και Κυριάκο, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 05.09.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο Islington & 

St. Pancras Cemetery, 278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07951 180 273

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Λοΐζος Γεωργίου Λοΐζου
(από τον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αγνή (Φούλλα) Γρηγόρη (Κατσαρίδη) 
(από τις Πάνω Αρόδες, Πάφο)  

Απεβίωσε το Σάββατο 17.08.2019, η Αγνή (Φούλλα) Γρηγόρη (Κατσαρίδη) 

σε ηλικία 80 ετών. 

Ήρθε στο Λονδίνο το 1974. 

Αφήνει τον σύζυγό της Γιώργο Γρηγόρη και την οικογένειά του, 2 αδελφές: 

Αναστασία και Ελπίδα, την οικογένειά τους, τον αδελφό της †Γιώργο 

Κατσαρίδη και την οικογένειά του. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 06.09.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και 

η ταφή στο New Southgate Cemetery η ώρα 2.30μμ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι ευπρόσδεκτα. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, Tel: 020 8889 

9888 - Web: www.d-e.co.uk μέχρι την Παρασκευή 06.09.2019 η ώρα 9.00πμ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Agni (Foulla) Gregory (Katsarides) 
(from Pano Arodes, Paphos)  

Passed away on Saturday 17.08.2019 at the age of 80. 

She came to England in 1974. 

Agni leaves her husband George Gregory and his family, 2 sisters: 

Anastasia and Elpida and their families, brother †George Katsarides 

and his family. 

The funeral will take place on Friday 06.09.2019 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. 

Flowers or donations for Cancer Research are welcome. 

The wake will take place at the Church hall. 

Flowers may be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, 

Tel: 020 8889 9888 by 9.00am on Friday 06.09.2019.
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Κυριάκος (Charlie) Κωνσταντή Kyriacos (Charlie) Constanti

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Sadly passed away on Wednesday 

14.08.2019 at the age of 74. 

He leaves behind his wife Christine, 

3 children: Vasos, Elia and Andrie, 

2 daughters-in-law: Helen and Jane, 

8 grandchildren: Sophia, Gaby, Mariana, 

Charlie, George, Nicole, Vinnie and Sully, 

4 brothers: Peter, Steve, Andrew, George, 

sister Mary, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 

03.09.2019 at 10.00am at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB and the 

burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at Ariana 

Banqueting Suite, North London Business 

Park, Brunswick Park Rad, London N11 

1GN. 

Flowers or donations for the British Heart 

Foundation are welcome. 

Tel: 07949 875 342

Απεβίωσε την Τετάρτη 14.08.2019, 

ο Κυριάκος (Charlie) Κωνσταντή σε ηλικία 

74 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Christine, 3 παιδιά: 

Βάσο, Ηλία και Άντρη, 2 νύφες: Helen και 

Jane, 8 εγγόνια: Sophia, Gaby, Mariana, 

Charlie, George, Nicole, Vinnie και Sully, 

4 αδελφούς: Peter, Steve, Andrew, George, 

την αδελφή του Mary, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 03.09.2019 

και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana 

Banqueting Suite, North London Business 

Park, Brunswick Park Road, London N11 

1GN. 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart 

Foundation είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07949 875 342

(from Yerani - Famagusta)(από το Γεράνι Αμμοχώστου)

Your presence will be missed. 
Your memory we will cherish. 

Loving you always. Forgetting you never. 
RIP
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9ον ετήσιο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέλλα Ευγενίου Στυλιανίδη
(Λαζανιά)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.09.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 

305 Camberwell New Road, London SE5 0TF, 

το 9ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Στέλλας Ευγενίου Στυλιανίδη 

(Λαζανιά) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Γιώργος, Άκης και Μάριος, εγγόνια, 

αδελφή Mαρία και λοιποί συγγενείς. 

Eπίσης, τελούμε την Κυριακή 01.09.2019 στην Εκκλησία 

Αγίου Γεωργίου, Λαζανιά, το 9ον ετήσιο μνημόσυνο.

