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Βρετανοί πολιτικοί και εκπρόσωποι 
οργανώσεων και φορέων, βρέθη-
καν στην κατεχόμενη Μόρφου με 
αφορμή την ετήσια εκδήλωση των 
Μορφιτών για επιστροφή... 
 

Σελ 4

Στη σκλαβωμένη πόλη
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συ-
ναυλία που έδωσε στο Λονδίνο η 
Κυπριακή μπάντα «ΧΑΡΙΣΜΑ». Η 
ορχήστρα απαρτίζεται από ιδιαί-
τερα ταλαντούχους καλλιτέχνες με 
ειδικές ικανότητες... 

Σελ 11

Charisma με συγκινήσεις...
Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη πε-
ρίμενε τόσο τους Ιερείς και την 
Επιτροπή του Ιερού Ναού όσο και 
τους ενορίτες του Αγίου Ιωάννου 
του Βαπτιστού στο Β. Λονδίνο την 
περασμένη Κυριακή... 

Σελ 11

Στον Αγ. Ιωάννη τον Βαπτιστή

Το CyWineFest 
σε έκθεση 

στην Κύπρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΤΣΙΕΛΕΠΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ (σελ 6)

σελ 2

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΑΛΛΑ... (σελ 4 & 5)

Πυρετώδεις 
διεργασίες 

για συμφωνία 
την υστάτη

Φασισμός Ερντογάν 
κατά... των δήθεν 

«προστατευόμενών» του!

σελ 3

«ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ Η ΘΑΡΑΛΛΕΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΚΙΝΤΖΙ ΓΙΑ ΣΥΡΙΑ (σελ 5)

σελ 4, 5 & 6
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Η μεγάλη έκθεση “Made in Cyprus” συνεχίζει να αναβαθμίζεται
KΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΜΕ!

Έχοντας διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία η μεγάλη έκθεση “Made 
in Cyprus” έλαβε χώρα για 6η συνεχόμενη χρονιά στις 27-29 Σεπτεμ-
βρίου, δίνοντας σε χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία 
να γνωρίσουν προϊόντα και υπηρεσίες με «γεύση» Κύπρου.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά της διοργανώτριας εταιρείας, World Trade 
Center Cyprus υπήρξε προσέλευση πέραν των 9,000 επισκεπτών και 
συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκθέτες από διάφορους τομείς της 
επιχειρηματικότητας. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν, συ-
γκρίνοντας τιμές και κλείνοντας εμπορικές συμφωνίες, ενώ επωφελή-
θηκαν από την συμφέρουσα ευκαιρία να γνωρίσουν μία ευρεία γκάμα 
προϊόντων και υπηρεσιών, συγκεντρωμένα όλα μέσα σε έναν χώρο. 
Ανακάλυψαν, λοιπόν, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες αποκτώντας, 
ταυτόχρονα, μία ιδέα για να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές 
και να κτίσουν μία κερδοφόρα επιχείρηση.  

Θερμό το καλωσόρισμα των διοργανωτών  
Καλώντας τον κόσμο να επισκεφθεί την έκθεση, που πραγματοποι-

ήθηκε στον χώρο του Τρακασόλ με ελεύθερη είσοδο, ο Δήμαρχος Λε-
μεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης δήλωσε την πρόθεσή του να στηρίξει με 

κάθε τρόπο την προσπάθεια. 
Παίρνοντας με την σειρά του τον λόγο ο κ.  Ghazi Abunahl, Chairman 

Emeritus World Trade Centers Association, Chairman Nest Investments 
Holdings Cyprus συμβούλευσε τους επαγγελματίες να εμπιστεύονται 
το WTC  για να τονίσει στην συνέχεια πως πάντα θα είναι αρωγός σε 
πρωτοβουλίες που αφορούν την οικονομία και την επιχειρηματικό-
τητα. 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσέλευση εκθετών και επισκε-
πτών ο κ. Αντώνης Γιωργάκης, Οperation Manager of World Trade 
Center Cyprus καλωσόρισε με την σειρά του το κοινό, κάνοντας μία 
σύντομη αναφορά στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του WTC 
και του WTC Cyprus. 

Οι σύντομοι χαιρετισμοί έκλεισαν με την ευχή «η έκθεση να μεγαλώνει 
όσο και η οικονομία μας» δια στόματος του κ. Χρίστου Χριστοδούλου, 
Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της Trust Insurance Cyprus.   

Διεθνής προβολή για το CyWineFest  
Από την έκθεση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο κ. Γιώργος Τσιά-

λος, συντονιστής του Cypriot Wine Festival & Business Expo που 
διοργανώνει κάθε χρόνο η «Παροικιακή». Καλώντας τους ενδιαφερό-

μενους να «κοπιάσουν» στο stand, έδωσε πληροφορίες για το μεγάλο 
γεγονός. 

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση. Μας έχουν προ-
σεγγίσει εταιρείες και χορευτικοί σύλλογοι που δείχνουν ενδιαφέρον 
και θέλουν να συμμετάσχουν στο CyWineFest, ένα event που προωθεί 
την Κύπρο στο Λονδίνο από το 1992» δήλωσε με ενθουσιασμό. 

«Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο προσελκύουμε περίπου 10.000 επι-
σκέπτες. Στόχος μας δεν είναι άλλος από την υποστήριξη της Κυπρια-
κής Κοινότητας στο Λονδίνο» συνέχισε.  

«Φέτος το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 7 Ιουνίου 
στο Lee Valley Athletics Center στο Ένφιλντ.  Το πρόγραμμα θα είναι 
πλούσιο - όπως κάθε χρονιά – και πρόκειται να περιλαμβάνει από 
μουσική, χορό και παραδοσιακά συγκροτήματα μέχρι εμπορικές και 
επιχειρηματικές εκθέσεις. Φυσικά με την είσοδο ο επισκέπτης μπορεί 
να απολαύσει δωρεάν απεριόριστο κρασί από επιλεγμένες ετικέτες» 
σημείωσε ο κ. Τσιάλος και κλέινοντας παρότρυνε  τον κόσμο να ακο-
λουθεί το CyWineFest στα social media. 

Συνέντευξη: Michael Yiakoumi/ Επιμέλεια κειμένου: Χαρά Καϊμάκη

Μία μεγάλη έκθεση που διαρκώς αναβαθμίζεται, προσελκύοντας 
κάθε χρόνο επισκέπτες από’λο τον κόσμο

Ο Γιώργος Τσιάλος, συντονιστής του CyWineFest 
δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ανταπόκριση 

του κόσμου
Το stand του CyWineFest
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Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις
BREXIT

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Guardian (16/10) επεσήμαινε ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» στις 
συνομιλίες για το Brexit και ότι «οι διαπραγματευτικές 
ομάδες συμφώνησαν καταρχήν ότι θα υπάρξουν τε-
λωνειακά σύνορα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας». Η 
εφημερίδα ανέφερε ότι ανώτερες πηγές της ΕΕ και 
του ΗΒ, θεωρούσαν ότι ένα προσχέδιο συμφωνίας 
θα μπορούσε να δημοσιευτεί το πρωί της Τετάρτης  
εάν η Downing Street έδινε το τελικό πράσινο φως. 

Οι Financial Times μας ενημέρωσαν ότι ο πρω-
θυπουργός διαπραγματεύθηκε με την ηγέτιδα των 
Δημοκρατών Ενωτικών (DUP), Αρλέν Φόστερ, την 
ενίσχυση από πλευράς Λονδίνου με σημαντικά κον-
δύλια της βορειοϊρλανδικής οικονομίας. Ο κ. Τζόνσον 
επιδιώκει να έχει τη στήριξη της κ. Φόστερ και του 
κόμματός της για μια συμφωνία Brexit, υπογράμμι-
ζαν οι Financial Times.   

Πριν μία ακόμη συνάντηση αργά το βράδυ της 
Τρίτης με τον Τζόνσον, η Αρλέν Φόστερ, δήλωσε 
ότι θα κάνει «ό,τι είναι καλύτερο για την ένωση». Σε 
ερώτηση για τις πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι 
υπάρχει καταρχήν συμφωνία για τελωνειακό σύνορο 
στη θάλασσα που χωρίζει το νησί της Ιρλανδίας με 
τη Βρετανία, και εάν πρόκειται να δεχθεί κάτι τέτοιο, 
απάντησε ότι η Β. Ιρλανδία πρέπει να παραμείνει 
στην τελωνειακή ένωση με το υπόλοιπο ΗΒ, και ότι 
αυτή είναι μία αρχή που δεν πρόκειται να αλλάξει. 

Μετά τη συνάντηση, μέσα ενημέρωσης μετέφεραν 
την άποψη του DUP ότι «εξακολουθούν να υπάρ-
χουν κενά και ότι απαιτείται νέα προσπάθεια».    

Σύμφωνα με τη Daily Telegraph, ο Τζόνσον είναι 
ολοένα και πιο αισιόδοξος, ότι μια συμφωνία θα 
μπορούσε να γίνει αποδεκτή  τόσο από την ΕΕ όσο 
και από το βρετανικό κοινοβούλιο πριν το τέλος της 
εβδομάδας. 

Προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης  
Ο Μπ. Τζόνσον στις αρχές της εβδομάδας πα-

ρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του 
στο Κοινοβούλιο, με τις προγραμματικές δηλώσεις 
της κυβέρνησής του να περιλαμβάνονται στην πα-
ραδοσιακή ομιλία του Θρόνου.  

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ να εκφωνεί  
την ομιλία της στο Κοινοβούλιο ήταν στην πρώτη 

σελίδα πολλών εφημερίδων της 
Τρίτης. 

«Τολμηρό όραμα για τη Βρετανία», χαρακτηρίζει 
η Daily Express το νομοθετικό πρόγραμμα της κυ-
βέρνησης. «Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ατενίζουμε 
το λαμπρό μέλλον του ΗΒ στη μετα- Brexit εποχή», 
έγραψε η εφημερίδα.    

Αλλά για τη Daily Mirror η ομιλία της Ελισάβετ 
στο κοινοβούλιο ήταν «ένας προεκλογικός λόγος  
του Συντηρητικού κόμματος με πολλές ασυνάρτητες 
ιδέες». 

Η Sun εκτιμά ότι το μήνυμα του Τζόνσον «Να τε-
λειώνουμε με το Brexit για να μπορέσουμε να επι-
κεντρωθούμε στην εγκληματικότητα, στο NHS και 
στο περιβάλλον» θα αγγίξει τις χορδές πολλών εκα-
τομμυρίων ψηφοφόρων.  

Οι Financial Times θεωρούν ότι η χρονική στιγμή 
που παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα της κυβέρνησης 
στην καλύτερη περίπτωση ήταν «παράξενη» και στη 
χειρότερη ήταν σχέδιο της κυβέρνησης για δέσμευση 
κοινοβουλευτικού χρόνου ώστε να αποτραπεί ο έλεγ-
χος της στρατηγικής της για το Brexit.   

Η Daily Telegraph υποστήριζε ότι υπάρχει «συ-
γκρατημένη αισιοδοξία» στο ΗΒ και στην ΕΕ για μια 
συμφωνία Brexit. Ωστόσο, οι συνομιλίες για την απο-
χώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ «κρέμονται από 
μία κλωστή», γράφει χαρακτηριστικά.

Brexit: Πολύ κοντά σε συμφωνία Μπ. Τζόνσον και Βρυξέλλες 

Μια ημέρα πριν από τη συνόδο κορυφής της ΕΕ 
(χθες Τετάρτη), το θρίλερ με την αποχώρηση του 
ΗΒ από την ΕΕ καλά κρατούσε. Οι διαπραγματεύ-
σεις δεν είχαν ολοκληρωθεί όμως. Είχε καταγραφεί 
πρόοδος και δεν αποκλείονταν μάλιστα προσχέδιο 
της συμφωνίας, στη διάρκεια της μέρας. 

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις κατά τη 
διάρκεια της νύχτας της Τρίτης, οι συνομιλίες ξα-
νάρχισαν χθες το πρωί. «Οι ομάδες εργάστηκαν 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 
και συνεχίζουν να σημειώνουν 
πρόοδο», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. 

Σύμφωνα με τα όσα μεταδί-
δουν τα διεθνή μέσα, ο Μπό-
ρις Τζόνσον φέρεται να έχει 
κάνει σημαντικές υποχωρή-
σεις στα αιτήματα των Ευρω-
παίων για τα ιρλανδικά σύ-
νορα γεγονός που δίνει την 
ελπίδα πως απομένουν οι τε-
λικές λεπτομέρειες για να «δώ-
σουν τα χέρια» Λονδίνο και 
Βρυξέλλες οριστικοποιώντας 
τη συμφωνία για το Brexit. 

Υπάρχει μια «αχτίδα ελπί-
δας» ότι μπορεί να επιτευχθεί 
συμφωνία πριν από την προ-
βλεπόμενη ημερομηνία για την αποχώρηση της Βρε-
τανίας από την ΕΕ (31 Οκτωβρίου), δήλωσε την Τε-
τάρτη ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό 
Λεμέρ, προσθέτοντας ότι η προστασία της ενιαίας 

αγοράς της ΕΕ ήταν η «κόκκινη γραμμή» για τη Γαλ-
λία στις διαπραγματεύσεις για το Brexit.  

Tελωνειακοί έλεγχοι στη θάλασσα  
Ο Guardian μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές συμ-

φώνησαν να υπάρχουν τελεωνειακοί έλεγχοι στην 
ιρλανδική θάλασσα, ένα σημείο που είχε απορρίψει 
η Τερέζα Μέι χαρακτηρίζοντάς το ως «συμφωνία 
που κανένας Βρετανός πρωθυπουργός δεν μπορεί 

να αποδεχθεί». 
Ουσιαστικά πρόκειται για 

έναν συμβιβασμό – τέχνασμα 
που θα δίνει τη δυνατότητα 
στον Τζόνσον να ανακοινώσει 
ότι το ΗΒ αποχώρησε εξ ολο-
κλήρου από την ΕΕ. 

Ο Τζόνσον αναμένεται να 
ενημερώσει το υπουργικό του 
συμβούλιο, ενώ στη συνέχεια 
θα απευθυνθεί στην Επιτροπή 
1922 του κόμματός του. 

Μετά από μία συνάντηση 
στη Ντάουνινγκ Στριτ με μέλη 
της ομάδας των ευρωσκεπτι-
κιστών του Συντηρητικού κόμ-
ματος, ο πρόεδρός της Στιβ 
Μπέικερ, δήλωσε ότι είναι «αι-
σιόδοξος ότι είναι πιθανό να 
επιτευχθεί μία ανεκτή συμφω-

νία» την οποία θα μπορεί ο ίδιος να ψηφίσει και κά-
λεσε την ομάδα του να δείξει εμπιστοσύνη στον 
πρωθυπουργό.

Αίσχος και ντροπή στη Σόφια!
ΟΡΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

«Σχεδιασμένη και καλά οργανωμένη η ρατσιστική 
επίθεση» φέρονται να ήταν τα αναίσχυντα έκτροπα 
στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των 
Εθνικών Ομάδων της Αγγλίας 
και της Βουλγαρίας (0-6) στη 
Σόφια για τον 1ο όμιλο των 
προκριματικών του EURO 
2020, όπου, περίπου 50 ναζί 
με μαύρες ζακέτες κατάφεραν 
να βρεθούν στο γήπεδο και να 
προκαλέσουν με τους εμετικούς 
χαιρετισμούς τους, παγκόσμιες 
αντιδράσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες 
που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας, Βούλγαρος διεθνής πο-
δοσφαιριστής, που όμως έμεινε 
στην ανωνυμία, φέρεται ν’ απο-
λογήθηκε στους Άγγλους πο-
δοσφαιριστές και να τόνισε πως 
όσα συνέβησαν στο «Βασίλ 
Λέφσκι» ήταν καλά οργανωμένα από μερίδα ρατσι-
στών οπαδών! 

Επίσης, σύμφωνα με το βρετανικό SkySports 
News, ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της 
Βουλγαρίας αισθάνθηκε πολύ άσχημα απ’ όσα στι-
γμάτισαν την αναμέτρηση της Δευτέρας και όσα βίω-
σαν οι Στέρλινγκ και Μινγκς που έγιναν αποδέκτες 
ρατσιστικής συμπεριφοράς και ήχων από μαϊμού-
δες… Το ματς διεκόπη δυο φορές. 

Προκλήθηκε σάλος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 
στη Βουλγαρία η κατάσταση προσέλαβε τεράστιες 

διαστάσεις με την κυβέρνηση να απειλεί πως θα 
κόψει κάθε σχέση με την ποδοσφαιρική Ομοσπον-
δία. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες. 

Ο Πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, 
εξοργισμένος, είχε απαιτήσει 
την παραίτηση του προέδρου 
της ποδοσφαιρικής ομοσπον-
δίας, Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ 
απειλώντας ότι η κυβέρνηση θα 
κόψει κάθε δεσμό με την ομο-
σπονδία μέχρι αυτό να συμβεί. 

Μπορεί αρχικά ο Μιχαΐλοφ 
να αρνήθηκε να παραιτηθεί, 
ωστόσο οι πιέσεις αυξήθηκαν 
και το μεσημέρι της Τρίτης απο-
φάσισε να πει «αντίο» από τη 
θέση του προέδρου. 

«Μετά από πολλά χρόνια 
που πέρασε στη θέση του προ-
έδρου και τις πολλές επαφές 

του σε υψηλό διεθνές επίπεδο, ο κ. Μιχαϊλοφ εκ-
φράζει την αποφασιστική του βούληση να συνεχίσει 
να βοηθάει στην ανάπτυξη του βουλγαρικού ποδο-
σφαίρου με κάθε δυνατό τρόπο και από άλλη θέση», 
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Εν 
τω μεταξύ, η UEFA κάλεσε σε απολογία τη Βουλγα-
ρία για τη ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων 
της, ενώ με αφορμή την αυξητική τάση του φαινο-
μένου, η FIFA ενεργοποιείται, με τον πρόεδρο, Τζιάνι 
Ινφαντίνο να προτείνει το μέτρο του δια βίου απο-
κλεισμού από τα γήπεδα.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ο SIR ROGER GALE ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ BARNET

Μορφίτες: Ακλόνητη θέληση για δικαίωση του αγώνα τους Κατήγγειλε 
πραξικόπημα εντός 

ΔΗΚΟ ο Τρυφωνίδης

Πραξικόπημα από την ηγε-
σία του ΔΗΚΟ καταγγέλλει ο 
αντιπρόεδρος του κόμματος 
Αλέκος Τρυφωνίδης, μέσω 
επιστολής που απέστειλε ηλε-
κτρονικώς σε όλα τα μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής του 
ΔΗΚΟ αφήνοντας αιχμές για 
παραγκωνισμό και προειδο-
ποιώντας πως το ΔΗΚΟ είναι 
ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να 
εκραγεί στα χέρια των αρμο-
δίων. Κίνηση που καταδεικνύει 
πως η εσωστρέφεια εντός 
ΔΗΚΟ, όχι μόνο δεν κόπασε 
αλλά αναμένεται να ενταθεί μέ-
χρι και τις βουλευτικές εκλογές 
του 2021. Η διαφορά αυτή τη 
φορά είναι πως άλλοι θα είναι 
οι πρωταγωνιστές της κό-
ντρας. Αφορμή της κόντρας,η 
εκδήλωση που πραγματοποιεί 
το κόμμα με αφορμή την επέ-
τειο της ανεξαρτησίας της Κύ-
πρου στις 17 Οκτωβρίου. 

«Λυπούμαι να παρατη-
ρήσω ότι ενώ δείχνουμε ότι 
υπερασπιζόμαστε την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, παραμέ-
νουμε στις διακηρύξεις και εκ-
δηλώσεις μεταξύ μας και δεν 
πάμε να δώσουμε μάχες εκεί 
που πρέπει... πχ Βρυξέλλες» 
αναφέρει μεταξύ άλλων για να 
καταλήξει λέγοντας πως «ας 
μην έχουν παράπονο αν η 
ωρολογιακή βόμβα εκραγεί 
μέσα στα χέρια τους».

Το αίτημα για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες 
διατράνωσαν σήμερα οι Μορφίτες, μετρώντας 45 χρόνια 
προσφυγιάς, εκφράζοντας παράλληλα την ακλόνητη θέ-
ληση τους για συνέχιση του αγώνα μέχρι την τελική δι-
καίωση.   

Οι εκδηλώσεις «Μέρες Μνήμης Μόρφου» για την 45η 
επέτειο της κατάληψης της Μόρφου από τα τουρκικά στρα-
τεύματα, κορυφώθηκαν την Κυριακή, με την 39η αντικα-
τοχική πορεία στο οδόφραγμα Αστρομερίτη και την επί-
δοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, Α. 
Γκουτέρες, σε εκπροσώπους της ειρηνευτικής δύναμης. 

Προηγήθηκε μνημόσυνο πεσόντων και δέηση για την 
ανεύρεση των αγνοουμένων και την επιστροφή των προ-
σφύγων στις πατρογονικές τους εστίες στην εκκλησία του 
Αγίου Αυξιβίου, στον Αστρομερίτη.  

Στις εκδηλώσεις, στην παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, την Βουλή των Ελλήνων 
εκπροσώπησε ο Βουλευτής ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, 
ενώ το παρών έδωσε εκ μέρους του Βρετανικού Κοινο-
βουλίου και ο Συντηρητικός Βουλευτής και επίτιμος δημό-
της Μόρφου Sir Roger Gale. Παραβρέθηκαν επίσης αντι-
προσωπείες από τους αδελφοποιημένους Δήμους Ζούρεκ 
Μάλτας, Saint Cyr Sur Loire και Oradur Γαλλίας, Barnet 
Μεγάλης Βρετανίας, Καλαβρύτων, Ιεράς Πόλεως Μεσο-
λογγίου, Σπάρτης και Νέας Ορεστιάδας. 

Ο κόσμος που συμμετείχε στην 39η αντικατοχική εκδή-
λωση συγκεντρώθηκε το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Αστρομερίτη, όπου λίγο αργότερα έφτασε και η φλόγα 
που μετέφεραν από τον Τύμβο Μακεδονίτισσας οι ποδη-
λάτες του Ποδηλατικού Ομίλου ΘΟΙ Φιλίας και του Ποδη-
λατικού Ομίλου Γερίου, υπό την αιγίδα της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.   

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Αστρομερίτη Άρης Κωνσταντίνου, ευχήθηκε 
να είναι κοντά η μέρα της επιστροφής και να αρχίσουμε 
να μετράμε τον χρόνο αντίστροφα.   

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κατεχό-
μενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας Λευτέρης Αντω-
νίου είπε ότι η πολιτική κατάσταση του Κυπριακού, γίνεται 
ολοένα και πιο δύσκολη, τη στιγμή που η Τουρκία συνεχώς 
αποθρασύνεται.   

Δεν ζητάμε την όποια λύση, αλλά μια λύση που να δίνει 
προοπτικές για το μέλλον όλων των Κυπρίων, και η οποία 
θα συνάδει με τι αρχές του διεθνούς δικαίου και του ευρω-
παϊκού κεκτημένου, πρόσθεσε.   

Είπε ακόμη ότι οι εκτοπισμένοι πρόσφυγες δεν βολεύο-
νται με τη σημερινή διατήρηση του στάτους κβο και δεν 
συμβιβάζονταν με την επιβολή τετελεσμένων.   

Ο Βουλευτής ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, εκ μέρους 
του ελληνικού Κοινοβουλίου, είπε ότι η εκδήλωση πρα-
γματοποιείται για να καταδικάσουμε για μια ακόμη φορά 
τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα, για να δηλώσουμε ότι το 
«Δεν ξεχνώ» δεν είναι ξεθωριασμένο σύνθημα άλλων 
εποχών και για να διατρανώσουμε την ελπίδα ότι κάποια 
στιγμή θα επικρατήσει το δίκαιο.   

Δυστυχώς, πρόσθεσε, η Τουρκία συνεχίζει στον ίδιο 
απαράδεκτο δρόμο του 1974, έχοντας αναγάγει το όραμα 
του νέο-οθωμανισμού σε επίσημο δόγμα και με ανιστό-
ρητους αναθεωρητισμούς της «γαλάζιας πατρίδας» επι-
λέγει αντί της ισχύς του δικαίου, το δίκαιου του ισχυρού.   

Παρακολουθούμε, συνέχισε, μια νέα εισβολή στην ΑΟΖ, 
την πρόθεση εποικισμού της Αμμοχώστου, ενώ στο Αιγαίο 
συνεχίζεται η πολιτική των παραβιάσεων και παραβάσεων. 
Αναφέρθηκε και στην εισβολή στη Συρία, λέγοντας ότι η 
Τουρκία έχει μετατραπεί σε διεθνή ταραξία.   

Ο Ελληνισμός καλείται με ρεαλισμό και ενεργητικότητα 
να αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα, είπε ο κ. 

Χαρακόπουλος. Εξέφρασε απόλυτη εμπιστοσύνη στους 
χειρισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κυπριακό και 
ευχήθηκε οι Τ/κ να προσέλθουν χωρίς κηδεμόνευση στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να υπάρξει μια δί-

καιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση.   
«Είμαι περήφανος που είμαι δημότης Μόρφου» ανέφερε 

από την πλευρά του ο Sir Roger Gale, εκπροσωπώντας  
το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Είπε ότι για 45 χρόνια η Τουρκία 
κατέχει παράνομα το έδαφος της Κύπρου, λέγοντας ότι 
αυτό είναι εξωφρενικό και απαράδεκτο.   

Έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθούν 
τα πράγματα, είπε ενώ εξέφρασε την ελπίδα οι συνομιλίες 
να επαναρχίσουν σύντομα, χωρίς να παρεμποδιστούν 
αυτή τη φορά από τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.   

Την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών ζήτησε ο Δή-

μαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, λέγοντας πως 
ο κόσμος έχει ανάγκη από ελπίδα. «Αν δεν δούμε ένα 
φως στο τούνελ, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα τυφλά, 
χωρίς να έχουμε κάπου να κρατηθούμε και στο τέλος μοι-
ραία δυστυχώς θα χαθούμε» είπε.   

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Μόρφου έκανε λόγο για 
απογοητευτική κατάσταση, ενώ μεταφέροντας τα ανησυ-
χίες των Μορφιτών, είπε ότι ο κόσμος έχει πια κουραστεί 
με τις υποσχέσεις, περιμένοντας μάταια καλύτερες μέρες.   

«Την ώρα που το Γιαβούζ ετοιμάζεται να κατεβάσει τρυ-
πάνι εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, το Εθνικό μας Συμβούλιο 
αδυνατεί να εκδώσει ένα κοινό ανακοινωθέν αφού κάποιοι 
αντιδρούν ακόμα στο άκουσμα της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. Συμφώνησαν όμως όλοι ότι καταδικάζουν 
τη νέα τουρκική εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ» είπε.   

Ανέφερε ακολούθως, ότι η Τουρκία έχει κατεβάσει τρυ-
πάνι στην Κύπρο από το 1974. «Στη Μόρφου όχι μόνο 
τρυπάνια... εκσκαφείς και μπετονιέρες πηγαινοέρχονται 
καθημερινά και δημιουργούν νέα τετελεσμένα επί του εδά-
φους» είπε.   

Ο κ. Χατζηαβραάμ αναφέρθηκε στην εισβολή της Τουρ-
κίας στη Συρία, λέγοντας ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
συμπεριφέρονται και στο θέμα των υδρογονανθράκων. 
«Αν δεν καθίσουμε μαζί τους στο τραπέζι των διαπρα-
γματεύσεων, αν δεν βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση του 
Κυπριακού, κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον 
μας» είπε.   

