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Την έντονη αντίδραση της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ προ-
κάλεσαν διαφημίσεις στο βρετανικό 
Τύπο που παρουσιάζουν τα κατε-
χόμενα ως τουριστικό προορισμό... 

 

Σελ 2

Νέες αντιδράσεις
Τη διαβεβαίωση ότι το ΗΒ θα συ-
νεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες 
επίτευξης λύσης στο Κυπριακό, 
παρείχε μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο 
Βρετανός υπουργός Ευρώπης 
Κρίστοφερ Πίντσερ... 

Σελ 4

Διαβεβαιώσεις
Αντιμέτωπη με τη δεύτερη, μέσα 
σε μια εβδομάδα, καθολική απερ-
γιακή κινητοποίηση βρέθηκε χθες 
η κυβέρνηση, που μέσω του πο-
λυνομοσχεδίου του υπουργού... 
 

Σελ 7

Δυναμικές κινητοποιήσεις

Πλήγμα για τον αγώνα ειρήνης 
ο χαμός του Ilker Kilic

σελ 31 & 19

Το τελευταίο του χαρτί... 
«Take it or leave it»

Τοπίο στην ομίχλη...

σελ 3

σελ 4 & 5
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Δάκρυα και συγκίνηση
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ THOMAS COOK ΑΠΟ ΠΑΦΟ

Ομάδα επιβατών προκάλεσε ρίγη συγκίνησης 
όταν αποφάσισε να μαζέψει χρήματα για τους 
πρώην υπάλληλους της Thomas Cook, οι οποίοι 
δούλεψαν εθελοντικά στη πτήση επαναπατρισμού 
Βρετανών από την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, σε μια από 
τις πτήσεις επαναπατρισμού από την Κύπρο προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο, σε πρώην αεροσκάφος της 
Thomas Cook επέβαιναν υπάλληλοι της χρεοκοπη-
μένης εταιρείας, οι οποίοι συμφώνησαν να δουλέ-
ψουν χωρίς να πληρωθούν για να επιστρέψουν οι 
επισκέπτες στο σπίτι τους. 

«Προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στην επι-
στροφή των επισκεπτών στο σπίτι τους. Δεν υπήρχε 

υπηρεσία για φαγητό, αλλά κατάφεραν να εξασφα-
λίσουν τσάι και καφέ, ώστε οι επιβάτες να έχουν 
κάτι ζεστό να πιούνε», ανέφερε στο Washington Ex-
aminer ένας επιβάτης. 

Μάλιστα, οι επιβάτες ένιωσαν τόσο ευγνωμοσύνη 
για τους υπαλλήλους που δούλευαν αμισθί, ώστε 
μάζεψαν λεφτά για να τους δώσουν. 

«Μετά από μια σύντομη συνομιλία με κάποιος 
άλλους επιβάτες, αποφασίσαμε να μαζέψουμε χρή-
ματα γι αυτούς, αφού ήταν τόσο γενναιόδωροι», συ-
μπλήρωσε ο επιβάτης.   

Σύμφωνα με το BBC η πράξη των επιβατών προ-
κάλεσε δάκρυα και συγκίνηση στους πρώην υπαλ-
λήλους της Thomas Cook.

Έντονη αντίδραση της ΕΚΟ για νέες 
διαφημίσεις διακοπών στα κατεχόμενα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Την έντονη αντίδραση της παροικίας και ειδικότερα 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, προκάλεσε 
νέα διαφημιστική καμπάνια που προβάλλει κατεχό-
μενες περιοχές της Κύπρου ως τουριστικό προορι-
σμό. Ο λόγος για την εφημερίδα South Wales Even-
ing Post, η οποία υπό τον τίτλο «Νέο Έτος στη 
Βόρεια Κύπρο», που διαφημίζει διακοπές στα κατε-
χόμενα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. 

Με επιστολή του προέδρου της ΕΚΟ, Χρήστου 
Καραολή προς την εφημερίδα, η Ομοσπονδία υπο-
γραμμίζει ότι η εν λόγω διαφήμιση είναι βαθιά πα-
ραπλανητική. 

Αφού, υπενθυμίζει τα όσα διαδραματίστηκαν στην 
Κύπρο το 1974 με την παράνομη εισβολή του τουρ-
κικού στρατού, την κατοχή και το παράνομο μόρ-
φωμα που προέκυψε στις υπό κατοχή περιοχές της 
Κύπρου, υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να παρα-
βιάζονται πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

«Χιλιάδες πρόσφυγες κατέφυγαν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Καραολής, ο 
οποίος σημειώνει μάλιστα πως ορισμένοι από αυ-
τούς ειναι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων που σήμερα 
λειτουργούν και διαφημίζονται από τους Τούρκους 
σφετεριστές. 

«Η διαφήμιση παραπληροφορεί τους αναγνώστες 
σας, για την πραγματικότητα της κατάστασης στην 
Κύπρο και υπονομεύει τις προσπάθειες για επανέ-
νωση του νησιού». 

Η επιστολή στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο νόμιμο και διε-
θνώς αναγνωρισμένο κράτος στο νησί και παραθέτει 
την επίσημη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, που 
δεν αναγνωρίζει το παράνομο μόρφωμα των κατε-
χομένων. «Ζητώ από την South Wales Evening 
Post να μην παρουσιάσει διαφημίσεις για ταξίδια, 
σε μέρη που λειτουργούν παράνομα στην κατεχό-
μενη Κύπρο, σε μελλοντικές εκδόσεις του περιοδικού 
σας»,καταλήγει η επιστολή.
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«Τελεσίγραφο» Τζόνσον για «δύο σύνορα» στη Β. Ιρλανδία
ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΟΣΑ ΔΙΕΡΡΕΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Στο νέο σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για το 
Brexit επικέντρωσαν την προσοχή τους οι εφημερί-
δες της Τετάρτης με την Daily Telegraph (02/10)  
να ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τι περιέχει. Η εφημερίδα 
μας ενημέρωσε ότι ο Μπ. Τζόνσον προτείνει λύση 
«δύο συνοριακών γραμμών για 4 χρόνια», προκει-
μένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο του backstop, με 
τη Β. Ιρλανδία να παραμένει στην ενιαία αγορά μέχρι 
το 2025. Το σχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση των συ-
νόρων μεταξύ της Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλαν-
δίας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και τελωνειακούς 
ελέγχους μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδικής 
Δημοκρατίας. 

Η Telegraph επεσήμαινε ότι η πρόταση αναμέ-
νεται να αντιμετωπίσει έντονες αντιδράσεις από τους 
ηγέτες της ΕΕ και την ιρλανδική κυβέρνηση. Ο συ-
ντάκτης της εφημερίδας για ευρωπαϊκά θέματα, Πί-
τερ Φόστερ, σημείωνε ότι «ο κ. Τζόνσον προσπαθεί 
δια της διπλωματικής οδού να λύσει το πρόβλημα 
αλλά η Ευρώπη είναι εναντίον του».  

Όλες οι εφημερίδες συμφωνούσαν για το πώς 
προτίθεται ο πρωθυπουργός του ΗΒ να αντιδράσει 
στις ενστάσεις της ευρωπαϊκής ηγεσίας.  

Μια φράση κυριαρχούσε  στους πηχυαίους πρω-
τοσέλιδους τίτλους των εφημερίδων Daily Mail, 
Daily Express και Metro «Δεχθείτε το ή ξεχάστε 
το» (Take it or leave it).  

«Μετά από τρία χρόνια αδικαιολόγητης κωλυσιερ-
γίας έχουμε φθάσει στο τέλος του παιχνιδιού», 
έγραψε η Mail. H εφημερίδα εκτιμούσε ότι «τελικά 
θα αντιληφθούμε πόσο σοβαρή είναι η ΕΕ για να 
υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία για το Brexit».  

Ο Τζόνσον σε αποκλειστική του συνέντευξη στη 
Sun υπογράμμισε ότι έχει «10 ημέρες  για να κάνει 
μια συμφωνία» και ότι  είναι διατεθειμένος «να ακού-

σει τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις». Δεν θα απέκλειε 
να υπάρξει ένα χρονικό όριο στο σύστημα ελέγχων 
στα ιρλανδικά σύνορα, σημείωνε η Sun.        

Η Ιρλανδία απορρίπτει το σχέδιο Τζόνσον  
Αρνητικά απάντησε στην εισήγηση που φέρεται 

να έκανε το Λονδίνο για τα σύνορα της Βόρειας Ιρ-
λανδίας με την Ιρλανδία ο υπ. Εξωτερικών της Ιρ-
λανδίας Σάιμον Κόβενι, απορρίπτοντας την πρόταση 

που κατ’ αυτόν δεν αποτελεί καν 
βάση για συζήτηση. 

Παράλληλα, παρότρυνε τη βρετανική κυβέρνηση 
να υποβάλει μια "σοβαρή" πρόταση στην ΕΕ, αν 
θέλει να επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit. 

Σύμφωνα με τους Financial Times (01/10), ο 
Τζόνσον είχε στηρίξει τις ελπίδες του για τη γεφύ-
ρωση των διαφορών με τις Βρυξέλλες στον Ιρλανδό 
ομόλογό του, Λίο Βαράντκαρ. Θεωρούσε ότι ο Βα-
ράντκαρ θα μπορούσε να ανταποκριθεί θετικά στις 
νέες προτάσεις, γεγονός που θα επηρέαζε τις τελικές 
αποφάσεις της ΕΕ για τις σχέσεις με το ΗΒ.   

Aλλά στην ιστοσελίδα του περιοδικού New States-
man διαβάζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα του 
backstop οι προτάσεις Τζόνσον προβλέπουν τη δη-
μιουργία "κέντρων εκτελωνισμού" σε μικρή από-
σταση  και από τις δύο πλευρές των συνόρων.  

Αυτός, όμως, ο διακανονισμός για το Δουβλίνο 
και τις Βρυξέλλες συνιστά καταστρατήγηση του 
"σκληρού συνόρου" που είχε συμφωνηθεί πριν από 
δύο χρόνια, τονίζει ο συντάκτης του περιοδικού. Για 
τον κ. Βαράντκαρ δεν έχει σημασία εάν τα κέντρα 
ελέγχου είναι στα σύνορα Β. Ιρλανδίας - Δημοκρατίας 
της Ιρλανδίας ή σε μικρή απόσταση από αυτά. Το 
σχέδιο του πρωθυπουργού ήταν σχεδόν βέβαιο ότι 
δεν θα ικανοποιούσε το Δουβλίνο που  θεώρησε ότι 
με αυτό δεν καταργούνται τα "σκληρά σύνορα".

Οι νέες προτάσεις Τζόνσον στον Τύπο και οι πρώτες εκτιμήσεις

«Μπορούμε, πρέπει και θα υλοποιήσουμε το Brexit στις 31 Οκτω-
βρίου», είπε ο Μπόρις Τζόνσον στην ομιλία του το μεσημέρι της Τε-
τάρτης, με την οποία έκλεισε το φετινό συνέδριο του Συντηρητικού 
Κόμματος στο Μάντσεστερ. 

Επιβεβαιώνοντας στην ουσία το δημοσίευμα της Daily Telegraph 
για το περιεχόμενο της πρότασης για τα ιρλανδικά σύνορα που θα κα-
ταθέσει εντός της ημέρας στην ΕΕ, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε 
ότι θα προστατευθεί το ισχύον (σ.σ. ευρωπαϊκό) κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας για αγρότες και επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, με την 
τοπική εθνοσυνέλευση να έχει λόγο επ’ αυτού. 

Σύμφωνα με τα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας από το 
πρωί της Τετάρτης με τις «διαρροές» στον Τύπο, η πρόταση Τζόνσον 
προνοεί ένα ιδιαίτερο καθεστώς για τη Βόρεια Ιρλανδία προς αντικα-
τάσταση του ‘backstop’. Παρά το γεγονός ότι το backstop αποσκοπούσε 
στην αποφυγή συνόρων μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας 
της Ιρλανδίας, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον φέρεται να προτείνει 
τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων στα προϊόντα που διακινούνται 
μεταξύ βορρά και νότου της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα, αντιθέτως, φέρεται 
να προτείνεται η συνέχιση υπαγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας στους 
κανόνες της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς τόσο για αγροτικά όσο και 
για βιομηχανικά προϊόντα, κάτι που στην ουσία δημιουργεί κανονιστικά 
σύνορα, δηλαδή ελέγχους προέλευσης, ποιότητας κτλ, μεταξύ της Βό-
ρειας Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου. 

Αυτή η ενιαία ιρλανδική αγορά για τα προϊόντα προτείνεται να ισχύει 
για τέσσερα χρόνια μετά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του 
Brexit, δηλαδή έως το τέλος του 2024. Τότε η τοπική εθνοσυνέλευση 
της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασίσει είτε τη συνέχιση ισχύος των κα-
νόνων της ενιαίας αγοράς είτε την προσχώρηση στο νέο κανονιστικό 
πλαίσιο που θα έχει θεσπίσει το Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο θα 
διαφοροποιείται από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. 

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο 
του Βρετανού πρωθυπουργού, Ντόμινικ Κάμινγκς, η πρόταση του 
Λονδίνου θα είναι η τελική και αν οι Ευρωπαίοι δε θελήσουν να την 
εξετάσουν σοβαρά, τότε η βρετανική κυβέρνηση θα ετοιμαστεί για 
Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. «Δεν πρόκειται αυτή η κυ-
βέρνηση να διαπραγματευτεί νέα αναβολή», δήλωσε εκπρόσωπος 
της Ντάουνινγκ Στριτ. 

Μιλώντας στο Sky News τόνισε ότι οι όποιοι έλεγχοι δε θα γίνονται 
στα σύνορα. Παραδέχθηκε επίσης ότι οι προτάσεις του θα ακυρώνουν 
την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Ην. Βασιλείου του Δεκεμβρίου του 2017, σύμ-
φωνα με την οποία δε θα έπρεπε να υπάρξουν σύνορα ή έλεγχοι στα 
ιρλανδικά σύνορα μετά από το Brexit. 

Στη συνέντευξη για το BBC πρόσθεσε ότι οι βρετανικές προτάσεις 
θα είναι «καλές και δημιουργικές», αν και είπε ότι αποδέχεται πως 
«ίσως υπάρχει λίγος δύσκολος δρόμος μπροστά». 

Σε σχετική ερώτηση είπε, εξάλλου, ότι «απλά δεν είναι αλήθεια» 
πως είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο στο μηρό τη δημοσιογράφο 
Σάρλοτ Έντουαρντς σε ένα γεύμα προ 20 ετών. Στο Sky News κλήθηκε 
να απαντήσει κατά πόσο διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την Αμερικανίδα 
επιχειρηματία Τζένιφερ Αρκιούρι, η οποία είχε λάβει κονδύλια από το 
δήμο του Λονδίνου την περίοδο που ήταν δήμαρχος ο ίδιος. Ο κ. Τζόν-
σον απέφυγε να απαντήσει. 

Κατά την ομιλία του πάντως στο συνέδριο των Συντηρητικών, χα-
ρακτήρισε την πρότασή του «δίκαιο και λογικό συμβιβασμό» και εξέ-
φρασε την ελπίδα να γίνει αποδεκτή από τους Ευρωπαίους. Σε δια-
φορετική περίπτωση, προειδοποίησε, η εναλλακτική θα είναι το «no 
deal». «Δεν είναι μία κατάληξη που επιδιώκουμε ή θέλουμε, αλλά είναι 
μία κατάληξη για την οποία είμαστε έτοιμοι», συμπλήρωσε. 

Σημείωσε ότι οι Συντηρητικοί δεν είναι αντιευρωπαϊκό κόμμα και η 
Βρετανία δεν είναι αντιευρωπαϊκή χώρα. «Είμαστε Ευρωπαίοι. Εγώ 
αγαπώ την ΕΕ», είπε. Αλλά, όπως συμπλήρωσε, μετά από 45 χρόνια 
δραματικών συνταγματικών αλλαγών στη σχέση με τους Ευρωπαίους, 
οι δύο πλευρές πρέπει να αποκτήσουν μία νέα σχέση. 

Επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη φράση «ας υλοποιήσουμε το 
Brexit», που ήταν και το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου, ο Μπόρις 
Τζόνσον σχολίασε: «Μετά από τριάμισι χρόνια ο κόσμος αρχίσει να 
αισθάνεται πως τον θεωρούμε ανόητο και να υποπτεύεται ότι υπάρχουν 
δυνάμεις στη χώρα που πολύ απλά δε θέλουν καθόλου την υλοποίηση 
του Brexit. Αν έχουν δίκιο, αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
εμπιστοσύνη στη δημοκρατία». 

Επέκρινε ξανά το κοινοβούλιο για τη στάση του στο Brexit, λέγοντας 
ότι η προσπάθεια για ένα Brexit με συμφωνία δεν έχει γίνει ευκολότερη 
από τη «νομοθετική πράξη παράδοσης», που θεωρητικά υποχρεώνει 
τον πρωθυπουργό να ζητήσει νέα αναβολή του Brexit αν δεν προκύψει 
συμφωνία με την ΕΕ έως τις 19 Οκτωβρίου.
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Για τον κίνδυνο της διχοτόμησης 
προειδοποιεί το ΑΚΕΛ

ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της διχοτόμησης και επιβάλλεται να 
αποδείξουμε όλοι τον πατριωτισμό μας, θέτοντας το μέλλον της Κύπρου 
πάνω από μικροκομματικές επιδιώξεις και από τα όποια συμφέροντα. 
Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, υπο-
δεικνύοντας ότι ο δρόμος στην επιδίωξη της Τουρκίας για διχοτόμηση 
ανοίγεται με τις αντιφάσεις και τις παλινδρομήσεις του Προεδρικού και 
του Συναγερμού που ανερυθρίαστα κατηγορούν το ΑΚΕΛ ότι υιοθετεί 
δήθεν τουρκικές θέσεις και αδικαιολόγητα ασκεί κριτική στους χειρι-
σμούς του κ. Αναστασιάδη. 

Μιλώντας χθες βράδυ στη Λεμεσό, στα πλαίσια εκδήλωσης για την 
επέτειο της Ανεξαρτησίας, ο κ. Κυπριανού υπέδειξε ότι τα όσα μεσο-
λάβησαν από την εκλογή Αναστασιάδη το 2013 μέχρι το Κραν Μοντανά, 
επιβεβαίωσαν πλήρως τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις του ΑΚΕΛ και 
«βρεθήκαμε σήμερα, εφτά σχεδόν ολόκληρα χρόνια μετά, με την Τουρ-
κία να κλιμακώνει την επιθετικότητά της, να παραβιάζει την κυπριακή 
ΑΟΖ, τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί και να κρατά αποστάσεις 
και πολλούς εντός και εκτός Κύπρου να διερωτώνται τι θέλουμε να 
πετύχουμε και ποιος είναι τελικά ο στόχος του κ. Αναστασιάδη». 

Επισημαίνοντας ότι απειλούμαστε πλέον ευθέως με την οριστική δι-
χοτόμηση, η οποία πλησιάζει με την κλιμακούμενη τουρκική επιθετι-
κότητα στην ΑΟΖ, τα τετελεσμένα που επιχειρεί στην Αμμόχωστο και 
το παρατεταμένο αδιέξοδο στις συνομιλίες, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, τόνισε 

εμφαντικά ότι «η Κύπρος αν δεν επανενωθεί, θα διχοτομηθεί και μετά 
ίσως τουρκοποιηθεί αφού η Τουρκία εποικίζει συστηματικά την πατρίδα 
μας και τη φορτώνει στρατεύματα» και προειδοποίησε ότι αν το Κυ-
πριακό οδηγηθεί σε τέλμα, σύντομα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο 
τους και «η εξέλιξη δεν θα είναι αυτή που αφελώς κάποιοι πιστεύουν… 
δεν θα μείνουμε εμείς στη μία πλευρά και το παράνομο μόρφωμα 
στην άλλη αλλά κάποια στιγμή η Τουρκία που θα έχει οριστικά εδραι-
ωθεί στα κατεχόμενα θα θέλει να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Κύ-
προ». 

Όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο αν επαναρχί-
σουν διαπραγματεύσεις που θα είναι ουσιαστικές, θα βασίζονται στο 
συμφωνημένο πλαίσιο και θα στοχεύουν σε λύση το συντομότερο δυ-
νατό, υπέδειξε και εξέφρασε την ευχή η συνάντηση που είχε ο κ. Ανα-
στασιάδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και αυτή που θα έχει ο 
κ. Ακιντζί, να πείσουν τον κ. Γκουτέρες να συνεχίσει την προσπάθειά 
του. Αν επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, όπως υπέδειξε, ο δρόμος 
δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα αλλά θα «χρειάζεται συνέχεια 
και συνέπεια, καθαρό μυαλό, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και σκο-
πιμότητες, αποφασιστικότητα και ξεκάθαρος στόχος». 

Το ΑΚΕΛ, επανέλαβε ο Γ.Γ. του κόμματος, δεν θα πάψει να αγωνίζεται 
για τη λύση του Κυπριακού, για την επανένωση της Κύπρου, για λύση 
που θα τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό και θα αποκαθιστά την 
κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, λύση βασισμένη στα Ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών, τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, στο Διεθνές και 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που θα αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο και θα 
αποκλείει τα όποια εγγυητικά ή δικαιώματα επέμβασης στα εσωτερικά 
ζητήματα της χώρας από ξένες δυνάμεις. Λύση που θα επανενώνει το 
έδαφος, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία στο πλαίσιο δικοινοτι-
κής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγρά-
φεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση που θα οδηγεί σε 
ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Χρήστος Χαραλάμπους

BΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Θέλουμε συνέχεια των 
συνομιλιών του Κυπριακού» 

Τη διαβεβαίωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει 

τις προσπάθειες για επίτευξης λύσης στο Κυπριακό, παρείχε μιλώντας 

στο ΚΥΠΕ ο Βρετανός υπουργός Ευρώπης Κρίστοφερ Πίντσερ.Η δή-

λωση του πολιτικού αξιωματούχου του Foreign Office έγινε στο πλαίσιο 

δεξίωσης που και φέτος διοργάνωσε με μεγάλη συμμετοχή η οργάνωση 

Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου, στο περιθώριο του ετήσιου συνεδρίου 

του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος που διεξάγεται από χθες 

Κυριακή στο Μάντσεστερ. 

«Η Βρετανία είναι έτοιμη να βοηθήσει να επιλυθεί μία πολύ δύσκολη, 

μία σε προσωπικό επίπεδο πολύ δύσκολη, δυσεπίλυτη κατάσταση 

επί περισσότερο από 40-45 χρόνια. Θέλουμε να αποκλιμακώσουμε 

την κατάσταση, θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας στο να διασφαλί-

σουμε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί. Και μπορείτε να είστε απολύτως σί-

γουροι ότι οι συνομιλίες που ο Άλαν Ντάνκαν, ο προκάτοχός μου, είχε 

πριν από λίγα χρόνια, είναι συνομιλίες που θέλουμε να συνεχίσουμε 

και με τις δύο πλευρές, για να φροντίσουμε ότι αυτό το τρομερό, το δυ-

σεπίλυτο θέμα θα επιλυθεί», δήλωσε ο κ. Πίντσερ. 

Τη δεξίωση άνοιξε η υπουργός Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγρο-

τικής Πολιτικής Τερέζα Βίλιερς, που ήταν και η οικοδέσποινα ως πρό-

εδρος της οργάνωσης. Η φιλοκύπρια πολιτικός τόνισε ότι θα εξακο-

λουθήσει να είναι μία «δυνατή φωνή» στη Βουλή των Κοινοτήτων και 

στην κυβέρνηση υπέρ των δικαίων της Κύπρου. Πρόσθεσε ότι μια 

λύση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων είναι προς το συμφέρον 

αμφοτέρων των κοινοτήτων στο νησί. Απευθυνόμενη στον υπουργό 

Ευρώπης είπε ότι θα συνεχίσει από την πλευρά της να τον ενθαρρύνει 

να υποστηρίζει «ενεργά και με ενθουσιασμό» τις προσπάθειες για μία 

ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει 

πολλούς φίλους στο βρετανικό κοινοβούλιο. 

Στη δική του ομιλία ο κ. Πίντσερ αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

επίσκεψή του στην Κύπρο, κατά την οποία, όπως είπε, διαπίστωσε 

πόσο φιλικό είναι το νησί. Προανήγγειλε δε την πρώτη του επίσκεψη 

ως υπουργός Ευρώπης στην Κύπρο, τις προσεχείς εβδομάδες, λέγο-

ντας ότι θα δώσει έμφαση στις αμοιβαίες διαβεβαιώσεις για το μέλλον 

και τα δικαιώματα των Κυπρίων στη Βρετανία και των Βρετανών στην 

Κύπρο μετά από το Brexit.



 5      | Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Θολό το τοπίο στο Κυπριακό

Η κυβέρνηση πρέπει με αποφασιστικότητα να προχωρήσει, 
να καλυφθεί πίσω από τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ και να επιδιώξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού προσθέτοντας ότι 
εάν κι εφόσον επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις θα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο για την Τουρκία να συνεχίσει τις προκλήσεις 
της.  

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Α. Κυπριανού είπε πως δεν 
γνωρίζουμε αυτή την στιγμή ποιες είναι οι προθέσεις του ΓΓ 
του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων του με Ανα-
στασιάδη, Ακινζί, Ερντογάν και Μητσοτάκη.  

Είναι προφανές, σημείωσε, ότι υπάρχει ακόμα απόσταση η 
οποία χρειάζεται να καλυφθεί για να αναληφθεί πρωτοβουλία 
από τον ΓΓ του ΟΗΕ. «Θέλω να επαναλάβω τι έχει ξεκαθαρίσει 
με πολύ έντονο τρόπο ο κ. Γκουτέρες - για να αναλάβει μια 
νέα πρωτοβουλία έχει πει με ξεκάθαρο τρόπο ποια θα πρέπει 
να είναι η βάση της διαπραγμάτευσης δηλαδή το πλαίσιο του, 
οι μέχρι σήμερα συγκλίσεις οι οποίες υπάρχουν στο κυπριακό 
καθώς επίσης ο ίδιος αναφερόταν στο άτυπο έγγραφο που 
επιχείρησε να καταθέσει στο Κρανς Μοντανά για την εφαρμογή 

της συμφωνίας, οι δύο ηγέτες αναφέρονται στο κοινό ανακοι-
νωθέν του Φεβράρη του 2014», πρόσθεσε.  

Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος, συνέχισε ο κ. Κυπρια-
νού, ο ΓΓ επιμένει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε όπως έγινε 
στο Κρανς Μοντανά, δύο χωριστά τραπέζια, στο ένα συζητι-
ούνται τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων και στο 
άλλο τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Το πιο σημα-
ντικό κατά την άποψη μου, είπε, είναι η απαίτηση του ΓΓ να 
τον πείσουν οι δύο ηγέτες και οι όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι 
κυρίως η Τουρκία - λέω εγώ - ότι αν αυτή την φορά ξεκινήσουν 
οι διαπραγματεύσεις ότι θα είναι έτοιμοι να πάμε μέχρι τέλους. 

«Δεν γνωρίζουμε, θα επαναλάβω, πώς προτίθεται να προ-
χωρήσει ο ΓΓ. Εκφράζουμε την ανησυχία μας και λέμε ότι η 
κυβέρνηση θα πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο να στείλει το μήνυμα 
ότι αυτή την φορά θα είναι έτοιμη για να πάει μέχρι τέλους 
εφόσον κι αν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις δίχως προσκόμ-
ματα και δίχως τις όποιες προϋποθέσεις», ανέφερε.  

Το πλαίσιο του ΓΓ, είπε, μας καλύπτει και σε ό,τι αφορά τα 
ζητήματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων αλλά και σε ό,τι 
αφορά το θέμα της πολιτικής ισότητας, της αποτελεσματικής 

συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων και της μιας θετικής ψήφου. 
«Ο ΓΓ ήταν ξεκάθαρος -μπορεί μεν στο πλαίσιο να μην κατα-
γράφεται η ανάγκη για ακύρωση της συνθήκης εγγύησης αλλά 
στις τοποθετήσεις του στα δείπνα, ο ΓΓ ήταν ξεκάθαρος και σε 
ό,τι αφορά την μια θετική ψήφο και πάλι ξεκαθαρίζει ότι δεν 
μπορεί να γίνει δεχτή σε όλους τους θεσμούς», σημείωσε. 

 Ως εκ τούτου, συνέχισε, η κυβέρνηση μας πρέπει με απο-
φασιστικότητα να προχωρήσει, να καλυφθεί πίσω από τις θέ-
σεις του ΓΓ και να επιδιώξει την επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων. «Εκφράζεται η άποψη από διάφορες πλευρές ότι η 
Τουρκία κλιμακώνει περαιτέρω την επιθετικότητα της. Απόλυτα 
σωστή αυτή η προσέγγιση. Ο κ. Τσαβούσογλου έχει δώσει ερ-
μηνεία γιατί λέει δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαπραγμα-
τεύσεις. Δεν τον πιστεύουμε, όμως τονίζουμε ότι εάν κι εφόσον 
επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολο 
για την Τουρκία να συνεχίσει με τον ίδιο προκλητικό τρόπο 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και με τον 
ίδιο προκλητικό τρόπο σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς τους 
σε βάρος της Αμμοχώστου», πρόσθεσε. 