The 9th year Memorial of 

Stella Evgeniou Stylianides 

(from Lazania - Nicosia) 

will be held on Sunday 01.09.2019 at the Greek Orthodox 

Church of St. Mary’s Camberwell, 

305 Camberwell New Road, London SE5 0TF. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Children: George, Akis and Marios, grandchildren, 

 sister Maria and other relatives. 

Also the 9th memorial service will take place on Sunday 

01.09.2019 at the Church of St. George, Lazania, Cyprus.
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Κωσταντίνου Κτίστη 

(Ιωάννου) 
(Κελοκέδαρα, Πάφος) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

01.09.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού, αδελφού και θείου

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.09.2019, 

στην Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 

8PA, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυ -

αγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, 

παππού και αδελφού Νικόλα Γεωργίου 

Κακκουρή και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν 

εισφορές για το Antony Nolan και 

Dementia Society, (£680), κατέθεσαν 

στεφάνια, απέσtειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήπότε 

άλλον τρόπό στο βαρύ μας πένθος.

Νικόλας Γεωργίου 

Κακκουρή 
(Καλογραία, Κερύνεια)

NOTE OF THANKS

Maria Flourentzou's family would like 

to thank everyone who attended her 

funeral, for the beautiful flowers that 

were sent, and for the donation of £500 

in her name for the Twelve Apostles 

Church. She will be greatly missed.

Maria Flourentzou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λουκία Ιωσηφίδης 
(από το Πατρίκι)  

Απεβίωσε το Σάββατο 17.08.2019, η Λουκία Ιωσηφίδης σε ηλικία 

87 ετών. 

Αφήνει την κόρη της Μαίρη και τον υιό της Άντη, τον γαμπρό της 

Άντη, τη νύφη της Τίνα, 4 εγγόνια: Elena, Lucy, Natalie και Louis, 

τον αδελφό της Ανδρέα, τα αδελφότεκνα της καθώς και πολλούς 

άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 04.09.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

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

Λουλούδια ή εισφορές για το London Ambulance Service και The 

Haynes Dementia Hub είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 020 8348 1717 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loukia Josephides 
(from Patriki) 

Sadly passed away on Saturday 17th August 2019 aged 87. 

She leaves behind her daughter and son, Mary and Andy, son-

in-law Andy, daughter-in-law Tina, grandchildren Elena, Lucy, 

Natalie and Louis, her brother Andreas and many adored nieces, 

nephews and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 4th September at 

10.00am at The Greek Orthodox Church of St John The Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY. The burial will follow at New 

Southgate Cemetery.   

Flowers will be appreciated or alternatively the family would 

welcome donations collected at the church for the London 

Ambulance Service and The Haynes Dementia Hub. 

Tel: 020 8348 1717 

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων. 

 

Για αγγελίες: 

μνημόσυνα και θανάτους 

παρακαλώ τηλεφωνήστε: 

020 8341 5853

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 08.09.2019, στην Εκκλη-

σία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 40ήμερο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

αδελφού και θείου 

Πέτρου Πέτρου 

(Λιμνιά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές 
για το Kidney Research, κατέθεσαν στεφάνια, 
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμε-
τείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ 
μας πένθος.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elias Vassos Elia 

 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 

Elias Vassos Elia who passed away on Tuesday 27th August 2019, 

aged 60. 

Elias was a truly great and much loved man, by all who knew him. 

He leaves behind his adoring wife Anthy, son Andreas, daughter Ellie 

and partner Hakeem, three brothers, father- and mother-in-law, 

brothers- and sisters-in-law, nephews, nieces, god-children and many 

close friends. 

The funeral service will take place on Thursday 5th September 2019 

at 12:00 noon at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, 

Town Road / Logan Road, London N9 0LD, followed by the burial 

at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP at 1:30pm. 

 A celebration of Elias life will then take place at Harringay Borough 

Football Club, Coles Park, White Hart Lane, London N17 7JP. 