Ανέφερε ακόμη ότι ο προσφυγικός κόσμος «έχει αφεθεί 
στο έλεος της μοίρας του εδώ και 45 χρόνια», ενώ δια-
χρονικά το κράτος θεωρεί ότι ξόφλησε μαζί τους, παρα-
χωρώντας τους μια μικρή επιχορήγηση για αγορά κατοι-
κίας. «Η κατάσταση στους προσφυγικούς συνοικισμούς 
είναι απαράδεκτη» είπε ο Δήμαρχος Μόρφου, χαρακτηρί-
ζοντας τις συνθήκες διαβίωσης κάποιων προσφύγων 
«απελπιστικές».   

«Οι πρόσφυγες έχουν βαρεθεί να είναι για χρόνια τώρα 
πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας» είπε και ζήτησε 
άμεσα τομές, καθώς «45 χρόνια είναι πολλά».   

Μετά το πέρας των ομιλιών, οι παρευρισκόμενοι κατευ-
θύνθηκαν προς το οδόφραγμα Αστρομερίτη, όπου ενώ-
πιον του Μνημείου Πεσόντων κατατέθηκαν στεφάνια και 
έγινε προσκλητήριο πεσόντων. Ακολούθως αντιπροσω-
πεία, υπό τον Δήμαρχο Χατζηαβραάμ συναντήθηκε με 
μέλη της ειρηνευτικής δύναμης και επέδωσε ψήφισμα.   

Ο Δήμος Μόρφου, οι τοπικές αρχές των 26 κατεχόμενων 
χωριών της περιοχής, οι αθλητικές και πολιτιστικές οργα-
νώσεις της Μόρφου, ζητούν δια του ψηφίσματος μια λει-
τουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, η οποία θα 
διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία όλων των κατοίκων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέποντας την επιστροφή 
όλων των κατοίκων στα σπίτια τους και τις περιουσίες 
τους. 

Οι Μορφίτες ζητούν επίσης σεβασμό του διεθνούς δι-
καίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των βασικών ελευ-
θεριών των προσφύγων, καθώς και διαλεύκανση της τύχης 
των αγνοουμένων.   

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, εκπρόσωποι κομ-
μάτων, Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών 
αρχών καθώς και απόδημοι Μορφίτες, εκπρόσωποι ορ-
γανώσεων της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αίσθηση αλλά και συγκίνηση προκάλεσε, η επίσκεψη 
Μορφιτών στην κατεχόμενη κωμόπολη, όπου ο Sir Roger 
Gale και η Δήμαρχος του Barnet, Caroline Stock, είδαν 
από κοντά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των προσφύγων 
να πλησιάσουν τα σπίτια τους, αλλά και την άρνηση των 
εποίκων που κατοικούν παράνομα σε αυτά, να τους επι-
τρέψουν την είσοδο.

Στις Βρυξέλλες 
ο Δήμαρχος και 

αντιπροσωπεία του 
Δήμου Αμμοχώστου

Επαφές με στελέχη της Κο-
μισιόν, της Ευρωπαϊκής Υπη-
ρεσίας Εξωτερικής Δράσης 
(EYEΔ- ΕΕAS) και μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εί-
χαν στις Βρυξέλλες, ο δήμαρ-
χος και αντιπροσωπεία του 
Δήμου Αμμοχώστου. Στόχος 
των επαφών ήταν, όπως ο Δή-
μαρχος Αμμοχώστου δήλωσε 
σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
στις Βρυξέλλες, η ενημέρωση 
στελεχών και οργανισμών στο 
πλαίσιο της προσπάθειας του 
Δήμου να αντιμετωπίσει τα τε-
τελεσμένα που επιχειρούνται 
να δημιουργηθούν στην περί-
κλειστη πόλη από τις κατοχι-
κές «Αρχές».

ειδήσεις σε 2’
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«Λευκή περιστερά» η Τουρκία δια χειρός Ν. Αναστασιάδη!
ΚΗΡΥΚΑΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΟΞΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΤΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Πελαγωμένος και στριμωγμένος συνεπεία των δικών του χειρισμών 

που οδήγησαν το Κυπριακό στο τέλμα, με ορατό όσο ποτέ τον κίνδυνο 
μονιμοποίησης της διχοτόμησης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντί να 
αιτιάται και να µέµφεται τον εαυτόν του, τα έβαλε πάλι με το ΑΚΕΛ! 
Ακολουθεί τη γνωστή τακτική της όξυνσης και της αντιπαράθεσης και 
μετατρέπεται σε κήρυκα μίσους και διχόνοιας επιχειρώντας να απο-
σπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τα αποτελέσματα της 
πολιτικής της κυβέρνησης του. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας των Μορφιτών στον Αστροµερίτη τη 
Δευτέρα, και µη αντέχοντας την κριτική που του ασκήθηκε από το  
Δήµαρχο Μόρφου, Βίκτωρα Χατζηαβραάµ, ο Ν. Αναστασιάδης άφησε 
στην άκρη το γραπτό κείµενό του και µιλώντας προφορικά επιτέθηκε 
κατά του ΑΚΕΛ. Επαναλαµβάνοντας για άλλη µια φορά πως είναι 
αποφασισµένος να εργαστεί για τη λύση, «αλλά όχι την όποια λύση», 
ο Αναστασιάδης είπε: «Επειδή πολλά ακούω, θέλω να πω, πως άλλη 
θα ήταν η µοίρα σήµερα ή και ενδεχόµενα η πραγµατικότητα αν στο 
Κραν Μοντανά η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά ανταποκρίνο-
νταν όπως και η ελληνοκυπριακή. Και δεν δέχοµαι τα όσα ακούω προ-
κειµένου να απαλλαγεί από τις ενοχές η Τουρκία για να φορτωθεί η ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά τις ευθύνες». 

Διερωτήθηκε παράλληλα αν θα έπρεπε να αποδεχθεί εγγυήσεις, 
µόνιµη παραµονή τουρκικών στρατευµάτων σε τουρκική βάση εσαεί 
και τη θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων. Ακόµη, αναρωτήθηκε αν θα 
έπρεπε να εξισώσει τους Έλληνες µε τους Τούρκους πολίτες. «Και ευ-
θύνοµαι εγώ διότι η τουρκική αδιαλλαξία επέµενε στο να πετύχει στό-
χους που θα καθιστούσαν εν τη ουσία την Κύπρο προτεκτοράτο της 
Τουρκίας», συµπλήρωσε. 

«Για όσους λένε ότι αποφεύγουµε το διάλογο ή θα πρέπει να πρά-
ξουµε οτιδήποτε για να πείσουµε τον ΓΓ ότι επιθυµούµε τον διάλογο, 
µια εκ των σκέψεων που κάνω είναι να στείλω πρόσκληση στον ΓΓ, 
στην Τουρκία, στον κ. Ακιντζί και να τους καλώ σε διάλογο. Ως εάν να 
εξαρτάται από τη δική µου βούληση και όχι από τα όσα η Τουρκία 
προσπαθεί µέσα από τις έκνοµες ενέργειες να υποσκάψει», είπε. 

Στον Ν. Αναστασιάδη απάντησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, λέγοντας πως οι χειρισµοί του οδηγούν 
σε απενοχοποίηση της Τουρκίας στο Κυπριακό. 

Σε δηλώσεις του µετά την 39η αντικατοχική πορεία Μόρφου, στο 
οδόφραγµα Αστροµερίτη, ο Γ. Λουκαΐδης είπε ότι ο Πρόεδρος της 
Δηµοκρατίας έχοντας δυστυχώς απωλέσει την ψυχραιµία του, επέλεξε 
να αφιερώσει όλη την οµιλία του σε κατηγορίες «άδικες, ατεκµηρίωτες, 
αλλά και ανήθικες» σε βάρος του ΑΚΕΛ. 

«Την απενοχοποίηση της Τουρκίας δεν τη φέρνει η κριτική που ασκεί 
το ΑΚΕΛ σε σχέση µε τους χειρισµούς του Προέδρου Αναστασιάδη. 
Είναι οι χειρισµοί του Προέδρου Αναστασιάδη που οδήγησαν σε εικόνα 
απενοχοποίησης της Τουρκίας µέσα και από έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ, 
αλλά και µέσα από δηλώσεις έκφρασης ικανοποίησης από την κα Μο-
γκερίνι σε σχέση µε τη στάση της Τουρκίας στο Κραν Μοντανά», είπε. 
Δυστυχώς, συνέχισε, ενώ ο κ. Αναστασιάδης αρέσκεται να ασκεί κριτική 
αυτού του είδους στο ΑΚΕΛ και να λέει πάρα πολλά σε βάρος του 
ΑΚΕΛ, «δεν είπε λέξη και δεν αντέδρασε καθόλου όταν µέσα από την 
έκθεσή του ο κ. Γκουτέρες απενοχοποιούσε και εγκωµίαζε την Τουρκία, 

αλλά και όταν παρόµοια ενεργούσε η κα Μογκερίνι». 
Νωρίτερα, ο Δήµαρχος Μόρφου ζήτησε την άµεση επανέναρξη των 

συνοµιλιών, λέγοντας πως ο κόσµος έχει ανάγκη από ελπίδα. «Αν 
δεν δούµε ένα φως στο τούνελ, θα συνεχίσουµε να βαδίζουµε στα τυ-
φλά, χωρίς να έχουµε κάπου να κρατηθούµε και στο τέλος, µοιραία 
δυστυχώς, θα χαθούµε», είπε. 

Στην οµιλία του, ο δήµαρχος Μόρφου έκανε λόγο για απογοητευτική 
κατάσταση, ενώ µεταφέροντας τις ανησυχίες των Μορφιτών, είπε ότι 

ο κόσµος έχει πια κουραστεί. Η Τουρκία έχει κατεβάσει τρυπάνι στην 
Κύπρο από το 1974. «Στη Μόρφου όχι µόνο τρυπάνια… εκσκαφείς 
και µπετονιέρες πηγαινοέρχονται καθηµερινά και δηµιουργούν νέα τε-
τελεσµένα επί του εδάφους», σηµείωσε.  

«Κινδυνεύουμε...»  
Η Τουρκία έχει ξεπεράσει κάθε όριο προκλητικής και επιθετικής 

συµπεριφοράς. Το βιώνουµε στην ΑΟΖ, στα τετελεσµένα που επιχειρεί 
στην Αµµόχωστο και το παρατεταµένο αδιέξοδο στις συνοµιλίες, 
διεµήνυσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, τονίζοντας πως πλέον κινδυνεύουµε και 
από τα τετελεσµένα.  

 «Πολλοί ιδιοκτήτες κατεχόµενων περιουσιών συµβιβάζονται µε τα 
ψίχουλα που τους αποζηµιώνει η Επιτροπή. Πουλούν τις περιουσίες 
τους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άλλοι τόσοι αργο-
σβήνουν µέσα στους συνοικισµούς. Η γενιά που έζησε την Κύπρο 
ενωµένη φεύγει σιγά-σιγά µε τον καηµό της επιστροφής. Οφείλουµε 
τώρα να προβληµατιστούµε. Τι πρέπει να κάνουµε ώστε να αντιµετω-
πίσουµε τις τουρκικές προκλήσεις; Τι πρέπει να κάνουµε για να επα-
νενώσουµε επιτέλους τον τόπο µας; Τα µεγάλα λόγια, τα κούφια συν-
θήµατα δεν µπορούν να µας πάρουν µακριά», ανέφερε. 

Η Τουρκία, σηµείωσε, εποικίζει συστηµατικά την πατρίδα µας και τη 
φορτώνει στρατεύµατα. «Αν το Κυπριακό οδηγηθεί σε τέλµα, σύντοµα 
τα πράγµατα θα πάρουν το δρόµο τους. Η εξέλιξη δεν θα είναι αυτή 
που αφελώς κάποιοι πιστεύουν. ∆εν θα µείνουµε εµείς στη µία πλευρά 
και το παράνοµο µόρφωµα στην άλλη. Κάποια στιγµή η Τουρκία που 
θα έχει οριστικά εδραιωθεί στα κατεχόµενα θα θέλει να επεκταθεί και 
στην υπόλοιπη Κύπρο. Όλα αυτά θα αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά 

µόνο αν διαµορφώσουµε ολοκληρωµένη στρατηγική αντιµετώπισης 
των τουρκικών επιδιώξεων. 

Αυτές δεν αντιµετωπίζονται µε συνθήµατα, λόγια µεγάλα και παλλη-
καρισµούς. Όλα αυτά χαϊδεύουν τα αυτιά µας, αλλά δεν λύνουν προ-
βλήµατα. Αντιµετωπίζονται µε συγκεκριµένες πολιτικές απαντήσεις στις 
τουρκικές επιδιώξεις. Πολιτικές απαντήσεις που θα βασίζονται στο 
συµφωνηµένο πλαίσιο δεν θα προβαίνουν σε υποχωρήσεις και θα 
χαρακτηρίζονται από αποφασιστικότητα και ανοιχτό µυαλό. 

Προτάσεις που θα στοχεύουν σε επανέναρξη των διαπραγµατεύ-
σεων», επεσήµανε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Υπογράµµισε πως οι δια-
πραγµατεύσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, «θα βασίζονται στο συµφω-
νηµένο πλαίσιο και θα στοχεύουν σε λύση το συντοµότερο δυνατό. Αν 
επαναρχίσουν διαπραγµατεύσεις, οι τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ 
και την Αµµόχωστο, βέβαια, πρέπει να τερµατιστούν», ξεκαθάρισε.  

Φασισμός Ερντογάν κατά... πάντων!   
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί μίλησε με τη γλώσσα 

της αλήθειας, και επέκρινε την τουρκική επιχείρηση στη Συρία λέγοντας 
ότι η «Πηγή Ειρήνης» δεν αναβλύζει νερό, αλλά αίµα. 

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, 
µε τον Ταγίπ Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ακιντζί. Αντίδραση 
προήλθε και από εθνικιστικούς κύκλους στα κατεχόµενα, αλλά ένα 
κύµα συµπαράστασης και στήριξής του εξαπλώθηκε, ένθεν κακείθεν 
του συρµατοπλέγµατος. 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Μουσταφά Ακιντζί έγραψε στο Facebook 
πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το καλό της Τουρ-
κίας και να απαλλαγεί από το πρόβληµα της τροµοκρατίας. «Όπως 
είπα και στο παρελθόν, ακόµα και να πούµε το 1974 “Ειρηνική Επιχεί-
ρηση”, ήταν ένας πόλεµος και αυτό που έτρεχε ήταν αίµα. Τώρα αν 
πούµε “Πηγή Ειρήνης”, αυτό που τρέχει δεν είναι νερό, είναι αίµα. 

Γι’ αυτό το λόγο η µεγαλύτερή µου ευχή είναι άµεσα να µεσολαβήσει 
η διπλωµατία και να αρχίσει ένας διάλογος… Πρέπει να δηµιουργηθεί 
µια κατάσταση όπου η Συρία, εντός της εδαφικής ακεραιότητας, θα 
υποστηρίζει τα σύνορά της και η Τουρκία θα µπορεί να αισθάνεται 
ασφαλής στα δικά της σύνορα». Γι’ αυτό το λόγο, προσθέτει ο κ. 
Ακιντζί, πιστεύει ότι θα ήταν πολύ ωφέλιµο να φτιάξουν το συντοµότερο 
και πάλι οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας. Μια Τουρκία που δεν θα καβγα-
δίζει, αλλά θα συνεργάζεται µε την ΕΕ. Είναι για το καλύτερο όλων», 
αναφέρει. 

Το 1974, γράφει, ήταν 27 χρονών και υπηρέτησε, όπως κάθε νεαρός 
Τ/κ τότε, στη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας που έγινε λόγω της 
φασιστικής ελληνικής χούντας, όπως αναφέρει. Οι φίλοι του, συνεχίζει, 
έπεσαν δίπλα του νεκροί, ήρωες, στο Ντερέµπογιου (ο Πεδιαίος) στη 
Λευκωσία και ο ίδιος, όπως και πολλά παιδιά, έµαθαν τι σηµαίνει πό-
λεµος βιώνοντάς τον. «Γι’ αυτό και δεν θέλω να ζήσει καµιά κοινωνία 
τον πόνο του πολέµου. Δεν µπορώ να επιθυµώ να τρέχει αίµα από τη 
µύτη κανενός παιδιού Τούρκου, Κούρδου ή Άραβα». 

Ξεπέρασε τα όριά του ο «πρόεδρος» της «τδβκ», ο θώκος που κά-
θεται είναι κάτι που δόθηκε χάρη στην Τουρκία, ήταν η αντίδραση του 
Ταγίπ Ερντογάν. «Οι οµοεθνείς µας θα του δώσουν την απάντηση 
που χρειάζεται», είπε. 

Επικρίσεις δέχθηκε ο Μ. Ακιντζί και από την «κυβέρνηση» στα κατε-
χόµενα. Ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι οι απόψεις 
που εξέφρασε ο Τ/κ ηγέτης δεν είναι οι απόψεις του τ/κ «λαού».
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Ο Τουμάζος Τσιελεπής, επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και μέλος του ΠΓ, θεωρεί ότι δεν είναι δύσκολο να προ-
χωρήσει η συμφωνία στους όρους αναφοράς, αν υπάρχει η πολιτική 
βούληση. Από την άλλη, σημειώνει ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συγκατανεύσει 
σε ουσιαστική διαπραγμάτευση μόνο αν έχει κάποια εχέγγυα ότι η 
διαδικασία θα έχει νόημα. Σημειώνει επίσης ότι οι δύο ηγέτες πρέπει 
να σταματήσουν να θέτουν όρους και προϋποθέσεις και να αποδε-
χθούν στην πράξη το πλαίσιο Γκουτέρες. «Και πράξη θα είναι η απο-
δοχή από τον Πρόεδρο της μιας θετικής ψήφου στο Υπουργικό και η 
αποδοχή από τον κ. Ακιντζί της πρόνοιας του πλαισίου ότι θα έχει μια 
θετική ψήφο όχι σε όλα τα όργανα χαμηλής πολιτικής, αλλά μόνο εκεί 
που επηρεάζονται ζωτικά συμφέροντα», τονίζει.  

Συνέντευξη στη Νίκη Κουλέρμου  
Η Τουρκία μάς έχει στριμώξει με την παρουσία της στην κυ-

πριακή ΑΟΖ; Έχει βάλει για τα καλά στο κάδρο του Κυπριακού 
τα ενεργειακά;  

Η Τουρκία πάντοτε προσπαθούσε να βάλει στο κάδρο του Κυπριακού 
τα ενεργειακά. Αντίθετα, η ελληνοκυπριακή πλευρά σε καμιά στιγμή 
δεν δέχθηκε να συζητήσει τα ενεργειακά ως μέρος του Κυπριακού. 
Γνωρίζουμε βέβαια ότι ούτως ή άλλως το ενεργειακό είναι σημαντικό 
μέρος της συνολικής προσπάθειας, αλλά δεν αφορά τις διακοινοτικές 
συνομιλίες. Δεν μπορεί να ασκούνται από κοινού κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας τη στιγμή που υπάρχει μια παράνομη 
οντότητα, την οποία κανείς δεν αναγνωρίζει. Για να μπορέσει να γίνει 
αυτό, πρέπει προηγουμένως να λυθεί το Κυπριακό. Υπάρχει όμως 
και δεύτερο σημαντικό ζήτημα: Εμείς θέλουμε το φυσικό αέριο να λει-
τουργήσει ως κίνητρο και για τις δύο κοινότητες για τη λύση του Κυ-
πριακού. Εμείς οι Ε/κ, διότι βλέπουμε πόσες δυσκολίες συναντούμε 
προκειμένου να αξιοποιήσουμε το ΦΑ με άλυτο το Κυπριακό. Όσοι εί-
χαν αυταπάτες γύρω από αυτό το θέμα, με τις τελευταίες εξελίξεις νο-
μίζω πρέπει να αναθεωρήσουν την άποψή τους. Η τ/κ κοινότητα γνω-
ρίζει ότι μόνο ένας νόμιμος τρόπος υπάρχει για να επωφεληθεί και 
εκείνη και αυτός δεν είναι άλλος από τη λύση του Κυπριακού. Αν βά-
ζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο και αρχίζουμε να ασχολού-
μαστε με τα θέματα ΦΑ χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα λύση του 
Κυπριακού, αυτό ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως αντικίνητρο για 
λύση. 

Έχουμε λοιπόν ένα επιπρόσθετο λόγο για να λύσουμε το Κυπριακό. 
Διαφορετικά δεν πρόκειται να σταματήσει η αυθαίρετη αυτή στάση της 
Τουρκίας που καταπατά το Δίκαιο της θάλασσας. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να μένουμε απαθείς σ’ αυτά που κάνει η Τουρκία, αλλά ο 
ασφαλής και σίγουρος τρόπος αντιμετώπισής της είναι η λύση. Eκεί 
πρέπει να στρέψουμε την προσοχή και την ενέργειά μας.  

Είναι θετική εξέλιξη η βολιδοσκόπηση του ΓΓ του ΟΗΕ για τρι-
μερή και μετά πενταμερή ή απευθείας πενταμερή;  

Αν ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει βολιδοσκοπήσει τις δύο πλευρές για να προ-
χωρήσουν στο επόμενο βήμα, πρόκειται για θετική εξέλιξη. Βρίσκεται 
σε εξέλιξη μια προσπάθεια παραμερισμού των εμποδίων και δημι-
ουργίας προϋποθέσεων για να αρχίσει μια διαπραγματευτική διαδικα-
σία με πιθανότητες θετικής κατάληξης. Ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συγκατανεύσει 
σε ουσιαστική διαπραγμάτευση μόνο αν έχει κάποια εχέγγυα ότι η 
διαδικασία θα έχει νόημα. Με άλλα λόγια, μπορεί να προχωρήσει σε 
τριμερή, ακόμα και σε άτυπη πενταμερή, αλλά σε ουσιαστική επανέ-
ναρξη διαπραγματεύσεων δεν θα προχωρήσει αν δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που ο ίδιος έχει καθορίσει.  

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η τ/κ πλευρά δεν θέλει 
να προχωρήσουν τώρα οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γιατί 
μεσολαβούν οι λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Αυτό δεν πε-
ριπλέκει τα πράγματα;  

Η εντύπωσή μας είναι ότι η τ/κ πλευρά θέλει να προχωρήσει μέχρι 
του σημείου που να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, αλλά την ου-
σιαστική διαπραγμάτευση τη θέλει μετά την εκλογική της διαδικασία. 
Αυτό δεν μας ενθουσιάζει και νομίζω είναι λάθος, αλλά έτσι σκέφτονται. 
Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να φθάσουμε σε αίσιο τέλος σε ό,τι 
αφορά τους όρους αναφοράς. Αυτό δεν είναι δύσκολο αν επιδειχθεί η 

αναγκαία πολιτική βούληση. Οι δύο ηγέτες να σταματήσουν να θέτουν 
όρους και προϋποθέσεις που συγκρούονται με τη δέσμευση που 
έχουν αναλάβει να συνεχίσουν με την Κοινή Διακήρυξη, τις συγκλίσεις 
και το πλαίσιο Γκουτέρες. Τόσο απλά.  

Κατά κάποιο τρόπο συμφωνείτε και με τα τρία στοιχεία που 
έχει βάλει και ο Πρόεδρος, επειδή δεν ξεπερνιέται το αγκάθι με 
την πολιτική ισότητα;  

Το ΑΚΕΛ από τη στιγμή του ναυαγίου στο Κραν Μοντανά έλεγε ότι 
θα πρέπει να επαναρχίσει η διαδικασία με τα τρία αυτά στοιχεία. Αυτή 
ήταν πάντα η θέση μας. Άλλοι είναι που έθεταν όρους και προϋποθέ-

σεις. Ένα καλό παράδειγμα που έχετε αναφέρει είναι η πολιτική ισότητα. 
Ποια είναι η πραγματικότητα: Ο μεν Πρόεδρος ζητά συρρίκνωση της 
μιας θετικής ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η μια θετική 
ψήφος ήταν σύγκλιση. Για του λόγου το αληθές, είναι αρκετό να δει 
κανείς την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου στο Κραν Μοντανά και τις 
προτάσεις που υπέβαλε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή 
η θέση που διατυπώνει τώρα ο Πρόεδρος. Ούτε θα βρούμε διεθνή κα-
τανόηση. Διότι η μια ψήφος ενός από τους 4 Τ/κ Υπουργούς αντικαθιστά 
τα απόλυτα βέτο της Ζυρίχης. Δεν υπήρχαν μηχανισμοί επίλυσης δια-
φορών αδιεξόδων. Τώρα θα υπάρχουν. 

Δεν μπορείς να λες από τη μια ότι προχωρούμε από κει που μείναμε 
με το πλαίσιο Γκουτέρες και από την άλλη να λες πρέπει η θετική 
ψήφος να περιοριστεί. Εδώ είναι εκτός πλαισίου ο Πρόεδρος. Αλλά 

και ο Ακιντζί είναι εκτός πλαισίου, διότι επιμένει σε μια θετική ψήφο σε 
όλα τα όργανα χαμηλής πολιτικής. Για τα όργανα χαμηλής πολιτικής 
υπήρχε άτυπη σύγκλιση στο Μοντ Πελεράν και το πλαίσιο Γκουτέρες 
προνοεί για θετική ψήφο μόνο σε ορισμένα από αυτά. 

Αυτά εννοούμε όταν λέμε ότι η αποδοχή του Πλαισίου πρέπει να με-
ταφράζεται σε πράξη. Και πράξη θα είναι η αποδοχή από τον Πρόεδρο 

της μιας θετικής ψήφου στο Υπουργικό και η αποδοχή από τον κ. 
Ακιντζί της πρόνοιας του πλαισίου ότι θα έχει μια θετική ψήφο όχι σε 
όλα τα όργανα χαμηλής πολιτικής αλλά μόνο εκεί που επηρεάζονται 
ζωτικά συμφέροντα.  

Υπάρχει ακριβώς η εκτίμηση ότι κάποιοι μόνο φραστικά υπο-
στηρίζουν το πλαίσιο Γκουτέρες. Την κατηγορία αυτή διατύπωσε 
ο κ. Ακιντζί ακόμα και για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.  

Πρέπει να σταματήσει και από τις δύο πλευρές το παιχνίδι επίρριψης 
ευθυνών. Την ώρα που καταβάλλεται μια ύστατη προσπάθεια να κα-
ταλήξουν στους όρους αναφοράς και να αρχίσει μια διαπραγματευτική 
διαδικασία, αυτό που εκνευρίζει τα Ην. Εθνη και τη διεθνή κοινότητα 
είναι ακριβώς η συνεχιζόμενη αλληλοεπίρριψη ευθυνών. Θυμάστε τη 
συζήτηση που γινόταν για το Πλαίσιο της 30ής Ιουνίου ή της 4ης Ιου-
λίου. Ο Πρόεδρος έχει αποδεχθεί τελικά ότι ένα είναι το Πλαίσιο, αυτό 
της 30ής Ιουνίου και τώρα απομένει η πράξη. Δεν ωφελεί να επιστρέ-
φουμε σ’ αυτά τα ζητήματα. Αν ο κ. Ακιντζί θεωρεί ότι ο Πρόεδρος δεν 
δέχεται στην πράξη το Πλαίσιο, ας τον δοκιμάσει. 

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι απλά τίτλοι τα τρία στοιχεία που 
σημειώνονται ως όροι αναφοράς. Είναι και ουσία και απ’ εκεί θα εξαρ-
τηθεί αν θα προχωρήσει η διαδικασία σε ουσιαστική διαπραγμάτευση 
για να φθάσει μέχρι τέλους. 

