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«Αυτοί που έχουν συμφέροντα στη 
συνέχιση του εκφυλισμού και μαζί, βέβαια, οι 

παραπλανημένοι συνηθίζουν να λένε ‘έτσι ήρθαν 
τα πράγματα, έτσι θα πάνε’! 

Η ευτυχία μονάχα ως κοινωνικό φαινόμενο έχει 
τη σημασία της. Η ευτυχία του ατόμου όταν οι άλ-

λοι δυστυχούν, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Δεν κατεβαίνουν μπουκιές στο λαιμό μου όταν 
ξέρω πως υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν. 

Δεν με ζεσταίνει η σόμπα όταν ξέρω πως 
υπάρχουν άνθρωποι που τουρτουρίζουν 

από το κρύο.» 

Αζίζ Νεσίν 1915 - 1995 

 

Πολυγραφότατος Τούρκος συγγραφέας, ποιητής και 

ασυμβίβαστος αγωνιστής της ελευθερίας, της δημο-

κρατίας και της κοινωνικής προόδου.  

Ένας ευειδής, ρομαντικός και καλλιεργημένος άν-

θρωπος που δε βολεύτηκε με το άδικο.  

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής, της Σχολής Πο-

λέμου, της Φυσικομαθηματικής Σχολής και της Σχολής 

Καλών Τεχνών Τουρκίας 

Οι ανυπότακτοι σύγχρονοι δούλοι,που αποτελούν 

τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού  του πλα-

νήτη, δε θα πάψουν να αγωνίζονται για να πάνε τα 

πράγματα ακριβώς αντίθετα από ότι ήρθαν!

Ο αγώνας των Κούρδων
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Παρακολουθώντας τα τελευταία γεγονότα με την τουρκική εισβολή 
στη Β. Ανατολική Συρία, διερωτώμαι τί καρδιά υπάρχει στα σώματα 
των Κούρδων αγωνιστών μαχητών. Στόχος των βάρβαρων Τούρκων 
είναι η εξολόθρευση και εξαφάνιση από γης προσώπου αυτού του 
υπέροχου Κουρδικού λαού. 

Αλύγιστοι, απροσκύνητοι, πραγματικοί μαχητές, αγωνίζονται εδώ 
και σαράντα χρόνια, ένοπλοι και άοπολοι αλλά με σιδερένια ψυχή και 
ακλόνητη πίστη, στον αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη, για ανα-
γνώριση του δικαιώματος της ύπαρξης του Κουρδικού λαού να έχουν 
τη δική τους κυβέρνηση στα δικά τους ματωβαμμένα εδάφη του 
Κουρδιστάν, με φόντο τα ψηλά βουνά του Servan. 

Συνεχώς προδομένοι όπως πάντα από τους δυνατούς της γης, 
Αμερικανούς, Ρώσους, Άγγλους κ.α. παραμένουν αλύγιστοι, ατρόμη-
τοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους για δικαίωση ενάντια στην τουρκική 

βαρβαρότητα των τελευταίων εβδομάδων. 
Και εμείς αδρανείς θεατές σ’ αυτά όλα να θαυμάζουμε τη γενναι-

ότητα και την αυτοθυσία των 13άχρονων, 15άχρονων και άνω αγο-
ριών και κοριτσιών που πολεμούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου 
με βαρέα όπλα στα χέρια. 

Ισότιμα αυτά τα αγοροκόριτσα με τους πιο μεγάλους συναγωνιστές 
των μάχονται με το όνειρο της ελευθερίας και της δημιουργίας του 
Κουρδικού κράτους. Με τέτοιο αγώνα και τέτοια αυτοθυσία δεν μπο-
ρεί να μην το πετύχουν. Εξάλλου το απέδειξαν τα τελευταία 3-4 χρό-
νια που μόνοι ή σχεδόν μόνοι εξουδετέρωσαν τους Τζιχαντιστές και 
το ISIS, κλείνοντας πάνω από 11 χιλιάδες (μαχητές) του ISIS στις φυ-
λακές όπου τώρα και πάλιν οι Τούρκοι τους ελευθερώνουν για να τους 
χρησιμοποιήσουν εναντίον όσων αντιστέκονται στον τουρκικό επε-
κτατισμό. 

Και τώρα γεύονται την αχαριστία και την προδοσία από τους δήθεν 
(φίλους των). 

Είμαι σίγουρος ότι και αυτή την προδοσία θα την προσπεράσουν 
και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους αλύγιστοι, απροσκύνητοι, όπως 
πάντα, γιατί ο δρόμος τους γράφει τη δική του ιστορία. 

Εγώ όχι μόνο τους θαυμάζω, εγώ υποκλίνομαι, γονατίζω μπρος 
στη γενναιότητά τους. 

Καλή λευτεριά, φίλοι Κούρδοι.

του 
Βασίλη 
Κωστή

Δε βολεύτηκε 
με το άδικο

του 
Αντρέα Χαραλάμπους, Έρικ
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Κύπρια αστυνομικός που περιπο-
λούσε στην περιοχή του Enfield 
ανέλαβε καθήκοντα μαίας, όταν 
συνειδητοποίησαν όλοι πως η 
εγκυμονούσα δεν είχε χρόνο να 
φτάσει στο νοσοκομείο... 

Σελ 2

Απίστευτο!
Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τους Κούρ-
δους συμμάχους τους στη Συρία 
και τους άφησαν να αντιμετωπί-
σουν μόνοι τους την τουρκική επί-
θεση, δήλωσε την Τετάρτη ο εκ-
πρόσωπος του Κρεμλίνου... 

Σελ 7

Η αιμοσταγής... «ειρήνη» Φρίκη στο Έσσεξ

Συνάντηση ΑΚΕΛ Βρετανίας 
με το νέο Ύπατο Αρμοστή

σελ 2

Δικτάτορες της Καμπότζης 
Κύπριοι με χρυσά διαβατήρια!

Μόνη διέξοδος 
οι εκλογές

σελ 5

σελ 3

Τα πτώματα 39 ανθρώπων βρέ-
θηκαν σε καρότσα φορτηγού στο 
Έσσεξ. Η αστυνομία κλήθηκε από 
την υπηρεσία ασθενοφόρων τα ξη-
μερώματα μετά τον εντοπισμό τα 
ξημερώματα της Τετάρτης... 

Σελ 3
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Συνάντηση αντιπροσωπείας ΑΚΕΛ Βρετανίας 
με τον νέο Ύπατο Αρμοστή, Ανδρέα Κακούρη

«ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αντιπροσωπία του ΑΚΕΛ Βρετανίας με επικεφαλής, τον επαρχιακό 
Γραμματέα, Αντρέα Γρηγορίου, επισκέφτηκε τα γραφεία της Ύπατης 
Αρμοστείας, για μια συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Ύπατο Αρμοστή, 
κύριο Αντρέα Kακούρη. Στη συνάντηση αυτή, τους δόθηκε η ευκαιρία 
να ανταλλάξουν απόψεις για γενικότερα ζητήματα, αλλά και να συζη-
τήσουν διάφορα μείζονα θέματα, τα οποία αφορούν την παροικία, τους 
νέους, το Κυπριακό και όχι μόνο. 

Στη συνάντηση ο κύριος Κακούρης εξέφρασε μια από της σημαντι-
κότερες προτεραιότητες που έθεσε στο έργο του ως Ύπατος Aρμοστής, 
αυτό της προσέλκυσης μη Κυπρίων, στις εκδηλώσεις που εμπλέκεται, 
η Ύπατη Αρμοστεία. Όπως ανάφερε ο ίδιος «φυσικά και η προσέλκυση 
όλο και περισσότερων Κυπρίων - και ιδιαίτερα νέων - είναι σημαντική. 
Αυτό, όμως, που αποτελεί πρόκληση για το έργο μου αυτό, είναι να 
προσελκύσουμε ξένους και ιδιαίτερα Βρετανούς. Με αυτόν τον τρόπο 
θα γνωρίσουν την δική μας πλευρά όσον αφορά την εξέλιξη του Κυ-
πριακού προβλήματος, αλλά και την πλούσια κουλτούρα και τον πολι-
τισμό του λαού μας». 

Σημαντική, όπως τονίστηκε στον διάλογο αυτό, είναι ακόμα και η 
προσέλκυση κόσμου, ο οποίος έχει αρνητική άποψη για την στάση 
της Κύπρου όσο αφορά το Κυπριακό, αλλά και γενικότερα, ώστε να 
παρατηρήσουμε  από μια άλλη σκοπιά την κατάσταση, να δεχθούμε 
επιχειρηματολογία και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες 
κινήσεις για  το καλύτερο αύριο της χώρας μας. 

Τόσο ο Ύπατος αρμοστής όσο και ο κ. Αντρέας Γρηγορίου, συμφώ-
νησαν πως η  διατήρηση και στήριξη των θεσμών και των οργανωμέ-
νων συνόλων της παροικίας, είναι από τα βασικότερα ζητήματα για να 
κρατηθεί η παροικία, ζωντανή και ενωμένη.  

Έτσι, υπόσχεση του νέου Υπάτου Αρμοστή κ. Κακούρη αποτελεί 
και η συνέχιση της καλής δουλειάς που γινόταν μέχρι τώρα από την 
Υπάτη Αρμοστεία, τόσο για τα Παροικιακά σχολεία και τις διάφορες 
εκδηλώσεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου όσο και για την στήριξη 
των εκκλησιών που κρατάν τον κόσμο της παροικίας συνδεδεμένο με 
τον ιερό αυτό θεσμό.  

Ένα ενδιαφέρον θέμα που έθεσε ο κ.Kακούρης στην συνάντηση 
αυτή είναι ότι, πέραν της οργανωμένης Παροικίας, θεωρεί απαραίτητο 
το να γνωρίζει που βρίσκονται διασκορπισμένοι οι Κύπριοι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και σε ποιους κλάδους ειδικεύονται, ως επί το πλείστον. 
Σκοπός είναι να τους προσελκύσει, να τους εντάξει με ένα τρόπο στην 
παροικία, δημιουργώντας έτσι το αίσθημα της ασφάλειας και της μη 

αποστασιοποίησης από τα θέματα που αφορούν την χώρα τους, ώστε 
ως μια πιο δυνατή ομάδα να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ισχύ, σε 
θέματα που αφορούν την Κύπρο αλλά και τους Κύπριους του Η.Β. 

Όσο αφορά την πλευρά του ΑΚΕΛ, η βασική τοποθέτηση που εκ-
φράστηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης, ήταν όσο αφορά την 
πολιτική που ακολουθούσαν και συνεχίζουν να ακολουθούν. Όπως 
υπογράμμισε ο κ. Γρηγορίου «ποτέ η πολιτική μας δεν είχε στόχο να 
αποτελέσει προσέγγιση αντιπαράθεσης». Ο κύριος στόχος του 
Kόμματος, όπως αναφέρθηκε, για τα παραρτήματα στο εξωτερικό, 
είναι ξεκάθαρα η διατήρηση μιας ενωμένης και οργανωμένης παροικίας, 
αλλά και η προσφορά και η στήριξη προς όλους τους Κύπριους που 
βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως συμπλήρωσε ο κ. Γρηγορίου 
«το ΑΚΕΛ Βρετανίας και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, θα συνεχί-
σουν την μεγάλη δράση και το έργο τους, ώστε όλοι οι Kύπριοι του 
Ηνωμένου Βασιλείου να κρατήσουν την απαραίτητη επαφή με την 
χώρα τους, και να νιώθουν την στήριξη από ένα κόμμα, ένα οργανισμό 
που δεν έχει κανένα συμφέρον από την προσέγγιση τους». 

Ο  κ. Ανδρέας Σ. Κακούρης είναι γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πήρε πτυχίο στην πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (1981) 
και μεταπτυχιακό δίπλωμα διεθνών σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
Normle Paterson του Πανεπιστημίου Carleton στην Οτάβα του Καναδά 
(1982). Υπηρέτησε ως πρέσβης της Κύπρου στην Ιρλανδία (2002-
2006) και αργότερα το 2006 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντικός 
σταθμός στο βιογραφικό του, αποτέλεσε το γεγονός ότι εκπροσώπησε 
την Κύπρο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από το 1984 
έως το 1992, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλυψε τα ζητήματα της 
αποαποικιοποίησης, της οικονομίας και του αφοπλισμού. 

 Διετέλεσε Γενικός Προξένων στη Νέα Υόρκη (1984-1988), όπου 
ταυτόχρονα ήταν διαπιστευμένος στη Μόνιμη Αποστολή της Κύπρου 
στα Ηνωμένα Έθνη 

 Ο κ. Κακούρης, επίσης, υπήρξε, Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής 
στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον DC (1996-2000) και Διευ-
θυντής του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων (Πολυμερείς Υποθέσεις) 
του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κύπρο (2000-2002), κατά τη διάρ-
κεια της οποίας εκπροσωπούσε Κύπρος στις συναντήσεις πολιτικών 
διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών 
και ήταν ο ανώτερος αξιωματούχος της ευρωμεσογειακής εταιρικής 
σχέσης.  

Θεοδώρα Κυριάκου

(από αριστερά) Κώστας Κιττής, Πάμπος Χαραλάμπους, ο νέος Ύπατος Αρμοστής Ανδρέας Κακούρης, 

Κώστας Σακκάς και ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας, Ανδρέας Γρηγορίου

ENFIELD

Κύπρια αστυνομικός 
βοήθησε στη γέννα 

παιδιού

Βοήθεια σε γυναίκα να γεννήσει στο σπίτι, προσέφερε Κύπρια αστυ-
νομικός στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην περιοχή Enfield. 

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοσης της «Παροικιακής», η Κύπρια 
αστυνομικός Άντρη Αντρέου, μαζί με συνάδελφό της, πραγματοποι-
ούσαν περιπολία στην περιοχή του Enfield, όταν ένας άντρας έτρεξε 
έντρομος προς το μέρος τους. Τους είπε πως ήταν έτοιμος να πάρει 
τη γυναίκα του στο νοσοκομείο να γεννήσει, ωστόσο το μωρό ερχόταν 
πρόωρα και δεν υπήρχε χρόνος. 

Αμέσως η Κύπρια αστυνομικός έτρεξε προς τη γυναίκα και τη βοή-
θησε να γεννήσει. Οι δύο αστυνομικοί έμειναν μαζί με το ζευγάρι και 
την μικρή Florence, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. «Ήταν μία συγκι-
νητική και συνάμα σοκαριστική στιγμή. Νιώθω ευγνώμων που συμμε-
τείχα σε αυτό», είπε σε δηλώσεις της η Ανδρέου.

ΑΠΟΤΟΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

75.000 Έλληνες στο ΗΒ
Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί περίπου 75.000 Έλληνες υπηκόους, 

σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία που συνέταξε το Ελληνικό Πρό-
γραμμα Διασποράς Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών στην 
Οξφόρδη (SEESOX). Η μελέτη δείχνει ότι, από το 2010, όταν άρχισε 
η οικονομική κρίση της Ελλάδας, σημειώθηκε σταθερή αύξηση των 
μεταναστευτικών ροών στη Βρετανία. 

Ειδικότερα, το 2018, οι Έλληνες μετανάστες που ζουν ή εργάζονται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίστηκαν σε 75.000, συμπεριλαμβανο-
μένων 10.135 φοιτητών όλων των επιπέδων. Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν 
στα επίσημα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου που χρησιμοποίησε η 
Έρευνα Ετήσιων Πληθυσμών του SEESOX, το Γραφείο Εθνικών Στα-
τιστικών και η Ανώτατη Εκπαιδευτική Στατιστική Υπηρεσία. 

Τα στοιχεία έδειξαν ότι περίπου 55.000 εγκαταστάθηκαν στη χώρα 
τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Μην ξεχάσετε την αλλαγή της ώρας. Όπως 
κάθε τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, έτσι 
και φέτος, η ώρα αλλάζει σε χειμερινή. Συγκε-
κριμένα, στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 
27 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα με-
τακινηθούν μια ώρα πίσω, δηλαδή στη 2πμ.

Την Κυριακή γυρνάμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
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Αναβολή και εκλογές, ή... χάος;
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΑΛΛΟ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Το κύριο θέμα σε όλες τις εφημερίδες της Τετάρτης 
ήταν οι ιστορικές ψηφοφορίες στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων την Τρίτη το βράδυ  για τη συμφωνία Brexit 
που την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον συνήψε με τις Βρυξέλλες. Πολλά 
δημοσιεύματα ήταν επικριτικά για τη στάση των βου-
λευτών, επειδή ενώ από τη μία υπερψήφισαν τη 
συμφωνία αποχώρησης, από την άλλη καταψήφι-
σαν την πρόταση της κυβέρνησης για το χρονοδιά-
γραμμα έγκρισης της νομοθεσίας. 

Στην πρώτη σελίδα της Daily Mail είδαμε τη φω-
τογραφία του Τζόνσον να υπερασπίζεται τις θέσεις 
του. Δίπλα σε αυτή την εικόνα ο  πηχυαίος τίτλος 
«Έχετε εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς να μετατρέ-
ψουν τον θρίαμβο σε καταστροφή».   

Απογοήτευση εξέφρασε και η Daily Express διότι  
όπως έγραψε: «μια ιστορική συμφωνία κατέρρευσε 
μετά τη νέα κοινοβουλευτική απάτη των Remainers». 
Κατά τη Daily Express την Τρίτη το βράδυ γίναμε 
μάρτυρες «της αρπαγής της ήττας μέσα από τα σα-
γόνια της νίκης σε 15 λεπτά».  

Οι περισσότεροι παρατηρητές συμφωνούν ότι η 
νέα κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης είναι και 
το τέλος των ελπίδων του Μπόρις Τζόνσον να οδη-
γηθεί η χώρα εκτός ΕΕ  μέχρι το τέλος του μηνός.     

Η Daily Mirror σημείωνε ότι ο Βρετανός πρωθυ-

πουργός δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα να πε-
τύχει το Brexit το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
(Halloween) όπως είχε δεσμευθεί μετά «τον εφιάλτη 
στο κοινοβούλιο».  

Σύμφωνα όμως με τον Guardian, ο κ. Τζόνσον 
αντί να επιδιώξει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών 
μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια ώστε να εγκρι-

θεί η νομοθε-

σία τις αμέσως επόμενες μέρες και να μην έχουμε 
νέα αναβολή της αποχώρησης. Η μεγαλύτερη από 
την αναμενόμενη πλειοψηφία που πήρε η συμφωνία 
αποχώρησης στην πρώτη ψηφοφορία είναι πολύ 
πιθανό να ενισχύσει την αποφασιστικότητα του πρω-
θυπουργού να πετύχει τον αρχικό του στόχο, έγρα-
αψε ο Guardian.    

Ορισμένες εφημερίδες ζητούν να γίνουν πρόωρες 

εκλογές.  
Σύμφωνα με τη Sun, το Ουέστμινστερ μετατρά-

πηκε σε μια «τραγική κυκλική διασταύρωση», καθώς 
οι πολιτικοί παγιδεύτηκαν σε έναν ατέρμονο κύκλο, 
αφήνοντας το έθνος «κολλημένο στο κενό». Οι ψη-
φοφόροι, σημειώνει η Sun, «είναι απελπισμένοι και 
θέλουν να πυροβολήσουν αυτό το απαράδεκτο κοι-
νοβούλιο». 

Για την Telegraph, «αυτό το κοινοβούλιο έχει χάσει 
το δικαίωμά του να παραμείνει σε ισχύ», δεδομένης 
της αδυναμίας του να επιλύσει το μεγαλύτερο πολι-
τικό ζήτημα των τελευταίων χρόνων. 

Σε άρθρο γνώμης η Daily Telegraph υποστηρίζει  
ότι η κάθε αξιοπιστία που έχει απομείνει στον ηγέτη 
του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν θα εξα-
νεμιστεί και «θα γίνει κομμάτια» εάν αρνηθεί για 
τρίτη φορά την προσφυγή στις κάλπες.     

Σε ό,τι αφορά τις εφημερίδες της Τρίτης (22/10), 
επικεντρώθηκαν στην τελική προσπάθεια του Τζόν-
σον να πετύχει το Brexit έως τις 31 Οκτωβρίου. 
«Τώρα είναι η κρίσιμη ώρα», έγραψε η Daily Mail η 
οποία προέβλεψε ότι η μάχη στο κοινοβούλιο θα 
ήταν «τιτάνια», ενώ οι Financial Times υπογράμ-
μιζαν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός  είχε την ελπίδα  
να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην προσπάθειά 
του για Brexit στις 31 Οκτωβρίου.

«Φρένο» στο Brexit από τη Βουλή των Κοινοτήτων

Προς μία νέα καθυστέρηση του Brexit οδεύουν οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά τις εξελίξεις στο βρετανικό 
κοινοβούλιο, καθώς στο τραπέζι τίθεται και το ενδε-
χόμενο των εκλογών. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα 
για την 31η Οκτωβρίου, οπότε και είναι προγραμ-
ματισμένο να αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ, 
με το Brexit να βρίσκεται στον αέρα.  

Την Τρίτη, ο Μπόρις Τζόνσον είχε την πρώτη του 
σημαντική κοινοβουλευτική νίκη, καθώς οι βουλευτές 
είπαν «ναι» στη νέα συμφωνία για το Brexit. Εντού-
τοις, αυτό δεν διήρκησε πολύ, καθώς λίγα λεπτά 
αργότερα, η βρετανική βουλή απέρριψε το χρονο-
διάγραμμα που προτείνει ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός για το Brexit. Ο ίδιος ήθελε να περάσει τον νόμο 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων σε μόλις τρεις ημέρες, 
κάτι που βρήκε αντίθετους τους βουλευτές, ωθώντας 
την κυβέρνηση να διακόψει τη διαδικασία. 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντό-
ναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του στο Twitter, παρέ-
πεμψε σε μία νέα παράταση του Brexit. «Προκειμέ-
νου να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, θα 
προτείνω στην ΕΕ των 27 να αποδεχτεί το βρετανικό 
αίτημα για παράταση», σημείωσε.  

Το «μπαλάκι» βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των 
Ευρωπαίων, προκειμένου να αποφασίσουν για μία 
νέα αναβολή στο Brexit μέχρι το τέλος του Ιανουα-
ρίου, σύμφωνα και με το βρετανικό αίτημα που δρο-
μολογήθηκε μετά τη ψήφιση σχετικής τροπολογίας 
στη βουλή το περασμένο Σαββατοκύριακο.  

Εν τω μεταξύ, πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε 
ότι οι εκλογές είναι ο μόνος τρόπος να αρθεί το αδιέ-
ξοδο του Brexit, εάν οι Ευρωπαίοι πουν το «ok» σε 

νέα παράταση. «To Σάββατο, το κοινοβούλιο αιτή-
θηκε αναβολή ως τον Ιανουάριο και σήμερα το κοι-
νοβούλιο σπατάλησε την τελευταία του ευκαιρία. 
Εάν οι Βρυξέλλες αποδεχθούν την καθυστέρηση 
που αιτήθηκε το κοινοβούλιο, τότε ο μοναδικός τρό-
πος η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά 
είναι οι εκλογές», ανέφερε προχθες Τρίτη η κυβερ-
νητική πηγή, σύμφωνα με το Reuters.  

Ο Τζόνσον έχει προειδοποιήσει ότι θα προσπα-
θήσει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές σε περί-
πτωση που η βουλή απέρριπτε το χρονοδιάγραμμα 
- κάτι που έγινε. Ο ίδιος έχει κάνει ήδη δύο αποτυ-
χημένες απόπειρες για να ωθήσει τη χώρα σε εκλο-
γές. Σημειωτέον ότι ο Τζόνσον χρειάζεται τη στήριξη 
του βασικού αντιπολιτευτικού κόμματος των Εργα-
τικών για πρόωρες εκλογές.  

Το Εργατικό κόμμα έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει 
τη διεξαγωγή εκλογών εάν αποκλειστεί η πιθανότητα 
Brexit χωρίς συμφωνία. Μέχρις ότου όμως η ΕΕ να 
εγκρίνει μια νέα καθυστέ-
ρηση, η Βρετανία οδεύει 
προς την έξοδο στις 31 
Οκτωβρίου. Οι αγορές και 
οι επιχειρήσεις σε ολό-
κληρη την ΕΕ έχουν εκ-
φράσει τις ανησυχίες 
τους για το ενδεχόμενο 
no deal Brexit. Και 
μέσα σε όλα αυτά, 
ανοιχτό είναι και το 
ενδεχόμενο νέου δη-
μοψηφίσματος.

Φρίκη στο Έσεξ με 39 νεκρούς
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Τα πτώματα 39 ανθρώπων βρέθηκαν σε καρότσα 
φορτηγού στο Έσεξ, όπως μετέδωσε το BBC.  

Η αστυνομία κλήθηκε από την υπηρεσία ασθενο-
φόρων τα ξημερώματα μετά τον εντοπισμό τους στο 
Waterglade Industrial Park στην Eastern Avenue 
του Γκρέις. 

Ο οδηγός της νταλίκας, ένας 25χρονος από τη 
Βόρεια Ιρλανδία, συνελήφθη ως ύποπτος φόνου. 

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πέθαναν 38 ενή-
λικα άτομα και ένα εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα με 
την αστυνομία του Έσεξ. Κατά τους αστυνομικούς, 
το φορτηγό ερχόταν από τη Βουλγαρία και μπήκε 
στη χώρα την Κυριακή. 

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό όπου πολ-
λοί άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους. Είμαστε σε δια-
δικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, ωστόσο εκτιμώ 
πως αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ» 
είπε ο αστυνόμος Άντριου Μάρινερ, της αστυνομίας 
του Έσεξ.  

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. 

O Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον 
εξέφρασε αποτροπιασμό για το περιστατικό, τονί-
ζοντας πως λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από το 
υπουργείο Εσωτερικών και ότι θα συνεργαστεί στενά 
με την αστυνομία του Έσεξ για να εξακριβωθεί ακρι-
βώς τι συνέβη.  

H Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, 
εξέφρασε «σοκ και λύπη» για το τραγικό περιστατικό, 
τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί χώρος στην αστυ-
νομία για να πραγματοποιήσει τις έρευνές της. 

Εργαζόμενος σε εστιατόριο στην περιοχή είπε 
πως η ζώνη είχε αποκλειστεί από την αστυνομία 
από το πρωί της Τετάρτη. «Υπάρχουν πολλοί αστυ-
νομικοί... νομίζαμε πως ίσως κάποιος να είχε κάνει 
διάρρηξη στη νταλίκα...είναι απλά φρικτό». 

Τον Ιούνιο του 2000 58 Κινέζοι μετανάστες βρέ-
θηκαν νεκροί από ασφυξία στο πίσω μέρος ενός 
φορτηγού στο Ντόβερ. Ένας Ολλανδός οδηγός φυ-
λακίστηκε το επόμενο έτος για ανθρωποκτονία. 

Huffingtonpost.gr
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Άνω κάτω το Προεδρικό μετά τις αποκαλύψεις για Παπαδούρη
Οι αποκαλύψεις σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις 

εναντίον δύο εταιρειών του Επίτροπου Ορεινών Κοινο-
τήτων Γιαννάκη Παπαδούρη και ενός ακόμη συμβούλου 
του Προέδρου Αναστασιάδη, θορύβησαν το Προεδρικό 
Μέγαρο το οποίο ζήτησε περισσότερα στοιχεία από 
τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. 

Όπως αποκάλυψε η «Χαραυγή», ο Γενικός Ελεγκτής 
έστειλε πρόσφατα επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα 
Κώστα Κληρίδη και τον προϊστάμενο διοίκησης της 
Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι δύο εταιρείες του Επι-
τρόπου και ένας ακόμη σύμβουλος του ΠτΔ είναι αντι-
μέτωποι με ποινικές υποθέσεις στο δικαστήριο, για πα-
ραβάσεις της νομοθεσίας σε αναπτύξεις στον 
Καλοπαναγιώτη. Μάλιστα στην ίδια επιστολή επισημαί-
νεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων διαπίστωσε «επεμβά-
σεις σε αρχαίο μνημείο» από τις πιο πάνω εταιρείες, οι 
οποίες «αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του περί Αρ-

χαιοτήτων Νόμου». 
Ενόψει αυτού ο προϊστάμενος διοίκησης της Προ-

εδρίας Θεοδόσης Τσόλιας έστειλε επιστολή προς τον 
Γενικό Ελεγκτή ζητώντας «περισσότερα στοιχεία και 
λεπτομέρειες σε σχέση με τις εταιρείες […] έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στη Διευθύντρια του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων και τον Έπαρχο Λευκωσίας, για 
να ζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες». Η κυβέρ-
νηση συγκρούστηκε επανειλημμένα τόσο με την Επι-
τροπή Ελέγχου της Βουλής όσο και τον Γενικό Ελεγκτή, 
για το θέμα του διορισμού του Γ. Παπαδούρη. Μάλιστα 
παρά τις επισημάνσεις για ενδεχόμενη σύγκρουση συμ-
φερόντων, η κυβέρνηση επέμεινε στη θέση της ενώ 
διόρισε ως συμβούλους και πρόσωπα τα οποία εργά-
ζονταν προηγουμένως σε εταιρείες του Γ. Παπαδούρη. 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Η ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ

Δικηγορικό της οικογένειας πρώην υπουργού πίσω από Καμποτζιανούς «Σταματήστε 
τις απειλητικές 

δηλώσεις»
Πρόσκληση προς την τουρ-

κική κυβέρνηση να σταματήσει 
τις απειλητικές δηλώσεις για 
άνοιγμα της περίκλειστης πε-
ριοχής των Βαρωσίων, απηύ-
θυνε η κυβέρνηση με επιστολή 
του Μονίμου Αντιπροσώπου 
της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ 
πρέσβη Α. Μαυρογιάννη. 