The family have requested that instead of flowers donations be made 

for the benefit of The North London Hospice. A donation box will be 

available at the service.

13.12.1958 – 27.08.2019

«Η μεγαλύτερη τιμή της οποίας μπορεί να τύχει 

ένας άνθρωπος είναι η μετά θάνατον καθολική 

αναγνώριση της πορείας που διέγραψε ενόσω 

βρισκόταν εν ζωή». Με τη φράση αυτή, ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 

άρχισε τον επικήδειο λόγο του, το στερνό αντίο, 

στον ευπατρίδη ομογενή και προσωπικό του 

φίλο, Νίκο Μούγιαρη ο οποίος προσφάτως 

απεβίωσε στις ΗΠΑ, ωστόσο η σορός του με-

ταφέρθηκε για ταφή στη γενέθλια γη της Αθηέ-

νου και στην Εκκλησία Παναγίας 

Χρυσελεούσης. 

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

σημείωσε ότι ο εκλιπών, «εργαζόμενος ακού-

ραστα και με επιμονή για την επικράτηση των 

αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κύπρο, βρι-

σκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή, διαδρα-

ματίζοντας σπουδαίο και πολλές φορές 

καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τις διεκδικήσεις 

και την προώθηση ζητημάτων που άπτονται 

του κυπριακού προβλήματος, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες». 

Όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «το 

άρτια στελεχωμένο και οργανωμένο αυτό δί-

κτυο της διασποράς, κινητοποιούμενο άμεσα 

και αποτελεσματικά, ως ακριβώς και οι στόχοι 

που έθεσε ο Νίκος Μούγιαρης, πέτυχε σε πολ-

λές περιπτώσεις την εναρμόνιση της πολιτικής 

των ΗΠΑ με τα συμφέροντα της Κύπρου και της 

Ελλάδας». 

Ανέφερε ότι «στο πλαίσιο αυτό, απετέλεσε έναν 

σπουδαίο πρεσβευτή των δικαίων του Κυπρια-

κού Ελληνισμού και υπόδειγμα γνήσιας πα-

τριωτικής προσφοράς των Ελλήνων Κυπρίων 

της διασποράς προς την πατρίδα τους». 

Σημειώνοντας ότι «η μεγαλύτερη τιμή της 

οποίας μπορεί να τύχει ένας άνθρωπος είναι η 

μετά θάνατον καθολική αναγνώριση της πο-

ρείας που διέγραψε ενόσω βρισκόταν εν ζωή», 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «μίας τέ-

τοιας ακριβώς καθολικής αναγνώρισης έτυχε δι-

καίως η υποδειγματική, σεμνή πορεία ζωής, την 

οποία ο αείμνηστος Νίκος Μούγιαρης επέλεξε 

συνειδητά να ακολουθήσει κερδίζοντας την εκτί-

μηση και τον σεβασμό, όχι μόνο των συμπα-

τριωτών του, αλλά και του μεγάλου κύκλου της 

αμερικανικής κοινότητας της οποίας αποτε-

λούσε αναπόσπαστο μέρος». 

«Απτή επιβεβαίωση τούτων αποτελεί η σωρεία 

άρθρων και θετικών σχολίων που ακολούθησαν 

της θλιβερής είδησης του θανάτου του Νίκου, 

αλλά και η μαζική παρουσία της πολιτικής ηγε-

σίας του τόπου, των αναρίθμητων φίλων, των 

ευεργετηθέντων και εκτιμητών του έργου του», 

είπε ο Πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση 

από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 

Πρόσθεσε ότι «αποχαιρετώντας σήμερα τον 

Νίκο Μούγιαρη αποχαιρετούμε τον άνθρωπο, ο 

οποίος διακρίθηκε για τα ξεχωριστά χαρακτηρι-

στικά της προσωπικότητάς του, με κύριο το 

εξαίρετο του ήθους του, την ανιδιοτελή προ-

σφορά στον συνάνθρωπο, αλλά και την πε-

ρισσή αγάπη που έτρεφε για την πατρίδα του 

και τον Ελληνισμό, γενικότερα».