Έτσι ακριβώς. Και το ίδιο το πλαίσιο Γκουτέρες δεν είναι έξι σημεία 
ως επικεφαλίδες. Υπάρχει περιεχόμενο σ’ αυτό το πλαίσιο. Οφείλουν 
και οι δύο πλευρές να το αποδεχθούν. Προς το παρόν αποκλίνουν και 
οι δύο, την ώρα που λένε ότι το δέχονται.  

Νομίζετε ότι θα πάμε μέχρι τέλους αυτή τη φορά; Κι όταν λέμε 
μέχρι τέλους, εννοούμε την ενδιάμεση συμφωνία ή τελικό σχέδιο 
λύσης που θα τεθεί σε δημοψήφισμα…  

Δεν μπορώ να απαντήσω το ερώτημά σας. Εκείνο που μπορώ να 
απαντήσω, όμως, είναι ότι δεν πάμε για ενδιάμεση συμφωνία. Και 
αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Το πλαίσιο Γκουτέρες έχει την εξής 
λογική: Υπάρχουν έξι βασικά θέματα στο Κυπριακό. Δυο αφορούν τη 
διεθνή πτυχή και άρα συζητούνται στη διάσκεψη με τους εγγυητές, 
την ΕΕ ως παρατηρητή και τα Ην. Εθνη. Εντός αυτής της Διάσκεψης 
ήταν ξεκάθαρη η θέση και του ΓΓ του ΟΗΕ και των δυο από τις τρεις 
εγγυήτριες δυνάμεις και της ΕΕ: Τέρμα οι εγγυήσεις, τέρμα τα επεμβα-
τικά δικαιώματα από την πρώτη ημέρα, ταχεία αποχώρηση στρατευ-
μάτων. Αυτή ήταν η θέση τους και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κα-
νένας. Αυτό που συζητείται είναι αν το δέχθηκε ή όχι η Τουρκία. 

Άρα μ’ αυτή τη διαδικασία θα προχωρήσουμε. Δεν είναι όμως ενδιά-
μεση λύση. Ο ΓΓ του ΟΗΕ θεωρεί ότι αν συμφωνηθούν τα έξι βασικά 
σημεία, τότε έχουμε αυτό που ο ίδιος ονομάζει στρατηγική συναντίληψη. 
Δεν είναι ενδιάμεση συμφωνία. Δεν είναι ιρλανδικό μοντέλο που κατέ-
ληξαν σε μια μίνιμουμ συμφωνία, άρχισαν να την εφαρμόζουν και 
προστίθενται νέα στοιχεία εφόσον συμφωνηθούν. Τίποτε δεν θα εφαρ-
μοστεί στη δική μας περίπτωση αν δεν φθάσουμε στη συνολική διευ-
θέτηση. Η λογική του ΓΓ του ΟΗΕ είναι ότι αν συμφωνηθούν αυτά τα 
έξι βασικά ζητήματα, τότε δημιουργούνται πολύ καλύτερες προϋποθέ-
σεις για να συμφωνηθούν και να τα υπόλοιπα.  

Αν καταλήξουμε στους όρους αναφοράς και δεν ξεκινήσουν 
άμεσα οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, αυτό θα εμποδίσει την 
Τουρκία να προχωρήσει σε νέα τετελεσμένα;  

Είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί. Εκείνο που εμείς 
πιστεύουμε είναι ότι αν παραμεριστούν όλα τα εμπόδια και είμαστε 
έτοιμοι για ουσιαστική διαπραγμάτευση, για να έχει αυτή νόημα και 
προοπτική δεν μπορεί να διεξάγεται υπό το βάρος των τουρκικών 
προκλήσεων και τετελεσμένων. Η Τουρκία γνωρίζει ότι σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση πρέπει να βρει τρόπο να αναστείλει αυτές τις ενέργειες. Μπο-
ρεί να το πράξει, μπορεί και όχι. Πάντως, έχει την τακτική να μη θέλει 
να μένει εκτεθειμένη σε φάσεις ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, το απέ-
δειξε το 2004 και το 2017. Αν δεν το πράξει, αν δεν αναστείλει τις προ-
κλήσεις και τα τετελεσμένα, τότε δεν θα μπορούν να διεξαχθούν ου-
σιαστικές συνομιλίες και την ευθύνη δεν θα την έχουμε εμείς αλλά η 
Τουρκία.

«H αποδοχή του πλαισίου Γκουτέρες να μεταφραστεί σε πράξη»
ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ

«Δεν μπορεί να ασκούνται 
από κοινού κυριαρχικά δικαιώματα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
τη στιγμή που υπάρχει 

μια παράνομη οντότητα την οποία κα-
νείς δεν αναγνωρίζει. Για να 

μπορέσει να γίνει αυτό πρέπει 
προηγουμένως να λυθεί 

το Κυπριακό»
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Κολύμπι τον Οκτώβριο, 
όπως τον Ιούνιο. Γιατί όχι; 

Σε υψηλά επίπεδα διατηρεί-
ται στις περισσότερες θάλασ-
σες της Ελλάδας η επιφανει-
ακή θερμοκρασία τους, κάτι 
που οφείλεται στην παρατετα-
μένη ηλιοφάνεια και στις υψη-
λές για την εποχή θερμοκρα-
σίες που επικρατούν, κατά το 
πρώτο μισό του Οκτωβρίου, 
σύμφωνα με τη μετεωρολο-
γική υπηρεσία του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τα νερά να είναι πιο ζεστά του 
αναμενομένου και να θυμίζουν 
Ιούνιο, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, στα 
Δωδεκάνησα και στα βορει-
ότερα τμήματα του Αιγαίου, 
όπου η άνοδος της θερμοκρα-
σίας τους από τις κανονικές 
για την εποχή τιμές φθάνει 
τους δύο βαθμούς Κελσίου. 

Από την άλλη, υπάρχει μια 
ξεκάθαρη αντίθεση σε σχέση 
με το Κεντρικό Αιγαίο και τις 
Κυκλάδες.

Οκτώβριος όπως… 
ΙούνιοςΜε επώδυνα αντίμετρα οι φοροελαφρύνσεις

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΤΡΑΣ:

«Το ΚΕΘΕΑ ενοχλεί γιατί είναι ένα πολύ ζωντανό 
κύτταρο μέσα στην ελληνική κοινωνία και ενοχλεί 
κάποιους που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα» επι-
σήμανε ο Αλ. Τσίπρας, που επισκέφθηκε το παράρ-
τημα του ΚΕΘΕΑ στην Πάτρα. 

Συνομιλώντας με εκ-
προσώπους του κέ-
ντρου και εργαζόμενους 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
χαρακτήρισε την κυβερ-
νητική απόφαση για κα-
τάργηση του αυτοδιοίκη-
του «άγαρμπη και 
άστοχη ενέργεια», εκτι-
μώντας πως έχει να κά-
νει με το γεγονός ότι 
ήταν προγραμματισμέ-
νες οι αρχαιρεσίες, «διότι ήθελαν να προλάβουν 
αυτή τη διαδικασία». 

Παράλληλα, χαρακτήρισε κοινωνικό το θέμα του 
ΚΕΘΕΑ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση και ο 
πρωθυπουργός οφείλουν «να δείξουν αντανακλα-
στικά και ευαισθησία, αλλιώς μια κοινότητα με πολύ 
σημαντική προσφορά κινδυνεύει να βρεθεί, για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μία ένταση αναίτια, η 

οποία θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο έργο 
της». «Δεν μιλάμε φιλολογικά, αλλά για ανθρώπινες 
ζωές, οι οποίες κρέμονται από τη βοήθεια και από 
τη συνεχή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ», επισήμανε. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτί-
μησε ότι, εάν το ζήτημα 
τεθεί στη Βουλή, δεν θα 
υπάρξει ομοφωνία στην 
κυβερνητική πλειοψηφία 
«σε αυτή την παράδοξη 
πρόταση κατάργησης 
του αυτοδιοίκητου». Ταυ-
τόχρονα υπογράμμισε 
ότι «είναι παράδοξο από 
μία κυβέρνηση που 
ομνύει στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία και θέλει 

να ιδιωτικοποιήσει σημαντικούς οργανισμούς δημο-
σίου συμφέροντος στο θέμα αυτό να παρουσιάζει 
την ακριβώς αντίθετη αντίληψη, δηλαδή να θέλει 
κρατικοποιήσει μία δομή όπου η ιδιωτική πρωτο-
βουλία δεν έχει κέρδος, γιατί είναι προσφορά» κα-
ταλήγοντας: «Όταν έχουμε ένα ζωντανό κύτταρο 
μέσα στην κοινωνία που αναπνέει, κανείς δεν μπορεί 
να του κόψει το οξυγόνο».

«Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές»

Αναφορικά με τη νέα φορο-
λογική κλίμακα, η συμπίεση 
του οφέλους των φορολογου-
μένων μόλις στα 281 εκατ. 
ευρώ θα επιδιωχθεί με συντε-
λεστές: 

 
* 9% για το τμήμα εισοδή-

ματος έως 10.000 ευρώ. 
* 22% για το τμήμα εισοδή-

ματος 10.001 - 20.000 ευρώ. 
* 28% (από 29% σήμερα) 

για το τμήμα εισοδήματος 
20.001 - 30.000 ευρώ. 

* 36% (από 37%) για το 
τμήμα εισοδήματος 30.001 - 
40.000 ευρώ. 

* 44% (από 45%) για το 
τμήμα εισοδήματος 40.001 
ευρώ και άνω.

Από χτες και για πέντε εβδομάδες, έως την 
κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή 
την Τρίτη 19 Νοεμβρίου και τη δημοσιοποίηση 
των εκθέσεων της Κομισιόν για τον προϋπο-
λογισμό και δανειστών για τη μεταμνημονιακή 
«συμμόρφωση» 24 ώρες αργότερα, ελληνική 
κυβέρνηση και Κομισιόν θα προβαίνουν σε 
καθημερινό «κόψε - ράψε», για οριστική δια-
μόρφωση μέτρων και αντίμετρων. Το προ-
σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 που πα-
ραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
περιλαμβάνει αρκετές αναδιπλώσεις και υπο-
χωρήσεις από τις κυβερνητικές υποσχέσεις 
προς τους φορολογούμενους και ειδικά τη 
«μεσαία τάξη». 

Προς το παρόν κλείνει, αλλά δεν έχει ακόμη 
μηδενιστεί η διαφορά κυβέρνησης - δανειστών 
για το δημοσιονομικό κενό. Έως χθες η δια-
φορά ξεπερνούσε τα 200 εκατ. ευρώ και το 
«κόψε - ράψε» επρόκειτο να συνεχιστεί έως 
το πρωί. Σοβαρές διαφορές υπήρχαν για τον 

ρυθμό ανάπτυξης, με την Αθήνα να προϋπο-
λογίζει 2,8% και τους δανειστές 2,3%. 

Η τελική δοσολογία μέτρων - αντίμετρων 
θα περιληφθεί σε ενιαίο πολυνομοσχέδιο που 
θα κατατεθεί μαζί ή κοντά στην υποβολή του 
προϋπολογισμού. 

Στον «κόφτη» βρίσκονται σύμφωνα με πλη-

ροφορίες πέντε ελαφρύνσεις και το διακύ-
βευμα δεν είναι απλώς το εάν θα «διορθω-
θούν» επί τα χείρω, αλλά έως ποιου βαθμού 
το δημοσιονομικό κενό, το οποίο είναι και κε-
ντρικό ζήτημα των συνομιλιών Αθήνας - Βρυ-
ξελλών, θα περικόψει τα οφέλη που προσδο-
κούν οι Έλληνες φορολογούμενοι. 

Πρώτον, η έκπτωση φόρου μισθωτών, δεύ-
τερον, η εξεταζόμενη καταβολή του επιδόμα-
τος απόκτησης τέκνων 2.000 ευρώ σε δύο 
δόσεις αντί εφάπαξ, τρίτον, η υποχρεωτική 
συγκέντρωση ηλεκτρονικών πληρωμών για 
όλους τους φορολογούμενους, τέταρτον, η 
συρρίκνωση του φορολογικού bonus ενεργει-
ακής θωράκισης ακινήτων και πέμπτον, η με-
τάθεση κατά ένα εξάμηνο (από 1ης Ιουλίου, 
αντί 1ης Ιανουαρίου 2020) της μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών, αρχικώς κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα. Στην πλάστιγγα μέτρων 
- αντίμετρων, τα δύο πακέτα θα ισορροπούν 
στα 1,2 εκατ. ευρώ το καθένα.

ΣΥΡΙΖΑ

«Καθεστώς φορολογικής ασυλίας του μεγά-
λου πλούτου και υιοθέτηση των θέσεων του 
ΔΝΤ σχετικά με τη μείωση του αφορολόγητου 
διεκδικεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών, όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελ-
τίο οικονομικής δραστηριότητας που εξέδωσε» 
αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως 
επισημαίνεται σε σχετική του ανακοίνωση, "το 
μέγεθος της απληστίας του ΣΕΒ είναι τέτοιο που 

φτάνει στο σημείο να ζητά την άρση των μέτρων στήριξης για τα χαμη-
λότερα εισοδήματα και, την ίδια στιγμή, απαιτεί να μειωθεί το αφορο-
λόγητο, επικαλούμενος την 'επέκταση της φορολογικής βάσης', όπως 
ακριβώς το ΔΝΤ. Επιπλέον, διεκδικεί τη μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών, απειλώντας με φυγή επιχειρήσεων στο εξωτερικό. 

Είναι πλέον σαφές πως ο ερχομός της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει 
ανοίξει για τα καλά την όρεξη της οικονομικής ελίτ της χώρας. Ο ΣΕΒ 
διεκδικεί καθεστώς πλήρους ασυδοσίας και ισοπέδωση των δυνάμεων 
της εργασίας. Από την πλευρά μας, ξεκαθαρίζουμε πως θα σταθούμε 
απέναντι στις επιδιώξεις αυτές και σε όσους πρόθυμους σπεύσουν 
να τις υλοποιήσουν. Στον αντίποδα των θέσεων του ΣΕΒ και της Ν.Δ., 
η μόνη λύση για το μέλλον της χώρας, είναι το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ 
για τη δίκαιη ανάπτυξη με επίκεντρο τις δυνάμεις της εργασίας, για το 
οποίο θέσαμε τις βάσεις κατά την κυβερνητική μας θητεία», καταλήγει 
ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
άνοιξε την όρεξη του ΣΕΒ»

Παράταση των εργασιών της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος προτείνει η 
κυβερνητική πλειοψηφία, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να συνδέει τη συζήτηση για την 
ψήφο των αποδήμων και την εκπεφρασμένη διάθεση της κυβέρνησης για συναίνεση με 
το άρθρο 54, που αφορά στην κατανομή βουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες. 

Στη συζήτηση στην επιτροπή, ο υπουργός Επικρατείας διευκρίνισε πως ορισμένες 
από τις προτάσεις των κομμάτων στην ψήφο των αποδήμων, ενδεχομένως να απαιτούν 
την αναθεώρηση του άρθρου 54 του Συντάγματος και για το λόγο αυτό, εκτιμά πως είναι 
αναγκαία η μετάθεση συζήτησης του επίμαχου άρθρου σε χρόνο που όλα τα κόμματα 
θα έχουν εκφράσει τις απόψεις τους για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. 

«Θα ήταν κατά την γνώμη μου άτοπο ή υποκριτικό να βρεθούμε σε περιβάλλον κατά 

το οποίο οι θέσεις που θα παραχθούν να μην ενταχθούν στο διάλογο της αναθεώρησης», 

είπε, για να συμπληρώσει πως οι σκέψεις που αναπτύσσονται έχουν προεκτάσεις στην 

αναθεώρηση. 

«Μετά τις συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, υπάρχει γνήσια διάθεση για αμοιβαίες 

συνθέσεις για να βρεθεί κοινός τόπος και το νομοσχέδιο που θα έρθει να απηχεί τις από-

ψεις όλων των πολιτικών δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.  

Οι εργασίες της επιτροπής παρατείνονται έως τις 11 Νοεμβρίου, αντί για τις 22 Οκτω-

βρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Το άρθρο 54 θα συζητηθεί στις τελευταίες συ-

νεδριάσεις.

Παράταση στην Αναθεώρηση του Συντάγματος λόγω της ψήφου των αποδήμων

Μπροστά σε ένα φλεγόμενο 
πτώμα βρέθηκαν νωρίς το 
απόγευμα της Τρίτης, πυρο-
σβέστες και αστυνομικοί της 
Ξάνθης, όταν ειδοποιήθηκαν 
για φωτιά σε παλιό εγκαταλε-
λειμμένο εργοστάσιο στην 
ανατολική είσοδο της πόλης, 
στην έξοδο προς Κομοτηνή. 

Αμέσως επενέβησαν, έσβη-
σαν την πυρκαγιά και ειδοποί-
ησαν τις αστυνομικές Αρχές. 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία, πρόκειται πιθανόν για το 
πτώμα μίας γυναίκας, αγνώ-
στου ταυτότητας. 

Άγνωστο παραμένει και το 
πώς βρέθηκε στον χώρο του 
παλιού εργοστασίου και πώς 
τυλίχθηκε στις φλόγες. Ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ περισυνέλ-
λεξε το πτώμα, στο οποίο θα 
γίνει νεκροψία - νεκροτομή, 
προκειμένου να διαπιστωθούν 
τα αίτια του θανάτου. 

Σύμφωνα με το xanthi-
news.gr, οι πρώτες ενδείξεις 
δεν δείχνουν αυτοκτονία και 
ίσως οδηγούν στο γεγονός ότι 
κάποιος σκότωσε το θύμα, το 
μετέφερε στο σημείο και προ-
σπάθησε να εξαφανίσει το 
πτώμα βάζοντάς του φωτιά.

Ξάνθη: Μυστήριο με 
φλεγόμενο πτώμα σε 

εγκαταλελειμμένο 
εργοστάσιο
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Ο ήλιος ανέτειλε στον ορίζοντα 
Ξημέρωσε 

Καλημέρα σας  
Καλημέρα Κύπρος 
Καλημέρα Ελλάδα 
Καλημέρα υφήλιε  

Το σκοτάδι δε μπορεί να σβήσει το φως.  
Τους μεγάλους ήρωες τους γεννούν τα μεγάλα ιδανικά. Αυτοί 

ζουν ακόμα και όταν πεθαίνουν.  
«Θα έπαιρνα τον ίδιο δρόμο, αν θα ξανάρχιζα τη ζωή 

μου, γιατί ο κομμουνισμός είναι τα νιάτα του κόσμου» γρά-
φει το Δεκέμβρη του 1941 λίγες στιγμές πριν τουφεκιστεί από 
τους χιτλερικούς, ο αλησμόνητος Γάλλος δημοσιογράφος και 
διανοούμενος Γκαμπριέλ Περί.  

Και ο έφηβος αγωνιστής της ελληνικής εθνικής αντίστασης 
στη γερμανική κατοχή, Χρίστος Φιλίδης γράφει το 1943 στην 
αδελφή του λίγες μέρες πριν την εκτέλεσή του: «Δεν έχει καμιά 
σημασία το πόσο θα ζήσεις και πότε θα πεθάνεις, αλλά 
πώς θα ζήσεις και πώς θα πεθάνεις». 

Από το λόγο του Νίκου Μπελογιάννη στα 70χρονα του Στά-
λιν: «Κανένα ψήφισμα αστικού κοινοβουλίου εξίσωσης του 
κομμουνισμού με το φασισμό, κανένας παραχαράκτης και 
καμιά μαύρη προπαγάνδα δεν θα μπορέσουν να σβήσουν 
την ιστορική αλήθεια. Οι λαοί έχουν γνώση. Έχουν και 
μνήμη. Στο Στάλινγκραντ ξεψύχησε ο φασισμός».

Της Άννας Μισιαούλη 
 
Ξεσάλωσε το εθνικιστικό στοιχείο και στις δύο πλευρές του οδο-

φράγματος με την ξεκάθαρη θέση που πήρε ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί αναφορικά με την τουρκική εισβολή στη Συρία, υπερασπι-
ζόμενος ουσιαστικά την ειρήνη. Ο κ. Ακιντζί σε ανάρτηση στον προ-
σωπικό του λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
προχώρησε σε διασύνδεση της τουρκικής εισβολής του 1974 στην 
Κύπρο με την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι παρ’ όλο «που το αποκαλούσαμε “Ει-
ρηνευτική Επιχείρηση” ήταν ένας πόλεμος στον οποίο χύθηκε αίμα. 
Και τώρα, παρ’ όλο που την αποκαλούμε “Ειρηνική Άνοιξη” δεν 
είναι νερό που χύνεται, είναι αίμα. Γι’ αυτό και η μεγαλύτερη επιθυμία 
μου είναι να ξεκινήσει ο διάλογος και η διπλωματία όσο το δυνατόν 
συντομότερα». 

Η ανάρτηση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα 
αντιδράσεων από την τουρκική κυβέρνηση και εθνικιστικούς κύ-
κλους. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για μια ακόμα φορά κάλεσε 
τον Τ/κ ηγέτη να «μάθει» τα όριά του, ενώ ο Τούρκος Υπουργός 
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανάρτησε στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Twitter βίντεο που υμνεί τον Ραούφ Ντενκτάς, 
σημειώνοντας: «Τον θυμόμαστε με νοσταλγία και λαχτάρα». 

Στην ε/κ κοινότητα που όπως φαίνεται κάποιοι δεν έχουν μάθει 
να διαχειρίζονται αντιπολεμικό λόγο και μάλιστα από τους 

«εχθρούς», όπως αποκαλούν τους Τ/κ, ξεκίνησε το κυνήγι μαγισ-
σών, με τη δήθεν είδηση ότι ο Μ. Ακιντζί κατέβασε την πιο πάνω 
ανάρτησή του μετά «που του τράβηξε το αφτί ο Ερντογάν» και άλλα 
παρόμοια χαριτωμένα. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν ίσχυε αφού ο Τ/κ ηγέτης δεν κατέβασε την 
ανάρτησή του, αλλά την έθεσε ορατή, «μόνο σε φίλους» στο Face-
book, μετά τις απειλές και ύβρεις που δέχθηκε από εθνικιστικούς 
κύκλους της τ/κ κοινότητας. 

Φυσικά και δεν ανακλήθηκαν οι ψευδείς «έκτακτες» ειδήσεις ε/κ 
ΜΜΕ. Ούτε και ίδρωσε κανένα αφτί για τη διασπορά τους. 

Για κακή τύχη των εθνικιστικών στοιχείων και στις δύο κοινότητες, 
ο Μ. Ακιντζί, επανήλθε δηλώνοντας στο HaberTurk ότι αυτή τη θέση 
την εξέφρασε ξανά και ότι όλοι γνωρίζουν τι εννοεί. «Πιστεύω στη 
δύναμη της διπλωματίας και του διαλόγου». 

Και καλά η ΤΜΤ που διαμαρτυρήθηκε έξω από το «προεδρικό» 
προχθές, όπου τοποθέτησε και μαύρο στεφάνι, έχει λόγους να το 
κάνει αφού ο Μ. Ακιντζί και όλοι οι Τ/κ με ανάλογες απόψεις, όχι 
μόνο δεν τους εκφράζουν, αλλά και ούτε προωθούν τα διχοτομικά 
τους σχέδια. 

Οι Ε/κ «πασh πατριώτες» τι έχουν να κερδίσουν; 
Κι όμως κάτι έχουν κι αυτοί. Διαφάνηκε χθες ξεκάθαρα και κωδι-

κοποιήθηκε με σαφήνεια από το Κόμμα Κοινοτικής Δικαιοσύνης: 
Όλοι αυτοί «έχουν απομακρυνθεί από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομο-
σπονδία», το πλαίσιο λύσης που συζητείται τα τελευταία 50 χρόνια. 
Αυτό ακριβώς.

Ηγέτης σημαίνει…
Της Μαρίας Φράγκου 
 

Ηγέτης σημαίνει να παίρνεις την ευθύνη των λόγων σου. Και την ευ-

θύνη των πράξεών σου. Ηγέτης σημαίνει να μη μασάς τα λόγια σου. Και 

να μη στρουθοκαμηλίζεις. Ηγέτης σημαίνει να συγκρούεσαι, όποτε και 

άμα χρειαστεί. Και να μην την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια την ώρα 

της κρίσης. Γιατί ο ηγέτης αναμετριέται με την ιστορία. Και με τα λόγια 

και τις θέσεις του αποδεικνύει και το μπόι του. Επιβεβαιώνει το ανάστημά 

του. 

Καμιά αγιογραφία δεν επιχειρούμε. Και κανένα φωτοστέφανο δεν πλέ-

κουμε. Μόνο που η αλήθεια πρέπει να λέγεται και η ιστορία να καταγρά-

φει τούτη την αλήθεια. Και ο Μουσταφά Ακιντζί έχει γράψει ιστορία. Ο 

Μουσταφά Ακιντζί απέδειξε, για άλλη μια φορά, πως είναι γενναίος, τολ-

μηρός, πατριώτης, ειρηνιστής. Καμιά καρέκλα της εξουσίας δεν τον γαρ-

γαλά και δεν τον τρομάζει κιόλας. Ο Μουσταφά Ακιντζί δεν δίνει 

διαπιστευτήρια στην Άγκυρα και τη Μεγάλη Πύλη. Γιατί δεν έχει ανάγκη 

τα διαπιστευτήριά τους για να μείνει στην εξουσία ή να χαίρει της εκτίμη-

σής τους. Δίνει διαπιστευτήρια στους συμπατριώτες του, δίνει διαπιστευ-

τήρια ηγέτη στον τόπο του. Διαπιστευτήρια ευθύνης, για την Κύπρο της 

ειρήνης, της επανένωσης, της ασφαλούς χώρας και της προόδου. 

Ο Μουσταφά Ακιντζί λέει τον πόλεμο, πόλεμο και τη βία, βία. Πονά ακόμη από όταν 45 χρόνια πριν έβλεπε τους φίλους του να κείτονται 

νεκροί στον πόλεμο. Και πονά όχι μόνο για τους Τ/κ φίλους του, αλλά και για τους Ε/κ συμπολίτες του, που πλήρωσαν ακριβά τον πόλεμο 

και τις συνέπειές του. 

Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή έχουμε κοντή μνήμη κάποιοι, θυμίζω: «Οι παλαιότερες γενεές, μοιράζονται τη θλίψη των κακών εμπειριών 

του παρελθόντος. Τώρα θέλουμε οι νεότερες γενιές να μοιραστούν τις ευλογίες του νησιού και να έχουν μια καλύτερη ζωή, χωρίς την αβε-

βαιότητα για το μέλλον». Λόγια του Τ/κ ηγέτη. Και πότε τα είπε; Και κάτω από ποιες συνθήκες τα είπε; Σε μήνυμά του για την επέτειο της 

τουρκικής εισβολής, το 2015 και λίγες ώρες πριν ο Τούρκος Πρόεδρος επισκεφθεί τα κατεχόμενα. Και παραμονή της επετείου, πάλι τότε το 

2015, είχε κάνει το καλύτερο μνημόσυνο στους νεκρούς του ’74. Παραμονή της επετείου που μοίρασε τον τόπο και το λαό μας, ο Μουσταφά 

Ακιντζί δεν δίστασε να μιλήσει για αλήθειες που πονούν. Την «ειρηνική επιχείρηση» των Τούρκων τον μαύρο Ιούλη του ’74 την ονόμασε «πό-

λεμο». Ήταν, είπε, πολεμικές συνθήκες, δύσκολες και σκληρές. «Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έχασαν τους συγγενείς τους, σπίτια 

χάθηκαν και οικογένειες διασκορπίστηκαν. Επιπλέον, χιλιάδες από εμάς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το τραύμα της προσφυγιάς», δήλωσε 

μεταξύ άλλων ο Μουσταφά Ακιντζί. Και παρά τα όσα πέρασαν οι Τ/κ το 1950 και το 1960, τα κύρια θύματα της τραγωδίας του 1974 που προ-

κλήθηκε από την ελληνική χούντα ήταν οι Ελληνοκύπριοι, είπε ο Μουσταφά Ακιντζί. 