Yπάρχει απόσταση να καλυφθεί για ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Γ.Γ. ΟΗΕ

ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
 
Ομιχλώδες παραμένει το τοπίο στο Κυπριακό και μετά τις κατ’ ιδίαν, 

χωριστές συναντήσεις των ηγετών των δυο Κυπριακών Κοινοτήτων 
με τον Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, 
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πληροφορίες από 
καλά ενημερωμένες διπλωματικές πηγές φέρουν τον κ. Γκουτέρες να 
μην είναι ευχαριστημένος σε ικανοποιητικό βαθμό από αυτά που 
άκουσε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί. 

Ωστόσο, με βάση αυτά που λέχθηκαν στις συναντήσεις και με τις 
παρασκηνιακές, άτυπες διαβουλεύσεις που συνεχίζονται παρασκη-
νιακά, δεν αποκλείεται τελικά να βρεθούν φόρμουλες κατάληξης σε 
συμφωνία για τους όρους αναφοράς.  

Αυτή τουλάχιστον την εικόνα άφησε ο Μουσταφά Ακιντζί που είχε 
χωριστή συνάντηση με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ μετά τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη.  

Ο κ. Ακιντζί έδωσε ενδείξεις  ότι θα προχωρήσει η συμφωνία με 
τους όρους αναφοράς με τα τρία στοιχεία που συμφωνήθηκαν στις 9 
Αυγούστου. 

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως είναι γνωστό, πήγε και επέστρεψε 
από τη Ν. Υόρκη επιμένοντας στα τρία στοιχεία που πρέπει να περι-
λαμβάνουν οι όροι αναφοράς: Την κοινή δήλωση του Φεβρουαρίου 
2014, τις προηγούμενες συγκλίσεις καθώς και το Πλαίσιο Γκουτέρες. 

Σ’ αυτό ακριβώς εστίασε και ο Μουσταφά Ακιντζί στις δηλώσεις του 
την Κυριακή, πριν από τη συνάντηση του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, τονίζοντας 
επιπλέον ότι η Τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκεται στη Ν. Υόρκη «για 
την ειρήνη και τη σταθερότητα και όχι για την ένταση». 

Την ίδια ώρα στη Λευκωσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε 
πως «δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τις διαπραγματεύσεις με 
τους όρους αναφοράς» για να δικαιολογήσει την αρνητική τοποθέτηση 
του Προέδρου στο θέμα της θετικής ψήφου για τους Τ/κ. 

 Όπως είπε, η πολιτική ισότητα και η αποτελεσματική συμμετοχή 
στη διακυβέρνηση, όπως και τα θέματα των εγγυήσεων και του εδαφι-
κού, είναι μέσα στο Πλαίσιο Γκουτέρες και θα είναι προς διαπραγμά-
τευση. «Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με την κα Λουτ αν δεν 
υπήρχε κάποια υπαναχώρηση», σημείωσε, ενώ κατέληξε λέγοντας 
ότι «περιμένουμε από τον κ. Γκουτέρες τη συνέχεια για να καταλήξουμε 
στους όρους αναφοράς». 

Είναι φανερό ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον ΓΓ του 
ΟΗΕ, ο οποίος θα έχει ενώπιόν του και θα αξιολογήσει όλα τα δεδο-
μένα, και από τις επαφές της κας Λουτ με τις εγγυήτριες δυνάμεις. 

Ο Πρόδρομος Προδρόμου εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αντόνιο Γκου-

τέρες θα συνεχίσει την πρωτοβουλία για το κυπριακό και περιμένει η 
ελληνοκυπριακή πλευρά την απόφαση του ΓΓ του ΟΗΕ για μια συνά-
ντησή του με τους δυο ηγέτες. 

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατέθεσε στον ΓΓ του 
ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη την ετοιμότητά του για την επανέναρξη των συ-
νομιλιών ενώ σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να 
διαπραγματευτεί με το ζόρι. 

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι με καλή θέληση και στη βάση των ψηφι-

σμάτων των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να βρεθεί να βρεθεί μια συμ-
φωνία. 

Οι όροι αναφοράς συμφωνήθηκαν ήδη από τις 9 Αυγούστου, 
δηλώνει ο Ν. Αναστασιάδης 

Οι όροι αναφοράς έχουν συμφωνηθεί ήδη από τις 9 Αυγούστου δή-
λωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναφέροντας 
ότι προσπαθεί να κρατήσει ένα κλίμα καλής και φιλικής σχέσης με τον 
Μουσταφά Ακιντζί και πως στον ΓΓ του ΟΗΕ μετέφερε την αποφασι-
στικότητά του για λύση λειτουργική και βιώσιμη, χωρίς εξαρτήσεις και 
κηδεμόνες.  

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του 
Τ/κ ηγέτη και το ότι «επιδίδεται σε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών» και τι 
μπορούμε να αναμένουμε στη βάση αυτού του δεδομένου. Απάντησε 
ότι «μέχρι σήμερα, θα έχετε παρακολουθήσει ότι ουδέποτε έχω εμπλα-
κεί σε ένα κατηγορητήριο εναντίον του κ. Ακιντζί για σωρεία υπαναχω-
ρήσεων που μέχρι σήμερα καταγράφονται, προσπαθώντας να κρα-

τήσω ένα κλίμα καλής και φιλικής σχέσης».  
Αυτό που θέλει να ξεκαθαρίσει είναι ένα, σημείωσε λέγοντας ότι 

έκανε σαφέστατη για άλλη μια φορά στον ΓΓ, «την πρόθεση, την απο-
φασιστικότητα, την πολιτική βούληση, την αμετάκλητη, να εργαστώ 
όπως εργάστηκα και μέχρι το Κραν Μοντανά, προκειμένου να εξευρεθεί 
μια λύση στο Κυπριακό που να γίνεται αποδεκτή και από τις δύο κοι-
νότητες, που να είναι πριν και πάνω από όλα λειτουργική για να μπορεί 
να είναι βιώσιμη, με τη δημιουργία ενός κράτους που να είναι απαλλα-
γμένο από εξαρτήσεις ή από κηδεμόνες».  

Ερωτηθείς για το τι θα γίνει με τους όρους αναφοράς και πότε θα 
έρθει η κα. Λουτ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι όροι είχαν 
συμφωνηθεί με τον Τ/κ ηγέτη στη συνάντηση που είχαν στις 9 Αυγού-
στου. «Επιβεβαιώθηκαν κατά την πρώτη μέρα άφιξης της κα. Λουτ, 
την οποίαν είχαμε ενημερώσει για τις συγκλίσεις που είχαμε πετύχει 
και η οποία ετοίμασε μια σύντομη κατά τη δική μας επιθυμία δήλωση. 
Πέραν τούτου, αν κάποιοι υπαναχωρούν, αν κάποιοι θέλουν να τεθούν 
προαποφασισμένες θέσεις, λυπούμαι πάρα πολύ αλλά δεν μπορώ να 
συμβαδίσω». 

Τσελεπής: Η ιστορία με τους όρου αναφοράς  
έχει κουράσει τα Ηνωμένα Έθνη 

Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Τουμάζος Τσε-
λεπής προειδοποίησε ότι αν τα δυο μέρη δεν συνεννοηθούν για το 
Κυπριακό, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα είναι διστακτικός να κάνει επόμενα βή-
ματα. 

Ο Τ. Τσελεπής ανέφερε ότι η ιστορία με τους όρους αναφοράς έχει 
παρατραβήξει και έχει κουράσει τα Ηνωμένα Έθνη, προσθέτοντας ότι 
οι δυο πλευρές έχουν περιπλέξει τους όρους αναφοράς που είναι η 
κοινή διακήρυξη, τις συγκλίσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες. 

Το Μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ επισήμανε ότι αν ο ΓΓ του 
ΟΗΕ επιλέξει είτε τριμερής είτε άτυπη πενταμερής διάσκεψη, δεν πρό-
κειται να ικανοποιήσει την αξίωση της Τουρκίας δηλαδή να αρχίσουν 
οι συζητήσεις από το μηδέν. Πρόσθεσε ότι η μορφή λύσης είναι ξεκά-
θαρη και είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. 

Ο Τ. Τσιελεπής κατηγόρησε επίσης τον Πρόεδρο ότι τα τελευταία 
δυο χρόνια δεν αναφερόταν στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας.  

Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ επανέλαβε ότι οι δια-
πραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που έμειναν στο Κραν 
Μοντάνα. Πρόσθεσε ότι οι δυο πλευρές αν αντιληφθούν το πλαίσιο 
Γκουτέρες και τις συγκλίσεις που προηγήθηκαν τότε ανοίγει ο δρόμος 
για διαπραγματεύσεις, διαφορετικά τόνισε, θα συνεχίσουμε να ταλαι-
πωρούμαστε και όσο μας αντέξουν και τα Ηνωμένα Έθνη.
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Τη σύσταση της Αστυνομίας 
για τα Ζώα ενέκρινε το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο κατά την πρό-
σφατη συνεδρία του. 

Αρμοδιότητα της Αστυνο-
μίας για τα Ζώα είναι η διερεύ-
νηση υποθέσεων κακοποί-
ησης και κακομεταχείρισης 
ζώων, υπέδειξε ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξης, σημειώνοντας ότι πρόκει-
ται για ένα νομοσχέδιο, το 
οποίο συνδιαμορφώθηκε μετά 
από διαβούλευση με φιλοζωι-
κές Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις και άλλους φορείς και 
εδράστηκε σε βέλτιστες πρα-
κτικές άλλων κρατών. 

Με το νομοσχέδιο, το οποίο 
εδράστηκε σε βέλτιστες πρα-
κτικές άλλων κρατών, τροπο-
ποιείται ο περί Αστυνομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νό-
μος του 2019, ώστε να συστα-
θεί αυτή η Μονάδα, με τα μέλη 
της να ορίζονται από τον Αρ-
χηγό Αστυνομίας και να λαμ-
βάνουν κατάλληλη σχετική εκ-
παίδευση σε τακτά διαστήμα- 
τα. Πρόσθετα, θα συνεργάζο-
νται με την Κοινοτική Αστυνό-
μευση, ενώ θα παρέχουν την 
αναγκαία βοήθεια στα εξουσιο-
δοτημένα πρόσωπα των τοπι-
κών Αρχών, στις περιπτώσεις 
που αυτά αδυνατούν να εφαρ-
μόσουν τις διατάξεις της νομο-
θεσίας, λόγω άρνησης συμ-
μόρφωσης των ελεγχόμενων 
προσώπων.

«Πράσινο» για σύσταση 
Αστυνομίας για Ζώα

Κόλλησε στη χαρτούρα το «Εστία», αφού ένα µήνα µετά 
την έναρξη σχεδίου δεν έχει διαβιβαστεί ακόµη καµία αί-
τηση στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα, σύµφωνα µε 
πληροφορίες τις εφηµερίδας µας, περισσότερες από οκτώ 
στις δέκα αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στις τράπεζες 
και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, επιστρέφονται πίσω 
στους δανειολήπτες λόγω έλλειψης στοιχείων. Επίσης, ο 
αριθµός των συµπληρωµένων αιτήσεων οι οποίες βρί-
σκονται στις τράπεζες παραµένει σε χαµηλό διψήφιο 
νούµερο, ενώ είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στις οποίες 
ξεκίνησε ο έλεγχος όσον αφορά τη βιωσιµότητα του δα-
νειολήπτη. 

Σηµειώνεται ότι η περίοδος για την υποβολή των αιτή-
σεων ξεκίνησε στις 2 Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσει µέχρι 
τις 15 Νοεµβρίου, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις είναι απο-
γοητευτικές. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η πρώτη εκτίµηση 
του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν ότι το σχέδιο θα καλύψει 
περίπου 15 χιλιάδες δανειολήπτες µε συνολικές οφειλές 
ύψους 3,4 δισ. ευρώ, ωστόσο οι νεότερες εκτιµήσεις του 
Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει την ευθύνη για τη 
διαχείριση του σχεδίου, είναι ότι οι επιλέξιµες αιτήσεις δεν 
θα ξεπεράσουν τις 10 χιλιάδες.  

Οκτώ εµπόδια  
Όπως ανέφεραν στην εφηµερίδα µας στελέχη των τρα-

πεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, η εµπειρία 
από τον πρώτο µήνα εφαρµογής του σχεδίου έδειξε ότι: 

• Η αίτηση είναι πολύπλοκη και δυσκολοκατανόητη για 
τον µέσο πολίτη, αφού το έντυπο είναι 36 σελίδες και απαι-
τούνται 40- 50 πιστοποιητικά. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι 
πολλοί δανειολήπτες δεν προσκόµισαν πιστοποιητικά από 
άγνοια, επειδή θεώρησαν ότι δεν είναι απαραίτητα, δε-
δοµένου ότι δεν έχουν άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. 

• Για να µαζέψει ο δανειολήπτης τα απαραίτητα πιστο-
ποιητικά απαιτείται τουλάχιστον µία εβδοµάδα εντατικής 
προσπάθειας. 

• Βελτιώθηκε σε σηµαντικό βαθµό ο χρόνος αναµονής 
για την έκδοση του πιστοποιητικού ακίνητης περιουσίας 
από το Κτηµατολόγιο, αλλά παραµένει µεγάλος, κυρίως 

λόγω έλλειψης προσωπικού. 
• Προέκυψε δεύτερο πρόβληµα λόγω της νέας Γενικής 

Εκτίµησης ακινήτων σε τιµές 2018. Συγκεκριµένα, όσοι 
έσπευσαν έγκαιρα να ζητήσουν πιστοποιητικό ακολουθώ-
ντας τις προτροπές των αρµοδίων, πήραν πιστοποιητικό 
µε βάση τη Γενική Εκτίµηση σε τιµές 2013 και τώρα είναι 
υποχρεωµένοι να ζητήσουν νέο πιστοποιητικό, αφού το 
Σχέδιο Εστία απαιτεί να είναι σε τιµές του 2018. 

• Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού στο Κτηµατο-
λόγιο ο δανειολήπτης χρεώνεται µε 50 ευρώ. ∆ηλαδή, µία 
οικογένεια µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά πρέπει να πλη-
ρώσει συνολικά 200 ευρώ. Μάλιστα σε περίπτωση που 
έσπευσε έγκαιρα και πήρε πιστοποιητικό σε τιµές 2013, 
τώρα πρέπει να πληρώσει άλλα 200 ευρώ για την έκδοση 
νέου πιστοποιητικού σε τιµές 2018. ∆ηλαδή θα πληρώσει 
συνολικά 400 ευρώ µόνο για τα πιστοποιητικά του 
Κτηµατολογίου, χωρίς να γνωρίζει κατά πόσο θα εγκριθεί 
ή όχι για το Σχέδιο Εστία. 

• Ο χρόνος έναρξης του σχεδίου (αρχές Σεπτεµβρίου) 
δεν ήταν ο καλύτερος, αφού την περίοδο η οποία προ-
ηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τους δανειολήπτες να 
προβούν στις αναγκαίες ενέργειες λόγω των καλοκαιρινών 
διακοπών και των συνεπακόλουθων αδειών στο δηµόσιο, 
ενώ και την περίοδο η οποία ακολούθησε η προσοχή των 

περισσότερων δανειοληπτών ήταν στραµµένη στην 
ετοιµασία των παιδιών τους ενόψει της έναρξης της σχο-
λικής και της ακαδηµαϊκής περιόδου. 

• Πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι δεν µπήκαν ακόµη στη 
διαδικασία για συµπλήρωση της αίτησης ενδεχοµένως να 
έχουν την εντύπωση ότι είναι απλή και ως εκ τούτου θεω-
ρούν ότι έχουν ακόµη αρκετό χρόνο µέχρι τις 15 
Νοεµβρίου.  

Εισηγήσεις από τράπεζες  
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, οι τράπεζες και οι εται-

ρείες εξαγοράς πιστώσεων υπέβαλαν ήδη σειρά προτά-
σεων προς την κυβέρνηση για επίσπευση των διαδικα-
σιών. Συγκεκριµένα, πρότειναν µεταξύ άλλων να γίνεται 
αποδεκτό το πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας του 
Κτηµατολογίου σε τιµές 2013, να απαλειφθούν οι χρεώσεις 
για την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών, να γίνει 
µεταφορά προσωπικού από άλλα τµήµατα στις κρατικές 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν εµπλοκή µε το Σχέδιο Εστία 
και να γίνει εκστρατεία για ενηµέρωση του κοινού. 

Εν τω μεταξύ, «φουλαρισµένος» µε εκποιήσεις είναι ο 
Οκτώβριος, αφού οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων προγραµµάτισαν συνολικά 52 δηµοπρασίες, 
στις οποίες θα τεθούν σε πλειστηριασµό 474 ακίνητα αξίας 
177 εκατ. ευρώ περίπου. Οι πλειστηριασµοί περιλαµβά-
νουν από µάντρες µέχρι πολυκατοικίες, µε τις τιµές εκκί-
νησης να ξεκινούν από 800 ευρώ και να φτάνουν µέχρι τα 
3,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, πολλά από τα ακίνητα βγαίνουν 
σε πλειστηριασµό για πρώτη φορά, κάτι το οποίο επιβε-
βαιώνει ότι οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώ-
σεων σπεύδουν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα ενόψει 
τις εξέτασης από το Ανώτατο Δικαστήριο των αναφορών 
του Προέδρου Αναστασιάδη. 

Σηµειώνεται ότι η Βουλή προχώρησε τον Ιούλιο στην 
αλλαγή της νοµοθεσίας επαναφέροντας το δικαίωµα του 
δανειολήπτη να προσφύγει στο Δικαστήριο και να εξα-
σφαλίσει διάταγµα ακύρωσης του πλειστηριασµού σε πε-
ρίπτωση που αποδεδειγµένα το δάνειό του περιλαµβάνει 
υπερχρεώσεις.

Κόλλησε στη «χαρτούρα» το Σχέδιο Εστία
ΟΚΤΩ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησαν τον 
Αύγουστο τα επιτόκια για καταθέσεις τόσο των νοι-
κοκυριών όσο και των εταιρειών στο κυπριακό τρα-
πεζικό σύστημα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο για καταθέσεις προ-
θεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά υποχώρησε 
τον Αύγουστο στο 0,17%, σε σύγκριση 
με 0,20% τον προηγούμενο μήνα. Τα 
επιτόκια για καταθέσεις από νοικοκυριά 
ακολουθούν πτωτική πορεία από τον 
Φεβρουάριο του 2019, ενώ στην κορύ-
φωσή τους τον Ιανουάριο του 2009 εί-
χαν φτάσει και το 6,15%. 

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις 
από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημεί-
ωσε πτώση δέκα μονάδων βάσης από 
0,32% τον προηγούμενο μήνα σε 
0,22%. Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική 
Τράπεζα θα εφαρμόσει αρνητικά επιτό-
κια για εταιρικές καταθέσεις, ενώ και η Τράπεζα Κύ-
πρου εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει τις καταθέ-
σεις εταιρειών, κινήσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα 
των αποφάσεων της ΕΚΤ να χρεώνει την αποδοχή 
καταθέσεων υπερβάλλουσας ρευστότητας από τις 
εμπορικές τράπεζες.  

Μικτές τάσεις στα δανειστικά επιτόκια  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το επιτόκιο που 

αφορά καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,06%, 
σε σύγκριση με 2,77% τον προηγούμενο μήνα. Αύ-
ξηση παρουσίασε και το επιτόκιο που αφορά δάνεια 

για αγορά κατοικίας το οποίο ανήλθε στο 2,13%, σε 
σύγκριση με 2,08% τον προηγούμενο μήνα. 

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματο-
δοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψε 
μείωση στο 3,30%, σε σύγκριση με 3,35% τον προ-
ηγούμενο μήνα. Αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά 
δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά 

άνω του €1 εκ. υποχώρησε στο 3,06%, 
σε σύγκριση με 3,26% τον προηγούμενο 
μήνα.  
Άνοδος στα δάνεια λόγω εταιρικών 

δανείων άνω του €1 εκατ  
Τον Αύγουστο τα συνολικά νέα δάνεια 

παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα 
€334,8 εκ., σε σύγκριση με €249,0 εκ. 
τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά νέα 
δάνεια (χωρίς αναδιαρθρώσεις) ανήλθαν 
σε €245,7 εκατ. Τα νέα καταναλωτικά 
δάνεια μειώθηκαν στα €11,8 εκ., σε σύ-
γκριση με €17,3 εκ. τον προηγούμενο 

μήνα, εκ των οποίων τα καθαρά νέα δάνεια ανήλθαν 
σε €11,3 εκατ. Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας 
παρουσίασαν πτώση στα €64,3 εκ., σε σύγκριση με 
€87,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά δάνεια 
ανήλθαν σε €61,7 σε σύγκριση με €84,2 τον προ-
ηγούμενο μήνα. Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδο-
τικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν 
μείωση στα €31,6 εκ., σε σύγκριση με €41,6 εκ. τον 
προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά δάνεια υποχώρησαν 
στα €30, 1 εκατ σε σύγκριση με €36,8 τον Ιούλιο.

Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια 
καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



 7      | Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Στα επίπεδα που ήταν τον 
Οκτώβριο του 2000 αναρριχή-
θηκε το Σεπτέμβριο ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
την Έρευνα Οικονομικής Συ-
γκυρίας του ΙΟΒΕ, ενώ από 
τα ίδια στοιχεία προκύπτει 
πως τα νοικοκυριά που δήλω-
σαν πως αντλούν από τις 
αποταμιεύσεις τους για να τα 
βγάλουν πέραν μειώθηκαν 
στο 6% το Σεπτέμβριο, από 
12% τον Ιούλιο. 

Όπως προκύπτει από την 
έρευνα, ο δείκτης καταναλω-
τικής εμπιστοσύνης διαμορ-
φώθηκε στις -6,8 μονάδες το 
Σεπτέμβριο 2019, πολύ υψη-
λότερα από ότι πριν ένα έτος 
(-42,7 μονάδες). Η σημαντική 
περαιτέρω ενίσχυση της κα-
ταναλωτικής εμπιστοσύνης 
σχετίζεται πρωτίστως με την 
κυβερνητική αλλαγή, με την 
άμεση υλοποίηση ορισμένων 
δημοσιονομικών μέτρων (μεί-
ωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση ρύθ-
μισης οφειλών έως 120 δό-
σεις) και δεν είχαν καλυφθεί 
στην προηγούμενη έρευνα και 
με τη μείωση της ανεργίας και 
του πληθωρισμού. 

Κατόπιν της σημαντικής 
ανόδου του Σεπτεμβρίου, οι 
Έλληνες καταναλωτές δεν συ-
γκαταλέγονται πλέον στην πε-
ντάδα των περισσότερο απαι-
σιόδοξων στην ΕΕ, για πρώτη 
φορά τουλάχιστον από το 
2010. Την πρώτη θέση σε αυ-
τήν την κατάταξη κατέχει η 
Βουλγαρία και την πέμπτη η 
Ρουμανία με την Ελλάδα να 
βρίσκεται στην 9η θέση.

Μειώνεται ο αριθμός 
των νοικοκυριών που 
«τρώνε από τα έτοιμα»

Έκτακτο δελτίο 
επιδείνωσης καιρού 

με καταιγίδες
Μεταβολή θα παρουσιάσει 

ο καιρός από το πρωί της Πέ-
μπτης με βροχές, που γρή-
γορα θα ενταθούν και θα εκ-
δηλωθούν και καταιγίδες που 
θα συνοδεύονται από ισχυ-
ρούς ανέμους και πιθανόν στα 
βορειοδυτικά από χαλαζοπτώ-
σεις. Την Παρασκευή Στα δυ-
τικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, 
από το απόγευμα στο βορει-
οανατολικό Αιγαίο και από τη 
νύχτα στα Δωδεκάνησα νε-
φώσεις με βροχές και καταιγί-
δες κατά τόπους ισχυρές. Τα 
φαινόμενα θα είναι κατά τό-
πους ισχυρά μέχρι και το με-
σημέρι στα δυτικά και τη Δυ-
τική και Κεντρική Μακεδονία.

Νέα, καθολική απεργία κατά μνημονιακών μέτρων στην εργασία

ΣΤΙΓΜΑ ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΗ Ν.Δ.

Το ακροδεξιό του ρεπερτόριο ξεδίπλωσε το δίδυμο 
Άδωνι Γεωργιάδη - Μάκη Βορίδη χρησιμοποιώντας 
ως (ιδανικό) πάτημα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις 
“για την αυστηροποίηση του πλαισίου αίτησης και 
χορήγησης ασύλου”. «Δεν είναι προσφυγικό ζήτημα, 
αλλά λαθρομεταναστευτικό» ισχυρίστηκε, επανει-
λημμένως, ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ ότι “οι πα-
ράνομοι μετανάστες δεν δικαιούνται ανθρωπιστική 
βοήθεια” έφτασε στο σημείο να δηλώσει ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης! 

Διακριτικές αποστάσεις από τις επικρίσεις του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά της ευρω-
τουρκικής συμφωνίας για τη διαχείριση των προ-
σφυγικών ροών έλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος.  

"Λαθρομετανάστης" πάντα!  
“Δεν έπαψα ποτέ να χρησιμοποιώ τον όρο 'λα-

θρομετανάστης'. Ο όρος 'λαθρομετανάστης' δεν είναι 
μειωτικός, εκτός αν είναι μειωτικός ο όρος 'λαθρα-
ναγνώστης', ο όρος 'λαθρέμπορος', ο όρος 'λαθρο-
θήρας'” επεσήμανε -στο μισαλλόδοξο κρεσέντο του- 
ο Άδωνις Γεωργιάδης! 

“Έχω σπουδάσει την ελληνική γλώσσα στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και δεν θα βάλω την κάθε ει-
σαγγελέα να μου κρίνει τα ελληνικά μου” δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης (Real FM)! 
Παραδίδοντας δε... σεμινάρια ακροδεξιάς φρασεο-
λογίας, συμπλήρωσε ότι “στην ελληνική γλώσσα ο 
όρος 'λάθρα' σημαίνει κρυφά, παράνομα. Η εποχή 
της ψευτοπολιτικής ορθότητας εμένα δεν με εκφρά-
ζει.Αυτό λέει η ελληνική γλώσσα. Όλα τα άλλα είναι 
αριστερίστικες μην πω τώρα τι"! 

Υπεραμύνθηκε δε σθεναρά της δημιουργίας κλει-
στών κέντρων κράτησης σημειώνοντας (ΑΝΤ1) -σε 
λαϊκίστικο ύφος- ότι «επειδή είναι ανοιχτές οι δομές, 
όταν κάποιος λαθρομετανάστης ξέρει ότι θα κριθεί 
ως λαθρομετανάστης και όχι ως πρόσφυγας, λίγο 
πριν φτάσει η απόφαση της δεύτερης επιτροπής, 
φεύγει από το νησί, πάει στην ενδοχώρα και μην 
τον είδατε».  

Μαζικές απελάσεις  
Δεν δίστασε δε να παραποιήσει απροκάλυπτα 

την εικόνα του κολαστηρίου της Αμυγδαλέζας, λέγο-
ντας ότι «το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αμυγδαλέζα 
αποτελεί μνημείο θράσους. Να δείτε ποιες ήταν οι 
εικόνες στην Αμυγδαλέζα, άνθρωποι σε κοντέινερ 
με κλιματισμό που η κατηγορία τότε της Ευρώπης 
ήταν ότι δεν είχαν WiFi και οδοντίατρο κάθε εβδο-
μάδα”! Ο υπουργός Ανάπτυξης κλιμάκωσε την ακρο-
δεξιά προπαγάνδα με τον ισχυρισμό ότι “οι εποχές 
που ο ΣΥΡΙΖΑ πουλούσε ψευτοανθρωπιά έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί. Ασφαλώς η Αμυγδαλέζα είναι 
πολύ καλύτερη της Μόριας»... 

“Την ευθύνη για την ασφυκτική κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ» υποστήριξε 
σ' αυτό το πλαίσιο ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρακά-
μπτοντας τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης στην 
εφαρμογή των μέτρων αποσυμφόρησης των νη-
σιών. «Με τον νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να 
απελαθεί κάποιος από την Ελλάδα χρειάζονται δέκα 
χρόνια. Γι' αυτό και τα προηγούμενα τεσσεράμισι 
χρόνια έγιναν 1.837 απελάσεις, έφυγαν μόνο όσοι 
ήθελαν να φύγουν από μόνοι τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε 

τέσσερις βαθμούς εξέτασης του ασύλου και στη συ-
νέχεια και δικαστική προσφυγή” σημείωσε χαρακτη-
ριστικά, στηλιτεύοντας τη σχετική διεθνή διαδικασία 
και προαναγγέλλοντας ότι με το νόμο που φέρνει η 
κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα, «τα 10 χρόνια 
θα γίνουν 6 μήνες. Μέσα στο 2020 θα αρχίσουν 
επιτέλους μαζικές απελάσεις στην Τουρκία».  

"Δικαιώματα... ως εκεί"  
“Οι παράνομοι μετανάστες έχουν ανθρώπινα δι-

καιώματα, τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά κατά 
την εξέταση της αιτήσεως του ασύλου, αλλά ως 
εκεί» ισχυρίστηκε, στο αντιμεταναστευτικό του ρεσι-
τάλ, ο Μάκης Βορίδης! Σύμφωνα με την αντίληψη 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, “η ανθρωπι-
στική βοήθεια συνίσταται στη στήριξη με δομές και 
σίτιση, η οποία δεν θα υπάρχει για τον παράνομο 
μετανάστη, ο οποίος θα πρέπει να πάει σε κλειστά 
κέντρα για να προσχωρήσει ταχέως η διαδικασία 
επαναπατρισμού του”. 