«Ο Ν. Μούγιαρης υπήρξε υπόδειγμα γνήσιας πατριωτικής προσφοράς»

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ 

Kατερίνα Μιχαήλ 
(από το Πατρίκι) 

Mε βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε τη Δευτέρα 19.08.2019, 

η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Κατερίνα Μιχαήλ. 

Αφήνει 3 κόρες: Παναγιώτα, Φούλλα και Ελένη, γαμπρούς, 6 εγγόνια, 

6 δισέγγονα, 2 αδελφές: Αντρούλλα και Μαρούλλα, 2 αδελφούς: Μιχάλη 

και Χριστοφή. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 09.09.2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69a Westow 

Street, London SE19 3RW (parking available in Sainsbury’s, opposite 

church) και η ταφή στο Grove Park Cemetery, Marvels Lane, Grove Park, 

London SE12 9PU. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο St Laurence Church, the “Coffee Bar Room”, 

37 Bromley Road, London SE6 2TS (parking available). 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart Foundation είναι ευπρόσδεκτα.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Katerina Mihail 
(from Patriki) 

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved mother, 

grandmother and great-grandmother Katerina Mihail who passed away 

peacefully on Monday 19th August 2019. 

She leaves behind her three daughters Panayioda, Foulla and Eleni, 

sons-in-law, six grandchildren, six great-grandchildren, two sisters Androulla 

and Maroulla and two brothers Michael and Christophi. 

The funeral will be held on Monday 9th September 2019 at 12:00 noon at the 

Greek Orthodox Church of Ss Constantine & Helen, 69a Westow Street, 

London SE19 3RW (parking available in Sainsbury’s, opposite church) followed 

by the burial at Grove Park Cemetery, Marvels Lane, Grove Park, London 

SE12 9PU. 

The wake will take place at St Laurence Church, the “Coffee Bar Room”, 

37 Bromley Road, London SE6 2TS (parking available). 

Flowers or donations for the British Heart Foundation are welcome.  26.10.1923 – 19.08.2019
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Michael Yiakoumi

Great performances from 

Alex Michael, U18 G4 winner 

defeating 1st and 2nd seeds 

and the fast improving Daniel 

Santos who made the finals of 

the U14s. ` 

It was a Grade 4 Under 18s 

Tournament held at Connaught 

Club in Chingford, Michael beat 

the No1 seed in the Semis and 

the No2 seed in final. Winning 

10 8 in 3 set tiebreak decider. 

14 year old Alex Michael 

from Enfield has been playing 

tennis since the age of five, he 

has been training at WIMX 

academy from the age of eight 

trained by Andrew Foster ex 

professional UK tennis sin-

gles,doubles and Davis Cup 

star. 

Michael’s paternal grandpar-

ents are from Vasili, Leonarisso 

and Yialoussa and his maternal 

grandparents from Famagusta.

David Luiz desperately 
pulled his shirt in the area, of 
Salah who then converted 
from the spot before later pro-
ducing a solo tour de force to 
spin and speed away from the 
hapless Brazilian and slot 
home a wonderful left-foot fin-
ish. Arsenal earned a late 
consolation through substitute 
Lucas Torreira  

Sergio Aguero struck twice 
as Manchester City moved 
into second place in the Pre-
mier League, two points be-
hind leaders Liverpool, with a 
3-1 win at Bournemouth on 
Sunday. Aguero, who has 
scored in all three games this 
season, gave City a 15th-mi-
nute lead.Raheem Sterling 

doubled City’s lead with a 
confident finish.But Bourne-
mouth got back into the game 
in magnificent fashion, just 
before the interval, thanks to 
an unstoppable curling free-
kick from substitute Harry Wil-
son, on loan from Liverpool. 
Aguero poked home his sec-
ond goal in the 63rd minute.  