Ηγέτης, λοιπόν, είναι αυτός που αναμετριέται με την ιστορία και δηλώνει παρών. Και ο Μουσταφά Ακιντζί είναι ηγέτης.

του 
Βασίλη 
Κωστή

Το σκοτάδι δε μπορεί 
να σβήσει το φως! 

Ξεσάλωσε… ο εθνικισμός στις δύο κοινότητες



Γιορτή των Κυπρίων Αγίων 

 
Την Κυριακή, 13 
Οκτωβρίου η Κυ-
πριακή Εστία Λονδί-
νου γιόρτασε τους 
Κυπρίους Αγίους. 
Η γιορτή πραγματο-
ποιήθηκε στην εκκλη-
σία της Παναγίας στο 
Βόρειο Λονδίνο. Της 
λειτουργίας προέστη 
ο Θοφιλέστατος.Επί-
σκοπος Τροπαίου, 
Αθανάσιος. Σχετική 
ομιλία απηύθυνε η 
επιθεωρήτρια – προ-
ϊσταμένη της Κυπρια-
κής αποστολής, κ. 

Βασιλική Κούμα.Παρέστησαν μέλη της Εστίας και πλήθος κό-
σμου.  

O Αρχιεπίσκοπος στην κοινότητα  
Αγίας Σοφίας και Θυγατέρων 

 
Το Σάββατο 12ην Οκτωβρίου 
2019 ο Σεβασμιώτατος Αρχιε-
πίσκοπος Θυατείρων  και  Με-
γάλης  Βρετανίας,  κ. Νικήτας  
επισκέφθηκε την Κοινότητα της 
Αγίας  Σοφίας και Θυγατέρων 
αυτής  Πίστεως  Ελπίδος και 
Αγάπης  στο Bishop Stortford 
& District. Ο Σεβασμιώτατος με 
τον ιερατικό προϊστάμενο,  πα-
τήρ  Στυλιανό Σάββα, τον ιε-
ρέα,  Κωνσταντίνο  Γαριβαλδι-
νόν  και τον αρχιδιάκον,  
Εύγενιον Τσαραμανίδη  τέλεσε 
την αρχιερατική θεία  λειτουρ-
γία. Στο τέλος  ο Σεβασμιώτα-
τος  ευχαρίστησε τους προσελ-
θόντες και τους ευχήθηκε  καλή  
πρόοδο.
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 Με μεγάλη χαρά σας προσκα-
λούμε, στην ενδιαφέρουσα διά-
λεξη, του 17ου Κύκλου διαλέξε-
ων του Ελεύθερου Πανεπιστη -
μίου για την ομογένεια του Λον-
δίνου με θέμα: «Από την Ανε-
ξαρτησία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας μέχρι σήμερα». 
 Σας περιμένουμε, την Πέμπτη 
24 Οκτωβρίου 2019  στις 
7:45μ.μ ,στο Οίκημα Ελληνικής 
Κυπριακής Αδελφότητας (Bri-
tannia Road North Finchley, 
London N12 9RU).  
H διάλεξη αποτελεί εισήγηση, 

του Εξοχότατου Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής  Δημοκρατίας κ. 
Ανδρέα Κακουρή και διοργανωτές είναι, η Ελληνική Κυπριακή 
Αδελφότητα, σε συνεργασία με το  
Πανεπιστήμιο Κύπρου.Χορηγοί επικοινωνίας οι Εφημερίδες  
Παροικιακή-Ελευθερία, Πολίτης, LGR,  
Hellenic TV και ΚΥΠΕ.Mετά από την διάλεξη θα ακολουθήσει δε-
ξίωση!  Για περισσότερες πληροφορίες: 
Επιτροπή  Εκδηλώσεων Αδελφότητας  
Τηλ: 020 8445 7070 ή 020 8445 9999 Κινητό: 07956 849094 
Email: andreas@nfcypriots.plus.com   

Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστη μίουΕκδήλωση για την Eλληνική Διασπορά, στο Λoνδίνο

Η ομάδα του έργου της Ελλη-
νικής Διασποράς στο SEESOX 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης, διοργάνωσε εκδήλωση 
στις 10 Οκτωβρίου 2019  στο 
Ηellenic Centre, όπου προσκά-
λεσε όλους τους Έλληνες της 
διασποράς και όχι μόνο. Kύριος 
σκοπός της εκδήλωσης ήταν η 
παρουσίαση της πλούσιας 
έρευνάς της ομάδας ερευνητών 
του SEESOX, γύρω από τον 
αντίκτυπο της σύγχρονης ελλη-
νικής ομογένειας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ως αποτέλεσμα της 
πρόσφατης ελληνικής οικονο-
μικής κρίσης. Η εκδήλωση πε-
ριλάμβανε πάνελ από ακαδη-
μαϊκούς κύκλους, την κοινότητα 
χάραξης πολιτικής και τον επι-
χειρηματικό τομέα.  
   Η έντονη αναφορά στην οικο-
νομική κρίση, η οποία έχει γίνει 
κομβικό γεγονός στην ιστορία 
της χώρας, αλλά και η φύση και 
ο ρόλος της ελληνικής διασπο-
ράς οι οποίοι έχουν επανα-
προσδιοριστεί, ήταν τα βασικά 
σημεία που αναλύθηκαν από 
τους ομιλητές. Όπως αναφέρ-
θηκε, η Ελληνική διασπορά έχει 
ιστορικά επιδείξει υψηλό βαθμό 
προσανατολισμού προς την 

πατρίδα, και έχει συμβάλει ση-
μαντικά στην οικονομική, πολι-
τική και κοινωνική εξέλιξη της 
Ελλάδας. Έτσι οι ομιλητές, θέ-
λοντας να επιλύσουν ερωτή-
ματα που πιθανόν να υπάρ-
χουν αναπάντητα, στα μυαλά 
των Ελλήνων της διασποράς 
και όχι μόνο, απάντησαν σε 
ερωτήματα όπως το “πώς δια-
μορφώνεται η αλληλεξάρτηση 
μεταξύ της Ελλάδας και των 
διασπορικών κοινοτήτων στο 
σημερινό πλαίσιο και σε συνάρ-
τηση με την κρίση;”, αλλά και 
διερευνητικές ερωτήσεις, όπως 
“Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες 
εξωτερικού είναι πρόθυμοι και 
ικανοί να συμβάλουν στην επί-
λυση της κρίσης και, κυρίως, 
στην μακροπρόθεσμη μετεξέ-
λιξη της Ελλάδας;”. 
  Κι έτσι, περιληπτικά, θα μπο-
ρούσε να ειπωθεί ότι ο κύριος 
στόχος του συνεδρίου ήταν να 
εξερευνήσει τον αντίκτυπο των 
ελληνικών διασπορικών κοινο-
τήτων στην πορεία της πατρί-
δας τους, μέσα από αλληλεπι-
δράσεις στους τομείς της 
οικονομίας, της πολιτικής, της 
φιλανθρωπίας και του κοινωνι-
κοπολιτισμικου      

πεδίου. Eπιπλέον αναλύθηκαν 
θέματα, όπως το πρόσφατο με-
ταναστευτικό κύμα και η πολι-
τική δέσμευση της διασποράς, 
ενώ παρουσιάστηκαν κάποια 
ευρήματα, που παρουσιάζουν 
τον ελληνικό ψηφιακό χάρτη 
της διασποράς και την αλληλε-
πίδραση μεταξύ Ελλήνων που 
ζουν στο εξωτερικό. 
  Το καλωσόρισμα και τον συ-
ντονισμό στην προσφώνηση 
των ομιλητών, έκανε ο κύριος 
David Μadden o oποίος ανά-
φερε αρχικά το γενικό θέμα της 
εκδήλωσης, το πρόγραμμα που 
θα ακολουθήσει και στη συνέ-
χεια παρουσίασε τον  κ. Δημή-
τρη Καραμίτσο-Τζιρά, Πρέσβη 
της Ελλάδας στο Λονδίνο, ώστε 
να καλωσορίσει τον κόσμο και 
να κάνει την δική του ομιλία για 
το θέμα. 
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε 
ο κ. Νίκος Καραμούζης, Πρό-
εδρος του Grand Thornton, και 
του Ελληνικού Συμβουλευτικού 
Συμβουλίου στη SEESOX. 
  Στην εκδήλωση έδωσαν το 
στοιχείο και τις ιδιαίτερες γνώ-
σεις τους με τις ομιλίες τους 
οι,Οθων Αναστασάκης, Διευθυ-
ντής Μελετών Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης στην Οξφόρδη (SEE-
SOX), η Φωτεινή Καλαντζή, 
υπεύθυνη έρευνας του Α.Γ. Λε-
βέντη στο SEESOX, ο Αντώνης 
Καμάρας, εκπρόσωπος της 
SEESOX και αντιπρόσωπος 
της Ελληνικής Διασποράς στην 
Ελλάδα, η Καλυψώ Νικολαΐδη, 
Πρόεδρς της SEESOX και Κα-
θηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, ο 
Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Αερολιμένα Αθη-
νών, ο Μανώλης Πρατσινάκης 
Ωνάσης συνάδελφος στο SEE-
SOX και ο Αλέξανδρος Σαρρη-
γεωργίου, Διευθύνων Σύμβου-
λος της Eurolife. 
   Μετά το τέλος των ομιλιών 
δόθηκε χρόνος στο κοινό να εκ-
φράσει τις δικές του σκέψεις και 
να θέσει τα δικά του ερωτή-
ματα, γύρω από το ενδιαφέρον 
αυτό θέμα, ενώ στο τέλος ακο-
λούθησε reception, ώστε να 
γνωριστεί καλύτερα ο κόσμος 
με τους ομιλητές, αλλά και με-
ταξύ τους. H εκδήλωση ήταν 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Λονδίνο και το 
Hellenic Centre.  
     
     της Θεοδώρας Κυριάκου
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

• Το θεατρικό έργο «Η Γιαλλουρού» από 
την ομάδα του θεατρικού σχήματος 
 “THE ACTORS THEATRE”..   
Την «Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή  

ετοιμάζει και θα παρουσιάσει τον Δεκέμβριο  
κάνοντας πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Δεκεμ-
βρίου στο θέατρο του Κυπριακού Κοινοτικού 
Κέντρου στο WOOD GREEN, η Θεατρική ομάδα  
TAT, σε συνεργασία με το πολιτιστικό τμήμα του 
ΑΚΕΛ.  

Η «Γιαλλουρού» είναι μια κυπριακή ηθογρα-
φία του Μιχάλη Πασιαρδή, βασισμένη στο ποί-
ημα του Δημήτρη Λιπέρτη «Γιαλλούρα». 

(Βρα Γιαλλουρού, άκου, φακκούν. 
Μανά, εν το καπρέτιν  
Το γέριμον τζ΄είν το σιοιρίν,  
Τζι άμα πεινάσει νακκουρίν,  
Κάμνει το σπίτιν φέττιν…)  
 Το έργο θα ανεβεί σε σκηνοθεσία του ΒΑ-

ΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ.  
Η ιστορία εξελίσσεται ως ακολούθως: Ο Αχιλ-

λής ένα φτωχό βοσκαρέτιν είναι ερωτευμένος 
με την Χριστινού, την Γιαλλουρού, αλλά η χήρα-

μάνα της την προορίζει για ένα σκάπουλλον, 
που τον έχει κοντά του από μικρό ο θείος της 
«πων πέρα»… στην μακρινή Αμερική.  

Έρχονται από το εξωτερικό για διακοπές, να 
παντρέψει το κοπέλλιν με την Χριστινού και να 
την πάρουν μαζί τους στην Αμερική. Η μάνα της 
Χριστινούς θέλει να καλοπαντρέψει την μονα-
χοκόρη της για να γλυτώσει από τη φτώχια κι 
έτσι συμφωνεί να την παντρέψει και ας είναι  
μακριά της… 

Οι ερωτευμένοι όμως κάνουν άλλα σχέδια. 
Να κλεφτούν «κι όπου τους βκάλει η στράτα, 
τζι’ εν παν  να γίνει σούσουρο μες’  το χωρκόν 
…» 

Αναλαμβάνει λοιπόν δράση η Ροδκιά, η προ-
ξενήτρα του χωριού, για να  μιλήσει με τη μάνα 
της Χριστινούς για να την καλάρει να αλλάξει 
γνώμη. 

Ξαφνικά εμφανίζεται και ο Μακούτζιης, ο “ 
πελλός ” του χωριού, που κόφκει τζιαι νάκκον 
η ξερή του τζι ας τον λοαρκάζουν ούλλοι πως 
τον λίβκεται… Εν τω μεταξύ ο  Μακούτζιης κατά 
καλή του τύχη έχει κληρονομήσει ένα θείο του 
και ξαφνικά γίνεται πλούσιος. Αποκαλύπτει ότι 

είναι και αυτός ερωτευμένος με την ίδια κοπέλα, 
την Γιαλλουρού και αποφασίζει να πει τον πόνο 
του στον Αχιλλή…  

Διαδραματίζονται κάποιες κωμικές σκηνές 
του Μακούτζιη με την Ροδκιάν, η οποία τον προ-
τρέπει να….. γυρευτεί αλλού… Προσπαθεί  με 
άλλες κοπέλες του χωριού, αλλά το μόνο που 
καταφέρνει είναι να φάει ξύλο… Τελικά η προ-
ξενήτρα η πολλοπάϊτη Ροδκιά βάζει στο μάτι το 
μοιράσιν του Μακούτζιη και του κάνει αυτή πρό-
ταση γάμου… του προτείνει να σμίξουν.  

Η Ροδκιά σκαρφίζεται ένα έξυπνο σχέδιο 
όπου συναντάται ο  Αχιλλής με την Χριστινού 
στην αυλή της Ελεγκούς, η οποία τους  τσακώνει  
να φιλιούνται και τότε αναγκάζεται να πει το 
ναι, μετά τα ακόλουθα λόγια από το γνωστό 
ποίημα του Λιπέρτη: 

…Α, που να σ’ έχω στο Θεόν,  
κόρη μ’, αγκαλεμένην·  
Εν τούν το ζώδκιον τζι αππαρίν  
Τζιαί το σοιρίν τζιαί το ταυρίν  
Που σ’ έσ΄ αγκαλιασμένην;  
Μια κωμωδία γεμάτη ήθη και έθιμα, γνήσιο 

κυπριακό χιούμορ, με κυπριακή μουσική, χορό 

και καινούρια τραγούδια και με πολύ γέλιο. 
Οι συντελεστές 
Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
Σκηνικά: TAT 
Κοστούμια: Με την συνεργασία του Πολιτι-

στικού τμήματος ΑΚΕΛ.  
Μουσική: Στάλο Γεωργίου και Harry K.  
Τραγουδά ο Γιώργος Γεράσιμος.  
Βοηθός σκηνοθέτης: Νικολέττα Φασουλή.  
Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: ΑΥΓΗ ΦΑ-

ΣΟΥΛΗ, ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΠΕΡΙ-
ΣΤΕΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΙΖΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΕΛΛΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ- ΣΑΜΣΑΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΟ-
ΤΣΑΚΗ, ΧΕΛΕΝ ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ, ΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ , ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΝΑΤΑΣΑ ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ,  και ο ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ.  

Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο. Παρασκευή 13η , Σάββατο 14η 
, και Κυριακή 15η Δεκεμβρίου στις 7.30 το 
βράδυ.  

Θα δοθούν, επίσης, παραστάσεις στο Μπίρ-
μινγχαμ, καθώς, επίσης, και στην Κύπρο.

Cyprus Charisma Band 

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη περίμενε τόσο τους Ιερείς και την 

Επιτροπή του Ι. Ναού όσο και τους ενορίτες του Αγίου Ιωάννου 

του Βαπτιστού στο Β. Λονδίνο την περασμένη Κυριακή 13 Οκτω-

βρίου 2019. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, 

κ.κ. Νικήτας επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Ναό μας μαζί με τον 

Αρχιδιάκονο, π. Ευγένιο Τσαραμανίδη. Ο Σεβασμιώτατος χορο-

στάτησε στη Θ. Λειτουργία την οποία τέλεσαν οι Ιερείς του Ναού 

Αρχιμ. Θεοφάνης Πέτρου, Πρωτοπρεσβ. Ανδρέας Χατζησαββής, 

Πρεσβ. Παύλος Γρηγορίου και Πρωτοπρεσβ. Χαράλαμπος Λέοντας, 

μαζί με τον Αρχιδιάκονο π. Ευγένιο. 

Ο κόσμος πήρε την ευχή του Σεβασμιωτάτου και είχε την ευκαι-

ρία να Τον δει από κοντά, να Τον γνωρίσει και να Του μιλήσει κατά 

τη διάρκεια της δεξίωσης που ακολούθησε για όλους στο Hall της 

Κοινότητος, όπως και κάθε Κυριακή, και η ευλογία και η τιμή για 

την Κοινότητά μας ήταν πολύ μεγάλη! 

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ο Σεβασμιώ-

τατος θα επισκεφθεί και θα τιμήσει ξανά την Κοινότητά μας αυτό 

το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου στις 11πμ, όπου θα τελέσει τον Αγιασμό 

για τη Νέα Σχολική Χρονιά, θα ευλογήσει τα παιδιά και θα παρακο-

λουθήσει την εορτή του Σχολείου μας για την 28η Οκτωβρίου. 

Εμείς από την πλευρά μας, οι Ιερείς, η Επιτροπή και το Χριστε-

πώνυμο πλήρωμα της Κοινότητος του Αγίου Ιωάννου του Βαπτι-

στού, Του ευχόμαστε να είναι πάντα Άξιος, ο Θεός να Του χαρίζει 

έτη πολλά και να είναι πάντοτε κοντά μας, να στηρίζει το έργο 

τόσο του Ναού μας, όσο και του Σχολείου μας!!!

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου 
του Βαπτιστού στο Β. ΛονδίνοΣυναυλία στο Λονδίνο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συναυλία που έδωσε στο Λονδίνο 

το βράδυ της Πέμπτης 10ης Οκτωβρίου η Κυπριακή μπάντα "ΧΑ-

ΡΙΣΜΑ". Η ορχήστρα απαρτίζεται από ιδιαίτερα ταλαντούχους 

καλλιτέχνες με ειδικές ικανότητες:  

Tην ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στο τραγούδι, τον ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΤΑΞΑ 

στο πιάνο, ακορντεόν και τραγούδι, τον ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ 

βιολί, φλογέρα και τραγούδι, τον μαέστρο της ορχήστρας ΔΗΜΗ-

ΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κιθάρα, τραγούδι και  guest star την ΠΑ-

ΜΠΙΝΑ ΚΟΝΤΕΑ.  

Συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε και ο πρόεδρος 

του φιλανθρωπικού σωματίου "ΧΑΡΙΣΜΑ" - το οποίο ιδρύθηκε 

για να υποστηρίξει Κύπριους καλλιτέχνες με dis-Abilities - ΣΤΑΥ-

ΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ. 

 Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αίθουσα της Ελληνικής 

Κυπριακής Αδελφότητας στο Βορειο Λονδίνο. Την οργάνωση της 

συναυλίας είχαν ο Σάββας και ο Χριστάκης Κυριακίδης και η εται-

ρεία BUSINESS DIRECTION EVENTS UK LTD. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει, επίσης, να πάει σε όλους τους 

χορηγούς που στάθηκαν δίπλα σε αυτά τα παιδιά και την οργά-

νωση αυτής της μοναδικής συναυλίας που πραγματικά έκανε 

τους παρευρισκομένους να κλάψουν από συγκίνηση. 

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Τους ευχαριστούμε από 

τα βάθη της καρδιάς μας και τους περιμένουμε και πάλι στο Λον-

δίνο για να μας χαρίσουν νέες συγκινήσεις.  

Πρώτη εκδήλωση, το παραδοσιακό πλέον ανοιχτό πρωτάθλημα 
ταβλιού που φέτος κλείνει τα οκτώ του χρόνια και θα 
πραγματοποιηθεί την 1 Νοεμβρίου στην Κοινοτική Αίθουσα από 
τις 19:00 μέχρι... τελικής πτώσεως! Η είσοδος είναι £25 για τους 
διαγωνιζόμενους και £15 για τους θεατές. Στην τιμή, όπως πάντα, 
περιλαμβάνεται και ένας πλουσιότατος μπουφές. 

Στις 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής της Σύναξης των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, κ. Νικήτας θα προεξάρχει της 
πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας. Ώρα έναρξης 09:00. 

Για έβδομη χρονιά η Ενορία μας προσφέρει στο φιλόμουσο 
κοινό μια εξαιρετικού επιπέδου συναυλία με είσοδο μόλις £10. 
Φέτος τους "γνωστούς ένοχους", το κουαρτέτο St Michael's, θα 
πλαισιώσει και μια πλειάδα άλλων μουσικών για να 
παρουσιάσουν στις 15 Νοεμβρίου, ώρα 19:30, ένα αφιέρωμα στη 
μουσική του μεγάλου Αργεντινού συνθέτη Astor Piazzola. Θα 
ακολουθήσει δεξίωση 

Για πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και κρατήσεις 
εισιτηρίων στο τηλέφωνο 02084557510. Διεύθυνση ναού: Golders 
Green Road & The Riding, NW11 8HL."

Εκδηλώσεις της κοινότητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ
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Πολύτιμο τρίποντο για την Ανόρθωση στο παι-

χνίδι με την Κώμη Κεπήρ. 

Ο αγώνας ήταν από τους καλύτερους του φετι-

νού μας Πρωταθλήματος. 

Χωρίς σκοπιμότητες οι δυο ομάδες έπαιζαν για 

τη νίκη, η οποία χαμογέλασε στο τέλος στη με-

γάλη κυρία. 

Το τελικό αποτέλεσμα 4-2 δεν φανερώνει την 

εικόνα του παιχνιδιού αφού και οι δυο ομάδες 

έχαναν την μια ευκαιρία μετά την άλλη. 

Τον χορό των τερμάτων άνοιξε η Ανόρθωση με 

τον Andre  που με καταπληκτικό σιούτ έκανε το 

1-0. 

Στο 30’ ο George Demosthenous με ωραίο 

σιούτ έκανε το 1–1.  

Από το 30’ μέχρι το 40’ ανήκε στην Κώμη 

Κεπήρ που έχανε μοναδικές ευκαιρίες για να μπει 

μπροστά. 

Στο 43’ ο Andre σε μια αντεπίθεση βρίσκει την 

ευκαιρία και με σιούτ κάνει το 2-1 για να κλείσει 

το Α μέρος. 

Το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού αρχίζει με ευ-

καιρίες από την Κώμη για ισοφάριση αλλά τους 

κόβει τα πόδια τους ο Alex Anderson με το 3-1. 

Το 4-1 γίνεται με τον Andre McCollin. Στο 85’ η 

Κώμη μειώνει σε 4-2. 

Πήρε το τρίποντο η Ανόρθωση

Διακοπές για Ομόνοια 
Διακοπές έκανε η Ομό-

νοια την Κυριακή που μας 

πέρασε. Όλα τα παιδιά με 

τον προπονητή της Κρης 

Προκοπίου και τον Βοηθό 

Μάριο Ιακωβίδη πήγαν 

στον αγώνα της Ανόρθω-

σης-Κώμης Κεπήρ και πα-

ρακολούθησαν το παιχνίδι 

αφού η Cinar που θα αντι-

μετώπιζε πήγε στο καθημε-

ρινό παιχνίδι τους με μόνο 

7 ποδοσφαιριστές.

Η Ολύμπια διέλυσε την Παντέλ
Σε μια επίδειξη δύ-

ναμης η πρωτοπό-

ρος Ολύμπια σε στυλ 

προπόνησης διέλυσε 

την Παντέλ με το 

ευρύ σκορ 9-0. 

Ήταν ένας συνε-

χής μονόλογος και 

μονότερμα για την 

ομάδα του Στηβ Σι-

νόττι που ξέρει πως 

να οδηγήσει την 

ομάδα του σε επιτυ-

χίες. 

Σε ένα πολύ δυναμικό παι-

χνίδι με αρκετή ένταση βρήκε το 

Αποέλ να παίρνει ένα δύσκολο 

τρίποντο. 

 Οι Ακαθιώτες στάθηκαν 

πολύ καλά στον αγωνιστικό 

χώρο και δυσκόλεψαν το 

Αποέλ. Το τελικό όμως 3-2 ήταν 

δίκαιο αν κοιτάξει κανείς από τις 

φάσεις που διαδραματίστηκαν 

μπροστά στα καρρέ των δυο 

ομάδων. 

Μια αγνώριστη Σαλαμίνα 
έχασε την ευκαιρία να προκρι-
θεί στον επόμενο γύρο του FA 
Vase, αφού σε μια αποκαρδιω-
τική της εμφάνιση ηττήθηκε με 
6-1 από μια ομάδα που μπο-
ρούσε να κέρδιζε εύκολα. 

Στο Α μέρος αφού δέχθηκε 
πολύ νωρίς την ψυχρολουσία 
στο 5λεπτο δέχθηκε τέρμα σε 
σιούτ μέσα από τη μεγάλη πε-
ριοχή. 

Στο Β μέρος η Σαλαμίνα 
μπήκε δυνατά με αξιώσεις αλλά 

πολύ σύντομα δέχθηκε και δεύ-
τερο τέρμα με τον ίδιο τρόπο 
σιούτ μέσα από τη μεγάλη πε-
ριοχή.  

Αντέδρασε η Σαλαμίνα και 
κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή 
του Deniz. O George Lutayia 
που ανέλαβε την εκτέλεση μεί-
ωσε σε 2-1 και εκεί που όλοι πί-
στευαν ότι η Σαλαμίνα θα 
επέστρεφε πίσω πιο δυνατή, 
λύγισε στις πιέσεις της Rovers 
FC που βρήκε διαδρόμους 
στην άμυνα της Σαλαμίνας και 
με συνεχείς επιθέσεις έφερε τον 
δείκτη στο 6-1. 

Η Σαλαμίνα υστέρησε αφού 
δεν  έβρισκε λύσεις στις επιθέ-
σεις της και η άμυνα της έμπαζε 
νερά. 

Η ήττα ασφαλώς δεν θα 
πτοήσει την ομάδα αφού μπρο-
στά της έχει αρκετό δρόμο στο 
Πρωτάθλημα. 

Οδυνηρή ήττα για Σαλαμίνα

Ανακατατάξεις έφερε η 

ήττα της Σαλαμίνας την πε-

ρασμένη βδομάδα από τη 

Rovers FC. 

Ανακοίνωση της Αθλητι-

κής Επιτροπής του Σωμα-

τείου αναφέρει ότι καθή  - 

κοντα νέου προπονητή 

αναλαμβάνει ο Gaz Dauti 

με βοηθό του τον Terry Spil-

lane, πρώην προπονητή 

της Aveley FC. 

Νέος Προπονητής στη Σαλαμίνα

Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες η UEFA ανακοί-
νωσε ότι ξεκινάει η πειθαρχική 
έρευνα για την «πιθανή προ-
κλητική συμπεριφορά των παι-
κτών της Τουρκίας». 