Η επιστολή (ημερομηνίας 11 
Οκτωβρίου) εστάλη στον Α. 
Γκουτέρες και κυκλοφόρησε 
προχθες ως επίσημο έγγραφο 
της Γενικής Συνέλευσης και 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Ο Κύπριος μόνιμος αντι-
πρόσωπος επισημαίνει στην 
επιστολή του ότι η κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
επανειλημμένα έχει επιστήσει 
την προσοχή των Ηνωμένων 
Εθνών, στις ανησυχίες της για 
τις συνεχιζόμενες Τουρκικές 
απειλές για άνοιγμα της περί-
κλειστης περιοχής των Βαρω-
σίων. Τονίζει επίσης, ότι η κυ-
βέρνηση της Δημοκρατίας 
αναμένει από την κυβέρνηση 
της Τουρκίας και την παρά-
νομη υποτελή διοίκηση της 
στο κατεχόμενο τμήμα της Κύ-
πρου, όπως συμμορφωθούν 
προς τις σαφείς εκκλήσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και να 
σεβαστούν το ειδικό καθεστώς 
των Βαρωσίων.

Αποκαλύψεις-φωτιά, αλλά και βασανιστικά ερωτήματα 
έφερε η χθεσινή μέρα, σε σχέση με τα «χρυσά» διαβατή-
ρια, τα οποία παραχωρήθηκαν στην ελίτ του καθεστώτος 
της Καμπότζης. 

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι αιτήσεις για πολιτογράφηση 
των Καμποτζιανών κατατέθηκαν από μεγάλο δικηγορικό 
γραφείο στην Πάφο, το οποίο ανήκει στον πατέρα και την 
οικογένεια πρώην υπουργού. Μάλιστα κατά τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο 
υπό αναφορά υπουργός φέρεται να συμμετείχε κανονικά 
στη συνεδρία χωρίς να δηλώσει οποιοδήποτε κώλυμα. 
Επίσης, οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν για την πολιτογρά-
φηση φέρεται να συνδέονται με εταιρεία ανάπτυξης γης, η 
οποία επίσης σχετίζεται με κύκλους της κυβέρνησης. 

Ενόψει των πιο πάνω, το ΑΚΕΛ διά του Στέφανου Στε-
φάνου έθεσε τα εξής τέσσερα καυτά ερωτήματα: 

• Πόσο δεοντολογικό είναι ο ιδιοκτήτης του δικηγορικού 
γραφείου που εκπροσώπησε τους Καμποτζιανούς στην 
έκδοση διαβατηρίων να έχει γιο στο Υπουργικό Συμβούλιο 
που ενέκρινε την παραχώρηση ιθαγένειας; 

• Ποιος έλεγξε τι είδους χρήμα επενδύθηκε στην Κύπρο 
από τους Καμποτζιανούς; 

• Ο Πρόεδρος και οι έντεκα υπουργοί που ενέκριναν τις 
υπηκοότητες στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είδαν ότι είναι 
τουλάχιστον ύποπτο να ζητούν να πολιτογραφηθούν Κύ-
πριοι ένας υπουργός και ο αρχηγός Αστυνομίας της μα-

κρινής Καμπότζης με το βεβαρημένο παρελθόν; 
• Συναισθάνεται η κυβέρνηση το νέο ζήτημα που εγεί-

ρεται με τον τέως υπουργό της; 
«Η κυβέρνηση -θέλει δεν θέλει- οφείλει να απαντήσει. 

Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να 
προστατεύσει την Κύπρο που διασύρεται διεθνώς και γί-
νεται θέμα σε ταινίες», υπέδειξε ο Στ. Στεφάνου. Υπενθύ-
μισε επίσης ότι το ίδιο ισχύει και για τις πρόσφατες απο-
καλύψεις της οργάνωσης για το έγκλημα και τη διαφθορά 
OCCRP σε σχέση με τις δραστηριότητες του γραφείου, το 
οποίο φέρει το όνομα του Προέδρου, «Νικ. Χρ. Αναστα-
σιάδης & Συνεργάτες LLC». 

 
Έλεγχος από τη Βουλή 

 
Εν τω μεταξύ ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ δήλωσε 

χθες στο ραδιόφωνο του «Άστρα» ότι θα συνεχιστεί ο 
έλεγχος από τη Βουλή, σε σχέση με τα «χρυσά» διαβατή-
ρια τα οποία παραχωρήθηκαν στην ελίτ του καθεστώτος 
της Καμπότζης. Υπέδειξε εξάλλου ότι η Κύπρος διασύρεται 
διεθνώς, αλλά οι κυβερνώντες τηρούν «ύποπτη σιγή 
ιχθύος». 

Σημειώνεται ότι η συζήτηση στη Βουλή σε σχέση με 
τους Καμποτζιανούς ξεκίνησε ήδη από την τελευταία συ-
νεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, αφού η ομάδα του 
ΑΚΕΛ υπέβαλε σχετική ερώτηση στη Γενική Λογίστρια και 
πρόεδρο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος, Ρέα Γεωργίου. Επίσης, έντονη κριτική για 
την υπόθεση με τους Καμποτζιανούς άσκησαν χθες το 
ΔΗΚΟ και οι Οικολόγοι. 

Η υπόθεση με τα «χρυσά» διαβατήρια στην ελίτ του κα-
θεστώτος της Καμπότζης απασχόλησε το πρακτορείο 
Reuters, το οποίο αποκάλυψε ότι πολιτογραφήθηκαν ως 
Κύπριοι συγγενείς του Πρωθυπουργού της χώρας Hun 
Sen και μέλη της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας. 
Μεταξύ άλλων πήραν διαβατήρια ο Υπουργός Οικονομι-
κών και ο αρχηγός της Αστυνομίας της Καμπότζης. 

 
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ο Μ. Ακιντζί φαβορί 
για τις επερχόμενες 

«εκλογές»
Ο τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακι-

ντζί παραμένει το φαβορί για 
τις για τις επερχόμενες «εκλο-
γές» του 2020. Σε νέα δημο-
σκόπηση που διεξήχθη τον 
Σεπτέμβρη και πραγματοποί-
ησε το Κέντρο Μελετών Με-
τανάστευσης, Ταυτότητας και 
Δικαιωμάτων ο Μ. Ακιντζί δια-
τηρεί την πρωτιά στις προτι-
μήσεις των τ/κ σε ποσοστό 
31.8%, παρά τη μικρή πτώση 
που σημείωσε (έπεσε από το 
33% στο 31.8%) που σημεί-
ωσε σε προηγούμενη σφυ-
γμομέτρηση των προθέσεων 
του εκλογικού σώματος. Τον 
Μουσταφά Ακιντζί ακολουθεί 
ο ηγέτης του Ρεπουπλικανικού 
Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν 
Ερχιουρμάν, του οποίου η δη-
μοτικότητα αυξήθηκε κατά μια 
ποσοστιαία μονάδα.

ειδήσεις σε 2’

Εκατοντάδες διαδηλωτές - ως επί το πλείστον Κούρδοι πολίτες– 

πραγματοποίησαν πορεία στις 19 Οκτωβρίου στο Β. Λονδίνου, δια-

μαρτυρόμενοι κατά της τουρκικής εισβολής στην βόρεια Συρία. 

Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή μεριμνώντας για 

πιθανές αναταραχές, ωστόσο από τις πληροφορίες που είναι γνω-

στές ως στιγμής η εκδήλωση εξελίχθηκε ειρηνικά. 

Ορισμένοι εκ των διαδηλωτών κρατούσαν σημαίες των Μονάδων 

Λαϊκής Προστασίας, γνωστές ως YPG, τις οποίες η Τουρκία προ-

σπαθεί να απωθήσει. 

Άλλοι ύψωσαν πανό με συνθήματα, όπως «Όχι στην εισβολή 

στην Συρία/Κουρδιστάν από το φασιστικό τουρκικό κράτος» και 

αναφορές στον Τούρκο Πρωθυπουργό, Recep Tayyip Erdogan. 

Χαρά Καϊμάκη

Λονδίνο: Εκατοντάδες διαδηλωτές εναντίον της τουρκικής εισβολής στη Συρία

«Όχι στην εισβολή στη Συρία/Κουρδιστάν από το φασιστικό τουρκικό κράτος» το σύνθημα των διαδηλωτών
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Δικτάτορες της Καμπότζης Κύπριοι με χρυσά διαβατήρια!

Επαφές στην Αθήνα με τον Αλέξη Τσίπρα έχει σήμερα Πέμπτη ο 
Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, με φόντο το Κυπριακό 
και τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Χθες Τετάρτη, ο κ. Κυπριανού είχε συνάναντηση με τον Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, κατά την οποία δήλωσε μεταξύ 
άλλων ότι «συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση 
και τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στην Κύπρο, καθώς επίσης και 
στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια για τη συνεπή 
στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον αγώνα που δί-
νουμε για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, για την 
απαλλαγή της από την τουρκική κατοχή και την επανένωση της σε 
μία βάση η οποία θα οδηγεί σε ενωμένο κράτος, θα είναι συνέχεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μια κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα 
και ιθαγένεια. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις για την παρούσα κατάσταση 
στην Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή και σε ό,τι αφορά την 
τουρκική εισβολή στη Συρία. Νομίζω ότι είναι κοινή η ανησυχία μας 
για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή,  τις 
συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους λαούς 
και χρειάζεται να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις που γί-

νονται σε βάρος των χωρών μας. 
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Κύπρου θέλω να σας πω ότι 

εμείς είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Η τουρκική προκλητικότητα και επι-
θετικότητα έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική από τη δική μας 
πλευρά. Έχουμε, λοιπόν, συζητήσει όλα αυτά καθώς επίσης το πώς 
εξελίσσονται τα ζητήματα στις δύο χώρες. Και στην Κύπρο και στην 
Ελλάδα. Είναι κοινή διαπίστωση μας ότι χρειάζεται να αγωνιστούμε 
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στις χώρες μας να μπορέσουν να βελτιώσουν 
το βιοτικό τους επίπεδο, να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης και πάνω από όλα να αγωνιστούμε για να προωθήσουμε 
την ειρήνη και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς της ευρύτερης μας πε-
ριοχής. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα διατηρήσουμε μια στενή επικοι-
νωνία και ανταλλαγή απόψεων γιατί θεωρούμε ότι αυτού του είδους 
οι αλληλοενημερώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Μας βοηθούν να 
διαμορφώνουμε πιο ολοκληρωμένες απόψεις για τα διάφορα ζητήματα 
και με αυτό τον τρόπο να μπορούμε να βοηθούμε πιο αποτελεσματικά 
το λαό της χώρας μας».

Σημαντικές συναντήσεις Α. Κυπριανού στην Αθήνα με φόντο το Κυπριακό και την ΑΟΖ

ΔΙΕΘΝΩΣ ΡΕΖΙΛΙ ΞΑΝΑ Η ΧΩΡΑ  ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ ΠΟΥ ΕΣΤΗΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Η Κύπρος διασύρεται ξανά διεθνώς. Και πάλι παρουσιάζονται ειδή-

σεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν την Κύπρο ως κέ-
ντρο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και ως κράτος που μοιράζει 
απλόχερα υπηκοότητες και χρυσά διαβατήρια. Η κυβέρνηση αρχικά 
ακολούθησε την τακτική του «σώπα να περάσουμε». Ωστόσο ο σάλος 
που δημιουργήθηκε και η κατακραυγή ανάγκασε τους κυβερνώντες 
να βγουν από το καβούκι τους και να ανακοινώσουν τη… διεξαγωγή 
έρευνας.  

Το όνομα της Κύπρου και συγκεκριμένα το πρόγραμμα των πολιτο-
γραφήσεων ξένων επενδυτών που «τρέχει» από το 2013 απασχολεί 
ξανά τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη φορά, ρεπορτάζ 
του Reuters αναφέρει πως ο επαγγελματικός αλλά και ο συγγενικός 
κύκλος του πρωθυπουργού δικτάτορα Hun Sen έχουν γίνει «Κύπριοι», 
αφού έχουν επενδύσει στην Κύπρο και τους δόθηκε το κυπριακό δια-
βατήριο. Πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής. 

Ο λόγος για την ανιψιά του πρωθυπουργού της χώρας, Hun Kimleng, 
ο άντρας της ονόματι Neth Savoeun που τυγχάνει να είναι ο αρχηγός 
αστυνομίας της Καμπότζης και ο υπουργός οικονομικών της χώρας, 
Aun Pornmoniroth. Φυσικά, διαβατήριο έχουν λάβει οι σύζυγοι και τα 
τέκνα τους, όπως άλλωστε ορίζει το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
ξένων επενδυτών. 

Για όλα τα παραπάνω, το Reuters αναφέρει πως έχει τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν τις παραχωρήσεις των διαβατηρίων, ωστόσο, παρά 
το ότι ήθελε σχόλιο από την Κυβέρνηση, δεν έλαβε κάποια απάντηση. 
Πρόσθετα, εξηγεί πως το κυπριακό διαβατήριο δίνει πρόσβαση σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και επί της ουσίας η «οικονομική και 
πολιτική ελίτ» της Καμπότζης δεν έχει αποκτήσει κυπριακό, αλλά ευ-

ρωπαϊκό διαβατήριο. Κάνει λόγο δε, για την ύπαρξη φωτογραφιών 
που συγγενείς του δικτάτορα πρωθυπουργού Hun Sen είναι σε ευρω-
παϊκά θέρετρα για σκι και πάρτι στην Ίμπιζα. Βάσει του ρεπορτάζ του 
ειδησεογραφικού πρακτορείου, ο Hun Sen έχει καταγγείλει συχνά τους 
πολιτικούς του αντιπάλους για την απόκτηση δεύτερων διαβατηρίων 

και τους είχε κατηγορήσει για «διαδρομή διαφυγής από τις δυσκολίες 
στην Καμπότζη». 

Την ίδια ώρα, το Reuters προχωρά σε ένα προφίλ του πρωθυπουρ-
γού της Καμπότζης, λέγοντας πως έχει φυλακίσει και εξορίσει πολιτικούς 
του αντιπάλους, έχει κλείσει μέσα μαζική ενημέρωσης και έχει «σπάσει» 
διαδηλώσεις στο δρόμο. Η ελίτ – περίγυρος του πρωθυπουργού από 
την Καμπότζη, σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο, ζήτησε κυπριακό 
διαβατήριο όταν η εξουσία του Hun Sen φάνηκε να «παραπαίει».  

«Έρευνα περιορισμένης ευθύνης»  
«Η κατακραυγή υποχρέωσε τους κυβερνώντες να μιλήσουν τελικά 

για το σκάνδαλο των διαβατηρίων στους Καμποτζιανούς και –ακολου-
θώντας την πεπατημένη- ανακοίνωσαν έρευνα. Ομολόγησαν δηλαδή 

εξ αρχής ότι δεν είχε γίνει έρευνα πριν εγκρίνουν τις υπηκοότητες 
στους Καμποτζιανούς. Τώρα θα την κάνουν!». Αυτή ήταν η αντίδραση 
το απόγευμα της Τετάρτης από το ΑΚΕΛ. 

 Δια του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Στέφανου Στεφάνου, το 
ΑΚΕΛ διερωτάται: «Όλες οι άλλες εκατοντάδες υπηκοότητες –που δεν 
εμφανίζονται σε δημοσιεύματα- δεν θα ερευνηθούν; Δεν θα μάθουν οι 
πολίτες της Κύπρου σε ποιες άλλες μακρινές και εξωτικές χώρες 
έφτασε το αλισβερίσι με τα χρυσά διαβατήρια; Θα ερευνηθεί άραγε το 
Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη που έδινε τις εγκρίσεις; 
Δεν γνωρίζουν οι κυβερνώντες και ο ΔΗΣΥ να μας πουν από τώρα αν 
είναι ή όχι ηθικό όταν ο ιδιοκτήτης του δικηγορικού γραφείου που εκ-
προσώπησε τους Καμποτζιανούς είναι ο πατέρας τέως υπουργού της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στο Υπουργικό 
Συμβούλιο που παραχωρούσε τις υπηκοότητες (ρεπορτάζ σελ 4); 

 Ισχυρίζονται ότι τώρα είναι όλα καλά, γιατί έθεσαν νέα κριτήρια για 
την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας. Μα τα νέα κριτήρια εξαναγκά-
στηκαν να τα θέσουν μετά τις φωνές της κοινωνίας και το διεθνή δια-
συρμό. Άλλωστε και πριν τα νέα κριτήρια, ο Νίκος Αναστασιάδης και οι 
υπουργοί του ισχυρίζονταν ότι όλα είναι καλά. Αλλά δεν ήταν. Είχαν 
δώσει διαβατήρια σε κατηγορούμενους για οικονομικά εγκλήματα σε 
τρίτες χώρες. Ποιος τους πιστεύει άραγε τώρα πια; 

 Τα γεγονότα βοούν. Δύο μήνες μετά που ο ΔΗΣΥ βγήκε στην εξου-
σία, το Μάη του 2013 άλλαξαν τα κριτήρια για το επενδυτικό πρόγραμμα 
και άρχισε το φαγοπότι. Από τη μέρα που ανέλαβε ο Νίκος Αναστα-
σιάδης και ο ΔΗΣΥ έδωσαν πάνω από 2000 χιλιάδες υπηκοότητες σε 
επενδυτές και άλλες τόσες στα μέλη των οικογενειών τους. Αυτό συνι-
στά 15πλασιασμό από όσες είχαν δοθεί όλη την προηγούμενη πεντα-
ετία. Το πόρισμα για το διασυρμό της Κύπρου και το πρόγραμμα που 
έγινε βιομηχανία της αρπαχτής, βγήκε ήδη. Και βρίσκεται στον καθρέ-
φτη της κυβέρνησης Αναστασιάδη» κατέληξε ο κ. Στεφάνου.
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Ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει αυτές τις 
μέρες την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
του 1940. Πριν 79 χρόνια, η Ελλάδα ανηφόριζε 
στον δρόμο του μεγαλείου, που έμεινε στη νεό-
τερη Ιστορία σαν «έπος του ‘40». Ήταν η πιο 
φωτεινή ώρα των νεότερων χρόνων, μετά την 
καταστροφή της Μικράς Ασίας και  στο μέσο  
μιας επονείδιστης δικτατορίας της 4ης Αυγού-
στου. Ο ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι 
ονειροπολούσε  την αναβίωση της μεγάλης Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας, αρχίζοντας τη επίθεσή 

του κατά της Ελλάδας.  Η επίθεση του ιταλικού φασισμού είχε όλα τα 
χαρακτηριστικά της αθλιότητας. Ήταν πράξη προδοσίας, καθώς πα-
ραβίαζε τις κρατικές σχέσεις γειτονιάς και συμβίωσης. Ήταν πράξη 
δειλίας, καθώς εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία προειδοποίηση 
και καλύπτονταν πίσω από εκδηλώσεις φιλίας και εμπιστοσύνης. Αυτά 
τα στοιχεία γιγάντωσαν την προσβολή που αισθάνθηκε ο Ελληνικός 
λαός. 

 Άγγιζαν το βαθύ αίσθημα της φιλοπατρίας του, αλλά και το ρωμαίικο 
φιλότιμο, που είναι ξεχωριστό, μοναδικό και σε κάθε περίπτωση αδια-
πραγμάτευτο. Η απάντηση ήταν μεγαλειώδης και κατέπληξε τους πά-
ντες. 

 Ήταν ένα παράδοξο φαινόμενο: να βαδίζει ένας λαός με το "χαμό-
γελο στα χείλη" της Σοφίας Βέμπο,  στον πόλεμο απέναντι σ' έναν 
πολύ ισχυρότερο αντίπαλο, συγκριτικά άοπλος, αδύναμος, με ανοιχτά 
τεράστια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, χωρίς ίχνος φόβου, με 
μια τεράστια θέληση να ταπεινώσει αυτόν που τόλμησε αυτήν τη θα-
νάσιμη ύβρη και να νικήσει.  

Ο Αδόλφος Χίτλερ πίστευε στην «ανωτερότητα» της Αρίας φυλής 
και ήθελε τον κόσμο να είναι κάτω από την Γερμανική μπότα για «χίλια 
χρόνια». Έτσι, οι Γερμανοί ναζί εισέβαλαν μερικούς μήνες αργότερα 
στα Βαλκάνια και χτύπησαν με όλη τους τη δύναμη τα Ελληνικά σύ-

νορα, για να σώσουν τους Ιταλούς, που είχαν ηττηθεί στην Αλβανία. 
Εκεί ζωντάνεψε ο βιβλικός μύθος του Δαυίδ και του Γολιάθ. Οι Γερ-

μανοί σκόνταψαν σε μια  αντίσταση που δεν είχαν γνωρίσει ως τότε 
στην Ευρώπη. Οι Κρητικοί κράτησαν  τους Γερμανούς έξι ολόκληρες 
εβδομάδες. Έτσι έχασαν  χρόνο για την επίθεσή τους στη Ρωσία, χρό-

νος που τους κόστισε πολύ, γιατί στο μεταξύ, έφτασε ο βαρύς  χειμώνας. 
Ο κόσμος ολόκληρος ανάσανε. Η ναζιστική Γερμανία δεν ήταν ανίκητη. 
Τον πόλεμο θα τον έκριναν, όχι μόνο τα όπλα, αλλά και η ψυχή και το 
τίμημα της δημοκρατίας, και της ελευθερίας.  

Το  «έπος του 40» πυροδότησε την  μεγαλειώδη εθνική αντίσταση. 
Ο αγώνας μεταφέρθηκε στις πόλεις και τα χωριά. Οι φαντάροι και οι 
αξιωματικοί είχαν το αίσθημα και τον αέρα του νικητή. Και ο λαός, που 
τους θαύμαζε ένοιωθε περήφανος και αδούλωτος.  

Όνειρο του Χίτλερ ήταν να υψώσει τη γερμανική σημαία πάνω στην 
Ακρόπολη. Και το έκανε. Η μεγάλη ντροπή των αιώνων – το σύμβολο 
της βαρβαρότητας - πάνω στο σύμβολο του Πολιτισμού. Λίγες μέρες 

αργότερα, στις 30 Μαΐου μια νύχτα  δύο νεαροί  φοιτητές, ο  Μανόλης 
Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, εκφράζοντας το αίσθημα όλων των Ελλή-
νων, κατέβασαν από το κοντάρι της Ακρόπολης τη σημαία - σύμβολο 
του γερμανικού ναζισμού - και ύψωσαν τη γαλανόλευκη. Έστειλαν 
παντού το μήνυμα, ότι η Ελλάδα δεν έπεσε και το φρόνημα είναι 
υψηλό. Ο λαός ενώθηκε στον πόλεμο. Η δυστυχία, η πείνα, ο θάνατος 
ύφαναν μια πρωτόγνωρη αλληλεγγύη, διαμόρφωσαν μια προχωρη-
μένη κοινωνική συνείδηση.  

Οι Γερμανοί κατακτητές άρπαξαν το βιός των Ελλήνων, τον καταδί-
κασαν σε μια εξοντωτική πείνα και επέβαλαν παντού τον τρόμο. Υπο-
λογίζεται ότι πάνω από 700.000 είναι τα θύματα της κατοχής, ενώ 
μνημεία της χιτλερικής θηριωδίας έμειναν τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, 
τα Ανώγεια, η Καισαριανή, η Κοκκινιά και άλλες πόλεις και χωριά.  

Και η Κύπρος δεν έμεινε αδιάφορη στο κάλεσμα της Αντίστασης 
στο φασισμό. 30,000 εθελοντές έτρεξαν να πολεμήσουν στο πλευρό 
της Βρετανίας πιστεύοντας ότι μια μέρα θα πάρουν την ελευθερία 
τους. Αλλοίμονο! 

 Η 28η Οκτωβρίου γέννησε ξανά τον αληθινό πατριωτισμό, τη σύν-
δεση του κοινωνικού προβλήματος με τα εθνικά. Η αδιαίρετη ενότητα 
της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της προόδου με γνώμονα  την ολό-
τητα του έθνους, που μας στεγάζει όλους και μας επιτάσσει να φυλάμε 
σαν κόρη οφθαλμού την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία και να 
γινόμαστε αδιάκοπα καλύτεροι.  

Αυτό είναι το νόημα και η αληθινή απόδοση τιμής στους ήρωες του 
έπους και της Εθνικής μας Αντίστασης.  

Ο λαός μας όταν ήταν ενωμένος έγραψε τις λαμπρότερες σελίδες 
στην ιστορία. Όταν ήταν διχασμένος έφερε ανείπωτη καταστροφή. Κι 
εδώ πρέπει να τονίσω τις αρετές της παροικίας μας που παραμένει 
μονοιασμένη κι αγαπημένη. Και ευχόμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Κύπρο να λάβουν το παράδειγμα ενότητας και ομόνοιας του 40!

Το Πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 1940
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΕΡΖΗ 
 
Πώς «πέρασε» στον ελληνικό κινηματογράφο η 28η Οκτωβρίου και 

η μετέπειτα περίοδος, τα χρόνια της Κατοχής; Το ερώτημα φαίνεται 
απλό, αλλά η απάντηση δεν είναι εξίσου εύκολη. Ο Κώστας Σταματίου 
έγραφε στην «Αυγή» τον Μάρτιο του 1954 ακριβώς γι’ αυτή την «έλ-
λειψη» του ελληνικού κινηματογράφου: «Όποιος θα αποφάσιζε να κα-
ταπιαστεί με την Κατοχή και την Αντίσταση, θα έπρεπε να είναι ειλικρινής 
και ελεύθερος να δώσει ολόκληρο τον μεγάλο αγώνα του λαού μας... 
Αλλά τότε θα αντιμετώπιζε αμείλικτα τον φραγμό της λογοκρισίας». 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 έρχεται στην Ελλάδα από την 
Αμερική ένας άνθρωπος με μυθιστορηματική ζωή, ο Γκρεγκ Τάλας 
(Γρηγόρης Θαλασσινός). Αναγνωρισμένος ήδη στο Χόλιγουντ ως 
καλός επαγγελματίας, είχε τολμήσει το 1930 να ταξιδέψει στη Μόσχα 
για να θητεύσει δίπλα στον μεγάλο Στανισλάφσκι, ενώ στα χρόνια του 
Ισπανικού Εμφύλιου θα πολεμήσει ως εθελοντής στις Διεθνείς Ταξιαρ-
χίες... Ήρθε στην Ελλάδα με σκοπό να γυρίσει μια ταινία για τους μι-
κρούς σαλταδόρους της Κατοχής, το "Ξυπόλητο τάγμα". Πήρε δεκάδες 
παιδιά από ορφανοτροφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και τα 
εκπαίδευσε να υποδυθούν τα χαμίνια της Κατοχής, που έκλεβαν από 
τους Ιταλούς και τους Γερμανούς από τρόφιμα μέχρι σαμπρέλες ή οτι-
δήποτε άλλο χρήσιμο... Η ταινία θεωρείται επίτευγμα κινηματογραφικής 
τεχνικής, καθώς γυρίστηκε με μια μηχανή λήψης του 1924, ενώ το 
ντουμπλάρισμα άφησε άφωνους τους Αμερικανούς τεχνικούς... Με 
μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, το "Ξυπόλητο τάγμα" απέσπασε το 
πρώτο βραβείο, τη Χρυσή Δάφνη στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου -η 
πρώτη ελληνική ταινία στα χρονικά που διακρίθηκε σε φεστιβάλ του 
εξωτερικού. Επίσης η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου διορ-
γάνωσε ειδική προβολή του "Ξυπόλητου τάγματος" τιμώντας για πρώτη 

φορά μη αμερικανική παραγωγή. 
Θα ακολουθήσουν, ενδεικτικά βέβαια, ο αντιηρωικός “Ουρανός” 

(1962) του Τάκη Κανελλόπουλου, επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας 
στο Φεστιβάλ των Καννών, και το περίφημο “Μπλόκο” (1964) του 
Άδωνι Κύρου, ο οποίος έρχεται από το Παρίσι εκμεταλλευόμενος το 
ιντερμέτζο δημοκρατίας με την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξου-
σία. Θα αναδείξει στην οθόνη το μπλόκο της Κοκκινιάς: 

Το ξημέρωμα της 17ης Αυγούστου 1944, 3.000 και πλέον Γερμανοί 
μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους κύκλωσαν όλη την περιοχή 
γύρω από την Κοκκινιά, εκτελώντας στη διάρκεια της ημέρας, έπειτα 
από υποδείξεις των συνεργατών, περισσότερα από 300 άτομα. Ο 
Άδωνις Κύρου, ενεργό μέλος της κομμουνιστικής αντίστασης στην Κα-

τοχή, μας δίνει μια μοναδική φιλμική αναπαράσταση αναδεικνύοντας 
το θέμα των κουκουλοφόρων συνεργατών του εχθρού, «ταμπού» για 
πολλά χρόνια, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς «εξαγνίστηκαν» 
στην κολυμβήθρα του μετεμφυλιακού κράτους... 