A penalty from Mexican 
Raul Jimenez, in the seventh 
minute of added time, earned 
Wolverhampton Wanderers a 
1-1 draw at home to Burnley 
who had taken the lead in the 
13th minute with a superb 20 
metre strike from in-form Ash-
ley Barnes, who has scored 
in all three games this season 
and now has four goals to his 

name. 
Tottenham Hotspur fell to a 

surprise 1-0 defeat at home 
to Newcastle United in the 
Premier League on Sunday 
with Brazilian Joe Linton 
grabbing the winner. 

The win was a much-
needed one for Newcastle 
manager Steve Bruce who 
had lost his first two games 
after taking over from Rafa 
Benitez in the close-season.. 

Earlier, Manchester 
United’s hopes of continuing 
a promising unbeaten start to 
the campaign were undone 
by Palace’s 93rd-minute 
strike from Patrick van Aan-
holt in a 2-1 victory for Roy 
Hodgson’s strugglers.Daniel 

James thought he had earned 
United a point by cancelling 
out Jordan Ayew’s first-half 
goal in the 89th minute but 
toothless United were left to 
rue their second missed pen-
alty of the week. 

Lampard finally landed his 
first managerial victory for the 
Blues at the fourth attempt as 
Tammy Abraham’s double in-
spired a thrilling 3-2 win at 
Norwich City for his youthful 
side.Lampard, back at the 
club he graced for 13 years 
as a player, fielded the young-
est Chelsea side in a league 
match for 25 years, with an 
average age of 24. 

Abraham struck in just the 
third minute, and after Nor-

wich had twice fought back 
from a goal down, he also 
proved the match-winner at 
Carrow Road with another su-
perb strike in the 68th mi-
nute.Another of Lampard’s 
starlets, Mason Mount, also 
scored while Teemu Pukki 
continued his dazzling start to 
the season for Norwich with 
a league-leading fifth goal. 

Leicester City moved up to 
third on five points after a first-
half goal from Jamie Vardy 
and a thunderously struck 
winner from Harvey Barnes 
repelled a fightback from 
Sheffield United in a 2-1 win 
at Bramall Lane. 

Brighton & Hove Albion’s 
encouraging start under Gra-

ham Potter also hit the buffers 
after the 30th-minute sending 
off of Florin Andone allowed 
Southampton to take control 
and win 2-0 on the road. 

Watford saw their painful, 
pointless start to the season 
continue with a 3-1 defeat at 
Vicarage Road to West Ham 
United, for whom new record 
French signing Sebastien 
Haller scored a second-half 
double. 

Promoted Aston Villa 
earned their first Premier 
League points of the season 
with a 2-0 win over Everton 
thanks to goals from Wesley 
and Anwar El Ghazi at Villa 
Park on Friday.

Liverpool’s strength showed once 
Joel Matip headed home from a corner

14 year old up and coming 
UK Cypriot tennis star Alex Michael 
wins major junior tournament

Cypriot League kicks off

The 81st Cyprus football championship 
kicked-off on Friday night with Pafos FC beat-
ing Nea Salamina 2-1, former Arsenal star Jay 
Simpson was on display for Nea Salamina 
and former Crystal Palace star Jason Pun-
cheon for Pafos. Pafos took the lead through 
Berigaud, Nea Salamina equalised through 
Onuegbu not long after Pafos regained the 
lead and won the game with a Nemec goal on 
the 90th minute. 

AEL of Limassol and Anorthosis of Fama-
gusta drew 0-0. Ethnikos Achna beat Enosis 
Neon Paralimniou 4-3. 

Matt Derbyshire got both of Omonia’s goals 
in their 2-0 win over Doxa with their new coach 
Henning Berg appearing satisfied with his 
team’s performance.  

The games APOEL-Olympiakos and AEK-
Apollon were postponed due to the European 
games of APOEL and Apollon.  