Είναι το θέμα που απασχολεί 
το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι 
στρατιωτικοί χαιρετισμοί των 
παικτών της Τουρκίας στα ματς 
με την Αλβανία και την Γαλλία 
ξεσήκωσαν θύελλα διαμαρτυ-
ριών. Προφανώς και το θέμα 
πήρε πολιτική προέκταση και 
όλοι περίμεναν (και περιμέ-
νουν) πως θα χειριστεί το θέμα 
η UEFA.  

Μια UEFA που μετά το ματς 
με την Αλβανία είχε τονίσει 
μέσω του Φίλιπ Τάουνσεντ (επι-
κεφαλής του τμήματος επικοι-
νωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) 
πως «Δεν έχω δει τι έχει συμβεί 
με τους Τούρκους ποδοσφαιρι-
στές και τη χειρονομία που 
μπορεί να εκληφθεί ως προβο-
κατόρικη. Οι κανονισμοί απαγο-

ρεύουν οποιαδήποτε αναφορά 
σε πολιτική ή θρησκεία. Σας εγ-
γυώμαι ότι θα εξετάσουμε το 
περιστατικό...». 

Το επόμενο ματς της Τουρ-
κίας με την Γαλλία χαρακτηρί-
στηκε «υψηλού κινδύνου». Και 
μπορεί να μην έγινε το παραμι-
κρό στις κερκίδες του Σταντ ντε 
Φρανς όμως πάλι οι παίκτες 
του Γκουνιές πανηγύρισαν με 
τον ίδιο τρόπο. 

Ο Υπουργός Αθλητισμού της 
Ιταλίας, Βιντσέντζο Σπαντα-
φόρα ζήτησε να μη γίνει ο τελι-

κός του Champions League 
στην Κωνσταντινούπολη! Η 
Γαλλία μέσω της Ροξάνα Μαρα-
σινεάνου (Υπουργός Αθλητι-
σμού) ζήτησε από την UEFA να 
τιμωρηθεί η Τουρκία...  

Προφανώς το θέμα είναι σο-
βαρότατο για την UEFA και το 
πως θα χειριστεί την υπόθεση 
και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο 
δεν κάλεσε σε απολογία την 
Τουρκία με συγκεκριμένα 
άρθρα (όπως έκανε για παρά-
δειγμα με την Βουλγαρία και 
την Αγγλία). 

Ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για την Τουρκία! 

Ο «Στρατηγός» Σινόττι

Δεν φοβούνται ούτε βροχή ούτε ανέμους οι Σαλαμιναίοι

Ο εκπρόσωπος του FA George Darling μαζί με τον Πρόεδρο 

της Σαλαμίνας παρακολουθούν τον αγώνα

Αριστερά ο νέος προπομητής της Σαλαμίνας Gaz Dauti  

με τον Άντη Κουρούσιη

Στο Αποέλ 

το τρίποντο



George MIchaelides

13      | Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Φέτος είναι η χρονιά που η παροικιακή μας ομάδα θα 

μας κάνει περήφανους. Από νίκη σε νίκη οδηγούν την 

κούρσα της κατηγορίας οι «Άγιοι». Το Spartan League 

φαντάζει μικρό για την ομάδα. Αήττητοι και αξεπέραστοι 

οι Άγιοι κέρδισαν τη Langford με 4-2 με σκόρερς τους συ-

νήθεις υπόπτους Tajbaksh (2), Massay και Albadri. 

Το Σάββατο οι Άγιοι αντιμετωπίζουν την Wodson Park 

FC. 

Σε 13 αγώνες οι Άγιοι είναι αήττητοι και έχουν 33 βαθ-

μούς ενώ πιο κάτω  με 12 αγώνες και 24 βαθμούς είναι 

η Shefford Town, η Σαλαμίνα βρίσκεται στην 10η θέση 

με 15 βαθμούς αλλά έχει μόνο 9 αγώνες.

Ακτύπητοι και αήττητοι οι «Άγιοι»

Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ

Τομ Λοΐζου σε ένα τετ-α-τετ με τον Γιώργο Μιχαηλίδη

Στις 19 Οκτωβρίου θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές

Ο Tom ή Jurgen Klopp δίνει οδηγίες

Ο δεινός εκτελεστής  

Massay

Toμ Λοΐζου -Ένας άξιος προπονητής
Την περασμένη βδομάδα εί-

χαμε την ευκαιρία να βρεθούμε 

τετ-α-τετ με τον προπονητή του 

Haringey Borough, Tom Loi-

zou, ένα άνθρωπο που ολό-

κληρη του η ζωή είναι 

αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, 

είναι μέσα στο αίμα του Tom, 

που από πολύ νωρίς κατάλαβε 

ότι το μυαλό του έπαιρνε στρο-

φές προς προπονητική μεριά, 

βλέποντας το παιχνίδι πριν 

πολλά χρόνια μεταξύ Ελληνο-

κυπρίων και Τουρκοκυπρίων 

που χάσαμε στα πέναλτι 24-23. 

Απογοητεύτηκα και έτσι ξεκί-

νησα τα νεανικά μου όνειρα. 

Έπαιξα σε ηλικία 16 ετών τερ-

ματοφύλακας στην Ομόνοια 

όπου κερδίσαμε κύπελλα και 

πολλές διακρίσεις. Το όνειρο 

μου συνεχίστηκε με την ΚΛΝ. 

Κάτω από τις οδηγίες του με-

γάλου Αλέκου Κωνσταντίνου, 

Πέτρου Μιχαήλ και Τζίμη 

Κάτολ. 

Ανέλαβα τον Ερμή σε προ-

πονητικό επίπεδο και σύντομα, 

λέει ο Tom Λοΐζου, πήγα στη 

Σαλαμίνα, όπου μετά από μια 

σταδιοδρομία σαν ποδοσφαιρι-

στής αυτής της μεγάλης ομά-

δας που λέγεται Σαλαμίνα 

μπήκε στο προπονητικό τημ. 

Η προπονητική του καριέρα 

συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία 

σε διαφορετικά σωματεία σαν 

προπονητής. 

Πριν από 11 περίπου χρόνια 

ο σημερινός προπονητής του 

Haringey Borough δέχεται μια 

πρόσκληση από τον αθλητικό 

παράγοντα Γιώργο Κιλικίτα 

που τον παρακάλεσε να αναλά-

βει την ομάδα Haringey που 

βρίσκεται σε πολύ δυσμενή κα-

τάσταση αφού κινδύνευε με 

διαβάθμιση αν δεν κέρδιζε τα 

πέντε τελευταία παιχνίδια. Τα 

κέρδισε ο Tom, κέρδισε κύ-

πελλα, πέρασε σε τρεις κατη-

γορίες και έφτασε στο όνειρο 

να αγωνίζεται στο σημερινό 

Ληκ. 

Ο Tom μίλησε για την ποι-

ότητα του Παροικιακού μας πο-

δοσφαίρου και με πίκρα μίλησε 

για τη σημερινή κατάσταση. 

Η συζήτηση μας στρέφεται 

στη μεγάλη συνάντηση της 19 

Οκτωβρίου, όπου η ομάδα του 

Haringey Borough αντιμετωπί-

ζει τη  Yeovil. Ένα παιχνίδι που 

κρύβονται πολλές υποσχέσεις 

για διάκριση. Ασφαλώς, λέει ο 

Tom, είναι δύσκολο το παιχνίδι 

αλλά πάντα οι παίκτες μου παί-

ζουν με ψυχή και πιστεύω στη 

νίκη. Με υπερηφάνεια ο Tom 

Λοΐζου μιλάει για την ομάδα 

του, για τον Πρόεδρο της Ομά-

δας Άκη Αχιλλέως, για όλο το 

Διοικητικό Συμβούλιο, για τον 

βοηθό του David Combebatch, 

για τους ποδοσφαιριστές τους, 

όλους ανεξαιρέτως. 

Στάθηκε για τους Κύπριους 

που έχει το ρόστερ του, τον 

Άθω Σολωμού, τον Κωνστα-

ντίνο Αλεξάνδρου, τον Γιώργο 

Αρέστη, τον Στέλιο Δημητρίου, 

τον Δημήτρη Φροξίλια. 

Πάμε στο παιχνίδι του Σαβ-

βάτου, λέει ο Tom και στο 

πλευρό μας έχουμε 700-800 πι-

στούς φιλάθλους. 

Θα παίξουμε για να τους κά-

νουμε περήφανους. Εμείς από 

την πλευρά μας ευχόμαστε 

καλές επιτυχίες και θα στα-

θούμε δίπλα στο Haringey Bor-

ough γιατί το νιώθουμε δική μας 

ομάδα.

Νέο πρόγραμμα έρχεται αυτή την εβδομάδα στο 

Hellenic TV για όλους όσους αγαπούν τον Αθλη-

τισμό και τα σπορ. 

Κάθε Τρίτη βράδυ στις 20.30 ο Δημήτρης 

Κουϊμτσίδης θα σας κρατά ευχάριστη  

συντροφιά και θα σας παρουσιάζει με τον δικό 

του ιδιαίτερο τρόπο, φάσεις  

από πολλά αθλήματα και διάφορα Αθλητικά θέ-

ματα τα οποία συζητήθηκαν την εβδομάδα που 

πέρασε.  

Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. 

Ο Δημήτρης θα σας παρουσιάζει κάθε εβδο-

μάδα την ανασκόπηση από πολλά αθλήματα και 

όλα τα παράξενα και απίθανα που συμβαίνουν 

στον χώρο του αθλητισμού!!! 

Κάθε Τρίτη στις 20.30!!! στο Hellenic TV, 

Freeview Channel 271, Cyta UK  

Roku Box, 

FREEVIEW  Channel 271,  Channelbox 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 

Hellenic TV 0208 292 7037

SPORT αλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Νέο Αθλητικό Πρόγραμμα στο Hellenic TV
Με τον Δημήτρη Κουϊμτσίδη
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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 

22 Oκτωβρίου (Τρίτη) 

• Οι Βρετανοί Βουλευτές φίλοι της Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύν-

δεσμο Αμμοχώστου, οργανώνουν Συγκέντρωση στη Βουλή, στο δω-

μάτιο «Grand Committee Room», για την Κύπρο. Καλείσθε όλοι στις 

7.00μμ. RSVP: 020 7263 8100. 

24 Οκτωβρίου (Πέμπτη) 

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

«Από την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα». 

Ομιλητής ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής, στην 

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

26 Οκτωβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων οργανώνει τον 

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

Αρχαγγέλλου Μιχαήλ στο Golders Green Road, London NW11 8HL 

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

27 Οκτωβρίου (Κυριακή) 

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

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

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

δίσουν ο Στέλιος Χιώτης και άλλοι τραγουδιστές. 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

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

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

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

ρίφημο τραγουδιστή, Δημήτρη Κοντολάζο, στο Regency Banquet-

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

πληροφορίες τηλ. 020 8341 5853 / 07904 537 181. 

7 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

νικής Παραδοσιακής Μουσικής με ζωντανή παράσταση τραγουδιών 

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

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

10 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού για ενίσχυση 

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

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

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

18 Νοεμβρίου (Δευτέρα) 

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

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

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείστε με το: 

po.st/pylax. Μην το χάσετε. 

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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28 Οκτωβρίου χθες και σήμερα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Εμείς η ράτσα τους Ρωμιούς, η ράτσα με το νάμιν 

γιορτάζουμε πολλές γιορτές την μιαν πάνω στην άλλην. 

Τον Μάρτη έχουμεντε μιαν την Παλιγγενεσίαν, 

γιορτάζουμεν τον σηκωμόν μα τζιαι την Παναγίαν. 

Τον Οκτώβρη εικοσιοκτώ που εσύραμεν την λόγχην, 

γιορτάζουμεν ξεχωριστά γιατί είπαμεν ΟΧΙ, 

στον Ιταλό που εκάμαμεν την ποθκιαντραποσύνην 

τέλεια περιπαίξιμον τζιαι πας τη Ρωμιοσύνην 

εκόνιζεν τα δόνκια του τζι’ έθελεν να περάσει 

μεσ’ την Ελλάδαν μας να μπει τζιαι να στροτζιυλοκάτσει. 

Τζι’ ένα πρωίν τα όπλα του έκατσεν τζιαι εμέτραν 

τζι’ έφκαλεν την κουρτέλλαν του τζι’ έγραφεν ίντσες, μέτρα. 

Εμείς εκατομμύρια τζι’ ήνταλος θα αρνηθούσιν 

ππα να τους πούμεν θα χαθούν τζι΄ έλεος θα ζητούσιν. 

Τζι’ εκόρτωσεν το στήθος του, τους φόους του επένταν, 

τζι’ έναν πρωίν τον Έλληναν, έπιασεν τον κουβένταν. 

Λαλεί του πέντε είσαστεν, τίτσιηροι πεινασμένοι 

τζι’ εν κρίμαν μες τον πόλεμον να μπείτε καημένοι. 

Ανοίξετε την πόρτα σας, όσον για να περάσω 

τζι’ εγιώ έτο ορκίζουμαι μιαν τρίχαν δεν θα πειράξω. 

Θάμαστεν πάντα δίπλα σας τζιαι θάμαστεν παρέα. 

Μα ήρτεν η απάντηση «Μολών Λαβέ, Αέρα». 

Μα εν κρίμαν ξανασκέφτου το, τι έσιεις να κερδίσεις; 

Το κέρδος μου εν η τιμή τζιαι να με παραιτήσεις.

Πετούσιν όπως τα πουλιά τα γρόνια μας τζιαι φεύκουν 

τζιαι τα μαλλιά ασπρίζουσιν τζιαι λλίο-λλίο ππέφτουν 

Φεύκουσιν τζι’ οι δυνάμεις μας τα πόθκια αδυνατίζουν 

τα δόντια μας σαπίζουσιν τ’ αμμάθκια εν γαΐζουν 

Τ’ αφκιά περηφανεύκουνται να ξηηθείς παθκιάζεις 

με το νου σου ιστορίες τζιαι σενάρια ταιρκάζεις 

Τζιαι πάσιν πιον οι ομορκιές το πρόσωπο ζαρώνει 

τζιαι πολοούνται οι τζιεγκές τζιαι το κορμί μαγγώνει 

Κάποτες τζιαι τη φάτσα μας φοούμαστιν να δούμεν 

φκάλλουμεν ψεύτην τον καθρέφτην για να παρηορηθούμεν 

Έθθελουμεν να δεχτούμεν την αλήθεια της ζωής 

πως εν σύντομον ταξίδι μιας άγνωστης διαδρομής 

Τζιαι με το τσας τροούμαστιν κλαίμεν τζιαι δροπικούμεν 

ρέσσει π’ ομπρός μας η ζωή χωρίς να τη χαρούμεν 

Ύστερα όμως φέρνει ο φούρνος την πυρά 

τη ζωήν ώσπου νυχτώνει παίρνουμεν στα σοβαρά 

Ήρτασιν τα μακρά κοντά εδιαλύθηκεν το ψέμα 

φτάνουμεν θέλοντας τζιαι μη εις της ζωής το τέρμα 

Εν η ζωή μονόδρομος που πίσω εν γυρίζει 

στο ρέξιμον της σίερα τζιαι κόκκαλα τσακκίζει 

Τζιαι μόνο μια αναδρομή μες του μυαλού τη στράτα 

τζιαι όρομαν γλυκόπικρον εν ναν’ για μας τα νιάτα.

Ήρτασιν τα μακρά κοντά
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Eν να ΄ρτει τζιείν’ η ώρα
Του Γιώργου Αγγελίδη (Κάτω Ζώδια)

Πέφτω, τζιοιμούμαι τζιαι ξυπνώ τζι’ έχω σε στο μυαλό μου, 

σαν αμματόπετρα ρεχτή πα στην πατερημή μου, 

γιον μιαν εικόνα κολλητή, ραφτή μες το πετσίν μου. 

Άτζιεπας είμαι μόνος μου που κλαίω τζιαι νεκαλιούμαι, 

τζιαι στέκω τζιαι προσεύκουμαι, τζι’ ούλλον σταυροκοπιούμαι; 

Έμεινεν τζιείν’ τ’ αθθύμιον μας που κα’στο φτωσιηκό μας. 

Πον να στραφούμεν σαν πουλιά τζειαμέ π’ ον η φουλιά μας 

τζιειαμαί που χώστην, μουλλωτή, τζιαι καρτερά η χαρά μας. 
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Ο Αστραπόγιαννος (1963)  

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:15 Δραματική ταινία 

με τους Ν. Κούρκουλο, Ν. Τριανταφυλλίδη κ.ά. Μετά 

την απελευθέρωση από 

τους Τούρκους ο Αστραπό-

γιαννος γυρίζει στο χωριό 

του. Το όνομα του έχει γίνει 

θρύλος και τα κατορθώ-

ματά του τραγούδια.  Η κα-

τάσταση που αντικρίζει, όμως, τον γεμίζει πίκρα.     

Ο Μάγος του Σεξ (1988)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:45 Κωμωδία με 

τους Σ. Μουστάκα, Ι. Καλέση κ.ά. Ο χημικός Σωτή-

ρης Καφτρας εργάζεται στα εργαστήρια του βιομή-

χανου Ζουμπούλη προσπαθώντας να εφεύρει το 

άρωμα της γοητείας. Η κόρη του βιομήχανου, Βιο-

λέττα τον παρακολουθεί. Όταν κάποιες σταγόνες 

από το άρωμα που επεξεργάζεται ο Σωτήρης πέ-

φτουν πάνω του, τότε του ρίχνεται η ερωμένη του 

βιομήχανου, Λίζα...  
Τα Δίδυμα (1964)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23:00 Κωμωδία  με 

τους Θ. Βέγγο, Γ. Παπαδόπουλο κ.ά. Η φτώχεια και 

η ανέχεια οδηγεί ένα ζευγάρι, που έφερε στον κόσμο 

δίδυμα αγοράκια, να τα χωρίσει. Το ένα, ο Μπούλης, 

μεγαλώνει σ’ ένα πλουσιόσπιτο, ενώ το δεύτερο, ο 

Σταμάτης, στο φτωχικό της οικογένειας. Όταν μεγα-

λώσουν, ο φιλότιμος Σταμάτης πιάνει δουλειά στην 

επιχείρηση του Πελοπίδα Χατζηφρύδη, που είναι ο 

θετός πατέρας του αδελφού του τον οποίο φυσικά 

αγνοεί-. Οι άλλοι όμως υπάλληλοι νομίζουν πως 

πρόκειται για τον Μπούλη...  

 Ο Πιο Καλός ο Μαθητής (1968)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 Κωμωδία με 

τους Ντ. Ιλιόπουλο, Ν. Σταυρίδη, Ξ. Καλογεροπού-

λου. Ο Διαμαντής εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια 

στην ίδια επιχείρηση, όμως ο μισθός παραμένει πά-

ντα ο ίδιος. Επιμένει να είναι τίμιος σε μια εποχή 

που ο δόλος και το εύκολο κέρδος επικρατούν πα-

ντού. Μάταια ο Αρίστος προσπαθεί να τον μυήσει 

στις κατεργαριές του.  

Ο Τυχεράκιας (1968)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:50 Κωμωδία με 

τους Κ. Χατζηχρήστο, Ν. Ρίζο κ.ά. Γεμάτος αισιοδοξία 

ο Θύμιος αφήνει το Λιανοκλάδι και την αγαπημένη 

του για να βρει την τύχη του στην Αθήνα. Θα απο-

τύχει ως βοηθός σε σουβλατζίδικο, αλλά η τύχη θα 

του χαμογελάσει, όταν κερδίσει στο Προ-Πό πέντε 

εκατομμύρια. Αμέσως δίπλα του θα βρεθεί ο Σταύ-

ρος, ένας μπατίρης μικροαπατεώνας που παριστάνει 

τον αριστοκράτη.  

Απαγωγή στα Τυφλά (1989)  

KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

τους Στ. Ψάλτη, Κ. Φίνου κ.ά. Ο 

Στάθης, δραστήριος διευθυντής 

μιας μεγάλης εταιρίας, παντρεύε-

ται την κόρη του αφεντικού. Η επι-

χείρηση όμως πέφτει στα χέρια 

της πεθεράς του και οι δικαιοδο-

σίες του μειώνονται. Τότε σκέφτε-

ται να οργανώσει την απαγωγή της πεθεράς του 

για να τη συνετίσει. Αλλά.....  

Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης (1963)  

KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:10 Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Γ. Γαβριηλίδη κ.ά. Ο Θανάσης είναι 

ένας φτωχός επαρχιώτης που πάει στην Αθήνα ανα-

ζητώντας δουλειά κι’ επειδή έχει μεγάλη ανάγκη δέ-

χεται όποια δουλειά του προσφέρουν. Από σερβι-

τόρος και φωτογράφος μέχρι βοηθός φαρμακοποιού 

και διαιτητής αγώνων πυγμαχίας.  

Λιγουράκο Αγάπη μου (1988)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:35 Κωμωδία με 

τους Π. Σουπιάδη, Β. Μπάρμπα κ.ά. Η Βάνα ερω-

τεύεται ένα πλούσιο νεαρό, ο οποίος έχει μια μεγάλη 

αδυναμία. Δεν μπορεί να αντισταθεί στις λιχουδιές! 

Έτσι λοιπόν προσπαθεί να τον σταματήσει...  

 
 Η Θεία μου η Χίπισσα (1970)  

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με τη Ρένα 

Βλαχοπούλου, Α. Μπάρκουλη, Ν. Βαλσάμη κ.ά. Η 

κυρά-Λένη, μια φτωχιά χήρα, εργάζεται ως καθαρί-

στρια σ’ ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ταυτόχρονα 

σπουδάζει στην Αμερική την μονάκριβη κόρη της 

Κάθριν. Η κόρη της αγνοεί την οικονομική κατάσταση 

τους και πιστεύει ότι η μητέρα της είναι ένοικος του 

ξενοδοχείου. Ξαφνικά η κύρα-Λένη παίρνει ένα 

γράμμα από την κόρη της, που της λέει ότι έρχεται 

στην Αθήνα για διακοπές μαζί με τον μνηστήρα της 

Τζόνι και τον πεθερό της Πητ.     

Σε Ικετεύω Αγάπη μου (1970)  

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:25 Αισθηματική ταινία 

με τους Τ. Βοσκόπουλο, Ν. Τριανταφυλλίδη κ.ά. Δύο 

φτωχοί νέοι, η Μάρθα και ο Μάνος, έχουν μεγαλώσει 

μαζί και αγαπιούνται, 

αλλά τα οικονομικά 

προβλήματα της οικο-

γένειας της κοπέλας θα 

την οδηγήσουν στο 

γάμο με έναν πλούσιο 

άντρα. Ο Μάνος, με 

αφορμή το χωρισμό 

τους, θα γράψει ένα τραγούδι το οποίο θα του ανοίξει 

το δρόμο για την επιτυχία, αλλά θα τον φέρει κοντά 

σε μια άλλη γυναίκα.   

Το Παίζω και Πολύ Άνδρας (1983)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

τους Σ. Μουστάκα, Κ. Γιουλάκη κ.ά. Ο Ζήνωνας, 

είναι τόσο άβουλος, που δεν έχει τη δύναμη να ορ-

θώσει το ανάστημά του απέναντι στους δικούς του. 

Καταπιέζεται δε όχι μόνο από τη γυναίκα του και 

την πεθερά του, στον οίκο μόδας της οποίας εργά-

ζεται, αλλά και από τα πέντε παιδιά του. Όλα όμως 

φαίνεται να αλλάζουν όταν γυρίζει από την Αφρική 

ένας φίλος του από τον στρατό.
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο 

Λαογραφικός Όμιλος 
Πολυγύρου 

22:15 Ελληνική Ταινία: 
Ο Αστραπόγιαννος  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 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 
21:45 Ελληνική Ταινία: Ο Μάγος 

του Σεξ 
23:00 Ελληνική Ταινία: Τα δίδυμα   
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 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: 
Αγιασμός Ελληνικού Σχολείου 
Manor Hill   

20:30 Ελληνική Ταινία: Ο Πιο Καλός 
ο Μαθητής  

21:50 Ελληνική Ταινία:  
Ο Τυχεράκιας  

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 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: Απαγωγή 

στα Τυφλά  
22:10 Ελληνική Ταινία: Πολυτεχνίτης 

και Ερημοσπίτης  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 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  

21:35 Ελληνική Ταινία: Λιγουράκο 
Αγάπη μου   

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

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

21:00 Ελληνική Ταινία: Η Θεία μου 
η Χίπισσα  

22:25 Ελληνική Ταινία: Σε Ικετεύω 
Αγάπη μου   

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 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 
20:45 Ελληνική Ταινία: Το Παίζω και 

Πολύ Άνδρας   
22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ανοιχτή συγκέντρωση ΕΔΕΚ 
με θέμα «60 χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας». 
Κύριος ομιλητής ο πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ Δρ. Μ. Σιζόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 

12.15 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι το Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 

17.00 Road Trip (Ε) 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Road Trip (Ε) 
09.30 Άκρη του Παράδεισου 
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Άκου να Δείς 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Κάποτε το ‘80 
17.25 Κάποτε το ‘80 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 

14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 22/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 

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

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

erupted last week, follow-

ing comments by Turkish 

Cypriot leader Mustafa Akinci 

regarding the Turkish military 

intervention in northern Syria, 

continues after fierce criticism 

against Akinci, while others 

come forward in defence of 

Akinci, saying that he ought to 

be respect for the “office” he 

represents. 

Last week, Turkish Cypriot 

leader Mustafa Akinci posted a 

message on Facebook, saying 

that “even if we say Operation 

Peace Spring, what is being 

spilled is not water, it is blood.”       

In the same post, Akinci referred 

to the 1974 Turkish invasion of 

Cyprus, saying that “even if we 

call 1974 a peace operation, it 

was a war and blood was spilt.” 

The post came after Akinci was 

criticized for remaining silent for 

days about the Turkish offensive 

in northeast Syria, called Operation 

Peace Spring. The Turkish Cypriot 

leader also said that he hoped 

Turkey would get rid of terrorism, 

while noting that a happy and 

peaceful future for Turkey is only 

possible through dialogue with all 

the people of the region, including 

Turks, Kurds, Arabs and Turkomans. 

Akinci’s remarks sparked fury 

in the Turkish capital, while several 

Turkish Cypriot parties and orga-

nisations criticised him for his 

comments. 

In his response, Turkish Presi-

dent Recep Tayyip Erdogan said 

that Akinci had crossed the line 

and that his office exists because 

of Turkey. Our fellow nationals will 

provide the necessary response, 

he added. 

President Erdogan wondered if 

there is any other country in the 

world that is fighting for the     

“statehood” of the secessionist      

illegal entity in the northern,       

Turkish-occupied part of Cyprus. 

Turkish Vice President Fuat Oktay 

reacted by saying that Akinci’s 

message is unfortunate. He      

condemned the Turkish Cypriot 

leader’s comments, noting that 

he ignored the fact that Operation 

Peace Spring is waged for the 

stability of the region, against 

PKK/PYD terrorist organisation 

that has blood on its hands. 

I believe this unfortunate state-

ment does not reflect the view of 

Turkish Cypriots, Oktay noted. 

Omer Celik, a Spokesperson 

for Turkish ruling party, AKP, also 

said that is not appropriate for a 

“president” to call on Turkey to 

enter into dialogue with terrorist 

organizations. 

Several Turkish Cypriot parties 

and politicians also condemned 

Akinci for his comments. 

Replying to criticism, Akinci 

said that his statements were 

misunderstood and that with his 

reference in favour of dialogue, 

he didn’t mean holding a dialogue 

with the PKK organisation. He  

referred rather to a dialogue       

between Syria and Turkey, since 

he believes in the power of           

diplomacy and dialogue, the 

Turkish Cypriot leader noted. 