Επιχειρώντας δε να προκαταλάβει τις διαδικασίες, 
επισήμανε ότι “όσοι έχουν μεταναστευτικό προφίλ 
θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και αφού απορ-
ριφθεί η αίτησή τους” -όπως προεξόφλησε- “μέσα 
σε μερικές ημέρες, αντί για 8 μήνες που διαρκούσε 
η διαδικασία επί ΣΥΡΙΖΑμ θα επαναπατρίζονται με 
βάση τη συμφωνία της Ε.Ε. στην Τουρκία και στη 
χώρα από όπου ήρθαν, αφού πρώτα οδηγηθούν 
σε κλειστά κέντρα”. Ο Μάκης Βορίδης, στο ίδιο μο-
τίβο, προδίκασε ότι “εάν κάποιος επιθυμεί να κάνει 
δεύτερη προσφυγή, αυτή, αντί για δύο χρόνια, θα 
ολοκληρώνεται σε εννέα μήνες και η δυνατότητα αί-
τησης ακύρωσης δεν θα αναστέλλει τη διαδικασία 
επαναπατρισμού”. 

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός -στο πλαίσιο 
συνάντησης με νεοεκλεγέντες βουλευτές της Ν.Δ.- 
έδωσε το έναυσμα λέγοντας ότι “εμείς ακολουθούμε 
άλλη πολιτική. Πιο αυστηρή. Δεν ακολουθούμε την 
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ”.  

Αποστάσεις Πέτσα από Χρυσοχοΐδη  
«Το βασικό πρόβλημα με την κοινή δήλωση Ε.Ε. 

- Τουρκίας είναι ότι, από το 2016 που υπεγράφη, 
δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό ούτε από την 
Ε.Ε. ούτε από την Τουρκία” δήλωσε χθες -στο πλαί-
σιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών- ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος κι ενώ το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε προχθές ότι “ο 
ΣΥΡΙΖΑ εγκλώβισε τη χώρα στη συμφωνία Ε.Ε. - 
Τουρκίας, την οποία ούτε καν εφάρμοσε σωστά”! 

“Θα πρέπει να ξαναδούμε τα περιθώρια που αφή-
νει η κοινή δήλωση» συμπλήρωσε παράλληλα ο 
Στέλιος Πέτσας, καλώντας την Τουρκία “να κάνει πε-
ρισσότερα για να ελέγξει τους διακινητές και εμείς 
πρέπει να αυξήσουμε τις επιστροφές όσων δεν δι-
καιούνται άσυλο, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη 
κυβέρνηση”. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστή-
ριξε -με το βλέμμα στο σκληρό δεξιό ακροατήριο- 
πως «η κυβέρνηση κάνει όσα υποσχέθηκε προ-
εκλογικά. Φυλάει τα σύνορα, επιταχύνει τις διαδικα-
σίες ασύλου, αυξάνει τις επιστροφές και κατασκευά-
ζει κλειστά - προαναχωρησιακά κέντρα».  

Ισχυρίστηκε δε -σε μικροκομματικούς τόνους- ότι 
«η διεθνοποίηση του μεταναστευτικού είναι μέσα 
στις προαναγγελθείσες δράσεις της κυβέρνησης».

«Λαθρομετανάστες» που «δεν 
δικαιούνται ανθρωπιστική βοήθεια»!

«Μετά την επιτυχία των κι-
νητοποιήσεων της 24ης Σε-
πτεμβρίου, που οδήγησε 
στην καθυστέρηση της κατά-
θεσης του νομοσχεδίου, ο 
αγώνας συνδικάτων και ερ-
γαζομένων απέναντι στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης 
για ξήλωμα των κατακτήσεων 
των προηγούμενων ετών και 
επαναφορά στην κατάσταση 
διάλυσης των εργασιακών δι-
καιωμάτων κλιμακώνονται», 
αναφέρεται μεταξύ άλλων 
στην ανακοίνωση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος είχε καλέσει 
όλες και όλους, να δώσουν 
δυναμικό παρών στις κινητο-
ποιήσεις των συνδικάτων 
απέναντι στο νομοσχέδιο.

Αντιμέτωπη με τη δεύτερη, μέσα σε μια 
εβδομάδα, καθολική απεργιακή κινητοποίηση 
βρέθηκε χθες η κυβέρνηση, που μέσω του 
πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης 
(θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή) 
επιχειρεί να επιβάλλει καθεστώς Μνημονίου 
και εσωτερικής υποτίμησης. 

Η 24ωρη γενική κινητοποίηση των Εργατι-
κών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, που ξε-
κίνησε από τις 6 το πρωί, πραγματοποιήθηκε 
ενάντια στα μέτρα (μονίμων) εξαιρέσεων στις 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, στις ακραίες 
μειώσεις μισθών, που αναμένεται να ακολου-
θήσουν φτάνοντας ακόμα και το 40%, τον 
«αφοπλισμό» των εργαζομένων στη Διαιτησία, 
αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο των συνδικά-
των με στόχο τη δυσκολία ή και την αποτροπή 
απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Ουσιαστικά, η χώρα όλη βρέθηκε σε απερ-
γιακό κλοιό, καθώς στην 24ωρη απεργία συμ-
μετείχαν όλοι οι κλάδοι εργαζομένων σε ιδιω-
τικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ και οι 

εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα πραγματο-
ποιήσαν στάση εργασίας από τις 11 το πρωί. 

Η κεντρική συγκέντρωση των συνδικάτων 
θα πραγματοποιήθηκε στις 11.00 στην Πλα-

τεία Κλαυθμώνος και στην κινητοποίηση με-
τείχαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, εφοριακοί, εργα-
ζόμενοι σε δήμους και νομαρχίες, προσωπικό 
σε πολεοδομίες, εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά 
ταμεία, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, τραπεζικοί 
υπάλληλοι, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, δικη-
γόροι, πανεπιστημιακοί, καθηγητές και δάσκα-
λοι, ενώ με προσωπικό ασφαλείας λειτούρ-
γησε το ΕΚΑΒ.  

Χωρίς μετρό, ΗΣΑΠ και προαστιακό  
Ακινητοποιημένοι έμειναν οι συρμοί του με-

τρό της Αθήνας στις γραμμές 2 και 3 λόγω 
συμμετοχής των εργαζομένων (ΣΕΛΜΑ) στην 
24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ στην απερ-
γία, συμμετείχουν και οι εργαζόμενοι στον Ηλε-
κτρικό (ΗΣΑΠ). 

Όπως σημειώνει το ΣΕΛΜΑ, «αντιδρούμε 
ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που καταργεί τις 
συμβάσεις εργασίας, φακελώνει την συλλογική 
δράση των εργαζομένων και τις συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες».

Ν. ΦΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Θετική χαρακτήρισε την μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Α' 
Αθήνας, Νίκος Φίλης εκφράζοντας την αντίθεσή του για την υπογραφή 
των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης, υδρογονανθράκων στην 
ομιλία του στη Βουλή. 

"Στο μέλλον, σε δυο ή τρεις δεκαετίες, αν έχουμε μείνει αδρανείς, οι 
σημερινοί νέοι και αυριανοί στα πολίτες, θα στραφούν πίσω πίσω και 
θα κραυγάσουν «τι κάνατε»; Με ποιους θέλουμε να είμαστε τότε; Με 
εκείνους που ενήργησαν με ιδιοτέλεια, που αδιαφόρησαν όλως διόλου, 
ή με εκείνους που κόντρα στο ρεύμα πάσχισαν για μια άλλη, ριζικά 
διαφορετική, ενεργειακή πολιτική;" αναρωτήθηκε ο Νίκος Φίλης για να 
προσθέσει: 

"Η απάντησή είναι με τους δεύτερους. Με τα εκατομμύρια πολίτες 
που δίνουν την μάχη για το περιβάλλον στους δρόμους του πλανήτη. 
Θα δώσουμε τη μάχη για το περιβάλλον και την ανθρωπότητα και θα 
την κερδίσουμε. Με τα παιδιά, με την Γκρέτα, που πρέπει να καλέσουμε 
στη Βουλή, να την ακούσουμε. Όπως και στις διαδηλώσεις των παιδιών 
στο Σύνταγμα, εκεί μαζί τους, κάθε Παρασκευή. Εκεί είναι η πραγματική 
Βουλή των Εφήβων, στις διαδηλώσεις, όχι στις διαδικασίες εσωτερικού 
χώρου."

«Προάγγελος νέας πολιτικής»

Ένας 71χρονος, γνωστός 
ιδιωτικός ντετέκτιβ της Θεσσα-
λονίκης, εντοπίστηκε νεκρός 
το βράδυ της Τρίτης στο γρα-
φείο του στην οδό Σαπφούς, 
στο κέντρο της πόλης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες 
από το thestival.gr, τον άτυχο 
71χρονο εντόπισε φίλος του, 
ο οποίος τον αναζητούσε από 
το προηγούμενο βράδυ. Ο 
ίδιος πήγε στο γραφείο του θύ-
ματος και άνοιξε την πόρτα με 
το αντικλείδι που του είχε δώ-
σει ο ίδιος. Το θέαμα που αντί-
κρισε ήταν αποτρόπαιο. Ο φί-
λος του έφερε τραύμα από 
καραμπίνα στο στήθος. Το 
όπλο βρισκόταν μπροστά του.

Ιδιωτικός ντετέκτιβ 
βρέθηκε νεκρός 
στο γραφείο του

"Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες 
ως "σκουπίδια" και προσπαθεί ο ένας 
να τα πετάξει στην αυλή του άλλου" 
τόνισε ο καθηγητής του τμήματος 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γιώργος Πλειός 
όπου και αποκωδικοποίησε την κά-
λυψη του προσφυγικού - μεταναστευ-
τικού από την σκοπιά των Μέσων 
Ενημέρωσης. 

Μιλώντας στο One channel, ο 
Γιώργος Πλειός, παρουσίασε την αλ-

λαγή στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ, αντιμετώπισαν στην πορεία 
του χρόνου το μεταναστευτικό - προσφυγικό. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο ίδιος:  «Από σχετικές έρευνες για το μεταναστευτικό, δια-
φαίνεται ότι μέχρι το Σεπτέμβριο 2015 -  όταν έγινε η Σύνοδος της ΕΕ 
στην οποία αποφασίστηκε η αλλαγή γραμμή πλεύσης σε ότι αφορά 
στη διαχείριση των προσφύγων θέτοντας ουσιαστικά εμπόδια στην 
κίνηση μεταναστών-, η κάλυψη των ΜΜΕ για το προσφυγικό γίνεται 
με θετικό τρόπο. Από εκεί και έπειτα σημειώνεται και αλλαγή στην 
ορολογία που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ (από πρόσφυγες γίνονται με-
τανάστες για να φτάσουμε σήμερα στο  «αιτούντες άσυλο». 

Αυτή η αλλαγή κορυφώθηκε στις αρχές του 2016, όταν έκλεισε η Ει-
δομένη και κυρίως μετά την κοινή δήλωση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας η 
οποία προβλέπει χρηματοδότηση προς την Τουρκία και την αναχαίτιση 
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς 
την Ελλάδα. Παρατήσαμε από τότε, μία ριζική στροφή στο περιεχόμενο 
των ΜΜΕ, το οποίο σταδιακά έγινε εξαιρετικά ξενοφοβικό και ρατσι-
στικό, κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να αντιληφθεί και στα social media 
με hashtag όπως το #Moria». Αναφερόμενος στους λόγους που το 
περιεχόμενο των ΜΜΕ, μπορεί να εμφανίζει ξενοφοβικό περιεχόμενο 
ή να μεταδίδει ειδήσεις σε σχέση με το μεταναστευτικό-προσφυγικό, 
με συγκεκριμένο τρόπο, ο κ. Πλειός δήλωσε: «Διαπιστώσαμε ότι πολλά 
δημοσιογραφικά ρεπορτάζ δεν είναι μόνο ξενοφοβικά και λανθασμένα, 
αλλά γράφονται από ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με το πρό-
βλημα του προσφυγικού και άρα είναι άτομα που είτε είναι επιρρεπή 
σε στερεότυπα και προκαταλήψεις, είτε είναι επιρρεπή στο να δημοσι-
εύσουν πληροφορίες από συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν μια 
συγκεκριμένη ματιά ως προς το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Υπάρχει 
λοιπόν ένα κενό μίας μερίδας δημοσιογράφων σε ό, τι αφορά στην 
ενημέρωση για το προσφυγικό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία 
αρνητική εικόνα που έχει όμως και συνέπειες».

Τη Μόρια την έκαναν όσοι ανάγκασαν 
ανθρώπους να φύγουν από τον τόπο τους
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Μηνύματα των κομμάτων για την επέτειο Ανεξαρτησίας της Κύπρου
Τα δικά τους μηνύματα με αφορμή την 59η επέτειο από την ανα-

κήρυξη της κυπριακής ανεξαρτησίας έστειλαν με ανακοινώσεις και 

δηλώσεις μετά το πέρας της παρέλασης τα κόμματα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου 

σε ανάρτηση του στο twitter προειδοποίησε για τον κίνδυνο συμ-

φιλίωσης με τα τετελεσμένα της εισβολής. «59 χρόνια Κυπριακή 

Δημοκρατία. Αλλά με την πατρίδα μας εδώ και 45 χρόνια μοιρα-

σμένη. Και δυστυχώς με τον κίνδυνο συμφιλίωσης με τα τετελε-

σμένα της εισβολής να γίνεται μέρα με τη μέρα πιο ορατός» 

ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Νεοφύτου. 

«Το κυπριακό κράτος αποτελεί την ασπίδα για την προστασία και 

την επιβίωση του λαού μας σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ 

Στέφανος Στεφάνου μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης 

στην Λευκωσία. Ο κ. Στεφάνου, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά στον 

κυπριακό λαό, Ε/κ και Τ/κ, για την επέτειο της ανεξαρτησίας, είπε 

ότι «το ανεξάρτητο κυπριακό κράτος είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση 

του λαού μας». 

Ανέφερε ότι το «το κράτος μας και η ανεξαρτησία μας είναι τραυ-

ματισμένα από την τουρκική κατοχή, από το 1974», προσθέτοντας 

ότι «η κατοχή και η διχοτόμηση απειλούν την ανεξαρτησία και το 

κυπριακό κράτος, γι΄ αυτό έχουμε το καθήκον να παραμείνουμε 

επικεντρωμένοι στο στόχο της επίτευξης λύσης». Αναφέροντας ότι 

η φάση που περνούμε σήμερα είναι πραγματικά κρίσιμη, ο κ. Στε-

φάνου είπε ότι «αναμένουμε να διαμορφωθούν οι συνθήκες έτσι 

ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που 

διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά, στην βάση του συμφωνημένου 

πλαισίου που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική 

ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, 

διαφυλάσσοντας τις επιτευχθείσες συγκλίσεις και διαπραγματευό-

μενοι στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες».   

«Αν επαναρχίσουν οι συνομιλίες, που είναι για μας πάρα πολύ 

σημαντικό, ελπίζουμε αυτές να οδηγήσουν στη λύση και την επα-

νένωση του τόπου, γιατί έτσι θα διασφαλίσουμε την επιβίωση μας 

στον τόπο, την μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή και για 

όλους», κατέληξε. 

Σε δηλώσεις, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στην 

Λευκωσία, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος είπε 

ότι «σήμερα τιμούμε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την 

εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και όσους πολέμη-

σαν, παρά την προδοσία, σε έναν άνισο πόλεμο». «Επειδή οφεί-

λουμε σήμερα να τιμήσουμε την δική τους μνήμη, οφείλουμε 

παράλληλα να διακηρύξουμε πως θα συνεχίσουμε τον δικό τους 

αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας μέχρι την τελική 

δικαίωση», πρόσθεσε. Ερωτηθείς αν περνά η απελευθέρωση μέσα 

από τις διαδικασίες που κυοφορούνται σήμερα, ο κ. Παπαδόπου-

λος είπε ότι «η απελευθέρωση περνά μέσα από διαπραγματεύσεις 

που θα φέρουν μια συνολική, δίκαιη, βιώσιμη λύση του Κυπρια-

κού», προσθέτοντας ότι «μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις μπορεί 

να γίνει». Αυτές οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον Πρόεδρο 

του ΔΗΚΟ, «πρέπει να διεξαχθούν μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο και 

με ένα στόχο, που οφείλει να βασίζεται και να εδράζεται πάνω στις 

ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου». «Δυστυχώς δεν 

είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Διαπραγματευόμαστε στην βάση 

της τούρκικης ατζέντας», κατέληξε. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος αφού συνεχάρη την 

πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της Εθνικής 

Φρουράς, για την «εξαιρετική εμφάνιση» στην σημερινή παρέλαση, 

είπε ότι «σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών και σοβαρών κιν-

δύνων που ελλοχεύουν για την πατρίδα μας λόγω της τουρκικής 

επεκτατικής πολιτικής και προκλητικότητας είναι πάρα πολύ σημα-

ντικό να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την κρατική υπόσταση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, το πιο ισχυρό όπλο», όπως είπε, «το 

οποίο διαθέτει σήμερα η πατρίδα μας στην προσπάθεια της για μια 

δημοκρατική και βιώσιμη λύση». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον 

Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, θα πρέπει να ενισχύσουμε τόσο τις προσπά-

θειες μας σε διπλωματικό και σε πολιτικό επίπεδο αλλά κυρίως για 

να έχουμε αξιοπιστία θα πρέπει να ενισχύσουμε στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό και την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς». 

«Και αυτό μπορεί να γίνει με την περαιτέρω πάταξη της φυγο-

στρατίας, με την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ικανότητας 

και της αποτρεπτικής της ισχύος, με την επανενεργοποίηση του 

Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και κυρίως με την αυξη-

μένη, αριθμητικά και οπλικά, παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο 

ως εγγυήτριας δύναμης», πρόσθεσε. Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι 

«κάτω από αυτές τις συνθήκες αναβαθμίζεται και η διπλωματική 

ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορούμε κάτω από καλύ-

τερες συνθήκες να διεκδικήσουμε μια δημοκρατική και βιώσιμη 

λύση για όλους τους νόμιμους κατοίκους της». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «αντί να παλινδρομεί από τη μία 

λύση στην άλλη» πρέπει να αποφασίσει ξεκάθαρα τι θέλει και να 

το παρουσιάσει στον κυπριακό λαό, δήλωσε ο Παναγιώτης Σαββί-

δης της Συμμαχίας Πολιτών.  

Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την σοβαρότητα, να διατηρήσουμε 

την Κυπριακή Δημοκρατία και να την προστατεύσουμε πάση θυσία, 

δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, 

Πόλυς Παλλήκαρος. Ο κ. Παλλήκαρος, αφού ευχήθηκε χρόνια 

πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία, είπε ότι «αναμένουμε από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταγγείλει τις ενέργειες του κ. Ερ-

ντογάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να φωνάξει με όλη τη δύναμη 

της ψυχής του ότι εδώ υπάρχει ένα κράτος στο οποίο υπάρχει ει-

σβολή από ένα άλλο κράτος». 

Ιδιαίτερα σήμερα με τις έντονες τουρκικές προκλήσεις στο θα-

λάσσιο και στο χερσαίο χώρο, στα Στροβίλια, την Αμμόχωστο και 

αλλού η πολιτική ηγεσία οφείλει να λάβει το μήνυμα και να συνεχί-

σει την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς στη λογική πάντα της δη-

μιουργίας αποτρεπτικής ισχύος, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ 

Χρίστος Χρίστου.
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Η Νίνα Μαρωνίτη άφησε το σπίτι 
της κληρονομιά στο ΑΚΕΛ

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Με μια πράξη που αποκαλύπτει το μεγαλείο ψυχής 
και την αταλάντευτη ιδεολογικοπολιτική προσήλωση 
στα ευγενικά ιδανικά της Αριστεράς, η λαϊκή αγωνί-
στρια Χριστίνα (Νίνα) Μαρωνίτη άφησε κληρονομιά 
στο ΑΚΕΛ το σπίτι της! 

Το ΑΚΕΛ τίμησε τη λαϊκή αγωνίστρια με εκδήλωση 
στις Λαϊκές Οργανώσεις Αραδίππου την περασμένη 
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου με τον Γενικό Γραμματέα 
του κόμματος να εγκωμιάζει τη δράση της στο Κί-
νημα. Στο χαιρετισμό του, ο Άντρος Κυπριανού ανα-
φέρθηκε στην ταξική πορεία της Νίνας Μαρωνίτη 
μέσα από σκληρή δουλειά αλλά και απαράμιλλη 
συνδικαλιστική δράση αλλά και τη συμβολή της στην 
ανάπτυξη του θεατρικού και χορευτικού γίγνεσθαι 
στην Αραδίππου. «Χρόνια ολόκληρα η Νίνα έδινε. 
Έδινε από το χρόνο της, έδινε από τον εαυτό της. 
Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και θερμά 
για τη σπουδαία χειρονομία της να δωρίσει σημα-
ντική περιουσία στο Κόμμα» ανέφερε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 
χαιρετίζοντας τη συνειδητή στάση ζωής της λαϊκής 
αγωνίστριας. «Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για 

να υπερασπιστούμε τους πολλούς, όλους αυτούς 
που προσβλέπουν σε εμάς για ένα καλύτερο αύριο 
σε αυτόν τον τόπο. Η πηγή της δύναμής μας γι’ 
αυτόν τον αγώνα δεν είναι άλλη από την παρουσία, 
τη δράση και την προσφορά ανθρώπων όπως η 
Νίνα. Την ευχαριστούμε θερμά για όλα και της ευχό-
μαστε κάθε καλό» είπε επίσης ο Άντρος Κυπριανού. 

Η ίδια η τιμώμενη, εξήγησε ότι επειδή η ίδια δεν 
έκανε οικογένεια, αποφάσισε να δωρίσει το σπίτι της 
στην άλλη της οικογένεια, το ΑΚΕΛ. Αυτό, όπως ση-
μείωσε, έγινε με τον όρο να γίνει το σπίτι ευαγές 
ίδρυμα που να στεγάζει τους συνταξιούχους της 
ΕΚΥΣΥ και να φιλοξενεί τους φτωχούς! 

Το όνομά του θα είναι «Μαρωνίτειον» 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο γραμματέας 

της τοπικής οργάνωσης του ΑΚΕΛ Αραδίππου, Δη-
μήτρης Παναγή, ο οποίος τόνισε ότι με την πράξη 
της παραχώρησης του σπιτιού της, η Νίνα Μαρωνίτη 
απέδειξε ότι στο αίμα της ρέει η προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο και το αίσθημα της αλληλεγγύης.  

Τάσος Περδίος

Θεωρούμε απαράδεκτο και αδιανόητο ένας Δήμος 
να τιμά με τον πιο επίσημο τρόπο έναν άνθρωπο ο 
οποίος διετέλεσε εκ των υπαρχηγών της ΕΟΚΑ Β’, 
με πλούσια δράση κατά το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974, ιδιαίτερα στην πόλη και την επαρχία 
Αμμοχώστου αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ 
Αμμοχώστου. 

Στην ανακοίνωση, με τίτλο «Καταδικάζουμε την 
απόφαση του Δήμου Αγίας Νάπας να τιμήσει τον 
πραξικοπηματία Κίκη Κωνσταντίνου» αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 

Αισθήματα αγανάκτησης προκάλεσε η πρόσφατη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Νάπας 
να τιμήσει τον Κίκη Κωνσταντίνου, ανακηρύσσοντας 
τον σε «Διαχρονικό Δημότη της Αγίας Νάπας». 

Θεωρούμε απαράδεκτο και αδιανόητο ένας Δήμος 
να τιμά με τον πιο επίσημο τρόπο έναν άνθρωπο ο 
οποίος διετέλεσε εκ των υπαρχηγών της ΕΟΚΑ Β’, 
με πλούσια δράση κατά το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974, ιδιαίτερα στην πόλη και την επαρχία 
Αμμοχώστου. Δυστυχώς, ο Δήμος Αγίας Νάπας με 
την ενέργειά του να τιμήσει τον Κίκη Κωνσταντίνου, 
συμβάλλει στο να επέλθει η λήθη και να ξεχαστεί το 
έγκλημα σε βάρος της Κύπρου. Ένα έγκλημα με τις 
γνωστές σε όλους συνέπειες, από τις οποίες μέχρι 

σήμερα η πατρίδα και λαός μας υποφέρουν. 
 
Πέραν τούτου, η απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου είναι οφθαλμοφανώς ατεκμηρίωτη αφού 
ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε την ει-
σαγωγή ή τη θεσμοθέτηση βραβείου ή τίμησης με 
την επωνυμία «Διαχρονικός Δημότης Αγίας Νάπας», 
ούτε προκήρυξε διαδικασία κατά την οποία στη βάση 
κάποιων κριτηρίων, θα μπορούσαν να τεθούν και 
άλλες εισηγήσεις για άτομα με προσφορά στα κοινά 
και με κοινωνικό έργο στο Δήμο Αγίας Νάπας. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, θεωρούμε τη 
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 
λήφθηκε πλειοψηφικά και με τις αρνητικές ψήφους 
των Δημοτικών Συμβούλων του ΑΚΕΛ, ως απαρά-
δεκτη. 

Η θεσμοθέτηση ενός βραβείου για να τιμώνται δη-
μότες της πόλης με κοινωνική και άλλη προσφορά 
είναι καλοδεχούμενη, αλλά θα πρέπει να γίνει στη 
βάση απόφασης η οποία θα ρυθμίζει αξιοκρατικά 
κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή των τιμώμε-
νων δημοτών. Η επιλογή ενός από τα πρώτα στελέχη 
του προδοτικού πραξικοπήματος, το οποίο άνοιξε 
τις πύλες στον Αττίλα, δεν μπορεί σε καμία περί-
πτωση να γίνει αποδεχτή και είναι καταδικαστέα.

Τα επόμενα βήματα μετά το σάλο που ξέσπασε 
με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου 
αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
τομέας της παιδείας, αναμένεται να αποφασίσουν 
τις επόμενες ημέρες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. 

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζουν οι εκπαιδευ-
τικοί, είναι και εκδήλωση διαμαρτυρίας, έξω από 
την Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία στις 13 Νοεμ-
βρίου. Υπενθυμίζεται ότι την συγκεκριμένη ημέρα 
τα σχολεία παραμένουν κλειστά, λόγω της ονομα-
στικής εορτής του Αρχιεπισκόπου. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔ Φίλιο Φυ-
λακτού, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Alpha, 
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα συνεδριάσουν από 
κοινού τις επόμενες ημέρες για να εξετάσουν πως 
θα διαχειριστούν την κατάσταση όπως αυτή δια-
μορφώθηκε μετά τις δηλώσεις του Αρχιεπίσκοπου. 

«Υπάρχουν πολιτισμένοι τρόποι για να συζητάμε 
τα προβλήματα μας και έχουμε κάθε δικαίωμα να 
διαμαρτυρόμαστε για ζητήματα που αφορούν τη 
δουλειά μας. Πατερναλιστικές συμβουλές δεν δε-
χόμαστε από κανένα», πρόσθεσε ο Φίλιος Φυλα-
κτού. Όσο αφορά τον τρόπο αντίδρασης των εκ-
παιδευτικών οργανώσεων, ο Φίλιος Φυλακτού 

εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ποιος θα 
είναι αυτός τελικά χωρίς όμως να αποκλείει την εκ-
δήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή. 
Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, ωστόσο, επα-
νέλαβε την έκκληση των εκπαιδευτικών οργανώ-
σεων προς τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο για να 
ανακαλέσει τις δηλώσεις του για τους εκπαιδευτι-
κούς. 

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη του στην εφη-
μερίδα «Σημερινή», την περασμένη Κυριακή, ο Αρ-
χιεπίσκοπος, εξέφρασε τη θλίψη του γιατί όπως 
είπε, «μερικοί είναι οκνηροί και λυπάμαι γιατί δεν 
θέλουν να δουλέψουν ως πνευματικοί άνθρωποι. 

«Τα παιδιά, με την επανάληψη μαθαίνουν. Όταν 
άκουσα προχθές ότι σκοπεύουν να κατέλθουν σε 
απεργία, απόρησα. Στην εποχή μας κάναμε απερ-
γία μόνο για εθνικούς λόγους, όχι γιατί διαφωνούμε 
με κάποια μαθήματα. Για μένα είναι βίτσα που θέ-
λουν, είναι ντροπή. Που φθάσαμε. Να μένουμε 
αγράμματοι; Αυτό θέλουμε»; 

Ανάκληση των δηλώσεων του Αρχιεπισκόπου 
ζητούν οι εκπαιδευτικοί και λήψη άμεσων μέτρων, 
ενώ υπάρχουν και αυτοί που ζητούν ακόμη και την 
παραίτηση του.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Αρχιεπισκοπή;

Ο Δήμος Αγ. Νάπας τίμησε υπαρχηγό 
της ΕΟΚΑ Β’ με δράση στο πραξικόπημα

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!

Ενώπιον της μοναδικής κατηγορίας για δημόσια 
βλάβη λόγω ψευδούς κατάθεσης για βιασμό της 
από 12 Ισραηλινούς, παρουσιάστηκε χθες στο 
Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου η 19χρονη 
Βρετανίδα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 
19χρονη υπέστη επεισόδιο πανικού στο άκουσμα 
από τον δικαστή ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί 15-
16-17 Οκτωβρίου. Άρχισε να τρέμει και ξέσπασε 
σε λυγμούς. Η εκ των δικηγόρων της, κυρία Ρίτσα 

Πεκρή, ανέφερε στο δικαστήριο ότι η πελάτισσά 
της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και πα-
ρακολουθείται από ψυχίατρο στη Βρετανία και επι-
πρόσθετα η οικογένειά της έχει οικονομικά προ-
βλήματα. Ζήτησε να της επιτραπεί να επιστρέψει 
στη χώρα της, με τους ίδιους όρους που παραμένει 
μέχρι τώρα στην Κύπρο, αίτημα που απέρριψε, 
όμως, το δικαστήριο.