Και βέβαια, στην περίοδο 1967-1973 έχουμε έναν ορυμαγδό ταινιών, 
τουλάχιστον 20, με θεματολογία σχετική με τη δεκαετία του 1940. Προ-
σφιλής επιτυχία των ημερών εκείνων, "Οι γενναίοι του Βορρά" (1970) 
του Κώστα Καραγιάννη, που επιλέγει να αναδείξει τη βουλγαρική κα-
τοχή στη βόρεια Ελλάδα αντί να ασχοληθεί με τη γερμανική ή την ιτα-
λική. Λογικό, καθώς οι μισητοί Βούλγαροι διευκολύνουν τη συσχέτιση 
με τους... ΕΑΜοβούλγαρους. Σημασία πάντως έχει το γεγονός πως οι 
παραγωγοί χειρίστηκαν το προϊόν τους με τη λογική των Ιταλών συνα-
δέλφων τους στα σπαγγέτι γουέστερν: 

Στο εξωτερικό κυκλοφόρησε μια «διεθνής» βερσιόν με τον τίτλο 
«The Brave Bunch». Οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς που εμφα-
νίζονται δηλώνονται με ψευδώνυμα στα αγγλικά, ακριβώς όπως και οι 
Ιταλοί συνάδελφοί τους στα σπαγγέτι: Ο Γιάννης Βόγλης είναι ο John 
Miller, η Ξένια Καλογεροπούλου εμφανίζεται ως Mary Xenia, ο Λάκης 
Κομνηνός ως Larry Daniels, η Αιμιλία Υψηλάντη ως Emily Harper, ο 
Σταύρος Ξενίδης ως Stanley Stranger... 

Στα χρόνια της μεταπολίτευσης η περίοδος της Κατοχής παραμερί-
ζεται εντελώς. Τώρα πια στην οθόνη κυριαρχεί ο Εμφύλιος και μόλις 
πολύ πρόσφατα η περίοδος της Κατοχής επανήλθε εντυπωσιακά με 
«Το τελευταίο σημείωμα» (2017) του Παντελή Βούλγαρη. 

Βέβαια, στον χώρο του ντοκιμαντέρ τα πράγματα είναι εντελώς δια-
φορετικά, καθώς είναι αμέτρητες και εξαιρετικά εύστοχες οι ερευνητικές 
προσεγγίσεις για την περίοδο της Κατοχής. Ας μνημονεύσουμε απλώς 
το ντοκιμαντέρ «Μόνο μυρίζοντας γιασεμί» που γύρισε το 1994 ο Γιάν-
νης Οικονομίδης πάνω σε κείμενο του ποιητή Μιχάλη Γκανά για τα 
κρατητήρια της Κομαντατούρ στην οδό Κοραή και τους φυλακισμένους 
εκεί: Ιδανικός χώρος για ένα μουσείο Αντίστασης -η Αθήνα, με την 
τόσο πλούσια αντιστασιακή δράση- είναι σίγουρα η μοναδική πρω-
τεύουσα στην Ευρώπη χωρίς αντίστοιχο μουσείο...

Ο πόλεμος του ‘40 και η Αντίσταση στον ελληνικό κινηματογράφο

του καθηγητή 
Ζαννέτου Τοφαλλή
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Το ΔΗΚΟ δεν έδωσε και δε 
θα δώσει ονόματα για Υπουρ-
γούς στον πρόεδρο Αναστα-
σιάδη και δε θα μπουν στην 
κυβέρνηση του Νίκου Αναστα-
σιάδη ανέφερε ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος. Μιλώντας στην 
πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ ο 
πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι 
δεν πήγαν στη χθεσινή συνά-
ντηση στο Προεδρικό Μέγαρο 
για τον ανασχηματισμό της κυ-
βέρνησης αλλά για τα νομο-
σχέδια που εκκρεμούν στη 
Βουλή. 

Παράλληλα είπε ότι δεν είναι 
στην ατζέντα του ΔΗΚΟ τη δε-
δομένη στιγμή σημειώνοντας 
ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν 
την κατάλληλη στιγμή. Παράλ-
ληλα, αναφέρθηκε στην εκ-
στρατεία που ξεκινά το ΔΗΚΟ 
για διάλογο με τους πολίτες 
για να ακούσουν τα προβλή-
ματα και εισηγήσεις με πρώτη 
θεματική το περιβάλλον.

«Το ΔΗΚΟ δεν έδωσε 
ονόματα για 

Υπουργούς στον ΠτΔ»

Μόσχα κατά ΗΠΑ: Εγκατέλειψαν τους Κούρδους στη Συρία

ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Η διαφθορά και το ξέπλυμα στην Κύπρο έγιναν 
ταινία, η οποία προβάλλεται σε διεθνές φεστιβάλ και 
στο Netflix! Η ταινία φέρει την ονομασία «The Laun-
dromat» (Το Πλυντήριο) και σχετίζεται με το σκάν-
δαλο των Panama Papers, αλλά και τις πρόσφατες 
αποκαλύψεις της οργάνωσης για το έγκλημα και τη 
διαφθορά OCCRP σε σχέση με τις δραστηριότητες 
του γραφείου το οποίο φέρει το όνομα του Προ-
έδρου, «Νικ. Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες LLC». 

Το σενάριο της ταινίας είναι του Σκοτ Ζ. Μπερνς, 
ενώ η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του πασί-
γνωστου Στέβεν Σόδερμπεργκ. Μάλιστα πρωταγω-
νιστούν οι Αντώνιος Μπαντέρας, Γκάρι Όλντμαν, 

Μέριλ Στριπ και άλλοι πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ση-
μειώνεται, επίσης, ότι η ταινία προβλήθηκε στα Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Το-
ρόντο και Σαν Σεμπάστιαν, ενώ πρόσφατα 
προβλήθηκε και από την πλατφόρμα Netflix, η οποία 
έχει δισεκατομμύρια συνδρομητές ανά το παγκόσμιο. 
Στην ταινία γίνεται αναφορά τουλάχιστον τρεις φορές 
για την Κύπρο, για υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύ-
ματος βρόμικου χρήματος. 

Σημειώνεται ότι η Κύπρος φιγουράρει πολύ ψηλά 
στη λίστα των Panama Papers, αλλά και στο πόρι-
σμα της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Έγινε ταινία στο NETFLIX η Κύπρος!

Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τους Κούρδους συμμάχους τους 
στη Συρία και τους άφησαν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους 
την τουρκική επίθεση, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος 
του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ. 

«Οι ΗΠΑ ήταν ο στενότερος σύμμαχος των Κούρδων. 
Παρ’ όλα αυτά τους εγκατέλειψαν, ουσιαστικά τους πρό-
δωσαν και τώρα προτιμούν να κρατήσουν τους Κούρδους 
στα σύνορα και πρακτικά να τους αναγκάσουν να πολε-
μήσουν τους Τούρκους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του 
Κρεμλίνου. Ο ίδιος δήλωσε πως ήταν προφανές ότι εάν οι 
Κούρδοι δεν αποχωρούσαν από τη λεγόμενη «ασφαλή 
ζώνη» στα σύνορα, τότε οι Σύριοι συνοριοφύλακες και η 
ρωσική στρατιωτική αστυνομία θα έπρεπε να εγκαταλεί-
ψουν την περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιπες 
κουρδικές ομάδες θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον τουρ-
κικό στρατό, παρατήρησε ο Πεσκόφ. 

Σημειώνεται ότι η ρωσική στρατιωτική αστυνομία έχει 
ξεκινήσει περιπολίες βορειοανατολικά της Μανμπίτζ, στη 
Συρία, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας Πούτιν και Ερντογάν 
για κοινές περιπολίες σε ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων στη 
Συρία. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Οκτωβρίου η Τουρκία ξεκίνησε 

τη στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη βόρεια 
Συρία με δηλωμένο στόχο την εκκαθάριση περιοχής κοντά 
στα τουρκικά σύνορα από Κούρδους μαχητές. Είχε προ-
ηγηθεί η ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποσύρουν τα στρα-
τεύματα από τη χώρα, μια κίνηση που πολλοί είδαν ως 
«προδοσία» των Κούρδων μέχρι πρότινος συμμάχων της 
Αμερικής. 

Η Ρωσία ξεκίνησε περιπολίες βορειοανατολικά της Μαν-
μπίτζ στη Συρία 

Ξεκίνησε τις περιπολίες η ρωσική στρατιωτική αστυνομία 

βορειοανατολικά της συριακής πόλης Μανμπίτζ, αφού 

εγκαταστάθηκε στο Χαλέπι. 

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η περιοχή 

περιφρουρούνταν από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος 

αποχώρησε προς τα ιρακινά σύνορα, μετά την έναρξη της 

στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας στη βορειοανατο-

λική Συρία.  

Σημειώνεται ότι κατά τη χθεσινή του συνάντηση στο Σό-

τσι της Ρωσίας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και 

ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώ-

νησαν για κοινές περιπολίες στην περιοχή κατά μήκος των 

συνόρων με την Τουρκία.  

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Μόσχα στέλνει στρατιω-

τική αστυνομία, ενώ η Δαμασκός θα στείλει συνοριοφύλα-

κες προκειμένου να διασφαλίσει την απομάκρυνση των 

δυνάμεων της YPG και των όπλων τους σε βάθος «30 χι-

λιομέτρων μακριά από τα σύνορα» δηλαδή εκτός της ζώ-

νης ασφαλείας. Η απόσυρσή τους θα πρέπει να ολοκλη-

ρωθεί σε 150 ώρες.

ΧΑΛΛΟΥΜΙ

Η ιστορία των τελευταίων ετών αναφορικά με την πιστοποίηση του 
χαλλουμιού ξεχειλίζει από κυβερνητικές εξαγγελίες πως η διαδικασία 
βρίσκεται προς το τέλος. Για ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα η κυβέρνηση 
κρίνεται ανίκανη να δώσει λύση, θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο το πιο 
σημαντικό εξαγωγικό προϊόν του τόπου μας. Ένας τομέας ο οποίος 
συνεισφέρει στο κυπριακό ΑΕΠ πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ. 

Από τα μεγάλα λόγια των κυβερνώντων οι χιλιάδες των γεωργών, 
των κτηνοτρόφων, των εργατών, των επιχειρηματιών και των επιστη-
μόνων που απασχολούνται στην παραγωγική αλυσίδα του χαλλουμιού, 
έχουν μπουχτίσει. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2016, ο τότε Υπουρ-
γός Γεωργίας της κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερμού δήλωνε 
ότι «το θέμα κατοχύρωσης του χαλλουμιού βρίσκεται στο τελευταίο 
του στάδιο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε θετικές εξελίξεις». 

Τον Φεβρουάριο του 2017 πάλι ο ίδιος Υπουργός δήλωνε αισιόδοξος 
ότι «μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες θα έχουμε τελειώσει» με την 
κατοχύρωση του χαλλουμιού. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ με αφορμή τις πρόσφατες 
εξελίξεις, όπου δίνεται η δυνατότητα εγγραφής εμπορικού σήματος 
«BBQloumi» στο εξωτερικό, επισημαίνεται πως βρισκόμαστε στο τέλος 
του 2019 και το θέμα όχι μόνο δεν έχει διευθετηθεί -όπως επανειλημ-
μένα διαβεβαίωνε η κυβέρνηση- αλλά η Κύπρος δέχεται τη μια ήττα 
πίσω από την άλλη στις εμπορικές και νομικές μάχες για το χαλλούμι. 

Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να απολογηθεί και τον πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ, αντί να φιλολογεί αόριστα για συνεργασία των ενδιαφερόμενων 
μερών, να καλέσει την κυβέρνησή του να δράσει. 

Υποδεικνύεται πως είναι η κυβέρνησή του που έπρεπε να δράσει 
και δεν έδρασε. Είναι η κυβέρνησή του που έπρεπε να κινηθεί, αλλά 
ούτε κινείται ούτε συγκινείται. Είναι η κυβέρνησή του που αποτυγχάνει 
και στο θέμα του χαλλουμιού και είναι η κυβέρνησή του που με την 
ασύγγνωστη ανικανότητά της έχει καταστήσει το μέλλον του εθνικού 
προϊόντος μας πραγματικά αβέβαιο. 

Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να κινηθεί και να αναλάβει τις ευθύνες 
της, με πρώτο βήμα να απαιτήσει αποφασιστικά την ολοκλήρωση της 
κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης, προσθέτει το ΑΚΕΛ. Παράλληλα εκφράζει την 
αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι μπούχτισαν από λόγια και δε-
σμεύσεις, ζητώντας έργα. 

Γιάννης Κακαρής

Κατ’ εξακολούθηση μαντάρα 
τα κάνει η κυβέρνηση

Με κάλεσμα σε αγώνα για 
ειρήνη και σοσιαλισμό έκλει-
σετην αυλαία της η 21η Διε-
θνής Συνάντηση Κομμουνιστι-
κών και Εργατικών Κομμάτων 
(ΔΣΚΕΚ), στη Σμύρνη της 
Τουρκίας, με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων από 75 κόμματα 
από 61 χώρες του κόσμου. Η 
συνάντηση φέτος ήταν μια 
συνδιοργάνωση του Κομμου-
νιστικού Κόμματος Τουρκίας 
και του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Ελλάδας και έχει ως κε-
ντρικό θέμα: «100 χρόνια από 
την ίδρυση της Κομμουνιστι-
κής Διεθνούς. Η πάλη για την 
ειρήνη και το σοσιαλισμό συ-
νεχίζεται».  Το γεγονός πως η 
ΔΣΚΕΚ λαμβάνει χώρα στην 
Τουρκία, στη σκιά της εισβο-
λής της Άγκυρας στη Συρία, 
υπογραμμίζει με τραγικότητα 
την αναγκαιότητα της «πάλης 
για την ειρήνη και το σοσιαλι-
σμό», όπως αναφέρεται στο 
θέμα της Συνάντησης. Το 
ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του 
αναφέρει πως «το ΚΚ Τουρ-
κίας αγωνίζεται ενάντια στην 
πολιτική Ερντογάν στην Αν. 
Μεσόγειο, την εισβολή στη Συ-
ρία και στα ευρύτερα ιμπερια-
λιστικά σχέδια στην περιοχή».

21η Διεθνής Συνάντηση 
Κομμουνιστικών και 

Εργατικών Κομμάτων
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 Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε, 
στην ενδιαφέρουσα διάλεξη, του 17ου 
Κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου 
Πανεπιστη μίου για την ομογένεια του 
Λονδίνου με θέμα: «Από την Ανεξαρτη-
σία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι 
σήμερα». 
 Σας περιμένουμε, την Πέμπτη 24 
Οκτωβρίου 2019  στις 7:45μ.μ ,στο Οί-
κημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότη-
τας (Britannia Road North Finchley, 
London N12 9RU).  
H διάλεξη αποτελεί εισήγηση, του Εξο-
χότατου Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής  Δημοκρατίας κ. Αν-
δρέα Κακουρή και διοργανωτές είναι, η Ελληνική Κυπριακή 
Αδελφότητα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Mετά από την διάλεξη θα ακολουθήσει δεξίωση! Πληροφο-
ρίες: Τηλ: 020 8445 7070 ή 020 8445 9999 Κινητό 07956 
849094 Email: andreas@nfcypriots.plus.com   

Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστη μίου

Εκδήλωση με θέμα «Νέαρ-
χος Κ. Κληρίδης 1969 – 2019, 
50 χρόνια μετά», οργανώνεται 
από το Ίδρυμα την Δευτέρα 28 
Οκτωβρίου 2019, 7.00 μμ.  στο 
ΗHellenic Center, 16 – 18 Pad-
dington St Marylebone, London 
W1U 5 AS, London. 

Ο Νέαρχος Κληρίδης γεννή-
θηκε στον Αγρό το 1892 και 
ήταν αδελφός του δικηγόρου 
και πολιτευτή Ιωάννη Κληρίδη. 

Με πολυσχιδές εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό έργο, μεγάλη 
προσφορά στη γενέτειρα του 
και στους συναδέλφους του, 
και πατέρας πέντε αγοριών, ο 
Νέαρχος Κληρίδης είναι ένας 
από τους πολυγραφότερους 
Κύπριους συγγραφείς. Σύμ-
φωνα με το «Βιογραφικόν Λε-
ξικόν Κυπρίων», του Αριστείδη 
Λ. Κουδουνάρη, εξέδωσε 49 
σχολικά βιβλία και 27 αυτοτελή 
έργα, πέρα από μελέτες του 
στον τοπικό Τύπο, ενώ ήταν δι-
ευθυντής, με τον Κύπρο Χρυ-
σάνθη, του περιοδικού «Η 
Χαρά των παιδιών» (1953 - 
1959). 

Όμως, η μεγάλη σημασία 
του έργου του, είναι ότι διασώ-
ζει έναν θησαυρό πολύτιμων 
πληροφοριών για την τοπική 
ιστορία. 

Σε πρόσφατη εκδήλωση στη 
Λευκωσία προς τιμή του Νέαρ-
χου Κληρίδη, ο έντιμος Υπουρ-
γός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κ. 
Χαμπιαούρης, ανάφερε και τα 
ακόλουθα: 

«Συγκαταλέγεται στους πο-
λυγραφότατους Κύπριους συγ-
γραφείς και ως 

γνήσιος ευπατρίδης αφιέ-
ρωσε τη ζωή του στην πνευ-
ματική άνοδο της πατρίδας του 
και συνέβαλε τα μέγιστα στη 
διάδοση και διάσωση του λαϊ-
κούμας πολιτισμού, με τη συλ-
λογή, τη μελέτη και τη δημοσί-
ευση δημοτικών τραγουδιών, 
παραμυθιών, ηθών, εθίμων και 
θρύλων του νησιού μας. 

Αντλεί υλικό για το συγγρα-
φικό του έργο από προφορικές 
κυρίως πηγές αλλά και από 
έντυπες· μάλιστα, όπως ανα-
φέρει ο ίδιος, περισυνέλλεξε 
άφθονο λαογραφικό υλικό 
λόγω της συχνής επαφής του 
με τους κατοίκους των χωριών 
στα οποία εργαζόταν ως δά-
σκαλος. Ως αποτέλεσμα της 
σκληρής δουλειάς του, εξέ-
δωσε 50 περίπου σχολικά βι-
βλία και άλλα 27 αυτοτελή 
έργα, ενώ δημοσίευσε εκατο-
ντάδες μελέτες που αφορού-
σαν στην πλειονότητά τους 
πτυχές της τοπικής ιστορίας, 
της λαϊκής ζωής, της κυπριακής 
μοναστηριολογίας και της τοπι-
κής εκκλησιαστικής παράδο-
σης.» 

Ο Νέαρχος Κληρίδης, συνέ-
γραφε και κατέγραφε με θαυ-

μαστή επιμέλεια το πολύτιμο 
υλικό που αποθησαύριζε, πε-
ριδιαβάζοντας σε κάθε γωνιά 
της Κύπρου, σε κάθε χωριό και 
πολιτεία, μελετώντας σε βιβλιο-
θήκες, σε εκκλησίες, σε ιδιωτι-
κές συλλογές, μα πάνω απ’ 
όλα, μιλώντας με τον απλό πο-
λίτη, με τον απλοϊκό χωρικό 
στο καφενείο ή στον σύλλογο, 
τον οποίο παρέσυρε με πε-
ρισσή μαεστρία, στο να τρα-
γουδήσει ένα δημοτικό τρα-
γούδι, να αφηγηθεί μια 
ιστοριούλα, να εκστομίσει μια 
λαϊκή θυμοσοφία, να διηγηθεί 
ένα παραμύθι, να αναφερθεί σε 
μια παλιά δοξασία. 

Χωρίς τη συλλογή και κατα-
γραφή όλου αυτού του υλικού, 
ένας απέραντος λαϊκός πλού-
τος θα χανόταν για πάντα.  

Το πλούσιο συγγραφικό έργο 
του Νέαρχου Κληρίδη, σε κα-
νένα στάδιο δεν του απέφερε 
πλούτο η υλική ανταπόδοση, 
αντίθετα, με τον ίδιο λιτό τρόπο 
που έζησε, έτσι και απέθανε, 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Νέαρ-
χος Κληρίδης ιδρύθηκε τον Δε-
κέμβριο του 2015 στη Λευκω-
σία, με κύριο στόχο τη 
διαιώνιση της μνήμης και τη 
διάδοση τουέργου του σημα-
ντικού πνευματικού τέκνου της 
Κύπρου, Νέαρχου Κ. Κληρίδη 
ο οποίος διακρίθηκε ως δάσκα-
λος, λαογράφος, συνεργατι-
στής και συγγραφέας.  

Τον περασμένο Νοέμβριο, 
παρουσία του Πρέσβη και Δι-
πλωματών της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, σημαντικών και εξε-
χουσών προσωπικοτήτων των 
ελληνικών Γραμμάτων και άλ-
λων εκπροσώπων της Ελληνι-
κής Πολιτείας, έγινε  στην Ακα-
δημία Αθηνών, εκδήλωση 

τιμητικής αναφοράς για το έργο 
του  Νέαρχου Κληρίδη, με συν-
διοργανωτές το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Νέαρχος Κληρίδης και 
το Σπίτι της Κύπρου. 

                

 
Κώστας Κληρίδη, 
Γενικός Εισαγγελέας  
Κυπριακής Δημοκρατίας 

«Νέαρχος Κ. Κληρίδης 1969 – 2019, 50 χρόνια μετά»

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 
στο Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγ.Νικολάου στο Acton  το 
Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου, ο 
πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ντινένης και ο Αιδεσι-
μότατος π. Σταύρος παρακολούθησαν την καθιερωμένη  παρέλαση 
των μικρών και μεγάλων μαθητών που πραγματοποιήθηκε στους 
εξωτερικούς χώρους του σχολείου.  
Η γιορτή ξεκίνησε με την ομιλία του εκπαιδευτικού κ. Ανδρέα Χατζη-
γεωργίου και στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν το χρονικό της 
τετράχρονης πάλης του ελληνικού λαού εναντίον των Ιταλών και 
Γερμανών κατακτητών, διανθισμένο με κείμενα σημαντικών Ελλήνων 
ποιητών. Τα παιδιά απέδωσαν εξαιρετικά τα ποιήματα  και οι μαθητές 
της χορωδίας τραγούδησαν τραγούδια που γράφτηκαν για το έπος 
του ΄40.Το συντονισμό και την επιμέλεια της γιορτής ανέλαβαν οι εκ-
παιδευτικοί κ. Γεωργία Κυριατζή και κ. Ανδρέας Χατζηγεωργίου. 
Μετά τη γιορτή ακολούθησε σύντομος Χαιρετισμός από τη Διευθύ-
ντρια του σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος, η οποία συνεχάρη, 
αρχικά,  όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον εθνικό εορτασμό. 
Ακολούθως,  αναφέρθηκε στη γενναιότητα και στο θάρρος που επέ-
δειξαν οι  Έλληνες του ΄40  και στα διδάγματα εκείνης της περιόδου, 
τα οποία είναι πολλαπλά.  

«Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ 28Ης ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ  ΣΤΟ ΕΠΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Εκδήλωση του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β. στο Bρετανικό Κοινοβούλιο 
Με αφορμή την συμπλήρωση 59 χρόνων από 

την Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ο 
Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας με 
τη συνδρομή της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας για την Κύπρο πραγματοποίησε 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου 
στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β., Δρ Βασίλης 
Μαύρου έθεσε με την ομιλία του το πλαίσιο της 
εκδήλωσης, κάνοντας μια συνοπτική ιστορική 
αναδρομή στα γεγονότα που οδήγησαν στην 
ανεξαρτησία και εκείνα που την ακολούθησαν. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε: “Ζητούμε από την 
Βρετανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
απέναντι στην Κύπρο ως εγγυήτρια δύναμη για 
την Ανεξαρτησία της Κύπρου μετά από πολλά 
χρόνια αποικιοκρατικού ζυγού. Το μήνυμα στην 
Αγγλική Βουλή, είναι ότι ζητούμε επιτακτικά την 
αποχώρηση των Τουρκικών δυνάμεων κατοχής 
από τους κατεχόμενους τόπους μας, την επι-
στροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις πε-
ριουσίες τους κάτω από την νόμιμη κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνθήκες 
ασφάλειας και ειρήνης. Να σταματήσουν επιτέ-
λους να μας υποστηρίζουν μόνο στα λόγια και η 
καταδίκη να γίνει πράξη, με ουσιαστικές κυρώ-
σεις. “Ο δρ Μαύρου επισήμανε επιπλέον ότι 
«πολλοί Κύπριοι πολίτες είναι απογοητευμένοι 
από την έλλειψη βούλησης και πολιτικής εξου-
σίας του Συμβουλίου Ασφαλείας να επιβάλει τα 
ψηφίσματά του». 

Σε ό,τι αφορά την Αμμόχωστο, ο δρ Μαύρου 
τόνισε ότι πρέπει να επιστραφεί στους νόμιμους 
κατοίκους της ως προτεραιότητα, παραπέμπο-
ντας στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Κάτι τέτοιο, σημείωσε, θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δι-
κοινοτική συνεργασία και για λύση του Κυπρια-
κού.Αντίθετα, χαρακτήρισε την τουρκική 
παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ μαζί με την 
απειλή εποικισμού των Βαρωσίων ως «κατά-
φωρη δεύτερη εισβολή».Κλείνοντας ενημέρωσε 
ότι  «ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου παραδίδει στην 
Διακομματική Επιτροπή Για την Κύπρο, Ψήφι-
σμα για την Κύπρο και την Αμμόχωστο προς 

έγκριση στην βρετανική βουλή». 
Στον χαιρετισμό του ο Ύπατος Αρμοστής της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, Ανδρέας Κακουρής επισήμανε ως προς 
την απειλή εποικισμού των Βαρωσίων ότι κάθε 
ενέργεια που δε συνάδει με τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών δεν είναι αποδεκτή και πρέ-
πει να αποφεύγεται.Πρόσθεσε ότι η κυπριακή 
κυβέρνηση έχει επανειλημμένως προτείνει την 
επιστροφή των νομίμων κατοίκων των Βαρω-
σίων ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και 
ότι η τουρκική πλευρά έχει επανειλημμένως 
απορρίψει την πρόταση. 

Τη 
θέση ότι 
δεν πρέ-
πει να 
πραγμα-
τοποι-
ούνται 
γεωτρή-
σεις σε 
ύδατα 
κοντά 
στην Κύ-
προ και 
ότι η Κυ-
πριακή 
Δημο-
κρατία 
έχει το 
κυριαρχικό δικαίωμα αξιοποίησης των φυσικών 
πόρων στην ΑΟΖ της, διατύπωσε το βράδυ της 
Τρίτης ο Βρετανός υπουργός Ευρώπης Κρίστο-
φερ Πίντσερ. Ο υπουργός Ευρώπης είπε ότι οι 
επισκέψεις του στην Κύπρο, με πιο πρόσφατη 
προ ολίγων εβδομάδων, έχουν αφήσει «ανεξί-
τηλο σημάδι» στο μυαλό του. Αναφερόμενος 
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, που 
ήταν το σημείο αναφοράς της εκδήλωσης, μετέ-
φερε τα έντονα συναισθήματα που του προκά-
λεσαν «οι άδειες παραλίες, οι ερημωμένοι δρό-
μοι και τα διελυμένα σπίτια και ξενοδοχεία - το 
τίποτα άλλο από τη σιωπή - ». Συνέχισε ο κ. Πί-
ντσερ απευθυνόμενος στο κυπριακό ακροατή-

ριο: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχετε καλύτερο φίλο 
από το Ηνωμένο Βασίλειο». Συμπλήρωσε ότι η 
βρετανική κυβέρνηση θέλει να δει μία «ανθε-
κτική και δυνατή» λύση στο Κυπριακό και στα 
θέματα που απορρέουν από αυτό. 

Είπε ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύ-
προ, όπου είχε την ευκαιρία συνάντησης με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποδοκίμασε τις γε-
ωτρήσεις στα ύδατα κοντά στην Κύπρο. «Προ-
ωθούμε και σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να πραγματοποιεί 
γεωτρήσεις και να προχωρά σε έρευνες στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της. Πιστεύουμε 

ότι οι 
φυσικοί 
πόροι 
θα πρέ-
πει να 
αξιοποι-
ούνται 
προς 
όφελος 
όλων 
των Κυ-
πρίων 
και ότι η 
Τουρκία 
δε θα 
πρέπει 
να κάνει 
εκεί γε-

ωτρήσεις», συμπλήρωσε ο κ. Πίντσερ. Εξέ-
φρασε, τέλος, την ελπίδα να επιστρέψουν στις 
εστίες τους οι κάτοικοι των Βαρωσίων ώστε «να 
γεμίσει η περιοχή με ανθρώπους και ζωή». Ο 
σκιώδης υπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού 
των Εργατικών, Φάμπιαν Χάμιλτον είπε ότι το 
κόμμα του εργάζεται σκληρά για να ξεπεραστεί 
η διαίρεση στην Κύπρο και να επανενωθεί το 
νησί σε ένα ομοσπονδιακό κράτος. 