“As I told Mr. Erdogan and as I 

will always say, we don’t need wars, 

we don’t need new victims. This 

is my point of view, which I support 

and always reiterate” he added. 

National Unity Party said that 

Akinci should not be involved in 

negotiations for a Cyprus settle-

ment, while the Rebirth Party 

noted that these statements         

do not reflect the views of Turkish 

Cypriots. Also “prime minister” 

Ersin Tatar said that Mustafa 

Akinci lost people’s confidence to 

negotiate and in ahead of the 

next “elections” should not sit in 

talks for a Cyprus settlement. 

The issue was also discussed 

Tuesday in the “parliament” lead-

ing to a row between parties that 

disagreed with the content of a 

statement, read as a joint decla-

ration by Zorlu Tore, a “represen-

tative” for the National Unity Party 

and “parliament deputy speaker.” 

The declaration was signed by 

four out of six “parliamentary” 

parties, with Republican Turkish 

Party and Communal Democracy 

Party not lending their support. 

The parties in favour of the        

declaration supporting Operation 

Peace Spring in Syria were         

National Unity Party, People`s 

Party, Democratic Party and       

Rebirth Party. 

A sports commentator even  

reacted with a public statement 

on live Turkish TV against the 

Turkish Cypriot leader, during a 

game between France and Turkey, 

on Tuesday, for the qualification 

for Euro 2020. When Kaan Ayhan 

scored for Turkey, resulting in a 1-1 

draw, commentator Ahmet Calak 

called Akinci “ignorant” and said 

he was ashamed that he was the 

“president” of the breakaway        

regime, which he called the        

“Republic of Turkey of North        

Cyprus.” He also used strong  

language when referring to the 

Turkish Cypriots. 

 This public comment sparked 

strong reactions even among 

journalists not being supportive of 

Akinci, with Gokhan Altiner from 

Kibris Postasi saying that nobody 

dared to speak in this manner 

about the leader of the Turkish 

Cypriot “people.” 

Other politicians, who remain 

critical of Akinci, also came forward 

in favour of the Turkish Cypriot 

leader, with “foreign minister and 

deputy prime minister” Kudret 

Ozersay saying that nobody has 

the right to attack in such a way 

the Turkish Cypriots and their 

leader. The Republic Turkish Party, 

which retained a moderate stance 

during Tuesday’s “parliamentary” 

debate, said that attacks against 

the will of the Turkish Cypriots 

have reached a limit, adding that 

the Turkish Cypriots alone “elect” 

their “president.”  

The Turkish Cyprus Sports 

Writers Association also             

condemned Calak for his          

comments. 

Turkish Cypriot daily Haberci 

said that there are about 6,000 

derogatory comments in social 

media against Mustafa Akinci, 

some of them containing even 

threats.

T
he President of Cyprus Nicos Anastasiades expressed 

on Tuesday his satisfaction over Monday’s decision 

of EU Foreign Ministers with regard to Turkey’s illegal 

drilling activities in the Eastern Mediterranean, and said he 

expected the European Council to endorse sanctions in its 

forthcoming meeting. 

In statements before attending a reception at the residence 

of the Greek Ambassador, in Nicosia, the President expressed 

full satisfaction over the decisions taken by the Council of EU 

Foreign Ministers on Monday. I expect the heads of states at 

the European Council to endorse the sanctions adopted, the 

President added. 

EU Foreign Affairs Ministers agreed on Monday in       

Luxembourg that "a framework regime of restrictive measures 

targeting natural and legal persons responsible for or involved 

in the illegal drilling activity of hydrocarbons in the Eastern   

Mediterranean is put in place” in light of Turkey’s continued         

illegal drilling activities in the eastern Mediterranean. They          

invited the EU High Representative and the Commission to 

swiftly present proposals to this effect. 

According to a navigational warning issued by Turkey, Turkish 

drill ship "Yavuz", which has returned to Cyprus’ EEZ, will carry 

out drilling operations inside block 7, located off the south-       

western coast of Cyprus. Block 7 has been licensed by the       

government of Cyprus to France’s Total and Italy’s ENI for        

drilling operations. 

"Yavuz”, was anchored off the island’s north-eastern coast on 

July 8 and operated within the territorial waters of the Republic 

of Cyprus, until September 17, when it departed for a Turkish 

port in Mersin. 

Moreover, Turkey issued a navigational telex (navtex),         

announcing its intention to start drilling off Cyprus and since          

4 May 2019, the Turkish drill ship “Fatih” has been anchored   

36 nautical miles west of Akamas peninsula. The area falls 

within the Exclusive Economic Zone (EEZ) and continental shelf 

of the Republic of Cyprus. Ankara extended the navtex until   

November 1, 2019. 

Cyprus has called on drill ship “Yavuz” and its supporting   

vessels to immediately cease illegal actions in the Republic’   

Exclusive Economic Zone and its continental shelf. 

 A navigational telex (navtex), published on the website of the 

Joint Rescue and Coordination Centre (JRCC) stationed in      

Larnaca, also warned all those working on "Yavuz" and its        

supporting vessels that they will face consequences and an        

international arrest warrant will be issued against them. 
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Akinci hits back: Comments 
on Syria were distorted

Anastasiades expects 
European Council to 
endorse sanctions



I
n the event of a no deal 

Brexit, UK passport holders 

will lose their right of free 

movement within the EU. All 

valid UK passports will still be 

useable for international travel 

to and from the EU after Brexit, 

even though precise details are 

yet to be finalised (including on 

the terms of any travel visa that 

might be required). 

British citizens are looking for 

ways of retaining the right of 

free of movement within the EU 

after Brexit. Some British citizens 

may have the right to apply for 

European passport through their 

origin in another EU Member 

State, which allows them to       

retain their status as EU citizens. 

In the present article we analyse 

the right to apply for Cypriot       

citizenship by British citizens of 

Cypriot descent.  

Cyprus was a British colony 

until 1960. When Cyprus became 

independent in 1960, people in 

Cyprus retained their status as 

British subjects and acquired 

the national citizenship of the 

country gaining independence. 

Therefore, people acquired dual 

citizenship; British and Cypriot.   

All persons who were born        

in Cyprus before 1960 or            

descended in the male line from 

Cypriots ordinarily resident in 

Cyprus at any time during 5 years 

before independence acquired 

Cypriot citizenship automatically. 

For example, if somebody was 

born in Cyprus before 1960, 

he/she became a Cypriot citizen 

automatically. Equally, someone 

born before 1960 abroad and 

his or her father or grandfather 

was a resident of Cyprus in the 

5 years before 1960, then he or 

she became a Cypriot citizen 

automatically.  

People who were born after 

1960, became Cypriot citizens 

if their father was a citizen of 

the Republic of Cyprus at the 

time of their birth. For example, 

if somebody was born in 1967, 

then he/she will be eligible to 

apply for Cypriot citizenship if 

his/her father was a Cypriot        

citizen at the time of his/her 

birth.  

For those born after 1999, 

they can apply for Cypriot          

citizenship if their mother was 

a Cypriot citizen at the date of 

his/her birth, as well.  

Therefore, the right of children 

of Cypriots or people with       

Cypriot origin to apply for       

Cypriot citizenship is guaranteed 

by the constitution of the Repub-

lic of Cyprus, the EU Charter on 

fundamental citizenship rights, 

the UN Convention on the 

Rights of the Child and the       

non-discrimination provisions 

provided in all those laws.  

We regularly advise clients  

on their eligibility to apply for 

Cypriot citizenship. We also      

assist clients with the prepara-

tion and submission of their      

applications along with all rele-

vant required documents for  

obtaining Cypriot citizenship. It 

must be noted that the acquisition 

of Cypriot citizenship is a great 

relief for those Britons of Cypriot 

origin who want to continue to 

enjoy the right of freedom of 

movement within the EU after 

Brexit.  

 

The content of this article is 
intended to provide a general 
guide to the subject matter. For 
further information or advice, 
please contact Theo Antoniou, 
Head of our London office at 
theo.antoniou@kyprianou.com    
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Acquiring Cypriot citizenship due 
to origin by UK citizens

A
round the beginning of 

2019, we saw the appear-

ance of a group called 

The Extinction Rebellion, set up 

by Roger Hallam, an organic 

farmer. The group made its name 

with daring action, described as 

peaceful civil disobedience, even 

if it meant breaking the law, and 

seem to have hit a chord with 

the general public who have 

deep and serious concerns 

about climate change. 

Their action is in response to 

the world scientific community’s 

assessment of climate change 

consequences spelled out as 

follows: 

If global emissions are not   

addressed in time, we will expe-

rience catastrophic levels of: 

Biodiversity Loss, Sea level 

rise, Desertification, Wildfires, 

Water shortage, Crop failure 

and Extreme weather. 

We are already experiencing 

much of these calamities, most 

notable this year being Hurricane 

Dorian in the Bahamas with its 

220 miles per hour wind speeds 

which resulted in loss of life and 

damage comparable to a nuclear 

explosion. 

The three stated demands of 

Extinction Rebellion are: 

• The government must declare 

a climate "emergency" 

• The UK must legally commit 

to reducing carbon emissions to 

net zero by 2025 

• A citizens' assembly must 

be formed to "oversee the 

changes" 

The first demand has been 

achieved recently when Jeremy 

Corbyn made history and intro-

duced a parliamentary motion 

which was passed by Parliament. 

The most landmark action 

took place in April when several 

London bridges were occupied 

and closed. More than 1000 

participants were arrested and 

despite some disruption to pub-

lic, they achieved their objective 

to create awareness about the 

climate emergency; This was 

achieved despite the full on-

slaught of the right wing media. 

In fact, despite the negative 

coverage by the mainstream 

media, with the exception of 

The Guardian Newspaper, the 

media attention seems to have 

boosted interest, awareness 

and support for their campaigns. 

The recent two week wave of 

action began on 7th October to 

peacefully occupy centres of 

power and shut them down until 

governments act on climate and 

Ecological emergency.  

The police cleared Westmin-

ster Bridge on the first day, only 

for the protesters to move and 

occupy new sites. They have 

since occupied the Treasury  

department, offices of the Depart-

ment of Transport, and also 

brought London City Airport to 

a standstill with 83 arrests.       

Activists have also camped  

outside the main entrance of the 

BBC, calling on the corporation 

to tell the truth about the climate 

crisis. They have threatened to 

occupy the offices of right-wing 

newspapers belonging to Rupert 

Murdoch.  

A large number of trade 

unionists gathered in Trafalgar 

Square on Saturday and held a 

rally, then marched to Regent 

Street and met up and merged 

with another march from Marble 

Arch on its way to Russell Square 

where a huge rally was held. It 

was estimated that more than 

30,000 people participated. 

The police have acted much 

more vigorously this time. No 

doubt, this was a policy approach 

by the government of Boris 

Johnson who described the  

protesters as “uncooperative 

crusties.” 

The public has reacted to      

images of 80-year-olds being 

dragged away into police vans. 

Among those arrested was the 

Belgium princess Admeralda. 

Extinction Rebellion has been 

taking action in 60 other cities 

round the world including New 

York, Washington DC (where 

actress Jane Fonda, 81, was 

arrested) and Paris. Actions are 

still ongoing in Greece, Belgium, 

Holland, Austria, Germany, Italy, 

Czech Republic, Slovakia, Ireland, 

India, Japan, Pakistan, Turkey, 

Hong Kong, South Africa, the 

Gambia, Canada and Mexico. 

The two week action ends on 

19th October. However heavy-

handed the authorities try to be, 

this movement is here not to stay 

but to grow. It will stand as a 

major challenge to the estab-

lished order that has the fossil 

fuel industries at heart, but at 

the same time provide hope to 

young people worried about their 

future and the older people who 

care about their grandchildren 

and worry sick of what may come. 

 

Ferdi Sedat Suleyman 

Dawson House, 5 Jewry Street, London EC3N 2EX Tel: 020 7692 0777  www.kyprianou.com

Extinction Rebellion - Campaign against climate change 
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W
ith a fiercely indepen-

dent spirit, powerhouse 

vocals and an exciting 

blend of UK R&B and soul,      

20-year-old UK Cypriot Kara 

Marni has swiftly taken flight 

and perched herself at the top 

as one of the UK music scene’s 

most exciting new artists. 

In just a short amount of time, 

the North London-based singer-

songwriter has garnered more 

than 15 million streams, picked 

up support from Annie Mac and 

Radio 1, who made her single 

“Move” BBC Introducing’s track 

of the week in January this year, 

and has been championed by 

the likes of BBC 1Xtra, Capital 

Xtra and Beats 1.  

To peek at Kara’s musical     

influences, it’s no surprise     

that her own music yearns for 

emotional honesty. When she 

was little, her mother and father 

raised her on the greats – 

Diana Ross, Nina Simone,      

Aretha, Chaka Khan.  

“One of my favourite artists, 

Minnie Riperton, I discovered 

through my Mum when she 

used to play her in the car on 

the way to school,” Kara recalls 

now.  

“I remember just being so 

mesmerised by hearing her 

voice and how she could sing 

in these beautiful whistle tones. 

I was just like, wow! I just kept 

practicing till I got there.” 

You can find tickets to see 

Kara Marni perform on her UK 

& EUROPEAN headline tour      

at https://karamarni.lnk.to/live  

Make sure to grab a copy of 

her new EP ‘No Logic’ too!  

The 7 track EP offers a fuse 

a rich tapestry of contemporary 

yet timeless R&B, soul and       

garage infused sounds peppered 

with her undeniable show-     

stopping vocals. 

‘No Logic’ is the follow up to 

her acclaimed 2018 debut      

project ‘Love Just Ain’t Enough’. 

Speaking on the project, the 

young star quotes: “‘No Logic’ 

is a reflection of relationships I 

have gone through in the past 

18 months with love and friend-

ship. Being in the studio writing, 

has really helped me cope with 

shitty situations, heartbreak and 

everything in between.” 

 

Full track listing of ‘No Logic’: 

1. Lose My Love 

2. Opposite 

3. Caught Up 

4. All Night Pt. 1 

5. No Logic 

6. Lay Your Blame (feat. Jay 

Warner) 

7. All Night Pt. 2 
 

http://karamarni.com

Rising R&B starlet    
UK Cypriot Kara Marni, 
is one to watch

NEPOMAK UK Annual General 
Meeting to be held on 1 December

N
EPOMAK UK is pleased 

to announce that we will 

be holding our Annual 

General Meeting (AGM) on 1st 

December 2019 from 12 noon 

at the Greek Cypriot Brother-

hood, Britannia Road, London, 

N12 9RU.  

At the AGM, NEPOMAK UK 

will be planning new and exciting 

events for the Cypriot youth in 

2020 including social nights,  

cultural experiences, educational 

programmes, charity appeals 

and many more initiatives.  

If any young Cypriot wants       

to get involved with the organi-

sation and creation of these 

events, we encourage them to 

join us at the AGM. NEPOMAK 

UK always welcomes new 

members to introduce different 

and fresh ideas to the organi-

sation and realise their own   

passions with the support of a 

team.  

This is a chance for young 

Cypriots to embrace their culture 

and heritage by working together 

to give back to their community. 

What better way to do this than 

by being part of a dynamic team 

of like-minded Cypriots who 

share a common passion for 

their homeland?  

At this AGM, members of        

NEPOMAK UK will be electing 

a new National Executive      

Committee (NEC) consisting of 

22 members. Once elected,      

the NEC will convene immedi-

ately to elect the new Executive 

Officers (EO) consisting of Pres-

ident, Vice-President, General-

Secretary and Treasurer. The 

Executive Officers must first be 

elected as members of the NEC.  

NEPOMAK UK members 

wishing to stand for the 22 

elected positions on the NEC or 

EO must submit in writing, their 

name, address and date of 

birth, to reach the Executive 

Secretary of the National Fede-

ration of Cypriots in the UK by 

4.00pm, Sunday 3rd November 

2019 (email: andreas.karaolis 

@cypriotfederation.org.uk).   

NEPOMAK UK members are 

advised to submit a 200-word 

explanation as to why they want 

to be on the NEC and a 400-

word explanation as to why they 

want to be an Executive Officer.  

Members of NEPOMAK UK 

who permanently reside more 

than 100-mile radius from the 

centre of London can vote in the 

elections by postal voting ballot. 

More information on this process 

can be provided upon request 

by emailing uk@nepomak.org. 

All other members must vote in 

person at the AGM.  

Members of NEPOMAK UK 

must be between the ages of 

18 and 30, have at least one 

parent or spouse of Cypriot 

origin and be permanent resi-

dents of the United Kingdom. 

Members of NEPOMAK UK 

must also be signed up to our 

website at https://nepomak.org/ 

signup/.  

For any questions regarding 

NEPOMAK UK or the proceed-

ings of the AGM, please email 

uk@nepomak.org.  

T
he Return: Poems, 

Thoughts, Contemplations, 

by Nina Katy Spanovange-

lis, is an anthology of poems, 

reflecting the life experiences of 

the author, her many travels, 

spiritual journeys, inspirations, 

thoughts, and beliefs, her child-

hood memories and her revisit 

to her homeland as a mature 

adult.  

The book is in three parts: 

Book One – Kaleidoscope, Book 

Two – Ode to Cyprus, Book Three 

– Portraits – Rizokarpasites and 

Rizokarpasitises. Book One, 

covers a variety of subjects, from 

the personal to the universal. 

Book Two and Three, are about 

Cyprus, the author’s birthplace 

Rizokarpasso, and parts of      

Karpasia as far as Saint Andrew’s 

Monastery.  

Nina Katy has been away 

from Cyprus for decades, yet, 

her love and connection with 

her Cypriot roots is very strong. 

Books Two and Three, represent 

part of the Cypriot culture, dialect, 

history and ancestry, as well as 

the importance of one’s roots – an 

integral part of personal identity, 

therefore, the anthology is of cul-

tural and educational significance.  

The poems are written in Greek, 

with complementary stanzas 

and verses in English. A few 

poems are written in the Cypriot 

dialect, hence the inclusion of a 

glossary of the Cypriot words.  

At a time of renewed questions 

of cultural identity, the Anthology 

is relevant to Greek Cypriots of 

the Diaspora as well as native 

Greek Cypriots. The book will 

be promoted internationally in 

the Arts, Culture and Education 

sectors, thus widening the know-

ledge of Cypriot cultural heritage, 

through literature and poetry – 

a cultural 'ambassador' in a form 

of a book.  

 

About the author 
Nina Spanovangelis (CERT. 

ED., MA, Dip. Perennial Phi.), 

is an author, poet and fashion 

technology teacher. After finish-

ing Primary School in her native 

Cyprus, Nina immigrated to 

Australia where she completed 

her high school education. Later 

in England, Nina studied Fashion 

and Clothing Technology at the 

London College of Fashion,     

beginning her career in London 

as a Fashion Designer and     

Pattern Cutting Technologist. 

Later, Nina trained as a teacher 

in Further Education, at Thames 

Polytechnic, teaching for almost 

20 years, at the London College 

of Fashion as well as other  

prestigious institutions in London. 

Nina completed her Master’  

Degree in Design Studies at 

Saint Martin’s School of Art and 

Design, and her Diploma in     

Perennial Philosophy at the 

Temenos Academy. From 1993 

to 2000, Nina taught in India, at 

the National Institute of Fashion 

Technology (NIFT), under the 

auspices of the United Nations 

Development Program (UNDP) 

and the Ministry of Textiles, 

Government of India.  

Nina made seven visits to 

India teaching in seven major 

cities, making 36 trips altogether 

within the country. Nina took 

every opportunity to blend in 

with the Indian culture, connect-

ing with the locals at all levels – 

all life changing, inspirational 

experiences. Additional highlights 

were meeting Mother Teresa, 

visiting the Taj Mahal and the 

Gandhi Ashram.  

Since 2000, Nina has taken 

up writing. She has published 

The Colour of Prejudice (2002), 

a conceptual dance-theatre         

libretto; she has completed two 

memoir-type books, all in English, 

a poetry book in Greek, to be 

translated in English and Italian. 

Parallel to these Nina has been 

working on her Pattern Cutting 

Books, based on her teaching 

experiences.  

Nina has three children; she 

lives in London and continues 

to write. 

An anthology of poems by Nina Spanovangelis

St. Luke’s Day celebration 

 

The Eptakomi Association UK invites 

all Eptakomides to come to the church 

of the Virgin Mary in Wood Green, Trinity 

Road on Sunday 20th October 2019 in 

order to celebrate the patron Saint of our 

village, Apostle and Evangelist Loukas.  

A reception will follow at the Cypriot 

Community Centre, Earlham Grove, 

London N22 5HJ. Starters (dips) and 

buffet will be served at a cost of £20. 

For further information, please call 

07973 676 973 or 07952 296 552. 
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P
eter Henry Fonda        
(February 23, 1940 –   
August 16, 2019) was an 

American actor, director, and 
screenwriter.  

He was the only son of actor 
Henry Fonda (1905–1982) and 
his wife Frances Ford Seymour 
(1908–1950); his sister was  
actress Jane Fonda (born 1937). 
He and Jane had a half-sister, 
Frances de Villers Brokaw (1931–
2008), from their mother's first 
marriage. Their mother commit-
ted suicide in a mental hospital 
when Peter, her youngest, was 
ten, although he did not discover 
the circumstances or location of 
her death until he was 15 years 
old. 

On his eleventh birthday, he 
accidentally shot himself in the 
abdomen and nearly died. He 
went to the Indian hill station of 
Nainital and stayed for a few 
months for recovery. Years later, 
he referred to this incident while 
with John Lennon and George 
Harrison while taking LSD. He 
said, "I know what it's like to be 
dead." This inspired The Beatles' 
song "She Said She Said". 

Early on, Fonda studied acting 
in Omaha, Nebraska, his father's 
hometown. While attending the 
University of Nebraska Omaha, 
Fonda joined the Omaha Com-
munity Playhouse, where many 
actors (including his father and 
Marlon Brando) began their      
careers. Before he attended the 
University of Nebraska Omaha, 
Peter attended the Fay School 
in Southborough, Massachu-
setts, and was a member of the 
class of 1954. He then enrolled 
to Westminster School, a       
Connecticut boarding school in 
Simsbury where he graduated 
in 1958.  

 
Counterculture figure and 

Roger Corman 

 
By the mid-1960s, Fonda was 

not a conventional "leading man" 
in Hollywood. As Playboy maga-
zine reported, Fonda had estab-
lished a "solid reputation as a 
dropout". He had become out-
wardly nonconformist and grew 
his hair long and took LSD 
regularly, alienating the "estab-
lishment" film industry. Desirable 
acting work became scarce. 

Through his friendships with 
members of the band The Byrds, 
Fonda visited The Beatles in 
their rented house in Benedict 
Canyon in Los Angeles in      
August 1965. While John Lennon, 
Ringo Starr, George Harrison, 
and Fonda were under the         
influence of LSD, Lennon heard 
Fonda say, "I know what it's like 
to be dead." Lennon used this 
phrase as the tag line for his 
song, "She Said She Said", 
which was included on the       

Revolver (1966) album.  
In 1966, Fonda was arrested 

in the Sunset Strip riot, which 
the police ended forcefully.      
The band Buffalo Springfield 
protested the department's 
handling of the incident in their 
song "For What It's Worth".  

Fonda's first counterculture-
oriented film role was as a biker 
in Roger Corman's B movie, 
The Wild Angels (1966). Fonda 
originally was to support George 
Chakiris (West Side Story), but 
graduated to the lead when 
Chakiris revealed he could not 
ride a motorcycle, Fonda helped 
name his character "Heavenly 
Blues", with Bruce Dern, Nancy 
Sinatra and Diane Ladd also 
appearing in the film. In the film, 
Fonda delivered a "eulogy" at a 
fallen Angel's funeral service. 
This was sampled by Psychic 
TV on their 1988 LP recording, 
"Jack the TAB". It was later 
sampled in the Primal Scream 
recording "Loaded" (1991), and 
in other rock songs. The movie 
was a big hit at the box office, 
screened at the Venice Film 
Festival, launched the biker 
movie genre, and established 
Peter Fonda as a movie name. 

Fonda made a television 
pilot, High Noon: The Clock 
Strikes Noon Again, filmed in 
December 1965. It was based 
on the 1952 film High Noon, 
starring Gary Cooper, with 
Fonda in the role that Cooper 
played. However, it did not      
become a series.  

Fonda next played the male 
lead in Corman's popular 1967 
film The Trip, a take on the       
experience and "consequences" 
of consuming LSD, which was 
written by Jack Nicholson.        
His co-stars included Susan 
Strasberg, Bruce Dern and 
Dennis Hopper. Released on 
31 August 1967 at the pinnacle 
of the "Summer of Love," the 
film had a huge cultural impact 
and grossed $6 million - a 
massive sum for a movie that 
cost $100 thousand. The film 
encountered huge censorship 
problems in the UK and was  
refused a certificate 4 times by 
the BBFC. A cinema classifica-
tion was rejected in 1967, 1971 
and 1980, and again for video 
in 1988. It was eventually          
released on DVD fully uncut       
in 2004. 

Fonda then travelled to France 
to appear in the horror movie 
Spirits of the Dead (1968). 
American International Pictures 
distributed this horror anthology 
film featuring three Poe stories 
directed by European directors 
Roger Vadim, Louis Malle and 
Federico Fellini. Jane Fonda, 
Alain Delon, Peter Fonda, Brigitte 
Bardot, and Terence Stamp are 
among the stars. The English-

language version features       
narration by Vincent Price. Peter 
Fonda’s segment co-starred 
Fonda's sister Jane and was   
directed by her then-husband 
Roger Vadim. 
 

East Rider 
 
In 1968, Fonda produced,  

co-wrote and starred in Easy 
Rider, directed by Dennis Hopper.  

Easy Rider is about two long-
haired bikers travelling through 
the southwestern and southern 
United States where they en-
counter intolerance and violence. 
Fonda played "Captain America", 
a charismatic, laconic man whose 
motorcycle jacket bore a large 
American flag across the back. 
Dennis Hopper played the      
garrulous "Billy". Jack Nicholson 
played George Hanson, an         
alcoholic civil rights lawyer who 
rides along with them. Fonda 
co-wrote the screenplay with 
Terry Southern and Hopper. 

Fonda tried to secure financing 
from Roger Corman and AIP, 
with whom he had made The 
Wild Angels and The Trip, but 
they were reluctant to finance a 
film directed by Hopper. They 
succeeded getting money from 
Columbia Pictures. Hopper filmed 
the cross-country road trip       
depicted almost entirely on        
location. Fonda had secured 
funding of around $360,000, 
largely based on the fact he 
knew that it was the budget 
Roger Corman needed to make 
The Wild Angels.  

The guitarist and composer 
Robbie Robertson, of The Band, 
was so moved by an advance 
screening that he approached 
Fonda and tried to convince 
him to let him write a complete 
score, even though the film was 
nearly due for wide release. 
Fonda declined the offer, instead 
using Steppenwolf's "Born to 
Be Wild", Bob Dylan's "It's       
Alright, Ma (I'm Only Bleeding)" 
sung by The Byrds' Roger 
McGuinn, and Robertson's   
own composition "The Weight", 
performed by The Band, 
among many other tracks. 

The film was released in 
1969 to international success. 
Jack Nicholson was nominated 
for a Best Supporting Actor 
Oscar. Fonda, Hopper and 
Southern were nominated for 
the Academy Award for Best 
Original Screenplay.  