«Ομαδικός βιασμός»: Επεισόδιο πανικού υπέστη 
η 19χρονη Βρετανίδα μέσα στο δικαστήριο



 10      | Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Πολλές και ποικίλες είναι οι δραστηριότητες που 

θα προσφέρει το Κέντρο Ελληνοκυπρίων 

Γυναικών “Αράχνη" από την αρχή της νέας 

σεζόν και μάλιστα εντελώς δωρεάν. 

Κάθε Δευτέρα. 

•  10.00 – 12.30 Hercules 

Street. Τάξη ηλεκτρονι-

κών υπολογιστώv – ICT 

Using Email for be-

ginners. 

•  10.00 – 1.00    Hercules Street. 

   Συμβουλές/πληροφορίες και μεταφράσεις.       

•  Hercules Street.  Συμβουλές/πληροφορίες και 

μεταφράσεις.  Μετά τις 2.00 μόνο με ραντε-

βού. 

Κάθε Τρίτη 

•   10.00 – 12.30 Hercules Street. Φτιάξτε τα 

δικά σας κοσμήματα. 

•   1.00 – 3.00 Hercules Street. Βελτιώστε την 

Ανάγνωση, Ομιλία και Γραφή της Αγγλικής 

Γλώσσας  

Κάθε Τετάρτη 

•  10.00 – 1.00 Hercules Street.  

Συμβουλές/πληροφορίες και μεταφράσεις. 

•   Hercules Street.  Συμβουλές/πληροφορίες 

και μεταφράσεις.  Μετά τις 2.00 μόνο με ρα-

ντεβού. 

Κάθε Πέμπτη 

•   10.00 – 1.00  Hercules Street.  Τάξη Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης – Αναζήτηση Εργα-

σίας. 

•   6.00 – 8.30μ.μ Hercules Street. Εισαγωγή 

στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Κάθε Παρασκευή 

•  6.00 – 8.30μ.μ Hercules Street. Εισαγωγή 

στη Ραπτική. 

Σημειώσεις 

Όλες οι δραστηριότητες προσφέρονται εντελώς 

δωρεάν! 

Για περισσότερες πληροφορίες και για 

εγγραφές τηλεφωνήστε στο  

020 72636261 ή 020 72636317.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο
Πρώτη διάλεξης  24 Οκτωβρίου 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα (υπό την 

αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου), με 

χορηγία της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας και του Ελληνικού  

Κυπριακού Κοινοτικού Ιδρύματος, διοργανώνουν για 17η συνεχόμενη 

χρονιά, σειρά εκλαϊκευμένων διαλέξεων, ανοικτών για το κοινό, με την 

ονομασία, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου. 

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στο ευρύ 

κοινό της παροικίας του Λονδίνου να ενημερωθεί, μέσα από εκλαϊκευμένες 

διαλέξεις, για διάφορα επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης την ευκαιρία για γνωριμία και ανάπτυξη 

διαλόγου μεταξύ των μελών της παροικίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

το οποίο επεκτείνει την επιστημονική και την κοινωνική προσφορά του 

προς τους απόδημους Κυπρίους του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται την τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα, στο Οί-

κημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας (Britannia Road, North Fin-

chley, London N12 9RU), στις 20:00 και διαρκούν μέχρι και τις 21:30. 

 Η διάρκεια της διάλεξης είναι περίπου 45 λεπτά και ο υπόλοιπος χρόνος 

διατίθεται για συζήτηση. Οι διαλέξεις μεταδίδονται από τον ελληνικό ρα-

διοσταθμό (LGR) και από τον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό του Λονδίνου 

(Hellenic T.V.) 

Στην προβολή του προγράμματος συμβάλλουν οι χορηγοί επικοινωνίας: 

εφημερίδες«Ελευθερία» και «Παροικιακή», ο Ραδιοφωνικός Σταθμός LGR 

και ο τηλεοπτικός σταθμός “Hellenic TV” για τη Μεγάλη Βρετανία, το 

ΚΥΠΕ και η εφημερίδα «Πολίτης» για την 

Κύπρο. 

Κατά την Τελετή Λήξης κάθε χρόνου απονέ-

μονται Ειδικά Πιστοποιητικά Παρακολούθησης 

σε όλους όσοι παρευρεθούν σε όλες τις διαλέ-

ξεις. 

 Η πρώτη διάλεξης θα πραγματοποιηθεί την 

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 «Από την ανεξαρ-

τησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι 

σήμερα». 

Εισηγητής: Ανδρέας Κακουρής, Ύπατος  

Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο 

Οργανωτική Επιτροπή: Νίνος Κουμέττου, Νίκος Αργυρίδης, Ανδρέας 

Καραολής, Σάββας Παυλίδης. 

Συντονισμός: 

Ανδρέας Καραολής, Γραμματέας Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 

Λονδίνο, Δόξα Κωμοδρόμου, Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων, Πανεπιστημίου Κύπρου, Ελεάνα Μιλτιάδους, Γραφείο Τύπου 

και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Πληροφορίες: Γραφείο Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ. +357 

22894305, Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας Λονδίνου, Britannia 

Road, London 9RU, Τηλ. 00447956849094 και 00442084459999, email: 

andreas@nfcypriots.plus.com 

Νέες τάξεις από την 

“Αράχνη”

O Xορός του Λεμονιού
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΛΑΠΗΘΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

 ΣABBATO, 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Υπεθυμίζεται ότι ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λα-
πήθου, Καραβά και Περιχώρων Μ. Βρετανίας 
διοργανώνει και φέτος την ετήσια χοροεσπερίδα 
του, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί και ο 
εντυπωσιακός παραδοσιακός διαγωνισμός “Ο 
ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ”. Πρόκειται για ανα-
βίωση της παραδοσιακής εκδήλωσης, που γινό-
ταν στον τόπο καταγωγής μας στην Κύπρο για 
πολλά χρόνια πριν από την τουρκική εισβολή.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 
26 Οκτωβρίου 2019, στις 6:30 μ.μ., στην αίθουσα 
τελετών της Κοινότητας Τιμίου Σταυρού και Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London 
NW11 8HL. Θα παραστούν επίσημοι προσκε-
κλημένοι από την Ομογένεια και από την Κύπρο. 

Kαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπατριώ-
τες μας, ιδιαίτερα τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέ-
σμου και κυρίως οι νέοι και οι νέες, που κατάγο-
νται από την Επαρχία Κερύνειας και ολόκληρη 
την Κύπρο, να μάς τιμήσουν με την παρουσία 
τους. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν 
είτε μέσω του διαδικτύου στην πιο πάνω ηλε-
κτρονική διεύθυνση, είτε τηλεφωνικά στους αριθ-
μούς 07767855065, 02088899226 (Σάββας 
Παυλίδης), 07885798374 (Χριστάκης Καριολής), 
07957156776 (Γιώργος Χριστοδούλου), Ντίνος 
Αποστολίδης (07479398814), 07973631403 

(Πάρης Γεωργίου), 07415505854 (΄Αφρω Γεωρ-
γίου), είτε και προφορικά σε οποιοδήποτε μέλος 
του Δ.Σ.   

Στο Αναμνηστικό Λεύκωμα, που θα κυκλοφο-
ρήσει στο πλαίσιο της Χοροεσπερίδας, θα περι-
ληφθούν χαιρετισμοί, χρήσιμες πληροφορίες, 
διαφημίσεις και ευχές. Παρακαλούμε δε να 
έχουμε τη στήριξή σας. Θα  γίνει, επίσης, κλή-
ρωση πλούσιων δώρων. Κυκλοφορούν ήδη λα-
χνοί και μπορείτε να πάρετε. 

Θα σας αναμένουμε με αγάπη για διασκέ-
δαση και μια αξέχαστη μουσική βραδιά. Είσοδος: 
£25 το άτομο.   

Επιμνημόσυνη δέηση 

για τους πεσόντες 

Καταδρομείς 

Tην Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019, στο στρα-

τόπεδο Αντ/γου Γεωργίου Κατσανη στο Σταυρο-

βουνι έγινε επιμνημόσυνη τελετή και δέηση για 

όλους τους πεσόντες Καταδρομείς, 31ης ΜΚ/ 

32ας ΜΚ / 33ης ΜΚ / 34ης ΜΚ και της Α Μοίρας 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ( Ελλάδος). 

Παρόντες ο Υπουργός 

Άμυνας Κύπρου, ο Αρ-

χηγός ΓΕΕΦ, η στρατιω-

τική και πολιτική ηγεσία 

από Κυπρο και Ελλάδα 

και οικογένειες πεσό-

ντων και αγνοουμένων. 

Παρών στην εκδήλωση 

και ο Ελληνοκυπριακός 

Σύνδεσμος Εφέδρων 

Καταδρομέων Αγγλίας.  
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

• Η ΑΝΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κυκλοφόρησε νέo 
τραγούδι.   
"Μόλις έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις διαδι-

κτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου 
και του Spotify, το καινούργιο σινγκλ "Τάνγκο 
Νοτούρνο" της Κύπριας τραγουδίστριας, 
Άντριας Αντωνίου και του Αργεντίνου μουσι-
κοσυνθέτη, Ρομάν Γκόμεζ. Το τραγούδι αυτό 
είναι ένα από τα τραγούδια του ανερχόμενου 
τους άλμπουμ “Encuentro” που θα γίνει επίσημα 
released στο Pheasantry Jazz Club στις 13 του 
Οκτώβρη στις 13.30, όπου θα παίξουν ζωντανά 
τα τραγούδια του δίσκου τους και όχι μόνο. Μια 
παράσταση που δε πρέπει να χάσετε.  

Επίσης, το ντουέτο αυτό είναι υποψήφιο για 
το The LUKAS award - η αντίστοιχη του Λάτιν 
Γκράμυ βράβευση αλλά της Ευρώπης με έδρα 
την Αγγλία - . Για να πάνε στον τελικό χρει-
άζονται τους ψήφους μας. Μπορείτε να ψηφί-
σετε στη σελίδα thelukas.co.uk, όπου θα βρείτε 
τα ονόματά τους στην κατηγορία Classical / Jazz 
/ Folk act of the year.  

Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Άντρια 

μαζί μας την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο 
LGR,  όπου θα μιλήσουμε με περισσότερες λε-
πτομέρειες για τον καινούργιο δίσκο, την κα-
ριέρα της εδώ στο Λονδίνο και στο εξωτερικό, 
και άλλα πολλά. "  
• Λάκης Παπαδόπουλος & Ανδρόνικος –     

Η Ζωή Είναι Τραμπάλα» Νέο Τραγούδι.   
Ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Ανδρόνικος 

ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μοναδικό 
ντουέτο, που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, 
και μας λένε πως «Η Ζωή Είναι Τραμπάλα»! 

Ο γεμάτος ανεξάντλητη ενέργεια Λάκης Πα-
παδόπουλος και ο ταλαντούχος ερμηνευτής Αν-
δρόνικος, που έχουν συνεργαστεί σε επιτυχη-
μένες ζωντανές εμφανίσεις, αποτυπώνουν και 
δισκογραφικά την «εκρηκτική» μουσική τους 
χημεία. 

Ρυθμικό και έντονο, το «Η Ζωή Είναι Τρα-
μπάλα», σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και 
στίχους Παντελή Αμπαζή, μας παρασύρει από 
το πρώτο άκουσμα σε μία feel good διάθεση, 
βάζοντας το ιδιαίτερο μουσικό του ηχόχρωμα 
στην καθημερινότητά μας! 

Μουσική: Λάκης Παπαδόπουλος, Στίχοι: Πα-
ντελής Αμπαζής 

Ενορχήστρωση: Λάκης Παπαδόπουλος, Ηλε-
κτρική  κιθάρα: Χρήστος Σαρδελάς, Γρηγόρης 
Γιαρέλης 

Πλήκτρα/ Programming/ Ηχογράφηση στο 
studio Decibel απο τον Δημήτρη Μπέλλο.  
• Η Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες της     

Πόλης  μέσα από τους αιώνες. 
Με θέμα την Κωνσταντινούπολη και τους Έλ-

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

Για περισσότερες πληροφορίες από το 
info@acguk.net, ή από την ιστοσελίδα 
www.acguk.net 

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτω-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ. 
• Ένα ταξίδι στις Θάλασσες της Ελληνικής 
    μουσικής. 

Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 

της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με ζω-
ντανή παράσταση παραδοσιακών τραγουδιών. 

Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 
με ελεύθερη είσοδο. 

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

Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 
Λονδίνου την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις 
7.00 το βράδυ.  
Η Θεατρική ομάδα ΤΑΤ θα παρουσιάσει 
την Κυπριακή ηθογραφία “ΓΙΑΛΛΟΥ-
ΡΟΥ” και ζητά συνεργάτες. 

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Αγιασμός στο ελληνικό 

σχολείο St Mary’s
Το Σάββατο  21 Σεπτεμβρίου 2019, με την ευκαιρία της έναρ-

ξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, τελέστηκε ο καθιερωμένος 

Αγιασμός στο Ελληνικό σχολείο St Mary’s. Τον Αγιασμό τέλεσε ο 

πατέρας Πέτρος από την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα. 

Στην τελετή παρέστησαν εκτός από τους μαθητές και τους εκ-

παιδευτικούς, γονείς και παππούδες του σχολείου καθώς τα μέλη  

και η Πρόεδρος του σχολείου, κ. Εύη Ιωάννου. 

Η διευθύντρια, κ. Έλισσα Ξενοφώντος – Έλληνα καλωσό-

ρισε κι ευχαρίστησε τον πατέρα Πέτρο και τόνισε τη σπουδαιότητα 

του Αγιασμού στο Ελληνικό σχολείο. «Με την έναρξη κάθε σχο-

λικής χρονιάς, δάσκαλοι και μαθητές ζητούν την ευλογία της Εκ-

κλησίας. Οι ευχές της Εκκλησίας μέσα από τον Αγιασμό ευλογεί 

τους μαθητές και  τους βοηθάει να πετύχουν τον στόχο τους στο 

Ελληνικό σχολείο αλλά και στην ζωή τους, που δεν είναι μόνο η 

ακαδημαϊκή τους επιτυχία αλλά και κάτι πιο ουσιαστικό. Η καλ-

λιέργεια του χαρακτήρα τους,  ώστε  να γίνουν καλοί άνθρωποι, 

χρήσιμοι στην κοινωνία που ζουν». 

Τελειώνοντας η κ. Έλισσα Ξενοφώντος-Έλληνα,  ανάφερε την 

αναγκαιότητα για τακτική φοίτηση στο Ελληνικό σχολείο. «Το 

σχολείο μας έχει αρχίσει με ένα μεγάλο αριθμό μαθητών. Η πα-

ρουσία τους αποδεικνύει την εμπιστοσύνη  που δείχνουν οι νέοι 

γονείς στο έργο που επιτελεί το σχολείο μας. Πιστεύουν στο έργο 

που επιτελούν οι καθηγητές και η επιτροπή που σχολείου», είπε 

τελειώνοντας.   

Ο Πατέρας Πέτρος σε χαιρετισμό του, τόνισε τη σημασία του Εκ-

παιδευτικού έργου που γίνεται στα ελληνικά σχολεία μέσα από 

τους εκπαιδευτικούς και τους ευχήθηκε πολλή δύναμη και συ-

νεργασία μεταξύ τους. Επίσης έδωσε τις ευχές του για καλή πρό-

οδο στους μαθητές. Συνεχάρη τα παιδιά για την παρουσία τους 

στο Ελληνικό σχολείο και τα ενθάρρυνε να συνεχίσουν να μα-

θαίνουν τη Γλώσσα τους, τον Πολιτισμό και τη θρησκεία τους.  

Bραδιά Kυπριακού Κινηματογράφου

Άλλη μια δημιουργική μέρα για την Παροικία μας διοργάνωσε, 

την Κυριακή 29/09 στο Hellenic Centre, το Πολιτιστικό τμήμα της 

Kυπριακής Yπάτης Αρμοστείας στο Λoνδίνο. Για ακόμη μια φορά η 

εκδήλωση Cyprus Cinema Series, προσκάλεσε τον κόσμο της Πα-

ροικίας και όχι μόνο, για μια βραδιά Κυπριακού κινηματογράφου και 

στην προβολή της ταινίας «Pause», «H παύση». H βραδιά ξεκίνησε 

με μια σύντομη ομιλία του Μoρφωτικού Συμβούλου της Kυπριακής 

Yπάτης Αρμοστεία, κύριου Μάριου Ψαρά, ο οποίος καλωσόρισε τους 

παρευρισκομένους, ευχαρίστησε για την παρουσία της, την σκηνο-

θέτη της ταινίας, Τώνια Mισιαλή και έδωσε το σήμα για την έναρξη 

της ταινίας.   

   Αφότου τελείωσε η ταινία ο κύριος Ψαράς,  προσκάλεσε στην 

σκηνή την σκηνοθέτη της ταινίας, όπου την παρουσίασε, προσφω-

νώντας το βιογραφικό της ενώ της έθεσε κάποια ερωτήματα για την 

πορεία, της ταινίας και την ανταπόκριση του κόσμου. Στην συνέχεια 

ακολούθησε ένα Q&A, όπου ο κόσμος έθεσε τα δικά του ερωτήματα 

στη σκηνοθέτη, για διάφορες πτυχές της ταινίας και μοιράστηκαν τα 

κοινά και μη νοήματα, που άφησε στον καθένα. Στο τέλος της βραδιάς 

ακολούθησε το καθιερωμένο reception, με διάφορα ποτά και εδέ-

σματα.   

  Η ταινία «Παύση» αφηγείται την ιστορία της Ελπίδας, μιας με-

σήλικης νοικοκυράς που έχει παγιδευτεί σε έναν καταπιεστικό γάμο 

με έναν σύζυγο που δεν αγαπά πλέον. Η παρουσία ενός νεαρού 

στο κτίριο που ζει, ξυπνά την φαντασία της, και βρίσκεται αντιμέτωπη 

με άσβεστες επιθυμίες, με το σώμα της και με το χρόνο. Το σενάριο 

της ταινίας, γράφτηκε από την Τώνια Μισιαλή και την Άννα Φωτιάδου, 

ενώ πρωταγωνιστούν  σπουδαίοι ηθοποιοί όπως η Στέλλα Φυρογένη, 

ο Ανδρέας Βασιλείου και η Πόπη Αβραάμ. 

  Σε συνέντευξή που μας έδωσε η κυρία Μισιαλή, ανάφερε ότι η 

ταινία έχει ταξιδέψει σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ στην Eλλάδα, την 

Aλβανία, την Γερμανία, ενώ συνεχίζουν να την προβάλουν και σε 

διάφορα φεστιβάλ στην Κύπρο. Τα επόμενα άμεσα πλάνα για την 

προώθηση της ταινίας, την οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη, την 

Αμερική και την Αυστραλία. Σε ερώτηση που αφορούσε την αντί-

δραση και τα σχόλια που εκλαμβάνει από τον κόσμο, η κυρία Μισιαλή 

ανάφερε ότι, υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια κυρίως από γυναίκες οι 

οποίες πιθανόν να ταυτίζονται με την περσόνα του έργου, απεναντίας 

όμως, όπως κάθε ταινία, έχει αντιμετωπίσει και αρκετές αρνητικές 

αντιδράσεις και σχόλια, από ανθρώπους που πιθανόν να θεώρησαν 

«υπερβολικό» το σενάριο. Παρ όλα αυτά όπως ανάφερε η κυρία 

 Μισιαλή, είναι μια ταινία η οποία αφήνει έντονα και διαφορετικά συ-

ναισθήματα, στον καθένα.. 

  Επί τι ευκαιρία, συνέντευξη μας έδωσε και ο Μορφωτικός Σύμ-

βουλος της Κυπριακής Yπάτης Αρμοστεία, κύριος Μάριος Ψαράς, ο 

οποίος ανάφερε αρχικά ότι, στόχος της εκδήλωσης είναι να προβλη-

θούν στο Λονδίνο, μεγάλου μήκους Κυπριακές ταινίες αλλά και Κύ-

πριοι σκηνοθέτες. Mε ιδιαίτερη συγκίνηση ο κύριος Ψαράς μας είπε, 

ότι μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδηλώσεις με την 

ονομασία Cyprus Cinema Series και παρατηρεί, όλο και περισσότερη 

ανταπόκριση από τον κόσμο της παροικίας αλλά και από ανθρώπους 

οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν την κυπριακή 

γλώσσα και τέχνη. Tο γεγονός αυτό, όπως ανάφερε ο κύριος Ψαράς, 

τον κάνει  ιδιαίτερα χαρούμενο και τον παροτρύνει να συνεχίζει με 

πάθος να προβάλει όσο το περισσότερο την Κυπριακή γλώσσα και 

δημιουργικότητα, οργανώνοντας τέτοιου είδους εκδηλώσεις. 

 Θεοδώρα Κυριάκου
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Παλληκαρίσια πήρε τρεις βαθμούς η Ομόνοια κόντρα στο Αποέλ, σε ένα πολύ δυνατό αγώνα. 

Και οι δυο ομάδες απέδωσαν καταπληκτικό ποδόσφαιρο με την Ομόνοια να έχει στο περισσότερο διάστημα το πάνω χέρι, χάνοντας αρκετές 

ευκαιρίες για μεγάλο σκορ, όμως κάτω από τα γκολπόστ του Αποέλ ήταν ο κέρβερος Emanuel Olajide που κατάφερε με τις αποκρούσεις του να 

κρατήσει τον δείκτη σε 2-1. 

Τα τέρματα για την Ομόνοια πέτυχε ο Luk Prokopiou που ήταν και ο καλύτερος της ομάδας, χωρίς να στερήσουν οι υπόλοιποι. 

Το Αποέλ έμεινε μακριά από τις καλές του εμφανίσεις. To γκολ για το Αποέλ ο αρχηγός της ομάδας ο Alex Louca.

Πήρε το τρίποντο η Ομόνοια

Χόρτασαν γκολς και θέαμα όσοι πήγαν στο Southgate School την Κυριακή το πρωί. Παντέλ 

και Ακανθού μοιράστηκαν βαθμούς, τέρματα και χαμένες ευκαιρίες. 

Προηγήθηκε η Παντέλ αλλά πριν κλείσει το πρώτο 4λεπτο η Ακανθού ισοφάρισε σε 1-1. 

Το Β μέρος άρχισε με βομβαρδισμό από πλευράς Ακανθού που το 1-1 το έκανε 3-1 για να 

ξυπνήσει η Παντέλ και να περάσει μπροστά σε 4-3. 

Το τελικό 4-4 το έκανε η Ακανθού, έτσι μιοράστηκαν βαθμούς και τέρματα σε ένα πολύ καλό 

αγώνα. Για την Παντέλ σκόραραν: Alex 2, Theo 1, Ari 1.

Χόρτασαν γκολς Ανακοίνωση Σαλαμίνας 

Το Αθλητικό Σωματείο της Ν. Σαλαμίνας εξέδωσε ανακοίνωση την 

περασμένη Παρασκευή κατά την οποία αναφέρει ότι αποδεσμεύει τον 

μέχρι πρότινος προπονητή τής ομάδας, Γιώργο Γεωργίου, τον οποίο 

ευχαριστεί για τις μέχρι τώρα υπηρεσίες του. 

Αναφέρει επίσης η ανακοίνωση ότι ο Andrew Kouroushi αναλαμ -

βάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή.

Ανόρθωση - Αρμένιανς ο αγώνας δεν έγινε γιατί απλούστατα δεν μπορούσαν οι Αρμένιανς 

να συμπληρώσουν ομάδα. Το παιχνίδι τώρα τί γίνεται λεβέντες του ΚΟΠΑ; Πάει στην Ανόρθωση 

που πλήρωσε και το γήπεδο ή θα ξαναγίνει ο αγώνας; Βγάλτε καμιά απόφαση για να ξέρουμε 

πού πάμε! 

Θα το λύσουν στα χαρτιά

Άπιαστοι οι Άγιοι 

Ποιος τους πιάνει τους Αγίους, έβαλαν σκοπό 

να μας τρελάνουν ομαδικώς, θύμα τους την 

περασμένη βδομάδα ήταν η Park View που την 

κέρδισαν με 4-2. Τα τέρματα σημείωσαν οι Katsi-

kas Oliveira και Nasai (2).  Έτσι οι Άγιοι φιγουρά-

ρουν πρώτοι και το έχουν βάλει σκοπό να 

μείνουν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι που θα 

τους ανεβάσει σε καλύτερη κατηγορία.

Ισοπαλία για Σαλαμίνα 

Ακόμη μια ισοπαλία για τη Σαλαμίνα, δύσκολη αυτή τη φορά αφού βρέθηκε να χάνει με 3-0. 

Όμως παλληκαρίσια η Σαλαμίνα παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, πήρε στροφές και έκανε τη Langford 

FC άνω-κάτω. 

Δεν άργησε η Σαλαμίνα να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και να πιέσει την αντίπαλη εστία μέχρι που 

έριξε άσπρη πετσέτα.

H Ομόνοια πήρε δίκαια το τρίποντο, έπαιξε με ψυχή Το πάλεψε το Αποέλ αλλά έχασε από ένα δυνατό αντίπαλο

Εκεί στην Α γραμμή Άντυ Σάββα, Τζιών Ματσιήλας, 
Κύπρος Κυπριανού Όλα τα καλά παιδιά δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα

Ρίξτε μια ματιά στο αριατερό χέρι του 

Κρης Ζαχαρία

Παντέλ για πάντα έτσι λένε τα κορίτσια

Ο προπονητής της Ακανθού 

Γιώργος Μιντίκης

Ακτύπητοι οι Άγιοι πάντα πρώτοι
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Η Τότεναμ, με δέκα παίκτες 

από το 31ο λεπτό, κατάφερε να 

πάρει σημαντικότατη και παλι-

καρίσια νίκη με το τελικό 2-1 

απέναντι στην μαχητική Σαου-

θάμπτον. Εύκολα έφτασε στο 2-

0 και την πρώτη εντός έδρας 

νίκη η Τσέλσι κόντρα στη 

Μπράιτον. Η Μπέρνλι κατάφερε 

να φύγει από το «Βίλα Παρκ» 

με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-

2), απαντώντας δυο φορές στα 

γκολ των «χωριατών», πολύ 

σκληρή για να πεθάνει αποδεί-

χθηκε η Γουέστ Χαμ, στο 2-2 με 

την Μπόρνμουθ.   

Τότεναμ – Σαουθάμπτον 2-1 

Εντυπωσιακό σε εξέλιξη κι ας 

ήταν... αρκετά ήσυχο το παι-

χνίδι της Τότεναμ με την Σαου-

θάμπτον στο τρομερό, νέο 

γήπεδο των «σπιρουνιών». Η 

ομάδα του Ραλφ Χάσενχουτλ 

στο πρώτο 15λεπτο έδειξε πως 

είχε το θράσος να κυνηγήσει 

πράγματα στον αγωνιστικό 

χώρο, όμως, οι γηπεδούχοι 

μόλις έλεγξαν το ματς, πήραν 

και το προβάδισμα. Στο 24ο 

λεπτό και αφού λίγο νωρίτερα 

είχε συμμετοχή σε ίδια φάση, ο 

Ντομπελέ με δυνατό σουτ από 

γύρισμα του Σον έγραψε το 

1–0. 

Ο... Οριέ στο 31ο λεπτό πήρε 

την δεύτερη κίτρινη κάρτα του 

σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, 

άφησε την ομάδα του με δέκα 

παίκτες και στο 39' ο Γορίς 

έκανε τεράστια γκάφα με τη 

ντρίμπλα του στην εστία υπό 

την πίεση του Ινγκς, για να γίνει 

το 1-1. Σε υποδειγματική αντε-

πίθεση, άριστη συνεργασία των 

Κέιν, Σον και Έρικσεν και σουτ 

του Άγγλου στράικερ, η ομάδα 

του Ποτσετίνο ανέκτησε το προ-

βάδισμα στο 43', παρά το αριθ-

μητικό μειονέκτημα. 

Ο Ούγκο Γιορίς μπήκε στο 

δεύτερο ημίχρονο μάλλον με 

σκοπό να... πάρει πίσω τη 

γκέλα του στο γκολ του Ντάνι 

Ινγκς και σε στιγμές που η Σα-

ουθάμπτον είχε βάλει την Τότε-

ναμ στο μισό γήπεδο με στόχο 

να πιέσει από νωρίς και να 

εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της 

πλεονέκτημα, ο Γάλλος πορ-

τιέρε αντέδρασε σωτήρια σε 

δυο στιγμές. Στο 57' έδιωξε 

εντυπωσιακά την εκτέλεση 

φάουλ του Γουόρντ – Πράους 

και στο 62' απομάκρυνε την 

απειλητική κεφαλιά του Μάγια 

Γιοσίντα. Οι «άγιοι» δημιούργη-

σαν επικίνδυνες καταστάσεις 

για την εστία των «σπιρουνιών» 

μέχρι το 70', όταν η Τότεναμ 

πήρε μέτρα στο γήπεδο και 

επέτρεψε στα μετόπισθεν να 

αποφορτιστούν και να μοιρα-

στεί το παιχνίδι σε σημεία που 

θα μπορούσαν με σωστή κα-

τοχή της μπάλας και υπομονή 

να βοηθήσουν την ομάδα του 

Ποτσετίνο να εξασφαλίσει τους 

τρεις βαθμούς, όπως κι έγινε. 