 
Standings: 
Omonia........................................................3 
Paphos FC................................................3 
AEL..........................................................1 
Anorthosis...............................................1 
Nea Salamina..........................................0 
Doxa........................................................0 
Paralimni..................................................0 
Ethnikos...................................................0 
APOEL......................................................0 
Apollon.....................................................0 
AEK...........................................................0 
Olympiakos..............................................0



24      | Thursday 29 August 2019

New Salamis and St Panteleimon who are 

both in the same division in in the South 

Midlands and Spartan League have both 

entered the FA Vase Cup. For New Salamis 

it is their first time. 

St Panteleimon entered last season and 

won their first and second round qualifying 

games beating Holmers Green 3-1 and 

Long Buckby 4-1 and in the first round they 

played the eventual cup finalists Cray Val-

ley where they had two matches the first 

they finished 0-0 full time and in extra time 

the St Panteleimon keeper was injured and 

they stopped play. The game was replayed 

and Cray Valley won 3-1. 

This season in the first round qualifying 

games New Salamis are home to Codicote 

at Enfield Town Football Club, The Queen 

Elizabeth Stadium, Donkey Lane, Enfield, 

EN1 3PL and St Panteleimon are home to 

Long Buckby at North Greenford FC, 

Berkeley Fields, Berkeley Avenue, Green-

ford UB6 0NX. 

Both games to be played at 3.00pm this 

Saturday 31st August. 

New Salamis opponents Codicote FC  has 

been in existence since 1912 playing its 

part in local Hertfordshire Football, but after 

several promotions the Senior side now 

represents the Village in the Spartan South 

Midlands League and while their  status 

enables entry into the World Famous FA 

Cup and the non-league FA Vase. 

St Panteleimon opponents are Long 

Buckby formed in 1937 and are a football 

club based in Long Buckby, near North-

ampton, Northamptonshire, England. They 

are currently members of the United 

Counties League Division One. 

The Buildbase FA Vase and FA Trophy 

competitions kick-off for the 2019-20 sea-

son in August and September respectively. 

With the first two draws in both competi-

tions having been made recently, clubs can 

begin to plan their campaigns which will 

hopefully end with the dream of a place at 

Wembley for Non-League Finals Day next 

May. 

Last season’s final at the national stadium 

saw Chertsey Town lift the Vase, beating 

Cray Valley. 

There are 667 clubs from Steps 5-7 of the 

National League System entered in the 

Vase this season and that competition gets 

underway  in the first round qualifying tak-

ing place on Saturday 31 August with 268 

ties scheduled across the country. 

Winning clubs will duly progress to the sec-

ond round qualifying on Saturday 14 Sep-

tember. 

New Salamis and St Panteleimon in FA Vase Cup this week - 

the final to be played at Wembley

Haringey Borough sign six  Cypriots for this season, including 

four Cyprus international players
Haringey Borough who had a very successful season in 

reaching the first round proper of the FA Cup before losing to 

League One team Wimbledon FC 1-0 in added time. 

They also reached the Bostik League premier division play offs. 

This season they are already riding high with already holding 

the top spot and hoping to be there at the end of the season. 

They already have a big Cypriot contingent with UK Cypriots 

manager Tom Loizou and coach John Fitsiou and Chairman Aki 

Achilleos. This season they have resigned Cypriot 

internationals Demetris Froxylias from AEK, Athens, Dunbarton 

and Cyprus international plus another Cyprus international 

former Enosis Neon Paralimniou player George Arestis and 

newly signed Paris Panayiotou who played for Ayia Napa and 

AEL Limassol  and Constantino Alexandrou from Aris Limassol. 

They have also signed Cypriot internationals  Stelios Demetriou 

from St Mirren and Macclesfield and  Athos Solomou from Apoel 

who he played Champions league football for. 

So any keen UK Cypriots who want to see Cyprus international 

stars they have a game this saturday August the 31st at home 

to East Thurrock in the BostikVictor Premier 3.00pm at Coles 

Park,White Hart Lane, London N17 7PJ

New Salamis St. Panteleimon