 
Significance 

 
Easy Rider was the third 

highest grossing film of 1969, 
with worldwide gross $60 million 
including $41.7 million domesti-
cally in the US. Along with      
Bonnie and Clyde and The 
Graduate, Easy Rider helped 

kick-start the New Hollywood 
era during the late 1960s and 
1970s.The major studios         
realized that money could be 
made from low-budget films 
made by avant-garde directors. 
Heavily influenced by the 
French New Wave, the films       
of the so-called "post-classical 
Hollywood" came to represent 
a counterculture generation       
increasingly disillusioned with 
its government as well as the 
government's effects on the 
world at large and the establish-
ment in general. Although Jack 
Nicholson appears only as a 
supporting actor and in the last 
half of the film, the standout 
performance signaled his arrival 
as a movie star, along with his 
subsequent film Five Easy 
Pieces in which he had the lead 
role.  

Vice President Spiro Agnew 
criticized Easy Rider, along with 
the band Jefferson Airplane, as 
examples of the permissiveness 
of the 1960s counterculture. 

 
Director 

 
After the success of Easy 

Rider, both Hopper and Fonda 
were sought for film projects. 
Hopper made the drug-addled 
jungle epic The Last Movie (in 
which Fonda co-starred along 
with singer Michelle Phillips of 
The Mamas and the Papas). 
The film was a notable box       
office and critical failure,           
effectively ending Hopper's      
career as a director for well 
over a decade.  

Fonda directed and starred  
in the 1971 Western film, The 

Hired Hand. He took the lead 
role in a cast that also featured 
Warren Oates, Verna Bloom and 
Beat Generation poet Michael 
McClure. The film received 
mixed reviews and failed com-
mercially upon its initial release, 
but many years later, in 2001,  
a fully-restored version was 
shown at various film festivals, 
gaining critical praise, and was 
re-released by the Sundance 
Channel on DVD that same 
year. 

Fonda later directed the 1973 
science fiction film Idaho 
Transfer. He did not appear in 
the film, and the film received 
mixed reviews upon its limited 
release. It has since become a 
cult classic with science fiction 
fans. That same year he            
co-starred with Lindsay Wagner 
in Two People for director        
Robert Wise, in which he         
portrayed a Vietnam War          
deserter. 

 
Ulee's Gold 

 
After years of films of varying 

success, Fonda received       
high-profile critical recognition 
and universal praise for his  
performance in Ulee's Gold 
(1997). He portrayed a stoic 
North Florida beekeeper who 
tries to save his son and grand-
daughter from a life of drug 
abuse. For his performance,   
he was nominated for the  
Academy Award for Best Actor. 

 
Harley Davidson Motorbikes 

 
There’s been much dispute 

over who designed and built the 

four Harley-Davidson motor-
cycles, a.k.a. choppers, used in 
the movie.  

American civil rights activist, 
filmmaker, and motorcycle 
builder, Cliff Vaughs said he did 
it, but Peter Fonda said he        
designed the sketches and built 
them: “I built the motorcycles 
that I rode and Dennis rode. I 
bought four of them from Los 
Angeles Police Department.”  

Vaughs worked on the movie 
for about a month before being 
fired, therefore his name doesn’t 
appear in the credits. Three of 
the bikes were stolen, and the 
final one was destroyed in the 
film’s finale but was later     
restored. Fonda gave the bike 
to actor Dan Haggerty, who 
eventually sold it to a collector 
named Michael Eisenberg.     
In October 2014, Profiles in        
History auctioned off the bike; 
the bike sold to an anonymous 
winner for $1.35 million and  
became the most expensive 
motorcycle in the world. 

In 2009, Vaughs was credited 
publicly for the first time as      
creator of the 'Easy Rider' 
choppers on the Jesse James 
Discovery Channel television 
series, the 'History of the 
Chopper'. 

The Captain America – the 
“last remaining motorcycle from 
the landmark film” – is on display 
at EMP Museum - Seattle. 

 
Source: en.wikipedia.org and 

www.filmsite.org 
Fonda and Hopper in Easy 

Rider. Photograph: Allstar /  
Columbia / Sportsphoto Ltd / 
Allstar. 

Peter Fonda

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Peanut 

Butter Falcon 
 

Tyler Nilson and Michael 

Shwartz’s delightful film arrives 

direct from last week’s London 

Film Festival screening. The story 

of Zak (Zack Gottsagen), a young 

man with Down’s Syndrome who 

dreams of leaving his nursing 

home in order to become a         

professional wrestler. One day he 

outsmarts his nurses and runs 

away from this claustrophobic 

environment and begins a long 

journey into the unknown in order 

to achieve his goal. Meanwhile 

Tyler (Shia LaBeouf) a troubled 

man with a haunted past also 

finds himself on the run after he 

steals the catch of other crab  

fishermen. These two unlikely 

characters join forces and begin 

an adventure using any means 

possible through land and sea 

heading towards the South… 

The pairing of LaBeuouf and 

Gottsagen is truly inspiring - they 

are both terrific and also very 

funny especially in their improvised 

scenes. This is probably Labeouf’s 

best performance to date sup-

ported by a great cast - not only 

by Gottsagen’s likeable presence 

but also by Dakota Johnson as 

Zak’s loving carer determined to 

track down her patient’s steps.  

One of the most original and 

enjoyable film of the year! See it 

and leave the cinema with a big 

smile on your face! 
 

Official Secrets 

South African director Gavin 

Hood first came to prominence 

with his international hit TSOTSI 

before he made RENDITION and 

EYE IN THE SKY. He now delivers 

another urgent political drama 

based on true events which arrives 

in cinemas straight from its London 

Film Festival premiere. He tells 

the story of Katharine Gun (Keira 

Knightley), a young honourable 

woman, who works as a British 

intelligence specialist handling 

classified information.  

The time is 2003 and the British 

government is in support with the 

USA’s decision to invade Iraq      

despite masses of demonstrations 

and protests around the globe. 

One day Gun receives a memo 

from the NSA in how USA with 

the help of Britain are planning to 

blackmail United Nations Security 

members into voting in favour of 

war… 

Hood’s low key direction is 

aided with an understated central 

performance by Knightley who is 

well supported by Ralph Fiennes 

as QC Ben Emmerson, an expert 

in human rights ready to defend 

Gunn in court after she is accused 

for leaking the story to the papers. 

Urgent storytelling still very           

relevant to our current climate! 
 

Maleficent  

Mistress Of Evil 

The Norwegian director of 

KON-TIKI Joachim Ronning       

delivers another spectacular film 

following his Hollywood debut with 

PIRATES OF THE CARIBBEEN: 

SALAZAR’S REVENGE a couple 

of years ago.  

The beloved story of Princess 

Aurora (Elle Fanning) continues - 

the Sleeping Beauty cursed when 

she was a baby by her godmother 

Maleficent (Angelina Jolie). It is 

several years later since MALEFI-

CENT and Aurora’s relationship 

with her godmother is still as complex 

as ever particularly when Prince 

Philip (Harris Dickinson) asks her 

to marry him. And at the engage-

ment dinner party at the Palace 

the friction between Maleficent 

and Queen Ingrith (Michelle 

Pfeiffer) spirals into uncontrollable 

evil actions beyond belief…  

There are many remarkable 

set pieces that look absolutely 

splendid on the giant IMAX         

despite the repetitive nature of 

the action and the feeling of déjà 

vu. Jolie is as effective as ever 

but it is Pfeiffer who threatens to 

steal the movie under her nose 

(and horns). 
 

Non-Fiction 

Olivier Assayas’ delicious 

comedy is intelligently acted and 

eloquently directed. There are 

nods to Chekhov and Woody 

Allen where all the characters are 

living a double life, having extra 

marital affairs and are probably in 

love with someone else rather 

than their spouse.  

The circle of friends begins with 

Alain (Guillaume Canet) a success-

ful publisher married to Selena 

(Juliette Binoche), a star of a  

popular television show who is 

having an affair with Leonard 

(Vincent Macaigne) an aspiring 

writer desperate to be published 

by Alain. And La Ronde goes on… 

There is plenty to enjoy in this 

engaging and unpredictable film 

which benefits tremendously by 

the grace of its performers. 
 

Mystify Michael 

Hutchence 
 

Another film direct from the 

London Film Festival is this brilliant 

Australian documentary from 

Richard Lowenstein, the director 

of many INXS music videos during 

the 80’s and 90’s whose personal 

experience with the group makes 

him the ideal person to bring this 

story to the screen. He examines 

the meteoric rise of Michael 

Hutchence, the rock band’s front-

man, who formed the group in 

1977 and became an iconic figure 

across the universe.  

A lot of rare archive material 

with Hutchence on stage as well 

as off focusing on his private life 

and his lovers including a very 

young and innocent Kylie Minogue, 

who contributes most effectively 

and eloquently about the charis-

matic “Rock God” and their lives 

together. A must see!  
 

A Shaun The 

Sheep Movie: 

Farmageddon 

Shaun the Sheep returns for 

another likable adventure following 

his adorable feature film debut a 

few years ago. He now switches 

to a sci-fi scenario - the flock on 

Mossy Bottom Farm don’t know 

what hit them after strange lights 

are seen over the sleepy town of 

Mossingham followed by the       

unexpected arrival of a sweet 

alien called LU-LA who crash 

lands near their farm…. 

There are more than a couple 

of references to E.T. while the  

expert team behind the Aardman 

Animations bring back some old 

favourites characters including 

new arrivals and their charm is 

simply irresistible. 
 

Jonathan Agassi 

Saved My Life  

Tomer Heyman’s daring docu-

mentary was one of the highlights 

at last spring’s Flare BFI Film 

Festival. A highly explicit and fine 

portrait of Jonathan Agassi, the 

alias name of the popular Israeli 

gay porn star who is now based 

in Berlin. Heyman follows his 

subject on the set of many porn 

movies in Europe and abroad as 

well as at home in Israel when 

Jonathan is visiting his mother, 

one of his biggest fans.  A compel-

ling and mesmerising film but not 

suitable for those easily offended!

H
ansard (National   

Theatre) is the edited 

verbatim report of pro-

ceedings from both the Com-

mons and the Lords. It doesn’t 

immediately spring to mind as 

subject matter for a play, though 

in the politics of 2019 it’s prob-

ably riveting reading. Proroga-

tion, vitriol, surrender, to withdraw 

or not to withdraw, it may be a 

fun read. Playwright Simon 

Woods, an Old Etonian, avoids 

low hanging fruit and instead 

takes us back to 1988 when 

Margaret Thatcher was still at 

the helm of a troubled country. 

The miners had been suppressed, 

the Falklands had been secured 

and in less than two years she 

would be turfed out in tears.  

Meanwhile Robin Hesketh 

(Alex Jennings), a Conservative 

MP from the shires is en route 

home to be with wife Diana 

(Lindsay Duncan). Spending 

so much time apart works for 

some couples but scratch the 

surface here and we see a 

marriage in crisis. He believes 

his wife to be borderline alcoholic 

while she is convinced he has 

a mistress. The perfect storm 

and soon enough the contre-

temps manifests itself in a 

eloquent tête-à-tête. She is 

certainly no Thatcherite while 

he is the obedient, obsequious 

‘true Blue’ who admires his 

leader. At the point you expect 

fireworks the play settles into 

a drawing room argument. Their 

obligatory Aga has more spark 

than the tiresome twosome. 

Woods’ writing is intermittently 

witty and wry but it doesn’t   

say anything new and the lazy 

allusions to our present day 

Euro farce, is obvious and un-

necessary. Basically they are 

a messed up husband and wife 

- there are millions - and though 

we get an insight into the life 

of the blue-blood, privileged class 

this stuff has been said many 

times before. Then suddenly, 

completely out of the blue, we 

learn about a tragedy that has 

been the backdrop to their 

dysfunctional marriage. Surpris-

ing and shocking, it is so unex-

pected that it almost raised a 

laugh in the audience. Simon 

Godwin’s direction is prim and 

proper and Duncan and Jennings, 

seasoned professionals, deliver 

the goods. Ninety minutes later 

(no interval) the “ayes” for the 

2019 verbatim edition had it. 

Meanwhile Sotiris Kyriakides 
loves all that jazz... 

Lady of Jazz' (Wilton’s 

Music Hall) is an inspiring 

evocation of 1920s New Orleans 

and the singer Honey Grey. 

Doye Mosse's production is 

sublime, as is Michaela Benni-

son's homage. The show fea-

tures original songs, inspired 

by Bessie Smith, Ethel Waters, 

Louis Armstrong and more.  

Although a one-woman show, 

Michaela is accompanied on 

stage by pianist Tony Pegler in 

the non-speaking role of Frankie 

Finch. We are transported back 

to when Honey Grey is lead 

singer in her daddy's band. 

From there we are taken on a 

historical and musical journey 

through the Great Migration 

out of the south to a better life. 

So much resonates with the 

current political climate in 

America. Thankfully, Honey Grey 

had the wonderful music to 

help get her through the tough 

times...an inspiring piece of 

theatre. 

And Abiola Iacovou is sworn 
to spook secrecy... 

Ghost Stories (Ambassadors 

Theatre) is an anthology piece 

(clearly taking inspiration from 

the old British portmanteau 

horror films Amicus Productions 

was famous for in the 60s). As 

such, there's a bit of everything 

on offer - an old fashioned ghost 

story, a rural folk horror piece 

and a third act I’m going to 

keep quiet about, tied together 

through a lecture delivered by 

sceptic Professor Goodman. 

Scares are as inventive and 

varied as the stories - for every 

'actor in a costume' jump-scare 

there was a piece of mechanical 

ingenuity or unsettling sound 

design that keeps the horror 

fresh and unpredictable. It is a 

very good production and     

funnier than the promotional 

material suggests, in a good 

way. I would like to say more 

but all reviewers have been 

told to ‘keep the secrets’ and 

‘not spoil’ the play. Mmmm... 

tape on mouth. All spooked out. 

Finally, Gracia Erinoglu wants 
a little more respect… 

The Music of Aretha 

Franklin, The Queen of Soul 

(St Johns Smiths Square). 

‘Nuff said, for that is what she 

was. Singer Nicole Henry sang 

her heart out in delivering some 

all time classics. Unfortunately 

the Nick Fitch Band also played 

their hearts out delivering a 

sound that continually drowned 

out a really good and soulful 

voice. Thankfully when she sang 

the likes of Amazing Grace 

and Say a Little Prayer they 

took a back seat and Henry 

gave us some top drawer      

renditions which only made 

me think just how much better 

this gig could have been if the 

fellas had been a bit more 

chilled and shown this lady a 

little more respect.  

 

HANSARD - 020 7452 3000 

LADY OF JAZZ - run complete 

GHOST STORIES -  

0844 871 7615

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Where words speak 

louder than action 
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I
t is nearly here…. the annual 

Mind Body Soul Expo takes 

place this coming weekend at 

the Great Hall, Alexandra Palace 

in North London. I am getting  

myself ready to pass on those 

positive vibes to others with a 

couple of dance workshops and I 

can't wait! We all know it is not 

just dance alone, but of course a 

number of ways and means to 

help keep up the positivity. At the 

exhibition there are so many ways 

to remind us and teach us in fact, 

how to relax, be calm and switch 

off, but only you yourself will find 

what method suits you. So get 

ready to try some of the free 

workshops they have to offer in 

the experience zone, from dance, 

hula, yoga, meditation guidance, 

magnetic therapy, learn how to 

play the new musical handpan 

and much more. Or why not listen 

to some speakers with their know-

ledge on feeling great no matter 

what. There are talks on healing 

difficult relationships, letting go, 

forgiving and moving on.  

Let's face it, it isn't easy trying 

to maintain a smiley face 24/7. 

We are not a drawn on emoji, we 

are human with lots of hurdles to 

jump and lots of turbulent emotions 

to ramble through, but we can 

sure do our best to help ourselves 

by making sure the ratio of happy 

days outweigh the sad ones. 

Rule number one, is be grate-

ful you are alive. Every day is a 

gift! Even when you have ailments 

or disorders, find ways to improve 

the discomfort as best you can. 

Along with any medication you 

may have to take, also seek          

alternative therapies. Sometimes 

having some faith works side by 

side with it.  

Just because someone appears 

to look well physically, doesn't 

mean they don't have health        

issues. Don't assume they are 

fine, you just may not know of them. 

Do not allow yourself to feel 

sorry for yourself. Listen to other 

people's stories and you may      

realise you are actually not so 

bad off after all. The ones with 

genuine problems of serious ill 

health or major sadness through 

traumatic events and losses in 

their life may make yours feel        

almost insignificant.  

Some people are so selfish 

that they don’t even actually listen 

to what others are trying to say. 

This type of negative people 

usually cut the other person off 

quickly in speech, with how it had 

happened to them but of course 

with worse effect, even if it was 

the goldfish that died (no offence 

to goldfish as they are also God’s 

creatures). Remember, everyone 

has a story, stop and listen to it.  

Not thinking that others are 

better off than yourself is key. Just 

because people are smiling on 

the outside, doesn't mean they 

have not been or are not sad on 

the inside; Some hold back or 

may suffer in silence. 

Having some faith in whatever 

you believe in helps will help you 

get through each day. Choosing 

your spiritual path and connecting 

with your higher self gives you 

the wisdom and knowledge in 

that whatever has happened, or 

is currently happening, is for a 

reason. It is all far beyond what 

we can possibly imagine or under-

stand at the time when it is happe-

ning, however, when we later look 

back on it, it may be lessons or 

strengths had to be learned and 

gained from the negative forces 

of the time. 

Treat each day exactly as a 

new day full of surprises - some 

good, bad or rocky, but it will be 

an adventure.  

Try to do or say something nice 

to others every day but do it from 

the heart. It is as simple as giving 

a little of your time, baking some-

thing they like, or a simple com-

pliment. Do it without any other 

intention or expectation in return.  

View the world with eyes of 

empathy. See and feel what  

others may be feeling inside. 

Learn not to hate the person, but 

merely to hate the actions of bad 

behaviour. Feel pity that they have 

to act in such a bad manner.      

Just remove yourself whenever       

possible from the association. 

Learn how to say exactly the 

same thing, but with tact and      

diplomacy. It will confuse some 

but you will have got your point 

across in a creative manner. 

Finding your way to be happy 

and content is all down to one-

self. Learning to rely on yourself 

to be happy and complete as  

one first then allows room for 

someone to be a part and fully 

appreciate you as you really are. 

Learn to be happy with the 

now, don't get into the trap of   

saying: "I will be happy when I  

get a new job/car/partner…”,     

just make the best of what you 

currently have but work towards 

making the changes.  

Find your true self. This is what 

I like about the exhibition, it       

gives people the opportunity to try 

different methods that will work 

for them. You will also find stands 

galore with meditation music, 

books on how to tune into your 

ESP, and learning to work with 

and listen to your own intuitive      

insight so that it guides you.  

There is even a food kitchen 

with tasty recipes to help feed 

your mind with the right food fuel. 

See you there! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Positively happy 

and content 

How I reversed my Type II Diabetes
T

ype II Diabetes (T2D) is a lifestyle choice, 

it is not hereditary or caused by anything 

other than what we eat. Don’t beat yourself 

up over it, you didn’t know and were never told. 

Those that should have told you, lied to you. Is 

it reversible? Yes. Is the cure difficult? Not really. 

T2D is the by-product of long term high insulin 

levels in your blood. Insulin is a hormone           

produced by your pancreas to feed your body. It 

signals the cells in your muscles and organs        

to eat the glucose (a simple sugar molecule)      

extracted from your food for energy. Excess       

glucose is stored as fat. We get our sugar, not 

just from sweets, cakes, table sugar and sugary 

drinks, but also from all carbohydrate foods, 

such as cereals, bread, pastas, rice, fruit juices, 

smoothies, alcohol, etc.  

For the last 50 years we have developed into 

grazers, unable to go more than 2 or 3 hours 

without some highly processed food, including 

sweets and drinks. Your pancreas will release 

insulin whenever carbs (sugar) is present in your 

stomach and gut and because of this grazing. 

This constant overdosing of insulin causes the 

cells in our body to reject it, which then prevents 

them from eating the glucose. Your pancreas 

compensates by producing even more insulin, 

which aggravates the rejection. Most of the        

excess sugar is converted into fat, which             

accumulates in and around your pancreas, liver, 

other organs and muscles. This makes it even 

more difficult for the insulin to get through to the 

cell. The rest of the excess sugar remains in 

your blood causing you all sorts of issues. Your 

body is said to have become insulin resistant. 

Because your cells are not eating, your body is 

starving, even though you may have just eaten, 

and constantly telling your brain to eat more, 

especially sugar, which is addictive. It is a         

perfect storm of metabolic ill health which will 

guarantee an old age of pain and suffering. 

Insulin related diseases include not only T2D, 

but also fatty liver disease, kidney disease,        

retinopathy (eye damage) neuropathy (nerve 

damage), amputations, arteriosclerosis, heart 

disease, Alzheimer’s strokes, etc. The medica-

tion they give you is not a cure, its only to keep 

you stable as the disease worsens and you 

need even more medication.  

The cure: stop eating processed carbs. Yes, 

it’s that simple. Without carbs your body looks 

for alternative energy, namely ketones, which it 

makes from burning fat, and we all have a lot of 

fat to burn. As a bonus your pancreas gets a 

rest, your insulin levels normalise, and you       

genuinely lose weight. The first fats to go are 

those in and around your liver, then your          

pancreas and then the rest of your body. Your 

liver is particularly adept at recovering. Your 

body remains insulin sensitive, but the resist-

ance starts to subside, and your cells can begin 

to eat normally. 

I am not advocating a calorie controlled diet. 

You simply cut out as much processed carbs       

as you can. If you want a regime to follow, you 

can look at low cab/healthy fat diets, keto diets, 

etc. Otherwise just look at what you’re eating, if 

its real food, its likely to be okay and you can eat 

as much as you want. Leafy green vegetables, 

legumes, and nuts to give you essential            

minerals. Healthy fats and protein found in         

avocadoes, cheese, meat, eggs, fish, and olive 

oil for nutrition and vitamins. Eggs are the         

perfect nutrient combining a ratio of 1:1 healthy 

fat and protein. 

It is important to stop grazing and above-all, if 

it’s made from wheat, barley, etc., which are all 

forms of grass, walk away. We weren’t designed 

to eat grass. Grains stimulate hunger and             

insulin, are difficult to digest, are behind most 

stomach and gut issues, contain toxins, inhibit 

mineral absorption, and the leading cause of        

arteriosclerosis and heart disease. 

For vegans, taking grains out of the diet is       

difficult and limiting, but in most cases, suitable 

substitutes, including substitutes for fat and        

protein can be found in vegetables. They should 

also supplement essential iron and B vitamins 

which predominantly comes from meat.  

Once you start, depending on your illness - 

and you don’t have to be ill to start living          

healthily - you may not be cured, but I guarantee 

you will feel considerably better. How do I know? 

I’ve been a diagnosed T2D for the last 6 years, 

I also suffer from neuropathy and background 

retinopathy.  

Six months ago, I decided to reverse my        

diabetes by changing my food and eating habits. 

Within 3 weeks I came off my medications. My 

neuropathy has subsided (not entirely) and my 

last eye examination showed no evidence of    

retinopathy. In the process I have lost about 15 

kilos (2 1/2 stones). My blood sugar levels are 

normal and my phone app has even stopped 

calling me fat.   

 

Andreas E. Alexandrou 

October 2019



Pretty Woman musical to open in 

London’s West End next year 

Based on the 1990 film of the same name, the musical        

adaptation of Pretty Woman transfers from Broadway to         

London's Piccadilly Theatre from February 2020, with tickets 

now on-sale. 

Based on the classic film starring Julia Roberts and Richard 

Gere, Pretty Woman tells the story of Vivian Ward who is hired 

by Wall Street businessman Edward Lewis to escort him to a 

number of events during his stay in the city. Through spending 

time together, their relationship develops as they get to know 

each other better.  

The movie went on to become the highest-grossing romantic 

comedy in the US ever, and its soundtrack "Oh, Pretty Woman", 
as performed by Roy Orbison became a hit.  

Pretty Woman is at the Piccadilly Theatre from 14th February 

2020 and is booking to 2nd January 2021.  

This musical adaptation of the film opened on Broadway           

in 2018 at the Nederlander Theatre in New York, starring Andy 

Karl and Samantha Barks. Directed by Jerry Mitchell (Kinky 

Boots, Legally Blonde), the show featured music by Canadian 

singer-songwriter Bryan Adams.  

Casting for the West End production is to be announced. 

Greek singing sensation       

Giannis Ploutarchos is to appear 

live in Birmingham for the        

first time ever with his band,       

on Sunday 10th November 2019        

at the Holiday Inn Hotel,       

Smallbrook, Queensway, Birm-

ingham B5 4EW, courtesy of 

Greek Star Events. 

Expect to hear all your            

favourite hits from this amazing 

artist plus songs from his latest 

release Tragoudia Akatallila. 

There will also be guest       

performances on the night from 

Georgia Vrana and Ploutarchos’ 

son, Giorgos Kakosaios. 

Doors open at 4.30pm. 

Tickets from £45 are selling 

fast. To secure yours or for 

further information, please call 

07917 004 459. 

This is one live performance 

you don’t want to miss!

Giannis Ploutarchos live in  

Birmingham on 10 November
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Nikos Vertis  

becomes a  

Godfather ..... and 

makes history  

during his US tour 
 

One of Greece’s most popular 

artists, Nikos Vertis has become 

a Godfather, baptising the 

daughter of his long-time friend, 

Thomas Keramida. 

The christening of baby 

Charikleia took place at Saints 

Constantine and Helen Orthodox 

Metropolitan Church in Glyfada. 

A reception followed at the        

Riviera Coast in Voula. 

Celebrity guests in attendance 

included footballer Alexandros 

Tzorvas, music artist Nikos 

Vourliotis, actor Thanasis Viska-

dourakis, singer STAN and film 

producer John Kagioulis. 

Speaking to media after the 

christening, Nikos stated that it 

is a true blessing to become a 

godfather to his best friend’s 

child. 

The much loved singer is  

currently on tour in America  

and made history by becoming 

the first Greek artist to perform 

at the Dolby Theater in            

Hollywood, where the Oscars 

are held every year.  

He uploaded a video on         

Instagram after his concert          

to say a big thank you to the 

3,500 people who saw him   

perform.   

Nikos’ North American Tour 

sees him perform in Toronto, 

Atlantic City, Montreal and      

Chicago, before he returns to 

Greece for his winter appear-

ances at YTON music venue.
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Saturday 19th October 2019 
FA Cup 4th qualifying round 
Potters Bar v Barnet 
12.30pm Pakex Stadium. Ad-
dress: Watkins Rise, Potters 
Bar, Herts. EN6 1QB. 
To be shown live on BBC TV 
Haringey Borough v Yeovil 
town 

3.00pm Haringey Borough, 
CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands 
League 
Wodson Park V St Pantelei-
mon  
3.00pm Wodson Park Sports 

Centre, Wadesmill road, Ware, 
Hertfordshire SG12 0UQ  
 London Lions v New Sala-
mis 
3.00pm Rowley Lane Sports 
Ground, Rowley Lane, EN5 
3HW 
Sunday 20th October 2019 
KOPA League 

Pantel v Apoel 
12.00pm Southgate School, 
Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Akanthou v Cinar 
12.00pm Hazelwood Recrea-
tion Ground, Hedge Lane, Lon-
don N13 5ST 
Panathinaikos v Omonia 
12.oopm Enfield Playing Fields 

astro, Great Cambridge Road, 
Enfield EN1 3SD 
Olympia v Armenian Youth 
10.15am Whittington Park, Hol-
loway road, London, N19 4RS 
Tuesday 22nd October 2019  
BetVictor Premier 
Bowers and Pitsea v Harin-
gey Borough 

7.45pm Len Salmon Stadium, 
24 Crown Ave, Basildon SS13 
2BE 
Wednesday 23rd October 
2019 
New Salamis v Stotfold 
7,45pm Enfield Town Football 
Club, Queen Elizabeth Stadium, 
Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL

 Local and Community fixtures

Cypriots galore in this weekend’s FA Cup

Haringey Borough chair Aki Achillea, player George Arestis and manager Tom Loizou Barnet player Antoni Violaris and Chair Tony Kleanthous
 Its FA Cup weekend this week 
and two of our community 
teams Haringey Borough and 
Barnet FC are playing. 
 Both clubs with a big Cypriot 

connection. Haringey Borough 
have a UK Cypriot manager 
and Chairman Tom Loizou and 
Aki Achillea, coach John Fitsiou 
and Cypriot players, Demetris 

Froxylias, George Arestis ,Paris 
Panayiotou Constantino Alex-
androu , Stelios Demetriou and 
Anthon Solomou four of them 
internationals. 