Τσέλσι – Μπράιτον 2-0 

Η Τσέλσι ... εγκλώβισε την 

Μπράιτον και άρχισε να την 

χτυπάει ανελέητα, δίχως όμως 

να έχει πετύχει αυτό που θα 

ήθελε και το οποίο δικαιούταν. 

Το γκολ. Όσο κι ο Μάουντ ήταν 

ιδιαίτερα δραστήριος, είχε δο-

κάρι σε εκτέλεση φάουλ και όσο 

κι αν οι υπόλοιποι παίκτες του 

Φρανκ Λάμπαρντ βρέθηκαν σε 

ευκαιρίες που θα έπρεπε να 

έχουν στείλει τη μπάλα στα δί-

χτυα, το πρώτο μέρος ολοκλη-

ρώθηκε στο 0-0, με την 

ανησυχία από τον κόσμο των 

«μπλε» μήπως το πληρώσουν 

πολύ ακριβά όλο αυτό που είχε 

διαμορφωθεί στην αναμέ-

τρηση... 

Η λύση θα ερχόταν τελικά 

από την άσπρη βούλα για την 

ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, 

εκεί όπου αυτή την φορά, σε 

πλήρη αντίθεση με το ματς κό-

ντρα στην Βαλένθια και το παι-

χνίδι του Λιγκ Καπ απέναντι 

στην Γκρίμσμπι, βρέθηκε ο 

Ζορζίνιο στο 48' για να εκτελέ-

σει εύστοχα και να γράψει το 1-

0 για την Τσέλσι. Η άμυνα των 

Λονδρέζων συνεχίζει ν΄αντιμε-

τωπίζει προβλήματα και να μην 

εμπνέει εμπιστοσύνη αδυνατώ-

ντας να στηρίξει τις προσπά-

θειες των επιθετικών της 

ομάδας. Αυτό παρατηρήθηκε 

και στο 73ο λεπτό, όταν από το 

πρώτο κόρνερ της Μπράιτον 

στο παιχνίδι έγινε η κεφαλιά 

από τον Νταν Μπερν και η 

μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι! 

Παρ' όλα αυτά, στο 76ο λεπτό, 

ο Γουίλιαν έβαλε τέλος στο ματς 

και με γρήγορη κίνηση στα 

πόδια και απότομο σουτ 

έγραψε το τελικό 2-0 για το σύ-

νολο του «Φράνκι». 

Γυαλίζει το μάτι των... 

«αλεπούδων» 

Το βιολί της η Λέστερ. Οι 

«αλεπούδες», που χτυπάνε τε-

τράδα, διέλυσαν και την Νιου-

κάστλ επικρατώντας με 5-0 και 

βρίσκονται μόνο πίσω από Λί-

βερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι. 

Η Λέστερ ξεπέρασε άνετα και 

το εμπόδιο της Νιουκάστλ με 5-

0, πέτυχε την τέταρτη νίκη της 

στο φετινό πρωτάθλημα και 

εδραιώθηκε στην τρίτη θέση 

της Πρέμιερ Λιγκ, πίσω από Λί-

βερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι. 

«Τσίμπησε» βαθμό 

στο ντέρμπι η Άρσεναλ   

Αν και πήρε πρωτοβουλίες για 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

ήταν αρκετό για την Άρσεναλ 

ώστε να φύγει από το «Ολντ 

Τράφορντ» με βαθμό, χάρη στο 

τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε 

στη... άναρχη «μάχη» με τη 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο Μα-

κΤόμινεϊ με τρομερό γκολ είχε 

βάλει μπροστά τους «κόκκινους 

διαβόλους», έφτασε στα 7 γκολ 

στις 7 πρώτες αγωνιστικές ο 

Ομπαμεγιάνγκ. Παραλίγο... 

σκάνδαλο με το γκολ των «κα-

νονιέρηδων», καθώς ο επό-

πτης έκανε μέγα λάθος... 

Προβληματική η κατάσταση, 

πάντως, για τις δύο ομάδες με 

την εικόνα που παρουσιάζουν... 

Άστον Βίλα – Μπέρνλι 2-2 

Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 2-2 

Γουλβς – Γουότφορντ 2-0 

Κρίσταλ Πάλας – Νόριτς 2-0 

Σιέφιλτ-Λίβερπουλ 0-1 

Έβερτον-Μαν. Σίτι 1-3 
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Αντίδραση και νίκη για Τότεναμ

Επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο της Tottenham είχαμε 

τη Δευτέρα το πρωί 30 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του αγώνα 

με την Bayern Munchen που έγινε βράδυ της Τρίτης. 

Αν κοιτάξουμε μια ματιά στις εγκαταστάσεις του γηπέδου 

είναι να σου φύγουν τα μυαλά, λες και βρίσκεσαι σε ξενοδο-

χείο 5 αστέρων που διαθέτει τεράστιες εκτάσεις για αθλητο-

παιδίες, γήπεδα ποδοσφαίρου (full) για γήπεδα (mini). 

Η επίσκεψη μας άρχισε με την προπόνηση της ομάδας κατά 

την οποία τα συνεργεία τηλεοράσεων αποθανάτισαν τις στι-

γμές χαλάρωσης και προπονήσεις ποδοσφαιριστών, στη συ-

νέχεια ο προπονητής της ομάδας Ποσεντίνο στη δημοσιογρα-

φική του επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανα-

φέρθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα τονίζοντας ότι η Spurs 

έχει τις δυνατότητες να επαναλάβει την περσινή της διαδρομή 

μέχρι τον τελικό.

Όνειρο οι εγκαταστάσεις της Spurs

Διασυρμός με... εφτάρα
Την πιο βαριά ήττα της ευρω-

παϊκής της ιστορίας υπέστη η 
Τότεναμ, που διασύρθηκε από 
την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 
7-2 μέσα στο Λονδίνο. «Δήμιοι» 
για το σύνολο του Μαουρίσιο 
Ποτσετίνο -που έχει αρχίσει να 
κινδυνεύει- ήταν ο πρώην παί-
κτης της Άρσεναλ, Σερζ Γκνά-
μπρι, και ο κάποτε παραλίγο 
παίκτης της Μπλάκμπερν, Ρό-
μπερτ Λεβαντόφσκι. Αγχωτική, 
αλλά καθαρή νίκη για την Μά-
ντσεστερ Σίτι επί της Ντινάμο 
Ζάγκρεμπ (2-0).  

Φάνηκε από την αρχή τι μα-
τσάρα επρόκειτο να παρακο-
λουθήσουμε, με τις δύο ομάδες 
να δίνουν γρήγορο ρυθμό στον 
αγώνα και να δοκιμάζουν να 
βρουν διαδρόμους προς την 
αντίπαλη εστία. Η Τότεναμ έδει-
χνε πως είχε το πάνω χέρι, με 
την μπάλα να περνάει περισσό-
τερο από τα πόδια της, την ώρα 
που η Μπάγερν κρατούσε 
στάση αναμονής. Στο 12’ οι 
Βαυαροί αναγκάστηκαν να ανε-
βάσουν ρυθμούς αφού ο Σον 
Χέουνγκ-Μιν βρέθηκε στην 
πλάτη της άμυνας και νίκησε 
τον Μάνουελ Νόιερ χαμηλά και 
να κάνει το 1-0. Χρειάστηκαν 
μόλις τρία λεπτά (194 δευτερό-
λεπτα για την ακρίβεια) για τους 
φιλοξενούμενους ώστε να ξα-
ναμπούν στο ματς, με τον Τζό-
σουα Κίμιχ να «πιάνει» ένα... 
άπιαστο σουτ και να μην αφήνει 
κανένα περιθώριο στον Ουγκό 
Γιορίς. 

Αν υπάρχει κάποιο πρό-
βλημα φέτος στην Τότεναμ, 
αυτό είναι η έλλειψη του χαρα-
κτήρα που την διέκρινε τις προ-
ηγούμενες σεζόν και δυστυχώς 
για τους Λονδρέζους το βράδυ 
επεφύλασσε ακόμη ένα... πρό-
βλημα για τους Λονδρέζους, το 
οποίο ακούει στο όνομα Σερζ 
Γκνάμπρι. Κατέρρευσαν πολύ 
γρήγορα οι γηπεδούχοι, για να 
έρθει ο πρώην ποδοσφαιριστής 
της μισητής Άρσεναλ (σ.σ είχε 
παίξει και δανεικός στην Γουέστ 
Μπρομ, για την οποία σύμ-
φωνα με τον Τόνι Πιούλις δεν 
είχε τα απαραίτητα προσόντα) 
και να πετύχει τέσσερα γκολ για 
να τελειώσει το ματς. Στο 53’ και 
το 55’ ο Γερμανός ανέβασε τον 
δείκτη του σκορ στο 1-3, με τον 
Χάρι Κέιν να δίνει ελάχιστες ελ-
πίδες στην Τότεναμ ευστοχώ-
ντας λίγο αργότερα σε πέναλτι. 
Όμως κάθε ελπίδα σβήστηκε 
στο τελευταίο δεκάλεπτο, με 

τους Λεβαντόφσκι και Γκνάμπρι 
να κάνουν αγάλματα τους οπα-
δούς στην εξέδρα πετυχαίνο-
ντας ένα και δύο γκολ 
αντιστοίχως (83’, 87’, 88’ για να 
διαμορφώσουν το τελικό 2-7! 

Εκτός από την Ευρώπη, 
αυτή ήταν και η μεγαλύτερη 
ήττα της Τότεναμ σε εντός 
έδρας παιχνίδι της, όπως ισχύει 
γενικότερα και για τις αγγλικές 
ομάδες στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, με το πλήγμα για το 
αγγλικό ποδόσφαιρο να είναι 
μεγάλο. 

• Στο άλλο ματς για τον 2ο 
όμιλο, ο Ερυθρός Αστέρας 
έκανε ανατροπή επί του Ολυ-
μπιακού και έφτασε σε σπου-
δαία νίκη με σκορ 3-1. 
Προηγήθηκαν οι «ερυθρόλευ-
κοι», πήγαν στα αποδυτήρια 
μπροστά 1-0, αλλά μετά έμει-
ναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της 
αποβολής του Γιασίν Μπενζιά 
με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για να 
ισοφαριστούν πέντε λεπτά μετά 
και να καταρρεύσουν στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο όταν και δέχθη-
καν δύο γκολ από κόρνερ. 
Στους έξι η Μπάγερν που λο-
γικά δεν χάνει την πρωτιά και 
βάζει πλώρη μόνο για το από-
λυτο, τρεις ο Ερυθρός Αστέρας 
και από έναν Ολυμπιακός και 
Τότεναμ, με τους Spurs να είναι 
στην τελευταία θέση και με τρο-
μακτικά κακή διαφορά τερμά-
των. 

Οι συνθέσεις: 
Τότεναμ: Γιορίς, Οριέ, Αλ-

ντερβάιρελντ, Βερτόνχεν, 
Ρόουζ, Ντομπελέ (Έρικσεν), 
Γουίνκς (81' Λαμέλα), Σισοκό, 
Ντέλε (71' Λούκας Μόουρα), 
Κέιν, Σον 

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, 
Παβάρ, Σέλε, Ζ. Μπότενγκ (72' 
Χάβι Μαρτίνεθ), Αλάμπα (46' 
Τιάγκο), Τολισό, Κίμιχ, Γκνά-
μπρι, Κουτίνιο, Κομάν (71' Πέ-
ρισιτς), Λεβαντόφσκι 

Τα αποτελέσματα: 
Ρεάλ Προύς 2-2 
Γαλατά Σεράυ Παρί 0-1 
Μαν. Σίτι-Δυνανό 2-0 
Γιουβέντους-Λεβερκούζεν 3-0 
Λοκόμοτιβ-Αθλέτικο Μαδ. 0-2



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

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

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

07720 015 625 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

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

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 

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

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

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

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

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

6 - 8 Οκτωβρίου (Τετάρτη)) 

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

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

Heathrow, παραθαλάσσια ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. Ζωντανή μου-

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

9 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 

• Οργανώνεται συγκέντρωση με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη και 

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

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

Paddington Street, W1U 5AS στις 7.00 μμ. 

13 Οκτωβρίου (Κυριακή) 

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

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

£25. Για πληροφορίες τηλ. 020 7563 9835. 

24 Οκτωβρίου (Πέμπτη) 

• Η Διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β με θέμα 

«Από την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα». 

Ομιλητής ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής, στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Rd, N12 9RU στις 7.45 μμ. 

26 Οκτωβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων οργανώνει τον 

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

Αρχαγγέλλου Μιχαήλ στο Golders Green Road, London NW11 8HL 

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

27 Οκτωβρίου (Κυριακή) 

• Η χοροεσπερίδα του LGR στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, 

Arnos Grove N11 1NL, στις 6.45μμ. Εισιτήριο £35 και £40 με φα-

γητό. Για θέσεις και πληροφορίες τηλ. 020 8349 6950. Θα τραγου-

δίσουν ο Στέλιος Χιώτης και άλλοι τραγουδιστές. 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

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

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

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

ρίφημο τραγουδιστή, Δημήτρη Κοντολάζο, στο Regency Banquet-

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

πληροφορίες τηλ. 020 8341 5853 / 07904 537 181. 

7 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

νικής Παραδοσιακής Μουσικής με ζωντανή παράσταση τραγουδιών 

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

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

10 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού για ενίσχυση 

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

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

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

18 Νοεμβρίου (Δευτέρα) 

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

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

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείστε με το: 

po.st/pylax. Μην το χάσετε.

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ένα μικρό αφιέρωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία 

59 χρόνιας από την ίδρυση της. 

Κουτσουρεμένη Δημοκρατία... Με εγγυήσεις; Βασιλικές!! 

Δημοκρατία που εγεννήθη, σε ώρες δύσκολες τραγικές. 

Φίδια, κρυφτήκαν στα σπάργανα της, πριν ακόμα γεννηθεί... 

Και όμως, ήταν γραφτό της να επιζήσει, 

να μαρτυρήσει, να σταυρωθεί. 

Κι όπως τον Φοίνικα, απ’ την τέφρα, από τη στάχτη ν’ αναστηθεί! 

Δημοκρατία, κομματιασμένη, κι μισή, κατεχομένη, 

από την Τούρκικη εισβολή. 

Που χρόνια τώρα, την εκβιάζει, την φοβερίζει, την απειλεί. 

Βαρύ το κλίμα, δύσκολοι χρόνοι, δρόμοι αδιάβατοι, σκοτεινοί. 

Η φωτιά και το αμόνι, και η Πατρίδα; 

Μ’ ένα πνευμόνι, ν’ ανασάνει δεν μπορεί. 

Κι όμως... ακόμα επιβιώνει, και... ανάστημα ορθώνει, 

κόντρα, στην ξένη επιβουλή. 

Ένας μονάχα, είναι ο στόχος, σαν βοριάδες λυσσομανούν. 

Την Αφροδίτη να εγκλωβίσουν, στη δυναστεία του ισχυρού. 

Αδέλφια, αν δώσουμε, όλοι τα χέρια, και ακονίσουμε, το μυαλό, 

τότε, αισίως θα πορευτούμε, σε ένα δρόμο πιο, φωτεινό. 

Είναι το κάλεσμα της Πατρίδας, τούτη την ύστατη στιγμή. 

Είναι το χρέος και η ευθύνη, προς τη γενέτειρα Μάνα γη. 

Εύχομαι... Την Κυπριακή Δημοκρατία με κάθε κόστος, 

πάση θυσία, να την κρατήσουμε ζωντανή. 

Ώσπου να ’ρθεί η Άγια μέρα η Αναστάσιμη ροδαυγή!! 

Της Κερύνειας τα μυρσίνια, της καρδιάς τα γιασεμιά. 

Στον λαό μας με αγάπη. 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας, 

                                      Ξεριζωμένη Λεμονιά.

Με κάθε κόστος! Πάση θυσία!!
Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)

Μεγάλωσαν, 

έφυγαν τα παιδιά τους. 

Δυό πιάτα μόνο στο τραπέζι, 

άδειες καρέκλες, 

χωρίς κουβέντες και φωνές, 

επιθυμίες, αστεία, διαφορές τους. 

Νέκρα σιωπηλή, 

μια έρημος το σπίτι, 

ένα φάντασμα χαμένης χαράς. 

H απουσία τους τώρα πίσω 

      αφήνει. 

Πού’ναι τα παιχνίδια τους, 

φιλιά, αγάπη, συντροφιά τους; 

Πού τα σχέδια μέλλοντος, 

πού οι μέριμνες, στερήσεις, 

έγνοιες, συμβουλές 

σιωπηλές τους σκέψεις; 

Το παρόν τους 

γέμιζε μια βαθιά ανάγκη 

     προστασίας, 

μιάς αλτρουιστικής αγάπης 

     τέκνων 

με θυσίες για υψηλά ιδανικά 

     να θρέψουν. 

Απαράδεκτο το τόσο γρήγορο, 

το πέρασμα του χρόνου. 

Άσπρισαν τα μαλιά. 

Στην σιγή μιάς άχαρης κουζίνας 

σφίγγουν τα χέρια τους, 

μόνοι τώρα στην άδεια μοναξιά 

      τους. 

Το βλέμμα τους θολό, άλαμπο, 

με μιας νοσταλγίας κατανόηση 

     πικρή, 

τα μάτια τους δακρύζουν. 

 

Ανδρέας Ν. Δημητρίου (Α.Ν.Δ) 
Λονδίνον-Πάφος 
Οκτ. 2019

Έφυγαν τα παιδιά τους
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Ραντεβού με μια Άγνωστη (1968)  

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:00 Αισθηματική ταινία 

με την Έ. Ναθαναήλ, Γ. Βόγλη κ.ά. Έφθασε η στιγμή 

που η Χριστίνα θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον 

της Δικαιοσύνης, για το φόνο που διέπραξε. Όμως 

η αλήθεια βρίσκεται κλεισμένη στο προσωπικό ημε-

ρολόγιό της. Εκεί γράφει 

για τις ατέλειωτες ώρες μο-

ναξιάς και πλήξης, που 

περνούσε στο σπίτι περι-

μένοντας τον άντρα της, 

ένα καταξιωμένο και πο-

λυάσχολο δικηγόρο. Κάποια μέρα γνώρισε τον ζω-

γράφο Αλέξη, ο οποίος ζούσε στην περιοχή μόνος, 

αποκομμένος από τον κόσμο...   

Απόψε θα τη Βρούμε (1985)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:15 Κωμωδία με 

τους Β. Τσιβιλίκα, Ε. Φιλίνη κ.ά. Ο οικονόμος γνω-

στού επιχειρηματία, υποδύεται το αφεντικό του για 

να κερδίσει το θαυμασμό μιας όμορφης εσωτερικής 

βοηθού, που κι αυτή υποδύεται μια άλλη ευκατά-

στατη γυναίκα. Όταν ο γνωστός επιχειρηματίας ανα-

καλύπτει την εξαπάτηση του υπαλλήλου του, δέχεται 

να τον βοηθήσει στο παιχνίδι που έχει στηθεί και να 

υποδυθεί τον υπηρέτη του.  
Τρέλα Είναι, θα Περάσει (1972)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:30 Κομεντί με 

τους Γ. Καπή, Κ. Γιουλάκη κ.ά. Μια οικογένεια εγκαι-

νιάζει το νέο της super market. Η ιδιοκτήτρια πιστεύει 

ότι παράλληλα αλλάζει το κοινωνικό τους status και 

προσπαθεί να παντρέψει την κόρη της με έναν ευ-

κατάστατο εργολάβο. Ο σύζυγος όμως, θέλει τον 

λογιστή του για γαμπρό και συνεχώς δημιουργούνται 

κόντρες στην οικογένεια. Ο γιος εμπνέεται από την 

κατάσταση και φτιάχνει στιχάκια.  

Ο Καζανόβας (1963)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 Κωμωδία με τους 

Κ. Χατζηχρήστο, Λ. Κωνσταντάρα κ.ά. Ένας αγαθός 

χωριάτης, πιστεύοντας πως είναι ο νέος Καζανόβας, 

καταφθάνει στην Αθήνα για να κατακτήσει τις γυναί-

κες. Ο ξάδερφος του όμως, αναγνωρίζοντας την 

αδυναμία του στο γυναικείο φύλο, τον μπλέκει, χωρίς 

ο ίδιος να το γνωρίζει, σε μία μεγάλη απάτη.  

Πίσω μου σε Έχω Σατανά (1971)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00 Κωμωδία με τους 

Λ. Κωνσταντάρα, Μ. Κοντού κ.ά. Ο Παύλος, γερο-

ντοπαλλήκαρο και γλεντζές, 

διευθύνει μια ασφαλιστική 

εταιρία. Ο υπάλληλός του, ο 

Μανωλιός, ετοιμάζεται να 

παρουσιάσει την αδελφή του 

Εύα για τη θέση της γραμ-

ματέως, την οποία και τελικά 

προσλαμβάνει. Ο φίλος του 

Παύλου, ο Τάσος, τον πα-

ροτρύνει να απαντήσει σε μια αισθηματική αγγελία, 

πράγμα το οποίο κάνει. Τελικά κλείνει ραντεβού στον 

ιππόδρομο με την κοπέλα που υπογράφει «Ρόδον 

του Ισπαχάν».  

Ιστορία Μιας Ζωής (1965)  

KYΡIAKH 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45 Κοινωνικό δράμα 

με τη Ζ. Λάσκαρη, Μ. Κατράκη κ.ά. Μια όμορφη και 

φτωχή κοπέλα φεύγει από το χωριό για την Αθήνα, 

μετά από μια δημόσια διαπόμπευση. Εκεί προσ-

λαμβάνεται ως υπηρέτρια, έπειτα εργάζεται σε κομ-

μωτήριο και στη συνέχεια παντρεύεται έναν μεγα-

λοαστό, σύζυγο μιας πελάτισσας της που πεθαίνει.  

Ζει τώρα μια πλούσια ζωή, αλλά ξαφνικά, εμφανίζεται 

στη ζωή της ένας μεγάλος έρωτας στο πρόσωπο 

ενός νεαρού.  

Η Κόμισσα της Φάμπρικας (1969)  

KYΡIAKH 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:10  Κωμωδία με την 

Ά. Φόνσου, Στ. Ληναίο κ.ά. Σε μια μεγάλη αυλή κα-

τοικούν τρία ξαδέλφια που έχουν το ίδιο ονοματε-

πώνυμο: Χρήστος Δελημάνης. Ο πρώτος είναι αστυ-

φύλακας, ο δεύτερος κομμουνιστής και μόνιμα 

άνεργος και ο τρίτος ένας σεσημασμένος ψιλοαπα-

τεώνας. Μια μέρα, ο αστυφύλακας Δελημάνης συλ-

λαμβάνει μια όμορφη κοπέλα, την Έφη, επειδή είχε 

μπει κρυφά στο σπίτι του εραστή της αδελφής της, 

για να κλέψει ερωτικά γράμματα. Αυτή, για να του 

ξεφύγει, του λέει ψέματα ότι είναι φτωχή και άνεργη 

και αυτός την αφήνει με τον όρο να πάει στη δουλειά 

που θα της βρει.  

Έκλεψα τη Γυναίκα μου (1964)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με τους  

Στ. Παράβα, Σ. Κυριακίδου κ.ά. Ο νεόπλουτος Πέ-

τρος, που πιστεύει ότι τα πάντα αγοράζονται, ακόμα 

και η ανθρώπινη συνείδηση, τα σπάει καθημερινά 

στα μπουζούκια, με διάφορες κοπέλες, μέχρι που 

γνωρίζει τη Λένα, μια νέα που αδιαφορεί για τα χρή-

ματά του και τον αποκρούει. Για να κάμψει την αντί-

στασή της, την προσλαμβάνει στο γραφείο του, αλλά 

εκείνη εξακολουθεί να τον αγνοεί. Ακολουθώντας 

την προτροπή του δικηγόρου του, αποφασίζει να 

την παντρευτεί.   
Ο Αδελφός μου ο Τρελάρας (1966)  

ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους Γ. 

Πάντζα, Κ. Καρρά κ.ά. Ένας νεαρός ερωτεύεται την 

κόρη ενός πλούσιου, ο οποίος είναι πεπεισμένος 

ότι ο νεαρός είναι απλά προικοθήρας. Ένας αγώνας 

αρχίζει από τον νεαρό για να πείσει τον μέλλοντα 

πεθερό του ότι δεν είναι προικοθήρας.    

Σώσε με (2001)  

ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:20 Κοινωνική ταινία με 

τη Μ. Ζορμπά, Α. Συσσοβίτη κ.ά. Η Άννα έχει περά-

σει τα τριάντα. Ζει μόνη, έχει τη δουλειά της, τις φίλες 

της καθώς και περιστασιακούς εραστές. Ωστόσο, 

κάποια στιγμή, βρίσκεται παγιδευμένη στα λάθη του 

παρελθόντος. Ως ύστατη προσπάθεια προσωπικής 

λύτρωσης απευθύνει έκκληση σωτηρίας στο μονα-

δικό άνδρα που αγάπησε ποτέ...  

Το Μεροκάματο του Πόνου (1963)  

ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:20 Μελόδραμα με τους 

Ο. Μακρή, Μ. Καλατζοπούλου κ.ά. Παρά την ηλικία 

του ο μάστρο-Βαγγέλης εργάζεται σκληρά για να 

σπουδάσει το γιο του και να παντρέψει την κόρη 

του. Ο Τζίμης, ο γιός του αφεντικού, θα βάλει στο 

μάτι την κόρη του αλλά όχι με καλό σκοπό.
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο 

Ελλάδα Χορός και Ιστορία 
22:00 Ελληνική Ταινία: 

Ραντεβού με μια Άγνωστη  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:15 Ελληνική Ταινία: 

Απόψε θα τη Βρούμε 
22:30 Ελληνική Ταινία: 

Τρέλα Είναι, θα Περάσει   
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:45 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Garden Party:Αποχαιρετισμός 
του Ύπατου Αρμοστή της ΚΔ 
Ευριπίδη Ευρυβιάδη 

20:30 Ελληνική Ταινία: Ο Καζανόβας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Πίσω μου 

σ'Έχω Σατανά  
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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: 
Ιστορία μιας Ζωής  

22:10 Ελληνική Ταινία: 
Η Κόμισσα της Φάμπρικας  

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: 
 Έκλεψα τη Γυναίκα μου  

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

ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Αδελφός 
μου ο Τρελάρας 

22:15 Ελληνική Ταινία: Σώσε με  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Το 

Μεροκάματο του Πόνου  
22:00 Ελληνική Ταινία: Μια Ζωή 

την Έχουμε

ΠΕΜΠΤΗ 3/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/10 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι το Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 
17.00 Road Trip (Ε) 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 

19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/10 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Road Trip (Ε) 
09.30 Άκρη του Παράδεισου 

10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Άκου να Δείς 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.25 Κάποτε το ‘80 

18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 8/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.25 Χάλκινα Χρόνια

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

have already been agreed 

on August 9, President of 

Cyprus Nicos Anastasiades 

said yesterday.  

He also said that he tries to 

maintain a friendly climate with 

Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci, and that he told the           

UN Secretary-General Antonio 

Guterres that he is determined  

for a just and viable Cyprus         

settlement. 

Following a Cabinet meeting  

at the Presidential Palace, Presi-

dent Anastasiades was called to 

comment on Akinci’s statements 

that he is engaging in a blame 

game. Replying to reporters, the 

President said that until today he 

has never blamed Akinci for a 

series of setbacks, in an effort        

to maintain a good and friendly 

relation with him. 

He said, moreover, that during 

his meeting with Guterres, last 

week in New York, he made clear 

his intention, resoluteness, and   

irrevocable political will to work for 

a Cyprus settlement, as he did in 

Crans Montana. The solution, he 

went on, should be acceptable by 

both communities in Cyprus and 

should above all be functioning 

and viable, with the creation of a 

state that is free from dependen-

cies and guardians. 

Asked about the terms of         

reference and if UN envoy Jane 

Holl Lute is expected to come 

back to Cyprus, the President 

noted that the terms had been 

agreed with the Turkish Cypriot 

leader on August 9.  

“They were confirmed during 

the first day after Lute’s arrival, 

who was informed about the   

convergencies achieved and who 

prepared a short statement at our 

request” he added. 

“Now if some people back 

down, if some people ask for       

the inclusion of predetermined 

positions, I am very sorry but I 

cannot keep up” the President 

concluded. 

In a televised message on the 

occasion of Cyprus Independence 

Day, Anastasiades said that he 

has conveyed the political will 

and determination of the Greek 

Cypriot side to the Secretary 

General and once again pledged 

support to efforts made by           

Guterres to secure the terms of 

reference that would lead to the 

resumption of the talks under the 

UN. 

Addressing the people of          

Cyprus, the President paid tribute 

to all those who fought and        

sacrificed their lives to free their 

homeland from the British colo-

nial rule. He also sent a message 

to the relatives of the missing   

persons,  pointing out that we will 

carry on our efforts to determine 

the fate of each missing person. 

President Anastasiades 

stressed that because of the  

sacrifices, hard work and creative 

qualities of our people, and          

because of the contribution of all 

the presidents and governments 

of the Cyprus Republic and in 

spite of what the country has       

experienced over time, we       

managed to achieve high levels 

of development and progress 

and to overcome the recent            

financial crisis. 

The President referred to the 

accession of Cyprus to the EU 

saying that we have become a 

constructive and reliable partner. 

In his address he also said that 

we need to demonstrate unity 

and consensus in order to face all 

the threats and challenges. 