Τόνισε επίσης ότι οι Εργατικοί είναι «αποφασι-
σμένοι» να βάλουν τέλος στο σύστημα των εγ-
γυήσεων για το οποίο, όπως είπε, «δεν υπάρχει 
απολύτως καμία θέση σε μια σύγχρονη χώρα 
που είναι μέλος της ΕΕ». Αναφέρθηκε, επίσης, 

σε πρόθεση εκχώρησης γης στις περιοχές βά-
σεων που δε χρησιμοποιούνται για στρατιωτι-
κούς σκοπούς. 

Στάθηκε στην ανάγκη τερματισμού της τουρκι-
κής κατοχής και σημείωσε ότι ο ίδιος έχει μετα-
φέρει το μήνυμα αυτό στον Τούρκο πρέσβη στο 
Λονδίνο. Ο κ. Χάμιλτον συμπλήρωσε ότι πρέπει 
να διασφαλιστεί πως δε θα γίνουν τουρκικές γε-
ωτρήσεις στο τεμάχιο 7 της κυπριακής ΑΟΖ και 
ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να πιέσουν για 
αυτό την Τουρκία. «Οι φυσικοί πόροι δεν ανή-
κουν σε κανέναν άλλο από όλο τον κυπριακό 
λαό και σίγουρα δεν ανήκουν στην Τουρκία», 
σημείωσε. Δήλωσε επίσης σοκαρισμένος για 
τον «όλεθρο και εγκατάλειψη» της περίκλειστης 
πόλης Αμμοχώστου, χαρακτηρίζοντας «απολύ-
τως ζωτικής σημασίας» την επιστροφή των νο-
μίμων κατοίκων. 

Από τους υπόλοιπους παρόντες βουλευτές ο 
σερ Ρότζερ Γκέιλ, πρόεδρος της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο είπε 
ότι οι συνομιλίες του Κραν Μοντάνα διεκόπησαν 
όχι λόγω των Αναστασιάδη και Ακιντζί, αλλά 
λόγω του προέδρου Ερντογάν. Είπε ότι προσ-
δοκά γρήγορη επανέναρξη των συνομιλιών, 
προσθέτοντας ότι «δε θελουμε οποιαδήποτε 
λύση, αλλά μια δίκαιη λύση». Ο Γκερέιντ Ντέιβις 
είπε ότι η Κύπρος πρέπει να έχει «ειρήνη και 
αρμονία και όχι κατοχή» και παρέπεμψε στην 
επίλυση της διαίρεσης στη Βόρεια Ιρλανδία ως 
παράδειγμα ότι και το σοβαρότερο πρόβλημα 
μπορεί να επιλυθεί. 

Ο Πάμπος Χαραλάμπους εξέφρασε την ελ-
πίδα οι συνομιλίες λύσης να επαναρχίσουν σύ-
ντομα, σημείωσε ότι έχει εγείρει το θέμα στη 
Βουλή των Κοινοτήτων και τόνισε ότι η Τουρκία 
δεν μπορεί να αφεθεί να παραβιάζει συνεχώς το 
διεθνές δίκαιο. 

Παρούσα ήταν, επίσης, η βουλευτής Κάρολιν 
Χάρις, καθώς επίσης η βαρόνη Νίκολσον και η 
βαρόνη Μάσεϊ, όπως και οι δημοτικοί σύμβου-
λοι του δήμου Αμμοχώστου Χρύσανθου Ζαννέτ-
του και Ανδρέας Βραχίμης. Το «παρών» έδωσε 
και ο πρέσβης της Ελλάδας Δημήτριος Καραμή-
τσος-Τζιράς. 
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Ο σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων γυναικών διοργανώνει εκδρομή 
στο WESTON SUPER MARE για τη γιορτή του Αποστόλου Αν-
δρέα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε η εκδρομή μας στο Bath, 
τώρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενό μας ταξίδι. 
Ελάτε να πάμε όλοι μαζί στο παραθαλάσσιο Weston Super Mare 
ή αλλιώς Weston, σε μια πόλη στο North Somerset England στο 
Bristol Channel 18 μίλια νοτιοδυτικά του Bristol.  
Επίσης, θα επισκεφτούμε το Cheddar ένα χωριό/ πόλη γνωστό 
για το τυρί Cheddar και εκεί θα επισκεφτούμε τις ξακουστές σπη-
λιές με τους σταλακτίτες. Επίσης, στο Weston βρίσκεται η εκκλησία 
του Αποστόλου Ανδρέα την οποία και θα επισκεφτούμε  
Ελατε να πάμε όλοι μαζί παρέα. Ξεκινούμε στις 29 Νοεμβρίου και 
επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στις 30 Νοεμβρίου  Στη τιμή 
συμπεριλαμβάνεται το λεωφορείο, ξενοδοχείο με πρωινό afternoon 
tea, η επίσκεψη στις σπηλιές, το δείπνο και επίσκεψη στη εκκλησία    
Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνείτε στα τηλ 07404403597 / 07940419569 

Eκδρομή στο WESTON SUPER MARE 

Συγκαλείται συνεδρίαση αντιπροσωπειών των δύο οργανώσεων των Κυπρίων ηλικιωμένων, “Cypriot Elders of Enfield” και «Σύνδε-
σμος Κυπρίων Ηλικιωμένων Tiverton» την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 10.30 π.μ. στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, 
Wood Green, London N22 5HJ. 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθεί η ενοποίησή τους, με αφορμή τον θάνατο του προέδρου του Συνδέσμου Κυπρίων 
Ηλικιωμένων Tiverton, μ. Φάνου Χαζημιχαήλ. «Μετά τον θάνατό του ο Σύνδεσμος πηγαίνει για διάλυση» αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στο κάλεσμα που υπογράφει ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης. 
Οι αντιπροσωπείες αποτελούνται από τις κ.κ. Κατερίνα, Λεία (“Cypriot Elders of Enfield”), Μυρούλα και Ρίτα («Σύνδεσμος Κυπρίων 
Ηλικιωμένων Tiverton»). Στην συνεδρίαση θα λάβει, επίσης, μέρος ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης, μέλος αμφότερων των συλλόγων και 
εμπνευστής της ενοποίησης των οργανώσεων. 

Ενοποίηση κυπριακών οργανώσεων ηλικιωμένων Β. Λονδίνου 

Με μεγάλη χαρά και ευγνω-
μοσύνη, υποδεχθήκαμε στην 
Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού στο Β. 
Λονδίνο, τον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και 
Μ. Βρετανίας κ.κ. Νικήτα το 
περασμένο Σάββατο 19 Οκτω-
βρίου 2019. Ο Σεβασμιώτατος 
τέλεσε τον Αγιασμό του Σχο-
λείου μας επί τη ενάρξει του 
νέου σχολικού έτους, συνομί-
λησε με τα παιδιά τα οποία και 
ευλόγησε και εν συνεχεία ευ-
λόγησε τους γονείς και όλους 
τους παρευρισκομένους.  

Αμέσως μετά παρακολού-
θησε με ενδιαφέρον την Εορτή 
του Σχολείου του Αγίου Ιωάν-
νου του Βαπτιστού για την 28η 
Οκτωβρίου 1940, και άκουσε 
με χαρά και συγκίνηση τις παι-
δικές φωνές οι οποίες άλλοτε 
έψαλλαν ύμνους, άλλοτε τρα-
γούδησαν και άλλοτε απήγγει-
λαν ποιήματα. 

 Εκτός από τον Ιερολογιώ-
τατο Αρχιδιάκονο Ευγένιο Τσα-
ραμανίδη που συνόδευσε τον 
Σεβασμιώτατο, τους Ιερείς του 
Ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρ-
χιμ. Θεοφάνη Πέτρου, Αδεσι-
μολογιώτατο Πρωτοπρ. Αν-
δρέα Χατζησαββή και 
Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. 
Παύλο Γρηγορίου, τη Διευθύ-
ντρια Σπουδών Κυρία Άνδρη 
Τσαγγάρη, τους εκπαιδευτι-
κούς, τα παιδιά και τους γο-
νείς, στον Αγιασμό και στην 
Εορτή, παρευρέθηκαν, επίσης, 
η Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 
Αποστολής Κυρία Βάσω 
Κούμα, η Συντονίστρια Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παι-
δείας της Ελλάδος Κυρία Βα-
νέσσα Τσιλογιάννη, η 
Συντονίστρια του Κεντρικού 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κυρία 
Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα, η 

πρώην Διευθύντρια («Πρόδρο-
μος», όπως την απεκάλεσε ο 
π. Παύλος) του Σχολείου, Κυ-
ρία Μάρω Στρούθου, ο Πρό-
εδρος της Σχολικής Εφορείας 
και Πρόεδρος της Εκκλησιαστι-
κής Επιτροπής της Κοινότη-
τος, Κύριος Ανδρέας Η. Ιωάν-
νου και ο Επίτιμος Πρόεδρος 
της Κοινότητος Κος Γεώργιος 
Καλλής.  

Πριν τον Αγιασμό και την 
Εορτή, ο Σεβασμιώτατος ξενα-
γήθηκε στους χώρους του 
Ναού και του Σχολείου. Ο Αιδε-
σιμολογιώτατος Πρεσβ. Παύ-
λος Γρηγορίου, κατά την εισα-
γωγική ομιλία του, καλωσόρισε 
τον Αρχιεπίσκοπο και τον ευ-
χαρίστησε για την αποδοχή 
της προσκλήσεως και την με-
γάλη Ευλογία να τελέσει τον 
Αγιασμό του Σχολείου. Αμέ-
σως μετά την Εορτή, η Κοινό-
τητα παρέθεσε γεύμα για τους  

επίσημους προσκεκλημέ-

νους.  
Θα θέλαμε και από εδώ να 

εκφράσουμε την ευγνωμο-
σύνη μας στον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Νικήτα για 
την επίσκεψή Του και τη στή-
ριξή Του στην Εκκλησία μας 
και στο Σχολείο μας, και να 
Του δώσουμε δημοσίως την 
υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε 
κι εμείς με τον ίδιο ζήλο και 
ενθουσιασμό το έργο μας, πά-
ντοτε με τις Ευλογίες Του!  

Σε αυτό το σημείο θα θέ-
λαμε να υπενθυμίσουμε και 
να προτρέψουμε όλους τους 
αναγνώστες να φέρουν τα 
παιδιά, τα εγγόνια και τα δι-
σέγγονά τους στα Ελληνικά 
Σχολεία της Παροικίας. Όπως 
λέει και ο Σεβασμιώτατος «Τα 
παιδιά δεν είναι το μέλλον 
μόνο, αλλά το παρόν, κυρίως, 
της Εκκλησίας και της Ορθο-
δοξίας μας»!!! 

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ.Β  
ΣΤΗΝ  ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Α.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 

Ο Σύνδεσμος Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μεγάλης Βρετανίας 
οργανώνει Παμπαροικιακόν Εορτασμόν δια την Εθνικήν Επέτειον 
της “28ης Οκτωβρίου 1940” και ώραν 7.00 μ.μ. 
Ομιλητής θα είναι ο Εξοχώτατος Πρέσβης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Δημήτριος Καραμήτσος - Τζι-
ράς. 
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία του Καθεδρικού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22 
8LB. 
Μετά τον εκάστοτε εορτασμό ακολουθεί δείπνο προς τιμή του ομι-
λητού. Το δείπνο θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του παρα-
πλησίου Ναού του Αποστόλου Βαρνάβα.  
Προσκαλείσθε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εθνική Εκ-
δήλωση. Η είσοδος για την Ομιλία είναι ελευθέρα. Η συμμετοχή 
στο Δείπνο έχει ορισθεί εις £25 μετά οίνου. 
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή ως ακολούθως: 
Μ. Μηναίδης: Τηλ 020 8346 9628, Fax 020 8346 6332 

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Λονδίνου θα εορτάσει και φέτος 
πανηγυρικώς την εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δα-
μιανού, την 1ην Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. 
Την εορτή θα τιμήσει με την παρουσία του ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κκ. Νικήτας ο οποίος θα τελέ-
σει τη Θεία Λειτουργία. Έναρξη λειτουργίας 9.00πμ. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση εις το χωλ της Εκκλησίας. Την παρα-
μονή 31 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα τελεσθεί μέγας πανηγυ-
ρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας στις 7.00μμ. 
Η διεύθυνση της Εκκλησίας είναι: 1 Gordon House Road, London 
NW5 1LN. Tηλ. 020 7485 5524. 

Εκκλησία Αγίων Αναργύρων  
Κοσμά και Δαμιανού



Από την αυγή της πορείας της μέχρι και σήμερα η ΔΗΚΦΑ Προ-
οδευτική Ηνωμένου Βασιλείου επιλέγει να επικοινωνεί με τις ψυ-
χές των φοιτητών, καθιερώνοντας εναλλακτικούς τρόπους δια-
σκέδασης με κριτήριο την ποιότητα και την καλαισθησία.  
Στο πνεύμα των Μπουάτ που πρωτοεμφανίστηκαν τις δεκαετίες 
του ’60 και του ’70 ως χώροι καλλιτεχνικών προβληματισμών 
αλλά και διαμόρφωσης δημοκρατικών συνειδήσεων, μία ανατρε-
πτική νύχτα με έντεχνα ροκ ακούσματα συγκέντρωσε αμέτρη-
τους νέους και φοιτητές που γέμισαν ασφυκτικά το Hackney Cyp-
riot Association το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. 
Με μία κιθάρα στο χέρι και μοναδικό όπλο το πηγαίο ταλέντο 
του, ο Σάββας Χρυσοστόμου κέρδισε το νεανικό κοινό παραμέ-
νοντας άμεσος, λιτός και πάντα έτοιμος να αυτοσχεδιάσει. Χαμη-
λός φωτισμός, λίγα ποτά σε καλή τιμή και μερικές καρέκλες ήταν 
αρκετά για να ενώσουν δεκάδες ανθρώπους σε μία μεγάλη πα-
ρέα.  
Και ο Σάββας, όπως πάντα, ανθρώπινος και αυθεντικός ταξίδεψε 
και ξεσήκωσε το κοινό του ερμηνεύοντας δυναμικά επιλεγμένα 
κομμάτια από αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως Λαυρέντη Μαχαι-
ρίτσα, Χατζηφραγκέτα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Θάνο Μι-
κρούτσικο. 
Ο ανήσυχος καλλιτέχνης φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει 

 απαθής απέ-
ναντι σε πολι-
τικά και κοινω-
νικά ζητήματα. 
Διαχρονικός 
και συνάμα εκ-
κωφαντικά επί-
καιρος, παρου-
σίασε κομμάτια 
του νέου του 
άλμπουμ υπό 
τον τίτλο «Η 
παλέτα των 
ονείρων σου» 
μιλώντας μέσα από δυνατούς στίχους και δίνοντας το προσωπικό 
του στίγμα σε θέματα που αφορούν την Κύπρο και την προσφυ-
γιά. 
Επιχειρώντας - και πετυχαίνοντας - μία σύγχρονη αναβίωση των 
παλιών μπουάτ, οι βραδιές που διοργανώνει η Προοδευτική ΗΒ 
είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή για όποιον αγαπά την έντεχνη 
ροκ σκηνή και το ξεχωριστό κυπριακό ηχόχρωμα.  
                                                                             Χαρά Καϊμάκη
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
Διαβάστε, λοιπόν, για κάποιες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν και κάντε μια προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί. 
 
•In the Light of Music. 
Το πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής ύπατης 
Αρμοστείας στο Λονδίνο σας καλεί σε κον-
σέρτο πιάνου με τον Νικόλα Κωνσταντίνου, 
που θα γίνει αυτό το Σάββατο 26 Οκτω-
βρίου στις 7.00 το βράδυ στο Ελληνικό Κέ-
ντρο Λονδίνου, στη διεύθυνση 116 – 118 
Paddington Street, Marylebone, London W1U 
5AS.  
 

Είσοδος δωρεάν. Για περισσότερες πληρο-
φορίες επισκεφθείτε το 
www.culturalchc.co.uk    
 
ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΙΣΙΟΥ 
ΤΟ 'ΧΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ  
Η Ειρήνη Ντίσιου έπειτα από την πρόσφατη 
επιτυχία της "Για την ιστορία" που κέρδισε 
τις εντυπώσεις και αγαπήθηκε πολύ τόσο 
από τον κόσμο όσο και από τα ραδιόφωνα  - 
ιδιαίτερα εδώ στο Λονδίνο μέσω του LGR - 
επιστρέφει με νέο hit-single με τίτλο "Το 'χει 
η καρδιά μου", σε μουσική Γιάννη Φρασέρη 
και στίχους Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.  
Ένα πολλά υποσχόμενο τραγούδι με μια εκ 
 

πληκτική φωνή που θα συζητηθεί πολύ. Το 
Music Video της Ειρήνης σε σκηνοθεσία 
Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, ξεπέρασε τις 
1.000.000 προβολές! 
Κυκλοφορεί από τη Spicy! 
 
•Ένα ταξίδι στις Θάλασσες της Ελληνικής 
μουσικής. 
 
Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 
της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με 
ζωντανή παράσταση παραδοσιακών τρα-
γουδιών. 
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.  
 
• Οι Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) στο Λονδίνο. 
Το γνωστό συγκρότημα Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) 
έρχεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό 
O2 στο Shepherds Bush Empire.  
Για εισιτήρια από το : po.st/pyxlax 
 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ. Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

Ένα μουσικό ταξίδι 
με το Γιώργο Nταλάρα

 
Ξεσπάσματα νοσταλγίας και 
ρεμπέτικοι ήχοι στην συναυλία 
του μεγάλου ερμηνευτή  
  Ο κορυφαίος Γιώργος Νταλά-
ρας, μία από τις σπουδαιότερες 
μορφές του ελληνικού πεντα-
γράμμου, βρέθηκε στο Λονδίνο 
στις 16 Οκτωβρίου χαρίζοντας 
στους θαυμαστές του ένα 
ακόμα μουσικό ταξίδι με οδηγό 
την αισθαντική φωνή του. Μπο-
ρεί τα χρόνια να περνούν, ο 
ίδιος, όμως, επιβεβαίωσε πως 
δεν κάνει εκπτώσεις στην ποι-
ότητα της δουλειάς του. Παρα-
μένοντας ακούραστος και ανε-
πιτήδευτος κέρδισε σίγουρα μία 
θέση στο πάνθεον των συναυ-
λιακών αναμνήσεων χάρη στην 
γεμάτη πάθος ερμηνεία του και 
την ιδιαίτερη ρεμπέτικη χροιά 

του. 
  Η άφιξη σε ένα κατάμεστο 
Royal Festival Hall δεν μας εξέ-
πληξε. Αρκετός κόσμος είχε 
ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται 
πολύ πριν την έναρξη της συ-
ναυλίας, περιμένοντας με λα-
χτάρα να ακούσει ζωντανά τα 
δημοφιλή τραγούδια του που, 
αν και θυμίζουν μία άλλη 
εποχή, παραμένουν εκκωφα-
ντικά επίκαιρα.  
   Χωρίς καθυστερήσεις οι εννιά 
μουσικοί που αποτελούσαν την 
ακουστική ορχήστρα πήραν τις 
θέσεις τους στα ποικίλα όργανα 
- από πλήκτρα και έγχορδα μέ-
χρι κρουστά -.  Μαζί τους δύο 
νεαρές ερμηνεύτριες, που έκλε-
ψαν τα βλέμματα και «απογεί-
ωσαν» το κοινό με τις επιβλητι-
κές φωνές τους και την 
εντυπωσιακή σκηνική παρου-
σία τους. 
   Λίγο πριν τις 21.00 ο Γιώργος 
Νταλάρας ανέβηκε στην σκηνή. 
Δεκάδες οθόνες κινητών άνα-
ψαν για να απαθανατίσουν την 
μαγευτική στιγμή. Αληθινά συ-
γκινημένος από την πρόσφατη 
απώλεια του πολυαγαπημένου 

φίλου και συνεργάτη του, Λαυ-
ρέντη Μαχαρίτσα, δεν κατάφερε 
να κρύψει την θλίψη του.  
«Πριν από λίγο καιρό χάσαμε 
έναν καλό φίλο, τον Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα. Έφυγε, αλλά, 
όπως έλεγαν οι παλιοί, η ζωή 
έχει τα δικά της σχέδια. Δεν εί-
μαστε αθάνατοι. Ας μην ξε-
χνάμε πως αυτοί οι άνθρωποι 
μας άφησαν πίσω μία περιου-
σία, τα τραγούδια τους και αυτά 
είναι ίαμα για την ψυχή μας» 
είπε με την μεστή φωνή του στο 
κοινό του, καταφέρνοντας μέσα 
σε λίγες προτάσεις να δημιουρ-
γήσει ένα ιδιαίτερο κλίμα λύ-
τρωσης στην συναυλία.Οι πρώ-
τοι ήχοι του «Πεπρωμένου» 
γιγάντωσαν αυτήν την ατμο-
σφαιρική είσοδο. Παίρνοντας 
σειρά με επιτυχίες του Μάνου 
Λοΐζου, παρέμεινε επιβλητικός 
προκαλώντας, ταυτόχρονα, ξε-
σπάσματα νοσταλγίας στο στα-
θερό κοινό του αλλά και στους 
νεώτερους που με την συναυ-
λία είχαν την παρθενική ευκαι-
ρία να πάρουν μία γεύση από 
την τόσο ιδιαίτερη φωνή και ερ-
μηνεία του. 

  Ακολούθησε ένα μουσικό τα-
ξίδι με κύριους «σταθμούς» κά-
ποιες εμβληματικές συνεργα-
σίες, όπως αυτή με τον θρυλικό 
Μίκη Θεοδωράκη. Το κοινό σι-
γοτραγουδούσε με τα μάτια 
κλειστά.       
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που δά-
κρυσαν, αφού τα κομμάτια του 
αγαπημένου ερμηνευτή κουβα-
λούν για αυτούς χιλιάδες ανα-
μνήσεις και έχουν σημαδέψει 
τις στιγμές τους. 
  Και έπειτα ήρθε η ώρα να κα-
τέβει από τη σκηνή, κατά το μα-
γευτικό φινάλε του «Εγώ φεύγω 
από τα όνειρά σου», να τρα-
γουδήσει στο κοινό και να πα-
ραδώσει ένα κλείσιμο από καρ-
διάς. Γιατί αν κάτι ξεχωρίσαμε 
στη συναυλία αυτή ήταν πως 
«το τραγούδι και οι τέχνες είναι 
εφαλτήριο για καλά πράγματα». 
Αυτά είναι που μας κάνουν να 
κοιτάμε ψηλά, είχε πει νωρίτερα 
και το απέδειξε από το πρώτο 
μέχρι το τελευταίο λεπτό. 
Διοργανωτές της εκδήλωσης 
ήταν οι Southbank Centre και 
οι Greece on Tour 
                    Χαρά Καϊμάκη

Εις μνήμην του Γιάννη Πολυκανδριώτη 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
19η Οκτωβρίου 2019 ειδική 
μουσική εκδήλωση μνήμης και 
τιμής για τον μακ. Γιάννη Πολυ-
κανδριώτη, μουσικοσυνθέτη και 
δάσκαλο της ελληνικής λαϊκής 
μουσικής και έγχορδων μουσι-
κών οργάνων. 
Η εκδήλωση, η οποία έλαβε 
χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων της Κοινότητας Αγ. Παντε-
λεήμονος Harrow ΒΔ Λονδίνου, 
οργανώθηκε με πρωτοβουλία 
φιλόμουσων Νέων της φιλογε-
νούς Ομογένειάς μας, με πρω-
τεργάτες τον Δρα Δημήτρη Σα-
λαπάτα και την Sabrina Hili. 
Προηγήθηκε μνημόσυνο εις 
μνήμην του μακ. Γιάννη, στον 
Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. 
Παρασκευής. 
Το πολυπληθές ακροατήριο κα-
λωσόρισε εκ μέρους της Κοινό-
τητας ο Ιερατικός Προϊστάμενος 
Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλα-
πάτας, ο οποίος ευχαρίστησε 
εγκάρδια όλους όσοι συνέβαλ-
λαν στην οργάνωση και της 

προετοιμασία αυτής της ιδιαί-
τερα συγκινητικής εκδήλωσης. 
Κάνοντας λόγο για την ζωή και 
το έργο του Γιάννη Πολυκαν-
δριώτη, ιδρυτή της Σχολής Πα-
ραδοσιακής και Λαϊκής Μουσι-
κής εγχόρδων οργάνων, τόνισε 
την μεγάλη συνεισφορά του για 
την διατήρηση των παραδοσια-
κών μας εθίμων και την μετα-
λαμπάδευσή τους στην νέα γε-
νιά.  
Αναφερόμενος σε άγνωστα γε-
γονότα της ζωής του, όπως την 
συνάντησή του με τον Αγγλι-
κανό Ιερέα, Πανεπιστημιακό 
Καθηγητή και πολύτιμος φίλος 
μου π. Jeffrey Gainer, κατέληξε 
απευθυνόμενος στο κοινό «τε-
λικά έχουν δίκιο όσοι υποστη-
ρίζουν ότι η μουσική δεν γνωρί-
ζει σύνορα!». 
Ακολούθησε χαιρετισμός από 
τον Πρωτοπρ. Ιωσήφ Παλι-
ούρα, Διευθυντή της Σχολής Βυ-
ζαντινής Μουσικής και Ψαλμω-
δίας της Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β. 
Στη συνέχεια ομίλησε για την 

προσωπικότητα και 
το έργο του μακ. 
Γιάννη ο κ. Σάββας 
Παυλίδης, Ομ. Επι-
θεωρητής Δημ. Εκ-
παίδευσης και Ομ. 
Προϊστάμενος της 
ΚΕΑ. Ύστερα ομί-
λησε ο μουσικός κ. 
Γιώργος Μιχαλισλής, 
φίλος και συνεργάτης 
του μακ. Γιάννη. Κα-
τόπιν, οι αμέτρητοι 
φίλοι του αξέχαστου 
Γιάννη Πολυκανδριώτη απόλαυ-
σαν τους Νέους της Ομογένειας 
και μαθητές του σπουδαίου δα-
σκάλου, που πλημύρισαν την 
Αίθουσα με υπέροχους και αγα-
πημένους μουσικούς ήχους. 
Tα λαϊκά άσματα τα οποία ακού-
στηκαν στην εκδήλωση ήταν: ο 
Χορός του Σάκαινα, η Φραγκο-
συριανή, το Νύχτωσε χωρίς 
φεγγάρι, η. Συννεφια-
σμένη Κυριακή, το Κανείς εδώ 
δεν τραγουδά, Τα ματόκλαδά 
σου λάμπουν, Τα παιδιά του 

Πειραιά, ένα Ποτ Πουρί από τα 
τραγούδια Πειραιώτισσα, Δελ-
φίνι Δελφινάκι, Η γοργόνα και 
Μίλησέ Μου, ενώ το φινάλε 
έδωσαν με το ιστορικό Ζεμπέ-
κικο της Ευδοκίας. 
Μέλη του χορευτικού συγκρο-
τήματος «Φιγούρα» χόρεψαν 
στους ρυθμούς της εύηχης μου-
σικής. 
Στο τέλος όλοι απόλαυσαν τα 
εύγευστα κεράσματα και συνο-
μίλησαν μεταξύ τους για αρκετή 
ώρα. 
Photos: Alexios Gennaris 

Έντεχνα και ροκ ακούσματα στην Μπουάτ της Προοδευτικής ΗΒ

Ο Σύνδεσμος μας πραγματοποιεί και αυτή την χρονιά την ετήσια χοροεσπερίδα για ενίσχυση του ταμείου του το Σάβ-
βατο, 23 Νοεμβρίου 2019 στις 7.00 μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
Η Επιτροπή προσκαλεί όλα τα μέλη και φίλους να παρευρεθούν για να  
περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. 
Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ 
Η τιμή εισιτηρίων είναι £30 το άτομο και παιδιά με Ειδικές Ανάγκες δωρεάν. Για κρατήσεις εισιτηρίων και περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλείστε να αποταθείτε στη Βασούλλα Αυξεντίου τηλ. 020 8889 9140,  

Χοροεσπερίδα Συνδέσμου παιδιών με εiδικές ανάγκες
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Δίκαιη ισοπαλία

Μοιράστηκαν βαθμούς και τέρματα η Ομόνοια και ο 

Παναθηναϊκός σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Παροικιακού 

μας ποδοσφαίρου. 

Η Ομόνοια άρχισε τον αγώνα με το επάνω χέρι μιας και ήταν το 

φαβορί του αγώνα. Μα γρήγορα αποδείχτηκε ότι ο αγώνας θα 

ήταν σκληρός μέχρι το τέλος. 