Barnet have UK Cypriots 
Chairman Tony Kleanthous and 
a attacking midfielder in Antoni 
Vasiliou a U19 Cyprus inter-
national. 

Their fixtures are as follows FA 
Cup 4th qualifying round, 
Potters Bar v Barnet, 12.30pm 
Pakex Stadium. Watkins Rise, 
Potters Bar, Herts. EN6 1QB.  

To be shown live on BBC TV.  
Haringey Borough v Yeovil 
town. 3.00pm  CVS VAN HIRE 
STADIUM, (White Hart Lane, 
London N17 7PJ. 

 Spartan South Midlands League

St Panteleimon 4 Langford 2  
The Saints got back to winning form on a wet, 
slippery and fast pitch at home in Greenford. St 
Panteleimon needed a decent result after two 
league draws. And things started badly with a 
6th minute goal for Langford. 
Despite plenty of possession the Saints could 
not score. Monti coming close and Massey almost 
getting on the end of a hard low cross from 
Tajbakhsh. The conditions suited the Saints play, 
but they were not moving as fast as normal. Half 
time words were said and they must have done 
the trick, because quickly after the restart 
Tajbakhsh levelled for the Saints. 
Then in the 58th minute a penalty for the Saints 
which was calmly put away by Tajbakhsh for his 
second. The Saints started to play and moved 
the ball wide and quickly. But could not kill the 
game off. The visitors scored again 2-2. But then 
in the last 6 minutes the Saints pulled out an 
astonishing win with two beautifully taken goals 
by Ayub Albadri and Courtney Massey. 4-2 to St 
Panteleimon. 3 points and 9 ahead on top of the 
league. Unbeaten in 13 games, won 10 and 
drawn 3.  

 St Panteleimon back to winning ways New Salamis appoint new management team

New Salamis appoint a new management team 
of manager Gaz Dauti Tottenham coach he has 
featured for Waltham Forest, Enfield Town, Win-
gate & Finchley and Harlow Town. Gaz brings 
with him a great deal of experience. 
The assistant manager will be Terry Spillane who 

is no stranger to success previously having led 
Stansted to the Essex Senior League title, Red-
bridge to the second round of the Emirates FA 
Cup and the Jammers to the Ryman North play-
off final. Andrew Kouroushi has been appointed 
Director of football. 

Andrew Kouroushi,Gaz Dauti and Terry Spillane

KOPA League
Apoel made it difficult for themselves 
against a resilient Akanthou team to only 
come away 3-2 winners it was 1-1 at 
one stage.Apoel’s goals came from Alex 
Roussis, Kyri Kyriacou and Vincent 
Lwanga, Akanthou’s goals came from 
Alexis and Theo Shoukri. 
Olympia went to town beating Pantel 9-
0 Olympia’s goals came from Ricky 2, 
Loucas 2, Elias,Rafa,Callum, Demis and 
Demetris. 
Last year’s champions Anorthosis got 
shaken up by Komi Kebir who are a 
young energetic team who are improving 
every week and they were quick off the 
mark playing good football and creating 
several chances but failed to capitalise 

and in the end they were punished for it. 
The second half Anorthosis capitalised 
on their chances with fourgoals and a 
final score 4-2 in Anorthosis favour and 
only two scorers Andy McCollins scoring 
all four goals for Anorthosis and George 
Demosthenous scoing both Komi Kebir 
goals. 
League standings are as follows Olym-
pia 9, Omonia 9, Apoel 7, Anorthosis 6, 
Panathinaikos 6, Komi Kebir 4, Akanthou 
4, Armenian Youth 3, Pantel 1, Cinar  
Cinar never never had enough players 
to fulfil their home fixture  versus Omonia  
Next week there is again an almost full 
fixture list and lets hope all the fixtures 
take place. Komi Kebir boys
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Community Youth 
Sunday 13th October 2019 
U18 AEK Gold 3 Belstone 4 
U16 Omonia White 4 Edmonton Rangers 0,  Omonia Green 6 
Hinton & Finchley 1, Whetstone 1 Omonia Gold 1 
U13 
Hinton & Finchley 4 Omonia Gold 0 
U12 Northwood 1 Omonia Gold 1, Whetstone 5 Omonia Green 1

U11 AEK put up a good show v Omonia 

Another positive  match for U 8 White Omonia

U18 Omonia Green have made a fantastic start 
to the season 

Cypriot Golf Society

The Cypriot Golf Society held the 
August Invitational on the 22nd 
August 2019 at South Herts Golf 
Club in Totteridge. A record 
number of 48 golfers, 42 CGS 
members and 6 guests competed 
in this non qualifying event for the 
Order of Merit. 
The sunny summer conditions 
prevailed once again. The course 
was in excellent condition and 

thoroughly enjoyed by all. 
The winner of the day was one of 
the longest serving members 
Lambros Kleanthou with 38 points 
and he was warmly cheered when 
he was  one of the presented with 
the trophy. Winner: Lambros 
Kleanthous 38 points Second: 
Alex Adams 37 points Nearest to 
Pin: Kyriakos Tsirpis Boobie Prize: 
Vange Evangelou 

Disability football is Omonia 

Youth FC’s  latest initiative 

Disability football is Omonia Youth FC  latest initiative which truly 
fulfils their ethos of ‘football for all’. Their disability football sessions 
will provide training opportunities for 5-16 year olds with a disability. 
For more information, please contact the club at 
Omoniayouthfc.com

Lambros Kleanthous the winner

Euro 2020

Cyprus managed to beat Kazakh-
stan by 1 – 2 By the end of the 
first half of the match Cyprus was 
losing by 1 – 0, but it managed to 
recover in the second half and 
turn the game around. TIn the 
second half Pieros Soteriou 
scored a goal (73`)  and Nicolas 
Ioannou scored the winning goal 
for Cyprus (84`). Russia became 
the third team to qualify for Euro 
2020 after thrashing 10-man Cy-
prus 5-0 to guarantee a top-two 
spot in group I. From the same 
group Belgium qualified too.UK 
Cypriots played in important Eu-
ropean qualifying matches Ruel 
Sotiriou of Leyton Orient played 
for Cyprus U21’s in their 1-1 draw 
versus Belarus. Also Barnet’s  An-
tonis Vasiliou played for the U19’s 

in their 2-1 win over North Ma-
cedonia. 
England bounced back from their 
first tournament qualifying defeat 
for 10 years when they lost to 
Czech Republic 2-1.with a 6-0 
thrashing of toothless Bulgaria on 
Monday in a Euro 2020 Group A 
clash marred by racist incidents 
in the first half that stopped the 
game.The match at the Vasil 
Levski stadium was temporarily 
halted by the referee in the first 
half under a three-step UEFA pro-
tocol to tackle racist abuse from 
the crowd. On the pitch, Ross 
Barkley and Raheem Sterling 
both netted twice after Marcus 
Rashford got the opener and cap-
tain Harry Kane finished off the 
rout,  

Athletic Development Club 

(ADC) launch night of the new 

gym in Trent Park Country Club 

Greek tennis star Stefanos  
Tsitsipas beats world number 
one Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas battled back from a set down to beat world number 
one and defending champion Novak Djokovic 3-6 7-5 6-3 in the Shang-
hai Masters quarterfinals He went onto play world no 3  and eventual 
winner tournament winner Daniil Medvedev in the semi finals. But he 
lost by two sets.  

Chris Varnavas far right in the above photo the director of Athletic 

Development Club (ADC) at the launch night of the new gym in 

Trent park country club. ADC are now providing their results based 

personal training/ Strength & Conditioning services within 

 RE-X Gym at Trent Park Country Club. It is a brand new state 

of the art facility where the best of the best practitioners will be 

working from. Exciting times ahead for everyone involved in ADC.  

Check out www.athleticdevelopmentclub.com to see their suc-

cess stories which include ex footballers Rio Ferdinand, Bobby 

Zamora to name a few .
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5ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μιλτιάδης (MILTON) Παπαδόπουλος
(από το Λονδίνο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.10.2019, 

στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας υιού, αδελφού και θείου 

Μιλτιάδη (ΜILTON) Παπαδόπουλου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς: Χριστόφορος και Αντρούλλα Παπαδόπουλου, 

αδελφή Jenny, γαμπρός Peter, 

αδελφότεκνα: Χρίστος και Δώρα και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE 

The 5th year memorial service for our much loved 

and dearly missed son, brother and uncle 

Miltiades (MILTON) Papadopoulos 

(from London) 

Will take place on Sunday 20.10.2019 

at the Greek Orthodox Church of St. Cathrine, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 

Relatives and friends are invited to attend. 
Parents: Christopher and Androulla, his sister Jenny, 

brother-in-law Peter, Nephew Christo, niece Dora, 

relatives and friends.
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Γιωργούλλα Λαουτάρης Georgina Laoutaris

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Tuesday 08.10.2019 at 

the age of 90. 

She leaves 7 children: Lucy, Sotiri, 

Christopher, Evie, George, Mario and 

Melina, 12 grandchildren, 6 great-

grandchildren, siblings, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Tuesday 

22.10.2019 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY and the 

burial at New Southgate Cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for various charities. 

The wake will take place at: 5 Georges 

Wood Road, Brookmans Park AL9 7BY. 

Tel: 07903 673 785

Απεβίωσε την Τρίτη 08.10.2019, σε 

ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει 7 παιδιά: Λουκία, Σωτήρη, 

Χριστάκη, Ήβη, Γιώργο, Μάριο και 

Μελίνα, 12 εγγόνια, 6 δισέγγονα, αδέλ -

φια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 

22.10.2019 κα ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η 

ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές που θα δοθούν για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο 5 Georges 

Wood Road, Brookmans Park AL9 7BY. 

Τηλ. 07903 673 785 

(from Aradippou)(από την Αραδίππου)

29.05.1929 – 08.10.2019

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

20.10.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το  μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης μας 

συνεργάτιδας 

Αλεξάντρας (Σάντρας) 

Μπιλίκα 

(5ον ετήσιο, Αθήνα) 

που διοργανώνουν η εφημερίδα 

«Παροικιακή» και ο LGR 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από 
την οικογένειά του, την Παρασκευή 04.10.2019 
ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς σε 
ηλικία 85 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Κούλλα από τη Μια Μιλιά, 
3 παιδιά: Αντρέα, Ρεβέκκα και Γιώργο, τις νύφες του 
Αντρούλλα και Michelle, τον γαμπρό του Νίκο, 
4 εγγονάκια: Πέτρον, Νατάλια, Νικόλα και Στέλλα. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 23.10.2019 και ώρα 
12.30μμ από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 
Barnet Lane, London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 470 Bowes 
Road, New Southgate, London N11 1NL. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για  
το Dementia Society. 

Τηλ. οικείων: 020 8886 6924 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Nίκος Oδυσσέως
(από τον Άγιο Νικόλαο Σολέας)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αθανάσης Πολυκάρπου 
(από την Πεντάγια) 

Απεβίωσε την Πέμπτη 03.10.2019, σε ηλικία 68 χρόνων. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γιωργούλλα, 2 θυγατέρες: Ήβη και Έλενα, τους 

γαμπρούς του: Ρούντι και Δαβίδ, 2 εγγόνια: Μιχαέλα και Λούκα, 

4 αδέλφια, 4 αδελφές και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 25.10.2019 και ώρα 11.00πμ από 

την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χωλ της Εκκλησίας του Αποστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Αντί λουλούδια παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές σε κουτί 

που θα υπάρχει στην είσοδο της Εκκλησίας. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Athanasis Polycarpou  
(from Pentayia, Cyprus) 

Passed away on Thursday 03.10.2019 at the age of 68. 

Athanasis leaves his wife Georgoulla, 2 daughters: Eve and 

Elena, sons-in-law: Rudy and David, grandchildren: Michaela 

and Lucas, 4 brothers, 4 sisters and many other relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Friday 25.10.2019 at 11.00am at 

the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB and the burial at New Southgate 

Cemetery. The wake will take place at St Barnabas Church 

Hall, Finsbury Road, Wood Green, London, N22 8PA. 

There will be a charity donation box at the church where 

donations will be welcome.  

Συλλυπητήρια
Παράρτημα ΑΚΕΛ

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η Κ.Ο. ΑΚΕΛ  Waltham Forest εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στη Βασιλική Ιωάννου, παιδιά: Γιαννάκη και Μιχάλη, 

εγγόνια: Χάριετ, Γιαννάκη και Αντωνία για το θάνατο του συζύγου, πατέρα και 

παππού Τώνη Ιωάννου που απεβίωσε πρόσφατα.

Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Αγγλίας

H Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών 

Αγγλίας, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη Βασιλική Ιωάννου, παιδιά: 

Γιαννάκη και Μιχάλη, εγγόνια: Χάριετ, Γιαννάκη και Αντωνία για το θάνατο του 

συζύγου, πατέρα και παππού Τώνη Ιωάννου που απεβίωσε πρόσφατα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aλέξανδρος Λαζαρίδης 

(από τον Βόλο Ελλάδα) 

Ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς, απεβίωσε σε ηλικία 

83 ετών, την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ανδρούλλα, 3 παιδιά: Δέσποινα, Λένα,  Δήμητρα, τον 

γαμπρό του Σάιμον, 2 εγγόνια: Alexander και Loucas.   

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 1.30μμ από την 

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

συνεχιστεί στο New Southgate Crematorium at the Chapel, Brunswick Park 

Road, New Southgate N11 1JJ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στo σπίτι του εκλιπόντος, 21 Upsdell Avenue, Palmers 

Green, London N13 6JP. 

Αντί λουλούδια παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει, 

για να δοθούν στο North London Hospice, που προμηθεύουν παρηγορητική 

φροντίδα για ανθρώπους με ανίατες ασθένειες και στις οικογένειες τους. 

† DEATH ANNOUNCEMENT- FUNERAL  

Alexandros Lazarides 

(from Volos Greece) 

Beloved husband, father and grandfather passed away in peace on Tuesday 

8th October 2019. 

Alecos leaves behind his wife Androulla, his daughters: Despina, Helen and 

Demetria, his son-in-law Simon and his 2 grandchildren: Alexander and 

Loucas. 

The funeral service will take place on Tuesday 22nd October 2019 at St Mary’s 

Greek Orthodox Church, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB at 

1:30pm.  The cremation service will follow on at New Southgate Crematorium 

and Chapel, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ.  Thereafter the 

Wake will follow at 21 Upsdell Avenue, Palmers Green, London N13 6JP.  

Donations will be welcome and will be given to North London Hospice who 

provide palliative and end of life care for those with terminal illness and their 

families. 

Απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου 2019 σε ηλικία 81 χρόνων, 
ο συμπατριώτης μας Αντρέας Θεοφάνη. 

Ήλθε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1960. Ήταν ιδιοκτήτης 
ψαροπουλείων σε διάφορες περιοχές. Ένα από αυτά 
ήταν στο Wood Green Shopping City. 

Ήταν καλός οικογενειάρχης, φιλήσυχος, εξαίρετος 
χαρακτήρας, άνθρωπος με πολύ χιούμορ. 

Αφήνει 3 παιδιά: Θεοφάνη, Χριστάκη, Γιώργο, 9 εγγόνια, 
αδέλφια, αδελφότεκνα και πάρα πολλούς φίλους. 

Στις 21.10.2019 θα γίνει τρισάγιο στην Εκκλησία των 
Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield, Herts, AL9 6NG, η ώρα 1.00μμ, η σορός του θα 
μεταφερθεί για ταφή στη γενέτειρα του Σσιά Λευκωσίας. 

Μετά το τρισάγιο θα δοθεί παρηγοριά στο Gables 
Restaurant, 14-16 Newgate Street Village, Cuffley 
SG13 8RA. 

Αντί λουλούδια παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές 
για το Alzheimer’s Society.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Θεοφάνη
(από τη Σσιά Λευκωσία)

17.01.1938 - 08-10-2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνιος Νίκολας 

(από την Κώμη Κεπίρ) 

Απεβίωσε το Σάββατο 12.10.2019, ο συμπατριώτης μας Αντώνιος Νίκολας 

σε ηλικία 86 ετών, της γνωστής οικογένειας στην ενδυματοβιομηχανία 

(Nicholas Brothers). 

 Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι 

τον γνώριζαν. Διακρινόταν για τη γενναιοδωρία tου και την αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο του, χαμογελαστός μέχρι την τελευταία του πνοή. 

Αφήνει 3 παιδιά: Νικιάνα, Όμηρο, Μαρία, τις αγαπητές του αδελφότεκνες, τα 

αδέλφια του Γιάννο και Φάνο και πάρα πολλούς φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 28.10.2019 και ώρα 12.30μμ από την  

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

στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο 232 Creighton Avenue, London N2 9BD. 

Αντί λουλούδια παρακαλούμε να γίνονται εισφορές: 

https://www.addisonsdisease.org.uk/  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonios Nicholas  

(from Komi Kebir, Cyprus ) 

Passed away peacefully on Saturday 12.10.2019 at the age of 86.  

Tony was one of the Nicholas Brothers (and sisters) who made their 

name in the clothing industry.  

He was a great character and he was very well respected by everyone 

who knew him and he will be remembered as a kind and generous man 

who loved and laughed until his final breath. 

The funeral service will take place on Monday 28.10.2019 at 12.30pm 

at All Saints Church, Camden Street, London NW1 0JA, followed by the 

burial at New Southgate Cemetery.  

The wake will take place at 232 Creighton Avenue, London N2 9BD.  

Rather than flowers please donate: 

https://www.addisonsdisease.org.uk/ 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 20.10.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 7ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Κυριακούς Κοντάκκη 
(από τον Πύργο Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως  παρευρεθούν. 

 

Ο σύζυγος Χαράλαμπος. παιδιά, εγγόνια, νύφες και λοιποί συγγενείς.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Georgia Thalassitis 
(from Kato Pyrgos Tyllirias) 

Passed away οn Monday 07.10.2019 of the age of 78. 

She leaves her daughter Αndy, son-in-law Demetrios, 2 grandchildren: George and Joanna, sister Theologia, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Τhursday 24.10.2019 at 12:30pm, at the Greek Orthodox Church of St. John 

the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY  and burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

New Southgate N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a donation bοx for various charities. 

The wake will take place at the Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL. 
Tel: 07840 157 517 Andy 
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Τ
ο φαγητό σίγουρα αποτελεί μία σημαντική παράμετρο που λαμβάνουμε υπόψη 
προτού εκφράσουμε γνώμη για ένα εστιατόριο, δεν είναι όμως το μόνο που 
μπορεί να «απογειώσει» ένα γεύμα. Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι είναι αυτό που 

σας κάνει να επιλέξετε ένα εστιατόριο πέραν του φαγητού; 
Με την σημερινή οικονομική κρίση οι περισσότεροι σκέφτονται δύο και τρεις 

φορές πριν βγουν έξω για φαγητό και η επιλογή «ασφαλείας» τις περισσότερες 
φορές, γίνεται από συστάσεις φίλων και γνωστών. 

Εμείς, μέσω της εφημερίδας μας, σας παρουσιάζουμε το γνωστό εστιατόριο «Βρυ-
σάκι»: μια επιλογή που συνδυάζει και τα δύο, νόστιμο φαγητό σε πολύ λογικές τι-
μές. 

Κρυμμένο σε ένα απόμερο στενό του Wood Green και συγκεκριμένα στο Myddleton 
Road, το αγαπημένο «Βρυσάκι» φιγουράρει μεταξύ των καλύτερων εστιατορίων 
του Λονδίνου. Η άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση που προσφέρει εδώ και τρεις 
δεκαετίες, έχει επιφέρει πάμπολες διακρίσεις και βραβεία, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές να έχει ασχοληθεί μαζί του ο βρετανικός Τύπος. 

Ξεκίνησε από ένα μικρό σουβλατζίδικο, take-away το 1981. Το κυπριακό σουβλάκι 
και το μεράκι των ανθρώπων του που αγαπούν την καλή κουζίνα, το κατέστησαν 
ως το πιο πολυσύχναστο στέκι της παροικίας και την καλύτερη επιλογή για τα 
σαββατόβραδα των νεαρών τότε ξενιτεμένων. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι 
πολύ διαφορετικά. Το Myddleton Road έγινε ένας από τους πιο πολυσύχναστους 
δρόμους, αφού γέμισε με μαγαζιά συμπατριωτών μας με όλων των ειδών τα καλά. 
Τότε όμως τα πράγματα ήταν αλλιώς. Σε έναν απομονωμένο δρόμο, γεμάτο σπίτια 
και ελάχιστα μαγαζιά, το «Βρυσάκι» κατάφερε να «σπάσει» τη μοναξιά της περιο-
χής. 

Με την παρέα των θαμώνων να μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς η επέκταση του 
χώρου ήταν αναγκαία και κάπως έτσι στήθηκε το «Βρυσάκι» όπως το ξέρουμε σή-
μερα. Με χωρητικότητα 120 θέσεων, το εστιατόριο συνεχίζει να αποτελεί τη νούμερο 
ένα προτίμηση των συμπατριωτών μας, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει τους λάτρεις 
του καλού κυπριακού φαγητού ανεξαρτήτως καταγωγής. 

Μετά ένα αδιάλειπτο ταξίδι 35 χρόνων , το εστιατόριο συνεχίζει να υποδέχεται 
στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του πελάτες, όχι μόνο από την κυπριακή πα-
ροικία, αλλά και από κάθε γωνιά του κόσμου.  

Αυτός ήταν και ο στόχος του άλλωστε. Να προσφέρει αυθεντικό κυπριακό φαγητό 
στους συμπατριώτες μας και στους ομογενείς, αλλά και να «βάλει» την κυπριακή 
κουζίνα ψηλά στις λίστες επιλογής των Λονδρέζων. Κάτι που έχει καταφέρει με 
βαθμό το … άριστα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πελάτες του και καταδεικνύουν τα 
ποικίλα βραβεία που κοσμούν τον τοίχο της εισόδου. Το 2003, είχε ψηφιστεί ως το 
καλύτερο εστιατόριο από τα 6.000 που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, από τους 
αναγνώστες της εφημερίδας Evening Standard. Σύμφωνα με την κριτική της εφη-
μερίδας, το «Βρυσάκι» «με το εξαιρετικό του φαγητό και την άριστη ποιότητα κάνει 
αυτό που ξέρει καλύτερα σε πολύ λογικές τιμές», αλλάζοντας την ιδέα που είχαν οι 
Βρετανοί για την ελληνική κουζίνα. «Τελικά δεν σπάζουν μόνο πιάτα αλλά σερβίρουν 
και εκλεκτό φαγητό». 

Οι επιλογές που προσφέρει το μενού είναι απεριόριστες και ικανοποιούν κάθε 
γούστο, σουβλάκια, στέκι, ψάρι, κλέφτικο και μαγειρευτά φαγητά, όπως τα μακαρόνια 
και ο μουσακάς. Ο κόσμος, όμως, τρώει περισσότερο τον κυπριακό μεζέ. Μπόλικος, 
εύγευστος και με άφθονη ποικιλία πιάτων, μαζί με την άριστη εξυπηρέτηση έχει 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών. 

Παράλληλα, όπως προσέθεσαν φίλοι του εστιατορίου, που βρίσκονταν εκεί την 
ημέρα που το «Βρυσάκι» μας υποδέχθηκε στον φιλόξενο χώρο του, «τον μεζέ δεν 
μπορείς ποτέ να τον φας όλο, αφού η ποσότητα είναι τεράστια». 

Σε αυτό το γευστικό ταξίδι των 35 χρόνων πολλά μεγάλα ονόματα της πολιτικής 
και της καλλιτεχνικής σκηνής αλλά και του ποδοσφαίρου έχουν επισκεφθεί το «Βρυ-
σάκι», όπως ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστό-
φιας, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, βουλευτές, ευρωβουλευτές, η Άννα Βίσση, 
η Καίτη Γαρμπή, το παιδί της παροικίας μας, ο Σαρπέλ, καθώς και ο μάνατζερ 
George Graham, «παλιά καραβάνα» της Arsenal. 

Κι επειδή το «Βρυσάκι» αγαπά όχι μόνο τους ποιοτικούς μεζέδες, αλλά και το 
καλό ελληνικό τραγούδι, έχει φιλοξενήσει τη γυναίκα του Στέλιου Καζαντίδη και τον 
πολύ καλό του φίλο, Τόνυ Πιατά, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Βρετανία μαζί με το συ-
νεργείο της ΕΡΤ με αφορμή αφιέρωμα στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Ολόκληρο 
το αφιέρωμα κινηματογραφήθηκε στο γνωστό εστιατόριο της παροικίας μας και 
προβλήθηκε από την ελληνική ραδιοτηλεόραση. 

Η νέα όψη του μαγαζιού, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση, προσφέρει μία άλλη αί-
γλη στο «μυστήριο» του γεύματος, με την εξαιρετική ατμόσφαιρα να γίνεται ένα με 
τα εύγευστα πιάτα στα τραπέζια και να αποτελεί τον ιδανικό χώρο για βαπτίσεις 
και όλων των ειδών τα πάρτι. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η αλλαγή θα φέρει και 
άλλα πολλά βραβεία στην πλούσια  ήδη συλλογή του εστιατορίου. 

Να σημειωθεί ότι το «Βρυσάκι» προσφέρει και ένα από τα καλύτερα take - away 
της περιοχής με άφθονη ποικιλία φαγητού. Κάνοντας την παραγγελία σας τηλεφω-
νικώς μέσα σε λίγα λεπτά απολαμβάνετε εκλεκτά κυπριακά φαγητά στο τραπέζι 
της κουζίνας σας. 

Τηλέφωνο για παραγγελίες take-away 020 8881 2920. 
Και επειδή το εστιατόριο έχει κερδίσει τις καρδιές και τα … στομάχια όλων όσοι 

αγαπούν το καλό κυπριακό φαγητό, βεβαιωθείτε ότι έχετε προκρατήσει το τραπέζι 
σας εγκαίρως τηλεφωνώντας στο 020 8888 9860. 

Αυτό που αποκομίσαμε φεύγοντας είναι ότι το φαγητό είναι ξεχωριστό, η εξυπη-
ρέτηση και το ευγενικό προσωπικό «άλφα – άλφα», η χαμηλή μουσική στο back-
round ιδανική για παρέα και χαλάρωση, ο νέος ανακαινισμένος χώρος μοντέρνος 
κι ευχάριστος, ενώ ταυτόχρονα η διακόσμηση σε κάνει να αναπολείς τον τόπο μας. 
Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους άριστη και, τέλος, οι τιμές πολύ συγκαταβα-
τικές. Όλα αυτά σε κάνουν να αισθάνεσαι ο ίδιος διαφημιστής του εστιατορίου σε 
φίλους και γνωστούς. 

 
Επιμέλεια: Χαρά Καϊμάκη

«Το εστιατόριο που ανέδειξε την κυπριακή κουζίνα στο Βόρειο Λονδίνο»



  32      | Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019