President Anastasiades 

pointed out that the Greek         

Cypriot side has, many times          

in the past, demonstrated its        

will and readiness to engage in a 

dialogue for the settlement of the 

Cyprus problem and to achieve 

lasting peace and stability through 

a just, viable and functional        

solution. He said that this solution 

must be based on the UN           

resolutions, the principles of          

international law, the European 

acquis and the achieved conver-

gences between the two sides, 

which will lead to the formation       

of a truly independent and a      

sovereign state. 

 He said that the solution must 

end the Turkish occupation and 

free our country from occupying 

troops, invasive rights and depen-

dencies from third countries, a 

state that will allow all lawful res-

idents, Greek Cypriots, Turkish 

Cypriots, Maronites, Armenians 

and Latins to live in conditions of 

peace, security, prosperity and 

progress. 

President Anastasiades referred 

to the escalating Turkish provo-

cations and actions towards        

Cyprus in the island’s exclusive 

economic zone and in the fenced 

off city of Varosha, in occupied 

Famagusta as well as the provo-

cations in the buffer zone. He 

added that the continuation of the 

Turkish invasion and the passing 

of time, maintain the unaccept-

able status quo. The President 

expressed his confidence that a 

solution to the Cyprus problem is 

possible, if our Turkish Cypriot 

compatriots realize that we do not 

need guarantees or to depend on 

others. 

He also said that we need           

to realize the prospects and       

possibilities of a reunited and        

independent country for its own 

residents and for the stability and 

peace in the region.

M
ain opposition AKEL yesterday defended the decision 

by one of its MEPs to open an office in the north            

arguing that the Republic of Cyprus (RoC) is the        

common home of both communities on the island. 

The party said that those who react to the announcement by 

MEP Niyazi Kizilyurek that he would open an office in the north are 

the same ones who did not accept a Turkish Cypriot running in         

the Euro elections and pretend that they do not know that the              

constitution recognises two official languages, Greek and Turkish. 

Kizilyurek said his aim is to bring the EU closer to the Turkish 

Cypriots, but his plan has been strongly criticised by some harder 

line political parties. 

EDEK called on Kizilyurek and AKEL to reconsider this move        

arguing that while it is Kizilyurek’s right to open an office in the north, 

it would “directly or indirectly reinforce Turkish plans for a further 

upgrade of the occupation regime whose final goal is its recognition.” 

According to the Solidarity Movement, the operation of the office 

in question would be illegal since MEPs can have up to three offices: 

one in Brussels, one in Strasburg and one in their place of residence. 

“Mr Niyazi Kizilyurek does not live in the occupied areas,” the 

party said. It added that this also sends out the wrong messages 

since the EU acquis is suspended in northern Cyprus. 

Far-right Elam said the mover was yet another provocative act 

by AKEL’s Turkish Cypriot MEP and “a crime” against the         

homeland. Such an act is unacceptable as regards the interests of 

the Republic, the party said since the property of a Greek Cypriot 

refugee “is being turned into a subject of usurpation by a ‘represen-

tative’ of the Republic of Cyprus in the EU while it will be financed 

by Europe’s own funds.” 

AKEL, in response to criticism, called on all critics to explain       

“how the opening of an office by an MEP of the RoC in the occupied 

territory of the RoC – which is (also) part of the EU – in Turkish        

Cypriot property is an upgrade of the pseudo state?” 

The party also reminded those defending the RoC, that they 

ought to defend it for what it really is: “The common home of Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots, and not a second Greek state.” 

It also called on them to explain why they fight any act that brings 

the two communities closer and which reinforces contact,        

communication and dialogue between Cypriots. 

According to AKEL, it is not the opening of the office in the north 

that foreign and Turkish circles that want to downgrade the RoC 

will take advantage of “but these nationalist outbursts.”
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Solution should be acceptable 
by both communities

Furore over MEP’s 
decision to open an 
office in the north



T
he UK Minister for Europe 

Christopher Pincher has 

said that the British Gov-

ernment will continue support-

ing the efforts towards a nego-

tiated settlement of the Cyprus 

issue.  

The minister’s statement       

followed yet another well-          

attended ‘Conservative Friends 

of Cyprus’ reception on the side 

lines of this year’s Conservative 

Party conference, which began 

on Sunday in Manchester. 

“Britain stands ready to help 

resolve what has been a very 

difficult, a very personally difficult, 

intractable situation over 40 to 

45 years. We want to de-esca-

late the situation; we want to 

play our part in making sure   

that the issue is resolved. And 

you can be absolutely certain 

that the talks Alan Duncan, my 

predecessor, held a few years 

ago are talks that we want           

to continue with both sides,         

to make sure that this terrible, 

intractable difficult issue is           

resolved,” Mr Pincher said. 

The reception was opened 

with remarks by the Secretary 

of State for the Environment, 

Food and Rural Affairs Theresa 

Villiers, who was also the host 

of the event in her capacity as 

President of the Conservative 

Friends of Cyprus. 

Ms Villiers promised to carry 

on being “a strong voice” for  

Cyprus both in the House of 

Commons and in the cabinet. 

She added that a negotiated 

settlement of the Cyprus issue 

is in the interest of both commu-

nities in the island. 

Having the Europe Minister 

next to her, she said that she 

would continue encouraging 

him and others in the govern-

ment to engage “energetically 

and enthusiastically” in support-

ing the efforts to deliver a free 

and reunited Cyprus. She also 

noted that Cyprus has many 

friends in the British parliament. 

In his short address Mr Pincher 

recounted his first visit to           

Cyprus a few years ago, when 

he discovered how “friendly” the 

island was. 

He disclosed that he is due 

to visit Cyprus again in a few 

weeks’ time with the focus of 

his meetings on making sure 

that Cypriots in the UK and        

Britons in Cyprus are reassured 

about their rights post-Brexit. 

He also said that the bilateral 

relations need to be strong once 

the UK has left the EU and that 

means that the two countries 

will maintain and enhance 

trade, defence and cultural 

links. 

The reception guests were 

also addressed by Helen Grant 

MP, a Conservative Party vice-

chair for communities.  

Ms Grant praised the UK 

Cypriot community’s contribution 

and she also noted that Prime 

Minister Boris Johnson wants to 

make Britain an “outward-look-

ing, global” country after Brexit. 

Andreas Kakouris, the new 

High Commissioner of the         

Republic of Cyprus to the UK, 

noted that ties between the       

UK and Cyprus are “long-stand-

ing, historical and much more 

than skin deep.” He commented 

that these ties in various fields 

are getting “stronger and 

stronger.” 

On the efforts to reach a       

settlement on the Cyprus issue, 

the Cypriot diplomat said that 

all the guests gathered there 

would like it to happen quickly, 

“but for the right reasons.” As 

he elaborated, that means the 

reunification of the island, an 

end to the Turkish occupation 

and a free and united Cyprus 

“with human rights for all its       

citizens embedded.” 

He referred to President 

Anastasiades’ recent address 

to the UN General Assembly 

and particularly to his support 

for the Secretary General’s        

efforts to have the negotiating 

process stopped at Crans      

Montana resumed. 

Mr Kakouris also highlighted 

the importance of the reunifi-

cation of Cyprus for the wider      

“turbulent” region. As he com-

mented, as a lighthouse of       

stability in the Eastern Mediter-

ranean and trustworthy purveyor 

and not consumer of security, 

Cyprus tries to create conditions 

of peace and stability in the        

region through its trilateral       

synergies. 

“We need also Turkey to be 

on board. But unfortunately,      

recent actions and statements 

and posture of Turkey, whether 

it is statements of inhabiting the 

fenced off Famagusta, Varosha 

or the gunboat diplomacy      

when it comes to our Exclusive       

Economic Zone, do not take us 

closer to negotiations but make 

it even more challenging,” the 

Cypriot High Commissioner 

said. 

The Chairman of the Conser-

vative Friends of Cyprus       

Jason Charalambous thanked 

the  parliamentarians and all  

the guests and highlighted the 

importance that the UK and      

Cyprus hold for each other. 

The reception was also           

attended by Conservative MPs 

Paul Scully and Martin Vickers, 

as well as councillors and other 

friends of Cyprus. 

 

Pictured: The Minister for       
Europe Christopher Pincher 
speaking on the side lines of 
this year’s Conservative Party 
on Cyprus, with the Secretary 
of State for the Environment, 
Food and Rural Affairs Theresa 
Villiers Theresa Villiers (on his 
right) and the High Commis-
sioner of the Republic of Cyprus 
Andreas Kakouris.
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UK Minister for Europe pledges support 
for Cyprus issue settlement talks

Cyprus marks  

59th anniversary of  

Independence

A
 military parade was held 

on Tuesday in Nicosia to 

commemorate the 59th 

anniversary of Cyprus’ Indepen-

dence, in the presence of the 

President of the Republic of        

Cyprus, Nicos Anastasiades, the 

country’s political leadership and 

foreign dignitaries. The Serbian-

made artillery system NORA, that 

was acquired recently by the       

National Guard, was presented 

for the first time during the parade. 

The event started with a         

21-gun salute and the raising        

of the Cyprus flag. Many people, 

including families with children 

carrying flags, gathered early on 

Tuesday morning in Iosif Hadjiosif 

Avenue, to see President Anasta-

siades take the salute, along with 

Defence Minister Savvas Ange-

lides, Greek National Defence 

Minister Nikos Papagiotopoulos 

and the Chief of the National 

Guard General Staff, Lt. General 

Ilias Leontaris. Serbia’s Defence 

Minister Aleksandar Vulin also      

attended the event. 

Speaking after the parade      

Defence Minister Savvas Ange-

lides said that the National Guard 

was being upgraded. He thanked 

moreover his Greek counterpart 

for Athens’ constant support, as 

well as Serbia’s Defence Minister 

for their practical cooperation, as 

witnessed with the newly-acquired 

artillery system. 

With its new military equipment 

and through hard work, the          

National Guard aims at upgrading 

its capacity and raising the spirits, 

the Minister added. He commem-

orated those who sacrificed their 

lives for our freedom and for the 

country’s independence. 

Conveying a message on       

behalf of the Premier of Greece 

Kyriakos Mitsotakis, the Greek 

government and the Greek people, 

Greek National Defence Minister 

Panagiotopoulos said that Athens 

stands by Cyprus as the two fight 

for their common vision of a       

“unified, independent, sovereign 

Republic of Cyprus, free and 

proud, without occupation troops” 

which is supported by international 

law and UN resolutions, and not 

suffering from “illegal and barbar-

ian behaviours.” 

The Greek National Defence 

Minister also said that the      

deterrent force of the armed 

forces in Greece and Cyprus      

remains strong. 

Taking the floor, Vulin said       

that the Republic of Serbia and     

Serbian people wholeheartedly 

support the territorial integrity and 

independence of the Republic of 

Cyprus. 

Speaking through an interpreter, 

Serbia’s Defence Minister said 

that the two people are united 

through their values, and above 

all the value of freedom. 

He said finally that Belgrade 

stood by the Republic of Cyprus 

in its most difficult days, while      

Cyprus was next to Serbia in the 

dark days of the NATO bombing 

campaign. Vulin also thanked 

Nicosia for supporting Belgrade’s 

effort to save Kosovo.
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T
he first ever meeting of 

the Global Association of 

English School Alumni 

took place at the Hellenic Centre 

London on Friday 20 September.  

Around 150, mainly London-

based alumni and friends includ-

ing Sir Michael Bear, former Lord 

Mayor of the City of London,  

met in the Great hall of the   

Centre and reminisced on their 

old English School days span-

ning seven decades. The pres-

ence of so many academics, fin-

anciers, journalists, doctors and 

scientists among the gathered 

alumni was itself a testimony of 

the strong academic ethos of 

the school and its unrivalled rigour.  

The themes of the evening 

were introduced by the organiser 

Stella Protopapa and the key 

speakers were Mr Harry Sopho-

clides and Professor Kypros 

Nicolaides.  

Mr Sophoclides, who led so 

effectively the Cyprus diaspora 

for many years, gave a riveting 

account of the life of the School 

in the turbulent early fifties, the 

challenges of admitting girls to 

the school and his role in insert-

ing “G” in ESOBGA (English 

School Old Boys and Girls        

Association).  

Professor Nicolaides’ vivid 

portrayal of his life as a boarder 

in the School in the rebellious 

60s was highly entertaining and 

his time at the School, prescient 

of his subsequent ground-break-

ing career and rise to what the 

BBC called the “Miracle Doctor.”  

Mr Kyriakos Demetriades 

presented his book on the first 

60 years of the life of the School, 

between 1900 and 1960, chroni-

cling its foundation, development 

and establishment as a flourish-

ing and independent centre of 

educational excellence in Cyprus. 

His excellent presentation was 

accompanied by many anecdotal 

photographs from the School’s 

archives from its early years to 

the present.  

Other contributors included 

Mr Emilios Solomou and Profes-

sor Patick Pietroni. Mr Solomou 

spoke about his half a century 

experiences at the School as a 

pupil and teacher, and Profes-

sor Pietroni highlighted the       

inclusivity of the English School 

in the multicultural Nicosia of 

the late fifties.  

The evening was concluded 

with a wine reception, sharing 

of indelible memories and the 

rekindling of old acquaintances.

Memories of the 
English School

Live 4 Dancing wins North London 
Dance School of the Year 2019

L
ive 4 Dancing Ballroom 

are proud winners of the 

Dance School of the Year 

2019 – North London award by 

the Greater London Enterprise 

Awards. 

The awards acknowledge      

talented and hardworking small 

and medium sized businesses 

whose efforts have yielded top 

class products and services for 

the diverse clientele found in 

London, as well as the institu-

tions which support them. 

The academy’s Creative         

Director and Ballroom Dance 

Teacher, Greek Cypriot Maria 

Kyriacou, told Parikiaki, “We've 

won amongst some really strong 

competitors and so this is a big 

achievement for us. We’d like 

to express our heartfelt gratitude 

to all of the families and students 

who support our mission and 

share our passion and love for 

dancing. We are committed to 

excellence and innovation,       

and it is our promise to keep             

expanding our expertise and 

serve our clients in the best way 

possible.” 

Live 4 Dancing is a place 

where students of all ages, 

shapes and sizes learn to       

Ballroom dance and perform. 

This is a studio where creativity, 

individuality and self-expression 

are encouraged and has a com-

munity of teachers and students 

who are passionate about the 

performing arts.  

The academy strives to         

nurture and develop talent,   

celebrate the achievements of 

all students and inspire a love 

and appreciation of dance.  

It is committed to providing a 

safe and positive environment 

in which all students can feel 

empowered, comfortable and 

free to express themselves.  

A structured class programme 

teaches the Waltz, Tango, Fox-

trot and Quickstep in Ballroom, 

and the Cha Cha, Rumba, 

Samba, Jive, Paso Doble, Salsa 

and Bachata in Latin.   

Children have the opportunity 

to take exams assessed by the 

Imperial Society of Teachers of 

Dancing (ISTD) and take part  

in performances twice a year. 

For more information, please 

visit: www.live4dancing.co.uk

F
or many, he embodies the 

Greek sound: meet the 

singer who has made 

rembetiko music his own, and 

whose repertoire also includes 

Greek folk music and Latin 

American elements. 

Rembetiko, also known as the 

Greek blues, came to promi-

nence at the same time as jazz. 

George Dalaras, himself the son 

of a well-known rembetiko artist, 

was one of the genre’s innova-

tors. 

In 1974, Dalaras worked with 

the legendary Mikis Theodorakis 

for the first time. The following 

year, he released his album       

50 Years of Rembetiko. 

With his exceptional voice 

and instrumental skills, the        

musician and singer has always 

been at the forefront of innovation 

in contemporary Greek music. 

At home, he began perform-

ing in public at the age of 16. 

But his popularity goes well  

beyond Greece, and Dalaras 

has released more than 85 solo 

albums, sold more than 20       

million albums, toured all over 

the world and collaborated with 

artists including Sting, Bruce 

Springsteen, Peter Gabriel, 

Paco de Lucía and Al Di Meola. 

Dalaras was named as a 

UNHCR Goodwill Ambassador 

in October 2006 and has since 

visited refugees in Africa and 

shown solidarity with asylum 

seekers and refugees in Greece. 

His concert at the Royal       

Festival Hall on Wednesday 16 

October 2019, 8pm, features his 

acoustic band, demonstrating 

the talents and history of this 

great Greek singer. 

Tickets: £25 - £50 + £3 Book-

ing fee (Members £0.00) /      

Concessions 25% off (limited 

availability) are available online 

at https://www.southbankcen-

tre.co.uk/whats-on/130993-

george-dalaras-2019

George Dalaras live at the Royal Festival Hall

I
t is with shock, great sorrow and sadness that we learnt on       

Friday 27th September 2019, that our good friend and close 

associate, Ilker Kilic, passed away suddenly. 

Ilker was a man of impeccable character, high principles,            

courage, integrity and vision. A passionate Cypriot, a fighter for 

social justice and a fearless advocate for the reunification  of our 

common homeland, our beloved Cyprus, Ilker was steadfast in his 

support for Greek and Turkish Cypriot cooperation and a champion 

of community initiatives aimed at bringing all Cypriots together to 

work for unity and peace on our beautiful island. 

Ilker’s passing will leave a huge void in the Cypriot community in 

the United Kingdom and is a big loss to the Movement for a United 

Cyprus committee. 

Ilker Kilic was born on the 31st December 1945 in Paphos and 

was one of the first members of the Republican Turkish Party. He 

graduated from Middle East Technical University (METU) and was 

a qualified architect when he migrated to the UK in 1973. He spent 

the last 45 years actively involved within the political and commu-

nities areas.  

We extend our sincere condolences to his family at this extremely 

difficult time. 

Ilker Kilic sadly passes away suddenly
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EUREKA! 

D
uring the Bronze Age, starting around 1600BC, 

the ancient Greeks fought in the heroic style 

of Homer. Each warrior fought for personal 

glory instead of in an organized formation. Battles 

usually started with taunts and jeers, followed by 

duels between champions. If neither side lost its 

nerve, a general battle would begin. Ancient Greek 

warriors had already started to wear cumbersome, 

but effective, armour, and casualties were usually 

light during the melee. Men fought armed primarily 

with spears and short swords, and the Greek warriors 

had already jumped ahead of their contemporaries 

in the use of shields and armour. They considered 

ranged weapons, like the bow, to be cowardly and 

avoided them. Much like in later phalanx warfare, 

the real carnage started when one side was routed. 

Fleeing enemies could not make use of their shields 

and made excellent targets. Warrior kings like the 

semi-legendary Agamemnon ruled from massive 

stone hilltop fortresses, raiding and making war for 

profit and glory. 

Eventually during 12th century BC, for reasons 

not completely understood, Greece entered into a 

dark age of slow decline. Written language was lost, 

and the great palaces and cities were destroyed or 

abandoned. A dark age settled across much of the 

eastern Mediterranean and Middle East at the same 

time, and there are many theories as to why. Regional 

droughts, changes in warfare and natural disasters 

have all been blamed. It was most likely several 

converging factors, but we don’t truly know at this time. 

Starting around 800 BC, Greece began to recover. 

Over the next 400 years, the Greeks developed      

democracy, theatre, poetry and philosophy, as well 

as rediscovered written language. Some time before 

650 BC, they developed the phalanx, and their      

warriors and warfare itself began to change as well. 

The terrain had always dictated warfare in Greece; 

the rough ground was unsuitable for chariots. In     

earlier times when their contemporaries developed 

chariot warfare, Greek warriors concentrated on 

heavy infantry. Besides Thessaly, the Greeks also 

neglected the development of cavalry in their military. 

However, their concentration on heavy infantry would 

pay off in the power of their hoplite warriors and     

phalanx formation. 

Ancient Greek warriors were citizen soldiers,        

except for the professional army of Sparta, and      

warfare became somewhat standardized to allow 

for soldier-farmers to tend to their farms. Only after 

the harvest had been brought in from the fields 

would the Greeks take up arms. The different Greek 

city-states would then settle their many issues during 

the campaigning season. Warriors would settle 

scores on pre-selected battlefields, usually a plain 

between the two warring city-states. The warriors 

would form up into the famed phalanx on opposite 

sides of the mountain-surrounded plain. 
 

Greek Hoplites and Phalanxes 
 

The Greek warriors were called hoplites, named 

after their shield, the hoplon. Hoplons were heavy, 

bronze-covered wooden shields about 3 to 3.5 feet 

in diameter. It spanned from chin to knee and was 

very heavy (17- 33 pounds). These shields had a 

revolutionary design; their rounded shape allowed 

them to be rested on the shoulder for additional  

support. They also featured a new grip and forearm 

straps that gave them great amounts of mobility and 

allowed them to be used offensively to bash oppo-

nents. The Greek warriors overlapped their shields, 

forming a shield wall. The left part of each warrior’s 

shield protected the right side of the hoplite to his 

left. A phalanx would consist of rows of spear-armed 

hoplites, all protecting each other and presenting a 

wall of shields and spear points towards their enemies. 

The first two rows of a phalanx were able to stab at 

opponents with their spears that protruded from       

between the shields. The first three rows, or ranks, 

of a phalanx could stab their opponents, while the 

back ranks would brace the front rows, prevent the 

front rows from retreating and support the all-impor-

tant cohesion of the formation. Phalanxes could be 

4, 8, 16 or more men deep, up to 50 rows in some 

extraordinary instances. This made the back rows 

relatively safe, giving them little reason to flee a       

battle, while the front rows were pressed between 

their own forces and an enemy bent on killing them. 

Yet, to the honour-driven Greek warriors, the front 

was where they wanted to be! In their martial culture, 

warriors sought glory in battle, and a general placed 

his best men in the front ranks. 
 

Armour 
 

Greek warriors were required to arm and armour 

themselves. Hoplite armour was extremely expen-

sive and would be passed down through families. 

The amount of armour a Greek warrior wore varied. 

Peasant hoplites may have only carried a shield and 

maybe a helmet or secondary weapon, while battle-

hardened Spartan veterans would have been           

armoured from head to toe. The rich upper-class   

hoplites typically had the “works.” They wore bronze 

breastplate fashioned in the bell or muscled style, a 

bronze helmet that protected their face, and greaves 

for shin protection. The bronze breastplates alone 

could weigh an astounding 50-60 pounds! A slightly 

less well-off hoplite may have linothorax armour, 

made from stitched and laminated linen fabrics that 

were sometimes reinforced with bronze scales and/or 

animal skins. Linothorax armour was the most      

common type, offering decent protection at a moderate 

price. Helmet designs varied over time and offered 

varying amounts of protection. Innovations including 

cheek plates and visors were added for additional 

protection. Each city-state had its one design on the 

crest of their helmets. 
 

Weapons 
 

Hoplites were armed with long spears, called doru. 

Doru were that were around 7 – 9 feet in length,         

although this varied. Greek warriors carried their 

spears in their right hands and their shields strapped 

to their left. Greek warriors probably employed both 

underhand and overhand grips, depending on the 

situation and amount of leverage required. Holding 

the spear underarm may have been optimal for the 

front line of the phalanxes while Hoplites in the       

second and third ranks would almost certainly have 

made overarm thrusts. The rear rows held their 

spears in an underarm grip, and raising them upwards 

on an angle to provide an extra defence against      

incoming missiles. Doru often had curved leaf shaped 

spearheads and had a spiked point, called a sauroter, 

at the opposite end. The spear could be spun around 

if something happened to the spearhead in battle, 

but it was more commonly used to stand the spear 

up by planting it into the ground. This practice gave 

the sauroter its name; sauroter is Greek for “lizard 

killer”. It was also used by the back ranks to dispatch 

fallen enemies as the phalanx advanced over them 

when they held their spears in the upright position. 

The sauroter also served as a counter weight,         

balancing out the spear. 

Ancient Greek warriors also carried short swords, 

called xiphos, as a secondary weapon. They were 

used when spears snapped or were lost in combat. 

They may have also been used when a hoplite 

needed to discard his spear and shield in order to 

chase down routing enemies. The xiphos usually has 

about a 2-foot blade; however the Spartans blades 

were often only 1 – 1.5 feet long. This shorter xiphos 

would advantageous in the press that occurred in 

the front row when two phalanxes smashed together. 

In this crush of men there was no room to use a 

longer sword, however a short sword could be thrust 

through gaps in the enemy's shield wall and into an 

unprotected groin, armpit or throat. Smaller xiphos 

would have been particularly useful during the Pelo-

ponnesian War (431 BC - 404 BC) when many        

hoplites began using lighter armour, even abandoning 

it, in favour of mobility. Alternatively, Greek warriors 

could carry the curved kopis, a particularly vicious 

hacking weapon that earned it a reputation as a “bad 

guys” weapon in ancient Greece. Spartan hoplites 

were often depicted using the kopis instead of the 

xiphos in the art of their archrivals the Athenians. 

 

Light Infantry & Cavalry 

 

Not every Greek warrior was a hoplite, and though 

often neglected, other troop types usually accompa-

nied Greek armies. Light infantry and cavalry troops 

were used as skirmishers and to protect the vulnerable 

flanks of the ponderous phalanxes. Javelin throwers 

called peltasts would be used as skirmishers, harassing 

enemy formations and masking troop movements 

behind them. They were armed with several javelins. 

Peltast warfare was developed in Thrace while the 

Greeks were developing a heavy infantry almost   

exclusively. This led to many of the light infantry 

being mercenary troops, hired from outlying regions 

of Greece. For instance, the Agrianes from Thrace 

were well-renowned peltasts, whilst Crete was famous 

for its archers and the Balearic Islands and Rhodes 

were famous for their slingers. During and after the 

Peloponnesian War use of light infantry became more 

common. This was dui to the Battle of Lechaeum 

(391 BC) when an army of Peltasts defeated an 

army of hoplites for the first time. Astonishingly a 

force of 600 Spartan hoplites was defeated using hit 

and run peltast tactics. Of the Greek City states, only 

Thebes developed their cavalry, a development 

noted by Phillip of Macedonia and his son Alexander 

the Great. Theban cavalry would be the model for 

the Macedonian Companion cavalry and eventual 

serve beside them under Alexander. 

 

Hoplite Warfare 
 

From its dawn around 700-650 BC, hoplite and 

phalanx tactics dominated warfare. Phalanxes trium-

phed over disorganized enemy hordes and quickly 

spread through Greece and beyond. The Greeks 

perfected hoplite tactics though endemic warfare. 

Hoplite tactics hit their high water mark when 

smaller Greek armies defeated two massive Persian 

invasions (499-448 BC). Hoplite formations decimated 

the lightly armoured Persian infantry in famous battles 

like Marathon (490 BC) and Thermopylae (480 BC). 

However, the Greeks never capitalized on their victory 

over the world’s super power. Having defended Greece 

from foreign control the Greeks went back to their 

insistent warfare against each other. They then 

launched themselves into another series of wars. 

First the leading Greek cities of Sparta and Athens 

warred for supremacy in a decade’s long war, drag-

ging most of the other Greek cities into the conflict 

(Peloponnesian War 431 BC - 404 BC). Only ten years 

later the Spartan hegemony was challenged in the 

Corinthian War (395-387 BC). Sensing the Spartan 

weakness, an alliance of Athens, Thebes, Corinth and 

Argos, supported by their enemy the Persians, sought 

to escape from the hegemony, and increase their own 

power. This was fought to a stalemate, but Thebes 

then led yet another war against Sparta. At the deci-

sive Battle of Leuctra (371 BC), the Thebans routed 

the Spartans and their Allies. The battle is famous 

for the tactical innovations of the Theban general 

Epaminondas. Defying convention, he strengthened 

the left flank of the phalanx to an unheard of depth 

of 50 ranks, at the expense of the centre and the 

right. The centre and right were staggered backwards 

from the left flank and away from the enemies. This 

'echelon' formation allowed the phalanx to advance 

obliquely. The Theban left wing was thus able to 

crush the elite Spartan forces on the allied right, 

while the Theban centre and left trailed behind and 

avoided engagement. After the defeat of the elite 

Spartans and the death of the Spartan king, the rest 

of the Allied army retreated. This is one of the first 

known examples of both the tactic of local concen-

tration of force, and the tactic of 'refusing a flank'. 

The Thracians again defeated the Spartans and 

their allies and Epaminondas in the largest battle 

ever fought between the Greeks at the battle of 

Mantinea (362 BC). Spartan hegemony had been 

broken, but the Thebes had lost many warriors,         

including their ingenious general, Epaminondas. 

Unfortunately for the Greeks the Macedonian King, 

Phillip, had taken note of the tactics Thebes had 

used and even improved on them. Philip doubled 

the length of the spear used by his phalanxes and 

reduced the shields his warriors used, allowing them 

to hold their spears with two hands. He also under-

stood that while a phalanx is almost unstoppable 

from the front they are vulnerable from the flanks 

and rear. Phillip wisely used combined arms tactics, 

incorporating cavalry and light infantry to protect his 

phalanx. His phalanxes would then pin down oppo-

nent’s forces while his mobile forces outflanked 

them. When Philip attacked Greece (356-338 BC) 

the divided and exhausted Greeks could not stop 

him. Phillips son, Alexander the Great, then took the 

Greeks, their way of warfare and Hellenistic culture 

on a world tour of conquest. Persian, Egyptian and 

even Indian armies were defeated but the Greeks 

had forever lost their position as the world's top      

warriors. However, with Alexander and his successors, 

Greek culture, civilization and ideas were spread  

across the known world. 

 

Source: www.ancientmilitary.com  
and en.wikipedia.org 

Painting of the Battle of Marathon by Peter Krentz 

Ancient Greek 
Warriors

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Joker 
 

The Oscar race begins now 

with Todd Phillips glorious movie 

and with Joaquin Phoenix’s        

towering performance as the      

eponymous hero or should I say 

anti-hero. Before he becomes 

“Joker” Arthur Fleck is a loving 

son who looks after his ailing 

mother Penny (Frances Conroy). 