Ο Παναθηναϊκός είδε στα μάτια την Ομόνοια, όπως έμαθε να 

βλέπει όλους τους αντιπάλους του και πολύ γρήγορα μπήκε 

μπροστά στο σκορ με τον Andrew. 

Η Ομόνοια αντέδρασε και σε μια σύγχυση αμυντικών με τον 

τερματοφύλακα έγινε το 1-1 με τον Jordan. Στο 35’ ο διαιτητής 

έδωσε πέναλτι υπέρ της Ομόνοιας και έγινε το 2-1 και αποβλήθηκε 

και ο Tommy αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με 10 παίκτες. Παρόλο 

αυτό ισοφάρισε σε 2-2 και δεν έφτανε αυτό, βρέθηκε η Ομόνοια 

με 10 παίκτες έπειτα από αποβολή. Έτσι το παιχνίδι παιζόταν στα 

ίσια. Σε μια από τις επιθέσεις της Ομόνοιας γίνεται το 3-2 για να 

αντιδράσει ξανά ο Παναθηναϊκός για το τελικό 3-3 με τον Κύρι 

Πορτόκ. 

Σκόρερς για Ομόνοια: Jordan (2), Jamie (1), σκόρερς για 

Παναθηναϊκό Andrew, Gio, Κύρι Πορτού. 

Νέα καθήκοντα για τον 

Πέτρο Μιχαήλ

Παρόλο το 5-1 που πέτυχε το Αποέλ κόντρα στην Παντέλ, 

φαίνεται εύκολο, εντούτοις τα πράγματα δεν ήταν έτσι. 

Ο τερματοφύλακας του Αποέλ Emanuel Olagide έπιασε τα 

άπιαστα χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη στην ομάδα του. 

Μπήκε δυνατά το Αποέλ και προηγήθηκε στο 1 λεπτό με 1–0. 

Αντέδρασε πολύ γρήγορα η Παντέλ και ισοφάρισε. Άλλαξε όμως 

το Αποέλ στο Β μέρος και στις σωτήριες αποκρούσεις του 

τερματοφύλακα έφερε το παιχνίδι στο 5-1. 

Το τρίποντο στο Αποέλ

Με τις πιο θερμές μας ευχές
Η Αθλητική Παροι-

κιακή εύχεται ό,τι κα-

λύτερο στη ζωή, 

στον γνωστό ποδο-

σφαιριστή της Ακαν-

θού Theo Σιούκρη 

και στη Στέφανη Χρί-

στου, κόρη του γνω-

στού Αποελίστα 

Λούκα που έδωσαν 

αμοιβαία υπόσχεση 

γάμου.
Πρώτη στη βαθμολογία παρέμεινε η Ολύμπια μετά την εύκολη νίκη που έφερε την Κυριακή εναντίον των Αρμενίων με 3-0. 

Σκόρερς για Ολύμπια: Calum, Raf και Elia.

Πρώτη σταθερά η Ολύμπια

Ο Πέτρος Μιχαήλ, ο γνω-

στός αθλητικογράφος του πε-

ριοδικού Football Magazine, 

αναλαμβάνει καθήκοντα στον 

KOΠA. 

Να δούμε τι λέει η ανακοί-

νωση ΚΟΠΑ:  

«We would like to welcome 

Petros Michael to the KOPA 

Committee. Petros will be 

involved in raising money for 

KOPA through sponsorships & 

donations». 

Είμαστε σίγουροι ότι ο συνά-

δελφος θα κάνει καλή δουλειά.

Η Ομόνοια όπως αγωνίστηκε στο παιχνίδι Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι απίθανη ομάδα

Αψήφισαν το κρύο οι φίλαθλοι Οι αρχηγοί των ομάδων με το τρίο των διαιτητών
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Μας έβρισαν οι φίλαθλοι της Yeovil, πέταξαν 

μπουκάλι στον τερματοφύλακα του Haringey Bo-

rouh και τον στόλισαν ρατσιστικά ονόματα και τί 

θέλατε ρε λεβέντες του Yeovil να έμενε η ομάδα 

στο γήπεδο, σωστά έπραξε ο Tom Loizou και 

οδήγησε τους ποδοσφαιριστές εκτός αγωνιστικού 

χώρου. 

Το παιχνίδι διεκόπη και οι υπέυθυνοι του FA 

αποφάσισαν την επανάληψη του αγώνα για την 

Τρίτη 29 Νοεμβρίου και πάλι στο γήπεδο μας στο 

Haringey Borough για το Κύπελλο Emirates FA 

Cup. 

Είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά η Αθλητική 

Παροικία θα σταθεί στο πλευρό του Haringay 

Borough. 

Μην ξεχνάτε, 29 Οκτωβρίου στις 7.45 ο μεγά-

λος αγώνας, η νίκη θα φέρει τοHaringey Borough 

πρώτη είδηση στα αγγλικά κανάλια. 

Ο Tom Loizou και οι λεβέντες του θα τα δώ-

σουν όλα για τη νίκη. 

Ξανά από την αρχή!!

Λιονταρίσια νίκη έφερε η Σαλαμίνα την περα-

σμένη βδομάδα κόντρα στη London Lions. 

Η Σαλαμίνα με νέο πρόσωπο στο παιχνίδι 

πήρε πολύτιμη νίκη με 2-0. Το πρώτο 15λεπτο 

ανήκε στη φιλοξενούμενη ομάδα και από εκεί και 

πέρα ήταν μόνο Σαλαμίνα. Το στήσιμο της ομά-

δας από τη νέα τεχνική των Gaz Dauti  και Terry 

Spillane ήταν αποτελεσματικό. 

Η Σαλαμίνα πήρε στροφές και έκανε ό,τι ήθελε 

στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα το τρίπο-

ντο που τόσο χρειαζόταν η Σαλαμίνα να έρθει. 

Σκόρερς: ο Ryan Hervel (1) και Courtney (1). 

Λιονταρίσια νίκη

Ακόμη ένας αντίπαλος των «Αγίων» έφυγε ητ-

τημένος από το γήπεδο. Σε μια απίθανη εμφά-

νιση οι «Άγιοι» κέρδισαν και τη London Lions με 

2-0 και προχωρούν ανενόχλητοι στην κορυφη. 

Η απόδοση της ομάδας ήταν για μια ακόμη 

φορά άψογη, έτσι εκεί στο στρατόπεδο των Αγίων 

είναι σίγουροι ότι φέτος δεν χάνεται το πρωτά-

θλημα. 

Σκόρερς στη νίκη αυτή ο Monti στο 44’ και 

Campbell στο 75’. Σε 14 παιχνίδια οι «Άγιοι» είναι 

αήττητοι και ξέφυγαν από τον δεύτερο στη βαθ-

μολογία 12 βαθμούς.

Σταθερά πρώτοι

Το αναγκαίο ξέσπασμα πρα-

γματοποίησε η Τότεναμ απένα-

ντι στον Ερυθρό Αστέρα στο 

Λονδίνο. Η ομάδα του Μαουρί-

τσιο Ποτσετίνο βρέθηκε σε εξαι-

ρετικό βράδυ και πήρε την 

πρώτη φετινή της νίκη στο Τσά-

μπιονς Λιγκ, φτάνοντας στο τε-

λικό 5-0 απέναντι στους 

Σέρβους. Συμπλήρωσε 200 

συμμετοχές με την ομάδα, σκο-

ράροντας και μοιράζοντας δυο 

ασίστ ο Λαμέλα, έφτασε στα 16 

γκολ σε 17 ματς στα γκρουπ της 

διοργάνωσης ο Κέιν.    

Αν και έχει αντιμετωπίσει 

πολλές κατραπακιές το τελευ-

ταίο διάστημα, η Τότεναμ μπήκε 

στον αγωνιστικό χώρο απέναντι 

στον Ερυθρό Αστέρα και 

έδειξε... ένστικτο καταστροφέα. 

Από πολύ νωρίς είχε πετύχει 

δυο γκολ και είχε μπει σε θέση 

απόλυτου οδηγού, μη αφήνο-

ντας την παραμικρή πιθανότητα 

στην ομάδα του Μιλόγεβιτς να 

ελπίζει σε κάτι. Ο Κέιν στο 9ο 

λεπτό με κεφαλιά από εκτέλεση 

κόρνερ του Λαμέλα έκανε το 1-

0 και ξανά από τη δεύτερη ασίστ 

του Αργεντινού στην 200η του 

εμφάνιση με τη φανέλα των 

«σπιρουνιών», ο Σον έκανε το 

2-0 στο 16'. Ο Νοτιοκορεάτης 

ήταν εκείνος που λίγο πριν την 

ανάπαυλα ανέβασε περισσό-

τερο τον δείκτη του σκορ τελει-

ώνοντας ωραία μια φάση με τον 

Ντεμπελέ να του μοιράζει αρι-

στερά κι εκείνος να κάνει ό,σα 

έπρεπε για να σκοράρει. Λίγο 

πριν το ημίχρονο, ο Ρόντρι απο-

χώρησε τραυματίας και μπήκε ο 

Στόουνς που επέστρεψε μετά 

από καιρό. 

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Πο-

τσετίνο με τον ορεξάτο Λαμέλα 

συνέχισε στον ίδιο ρυθμό κι 

έψαξε περισσότερα γκολ. Στην 

έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου 

ο δημιουργός των δύο εκ των 

τριών τερμάτων του πρώτου μέ-

ρους έχασε δυο πολύ καλές φά-

σεις για να σκοράρει και ο ίδιος 

και να κάνει ακόμα πιο άνετο και 

θριαμβευτικό το βράδυ για την 

Τότεναμ, ωστόσο, φάνηκε πως 

τελικά απλά... προειδοποιούσε. 

Γιατί εν τέλει βρήκε δίχτυα και 

έγραψε το 4-0 στο 57ο λεπτό, 

με τον Κέιν να κάνει τρομερή 

πάσα στον Οριέ κι αυτός με το 

γύρισμα να πιστώνεται την 

ασίστ. Ο Ντέλε Άλι έκανε πολύ 

καλές κινήσεις στους χώρους 

έξω από τη μεγάλη περιοχή 

απολαμβάνοντας το βραδυ, ο 

Σον θα μπορούσε να έχει ολο-

κληρώσει το προσωπικό του 

χατ-τρικ αποτυγχάνοντας σε ευ-

καιρία που έστειλε τη μπάλα 

στην εξωτερική πλευρά της 

εστίας. Το τελικό 5-0 θα ερχόταν 

από τον Χάρι Κέιν στο 72' με 

μαγική προσπάθεια από πλάγια 

αριστερά, περνώντας τη μπάλα 

κάτω απ' τα πόδια του προσω-

πικού του αντιπάλου στο σουτ 

που επιχείρησε, κάνοντας εύ-

στοχο τελείωμα! 

Στο άλλο ματς του ομίλου, η 
Μπάγερν Μονάχου πέρασε από 
την έδρα του Ολυμπιακού με το 
υπέρ της 3-2. 

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου:  

1. Μπάγερν Μονάχου 9 

2.Τότεναμ 4 

3.Ερυθρός Αστέρας 3 

4.Ολυμπιακός 1 

 
Την  κοιταξε στα ματια  

Μεγαλειώδη εμφάνιση που 
άφησε... πικρή γεύση! Ο κατα-
πληκτικός Ολυμπιακός έπαιξε 
«στα ίσα» την Μπάγερν, αλλά 
δεν κατάφερε να πάρει τον 
βαθμό που άξιζε, καθώς ηττή-
θηκε με 3-2. Ελ Αραμπί και Γκι-
γιέρμε τα γκολ των Πειραιωτών. 
2 γκολ ο Λεβαντόφσκι κι ένα ο 
Τολισό για τους Βαυαρούς. 

Αυτή είναι η Τότεναμ!!

Η Τότεναμ υπέστη ξανά σοκ, 

αφού δέχθηκε ξανά γκολ μέσα 

στο πρώτο 10λεπτο από τον 

αντίπαλό της, όπως είχε συμβεί 

και πριν από τη διακοπή του 

πρωταθλήματος στην 

ήττα από τη Μπράιτον. 

Με τον Γουέλμπεκ ν' 

αντέχει μόλις δυο 

λεπτά προτού αποκο-

μίσει μυϊκές ενοχλή-

σεις, ο Ντάριλ Γιάνμαατ 

από δεξιά έκανε το γέμι-

σμα και ο Αμπντουλαγιέ Ντου-

κουρέ με πλασέ στην κίνηση 

έκανε το 1-0 για τη Γουότφορντ 

στο 6ο λεπτό. Οι «hornets» 

εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός 

πως οι παίκτες του Ποτσετίνο γι' 

ακόμα μια φορά εμφανίστηκαν 

εκτός κλίματος και η αλήθεια 

είναι ότι δεν σημειώθηκαν ιδιαί-

τεροι κίνδυνοι για την εστία του 

Φόστερ, στο πρώτο μέρος, 

όμως η έναρξη του δευτέρου 

ημιχρόνου ήταν... εκρηκτική! 

Στο 48' ο Σον από δεξιά σού-

ταρε δυνατά για να βρει το 

οριζόντιο δοκάρι του Φό-

στερ και στη συνέχεια ο 

Περέιρα δεν κατάφερε 

να κάνει το πλασέ από 

το γύρισμα του Ντεου-

λοφέου, χάνοντας τε-

ράστια ευκαιρία για το 

δεύτερο γκολ της Γουότ-

φορντ! Το σύνολο του Κίκε 

Φλόρες άρχισε να έχει μεγαλύ-

τερη τόλμη και το παιχνίδι ν' 

αποκτά ρυθμό με την πάροδο 

του χρόνου, δίχως όμως να 

σταματήσει και τη σωστή άμυνα 

σε στιγμές μεγάλης πίεσης. Ο 

Ντέλε Άλι τελικά στο 86' παίρνο-

ντας τη μπάλα με τον ώμο (με 

το VAR να δείχνει στην οθόνη 

No Goal και τον ρέφερι να το 

παίρνει πάνω του και να δείχνει 

σέντρα) προστά από τον Φό-

στερ, έσωσε τον βαθμό διαμορ-

φώνοντας το 1-1 της 

αναμέτρησης... 

 
Κοφτερές «λεπίδες»... 

έγδαραν την Άρσεναλ!    

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ απο-

δεικνύεται τρομερά σκληρό κα-

ρύδι στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ! 

Απέναντι στην Άρσεναλ πανη-

γύρισε μεγάλη νίκη με σκορ 1-

0, αποδεικνύοντας πως η 

ισοπαλία με την Τσέλσι και η 

ήττα στις λεπτομέρειες από τη 

Λίβερπουλ δεν ήταν «πυροτε-

χνήματα»! Εντός 10άδας η 

ομάδα του Γουάιλντερ, ο 

Μουσέ το γκολ στο 30', δεν δό-

θηκε πέναλτι στον Παπασταθό-

πουλο στο 6ο λεπτό. Κακή η 

Άρσεναλ του Έμερι που έχασε 

την ευκαιρία για την 3η θέση, 

εκτός ξανά ο Οζίλ...   

 

Τσέλσι – Νιούκαστλ 1-0 

Άστον Βίλα – Μπράιτον 2-1 

Λέστερ – Μπέρνλι 2-1 

Γουλβς – Σαουθάμπτον 1-1 

Μπόρνμουθ – Νόριτς 0-0

Αγνώριστη για μια ακόμη φορά

Νέα ομάδα κάτω των 10 ετών ετοιμάζει σύντομα η Σαλα-

μίνα. Το νεανικό αθλητικό σχολείο θα κάνει τις προπονήσεις 

του κάθε Σάββατο με προπονητή τον Peter Xiouri. 

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στείλετε 

email στο newsalamisofficial@outlook.com

SALAMINA Youth



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 

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. 

30 Oκτωβρίου (Τετάρτη) 

• Συνέρχονται σε συνεδρίαση οι αντιπροσωπείες των δυο Κυπριακών 

Οργανώσεων των Ηλικιωμένων, οι «Cypriot Elders in Enfield» και ο 

Κυπριακός Σύνδεσμος «Tiverton» για ενοποίηση των, στις 10.30πμ 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ. 

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. 

21 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας. Θέμα: «Ο Ρόλος 

της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης». Ομιλητής ο κ. Σάββας 

Παυλίδης, πρώην Προϊστάμενος ΚΕΑ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

Britannia Road, London N12 9RU στις 7.45μμ. Τηλ. 020 8445 7070. 

30 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Η.Β. στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 

7.00μμ. Εισιτήρια £30.00. Για θέσεις-πληροφορίες τηλ. Γ. Χρονία 

01727 568 779, Α. Γαβριηλίδη 020 888 4949. 

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Δυνάμεις Επουράνιες,το Σύμπαν - Γαλαξίες, 
δεν σπάζουνε κανονισμούς, βάσεις, αρχές, τιμής θεσμούς, 

δικάζουν με αξίες! 

Τούς νόμους απαράβατους, τυρούνε κατά γράμμα, 
ανάλογα των πράξεων, θέσεων, αντιδράσεων, 

γράφεται - Βίου Κάρμα! 

Τί έδωσα, τί έδωσες, με έργα θα κριθούμε, 
εκούσια - ακούσια, ή φτωχικά ή πλούσια, 

μ’ αυτά θα πληρωθούμε! 

Της αμποβής τα τάλαντα, υπάρχουνε κριμμένα, 
μεσ’ τον δικό μας εαυτό, κινήσεις, πράξεις και μυαλό, 

ειν’ αποθηκευμένα! 

Έχουν την όψη αόρατη, δεν μοιάζουν με το χρήμα, 
ούτε διαμάντι και χρυσό, πλατίνα, ασήμι, θησαυρό, 

είναι σκιά και βήμα! 

Απανταχού ευρίσκονται, όλα σωστά γνωρίζουν, 
όπου κι αν πάμε ακολουθούν, μέσα μας είναι, κατοικούν, 

το μέλλον καθορίζουν! 

Ήθη, Ιερά και Όσια, δεν τα λυγίζουνε, ούτε παραποιούνε, 
κι όταν τα παραβαίνουμε, παράνομα βαδίζουμε, 

σκληρά μάς τιμωρούνε! 

Δικαιοσύνη άπταιστη, ποτέ δεν ξεγελιούνται, 
κακόβουλα και άπλιστα, χαιρέκακα και άδικα, 

ποτέ δεν ευλογούνται! 

Αντίθετα η ανθρωπιά και αγαθοεργίες, 
αμείβονται με άριστα, με αγαθά ευχάριστα, 

του κόσμου ευλογίες! 

Έτσι εξαργυρόνονται, φίσιες της κοινωνίας, 
δρόμοι δικής μας εκλογής, ο εαυτός μας, ο κριτής, 

έργα μας, ο Ταμίας!!!

«Κριτής - Ταμίας»
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

28η Οκτωβρίου
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Οκτώβρης μήνας ήτανε το χώμα αγκομαχούσε, 
ιδρώτα του δουλευτή, καρπό της γης να κάνει, 
τα άγουρα τιτίβιζαν στις στράτες φτυχισμένα 
και πιο πέρα οι κοπελιές με στήθια φλογισμένα. 
Μετροφυλλούν στην προσμονή αγάπης, παπαρούνες. 
Μεθύσι ουρανού και γης ψυχής, πνοής και σάρκας. 
Οκτώβρης και αλλοιώτικα το χώμα αναπνέει. 
Ρουφάει τη σταλαγματιά, γκαστρώνεται το σπόρο, 
τρίζουν τα κόκκαλα της γης σε θαλπωρής σημάδι. 
Μα ξάφνου βαριά σύννεφα τ’ άδικο και το ψέμα 
γκρεμίζουν τ’ άστρα, τα όνειρα, τη γη μας τη βιάζουν 
πάνε τα τιτιβίσματα, σκόρπισαν τρομαγμένα, 
τα παιδικά χαμόγελα, χάσκουν οι δρόμοι έρμοι. 
Τα όνειρα ξεσχίστηκαν, τ’ αστέρια γκρεμιστήκαν 
την γή οργώνει, η φωτιά καίει τες παπαρούνες. 
Τώρα μετρολογούν τη γη, στους Άγιους Σαράντα 
στο Τεμπελένι, Κορυτσά, στην Πίνδο, στην Κλεισούρα, 
παγώσανε τα όνειρα χιονιάς βαρύς πλακώνει 
κάθε κοτρώνι στεναγμός, κάθε φαντάρος ΟΧΙ. 
Μια χώρα που στον Άτλαντα για να τη βρεις την ψάχνεις. 
Γιγάντωσε και γιόμισε του κόσμου την καρδιά 
κάπου εκεί ένα βουνό, το όνομα πού να ξέρεις 
γίνηκε ξάφνου όνομα δέους και προσοχής. 
Ευχαριστώ. Καλό Φθινόπωρο.
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Νύχτα Γάμου (1967) 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00 Κωμωδία με 

τους Κώστα Βουτσά, Μπέτυ Αρβανίτη, Φαίδωνα Γεωρ-

γίτση και Μάρθα Καραγιάννη. Δυο νιόπαντρα ζευγάρια 

συναντιούνται σ’ ένα ξενοδοχείο όπου σκ πεύουν να 

περάσουν το μήνα του μέλιτος. Γρήγορα όμως θα ανα-

γκαστούν να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους καθώς η 

διαμονή τους στο ξενοδοχείο 

μετατρέπεται σε μια δοκιμασία 

που ξεπερνά τις προσδοκίες 

τους, όταν ανακαλύπτουν τη 

σχέση που διατηρούσαν δύο 

από αυτούς πριν περάσουν το 

κατώφλι της εκκλησίας.. 

Ο Μπακαλόγατος (1963) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:15  Κωμωδία με 

τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ζέτα Μακρυπούλια, Οδυσσέα 

Παπασπηλιόπουλο, Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, Μιχάλη 

Ιατρόπουλο, Φωτεινή Μπαξεβάνη. Ο Θεόφιλος Φερέκης 

αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις προεκλο-

γικές υποσχέσεις τις οποίες είχε υποσχεθεί στους ψη-

φοφόρους και έτσι,ι προσλαμβάνει έναν επαγγελματία 

ψεύτη. Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και σύντομα χρει-

άζονται πολλά περισσότερα ψέματα για να τους ξεμπλέ-

ξουν. 

      Ξύπνα Kαημένε Περικλή (1969) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:45 Κωμωδία με 

τους Νίκο Σταυρίδη, Γιώργο Πάντζα, Ξένια Καλογερο-

πούλου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Μαίρη Κυβέλου, 

Δημήτρη Νικολαΐδη. Μια σοβαρή κοπέλα ερωτεύεται 

έναν πλούσιο άντρα, ο οποίος την αγνοεί επιδεικτικά, 

προτιμώντας λιγότερο σοβαρές γυναίκες. Ο θείος της 

την προτρέπει να αλλάξει και να μεταμορφωθεί σε μοι-

ραία γυναίκα, με σκοπό να κερδίσει έτσι την καρδιά 

του αγαπημένου της. 

 Ένας Άφραγκος Ωνάσης (1969) 
ΣΑΒΒΑΤΟ  26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45  Κωμωδία με 

τους Κώστα Βουτσά, Μέμα Σταθοπούλου, Αιμιλία 

Υψηλάντη, Ανδρέα Μπάρκουλη, Θεόδωρο Κατσα-

δράμη, Γιώργο Μοσχίδη, Μαρίκα Νέζερ. Ένας χαμη-

λόμισθος υπάλληλος, ο Αγησίλαος Ωνάσης, ο οποίος 

έχει το ίδιο επίθετο με τον γνωστό πολυεκατομμυρι-

ούχο, πληροφορείται από τον γιατρό του ότι πάσχει 

από ανίατη ασθένεια και ότι έχει μόνο μερικές εβδο-

μάδες ζωής. Αποφασίζει λοιπόν να ζήσει σαν πρα-

γματικός Ωνάσης. 

                      Η Ζηλιάρα (1968) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:25 Κωμωδία με την 

Ρένα Βλαχοπούλου, Γιώργο Κωνσταντίνου, Άννα Μα-

ντζουράνη, Λαυρέντη Διανέλλο, Καίτη Λαμπροπούλου, 

Μάκη Δεμίρη. Μια παθολογικά ζηλιάρα γυναίκα κάνει 

μαρτύριο την ζωή του άνδρα 

της. Τον παρακολουθεί διαρ-

κώς ενώ σε κάθε κουβέντα 

νομίζει ότι βρίσκει υπονοού-

μενα. Υποψιάζεται ότι ο άν-

δρας της έχει σχέση με την 

φίλη της Ζωζώ και αποφασί-

ζει να δράσει. 

Υποβρύχιο Παπανικολής (1971) 
KYΡIAKH  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45 Υποβρύχιο Πα-

πανικολής (1971). Περιπέτεια με τους Κώστα Καζάκο, 

Γιάννη Φέρτη, Αιμιλία Υψηλάντη, Σταύρο Ξενίδη, Κώστα 

Πρέκα και  Άννα Βαγενά. Οκτώβρης 1940. Η Ελλάδα 

δέχεται την Ιταλική επίθεση από ξηρά και αέρα. Το υπο-

βρύχιο" Παπανικολής" με κυβερνήτη τον πλωτάρχη 

Μίλτο Ιατρίδη και καπετάνιο τον υποπλοίαρχο Βασίλη 

Ασλάνογλου παίρνει εντολή να περιπολεί στον Πατραϊκό 

Κόλπο. Μετά τις νίκες του στρατού, το πολεμικό συμ-

βούλιο αποφασίζει ότι είναι καιρός να μπει και το ναυτικό 

στον πόλεμο και διατάζουν το υποβρύχιο" Παπανικολής" 

να περιπολεί στα στενά του Οτράντο... 

Κατάσκοπος Νέλλη (1981)  

KYΡIAKH  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:05 Πολεμική Περι-

πέτεια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Φαίδωνα Γεωργίτση, 

Δάνη Κατρανίδη, Μάκη Ρευματά. Στο Βερολίνο του 

1936, μια Ελληνίδα τραγουδίστρια του καμπαρέ γνω-

ρίζεται μ’ ένα εβραίο χορευτή και γίνεται στόχος των 

Ες-Ες.  

   28η Οκτωβρίου 1940 ώρα 5.30 (1971) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:40  Πολεμική πε-

ριπέτεια με τους Χρήστο Πολίτη, Βέρα Κρούσκα, 

Λάκη Κομνηνό, Δημήτρη Μπισλάνη και Φερναντο Σά-

ντσο. Η κήρυξη του πολέμου βρίσκει τους κατοίκους 

ενός μικρού μακεδονικού χωριού σε γλέντι, αλλά τα 

παλικάρια σταματούν αμέσως το χορό και ξεκινούν 

για τον πόλεμο. Με την κατάρρευση του μετώπου, οι 

Γερμανοί μπαίνουν στο χωριό και ο διοικητής τους με-

τατρέπει το εργοστάσιο ξυλείας σε εργοστάσιο κατα-

σκευής πολεμοφοδίων.  

          Οι Τελευταίοι του Ρούπελ (1971) 
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:20 Πολεμική ταινία με 

τους Χρήστο Πολίτη, Βέρα Κρούσκα, Fernando Sancho 
και Δημήτρη Μπισλάνη. Η πλοκή ξεκινά με την ανάθεση 

αποστολής αντικατασκοπίας στη Βουλγαρία, όπου στέλ-

νουν τον Αλέξανδρο που παίρνει βοηθό τον πιο μισητό 

και μοναχικό φαντάρο του τάγματος. Μια ωραία φιλία 

ξεδιπλώνεται. Στη Βουλγαρία ο 

Αλέξανδρος συναντά την 

Όλγα- σύντροφο Γερμανού 

αξιωματικού –που στην συνέ-

χεια μαθαίνει για την προδοσία 

της, αλλά τελικά της χαρίζει τη 

ζωή. 

Πολεμιστές της Ειρήνης (1973)  

ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:20 Κοινωνική ταινία με 

τους Γιάννη Κατράνη, Στέφανο Στρατηγό, Κάτια Δαν-

δουλάκη, και Άρη Τσιούνη. Η ταινία αφηγείται τις περι-

πέτειες και τις προσωπικές ιστορίες μιας διμοιρίας Ελ-

λήνων στρατιωτών. Η συγκεκριμένη μονάδα, κατά τη 

διάρκεια του Eλληνο-ιταλικού πολέμου, μάχεται πίσω 

από τις γραμμές του εχθρού, αναλαμβάνοντας επικίν-

δυνες αποστολές.  

Η Μεσόγειος Φλέγεται (1970) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:40 Πολεμική Περι-

πέτεια με τους Κώστα Πρέκα, Λυκούργο Καλλέργη, Όλγα 

Πολίτου , Κατερίνα Χέλμη, Κώστα Καρρά και Σοφία Ρού-

μπου. Ο Παύλος Δελλής είναι παιδικός φίλος του Έρικ 

Φον ’ουερ. Υπηρετούν στο πολεμικό ναυτικό της Ελλά-

δος και της Γερμανίας, αντίστοιχα. Ο Έρικ είναι ερωτευ-

μένος με την αδελφή του Παύλου  όμως η σχέση τους 

είναι διακριτική, καθώς ο πόλεμος έχει ξεσπάσει στην 

Βόρεια Ευρώπη και πλησιάζει προς την Ελλάδα. Οι Γερ-

μανοί καταλαμβάνουν την Ελλάδα. Ο Έρικ πλησιάζει 

για μια ακόμη φορά την Μαρίνα, αυτή όμως τον διώχνει. 

Ο Παύλος ακολουθεί τον ελληνικό στόλο και πολεμά 

στην Ανατολική Μεσόγειο.

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο 
           Μονή Βλατάδων 
20:40 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:00 Ελληνική Ταινία: Nύχτα Γάμου 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 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 Ζητείται ψεύτης 
22¨45 Ελληνική Ταινία: 

Ξύπνα καημένε Περικλή   
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 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:  
Εκδήλωση ΑΚΕΛ Μ.Β με κύ-
ριο ομιλητή τον εκπρόσωπο 
τύπου, Στέφανο Στεφάνου  

20:45 Ελληνική Ταινία: Ένας Άφρα-
γκος Ωνάσης 

22:25 Ελληνική Ταινία: Η Ζηλιάρα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 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:Υποβρύχιο 

Παπανικολής 
22:05 Ελληνική Ταινία: Κατάσκοπος 

Νέλλη 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 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: 28η Οκτω-
βρίου 1940 ώρα 5.30 

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

ΤΡΙΤΗ 29 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 

20:35 Sport αλά Ελληνικά!!!!!  
          Με τον Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:00 Ελληνική Ταινία: Οι  
          Τελευταίοι  του Ρούπελ 
22:20 Ελληνική Ταινία: Πολεμιστές  
          της Ειρήνης  
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 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: Η Μεσόγειος 
Φλέγεται 

22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Reload Greece Conference  

ΠΕΜΠΤΗ 24/10 
06.45Πρώτη Ενημέρωση 

09.30 Όμορφη μέρα-κάθε  

          μέρα 

11.30 Από μέρα σε μέρα 

14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

15.35 Χρυσές Συνταγές  

16.30 Happy Hour 

18.00 Ειδήσεις (νοηματική)   

18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ   
          ματα  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/10 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη 
08.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
08.45 Καμώματα τζι Αρω   
          ματα 
10.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
12.30 Road Trip (Ε) 
13.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
14.00 Ειδήσεις  
14.15 Προσωπογραφίες (Ε) 
15.00 Πεταλούδα (Ε) 
16.00Κύπριοι το Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις  
18.20Πεταλούδα (Ε) 
19.00 Road Trip (Ε) 
19.25 Κάποτε το 80       

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/10 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώματα  
11.00 Road Trip (Ε) 
11.30 Άκρη του Παράδεισου 
12.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

13.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe (Ε) 
15.15 Άκου να Δείς (Ε) 
16.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
17.30Σπίτι στη Φύση (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
18.15 Πεταλούδα  
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80  
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10  
08.00 Συναυλία αφιερωμένη  
         στο Μίκη Θεοδωράκη»  
10.00 Ντοκιμαντέρ «Τετρα 
        λογία-Ο Τόπος εν ο  
        Άνθρωπος-Ξεχασμένοι    
        Ήρωες» (Ε) 

11.00 Ντοκιμαντέρ «Οι Βετε-
ράνοι» 
11.45 Ντοκιμαντέρ «Προορι-
σμός Άουσβιτς» (Ε) 
12.00 Ντοκιμαντέρ «Η συμ-
βολή της Κύπρου στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο» (Ε) 
12.45 Ντοκιμαντέρ «Ελ Αλα 
         μέιν-Ήταν και η Κύπρος     
         εκεί» 
13.30 Ντοκιμαντέρ «ΤοΈπος  
         του ’40 στη Β.Ήπειρο» 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα   
ΤΡΙΤΗ 29/10  

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθ- 

          μέρα 

11.30 Από μέρα σε μέρα 

14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

15.35 Χρυσές Συνταγές  

16.30 Happy Hour 

18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

18.25 έτρινο Ποτάμι (Ε) 

19.25 Καμώματα τζι Αρώματα   
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε   
          μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ 
          ματα  

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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B
oris Johnson has demanded MPs who voted down 

his Brexit bill on Tuesday night now back a general 

election to break the deadlock. 

The prime minister said he wanted to deliver Britain's departure 

from the EU on 31 October, with Downing Street briefing he had 

told Brussels it was in everyone's interests for no delay to be 

granted. 

Mr Corbyn claimed the divorce deal secured last week was a 

“worse than terrible treaty”. Their fiery clash at PMQs came just 

minutes after a sit-down meeting between the two, their chief 

whips and most senior advisers. 

A Conservative source said it was to find common ground for 

a new timetable for the bill to pass through parliament, after       

Mr Johnson “paused” the bill's progress following defeat on his 

bid to rush it through in three days. However a Labour spokes-

person said Mr Corbyn pushed for a “reasonable timetable” to 

allow proper scrutiny. They added, crucially, that the Labour 

leader would unleash his party's support for an early election 

once “the threat of a no-deal crash out is off the table.” 

It is not possible to rule out no-deal completely, but the EU 

could respond to the prime minister's forced request for a three-

month delay. The SNP hinted they too could back a snap poll, 

its Westminster leader Ian Blackford calling on Mr Johnson to 

“secure an extension and bring on a general election.” 

Nicola Sturgeon, the national party leader and Scottish first 

minister, earlier said any delay should be long enough for an 

election or referendum. 

Donald Tusk, the president of the EU Council which liases     

directly with all 28 leaders, said he had recommended to them 

they accept the request to move the Brexit deadline to 31 January 

2020. He was backed by David Sassoli, the new president of 

the EU Parliament - which is holding off on voting whether it      

approves the deal until the British parliament does too. 

Ken Clarke, a Tory grandee and former chancellor, has called 

on the prime minister to un-pause his deal legislation and come 

up with an alternative timetable he thinks MPs could support to 

deliver Brexit in “a month or two”. But Mr Johnson remained 

steadfast, saying “I think it would still be very much in the best 

interests of this country… to get Brexit done by 31 October.” 

His spokesman later responded to a question about whether 

he could push for a general election before Christmas by saying 

“yes”. 

With no debates on the deal legislation known as the EU 

Withdrawal Agreement Bill (WAB) pencilled in, MPs will spend 

Thursday debating the Queen's Speech, which Mr Johnson 

suspended parliament for earlier this month.
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Nicosia reports Turkish air, 
sea and land violations to UN

Boris Johnson calls 
again for election 

C
yprus’ Permanent Rep-

resentative to the UN 

Ambassador Andreas 

Mavroyiannis has strongly 

protested, on behalf of the 

Government, “the continuing 

violations of the national       

airspace and territorial waters 

of Cyprus by Turkey, as well 

as the infringements by the 

latter of international air traffic 

regulations, and appeal for 

their immediate cessation.” 

In a letter to UN Secretary 

General Antonio Guterres, 

Mavroyiannis says “the Repub-

lic of Cyprus reiterates its call   

to respect Security Council   

resolutions and adhere to the 

principles of sovereignty and 

non-interference enshrined in 

the Charter of the United         

Nations.” 

The letter is dated 11 October 

2019 and circulated as an          

official document of the UN 

General Assembly last Friday. 

Mavroyiannis encloses four 

separate annexes recording 

the violations of Cyprus’             

national airspace, the infringe-

ments of international air traffic 

regulations in Cyprus’ Nicosia 

Flight Information Region, and 

the illegal use of closed ports 

and airports in Cyprus, by        

Turkey, during the months of 

July and August 2019. 

“Turkey continues to systema-

tically harass civilian and military 

aircrafts within the Nicosia 

Flight Information Region via 

radio calls while, during the 

same period, the regime            

installed by the occupying 

power in the area of Cyprus 

that it occupies, has illegally      

issued three notices to airmen 

relating to exercises conducted 

by the Turkish Air Force.  

Additionally, Turkish commer-

cial aircrafts systematically      

use the Tympou airport, which 

continues to operate illegally 

following the closure, by the 

Cyprus Government, of all ports 

of entry in the areas where it 

does not exercise effective  

control,” he says. 

Mavroyiannis points out       

that “this pattern of behaviour 

constitutes a serious concern 

for the Republic of Cyprus and 

is a continuous violation of its 

sovereignty and adds to the 

catastrophic repercussions of 

the invasion and ongoing occu-

pation of part of its territory by 

Turkey.” 

“Furthermore, the persistent 

policy of violating the Charter  

of the United Nations and        

international law and breaching 

international rules and regula-

tions is a constant threat to         

international peace and secu-

rity, negatively impacts regional 

stability, jeopardizes the safety 

of international civil aviation 

and creates difficulties for air 

traffic over Cyprus, and prevents 

the creation of an enabling       

environment in which to conduct 

the Cyprus peace process,” 

Mavroyiannis says. 

He points out that “the          

said actions of Turkey, which 

continues to occupy the        

northern part of the Republic       

of Cyprus since 1974, clearly 

aim at undermining Cyprus’ 

sovereignty, consolidating the 

ongoing de facto division, and 

upgrading the secessionist      

entity’s status by claiming a 

purported airspace over the   

occupied territory of the Repub-

lic.” 

“In this respect, I would like  

to underline that there is only 

one Cypriot State, which is the 

Republic of Cyprus, as stipu-

lated also in various Security 

Council resolutions, particularly 

resolutions 541 (1983) and 550 

(1984), which have declared  

legally invalid the purported     

secession of part of Cyprus,”  

he notes. 

Mavroyiannis concluded by 

urging Turkey and the Turkish 

Cypriot community to contribute 

to a meaningful resumption of 

the peace process, instead of 

focusing on undermining the 

sovereignty of the Republic and 

promoting Cyprus’ partition 

through the creation of facts      

on the ground. 

Clocks  
go back

This Sunday sees the 

end of British Summer 

Time (BST) for 2019. 

Clocks go back at 

2.00am on Sunday 27th 

October, to 1.00am.      

Do not forget!



U
N special envoy Jane 

Holl Lute is expected       

to visit Cyprus in Novem-

ber ahead of a trilateral meeting 

between UN Secretary-General 

Antonio Guterres and the two 

leaders later in the month, reports 

said on Tuesday. 

Lute will have meetings with 

President Nicos Anastasiades 

and Turkish Cypriot leader   

Mustafa Akinci to prepare the 

ground for their meeting with 

Guterres, expected to take place 

late November. 

A source told the Cyprus 

News Agency that it appears 

that it is possible for the terms 

of reference for the resumption 

of talks to be recorded so this 

issue is closed. 

“We seem to be on the path 

to resuming negotiations and 

there is already a visible path,” 

the same source said, noting 

that, apart from Lute’s efforts, 

the UN Secretary-General’s 

own contribution to the whole 

process is also necessary, since 

his envoy’s visit to the island 

last September did not bring the 

desired result, a conclusion on 

the terms of reference. 

According to the same 

source, the UN Secretary-     

General’s meeting with Anasta-

siades and Akinci may be        

conclusive on the terms of      

reference, but Guterres may 

wait to announce the terms at 

the informal five-party meeting 

expected to take place possibly 

in December.  

The EU is expected to         

participate at the five-party 

meeting as an observer, the 

source said. 

The Greek Cypriot side, the 

source said, has made it clear 

to the UN that the terms of        

reference will be agreed upon 

by the two sides, but it would 

be also be good for the guaran-

tor powers to commit to what 

has been agreed by the two 

leaders. 

This is also aimed at prevent-

ing the possibility of the Turkish 

side raising the issue of a          

solution model other than that 

of a bi-communal, bi-zonal       

federation (BBF) as stipulated 

in the February 2014 Joint      

Declaration. 

The source also recalled that 

the position of the Greek        

Cypriot side is that the three      

pillars which should constitute 

the terms of reference are the 

Joint Declaration, the convergen-

ces achieved and the Guterres 

Framework with its six parame-

ters. 

“As long as there is no             

attempt to bring up additional 

issues that need discussion,” 

the source said. 

Last September, after six 

rounds of separate consulta-

tions with Lute and an informal 

joint reception, the two leaders 

were unable to agree on the 

terms of reference that would 

form the basis of new talks. 

Though initially it was            

believed that progress had 

been achieved, it later emerged 

that the two leaders were unable 

to overcome a sticking point in-

volving the co-governance 

issue. 

Anastasiades said later that 

the terms had been agreed with 

the Turkish Cypriot leader        

during their meeting of August 

9 and that Lute had prepared a 

short statement at their request, 

but that Akinci backed down, 

asking for the inclusion of          

predetermined positions. 

Akinci, however, said that this 

was not true and the only thing 

they agreed on August 9 was 

that the procedure ought to be 

results-oriented and not an 

open-ended one.
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UNSG’s envoy Jane Holl Lute to 
visit Cyprus in November

Children exposed to 

five times more air  

pollution on school run

C
hildren are five times 

more exposed to harmful 

air pollution while        

travelling to primary schools in 

London than at any other time 

of the day, a new study claims. 

More than 250 pupils          

aged between six and 11 wore 

backpacks containing sensors 

to monitor the air quality on their 

journey to and from five London 

primary schools.       

They helped collect 490       

million measurements from 

2,000 journeys for the Breathe 

London Wearables Study, 

which was carried out by King's 

College London in spring 2019. 

The results, published on 

Tuesday, found that children 

were on average exposed to 

five-times-higher concentrations 

of nitrogen dioxide during the 

school run than when they were 

at school. 

It also revealed that children 

who walked to school via      

backstreets were exposed to 

the lowest levels of nitrogen       

dioxide pollution, even less than 

those travelling in cars and 

buses. 

The study advised that         

children in the capital should 

avoid using busy roads to walk 

or cycle to school in order to   

reduce their exposure to           

pollution. A total of 258 pupils 

carried 1kg sensors in their 

backpacks to measure N02 and 

fine particulate matter (PM2.5) 

for the study. 

Particulate matter is a term 

used to describe the mixture of 

solid particles and liquid droplets 

in the air, while nitrogen dioxide 

is a harmful gas released when 

fuel is burned. 

The sensors, developed by 

Dyson, were carried by each 

child for five days and also 

recorded their GPS location. 

Those taking part were from 

primary schools in Richmond, 

Greenwich, Haringey, Hammer-

smith and Fulham, and Kensing-

ton and Chelsea. 

The study, funded by the 

Mayor of London in partnership 

with C40 Cities, found that      

children who walked to school 

along main roads received the 

highest concentrations of PM2.5 

and nitrogen dioxide. 

It said children were "particu-

larly vulnerable" to the harmful 

effects of air pollution due to 

their "immature and developing 

immune system and lungs". 

It comes as new data     

collected by Google Street View 

cars for the Breathe London 

project shows nitrogen dioxide 

is on average 51% higher on 

busy A roads, compared to       

quieter local roads. 

The cars recorded the     

highest concentrations on 

Hanger Lane and other locations 

on the North Circular, Brixton 

Road and Kensington Church 

Street in London. 

The locations are all to fall 

within the expansion of the new 

ultra low emission zone in 

2021.

Cypriot Met officer makes a 
special delivery in Enfield
A

 police officer and a police 

community support officer 

(PCSO) helped deliver a 

baby girl after they were flagged 

down whilst on routine patrol. 

PC Andri Andreou and PCSO 

Steve Porter were making their 

way down Lancaster Road,     

Enfield when they saw the baby’s 

father running towards them, 

frantically trying to flag them 

down. The father was about to 

take his partner, who was in      

labour, to hospital when they 

suddenly realised the baby was 

on her way. 

While PCSO Porter called for 

assistance and an ambulance, 

PC Andreou helped deliver the 

baby girl. Baby Florence did not 

instantly cry and everyone        

became extremely concerned. 

PC Andreou took decisive action 

and rubbed baby Florence and 

blew directly into her face, 

whereupon she began to cry. 

UK Cypriot PC Andri Andreou 

said: “I held baby Florence on her 

mother’s tummy until the ambu-

lance arrived. This was a scary, 

emotional and heart warming 

occasion and although I was     

initially in shock, I am very privi-

leged to have been part of it. I 

would like to thank PCSO Porter 

for his support, composure and 

calm demeanour throughout the 

delivery.”
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N
ow in his 70th year,        

Dalaras (Royal Festival 

Hall) sounds as amazing 

as ever, his thunderous yet 

melodious voice not betraying 

his age. He still sounds as won-

derful as always, and his voice 

seems to be as timeless as his 

songs, which have stood the 

test and become classics. For 

those that grew up with and still 

love his music, it has followed 

the trajectory and decades of 

their lives and is an integral part 

of growing up with Greek and 

Greek Cypriot culture.  

The songs are evocative in 

so many ways. Their range       

includes the tributes to history 

and political resistance that 

stretch from classical antiquity 

to the Greek revolution of          

independence, the Asia Minor 

catastrophe, the Greek Junta 

years and the Turkish invasion 

of Cyprus. He has been the 

most consistent champion of 

rembetika, the gloriously evo-

cative Greek blues, and has 

been the best ambassador for 

the work of the most celebrated 

Greek composers, including the 

legendary Xarhakos, Theodorakis 

and Hadjidakis. Dalaras’ music 

celebrates with an amazing      

lyricism the soul and spirit of 

Greek culture in all its glory, the 

spirit and evocations of the 

music and lyrics capturing      

feelings, emotions and wonder 

that persist and enthral.  

However, he is not shy of 

countenancing this by acknow-

ledging life’s bittersweet qualities, 

be it the hardships of social and 

political injustice or the arrows 

of unrequited love. That he 

manages all this is not an       

overstatement but a tribute to 

his talent, and the hordes of 

fans are testimony to this. That 

his capacity and range have 

universal appeal is witnessed 

not only by his international      

profile but also his ability to     

sing in different languages –       

including Hebrew, Arabic and 

Spanish - and collaborate with 

artists as diverse as Jethro Tull, 

Bruce Springsteen, Al Di Meola 

and Paco de Lucía. It’s no        

surprise that the Royal Festival 

Hall was filled to the rafters        

for his concert last week, with       

Dalaras, his musicians and the 

audience giving their heart       

and soul for what proved to be 

an unforgettable evening. 

A glorious  
musical odyssey

An ode to my homeland

T
wo months ago today, I  

was sat feeling slightly   

nervous in Gatwick airport. 

I was about to travel back to my 

motherland, Cyprus, to take part 

in a language and culture course 

with over 40 other young Cypriots 

from across the diaspora. 

For three weeks, we lived and 

studied at the University of Cyprus 

in the capital of Nicosia. This       

experience came about because 

I was lucky enough to get a place 

on the NEPOMAK Discover Cyprus 

Programme (NDCP). NDCP is a 

course run by NEPOMAK who aim 

to connect young Cypriots. On 

NDCP, 43 of us were immersed 

in the language, culture and       

heritage of our homeland. 

I applied for this course to        

improve my Greek, which is 

shamefully lacking, and to get the 

opportunity to see more of the 

country that holds such a strong 

place in my heart. I did not expect 

the experience I had to be so    

special, and yet this short time I 

spent in Cyprus felt really important. 

I went feeling a bit anxious to 

meet all these people and came 

back with a renewed sense of 

love for my country and strangers 

who had quickly become family. 

What promised to be a fun and 

educational thing to do in my 

summer proved to be so much 

more. I hope to be able to express 

why in this article. I also hope that 

the feelings NDCP gave me will 

resonate with any of you that       

balance more than one culture in 

their lives and have the fear that 

the one of your heritage may slip 

through your fingers without you 

quite noticing. Note: To prevent this 

article being completely insufferable 

I’ll try to reign in my sentimental 

tendencies. However, being overly 

emotional does seem to be what 

us Greeks are good at so maybe 

we could just call it embracing my 

culture.  

Monday through Thursday   

consisted of class from 9am until 

2pm fuelled by frappes. On the first 

day after writing my name in Greek 

on the test we were given and 

nothing else, I was unsurprisingly 

placed in the beginners’ language 

class. I quickly picked up the          

alphabet and found myself reading 

in Greek even if I didn’t know what 

I was reading. Speaking was 

more challenging but now I’ve got 

some basics down, I’m determined 

to keep it up. 

History and culture classes were 

what I was really excited for. I feel 

pangs of longing, from time to time, 

to know more about Cyprus and 

understand its past properly. I got 

the impression that many others 

felt the same, especially when it 

came to the Turkish invasion. We 

covered a timeline of Cypriot       

history from the first permanent 

settlement in the Neolithic Age, 

through the hands of many Empires, 

to its independence in 1960, the 

1974 Turkish invasion, all the way 

up until today. This tiny island has 

been through a lot. It has a history 

that is rich with culture, commerce, 

literature, and development. It is 

also marked by tragedy and       

conflict. We spent a whole lesson 

on the 1974 invasion of Cyprus 

and the events that led up to it. I 

won’t discuss the history or politics 

itself because this article is too 

personal for things like that, and I 

still feel I need to be more educated 

to discuss it with any authority. I 

would encourage everyone and 

anyone to read about the Cyprus 

issue, because its ramifications 

continue today with Cyprus being 

the only country in the world that 

still has a divided capital. 

It wasn’t just in the classroom 

that I felt my understanding grow. 

Visiting the occupied north with 

my family for the first time gave 

me a personal view of the lasting 

effects of this division. Our group 

attended a talk at the community 

centre, Home for Cooperation, in 

the UN buffer zone in Nicosia. 

They work towards encouraging 

intercommunal dialogue and co-

operation. Listening to what they 

had to say and what my friends 

had to contribute brought out mixed 

feelings in me. I have a deeper 

comprehension of Cyprus’ situation 

now. I don’t just know the facts, I 

know how these facts are affect-

ing Cypriots including my family. I 

also found these new rumblings 

of duty for my country combined 

with frustration at the limitations 

of what I can do and a fear of the 

limits of what anyone can do to 

help Cyprus. 

Of course, it was not all so  

sombre. There was much fun to 

be had. Drinking Keo and dancing 

the night away was a regular. I 

thought I knew how to party before 

but it turns out I was just a yiayia 

from the horio, because these 

people really know how to dance 

and sing and be absolutely joyous. 

Personal highlights include going 

to see UB40 and Greek superstar 

Antonis Remos in concert. Bopping 

along, eating koubes and watching 

everyone Greek dance I was in my 

element. Another wonderful moment 

was being woken up by a group 

of South Africans blaring house 

music at 5am to watch the sunrise. 

I was a bit befuddled, but it all made 

sense when I was sat on the bridge 

with everyone, watching the sun 

come up. Some of my favourite times 

though were the quiet moments. 

The hours on the coach chatting. 

The late-night walks to the periptero 

for ice cream. It was then that I got 

to know these people and find out 

how funny, clever, and kind they all 

are. Although we came from all over 

the world I felt we had a shorthand. 

We have a shared culture, a shared 

way that we’ve been brought up 

and perhaps that’s why we all 

bonded so quickly. However, it        

is also down to our three lovely 

advisors. Marianna, Pete, and  

Andrew made sure we were         

everywhere we needed to be at 

the right time but they also made 

this trip so much fun and showed 

us so much kindness and patience 

(when we were late for the coach). 

Fridays and weekends consisted 

of excursions. I had seen surpris-

ingly little of Cyprus, having mainly 

stayed in the areas that my family 

are from. Now I feel like I could be 

a tour guide for Cyprus. Although, 

I could not be as delightful as our 

tour guide Katie. She accompanied 

our adventures around the island 

with all the information, stories and 

serenades (that’s right, our tour guide 

was a classically trained singer) 

that we could have wanted. My 

favourite destination of all these 

excursions was the Troodos moun-

tains. As we headed towards the 

highest point in Cyprus, I noted 

the arid dusty landscape gradually 

change to luscious green trees 

coating the mountain side. The 

beauty of the Cypriot mountains 

really did take my breath away, 

or it might have been the occa-

sional moment I thought we were 

going to drive straight off the side 

of the winding roads that had next 

to no barriers! With the cooler 

temperature and abundance of 

nature you could have told me we 

had been transported to another 

country completely. We ventured 

on to our final destination, the    

resting place of our first president 

Archbishop Makarios near the 

Kykkos Monastery. The artistry of 

the mosaics of the icons that form a 

circular path to the tomb itself seems 

to float among the 360-degree 

sea of green as the views span 

all across and down the mountains. 

As our trip drew to a close you 

could sense the sadness creep 

in as we knew we’d all be saying 

goodbye soon. After our final exam, 

we headed off as a group onto a 

boat trip from Protoras set on for 

us by NEPOMAK. It was a blissful 

day and as I sat there sipping my 

vodka pineapple I thought how 

these few hours perfectly sum up 

why this trip had been so special. 

Looking out across the crystal sea 

and jagged rocky form of the  

Cypriot coastline rising from it. I 

realised that this trip had given me 

a wider perspective of my home-

land. I had seen its beauty and 

troubles before but for the first time 

they had been stitched together 

in a full and comprehensive tapestry 

for me. Cyprus has a really mixed 

heritage (mainly due to it being 

taken over so many times). Given 

this, it is often tricky to place what 

our identity is. Add to the mix, that 

we are now dispersed across the 

world and have grown up in cultures 

very different to the Cypriot one, 

our identities can feel even more 

transient. I’m sure many fellow St 

Andrews students, being such an 

international university, feel a similar 

way. NDCP gave me a chance to 

feel more connected to such a big 

part of who I am. Turning back to 

look in on the boat, I saw all these 

people I have come to love dancing, 

chatting, and eating. They are the 

other reason, the main reason, 

why this experience means so 

much. I felt such happiness spend-

ing three weeks with these people 

who share being Cypriot far away 

from Cyprus and I feel proud to be 

part of a community with them.       

Cyprus is lucky to have them as 

its global representatives. 

I am incredibly grateful for this 

opportunity. I didn’t know it at the 

time but I really think I needed 

NDCP. The love and warmth I 

was shown by the friends I’ve made 

has made me want to live life up 

to the full. When stress and the 

mundane get me feeling stuck I’ll 

think of them as examples of how 

to act to push through it. I have come 

home with a greater understanding 

of the country of my heritage. I 

feel so fulfilled embracing my roots 

but also now feel a duty to be  

cognisant, educated and if possible, 

involved in helping in the problems 

Cyprus continues to face. I hope 

this article made for an enjoyable 

read and encourages you to recon-

nect with your own roots. Finally, for 

any Cypriots reading this, apply to 

NDCP, get involved with NEPOMAK, 

and your local communities.  
 

By Marianna Pantelli 

T
he 13th annual London 

Greek Film Festival, the 

international meeting point 

for Greek films from across the 

world, will take place from        

13-16 May 2020. 

The festival invites Greek and 

International film directors,      

producers, writers and artists 

from around the world, to        

submit films and screenplays 

(film and script competition). 

Films and Screenplays          

accepted, from: 

• Greek Origin Individuals 

and Production Companies from 

all over the world (Greek Diaspora 

& Greek-Cypriots included), with 

no specific subject in their work,  

or 

• International Individuals and 

Production Companies from all 

over the world, with film or 

screenplay related to Greece 

(i.e. subject, myths, history or 

filming in Greece).   

Kind of Films: Fiction Feature, 

Short Fiction, Documentaries, 

Experimental, Video Art, Music 

Videos, Animation, TV program 

(fiction).  

Kind of Screenplays: Fiction 

Feature and Short Fiction.  

Organised / Supported by: 

Cosmocinema, London, UK. 

Deadlines: Early deadline 2: 

30 October 2019 / Early deadline 

3:  30 November 2019 / Early 

deadline 4: 25 December 2019 

/ Regular deadline: 15 January 

2020 / Late deadline: 15 February 

2020 / Very late deadline: 15 

March 2020. 

For more information, visit 

www.londongreekfilmfestival.com 

LGFF 2020 - Call for film 
and script submissions
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This is the insurance 
you need if you’re a 
landlord... Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

W
hat kind of insurance does a landlord 

need? While property owners are not       

legally required to have home insurance, 

many lenders will need you take out home                

insurance as a condition of a buy-to-let mortgage. 

It is also important to know that standard home        

insurance will not cover you if you are renting out a 

property, so you will need to take out specialist 

landlords' home insurance.  

So, what type of cover will you need? As a bare 

minimum, you will need buildings insurance, which 

covers the property's structural elements such as 

walls and windows. You will most likely be required 

to take out this type of home insurance by your 

lender anyway. Buildings insurance is invaluable in 

covering you against a flood or fire at the property. 

While this will probably be the extent of insur-

ance cover your lender will ask you to take out, you 

should seriously consider taking out contents, liabi-

lity and loss of rent insurance if you are a landlord.  

Finally, it's a good idea to cover yourself against 

any periods when the property is empty, with a  

special clause in your landlords' insurance that 

covers loss of rent. If the property you're renting out 

is large, with an expensive mortgage, this is a        

particularly important step to take to protect your-

self against having to cover the mortgage yourself 

– or worse, not being able to, and having the        

property repossessed.   

 

Unoccupied Property –  

Do I Need Insurance? 
 

Unoccupied One important responsibility             

executors have is to ensure that the deceased’s 

estate is properly protected during the estate          

administration until it can be distributed to benefi-

ciaries.  

It is important that the estate’s assets are          

properly insured. An executor who fails to do this 

could be held personally liable for any losses         

suffered by the estate if its felt they failed to take 

the necessary care by making sure the property 

was adequately insured. 