He also struggles to make ends 

meet by working as a hired clown 

while dreaming of becoming a 

stand-up comedian in the rough 

city of Gotham. There is no deny-

ing he is a fragile soul who laughs 

at any given opportunity without 

a reason. He carries a card with 

him which explains his condition 

but when he is pushed to the limit 

there is no turning back from his 

explosive behaviour…  

Todd Phillips’ perfectly crafted 

project is one of those rare films 

where everything gels together 

perfectly - from the terrific script 

to the amazing cinematography 

and superb production values. It 

is only early October but Phoenix 

is already a frontrunner for the 

forthcoming award season and 

gets solid support from Robert 

De Niro as Murray Franklin, the 

presenter of a popular television 

chat show which brings to mind 

his own performance in KING OF 

COMEDY. This intelligent block-

buster looks absolutely stunning 

on the giant IMAX screen and is 

not to be missed! 

 

Judy 

Renee Zellwegger may not be 

the obvious choice to play Judy 

Garland but here her remarkable 

transformation is to be applauded.  

The time is 1968 and Judy        

arrives in London in order to       

perform at The Talk of the Town. 

The whole run is sold out but 

Judy’s thoughts and fragile mind 

- thanks to drug and alcohol    

addiction - are always with her 

young children, who now live  

with their father Sid Luft (Rufus 

Sewell) in the States. But come 

what may the show must go on… 

Theatre director Rupert Goold 

makes an impressive directorial 

debut in transferring Peter Quilter’s 

stage play “The End of the Rain-

bow” to the big screen. There are 

some awkward moments in the 

beginning before Judy reaches 

London but once she makes her 

stage entrance Zellweger’s per-

formance is simply mesmerising 

and award worthy!  

 

Werewolf 

This intense and deeply atmos-

pheric film from Poland takes place 

in the summer of 1945 at the end 

of World War II. Eight children  

escape the horrors of a concentra-

tion camp and are now hiding in 

a remote villa deep in the forest. 

But the brutal hounds of the     

Gestapo are let loose following 

their masters retreat and are now 

lurking outside the villa thirsty for 

blood… 

Adrian Panek’s superbly photo-

graphed film is inspired by real 

events and demands attention 

from its horrific opening sequence 

in the camp where the Alsatians 

are ready to devour any inmate 

at a click of a Nazi’s finger. The 

title may suggest horror whereas 

this gripping film plays more like 

an arthouse CUJO. Worth seek-

ing out! 
 

Good Posture 
 

Dolly Wells acted in many 

movies including CAN’T YOU 

EVER FORGIVE ME before 

making her directorial debut with 

this modern day comedy set in 

Brooklyn. When Lilian (Grace Van 

Patten) splits from her boyfriend 

she moves in with the eccentric 

writer Julia Price (Emily Mortimer) 

and her aspiring musician husband 

Don (Ebon Moss-Bachrach) who 

only live a couple of blocks away… 

It is a gentle film relying heavily 

on character rather than action 

and Wells’ eloquent script provides 

her actors plenty on which to chew. 

 

Hero 

This fascinating drama docu-

mentary is inspired by the Extraor-

dinary Life & Times of Mr. Ulric 

Cross. His story begins in Trinidad 

before he leaves his home for 

Europe in 1941. Ulric joins the 

RAF during World War II and      

becomes its most decorated West 

Indian airman. He studies law but 

his incredible sense of adventure 

soon leads him to Africa where 

he becomes a major political        

figure during the 50’s and 60’s… 

It is a truly remarkable story 

told with archive material sharply 

edited with effective drama           

reconstruction sequences. 

 

Hitsville: The  

Making Of Motown 
 

Gabe and Ben Turner celebrate 

Motown Records 60th anniver-

sary with this hugely enjoyable 

documentary which boasts terrific 

archive material.  

This ground-breaking music 

label which also prompted a 

Broadway and West End show has 

become synonymous with classic 

songs-hit after hit and a star  

making machine including Diana 

Ross and Michael Jackson.  

Founder Berry Gordy along 

with Smokey Robinson make a 

deliciously mischievous double 

act while they reminisce about its 

glorious years. A must! 

 

RAINDANCE: 

 

SEARCHING FOR OSCAR: 

Octavio Guerra’s bizarre docu-

mentary follows Spanish film critic 

Oscar Peyrou while he is visiting 

several Film Festivals across the 

globe. Oscar is a unique pheno-

menon - possibly the only film 

critic in the world who writes his 

reviews without seeing any films 

just by simply studying the poster. 

A real curiosity! 

IL SINDACO - ITALIAN POLI-

TICS 4 DUMMIES: 23-year-old 

Italian journalist Ismaele La        

Vardera puts himself forward as 

a candidate for the 2017 election 

of Mayor in Palermo, Sicily. An       

illuminating and enjoyable docu-

mentary on corruption, Italian    

politics and the mafia filmed by 

hidden cameras. 

LA DEUXIEME: A Belgian film 

which takes place in a commune 

in the countryside where its         

spiritual leader promises his         

followers a second life…It is a 

good and promising premise       

but eventually it doesn’t really 

work! 

SANDPAPER: Jarrett Belucci 

makes his feature film debut based 

on his sister’s real life experience 

while she was trying to sell her 

house. Following a bitter divorce 

Karen hires a local carpenter to 

build her a deck but Howard, the 

seemingly affable man has other 

plans…It is genuinely creepy and 

keeps the suspense going till the 

end!  

LIKE: Scilla Andreen’s engaging 

documentary about the impact of 

social media on our lives is only 

49 minutes long but manages to 

present in detail a well balanced 

view of its advantages as well as 

the reasons behind most young 

people’s addiction for their mobiles. 

BAA BAA BLACK SHEEP: 

This short film written and pro-

duced by Anette Martinsen, who 

also plays the lead role, is based 

on a true story that takes place in 

1945 in Norway.  A heavily pregnant 

woman is trapped in her snow-

bound country home with her small 

daughter…It is a very impressive 

piece of work - economical and 

deeply atmospheric!

T
he west coast of Ireland 

is a rugged, beautiful 

place. A landscape of  

inlets, peat bogs, empty isola-

ted beaches, towering cliffs, 

wild weather and rural folk who 

have history and struggle etched 

into their furrowed brows. So 

Irish playwright Marina Carr’s 

decision to relocate Federico 

García Lorca’s most famous 

tragedy Blood Wedding (Young 

Vic) there from rural Spain is 

a brave, imaginative move 

and in director, Yaël Farber, 

she has a very able and willing 

partner.  Together they have 

created a production where 

passions and traditions collide 

in a community about to          

implode. Written in 1932 it  

was an omen for what awaited 

Lorca’s beloved country and 

his own tragic demise. 

It is an intense yet strangely 

poetic event with touches of 

gorgeous imagination and cre-

ativity. A white-suited woman 

depicts the moon as she sings 

ethereally while around her a 

posse of pent-up characters 

run amok in dichotomous       

episodes of hilarity and heart-

ache. It walks a very fine line 

between inanity and depth. 

You catch yourself laughing      

at the fiery feuds, vitriol and 

vengeance being played out 

by the warring families; muscu-

lar and compelling. With scenes 

that will be familiar to many of 

us - thankfully times have 

changed - the groom’s father 

assures him that his daughter 

- women are revered for their 

“calving” ability - will bear him 

sons, capable of becoming 

“workhorses”, a torso made for 

the terrain in which they live. 

Olwen Fouéré (an Irish native), 

who plays the grooms mother, 

is a matriarch with attitude, a 

look that could kill yet beneath 

the surface she suffers, tortured 

by loss. Hers is a portrayal 

that is as piercing as her grey 

green eyes. Her presence and 

charisma dominate, that is not 

to say the other actors fail to 

shine and the cast deserve 

great credit for maintaining 

high levels of energy and con-

centration as Farber pushes 

them to the limit. The epony-

mous wedding night is horrid, 

a portent of doom looms      

large over them all. The other 

elements that pervade are       

olfactory - you can smell the 

earth on which the community 

dwells and toils - and when a 

scene is still all that is required 

is a frame to make it a tenebrous 

work of art. 

This is an interpretation of 

Lorca that will inevitably divide 

opinion. I was captivated...and 

amused. 

Meanwhile Johnny Efthyvou-

lou enjoys a memorable return... 
My occasional visits to the 

Royal Opera House have 

been extremely enjoyable and 

so it proved again with an       

engrossing production of Don 

Giovanni. There are powerful 

performance by all the main 

protagonists, in particular the 

3 sopranos – especially Donna 

Anna sung by Malin Bystrom 

and Donna Elvira performed 

by Myrto Papatanasiu. Both 

possess power and exemplary 

tonal quality. Shamefully I did not 

know of Papatanasiu previously 

and this is one Greek bearing 

vocal gifts I look forward to 

hearing more of. In a company 

of great talent both the main 

male protagonists, Don Giovanni 

(Erwin Schrott) and Leporello 

(Roberto Tagliavini) are also 

excellent. 

 The period costumes are 

decorative and handsome and 

the set design is practical with 

appropriate graphics, which 

thankfully do not distract from 

Mozart’s remarkable music. 

This is a production I would highly 

recommend to opera newbies 

and the seasoned opera      

cognoscenti alike. 

Finally, Lisandro Finaglou 
relishes his last night... 

No not that Last Night but 

Prom 63 with works by Brahms 

and Rachmaninov featuring 

the Staatskapelle Dresden con-

ducted by Myung-Whun Chung. 

What an incredibly virtuosic 

way to end my proms in 2019. 

Pianist Yuja Wang set the 

Royal Albert Hall alight with 

playing of Rachmaninov’s 

Piano Concerto No.3 that elec-

trified the audience. Cutting a 

dash in a pink sequin dress it 

is true to say she sparkled in 

every sense. Brahms’ Sym-

phony No.2 which has drawn 

comparisons with Beethoven’s 

‘Pastoral’, a deliciously melo-

dious piece of work that included 

some wonderful woodwind 

and string work. The encores 

for both halves were equally 

memorable, a last night to        

remember.  
 

Blood Wedding -  

020 7922 2922 
 

Don Giovanni -  

020 7304 4000 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Tragicomic nuptials 

borne of the earth 
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A
s the Mind Body Soul 

Exhibition approaches  

in October at Alexandra 

Palace in our very own proximity 

of North London, where I will  

be doing Bellydance workshops, 

as well as starting to teach     

Bellydance classes at our newly 

refurbished Cypriot Community 

Centre very soon, I thought it 

would be a good opportunity      

to explain the benefits of Belly-

dance, not only on the physical 

benefits but also what it can do 

for the mind.  

Sadly, many see Bellydance 

with old eyes; lack of knowledge 

leaving misconstrued interpre-

tation of its originality. It is time 

for change as the benefits are 

great in whatever form of the 

dance is chosen. Be it the   en-

ergetic or the slow transient 

moves, all are for wellbeing, 

without even feeling you have 

to put yourself out as though        

it were an exercise form. It is      

just a natural way of exercising 

to release those endorphins 

that make us feel great, giving 

a natural high euphoria or         

relaxing soul enlightenment for 

connecting both body and soul 

energy. 

Breaking it down from its 

complexity with its history along 

with the physical and mental 

gains. 

 

Bellydance for Vitality 
 

I use this term for the fast 

rhythms of music and vigorous 

movements within a form of the 

dance that is done which creates 

abundant, energetic, vibrational 

movement of the body that      

culminates to an ecstatic          

euphoric state that releases  

the endorphins within, where 

we get that natural energetic        

feeling where you are ready to 

take on the world. 

 

Let's go back to history 
 

The sacred art of Belly-   

dance was a way to connect 

spiritually with Mother Earth, 

which is why traditionally it is 

done barefoot. It is meant to      

be the way of reconnecting us 

with our essence of the feminine 

sensuality.  

It encourages self-love and 

tuning spiritually to the Goddess 

of love and fertility, and a way 

of connecting to your higher 

self. In many cultures, movements 

of the pelvis and abdomen were 

symbolic for conception and   

birth. 

Dancers would gyrate their 

hips to a wild, rhythmic beat 

which developed into a com-

plete erotic dance. Each move-

ment displayed a significant 

expression of love towards the 

Gods.  

Showing gratitude was the 

expression through dance        

was in the individual dancer's 

body. This is the beauty of the 

dance. After a few basic move-

ments learned, it then becomes 

an   expression of ones individ-

uality. 

Bellydance for Meditation 

 

This form uses slower rhythmic 

music. It involves slower controlled 

movements to allow the mind to 

drift and switch off into a calm 

relaxed state, allowing inward 

contemplation. It is also ideal 

for those who cannot perform 

the fast pace of movement and 

vibrational rhythms of the other 

form of Bellydance. However 

do not be fooled into thinking 

that because it is slower it has 

no physical gain, it is just as 

hard with its controlled muscular 

movement. 

All forms of the dance can 

help release stuck emotions as 

it liberates the mind enabling to 

connect with the soul. This can 

transform one's entire life with 

positive mindset and force. 

Bellydancers were often 

called to perform at weddings, 

for the hope of fertility blessings 

and was also used to help after-

wards through aiding chilbirth. 

So for those who want to lift 

their spirits to a high level, get 

out there and dance your way 

to a new stronger mind and 

muscle toned you. 
  

Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Dance for Vitality 

and Meditation

Xclusive! Katerina Neocleous

Summer has been and gone for another year but what has Autumn got in store for us? 

First up, talented performer Konstantinos Galanos is ready for his rebirth and comeback to the 

Greek music scene stronger than ever! It’s been a while since we’ve had any new music from the 

popular singer but that is all set to change with new single “Gia Mia Matia” premiering, and an       

upcoming album to boot!  

Newly signed to Sonar Music, Galanos returns refreshed and ready for action! “Gia Mia Matia” 

(composed and arranged by Kostas Doudounis) is a fast-paced and uplifting number with big 

band orchestration – a sound that is currently trending and certainly proving popular with artists 

and audiences at the moment. It’s feel good factor will keep those end of summer blues away and 

get you on your feet! For this season’s bouzoukia, Galanos is appearing alongside Julia Kallimani 

at the nightclub “Premiera” in Volos, Greece. 

 

You would think after the huge success of Nikos Oikonomopoulos’ summer smash “Val To 

Terma”, the singer could afford to take his foot off the pedal for a breath but there is no stopping 

this singing star! Keeping up the momentum, Oikonomopoulos has unveiled his latest single           

“Kathimerina” on radio and online in a teaser clip this week. Keeping in line with the seasons,   

this new track is a perfect love ditty to cosy up to as the nights get colder and the winter woolies 

come out! A passionate, ballad that will keep the chill out! 

 

Greek star Giannis Ploutarhos and label Panik Platinum present their latest collab “Tragoudia 

Akatallila” (which has aptly achieved platinum sales status since it first dropped in its original format 

in spring), as a collectible vinyl release. A double edition featuring 20 songs produced by a host of 

successful composers and lyricists; this marks a first for Ploutarhos in his illustrious career,  and a 

treat for fans who not only love the singers music but also this unique format that is making its own 

little comeback to the Greek music mainstream.  

The album, when originally released in April, stormed the IFPI Sales Charts immediately landing 

the number one spot, which it held on to for four consecutive weeks and topped the digital charts. 

All formats include the hits “Se Eho Anagki”, “Otan Agapas” as well as “Vasilias Tis Monaxias 

Mou”. 

 
*********** 

 
That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! 
Until next time…  x Mwah 
 
Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected -               

Scandalous! Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity 

gossip, chart news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! 

Not to mention a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk 

and DAB Plus, on Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS!  

If you would like your CD or event featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina via 

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



Queen + Adam Lambert announce 

summer 2020 UK shows 

Queen + Adam Lambert have confirmed that they’ll be bringing 

their hugely anticipated Rhapsody concert experience to the UK 

next summer. 

The newly announced dates will see the legendary band take to 

London’s The O2 for five nights between 2-9 June 2020, before 

heading north for a date at Manchester Arena on 11 June 2020. 

The UK leg of the Rhapsody tour will feature original Queen 

members Brian May and Roger Taylor team up with long-time        

frontman Adam Lambert, who first started performing with the band 

in June 2012. 

Lambert comments: “I can’t wait to get back to the UK and            
Europe, we had a blast on our last tour, and I am so excited to bring 
this new show over there!” 

The tour announcement comes as the band are attracting a 

whole new generation of fans, finding Queen’s music through the 

recent Box Office smash Bohemian Rhapsody. The highest-        

grossing biopic of all time, the film also saw lead actor Rami Malek 

take home the Academy Award for Best Actor for his portrayal of 

the late Freddie Mercury. 

Queen are one of the greatest British rock exports of all time. 

Some of their classic hits include Don’t Stop Me Now, Killer Queen, 
Somebody To Love, We Will Rock You, I Want To Break Free, We 
Are The Champions and Bohemian Rhapsody.  

Tickets for the shows are available through 

www.ticketmaster.co.uk

Superstar Celine Dion will       

perform in Nicosia, Cyprus, on 

August 2, 2020!  

Tickets for the GSP stadium 

concert will go on sale on         

October 18. 

Dion - one of the most imme-

diately recognised and widely 

respected superstars in pop 

music history, kicked off her 

COURAGE WORLD TOUR on 

September 18 in Québec City.  

The tour, her first in the US     

in over 10 years, will stop in 

nearly 100 cities worldwide,       

including first time appearances 

in Malta and Cyprus. 

Last week, Dion released 

three new tracks from her highly 

anticipated upcoming album 

also entitled Courage, her first 

English album in six years. 

For tickets and full tour sche-

dule visit www.celinedion.com

Celine Dion to perform in Cyprus 

on 2 August 2020
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Andrea Georgiou 

Comedian Basile 

live in the UK 
 

Greek American stand-up 

comedian Basile is returning to 

the Millfield Theatre this Sunday 

2 October, courtesy of 1 to One 
Events Ltd, with a fresh show,      

as part of his The Greek Spice 
Boy Cometh UK tour.   

If you’ve seen Basile live in     

action, you’ll know that his special-

ity is simply making fun of the way 

he has been brought up Greek in 

America, which we Cypriots and 

Greeks in the UK can relate to! 

From family situations to whatever 

is happening around the world, 

and his characters and voices 

thrown in the mix, together with 

our favourite punchlines, a night 

of pure laughter is guaranteed! 

Basile has dedicated this tour, 

which takes him to Birmingham, 

Bristol, Beckenham, London and 

Nottingham, in memory of Pani 

Argyrou, a popular British-born 

Cypriot well known in London, 

who sadly passed away in 2018, 

aged 29. 

Pani fundraised for and            

organised trips to the orphanage           

of Lyreio Children's Institution,  

(Rafina, Greece) forming close 

bonds with the children there. 

The orphanage was rebuilt after 

being nearly ruined in 1995, only 

to be badly damaged again in   

the 2018 fires. There will be a             

donation box for the orphanage 

at all venues. 

Few tickets remain for the  

tour…book yours now online at 

http://basileuk.ltbevents.com 

For more info on the new   

show which is described as   

“Feta sprinkled on Fish ‘n’ Chips”, 
head to www.basileuktour.co.uk   
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 Spartan South Midlands League

Saints go 10 games unbeaten this season 
St Panteleimon 4 Park View 2 (Katsikas, Oliveira, Nasai 2) 

.The Saints were firing well for most of this game. A free kick from 

captain Roberto Katsikas squeezed in to give the home side a 

lead. By half time it was three, with good goals from Aristotelli 

Nasai and Ray Oliveira. A slick wet pitch suited the Saints style of 

passing play. But some lack of concentration allowed Park View to 

get one back. 3-1. In the 65th minute Nasai scored again to give 

an extra Cushion. But again a skilful and strong Park View side 

got another. 4-2. Park View had strong defenders and some skilful 

players and gave the Saints a decent game. 

The Saints are now 10 points clear at the top of Spartan Division 

One. The goal difference is also an incredibly strong +30. 

Another pleasing statistic that emerged on Sunday, is that in the 

whole of Step 6 of the National League System, in the whole of 

England, St Panteleimon are the 4th highest scorers in the country. 

43 goals in 10 games is setting the pace. The Saints play Hillingdon 

Borough next Saturday 5th October, away. 

New Salamis show terrific spirit to fight back 

from 3-0 to draw 

Langford 3 New Salamis 3 

New Salamis this week was a very strange game, Salamina were 

brilliant with so much possession but went behind to a wind assisted 

cross. They were totally dominant but not only playing Langford 

with some very strange decisions and he sent one of their players 

to the sin bin. Courtney Austin had a great chance to equalise but 

the keeper made a fantastic save. The Reds had many chances 

to equalise. Half time 1-0 

The second half saw New Salamis  under caretaker manager An-

drew Kouroushi dominate again for most of the half and then go 

further behind when a Langford player ran into Marcus Rose who 

had the ball fell over and ref gave a penalty Langford scored 2-0 

and in the complaints sent another player to the sin bin. Again 

playing with 10 men Langford scored again to make it 3-0. Then in 

true Spartan spirit Salamina made the most fantastic comeback. 

With 10 minutes to go Xavier Plowright (photo below) scored from 

the edge of the box 3-1. Two minutes later Lee White  scored with 

a fantastic chip at the back post. 3-2. Salamina pressed Langford 

and had a great chance that was saved. With a minute left on the 

clock, John Kyriacou found Antonio Michael on the wing he hit a 

great low cross across the Langford six yard box, Courtney Austin 

couldn’t reach it, Xavier couldn’t reach it, Deniz Mehmet couldn’t 

reach it, but Lee White did and smashed the ball home high into 

the net for his second goal and 3-3. 

What a comeback. Great spirit and performance from the team. 

They go again on Wednesday at home vs Shefford Town & Camp-

ton in the Division One Cup. 7.45pm kick off Sotiris Louca quote : 

I’m very proud of the boys today. Scorers : Lee White 2, Xavier 

Plowright 1 

Team : Forde, Kyriacou, Foster, Hervel, White, Anastasiou, Gran-

tham, Durnin, Austin, Mehmet, Portou. Subs : Michael, Plowright, 

Rose.

St Panteleimon have scored 43 goals in 10 games

New Salamis  
Xavier Plowright

Haringey Borough big FA cup game this Saturday

Haringey Borough have a big 
game this Saturday  the FA 
Cup 3rd qualifying round match 
versus Cray Wanderers and it 
will be played at 3pm at Harin-
gey Borough, White Hart Lane, 
N17. Its another big game for 
the Boro if you remember last 

season they had a good cup 
run which ended with a live tel-
evised match versus Wimble-
don which they lost in the dying 
minutes. 
 Haringey Borough need to 
step up a gear they had the 
chance to move into third place 

in the BetVictor Isthmian 
League Premier Division this 
week and failed to take that 
chance, as the visitors to Coles 
Park and Kingstonian had 
other ideas. 
Borough had gone off the boil 
a little of late, with only one win 

from their last four- and now 
it’s only one from five, as 
Kingstonian got back to win-
ning ways by taking all three 
points. Last season Borough 
won both matches against the 
K’s by an aggregate score of 
six goals to nil, but this years 

Kingstonian are made of 
sterner stuff, and Dan Hector 
got the only goal of the game 
ten minutes before the break. 
And in Saturday’s game Bog-
nor Regis Town came into their 
match with Haringey Borough 
with a number of their fans in 

crisis mode after four consec-
utive defeats, but the Rocks 
found form once more to climb 
the table, whilst the visitors Ha-
ringey fell to fifth. Tommy Leigh 
and Jimmy Muitt scored both 
goals as Bognor ran out two-
nil winners. 

Saturday 5th October 2019 
Emirates FA Cup 
Third qualifying round 
Haringey Borough v Cray 
Wanderers 
3.00pm Haringey Borough, 
CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Vanarama National League 

Dagenham Redbridge v  
Barnet  
3,00pm Victoria Road, Dagen-
ham, RM10 7XL 
Spartan South Midlands 
League 
Bedford v New Salamis 
3.00pm McMullen Park,Card-
ington, Bedford, MK44, 3SB 
Hillingdon B v St Panteleimon 

3.00pm Middlesex Stadium, 
Breakspear Road, Ruislip, HA4, 
7SB 
Sunday 6th October 2019 
LFA Sunday Challenge Cup 
Olympia v Westminster Wan-
derers 
10.15am Whittington Park, Hol-
loway road, London, N19 4RS 
Clapham Rov. v Anorthosis  

10.30am Dundonald Recreation 
Ground, Wimbledon South, 
London SW19 3QH 
Rising Ballers v Panathinai-
kos 
12.00pm Capital City Academy, 
ndon NW103ST 
Honor Oak FC v Akanthou FC 

10.30 KO, Firhill Sports Ground, 

140A Firhill Road’ Bellingham, 

SE6 3SQ 

KOPA League 

Pantel v Omonia 

12.00pm Southgate School, 

Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Komi Kebir v Cinar 

10.15am Southgate School, 

Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Tuesday 8th October 2019 

Vanarama National League 

Barnet v Bromley 

7.45pm The Hive, Camrose 

Avenue, Edgware HA8 6AG 

Spartan South Midlands 

League 

Stotford v St Panteleimon  

7.45pm The Green, Stotford, 

SG5 4AN

 Local and Community fixtures

Haringey Borough manager and Chairman Tom Loizou and 
Aki Achillea



Michael Yiakoumi
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Cyprus Rally
AL-Attiyah of Qatar wins Cyprus Rally

Nasser Al-Attiyah has won the 
Cyprus Rally for a record sixth 
time, finishing ahead of local fa-
vourite Simos Galatariotis and 
ERC points leader Chris In-
gram, who took a vital third 
place. 
“I am really happy to win here. 
This is one of the favourite 
rallies for us,” said Al-Attiyah. 
“This year was a great year: 
nine rallies, nine wins. I‘m really 

quite happy for this perform-
ance.  Thank you for the team, 
for Matthieu [Baumel, co-driver], 
to compete here in Cyprus and 
in the European Championship 
is really amazing because all 
the top drivers are here racing 
each other.” 
It was also great to see our Mi-
chael Yiakoumi in Cyprus re-
porting for our newspaper in 
covering one of the most impor-

tant sporting events in Cyprus 
that is now a well established 
event and gives a lot of publicity 
to Cyprus worldwide. 
Behind Galatariotis (Petrolina 
Racing Team), Ingram scored a 
vital podium that extends his 
championship lead over Łukasz 
Habaj (Sports Racing Technol-
ogies), who finished fifth, and 
Alexey Lukyanuk (Saintéloc 
Junior Team), who retired from 

second place with three stages 
to go with a technical issue. 
The first part of the event con-
sisted of six special stages (two 
which were repeated in each 
loop) with a total length of 
94,14km. The final stage of Sat-
urday was none other than the 
Super Special Stage in the 
heart of Nicosia. A stage which 
has become synonymous with 
our event, taking place on the 

streets of the capital, managing 
to connect, even for a while, the 
divided city. Following that, a re-
turn to the Service Park and 
wait for the Sunday action, 
which included six special 
stages (three stages repeated 
in the afternoon loop). After that, 
all cars are to head straight to 
Larnaca and Foinikoudes for 
the Finish Ceremony. 
 The change of the date on 

which the event was held, from 
June to September, allowed for 
the inclusion of the famed 
mountainous special stages, 
with the character of the rally 
shining even more through 
them. Moreover, the event is of 
particular importance with three 
drivers fighting it out for the Eu-
ropean Rally Championship, 
with the rally being the penulti-
mate event of the year. 

Cyprus Football

There was only one game this week in Cyprus due to some  clubs 
taking part in European competions.The only game was in Larnaca 
between AEK and Apollon which ended in a goalless draw.

Cypriot windsurfer Andreas Cariolou secures 

Olympic spot 
Cypriot windsurfer Andreas Car-
iolou secured on Saturday a 
spot in the 2020 Tokyo Olym-
pics, while competing at the 
2019 RS:X World Champion-
ships, in Torbole, Italy. 
Cyprus Olympic Committee and 
Cyprus Sports Organisation 
have congratulated Cariolou. 
In a press release, the Cyprus 
Olympic Committee has said 
that Cariolou is the first Cypriot 
athlete in history to have qual-
ified for the fifth time to compete 
in the Olympic Games. 
Cariolou competed in the Olym-
pic Games of 2004 in Athens 
finishing in the 13thplace, in 

Beijing in 2008 finishing in the 
13th place, in London 2012 fin-
ishing in the 17th place and in 
Rio in 2016 finishing in 19th 
place. 
Seven Cypriot athletes have 
qualified so far to compete in 
the Tokyo Olympics. Apart from 
Cariolou, these are Demetris 
Constantinou (shooting), Eleni 
Artymata (400m), Pavlos Kon-
tides (sailing), Marilena Makri 
(sailing), Andri Eleftheriou 
(shooting) and Andreas Makris 
(shooting). 
There is still expecting more to 
qualify for the Olympics even 
UK Cypriots. 



Omonia are going great guns after beating Apoel 2-1 to put them 

in a position of sharing top spot with Olympia and Panathinaikos 

all on six points with Olympia leading the pack on goal average 

with Omonia second and Panathinaikos third. 

All three goals were scored in the first half with both of Omonia 

goals coming from Luke Procopiou (Photo) and Apoels goal coming 

from Alex Loukas. 

Goals galore at Pantel v Akanthou which ended 4-4 Pantel scored 

first then Akanthou equalised and went onto lead 3-1 and then it 

turned again and Pantel retook the lead to make it 4-3 and Akan-

thou equalised late in the game. Pantel’s goals came from Alex 2, 

Theo and Ari. 

Excitement right up to the end at the Panathinaikos v Komi Kebir 

match , Panathinaikos took the lead Zack and Anthony Georgiou 

equalised for Komi Kebir there 

was more drama in the sec-

ond half when Panathinaikos 

scored a penalty through An-

thony Constantinou and with 

two minutes to play Komi 

Kebir striker Anthony Geor-

giou was brought down in the 

box and he took the penalty 

only to see it cannon off the 

post. 

Standings: Olympia 6, Omo-

nia 6, Panathinaikos 6, Apoel 

4, Akanthou 4, Anorthosis 3, 

Armenians Youth 3, Komi 

Kebir 1, Pantel 1, and Cinar 

0. 
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Premier League

There was more than a touch of 
fortune about Liverpool’s sev-
enth successive Premier 
League win of the season as a 
howler by Sheffield United goal-
keeper Dean Henderson gifted 
the leaders a 1-0 win at Bramall 
Lane on Saturday. Liverpool, 
who have now won 16 league 
games in succession across two 
seasons, need one more victory 
to equal their best start to a Pre-
mier League season in 1990 
and two to match Chelsea’s 
2005-06 record. 
City had to work hard at Goodi-
son Park against an Everton 
side that had eight shots on tar-
get but came up against inspired 
goalkeeping from Brazilian Ed-
erson. Brazilian Jesus stooped 
at the back post to head in a 
Kevin De Bruyne cross to put 
the champions ahead in the 
24th minute.A determined Ever-
ton got back on level terms, 
though, nine minutes later, when 
after poor clearance from Fer-
nandinho, Seamus Coleman 
lofted the ball goalwards and 
Dominic Calvert-Lewin dived to 
make sure with a header on the 
line.There were chances for 
both teams before City got back 
in front with a low free kick into 
the far corner from Mahrez after 
Yerry Mina had brought down 
De Bruyne. Sterling made sure 
of the three points, blasting 
home off the underside of the 
bar after a low cross from sub-
stitute Sergio Aguero was de-
flected out off the foot of Everton 
keeper Jordan Pickford. 
Spurs keeper Hugo Lloris was 
guilty of an even worse error 

than Henderson against South-
ampton but they still emerged 
2-1 winners after Harry Kane 
scored his eighth goal in six 
league games against the 
Saints. Frenchman Lloris dwelt 
too long on the ball, allowing 
Danny Ings to charge in and 
bundle it over to cancel out Tan-
guy Ndombele’s opener. 
Frank Lampard’s side recorded 
a routine 2-0 win over Brighton 
& Hove Albion with a Jorginho 
penalty and strike from Willian 
at Stamford Bridge. 
Seventh-placed Bournemouth 
are also on 11 points after a 2-2 
draw with visitors West Ham 
United, who are third on 12, in a 
game featuring two VAR inter-
ventions involving Nathan Ake. 
VAR also cancelled out John 
McGinn’s effort for Aston Villa 
against Burnley but the Scot 
managed to score in a thrilling 
2-2 draw where goals from Jay 
Rodriguez and Chris Wood en-
abled the visitors to twice come 
from behind. 
Crystal Palace’s Luka Milivojevic 
and Andros Townsend struck 
either side of halftime for a de-
served 2-0 home win over Nor-
wich City while Watford’s night-
mare season continued with a 
2-0 defeat at Wolves. 
A superb solo goal by Ricardo 
Pereira and a Jamie Vardy 
brace helped lift Leicester City 
to third place in the Premier 
League as they thrashed 10 
man Newcastle United 5-0 on 
Sunday and Wilfred Ndidi 
scored the fifth in the final mi-
nute of normal time.

Community Youth 

Football

KOPA League

Community Youth Football 
U18 
AEK Black 4 St Albans 2, Alexandra Park 8 AEK Gold 0, 
Omonia Green 5 Whetstone 0 
St Albans 3 Omonia White 0, Belstone 0 Omonia Gold 3 

U16 
Maccabi 1 Omonia Green 0, 100% 1 Omonia White 0,  

U15 
Omonia Gold 5 Hinton & Finchley 2, 
Oaklands 4 Omonia Green 1, Hendon 8 Omonia Silver 3 

U14 
Omonia G. 19 Edmonton Rangers 0, 
Omonia Silver 3 St Albans 2,  

U13 
Omonia Green 5 Bloomsbury 4, 
Edmonton Rangers 6, AEK Black 1, 
Hinton & Finchley 5 Omonia White 2. 

U12 
Omonia Gold 5 Hadley Rangers 0, Omonia White 2 Maccabi 2, 
HMH 4 Omonia Green 4 

Omonia Youth Under 8 Silver enjoying their start 
to the season

An excellent performance from the Omonia Youth 
Under 15 Girls

1 October 2019 
Dear all, 
As you are aware, George Georgiou is no longer the manager of 
our club. 
We, as a committee, have been monitoring the club’s progress 
over the last few months with great concern. Concerns about the 
team were discussed with the manager in previous meetings. Re-
cently, I as chairman, at a meeting with George, explained to him 
that we, as a committee, can no longer accept the situation as it 
was and that we would be monitoring it closely. 
Unfortunately, recent results did not change anything and having 
lost the committee’s confidence, we decided to dismiss George as 
manager. 
We now feel it is time for a change, a change that we hope will 
bring better days for Salamina. I call upon the players and friends 
of Salamina to show unity and love for the club.  
We worked with George for many years and share great memories; 
he has left his own story on our club’s history. 
I would like to thank him and wish him good luck with his football 
career. Above all is the progress of our club.  
On behalf of the committee   
Michael Michalakis 
Chairman 

New Salamis  
Announcement

The Bees were at their brilliant 

best as they thrashed AFC 

Fylde 4-0.The Bees took the 

lead after nine minutes as Ri-

cardo Santos turned from a cor-

ner and superbly curled into the 

top corner to put his side in 

front. Five minutes after the 

break the lead was doubled as 

Akinola powered a header 

home from eight yards from J 

Taylor’s delicious free-kick. 

A swift counter attack set up the 

third goal as J Taylor and Aki-

nola worked the ball to Walker 

who turned in the box and fired 

into bottom corner. The icing 

was put on top of the Barnet 

cake as Vilhete jinked through 

the Coasters defence, before 

curling home into the top corner 

from an acute angle.. They were 

ruthless in all aspects of their 

performance and completely 

deserved their spectacuiar 4-0 

victory.

Akanthou

Omonia

Greece Football Super League
AEK and PAOK shared a 2-2 
draw that allowed Olympiakos 
to go it alone on top of the 
Super League table. PAOK led 
twice in the game, both goals 
coming from Karol Swiderski, 
but AEK managed to respond, 
first with Dmytro Chygrynskiy 
and then with Milos Deletic,  
Olympiakos had Youssef El-
Arabi to thank for his brace in 
the Reds’ 2-0 home win over 
Lamia on Saturday, just three 
days before its Champions 
League encounter with Red 
Star in Belgrade.The Piraeus 
team has 13 points from five 
games, while Xanthi is second 
on 12, one more than PAOK, 
after downing visiting Volos 3-1 
on Sunday. 
OFI has joined AEK in fourth 

with 10 points thanks to its 
come-from-behind 3-1 victory in 
Iraklio over 10-man Asteras Tri-
polis. Englishman Adil Nabi was 
the game-changer for OFI, as 
he entered the game on the 
54th minute and by the 65th he 
had two assists to his name. 
In another thrilling game with 
an even more spectacular 
comeback Larissa defeated 
host Aris 3-2 in Thessaloniki 
even though it had trailed 2-0 
from the first 12 minutes of the 
game. 
Panathinaikos scored its first 
win of the season, beating Pan-
ionios 1-0 away through a spec-
tacular strike by Norwegian 
midfielder Ghayas Zahid. Atro-
mitos saw off visiting Panetoli-
kos 2-0. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Μακρίδη 

(από τη Γαλάτα) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 23.09.2019, η Ελένη Μακρίδη σε ηλικία 

88 ετών. 

Αφήνει 2 υιούς: Σωτήρη και Τηλέμαχο. 

H νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει σήμερα Πέμπτη 03.10.2019 

και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στην Εκκλησία. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Lungevity Charity. 

Η σορός της εκλιπούσας θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία 

και ταφή τη Δευτέρα 07.10.2019 στη Γαλάτα. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Makrides 

(from Galata) 

Passed away on Monday 23.09.2019 at the age of 88. 

She leaves 2 sons: Sotirakis and Telemachos, relatives and 

friends. 

The service will take place today Thursday 03.10.2019 at 

12.00 noon at the Greek Orthodox Church of All Saints, 

Camden Street, London NW1 0JA. 

The wake will take place at the Church. 

Instead of flowers there will be a donation box for Lungevity 

Charity. 

The funeral and the burial will take place on Monday 

07.10.2019 in Galata Cyprus.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λάουρα Τρύφωνος 

(από τη Βοκολίδα) 

Απεβίωσε την Κυριακή 22.09.2019, η Λάουρα Τρύφωνος σε ηλικία 88 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1958. 

Αφήνει 5 παιδιά: Γιώργο, Τίνα, Νίνα, Κώστα και Μαίρη, 

2 γαμπρούς: Γιώργο και Matt, 2 νύφες: Sue και Mary, 7 εγγόνια,  

4 δισέγγονα, 2 αδελφούς, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 07.10.2019 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 Dementia Society είναι ευπρόσδεκτα. 

https://laoura-tryfonos.muchloved.com/ 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Laoura Tryfonos 

(from Vokolida) 

Passed away on Sunday 22.09.2019 at the age of 88. 

She came to England in 1958. 

Laoura leaves 5 children: George, Tina, Nina, Costas and Mary,  

2 sons-in-law: George and Matt, 2 daughters-in-law: Susan and Mary, 

7 grandchildren, 4 great-grandchildren, 2 brothers, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 07.10.2019 at 10.00am 

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 Dementia Society are welcome. 

https://laoura-tryfonos.muchloved.com/ 

The wake will take place at the cemetery.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 06.10.2019, στην Εκκλησία  

του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 12ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

μας θυγατέρας και αδελφής 

Σοφίας Ιωάννη Θεοδώρου 

(Λονδίνο) 

(Καταγωγή γονέων Μουτουλλά και Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς: Ιωάννης και Αθηνά, 

τα αδέλφια: Αντρέας, Παναγιώτα, Μαρία 

και λοιποί συγγενείς.

Thoughts of you Sophie 
are never far away 
It may be twelve years 
but feels like yesterday 

Sometimes we can't believe   
that you've gone away 
Our minds try to conceal   
the root of so much pain 

Thinking what might have been 
makes it harder to bear 
Getting lost inside memories 
and the moments we shared 

We recall a smiling face  
And a person who cared  
You'll hold a rightful place  
In our deepest hearts forever

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δώρα Αβρααμίδη 

(από τη Μεσόγη Πάφου) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 20.09.2019, η Δώρα Αβρααμίδη σε ηλικία 

89 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1950. 

Αφήνει τον σύζυγό της Θάσο, 2 γιους: Αβραάμ και Λάμπρο, 2 νύφες: 

Sonia και Paula, 3 εγγόνια: Tom, Alex και Daniel, αδέλφια, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 12.10.2019 και ώρα 10.30πμ από 

την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 

0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 020 8361 4416 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Dora Avraamides 

(from Mesoyi, Paphos) 

Passed away on Friday 20.09.2019 at the age of 89. 

She came to England in 1950. 

Dora leaves her husband Thaso, 2 sons: Avraam and Lambros, 

2 daughters-in-law: Sonia and Paula, 3 grandchildren: Tom, Alex 

and Daniel, siblings, relatives and friends. 

The funeral will take place on Saturday 12.10.2019 at 10.30am 

at the Greek Orthodox Church of St. Catherine, Friern Barnet 

Lane, London N20 0NL and the burial at New Southgate Cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box for the Church. 

The wake will take place at the Church Hall. 

Tel: 020 8361 4416

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτριος (Άκης) Σταύρου 

(από την Αμμόχωστο) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, o αγαπημένoς μας πατέρας  Δημήτριος (Άκης) Σταύρου σε 

ηλικία 66 ετών.  

Αφήνει 2 παιδιά: Άννα-Μαρία και Χριστιάνα και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους.  

O Άκης ήταν πολυαγαπητό μέλος της κοινότητας και η απουσία του θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.  

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30πμ από τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, 

21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή και παρηγοριά στο κοιμητήριο του 

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

Παρακαλούμε αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές για το North London Hospice. 

Τηλ. οικείων: 07962 029 978 

07.08.1946 – 19.09.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Συμεών 

(από το Πραστειό Αμμοχώστου) 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε ξαφνικά την Πέμπτη 19.09.2019, 

η αγαπημένη μας Ελένη σε ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Νίκο, τον υιό της Chris, την κόρη της Joanna, τη νύφη 

της Georgia, τον γαμπρό της Ozzie, εγγόνια: John, Nikki-σύζυγο Matt, Paul, 

Aaron και Joe, δισέγγονη Penelope, τη μητέρα της Γιαννούλλα, την αδελφή 

της Αντρούλλα, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η εκλιπούσα έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι τη γνώριζαν. Το 

πλατύ χαμόγελο και η ευγένειά της άγγιζαν τις καρδιές πολλών. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 14.10.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

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

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

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

Southgate, London N11 1NL 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart Foundation είναι ευπρόσδεκτα.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Symeon 

(from London - Prastio, Ammochostou) 

It is with deep sorrow we announce that our beloved Eleni passed away 

suddenly on Thursday 19 September 2019 at the age of 73. 

She leaves behind her husband Nicos, son Chris, daughter Joanna, 

daughter-in-law Georgia, son-in-law Ozzie, grandchildren John, Nikki - 

husband Matt, Paul, Aaron and Joe, great-grandchild Penelope, mother 

Yianoulla, sister Androulla, nieces, nephews and many relatives and friends. 

Eleni was very much loved by all who knew her. Her beautiful smile and acts 

of kindness touched the hearts of many. 

The funeral will take place on Monday 14th October 2019, 12.30 noon, at 

the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, Wightman Road, N8 0LY, 

followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

N11 1JJ. The wake will take place at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, 

N11 1NL. 

Flowers welcome but the family would prefer donations to the British Heart 

Foundation. There will be a collection box at the church. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κατίνα Αναστάση 

(από την Κώμα του Γιαλού) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 18.09.2019, 

η Κατίνα Αναστάση σε ηλικία 87 ετών. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 10.10.2019 

η ώρα 12.00 το μεσημέρι 

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 Vrisaki Restaurant, 

73 Myddleton Road, London N22 8LZ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Katina Anastasi 

(from Koma tou Yialou) 

Passed away on Wednesday 18.09.2019 at the age of 87. 

The funeral will take place on Thursday 10.10.2019 

at 12.00 noon 

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 Vrisaki Restaurant, 

73 Myddleton Road, London N22 8LZ.18.01.1932  18.09.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Χριστοφόρου 

(από τον Αστρομερίτη) 

Απεβίωσε την Παρασκευή 06.09.2019, ο Αντρέας Χριστοφόρου σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει 2 υιούς: Νίκο και Παύλο, τη νύφη του Handan, την εγγονή του Jana, 

(η εγγονή του Natalie απεβίωσε 12.08.2019 στην Ελλάδα). 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 11.10.2019 και ώρα 1.00μμ 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 κοιμητήριο. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Cancer Research.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.10.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Νικόλαου Κυριάκου (Περβόλια Λάρνακας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Κυριάκος-σύζυγος Χαραλαμπία, Ειρήνη, 

Αντρούλλα-σύζυγος Ευάγγελος, εγγόνια, δισέγγονα και συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς 

και αδελφής 

Αγγελικής Γεωργιάδη 
(Αθηένου) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Dementia Charity, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ 

μας πένθος. 

Η κόρη της Άννα-γαμπρός Μιχάλης, 

εγγόνια: Γεώργιος και Μάρκος, αδελφές 

και λοιποί συγγενείς.

† NOTE OF THANKS

Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable mother, grandmother 

and sister 

Angela Georgiades 

(Athienou) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for Dementia Charity, 

sent all the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief. 

 

Her daughter Anna, son-in-law Michael, 

grandsons: Giorgio and Marcus, 

sisters and other relatives.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.10.2019, 

στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα -

στού μας συντρόφου, πατέρα, παππού, 

αδελφού και θείου 

Αντρέα Κούμα 

(Λεονάρισσο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύντροφός του Παναγιώτα, 

παιδιά: Peter και Tony, εγγόνια: Loizos και 

Fifi, νύφες: Caterina και Elena, αδελφός 

Γιαννής, αδελφές, αδελφότεκνα 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 06.10.2019, στην Εκκλησία 

της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Καλίτσας Χατζηαντώνη 

(Δρομολαξιά) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

Οι κόρες: Mary, Christine, Gabriella, 

γαμπροί, 8 εγγόνια, 3 δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς.

IN LOVING MEMORY 

When tomorrow starts without me 
don’t think we’re far apart 

for every time you think of me 
I’m right here in your heart. 

In loving memory of our mum 
and gran KALITSA

«Ο Χάρος με φαρμάκωσε»
Ήταν Οκτώβρης στές οχτώ 

το θκυό σιηλιάες έξι 

που ήρτεν ο πικροχάροντας 

πρωτού καλά να φέξει 

Τον ένιωσα τζιαι μ’ έπιασεν 

μιάλη ταχυπαλμία 

τζιαι έσιει που τότες που θωρώ 

γιατρούς νοσοκομεία 

Ο Χάρος με φαρμάκωσεν 

για τούτο τζι’ εν γιανίσκω 

τζι’ όπως το φκιώρο δυστυχώς 

νιώθω πως μαρανίσκω 

Την μάνα μου, μου έπιασεν 

την πολύ αγαπημένη 

τη απάνια, την άξιαν 

μα τζιαι βασανισμένη 

Αμέτρητα τα βάσανα 

που τράβησεν η δόλια 

σκληρές δουλειές εδούλεψε 

στές στράτες, σε περβόλια 

Χρόνια εξενοδούλευκεν 

να ζήσει τα παιθκιά της 

πέρασε δύσκολες στιγμές 

ξέρω η αφεφκιά της 

Δώδεκα νήωσεν παιθκιά 

μέσα στη βιοπάλη 

μια Ηρωΐδα ήτανε 

που δεν υπάρχει άλλη 

Ήταν μια αγωνίστρια 

χωρίς αμφιβολία 

όσα τζι’ αν πω για τη μάνα μου 

πιστεύκω είναι λλία 

Πρώτη του Μάρτη έκαμνε 

πάντοτε το στεφάνι 

τζιαι το έβαλε στην πόρτα της 

μέχρι που να πεθάνει 

Πάντως πολλά την νοσταλγώ 

πολλές φορές δακρύζω 

τζιαι με τον πόνο στην καρκιά 

εγιώ την μακαρίζω 

Όσοι έχετε τη μάνα σας 

με σέβος να θωρείτε 

γιατί ετράβησεν πολλά 

ώσπου να νηωθείτε 

Άμα πεθάνει δυστυχώς 

θα κρούζει η καρκιά σας 

γι’ αυτό σας δίνω συμβουλή 

σ’ όλους τζι’ εις τα παιθκιά σας 

Mαρίνα Α. Σκάγια 

(Αχνιώτισσα) 

8.10.2019 

Ελένη Α. Σκάγια

† ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστάκης Σωφρονίου 
 (από τη Γαλάτα) 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 08.10.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων και η ταφή στο Νew Southgate Cemetery. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας 

στο Friern Barnet.



Στις 27 Σεπτεμβρίου απεβίωσε ο αγωνιστής της κυπριακής κοινότητας στο Λονδίνο, Ilker Kilic. 
Ο Ilker Kilic υπήρξε πρόεδρος του CTP Αγγλίας και ενεργό μέλος  της κυπριακής παροικίας από 
την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επρόκειτο για φιλειρηνιστή, άτομο σεβαστό σε όλους όσοι 
είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και ηγετικό στέλεχος της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο  
Λονδίνο. Ήταν μία σημαντική μορφή στον οργανωμένο αγώνα της για την επανένωση της Κύπρου.  

Η ζωή και η πορεία του 
Ο İlker Kılıç γεννήθηκε στην Πάφο στις 31.12.1947 και ήταν ο μεγαλύτερος από τέσσερις αδελ-

φούς. Αφού ολοκλήρωσε το Λύκειο μετά από τις διακοινοτικές ταραχές στην Κύπρο, πήγε στην 
Άγκυρα για σπουδές στο Ankara Middle East Technical University Architecture Academy.  

Το 1968 έγινε επικεφαλής της φοιτητικής νεολαίας και πρόεδρος της Ένωσης Τουρκοκύπριων 
Φοιτητών της ΜΕΤU. Εκεί γνωρίζει τους Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Taylan Özgür και γίνεται 
φίλος με τους Sinan Camgil, Yusuf Aslan και Hüseyin İnan. Συμμετείχε σε όλες τις φοιτητικές 
 διαμαρτυρίες που λάμβαναν χώρα στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή.  
Ο Kılıç αποφοίτησε από το METU το 1969 και ξεκίνησε τις σπουδές του σε επίπεδο master, απο-
σπώντας υποτροφία από τον Δήμο της Άγκυρας για το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο σοσιαλιστικός του αγώνας 
Με το στρατιωτικό μνημόνιο στις 12 Μαρτίου 1971 μία νέα εποχή ξεκινά, η Τουρκοκυπριακή 

Φοιτητική Ένωση «METU» κλείνει από το στρατιωτικό κατεστημένο. Στις 6 Μαΐου 1972 οι συνερ-
γάτες του,  Deniz, Yusuf και Hüseyin εκτελούνται. 

Στα χρόνια αυτά οι Κύπριοι σοσιαλιστές φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου και του Kilic, ήταν σε 

συνεχή παρακολούθηση από την αστυνομία. 
Έτσι, ο Kilic το 1972 επέστρεψε στην Κύπρο 
και αποφάσισε να συνεχίσει τον σοσιαλιστικό 
του αγώνα. Εγκαταστάθηκε στην Λευκωσία, 
όπου ταυτόχρονα εργαζόταν ως αρχιτέκτο-
νας. Έγραψε διάφορα άρθρα, τα οποία δη-
μοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Halkın Sesi. 
Τον ίδιο καιρό, μαζί με τους σοσιαλιστές  
φίλους του εντάσσεται στο Ρεπουμπλικανικό 
Τουρκικό Κόμμα (CTP), το οποίο είχε ιδρύσει 
εκείνο τον καιρό ο Mithat Berberoğlu. 

Εκεί φυλακίστηκε για 5 χρόνια, για την ιδε-
ολογία του και τις δραστηριότητές του από τα 
καθεστώς του Ραούφ Ντεκτάς. Αργότερα 
απελευθερώθηκε με εγγύηση και έφτασε στο 
Λονδίνο τον Αύγουστο του 1973 και αρχίζει 
δουλειά σε αρχιτεκτονικό γραφείο. 

Το 1974 παντρεύτηκε την Sevil Hanım -  
Κυπρία δεύτερης γενιάς- την οποία γνώρισε 
στην Κύπρο. Στα χρόνια αυτά η Κύπρος αντι-
μετώπιζε και πάλι δυσκολίες και ο Kilic πι-
στός στα σοσιαλιστικά ιδανικά του συνέχισε τον 
αγώνα και εξελέγην πρόεδρος της Τουρκοκυ-
πριακής Ένωσης για τη Δημοκρατία (KTDD) 
στο Λονδίνο, η οποία ιδρύθηκε το 1972. 
Το 1974 ίδρυσε την επιτροπή για την υποστήριξη του CTP στην Βρετανία. Βοήθησε στο τουρκο-
κυπριακό κοινοτικό κέντρο και στην εφημερίδα Toplum Postası. Το 1988, συστάθηκε η Ένωση Αλ-
ληλεγγύης CTP του Λονδίνου, η οποία άρχισε να λειτουργεί ως περιφερειακή οργάνωση της CTP, 
της οποίας ο Kılıç υπήρξε πρόεδρος. 

Το τελευταίο «αντίο» από την TCCA  
Η είδηση για την απώλεια του Ilker Kilic βύθισε στο πένθος την TCCA, που εξέδωσε ανακοίνωση 

για τον θάνατό του «H TCCA λυπάται για την απώλεια του Ilker Kilic. Ο Ilker Kilic ήταν πρόεδρος 
της CTP και ενεργό μέλος του κυπριακού τρίτου τομέα ήδη από την άφιξή του στο Ηνωμένο 
 Βασίλειο. Ήταν ένα πολύ σεβαστό άτομο σε όλα τα τμήματα της κοινότητάς μας.  
Ο Ilker Kilic γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1945 στην Πάφο και αποτελεί ένα από τα πρώτα μέλη 
του Δημοκρατικού Τουρκικού Κόμματος. Αποφοίτησε από το Μεσανατολικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο 
(METU) και ήταν εξειδικευμένος αρχιτέκτονας όταν μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1973. 
Έχει περάσει τα τελευταία 45 χρόνια ενεργά εμπλεκόμενος στους τομείς της πολιτικής και της οι-
νωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. 

Βυθισμένοι στο πένθος φίλοι και συνεργάτες 
«Με θλίψη και στενοχώρια ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του ιδρυτικού μας μέλους, Ilker Kilic», 

ανακοίνωσε με την σειρά της και η Επιτροπή του Movement for a United Cyprus, «ο Ilker ήταν 
ένας άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, υψηλές ηθικές αξίες, κουράγιο, θάρρος και υπήρξε ένας 
πραγματικός φίλος για πολλούς από εμάς. Ένας παθιασμένος Κύπριος, ένας πολέμιος της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και ατρόμητος συνήγορος για την ενότητα της κοινής μας πατρίδας. Ήταν 
σταθερός υποστηρικτής της ελληνοτουρκικής συνεργασίας και των κοινοτικών πρωτοβουλιών με 
στόχο να φέρει όλους τους Κύπριους κοντά, ώστε να συνεργαστούν για ενότητα και ειρήνη στο 
όμορφο νησί μας. 

Το γεγονός του θανάτου του θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στην Κυπριακή Κοινότητα του Ηνω-
μένου Βασιλείου και είναι μία μεγάλη απώλεια για το Κίνημά μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλη-
πητήριά μας στην σύζυγο και την οικογένειά του αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. 
Δεσμευόμαστε στον Ilker ότι θα συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα για μία ενωμένη Κύπρο παρά 
τα πολλά εμπόδια στον δρόμο μας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την μνήμη και 
την παρακαταθήκη που μας άφησε». 

Όλες οι επίσημες τελετές για τον σύντροφό μας, Ilker έχουν ολοκληρωθεί. Αύριο, Παρασκευή 
 4 Οκτωβρίου θα προσευχηθούμε στις 10 πμ στο Palmers Green Mosque, 30 Oakthorpe Road,  
London N13 5JL. Στις 11 πμ η νεκρώσιμος ακολουθία θα εγκαταλείψει το τζαμί με κατεύθυνση το 
αεροδρόμιο. Ο Ilker θα πετάξει στην Κύπρο, όπου η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την επομένη.
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Συλλυπητήρια 

Ο Έρικ Χαραλάμπους εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στο Γιώργο 
Κτώρο και οικογένεια για το χαμό της συζύγου του Στέλλας-Μαρίας  που 
απεβίωσε την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Aristophanes Thrasyvoulou
(from Kakopetria, Troodos, Cyprus) 

25/11/1927 - 25/09/2019 

Passed away on Wednesday 25.09.2019 at the age of 91. 

He leaves behind his beloved wife Agni Thrasyvoulou, his loving children: 
Elizabeth and son-in-law George, Helen and son-in-law Petros, Andreas 
and daughter-in-law Linda, grandchildren: Agnes and her husband John, 
Stephen and his wife Emma, Katy, Andriana and her husband Dino, 
Stephanos and his wife Stephanie, Yianni and Athena, great-grandchildren: 
Alexandra, Leonidas, Elia, James, Lucy.  

The funeral will take place in Kakopetria next week and the wake at 
The Mill Hotel, Kakopetria.  

Tel: 07956 870 083 

Βυθίστηκε στο πένθος η κυπριακή 

κοινότητα από την είδηση του 

θανάτου του Ilker Kilic 

Απεβίωσε ο αγωνιστής της κυπριακής κοινότητας, Ilker Kilic

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Παπακλεοβούλου 

(από τη Λεμίθου) 

Απεβίωσε την Κυριακή 29.09.2019, ο Γιώργος Παπακλεοβούλου 
σε ηλικία 83 ετών. 
Ήρθε στο Λονδίνο το 1963 και επί σειρά ετών διετέλεσε διευθυντής 
και δάσκαλος στα Ελληνικά Παροικιακά σχολεία. 
Αφήνει τη σύζυγό του Γούλλα, 2 υιούς: Λάκη και Νάκη, 2 νύφες: 
Γεωργία και Ρίτα, 2 εγγόνια: Γιώργο και Στέλλα, αδέλφια, συγγενείς 
και φίλους. 
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 10.10.2019 και ώρα 11.00πμ από 
την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 
London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
H Παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 
Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 020 8886 0777 / 07930 442 304

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Papacleovoulou 

(from Lemithou) 

Passed away on Sunday 29.09.2019 at the age of 83. 

He came to London in 1963 and he was headmaster and 
a teacher for many years at Community Greek Schools. 

George leaves his wife Goulla, 2 sons: Lakis and Nakis, 
2 daughters-in-law: Georgina and Rita, 2 grandchildren: George 
and Stella, siblings, relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 10.10.2019 at 11.00am 
at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman 
Road, London N8 0LY and the burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the family home. 

Flowers or donations are welcome. 

Tel: 020 8886 0777 / 07930 442 304 29.12.1935 – 29.09.2019
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