When an estate includes a house, which later 

become unoccupied, this changes the insurance 

position and you should be wary of relying on any 

existing policy. Whilst the deceased would have 

had adequate insurance on the property, for an      

unoccupied property, insurers will require that the 

policy is either updated or a new policy is purchased. 

Even if an insurer does continue to provide         

insurance, it is likely that the premium will be higher. 

In addition, it is possible that the coverage may be 

restricted; insurers are known to restrict damage to 

an unoccupied property to only damage caused by 

fire, lightning, aircraft and explosion. What does this 

mean for you? If the property was, for example 

broke into and vandalised, the policy would not  

provide cover. In such circumstances, as an           

executor you may be held liable for the cost of        

repairs or any difference in the property valuation. 

If the insurer does provide comprehensive cover, 

they may place onerous conditions on you as the 

executor. Often insurers in exchange for compre-

hensive cover for unoccupied properties, will           

require regular (i.e. fortnightly) inspections. Failure 

to do so would result in the claim being rejected. If 

the property is on the market, then your estate 

agent may do this for you (for a fee possibly) but as 

the executor it is your responsibility to ensure the 

conditions of the insurance policy are complied with. 

Any amended or new policy should be in the 

name of the executors. Having the executor’s           

interest ‘noted’ does not necessarily entitle them to 

make a claim or receive the benefit of any claim 

proceeds payable under the policy; it may only 

mean that they are notified if a policy cover is        

cancelled or lapsed. 

You should carefully consider the insurer you   

are using and whether they have experience of            

probate properties. Some specialise in probate        

insurance and may be more understanding of the 

responsibilities attached to being an executor. 

If the estate is cash limited, you may have         

problems with payment of the premium. A specialist 

insurer may allow a period of time where unoccu-

pancy conditions will not apply or allow deferred 

payment of the premium until funds are available 

from the estate. 

Please call us on 0207 691 2409 for an                 

appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

W
e are an Independent Estate Agent        

located in Crouch End. Our four found-

ing partners George, Aaron, Yianni and 

Nikhil came together with a unified mission in 

2016, to build the number one estate agent in the 

area. Our ethos is to be an estate agent that is 

professional, trustworthy and flexible. At David 

Astburys Estate Agents, we are prepared to tailor 

our service to every client’s needs. 

Fun fact, none of us are called David! The 

name David was inspired by a mutual mentor of 

our founding partners. A respected figure in the 

field, he helped and supported each of us from 

the start of our careers in the property industry. 

His work ethic and knowledge continue to            

influence us today. 

‘Astburys’ was inspired by the diaries of           

William Copeland Astbury who described the    

history of Crouch End and surrounding areas in 

the famous ‘Clock Tower Diaries’. 

We have been in our flagship Crouch End office 

for 2 years now and have successfully scaled the 

business from 4, to a team of 13, which will        

continue to grow over the next year. We wouldn't 

be where we are today without the loyalty of our 

clients and the support of the community at large, 

for which we are always grateful.  

  

George Sifonios MARLA 

Head of Residential Sales & Lettings  
 

George spent 17 years developing a deep 

knowledge and understanding of the property 

landscape in Crouch End and surrounding areas. 

“I decided to break out on my own in 2016 and 

join forces with co-founders Aaron and Yianni 

and start David Astburys and it was the best     

decision I ever made.” 

George manages the Sales & Lettings depart-

ment and has successfully built trusted and       

long-term relationships with clients. He can always 

be relied upon to provide accurate valuations and 

sets realistic expectations for all clients. 

  

Yianni Aresti 

Residential Sales & Lettings 
 

Yianni has over 12 years’ experience in the 

Lettings field. He is focused and dedicated to 

bringing the best possible service to customers.  

“I help in the management of the Lettings         

Department with a focus on market appraisals, 

valuations and ensuring our landlords needs are 

always being met.” 

He leads and implements all training initiatives 

for the negotiators and keeps them motivated 

and focused.  

Yianni is also great in front of the camera and 

leads all the Marketing and Social Media for the 

business.  

Key services we offer: 

• Sales 

• Lettings 

• Property Management 

• Commercial 

• Corporate Investments 

• Free Instant Valuation 

 

 So why choose us? 

From the very beginning, our ethos has always 

been for our agency to be professional, trust-   

worthy, and reliable. We are prepared to tailor our 

services to meet the individual needs of all our 

clients. 

There are many reasons why we are the Best 

Agent in the Area, below are some achievements 

which reflect that: 

• We have the most 5 Star Google Reviews for 

an Agency in North London 

• The ESTA Awards Winner for Best Customer 

Service  

• Our sales team have a 92% completion rate 

on instructed properties. 

• Our sales team have a 93% success rate 

against competitor agencies on multiple agency 

contracts  

• We boast the largest Lettings Team in North 

London 

• We have the ‘Most Lets Agreed’ in the area 

(source Rightmove) 

• Ranked Number 1 in achieving the most ‘New 

Instructions to Market’ in the whole of London 

In an industry, notorious for high levels of         

labour turnover, we boast a strong, stable and 

experienced team who are regularly trained in all 

aspects of the field from shifts in market trends 

to legislation and technology. This allows us to 

ensure that our clients they will always receive 

the highest level of knowledge and service        

possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Address 

15 Park Road 

Crouch End 

London N8 8TE 

 

Opening Hours 

Mon - Fri: 8.30am – 7pm 

Sat: 10.00am – 5pm 

 

Tel: 020 3000 6787 

Email: crouchend@davidastburys.com 

Website: www.davidastburys.com

George Sifonios 

Who is  
David Astburys?
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Black And Blue 
 

This thrilling action adventure 

is superbly scripted by British 

writer Peter A. Dowling and 

imaginatively directed by Deon 

Taylor. The action takes place 

in New Orleans and follows the 

story of Alice West (Naomie 

Harris) a black female officer 

who finds herself on the run after 

she accidentally captures on 

her body cam the brutal murder 

of a young drug dealer shot in 

point blank. She has nowhere 

to hide and the situation esca-

lates to epic proportions when 

she realises that the murder was 

committed by corrupt cops, who 

immediately put an order for 

her arrest…  

Naomi Harris deserves awards 

for her outstanding performance 

as the vulnerable but deeply  

resourceful heroine who manages 

to outsmart the corrupt cops 

especially after she decides to 

team up with Milo “Mouse Jack-

son (Tyrese Gibson), an old friend 

from the community who at first 

is reluctant to get involved with 

the police. These two actors 

work brilliantly together but         

finally the movie belongs to 

Harris’ luminous presence in a 

rare leading role in an action 

thriller not often associated with 

a female protagonist. But it is 

Taylor’s urgent storytelling and 

uneasy use of his camera move-

ments that demand attention 

from the very first sequence and 

keep one hooked until the final 

credits.   

A superior action thriller intelli-

gently told and beautifully acted! 

 

Monos 

 

The crowning glory of last 

week’s London Film Festival, 

where it won Best Film in the 

Official Competition - part of a 

terrific selection of great inno-

vative work.  

Brazilian director Alejandro 

Landes is in a class totally of 

his own – his highly original 

piece of filmmaking is one of 

the cinematic events of the 

year.  

The action takes place on         

a remote mountain in Latin 

America where a group of 

young soldiers are training hard 

all day long while during the 

night they indulge themselves 

in sexual activities amongst 

each other. Life ticks away until 

an ambush by an unseen 

enemy forces them deep into 

the jungle…  

Landes’ distinct looking film 

has already been compared        

to LORD OF THE FLIES but        

the only thing they share in          

common is when order in the 

jungle disintegrates into chaos. 

The young actors playing      

characters with names that 

vary from Rambo to Wolf and 

Dog deliver highly committed 

and engaging performances. 

The superb cinematography 

captures the spirit of these 

rebels most magnificently in 

lash but beautiful landscapes. 

 

The Last  

Black Man In  

San Francisco 
 

Joe Talbot makes a remark-

able directorial debut with his 

highly original and unique         

film which was deservedly 

nominated in the First Feature 

Competition at the recent       

London Film Festival.  

Jimmie Fails (Jimmie Fails) is 

a real dreamer and hopes to   

reclaim the Victorian house his 

grandfather built in the middle 

of San Francisco. Most people 

believe that Jimmie is search-

ing for the impossible dream 

apart from his best friend       

Montgomery Allen (Jonathan 

Majors) who encourages him 

fully in order to fulfil his great 

expectations... 

Talbot creates a dream like city 

with eccentric but fully fleshed 

characters not often represented 

in American cinema.  

A truly remarkable and intelli-

gent piece of filmmaking unlike 

anything you’ve seen before 

which needs to be experienced 

on the big screen!  

 

By The Grace  

Of God 

The amazing French director 

Francois Ozon continues to   

deliver unpredictable films 

throughout the years, where he 

effortlessly manages to switch 

genre with each project. His       

latest - like the Hollywood 

Oscar winning SPOTLIGHT -   

is based on true events and      

focuses on the Catholic Church’s 

blinkered view on child abuse.  

Alexandre (Melvil Poupaud) 

lives a happy life in Lyon with 

his wife and children until he
 

finds out that the priest who 

abused him when he was in the 

scouts is still working with       

children. He decides to take 

matters into his own hands and 

expose the priest but first he 

needs two other victims to 

come out into the open and tell 

their stories… 

It is a compelling film             

but sadly still very relevant to 

our times where the Church           

continues to turn a blind eye 

when it comes to child abuse. 

Those responsible are still very 

much in power and carry on 

their duties as if nothing had 

happened to these poor and 

traumatized children.  

Ozon’s vital film speaks out 

uncomfortable truths - it is          

superbly made, terrifically 

played and essential viewing! 

 

A Good Woman 

Is Hard To Find 

Sarah Bolger delivers one of 

the most fantastic performances 

of the year as the title’s good 

woman.  

The action takes place in 

Northern Ireland and follows 

the story Sarah, a mother of 

two struggling to make ends 

meet following her husband’s 

recent murder witnessed by their 

young son who subsequently 

becomes mute. But then one 

day totally out the blue a drug 

dealer seeks protection in her 

home and succeeding events 

force the sweet and loving 

Sarah to become fierce like         

a wild animal sinking into          

desperate measures in order  

to protect her children… 

The film works dividends 

thanks to Bolger’s amazing 

presence - she begins the story 

as an utterly innocent and 

angelic looking woman before 

circumstances force her to   

take matters into her own 

hands and act in such an           

unbelievable manner she never 

thought   possible in her wildest 

dreams.  

Some of the other supporting 

characters are verging on the 

stereotypical but still director 

Abner Pastoll keeps the         

mesmerising action flowing with 

energy and blood soaking    

fashion.  

Worth seeing just for Sarah 

Bolger’s turn! 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk
 

S
on of a German              

immigrant father and 

African American mother, 

playwright August Wilson left        

behind an impressive legacy 

(he died in 2005). Many 

awards including two Tony’s 

and an Olivier, the first New 

York theatre to be named after 

an African American and a      

superb 2016 film adaptation    

of his play Fences with Denzel 

Washington and Viola Davis. 

Wilson insisted on a Black       

Director so Washington also 

took that role. A man influenced 

by Malcolm X and the Black 

Power movement, Two Trains 

Running (Yvonne Arnaud    

Theatre), is play number six   

in The Pittsburgh Cycle, a   

epic series of ten, each set in 

a different decade depicting 

comic and tragic aspects of 

the African-American experience 

in the 20th century. 

It’s Pittsburgh 1969 and 

change is coming. Cafe owner 

Memphis (Andrew Finch) is a 

man on a mission, to sell his 

joint at the “right price”, his 

price and no less. He and        

laconic waitress, Risa (Anita-

Joy Uwajeh), are patronised 

by a posse of characters, each 

with a life journey that encap-

sulates the black experience. 

Old man Holloway (Leon       

Herbert) is guided by “322 

year old” Aunt Ester who for      

a few dollars donation can 

predict your future.  

Cynic Wolf (Ray Emmet 

Brown) is a shifty numbers 

runner and prefers to duck 

and dive to make a living while 

luckless Hambone (Derek 

Ezenagu) is a local hobo 

whose constant refrain of           

“I want my ham”, is a slightly 

off-piste metaphor for the 

rights that will soon be won. 

Undertaker West (Geoff 

Aymer), is in the process of 

“laying out” Prophet Samuel 

and is making a healthy profit 

from the dead incurring the 

envy of all. Into the medley 

comes Sterling (Michael          

Salami), recently released 

from the penitentiary, now  

promoting black power rallies 

and set on finding himself a 

“good woman” - the scarred 

and repressed Risa.  

On Frankie Bradshaw’s   

naturalistic set, which is safe 

and familiar while outside 

danger looms, the action         

unfolds as though it will reach 

a climactic end. The final 

scene is anything but and       

the two trains of struggle and 

liberty continue rolling on 

down the tracks with each of 

the characters mapping out 

what route they need to take 

to move on. The action all 

takes place in the cafe and at 

times is a slow burn but       

ultimately Nancy Medina’s 

subtle and engrossing produc-

tion allows Wilson’s sharp-

witted and observant writing, 

delivered superbly by the      

ensemble of seven, to bring 

home the meaningful message 

of what their futures holds  

and the destiny yet to come. 

Probably in plays seven to 

ten.  

And Johnny Efthyvoulou      
rediscovers a familiar voice 
anew... 

Donizetti’s Don Pasquale 

(Royal Opera House) is an 

oddball opera. Funny yet cruel 

and full of characters that 

would not be out of place in a 

Carry On film.  

Damiano Michieletto’s   

production is a weird and  

wonderful mix of styles that 

can seem slightly confusing 

but it all hangs together in the 

end. That said the use of 

smartphone technology is now 

so de rigueur in theatre and 

opera that it will soon become 

passé and hackneyed. Having 

gotten over that hurdle I 

warmed to it especially with 

Bryn Terfel’s magnificent   

presence and interpretation       

of the title role. Here is a man, 

tricked and derided and when 

the final derisory realisation 

hits home he becomes a       

pathetic mess of sadness and 

self-pity. The voice remains 

towering and penetrating in      

its power but I was also 

moved by the gentler, more  

introspective moments.  

I was less impressed with 

some of the other singers. 

Ioan Hotea’s Ernesto lacked 

clarity and appeared to     

struggle in one or two key       

moments whereas Olga    

Peretyatko sang beautifully 

and also displayed a penchant 

for comedy and Markus 

Werba’s oleaginous Doctor 

Malatesta certainly looked the 

part, clad in leather, but again 

was not always en pointe with 

phrasing.  

Paolo Fantin’s set is very 

cinematic including the   

ubiquitous neon and some 

other very neat trickery, the 

perfect backdrop for all the   

onstage jiggery-pokery. The 

orchestra, conducted by    

Eveline Pidò, brought out all 

the fizz in Donizetti’s music 

with some excellent solo   

work.  

 

TWO TRAINS RUNNING -  

on tour  
 

DON PASQUALE -  

020 7304 4000

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The destiny cafe 
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W
hen out and hungry, 

my friends may grab 

food at the nearest 

take-out, like fried chicken or a 

burger and chips or donuts; I 

would let them get on with it 

while I would wait and drive       

out a little further in order to      

get near to a place where I 

would find some wholesome 

food, without any deep frying, 

preservatives or other things 

added. 

Since I had started my hard 

training around the age of      

nineteen, I have never had a 

burger, fries or fried chicken. I 

am exactly the same through 

festivities and on holiday. I 

never feel like I miss out, as if I 

fancy a type of food and can't 

find a healthy version in a        

restaurant, I just wait till I can 

make it myself.  

Healthy eating is a way of   

life. I am probably what most 

would call extreme but I like        

to know what goes into the 

preparation of the food that I 

eat. I like to know what oil is 

used and how it is cooked, 

grilled or fried. So at restaurants, 

I often cause a little trouble with 

lots of questions and often end 

up eating the same basics as it 

is safe. Being allergic to milk 

doesn't help as it rules out a        

lot of food that is prepared with 

ordinary cow’s milk; since so 

many of our dishes are prepared 

or marinated with milk and      

yoghurt, it can make things a   

little limited in choice. 

The Mediterranean cuisine is 

one of the healthiest with its 

grilled vegetables, potatoes or 

meats all basted and cooked in 

our healthy olive oil; Fresh       

fish cooked and garnished with 

lemon and herbs; The chicken 

souvla, one of my favourites,      

is the perfect test for me as it is 

this and the fish that makes a 

large bulk of my eating. 

All this can hardly leave even 

a health conscious bodybuilder 

hungry, but we all want a little 

more variety. 

Being one of the most         

awkward eaters when going 

out, I was thrilled to hear that 

one of my favourite places, that 

is mainly a take-out restaurant, 

is now opening and having a 

full blown restaurant with full   

on entertainment of live music 

at the weekends.  

You may wonder why I am so 

excited but for those of us with 

an allergy to milk, and there are 

so many of us now, 'A Taste of 

Cyprus' at The Sun pub in       

Waltham Abbey, not only do    

the traditional Cypriot souvla 

with its well known added       

parsley and onion, but they also 

make Moussaka and Makaronia 

Tou Fournou (Pastitsio) on   

special pre-order with lactose 

free milk and cheese or even 

lactose free skimmed milk and 

cheese if you like to maintain a 

slim silhouette.  

Well done 'Taste of Cyprus' 

and let's hope other cuisines 

follow your example, where 

people like myself can eat 

some traditional food and enjoy 

it when I don't feel like cooking 

it myself for a change.  

The traditional Greek cuisine 

is great, and though may vary 

slightly from region to region, 

each has its speciality. Cyprus 

has lots of its own dishes but it 

also has the added influence of 

many other countries that have 

been adopted over the years, 

giving dishes their own extra 

unique flavours.  

Add along some good        

country red wine, in moderation 

of course for the antioxidants, 

and what more could one ask 

for. There are no excuses not  

to eat and drink in a healthy 

manner, whether you choose to 

steak out and party, or take out 

and relax in the comfort of your 

own home with friends and 

family.  

You really are what you eat 

so think carefully before you 

order your food. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 

 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Take out or steak out?

Date of issue: 20 July 2019 

 

In 1966, after several years of 

work by a team of scientists and 

engineers, the National Aeronau-

tics and Space Administration 

(NASA) carried out the first       

unmanned Apollo mission to test 

the structural integrity of the      

proposed launch vehicle and 

spacecraft combination. 

However, tragedy struck on 

27 January 1967, when a fire      

inside the command module of 

Apollo 1 claimed the lives of all 

three astronauts during pre-flight 

testing. It would take more than 18 

months, and extensive redesigns, 

before NASA sent more people 

into space. 

The following year, on 11 Octo-

ber 1968, the maiden voyage of 

an Apollo crew took place as 

Wally Schirra, Donn Eisele and 

Walt Cunningham lifted off for 

the Apollo 7 Earth orbital mission. 

Two months later, the Apollo 8 

astronauts flew the first lunar     

orbital mission abroad a Saturn 

V on 21 December 1968. A live 

broadcast of their mission showed 

the astronauts orbiting the moon 

with previously unseen images.  

The lunar orbital missions of 

the Apollo programme had shown 

that it was possible to reach the 

moon and return, but all eyes 

would be on the Apollo 11 crew 

to prove that they could also land 

on the moon and return home. 

At 9.32 a.m. EDT on 16 July 

1969, Apollo 11 launched from 

Cape Kennedy carrying Comman-

der Neil Armstrong, Command 

Module Pilot Michael Collins and 

Lunar Module Pilot Edwin “Buzz” 

Aldrin. The eight-day mission 

took the crew on a 935,000-mile 

journey to another world. An       

estimated 530 million people 

watched the televised image 

and heard Armstrong's words as 

he became the first human to set 

foot on the moon. 

48p: Almost there, Step by Step 

65p: Walking on the Moon 

80p: Foot Print on the Moon 

90p: View of Earth from the Moon 

 
Based on information supplied 

by the Guernsey Philatelic Bureau, 
Guernsey, Channel Islands.

Andrew Menelaou

Guernsey: 

50th Anniversary of the 

Moon Landing

Philately Why feta is the healthiest 
cheese in the world

F
eta is Greece’s most        

famous cheese and accord-

ing to many recent reports 

from dieticians and doctors around 

the globe, it’s also the healthiest 

cheese option in the world. 

Mainly made from sheep or 

goat milk (often combined), Feta 

cheese is a nutrient-rich option 

and a deliciously flavoured dairy. 

Feta is easier to digest and much 

less allergenic and inflammatory 

than cheeses made from cow’s 

milk, which makes it a better        

option for those who may be   

sensitive to dairy products. 

Feta is a soft brined cheese 

characterised by few to no holes 

and unlike many French cheeses, 

it has no skin. The nutritional 

benefits will depend on exactly 

what brand and type of Feta you 

buy. 

Feta’s nutritional overview          

includes significant protein; cal-

cium; B-complex vitamins ribofla-

vin, vitamin B6, B12, and pantothe-     

nic acid; vitamin A; iron; phospho-

rus; zinc; and many trace minerals 

(selenium, magnesium, potassium, 

copper, and manganese). 

Originating thousands of years 

ago, this salty cheese goes    

through a pickling process that 

develops its distinct flavour.  

Authentic Greek Feta only 

comes from certain regions in 

Greece and here we take a look 

at the massive benefits of eating 

this delicious dairy. 

High in Nutrition 

As a rich source of calcium, 

Feta cheese allows you to take 

advantage of research suggest-

ing that calcium (combined with 

vitamin D) helps protect the body 

against many diseases. The      

protein alpha-lactalbumin can be 

found in this Greek cheese as 

well, and when it binds to calcium 

and zinc ions, it has been           

suggested to have antibacterial 

and antitumor properties. 

 

Supports bone health 

Calcium is great for bones, it 

increases peak bone mass, 

especially in children and teens 

into those in their 20s. The 

greater peak bone mass, the less 

risk of osteoporosis and other 

conditions involving the loss of 

bone mass. 

Boosts immune system 

Feta is also high in protein and 

vitamin B, which helps fight       

infection and disease and keeps 

colds and flus away. 

 

Packed with Probiotics 

Another good thing about Feta 

cheese is that it provides you with 

helpful probiotics, which is the 

bacteria that lines your gut and       

a great option to get the right          

balance for your digestive system. 

 

Suitable for people with 

cow’s milk intolerance  

For those with cow’s milk intol-

erance, thanks to Feta, you don’t 

have to give up cheese all toge-

ther. Good quality Feta cheese is 

made primarily from sheep’s milk 

and sometimes goat’s milk, which 

is much easier on our stomachs. 



Peter Andre to star in Thriller Live 

as Michael Jackson 

Peter Andre thrilled fans yesterday, announcing live on Good 
Morning Britain and on his Instagram account that he is set to 

play Michael Jackson in the West End production of Thriller 
Live. Naturally, his fans couldn’t contain their excitement and 

quickly noted how perfect his voice is for the role. 

The Mysterious Girl singer will star as the King of Pop for a 

two-week engagement from 10th to 22nd December, excluding 

Sunday evening performances. He returns to Thriller Live after 

appearing in the 4,000th West End performance last year for 

the Prince’s Trust. 

Peter will be the first in a series of guest stars that mark the 

show’s final six months at the Lyric Theatre – Thriller Live will 

end its record-breaking 11-year run on 26 April 2020 to allow 

the venue to be refurbished.  

Peter’s theatre credits include a national tour of Grease as 

Teen Angel. Ahead of joining the Thriller cast, the singer said:   
“I had such an amazing experience performing in Thriller Live's 
4,000th gala night and I can't wait to come back for a full run of 
shows. This is such an honour for me because Michael Jackson 
was musically the biggest influence in my life and career. He 
made me dream of being on stage and to be part of music.” 

 

Photo: Betty Zapata 

Soundtrack to the 

film Last Christmas 

features music of 

George Michael & 

Wham! 
 

Sony Music presents the 

soundtrack album to accompany 

Universal Pictures’ highly anti-

cipated holiday romance, Last 
Christmas, inspired by the music 

of George Michael and Wham! 

The film is directed by Paul 

Feig, co-scripted by Academy 

Award® winner Emma Thompson 

and stars Emilia Clarke (HBO’s 
Game of Thrones), Henry Golding 

(Crazy Rich Asians), Michelle 

Yeoh and Thompson. 

Last Christmas, the sound-

track album, features three   

fabulous Wham! songs including 

Last Christmas and Everything 
She Wants as well as 12 of 

George Michael’s best loved 

tracks from his solo years. 

The soundtrack album will be 

released on 8th November (CD 

and Digital) and 15th November 

(Vinyl).  

Speaking of her meeting   

with George Michael that led to 

the making of the film, Emma 

Thompson said: “The wisdom 
and emotional scope of George’s 
lyrics have always amazed me. 
So many feel like they were 
written for the movie. After I met 
George and experienced his 

compassion and understanding 
up close, I realised that in fact 
the movie was written for those 
lyrics.” 

All songs were written,           

arranged and produced by 

George Michael, except This      
Is How (We Want You To Get 
High), which was co-written and 

co-produced by George Michael 

and James Jackman, and they 

will appeal to fans who grew up 

with his music and introduce        

a new generation to George  

Michael’s extraordinary musical 

virtuosity and range.   

The film began when the        

acclaimed British film producer 

David Livingstone (best known 

for the BAFTA Award winning 

feature film, PRIDE and the 

Renee Zellweger feature, JUDY) 

spoke of his love of Wham!’s 

(George Michael and Andrew 

Ridgeley) iconic hit, Last Christ-
mas to the Oscar-winning actor, 

producer and screenwriter, 

Emma Thompson.  

That conversation sowed the 

germ of a winning idea: to make 

a film inspired by Last Christ-
mas, so in Spring 2013, Emma 

Thompson visited George        

Michael at his London home 

who gave her his blessing.  

Highlights include the       

much-loved hits, Faith, Fastlove, 
Freedom '90, and Too Funky 

alongside such surprises as 

Heal The Pain, Waiting for that 
Day and the MTV Unplugged 

version of Praying For Time 
which George himself adored 

and the fabulous Older track, 

Move On. Then when Emma 

Thompson heard the new track, 

This Is How (We Want You To 
Get High), she instantly knew it 

had to be part of Last Christmas. 
An extended version will be 

available on the vinyl version of 

the soundtrack. 

The film Last Christmas         
will be released in the United 

States on 8th November, in the 

UK on 15th November and on 

assorted dates throughout the 

rest of the world until 27th        

December. 

In the romantic comedy,  

Kate (Emilia Clarke) harumphs 

around London, a bundle of 

bad decisions accompanied by 

the jangle of bells on her shoes, 

another irritating consequence 

from her job as an elf in a       

year-round Christmas shop. 

Tom (Henry Golding) seems 

too good to be true when he 

walks into her life and starts to 

see through so many of Kate’s 

barriers.  

As London transforms into 

the most wonderful time of the 

year, nothing should work for 

these two. But sometimes, you 

gotta let the snow fall where         

it may, you gotta listen to your 

heart ….. and you gotta have 

faith. 
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Andrea Georgiou 



FA Cup fourth qualifying round 
match between Haringey Bo-
rough and Yeovil Town was 
abandoned on Saturday due to 
the alleged racist abuse suf-
fered by Haringey’s players. 
The match was stopped in the 
64th minute with Yeovil leading 
1-0 following a Rhys Murphy 
penalty after some fans abused 
and spat at Cameroonian goal-
keeper Douglas Pajetat at 
Coles Park, and a bottle thrown 
at the keeper. 
UK Cypriot Haringey boss Tom 
Loizou led his team off the field 
shortly after the goal was 
scored and the match was 
eventually abandoned around 
35 minutes later. Haringey Bo-
rough that is multi ethnic and 
includes players from the that 
include UK Cypriot, Caribbean, 
`African origin players as well 
as foreign players 
“Game has been abandoned 

following racial abuse. Horren-
dous afternoon,” Haringey said 
on Twitter. 
Haringey manager Loizou said 
another of his players, Coby 
Rowe, was also targeted. 
“It’s very distressing. The abuse 
a few of my players got was dis-
gusting,” and why should they 
accept it Loizou said. “They got 
a penalty and as they were lin-
ing up to take it, my goalkeeper 
got spat at and had a bottle 
thrown at him. 
“Then my number six — Rowe 
— got called names. He got ra-
cially abused and there was no 
way I could let him continue. 
Yeovil Town manager Darren 
Sarll told the BBC that his club 
would offer full support to Ha-
ringey. 
“The players and I decided we 
would support (them) and make 
a stand together… I want Ha-
ringey and our football club to 

know we don’t condone any-
thing of that nature,” Sarll said. 
“I’d do anything to win but there 
are certain levels and lines I’d 
never go over. There was no 
way I’d support racial discrim-
ination.” 
The incident comes days after 
England’s black players were 
subjected to racist abuse during 
a Euro 2020 qualifier against 
Bulgaria in Sofia on Monday. 
Bulgaria boss Krasimir Balakov 
and football union president Bo-
rislav Mihaylov both resigned in 
the wake of the match while po-
lice in the country have already 
made several arrests. 
The FA Cup fourth qualifying 
round match between Haringey 
Borough and Yeovil Town will 
be replayed on Oct. 29 after last 
week’s game was abandoned 
due to alleged racist abuse suf-
fered by Haringey’s players, the 
FA said on Monday.
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Haringey Borough FA Cup clash abandoned due to alleged  

racist behaviour of fans

Saturday 26th October 2019 
Vanarama National League 
Hartlepool v Barnet  
3.00pm Victoria Park, Clarence 
Road, Hartlepool, County Dur-
ham, England, TS24 
FA Trophy 
Haringey Borough v Horsham 
3.00pm CVS VAN HIRE STA-
DIUM, (COLES PARK) White 
Hart Lane, London N17 7PJ 

Spartan South Midlands 
League 
New Salamis v Rayners Lane 
3.00pm Enfield Town Football 
Club, The Queen Elizabeth Sta-
dium, Donkey Lane, Enfield, 
EN1 3PL 
St Panteleimon v Ampthill  
3.00pm North Greenford FC, 
Berkeley Fields, Berkeley Ave-
nue, Greenford UB6 0NX 

Sunday 27th 2019 
KOPA League 
Armenians v Pantel 
10.15am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Cinar v Apoel 
10.15am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Komi Kebir v Olympia  

10.15am Southgate School, 
Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Omonia v Anorthosis 
11.30am Powerleague Enfield, 
Edmonton County School, En-
field, EN1 1HQ 
Panathinaikos v Akanthou 
12.00pm, Enfield Playing 
Fields, astro Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Tuesday 29th October 2019 

FA Cup 4th Qualifying round 
Haringey Borough v Yeovil  
7.45pm CVS VAN HIRE STA-
DIUM, (COLES PARK) White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Vanarama National League 
Harrogate v Barnet 
3.00pm Wetherby Road, Wood-
lands, Harrogate, North York-
shire, HG2 7SA 

Spartan South Midlands  
League Challenge Trophy  
MK Robins v St Panteleimon 
7.45pm Pavilion, Flat Manor 
Field, Bletchley, Milton Keynes 
MK2 2HX  
Winslow Utd v New Salamis 
7.45pm Recreation Ground, 
Elmfields Gate, Winslow MK18 
3JG

 Local and community fixtures

Spartan South Midlands League
St Panteleimon 2  
London Lions 0 
An atmospheric night game at 
Berkeley Fields, Greenford, saw 
the Saints fight for every ball 
and play well for a win that 
takes them 12 points clear at 
the top of Division One. 
London Lions are a young, en-
ergetic and talented team. They 
asked questions of the Saints 
and kept them at bay for most 
of the first half. 
Strong performances from Nico 
Campbell and Ryan Molloy 
pushed the Saints on, and in 
the final minute of the first half 
the Brazilian playmaker Monti 
scored a lovely goal in off the 
near post. 
The Saints had more chances 

in the second half but they went 
begging. Substitute Albadri 
added some pace, and then in 
the 75th minute a fierce shot 
from Massay was cleverly 
headed and redirected by Nico 
Campbell to make it 2-0. 
There was more drama with a 
penalty to the Lions, but Saints 
keeper Donald Manaj pulled off 
a magnificent save diving to his 
left. 
The Saints then had a goal dis-
allowed for offside. All in all a 
good winning performance from 
a confident and happy team, 
playing for each other. They 
have faith in each other and are 
communicating well. They are 
now 14 games unbeaten and 
12 points clear at the top. 

London Lions 0 
New Salamis 2 
Salamina kept up their impres-
sive away form with a comfort-
able win at London Lions. The 
Lions had the share of the play 
in the first 15 minutes but then 
it was all Salamina. New Man-
ager Gaz Dauti and Terry Spill-
ane had picked a new side, 
bringing in two new centre 
backs, and had the returning 
Charlie Georgiou in the Side. 
Salamina’s chances flowed 
George Lutaaya was inspired 
on the right and brought out a 
great save from the Lions 
keeper. Luke Foster then hit the 
post from a curling free kick.  
The deadlock was broken when 
Charlie Georgiou was brought 

down, he was very impressive 
causing the Lions defence no 
end of problems and when he 
won the penalty in the 40th mi-
nute. Skipper Ryan Hervel 
stepped up and fired into the 
corner. 1 – 0 
The second half saw the lions 
reduced to 10 men early on and 
Salamina were unlucky not to 
go further ahead when John Ky-
riacou’s diving header from a 
Deniz Mehmet cross was ruled 
out for offside. 
Lions were then reduced to 9 
men when the keeper crudely 
took out Deniz.  
Courtney Austin stepped up to 
take the spot kick and made it 
2-0. The reds cruised home and 
took 3 valuable points. 

St Panteleimon still unbeaten 
  
New Salamis impressive away form

Barnet FA Cup win
Barnet FA Cup journey con-
tinues onto Fleetwood Town 
after defeating Potters Bar Town 
FC 3-1 on Tuesday night. 
Ben Ward-Cochranes opener 
for the Scholars wasn’t enough 
after goals from Josh Walker, 
Ephron Mason-Clark and Josh 
Walker sees Barnet move into 
the next round of the FA Cup 
where they will face Fleetwood 
Town at home.on  Saturday 9th 
November 2019.

Cyprus football news
The top of the table clash  be-
tween Anorthosis v Omonia 
ended up in a goalless stale-
mate 0-0 draw resulting in both 
teams still holding the top spots 
and level on eleven points, 
Ethnikos Achna pulled off a sur-
prise result beating Apollon 1-0 
with a late 87th minute goal 
from Ibrahim. 
Apoel have played and won all 
their three games so are on 
nine points their goals came in 

the 20th minute with Hallenius 
and in the 88th minute from 
Pavlovic. Nea Salamina won 
their away game versus Para-
limni courtesy of a 38th minute 
goal from Noor. 
Olympiakos thought they were 
on their way to their first win of 
the season with the minutes 
ticking away in added time with 
them leading from a 76th mi-
nute goal from Nkwoh but four 
minutes into added time Lulinha 

scored an equaliser for Pafos. 
AEK move into third place after 
a 1-1 draw with Limassol AEK 
scored first in the 71st minute 
through Fiolic and Colho equal-
ised for AEL in the 79th minute 
with a penalty. 
Standings are as follows: Omo-
nia 11 , Anorthosis 11, AEK 10, 
Ethnikos 10. Apoel 9, New Sa-
lamina 9, AEL 8, Apollon 7, 
Pafos 7, Olympiakos 3, Para-
limni 3, Doxa 2. 



Manchester United ended Liv-
erpool’s 100 percent start to the 
Premier League season — and 
their 17 match winning streak 
with a 1-1 draw at Old Trafford 
on Sunday. Liverpool substitute 
Adam Lallana grabbed an 
equaliser for the league leaders 
to cancel out Marcus Rash-
ford’s 36th minute opener. 
Manchester City’s win at Palace 
Gabriel Jesus and David Silva 
netted twice inside a minute for 
City. 
Spurs,looked to be heading for 
a fifth defeat in six matches 
after Abdoulaye Doucoure put 
Watford ahead. But Alli took ad-
vantage of a flap by keeper Ben 
Foster on 86 minutes and put 
the ball in the net.  

Leicester moved third, two 
points behind City, beating 
Burnley 2-1. 
At Molineux, Raul Jimenez put 
the ball into the back of the net 
three times before having a 
goal count after two first-half ef-
forts were disallowed. But his 
persistence eventually paid off 
as Wolves cancelled out Danny 
Ings’s opener for Southamp-
ton.Matt Targett’s late winner 
helped Aston Villa come from 
behind to beat 10-man Brighton 
2-1. 
Pressure eased on Everton 
manager Marco Silva beating 
West Ham. Excellent goals 
from Bernard and Gylfi Sigurds-
son ended Everton’s run of four 
consecutive defeats and moved 
them out of the relegation zone. 
At Stamford Bridge, Marcos 
Alonso’s second-half strike 
gave Chelsea the narrowest of 
wins over Newcastle — their 
fifth in succession in all compe-
titions — to move them fourth. 
Sheffield United claimed a stun-
ning win over Arsenal to move 
into the top half of the Premier 
League.Lys Mousset marked 
his first start for the Blades with 
the decisive goal . 
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Sponsor Harry Philippou from Connect properties, 
 winner Alex Constantinou and Society Captain George 
Vavs Georgiou
The Masters Cup The Cypriot 
Golf Society held the Masters 
Cup on the 18th September 
2019 at West Herts Golf Club. 
The Sponsor of the day was 
Tony and Harry Philippou of 
Connect Properties. The winner 
of the day was Alex Constanti-
nou, one of the societies new 
young guns, with 38 points, 
beating another young gun, 
Nicholas Odysseous by 1 point, 
who beat the 3rd young gun 
Mike Kyriacou on a countback. 
Alex is currently leading the 
overall Order of Merit, with one 

final event left to be played. 
The Captain managed to raise 
significant donations for his 
chosen charity, Muscular dys-
trophy for Children. 
Winner: Alex Constantinou 38 
points Second: Nick Odysseous 
37 points Third: Mike Kyriacou 
37 points Best Team: Andrew 
Savva Tim Clifton, Alex adams, 
Louis Tsoupra 105 point Best 
Gross: Mike Kyriacou 74 Best 
Senior: Andreas Stylianou 37 
points Nearest to Pin: George 
Vavs Georgiou Booby Prize: 
Chris Kalli 

Louis Tsioupra,Harry Philippou Tim Clinton,  
Andrew Savva and Alex Adams

Cypriot Golf Society Community Youth
October the 20th 2019 
U18 
Belstone 0 AEK Black 11, Omonia Green 3 Harvesters 0, AC 
Finchley 6 AEK Gold 2 
Harvesters 1 Omonia Gold 2 
U16 
Omonia White 3 HGS 1, Omonia Green 5 Maccabi 4 
U15 
Omonia Gold 1 Omonia Green 4, HGS 2 Omonia White 1 
U14 
Omonia Silver 2 Omonia Gold 1,  
U13 
Harvesters 4 Omonia Gold 0, Hinton & Finchley 3 Omonia White 
2, Hinton & Finchley 3 AEK 4, Omonia Green 2 Whetstone 3

AEK Youth U11’s

Omonia Youth U15 Green celebrate goal

New Salamis to start Youth team
*New Salamis are pleased to announce that we will be starting a 
New Youth Section of the club. 
Director of Football Andrew Kouroushi is pleased to announce 
Peter Xiouri as Head of Youth.Peter’s first objective will be start 
our Soccer Schools for ages 6 – 10 year olds. 
The Soccer School will take place on Saturdays and will start on 
the 2nd November 2019. 
We hope to have 2 – 4 teams playing next season. if you are in-
terested in helping develop teams, 
 please contact Peter via email :newsalamisofficial@outlook.com 

Olympiakos on top in Greece
Olympiakos had to work hard to 
beat OFI at home and stay alone 
on top of the Super League on 
Saturday, The Reds won 2-1 
thanks to a brace by Hillal Sou-
dani, who scored before and 
after Adil Nabi’s equalizer for 
OFI.  
The Piraeus team has 19 points, 
with champion PAOK on 17. 
PAOK scored three times in the 
first 11 minutes of its home game 
with Lamia and then took it easy, 
as the goals by Josip Misic, Di-
mitris Limnios and Karol Swid-
erski sufficed for the 3-0 win that 
brought PAOK up to the second 
spot. 
That was also due to the 1-0 loss 
of Xanthi at home to Aris Bruno 
Gama scored for the visitors who 

left Xanthi in third with 15 points.  
Aris has climbed to eighth. 
AEK ground out a 3-2 home win 
over 10-man Volos It had Marko 
Livaja and Petros Mantalos 
(twice) on target, after Joaquin 
Torres had given Volos a 1-0 
lead and before Stergios Dimo-
poulos reduced the arrears for 
the visitors. 
Tasos Hatziyiovanis scored a 
spectacular goal at Peristeri to 
give Panathinaikos a 1-0 win at 
Atromitos 
Panetolikos remains without a 
win as a late Vangelis Moras 
header denied the host at Agrinio 
and gave Larissa a 2-2 draw on 
the road, while Asteras Tripolis 
beat bottom team Panionios 1-0 
away. 

Cyprus National Rugby

KOPA League

A classic derby was Panathi-
naikos v Omonia with both 
teams playing a unsettled game 
with nerves setting in. Panathi-
naikos started the ball rolling 
with their first goal of the game 
coming from Andrew at the 
back post from a free kick . 
Omonia equalised with Jamie 
when Panathinaikos failed to 
clear, Omonia then took the 
lead 2-1 from a Jordan penalty 
from this incident a Panathinai-
kos player was sent off. This 
seem to raise Panathinaikos 
hopes and equalised within mi-
nutes with Zack to go into the 
break 2-2. 
Then in the 55th minute Jordan 

scored a cracker from 35 yards 
to give Omonia the lead who 
were now also down to ten men 
but a free kick from Kiri Portou 
gave Panathinaikos a goal and 
a 3-3 draw. 
Quick off the mark were Apoel 
v Pantel a first minute goal from 
Apoel was replied in the 4th mi-
nute with a Pantel goal and 1-1 
half time but the second half 
was all Apoel  and the final 
score was 5-1 to Apoel their 
scorers were Kiri Kyriacou, De-
metris Frangeskides, George 
Lutayaa and Alex Roussis. 
Olympia beat Armenians 3-0 
with their goals coming from 
Calum,Raf and Elia.

Cyprus National rugby team 
began their new season 
2019/20 in the European Con-
ference League one South fix-
ture at home to Croatia in front 
of their home Cypriot fans at 
the Stelios Kyriakides stadium 
in Paphos on Saturday 19th 

October 2019 and they put up 
a brave fight but lost in a close 
match 20-25. 
Their group includes Malta, 
Slovenia, Croatia and Israel 
and their next game will be an 
away game against Malta on 
November the 23rd 2019.
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Aπεβίωσε την Τετάρτη 16.10.2019, ο Γιώργος (Κόκος) Ζωδιάτης σε ηλικία 

81 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Γιαννούλλα από την Πάνω Ζώδια, 

2 κόρες: Έλενα και Φανούλλα, 2 γαμπρούς: Peter και Petros, 4 εγγόνια: 

Nicholas, Jonathan, Christian και Olivia, την αδελφή του Ουρανία, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 06.11.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν στο 

Alzheimer’s Society εις μνήμη του. 

H παρηγοριά θα δοθεί στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, North 

Finchley, London N12 9RU.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Γιώργος (Κόκος) Ζωδιάτης
(από το Μιτσερό) 

Passed away on Wednesday 16.10.2019 at the age of 81. 

He leaves his loving wife Yiannoulla from Pano Zodhia, 2 daughters: 

Elena and Fanoulla, 2 sons-in-law: Peter and Petros, 4 grandchildren: 

Nicholas, Jonathan, Christian and Olivia, his sister Ourania, relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 06.11.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG and the burial at New 

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

Instead of flowers there will be a donation box for the Alzheimer’s 

Society in his memory. 

The wake will take place at he Cypriot Brotherhood, Britannia Road, 

North Finchley, London N12 9RU.

George (Kokos) Zodiatis
(from Mitsero, Cyprus)

24.10.1938 – 16.10.2019

Tel: 020 8447 1519 
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Eκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, στην 

Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, στiς εφημερίδες 

«Παροικιακή» και «Ελευθερία», κόμματα, στους 

φίλους και γνωστούς στην Παροικία και γενικά όλους 

που παρευρέθηκαν στην κηδεία της πολυαγα -

πημένης μου συζύγου και μητέρας των παιδιών μου 

Στέλλας-Μαρίας Κτώρου 

(από το Βελγικό Κογκό) 

σε όσους έκαναν εισφορές στο Macmillan Cancer 

Support (ανήλθαν στο ποσό των £2,200). 

Το 40ήμερο μνημόσυνο  έγινε την Κυριακή 

20.10.2019 στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightnan Road N8. Ευχαριστούμε όλους 

όσοι τίμησαν τη μνημη της με την παρουσία τους. 

Σας ευχαριστούμε  

Γεώργιος Κτώρου και οικογένεια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε την Κυριακή 06.10.2019, σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Μαρούλλα, 3 παιδιά: Χριστάκη, 

Παύλο, Ελένη και την εγγονή του Έμιλη. 

Ήρθε στην Αγγλία το 1953 και ήταν κουρέας στην 

περιοχή Holloway. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 29.10.2019 και ώρα 

12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

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

στο Islington & St. Pancras Cemetery, 278 High Road, 

East Finchley N2 9AG. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Moorfield Hospital είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07977 038 466

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Χριστοδούλου (Παρπέρης) Ματσιούκκου
(από τη Σωτήρα Αμμοχώστου)

1933 - 2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.10.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, 60 Godolphin Road, London W12 8JW, το 36ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Χριστάκη Κωνσταντή Λαδόμματου 
(Λάπηθο - Κερύνεια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Γιαννούλλα, παιδιά: Αφροδίτη, Σούλλα, Αντρέας, 

σύζυγοι, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.10.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 19ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Μιχάλη Πρωτόκλη (Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η θυγατέρα Εύα, εγγόνια, δισέγγονα, αδελφή Αγγέλα 

και λοιποί συγγενείς.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.10.2019, στην 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυα-

γαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, 

γιαγιάς και αδελφής 

Δώρας Αβρααμίδη 

(από τη Μεσόγη Πάφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν.  

Ο σύζυγος Θάσος, υιοί:  Aβραάμ και Λάμπρος, νύφες: 

Sonia και Paula, εγγόνια: Tom, Alex και Daniel, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-
καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για την Εκκλησία 
της Αγίας Αικατερίνης, κατέθεσαν στεφάνια,απέστει-
λαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποι-
ονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

Απεβίωσε την Τρίτη 15.10.2019 

σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Δέσποινα, παιδιά, εγγόνια, 

δισέγγονα, την αδελφή του, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 31.10.2019 

και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Aθανάσης Χαραλάμπους Αβραάμ
(από τη Μηλιά Αμμοχώστου)

Απεβίωσε την Πέμπτη 10.10.2019, ο αγαπημένος 

μας Πατέρας, Παππούς και Προπάππους, Θεόφιλος 

Κυριάκου σε ηλικία 86 ετών. 

Πλέον βρίσκεται με την όμορφη σύζυγό του, 

Ανδριάνα. Αφήνει πίσω τα παιδιά του: Δέσποινα και 

Κούλα, τα εγγόνια του: Μιχάλη, Στέφανο, Γιώργο, 

Ζωή και Άντρια και τα δισέγγονά του: Θίο και 

Αντώνη. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 

1 Νοεμβρίου στις 12.30μμ από την Ελληνορθόδοξη 

Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

69A Westow St, Upper Norwood, London SE19 

3RW και η ταφή στο κοιμητήριο του Bandon Hill.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Θεόφιλος Κυριάκου
(από τους Στύλλους Αμμοχώστου)

Μπορεί να έφυγες, αλλά θα είσαι 
πάντα στην καρδιά και στην σκέψη 
μας. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά 
για μία παρτίδα τάβλι και Κουμ Καν.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Σάββα  

(από το Ριζοκάρπασο) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 17.10.2019, σε ηλικία 85 ετών.  

Αφήνει τον σύζυγό της Γιώργο Σάββα από τον Άγιο 

Αμβρόσιο Κερύνειας, 4 παιδιά, 12 εγγόνια, 2 δισέγγονα, 

αδέλφια, συγγενείς και φίλους.  

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 28.10.2019 

και ώρα 12:00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Forest Park, Hainault. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Savva   

(from Rizokarpasso) 

 Passed away on Thursday 17.10.2019 at the age of 85. 

 She leaves her husband George Savva from Agios 

Amvrosios Kyrenia, 4 children, 12 grandchildren and 

2 great-grandchildren, siblings, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 28th October 2019 

at 12:00 noon 

at the Greek Orthodox Church of St Demetrios, 

Logan Road, London, N9 0LP 

and the burial at Forest Park Cemetery, Hainault.08.03.1934 - 17.10.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παύλος Παντελή Κονή 

(από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας - 14.10.1946) 

Απεβίωσε στο σπίτι του, τη Δευτέρα 21.10.2019, σε ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Αντρούλλα, 3 παιδιά: Πανίκο, Βασούλλα, 

Παντελή και 2 πανέμορφα εγγόνια: Παυλίνα και Φίλιππο.  

Ο εκλιπών ήταν ένας υπέροχος σύζυγος, πατέρας και παππούς. 

Υπήρξε τόσο ανιδιοτελής και πάντα μας προσέφερε άνευ όρων αγάπη 

και υποστήριξη. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 04.11.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, London N9 0LP και 

η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street,  London N9 9HP.  

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Parkinson’s UK.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Paul Pantelis Koni  

(from Agios Theodoros, Karpasias - 14.10.1946) 

Passed away peacefully at home on Monday 21 October 2019. 

He leaves behind his wife Androulla and children Panico, Vasoulla 

and Panteli and two beautiful grandchildren Paulina and Phillipos. 

An amazing husband, father and grandfather. He was so selfless and 

always gave us unconditional love and support. 

The funeral will take place on Monday 4th November 2019 at 

12.30pm at St Demetrios Greek Orthodox Church, London, N9 0LP 

and the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London, 

N9 9HP.  

The wake will take place at the Church Hall of St Demetrios Greek 

Orthodox Church. 

Instead of flowers, there will be a donation box for Parkinson’s UK. «Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας»

Αντώνης (Τώνης) Ιωάννου Antonis (Tony) Ioannou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness and regret that 

Anthony (Tony) Ioannou passed away on 

11th October 2019 aged 93. 

He led a strong and long life, helping and 

supporting his family, friends and the 

community.  

He will be greatly missed by his loved 

ones. 

He leaves his wife Vasoulla, two sons 

Yiannakis and Michael, daughter-in-law 

Eleni and grandchildren Harriott, Antonia 

and Jonathan. 

The funeral will take place on Wednesday 

6th November at 12pm at the Greek 

Orthodox Church of Saint Demetrios, 

Town Road/Logan Road, London N9 0LP 

folloed by the burial at Forest Park 

Cemetery, Forest Road, Hainault, Ilford, 

Essex IG6 3HP. 

Following the cemetery, the wake will be 

held at his son Michael’s house. 

Flowers are welcome and there will also 

be a charity box for those wishing to make 

a donation.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Παρασκευή 11.10.2019, ο Αντώνης 

(Τώνης) Ιωάννου σε ηλικία 93 ετών. 

Πλήρης ημερών, έζησε προσφέροντας 

την βοήθειά του στην οικογένεια, τους 

φίλους και την κοινότητα. 

Άφησε πίσω του ανεκπλήρωτο κενό για 

τους οικείους του. 

Αφήνει τη σύζυγό του Βασούλλα, 

2 υιούς: Γιαννάκη και Μιχάλη, τη νύφη του 

Ελένη, 3 εγγόνια: Harriott, Αντωνία και 

Jonathan. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 

06.11.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road / Logan Road, London 

N9 0LP και η ταφή στο Forest Park 

Cemetery, Forest Road, Hainault, Ilford, 

Essex ΙG6 3HP. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Θα προσφερθεί τσάι και καφές στην οικία 

του γιου του εκλιπόντος, Μιχάλη. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά θα 

υπάρχει, επίσης, κουτί εισφορών για 

φιλανθρωπικό σκοπό. 

(from Agioi Vavatsinias - Cyprus)(από τους Αγίους Βαβατσινιάς)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 27.10.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, παππού, υιού και αδελφού 

Γιώργου Ιακώβου (Χιντή) 
(Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Αντρούλλα, υιός Ιάκωβος, νύφη Ελένη, εγγόνια, πατέρας Ιάκωβος, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Ζαμπάς 
(από τη Λεμεσό) 

Απεβίωσε την Τετάρτη 02.10.2019, ο Κυριάκος Ζαμπάς σε ηλικία 

78 ετών. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ιωάννα, τα αγαπημένα του παιδιά: 

Γεωργία - τον γαμπρό του Ηρακλή, Ευτυχία, Νεόφυτο - τη νύφη του Jane, 

Σωκράτη - τη νύφη του Dionne, τα 4 πολυαγαπημένα του εγγόνια: 

Κυριάκο - σύζυγο Μαρία, Αλέξανδρο, Νεόφυτο, Σωκράτη και δισέγγονα: 

Γιαννούλλα, Κυριάκο και Σοφία, 2 αδελφές, 2 αδελφούς, τον βαφτιστικό 

του, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 12.11.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία Σωτήρος Χριστού, Woolwich, Upper Wickham Lane, Welling, 

Kent DA16 3AP και η ταφή στο Plumstead Cemetery, Wickham Lane, 

SE2 0PB. 

Τηλ. οικείων: 07903 206 517

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Zambas 

(from Limassol) 

Passed away on Wednesday 02.10.2019 at the age of 78. 

He leaves behind his loving wife Joanna, his loving children: Georgia - 

son-in-law Herakli, Eftihia, Neophytos - daughter-in-law Jane, Socrates 

- daughter-in-law Dionne, 4 loving grandchildren: Kyriacos - daughter-

in-law Maria, Alexandros, Neophytos and Socrates, 3 loving 

great-grandchildren: Yiannoulla, Kyriacos and Sofia, 2 sisters, 

2 brothers, his loving Godson, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 12.11.2019 at 11.00am at the 

Greek Orthodox Church of the Christ of Saviour, Woolwich, Upper 

Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP and the burial at Plumstead 

Cemetery, Wickham Lane, SE2 0PB. 

Tel: 07903 206 51704.10.1941 - 02.10.2019
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Η εφημερίδα «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», γιορτάζει τα 45 Xρόνια ζωής  και προσφοράς στην Παροικία  

και σας προσκαλούμε στο Dinner & Dance που διοργανώνουμε, ώστε να διασκεδάσουμε  

μαζί σε αυτή την μεγάλη γιορτή για την εφημερίδα μας! 

H ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ δημοσίευσε την πρώτη της έκδοση τον Σεπτέμβριο του 1974. Η αφορμή 

για την εκκίνηση της έκδοσης της εφημερίδας, ήταν η αποκοπή των πάροικων  από τον Κυ-

πριακό Τύπο, μετά τα τραγικά γεγονότα που αντιμετώπισε το νησί μας το 1974. Έτσι το 

ΑΚΕΛ Βρετανίας αποφάσισε να αγοράσει ένα τυπογραφείο, όπου ξεκίνησε να εκδίδει την 

«ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΉ ΧΑΡΑΥΓΗ». Στη συνέχεια για εκφραστικούς και όχι πολιτικούς λόγους η 

εφημερίδα μετονομάστηκε σε ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ. Η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ διατηρήθηκε, ως εφημερίδα 

της παροικίας με χιλιάδες αναγνώστες, πολλούς συνεργάτες και εθελοντές. Απο την πρώτη 

έκδοση, παρά τις αντιξοότητες, η εφημερίδα αγκαλιάστηκε από τους συμπατριώτες μας και 

γενικά από την παροικία μας στην Βρετανία, με αναγνώστες σχεδόν σε όλες της πόλεις.      

  Από την πρώτη στιγμή επιχειρηματίες της παροικίας, μας στήριξαν,  διαφημίζοντας  τα 

προϊόντα τους, τις κενές θέσεις στα εργοστάσια τους, εξαγγελίες γεννήσεων, θανάτων κλπ. 

Στην πάροδο αυτή των 45 χρόνων, υπήρξαν αρκετές αλλαγές στην έντυπη έκδοση της 

εφημερίδας προσπαθώντας πάντα να πετυχαίνουμε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για 

τους αναγνώστες μας! Και εσείς με την σειρά σας, δεν μας έχετε αφήσει ποτέ, η παροικία 

συνεχίζει να μας ακολουθεί και το γεγονός αυτό μας κάνει να θέλουμε να προσφέρουμε 

όσο το περισσότερο καλύτερη, αντικειμενικότερη και αμεσότερη ενημέρωση σε όλους εσάς 

που μας στηρίξατε, μας στηρίζεται και ελπίζουμε, θα συνεχίσετε να μας στηρίζεται! 

Έτσι λοιπόν με  χαρά, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε ως ένδειξη ευχαρίστησης, σε μια 

βραδιά γεμάτη φαγητό, χορό, τραγούδι και μπόλικη διασκέδαση! Μια βραδιά ένωσης όλων 

τον αναγνωστών της Παροικιακής, της διεύθυνσης και του προσωπικού της, μια βραδιά 

που δεν θα ξεχάσετε! 

    Για την καλύτερη δυνατή διασκέδαση σας, ο σπουδαίος τραγουδιστής, Δημήτρης 

Kοντολάζος έρχεται να σας ξεσηκώσει!!! Μαζί με τον Κοντολάζο θα τραγουδήσει η εξαιρε-

τική Μαρία Μιχαήλ, η οποία θα σας μαγέψει με την μοναδική της χροιά, ενώ με το μπου-

ζούκι του, ο δεξιοτέχνης μπουζουξής Μάντης, θα απογειώσει τη ρυθμική της ορχήστρας και 

θα σας κάνει να ξεσηκωθείτε!  

      Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:  £50, £60, £70, £75, £80 (εξαντλήθηκαν) 

Ελάτε, να χορέψουμε,  να τραγουδήσουμε και να απολαύσουμε τα φανταστικά πιάτα  

που θα προσφέρονται, σε μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει κανείς! 

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλέφωνο 0208 341 5853/ 07904537181 
email: marketing@parikiaki.com 

45 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ
ΣAΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
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